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Hilton Budapest, 
első üteM

Kiváló iparosok

Hírek szerint  

több ütemben újul meg  

a legendás Hilton Budapest Hotel teljes enteriőrje,  

az első etap májusban fejeződött be,  

ez a recepció, a lobbi, a bár,  

a lounge és a kapcsolódó  

galéria tereit érintette.

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

Molnár SzilVia

KriSty UnGer  

(GoDDarD littlefair)

DaraboS GyörGy

H
ét év alatt, 1969 és 1976 között épült 
föl a Hilton, Pintér Béla építész, 
akkor éppen a Középülettervező 
Intézet munkatársának tervei alap-

ján, Sedlmayer János műemléki tervezővel 
együttműködésben. A szállodaépület külön-
böző korok emlékeit őrző, rétegzett romterü-
letre épült, már az előkészítő ásatások ide-
jén mind több építészeti emlék került elő,  
így a Hilton International e helyzetnek meg-
felelő beruházói választ volt kénytelen adni: 
részben eltért a nemzetközi sztenderdektől 
és a helyi sajátosságok figyelembe vételé- 
vel építtetett szállót. Csak a dátumokra tekint-
ve is egy új korszak építészeti nyitánya volt 
(s jelképe lett) a szálloda, hiszen az 1968. ja- 
nuár 1-jén életbe lépett új tervgazdasági 
mechanizmust követően született meg. Már 
építése idején szenzáció volt, sok csodálója, 
de annál több elátkozója akadt (különlegessé-

gét talán jól jelzi, hogy a National Geographic 
1977/októberi számában fotót közöltek róla. 
Winfield Parks felvételén a hotel üveghom-
lokzatán a Halászbástya többszörösen meg-
tört, szürrealisztikus tükröződését csodál-
hatták meg az olvasók). Történetét, fogad- 
tatását, a szakmait az ifjú szemtanú vissza-
emlékezésével ötvöző publicisztikában Bojár 
Iván András örökítette meg (Az öregember 
mögött. A Hilton szálló építése /1969-1976/, 
Beszélő 1998. 7-8.). „A Hilton kívül európai, 
belül amerikai lett” – írta akkor Kubinszky 
Mihály (Magyar Építőművészet /1978/1.), kri-
tikája alapján valami alapvetően hedonista 
hangulat lengte át a Hilton enteriőrjeit.  Sok 
volt, szokatlan, nagyvilági, lakosztályaiban 
világsztárok szálltak meg, mindez egy olyan 
Budapesten, amelynek épületei, közterei még 
negyed századdal a háború után is magukon 
viselték a harcok nyomait. 

Időről időre történtek modernizálások a bel-
ső térben, szükség jellegű korszerűsítések, az 
amerikaiasság a belső terekben azonban mind-
végig maradt – a mostani redesignt követően is. 
A sztenderdet most egy londoni székhelyű ter-
vezőiroda szállította, a Goddard Littlefair, amely 
portfoliójára tekintve főként szállodák belsőépí-
tészetére és enteriőrtervezésükre szakosodott. 
A mindössze három hónap alatt kivitelezett első 
ütem során megszületett végeredmény az ere-
deti belsőépítészeti egységeket lényegében 
meghagyta, a krómmal, vörösrézzel felhangolt, 
jórészt natúrárnyalatú új berendezési tárgyak, 
bútorok és világítótestek, valamint textilezés 
alapvetően a hetvenes éveket idézi meg, és  
a Hilton szállodáira jellemző home-in karakter-
nek megfelelően nem a különlegesre, a megle-
pőre törekszik, hanem valami megbízhatót, isme-
rős, az utazó számára – nemzetiségtől füg- 
getlenül – aha-élményt nyújt.

A világítórendszereket a be light! Kft. szállította, így a 20 méter hosszú függesztett üveg-fényinstallációt is
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A hetvenes évek keretében internacionális hotel design

Valami otthonos, valami ismerős hangulat

Az építéskori építészeti részletek megmaradtak 




