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Rolling Stone
Shambala-ház a budai hegyekben

Az elmúlt tíz év AlAtt sok csAládi házAt vAgy éppen társAs 

villát mutAttunk be Az octogon oldAlAin. presztízs 

épületeket, reprezentAtív közösségi épületeket, de jó néhányAt 

A mindenkori száz legtehetõsebb hAzAi polgártársunk otthonAi 

közül. gyAkorlott szerkesztõként Az ember pontosAn felismeri 

már, hA olyAn épületre bukkAn, Amely nem csupán szép, 

ízléses, elõremutAtó, de vAlAmiképp születése koránAk egyfAjtA 

összegzése, csúcsteljesítménye is. ilyen házból évente jó, hA 

egyet-kettõt tAlálunk mAgyArországon. shAmbAlA-ház. A név 

Azt jelenti tisztA föld, s mitikus helyet jelöl, Ahol ég és föld 

tAlálkozik. nomen est omen – úgy mondják…
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Amikor leparkoltam a már majdnem 
teljesen kész villa kapujában, óhatatlanul 
a harmincas évek felső középosztályának 
rózsadombi, svábhegyi villái, a hazai 
modernizmus legkiválóbbjainak megbízói 
köre, az akkori legmódosabb ügyvédek 
és orvosprofesszorok, gyártulajdonosok 
világa jutott eszembe. A hajdani Tér és 
Forma megbarnult lapjainak szenvtelen, 
sachligkeit fényképei mögött fölsejlő élet-
formák, társasági együttlétek, családi és 
dolgos mindennapok. Az a profán háttér, 
amely nélkül a hazai modernizmus szel-
lemi vállalkozása ki sem bontakozhatott 
volna. Amely nélkül a mai Magyarország 
még annyira sem lenne részese a világ szel-
lemi és kulturális áramainak, amennyire 
legalább Molnár Farkas, Fischer József és 
nemzedékük vagy éppen legmesszibb 
jutott kortársuk, Breuer Marcell révén 
részese lehet. 

Amióta – jó húsz éve már – az építészeti 
innováció terén meghatározó építészek és 
műveik mögül kivonult az állam, panaszos 
sírás hallatszik e honban. A sovány szellemi 
és esztétikai többlettel születő épületek 
alkotói rendszerint a megbízót hibáz-
tatják, ha legújabb házuk megint nem 
olyanra sikeredett, amilyennek azt erede-
tileg szerették volna. A jelenség mélyére 
ásva azonban gyakran az is kiderül, hogy 
bizony az eredeti tervezői álom sem forgat-
hatta volna ki szellemi sarokpontjaiból  
a világot. Alacsony igényszint, több mint 
józan, inkább opportunista céltételezés, 
bágyadt ambíciók jellemzik a hazai építé-
szet olykor díjakkal, kölcsönös vállverege-

A kihasasodó ívre szerkesztett alaprajz biztosítja a hat lakás intimitását – egyikbõl sem lehet a szomszédra látni

Mintha gördülõ kõ akadt volna meg egy földpadon a hegy oldalában – építészet és természet harmóniája

A civilizáció kényelme és  
a természet nyugalma találkozik itt
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Az automatika által mozgó esõvédõ lamellarendszer egyedi fejlesztés, amelyhez repülõmérnökök nyújtottak segítséget Mint az ember markában szétcsúszó százforintosok – ezt a dinamikus esetlegességet sikerült a tervezõnek megjelenítenie ebben az elegáns tervben
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tésekkel honorált műveit. Ritka, nagyon 
ritka tehát az olyan produkció, amelyben 
optimális feltételek találnak egymásra: 
jó tervező, becsvágyó és alkotótársként 
is számításba vehető megbízó, valamint 
némi pénz. Mert, bár tudható, a gondolat 
minősége a legkevésbé sem ezen múlik, 
bizonyos épülettípusok esetén a beépí-

tett anyagok minőségének is jelentőségük 
lehet: hiányukban a cél elérhetetlen.

