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ELŐSZÓ
A Medimpex Irodaház Kft. Kft. 2016-ban
ünnepli fennállása 20. évfordulóját és egyben
a Medimpex Palota teljes rehabilitációjának sikeres befejezését. A Vörösmarty tér 4. szám alatt
álló épület eddigi utolsó korszaka 1996-ban, a
Medimpex Kereskedelmi Részvénytársaság átalakulásával és az épület tulajdonjogának megszerzésével kezdődött. A társaság tulajdonosai ezek után
döntöttek úgy, hogy felvállalják az épület teljes
felújítását, és a bérleti alapú hasznosításra irodaházat hoznak létre.
A kitűzött cél különös kihívás volt a gyorsan
felépülő (felépíthető), technikailag kiválóan felszerelt
új irodaházak vetélkedésében, egyúttal megmérettetés a piacképes értéknövelés versenyében. Régi
épületben, régi értékekhez igazodva kellett minden
korszerű elvárásnak a legmagasabb szinten megfelelni, és azt az épülettel harmóniában létrehozni.
A Társaság célja ennek szellemében az egykori
Goldberger-palotában a mai irodapiac elvárásai
szerinti színvonalas üzleti és irodahelyek kialakítása,
majd bérleti alapú hasznosítása volt.
A múlt és jelen korszaka között sok hasonlóságot
látunk. Elég csak arra gondolnunk, hogy Goldberger
Leó maga is a két világháború közötti Magyarország
sikeres vállalkozója volt, aki az épületet üzleti vállalkozása szimbólumának tekintette. Az épület minden
négyzetmétere profitot termelt. Társaságunk üzleti fi-
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lozófiája, vállalása és küldetése éppen ebből eredő
kötelességeként arra irányult, hogy az épületet a legmodernebb igényeknek megfelelően és eredeti pompájában helyreállítva újra jövedelemtermelő befektetésként működtesse. Az a szándék, amellyel a Társaság
tulajdonosai az épület helyreállítását elhatározták és támogatták, helyes döntésnek bizonyult.
A műszaki menedzsment az ütemezett terv és a ház
folyamatos működtetésének szempontja mellett az
előterjesztések alapján hozott közös döntések és
anyagi erőforrások révén tudta lépésről lépésre megvalósítani a felújítást.
Ezen évforduló alkalmából vállalkozott a Medimpex Irodaház Kft. arra, hogy az épületet és
annak helyreállítását jelen kiadvány elkészítésével
bemutassa.
A kiadvány, amelyet olvasónk most kezében
tart, nemcsak építészeti összefoglaló, hanem rövid kultúrtörténeti kitekintés is. A kiadvány gerincét
egyfelől az épület felépítésének és belső kialakításának története, másfelől a rehabilitáció eseménytörténete és értékelése képezi. A kiadvány tartalma a kordokumentumok és források bemutatása
mellett olyan összefüggéseket is igyekszik feltárni,
amelyek nélkül a teljes épület ismertetése, az a miliő, amelyben az épület megszületett és működött,
hiányos lenne. Ez ugyanakkor könnyen a bőség
zavarának érzését keltheti az olvasóban. Éppen ezért
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a kiadvány tördelése segít abban, hogy az épület
kerüljön a középpontba, a kiegészítő információk
között pedig olvasóink kedvük szerint válogathatnak
további ismeretekért.
A pesti városrész egyik legrégebbi terének
(Vörösmarty tér) történeti áttekintésén túl kiemelt
szempont volt, hogy a helyszín a Belváros és a
Lipótváros közös történelmét is magába foglalja.
A kiadvány megemlékezik az épület alkotóiról, és
rövid képet vázol fel arról az építészeti korszakról
is, amely a stílusok sokféleségének eredményeit változatos színességgel egyszerre használja fel

épületeinél. A kiadvány természetesen a helyreállítás történetéről is ad áttekintést, amely rendkívül sokrétű és szerteágazó volt: sokszor egy-egy
munkanem több év alatt készült el, a tulajdonosok ezekről a folyamatokról egyenként döntöttek.
Az erről szóló összefoglaló azonban eltér a megszokott beszámolók szerkezetétől, és ezúttal új csoportosításra vállalkozva az egyes munkákat munkanemek
szerint állította össze.
Örömünkre szolgálna, ha olvasóink e kiadványt –
mint épített örökségünk egyik gyöngyszeméről szóló
dokumentumot – örömmel fogadnák és lapozgatnák.

Medimpex Irodaház Kft.

Budapest, V. Vörösmarty tér 4. Medimpex Palota 2017-ben. Foto: Lugosi-Lugo László
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SÉTATÉRTŐL
A VÖRÖSMARTY TÉRIG
„Ott, ahol a Váci-utca beleszalad a Gizella-térbe: ott volt a »Váci kapu«: a város egyik vége. (…)
Egyszer csak azon vették észre magukat a pestiek, hogy kicsiny a város, nem férnek el benne. (…).
Az élelmes polgárok úgy segítettek a bajon, hogy kívülről hozzáépítették a viskóikat a város falához. (…)
A Lipótváros helyét azonban II. József alatt még alig jelölte néhány ház.”
(Pásztor Mihály: A régi Pest. Művészet, 1909)

A Vörösmarty teret központi fekvésű, parkosított belvárosi térként ismerjük, közepén a névadó Vörösmarty Mihály (1800–1855) szobrával. A tér kedvelt találkahely, idegenforgalmi
csomópont, valamint – régi múltját idézően – ünnepi vásárok, könyvfesztiválok és más események
színtere is, amelyet napjaink fővárosi lakosai a
Belváros egyik központjaként tartanak számon.
Története azonban jóval messzebbre nyúlik vissza
a főváros történetében, mint ahogy gondolnánk:
szorosan összefonódik a pesti városrész kialakulásával, később a bővülésével, sőt fejlődésének szinte valamennyi korszakával. Az Újváros, más néven
Lipótváros a városból észak felé kivezető Váci kapu
elbontásával, majd a várost körülvevő földek parcellázásával alakult ki, kiépítését a szűkössé váló
Belváros városrendezése kapcsán határozták el a
18. században. A város terjeszkedésével kijelölt új
területek – ideértve a mai Vörösmarty tér helyét is –
betelepülői görög kereskedők voltak, és nyomukban
a tér rövid időn belül a kereskedelem, az üzletek,

majd a társadalmi és kulturális élet központja lett.
Központi fekvése révén egy rövid sétával már a 19.
században bárki könnyedén elérhette a Duna-korzót és a Lipótváros legszebb helyét, a mai Széchenyi
teret, régi nevén Kirakodó teret.
A Vörösmarty tér korábbi elnevezéseinek többsége mára eltűnt, bár az északkeletről hozzá csatlakozó Harmincad utca nevében még tovább
él annak emléke, hogy a 19. század közepén a
Gerbeaud-palota helyén álló Harmincadhivatalban fizettek vámot a kereskedők. 1812-ben a teret a Német Színház után Színház térnek nevezik
el, majd az 1830-as évektől Harmincad térnek.
1841-től Séta térnek hívják, és ezt követően 1846
és 1873 között több nevet is visel: Német Színház
tér, Színház tér és Régi Színház tér. Gizella hercegnő iránti tiszteletből 1874-ben felveszi a Gizella
tér nevet, és ezen a néven ismert egészen 1918-ig.
Az őszirózsás forradalom idején alig egy évig
Károlyi Mihály térnek nevezik át. Mai nevét –
– Vörösmarty tér – 1919-től viseli a költő tiszteletére.
7

A tér jellegzetessége abból
adódik, hogy két városrész, a Belváros és a Lipótváros találkozási
pontjában fekszik, ezt a jellegét utcaszerkezete és formája máig őrzi.
Az itt álló épületek négyszögletű
teret határolnak körbe, amelyet a
becsatlakozó utcák több irányból
is könnyen megközelíthetővé tesznek. Észak felől a Dorottya utca,
keleti irányból a Harmincad utca,
délről a Váci utca, végül – két párhuzamos utcaként – ide torkollik
a Duna felől a Deák Ferenc utca
és a Vigadó utca. Az utcák és a
tér találkozásának a megörökítése a helyszín fényképezése során
folyamatosan visszatérő motívum.

Szlányi Lajos (1869-1949): A Vörösmarty tér Budapesten. 1930-as évek.
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Vörösmarty Mihály szobra a téren
a két világháború között. Foto: Kinszki Imre
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Buda, Pest és Óbuda általános térképe, 1831. Schmid János, színezett kőnyomat
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Budapest Főváros térképe, 1885. Homolka József, nyomtatott térkép
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Baloldal: Budapest, V. Váci utca a Gizella tér felől.
Foto: Klösz György, 1880-as évek
Budapest, V. Váci utca a Gizella tér felől.
Foto:Hollenzer Béla, 1960
Jobboldal: Budapest, V. A Vörösmarty tér
keleti térfalának épületei. Foto: Philip János, 2011

A mai Medimpex Palotát – korábban Goldberger-bérpalota – a tér keleti oldalán találjuk, e szakasz emeletes házakkal történő beépítése az 1830-as évektől 1938-ig tartott. A Goldberger-épület a tér
építészeti fejlődésének második korszakára, az 1920–1930-as évekre esik, megrendelője Goldberger Leó textilgyáros, tervezői Révész Sándor és Kollár István. Négy építészeti stílus találkozik ezen
a szakaszon: a Deák Ferenc utca felől északra haladva egy szecessziós saroképület (Vörösmarty tér 3. –
– Deák Ferenc utca 8., a Kasselik-alapítvány üzlet- és bérháza, Korb Flóris és Giergl Kálmán,
1911–1916), egy neobarokk (Vörösmarty tér 4., Kollár és Révész, 1928–1929), egy modern funkcionalista (Vörösmarty tér 5., Kotsis Endre, 1937–1938) és egy klasszicista bérház (Vörösmarty tér 6. –
Harmincad utca 1., Hild József, 1844–45) áll itt egymás mellett. A továbbiakban a tér mai elnevezését
– Vörösmarty tér – fogjuk használni, korszakoktól függetlenül.

12

13

2. | SÉTATÉRTŐL A VÖRÖSMARTY TÉRIG

SÉTATÉRTŐL A VÖRÖSMART Y TÉRIG | 2.

Történeti áttekintés
A Belvárossal határos Vörösmarty tér Lipótváros
északi részének legdélebbi pontján fekszik, arculata
a 18. század végétől folyamatosan alakult és formálódott. A városfalakkal és városkapukkal – Váci,
Hatvani, Kecskeméti, Belgrádi, Duna, Vízi kapu –
körbekerített Pest határán kívül a 18. században még
jobbára műveletlen, erdős, füves, mocsaras területek
feküdtek. A Belváros gazdaságának és népességének növekedése, valamint a városfalakon kívül eső
külvárosok – Lipótváros, Terézváros, Ferencváros,
Erzsébetváros – bevonása azonban lassan megindította Pest területi fejlődését. A pesti városfaltól északra fekvő – a középkorban Újbécspusztának, majd
Újvárosnak, végül Lipótvárosnak nevezett – területek
felparcellázása és eladása Jung József és Schilson
János kamarai adminisztrátor tervei alapján kezdődött el 1789–1793 között. A tér további fejlődése

előtt Pest város új rendezési terve nyitotta meg az
utat, a József nádor megrendelésére készült terv koncepcióját Hild János dolgozta ki 1805-ben. Mivel a
kincstári épületek ekkor már folyamatosan útját állták
a környék városképi fejlesztésének, több elképzelés
is született azok bontásáról, és helyük beépítéséről.
Részben ezek az intézkedések indították el a II. Lipót
császárról (1790–92) elnevezett Lipótváros kialakulását, az elnevezésről Pest város tanácsülése 1790.
április 12-én hozta meg határozatát. A városrész
szabályozatlan állapotának felszámolását végül az
1838-as árvíz utáni károk rendezése indította el nagyobb ütemben. Az újonnan megállapított telekárak
szerint ebben a városrészben a Vörösmarty térre, az
Erzsébet térre és a József térre néző telkek értek akkoriban a legtöbbet. A Vörösmarty tér 4. számú ház
telke a Lipótváros legértékesebb telkeinek többségét

Baloldal: A Váci kapu és környéke a 18. században, a Lipótváros kialakulása előtt.
Baloldal: Alt Rudolf (1812-1905): Vendéglő a Magyar Királyhoz.(Dorottya utca 2)
Jobboldal: Budapest, V. ker., Váci utca a 19. században

már korábban megvásárló görög kereskedők kezére került. A központi részek gazdasági növekedése végül
pezsgő városi élet kialakulásához vezetett, és a reformkor idején megjelenő kávéházak, vendégfogadók és
fényképészeti műtermek látogatása az üzletekhez és a sétaterekhez hasonlóan – József nádor tér, Vörösmarty tér, Széchenyi tér – az úri közönség kedvelt időtöltésévé vált. A 19. század közepén egyre többen kezdtek
átköltözni a Belvárosból Lipótváros új épületeibe.
14
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Városépítészeti szempontból a tér nyugati térfala – a Goldberger-házzal átellenes oldal – változott
a legtöbbet az idők során. A Német Színház helyére az 1870-es években hatalmas üzletház került –
– Haas-palota (Linzbauer István, 1875) –, földszintjén boltokkal, felsőbb szintjein elegáns lakásokkal és
irodákkal. Az épületet az 1950-es években bontották el, és 1966 és 1971 között az ide épített házban
működött az Országos Rendező Iroda. Helyét ma többfunkciós, modern épületkomplexum (Fazekas Építésziroda Kft., 2004–2007) foglalja el.
A sétatérként funkcionáló Gizella tér (Vörösmarty tér) szabályozása az 1870-es években merült fel
először, és a parkosítás végleges rendezését Vörösmarty Mihály carrarai márványból készült szobrának
elhelyezése tette végül halaszthatatlanul szükségessé. A tér közepén álló emlékművet (Kallós Ede, Telcs
Ede) 1908. május 24-én leplezték le, és máig ez a tér legfontosabb műalkotása. Az avatás után egy évvel
elkészült a tér párhuzamos térfalakkal történő szabályozási terve is.

Baloldal: Alt Rudolf (1812-1905): Az egykori Városi Német Színház Pesten a Gizella (Vörösmarty) téren,1845.
Jobboldal: Budapest, V. Vörösmarty Mihály szobra (Kallós Ede, 1908) a Vörösmarty téren. Foto: Seidner Zoltán, 1958.

Buda, Pest és Óbuda egyesítése (1872), majd
a kiegyezés (1876) után folytatódtak az építkezések,
és Budapest nagyvárossá vált. A belső városrészek
gazdagságát jól mutatják az adóösszeírási adatok,
melyek szerint az 1870-es években a Lipótvárosban
lakó terménykereskedők fizették Pest jövedelmi adójának a felét. Ugyancsak ezen a helyen, a Belváros
határához legközelebb eső részeken (Deák tér, József
nádor tér, Színház tér) álltak a 2500 Ft felett adózó
háztulajdonosok ingatlanjai. A tér legelső hangsúlyos épületei közül először a Német Színház nyitot-

ta meg kapuit a sétatér délnyugati sarkában 1812.
február 9-én, és a források szerint a színház társulata szívesen látogatta a Vörösmarty tér és Dorottya
utca sarkán álló Magyar Királyhoz címzett szálloda
kávéházát is. A hely legpatinásabb épülete kétségkívül a Gerbeaud Emilről elnevezett Gerbeaud-ház
(Hild József, 1859, Fellner Sándor, 1912), cukrászdáját az „elegáns világ találkozóhelyeként” említik
1881-ben. Nevezetes hely volt a felső manzárd szintjén működő Strelisky-műterem is, a Belváros egyik
luxus színvonalú fényképészeti műterme működött itt.

16

17

SÉTATÉRTŐL A VÖRÖSMART Y TÉRIG | 2.

A Medimpex Palota előtt is kialakult egy kis találkozóhely az ún. Oroszlános kút körül, a díszes kandeláber talapzata Péter Ágnes alkotása 1984-ből.
A Vörösmarty tér formálódását mindig a változatlanság és a fejlődés kettőssége jellemezte. Már a
19. század második felétől közlekedési csomópontként funkcionált (konflis, taxi- és buszmegállók, földalatti) a közlekedési eszközök közül a Millenniumi
Földalatti Vasútvonalnak (1864–96) jelenleg is itt
található az egyik végállomása.

