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Mese
a Mese
utcából
Történet arról, hogy
nem négyzetméterben mérjük
a boldogságot, és hogy sok
jó bútor kis helyen is elfér,
harmadannyi területen,
mint azt gondolnánk.
Szöveg: Böjtös Kinga | Fotó: Script Stúdió

EZEN A KÉPEN A nosztalgikus hangulatú
nappaliban eredeti antik és antikolt hatású
bútorok keverednek. Mindehhez jó keret a falakon,
textileken végigvonuló egységes színvilág
BALRA Békebeli kiegészítôk a Nosztalgia Hometól: bôr és fa képkeretek, gyertyatartók, textilernyôs
lámpák és míves kézimunkák, melyek méltón
gazdagítják az enteriôrt

L

apunkban már egyszer feltûnt a család, akik angliai
utazásaik alatt szerettek bele a szigetország múltjába,
azon belül is az angolszász lakáskultúra világába. Majd
mindezt „hazahozva”, saját vidéki házukban megpróbálták
rekonstruálni a látottakat. A fényképes „dokumentáció” a
Széplak 2005. 8. lapszámában jelent meg, „Egy kis nosztalgia”
címmel. A viktoriánus kort idézô kézmûves bútorokkal, csíkos-virágos textíliákkal, a hozzájuk színben és mintában illesz-
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kedô tapétákkal és nosztalgikus kiegészítôkkel berendezett otthonukat elnézve megállapítható, hogy próbálkozásuk minden
oldalról sikerrel járt.
A maguk szájíze szerint felépített összesen háromszáz négyzetméteres házban akkor már öten éltek, a nagy terek, a vadregényes
kert, a két lakószinten szeparált szobák mellett elsôsorban a hármas
ikrek helyigénye és a saját kényelmük miatt döntöttek a szülôk.
A vidéki nyugalomért, a háborítatlan miliôért cserébe azonban

naponta küzdöttek a fôvárosba bejárással, a vállalkozásuk diktálta
rendszertelen utazgatásokkal, a három kisgyerek mellett adódó állandó szervezési gondokkal, a közelgô iskolaválasztás súlyával.
Életterük megváltozása lavinaszerû gyorsasággal tört rájuk, így
szerencséjükre sok tépelôdni való idôt nem engedélyezett számukra. Valójában egy hirtelen kényszerû döntés esett egybe
egy, az ismerôsök által ajánlott belbudai lakás megüresedésével,
pontosabban ez a lehetôség indukálta a ház eladását.
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EZEN A KÉPEN A visszacsiszolt felületû
rusztikus bútorok – szekreterek,
komódok, teaasztalok és bôrszékek –
nagyszerûen illeszkednek a polgári lakás
eredeti miliôjébe

Ki tudja már a motivációk pontos sorrendjét, mindenesetre
hamarjában, egy nagy levegôt véve felszedte a horgonyt a
család. És mire az óvónénik és a kertszomszédok felocsúdhattak volna, mire a vidéki nagymamák vonata befutott
Kelenföldre, a bedobozolt macik, edények, paplanok, befôttes üvegek és szobanövények már a tizenkettedik kerületben
várakoztak a kipakolásra. Itt, az árnyas-ligetes Mese utcában,
a polgári lakás egybenyíló szobáiban értették meg Katáék a
relativitás elméletét: miszerint száz négyzetméter egyeseknek
lehet sok is, de másoknak néha épp elég. De baj nincs, fôleg
ha felfelé néz az ember és észreveszi a négyméternyi magasságot a feje felett, vagy rájön, hogy gyalogolni kicsit jobb,
mint benzinre költeni…
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EZEN A KÉPEN Az elôtérben
– ahonnan a dolgozószobába látunk –
évszakonként változó dekoráció fogadja
a belépôket. Az üvegajtót áttetszô
dekorfóliával borították

