
110

travel

fashion street magazine

From Franz Deák gasse  
to Fashion street

szöveg text by Izing Róbert · fotó photo Fortepan, Tóth István, Gosztom Gergő, Polhodzik Ádám

a 229 years time travel story

A 10 éves Fashion Street 229 éve

Franz Deák gassétól a divat utcáig
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szeretitek Az időutAzásos történeteket? mi is. úgyhogy 
támAdt egy meglehetősen őrült ötletünk, és megkér-
tük Az egyik szerzőnket, pAttAnjon be egy időgépbe, és 
utAzzon visszA A 18. százAd végére. nézze meg, és írjA 
meg nekünk, milyen volt A fAshion street, AzAz A deák 
ferenc utcA és környéke, és hogyAn változott Az el-
múlt kétszázhúsz év során. színes és szAgos roAd trip 
következik 1789-től és schilson bárótól A nAgyhíd és 
postA utcán, vAlAmint A frAnz deák gAssén át egészen 
2018-ig. öveket bekApcsolni, időutAzás indul!

do you enjoy tales about time travel? so do we. for tHis 
reason, we Had tHe ratHer nutty idea to ask one of our 
writers to travel baCk in time, towards tHe end of 18tH 
Century. glimpsing tHe History of wHat we know today as 
fasHion street, wHat follows is a report of deák ferenC 
street and tHe surrounding area of tHe time, meditating on 
tHe CHanges tHat Have oCCurred over tHe last two Hundred 
and tHirty years. Here Comes a Colourful and exCiting road 
trip, departing from 1789’s sCHilson bar tHrougH to nagyHíd, 
posta street, and franz deák gasse, all tHe way up until today. 
fasten your seatbelts, tHe time travel starts now!

1789 
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1789/ THE UNKNOWN BUDAPESCHT  

According to German philosopher Oswald Spengler, people are city-
building animals. The truth of this statement becomes evident when 
we take into account the gradual changes of Deák Ferenc Square 
and its surroundings. Having visited the capital at the end of the 
18th century, please believe me when I say that the city we know 
as Budapest today has little to do with its predecessor of 230 years 
ago. Not even the dwellers of a 1930’s version of Budapest would 
recognize it, let alone those inhabiting it in 2018 — you and me.  
Factors that provide spatial recognition and which make Budapest 
as known to its 20th and 21st century residents are absent;. The  
places we hole up in; the homes we inhabit; the Budapest that is like 
a well-worn sofa: comfortable because we know all of its dents.

The capital of 1789 is all but alien: I cannot see the dome of the 
Basilica from Deák Square, because it not yet exists. Instead, I found 
Tuschl Sebestyén Tuschl’s Hetz-Theatre in its place. From Zrínyi Street 
I walk to the Danube, dawdle a little, and guess what! In the place of 
Dorottya Street loom salt storage warehouses, and the bridges over 
the Danube are missing, which makes the river seem inappropriately 
bare. And even though the Citadel sits on top of Gellért Hill, the  
Statue of Liberty is nowhere to be found!

In 1789, the monarchy seemed indestructible and eternal; not 
even sci-fi novelists could have dreamed up the 1848 revolution 

1789/ AZ ISMERETLEN BudAPESCHT  

Oswald Spengler német filozófus szerint az ember nem más, mint 
egy városépítő állat, és ezen állítás igazsága akkor válik szembe-
tűnővé és beteljesedetté, amikor megnézzük, hogyan formálódott  
a Deák Ferenc tér és környéke az idők során. Mivel jártam a 18. 
századvégi fővárosunkban, higgyenek nekem: annak a Budapest-
nek, amit ma ismerünk, nagyon kevés köze van a kétszázharminc 
évvel ezelőtti őséhez. Nemhogy Budapest 2018-ban élő lakói – 
maga meg én –, de még azok is alig ismernének rá, akiknek az 
1930-as évek Budapestje volt az otthona. Hiányoztak azok a pon-
tok, amelyek segítenek a geolokációban, és amelyek miatt a 20. 
és 21. századi lakosoknak Budapest Budapest: a hely, ahol élünk, 
az otthonunk, a Budapest, ami olyan, mint egy kiült kanapé, de 
kényelmes, mert minden horpadását ismerjük.

