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A VÁROS EGY IK LEGÉRTÉK ESEBB TELK ÉN Á LLÓ 

ÉPÜLET SOK ÉV N Y I BIZON Y TA L A NSÁG U TÁ N 

V ÉGR E Ú JR A V ISSZA K A PTA MEGÉR DEMELT 

PR ESZTÍZSÉT, ÉS BÁR 160 ÉV V EL EZELŐTTI Á LL A-

POTÁ HOZ K ÉPEST A HOMLOK ZAT GYA KOR L ATI-

L AG A LIG VÁ LTOZOTT, A MÖGÖTTE LÉVŐ TAR-

TA LOM NEM IS LEHETNE Ú JSZERŰ BB. K IS PÉTER 

ÉPÍTÉSZIRODÁJÁ NA K TERV EI A L A PJÁ N, SZEND-

RŐ PÉTER ÉS DEMETER NÓR A BELSŐÉPÍTÉSZETI 

MU NK ÁJÁVA L ÉS A SOCIÉTÉ CSA PAT ÖSSZETETT 

KONCEPCIÓJÁVA L Ú J, IZGA LM AS VÁROSI SZÍN-

TÉR JÖTT LÉTR E BU DA PEST SZÍV ÉBEN.

AGGLOMERÁT 
ÖRÖKSÉG
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A Gerster Károly tervei alapján épült, 
eredeti leg háromemeletes lakó-
ház Jacob Pol lack texti lkereske-

dő megrendelésére készült el az 1860-as évek 
elején. Előképe nem titkolt módon a terve-
ző korábbi munkája, a szomszéd telken ál ló 
ház volt, melynek homlokzatát ugyan nem, de 
alaprajzát teljes egészében lemásolja. A két-
traktusos utcai szárny és az egy-egy traktu-
sos oldalsó- és hátsó átkötő szárnyak impo-
záns udvart zárnak közre, mel lyel minden 
szint aktívan kommunikál. Az épület fenn-
ál lása óta lezajlott többszöri átalakítás során 
ez olykor teljesen háttérbe szorult, ám mai 
formájában újra tökéletesen megvalósul. 
A belső udvarban emeletenként végigfutó 
függőfolyosók a második világháború során 
megsérültek, négy közül csak kettő maradt 
meg, ám egy 1992-es nagyléptékű felújítás 

idején ezeket is elbontották, az első eme-
let fölé pedig acélszerkezetű üvegtetőt épí-
tettek be. Szintén ekkor a földszinti nyí-
lások parapetjeit befalazták, így az udvar 
elszigetelt helyiségként működött, melyet 
csak a főbejárat felől lehetett megközelíte-
ni. Ezek az átalakítások alapjaiban változtat-
ták meg az épület belső működését és a terek 
egymással való kommunikációját. A 2018-
as átépítés egyik legnagyobb eredménye az 
udvar eredeti kiemelt szerepének visszaál l í-
tása. Szintenként két-két modern vonalú füg-
gőfolyosó visszaépítésével a hátsó traktu-
sok közlekedése helyreál lt, az ablakok alatti 
parapet megnyitásával pedig a belső homlok-
zat arányrendszere üdítően maivá vált. Az 
üvegtető a negyedik emelet fölé került, mely 
jótékonyan megnövelte az udvar légterét. 
Az eredeti megrendelői igények szerint 

     Az utcán sétálva nem sejthetőek 
a kortárs részletek az eredeti 
állapotában helyreállított homlokzat 
fölött és mögött.

A Sas utcára néző tető 
kubatúrája nem változott, 
a meglévő szerkezetet azonban 
üvegtetőre cserélték, 
melyre mozgatható lamellás 
árnyékolás került.

A TETŐ R ÉZSZÍNŰ KORONAKÉNT ÜL 
AZ ÉPÜLETEN, ÉS BÁR AZ UTCÁRÓL 
NEM LÁTHATÓ, A BEAVATOTTAKNAK 
MEGMUTATJA MAGÁT

‹
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›  A fedett átrium terét 
a 81font egyedi lámpája 
kelti életre.

a földszinten és a pince egy részében keres-
kedelmi funkciót betöltő helyiségek voltak, 
míg az épület többi része lakófunkciót töltött 
be. Ez az arány az évtizedek során folyamato-
san változott – először az első, majd a máso-
dik emelet lakásai alakultak át üzlet- vagy 
klubhelyiséggé, később irodává. Az épület 
mai ál lapotában a lakófunkció teljesen hiány-
zik – a földszinten üzlethelyiség, vendéglátó-
egységek, a pincében mosdóblokk és konyha, 
az első emeleten rendezvénytér, míg a töb-
bi emeleten rugalmasan alakítható irodák 
működnek. A funkcionálisan tömör alsó szin-
tek túlfeszítettségét el lensúlyozzák a felsőbb 
szintek rugalmasan alakítható irodaterei. 
Felfelé haladva az alaprajz tovább lazul. 
A tetőtér szintjére érve körbejárható, áram-
ló irodateret találunk, amely az udvar felé 
kényelmes méretű terasszal nyit. Az utcai 
traktus irodaterei vizuális kapcsolatban van-
nak az alatta lévő szint egyterű irodájával. 
Az épület ezen oldalán megmaradt az 1992-
es ráépítésből származó tetővonal, a megfe-
lelő megvilágítás érdekében azonban a fedést 