Márpedig a budai hegyoldalban meg-
épült, új társas villa ilyen műfajú épület, 
itt a gondolat, a koncepció kerek kifej-
téséhez igenis szükség volt jó anyagokra, 
magas technológiai igényszintű részlete-
lemekre. Városi Gábor festőművész, aki 

A ház talán egyetlen puritán viselkedésû részlete: látszóbeton 
minimalista lépcsõ egy cseppet sem minimalista környezetben

Infiniti pool hasít a táj látványába – távolban a budai hegyvidék vonulatai

Egy nem hétköznapi zuhanyozó, ahonnan mosakodás közben  
a fák ligetén át harminc kilométer messzeségbe látni

Ilyen barokkosan ragyogó fénykompozíció fogadja a munkából megfáradtan hazatérõ lakókat
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egyszerre beruházója, ugyanakkor a ház- 
ban testet öltő építészeti és életforma 
program spiritus rectora, szintén ezzel  
a meggyőződéssel közelített. „Szeretem, 
ha valami luxus, az látszik” – vallotta be 
mosolyogva, és széttárta a karját. „Mit 
tegyek, ilyen vagyok. Semmi értelmét 
nem látom annak, hogy valamire elköltünk 
egy rakás pénzt, aztán a beavatottaknak 
külön el kell mondani, hogy a puritán 
külső nagyon drága technológiát takar, 
a kevéssé attraktív anyagok pedig való-
jában méregdrága, választékos cuccok. 
Ha valami drága, nézzen is ki annak!” E 
gondolatok jegyében született meg hát az 
új hatlakásos épület, amely – ritka pillanat 
a magyar építészet és belsőépítészet törté-
netében – szinte egységesen következetes 
koncepció mentén jött létre: a program 
megálmodójának gondoskodó figyelme 
szinte végig, minden lakás kialakulása 
során jelen volt. Ez a születés pillanata, 
amikor a ház – remélhető hosszú pályafu-
tása során – a legteljesebb képét mutatja. 
Az élet később új lakókat, új elképzelé-

seket és ízlésvilágokat is idevonz majd.  
Az tehát, ami ma, 2008-ban itt a maga 
teljességében mutatkozik, később legfel-
jebb rekonstrukciós munkával, barnuló 
újságlapok fényképeinek nézegetésével 
állítható elő.

E cikk megírására készülve sokadszor is 
végigfutottam a képeket, amelyeket fotós 
barátom készített, és azon tűnődtem el, 
milyen haszontalan dolog is szöveget írni 

egy olyan ház ismertetéseként, amely a ké- 
peken át jószerivel mindent elmond 
magáról. Mit tehetek hozzá, hogyan fokoz-
hatom az élményt, amit a jó szemmel 
készült képek eleve közvetítenek? Írjak 
arról, hogy a ház hatalmas üvegfelü-
letei gyakorlatilag a természetben való 
létezés lehetőségét kínálják a ház lakó-
inak? Minek, ezt a képek maguktól elme-
sélik. Azt ragadjam meg pontos szavakkal, 

Ellentétes minõségû anyagok kreatív harmóniája uralja a földszinti nappalit

Itt aztán jól esik esténként a császárkörte likõr mellé elszívni egy ezüst Kossuthot

Ahány tér, annyi látványkapcsolat a kert felé – ezúttal a konyhából

200 m² bent és  

120 m² kint, a földszinten.  

