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A z igények és a lakás lehetõségei
szerencsésen találkoztak, egy 76
és egy 45 m2-es részt lehetett

könnyedén szétválasztani. Két fürdõ-
szoba és egy konyha volt eredetileg a la-
kásban, a  kisebb részen új konyhát kel-
lett kialakítani.

AZ OBJEKTÍV TÉNYEK
A hálófülkébõl nyíló fürdõszoba egy vé-
cét, mosdót és zuhanyt tartalmazott,
azt is szûken. Alapkérdés volt a konyha
elhelyezése és a fürdõszoba megnagyob-

bítása. Hamar kiderült, hogy a kettõt
egyszerre csak a hálófülke feláldozásá-
val megoldható. A 340 cm-es belmagas-
ság szinte kínálta a hálógaléria kialakí-
tását, az elhelyezése a hosszú, magas
elõszobába ésszerûbbnek tûnt, mint a
viszonylag világos nappaliba. A galéria
meghatározta a helyét a hangulatos ét-
kezõnek.

A hálófülke fürdõszobával közös fala a
fürdõszoba javára 1 m-rel arrébb került,
az így nyert területre elfért a fürdõkád és
a gázbojler (a közös, eredeti a másik la-
kásban volt), a bejárat átkerült az elõszo-

bába. A lecsökkentett területû hálófülke
így is kényelmesnek bizonyult a konyha
L-alakú berendezéséhez. A konyha az
elõszoba hátsó, étkezõnek kialakított ré-
szébõl nyílik, itt a galéria magasságáig
nincs fal. A nappali egy parkettacsiszo-
lással és falfestéssel újszerûvé vált.

A SZUBJEKTIVITÁS HATALMA
Tulajdonképpen a saját kezû munka itt,
a gépészeti szétválasztás, falazás és für-
dõszoba átalakítás után kezdõdött, és
ahogy telt az idõ, egyre inkább szenve-
déllyé vált.

A cél a rendelkezésre álló 121 m2-es, III. emeleti 
belvárosi lakás két külön lakássá alakítása.

n n n KOVÁCH LÁSZLÓ

n A konyhabútor bontott téglából készült

n Készül a nappali

n A bontott tégla összeválogatása
aprólékos munka, de meg éri a fáradságot

Egy felújítás 
története
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Részben takarékossági okokból, rész-
ben azért, mert tetszik ez a stílus, elha-
tároztam, hogy a konyhabútort bontott
téglából építem. Budakeszi és Páty kö-
zött találtam rá Börcs Istvánra, aki a ré-
gi építõanyagok megszállottja, nála vá-
logattam hosszasan a téglákat..

Szüleim egy hétvégére feljöttek a
konyhabútor-építésben segíteni, édes-
apám kitûnõ kézügyességgel megáldott
építészmérnök. Az erre szánt hétvége a
tervezésre és két kisebb fal felhúzására
volt elég, a munka többi része rám ma-
radt. Innentõl kezdve munka után és
hétvégén felvettem a „munkásruhám“,
téglát pucoltam, méretre alakítottam,

EREDETI ÁLLAPOT FELÚJÍTÁS UTÁNI
ÁLLAPOT

n Az álkandalló készítésének néhány fázisa

n Bontott, 200 éves gerendákból 
készül a galéria
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anyagot kevertem és falaztam. Napról
napra jöttek az újabb ötletek, és néhány
hét alatt kialakult a végleges forma.

ÚJABB IGÉNYEK
A falra terméskõburkolat került, a mun-
kalap nyírfa alapanyagból készült.

Az elõzõ lakó által otthagyott hatalmas
elõszobaszekrény ajtóit, polcait használ-
tam fel, egy asztalosmûhelyben vágattam
méretre, majd lefestettem, és saját ma-
gam szereltem össze a konyhabútort. Az
étkezõasztal fölé a falra a bezártság érzés
csökkentésének céljából „álablak“ került
függönnyel, nádrolóval. A galériát Börcs
Istvánnal készítettük szintén bontott,
200 éves gerendákból. A galérián a kony-
ha felé még a falazásnál elhelyeztettem
egy ablakot a légcsere biztosítására. Itt va-
lószínûleg meg is álltam volna, ha nem

történik a magánéletemben változás:
megismerkedtem Erikával, aki azóta már
a feleségem. Mivel albérletben lakott, ké-
zenfekvõ volt, hogy õ költözi  hozzám.
Igen ám, de a lakás tárolókapacitása egy
emberre volt tervezve, lehetetlen lett vol-
na elhelyezni a dolgait. Eljött a nappali
átalakításának az ideje (titkon örültem
neki, voltak ötleteim, de magamban nem
kezdtem volna neki).

