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ÉGRE NÉZŐ
Pauler-ház 
a Krisztinavárosban

Belbudán, a Vérmező és a Horváth-kert közötti,  

sűrűn beépített tömbben,  

néhány méternyire a Krisztina körút és az Attila út forgalmas 

sávjától a Pauler utca kínál egyedüli csendes, nyugodt menedéket. 

Zárt beépítése, öt-hatemeletes lakóházainak sora  

olyan ritmust diktál, amit ezen a viszonylag rövid szakaszon  

nem szerencsés megtörni.

Szöveg
Építész

Fotó

GÖTZ ESZTER

KAJDÓCSI JENŐ

BUJNOVSZKY TAMÁS

Újragondolni, árnyalni, sőt merész 
építészeti gesztussal gazdagítani 
azonban az utca egyetlen  foghíj-
telkének beépítésével is sikerült.  

A nemrég elkészült Pauler-ház illik is, nem is  
a kiegyensúlyozott építészeti környezetbe, de 
mindenképpen feltűnést kelt. Ablakkiosztása és 
párkánymagassága igazodik a szomszédos háza-
kéhoz, de egyetlen dísze maga a felület: a hófe-
hér, nyílásokkal sűrűn átlyuggatott homlokzat, 
amely széles gesztussal befordul a kis előkertbe, 

majd ugyanilyen lendületesen visszakanyaro-
dik az utca vonalához. Az így kirajzolt ellipszis 
egy félig nyitott kürtőre emlékeztet, amelynek 
vertikális sodra nagyon erős, azonnal beszip-
pantja és a földszint fölötti hat, egyforma kiosz-
tású emelet magasságába, a hátraugratott utol-
só szint felé viszi a tekintetet. Az ív megidézi  
a Krisztina körúton még ma is álló klasszicista 
stílusú lakóépületek – ilyen az Országos Szín-
háztörténeti Intézetnek helyet adó Áldásy-
palota is – belső udvarát, de míg azoknál zárt, 

védett, a kapu mögé bújó teresedés, a Pauler-ház 
ezt az utca felé is megmutatja.

A beruházó OTP Ingatlan Zrt. jó érzékkel 
talált rá Kajdócsi Jenő építészre, aki dinamikus 
tömegszervezéssel képes előnnyé alakítani  
a szűk terek adta kötöttségeket. Kajdócsi a kes-
keny telekszélességet a homlokzat nagyvonalú 
ívével toldotta meg, így szintenként három-
három nagyobb méretű, világos lakást lehetett 
kialakítani, elöl kiöblösödő fedett, hátul a kert-
re nyíló teraszokkal. A ház elülső nézetét az 

egyetlen vonalban forduló ellipszis teszi látvá-
nyossá, míg hátsó homlokzata egymáshoz 
képest eltolt, változatos tömegekre tagolódik. Itt 
a földszint fölötti három emelet egyforma, fel-
jebb azonban minden szint más alaprajzra szer-
veződik. A ház igazi értéke tehát nem is az utcai 
front, hanem a hátsó kert felé néző napsütötte, 
teraszos homlokzat, illetve a felső három szint 
óriási tetőteraszai – valóságos oázis a sűrű beépí-
tésű tömbön belül. Mint egy kis város, úgy 
tapadnak egymáshoz az egyes szintek tömbjei, 

a kiugró és befelé nyúló felső teraszok és a tető-
re dobozszerűen helyezett penthouse, minden 
szinten utat hagyva a természetes fénynek, de 
kellő árnyékot is biztosítva a lakások felé.

A hátsó front változatosságából az utca felé is 
megvillan valami: a lakások és a lépcsőház egy-
forma méretű nyílásai elé zöld, sárga és kék üveg 
parapetek kerültek. A kék lapok a lépcsőház 
vonalát rajzolják ki, az ablakok előtt a hetve- 
nes évek színdivatját idéző zöld-sárga üve- 
gek vibráló játéka szépen oldja a homlokzat 

monotóniáját. A homlokzat befelé kanyarodó 
ívének sarkai a lakások előtt futó terasz-folyo-
sókat rejtik, az egyforma kiosztás ellenére ez 
levegőssé teszi az utcafrontot. Hátul, a legfelső 
szinten a lépcsőház kert felé néző oldalát a zöld 
árnyalataiban játszó üvegpanelek zárják, ami-
től a folyosó színes fényben fürdik. A hátsó kert 
valójában zöldtető a ház teljes alapterületében 
három szintet megtöltő teremgarázs fölött. 