Mondjuk inkább azt,  

hogy 320 m² lakótér  

olvad össze,  

hömpölyög végig,  

s a földszint  

a Shambala névhez  

híven ég és föld között van.
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hogy a ház milyen természetességgel ül 
a hegy oldalában? Hogy olyan, mintha 
maga is természeti képződmény lenne, 
sziklatömb, amely sok százezer évvel 
ezelőtt fákat, bokrokat tarolva gördült 
le a hegy oldalán, mígnem egy földpa-
don meg nem akadt, s ott meg nem ült?  
Ez is látható, miként az épület szerkeze-
te, az a most már egyszerűnek, legaláb- 
bis magától értetődőnek tűnő gondo- 
lat, hogy a ház metszetét körívbe szer- 
kesztették. Holott ez a megoldás koránt-
sem kézenfekvő, a kortárs hazai villa-
építészeti divatokat, trendeket látva pe- 
dig kifejezetten rendhagyó megoldás.  
Az a drámaiság, a korai harmincas évek 
német filmjeiben és színpadképein ural-
kodó expresszionista térformálás, amely 
a nem csak formai, szerkezeti, de térala-
kító elemként is működő hatalmas ra- 
gasztott fa tartóívek következtében kia-
lakult, artisztikus és választékos közeget  
von a bennlakók mindennapjai köré. 
Mintha történelmi múltú térben, boltívek 
alatt élnének, azzal a különbséggel, hogy 
a boltívekhez tartozó méteres falak helyét 
itt üveg, s mögöttük a messzeségben csil-
logva pulzáló nagyváros látványa foglal-
ja el. Speciális effektek ezek, amelyek, ha  
a mindennapjaink részeit alkotják, valami 
különös emelkedettséget, ünnepélyes-
séget vonnak a létezésbe. Ez egy más világ. 
A házfalnyi üvegfal eltolásának egyetlen 
mozdulatával gyakorlatilag egy térré alakí-
tani a nappalit és a teraszt, kiülni a lombok 
magasságában a hegy oldalába úgy, hogy 
egyszerre élvezhető a civilizáció minden 
kényelme és a természet érintetlensége, 
s vörös borral a kézben messziről figyelni 
a várost, ahol otthagytuk a napközbeni 
stresszt, nyüzsgést, konfliktusokat, nos 
azt hiszem, amit építészet a létezés jobbí-

Az emeleti, már-már gótikusan emelkedett íves terekkel szemben a földszint helyiségeit modern térarányok jellemzik 

Bõr és mûanyag, kõ és kristály… Az óriás Serralunga lámpa Manooi csillárral kacérkodik

A hálószobához kapcsolt térben áll a kád, mintha az élet csupa testiségbõl állna. Vagy mégis?

Fény és fény a belsõ terekben is. Kertet és enteriõrt  
közös világítási koncepció alapján alakították ki Az ágy, bár körülötte sorakoznak a rendhagyó megoldások, maga a konvenció
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tásáért megtehet ebben a műfaji szeg-
mensben, azt itt megcselekedte. 

Nehéz persze itthon az építészet felada-
tairól általánosságban folytatott beszéd 
során épp egy luxusvillát példaként emlí-
teni, hiszen nem pusztán kevesen enged-
hetik meg maguknak az ilyes megoldá-
sokat, de látható: akik meg is engedhetnék, 
a tervezői leleményesség korlátjai miatt 
mégsem élvezik áldásait. A mai villaépí-
tészet a „bauhaus”, a nyolcvan éve nem 
álmodott álom igézetében él, s ahogy 
a hajdani bauhauslerek házai mögötti 
megbízók tudták, úgy a maiak zömmel 
elfelejtik, hogy nem a két emberöltőnyi 
múlt modernizmusa, hanem a jelené kínál 

szellemi kihívásokat. Itt, a budai hegyol-
dalban is a jelen pezsgése kelt izgalmat, 
állít feladványt a szemlélőnek. Kik va-
gyunk? Honnan jövünk? Hová megyünk? 
Mindig ez a három kérdés számít, és soha 
nem adhatunk pontos választ, ha valamely 
letűnt stíluskor formavilágába, mint valami 
jelmezbe bújva próbálkozunk. Ez a ház – 
tetszik, nem tetszik – a 21. század elejének 
építészeti nyelvén szól. Áthallások, átér-
zetek is jelzik, hogy nem a semmiből, előz-
mények nélkül, hanem a világban ural- 
kodó korabeli irányzatok és mesterek is- 
meretében, ugyanakkor egy saját formai 
probléma, az ívbe szerkesztettség játékos 
megoldásának vágyától hajtva keletke-
zett. Anyaghasználata, helyenként felbuk-
kanó szeszélyes megoldásai azt sejtetik, 
hogy a tervezői racionalitáson túl jelentős 
teret kapott a festő Városi Gábor „építé-
szetietlen” gondolkodása. A látványban, 
a látvány keltette érzelmekben való gon- 
dolkodás, amely meghaladta a szerke-
zet logikája által sokszor kikényszerí-
tett szikár gondolkodást. Így vált ez a ház  
egy elvont formai, szerkesztési problé-
ma megoldásából bővérű, szubjektív ele-
meket sem nélkülöző, erősen személyes 
művé. Az egyik emeleti teraszon kife-
szülő víztükörre „támaszkodó”, szobrászi 
módon formált ív-vég klasszikusan olyan 
gondolat, amely építész fejéből ki nem 
pattanhat. Ehhez egy másik regiszteren, 
másféle hangszeren játszó kreativitás kell, 
miként a hazai villaépítészet sem igen 
fogad el olyan bőkezű térhasználatot, 

