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Újraszínezve

A legutóbbi időkig nem lelkesedtem különösebben Budapest historizáló stílusú épületeiért. 
Ridegnek, komornak, elnagyoltnak, kicsit provinciálisnak éreztem őket, nem értettem, hogy mit 

látnak bennük sokan vonzónak, impozánsnak. Azok az épületrekonstrukciók azonban, amelyek az 
elmúlt években lejátszódtak, teljesen új megvilágításba helyezik ennek a korszaknak az építészeti 

műveit. Hát, ha ez a historizmus, akkor végül is: jöhet!

A TISZA L AJOS IRODAHÁZ FELÚJÍTÁSA 

A BAL ASSI BÁLINT UTCÁBAN

Szerző: PESTI MONIKA  | Építészet: BÁNÁTI BÉLA DLA, KOPASZ LÁSZLÓ (BÁNÁTI & HARTVIG ÉPÍTÉSZIRODA) 
Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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   Az épületet Zsolnay-
kerámiák díszítik

A homlokzat motívumai 
a Parlamenttel mutatnak 
rokonságot

ínezd újra, színezd újra az 

életet, ha megfakulna” – a Magna Cum Lau-

de száma juthat eszünkbe; igen, mintha folyna 

ennek a nag y, Budapest nevű képesköny vnek az 

újraszínezése. Az évtizedes kosz és elhanyagolt-

ság által okozott szürkeségből eg yre több ponton 

bújnak elő finom színárnyalatok és mívesen fel-

újított formák, ahog y azt a város látképét akár 

élőben nézve, akár régi és újabb fi lmek kockáit 

összehasonlítva észlelhetjük. Azt is fontos tudni, 

hog y a főváros historizáló épületeinek g yakran 

nem az igazi arcát látjuk, ug yanis a II. vi lághábo-

rú utáni helyreál lításoknál sokszor nem az ere-

deti, hanem eg y leeg yszerűsített formában épí-

tették újjá őket. Ennek az oka eg yrészt az akkori 

szűkös anyagi lehetőségekben keresendő, de ezen 

kívül volt a korszel lemben is eg y modernizáló, 

„Sz
›
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eg yszerűsítő törekvés, amelyet olyan nag yne-

vű építészprofesszorok is támogattak, mint pél-

dául Kotsis Iván. Mindezek mellett nyilván volt 

ennek eg y ideológiai háttere is, a háború utáni 

új rezsim ezeket az épületeket, mint a régi vi lág 

megtestesítőit, nem favorizálta, sokszor akár le is 

bontotta. És benne volt ebben a hozzáállásban az 

az igénytelenség , kulturálatlanság is, ami szintén 

az új éra jel lemzője volt. 

Eg y i lyen ház ál l a Balassi utca 1-5. szám alatt 

is, amelynek a tetőszerkezete károsodást szenve-

dett a háborúban, de – például eg y Fortepanon 

található fotó tanúsága szerint is – korántsem 

akkorát, ami indokolta volna a neogótikus épü-

let vimpergáinak és törpeárkádjának elbontását a 

neg y venes évek végén, valamint az eg yúttal meg-

valósult emeletráépítést. Eg y későbbi felújítás 

során a harmadik emeleten elhelyezett szobro-

kat is eltávolították, szoborfülkéikkel eg yütt. 

Mindezekkel eg yütt azt mondhatjuk, hog y a 

helyenként Zsolnay-kerámiával díszített tégla-

burkolatának köszönhetően ez az épület még 

viszonylag jól vészelte át az idők viszontagsága-

it. Nem eg y átlagos pesti házzal van dolgunk, az 

épület elhelyezkedése és története egészen eg ye-

di. Az Országház eg ykori bérházáról van ug yan-

is szó, amely 1902-ben a hivatalszolgák és a 

tisztviselők számára épült, a fő funkciója azon-

ban az volt, hog y eltakarja a Parlament kazán-

házát. Eredetileg a kazán az Országház pincé-

jében kapott volna helyet, de tekintettel a szén 

szál lítása és tárolása által felmerülő szennyezés-

re, és hog y kémények ne rontsák az épület össz-

képét, a kazánházat végül is eg y másik telken 

helyezték el, a mai Balassi Bálint utcában. Azon-

ban a Parlament közelsége miatt még itt sem 

lehetett bármit építeni, ezért az utca felé a bér-

ház biztosít kel lő megjelenést. A bérházat – az 

Országházhoz hasonlóan – Steindl Imre tervez-

te, amit a két épület homlokzati motívumainak 

rokonsága is jól tükröz. Sőt, tudva, hog y Steindl 

eredetileg a Parlamentet is téglaburkolattal kép-

zelte el, a Balassi Bálint utcai épület homlokza-

tából akár arra is visszakövetkeztethetünk, hog y 

milyen lenne az Országház, ha a tervezője ere-

deti elképzelései valósultak volna meg. Mag yar-

országon eg yébként a historizmus különbö-

ző irányzatai közül a neogótika nem volt igazán 

közkedvelt, íg y nincs túl sok i lyen épületünk. 

