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Irodaház
sgraffitóval
KO R S Z E R Ű M U N K A H E LY E K E GY
NEORENESZÁNSZ ÉPÜLETBEN

Szerző: PESTI MONIK A
Vezető építész tervezők: KENDIK GÉZA – A4 STÚDIÓ ÉS BOLLA ÁKOS – BOLLA ÉS GR EGERSEN
Fotó: PALKÓ GYÖRGY

A régi és az új izgalmas találkozásának lehetünk tanúi a Lipótvárosban,
a Kálmán Imre utca 20. alatti egykori bérház nemrég befejeződött
rekonstrukciójánál: a nagy műgonddal, gyönyörűen helyreállított
homlokzatok mögött kortárs belső tereket, felettük pedig egy modern
hangvételű tetőidomot találhatunk.

A

bérház 1895-ben épült Paulheim István tervei alapján, Hudetz János építőmester kivitelezésében, a kor szokásos, leggazdaságosabb
alaprajzi és szerkezeti megoldásaival, neoreneszánsz stílusban. Az emeleteken eredetileg lakásokat, a földszinten üzleteket alakítottak ki. Az
utóbbi évtizedekben az Ipartestületek Országos
Szövetsége székházaként működő épület története során sok kisebb-nagyobb átalakításon esett át.
Például a második világháború után a homlokzatok sgraffitó mezőit – amelyek a nagy kiülésű,
fából készült tetőeresz mellett a ház másik érdekességét jelentik – az akkori egyszerűsítő szemléletnek megfelelően levakolták.
Az épület rekonstrukciójának első üteme
2015-16 folyamán zajlott le a Pallas Athéné Domus
Sapientiae Alapítvány (PADS) megrendelésére, a
generáltervező Kendik Géza (A4 Stúdió) vezetésével. Az alapítvány a lakóházból, majd ipartestületi székházból oktatási központot kívánt létrehozni, ennek megfelelően – az épület fő szerkezeti és
közlekedési rendszerének megtartásával – jelentős
átalakításokra volt szükség. A belső udvart a földszint felett lefedték és egy nagyobb előadótermet
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hoztak létre benne. A harmadik emelet feletti fafödém, az ezzel egybeépített eredeti tetőszerkezet és
a hetvenes években, az akkori építőipari színvonalhoz képest is gyenge minőségben kivitelezett
tetőtérbeépítés helyett új vasbeton zárófödém és egy
modern hangvételű tető készült réz fedéssel, benne
acél szerkezetű üvegezett részekkel. A tetőteraszról
kilátás nyílik a budai Várra – az A4 Stúdió számára
minden munkájuknál nagyon fontos, hogy a belső és
a külső terek között legyen kapcsolat, ezt a célt szolgálják a tetőtéri szint kis kilépő erkélyei is.
A parkolás megoldására a sűrűn beépített
ötödik kerületi helyszínen nem volt más lehetőség,
mint a lefelé terjeszkedés, így két mélygarázsszint
került az épület alá. Ugyanakkor a kerékpárral érkezőkre is gondoltak: számukra zuhanyozót terveztek be. A rekonstrukció elindulásakor a ház viszonylag jó műszaki állapotúnak tűnt, az átalakításhoz
szükséges bontási munkák előrehaladásával azonban
sok meglepő részlet is előkerült. Így például kiderült, hogy a részben poroszsüveg, részben téglatálcás födémek több helyen megerősítésre szorulnak,
a bejárati előtér kis csegelyes kupoláit pedig el kell
bontani, mert – bár a bérház építésének időszakáról

budapest

55

budapest

‹ A homlok zat
sgraff itó mezőit
a második
világhábor ú után
levakolták, csak
a rekonstr ukciót
megelőző
feltárások során
ker ültek elő

» A z átrium
három szint
magas tűzfalára
egy vízesésszer ű
installációt
ter vez tek

a komoly mesterségbeli tudás, a gondos, míves munka képe él a fejünkben – a kivitelezésük nem volt
kifogástalan. A homlokzat helyreállítása rendkívül alapos munkát igényelt, mind az előzetes kutatásokat, mind a tervezést tekintve – az értékvédelmi
dokumentációt dr. Déry Attila készítette. Az, hogy a
homlokzatokon sgraffitók vannak, csak a feltárások
során derült ki. Az eredeti állapot meghatározásához és rekonstruálásához ezeknél – akárcsak a gipszstukkóknál és az egyéb részleteknél – nagy figyelem
és aprólékos gondosság szükségeltetett.
Az oktatási központ funkció azonban végül
nem valósult meg, és 2019-ben megkezdődött az
épület újabb átalakítása, ekkor már irodaházzá, az
Optimum Kappa Kft. megbízása alapján. A tervező Bolla és Gregersen építésziroda koncepciója az
volt, hogy a ház különleges lokációjához és örökségvédelmi értéket jelentő homlokzatához méltóan vigyék tovább a rekonstrukciót, amit a belső terek
nyugodt és sima eleganciájával kívántak elérni. Az
új építészeti programnak megfelelően a Vadász utcai
oldalon a 2015-ös tervek szerint kialakított árkádsort visszakapcsolták a belső térhez, az aulához, így
a főbejárat a Kálmán Imre utca felé, a homlokzat

› A z elbontot t függőfolyosókat végül is nem építet ték
vissza, így több fény jut az
átriumba

56

budapest

57

budapest

‹ A bejárati előtér
pilléreire rusztikus
kültéri vakolat került,
amely kontrasztban áll
a pihenőrész elegáns
sötétkék falfestésével

