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Időutazás

A PÁRISI  UDVAR HOTEL BUDAPEST 

ÉPÜLETE KORTÁRS SZEMMEL

Egy minden értelemben elképesztő épült olyan 
időutazással ajándékozza meg az ide látogatót, amelyben 

korok és stílusok, fantázia és valóság, élő munka 
és százéves higt-tech alkot lélegzetelállító elegyet. 

Megrendelők, tervezők és kivitelezők pazar meglepetése 
a budapestieknek, a magyaroknak – illetve végső soron 

mégiscsak az egyetemes kultúrának. 

Szerző: MARTINKÓ JÓZSEF | Építészet:NAGY CSABA, PÓLUS KÁROLY – 
ARCHIKON ÉPÍTÉSZIRODA  | Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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     Amit a ház ma már 
megmutat magából, az 
sokáig láthatatlan volt

«  Minden látogatás 
alkalmával újabb és újabb 
arcát fedi fel az épület 

ai napig élő évszázados rituálé, hogy egy-
egy építkezés kezdetén az építők sajátos gesztussal üzen-
nek az utókornak a jövőbe. Legtöbbször az alapkőbe, de 
gyakran valamelyik fő tartószerkezetbe – falba, tetőbe – 
időtálló anyagból készült dobozt, hengert vagy perselyt 
helyeznek el az épület tervrajzaival, aznapi friss újságok-
kal, pénzérmékkel, személyes üzenetekkel. Ha évtize-
dek vagy évszázadok múltán az adott épületet lebontják, 
átépítik és rátalálnak ezekre az üzenetekre, megható pil-
lanatként tárul fel a múlt, az egykori építők személye, az 
építés, a tervezés folyamata. Az időkapszulákból előke-
rülő tárgyakkal való találkozás sajátos időutazás. Idő-
utazás a múltba. Az időkapszulából előkerülő tárgyak 
darabok a múlt montázsához.
A Párisi Udvar rekonstrukciója kapcsán az az érzésünk 
támadhat – hiszen konkrét időkapszula nem került nap-
világra a múltból –, hogy az épület maga viselkedik idő-
kapszulaként. Időutazásra csábít minket a Párisi Udvar 
épülete jelenből a múltba – Budapest és tulajdonkép-
pen az egész építőművészet, az építőmesterség, az építé-
szeti kultúra múltjába. Ezt az érzést elsősorban az ere-
deti tervező stílusbravúrjainak köszönhetjük. Schmahl 
Henrik építész lenyűgöző magabiztossággal, arány- és 

M
stílusérzékkel vegyítette össze a különféle korstílusok 
formai jellegzetességeit gótikától a reneszánszig, a keleti 
szufizmus szimbolikus, misztikus geometriájáján keresz-
tül a romantikus orientalizmuson át egészen a 19. század 
végén “high-tech”-nek számító vasbeton- és kerámia-
technológiáig. Mai szemmel ez az alkotói szabadság, az 
építészettörténet különféle korszakainak jellegzetessé-
geit megidéző tervezői attitűd a posztmodern lecsengé-
sével végleg eltűnt. 
A 19-20. század fordulójának Budapestje a fejlesztések-
nek köszönhetően rendkívül gazdag a historizáló építé-
szeti elemeket vegyítő eklektikus stílusú épületekben. 
Ezek színvonala azonban gyakran távolról sem kiemel-
kedő. Schmahl művét áthatja valamiféle sajátos szelle-
miség, amitől a Párisi Udvar egyedivé válik a városban. 
Ha egy nagyon korszerű, szinte a sci-fik világát idéző 
analógiával szeretnék élni, akkor ez az épület mintha élő 
organizmus, pulzáló, lélegző organikus “ lény” volna. Ezt 
az érzést a stílusok szabad vegyítése mellett a hihetet-
len részletgazdagság kelti. Mintha minden látogatásunk 
alkalmával újabb és újabb részleteket mutatna meg az 
épület. Olyanokat, amelyeket korábban talán észre sem 
vettünk. Schmahl elképesztően merész fantáziájának 

›
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Az ún. Poligon-udvar 
lefedésével az első 
emeleten létrejött 
egy nagy belmagas-
ságú lounge tér

    A lépcsőházakat 
Schmahl szinte 
bűvészügyességgel 
komponálta meg

A pesti Belváros egyik legértékesebb épülete, a Párisi Udvar jó 
évtizedes pusztulás, majd négy évnyi intenzív építkezés után végre 

elkészült. Eredetileg többféle funkció számára tervezték, alul bank és 
üzletek, feljebb bérlakások, legfelül tágas műtermek voltak. 