Budapest, V. Gizella (Vörösmarty) tér látképe a Haas Palotával és a Milleniumi Földalatti megállójával. Foto: 1900 körül. Reprodukció
Parkoló autók a Vörösmarty téren,
a Medimpex Irodaház felől, 1961-ben.
Budapest, V. A Vörösmarty téri Oroszlános kút egyik alakja,
háttérben a No.1. Irodaház. Foto: Kovács Sándor, 2009.
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A fényképezés korai korszakából a Vörösmarty
tér keleti oldalának házsorairól nem sok felvételt ismerünk. Úgy tűnik, hogy a fotográfusok kevés témát
találtak az itt álló szerényebb kivitelű épületek fényképezésére, pedig a tér kereskedelmi és üzleti célú
kiépülése velük kezdődött el: ezt igazolják a hom-

lokzatokra helyezett hirdetések és cégfeliratok is.
A tér keleti oldalát is megörökítő 19. századi felvételek közül Klösz György és Weinwurm Antal
fényképeit kell elsősorban megemlítenünk, képeik
jól visszaadják a tér korabeli építészeti látképét és
hangulatát. A fényképek döntő többsége azonban

Budapesti életképek a Vörösmarty téren
1930 és 1989. között

Budapest, V. Gizella (Vörösmarty) tér keleti térfala az új házak megépülése előtt. Foto: Klösz György, 1880-as évek.
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korszakoktól függetlenül az elegáns épületekről és
a költő szobráról készült. Külön műfajt képviselnek a
tér jellegét és eseményeit megörökítő zsáner- és riportképek, illetve a városképek. Idővel az építészeti
szaksajtó és a kulturális élet magazinjai is elkezdtek
tudósítani a tér építészeti arculatának változásairól,

különösen a két világháborúban épült új épületek
és létesítmények kapcsán. Goldberger Leó üzletés bérházáról eleinte a Magyar Építőművészetben
és a Tér és Formában, illetve a modern életvitellel
kapcsolatos információknak mindig tág teret adó
Színházi Életben jelent meg rövid tudósítás.
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A MAGYAR SZECESSZIÓTÓL A MODERN
ÉPÍTÉSZET FELÉ, 1900–1930
„Idegesen keresnek új formákat világszerte a magyar műtermekben is.”
(Az 50 éves Vállalkozók Lapja. Jubileumi Album, Budapest, 1929)

A megbízó és a megbízott viszonyrendszerében
az alkalmazott művészetek terén mindig akkor születik igazán jó alkotás, ha a megbízás tartalma nem
gátolja az alkotók művészi szabadságát. A Vörösmarty téri épület esetében azt látjuk, hogy az építészeti környezethez és a megrendelőhöz való alkalmazkodás mellett az épületen a haladóbb európai
stílusirányzatok hatásai is megjelennek. A kevesebb
díszítés és a letisztult formavilág már jelzi az 1920as évek végének új tendenciáját. Mindezek ellenére
Goldberger Leó bérházát nem tekinthetjük avantgárd alkotásnak, de már túlhaladott módon konzervatívnak sem. A kettő határmezsgyéjén állt. Az épület külön értéke, hogy tökéletesen beleilleszkedik a
környezetébe, és visszafogott stílusával szinte átmenetet alkot a tőle balra lévő modern épület és a tőle
jobbra álló monumentális szecessziós áruház között.
A Vállalkozók Lapja 1929-es jubileumi kötetének
a magyar építőművészet és építőipar fejlődéséről
szóló tanulmányaiban a szerzők már „új világlátás”
elterjedéséről beszéltek az építészetben. A kortársak összefoglaló áttekintése mindenféleképpen tanulságos, hiszen pontosan ekkor épült fel a Goldberger-ház is, és a két világháború közötti magyar
építészettörténetben megközelítően szintén ekkortájt, 1927-1928 körül húzhatjuk meg a régi és az új

építészet közötti határvonalat. Ekkor jelentek meg az
első modern stílusban épült lakóházak és középületek Magyarországon.
A századelő építészeti forradalma az 1898-ban
Bécsben megalakult művészcsoport után szecessziónak elnevezett stílusáramlattal kezdődött, legjelentősebb hazai képviselőjének Lechner Ödönt tekintjük
(Iparművészeti Múzeum, Földtani Intézet, Postapalota). Lechner nemcsak önálló magyar építészeti stílust akart teremteni a magyar népművészeti elemek
és ornamentika felhasználásával, hanem folyamatosan kereste az új anyagok (vasbeton) és szerkezetek
felhasználásának a lehetőségeit is.
A régi anyagok alkalmazását azzal újította
meg, hogy a márványt és terméskövet utánzó vakolat helyett mázas fajanszot és majolikát helyezett
a homlokzatokra. Stílusa idővel iskolát teremtett, hatására tanítványai közül sokan kezdték el a falvak
építészetét és a népi motívumokat tanulmányozni.
A magyar építészetben a Bécsen túli szecesszió
eredményei is érvényesültek, közöttük említhetjük
Révész és Kollár Deák téri áruházát, a francia és a belga Art Nouveau kapcsán számon tartott Vidor Emil
Egger-villáját (Budapest, Városligeti fasor 24.,
épült: 1904–1905) vagy Magyar Ede Reök-házát
Szegeden (1906–1907).
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A Vállalkozók Lapjának jubileumi kötetében „Két
korszak mesgyéjén” címmel írt összefoglalót a Tér és
Forma építészeti folyóirat főszerkesztője, Bierbauer
Virgil. A cím megállapítása máig érvényes és helytálló, a század első két évtizedét ténylegesen a stílusok egymás mellett élése és a folyamatos útkeresés
jellemezte, ezért is hívták „átmeneti” kornak. Az útkereséshez hozzátartoztak a magyar építőművészet
megteremtésére, a 19. századi historizáló stíluselemek megtartására (új historizmus), valamint a nyugat-európai fejlődéshez való felzárkózásra irányuló
erőfeszítések. Utóbbi kapcsán az új építészet – korszerű anyagok használata, funkcionalista alaprajzok
– lassú elterjedése figyelhető meg. Itthon a Budapesten rendezett I. Nemzetközi Építészeti Kongresszus
(1928) után kezdődtek az első nagy viták az építészeti modernizmus létjogosultságáról.
Minden előremutató tendencia ellenére a pénzarisztokrácia körében a konzervatív – főként neobarokk – villa- és bérházépítészet volt a jellemző. Ez
a stíluskövetés egyrészt jól kifejezte a társadalom
elitjének igazodását a hivatalos politikai rendszer
keresztény-nemzeti értékrendjéhez, másrészt félreérthetetlenül kifejezte az építtetők társadalmi hierarchiában elfoglalt helyét is. A konzervatív stílus képviselői általában kozmopolitának, gyökértelennek
vagy a magyar tradíciókkal ellenkezőnek bélyegezték a modern építészeti áramlat követőit.

Az eklektika sem szorítkozott kizárólag csak a neobarokk stílus alkalmazására, és a modern építészek
közül is sokan terveztek konzervatív stílusban. Létezett
a 20. század első évtizedének végén egy másik, a
mai modern építészet előfutárának tekinthető törekvés
is, amely már nem akarta az új építészeti lehetőségeket a történelmi formák mögé rejteni. Ezt az irányzatot
Lajta Béla képviselte a legmarkánsabban (fő művei:
Rózsavölgyi-ház, Vas utcai kereskedelmi iskola). Lechner Ödön és Lajta Béla eredményei, valamint a modern építészeti viták hatására végül eljutott az építészet
odáig, hogy másképpen kell építeni, olyan házakat,
amelyek elsősorban a célnak és a funkciónak felelnek
meg, és nem az átörökölt régi formáknak.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni az art deco
stílusirányzatát sem, amely kisebb mértékben ugyan,
mint a szecesszió, az új historizmus vagy a modern
építészet, de Magyarországon is érvényesült. „Akkor
beszélünk róla, ha az építésznek sikerült a stílusformákat szabadon kezelni és értelmezni, és egy újfajta,
letisztult és dekoratív irányba vinni az épületet, a múlt
eszköztárának hangsúlyozása nélkül. Az art déco másik ága a késő szecesszióból ered (Vágó József, Vidor
Emil villái). Az épületek tömege általában egyszerű,
szimmetrikus, és a dekoratív elemek csak bizonyos
pontokra – erkély, kapu, tetőterasz – koncentrálódnak” – írja Ferkai András. (Pest építészete a két világháború között. Budapest, 2001. 138-139. o.)
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Budapest, VI. Paulay Ede u. 35. Parisiana mulató. Építész: Lajta Béla, 1909. Foto: Reprodukció
Velence, Gschwindt Ernő kastélya. Foto: Escher Károly, 1930-as évek
Budapest, VI. Munkácsy u. 23.-Szondy utca 73. Építész: Kőrössy Albert, 1904. Foto: Reprodukció
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Budapest, I. Toldy Ferenc utca 1/b. Toldy társasház. Építész: Molnár Farkas, 1932. Foto: Seidner Zoltán, 1932.
Budapest, XI. Gellért Gyógyfürdő. (Építészek: Sebestyén Artúr, Hegedűs Ármin, Sterk Izidor 1912-1928.) Foto: Reprodukció

Budapest, II. Lejtő utca 2/a. Építész: Molnár Farkas, 1932. Foto: Seidner Zoltán, 1932.
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RÉVÉSZ ÉS KOLL ÁR,
AZ ÉPÜLET TERVEZŐI
„A homlokzatok formaképzése sok helyütt még a történelmi hagyományoknak hódol,
stílusuk a középkori építészet formanyelvéhez hasonlít modern kiadásban.”
(Színházi Élet, 1929, 103. o.)

Goldberger a tervezett bérpalota építésére
ebben járatos tervezőket keresett. A tervezés feladatával ezért két olyan, gondosan kiválasztott építészt
bízott meg, akik a háború előtti évtized építészeti
konjunktúrája idején sok megbízást kaptak, és ismerték a felső középosztály igényeit. A kiválasztott építészeknek ekkorra már több híres köz- és lakóépületük is megépült, portfóliójukban jellemzően elegáns
üzletházak, illetve a megrendelői kör életstílusához
és igényeihez igazodó villa- és lakóépületek, bérpaloták szerepeltek már a századforduló elején.

gének nagy építészeti generációja – Lechner Jenő,
Steindl Imre, Schmahl Henrik – volt hatással rájuk,
pályafutásuk is Schmahl irodájában indult. Munkásságuk viszonylag rövid ideje alatt közel 150
épületet terveztek együtt, és stílusukra mindvégig jellemző maradt a historizáló (gótikus, reneszánsz és
barokk) stíluselemek használata, ezt később – ilyen
a Goldberger-ház is – a német Jugendstil geometrizáló kifejezésmódjával ötvözték. Keresett és ismert
építészeknek számítottak a maguk idején, Déry Tibor
(„Munka”) is ilyen módon emlékezett meg róluk.
A Színházi Élet (1929) értékelése szerint az első világháború alatt tervezett villáikat még a „békeidők
gondolkodásmódjának” a hagyományai befolyásolták, munkáikat a kényelmes, nagy lakások és a történelmi időket felelevenítő homlokzatok tervezése jellemezte. Jó példája ennek a késői olasz reneszánsszal
kombinált barokkos díszítésű Gárdonyi-villa (VI. Délibáb utca 25.), melynek hangsúlyos barokk kapuzata
és visszafogott homlokzata a Vörösmarty téri épület
távoli analógiájának is tekinthető.

Építészeti terveiket a historizmus stílusán belül
elsősorban neoreneszánsz és neobarokk elemek
felhasználásával, ezek ötvözésével készítették.
Révész (Resenfeld) Sámuel (1877–1928) és Kollár
József (1870–1943) már 1900-tól közös építészirodát vezettek, innentől kezdve közös cégnéven
említik őket. Bár munkáikat és épületeiket ismerjük,
életútjuk nagy része, azok összefüggései máig rejtve maradtak. Pályájuk legelején a 19. század vé-
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Jelentős munkáikat olyan épületek
fémjelzik, mint a Modern és Breitner-áruház (Deák Ferenc utca 17., 1910), a Nasici Faipari Rt. székháza (Nádor utca
21., 1910) Goldberger Leó bérháza (Vörösmarty tér 4., 1927–28) és a Kossuth
Lajos utcai nagy bérházak. Ide sorolhatjuk még a Vilma királyné úti luxusvillákat
(Városligeti fasor 40., 42., 44. szám alatt),
a Goldzieher-villát (Trombitás út 11.) és
a Váci utca 11/b szám alatt lévő áruházat is. A szecessziós építészet szép
példája még Zrínyi utcai épületük. Lakóházak építésénél ők alkalmazták elsőként a kastélyoktól átvett cour d’honneur
(francia előudvaros) beépítési módot,
ennek szép példája Révész saját otthona
a Vilma királyné (Városligeti fasor) út 40.
szám alatti villában, illetve az Üllői út 59.
számú bérház.

Révész Sámuel és Kollár József pályafutását a háború és a háború éveinek
dekonjunktúrája akadályozta, amely az
építészeti beruházásokat is sújtotta. A
lassan elapadó tervezési megbízások az
építész pálya elhagyására kényszerítették őket. Kollár további sorsáról nincsenek
adataink, Révész Sámuelről tudjuk, hogy
1914 után először a Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet Közlönyének egyik szerkesztője lett, a húszas években a műszaki
szótárszerkesztés felé fordult, majd gobelintervezéssel kísérletezett. Hogy ez a pályamódosítás talán csak időszakos lehetett, és a háború után visszatérni látszott,
arra Goldberger Leó textilgyáros megbízása lehet az egyik bizonyíték (1927). Révész Sámuel halála miatt azonban valószínűleg ez volt az utolsó közös munkájuk.

Budapest, V. Deák Ferenc u. 17.
Modern- és Breitner Áruház, 1910.

Budapest, VI. Zrínyi Jenő utca 10.
Weiss-ház, 1901-1903.
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FALUS ELEK (1884–1950),
A BELSŐÉPÍTÉSZ
„Ha mégis közelebbről óhajtanók megjelölni azt a munkakört, amely Falus Elek tevékenységét a közel
jövőben le fogja kötni, akkor is a mutatkozó előjelek szerint csak annyit mondhatnánk, hogy a berendezés, az installáció művészete lesz az. A könyv, amelynek berendezésén először munkálkodott, csak
előkészítője volt annak az interiőrkultusznak, amelynek minden valószínűség szerint szenteli magát.”
(Sztrakoniczky Károly: Falus Elek. 296. o.)

