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Bejárat az Árpád útról A híres kerti pagoda 

Időskori utolsó terve a Verőcei Kápolna 

Kápolna, Hager Ritta szövött 
keresztjével 

A művész bronz emlékérme 
Készült 1945. 17 

1902ben a Királyi bérház építése körül tett szolgálataiért a Ferenc 
Józsefrend lovagja lett. Az 1902es pályázat nyerteseiként kapták a 
megbízást a Zeneakadémia tervezésére. Ez az 19041907 között 
kivitelezett Liszt Ferenc téri épület tekinthető fő művüknek. A 
rákövetkező években készült el terveik szerint a budapesti Mária 
utcai Szemészeti Klinika, majd az Üllői úti Sebészeti és Belklinika. 

Korb és Giergl 1909ig, más adatok szerint 1914ig dolgozott együtt. 

Kiválás után alkalmanként azonban segítette Korb munkáját így az a 
Kasselik Alapítvány Vörösmarty téri üzlet és lakóházának 1910. évi 
tervezésében és több épület művezetésében is segédkezett. Itt volt 
Giergl Kálmán pesti lakása is az ötödik emeleten. Kasselik Jenő 
Alapítványának megbízásából Giergl rajzai szerint készült el a 
Kasselik mauzóleum a Fiumei úti sírkertben. 1913ban készültek el 
a debreceni Egyetem terveivel, mely építés 1914ben kezdődött el, 
de befejezése csak Korb Flóris 1930ban bekövetkezett halála után 
1932ben készült el. Együtt működésük és nagyon jó barátságuk 
Korb haláláig fennmaradt. 

Említést kell tenni Giergl Kálmán nagykátai kötődéseiről. 1900ban 
megvásárolta és átalakította, felújította a Keglevich kastélyt. 
Kertjében egy kisfiút körzővel és papírlappal ábrázoló szobrot, 
képmásával készítetett, amely mára már megsemmisült. 1902ben 
tervei szerint elkezdődött a Nagykátai Tanácsháza bővítésének 
építése, valamint 1903ban a római katolikus templom két 
oldalhajóval történő bővítése is. 

1903ban megvált Nagykátától, a kastélyát eladta. 

Gierg Kálmán sokat utazott Európában, Németországban, 
Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Angliában, 
Görögországban, Oroszországban, Amerikában, Közel és Távol
Keleten, Egyiptomban, Palesztinában. Hegyet mászott, lovagolt 
meghódította a Matterhorn csúcsát is. 
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