A földszint egyik utcai frontján most is boltok nyílnak, maga a ház 
azonban luxushotel lett, a Hyatt szállodalánc egyik speciális, 

történeti helyszíneken létesített The Unbound Collection by Hyatt 
csoportjának újabb tagja. Látványos megújulása és a funkcióváltás 

azonban nemhogy elfeledteti, hanem éppen új megvilágításba helyezi 
a múltját és a városképi szerepét.

‹
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A belső udvar 
a passzázs nagy 
üvegkupoláját rejti

›  A 6. emeleten két reziden-
cia található, ezek területe 
133 és 291 négyzetméter. 
Az óratoronyban egy 
lahallgatásbiztos szivarszoba 
is kialakítható lenne.

– a meghökkentő természeti tüneményeket, 
virágokat, rovarokat vagy emberalakokat idéző, 
örvénylő formavilágú képzeletének – lélegzet-
elállító hatása végeredményben a szecesszióban 
összegződő stílus ideáját teljesíti be. A kortárs 
építészet iránt érdeklődők számára így érthe-
tő meg, hogy a világhírű Makovecz Imre szer-
ves, organikus építészeti mozgalmát miért is 
foglalkoztatta annyira épp a szecesszió korsza-
ka. A 21. század építészetének egyik alapfogal-
ma a “skin", vagyis (épület)bőr, amit általában 
a homlokzati burkolat és látványvilág elemzé-
sére használnak a szakírók. A Párisi Udvar kül-
ső felszínének kerámiavilága mintha hasonlatos 
volna ahhoz a kortárs törekvéshez, hogy az épü-
let külső látványa rendhagyó, ikonikus, 



37

budapest

a környezetétől eltérő legyen. Mindemellett 
fontos észrevenni azt is, hogy különféle áttö-
réseken keresztül a határolófalak szerkezete 
gyakran a belső oldalról, az épület belsejében is 
megjelenik. Hozzájárul mindez ahhoz, hogy az 
épület ne csak a felületi ékeivel, hanem a terve-
zett szerkezeti szépséggel is hozzájáruljon 
a befogadói élményhez. Ugyancsak időutazás-
ról beszélhetünk akkor, ha a Párisi Udvar meg-
építésének részleteit vesszük szemügyre. Egy 
olyan kor idéződik fel ezekben, amikor a mai 
ésszel felfoghatatlan aprólékossággal, műgond-
dal, szinte ékszerszerű finomsággal gyártottak 
még üveg-, ötvös- vagy kerámia-alkotóeleme-
ket a beszállítók; amikor egyszerű mesterembe-
rek kezében, szemében, agyában volt valamiféle 
olyan tudás és évszázados tapasztalat, ami 
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Új tereket kellett 
megnyitni, hiszen 
a Párisi Udvar nem 
szállodának épült 

Legalább fél évbe 
telt, mire kialakult, 
milyen színek és 
formák határozzák 
meg a szálloda 
belsőépítészeti 
világát
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A két önálló rezidenciát több 
száz négyzetméternyi térsorrá 
lehet összenyitni

a jelen tömegigényekre szabott, sorozatgyár-
tású, robotizált, digitális világában már sajnos 
egyáltalán nem lelhető fel. A passzázs üvegku-
poláinak üvegtéglái, vagy a Róth Miksa 
műhelyéből kikerült színes üvegek, illet-
ve a Zsolnay-kerámiák egyszerű építőmunká-
sok, mesteremberek szépérzékét és igényességét 
dicsérik. Korunk embere ma már szinte elkép-
zelni sem tudja, hogy ebben a léptékben, egy 
épület egészén végigvonulva, hogyan is készít-
hették el a kivitelezők, az ácsok, az asztalosok, 
a kőművesek és egyéb iparosok ezeket 
a finom részletek ilyen hatalmas tömegben. 
Túlnyomórészt kézműves munkáról van itt szó, 
iparművészetről, manufaktúrák gyártmányai-
ról. Varázslatnak tűnik ma már mindez és nem 
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Tervezés éve: 2015-2018
Építés éve: 2016-2019 
Bruttó szintterület: 12500 m2 