1789 fővárosa viszont nagyon idegen: a Deák térről nem látom  
a Bazilika kupoláját, mert még nem létezik – Tuschl Sebestyén 
heccszínházát találtam a helyén. A Zrínyi utcán kisétáltam a Du-
náig, lődörögtem egyet, és képzeljék! A Dorottya utca helyén só-
raktárak terpeszkedtek, a Dunáról pedig hiányoztak a hidak, ami-
től a folyó illetlenül csupasznak tűnt. A Gellért-hegyen ugyan ott  
a Citadella, de sehol a Szabadság-szobor!

1789-ben a monarchia még elpusztíthatatlanul örökkévalónak 
tűnt, 1848-ról és a szabadságharcról még a kor tudományos–fan-

1789 
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(notwithstanding the near absence of the genre at the time). 
Moreover, it would be another fourteen years until the birth of  
a certain Ferenc Deák. Let’s admit it: the Budapest of that era was as 
much an Austrian city as a Hungarian one.

1200 km to the West, Paris is engulfed in flames and the kingdom 
of Luis XVI is about to become history. These changes occurred in 
Budapest as well, albeit in a far more peaceful manner. Based on the 
plans of baron and legal advisor János Schilson, the 5th district (Lipót 
town) was redesigned; the square and its surroundings gained their 
present form at this time. At the beginning of Englischegasse (excuse 
me, it is today’s Király Street), I visit a coffeehouse and order a café 
mocha. A waiter in his 50s wearing a grease stained apron serves me 
the coffee; it is Arabic, muddy coloured, with a sharp taste and a thick 
layer of coffee grounds at the bottom. I murmur something to myself 
about flat whites and specialty coffees, fold open the newspaper  
I brought from about a hundred years later, and start reading.

 “In Baron Schilson’s plan, the streets run parallel to one  
another, whereas the crossing streets bend over them at right angles, 
thusly dividing Lipót town into orderly quadrants for blocks of houses. 
This would have been an absolute novelty a hundred and forty years 
ago in Pest, where at the time, narrow allies and curved streets  
abated fresh air amid the cluttered downtown residences,  
intermingling with the sand of Rákos.”

Építészeti szemle (Architectural review), 1896

tasztikus szerzői sem álmodtak (miről is beszélek, a műfaj még 
nem igazán létezett akkoriban), sőt, egy bizonyos Deák Ferenc 
megszületésére is tizennégy évet kell várni. Mondjuk ki: a kor  
Budapestje legalább annyira volt osztrák, mint magyar város.

Miközben tőlem 1200 kilométerre nyugatra, Franciaországban 
éppen lángba borul Párizs, XVI. Lajosnak és a királyságnak befel-
legzik, Budapesten is történnek változások, igaz, sokkal békéseb-
bek. Schilson János báró és kamarai tanácsos tervei alapján újra-
tervezik Lipótvárost; a tér és környéke ekkor nyeri el mai formáját. 
Az Englischegasse elején (ez kérem a mai Király utca) beültem egy 
kávéházba, és kértem egy mokkai kávét. Egy zsírfoltos kötényű, öt-
venes vendéglős hozta ki; arab kávé volt, zavaros színű, karcos ízű, 
és az alján vastagon megült a zacc. Valamit morogtam magamban 
flat white-okról és specialty kávékról, aztán felcsaptam a majd száz 
évvel későbbről magammal hozott újságomat, és olvasni kezdtem. 

 „Az, hogy Schilson báró plánumán párhuzamosan ha-
ladnak az utcák és a keresztutcák derékszögben hajolnak rájuk, 
szabályos téglaalakú házhelyekre osztván a Lipótvárost: ez tel-
jességgel újság lehetett száznegyven esztendővel ezelőtt Pesten, 
ahol akkoriban az egymás hegyén-hátán épült belvárosi házak 
közé szűk sikátorok és girbe-görbe utcák vitték be a friss levegőt és  
a levegővel együtt a Rákos homokját”.

