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Pozsonyban, a fõpályaudvar és a szõlõskertek 
között fekvõ negyednél nemigen lehet unal-
masabbat elképzelni. Még az elõzõ, s talán 
az azelõtti rendszerbõl ránk maradt, szür-
kébbnél szürkébb épületek között egyetlen 
üde színfolt virít már messzirõl: egy vibrá-
ló narancssárga apartmanház. Nem csupán 
élénk színével vonzza a szemet, formavilá-
ga hasonlóképpen feltûnõ. Mintha az építé-
szek hadat üzentek volna a hagyományos 
elvárásoknak, fennen hirdetve, hogy a legcse-
kélyebb mértékben sem kívánnak alkalmaz-
kodni a hely szelleméhez, vagy a környezõ 
épületekhez. A ház változatos méretû és ala-
kú ablakai, háromszög alaprajzú, befelé for-
duló teraszai és furcsa szögekben találkozó, 
mozgalmas falai errefelé még szokatlan, új 
felfogásról árulkodnak.

A nyílászárók az összes lakásban a padló szintjéig érnek. A keskeny csíknyi ablak 
mögötti szoba a másik oldalról kap több fényt
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A Narancsház a befektetõ érdekeit kép-
viselõ, meglehetõsen gyakorlatias koncep-
ció alapján épült. Fontos szempont volt, hogy 
minél több lakható négyzetmétert alakítsa-
nak ki a rendelkezésre álló, szûkös terüle-
ten – ezért az építmény csaknem az egész 
telket elfoglalja. Szerencsére az igényesség 
is elvárás volt: a megrendelõ ormótlan tár-
sasház helyett inkább csinos villára vágyott.  
A tervezõk fantáziáját leginkább a dombol-
dalra felfutó utca lejtõs karaktere mozgatta 
meg. A szintkülönbséget kihasználva prak-
tikus megoldást találtak ki: a teremgarázs-
ba egyenesen be lehet hajtani, ugyanakkor 
fentebb, az utcáról nyíló gyalogos bejárat is 
közvetlenül kapcsolódhat a házhoz. A láto-
gatókat nagyvonalú, négy szint magasságú 
aula fogadja, mely a garázsból és az utcáról 
egyaránt megközelíthetõ.

Ebben a hatalmas, függõleges térben vezet-
nek központi lépcsõk a lakásokhoz. A föld-
szinti és az elsõ emeleti apartman hasonló 
elrendezésû, tágas, amerikai konyhás, nap-
pali plusz két hálós lakás; a második és a har-
madik emeleten viszont csak egyetlen kétszin-
tes, tetõteraszos luxusapartman kapott helyet. 
A belsõ tér szebbnél szebb részletekkel gyö-
nyörködtet: ferde síkok, fehér falak váltakoz-
nak óriási üvegezett felületekkel, a tetõablak 
a lépcsõház felett olyan, akár egy folyton vál-
tozó festmény. A fényes fekete-fehér padlóbur-
kolat a lépcsõházban néhol a falra is felfut, 
és teljesen összezavarja a szemlélõ érzéke-
it. Egy-egy nézõpontból mintha egy másik 
dimenziót látnánk. Az egybefüggõ terek-
nek köszönhetõen az enteriõr mindig fény-
árban úszik, a kisebb ablakkal rendelkezõ 
fürdõszoba másodlagos megvilágításáról 
áttetszõ falak gondoskodnak. A tetõterasz  
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a melegebb évszakokban az itt lakók ked-
venc helye: lehet, hogy procc, de nem min-
dennapi élményt nyújt, ha a város látványát  
a jacuzziban relaxálva élvezhetik.

A panoráma különösen inspirálóan hatott 
az építészekre. Valamennyi apartmanba  
a padló szintjéig érõ ablakokat terveztek, és 
sokat törték a fejüket azon, hogyan teremt-
senek minél jobb kapcsolatot a külvilág és  
a belsõ terek között. A megfelelõen elhe-
lyezett, néhol beforgatott nyílászárókon át 
pazar a kilátás, mégsem sérül az intimitás. 
A legtöbb ablakra függöny sem kellett, s úgy 
hiszem, az itt lakók a kertet sem hiányolják 
olyan nagyon.

Elvarázsolt kastély – a falra felfutó fekete-fehér padlóburkolat 
összezavarja a térérzéket

A fölsõ két szint dupla luxus apartmanjának egybenyitott belsõ tere változatos, mégis letisztult formavilággal gyönyörködtet 