Goldberger más tekintetben is tudatosan kereste
a legjobb szakembereket belvárosi háza építéséhez.
Az épületet már ekkor üzleti vállalkozásnak tekintette, olyan jövőbeni befektetésnek, amelyet sikerei
tükreként, ehhez illő színvonalon, tökéletes minőségben és harmóniával akart létrehozni és hasznosítani. Luxus textiltermékeivel a divat és a belső terek
világában egyaránt otthonosan mozgott, magától
is a legmagasabb színvonalat várta el, ezért olyan
belsőépítészt keresett, aki ismerte és értette ezt, valamint felkapott és ismert szakembernek számított.
Az épülő bérpalota belső kialakításának tervezésével Falus Eleket bízta meg.
Falus grafikus, iparművész, színházi díszlettervező
és könyvillusztrátor volt. Az 1910-es években Ignotus
Pál bízta meg a Nyugat Kiadó könyveinek művészi díszítésével, és rajzai nyomán Ady Endre verseskötetei
is új arculatot kaptak. Az Est öt betűből álló fejléce, illetve rovatcímei már életében tipográfiájának ikonikus

darabjai. Tevékenysége egyszerre bontakozott ki az
iparművészet több területén, és 1909-ben, a Kecskeméti Művésztelephez tartozása idején már érett
és tapasztalt művészként tartották számon. Évekig
dolgozott a Goldberger textilgyár hazai és külföldi
kiállítási enteriőrjeinek és propagandaanyagainak
megtervezésén, az 1937-es Párizsi Világkiállításon
a magyar textilipari tárgyak dekorációjáért aranyérmet nyert.
Belsőépítész karrierje az 1910-es években
kezdődött, akkori munkái közül a kecskeméti városi kaszinó, és Ernst Lajos műgyűjtő Nagymező
utcai múzeumépületének installálása emelkedik
ki. Olyan művészekkel dolgozott itt együtt, mint
a ház üvegablakait készítő Rippl-Rónai József
vagy a lépcsőház márványüléseit tervező Lechner Jenő. 1912 és 1913 között Falus a magyarországi szecesszió egyik remekművének tartott
marosvásárhelyi Kultúrpalota díszítőfestésén dol-
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igényelték, és ezt látjuk a Goldberger-palotánál is.
Ilyen esetekben a korszerűséget inkább a lakások
technika felszereltsége (központi fűtés, világítás, garázs) és a minőségi anyagválasztás képviselte. Ennek
ellenére Falus Elek pontosan érzékelte a modern tendenciák mindent – a hagyományosnak tekintett értékrendet is – átszövő jellegét és a finom átmeneteket.
A korszak gyakran ötvözött párhuzamos építészeti tendenciáira Goldberger örökségében is
találunk példát. Az egyik oldalon azt látjuk, hogy
miközben a Vörösmarty téri bérpalota a historizáló stílusok jegyében épült és lett berendezve, addig
a textilgyár kiállítási pavilonjai és enteriőrjei már a
modern, funkcionalista építészet jegyében születtek.
E kettősség másik ismert példája Sorg Antal építési nagyvállalkozóé, aki miközben mór stílusú villát
terveztetett magának, modern stílusú közforgalmú
repülőtér építésére pályázott a kormánynál.
Falus még 1945 után is kapott komolyabb megbízásokat, ekkor rendelték meg tőle a józsefvárosi
palotanegyedben álló Esterházy-palota belsőépítészeti terveit Tildy Zoltán köztársasági elnök számára.
Kiemelkedő tehetségének hagyatéka, az általa tervezett magánvillák és lakásbelsők a történelmi korszakváltások miatt szinte nyomtalanul eltűntek, munkásságát ma már csak néhány fénykép őrzi.

gozott, majd az új Belvárosi Színház (Petőfi Sándor utca) belsőépítésze lett. A második világháború
kitöréséig elsősorban a tehetős felső középosztályból
kerültek ki a megbízói, és az ő lakberendezőjükké
vált.
Számos jel mutatott azonban arra, hogy az 1920as évek konzervativizmusát és a történeti stílusok alkalmazását a funkcionalista építészet fogja felváltani.
Mivel Falus maga is a funkciónak megfelelő tervezést
tartotta követendőnek, a művészet és a technika egységét hirdető tervezői szemlélet nem állt távol tőle.
Megrendelői esetében mégis azt látjuk, hogy ők inkább a hagyományos, konzervatív stílusú otthonokat
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Jobboldal: Goldberger Leó lakása a Vörösmarty téri épületben, 1940-es évek. (Belsőépítész: Falus Elek)
Baloldal: A Goldberger Textilgyár kiállítása az 1937. évi Párizsi Világkiállításon. Foto: 1937.
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GOLDBERGER LEÓ
(1878–1945), AZ ÉPÍTTETŐ
„Minden ember annyit ér, amennyi példát életében adni tudott. Goldberger Leó példát adott.
Példát arra, ahogy kötelességét teljesítette a vállalattal szemben, melyből kitartó munkával,
ezer leleménnyel, beható tanulmányokkal – az ősök szellemében és mégis a legmodernebbül
– az ország egyik legszebb gyári üzemét fejlesztette.”
(Fenyő Miksa: In memoriam Dr. Leonis Goldberger de Buda. Budapest, 1945)

Az épület kitalálója és építtetője dr. Buday Goldberger Leo textilgyáros és nagykereskedő volt,
családja a 18. századig vezeti vissza történetét.
Óbuda lakosságát a 20. század elején jelentős részben zsidó családok alkották. A Duna közelsége több
ipari vállalkozásnak, például a víz felhasználásához
kötődő textilipari gyáraknak is kedvező körülményeket teremtett. Ilyen vállalkozást indított itt a Goldberger család is, első kékfestő üzemükből később
textilgyárat alakítottak ki. Kötődésük Óbudához
mindvégig fennmaradt, vállalkozásaik következetesen a textilipar fejlesztéséhez kapcsolódtak. Az eredeti vállalkozás jellege és kiterjedése akkor változott
meg, amikor 1918-ban annak vezetésében szerepet
kapott a fiatal – eredetileg jogásznak tanult – Goldberger Leó, aki később vezetője lett a társaságnak.
Javaslatára a közkereseti társaság részvénytársasá-

gi formává alakult át, a tőzsdére bevezetett vállalkozást ezzel alapvetően pénzpiaci szereplővé tette.
Az újjászervezett társaságot Goldberger új felfogásban vonta irányítása alá. Sikerét a személyes
érdekeltségek és kapcsolatok kiépítésében és bővítésében, egyúttal a tisztességes, de a lehetőségeket
következetesen kihasználó üzletpolitikában látta.
A részvénypakettek értékesítésébe bankárokat is
bevont. Goldberger pályájának ezen szakaszában
szerencsésen adódtak össze a kedvező körülmények, és a tehetős emberek társaságában mozgó
üzletember pályája és vállalkozása folyamatosan
ívelt fölfelé. Kiváló üzleti érzéke és kapcsolatai mellett a magántulajdon védelmébe vetett következetes
hite megnyitotta az utat Horthy Miklós kormányzó
közvetlen köreibe, ami politikai kapcsolatainak kiépítését is lehetővé tette számára.
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Az 1920–30-as évek gazdasági konszolidációja, ügyes üzletpolitikája és az
időben bevezetett technikai újítások nemzetközi hírnevet és elismerést hoztak a számára, sikerült a gazdasági válság (1928)
nehézségeit is túlélnie. Politikai pályafutása csúcsán nemesi címet nyert, vállalkozásainak sikerét a Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöksége jelentette,
amely a parlamenti felsőházi tagságot is
meghozta számára. A pénzvilág állandó
körforgása, a politikai kapcsolatok ápolása, majd fontos országos gazdasági, civil
és hitéleti tisztségei, illetve politikai karrierje egyre inkább a főváros központjához kötötte.
Hírnevét textilipari vállalkozásai alapozták meg, a magyar textilipar fejlődését a gyár több találmánya (Lakatos Artúr
mintarajzoló és a textilnyomó technológiát forradalmasító Tausz Sándor), ezen
kívül külföldi szabadalmak megszerzése
is segítette. A gyár termékeivel állandó
kiállítója volt a Budapesti Nemzetközi Vásároknak, és ezen felül külkapcsolatainak
kiépítését is a rendkívüli következetesség
jellemezte. Több külföldi vállalatban tűnt
fel – az angol Filtex, a Svájcban létrehozott angol–magyar Goldrayon Limited,
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A Goldberger Textilgyár kiállítási pavilonja (BNV) előtt Goldberger Leó fogadja
Horthy Miklós kormányzót és feleségét. Foto: Seidner Zoltán, 1940.

A Goldberger Textilgyár mintakönyve. Foto Féner Tamás, 2009.
Goldberger-Bemberg reklámkép.
1920-1930-as évek
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vagy a Goldberger–Glarus Rt. és a Weberei und Spinnerei Aktien Gesellschaft –, és üzleti sikerei érdekében
akár legnagyobb riválisaival is közös kartellbe lépett. A Goldberger textilgyár egyik legsikeresebb terméke a selyem illúzióját keltő olcsó, de jó minőségű műselyem, a Parisette volt. Az anyagot Goldberger Leó
akkor nevezte el így, amikor megvásárolta a Bember-műselyemgyár monopóliumát. Következő lépésként,
miután fokozatosan kikísérletezték, hogy a szövet ne gyűrődjön, 1935-ben piacra dobták a Parisette-Resista
és Goldani anyagokat. Ők az elsők Európában, akik a műselymet pamuttal keverték, és gyönyörű mintákkal
nyomták az anyagokat, ahogy mondták: „a szegény nő luxusa és a gazdag nő öröme”. Karinthy a műselyem
„színmuzsikájának” nevezte az anyag színvilágát. A márkanév sikerét jelzi, hogy a Vörösmarty téri épületük
földszintjén üzemeltetett kávéházat is a Parisette-ről nevezték el.
A Goldberger-Bemberg
Parisette műselyem
reklámanyaga,
1920-1930-as évek.

Goldberger Leó legnagyobb személyes kudarca
az volt, hogy a háború poklát nem tudta elkerülni.
Mauthausenben megérte ugyan a felszabadulás első
napjait, azonban egy tragikus baleset mégis véget
vetett életének.

A Buday Goldberger család címere a textilgyár kiállítási
pavilonjának (BNV) homlokzatán. 1940-es évek.
A Goldberger Textilgyár termékei, 1937. Reprodukció

Péchy Erzsi báró Garibaldi Leóné operettprimadonna 1929-ben.
Ruháinak tervezői között ott találjuk a Goldberger-Bemberg Parisette műselymet
rendszeresen használó Förstner Nővérek Divatszalonját (Vörösmarty tér 4.) is
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GOLDBERGER LEÓ BÉRPALOTÁJA
A VÖRÖSMARTY TÉREN
„Az építkezés 1928. január 15-én kezdődött meg és ugyanezen év november 1-én a lakóknak
nagy része már be is költözött. (…) Az egész épület kiállítása és alkalmazott anyagai
a modern technika legújabb vívmányainak felhasználásával történt.”
(Tér és Forma, 1929)

Goldberger Leó bérpalotája egy ütemben, alig egy év alatt épült fel 1928-ban. Homlokzati megjelenése, tömege és formája azóta sem változott jelentősen, bár az épület funkcióváltásai gyakori belső
átalakításokkal jártak. Történeti szempontból ezekből építhető fel a palota építéstörténete. A beavatkozások hosszú ideig elsősorban a szobák számát és alapterületét, továbbá az egyéb belső tereket és
térkapcsolatokat érintették. Ennek oka arra vezethető vissza, hogy az épületnek elsődlegesen a mindenkori bérlők – nemritkán luxus – igényeit kellett kiszolgálnia, annak minden műszaki és komfortfeltételével
együtt. Az épület már építésekor ezt kínálta a bérlőknek, és ebben az értelemben a Goldberger-palota
történetét egészen napjainkig ez jellemezte.
Az épület felépítéséről tudósító Tér és Forma az első bérlők (Unio Club, Förster Nővérek) és a lakásemeletek bérleményeinek bemutatása mellett különösen a technikai berendezések (központi fűtés, meleg
víz, személylift, clublift, cseléd- és teherfelvonó, étellift, gázzal fűthető mosókonyha) és a különleges
anyagok alkalmazásának (bleubelge és scyrosmárvány, műmárvány, bronzkeretes vitrinek) ismertetésével foglalkozott. A belső enteriőrről nagyon kevés említést találunk a közleményben, az Unio Club
helyiségeire és tölgyfa lépcsőjére történik csupán utalás, a reprezentatív lépcsőházról és kapualjról sincs
fénykép. A képes melléklettel megjelenő lap mindazonáltal ennek a korszaknak a modern építészettel
foglalkozó egyik legjelentősebb szakfolyóirata volt.
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Előtörténet 1926-ig
1789-ben, amikor Lipótváros parcellázása
megkezdődött, a tér keleti felén mindössze két
telek volt. Ezeket ekkor még nem adták el, mert
a város Shilson János kamarai adminisztrátor javaslatára és tervei alapján itt akarta felépíttetni a
színházat. Mivel ez nem valósult meg, ez a két ingatlan is árverésre került. A 4. számú telket, ahol
a Goldberger-palota később felépült, 1793. május
7-én a görög Lepora Anasztáz vásárolta meg. Tőle
Lepora László örökölte meg az ingatlant 1822.
október 3-án, amikor pedig Pest városa az 1838as árvíz után ismét felértékelte a telkeket, szintén ő
volt a telek gazdája. A 19. század közepéig a térről
elsősorban grafikák és metszetek készültek, közülük is kiemelkedően fontosak a Német Színház környezetét 1838-ban ábrázolók. Feljegyezték, hogy
az árvíz először a (Színház) tér közelében törte
át a gátat, ezért válhatott olyan fontos toposszá
a helyszín. Az árvízi ábrázolások az elsők, amelyek azt is megmutatják, hogy milyen épületek álltak
a Vörösmarty tér keleti, Német Színházzal szembeni oldalán. Ezek még sematikus ábrázolások voltak, hitelességükről így írtak 1937-ben:
„Az ábrázolt architektúrák a fontosabb középületek
esetében fedik a tényállást, a kisebb házak azonosítása nehézségekbe ütközik (…) a bőbeszédű kísérőszövegek is csak gyenge támpontokat adnak
erre vonatkozóan.” (A Pest-Budai árvíz 1838-ban.

Budapest, 1938, 377. o.) A néhány évtizeddel később készült fényképeken már több részlet látszik,
azokon jól kivehetők az egyemeletes épületek földszintjén működő üzletek és boltok reklámtáblái és
feliratai. Itt működött többek között a Cafe Ernst
Kávéháza és később egy fényképészeti műterem is.
1928-ban készült az a felvétel, amely közvetlen
közelről mutatja, hogy milyen épület is állt a Goldberger-ház helyén, közvetlenül annak megépülése
előtt. A fénykép feltehetően az egyemeletes épületben működő Borhegyi kereskedőcég megbízásából készült, akik még az elköltözés előtt a sajtóban
szerették volna értesíteni vásárlóikat arról, hogy
hamarosan átteszik székhelyüket a Váci utcába.
Goldberger Leó és felesége 1928-ban nyújtották be építésiengedély-kérelmüket egy új bérház
építésére a 648 hrsz. ingatlanra. A helyszínrajz
(1928. június 20.) egy U-alakú épület alaprajzot
jelöl három épületszárnnyal, az ingatlan hátsó
telekhatárát téglafal határolja. A beépítés mértékéről így írtak 1929-ben: „A telek a pincében teljesen beépített, a földszinten csupán a főlépcső
és melléklépcsőt összekötő udvartér van beépítetlenül hagyva, míg a magasföldszinttől kb. az
egész terület 15 százaléka van udvarnak hagyva.”
(Tér és Forma, 1928, 16. o.) A házat egy év alatt építették föl, és a kivitelezési munkákat a Pollacsek és
Epstein építőmesteri cég végezte el.
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Budapest, V. Városkép a Gizella (Vörösmarty) tér
felé a Haas Palotával. Foto: Klösz György, 1870-es évek.
Jelenet az 1838. évi árvíz idején a Gizella
(Vörösmarty) téren. Reprodukció
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A palota felépítése, 1928
A Goldberger-palotát a szakirodalom a historizmus neobarokk alkotásaként tartja számon, ebből eredő szabályosan mértéktartó rendjét azonban valójában más építészeti hatás, a modernebb
irányzatok (Jugendstíl) szemlélete és stílusjegyei is
alakították. Az épület e tekintetben tervezői korábbi
alkotásaitól is jelentősen különbözik. Letisztultabb,
és kevesebb építészeti elemet vonultat fel, mint más
épületek a századforduló éveiben. Ez arra vezetett, hogy a jellemzően historizáló stílusú homlokzat neobarokkos elemei mértéktartóak maradtak,
az összhatás tekintetében így az egész épületet az
elegancia és a visszafogott dekorativitás jellemzi.
A földszint és az emeletek tartószerkezete falazott
pillérvázon nyugszik, az egész épület fölött kontyolt
nyeregtető emelkedik. Az épület főhomlokzata sóskúti mészkőből készült.
Földszintjét és első emeletét a homlokzat teljes
hosszában modern kialakítású, a homlokzat többi
részének konzervatívabb (neo-) barokkos ízű megjelenése ellenére a funkcionalizmus egyszerű szabatossága jellemzi. Az alsó két szintet az üvegfelületek
között két nútozott kőpillérpár tagolja, középen a
földszint ízlésvilágától teljesen eltérő, kiemelkedően elegáns, kovácsoltvas kapuszárnnyal felnyíló,

gazdagon díszített záradékívvel képzett kőkeretes
neobarokk kapuzattal. A széles, négyszögletes,
fémszerkezetbe foglalt első emeleti ablakokat a második emelet előtt húzódó hosszú keskeny erkély zárja le, amelyhez mindössze négy, gazdag neobarokk
keretezéssel kialakított, háromosztású, felülvilágítós
ajtó nyílik.
A homlokzati megjelenésben az első nagyobb
váltást a második emeleti ablaksor fölött húzódó
párkányzat jelenti. Ezen nyugszik az emeleti szintek
első ablaksora, és az emeletek monotómiáját innentől csak a főpárkányig függőleges tagoló elemek,
azaz a csigás-volutás, közepén fejdíszes fejezettel
záródó falpillérek (pilaszterek) osztják meg. A homlokzat gazdag tagolása a főpárkány vonalában tér
vissza, amelyhez antikizált gyámsoron nyugvó erőteljes főpárkány kapcsolódik. A homlokzat azonban
nem itt, hanem fölötte, a tetőemelet magasságában az épület teljes szélességében húzódó (kilépő)
erkéllyel záródik, amelyet a homlokzat síkjában álló
attikaszerű, megjelenésében áttört (megszakító elemein) szakaszonként antikizáló kővázákkal díszített
kőkorlát határol. A tetőszinten a belső oldal felől eredetileg egy napozóteraszt is kialakítottak az akkori
modern életvitelnek megfelelően.
Dr. Buday Goldberger Leó textilgyáros bérházának homlokzati rajza.
Építészek: Révész és Kollár, 1928.

