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A
A háromgyermekes családfő Balatonalmádi egyik 
legmagasabban fekvő utcájában fogad. Első kér-
désem a tervező és megbízója közötti kapcsolatra 
vonatkozott, amire válaszként egy véletlenvezérelte 
előtörténet bontakozott ki. Jó pár évvel ezelőtt 
ugyanis az építész egyik budai családi házába köl-
tözött a család, ám a tervező kilétével nem vol-
tak igazán tisztában. Választásukban nem ez volt 
a prioritás. Összenőttek azonban ezzel a házzal. 

Összenőttek, mint lakók, és mint család. Így tör-
tént, hogy amikor évek múltával nyaralót ter-
veztek felépíteni, utánajártak, ki is volt meg-
szeretett otthonuk tervezője. Választ kaptak, és 
innen már nem is volt kérdéses az új lak építésze. 
Sokan sokat írtak már az építészeti modernség 
ősforrásáról, ami Tomayt valójában teoretiku-
san foglalkoztatja. Nehéz azonban a tiszta teó-
ria felől visszafejteni azt a tervezési folyamatot, 
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     Napsütéstől védi a nappali terét és 
a teraszt a konzolos tető, amin Tomay 
korábbi házaiban is alkalmazott sávos, 
üvegezett áttörések engedik át a fényt

» A Balaton felé lelépcsőző, 
hullámzó kertteraszok veszik 
át az tetőforma vonalait  

›
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›  Az épületet övező 
betonfoglalat egyik 
részlete

‹  Harmonizál egymással 
a medenceburkolat zöldje és 
a Fűzfői-öböl vízének színe

amiben a megvásárolt építési telken ál ló egy-
kori romos, kicsi házmaradék teraszán három 
héten át, órákat ült és rajzolt az építész. Úgy 
élt ott, ahogyan a majdan felépülő ház tulaj-
donosai lakni fognak a nyaralóban. Beleol-
vadt a balatoni tájba, naponta végigutazta 
a horizontot a Nappal dél-kelettől dél-nyu-
gatig. Szelíden szemlélte a tó víztükrének 
zöld árnyalatú színeváltozásait, a hul lámo-
kat, a lassan úszó, vagy éppen őrült tempóban 
vágtató haragos felhőket, a környező domb-
hajlatokat, az épített környezet karaktere-
it, a Balatonon sikló vitorlák fehérjét. Tomay 
Tamás azok közé a kevesek közé tartozik, 

akik a mai napig ceruzával rajzolva tervez-
nek. Érzéki folyamat ez, ami révén a szem-
lélődés, az időben, a természetben feloldó-
dás és a kéz, az idegek, az ujjak, a vonalak 
végül házzá ál ltak össze. Fotókon talán nehe-
zen átélhető mindez, de a helyszínen kézen-
fekvő és valóságos: csak így történhetett.
Tomay tömören fogalmaz. Almádi nyara-
lóját vagy a szomszéd dombhajlatban fel-
épült káptalanfüredi saját házát (OCTOGON 
2013/5) ugyanaz a tömörség és a szűkszavú-
ság pontossága hatja át. Almádiban azonban 
talán még kézzelfoghatóbb, hogy ez tömör-
ség nem pusztán fogalmi, hanem az épület 
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›  A nyaraló enteriőrjét 
kitűnő érzékkel válogatott 
műalkotások is gazdagítják

    A feleség ízlését dicséri 
a nyaraló berendezése, és 
a belsőépítészeti részletek 
megalkotása 

LÁTVÁNY AZ 
AUTÓBEÁLLÓ FELŐL. 
A NYARALÓÉPÜLET 

"BÖTŰJÉBE" 
KISELEFÁNT FEJET 

LÁTNAK BELE 
A CSALÁD TAGJAI

szerkezetéből, tereiből, szerkesztettségéből 
fakad – a nyaraló egész rendszerét áthatja. 
Kezdve ott, hogy maga a lakóépület egy karak-
teres betonfoglalaton nyugszik. Ez a foglalat 
a kapuzattól, a gépkocsibeál lón, támfalakon, 
alagsori tárolón, i l letve a magasabb, út felöli 
félszuterén bejáraton keresztül, a tó és pano-
ráma felöli medencés teraszig fut ki. Fogla-
lat, egyfajta részletgazdag plató, ami szi lárd-
ságot, erőt, tömörséget és stabil itást sugároz. 
Valahogy az az érzésem, hogy ennek a beton-
foglalatnak a szi lárdsága kisugároz a ház 
egészére, pontosabban azt az érzetet erősí-
ti, hogy ez a beépítési szituáció csak így, ezen 
az egyetlen módon adekvát, „megalapozott”. 
Ebben a tömörségben, letisztultságban, funk-
cionalitásban íródhat tovább a nyaraló egé-
sze. Mindazonáltal a ház bejárat felöli, szinte 

