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„ELSődRÁMÁS” ÉpÍTÉSZ LETTEM
egy budafoki ház tervezésének és építésének nem látható titkai

tóth péter
elŐVersenGés
Ahol váratlanul ölembe hullott a nagy le-
hetőség, hogy olyan házat tervezzek, 
amely talán meg is épül.

Vándoriskolás éveim negyedik állomá-
sa a mérmű stúdió volt, dr. szűcs endre 
bohém építész, életművész kisiparos és 
utazó nagykövet társaságában. már az 
irodában töltött első hetek egyikében 
kérdezte a mester, hogy épül-e olyan 
munkám, amivel diplomázhatnék a ván-
dorévek befejeztével. miután kiderült a 
szomorú valóság, nagyszerű aján latot 
kaptam: tervezzek Budafokra lakóépü-
letet, ami biztosan meg fog épülni, így 
nyugodt lehetek közelgő diplomázá-
som felől. 

elsŐ szín
Ismerkedés a feladattal és a mit sem sejtő 
megbízóimmal. • Helyszín: nyugodt kert-
városi környezet a város szélén, a falakon 
számolatlan mennyiségű népi kályha-
csempe. Ideális terep, hogy az idetévedő 
betegek előbb-utóbb teljesen „felépülten” 
távozhassanak.

nagy igyekezettel vágtam neki a fel-
adatnak, hiszen különleges jelentőségű 
munkát kaptam, amely a vándorévek 
méltó lezárását jelenthette. az első 
megbeszélésen a mester vázolta, hogy 
ő ezt a munkát csak a háttérből figyeli 
majd, és én, kis újonc leszek a tervező. a 
megrendelők önfegyelemmel vették 
tudomásul ezt a nem várt fordulatot, 
arcizmuk sem rezzent, amikor kiderült, 
hogy egy zöldfülű tervezi majd családi 
otthonukat. sőt, számomra úgy tűnt, 
mintha ugyanazzal a bizalommal aján-
dékoznának meg, amivel korábban 
Bandit felkeresték. egymás megismeré-
sét követően az első vázlataim olyan 
szerencsés fogadtatásban részesültek, 
hogy a ház a tervek kidolgozását köve-

tően gyakorlatilag minimális változta-
tással épült meg.

másodIk szín
Bonyodalom. Erőfitogtatás, birkózás és 
végül vérontás nélküli győzelem • Helyszín: 
Budafok egyik síugrósáncnak is beváló 
utcája, ahol a terepviszonyoknak hála a 
harcszíntér, azaz a garázslehajtó tökélete-
sen vízszintes terület volt.

az álomszerű kezdet után a kivitelezés 
maga volt a hidegzuhany. sosem felej-
tem el azt a ködös reggelt, amikor da-
gadó kebellel és remegő térdekkel 
megérkeztem a helyszínre. a munkagö-
dör szélén már várt a tapasztalt idős 
építőmester, aki (bár korábban egyetér-
tett a tervekkel) szinte tajtékozva üvöl-
tötte, hogy ő még ilyen rossz dokumen-
tációt nem látott, és ezt a házat ezekből 
a rajzokból nem lehet megépíteni. mind-
ezt persze úgy közölte, hogy a mit sem 
sejtő tulajdonos épp mellettem állt…
ez volt az a pillanat, amikor a Vándoris-
kola nyújtotta védőburok tökéletesen 
működött és megóvott a teljes össze-
omlástól. a vesztes visszavonulás helyett 
bíztam a magam igazában, hisz a mes-
terem látta és jóváhagyta a terveket. Jó 
volt arra gondolnom, hogy olyan ez a 
láthatatlan védőszárny, mintha kölcsön-
kapnék egy kicsit a mester negyven 
évnyi tapasztalatából.
ezután néhány hetes huzavona kezdő-
dött, amikor a kb. kétnaponta jelentke-
ző kérdések miatt hol az irodában, hol 
az építkezésen bizonyította mindenki a 
maga igazát végtelenül türelmes meg-
bízónk jelenlétében. ezeket az elég iz-
zasztó pengeváltásokat itt nem részle-
tezném, a végeredményről elég csak 
annyit megjegyezem, hogy az idős 
építőmester nem jött többet a kivitele-
zés helyszínére. Helyébe a fia lépett, 
akivel sokkal jobban szót értettünk. 

