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Vannak olyan épületek, amelyek el-

feledVe, elhanyagolVa szunnyad-

nak a Város szöVetében, Várakoz-

Va arra, hogy felfedezzék, meg- 

lássák és újragondol ják õket. 

örVendetes, hogy léteznek olyan 

szemek, amelyek ezeket észreVeszik, 

és olyan terVezõk, akik érzékeny 

és értõ módon képesek ezt az újra-

fogalmazást megValósítani.
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Megnyílt az Eiffel 
Palace irodaház

az eiffel palace története a 19. századba 
nyúlik vissza, a millenniumi események  
környékére. a korb flóris-giergl kálmán 
építészpáros által tervezett épület a 20. szá-
zad egyik legmeghatározóbb folyóiratá-
nak, a pesti hírlap szerkesztõségének adott  
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A tervezõk megkülönböztetett figyelmet fordítottak a hatékony energiafelhasználásra és a környezetvédelemre

A homlokzat megtartása egyértelmû szempontként szerepelt

otthont a bérlakások mellett. a második 
világháború jelentõs pusztítást végzett az 
épületen és teljes egészében megsemmisítet-
te a kupolaszerkezetet, amely a korábbi épü-
let jelképe, ikonikus eleme volt. a kupolát  
a háború utáni rekonstrukciós munkálatok 
során sem állították helyre. a palota a szá-
zad második felében nyomdaként mûkö- 
dött, 1996-tól azonban – magára hagyatva – 
a pusztulás és az enyészet jellemezte ezt  
a nyugati tér környékét meghatározó szim-
bolikus architektúrát. 

történelmi múltjából és városképi jelle-
gébõl eredõen szükség volt mûemléki tanul-
mányokra, amelyek az épület értékeiként  
a homlokzatot, a lépcsõszerkezetet és a füg-
gõfolyosót állapították meg. fontos volt tehát 
egy olyan tervezõi koncepció, amely figye-
lembe veszi az architektúra adottságait, tör-
téneti meghatározottságát, és párosítani tud-
ja mindezt egy kortárs szemléletmóddal.  
a gelesz és lenzsér kft. építésziroda (gelesz 
andrás, lenzsér ágnes) által tervezendõ épü-
let így sok megoldandó kihívást hordozott.  
a homlokzat megtartása egyértelmû szem-
pontként szerepelt, amelynek rekonstrukciós 
terveit baliga kornél építész tervezõmûvész 
készítette el. újraépült a teljes belsõ tér, az 
udvarrészekkel egyetemben. kialakult egy 
olyan korszerû irodaház-struktúra, amely 
abszolút módon megfelel a kortárs elvárá-
soknak mind bérlõi-, mind épületgépészeti és 
környezettudatossági szempontból. ezen 
gondos tervezés mentén kapja majd meg az  
eiffel palace 2014 tavaszán – hazánkban 
elsõként – a breeam (Very good) és a leed 
(gold) minõsítést, amely objektíven támasztja 
alá, hogy a fejlesztõ (horizon development) 
és a tervezõk különös figyelmet fordítottak  
a hatékony energiafelhasználásra és a kör-
nyezetvédelemre.

az épület talán legfõbb támadási felülete  
a tetõszerkezet újraértelmezésében rejlik.  
a századfordulós palota újragondolásakor  
a kupolaszerkezet helyreállítása nem a korb− 
giergl-féle eredeti tervek szerint történt. szüle-
tett helyette egy olyan modern felület, amely  
a kortárs jelképzés sajátosságait társítja a histo-
rikus homlokzathoz. érdemes ennek kapcsán 
figyelembe venni a kupola eredendõen is kissé 
túlméretezett jellegét, és azt a tényt, hogy a vi- 
lágháborút követõen a szerkezet teljes egészé-
ben megsemmisült és nem is rekonstruálták.  
a jelenlegi tetõbeépítés véleményem szerint 
kettõs értelemben is mûködik: egyrészt transz-
formált formában jelez, másrészt betölt egy 
hiányt azzal, hogy a kupola szerkezetét hatá-
rozott módon fogalmazza újra. létrehoz egy 
olyan jelet, amely nem a múltba, hanem a jelen 
városszövetébe írja be az eiffel palace-t, mutat-
va az idõ múlását, a hagyomány állandó újra-
fogalmazásának imperatívuszát, újraintegrálva 
az épületet a belváros struktúrájába. egyszerre 
beszél így a múltról és a jelenrõl.
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Újraintegrálva a Belváros struktúrájába

Kialakult egy olyan korszerû irodaház-struktúra, amely abszolút módon megfelel a kortárs elvárásoknak Újraépült a teljes belsõ tér
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Olyan modern felület született a régi kupolaszerkezet helyett, amely a kortárs jelképzés sajátosságait társítja a historikus homlokzathoz
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