Építészeti szemle, 1896

1900

Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége

travel
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1793/ SECOND CATEGORY FOR 4 FORINTS

The district was divided into quadrants and the plots were auctioned 
off. The 135 plots were divided into four categories. The starting price 
for plots in the first category was set to 10 forints for approximately 
4 square yards; the second category to 4 forints; the third category 
to 2 forints; and the fourth category to a mere 1 forint. The auction 
for residential plots started on June 2nd 1789, and ended on June 
8th 1793. From the 135 plots, 130 were sold. I was present as well, 
and realised that I could own half the district for a song. However, 
it turned out that I didn’t have enough change on me to even buy 
the latch on the old Evangelic church. The most expensive ground 
was situated on Nagyhíd (today’s Deák Ferenc) Street; the first plot 
towards the Danube. Later, from 1839, it would be occupied by the 
Hotel Queen of England. This was also the most overpriced plot,  
purchased by master tenner and elected citizen János Kemnitzer for 
11970 forints — its high price was likely due to the bastion that came 
with the land. Kemnitzer wasn’t bothered by the price; he sat with  
a satisfied smile on his flushed face, as I left the room and walked 
out into the street with disappointment in my heart. Deák Square. 
Even though our Creator (or genes, if you are an atheist) has blessed 
us with great imagination, it still remained impossible to discern 
the Fashion Street of 2018 — with its sparkling store windows, high  
fashion brands, and fancy restaurants and hotels — in the Deák  
Ferenc Street of 1789. What did I see instead? Colourful signs in  
German and Hungarian advertised the merchandise in the stores.  

1793/ NÉgy FORINTOS MáSOdOSZTáLy

A kerületet parcellákra osztották fel, és a telkeket árverésre bo-
csátották. A 135 telket négy kategóriába sorolták. Az első osztály-
ba sorozott telkek kikiáltási árát négyszögölenként tíz forintban, 
a második osztálybeliekét négy forintban, a harmadik osztályba 
tartozókét két forintban, a negyedik osztályba sorozottakét pedig 
négyszögölenként egy forintban szabták meg. 1789. június 2-án 
kezdték meg a háztelkek licitációját, és 1793. június 8-án fejezték 
be az árverést, a 135 telek közül 130 kelt el. Ott voltam én is, és 
gondoltam, hogy most bagóért megszerzem a fél környéket, de ki-
derült, hogy annyi pénz sincs nálam, amiből megvehettem volna 
az evangélikus templom kilincsét. A legdrágább a Nagyhíd (a mai 
Deák Ferenc) utca Duna felé eső végén álló 1-es számú telek volt, 
itt állt később, 1839-től az Angol Királynő Szálló. Ez volt a leg-
felárazottabb telek, 11 970 forintot fizetett érte Kemnitzer János 
tímármester és választott polgár (valószínűleg azért volt ilyen költ-
séges, mert egy bástya is tartozott hozzá). Kemnitzert az ár nem 
zavarta, kipirult arcán elégedett mosoly ült, én pedig csalódottan 
hagytam ott a termet, és sétáltam ki az utcára. Deák tér. Ha az em-
bert nagy képzelőerővel is áldotta meg a teremtő (vagy a genetika, 
ha ateisták vagyunk), 1789 Deák Ferenc utcájába akkor sem tudta 
beleképzelni 2018 Fashion Streetjét, a csillogó kirakatokat, a high 
fashion brandeket és fancy éttermeket, szállodákat. Ehelyett mit 
láttam? Színes cégérek hirdették német és magyar nyelven a bol-
tok portékáit, találtam az utcában egy ószerest, fűszerboltot, susz-

1839 Deák FerencAngol Királynő Szálló
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I found a peddler; a spice store; a cobbler; leather goods; and two 
pubs. On the street I saw footmen with rolled up shirt sleeves rushing 
about their business; a most likely rather well-off citizen would have 
run me over with his horse had I not flattened myself against the wall; 
a group of butchers with their bloodstained aprons and boisterous 
laughter entered a coffee room; the smell of mop water and urine 
lingered in the air; and a ragman tried to swindle me out of my dimes 
and pipe tobacco.

“GOOD MORNING, I AM FERENC DEÁK. A ROOM, PLEASE.”

