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eleGáNs IlleszTÉs
lakóház, kolozsvár
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_
A kolozsvári Andrei Muresanu tisztviselőtelepen található ház 
megrendelői családos fiatalok, akik számára a telek és az ingat-
lan választásakor fontos volt a történeti városközpont közelsége, 
ugyanakkor a csendes lakónegyed kiváltsága.

A tisztviselőtelep a 20. század elején épült, becsületes településrendezés 

előzte meg: a parcellákat és az utcahálózatot tervek szerint tűzték ki. Kolozs-

vár egyik legkiváltságosabb lakónegyedének számít ideális fekvése, hasonló 

méretű és alakú telkei, csendes utcái és elegáns történeti épületei okán. 

Számos itt található lakóház műemlék.

A bővített épület a Zrínyi Miklós utca elején található, egy kb. ezer négy-

zetméteres telken, széles utcafronttal. Két lakrészes eklektikus épület, mely-

nek homlokzatképzése szimmetrikus. Figyelemmel megmunkált részletei a 

kovácsoltvas kerítés, a kőlépcsők, az ereszaljába kieresztett faragott fiók-

gerendák, az üvegezett faveranda, a tető cinklemez díszei, a belsőkben az 

ajtó- és ablakkeretek. A megrendelők szerették volna megtartani a ház tör-

téneti jellegét, ugyanakkor bővíteni azt, ezért a tervezővel együtt teljesen új 

funkciósémát dolgoztak ki.

A régi ház négy utcára néző helyisége megmaradt az eredeti kiosz-

tásban – ez képezi az alaprajzi séma magját. Ezt bővítették egy új szárny-

nyal, melynek alagsora tágas garázst rejt magában. A tervezők szán-

déka a két épülettömeg különbözőségének egyértelműsítése volt: a 

történeti ház funkcióit ugyan átalakították, de megtartották az eredeti dí-

szítőelemeket, a hiányzókat pedig pótolták. (A stukkódíszeket az erede-

tiekről vett minták segítségével öntötték újra, és kiegészítették a mész-

kő-lábazatot és a cinklemez csipkézetet.) Bár szerkezetét lecserélték, a 

tetőidom alakja nem változott és a hornyolt cserepeket hódfarkú cserép-

pel helyettesítették. A kert felőli bővítés egyértelműen elkülönül mind a 

styLish CoNNeCtioN

DwellIng house, Cluj-napoCa RomanIa
_
Clients commissioning the house standing on the estate of civil servants named 

after Andrei Muresanu in Cluj-Napoca are wonderful young people for whom 

the proximity of the historic inner city was a priority when choosing the site 

and the real estate itself as it also had the prestige of being as advantageously 

tranquil as a peaceful housing estate. They wished to preserve the historic 

atmosphere and character of the house whilst extending it. As a result, they 

homlokzatok textúrájában, mind a tetőidom kisebb lejtésszögű alakjával. 
 A főbejárat a két épülettömeget összekötő nyaktagba került: hangulatá-
ban a környék házainál gyakran előforduló üvegezett faverandát idézi. A ház 
tömegközéppontját az előtér és a szinteket összekötő íves lépcső alkotja, innen 
szerveződik a két lakószint összes helyisége. A földszinten található a konyha, 
az iroda, az edzőterem és az egybenyitott étkező-nappali terasszal. Az emele-
ten kizárólag hálószobák és az ehhez kapcsolódó helyiségek találhatók.

A belső térrendezést tiszta vonalak uralják. Az anyagválasztásnál is egy-
szerűségre törekedtek a tervezők: fehérített tölgyet használtak a padló- és a 
falburkolathoz. A belső eklektikus jellegű díszítőelemek fehérek, akárcsak a falak, 
és ötletesen kapcsolják össze a belső tér modern jellegét a külső homlokzat 
klasszicizáló formáival. A szőnyegek, sötétítők és tapéták visznek színt a belső 
térbe. Az eredmény otthonos, kikapcsoló hangulat. A nappalihoz kapcsolódó 
deckkel padolt faterasz és a gyepes kert ideális menedék a család számára. Az 
új épületszárny homlokzatáról visszaköszön a tervezőirodára jellemző anyaghasz-
nálat (játékos téglaburkolat, látszó fa tartószerkezeti elemek), de a régi épület 

részleteinek megfeleltetett jegyek is (ablakarányok, kovácsoltvas elemek).
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worked out a totally new system of functions with the designer. Four rooms of 

the old house facing the street were thus left in their original place in the new 

configuration of the interior and were extended by a new wing the basement 

of which now contains a spacious garage. The intention of designers was to 

unambiguously distinguish between the two masses of the building: although 

the functions of the historic house were transformed, the original ornamental 

details were preserved and the missing ones were replaced by new ones. The 

new wing features a facade clad in the materials typically favoured by the team 

of architects (playful brick facework, exposed timber struts), as well as in details 

that can be matched with features of the old building (such as the proportions 

of the windows, wrought-iron ornaments).


