
Nyáridô 
a villában

  Régi idôk napfényes, örömteli hangulata, antik és kortárs finom összehangolása, 
valamint a család kényelmét elôtérbe helyezô térszervezés egyaránt nyomot 

hagyott a balatonfüredi nyaralón
fotó: Vil lányi Csaba/Flashback Photo, szöveg: Horváth Cil i
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terasz
Mielôtt belépnénk a házba, kellemesen 

hûs fedett teraszra érkezünk. A régi asz-
tal a klasszikus formavilágú székekkel  

a kültéri étkezések tökéletes helyszíne. 
A kényelmes párnákkal bélelt vasgarni-

túra délutáni pihenésre csábít



nappali
A vintage kiegészítôk és vibráló  
textilek a tulajdonos saját kollekciójából 
való kerámia faldíszekkel alkotnak 
egyedi enteriôrt. A fehér fotelek  
régi ség  kereskedésbôl kerültek ide 

endéglátóink megvalósították azt, amire sokan 
vágyakozunk: örökké nyárban élnek. Csak a me-
leg hónapokat töltik Magyarországon, az itteni 
hideg tél alatt pedig a déli féltekén, Buenos Aires-
ben laknak és dolgoznak. A munka nem köti ôket 

röghöz, hiszen az amerikai származású feleség egy produkciós cé-
get vezet, mely Budapest után Buenos Airesben is irodát nyitott,  
a férj pedig díszlettervezô és belsôépítész, aki mindkét országban 
tud dolgozni. Elsôsorban cseperedô gyerekeik, egy két és fél éves 
kislány és egy másfél éves kisfiú miatt kezdtek el nyaralót keresni 
maguknak a férfi szülôvárosában, Balatonfüreden. Jó levegôre, 
emberléptékû, barátságos környezetre vágytak az egyre élhetetle-
nebb fôváros helyett, és egy olyan házra, amiben a család és a ba-
rátok is kényelmesen elférnek. A zöld ormos villa elsô látásra 
elbûvölte ôket, ám tudták, hogy csak totális felújítással szabhatnák a 
saját igényeikhez. Morfondíroztak, vajon érdemes-e belevágni egy 
újabb hosszadalmas átalakításba, és elmondásuk szerint az a pilla-
nat adta az utolsó löketet a döntéshez, amikor az aktuális ELLE 
Dekor Füredrôl szóló anyagában viszontlátták a házat. A villa az 
1870-es években épült mint tipikus polgári nyaraló, de a szocializ-
musban három különálló lakást választottak le benne, melyek közül 
kettô borzalmas állapotban volt, a harmadikat pedig nemrég újítot-
ták fel, de legkevésbé sem az új tulajdonosok ízlése szerint.  

nappali
Neutrális vonalak és árnyalatok fogják 
egységbe a kortárs és régi tárgyakat. 

A nappali színfoltját a türkizzöld kecs-
kelábú asztal jelenti. A háttérben 

épületdíszekbôl készült lámpák, kaspó-
ként szolgáló pezsgôsvödör és egy bol-
hapiacról származó tükör díszíti a szo-

bát, alattuk a kosár gyerekjátékokat rejt 
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Pincétôl a padlásig újrateremtették tehát a régi nyaralót, Horváth 
Péter veszprémi építész hathatós segítségével. A nyár végén 
kezdôdô munkálatokat ôsztôl, egészen a tavaszi beköltözésig az 
óceánon túlról, Buenos Airesbôl irányították – e-mailen, Skype-on, 
telefonon. A tulajdonos „szeme” a helyszínen a nôvére volt. Koncep-
ciójukban az ésszerûség és a jó ízlés dominált, a stílust a régi érté-
kek tisztelete, múlt és jelen finom összehangolása határozta meg.  
A kortárs bútorok kiválasztásánál éppen ezért nem a divatos csúcs-
designt, hanem a neutrális, de jól használható darabokat keresték. 
„Egy díszletnek jót tesznek a nagy attrakciók, de otthon inkább nyu-
galmat és idôtlenséget szeretnénk érezni. A belsôépítészetben a 
gegeket hamar meg lehet unni“ – mondja a ház ura.  A tér teljes új-
rafelosztáson ment keresztül a család igényei és életritmusa alapján. 
Így jött létre az alsó szinten a nappali-konyha-étkezô egymásba nyí-
ló hármas egysége, valamint a dolgozószoba és a medencéhez kö-
zeli fürdô az alsó szinten; az emeleten a két gyerekszoba, a veran-
da, a nagy háló és a kis háló, valamint még három fürdôszoba.  
A tetôtér legszebb korszakát éli: új padlót kapott, helyreállították a 
gerendázatot, és teljesen kipucolták a teret, így egyetlen óriási ven-
dégszoba keletkezett, amely lányregények és régi szép idôk hangu-
latát ôrzi. A kreatív tulajdonosok egységes képben gondolkoztak, és 
ennek minden elemére odafigyeltek.  

