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logikus építészeti és belső téri szerve-
zésén, visszafogott anyaghasználatán, 
kubusosságán túl jóval több ez a villaépü-
let. emóció, kapcsolat az ősivel, még ha első 
pillantásra nem is értenek velem egyet. 

Érzelem és ihletforrás, tágabb történeti kapcso-
latok nélkül nem tudok közelíteni gondolati-
lag egy házhoz, legyen az köz- vagy magánépü-
let. Az, aki mérnöki leírást vár itt, kérem, ne is 
olvasson tovább. Nem vagyok építész vagy szak-
ági tervező, tisztán humán tollforgatóként más-
ra, nem a mérnöki szerkezetre, a gépészetre, az 
innovációra figyelek elsősorban. Talán másod-
sorban sem. Történetek, élmények, a már mon-
dott emóció, mintázatok jutnak eszembe, ha 
egy épületet, építményt látok. Most is ez történt.

Az általam megismert, Tóth Project tervezte 
házakban azok karaktere, s talán a régóta együtt 
dolgozó tervezői csapat ízlése miatt sok hasonló-
ságot, „kézjegyeket” találok, mégsem beszélhe-
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történet a tájról, 
ősökről, modernitásról

Villa Óbudán
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tünk arról, hogy a családi házaik, villaépülete-
ik sematikusak lennének. De pont a hasonlóság 
adja, hogy az eddig megépült házak között is 
vannak csúcspontok, kivételek, amik vagy új 
irányt jeleznek, mutathatnak ebben az építészet-
ben vagy valamiféle szerencsés együttállás uni-
kális eredményei, mint éppen ez a ház.

Óbuda külső, a Hármashatárhegy közeli 
területén járok, ahol bevallom, korábban még 
nem, vagy csak évtizedekkel ezelőtt talán. Érzé-
sem szerint Budának ez a tája őrzi még, főként 
a telekadottságok folytán, utcaszerkezetében 
a mezőgazdasági múltat: az egykorvolt szőlő-
parcellák, gyümölcsösök helyét a 20. század 
második felétől, különösen a hetvenes évektől 
hétvégi házak, később családiak váltották fel. 
A terepviszonyok szinte állandója a nyeles telek 
ezen a tájon, aminél egyébként az építészi szel-
lem és gyakorlat képes a hátrányt (keskenység) 
előnyre váltani. 

lépéssel, az ajtón innen feltárul a teljes földszin-
ti térstruktúra. Középpontjában egy, a belső tér-
részek felé zárt, az épület tetején nyitott, körbe-
járható üvegkubus, amiben száz év körüli olajfa 
áll. Magára vonja a tekintetet, mégsem zárja el 
a látványt a kert, és a transzparens elhatárolá-
sú konyha, érkező, nappali felé. Kevés, funkci-
onális, sok esetben egyedi a bútorzat, nem csak 
a közösségibb, de privát terekben, vagyis a föld-
szinti szülői hálóban és az emeleten, a gyerekek 
és a vendégek szobáiban egyaránt. 

A tiszta, áttekinthető enteriőrkép, a bizonyta-
lanná váló téri határok, a növénnyel ültetett átri-
um jellegű központozás nem csupán a legjobb 
nemzetközi villaépítészeti példák közé repítik 
ezt a házat, de a modernsége ellenére felruházza 
valami archetipikussal is: a klasszikus villaépí-
tészettel. Mert ugyan a villaépítészet forrásának 
mondott római villa funkciójának, működé-
sének köze sincs ahhoz, amiről itt írok, mégis 

← Földszinten, a nappali 
szeglete, jobbra a dolgozó-
tér-rész határoló fala

← Szintén a földszinten, 
pillantás az étkező felé, 
a kép előterében, balra 
bioethanol kandalló. 
A földszint, de szinte a teljes 
belső tér – kivéve a hálókat 

–  padozata egynemű 
látszóbeton

← A rámpa a főbejárathoz  
(jobbra) visz, szemben a garázs 
bejárata, ahonnan külön 
bejárattal szintén a lakótér 
előterébe lehet bejutni

Nem mutatja magát ez a ház az utcáról, mivel 
a telekmegosztás miatt a telek hátsó, immár 
önálló részére épült. Szemérmes, mint az első 
bálozó lányok még akkor is, amikor az emelet 
önálló teraszkijáratához és a ház főbejáratához 
lefutó rámpák találkozásánál pillantunk a ház-
ra, a hófehér vakolt részekkel és betonlapokkal 
képzett homlokzatokra. És tartózkodó szintén 
a kerti, erős vertikalitású, nagy üvegfelületek-
kel felnyitott, vagy épp a zártabb, keskenyebb 
homlokzati szakaszok körül pásztázva. Mint-
ha sugallna valamit. 

Az előérzet a belső térbe lépve válik valóság-
gá. Ekkor értem meg ezt a házat, a szándékot, 
ami a nagyon pontos igényekkel felvértezett 
házaspárt és a velük nagyon egyívású építésze-
ti ízlésű architektusokat vezérelte, vezérelhet-
te. A külső építészet kevés anyaggal, textúrával 
megkezdett története a belsőben éri el a cse-
lekmény csúcspontját. Az előtérből, szinte egy 
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← A központi, két szintet 
egybefűző üvegkubus felső 
megnyitása

← Minden hálószobához 
zuhanyzóval kialakított 
fürdőszoba kapcsolódik

← A százéves olajfával 
beültetett üvegkubus 
a bejárat felől megpillantva. 
Balra lebegő lépcsősor indul 
az emeletre, jobbra az étkező 
részletet látható

← Az építészet mellett 
a képzőművészet is főszerepet 
kap ebben a házban
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érzésem szerint távoli, familiáris kapcsolatban 
áll azzal. Tájba illesztett, mint a távoli rokona: 
mintha a dombból, a teraszokból nőne ki ez 
a ház; a kert, a rézsűk házzá, építménnyé vál-
nak. A hófehér tömb, - mivel kertek veszik körül, 
a kerti homlokzatával pedig keskeny erdősáv-
ra néz - rügyfakadástól lombhullásig mintha 
egy hatalmas zöld párnán ülne. És végül, de 
nem utolsó sorban a ókori római villák köz-
ponti, mennyezeti megnyitása, a compluvium 
ami a benapozást és vízgyűjtést szolgálta, itt, 
modern leszármazottjánál a központi, felül nyi-
tott üvegkubusnál pozíciójában, megformálás-
ban, immár építészeti jelként, esztétikumként 
köszönti a villa lakóit.

← Egy erdősávra, azon túl 
a városra nyílik a panoráma

→ Az emeletről belátni 
szinte a teljes földszinti 
enterőrt

Az esti megvilágítás még 
jobban kiemeli az épülettest 
könnyedségét

→ → A saját kertrész és 
a környező kertek okán is 
olyan a vegetációs 
időszakban, mintha egy zöld 
párnán ülne ez a hófehér 
épület
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