46

7. | GOLDBERGER LEÓ BÉRPALOTÁJA A VÖRÖSMART Y TÉREN

Az épület kettős funkciója a homlokzat tagolásában is megnyilvánult:
az első emeletig vízszintesen tagolt a
felület, ezzel szemben a lakóemeletek
szintjétől a függőleges elrendezés dominál. A többféle nyílászáró és ablaktípus alkalmazása még változatosabbá
tette az épület homlokzatát: a második
emeletet egy végigfutó erkély és négy
nagyméretű, faragott kőkeretekkel ellátott félköríves ablak emeli ki. A harmadik
emeletnél ismét megváltozik az ablakok
típusa, és a negyedik és ötödik emeletiek pedig már franciaerkélyek.

A Medimpex Palota emeletsora a franciaerkélyekkel és a takácsmesterségeket
szimbolizáló kőfigurákkal. Foto: Lugosi-Lugo László, 2016.
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Az építkezés befejezése után készült első felvételeken, de még az eredeti homlokzati terveken
sem láthatók a második emeleten a textilművesség
(takácsmesterség) figurális elemei. Ezeket a puttókat csak Goldberger Leó beköltözésekor, 19401941 körül helyezték el. A kovácsoltvas korlátot
megszakító kőtalapzatokon elhelyezett figurák az
ősi textilművesség négy alapfeladatát mutatják be.
A puttók párban láthatók, és az allegorikus jelenetek a birkanyírást, a gyapjú összegyűjtését
és ládában szállítását, a szövés munkafolyamatait
és a kész szövet feldolgozását ábrázolják. A korai
fényképek szerint az épületben a Goldberger vállalat is tartott fenn irodát Goldberger Sam. F. és Fiai
Rt. néven. A mesterségek képzőművészeti ábrázolására máshol is találunk példát, Mai Manó fényképész a festészet és fényképészet kapcsolatát mutatta be hasonlóképpen a Nagymező utca 20. szám
alatti neoreneszánsz háza homlokzatán a millennium idején. A Révész és Kollár építészpáros épületei
közül a Vörösmarty téri ház mellett a Nasici faipari
részvénytársaság székházán (Budapest, V. kerület,
Nádor és Arany János utca sarka) szintén láthatók
figurális jelenetek, itt a homlokzatot és az erkélyt
díszítik fatörzseket gurító erdőmunkások és famunkákat végző figurák.
Puttók az épület homlokzatán. Foto: Lugosi-Lugo László, 2016.
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A belső terek kialakítása
A belső terek, lakások és üzlet-, illetve irodai bérlemények alaprajzát – tekintettel a folytonos átalakításokra – ma már csak az eredeti tervekből tudjuk rekonstruálni. Elsőrangú forrásnak tekintjük ezért
az építés évéből fennmaradt alaprajzi és homlokzati terveket, amelyeket a bérbeadásról szóló szerződések, illetve a szakfolyóiratok leírásai egészítenek ki, így követhetjük nyomon Goldberger és a tervezők
elképzelését az épületbelső kialakításáról. A terveket a tervlapok alján Révész és Kollár szignóval jegyezték
a tervezők, mellettük olvasható az 1928-as évszám.
Az emeleti szintek alaprajzi elrendezése mind a hat emeleten eltérő volt. A földszint és a félemelet eredetileg is üzleti és irodai funkciókat szolgált ki, az épület szerkezete itt falazott pillérvázas, üvegezett portálokkal a tér felé, a pinceszinten a gépészet mellett raktárterekkel.
A földszinti alaprajz a kapualjban a lépcsőházi érkező mellett egymással szemben jelöli a clubliftet és
a portásfülkét, a lépcsőház mögött kétoldalt irodák kaptak helyet, míg elöl a tartópillér között egyterű üzlethelyiséget alakítottak ki.
Az első emeleten a tér felé kapott helyet az elnök és a két igazgató irodája, illetve az oldalszárnyak felé
az alkalmazottak részére kialakított irodahelyiségek. A közlekedést az igazgatói irodák előtere és a jobb
oldali szárny tűzfala előtt végigfutó folyosó biztosította, amit külön belső lépcső kötött össze az áruházzal.
Ezen a szinten alakították ki a belső udvar járófelületét és az épület házmesterlakását is.
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Dr. Buday Goldberger Leó textilgyáros bérházának földszinti alaprajza.
Építészek: Révész és Kollár, 1928.
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Az épület II. és III. emelete,
a Magyar Unio Club bérleményei
Az épület első két emeletét elsősorban az Unió
Club mindkettőre kiterjedő bérleménye kapcsolja ös�sze. Belső kialakítását a Tér és Forma ismertette a következők szerint. „(…) az alsó emeletsoron van elrendezve a társalgó, írószoba, olvasószoba, hall és nagy
ebédlő, valamint a konyha is. A felső emeletsoron
vannak elhelyezve az összes kártyaszobák. Az Unió
Club részére külön lift épült, ezen felül van még egy
másik személyszállító lift a ház többi lakói részére a
főlépcsőházban és cseléd-, valamint teherlift a melléklépcsőházban. (…) A legfelső emelet fölött pedig tetőterasz készült, amelyet valószínűleg az Unió Club fog
elfoglalni és tetőkert (Roofgarden) céljaira berendezni.
Ezen tetőteraszig fölvezet a főlépcső, a személylift és
az ételfelvonó is. A klub helyiségei külön központból a
pincében fűthetők és külön központból vannak melegvíz-szolgáltatással ellátva. (…) Az Unió Club bérleti
területén fürdőszobák, borotváló-, manikür- és pedikür
helyiségek stb. kényelmi alkalmatosságok vannak elhelyezve.” (Tér és Forma, 1928, 16–17. o.)
A második emelet helyiségsorairól két eredeti,
1929-es tervváltozat is ismert (átjavított emeletszámozással). Közülük az egyik szignálatlan terv, feliratozás
nélkül. Nem tartalmazza a helyiségmegnevezéseket, csak a tér felé néző nagy szobák, a mellékhelyiség csoport utal arra, hogy vélhetően az Unio Club
szintjének valamelyik tervváltozatát ábrázolja.

A másik, szignált tervet tartjuk a megvalósult változatnak. A tervlap letisztult formában ábrázolja a tér
felőli három egymásba nyíló és a leírásnak is megfelelő helyiséget, az írószobát, a középső, legnagyobb
alapterületű társalgót, illetve olvasószobát, amelyek
egymásba nyíltak, de egyenként az előcsarnok felől
is elérhetőek voltak. A klubhoz már a terv szerint is külön „clublift” vezetett fel. Ennek révén tehát a vendégek a főlépcsőház forgalmától elválasztva, a nagylift
használata nélkül érkezhettek a klubba, és a tagok
részére az előcsarnok szélén külön telefonfülke is
a rendelkezésükre állt. Az ebédlőt három ablak világította meg az udvar felől, a középső, szélesebb ablak
elegáns megjelenést és fényt adhatott a térnek. Ennek
kiszolgálása és a szerviz elkészítése is a bal oldali
szárnyban kapott elhelyezést, elkülönítetten a klub
helyiségeitől. A konyha és étterem közötti területet így
csak a személyzet használhatta, a konyha személyzetének más átjárása a klub felé nem volt. A felszerelések és nyersanyagok szállítása a hátsó teherlifttel
történt, a személyzet a hátsó lépcsőt használhatta.
Az összeköttetést a két oldalszárny közötti átjáró biztosította. A terv szerint a hátsó kerítésfalhoz nem egy
nyitott folyosó, hanem egy ablakokkal megvilágított
átjáró vezetett. A bal oldalszárnyban kapott helyet
a klub kiszolgáló része is, itt egy mosdót és egy külön
szobát találunk.
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A klub két emeletét a belső térből kétkarú (tölgyfa) lépcső kapcsolta össze, a bal sarokban az írószoba mellett. A lépcsőkar az írószoba felé nyitott lehetett, feltehetően itt zárt fal helyett egy galériaszerkezet épülhetett.
A harmadik emeleten több szobát is kialakítottak a klub számára. A helyiségeket úgy tervezték, hogy a
tér felőli főoldalon négy azonos alapterületű, keskeny falakkal elválasztott szoba, az udvari szárnyak jobb
oldalán pedig két, illetve átellenben egy szoba kerüljön kiépítésre. Utóbbi mellett kapott helyet a komornyik
szobája, amely azonban mindkét irányban átjárható volt a klub helyiségei felé, lehetővé téve a vendégek
és klubtagok teljes kiszolgálását. A klub szobái itt is az előcsarnokból nyíltak, a mellékhelyiségeket is ennek
a széles térnek a két végén, a légaknákhoz illesztve alakították ki. A klubtagok komfortigényéhez fürdőszobák, borotváló-, manikűr- és pedikűrhelyiségek is rendelkezésre álltak.
Az épület Unio Club fölötti szintjein – 4-5. emelet – elegáns lakások, illetve a Förstner Nővérek szalonja
kapott helyet, mindkét emeletre két-két – eltérő alaprajzú – lakás került. A lakások belső alaprajzi kialakítása,
a berendezés fennmaradt leírása betekintést ad a korszak nagypolgári lakáskultúrájába és életmódjába is.

Lakások a IV–V. emeleten
A felső emeleteket magánlakások foglalták el, a negyedik emeleten egyetlen lakást alakítottak ki. A tér
felőli szobasora követi a harmadik emelet (Magyar Unio Club második szintje) beosztását, itt is négy lakószobát találunk. Az eredeti állapot azonban igényes nagypolgári lakáskialakítás képét tárja elénk. A bejárat
az előszobán keresztül azonnal a feltehető gardróbszobába, mögötte pedig a hálószobából is felnyíló fürdőszobába vezet, jobbra pedig a nagyméretű hallba nyílik. Itt is jól megfigyelhető a terek és funkciók gondosan szervezett logikai kapcsolata. A hall ekkor még a lakás fontos része volt, bútorokkal és festményekkel,
szerepe eltért az elvonulás valamilyen formáját kínáló vagy szolgáló lakó-, dolgozó- és hálószobákétól.
Összekapcsoló szerepe is volt, az előbbi helyiségsorok és az étkezés-tálalás terei közötti átmenet szerepét töltötte be. A hallnak részei a mosdó- és tisztálkodóhelyiségek, amelyek a napi szükségleteket, illetve
a vendégek igényeit szolgálták ki. Az ebédlő a klubhoz hasonlóan itt is a bal oldali szárnyba került, nagy
alapterületű, kényelmes, nagypolgári igényeknek megfelelő,, vendégek fogadására is alkalmas ebédlővel,
azzal a különbséggel, hogy itt külön is kialakítottak cselédszobát a család közvetlen kiszolgálására.
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A terven látható jelölésekből (zölddel rajzolt határoló vonal) azonban úgy tűnik, hogy utólag, még az
építkezés alatt tervmódosítás történhetett, amellyel a bal oldalon egy kisebb lakást is kialakítottak. A kisebb
lakás egy szobával és az ebből nyíló hálófülkével rendelkezett, ebből és a mellette lévő hosszú, keskeny
előszobából közvetlenül nyílt a fürdőszoba, illetve az előszobából a cselédszoba és a konyha, és itt lehetett
az ebédlő is, a lakás a központi lépcsőházból vezető kis függőfolyó felől nyílt. A leválasztás tehát a nagyobbik lakás konyháját ezen az oldalon hagyta meg, ennek elérhetősége a hátsó átjáró felől történt úgy, hogy a
cselédszobát az eredeti nagy konyha teréből alakították ki.
A Förstner Nővérek ötödik emeleti szalonját a korabeli leírások az épület első bérlői, illetve bérleményei
között tartják számon. A leírásokból azonban sajnos csak a szalon helyiségeit ismerjük, az eredeti alaprajzok semmilyen szinten nem jelölnek szalonra, üzletre és munkaszobákra utaló funkcionális helyiségeket.
Arra gondolhatunk, hogy a szalon nem kötötte ki előre a bérlemény kialakítását erre a funkcióra, vagy azt
csak később tette meg. Az bizonyos, hogy a szalon elegáns kialakítású lehetett, előkelő vendégköre és hírneve ezt bizonyára meg is követelte. Az emelet ismert alaprajza így tehát polgári lakásokat mutat, és mindkettő egyenrangúan a főlépcsőházból nyílt. A kis alapterületű előtér közvetlenül két irányba terelte a lakáson
belüli közlekedést a nagyméretű hall felé, amelyek kiterjedtek az alsó szint függőfolyosója fölé is. Néhány
helyen a függőfolyosó egy része télikertszerűen beépült, de ennek jelölése a terveken sem következetes.
Az előszobák mögött szintén szimmetrikusan helyezték el a fürdőszobát, továbbá a hallból nyíló önálló
gardróbszobákat, és a terv beépített szekrényeket is jelöl a kéménycsoportok mellett. A tér felőli épületszárny helyiségsorai tehát teljesen azonosak. A két eltérő nagyságú szoba a válaszfal tengelyében elhelyezett széles ajtókkal volt egybenyitható, ami az elegáns megjelenést is szolgálta. Látható, hogy a hálószoba
kialakítása ehhez képest szeparáltabb.
Eltérés a két oldalszárny alaprajzi elrendezésében fedezhető fel. Mindkét oldalon ide kerültek a kiszolgáló részek, az ebédlő, a konyha és a cselédszoba. A jobb oldali lakás itt már gazdagabb, az ebédlő és
a konyha is világosabb, a másik oldalon ez szerényebb. Előbbinél a cselédszoba teljesen elválasztva az
épületszárny legutolsó helyiségébe került a mellékhelyiségekkel, átellenben az ebédlő és a leghátsó helyiségben kialakított konyha között helyezték el. A két oldalsó szárnyat a telek hátsó határa mentén összekötő
folyosónak itt is meg kellett lennie, hiszen a hátsó teherlift és lépcsőház a kiszolgáló személyzet közlekedését és munkáját szolgálta, más lehetőségük erre nem volt. Mindez azonban inkább minimális különbséget,
semmint meghatározó rangot jelentett.
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A hatodik emelet fölötti tetőteraszról nincsenek
felmérések, ennek beépítéséről alig tudunk valamit.
Ugyanakkor az épületről készült metszetből látható, hogy a tetőtér alsó szintjére egykarú, ablaksorral
megvilágított lépcső vezetett. Az is kivehető a metszeten, hogy a hatodik szintről egy napozóteraszra lehetett felérkezni.

A lakás tereinek kialakítása és a berendezés minden
tekintetben megfelelt az építtető magas pozíciójának,
mindenütt drága műtárgyak, bútorok és kiegészítők
láthatók a fényképeken. Magas színvonalat képviselt
a lakások komfortfokozata is, amely a központi fűtésre és melegvíz-szolgáltatásra vonatkozott.
A ház eredeti belső kialakításából máig fennmaradt értékek: a kapualj és főlépcsőház fal- és pihenőburkolata, a főlépcsőház művészi kivitelezésű ólomkeretes, fehér, sárga, zöld és piros színekkel színezett
díszüveg ablakai, a második emeleti folyosó fa falburkolata, valamint az ötödik emeleti íves vitrinszekrény.

A helyiségek belső berendezése és felszereltsége
tekintetében két alapvető forrással rendelkezünk. Az
Unio Club szerződése mellett a Goldberger házaspár
lakásáról fennmaradt fotósorozat ad erről információt.

Budapest, V. Vörösmarty tér 4. A Förstner Nővérek divatszalonjának vitrin szekrénye a mai épületben, felújítás után.
Foto: Philip János, 2013.