Generáltervező: 
ARCHIKON ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 
Vezető tervezők: NAGY CSABA, 
PÓLUS KÁROLY 
Építészek: BATTA MIKLÓS, 
PÁSZTOR ÁDÁM, T. MAJOR KRISZTINA 
Generálkivitelező: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
Projektmenedzsment, költségmenedzsment, 
műszaki ellenőrzés: ÓBUDA GROUP
Műemlékes projektvezető: TÓTH ANDRÁS 
(MARKET ÉPÍTŐ ZRT.)
Belsőépítészet: KROKI STUDIO KFT. 
Vezető tervezők: GÁL BÉLA, 
GÖDE ANDRÁS, KÉRY BALÁZS 

építőiparna k . Ha a Párisi Udvar Hotel Buda-
pest tereiben járunk, az épület külső hom-
lok zatát nézzü k, a k kor va lami olyat látunk, 
ami a jövőben már soha nem jöhet létre . 
Üveg , habarcs , kerámia , tég la , beton, acél… 
Mindennapi dolgok, amelyek ma ritkán vá l-
na k művészi a l kotássá . Ez a csoda száz éve 
még a munka vi lágána k va lósága volt ,  míg 
ma már a múlt leny űgöző mesevi lága . A fel-
újított épület f unkcióvá ltáson ment át . A z 
eg ykori pompás üzletházból, la kóépület-
ből jól f unkcioná ló szá l loda lett .  A z átter ve-
zés építészeinek és megbízóina k, va lamint a 
k ivitelezők nek úg y kel lett új elemeket kom-
poná lniu k az épületbe , hog y azok szinte 
rejt ve maradjana k, ne próbá ljana k meg a rég i 

épület el lenpontja i ként visel kedni . 
A Pol igon-udvar lefedésének geometri-
kus tartószerkezetével ,  az új lépcsőház , fel-
vonó, gépészeti terek ter vezésével ,  a tető-
szintre felépült rezidencia komponá lásáva l 
si került mindezt az elvet tökéletesen meg va-
lósítani . Legszebb kortárs részletként min-
denképpen fontos k iemelni a belső nyitott 
udvart , amelyben az üveg kupola lát ványos 
külső bemutatása mel lett nég y eg yedi, még-
is összei l lő belső homlok zatot a l kotta k meg 
a ter vezők . Időutazásunk itt véget ért .  Múlt-
ból a jelenbe, majd vissza a múltba – szobá-
ról szobára , udvartól udvarig , lépcsőháztól 
lépcsőházig szinte minden méter újabb átjá-
rót nyit .  Múlt-jelen-jövő összeér.
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Az egyik legnagyobb 
összefüggő kerámiaburkolat 
Európában 
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Egy nem mindennapi 
munka sikere

Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN  |  Fotó: VÉGEL DÁNIEL  |  Épitészeti fotó: MOLNÁR PÉTER 

A PÁRISI UDVAR FELÚJÍTÁSA 

Bajnok Sándor, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója Lechner Ödön életműdíjat kapott a Párisi Udvaron 
elvégzett munkájáért. Bár büszke az elismerésre, az életműve még távolról sincs kész, a Párisi Udvaron 

szerzett tapasztalatait például már a mostani projektjeinél kamatoztatja.
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Párisi Udvar felújítása 
félelmetesen komplex feladatot jelentett. 
Hallhatnánk néhány sarokszámot, 
érzékeltetendő a léptékeket? 
A teljes munka, a tervezés és kivitelezés 
együtt négy és fél évig tartott, amiből a kivi-
telezés három és fél év volt. Több mint két-
száz cég dolgozott a projekten. Ez nem két-
száz különböző szakmát jelent, mert például 
hat festő, két-két hideg- és melegburkoló 
céggel szerződtünk, azaz bizonyos szakágak-
ba több céget is bevontunk. Ez létszámban 
kifejezve, a teljes kivitelezés során mintegy 
2500-3000 ember munkáját jelentette.

Egy korábbi interjúban (Octogon 2019/1) 
úgy fogalmazott, hogy a Párisi Udvarnál 
a műemlékes feladatok „a kivitelezési 
költségek közel ötödét teszik ki”.
Ez az arányszám véleményem szerint 
nagyon magasnak számít. Más projektnél 
már az is nagy szó, ha eléri az öt százalékot. 
A további négyötödöt pedig a jel lemző mun-
kák tették ki: az épületgépészet, az erős- és 
gyengeáram, az automatika (azaz minden, 
ami működteti az épületet), a szerkezet-
építés (a régi szerkezet megerősítése, ese-
tenként bontása és újraépítése), a szakipa-
ri munkák, végül a belsőépítészet, a teljes 
bútorozással együtt.