‹ Az irodák megfelelő
benapozását a nagy
ablakok és az üveg
válaszfalak is segítik

középtengelyébe került, az eredeti főbejárattal megegyezően. Itt alakították ki a recepciót is. A fafelületű, tömbszerű recepcióspult hangúlyozza a tér
funkcióját, a pult mögötti lamellás falburkolat pedig
oldja a pult szigorúságát. Ez a falburkolat rejti a szokatlan helyen lévő garázsajtót is, ami jó példa arra,
milyen nehézségekkel kerül szembe a belsőépítész,
amikor egy régi épületben kell mai funkciókat elhelyezni. A térben álló pilléreken használt világos színű kültéri vakolat kontrasztként jelenik meg a
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merész, sötét színű falfestés előtt. Miután a földszinti nag y belmagasságú térben megtörténik a
vendégek fogadása és beléptetése, a látogatók a
lobbyban leülve várakozhatnak. A ház eredeti
lépcsőházának orsóterébe üvegezett lift került.
A belső udvarban az előadóterem fölé
korábban tervezett üvegtető helyett szilárd födémet alakítottak ki. A nag y belmagasságú tér
alkalmas előadások, konferenciák és eg yéb rendezvények megtartására is. A mennyezetre

lamellás optikai álmennyezet került, mögötte hangelnyelő anyaggal. Az oldalfalra is nag y
méretű akusztikus paneleket helyeztek, a világítást a mennyezeti lamellák közé, kábeltálcákra telepített mélysugárzók biztosítják. A nag yelőadó feletti szilárd födém lehetőséget adott
arra, hog y az első emeletről nyílóan eg y belső, üvegezett fedésű átriumot alakítsanak ki,
amely eg y elegáns pihenő és lounge terület a házban dolgozók számára, emellett rendezvények

budapest

lebonyolítására is alkalmas. Ehhez a meglévő vasbeton gerendák eg y részét el kellett
bontani. Az új födém eg y néhány fellépéssel
magasabb padlószintű podeszttel jött létre,
ezen kaptak helyet az ülőbútorok. A rekonstrukció során elbontott, funkciójukat vesztett függőfolyosókat a korábbi tervekkel
ellentétben végül is nem építették új szerkezetekkel vissza, íg y több fény jut az átriumba
és az arra néző helyiségekbe, és a tér is tágasabb. Az átriumra néző emeleti nyílászárókat franciaerkélyekként alakították ki, ezek
hangsúlyos, előreugró keretezése modern
hangulatot csempész be a klasszikus homlokzati rendszerbe. A három szint magasságú
tűzfalon elhelyezett gépészeti berendezések
és vezetékek elrejtésére eg y vízesésszerű installációt terveztek rejtett meg világítással.

Tervezés éve: 2015–16 (első ütem):

2019 (második ütem):
Generáltervező: BOLLA ÉS GR EGERSEN

Generáltervező: A4 STÚDIÓ
Nettó alapterület: 2900 m 2

Felelős tervező: BOLLA ÁKOS
Projektvezető építész: BAR AN YAI BA LÁZS
Belsőépítészet: SOMLAI DESIGN,

Vezető tervező: K ENDIK GÉZA

SOMLAI TIBOR ÉS MOLNÁR ANDR ÁS
Belsőépítészet és homlokzati világítás:

Építész tervező: PAPP ZOLTÁN

M Á DILÁNCOS STÚDIÓ,

Építész munkatársak: GOMBÁR SÁNDOR,

SZEBER ÉN YI ZSUZSANNA

VESZELIK PÉTER

Homlokzat és belső világítás tervezés:

Értékvédelmi dokumentáció:

SOLINFO GROUP/LIGHTING EMBASSY

DR . DÉRY ATTILA

Elektromos vezető tervező:

Építtető: PA LLAS ATHÉNÉ DOMUS

Ü VEGES ZOLTÁN – ARTR EA CONSULTING KFT.

SAPIENTI A E A LAPÍTVÁN Y (PA DS)

Építtető: OPTIMUM K APPA KFT.

Kivitelező: M AGYAR ÉPÍTŐ ZRT.

Kivitelező: FITOUT ZRT.
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A lipótvárosi Kálmán Imre utca 20. alatti irodaház tetőtéri
árnyékolóiról, valamint a ZalaZONE járműipari tesztpálya
fogadóépületének hő- és fényvédelméről a Krüllung
Árnyékolástechnika Kft. gondoskodott.

KRÜLLUNG

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

K F T.

1033 Budapest, Reményi Ede u. 2. I (+361)367-2750 I www.krullung.hu
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MINŐSÉGI SCHÜCO ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK,
FÜGGÖNYFALAK MEGBÍZHATÓ KIVITELEZÉSE

2151. Fót, József Attila u. 39. • www.aluschlosser.hu
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VIRTUÁLISAN BEJÁRHATÓ
BOTANIKUS KERTEK
Ha már a koronavírus-járvány miatt személyesen nem lehet megtekinteni őket, eljönnek az
otthonainkba a világ legjobb botanikus kertjei:
az Octogon online-on bemutatunk kilenc kertet, amelyek virtuálisan bejárhatók, és amelyek
minden bizonnyal jó hatással lesznek a mentális
egészségedre.A botanikus kertekről származó
első feljegyzések egészen az ókori Egyiptomig
nyúlnak vissza. A növényeket nemcsak gyógyszerként alkalmazták, de úgy tartották, hogy az
emberi szellem felemelkedése és egyáltalán a
spirituális jóllét szempontjából is nélkülözhetetlenek. A világon mintegy 1700 botanikus kertet
tartanak számon, amelyek most a COVID-19
járvány következtében zárva tartanak, de pár
közülük virtuálisan is bebarangolható. Ki tudja,
másképp talán egyébként sem jutnánk el például
a brazíliai Sao Paulo Botanikus Kertbe, vagy különböző egyesült államokbeli helyszínekre.

«

A TELJES CIKK ITT

WWW.OCTOGON.HU
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