Új otthonukban elôször a fa galériák készültek el, amelyek a
három kisfiú játszó-alvó és tanuló kuckóit egyesítik egyetlen
szoba berendezéseként. Érdekes módon a változástól egyik
gyerek sem állt meg a növésben, miszerint eddigi külön alvóés játszószobájuk után ezentúl „közös grundon” párnacsatáznak, és egymás könyveibôl olvassák az esti mesét.
Elsô látásra hihetetlen, ám mégsem optikai csalódás, hogy a háromszáz négyzetméter legszebb bútorai is elfértek a harmadannyi területû helyiségekben, sôt egyes darabok szanálása kifejezetten jót tett a polgári enteriôrök új imidzsének. Magyarul:
csak az évek óta feleslegessé vált lom távozott, így már csak a
leghálásabb feladatokkal, a falak festésével és a régi függönyök
átszabásával kellett foglalkoznia a megkönnyebbült háziaknak.

*

Paraméterek,
praktikák
■ Polgári otthon hangulatának
kialakítása egységes stílusban,
régi és antik hatású bútorokkal
■ Az elôzô, tágas otthon teljes
berendezésének adaptálása kisebb
enteriôrökbe, új környezetbe
■ Az új lakás jó adottságainak
kihasználása: galériázható nagy
belmagasság, egybenyíló helyiségek
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*

Magánvélemény
■ Kedvenc helyem a lakásban:
a napsütötte nappali és a hozzá tartozó terasz
■ Amit másként csinálnék: maximálisan
kihasználtuk a helyi adottságokat, majd
a következô lakásban változtatunk
■ Legjobb ötlet: a galériázott gyerekszoba,
ahol fent az alvóhelyek, lent az íróasztalok
kaptak helyet, egymástól szeparálva
■ Kedvenc tárgyam: az ónémet stílusú
tálaló, a kihúzható étkezôasztal és
a hangulatos angol lámpák

BALRA FENT A konyhában üdítô
látvány a növényekkel, gyertyatartókkal,
dísztárgyakkal megpakolt emeletes,
kovácsoltvas virágtartó.
BALRA LENT A tágas konyhában egy
étkezô garnitúrának is jutott hely
A párnákat, terítôt és függönyöket itt is
Kata, a háziasszony hangolta össze
JOBBRA A hármas ikrek szobáját
bravúrosan kihasználták az épített
galéria-rendszerrel. Ide fiús-kockás
textilek kerültek
LENT A terebélyes ónémet garnitúrát
virágmintás angol lámpákkal, sok díszpárnával, képkerettel és antikolt fa
szobrocskákkal frissítették fel az új
hálószobában

Az eredeti ónémet bútorokkal és a melléjük rendelt
historizáló másolatokkal, a marhabôr ülôgarnitúrával és a hozzá illô csíkos sapkájú angol lámpákkal, a
kovácsoltvas virágtartókkal, konzolokkal, valamint
a párnák, terítôk antikolt textíliáival végtelenül egységes arculatot alakítottak ki mind a négy szobában.
A stílus pontosan illeszkedik a századfordulós polgári
lakás jellemzôihez: a kétszárnyas üvegajtókhoz,
a nagy belmagassághoz, az erkélyablakon át ôsfák
közül beköszönô napsütéshez. A komplett lakberendezést ezúttal is Kata, a ház asszonya végezte,
ahogy hozzá forduló barátai, vevôi lakását is berendezte már, évek alatt a stílus szakértôjévé válva.
A bútorok, kiegészítôk és gyerkôcök helyre kerülésével sok körülmény jótékony módon leegyszerûsödött, vagyis észrevétlenül rendezôdött a család
életében. Az egészen biztos, hogy harmadannyi
négyzetméteren, napfényes egybenyíló szobáikban
közelebb kerültek egymáshoz, mint eddig valaha.

INFOPLUSZ:
Bôr- és fabútorok, nosztalgikus
kiegészítôk és lámpák: Nosztalgia Home
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