TÉRNÖVELÉS
Tárolóhelyeket egyértelmûen csak egy
újabb galérián lehetett kialakítani, a galé-
ria szinten a teljes hátsó falra beépített
szekrényt készítettünk. Ide kerültek a rit-
kábban használt dolgok, így felszabadult
annyi hely lent, hogy mindkettõnk gyak-
rabban használt dolgai elfértek. Az új galé-
rián ezen kívül elhelyeztünk egy íróasztalt
számítógéppel és egy vendégmatracot.

Míg az étkezõben nyersen hagytam a
galéria faszerkezetét, illeszkedve az ét-
kezõ és konyha színeihez, itt a bútorok-
hoz igazítva sötétbarnára festettük.

A nappali felújításában a párom is te-
vékenyen részt vett. A születésnapomat
például úgy „ünnepeltük“, hogy a nap-
palihoz félbevágatott téglákkal 17-szer
fordultunk a kocsitól a lakásig (régi bér-
ház III. em.!), este 8-tól 11-ig.

A nappaliban elõtte egy viszonylag
kényelmetlen ülõgarnitúra volt, az át-
alakítással beruháztunk egy nagyon kel-
lemes, kényelmes, akár háromszemé-
lyes ággyá nyitható sarokgarnitúrába,
hogy itt is teljes legyen a kényelem, bár-

n Elkészült az étkezõ
n A fürdõszoba
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n A könyvespolc szerkezete 

mikor le tudjunk heveredni olvasni, tv-
t nézni. A szobához képest nagy mérete
és a szokatlan elhelyezése miatt centirõl
centire, méretarányos papírból kivágott
formákkal modellezve terveztem meg a
galériát és a nappali térelválasztót. A ré-
gi tv asztal lábait levágva a dohányzó-
asztal is megvolt.

A galéria alatti hátsó falon az eredeti-
leg tervezett terméskõ burkolat helyett
bontott téglát használtam, így egy köny-
vespolcot is ki tudtam alakítani. A tég-
lát hosszában félbevágattam, hogy csök-
kentsem a súlyát, így elég széles maradt
ahhoz, hogy egymásra falazzam, ne
csak a függõleges falfelülethez kötõdje-
nek. A felsõ polcon spotlámpával oldot-
tam meg a hangulatvilágítást, a galéria

alá átkerült az étkezõbõl az Ecseri pia-
con vásárolt, kerékbõl kialakított lám-
pa, aminek a helyére a galéria aljába el-
helyezett spotlámpák kerültek.

A nappali falát az eredeti tervek sze-
rint mélybordóra festette Budavári Lász-
ló barátom, aki a többi helyiség színei-
nek megálmodásában és a festésben,
sõt, a nyílászárók mázolásában is segí-
tett. A nappali bejárati ajtaját levettem,
az ajtótokot leégettem, hogy illeszked-
jen a lakás stílusához, színvilágához.

A fürdõszoba is ekkor nyerte el végle-
ges formáját: a nõi kozmetikumok szá-
mára ahová lehetett, polcot helyeztem el.

A bútorok nagy része családi örökség,
közel áll szívünkhöz és illik a környe-
zetbe. A kiegészítõk, díszítõk is gondo-
san lettek válogatva a padláson talált ré-
gi vasalótól a guatemalai piacon
vásárolt õsi maja álarcig.

KEZDHETJÜK ELÖLRÕL?
Amikor mindennel végeztünk, és az utolsó
szegletig, kompromisszumok nélkül a sa-
ját ízlésünknek megfelelõen berendeztük a
lakást, újabb örömteli változás következett
be: kiderült, hogy gyermekáldás elé né-
zünk. Egy pillanatig nem volt kérdés, hogy
egy csecsemõvel egy belvárosi, 45 m2-es,
lift nélküli ház legfelsõ emeletén lévõ la-
kásban, a várható tetõtér-beépítési és fel-
újítási munkák alatt nem tudunk marad-
ni. Így sokáig nem élvezhettük a
kényelmet és a hangulatot, a lakást kiad-
tuk, és kibéreltünk egy hármunknak sok-
kal alkalmasabbat. Szerencsére nagyon jó
adottságú lakást találtunk, így a vártnál ki-
sebb volt a szívfájdalom (nem mellékesen
újra volt egy szép feladat, három hónapon
keresztül rendezgettünk, bútorokat készí-
tettünk, fúrtunk-faragtunk). 

De mindez már egy új történet… y

n A hálószoba a galérián kapott helyet