A merészen formált épület, a jó alaprajzú, 
terasszal bőségesen ellátott, világos lakások 
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minőségi életvitelt kínálnak, a beruházó által 
megcélzott vásárlóréteg elsősorban ezt keresi.  
A kompozíció egyetlen zavaró eleme éppen  
a centrum, a kis előkert, amit a hatszintnyi 
átlyuggatott felület körbeölel. Túl kicsi az épü-
let magasságához képest, ráadásul semmilyen 
kedves ötlet nem próbálja megmenteni az üres-
ségtől. A kaputól vezető bejárati út mentén 
kavicságyak töltik ki a területét, később talán 
némi zöldet ültetnek ide, de ez sem segít az ará-
nyokon. Tovább rontja az összképet a kaput 
helyettesítő, az utca karakterétől és hangulatá-
tól teljesen idegen fémrács, ami inkább egy ipa-
ri létesítményhez illik, mint a 19. századi lakó-
házak közé. A bejárat bántóan közömbös, sőt 
közönyös az utca iránt, ami itt, ebben a kör-
nyezetben sokkal meglepőbb, mint a befelé íve-
lő homlokzat. A földszinten még egy önálló 
üzlethelyiség is helyet kapott, ez némi életet 
visz majd a ház és az utca kapcsolatába. De cso-
dára nem lesz képes. Az épület tökéletes példa 
arra az építészeti szempontból ritkán értékelt 
tényre, hogy ház és környék kapcsolata leg-
gyakrabban azokon a részleteken múlik, ame-
lyek a tervezés és még inkább a kivitelezés 
során a legkevesebb figyelmet kapják.

Vezető tervező:
Kajdócsi Jenő (KJT Építész Stúdió Kft.)

Tervező munkatársak:
Gesztesi Tünde, Sebestyén Enikő, Molnár Péter, 

Thuróczy Zoltán

Kertészet: 
Neumann Zsuzsa (Dunapark Kft.)

Tervezés éve:
2008-2012

Átadás éve: 
2015

Szintterület (bruttó): 
2223 m2 (telekterület: 637 m2; 

hasznos lakás alapterület, teraszokkal: 2005 m2; 

terepszint alatti beépítés: 637 m2; 

földszinti beépítés: 395 m2)

Tágas, világos lakásbelső néz a hátsó kert felé

A lépcsőház üvegpaneljei a hátsó kert felé Színes üveg parapetek gazdagítják a kertre néző homlokzat tványát.  
A szigetelést a Caparol Hungária Kft. Capatect homlokzati hőszigetelő rendszerével végezték

A homokszín kőlapokkal burkolt fürdőszoba 
egyedi kialakítása a lakók igénye szerint történik

A beforduló ellipszis nézete az utca felől



A OTP Ingatlan Zrt. beruházásában 
felépülő Pauler utcai 18 lakásos ex- 
kluzív társasház  2015 első felében 
készült el.  A prémium igényeket 

kielégítő épületet belül luxus, kívül az egyedi 
megjelenés jellemzi, mindez a minőségi kivite-
lezéssel párosul, amit a kiváló szakemberek köz-
reműködése tett lehetővé. 

A homlokzat szigetelését és felületképzését  
a Renesco Energiahatékonysági Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. végezte. Az összetett, erkélyek-
kel, teraszokkal megtört belső udvari homlokzat, 
és különösen az  íves vonalvezetésű utcai homlok-
zat külső burkolása komoly kihívást jelentett a kivi-
telezés alatt. Belváros lévén, a helyszín korlátozott 
megközelíthetősége és szűkössége, illetve parkolá-
si problémák további nehézségeket okoztak.

Az udvari oldalon a tagolt felületek miatt nagy  
számban megjelenő csatlakozási élek, éllezárások, 
egyedi csomóponti megoldások szakszerű kialakí-
tására volt szükség. Emellett fokozott figyelmet for-
dítottunk a hőhidak elkerülésére is. A tűzvédelmi 
előírásoknak megfelelően a homlokzatokon ásvány-
gyapot szigetelést alkalmaztunk, aminek különö-
sen az utcai oldalra tervezett, speciális íves felületen 

való alkalmazása igényelt körültekintő kivitelezést. 
Az egyedi felület  miatt precíz megmunkálásra volt 
szükség a szigetelőanyag méretre vágása és rögzíté-
se során, beleértve a beforduló ablakkávák kialakí-
tását is. Legnagyobb odafigyelést és pontosságot  
a felületképzés kívánta. Szem előtt tartva a meg-
emelkedett megrendelői igényeket, aprólékos mun-
kával törésmentes, sima felületet kellett létrehozni, 
amit tapasztalt szakmai hátterünknek köszönhe-
tően problémamentesen megoldottunk.

Cégünk, a Renesco Kft. fő profilja az egész épü-
letet átfogó komplex energiaracinalizálási projek-
tek előkészítése és megvalósítása. Szolgáltatásunk 
kiterjed az épületek külső burkát érintő energiaha-

PRÉMIUM IGÉNYEK MENTÉN
tékonyság növelő hőszigetelő rendszerek kivitele-
zése mellett a korszerű nyílászárók beépítésére, vala-
mint a különböző energia megtakarítást célzó 
gépészeti rendszerek telepítésére is. Kiemelt jelen-
tőséget tulajdonítunk a megújuló enrgiaforrások 
használtának. Törekszünk az új, innovatív energia-
tudatos technológiák felkutatására és alkalmazásá-
ra. 6 éves fennállásunk óta - a teljesség igénye nél-
kül – már 12.000 m2 homlokzati és 5000 m2 te- 
tőszigetelés, 1000 m2 nyílászáró beépítés,  812 db 
napelem telepítés készült el az irányításunk alatt. 
Európa legnagyobb, manapság még újdonságnak 
számító, 165 db hibrid-kollektorból álló rendszere 
is a nevünkhöz fűződik Szentendre városában. (x)

www.renesco.hu




