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Út-közlekedés:

Irodaház a Duna partján
Új irodaház épült a Dunaparton - a Kertész Építész
Stúdió tervezte együttes néhány hasonló beruházáshoz hasonlóan egy foghíjat töm be, új épülettel,
homlokzattal rendezve a térfalat, téve teljessé a víz
felõli látványt. A meglévõhöz való kapcsolódás itt
ugyanakkor kettõs hangsúllyal merült fel, hiszen az
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újépítésû iroda mellett a tervezõk feladata volt a Közraktár utca 30. számon álló, Györgyi Dénes tervei
alapján 1917-20 között felépül, fõvárosi védettségû épület felújítása is. Az egykori Hangya szövetkezeti székház fegyelmezett, hierarchikusan felépülõ
szimmetrikus homlokzatának (kicsit az ipari építészetet idézõ) szigorát a finom részletezettségû és arányú
homlokzatképzés oldja.
Hely, szövet
Neutrális térrendszer, tetszõleges oszthatóság, azonos megvilágítási és gépészeti igények: egy irodaház
funkcionális rendje (monotóniája) nem kínál jó lehetõségeket a szintén erõs igényként megfogalmazódó
önálló identitás megfogalmazásához. A tervezõk papírja a kezdetekkor tehát elvileg hófehér, Kertész
Andrásék mégsem nulláról indulnak: finom érzékenységgel a környezetben keresik és találják meg a kapcsolódási pontokat, és szövik tovább a meglévõ
struktúrát. Utcavonal, falsík, arányrendszer, felületi
rend a továbbgondolásra kézenfekvõen kínálkozó
sorvezetõk, a megoldás mégis nagy figyelmet és
pontos gesztusokat, határozott döntéseket kíván.
Ilyen, határozott döntés, hogy az új épület nem kívánja feloldani a két szomszéd meglévõ magasságkülönbségét valamiféle átvezetés helyett a lépcsõzés
megmarad, de éppen ez a különbség válik a felület
hierarchiájának lényegi részévé, azaz a kapcsolódás
újabb elemévé (még azon az áron is, hogy a Hangyaház magasabb tetõtéri tûzfala takaratlanul marad).
Homlokzat
Az (új és meglévõ) épületek térrendszere példásan
egyszerû és tiszta szerkesztésû, a terv igazi értékmérõje a homlokzat, kis túlzással a ház egyetlen kommunikációs felülete, aminek külön hangsúlyt ad kiemelt,
dunaparti helyzete: a pesti oldalról végig rálátás kínálkozik, de a Petõfi hídon közlekedõk szempontjából is kiemelt a hely. Ha az tehát épülettel kapcsolatos igényeink itt sûrûsödnek, akkor nagy öröm
látni, hogy az alkalmazott megoldások is az elvárásoknak megfelelõ súlyúak és minõségûek.
Maga a homlokzatfelület szimmetrikus felépítésû, jól
érzékelhetõ plaszticitás-különbségekkel jelezve annak
hierarchikus felépítését: az alsó kétszintes "lábazati
rész" egyértelmûen elkülönül a fõ homlokzati mezõtõl, amit már egy kissé hátrébb húzott szint zár le, a
kompozíciót végül a tetõtér manzárdszerû kialakítású
tömege zárja. Az alapgesztusok mindegyike ismerõs
a szomszédos Hangya-házról, de a továbbgondolás
mellett teljesen egyértelmû a régi és az új határa is.
A homlokzatfelület igazi izgalma az átvett rend és az
azt értelmezõ, továbbgondoló részletek játékában
rejtõzik; a kompozíció a feszes szerkesztés és játékosság, a kemény szimmetria és az abból való finom kilépések közti érzékeny feszültségekre épül. Ilyenformán
a függõleges osztásrendszer szigora a Hangya-ház
világát gondolja tovább, a funkcionális igényekbõl és
a másik oldali szomszéd "ablakos" homlokzatára
átkacsintó jóval nagyobb nyílásokkal. Ezek a nyílások

ugyanakkor tovább osztódnak: a középsõ, nagyobb
felület az árnyékoló-rendszernek biztosít helyet, a
kétoldali keskeny sáv nyitható ablakszárnyainak karakteres, karcsú sávjai a felújított épület nyílásrendszerének finom érzékenységû idézetei a két ablakrendszer eltérõ síkjai, az ezt itt-ott ferde bevágásokkal lekövetõ homlokzati gesztusok jelentik a homlokzat fõ plasztikai izgalmát.
A fenti kettõsség és játékosság egy más síkon is
tettenérhetõ: a fõbejárat nyílásmérete csak kicsit tér
el az általános helytõl, de ami a legfontosabb: a szigorúan szimmetrikus homlokzaton finoman aszimmetrikus helyzetbe kerül; a nagyobb hátrahúzás mélyebb
árnyéka és a minõségi tipográfiával megjelenített név
egyértelmûsíti tovább a bejárat hívogató gesztusát.
A statikus nyugalom és az attól való finom eltérések
feszültsége kínál izgalmat a szemnek a hatodik emelet
aszimmetrikusan vágott ablakrendszerében, de a
használattól függõen itt leeresztett, ott felhúzott állapotban látható árnyékolók játékában is.
Továbbszõtt szövet
Nem könnyû feladat egy ilyen frekventált helyen egy
meglehetõsen semleges igényû funkció nívós elhelyezése. A Riverpark irodaház tervezõinek nagy
érdeme, hogy több hasonlóan friss dunaparti beépítés sosemvolt identitásainak harsány versengésével
szemben karakterét a helybõl, a környezetbõl vezeti
le. A meglévõ puszta továbbvitele azonban csak egy
korrekt de unalmas, arc nélküli épületet eredményezett volna. Ami a házat építészetté, akár a negyvenes évek legendás Szent István parki épületeinek
méltó társává teszi, az a továbbgondolt szövet értõ
és érzékeny továbbszövése, a részletek finom megoldása jelenti: a kis eltérések, a hangsúlyok jó érzék-

kel kiporciózott kompozíciója, a párbeszéd régi és új,
rész és egész között. Pusztán egy új épület helyett
tehát itt inkább egy új láncszem valósult meg kapcsolati lehetõségek egész hálójával a meglévõt továbbfolytató ház úgy simul bele a meglévõ szövetbe,
hogy további értéket teremtve szövi tovább azt.
Marosi Bálint