Budapest, V. Goldberger Leó Vörösmarty téri lakásának hallja.
(Belsőépítész: Falus Elek) Foto: Seidner Zoltán, 1941.
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Az épület kivitelezői
Goldberger nemcsak építészeit, hanem a kivitelező cégeket is alapos gonddal válogatta ki. Üzleti kapcsolatai bizonyára szélesebb rálátást engedtek számára az ipari cégek körére is. Ezen kívül a Tér és Forma
hirdetései és reklámjai is jó lehetőséget adtak a válogatáshoz, hiszen a szöveges leírásokban és a képes
mellékletek aláírásaiban általában név szerint hivatkoztak a bemutatott berendezés mellett a szakmunkákat
végző cégekre. A Tér és Forma az alábbi közreműködőket nevezte meg:
1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.
Budapest, V. Vörösmarty tér 4. Lépcsőházi részletekek.
Foto: Philip János, 2009.
Budapest, V. Vörösmarty tér 4. Homlokzati részlet
a második emelet franciaerkélyével,
fölötte kosáríves formájú napellenzős redőny.
Foto: Lugosi-Lugo László, 2016.

8.
9.

Lampl Ödön Műlakatos és Vasszerkezeti Gyára
A fémmunkák közül a főkapu kovácsoltvas rácskapuja
Haas és Somogyi Rt.
A félemelet fémportáljai
Sződy Szilárd szobrász
Íves kapualj
Seenger Béla Rt.
A homlokzat szobordíszei, az első emelet kőfaragó munkái
Thék Endre Bútor-, zongora- és épületmunkák Gyára Rt.
Asztalosmunkák, így a klub bejárati ajtaja, ma is meglévő belső falburkolatai
Korányi és Fröhlich gyára
A faredőnyöket és az első emeleti színes ponyva napellenzőit eredetileg szállította
Nagybátory-Újlaki Egyesület Iparművek Rt.
A főlépcsőház műkő lépcsőit készítette
Rohonczy Hugó Egészségügyi Berendezések Gyára
Az épület kazánháza, egészségügyi berendezése és fürdőszobája
Róth Miksa (Róth Miksa Császári és Királyi Udvari Üvegfestő
és Mozaik Művész Műintézete)
Főlépcsőházi ablakok, ólomkeretes üvegek
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A GOLDBERGER-PALOTA
ELSŐ BÉRLŐI
„Alulirott „Magyar Unio Club” ezennel bérbevesszük és Önök bérbe adják a tulajdonukat képező,
Budapesten, V. Vörösmarty tér 4. sz. alatt fekvő telken újonnan építendő bérház mezzaninjának és első
emeletének (…) összes helyiségeit. (…) Tudomásul vesszük, hogy a bérleményeket magában foglaló házban a földszint felett még magas földszint is fog épülni, így tehát a clubunk céljaira bérbe adott helyiségek tulajdonképpen a földszint felett a második és harmadik sorban fognak elhelyeztetni.”
(Bérleti szerződés igazolása, 1928. március 17.)

A Vörösmarty tér 4. szám alatti lakóépületet kortársai és a szakcikkek is Goldberger-bérpalotának
nevezték. Az új épület első bérlőiről fennmaradt töredékes adatok szerint elsőként az újdonságokat leginkább megfizetni képes üzleti vállalkozások és az előkelő, rangos társaságok érdeklődtek az ingatlan iránt.
Nyilvánvalóan sokra értékelték a bérpalota luxusszolgáltatásait és a szép új környezetet, de ideköltözésükkel társadalmi rangjuk elismerését és üzleti vállalkozásaik sikerét is ki akarták fejezni.
Az épület ismertetésénél egységes emeletszámozást követünk, amely a mai használatnak is megfelel,
és az eredeti 1929. évi engedélyezési tervek számozásához is igazodik. Jelezzük ugyanakkor, hogy néhány korabeli közlemény és későbbi tervlap számozási elve ettől némiképpen eltér. Annak érdekében, hogy
ez ne okozzon zavart az értelmezésben, a számozásokat egységesítettük, és ahol szükséges, ott jeleztük
a korabeli elnevezést.
Az épület kiadandó bérleményei a földszinti és a félemeleti áruház fölött kezdődtek, az első két emeletsorban a Hungária Szállóból átköltöző patinás Magyar Unio Club bérelt helyiségeket. A klubhelyiségek
fölött egy lakásemelet helyezkedett el két lakással, és a fölötte lévő szinteken kapott helyet a Förstner Nővérek női divatszalonja, illetve azok munkatermei. E fölött ismét lakásemelet következett két lakással, végül
a legfelső emeletet egy tetőterasz zárta le, ezt valószínűleg az Unió Club használta az ottani tetőkerttel
(Roofgarden) együtt. Az egyik korabeli ismertetés szerint a kényelem kedvéért nem csak a főlépcső, hanem
a személylift és az ételfelvonó is elvezetett a tetőteraszig. Eredetileg a klub két szintjét köthette össze.
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A Magyar Unio Club

Az ételfelvonó az Unio Club felső emeletéből
1941-ben lakás kialakítását ábrázoló első, 1940-es
tervrajzon tűnik fel egyedül a hátsó teherlift mellett.
Feltehetően az eredeti tervekhez képest ez utólag,
valamikor az 1930-as évek elején került kialakításra
a klub kérésére, ez lehet az oka annak, hogy az eredeti tervek még nem tüntették fel.
A komfort és a kényelem iránti elvárást már a
Magyar Unio Club bérleti szerződésében – 1928.
március 27. – is megfogalmazták, és az itteni klub
működésével, pontosabban a kialakítandó körülményekkel kapcsolatban gyakorlatilag ez az egyetlen
dokumentumunk.

Klubba felvegyenek, ahhoz elsősorban arra a közismert három dologra volt szükség, amit Montecuccoli a hadviselés elengedhetetlen alapjának tartott,
másodsorban át kellett lépni az ötven esztendőt”
– írták 1931-ben a Magyarországban. Az alapítók sorában találjuk báró Hatvany Sándort, Heinrich Ferencet, Lánczy Leót, Pekár Imrét, Tolnay Lajost
és Aich Ferencet. Először a Hungária Szálló dunai
frontján rendezkedtek be, és híresek voltak a heves
szócsatákkal kísért szerdai vacsoraestek. A klubélet
általában délután 5 és 8 óra között zajlott, és közben
kedélyesen bridzseltek és társalogtak a klubtagok.
Bankestélyt hetente tartottak. E zártkörű intézmény
funkciója a Stefánia úti Park Clubhoz, a Lipótvárosi Kaszinóhoz, a városligeti Liget Clubhoz és az
Erzsébetvárosi Kaszinóhoz hasonlóan elsősorban
a társadalmi érintkezés és szórakozás biztosítása volt
azok számára, akiknek társadalmi pozíciója, anyagi
státusza vagy foglalkozása ezt lehetővé tette.

Az Unio Club 1903 körül alakult, és már a neve
is sejtetni engedi, hogy a gazdasági és politikai
közélet személyiségei jártak ide a régi magyar középosztályból. Tagjai közé nehezebb volt bejutni,
mint a Nemzeti Kaszinóba. „Hogy valakit az Unio
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A Magyar Unio Club ezek alapján 1928-ben
kötötte meg 10 évre a szerződést Goldberger Leóval, évi 34 000 pengő bérleti díjért. Tisztázták a
következőket is: „Amennyiben bármely házbérfizetési időpontban 4000.- pengőért nem lehetne 1 kg. tiszta finom aranyat/1000 finomságu/
vásárolni, akkor oly arányban emelkedik az illető időpontban a mindenkor fizetendő negyedévi házbér összege, hogy a negyedévi házbérért
Budapesten 2239 gr. tiszta/1000 finomságu/
arany vásárolható legyen.” (Bérleti szerződés
igazolása, 1928. március 17.) A házbéren felül a
klub fizette a házmesterpénzt és a szemétpénzt is.
A bérleti jogviszony 1928. november 1-jén vette
kezdetét, erre az időpontra kellett használható állapotba hozni a kiadandó helyiségeket, amelyek
a leírás szerint a következők: előcsarnok, írószoba, társalgó, olvasó, ebédlő, étkező, bakszoba
és hat kártyaszoba, az összes helyiséget 26 mmes vakpadlóra fektetett deszkapadozattal kérték.
A folyosók és a mellékhelyiségek burkolatával kapcsolatban – mosdó, pissoir, closet, fürdőszoba –

– márvány mozaiklapokban és 1,50 méter magasságig fehér csempeburkolatban állapodtak meg.
A komornyik szobája hajópadló. A színekre vonatkozóan annyi ismert, hogy az összes ajtó és ablak
színe csontfehér színt, a kártyaszobák, az írószoba,
a társalgó, az ebédlő és az olvasószoba tapétaborítást kapott. A mennyezettel kapcsolatban kárpitozást vagy cinkfehér festést kértek. A klub által használt helyiségeket a ház többi helyiségeitől teljesen
elkülönítve alakították ki központi melegvíz-fűtési
és melegvíz-szolgáltató berendezésekkel, valamint
külön személyfelvonóval. A klubhelyiségek belmagassága 4 és fél méter volt, és a helyiségek között
belső tölgyfa lépcsőn lehetett közlekedni. Tevékenységükről annyit írtak, hogy a klubnak jogában
állt estélyeket és zenés összejöveteleket is rendezni.
A bérleti jogviszony végét 1938. október 31-ben
állapították meg, és a 10 év bérleti idő lejárta után
további 5 évre opciójogot kapott a klub. Hogy éltek-e ezzel, nem tudjuk. Feltételezzük, hogy nem
éltek a lehetőséggel, mert 1941-ben Goldberger
Leó költözött a klub egyik szintjére.
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A Förstner Nővérek divatszalonja
„…ha valami nagyon eredetit, valami nagyon ízléseset óhajt, nem kell máshová fordulni, csak a Förstner nővérekhez, akik évek óta egyenletesen fejlődő szorgalmas és ambiciózus munkájukkal megérdemelten vívták ki a fokozott elismerést és népszerűséget.”
(Színházi Élet, 1923, 65. o.)

A Förstner Nővérek az 1910-es években jelentek meg a divatcégek sorában, először a Haris
bazár 2.-ben nyitottak boltot, és 1929 körül költöztek át a Vörösmarty térre. A divatszalonok vezetése a nők számára a két világháború között ekkor
már az elérhető foglalkozások körébe tartozott,
és a szakmában való elhelyezkedés nem jelentett lealacsonyító tevékenységet az úri társaságok
megítélésében. Szalonjuk a két világháború között
az ismertebb helyek közé tartozott, Wekerle Sándorné és gróf Széchenyi Lajosné is támogatta őket.
A magyar cégek és a magyar divat támogatása
bizonyos szempontból elvárás volt akkoriban, és
rendre kipellengérezték azokat a nagyvállalkozókat és arisztokratákat, akik külföldön jártak szabóhoz. A két világháború között a felső középosztály

Címlapkép a Förstner Nővérek
ruhamodelljével, Színházi Élet,
1933. Reprodukció

és az arisztokrácia köreiben tehát a nemzetközi
divat és szépségideál követése a társasági lét szinte kötelező eleme volt. A Goldberger nagyvállalat
szintén igyekezett minden lehetőséget kihasználni,
hogy vásárlóinak tehetősebb csoportját megszólítsa és kiszolgálja. A város legjobb helyein működő
áruházaknak és divatszalonoknak, így a Förstner
Nővéreknek is megvolt a saját kialakult vendégkörük. Ehhez társultak még a modellújdonságokról
és a ruhákat viselő hírességekről tudósító sajtóhírek és fotográfiák. A Förstner Nővérek szalonjáról
pontos leírások és fényképek ugyan nincsenek, de
jól mutatja a hely kvalitását a domborművel (frízzel) ékesített íves formájú vitrin az ötödik emeleten.
Thék Endre alkotását ma felújított állapotban őrzik a
jelenlegi tulajdonosok annak eredeti helyén.
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A Förstner Nővérek rajzai.
Színházi Élet, 1923.
Reprodukció

Parisette és Bemberg műselyemből készült art
deco ruhák illusztrációi, 1920-as évek
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A Förstner Nővérek kollekciója.
Színházi Élet, 1938.
Reprodukció

„ …A Förstner-nővérek
és Józsa szalonja egy napon
mutatták be kollekciójukat.
Mindkét helyen rengeteg ember
volt. Förstneréknél még a földön
is ültek, igaz, hogy dívánpárnákon. Józsánál pedig még az
előszobában is alig lehetett
megmozdulni. Mindkét szalon
bemutatójának érdekessége
az volt, hogy a toaletteket
kalapokkal mutatták be.
Akárcsak Párizsban.”
Hírek a Förstner Nővérek divatszalonjáról.
Színházi Élet, 1934.
Reprodukció

TOVÁBBI BÉRLŐK
ÉS KÜLFÖLDI CÉGEK 1945-IG

A Parisette sikere inspirálhatta Goldbergert arra, hogy az épület földszintjén nyitott kávéházat (ParisetteCafé-Kávéház felirattal) is róla nevezze el. A kávéházat neves írók, zenészek és művészek látogatták,
ennek ellenére népszerűsége megosztott volt. Kifogásolták berendezését és kényelmét, és akadozott bérbeadása is, több bérlője veszteséggel lépett vissza. Ettől függetlenül a létesítmény még az 1940-es évek
elején is szerepelt a kávéházak listáján.
Működésének két világháború közötti időszakában a külföldi üzleti bérlők hirdetései is megjelentek az épület kirakatain, és ők általában az
épület földszinti üzlethelyiségeit és az első emeleti
irodákat bérelték ki. Fényképek örökítették meg az
Olasz Hajózás az épületgerincen és az épületportálon elhelyezett nevét, de a félemeleti kirakat
felirata szerint itt nyitott irodát a két világháború
között az autógyártó Opel (1862, Rüssselsheim)
és Buick (1908, Detroit), illetve az alkatrészgyártó

Ducati (1935, Bologna) is. A Ducati modern gyárának megalapítását követően számos külképviseletet nyitott ekkor a világ különböző pontjain, az
Olasz Hajózási Társaság pedig a világháború után
Magyarországgal újraindult kereskedelmi kapcsolatok, kirendeltségek alapításának egyik első
példája. Ez az időszak a Trianon utáni beszűkült
külkapcsolatok ellenére is fennmaradt dinamikusan
fejlődő olasz-magyar kereskedelmi kapcsolatok
időszaka maradt.
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ÁTAL AKÍTÁSOK 1941-BEN,
A GOLDBERGER CSAL ÁD L AKÁSA

1938-ban az Unio Club elhagyta az épületet, ekkor döntött Goldberger Leó úgy, hogy családjával
a Bajza utcából átköltözik a megüresedett harmadik emeletre. Feltehetően közéleti tisztségei és belvárosi
reprezentációja is ezt követelte meg. Goldberger a klub emeleti szintjének átalakítására terveket készíttetett,
ennek két változatát is ismerjük. Úgy tűnik, hogy a tervezéssel megbízott Engel Zoltán építőmester a korábbi
terveket használta fel az átalakításokhoz, feltehetően ebből adódtak az emeletszámozásra vonatkozó tévedések. Az első (1940) tervváltozathoz először egy kétlakásos felső emeleti alaprajzot használt fel, amit
egy évvel később átdolgoztattak vele. Ebből lett az 1941. évi dátummal szignált második tervváltozat.

Az engedélyezett tervek alapján a helyiségek
pontos feliratozása könnyű eligazodást enged.
A tér felé továbbra is négy szoba kapott helyet, de
a középső és jobb oldali helyiség területe nagyobb
lett. A tulajdonos és családja lakrésze lényegében
kéttraktusos elrendezésű volt. A főlépcsőházból
nyíló előtérbe érkezett a saját használatú kislift,
átellenben kis átjáró kapcsolódott a gardróbhoz,
majd vezetett tovább az előszobába, amely a
közlekedést a gardróbon és a hallon, illetve a középső szobán (nappali, könyvtárszoba) keresztül a második traktus szobái felé vezette tovább.
Az 1964-ben feljegyzett állapot itt még emlékezik
a két nagy, egymás felé forgatott, üvegezett könyvszekrényre, valamint a jobb szélső szobában lévő kandallóra, amely Goldberger lakásában fennmaradt.

