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A helyére 

visszAzökkent 

idő

R égi barátok . Nyaranként a káptalantóti pia-
con futunk össze . Mosoly, napfény, szöszke kislányfe-
jek, harsogó zöldségekkel teli kosarak . Náluk is, mint 
nálunk, a kislányt Sophie-nak hívják . Kozmopolita haza-
fias család, még ha ez ma ellentmondásosnak tûnik is: 
Jennifer amerikai, Zsolt a férje, magyar . Ám hol Argen-
tínában, hol pedig itt élnek . Kreatív és szorgos népek, 
nem ez az elsô építészeti teljesítmény, amely a kezük 
alól kikerül . Pedig csak Zsolt építész kettejük közül, ám 
filmmel foglalkozó társa féktelen alkotó szenvedélye 
már több belsôépítészeti, design- és építészeti megol-
dást eredményezett . 

Volt szerencsém látni egy korábbi éttermüket Buda-
pest belvárosában, Jennifer irodáját, lakásukat Buenos 
Airesben, ismerem Zsolt néhány korábbi munkáját is . 
A nem frontvonalban lévô, ám annál fontosabb alkotó, 
teremtô értelmiség képviselôi ôk, kikrôl a sokat kom-
munikáló, hangosan gondolkozó, de keveset cselekvô 
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értelmiség mit sem tud . Kozmopoliták . És hazafiak . Bár-
hol élnek, a hely, a vidék történelmi múltja, kulturális 
öröksége számukra védendô, megôrzendô, fejlesztendô 
érték . Füreden is az . Néhány éve vették meg és újították 
fel a belváros egyik legszebb villáját . Amikor persze a 

ház eladósorban volt, még nem számított a legszeb-
bek egyikének . Ehhez kellettek ôk, akik belélátták, 
és meg is valósították mindazt a szépséget, amitôl ma 
ez a ház példaértékû a megújuló Füred építészetében . 
Valaha elegáns villa állt itt, pompás egymásba sodródó 

nagyvonalú terekkel, finom részletekkel . Aztán jött a 
génmanipulált kor és felszabdalta, összetörte a tereket, 
a házba nem illô funkciót telepítve új térviszonyokat 
erôltetett belé . Budaiék rekonstrukciós mûtétet hajtottak 
végre: kiszabadítottak mindent, ami sokáig a kártevô 
kisszerûség fogságában sínylôdött . 

Megújító lendületük nem állt meg ennél . Ma a 
ház talán pompásabb, nagyvonalúbb, mint bármikor 
ezelôtt . Mindenünnen ablakok nyílnak, keresztül-kasul 
átjár a fény, amire a belsôkben használt világos színek, 
fehér függönyök és bútorhuzatok is rájátszanak . Min-
den egyszerre régi és új . Hiszen a tárgyak tökéletes 
állapotban vannak . Sok minden réginek tûnik, de mai 
gyártású közülük és különbözô korstílusokat (empire, 
késô barokk, biedermeier) idéz . Ezáltal az egész épü-
letet belengi valamiféle éber, jelenidejû s az épülettel 
adekvát konzervativizmus . Talán éppen ez a minôség 
illik leginkább ide . 



93

A ház rekonstruált terei mellett újak is keletkeztek . 
Padlás még soha ilyen emelkedett nem volt errefelé, 
mint most ebben a házban . Csupa bohém romantika, 
hiszen a szerkezet zegzugai megôrizték a mindenkori 
padlások gyermeki képzeletben rögzült ígéretes titokza-
tosságát . Fontos felfigyelni arra is, hogy Jennifer és Zsolt 
a jellegzetes faveranda új életre keltésével egy éppen 
eltûnô, a figyelem fókuszából kiveszô, de ezen a vidé-
ken is jellegzetes, nagyszerû építészeti ékességet, nemes 
tértípust támaszt fel méltatlan tetszhalotti állapotából . És 
persze a forró nyári délutáni hûsítô ivások lehetôségét, 
amikor a könnyû gézruha is tapad a testen . Olyankor a 
ház népe összegyûlhet itt, s az utcai mozgásokra nézô 
verandáról csevegve lehet várni majd a késôn érkezô 
alkonyt, mikor a parti sétány lámpáinak szórt sárga 
fényében a frissen lebarnult vendégsereg csillogó arccal, 
sporttól feszes izmokkal és az örök élet hitével kezdi 
meg hajnalig tartó vonulását .