A nappali és a terasz üvegfala egyetlen mozdulattal tûnik el, s lesz a két szeparált térbõl egy. Ideális környezet az ív alatt álldogáló, hosszúlábú Gervasoni „szöcskének”

Magasan a város felett

245 m² két szinten, 70 m²-nyi  

medencés terasszal fent.  

Az emeletet azonnal impozáns,  

pompás, egybefüggô térré  

nyitották, bár így a földszintre  

került egy újabb fürdô és szobák.
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amilyet például az egyik, önmaga szob-
rászi szépségét ünneplő csigalépcső kiala-
kítása itt kikövetelt magának. Ugyanez 
áll a lakások különös alaprajzi megoldá-
saira, amelyek valószínűleg sírógörcsöt 
hoznának a műegyetem tanáraira, olyan 
nagyon fittyet hánynak minden elsajátít-
ható szabályra, csak éppen működnek. 
Ott nyílnak, tágulnak, fordulnak, ahol 
optikailag kívánatos. Mivel a belső terek 
bőségesek, itt nem az existenzminimum 
törvényei fogták a tervező kezét. Hasz-
nossági szempontból rengeteg megol-
dásra van mód. Ha kell – márpedig, amint 
lehet, akkor már kell is – a fürdőszoba 
zuhanyozója önálló üvegdobozként függ 
a homlokzaton, s aki benne megtisztul 
épp, mintha a város fölött a semmiben 
lebegne. Számos mai optikai trükk, játék 
épült be a sokszorosan összetett kompo-
zícióba. A kert jacuzzival gazdagított, 
nagy, közös medencéje, mintha csak snic-
cerrel vágták volna ki a képből, infiniti 
poolként köti össze a vizet és az eget, s  
a környező bokrok alól éjszakánként rafi-
nált fények sugaraznak. A földszinti villa-
lakás szobái is minden fordulóban a szé- 
pen parkosított külső terekkel való kap-
csolatot keresik. Kint-bent optikai hatá- 

rok nélkül, s a különbségeket csupán  
a nagy üvegfalak és a helyiségek saját  
klímája teremtik meg. Hollandiában, pro-
testáns vidékeken nem szokatlan teljesen 
kitárulkozó magánéletet élni. Függöny 

nélküli nappali szobákkal fordulni az utca 
nyilvánossága felé. Itt, katolikus hedo-
nizmus tobzódik. Barokkosan eksztatikus 
fény és formajátékok, melyeket látni lehet 
az üvegen túlról. Azaz lehetne csak, hiszen 

A modern lakásban könnyen összecsúsznak a hagyományosan szeparált funkciók: konyha, étkezõ és nappali egy térben. No, de mekkora térben?  
Akkorában, amelyet a Molteni erõs, vörös kanapéja és a Windfall Contemporary domináns csillárja sem tud maga alá gyûrni

Az alvás számára a természet kínál nyugodt és intim közeget

Egy reggeli kávé, még szinte félig alva, az asztalra könyökölve…  
a Catellani & Smith aranygombolyaga alatt

Hóesésben szûrt fénynél és júliusi verõfény alatt egészen más – mindig változó – hangulatú a fürdõszoba