Az első traktus két legnagyobb helyisége a gardrób
és a hall volt, a felvonó két oldalfala felé eső bővítése talán télikert lehetett. Az 1940-es első tervváltozat
itt télikerteket jelöl. Bár az új terven ilyen felirat nincs,
nem kizárt, hogy ténylegesen így rendezték be ezt a
két fülkét, mivel a terv is széles üvegfelületeket jelöl
itt. A hallból hátrafelé nyíló szoba ebédlő lehetett,
a konyha és e közé ékelődő tálaló új elem a ház
többi lakásához képest. A gardrób, a fürdő és az
erre nyíló hálószoba jól szervezett egységei lettek
a lakásnak. A lakás érdekes és a nagypolgári lakásoknál sem gyakori része a két helyiségből álló ún.
„szőnyegkamra”, amelyet a terv a hátsó lépcső mellett jelöl. Minden bizonnyal itt tárolták nagy gonddal
a lakás drapériáit és szőnyegeit, és alkalmanként
akár többször is cserélhették azokat.
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Baloldal: Dr. Buday Goldberger Leó textilgyáros lakásának tervezett átalakítása.
Építész: Engel Zoltán, 1940.
Jobboldal: Dr. Buday Goldberger Leó textilgyáros lakásának tervezett átalakítása.
Módosított terv, 1941. Építész: Engel Zoltán.
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Az épületbelsőről szinte csak a Goldbergerék
lakásáról fennmaradt fényképek alapján alkothatunk képet. A Színházi Életben közölt Bánó Ernő-fényképek( 1929) elsősorban a Vörösmarty téri
épületen dolgozó mesterek és kivitelezők hirdetéseinek tekinthetők, és a homlokzat összképe mellett így
kapott helyet a folyóiratban a fürdőszobáról és a
fűtési rendszerről készített néhány műszaki felvétel.
Egészen más céllal készült Seidner Zoltán építészeti
fotográfus sorozata 1941-ben, itt már a ház harmadik emeletére beköltöző Goldberger Leó lakásának
a berendezése adja a fő tematikát.
Az új otthonok fényképezésének polgári szokása ekkor már nem tekinthető egyedi esetnek. Az
arisztokratakörökhöz hasonlóan a nagypolgárság,
sőt még a középpolgárság soraiban is kezdett elterjedni, hogy egy-egy építkezés után emlékalbumokat
készítettek saját maguknak, kifejezvén az élet- és lakáskörülményeik gazdagságát. Mindez szoros ös�szefüggésben állt a lakásokhoz fűződő státuszszimbólum kifejezésével is. Sokszor még az építkezésben
részt vevő vállalkozók, tervezők és művészek közül
is sokan megörökítették saját munkájuk eredményét
az építkezések befejezéséhez közeledve.
Seidner enteriőrfotói a lakás hét helyiségét mutatják be: a hallt, a szalonokat, a férfi- és női szobát,
az ebédlőt, a konyhát és a fürdőszobát. E felvételek
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alapján egy nagypolgári lakás képe bontakozik ki
a számunkra, kényelmes és drága, de nem arisztokrata berendezési tárgyakkal. A képek tanúsága
szerint az előszoba egy kovácsoltvas karnisos függönnyel elválasztott hallba vezetett. Falus így írt a
polgári lakás két fontos alapegységéről:
„(…) A hall a családi élet műhelye. Berendezése, stílusa nem kötött, inkább az kell, hogy kifejezze
a család egyéniségét. (…) A szalon a legkonzervatívabb szellemű szoba. Nagyon elegánsnak kell
lennie és mindig van benne egy parányi ridegség.
A szalonban lehet a legkevésbé megoldani a lakásberendezés modern problémáit, egyáltalán
nem praktikus helyiség, mint például a háló és az
ebédlő…” (Falus Endre: A modern otthon. 1929)
Berendezéséhez tartozott egy belső világítású vitrin,
benne értékes ezüsttárgyakkal, miniatűrökkel, tálcákkal, csészékkel és kancsókkal, az ablakfülkében kártyaasztallal. A hallból nyílt az ebédlő és a
szalon, a falakon képekkel, a kis szalonban családi
portrék – középen Goldberger Leó fiatalkori portréja –, az ebédlőben Aba-Novák-festmény látható.
Más szempontból érdekes az a felvétel, amely az
Unio Clubtól örökölt belsőben a széles, felül áttört
ráccsal díszített kosáríves ívnyílással záródó átjárót
örökítette meg. Ennek látványa különleges és nem
megszokott képet kölcsönzött a lakásnak.
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Goldberger Leó Vörösmaty téri lakásának műszaki részletei:
fűtési rendszer, konyha, fürdőszoba. 1928-1941.
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Ezüstgyűjtemény a lakás előterében, és Goldberger Leó szobája. Foto: Seidner Zoltán, 1941.
Goldberger Leó szobája a Vörösmarty téri lakásban. Foto: Seidner Zoltán, 1941.
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A nagyszalon felől lehetett az ebédlőbe jutni, és szintén innen nyílt Goldberger egyszerre konzervatív
és modern stílusban berendezett szobája, ruhásszekrénnyel, falba süllyesztett könyvszekrénnyel és kanapéággyal. Valószínűleg innen nyílt felesége sokkal kispolgáribb ízléssel berendezett női hálószobája is.
A térre néző szobasor utolsó egyablakos szobájában fényképezték le Popper Ida testvérének árvaságra
jutott lányát, Popper Editet, akit Goldbergerék örökbe fogadtak.
Kizárólag Seidner felvételeiről ismerjük a lakás eredeti csillárjait. Ezek
szerint a nagyszalon értékes berendezéséhez egy muránói üvegcsillár is
hozzátartozott, de említhetnénk még
Kozma Lajos modern világítását is
a fürdőszobában. A család rendelkezésére álló személyzet szobái a
többi lakással ellentétben a jobb oldali szárnyba kerültek át, a konyha
mellett csak itt található tálalószoba
is. Ezzel együtt a személyzet két egymásba nyíló szobát kapott mosdóval,
átjáróval az úri lakrész, illetve a zárt
összekötő folyosó, a lépcsőház és a
hátsó lift felé. A Goldberger család
nem lakott itt sokáig, mivel a Budapestet elfoglaló németek 1944 márciusában a házat lefoglalták, és az
eredeti tulajdonosokat kiköltöztették.
Baloldal: Popper Edit szobája Goldberger Leó Vörösmarty téri lakásában. Foto: Seidner Zoltán, 1941.
Jobboldal: Ebédlő Goldberger Leó Vörösmarty téri lakásában. Foto: Seidner Zoltán, 1941.
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Bérlők és tulajdonosok 1945-1996-ig
1945 után korszakváltás következett, és új bérlők vették használatba az üzlethelyiségeket. Közöttük lehet
felsorolni a Szikra Könyvkiadót, az Állami Könyvesboltot, a Kossuth Könyvesboltot és az Aranypók ruhaüzletet. A Szikra Könyvkiadó megnyitásáról a Magyar Filmhíradó készített rövid összeállítást 1948 augusztusában, ezen jól látható az épület homlokzatának és díszítő architektúrájának viszonylag sértetlen állapota
is. Ebben a házban alakult meg 1945-ben a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, a MADISZ is.

Budapest, V. Május elsejei felvonulás a Vörösmarty téri épület előtt az 1950-es években.

Budapest, V. Gázcsillár a Vörösmarty téren. Fotó: Márkus András, 1986.

Budapest, V. Kilátás a Vörösmarty térről a Deák Ferenc utcába. Fotó: Lengyel Lajos, 1965.

KÜLKERESKEDELMI VÁLL AL AT
AZ ÉPÜLETBEN, 1962
Budapest, V. Vörösmarty tér keleti térfala felülnézetben, 1970-es évek

„A Külkereskedelmi Minisztérium, illetőleg a MEDIMPEX Külkereskedelmi Vállalat igénye,
valamint az Országos Tervhivatal nyilatkozata értelmében a 47/1960./X.20/ Korm.sz.rend.2.par.
C/2. bek. értelmében igénybeveszem a Kossuth Könyvkiadó Vállalat által használt V. Vörösmarty tér 4.
sz. alatti összesen kb. 1500 m2 alapterületü irodaépületét és azonnali hatállyal kiutalom
a MEDIMPEX Külkereskedelmi vállalat részére központi irodaház céljára.” 1962. március 1.
(Budapest Főváros Tanács Végrehajtóbizottságának Határozata, 50.099/1962. szám)

A Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi Vállalatot 1949-ben alapították, feladata az volt, hogy az
ország egészségügyi ellátásához és fejlődő gyógyszeriparának működéséhez szükséges külkereskedelmi feladatokat teljes körűen ellássa. A vállalatot
1962-ben költöztették be a volt Goldberger-palotába. Az 1980-as évektől több átalakulás történt a
vállalat életében. 1982-től a magyar gyógyszeripari vállalatok és az állam közös vállalataként –
melyben az államot a Pharmatrade Külkereskedelmi
Vállalat képviselte – Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi Közös Vállalat néven működött tovább, majd 1991-től újabb átalakulással jött létre a Medimpex Kereskedelmi Részvénytársaság.

Részvényesei a korábbi közös vállalat tagjai voltak.
A rendszerváltást követő privatizációs folyamatban
a Pharmatrade, a Chinoin, a Richter Gedeon, az
EGIS, az Alkaloida, a Biogal és a Reanal a vállalat részvényeit egymástól megvették, míg 1996-ban
a részvénytársaság a Richter Gedeon és az EGIS
tulajdonába került. Az akkori több mint 40 milliárd
forintos éves árbevételű Medimpex által végzett tevékenységek további elkülönítése érdekében e két
tulajdonos megállapodott azok szétválasztásában
és a tulajdon megosztásában. Ennek a folyamatnak
a részeként jött létre a Medimpex Irodaház Kft. is,
amelynek tulajdonába került az épület, és feladatává tették az ingatlan hasznosítását.

Budapest, V. Vörösmarty téri zsánerkép, 1950-es évek.
Foto: Lajos György
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A tanácsi iratokból ismerjük a volt Goldberger-ház kiutalásának történetét. A Fővárosi Tanács lakások
kialakítására szánta az épületet. Az egykori bérpalota azonban irodahelyek kialakítására is alkalmas volt,
ezért a Medimpex Külkereskedelmi Vállalat is pályázott az épület megszerzésére. A vállalat a külgazdasági szerepe és megnövekedett létszámigénye alapján kapta meg az épületet, a Külkereskedelmi Minisztérium pedig kötelezettséget vállalt a Fővárosi Tanács VB lakáskiadási tervének kompenzálására, amely
célra 1963 végéig 6,5 millió forintot biztosított. A kiutaló határozat önmagában építkezésre nem jogosított
fel, csak az ingatlan rendeltetésszerű irodai használatára. Az egykori Goldberger-ház átalakítása 1963ban lényegében ennek alapján kezdődött meg. Az 1962. március 1-jén kelt kiutalási határozat után két
nappal készült el a bérleti szerződés, melyben a teljes épület havonta fizetendő bérleti díját (I–V. emelet és
félemelet) 11 956 Ft-ban rögzítették. A bérleményi leltárban csupán szerelvényeket – radiátor, fali mosdó
stb. – soroltak fel, értékes korabeli berendezést egyet sem.
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Budapest, V. Vörösmarty tér keleti térfala felülnézetben, 1970-es évek

Az 1963-ban készült tervek alapján történt átépítés alapvetően alakította át az épület belső tereit.
Erről az átépítésről teljes tervsorozatot ismerünk, és ezek összevetése az 1928. évi építéstervekkel, illetve
a harmadik emelet (Goldberger-lakás) 1941-es átalakításaival jól megmutatják a változások lényegét.
A Goldberger Palota történetében ez az első átalakítás, amelynek során egy vállalat (a Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi Vállalat) számára alakítják ki az épület valamennyi emeletén az irodahelyiségeket,
és ez az első alkalom, amikor alapvetően megváltozott a teljes épület hasznosítási profilja.
Az 1963-as irodai célra történő átalakítástól a korábbi félemelet megnevezés helyett a terven szereplő
I. emelet a felső irodaszintet jelenti, és a tetőtér udvar felőli részének beépítésével kialakított két szinttel
pedig az épület nyolcemeletessé változott. Az első emeleten eredetileg is irodák működtek, a földszinti
cég vezetése számára a tér felőli épületszárnyban kialakított kényelmes és tágas irodák helyére 8 irodahelyiség épült. Elbontották az áruházat és az irodákat összekötő hátsó lépcsőt a jobb oldali szárnyban, a
két oldalszárny elrendezése viszont csak kevéssé változott, itt ugyanis előzőleg is az alkalmazottak irodái
kaptak helyet.
Lényeges változás érintette a II. emelet alaprajzát és funkcionális elrendezését is. Az egykori Unió Club
alsó szintjének tér felőli három közösségi tere eggyel bővült, ide, a ház legelőkelőbb szintjére kerültek a
vállalat vezérigazgatójának és a titkárságnak az irodái. A klub udvari oldali nagyvonalú és kényelmes
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ebédlőjét felosztották, ide további iroda és kis közlekedő, illetve mellékhelyiség, valamint a hátsó tűzfalhoz illesztve telefonközpont került. A klubot kiszolgáló konyha és személyzeti helyiségek helyére a korábbi
alaprajz kevéssé lényeges változtatásával nagy tárgyaló, előtér (stb.) került.
Kevéssé változott azonban a III. emelet, amelyet már Goldberger család beköltözése is átalakított. A
főszárnyban mindössze a jobb oldalon összenyitott tereket osztották meg ismét, ahol így három iroda alakult ki. Ezen kívül lecsökkentek a jobb oldali szárnyban található konyha, tálaló- és kártyaszoba terei, és
ezek összekötésére egy folyosót alakítottak ki az oldalsó tűzfal mellett. A kialakuló irodákat is innen nyitották meg. Az átellenes szárny személyzeti szobáit nem érintette az átalakítás, annak csak funkciói változtak,
mintaraktár és irodák kerültek ide is.
A legnagyobb átalakításokat a IV–VI. emelet helyiségei szenvedték el, hiszen a kialakult nagypolgári
lakások alaprajzai az irodai funkcióknak nem feleltek meg. A IV. szinten leginkább a fő épületszárnyban,
a lakószobák és az előcsarnok beépítésével történtek változások. A négy lakószobából nyolc irodát, az
előcsarnokból belső folyosót és további irodát, illetve öltözőhelyiségeket alakítottak ki. Érdekes, hogy a
jobb oldalon lévő korábbi konyha és ebédlő megmaradt, és a helyiségek teljes összenyitásával vállalati
étteremmé alakult át, a szárny végébe helyezett tálalórésszel. A bal oldali helyiségsor lényegében nem
változott, funkciójuk itt is iroda lett.
Amint arról korábbi fejezetünkben említést tettünk, az V. emeleten kialakított divatszalon működéséről
csak a korabeli leírásokból tudhatunk meg információkat, az építéskori alaprajzok erre a funkcióra nem
utaltak. Emiatt az emelet a Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi Vállalat céljaira történő átalakítása során az alaprajzok már csak polgári lakások alaprajzait ábrázolták. Az átalakítás csupán a középpillér sor
mentén bővített középfőfalhoz igazodott, és a jobb oldali épületszárny itt is oldalfolyosós rendszerű lett.
A VI. emelet átalakítása alapvető változást hozott, ugyanis az itteni két lakás összevonása a teljes belső
tér megváltoztatását jelentette.
A Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi Közös Vállalat Vörösmarty téri székházában dolgozó létszám
és eszközpark növekedése miatt az 1980-as évek közepére az épület belső irodai kialakításai korszerűtlenné, tűzveszélyessé, eredeti födémszerkezete pedig jelentősen túlterheltté vált.
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Budapest, V. Vörösmarty tér 1960-ban. Foto: Rév Miklós
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A társaság vezetése 1984-ben – az illetékes
minisztérium jóváhagyásával – a kezelésében lévő
épület belső felújításának (pince és az I–VI. emelet)
megtervezésével Hlaváts Károly építész vezetőtervezőt és tervezőtársait, Herrer Caesar építészt,
belsőépítész vezető tervezőt, Szlávik Tibor statikus
tervezőt, Mödl Andor, Almay Kristóf gépészt, valamint Kovács György elektromos és Acél Pál Tamás
konyhatechnológus tervezőket bízta meg.
Az alábbiakban részleteket közlünk Hlaváts Károly építész vezetőtervező visszaemlékezéséből az
1984-es átalakításokkal kapcsolatban.
„Az épület pinceszintjén ekkor kazánház és
egyéb gépészeti helyiségek, raktárak voltak. A földszinten az épület középső főbejárata mellett két üzlet, az egyik a Kossuth Könyvkiadó Vállalat könyvesboltja, a másik az Aranypók ruházati boltja volt. A
többi emeleten teljes rendezetlenségben átalakított
irodaterek voltak találhatóak. A tetőtér udvar felőli
oldalán egy utólagos emeletráépítés volt, mely által az épület átlépte a harminc métert meghaladó
magas kategóriát. Az épület felmérése és szerkezeti
feltárása során derült ki, nemcsak az épület funkcionális kialakítása, hanem a tartószerkezete sem felelt