konyha
A beépített bútort a házigazda tervei 
alapján egy körmendi asztalosmester 
készítette. Középen öreg munkaasztal 
áll, melyet valaha Buenos Airesben, 
egy mûhelyben használtak 

étkezô
Az asztal és a vasszékek a Buenos 
Aires-i Mercado de las Pulgasról  
származnak. A tálalószekrényt 
meglehetôsen rossz állapotban vették 
a helyi antikosnál, majd feketére festet-
ték, csirkehálót tetettek bele, hátsó falát 
pedig finom fekete vonalakkal rajzolt 
toile-mintás tapétával vonták be 

A régi bútorok finoman újrafogalmazva találják meg 
helyüket a kortárs enteriôrökben



A tornácon, a konyhában és a verandán lerakott burkolólapok  
a ház születésének idejébôl származnak. Az építész hosszas utána-
járással lelt rájuk bontásokon, de vannak múzeumból vásárolt dara-
bok is. A szobákban a padlót bo rovi fenyô deszkák borítják. A leg-
több nyílászáró friss asztalosmunka, ám mind szigorúan az eredeti 
minták alapján készült. Külön figyelmet érdemelnek a lámpák: az 
inkább díszként szolgáló kristálycsillárok és a halogének – melyek a 
tulajdonképpeni világítótestek – egyaránt Argentínából érkeztek. 
Néhány fontos bútort – mint az étkezôben a tálalószekrényt – a hí-
res füredi antikosnál, Koncz Andrásnál vettek meg, más régiségeket 
a pár elsô közös fészkébôl, egy csákberényi házikóból mentett át 
ide. Rengeteg gyönyörû tárgy, beleértve olyan patinás darabokat, 
mint a hatalmas étkezôasztal a vasszékekkel vagy a konyhában a 
munkaasztal, Buenos Airesbôl származik. „Fiatalabb koromban in-
kább a design és a lakberendezés aktuális trendjei érdekeltek“ – 
meséli vendéglátónk. „Új és régi házasítását a feleségem szerettette 
meg velem, ô nagymestere ennek a mûfajnak. A régi bútorokban, 
burkolatokban felhalmozódó értékek számomra is egyre fontosab-
bá váltak. A harmonikus enteriôrök kialakításához persze finoman 
újra kell fogalmazni, maivá kell tenni ôket, de nem élhetünk nélkü-
lük, hiszen ezek a tárgyak képviselik környezetünkben a kontinuitást 
generációról generációra.“  

gyerekszoba és fürdô
A rácsos ágyat az antik kereskedésben 
talált két ágytámla felhasználásával  
a házigazda készítette. A gyerekek sa-
ját fürdôt kaptak, itt élénk színek és ren-
geteg apró vízi játék hozza meg a ked-
vet a lubickoláshoz. A mosdó normál 
      méretû, de a kicsik emelôvel most is fel 
tudják érni, bár a tisztálkodáshoz még 
szükséges egy felnôtt jelenléte

veranda
A fényárban úszó helyiséget egyre 

többet használják majd kreatív 
idôtöltésre, ahogy a gyerekek nônek 

A nyaralót elsôsorban a gyerekek kedvéért vették meg, 
majd külön játszószobát és fürdôt alakítottak ki nekik 
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vendégszoba
(balra) Romantikus hangulat uralkodik 
az emeleti kis hálóban. A vas ágyvéget 
és az ovális éjjeliszekrényt az Ecseri-
piacon vették a háziak 

hálószoba
(jobbra fönt) A szülôk hálója tejfehér, 
némi finom mintával és rusztikus, natúr 
bútorokkal vegyítve 

a felnôttek fürdôje
(balra fönt és jobbra) A burkolatot egy 
múzeumból vásárolta meg az építész. 
A mosdó az 1900-as évek elejét idézi  

      Egy bolhapiacon vett éjjeliszekrénybôl  
vagy egy rozsdafoltos ágyvégbôl 
                a szoba legszebb kiegészítôi válhatnak 
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tetôtér
Óriási vendégszobát alakítottak ki  

a padlás helyén, ahol még a hatgyere-
kes baráti család is elfér. A gerendázat 

szinte teljesen eredeti, és a finomabb 
összhatás érdekében csak egy réteg fe-
hér lazúrfestékkel kenték le. Az ágyak 

az Ecseri-piacról származnak
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