Innentől nagyságrendekkel hatéko-
nyabban haladt az építkezés, és öröm-
mel jelenthetem, hogy a ház az eredeti 
tervek alapján készült el. 

HarmadIk szín
Távol egymástól, de mégis közel • Helyszín: 
korunk virtuális valósága, a világháló.

ahogy közelítettünk a befejező mun-
kákhoz, úgy fogytak a feladatok és rit-
kultak a művezetések. egy építkezést – 
akár a tervezést  – ennek ellenére persze, 
csak abbahagyni lehet, befejezni soha-
sem. éppen ezért számomra a legna-
gyobb elismerés, hogy a tulajdonos a 
mai napig felhív vagy levelet küld drót-
postán, ha szeretne alakítani valamit a 
házon, mert kíváncsi a véleményemre. 
talán a fentiek ellenére vagy éppen ezek 
miatt továbbra is megbízik bennem.

epIlÓGUs
személyes élményeimen túl beszámol-
nék még egy kis szakmai kísérletről az 
épülettel kapcsolatban. egyrészt a hely-
szín, másrészt a tulajdonos kérése miatt 
nem lehetett Budafokon Balaton-felvi-
déki présházból ihletődött szokásos 

„Mérmű-házat” tervezni. az első beszél-
getések során kialakult, hogy a tulajdo-
nos házaspár szívéhez legközelebb a 
polgárosodott középréteg kisvárosi villái 
és a vidéki kisnemesi kúriák állnak. ezt 
figyelembe véve igyekeztem olyan há-
zat tervezni, ahol a vágyott hangulat 
elérése mellett a háromosztatú magyar 
ház fő egységei is megjelennek. így 
került a tornácos két szoba közé a kony-
ha, az épület középtengelyében a tűz-
hellyel, ahová még a különösen mere-
dek északi domboldalon is a legtovább 
besüt a nap. ezek mellett pedig termé-
szetesen a fő szempont az volt, hogy ez 
a kis ház ennek a szép családnak a lehe-
tő legmegfelelőbb otthona lehessen.

Tóth Péter: Budafok, családi ház, 2010



48 49

„ELSődRÁMÁS” ÉpÍTÉSZ LETTEM
egy budafoki ház tervezésének és építésének nem látható titkai

tóth péter
elŐVersenGés
Ahol váratlanul ölembe hullott a nagy le-
hetőség, hogy olyan házat tervezzek, 
amely talán meg is épül.

Vándoriskolás éveim negyedik állomá-
sa a mérmű stúdió volt, dr. szűcs endre 
bohém építész, életművész kisiparos és 
utazó nagykövet társaságában. már az 
irodában töltött első hetek egyikében 
kérdezte a mester, hogy épül-e olyan 
munkám, amivel diplomázhatnék a ván-
dorévek befejeztével. miután kiderült a 
szomorú valóság, nagyszerű aján latot 
kaptam: tervezzek Budafokra lakóépü-
letet, ami biztosan meg fog épülni, így 
nyugodt lehetek közelgő diplomázá-
som felől. 

elsŐ szín
Ismerkedés a feladattal és a mit sem sejtő 
megbízóimmal. • Helyszín: nyugodt kert-
városi környezet a város szélén, a falakon 
számolatlan mennyiségű népi kályha-
csempe. Ideális terep, hogy az idetévedő 
betegek előbb-utóbb teljesen „felépülten” 
távozhassanak.

nagy igyekezettel vágtam neki a fel-
adatnak, hiszen különleges jelentőségű 
munkát kaptam, amely a vándorévek 
méltó lezárását jelenthette. az első 
megbeszélésen a mester vázolta, hogy 
ő ezt a munkát csak a háttérből figyeli 
majd, és én, kis újonc leszek a tervező. a 
megrendelők önfegyelemmel vették 
tudomásul ezt a nem várt fordulatot, 
arcizmuk sem rezzent, amikor kiderült, 
hogy egy zöldfülű tervezi majd családi 
otthonukat. sőt, számomra úgy tűnt, 
mintha ugyanazzal a bizalommal aján-
dékoznának meg, amivel korábban 
Bandit felkeresték. egymás megismeré-
sét követően az első vázlataim olyan 
szerencsés fogadtatásban részesültek, 
hogy a ház a tervek kidolgozását köve-

tően gyakorlatilag minimális változta-
tással épült meg.