meg a követelményeknek. A födémek úgynevezett
»Mátrai« födémek, ami merev acélbetétes vasbeton
födémet jelent, azzal a komoly hibával, hogy az
acélgerendák egymás közötti távolsága túlságosan
nagy, és így a teherbírása nem elegendő, nem felel
meg az előírásoknak.
Fenti hiányosságok és a födémek tehermentesítése miatt a teljes épület összes válaszfalát le kellett
bontani, a padló és a födém rétegeit el kellett távolítani. Ezáltal szabaddá váltak a födémek gerendái,
a felső öveket így már meg lehetett erősíteni, az eredeti salakfeltöltést könnyű agyaggal helyettesítve új
aljzatbeton készült. Az így elkészült szinteken csak a
tartószerkezeti falak, az azokban lévő nyílászárók,
a két lépcsőház és a lift maradt eredeti állapotában.
Az új irodahelyiségeket könnyű salakbeton válaszfalakkal alakítottuk ki.
A főlépcső és a lift nem ment le az épület pinceszintjére, ezért a főlépcsőkar íves lépcsőház formáját
követve a pincéig meghosszabbításra került. A pinceszinten egy konyha, étterem, különteremből álló »repi«
étterem, mint új funkció került kialakításra. A pince régi
elektromos és gépészeti berendezései, tekintettel az új
konyhai funkciókra, újakra lettek cserélve.
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A földszinten az üzletek megmaradtak, átalakítások csak az udvari részeken történtek. Az emeleti szinteken a Vörösmarty tér felőli szárnyban az eredeti térstruktúra megtartásra került, a közlekedőfolyosói viszont
a tűzvédelmi menekülési követelmények miatt az oldalszárnyakban a főfalak mentén a hátsó lépcsőházig
kiépítésre kerültek, hogy veszély esetén mindkét meglévő lépcsőház elérhető legyen. Az épületgépészeti
felszálló vezetéket és a szükséges vizesblokkok a folyosók csuklópontjainál az ablak nélküli területeken
lettek elhelyezve. A fenti átalakításokkal egy teljesen új, a mai napig működő belső épületstruktúra jött létre.”

Baloldal: Budapest, V. Autóforgalom a Vörösmarty téren. Foto: Bara István, 1963.
Jobboldal: Budapest, V. A felújított Vörösmarty tér, háttérben a Medimpex Irodaház. Foto: Varga László, 1986.
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FELÚJÍTÁSOK A MEDIMPEX
IRODAHÁZ KFT. ÉVEIBEN 1996 UTÁN
Az épület 1996-ban került a Medimpex Irodaház Kft. tulajdonába, ekkortól jegyezzük a valamikori Goldberger-ház legújabb korszakát, a Kft. ezt
követően végezte el az épület irodapiaci igényeknek megfelelő felújítását és korszerűsítését.
A felújítási, helyreállítási (és rekonstrukciós)
munkákat felölelő rehabilitáció az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, mint építési szakhatóság felügyelete és jóváhagyása mellett 1996–2016 között
több ütemben folytatódott.

ra és a műszaki követelményekre vonatkozó szempontok érvényesítése. A gazdasági válságot követő
évek azonban már egyértelműen a piac új igényeihez való alkalmazkodás jegyében teltek. Az épület eredeti funkciói, építéskori térkapcsolatai, enteriőrje és berendezései már a korábbi felújítások,
átalakítások során sem voltak helyreállíthatóak, így
ezen funkciók rekonstruálása különösen a Medimpex Palota új funkciója miatt szóba sem kerülhetett.
Az épület ugyanakkor 1977-től védett, ezért a műszaki menedzsmentnek az épület építészettörténeti
értékeinek műemléki szempontú felújítására is figyelemmel kellett lennie.
A Társaság javaslatára a tulajdonosi kör az épület irodacélú átalakítása mellett döntött. Az ebből
eredő feladat lényege: az épület magas technikai
és komfortfokozatú felújítással, a bérlői igények
minőségi kiszolgálásával történő bérbeadása.
A Társaság arra is törekedett, hogy az épület eredeti
hangulatát a homlokzat felújításán túl a közösségi
részek igényes felújításával is megkíséreljék vis�szaidézni. A korábbi klub jellegére ma az építészek nevét viselő egyes klubszobák, illetve tárgyaló
visszaállítása és kialakítása emlékeztet. Felújításra
került a középfolyosó fa falburkolata is, a szobák
falai tapétaborítást kaptak, a padlónál pedig a parkettaburkolat került visszaállításra.

Az 1986–89-es felújítás nem érintette az épület
homlokzatát, ezért az újonnan megalakult társaságnak az irodaház 90-es évek irodapiaci elvárásainak való megfeleltetése mellett a másik legsürgősebb feladata volt a történeti állapotot őrző
leromlott homlokzat felújítása, tisztítása, a kőfelület
javítása, a kővázák cseréje, hogy teljes értékében
állíthassa vissza azok eredeti állapotát.
A beruházást a hasznosítási és bérlői igények
érvényesítése, illetve a magas minőségű kivitelezés
szempontjai határozták meg. Az átalakítások során
mindvégig az volt cél, hogy a Medimpex Irodaházban a magas színvonalú, modern és nívós anyagok
érvényesüljenek. A megalakulás után az elsődleges
szempont a funkcionális átalakítás volt, és ezután
következett az esztétikai, illetve a komfortfokozat97
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Előcsarnok a Medimpex Palotában. Foto: Philip János, 2009.
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Szalon a Medimpex Palotában. Foto: Philip János, 2009.
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A Medimpex palota felújítási és átalakítási munkái 1996–2016 között 20 évet vettek igénybe. Az elvégzett munkáról a tulajdonosok a társaság taggyűlésein rendszeres tájékoztatást kaptak mind a tárgyévre
vonatkozó beszámoló, mind a következő év tervezett beruházásait tartalmazó előterjesztés formájában,
valamint a beruházás évek szerinti lebontásáról. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ebben a kis kötetben
az elvégzett, rendkívül sokoldalú és szerteágazó munkákat munkanemek szerint foglaljuk össze, bízva
abban, hogy a lényeges munkák átláthatósága ezáltal könnyebbé válik.

Rekonstrukció a tetőtérben
1996-ban az épület fölött faszerkezetű magastető emelkedett, amelyet a korábbi palahéjalás borított,
alsó szintjén egy sor tetősíkba helyezett néhány világítóablakkal. A tetőszerkezet károsodása miatt annak
cseréje a 2010-es évekre elkerülhetetlen lett. Az új tetőfelépítmény minden tekintetben, méretében és geometriájában is követi a korábbi tetőszerkezetet, azonban a vázszerkezete acélból, borítása a teljes felületen
horganylemezből készült. A VII–VIII. emeleti irodák részére visszaállításra került a korábbi két belső födémszint. A tetősíkban két szinten elhelyezett, elektronikusan nyitható ablakokból a Vörösmarty tér forgatagában
és Buda panorámájában gyönyörködhetünk. A két tetőszint belső térkialakítása során a tető geometriája
szerint lett biztosítva az előtér, a recepció, a munkaszobák és az egyéb helyiségek elhelyezése. A nyolcadik
emeleti lift előterében elhelyezett gépészeti vezérlőszekrények esztétikus takarást kaptak.
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A Medimpex Palota a tetőtér
beépítése után.
Foto: Philip János, 2015.
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Homlokzati munkák
Az épület főhomlokzati felújítása 2000 és 2002 között több ütemben készült el. Már a tulajdonosváltást követően veszélyelhárítási munkákat kellett végezni a főpárkánynál. A főpárkány alatt sorakozó
csigavonalas, volutás díszű gyámsor gipszből és rabicolással készült, csak a homlokzat díszítésére és a
főpárkány gazdagítására szolgált. Szétporladó és málló állapota miatt életveszélyes volt, ezért ennek
cseréjét kellett elsőként elvégezni.
A homlokzatot nyers, vakolatlan mészkő kváderekkel épített kőfelület borítja. Jelentős háborús sérüléseiről nem tudunk, azonban a felületen
nagyon sok hibát és sérülést tárt fel a vizsgálat,
ezenkívül jelentős szennyeződés és lerakódás is
borította a felületet, hiszen a korábbi évtizedekben gépjárműforgalom is volt a téren. Ezért az
egyik feladat a sérült elemek kijavítása és cseréje, illetve pótlása, a másik pedig a homlokzat teljes körű tisztítása és a csapadék elleni védelmet
biztosító hidrofóbizálása volt. A homlokzatot magas nyomású vízzel tisztították, majd a száradás
után víztaszító védőanyaggal fújták be a felületét.
Ezeket a műveleteket 2013-ban megismételték, és
a szakértők szerint nyolcévente szükséges ezeket
a munkafolyamatokat elvégezni. A kőfelületek tisztításánál figyelembe kellett venni a sóskúti mészkő sérülékenységét, így gondos beállítást követelt

a víznyomás és a vízmennyiség is annak érdekében, hogy a felület ne roncsolódjon, és ne telítődjön a szükségesnél több vízzel, ami további károsodásokhoz vezethetett volna.
A felület javítása sok helyen új kőelemek cseréjével történt. Ide tartozik a második emeleti korlátot
megszakító, kőbázisra helyezett, a textilművesség
mesterségét bemutató figurális elemek, illetve a
teraszajtók kőkereteinek és a záradék ívét kísérő
volutás, csigavonalas díszítésének javítása, amely
kőszobrász restaurátor közreműködését igényelte.
Külön problémát jelentett a hatodik emelet előtti
áttört kőrácsos mellvédkorlát felújítása és javítása.
A mellvéd ugyanis műkőből készült, amelynek a
tulajdonságai eltérnek a természetes kőétől, így a
sérülések javítása és pótlása kényesebb beavatkozást jelent. Az időjárásnak kitett kővázák is tönkrementek, újragyártásuk műkőből készült.

Medimpex Palota homlokzata 2004-ben. Foto: Philip János
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Gépészeti kialakítás
Az épület bérbe adhatóságának egyik
legfontosabb feltétele az új gépészeti rendszerek kialakítása és bővítése volt, mely a
teljes felújítás alatt folytatódott. A gépészeti
rekonstrukció keretén belül új kazánok telepítésével egy időben kéménybélelés is
készült, valamint teljesen új hűtési és fűtési
rendszer (fan-coil rendszer) épült ki (2004).
Megújult az épület gyenge- és erősáramú
elektromos hálózata, korszerű vezérléssel
új rendszerek kerültek kialakításra (homlokzati díszvilágítás, belső udvari világítás,
elektromos redőnymozgatás). A gépészeti átalakítások között kell megemlíteni az
energiatakarékosságot szolgáló decentralizált vízhálózat kialakítását is (2007).
Az utóbbi öt évben végrehajtott III.,
V–VIII. emeleti rekonstrukció során a mai
követelményeknek megfelelően decentralizáltan, külön működő légkezelő rendszer
épült ki minden szinten. A hatodik emelet fölött újraépített acélvázas két irodaszint acél
tetőszerkezete lehetővé tette, hogy fölötte
új gépészeti tér kerüljön kialakításra. Az itt
elhelyezett korszerű hűtő-fűtő, friss levegőt
ellátó gépészeti berendezések a VII-VIII.
szintek irodáit szolgálták ki.

Díszkivilágítás és a tetőtér műszaki létesítményei.
Foto: Philip János, 2004-2014.
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Felvonók
Az épületben a tulajdonosváltást követően 3
személyfelvonó és egy teherlift működött. A főlépcsőház orsóterében egy 6 személyes, a bejárati előtér jobb oldalán a harmadik emeletig egy 4
személyes „kislift” és a hátsó, egykori cselédlépcső
mellett a pince és a 6. emelet között, egy háromszemélyes felvonó közlekedett. A „kukás lift” az épület
Vörösmarty tér felőli oldalán, a pincéből az épület
falán kívül szállítja a szeméttároló edényeket a Vörösmarty térre.
A főlépcsőházi felvonó a 2000-es évek közepére szerkezeti állagában, esztétikai megjelenésében
alkalmatlanná vált az irodaház bérlőinek kiszolgálására. Gondos tervező munkával és hozzáértő kivitelezéssel 2006-ra elkészült az épület ékessége, az
új „panoráma” lift, melyből a földszinttől a 7. emeletig megcsodálhatjuk a főlépcsőház szépen csillogó
műmárvány felületét és ólomkeretbe foglalt üvege-

zésű színes ablaküvegeit. A fülke két-két szemben
lévő oldala fa, illetve üvegborítást kapott. Az egyik,
teljes fülkemagasságú üvegfelület a lépcsőház ívének megfelelő hajlítású, a vele szemben lévő oldalon
lévő pedig átlátszó üveg tolóajtó. Az egyedi kialakítású lift padlóburkolata a lépcsőházi pihenők mozaik
burkolatával azonos mintával készült. A liftrekonstrukcióval egy időben eredeti formában került felújításra az íves lépcsőkart követő, fazettás üveglapokat
magában foglaló díszmű lakatos korlátszerkezet is.
Az épület főlépcsőháza korábban a hetedik emeletig épült ki. A tetőtéri szintek (VII–VIII. emelet) újrahasznosítása ugyanakkor elengedhetetlenné tette a
lépcsőkar és a kislift pályájának meghosszabbítását
egészen a nyolcadik emeletig. A liftpálya meghos�szabbítása a IV–VI. emeleti régi födémek áttörését,
új liftakna, új felvonószerkezet és fülke kialakítását is
szükségessé tette.

A lépcsőház és a felvonók felújítás után.
Foto: Philip János, 2009-2015.
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Lépcsőházi burkolatok
A kapualj és a lépcsőház területén is fontos munkák készültek el. A kapualj oldalfalain látható gazdag vörös (bluebelge) és fekete márvány (scyros)
falfelület eredeti márványból és korabeli állapotának
megfelelően látható. Felületét sok sérülés borította,
eredeti állapotát gondos csiszolással lehetett vis�szaállítani. Az új recepció és szélfogó kialakításának
(2014) az volt az elsődleges célja, hogy a recepció

A kapualjjal ellentétben a főlépcsőt
övező fal körpalástjának műmárvány borítása van. A háború utáni tulajdonosváltozások során keletkezett sérüléseket itt is
csak nagyon gondos munkával, többrétegű
csiszolással lehetett kijavítani. Műmárvány
pótlások készültek az emeleti részeken a
főlépcsőházban megszüntetett ajtónyílások helyén.
A főlépcsőházban az emeletek közötti
pihenők eredeti mozaik burkolatának elmúlt évtizedek során keletkezett sérüléseit,
hiányok pótlását mai technológiával iparművész végzi.

megjelenésében minél jobban harmonizáljon a bejárati tér eredeti anyagaival, stílusával, a nyitható
üvegfal beépítésével pedig komfortosabb legyen az
épület főbejárati előtere. A recepciós pult alsó része
eredeti márványlapok felhasználásával készült. A
pult felső részén alkalmazott nagy üvegfelületek a
személyzetnek világosabb munkateret biztosítanak,
a bejárati előtérnek tágas hatást kölcsönöznek.

