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A főváros budai hegyvidékét először a vadászok, a 
kirándulók, kikapcsolódni vágyók népesítették 
be, majd a főváros kiemelt lakóövezete lett. A vil-
lák, családi házak fokozatos terjedésén feltérké-

pezhető az egymást követő évtizedek építészeti hagyomá-
nya, divatja, a kordokumentumként mesélő igények és ízlés 
változása. A budai hegyvidék tarka építészeti megoldásaiból 
kiviláglanak a Bauhaus magyar mestereinek villaépületei 
arányos formaképzésükkel, korszerű, kényelmet ígérő meg-
jelenésükkel. A magyar modernizmus e kitűnő, igényes tra-
dícióját folytatja Rosta S. Csaba a budai hegyek egyik mere-
dek utcájába tervezett villájával.
Nehezített terep, ahogy felkaptatva a meredek utcán a hegy-
oldalból kiviláglik – szó szerint világít a ház fehér vakolata 
és az üvegfelületen megcsillanó napsugár játéka – a családi 
ház tömbje. Merész vállalkozás volt a telket megvásárolni, s 
talán még merészebb a tervezés, de a kihívásnak tökéletesen 
megfelel a fantázia és funkció határozott és pontos egyensú-
lyából kibomló ház. A meredek, nehezen megközelíthető ut-
cákról elérhető telek páratlan kilátással bír, ami a mai, egyre 
sűrűbben beépített hegyoldalban igaz kiváltság. Ám e pá-
ratlan látvány eléréséhez és megmutatásához számos szofisz-
tikált építészi ötletre volt szükség. Igazi építészszakmai alá-
zat és tudás kellett ahhoz, hogy az attraktív látképpel ne 
versengjen, hanem szélesebbre tárja a páratlan, inspiráló ter-
mészetet. A korlátozott beépítési lehetőségekre a következő 
építészi válaszok születtek: egyszerű, szikár geometriájú tér-
beli alapséma egyedi, jellegzetes, a telek adottságait maxi-
málisan kihasználó kiegészítésekkel. 
A finoman megformált épülettömeg játék a geometriával, 
megmutatja, hogyan lehet a meredek telek kétdimenziós, 
csak az utcafrontra, a nagyszerű panorámára érzékeny néze-
tét kinyitni – és a többi irányt mint egy kilátóból megmu-
tatni, még ha az perspektívájában korlátozottabb is, hogy a 
vágyott természettel minden kapcsolódási lehetőséget ki-
használjon. A földszinti teraszlemez lebegő kinyújtásával, 
ferde levágásával, majd a felső szinti üvegezés és a födémki-
nyúlás kibillentésével az alulnézet utcafronti dominanciá-
ja megmarad, sőt elegánsan könnyed érzetet kelt, felülírva a 
ránehezedő domboldal nyomását.
A családi ház alapvető funkcióit ellátó vertikális elrende-
zési séma a következő: garázsszint, nappali, konyha és szü-
lői háló, majd a gyermek lakótere. A gyermekháló szintjén 
a terepviszonyok már megengednek egy kevéssé benapo-
zott, de az utcáról védett pergolás teraszt. E megnyíló meg-
oldásból logikusan következik mind építészetileg, mind 
funkcionálisan a felső tetőszint „kerthasználata”, mivel a 
meredek telekadottságok miatt sem az előkerti, sem a fel-
ső telekrész kert részében nincsen olyan vízszintes terület, 