másodIk szín
Bonyodalom. Erőfitogtatás, birkózás és 
végül vérontás nélküli győzelem • Helyszín: 
Budafok egyik síugrósáncnak is beváló 
utcája, ahol a terepviszonyoknak hála a 
harcszíntér, azaz a garázslehajtó tökélete-
sen vízszintes terület volt.

az álomszerű kezdet után a kivitelezés 
maga volt a hidegzuhany. sosem felej-
tem el azt a ködös reggelt, amikor da-
gadó kebellel és remegő térdekkel 
megérkeztem a helyszínre. a munkagö-
dör szélén már várt a tapasztalt idős 
építőmester, aki (bár korábban egyetér-
tett a tervekkel) szinte tajtékozva üvöl-
tötte, hogy ő még ilyen rossz dokumen-
tációt nem látott, és ezt a házat ezekből 
a rajzokból nem lehet megépíteni. mind-
ezt persze úgy közölte, hogy a mit sem 
sejtő tulajdonos épp mellettem állt…
ez volt az a pillanat, amikor a Vándoris-
kola nyújtotta védőburok tökéletesen 
működött és megóvott a teljes össze-
omlástól. a vesztes visszavonulás helyett 
bíztam a magam igazában, hisz a mes-
terem látta és jóváhagyta a terveket. Jó 
volt arra gondolnom, hogy olyan ez a 
láthatatlan védőszárny, mintha kölcsön-
kapnék egy kicsit a mester negyven 
évnyi tapasztalatából.
ezután néhány hetes huzavona kezdő-
dött, amikor a kb. kétnaponta jelentke-
ző kérdések miatt hol az irodában, hol 
az építkezésen bizonyította mindenki a 
maga igazát végtelenül türelmes meg-
bízónk jelenlétében. ezeket az elég iz-
zasztó pengeváltásokat itt nem részle-
tezném, a végeredményről elég csak 
annyit megjegyezem, hogy az idős 
építőmester nem jött többet a kivitele-
zés helyszínére. Helyébe a fia lépett, 
akivel sokkal jobban szót értettünk. 

Innentől nagyságrendekkel hatéko-
nyabban haladt az építkezés, és öröm-
mel jelenthetem, hogy a ház az eredeti 
tervek alapján készült el. 

HarmadIk szín
Távol egymástól, de mégis közel • Helyszín: 
korunk virtuális valósága, a világháló.

ahogy közelítettünk a befejező mun-
kákhoz, úgy fogytak a feladatok és rit-
kultak a művezetések. egy építkezést – 
akár a tervezést  – ennek ellenére persze, 
csak abbahagyni lehet, befejezni soha-
sem. éppen ezért számomra a legna-
gyobb elismerés, hogy a tulajdonos a 
mai napig felhív vagy levelet küld drót-
postán, ha szeretne alakítani valamit a 
házon, mert kíváncsi a véleményemre. 
talán a fentiek ellenére vagy éppen ezek 
miatt továbbra is megbízik bennem.

epIlÓGUs
személyes élményeimen túl beszámol-
nék még egy kis szakmai kísérletről az 
épülettel kapcsolatban. egyrészt a hely-
szín, másrészt a tulajdonos kérése miatt 
nem lehetett Budafokon Balaton-felvi-
déki présházból ihletődött szokásos 

„Mérmű-házat” tervezni. az első beszél-
getések során kialakult, hogy a tulajdo-
nos házaspár szívéhez legközelebb a 
polgárosodott középréteg kisvárosi villái 
és a vidéki kisnemesi kúriák állnak. ezt 
figyelembe véve igyekeztem olyan há-
zat tervezni, ahol a vágyott hangulat 
elérése mellett a háromosztatú magyar 
ház fő egységei is megjelennek. így 
került a tornácos két szoba közé a kony-
ha, az épület középtengelyében a tűz-
hellyel, ahová még a különösen mere-
dek északi domboldalon is a legtovább 
besüt a nap. ezek mellett pedig termé-
szetesen a fő szempont az volt, hogy ez 
a kis ház ennek a szép családnak a lehe-
tő legmegfelelőbb otthona lehessen.

Tóth Péter: Budafok, családi ház, 2010