Lépcsőház a felújítás után. Foto: Philip János, 2014.
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Nyílászárók
A nyílászárók felújítása során az épület eredeti,
még felhasználható nyílászárói a második, illetve
az ötödik emeletre kerültek beépítésre. A legutolsó
rekonstrukció (2011–2013) során az eredeti ajtókra
emlékeztető stílusjegyekkel készítették el az új ajtókat a III., V. és VI. szinten.
Az épület ablakszerkezetei a homlokzat felől
egységesek, ám az udvar felől az ide nyíló különböző helyiségtípusok miatt teljesen eltérő típusúak
voltak. A bérbeadás stratégiája nemcsak a bérelhető terek korszerűsítését, hanem ezzel együtt a nyílászárók eredeti állapothoz igazított, mai hőtechnikai
követelmények szerinti átalakítását is jelentette.
Ebből eredően az épület hasznosítása a régi és
kiöregedett, korszerűtlenné vált ablakok cseréjét
és egységesítését igényelte. A nyílászárók cseréje
során a Társaság vezetése nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az eredeti helyén megőrzött, eredeti
ablak stílusának megfelelő ablaktípus kerüljön újragyártásra és visszaállításra. Az új ablakokat vetemedésmentesen ragasztott, rétegelt fából gyártották le,

a korszerű igényeknek megfelelően egyrétegű ablakszerkezettel és kétrétegű hő-, illetve hangszigetelt
üvegezéssel. Ugyanakkor a tokszerkezetek és tokborítások mindenhol az eredetiek felújításával, vagy
az eredetivel megegyező újragyártással készültek.
Az ablakpárkányok régi horganylemez borítása helyett műkő párkányzat került elhelyezésre.
A második emeleti teraszajtók is az eredeti kétrétegű szerkezettel kerültek újragyártásra, félköríves
felülvilágító ablakkal, eredetinek megfelelő „kosaras” napernyőkkel és az eredeti kilincsek utángyártásával. Az ajtószárnyak deformálódása és
elöregedése miatt alkalmatlanok voltak a felújításra,
ezek cseréje teljesen az eredeti formák és rétegrend
szerint valósult meg.
Az épület jellegének megtartása érdekében mindenhol visszaépítették az eredeti faredőny árnyékoló rendszert. Az újragyártott faredőnyök elhelyezése
a korábbi állapot és minőség korszerű rekonstrukciójaként került helyreállításra, amelyeket elektromos
szerkezet mozgat.

Felújított nyílászárók. Foto: Philip János, 2013.
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A főlépcsőház ablakai ólomkeretezésbe foglalt egyszerű, ornamens textúrás, anyagában színezett, olvasztott-hengerelt üvegekkel készültek.
Újragyártásuk páramentes hőszigetelt üveglappal
egybefoglalva történt, az ehhez szükséges megerősített ablakszárnyakkal. A törött üvegek azonos

színű pótlása mellett a tartószerkezet (ólomfoglalat) újraöntését is el kellett végezni. A lépcsőház
13 db színes ólomüveg ablakának helyreállítását
a hiányos üvegezés és a nem megfelelően záródó
ablakszárnyak felújítása és a korszerű hőszigetelés
igénye indokolta.
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Belső térkialakítás

Közösségi terek

A Medimpex Külkereskedelmi Vállalat idején (1986–89) az épület I–VI. emeleti födémét megerősítették, és az eredeti tégla válaszfal rendszerét – a gerendákat terhelő súlycsökkentés céljából – salakbetonra
cserélték. Amikor a Medimpex Irodaház Kft. átvette az épületet, az épület emeleteinek eredeti alaprajzi
beosztása már nem létezett. 1996-ban az irodai bérbeadás egyik legfontosabb kívánalma a belső terek
rugalmas kialakítása műszaki feltételeinek megteremtése volt, ezért az addig szeparált kisterű irodákat mind
az utcai, mind az oldalszárnyakon egybenyitott terekké alakították át.
A Medimpex Palota a három egységet magában foglaló emeletszinteket ad bérbe az épülethez tartozó
teljes gépészeti kiszolgálás rendelkezésre bocsátásával. A belső térkialakítások és az enteriőr megteremtése ezen belül a bérlői jogok közé tartozik.
Kivételt csak a második emeletszint jelentett, amely a tulajdonosok döntése nyomán a Medimpex Irodaház Kft. használatában maradt, az emeletszint alkalmi rendezvényekre bérbe vehető, de nem tartozik a
bérelhető területek közé. A Társaság itt rendezvényhelyiségeket és tárgyalót, illetve részben saját használatú
irodát alakított ki. Az épületen az elmúlt 20 évben végrehajtott technológiai színvonal- és komfortnövelő
beruházások által az egész ház alkalmassá vált a mozgássérültek számára.

Meggyőződésünk szerint egy magas szolgáltatást nyújtó bérpalotának szüksége van
olyan közösségi terekre is, amelyek a munka megszakításakor adhatnak kellemes, ám szolid
hangulatú pihenőt. A belső udvarban a fa ülőbútorokkal, az iparművész által tervezett színes
óraoszloppal és a növényekkel ilyen helyet sikerült kialakítani.

Tárgyaló és bérelt irodahelyiség. Foto: Philip János, 2009.
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Udvar a felújítás után. Foto: Philip János, 2008.
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Az épület kihasználtsága

Az épület eredeti állapotához hasonlítható műszaki állapotát és esztétikai megjelenését a III., V–
VIII. emelet teljes rekonstrukciójával, a külső-belső
homlokzat állagmegóvó és esztétikai helyreállító
munkáival 2016-ra érte el.
A Medimpex Irodaház Kft. vezetése számára a
munka a fenti kivitelezések befejezésével sem zárult
le teljesen. Az épület rendeltetésének megfelelően
folyamatos mozgásban van. Az irodapiac újabbnál újabb technikai és komfortkihívásához való folyamatos alkalmazkodáson túl időszakos feladat a
bérlők változása miatti állagmegóvó és esztétikai

karbantartási munkák elvégzése. Eseti feladat a
hétvégeken, ünnepi alkalmakkor, a tulajdonosok
vagy a bérlők céges rendezvényei során felmerülő
anyag- és eszközmozgatások alkalmával felmerülő
logisztikai követelmények teljesítése.
E tevékenységekkel óhatatlanul együtt jár a felújított belső részek, elsősorban a legsérülékenyebb
márványburkolatok, parkettafelületek, a felvonó
belső faburkolatai esetleges károsodásának veszélye. Miután a falburkolatok helyreállítása nagy költséggel járna, ezért e felületeket ún. paplanokkal e
célra kialakított gombokhoz, papucsokhoz történő
rögzítésével védik meg.

A Medimpex Irodaház Kft. vezetése örömmel
nyugtázhatja, hogy a Társaság megalakulása óta
irodaépületét a folyamatosan megvalósított értéknövelő fejlesztésekkel és a sikeres irodapiaci marketingmunka eredményeként 90-100%-os kihasználtsággal, a tulajdonosok által elvárt nyereséggel
működteti. A bérlők jól érzik magukat az irodaházban, és büszkék bérleményük földrajzi környezeté-

re, az épület igényes, magas komfortú kialakítására
és műemléki múltjával járó patinájára.
A Társaság célja továbbra is az irodaház iránti érdeklődés fenntartása, a „telt házas” állapot, a
profittermelő képesség megőrzése, továbbá a közel
90 éves történelmi múltú épület exkluzív földrajzi
és építészeti adottságának megfelelő szolgáltatási
színvonal biztosítása.

Szerzők:
Csengel Péter • Csengel-Plank Ibolya PhD
Papp Antal
Műemléki konzulens:
L eposa L ászló

2016
A 2016. év az eddigi 20 éves beruházás és kivitelezés tekintetében jelentős mérföldkő. A Társaság ennek
az évnek a legfontosabb eseményeként tekinthet a Medimpex Palota felirat elhelyezésére a homlokzaton.
A történelmi múltú épület a mai modern irodaházakra jellemző műszaki felszereltség és minőségi szempontú
helyreállítás következtében méltó maradt az eredeti tulajdonosa által megálmodott funkcióhoz, és ismét
kiérdemelte a „Palota” elnevezést.

114

115

Medimpex Irodaház Kft. alapító, jelenlegi tulajdonos vezetői,
megbízott képviselői, partnerei, és bérlői

Medimpex Irodaház Kft. managementje 1996-tól

A Medimpex Irodaház Kft. alapító tulajdonosai 1996. október 1-jén:
Medimpex Kereskedelmi Rt.
Richter Gedeon Nyrt.

vezérigazgató
vezérigazgató

Lovas László
Bogsch Erik

Tulajdonosi változást követően 1998-tól napjainkig:
EGIS Gyógyszergyár Zrt. és Richter Gedeon Nyrt.

A Medimpex Irodaház Kft. vezetése ezúton mond köszönetet az alábbi tervező, kivitelező és egyéb cégek vezetőinek, munkatársaknak, magántervezőknek, iparművész partnereinek és mindazon személyeknek, akik alkotását nem lehet látványosan megmutatni, de magas színvonalú szakmai tevékenységükkel és felelősségteljes munkájukkal hozzájárultak a Medimpex Palota mai műszaki,
technikai, esztétikai állapotához, valamint „telt házas” működéséhez.

Ingatlanközvetítés, tanácsadás

EGIS Gyógyszergyár Zrt.
Vezérigazgatók

Tulajdonosi képviselők

Felügyelő Bizottság

† Dr. Orbán István
Gál Péterné
Dr. Hodász István
Lovas László
Dr. Győrfi Károly
Dr. Soós Marcell
Siklósi Nóra
Csapó Katalin
Elek Péterné
Dr.Soós Marcell
Mester Csilla

1996-2006. I. 19.
2006-2009. IX. 30.
2009.X.1.1996-2001
2002-2011
201220141996-2016
1996-2012
20132016-

Richter Gedeon Nyrt.
Vezérigazgató
Tulajdonosi képviselő
Felügyelő Bizottság

Bogsch Erik
Dr. Wirth Mária
† Föld Imréné
Marton Györgyné
Pető Orsolya
Kelemen Károly

199619961996-1997
1997-2009
2009-2011
2012-

Operatív partnerek
Könyvvizsgálók
Jogi képviselet
Könyvelőiroda

Pintér Ernőné
Magyar Szakértői Holding
Bálintné-Kutassy Ügyvédi Iroda
Kutassy Ügyvédi Iroda
Progate Kft.
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1996-2003
20041996-2003
20031998-

Lukácsné Kamarás Ilona
Papp Antal

Irodavezető
Ügyvezető igazgató

Győrffy Erzsébet
Tilki Róbert

ügyvezető
ügyvezető

Sigma Kft.
Robertson Hungary Kft.

Tervezés
Bokor Péter vezető tervező
Fischer György
Hlaváts Károly
Jeszenszky Ibolya
Kissné Varga Katalin
Juhász Gábor
Jurics Jolán
Lévainé Szabó Erzsébet
Pásztor József
 † Takács László
Tóth Miklós

gépész tervező
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
elektromos tervező
üveg iparművész
vezető tervező
belsőépítész tervező
gépész tervező

Villa International Zrt.
F&F Bt.
ADC Építész Tervező Kft.
Kind-Büro Kft.
Kind-Büro Kft.
Vitruvius Kft.
Elektro-X Bt.
Építész Kaláka Kft.
Villa International Zrt.

Irodaházi funkcióra kialakítás, 7-8.em. tetőtér
rekonstrukció, nyílászárók, udvari üvegtető, lépcsőkorlát
Gépészeti fejlesztések
„Medimpex Palota” felirat, Recepció
Rendezvényszint enteriőr
Rendezvényszint enteriőr
Épületstatikai tervezések
Elektromos fejlesztések
Főlépcsőházi ólomüveg ablakok
3-5-6 em. rekonstrukció
Belső udvar, üvegtető, liftburkolat, falikarok, frízek
Liftek

Tervezés és kivitelezés
Bodor Zsigmond
Fafula Miklós
Két Kertész Kft.
Koller Ferenc
Krajcsovics Károly
Lakatos Ari
Pogány Judit
Préházi Ferenc
Szigethi Zoltán

ügyvezető
ügyvezető

Decolux Kft.
Vass Iparművészeti Bt.

ötvös iparművész
ötvös iparművész
keramikus iparművész
művészeti vezető
informatikus
ügyvezető

Decolux Kft.
Zasnet Kft.
Zasnet Kft.
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Csillárok, falikarok
Hajlított üveg, kazettás díszüvegek
Tetőtéri növényezés
Eligazító táblák
Óraszobor figura
Óraszobor talapzat
Csillárok, falikarok
Informatikai fejlesztések
Informatikai fejlesztések

Medimpex Irodaház Kft. bérlői

Kivitelezés
† Bodnár József lakatosmester
Burján Miklós ügyvezető
Held László ügyvezető
Horváth István
Kertész Miklós
Kincses Zoltán
Kiss Csaba
Kiss József
Koncz István
Kovács József
Korcsok János
Lublóváry Géza
Óbányai László
Ruttkay István
Riba Gábor
Ritóczné Kóczán Irén
Szpisják Ferenc
Varga Péter
Völgyi János

ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
üvegesmester
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
ügyvezető
műmárványos

Cső-Iv Kft.
Korcsok-Kő Kft.
Limes és Társa Kft.
VÁV UNION Kft.
Limes és Társa Kft.
TORRY Bt.
Bayer Center Kft.
Pest-Bau Kft.
VÁV UNION Kft.
Ép-Kő Kft.

Udvari üvegtető díszmű lakatos munkái
Rendezvényszint, egyéb építőmesteri munkák
Külső homlokzat restaurálás , főbejárat márványburkolatának, belső udvar burkolatának cseréje
2., 3., 5. és 6. em. fa redőnyei
Lift rekonstrukciók
Liftpálya acélszerkezetének gyártása, lépcsőkorlát felújítás
Erősáramú kivitelezési munkák
Szakipari munkák a rendezvényszinten
Főlépcsőházi ólomüveg ablakok
Gépészeti berendezések szerelése
Recepció márványburkolata
Építőmesteri, elektromos és gépészeti szakipari munkák
Erősáramú berendezések gyártása, szerelése
Építőmesteri, elektromos és gépészeti szakipari munkák
Nyílászárók
Nyílászárók
3., illetve 5-6. em. átépítése, 7-8. em. tetőtér újjáépítése
Erősáramú berendezések gyártása, szerelése
Lépcsőházi műmárványfelület helyreállítása

Bepro Kft.

„Medimpex Palota” felirat készítése

Poliéder Kft.
Ép-Kő Kft.
Horváth Redőny Kft.
Ezer-Cikk Kft.
Lakatosmester Kft.
E-Technik Kft.
Kiss-Építőipari Kft.

Köszönetet mondunk Lovas Lászlónak, a Medimpex Kereskedelmi Rt. volt vezérigazgatójának és Hlaváts Károly vezető építésztervezőnek, hogy értékes információikkal jelentősen hozzájárultak a könyvben közölt adatok és történetek hitelességéhez.

Medimpex Irodaház Kft. bérlői
Alkaloida Vegyészeti Gyár (kihelyezett osztály)
Állami Számvevőszék
Bank of China Zrt.
Citibank
Dessewffy, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda
DBP Kft.
Harmann, Hemmelrath & Partner Adótanácsadó Bt.
InFinAd Befektetési Szolgáltató Zrt.
IIE Közhasznú Nonprofit Kft.
Jádi Németh Ügyvédi Iroda
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1996. XII. 31-ig
2004-2011
2015-től
1994-től
1999-2003
2000-2003
1999-2005
2015-2016
2015-től
2006-tól

Környezet Fejlesztési Intézet, (KÖFI-KGI)
Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
Medimpex Kereskedelmi Rt.
Richter Gedeon Nyrt. (kihelyezett osztály)
SCK-Invest Kft.
Trasset International S.P.A.
VM-4 Kft.

1999-2002
1998-1999
1996. XII. 31-ig
1997. V. 31-ig
2015-től
2015-től
2013-2014

Források
BFL: Budapest Főváros Levéltára
MÉM: Magyar Építészeti Múzeum
BFL XV. 17. d. 1–58. fólió. 329. hrsz. 24434 (építészeti tervrajzok: 1928, 1940, 1941, 1971)
BFL XV. 17.2. 306. Budapesti Műemléki Felügyelőség: 1950. doboz. (MEDIMPEX irodaház rekonstrukciós tervei 1983–84)
MÉM Falus-hagyaték: fotóalbum: 86.17203-86.17219. (Vörösmarty tér 4. Goldberger lakás 1941-ben)
Vállalkozók lapja, 1927. VIII. 3. lap., 1928. XI. 21. lap
Tér és Forma, 1928. 7. 16–17. lap
Magyar Építőművészet, 1929. 2. 20–22. lap
Színházi Élet, 1929. 102–110. lap
A Magyar Unio Club és dr. Buday-Goldberger Leo és a felesége, született Popper Ida között létrejött megállapodás (bérleti szerződés) igazolása. Budapest, 1928. március 17. Medimpex
Irodaház Kft. Irattár
Jegyzőkönyv az V. Vörösmarty tér 4. számú épület kezelésbe adása, ill. átvétele tárgyában. Kelt Budapest, 1964. június 18.
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