amely pihenő és közösségi térként szolgálhatna. Nagy ta-
lálat ezért a zöld tető kialakítása és maximális kihasználá-
sa. A kiugró kilátóhíddal megteremtett közvetlen kertkap-
csolat nemcsak a nehezen megismerhető észak-déli irányt 
kapcsolja be a tetőről kibontakozó 360 fokos páratlan per-
spektivikus élménybe, hanem az épület háromdimenziós, 
szoborszerű megjelenését is fokozza.
A telek különleges adottságából fakad, hogy a feljárók 
hangsúlyos elemei a háznak. A liftmag meghatározó lát-
ványelem, a tükrözött homlokzat tengelye, amelyet csak 
fokoz az üvegezett felületéből „utazás” közben is élvezhe-
tő csodálatos panoráma. A telek meredeksége miatt a lift 
használata domináns a házban, de a család kényelme mel-
lett a vendégek elkülönülő bejutását és közlekedését is meg 
kellett oldani. Az elegáns ház főbejáratához egy elegáns 
feljáró lépcsőrendszer is illik, mely nem csak az első lakó-
szinti bejárathoz vezet, de továbbvitelével a hátsó terasz is 
megközelíthető. A meredek telek itt, a külső lépcső kiala-
kításában különleges és egyedi megoldásokra késztette a 
tervezőt, amelyből egy fantasztikus geometriájú, tördelt 
vonalvezetésű lépcső született, amely bevágásokkal a tám-
falak és a sziklakert között izgalmas feljáratot és különle-
ges térélményt teremt. A különleges külső lépcső kialakí-
tás ötlete és a természetre nyitottságé folytatódik a belső 
lépcső kialakításában is, amely egy szokatlan, ferde helyze-
tű és formájú ablakkal kitekintést enged a kertre.
A kert szintén a telek adottságaiból következően nem mére-
teivel, hanem alaposan átgondolt tervezettségével tűnik ki, 
kis alapterületén a szigorú geometriától a buja növényzetig 
minden megtalálható. A már meglévő és megmentett fák, a 
terasz és a pergola építészeti keretként veszi közre a házat, a 
felső telekrészen megőrizték a kert természetes, zabolátlan 
jellegét. Ez szigorúan a ház vonaláig tart, így megmaradt az 
elképzelt mesterséges, geometrikus, szikár kortárs építészeti 
és kertépítészeti karaktere az épület egészének.

H a a Bauhausra hivatkozva indítottam a villa-
épület-tervezést, akkor mindenképpen meg 
kell említeni a ház kifinomult gépészeti rend-
szerét, amely a legkorszerűbb technológi-

át alkalmazva áll bele a fenntarthatóság követelményébe, 
a markáns természeti környezetbe épült, de „nagyváro-
si” családi ház figyelmes környezetével szemben is. A sa-
ját hangját kereső, tarka mintázatú budai hegyvidék építé-
szeti szövetében Rosta háza megmutatja, hogy a figyelmes, 
finom hangolású, a korszerű technológiát használó és ki-
használó megoldások szolgálják a természet és az épített 
környezet összehangolását, kényelmes és egyben fenntart-
ható épületet alkotva a csodálatos környezetbe.

A magyar modernizmus e kitűnő, igényes tradícióját folytatja Rosta 
S. Csaba a budai hegyek egyik meredek utcájába tervezett villájában.

   A meredek, nehezen 
megközelíthető utcákról elérhető 
telekről páratlan a kilátás

   Nehezített terep: látszik ez már, ahogy 
felkaptatva a meredek utcán, a hegyoldalból 
kiviláglik – szó szerint világít a ház fehér 
vakolata és az üvegfelületen megcsillanó 
napsugár játéka – a családi ház
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›  Az enteriőr 
kialakítása Ferencz 
Margit világlátott 
ízlését tükrözi

Ovitaspere nam qui aut dolestrum 
eos eiciliquos cor aut vende volorat 
atempe pliquisque

«  Ovitaspere nam qui aut dolestrum 
eos eiciliquos cor aut vende volorat 
atempe pliquisque
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A korlátozott beépítési lehetőségekre a következő építészi válaszok 
születtek: egyszerű, szikár geometriájú térbeli alapséma, egyedi, 
jellegzetes, a telek adottságait maximálisan kihasználó kiegészítésekkel.

Ovitaspere nam 
qui aut dolestrum 
eos eiciliquos cor 
aut vende volorat 
atempe pliquisque

»  Ovitaspere nam 
qui aut dolestrum eos 
eiciliquos cor aut 
vende volorat 
atempe pliquisque

Az egyedi enteriőr-
megoldások a vizes 
helyiségekben is 
konzekvensen követik 
egymást

E megnyíló megoldásból logikusan 
következik mind építészetileg, 
mind funkcionálisan a felső 
tetőszint „kerthasználata”.
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Péter
Kiemelés
A megbízó az épület kialakítására vonatkozóan határozott elképzeléseket dolgozott ki. A telek meredek lejtése által meghatározott fő kilátási irány ismeretében 2 egymás felett elhelyezett „doboz” tömegképzést kért.

Péter
Kiemelés
Földszinti alaprajz
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« A kert szigorúan a ház 
vonaláig tart, így 
megmaradt az elképzelt 
mesterséges, geometrikus, 
szikár kortárs építészeti és 
kertépítészeti karaktere az 
épület egészének
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