Az egész kivitelezés során egyetlen pontra, 
a Poligon-udvarba lehetett felállítani 
a toronydarut. Hogyan vitték oda ezt 
a darut, és milyen hasonló logisztikai 
nehézségek adódtak?
Önmagában is meghatározta az építkezés 
ütemét, hogy mindvégig csak egy torony-
darut lehetett felállítani. További korlátot 
jelentett, hogy a helyszín miatt erősen kor-
látozott volt annak időbeni használata is. 
Tehát már a „toronydaru-kapacitás” elő-
re vetítette, hogy a szerkezetépítés mikorra 
készülhet el. Ekkor még nem beszéltünk az 
elhelyezéséről. Egy 50-60 méter magas darut 
le kell alapozni. Már a tervezés során 
a Poligon-udvart, az épület legszélesebb 
részét néztük ki, mert ott csak két födémet 
(a pincefödémet és a földszint fölötti födé-
met) kellett megbontani – ha bárhova más-
hova telepítettük volna, akkor legalább hét 
födémet kellett volna bontanunk. A pince 
padlózatába alapoztuk le, és abban a bő két 
évben, amíg a toronydarut használtuk, 
a Poligon-udvar ki volt téve az időjárás 
viszontagságainak. Olykor a pincéig leáz-
tunk. A darut nemcsak a szerkezetépítésre, 

hanem még sok más munkára is használ-
tuk. Miután a maga 41 méterével a daru 
egy 13 emeletes panelház magasságának 
felel meg, ezért a függőleges anyagmozga-
tás jelentős részét is ezzel végeztük. Továb-
bá teherfelvonókat is telepítettünk, mert 
ezek nélkül minden egyes beépítésre kerü-
lő anyagot kézben kel lett volna mozgat-
ni, egészen a legfelső szintekig. Mi okozott 
még hasonló nehézséget? Az organizációs 
problémák. A Ferenciek terét, i l letve 
a Petőf i Sándor utcai járdát és az utca felét 
foglalhattuk el felvonulási területnek. Eze-
ket aztán ütemekre bontva kel lett vissza-
adnunk. A rendelkezésre á l ló terület még 
a bejövő anyagok fogadására és tárolásá-
ra sem volt elegendő, ezért például arra 
is ütemtervet kel lett készítenünk, hogy 
melyik napon mikor, melyik vál la lkozó-
nak jöhet teherautója, mikor tudunk fogad-
ni betonmixert, vagy egy betonacél-szál-
l ítmányt. Erősen korlátozott volt , hogy 
mennyi teherautót fogadhatunk egy nap, 
hogy mozogni is tudjunk ezen a csekélyke 
területen. Nem volt egyszerű a betonozás 
sem, mert csak a toronydaru tudta felvenni 
és feljuttatni a tetőre a mixerből 
a betont, úgyhogy az is kötött volt , hogy 
a betonüzem milyen időközökkel indíthat-
ja a kocsikat. Minden érkezést a városi for-
galomtól függően kel lett kiszámolni, plusz 
arról is gondoskodni kel lett , hogy a foga-
dópont akkor üres legyen, mert a betont 
egy órán belü l be kel lett dolgozni.

A belsőépítészeten egy angol cég is dolgozott 
(amit a Hyatt választott), velük hogyan 
zajlott a munka? 
Viszonylag egyszerűen, mivel nem álltunk 
velük közvetlen kapcsolatban, a kész terve-
ket kaptuk, amit aztán meg kellett valósíta-
ni. Persze itt is adódtak nehézségek. A Hyatt 
viszonylag későn kapcsolódott be a projekt-
be, így például a mintaszoba addigra már 
elkészült. A képviselőiknek nagyon tetszett, 
ennek ellenére szinte az egészet újra kellett 
építeni, mivel nem az ő specif ikációjukban 
előírtak szerint készült. Csak egyetlen pél-
da: a Hyattnél előírás, hogy a szőnyegpad-
ló gyapjútartalma minden szállodájukban 
minimum 80 százaléknak kell lennie, és itt 
valamivel kevesebb volt. Így néztek végig 
mindent. De a tulajdonosok is több szállo-
dát üzemeltetnek, ők is hozták a tapasztala-
taikból fakadó elvárásaikat, plusz mindvé-
gig f igyelni kellett a minden mást felülíró 
műemléki szempontok betartására is.