a földszintig lenyúló zöld fémlemez-borítá-
sú tetősíkja egy motívum, egy mozdulat kiin-
dulópontjaként is hat, ami csak úgy érthető, 
ha beljebb lépve megismeri a szemlélő a lelép-
csőző-teraszokkal alakított kertet is. Ezt úgy 
kel l érteni, mintha a tető tört hul lámvona-
la a Balaton felé, a lejtő irányába induló hul-
lámzás kezdőmotívuma lenne. „Lecsorog” 
a tetővonal, hogy aztán terasz feletti terasz-
fedésben kisimuljon, majd újra és újra alá-
bukjon a kertteraszok szintjein. Így nő össze 
a környezetével a ház keresztmetszeti kon-
túrvonala. Ezt az érzetet erősíti a fémlemez 
Balaton-zöld árnyalata, i l letve a terasz szin-
te teljes hosszával párhuzamos medence zöld-
tarka csempéje, majd a kert zöldje, végül a 
panorámán feltűnő tó víztükrének színei. 
A tetőidom kompozíciós dominanciája tovább 

elemezhető, ha immár a ház kert és terasz 
felőli látványát nézzük. A tető alatt az eme-
leti szint három, egyenlő méretű gyerekszo-
bájának, i l letve a vendégszobának az ablaka-
it látjuk. A homlokzat felől is jól olvasható 
a szobakiosztás, a funkció kivetülése a bel-
ső homlokzatra. Ezekből az ablakokból a Bala-
ton különféle képkivágásokban nyíl ik meg 
a nyitott közlekedőre felfűzött gyerekszobák, 
vendégszoba belső tereiből. A tetőidom eme-
leti szobáinak szintje a hátra húzott, hatal-
mas panorámaüveggel a kis előkert és az utca 
felől feltárt, tágított terű, bevilágított lépcső-
soron kapcsolódik a földszinti nagy, fényjár-
ta nappali-étkező-konyhához. Ennek a nap-
palinak a folytatásában a szülői hálószoba, 
és annak a fürdőhelyisége található. Egyéb-
ként az előkert felől a lépcsőhöz csatlakozó 

    Tomay Tamás építészetének 
szinte védjegyévé vált a modernista 
piros-sárga-kék színhasználat

›

›
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A három emeleti gyerekszo-
ba, illetve a vendégszoba 
ablakai különféle képkivá-
gásokat mutatnak

    A gépkocsibeálló 
felőli bejárati ajtó

A bejárati homlokzat nyitható 
üvegfala mögötti lépcső természe-
tes fényben úszik, de alkalom nyílt 
itt egy olvasósarok megalkotására is

»
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   Kerti pavilon 
a telek végében

»  Könnyen és világosan 
olvasható, letisztult funkciók 
köré szerveződik a nyaraló

Építész: TOMAY TAMÁS

Kerttervező: GEIGER NÓR A

Kivitelező: KÖTÉL ANDR ÁS                                                     

olvasóf ü lke ablakából nyí ló ajtón keresz-
tü l is megközel íthető a belső tér, de olda l-
ról a betonfogla latba rejtett ajtó a földszin-
t i nappa l iba közvet len bejárást is biztosít .
Látványos a hog yan a földszint i nappa l i tere 
nag y üveg tolóajtókon keresztü l csat lako-
zik a medencés , panorámás teraszhoz , ami 
felett bátran előreny ú lva , sávosan áttör-
ve a teraszfedés konzolos , masszív, de osz-
lopok nélkü l i szerkezete f ut végig. Noha 
ez a dél i terasz szinte egész nap benapo-
zott , a húsos terasztető árnyéka, a Ba laton 
felől lengedező f uva l latok, i l letve a meden-
ce vize okán a rekkenő hőség el lenére is hűs. 
A Ba latonon még mind ig sajná latosan szo-
kat lan módon a csa lád mind a nég y évszak-
ban, egész évben haszná lja a házat . Meny-
nyezet hűtési-f űtési rendszerük révén 

soha nem kel l kompromisszumot hozni-
uk az időjárás változása miatt. A gabion-
falakkal megtámasztott kerti teraszokon 
Geiger Nóra tájépítész koncepciója nyomán 
szinte minden évszakban virágzik valame-
lyik növény, i l letve szép formájú kert pavi-
lon zárja le a telket, ami bográcsozásra, heve-
részésre, sütögetésre egyaránt a lkalmas. 
Tomay Tamás logikus, felesleges gesztuso-
kat kerülő, élhető, funkcionál is nyaralóépü-
letének belsőépítészete ugyancsak kimagasló, 
aminek bútorzatát, koncepcióját a KR EÁban 
tanult feleség a lkotta meg, mint ahogyan 
a medence is az ő érdeme. Mindössze nyolc 
hónap a latt épült fel a nyaraló, ami a terv és 
a kivitelező rendkívül i összhangja mel lett arról 
is informál, hogy itt , varászlatos módon, min-
den úgy történt , a hog yan történnie kel lett .

‹




