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színeiben azonban ott a Kínában szerencsét hozó piros

a két emeleti szinttel megépült, földszint-
jén zárt, árkádíves, fõhomlokzatán három, 
mellékhomlokzatán egytraktusos, mûemlé- 
ki épület tervezõje az építõmesteri csa-
ládból származó, pesti születésû kesselik 
ferenc volt, akinek legismertebb alkotá-
sai a régi pesti városháza (1842) s a gel-
lérthegyi citadella (1851) voltak. a józsef 
nádor téren álló, 1833-ban felépült épü-
let egyike a legépebben fennmaradt pesti, 
klasszicista lakóépületeknek, melynek sorsa 
– sok egyéb hasonló korú és nívójú házzal 
szemben – a rendszerváltás utáni idõktõl 
fogva szerencsésnek mondható. az egyko-
ri építtetõk, muráthy irén és férje, telekdi 
géza író és politikus után muráthy-telekdi-
házként ismert épületet, néhány privát tulaj-
donváltást követõen, a ii. világháború után 
államosították, leghosszabb ideig az álla-
mi vadászszövetség használta. jelentõsebb 
felújítások 1967-ben (ifj. kotsis iván ter-
vei alapján), illetve 1992-93 között (kolbe 
tibor/mérték stúdió, belsõépítészet: 
michel boyer) történtek az épületen, utóbbi, 
már a francia credit lyonnais bank megbí-
zásából, amely hosszú évtizedekig tulajdo-
nolta és gondozta az épületet.

a legutóbbi, a dvm group által kivitele-
zett, rekordtempójú és kiváló minõségû bel-
sõépítészeti felújítás és részleges átala-
kítás alig három hónapot vett igénybe. Ezt 
követõen az új tulajdonos, a világ 5. leg-
nagyobb bankja, az 1912-ben alapított 
bank of china ltd. költözött az épületbe.  
a bank helyi vállalkozásoknak és egyéni 
ügyfeleknek nyújt minõségi pénzügyi szol-
gáltatásokat, s a tevékenységükben vál-
lalt színvonal és diszkréció szinte leolvasha-
tó a belsõ terek kialakításán is. jellemzõen  
a meglévõ, a francia bank által kialakított 
klasszikus, alapvetõen Xvi. lajos és empi-
re stílusra hangolt ízlésvilágot követték, szí-
nekben, anyaghasználatban egyaránt. Ez 
különösen a reprezentatív részek, a földszin-
ti fogadó- és tárgyalóterek, és az elsõ szin-
ten található vezetõi irodák esetében hangsú-
lyos. az emeleteken a vezetõi bürók mellett, 
már a munkafolyamatok követelményeinek 
megfelelõ egyterû, modern kialakítású iroda-
tereket találunk. az egykori padlás terében 
kialakított újabb két szinten raktárak, kiszol-
gálóhelyiségek (3. emelet), illetve a legfel- 
sõn világos (részben a benapozással, részben 
korszerû világítás révén), légies hangulatú 
étkezõt, rekreációs helyiségeket alakítottak ki. 
az egységesen kvalitatív belsõépítészet egy- 
szerre szól az új tulajdonosok helyi hagyomá-
nyok iránti elkötelezettségérõl, valamint a gaz-
daságban betöltött aktív és fontos szerepérõl. 
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A klasszikus stílus használta nem ismeretlen a prominens cégek központjaiban,  
lényegében a megbízhatóságot, a komolyságot tükrözi