A
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A Párisi Udvar egy rendkívül speciális, egyedi 
épület. Hogyan kamatoztatja az ott szerzett 
tapasztalatait a jelenlegi projektjeinél?
Minden projekt tapasztalatait lehet hasznosí-
tani később. A Párisi Udvarnál az egyik nagy 
újdonság a műemléki munkálatok volumene 
volt, mert ilyen még nem szerepelt a referen-
ciáim közt. Rengeteg műemléki szakági alvál-
lalkozóval ismerkedtünk meg, és kértünk be 
tőlük ajánlatokat, alighanem az itthon dolgo-
zó műemléki szakemberek nagy részét meg-
szólítottuk, így számos információt, tudást, 
tapasztalatot szereztünk. Ennek most van 
aktualitása: egy Andrássy úti épületfelújításon 
dolgozom, ahol már a tenderidőszakban sok-
kal jobb helyzetben vagyunk, mert a koráb-
bi műemlékes ismereteink alapján kialakulhat 
egy egészséges verseny, ami nekünk kedvező. 

És azt se felejtsük, hogy megismertük, mely 
cégek képesek megfelelő minőségben és volu-
menben dolgozni.

Milyen visszajelzéseket kapott a nagyközön-
ség részéről, illetve a szállodától?
A szál loda üzemeltetőitől és tu lajdonosa-
itól is kapunk visszajelzéseket, már csak 
azért is , mert az utóbbiakkal más projektek 
révén is kapcsolatban vagyunk. Találkoz-
tam a szál lodaigazgatóval, a projektveze-
tővel, akiktől nagyon pozitív visszajel-
zést kaptam, például a szál loda a nyitás óta 
folyamatosan tel ített , ki lencven százalék 
fölött van. Ezen kívül a szál lóvendégek az 
értékeléskor mindig nagyon magas osztály-
zatokat adnak, az üzemeltetésre vonatko-
zó kérdésekre is – ami természetesen nem 

a mi érdemünk –, de az építészeti, esztéti-
kai vonatkozású kérdésekre is.

A Párisi Udvarért azóta Lechner Ödön élet-
műdíjat kapott, egy szaklap pedig 
a Hónap Mérnökének választotta. 
Hogyan fogadta ezeket a szakmai elismeré-
seket? Jelölnek valamiféle csúcspontot 
a pályafutásában?
Mindkét el ismerés visszaigazolás a mun-
kámról , hog y jól csiná lom, amit csiná-
lok; megerősít , lendü letet és motivációt 
ad , hog y ezen az úton menjek tovább. 
Eg y életműd íj elvben jelenthetne mér-
földkövet , mégis azt remélem, hog y a 
munkásságom közepén járok, és majd 
csak jóva l később lehet visszatekinteni 
az életművemre.
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KOMPLEX DESIGN MEGOLDÁSOK

TERVEZÉS • BESZERZÉS • PROJEKTMENEDZSMENT • KERESKEDELEM

1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA 6.
WWW.SOLINFO.HU

MOOOI MESHMATICS
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JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET 

1126 Budapest,Agárdi út 3/B 

Telefon: +36 1 235 6050, Fax: +36 1 235 6058 

sales-hu@jab.de 

www.jab.de 
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T-Brass Építőipari és Kereskedelmi Kft
1031 Budapest, Áldomás utca 39. • 361/250-27-11 • Fax: 361/454-13-41 • brass@brass.hu • www.brass.hu
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T-Brass Építőipari és Kereskedelmi Kft
1031 Budapest, Áldomás utca 39. • 361/250-27-11 • Fax: 361/454-13-41 • brass@brass.hu • www.brass.hu

Nyugodj meg! A megszállottságod természetes. Sokan éreznek ugyanúgy, ahogyan te, amikor 
megpillantják életük konyháját. Pupilla kitágul, pulzusszám nő, vércukorszint emelkedik: odavagy 
érte! Csak állsz és nézed, sőt már látod is az otthonodban. A Konyhakiállítást pont te ihletted, a 
te tereped. Kirándulj a legújabb trendek, konyhatechnológiák és konyhai eszközök rengetegében, 
egyúttal szívd magadba a szakértők milliónyi ötletét, és közben add át magad a varázslatos 
gasztrokalandoknak is! Akár három napon át.

konyhakiallitas.hu   I   facebook.com/konyhakiallitas    I    instagram.com/konyhakiallitas m/

SZERESS BELE
AZ ÚJ KONYHÁDBA!

2020. 02.28. – 03.01.
BUDAPEST SPORTARÉNA

Sztárséfek akcióban, titkok és praktikák:                                       Nagyszínpad

Médiatámogató:
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