   A korábbi állapot az első 
emelet feletti üvegtetővel, 
illetve a jelenlegi a megemelt 
belmagasságú térrel.

›

   A hajófedélzetre emlékeztető 
tetőteraszról a Belváros háztető-
ire és a Bazilika karnyújtásnyira 
levő kupolájára nyílik kilátás.

›

› A tetőteraszra 
vezető lépcső 
szoborszerű burkolatán 
a tetőtérben használt, 
rézszínű áttört lemez 
köszön vissza.
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Az étterem elegáns enteriőrje 
a 81font architecture&design 
munkája.

AZ ENTER IŐR FINOM, 
MÉLY PASZTELLSZÍNEI, A R ÉZ 
PATINÁS FÉNYE, AZ ANYAGOK 
BÁRSONYOSSÁGA A KÉNYEZTE-
TŐ LUXUS ÉR ZETÉT KELTIK

üvegre cserélték, melyre kívülről mozgatható, réz-
színű lamellákból álló árnyékolórendszer került. 
A réz a tetőtérben is visszaköszön: perforált lemez-
ként a tetőteraszra vezető lépcső dobozán, majd 
expandált lemez formájában a tetőterasz mellvéd-
jén és a gépészet takaróelemein. Az anyag textúrá-
ja a homlokzat finom részleteivel rezonál, miközben 
határozottan elválasztja a régit az újtól, a múlt-
ba tekintést a jövő fürkészésétől. Mint egy rézszínű 
korona ül az épület tetején, és bár az utcáról nem lát-
ható, a beavatottaknak megmutatja magát. A tera-
szon állva olyan érzése támad az embernek, mintha 
a város titkos, kiváltságosoknak fenntartott helyé-
re ért volna, ahonnan karnyújtásnyi távolságra van 

a Bazilika kupolája, a város pedig a lábai előtt hever.
Ez az érzés egyébként már az épületbe belépve is 
elkapja az embert. Az enteriőr finom, mély pasztell-
színei, a réz patinás fénye, az anyagok bársonyossá-
ga a kényeztető luxus érzetét keltik. Az udvar és a 
közlekedők agglomerát márvány burkolata elegan-
ciát sugall, és hidegségével ellensúlyozza a vendéglá-
tó terek maradásra csábító puhaságát. Az első eme-
leti „titkos” kék bár szemet gyönyörködtető, mély 
kékjével, diszkrét bársonyfüggönyeivel és sejtelmes 
fényeivel szinte magába szippant, kiszakít az idő-
ből. Az épületben bolyongva lépten-nyomon műal-
kotásokba botlunk, melyek hol az adott térre reflek-
tálva, hol önmagukban a teret meghatározva hatnak 

ránk. A koncepció fontos része a magyar képzőmű-
vészek munkáit bemutató, félévente változó tár-
lat, mely az egész épületet kiállítótérként felfog-
va a Société világának fontos részét képezi majd. 
A rendezvényterem és az udvar divatbemuta-
tóknak, panelbeszélgetéseknek, kisebb tárlatok-
nak ad majd helyet. A város ezen új, izgalmas 
színtere 2018 végén nyílt meg a nagyközönség szá-
mára is nyitott étteremmel és földszinti, vala-
mint a membership program keretein belül üze-
melő emeleti bárral. Az irodákba költöző bérlők 
egy kis, válogatott közösség tagjainak tekinthe-
tik majd magukat, akik ráadásul a város egyik leg-
jobb tetőteraszán ihatják a délutáni kávéjukat.
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A földszinti bár az átrium-
ból és az étteremből is 
megközelíthető, fontos 
eseményhelyszín.

    Az étterem és lounge terét 
a bársony, a réz és a mély 
árnyalatok dominálják.

›     Az átrium agglomerát burkolata 
a bárban a falakra is felkúszik, jól 
kiegészítve az itt használt 
mélykékeket.

›
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Az átrium  belső homlokzatai 
lecsupaszítva idézik meg az épület 
nagyvonalú arányrendszerét, és 
nemcsak vizuális, de funkcionális 
kapcsolatot is teremtenek az 
épülettraktusok között.

A tetőtéri irodák 
a ház szíve, az átrium 
felé néznek.




