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Egy tóparti ház megtervezése egy épí-
tésznek mindig nagy kihívás. Valami kü-
lönlegeset, egyedit szerettünk volna lét-
rehozni. Maga a hely idilli, valahányszor 
kint vagyunk, különleges hangulat vesz 
körül. A város zajától, a külvilágtól el-
zárva a nyugalom szigete. Írják a terve-
zők, Tóth László, Papp László és Schal-
ling Frigyes.

Olyan házat képzeltünk el, ami szer-
vesen része a környezetnek és szolidan 
kommunikál vele. Egyszerű forma, alap-
rajz, anyaghasználat. Igazából az épület 
egy oldalára állított gyufás skatulya, me-
lyet középen átszúrtunk. Az egyszerű-
ség nem csupán az épület formájában, 
hanem a természetes és mesterséges 
anyagok szűk palettájának visszafogott-
ságában jelenik meg. Az egész épület 
vörösfenyőből készült, minden fölösleges 
díszítéstől mentes. A fémlemez tetőfe-
dés, és a nagy üvegfelület mellett csak 
a vízszintes, az idő múlásával egyre pa-
tinásodó deszkaburkolat, valamint tároló 
résznél az apróbb textúrájú hasított fara-

kás jelenik meg. A körülötte 
lévő kavicstól való elemelés 
miatt lebegő hatást kelt.

Az alaprajzi elrendezést is 
az átláthatóság, a finomság 
jellemzi. Két fő egységből 
áll, az egyik a nappali-étke-
ző funkciót ellátó központi 
helyiség kiegészítve egy zu-
hanyzó-WC-vel. A másik a 
két irányban nyitott, de fedett 
terasz a mellette lévő tároló 
helyiséggel. A központi tér 
teljes üvegfelületet kapott a 
tó felé, a többi belső felüle-
tet táblás faburkolat borítja, 
mely mögött a tárolók és a 
konyha is megbújik. Az épü-
letet a felmelegedéstől külső 
vászonrolókkal védjük, lee-
resztett állapotban az épü-
let  működésben és megje-
lenésben is egy másik életet 
él, a terasz ilyenkor teljesen 
védett, így önálló kinti nap-
paliként szolgál. A tűzrakó 
melletti beülő, elmélkedő 
szélvédő falként is funkci-
onál. A nagyméretű stég, 
amely már szinte acélszürke 
színben pompázik, a mögötte 
lévő rozsdáslemez támfallal 
kiegészülve rendkívüli nyu-
galmat áraszt.
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Építészet: Tóth Project Építésziroda • Tóth László, Papp László, Schalling Frigyes
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