Szt. Antal nyugodt, finoman porciózott anyaghasználatú térben áll
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a kert, a házhoz tartozó tájszelet fái és 
bokrai éppen annyira rejtenek, hogy ezt  
a feltárulást saját kedvtelésként lehessen 
egyoldalúan gyakorolni. Aki azonban 
mégis belép ide, egységes stílben, egy 
kor karakteres ízlésvilágának pontos és 
következetesen végigvitt modorával talál-
kozik kint a kertben, a teraszon, az átfolyó 
terekben s immáron bent a nappaliban, 
az étkező és a konyha vidékén, majd bent 
egészen a hálószoba és a fürdő helyiség 
megoldásaiban. Minimalizmus és tempe-
ramentumos, néhol a rokokóig felhabzó 
díszítő dévajság keveredik jóleső szeszély-
lyel. A tárgyak, túl azon, hogy többnyire 
jegyzett, komoly kortárs tervezők rajzasz-
talain álmodott bútorok, a tapintási érzé-
kelés széles skálájának egy-egy minő-
ségét képviselik. Zokszó nélkül működik 
itt egymás mellett a bőr és a műanyag,  
a nemes kő és a kristály, a koracél és a fa, 
a tűz és a levegő. Fesztelen együttélés ez, 
amelyben ugyanolyan súllyal van jelen az 
anyagok és tárgyak közötti feszültség, mint 
az egészet összefogó kreatív harmónia. 

Ezen a házon lépten nyomon érződik  
a megbízó vagy éppen a megbízók alkotó 
jelenléte. Nélkülük csupán egy érde-

Tûz és levegõ. És kristály. Csupa rebbenés a finoman világított, gótikus templomok emelkedettségét sugárzó térben. Az Italamp Etvoila lámpájának derengõ fényét az Ecosmart Fire kémény  
nélküli kandallójának hunyorgó lángjai egészítik ki. A Baxter Paul márványasztal nagytestvére a Lavia Grande lávakõ étkezõasztal, amelyet szintén a Baxter Decor székei ülnek körbe

Bent és kint – a látványok mindig az átmenetekre, az új térkapcsolatokra komponáltak 

Csak a statikus tudja hány tonna súly nehezedik itt a víztükörre.  
Egy „építészetietlen” ötlet – egy a ház számos személyes játéka közül

Az ornamentális díszítésû üvegfal választja el a vizes blokkot a nappalitól,  
s remek háttere a Baxter Budapest kanapéjának is

Egy lépcsõ, amelynek létét nem csupán funkcionális szükséglete, de szobrászi szépsége is magyarázza

245 m² megint, a 70 m²-es terasszal  

– még az eredeti alaprajzzal.  

A szinteket összekapcsoló lépcsô  

nem csak építészeti, de szobrászi kuriózum is.

kesen formált épület lenne, megfigyelésre 
érdemes üres héj. Velük, bő fantáziájukkal, 
a megálmodható élet megteremtésének 
vágyával létrejött közös világuk azonban 
messze túlmutat a köznapi építészeti 
tanulságokon. Egyrészt azt igazolja, hogy 
egyszerű megbízott tervező ilyen mély-
ségig a kivitelezésbe, a részletek, a legel-
képesztőbb technikai igények végiggon-
dolásába ma itthon nemigen vonható 
be. Se ideje, sem energiája nincs a nagy 
figyelmet, ám arányosan csekély hono-
ráriumot hozó, az irodaházakhoz képest 
kis léptékű tervezői munkához. Másrészt  
az a finom konfekció, amelynek módjára 
ez az épület lakóinak testformáira lett 
szabva, erre ugyancsak nincs meg a fölké-
szültség, figyelem, megengedés a mai 
háztervezők többségében. Ahhoz, hogy 
az utolsó izzóig végig legyen gondolva, 
hogy az egyes részelemek hol, hogyan 
kapjanak helyet, szóval ahhoz a készülő 
házzal, az építkezés szertartásával kellene 
együtt élniük. Ám erre nincsen mód. 
Maradt hát a kreatív beruházó, aki, bár 
nem ő a történet főhőse, filmrendező 
módjára a történet szálait mégis maga 
rendezi el. 