Németes stí lusnak tartották, ezért nem nag yon 

fért össze a nemzeti függetlenségi érzelmekkel. 

Generál építészeti tervezés: BÁNÁTI BÉLA DLA, 

KOPASZ LÁSZLÓ

 – BÁNÁTI & HARTVIG ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.

Építész munkatársak: BUKTA CSABA, 

MÁRTON ANNAMÁR IA, NOVOTNY NÓR A, 

ZAJACZ JUDIT

Protokoll belsőépítészet: SZENES ISTVÁN 

– SZENES DESIGN STÚDIÓ BT.

Műemlékvédelmi rekonstrukciós munkák: 

BALIGA KOR NÉL

Műemlékvédelmi restaurációs munkák:

CZIFR ÁK LÁSZLÓ, KELECSÉNYI GERGELY, 

TÓTH NÓR A – ALAK ART IPAR- ÉS 

KÉPZŐMŰ VÉSZETI KFT.

Helyszín: 1055 BUDAPEST, 

BALASSI BÁLINT UTCA 1-5.

Megbízó: STEINDL IMR E PROGR AM 

NONPROFIT ZRT.
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Ezúton tájékoztatjuk a lap olvasóit a sajnálatos tényről, mely szerint 
a köztársasági őrezred irodaházaként és a házelnöki rezidenciaként 

működő Tisza Lajos Irodaház belső tereiről nemzetbiztonsági okokból 
nem készíthettünk felvételeket – a szerk.

A rekonstrukció során a Steindl 
Imre által tervezett épületet az 
eredeti állapotába állították 
vissza, példamutató műgonddal

(Az Országház is csak gróf Andrássy Gyulának 

köszönhetően épülhetett meg neogótikus stí-

lusban, akinek a szeme előtt az angol Parlament 

lebegett mintaképül.) Steindl Imre és Schulek 

Frig yes, az irányzat két kiemelkedő hazai képvi-

selője a gótika formavilágát és szerkesztésmódját 

Friedrich Schmidt tanítványaként a bécsi Kép-

zőművészeti A kadémián sajátította el, ahol a 

korán elhunyt Schulcz Ferenccel eg yütt a diákok 

Wiener Bauhütte elnevezésű, a középkori épüle-

tek tanulmányozásával, felmérésével foglalkozó 

önképzőkörének az alapító tagjai között voltak. 

Schmidt európai szinten is a neogótika eg yik 

vezéralakja volt, többek között a bécsi városháza 

tervezője és a Stephanskirche Dombaumeistere, 

főépítésze. A 2019-ben elkészült rekonstrukció 

során a Balassi utcai épületet az eredeti á l lapo-

tába ál lították vissza, példamutató műgonddal. 

A munkát nag yban támogatta, hog y a ház erede-

ti kiviteli terveinek néhány fontosabb tervlap-

ja rendelkezésre ál lt, és bár ezek nem terjedtek 

ki minden részletre, a Parlament rokon homlok-

zata is segítette az archív rajzok értelmezését – 

tudtuk meg Bánáti Bélától, aki Kopasz Lászlóval 

eg yütt az építészeti generáltervezést vezette. Az 

épületben – amelyben a rendszerváltás után több 

átalakítással irodákat és lakóingatlanokat hoz-

tak létre – az Országg yűlési Őrség irodái kaptak 

helyet, a legfelső szintre pedig az Országg yű-

lés mindenkori elnökének rezidenciája került, 

amely eg y lakóeg ységből és eg y protokolláris fel-

adatokat el látó térből ál l . A belsőépítészet a Sze-

nes Design Stúdió munkája. A homlokzat újra 

szobrokat kapott: mivel az eredeti a lkotások az 

idők folyamán eltűntek, és azt sem lehetett tud-

ni, hog y kit ábrázoltak, az épületet most Steindl 

Imre és Zsolnay Vilmos szobrai díszítik, Damkó 

József és Lantay Lajos – az Országház belső tere-

iben megtalálható – alkotásainak művészi adap-

tációjaként, ahol Steindl az építőművészetet, 

Zsolnay pedig az ag yagiparos szakmát al legorizá-

ló alakként jelenik meg. 
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