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Ütközések
Egy Kuruclesi úti házról

Egy Tomay-házat ezer ház közül is fel lehet ismerni!  

A tulajdonos ezzel a felkiáltással (valójában kijelentéssel)  

igazított útba a telefonban, amikor  

időpont-egyeztetés miatt felhívtam.  

Mennyire igaz, tényleg megismertem. 

Szöveg
Építész

Fotó

Árvai andrÁs

Tomay TamÁs

Bujnovszky TamÁs

Valójában itt be is fejezhetném az 
írást, mert ez a mondat mindent 
elmondhat az épületről. De mégsem 
ennyire egyszerű a dolog, mert azt 

alternatív valóság igaz-e, jó-e, más kérdés, de 
ebbe belekerülni jó, egyszerűen élvezetet ad.

Másfél éve az építészfórumon tett közzé egy 
nyílt levelet a tervező, amiben beszámolt arról – 
tanulságképpen –, miként hiúsult meg egy bala-
toni nyaralóterv a helyi önkormányzat akaratá-
val. Akkor, ott nem mellékelte, közszemlére 
kitéve az elbukott tervet. Hosszú kommentárfo-
lyamot generált az ügy, amiben kirajzolódott egy 
nem várt ív, miszerint megítélheti-e a nagy nyil-
vánosság ezt az ügyet a terv ismerete nélkül, pusz-
tán a tervező neve garancia-e arra, hogy a ház egy 
szakmai mércét csont nélkül megugrik? Utóla-
gos állásfoglalás nélkül is kijelenthető, hogy 
tomay életművét nézve igen, megítélhető. Nem 
a név alapján, hanem az életmű alapján. 

Pontosan felmérhető lépésekkel halad előre, 
mintha csak a székét és vásznát helyezné át az 
egyik helyről a másikra a szemlélt tárgy körül. 
tomay nem újító, bevallása szerint nem kísér-
letező alkat. Minden házból levetíthető az elő-
ző, ha mégis hiányzik egy elem a nagy képből, 
akkor annak feltehetőleg egy elbukott, író- 
asztalfiókban maradt terv az oka. Példaként  
említhető az Octogonban legutóbb bemutatott 
balatonfüredi nyaralója (OCtOGON 2015/6.) 

Élénk, kiegészítő színek

A tervezés után sok minden megváltozott, emiatt az építész végül társasházzá alakította át a terveket

nem mondhatjuk, ha láttál egy tomay-házat, 
akkor láttad az összest. érdemes felgöngyölíte-
ni az életművet. Ha módszeresen elkezdjük egy-
más mellé tenni az épületeit, egy kirakós játék-
ba csöppenünk, ahol az egyes elemek 
rendezgetése közben azt vesszük észre, hogy egy 
alternatív világ részei lettünk, egy nagy törté-
neté. egy olyan világé, amit érintetlenül hagyott 
minden építészetbe kívülről jött hatás és építé-
szeten kívüli megoldás, minden idegen elem, 
ami megzavarta a modern ideáit. ebben a kira-

kósban minden egyes elem fontos, nélkülözhe-
tetlen. Ha az életmű egységét nézzük vagy az 
egyes épületeket, akkor sem a Makoveczhez köt-
hető szerves építészetet, sem a posztmodernt, 
sem a szocreált nem fedezzük fel, mintha meg 
se történtek volna. Mintha a modern korral 
véget ért volna az építészeti idea kiteljesedé- 
se, ami klasszikussá válva, klasszicista mó- 
don tovább élt volna, tökéletesítve önmagát, 
újabb és újabb rétegeit kibontva, kialakítva ön- 
maga mindenre érvényes történetét. Hogy ez az  

publikációban megelőzte a szóban forgó, 
kuruclesi úti ház megjelenését – az építészet 
sajátosságai miatt most kerülhetett bemutatás-
ra –, tervezése viszont korábbra, 2006-ra datál-
ható (a nyaraló 2008-as), emiatt annak szerves 
része, szükséges a megértéséhez is. 

Az utóbbi évek munkáit tekintve elmondha-
tó, tomay zsánerházakat épít, egy tehetős, 
művelt középosztály életvitelének megfelelő 
tereket. ez tudatos választás-e vagy kényszer, 
nem tudni. Az építtetővel nem ez az első közös 
házuk, kapcsolatuk a korábbi, eredetileg a tulaj-
donos saját családja részére terveztette, de a ter-
vezés után sok minden megváltozott, emiatt 
végül társasházzá alakította át a terveket. 

Lassan dolgozik, aminek oka a tökéletesre 
való törekvés. Az utóbbi időkben élénk színek-
kel, keverve a kéket pirossal, narancssárgával, 
mint láthattuk a Daru utcában is (OCtOGON 
2014/1.), ahogy már megjelentek a Csévi utcai 
társasháznál is. De az élénk színek nem valami-
féle boldog életérzés kifejezésére szolgálnak, 
kiegészítő színeket használ, aminek a végered-
ménye akromatikus, színtelen érzést ad. ez is  
a tökéletességre való törekvés, ami esetében nem 
szófordulat, minőségi jelző, hanem koncepcio-
nális elem: tomay, mint egy sakkjátékos, a tisz-
ta, egyértelműen lezárt helyzetre törekszik, az 
adott feladatot pontosan, sakkmatt-szerű hely-
zettel akarja zárni, tiszta táblán. A tervezés útja 
egy csata, ütközésekkel, konfliktusokkal. tomay 
tökéletes házat akar csinálni. Hogy miért törek-
szik kérlelhetetlenül a tökéletességre, ami sok-
szor viszi nehezen megoldható helyzetekbe? 
Intellektuális építészettel van dolgunk, ami  
a tapinthatatlant, az irracionalitást próbálja 
megfogni. egyrészről az anyagok kiválasztása,  
a színek összhangja és a pontos arányérzék teszik 
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megbonthatatlan egységgé az épületeit, amiből 
érezhetően nehezen enged. Az arány még akkor 
is pontos, ha jelen esetben némi manierizmussal 
az egyes elemekkel azok végső határait tapogat-
ja: a hátsó homlokzaton megjelenő határozottan 
megformált hátsó terasztömböket pont addig 
nyújtja el, hosszabbítja az erdő felé, hogy a súly-
pont még felismerhető legyen, mégis irracioná-
lisan nagynak hat az egészhez képest. 

Nem konfliktuskereső építészet, mégis úgy 
tűnik radikálisan fundamentalista, a környeze-
tének tükröt tartó, a modern egyik utolsó felki-
áltójele és titkos gyülekezőhelye. Ahol össze-
gyűlhetünk, kisebb-nagyobb viták árán meg- 
érthetjük a nagy történetet, aminek így is, úgy 
is részesei vagyunk.

Építész tervező: 
Tomay Tamás

Statikus tervező: 
Farner magda

Tervezés éve: 
2006-2009

Kivitelezés éve: 
2009-2014

Beépített terület: 
105 m2

Szintterület: 
340 m2

Intellektuális építészettel van dolgunk. A fémlemezfedés PREFA Prefalz P.10 antracit lemezből készült