If Marty McFly managed to do it, so can we. And we don’t even need 
the DeLorean to jump over almost a hundred years in time. In 1839, 
the Hotel Queen of England opened at the end of Posta Street. This 
is where Ferenc Deák himself, the wise man of the nation after whom 
the street was eventually named, moved in 1854. Deák, rather than  
a simple hotel guest, was more like a permanent resident. He lived in 
room number 72 on the second floor for 15 years. In 1855, I opted to 
rent the room next door. Later however, I tried to move as far from it as 
possible;, once I found out that he kept a hand plane in his room and 
made pipes with it whenever he was bored. One day, we were seated 
next to each other at the breakfast table because the hotel was filled 
with deacons from Szeged, occupying all the other seats. I tried not 
to stare at the sizeable head and bushy moustache of the advocate 
of the nation while he was eating a loaf of bread with liver pâté and 
roasted pheasant. Later, he lit his pipe and through the smoke, started 

tert, bőrdíszművest két korcsmát. Az utcán feltűrt ingujjú inasok 
siettek dolgukra, egy minden bizonnyal tehetős polgár a lovával 
fellökött volna, ha nem simulok a falhoz, egy csapat véres kötényes 
hentes vaskosan nevetve lépett be egy kávémérésbe, a levegőben 
felmosóvíz és vizelet szaga terjengett, egy rongyszedő pedig meg-
próbált levenni apróval és pipadohánnyal.

„dEáK FERENC VAgyOK, Egy SZOBáT KÉRNÉK!”  

Ha Marty McFlynak sikerült, akkor nekünk is összejöhet, és még 
DeLorean sem kell hozzá: majdnem száz évet ugrunk előre az idő-
ben. 1839-ben megnyitott a Posta utca végében az Angol Királynő 
Szálló, ide költözött be 1854-ben maga Deák Ferenc, a haza bölcse, 
és az utca későbbi névadója. Deák nem egyszerű szállóvendég volt, 
sokkal inkább lakó, ugyanis tizenöt évig lakott a második emeleti 
72-es szobában. 1855-ben kivettem a mellette lévő szobát, de aztán 
próbáltam minél messzebb költözni onnan, mert mint megtud-
tam, gyalupadot tartott a szoba sarkában, és unalmas perceiben 
pipákat készített rajta. Egy szép napon reggelinél egymás mellé 
ültettek minket, mert a szálló tele volt szegedi diakónusokkal, 
akik minden helyet elfoglaltak. Próbáltam nem bámulni a nemzet 
prókátorának méretes fejét és tömött bajszát, miközben egy vekni 
kenyeret evett májpástétommal és fácánsülttel. Később elővette  
a pipáját és a füstön keresztül az alkotmányról kezdett beszélni 
nekem, de úgy, hogy közben rám sem nézett. Lelkesen bólogattam, 
és igyekeztem mindenben egyetérteni vele. 1875-ben, egy évvel ha-

1854

Deák Ferenc
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lála előtt már arra készült a városvezetés, hogy köztereket nevezze-
nek el erről a derék államférfiról.

 „A »posta utczát« tehát s annak szándékolt kiépité-
se alkalmából leendő folytatását egész az irgalmasok hospitálja 
mögötti várfalig, a magyar alkotmány visszaszerzője és őréről, 
Deák Ferencz nagy hazánkfiáról »Deák Ferenc utczának« (Franz  
Deák-Gasse) lehetne nevezni; mig a rajta tulnan futó köz, mely 
»Jenő tér« (Eugen-Platz) nevezet alatt ismeretes, a legnagyobb 
magyarról, a délmagyarországi aldunai halhatatlan müvekről 
nálunk is örökké feledhetlen gróf Széchenyi Istvánról »Széchenyi 
utczának« (Széchenyi-Gasse) neveztethetnék”.

Történelmi és régészeti értesítő, 1875

A terv később meg is valósult, azóta pedig senki sem nevezte át 
a teret, így a Kohl Platz, Judenplatz, Templomtér név alatt futó 
közterület vesszőfutása véget ért, és maradt az, aminek ma is is- 
merjük.

1896/ NyILVáNOS áRNyÉKSZÉKEK ÉS  
MONARCHIA A CSúCSON

 „Nyilvános árnyékszékek. A nyilvános árnyékszé-
kek felállítására a székesfőváros 1895. október másodikén 
megkötötte a szerződést Beetz Vilmos vállalkozóval. A szerző-
dés első évében kiépítendő 10 illemhely közül az 1895. év folya-
mán kiépült és használatba vétetett a VII. kér. Károly körúti 
és Erzsébet-köruti két egész szabványos árnyékszék, továbbá 
kijelöltetett a helye a József-köruti, IV. kér. Deák-téri, V. kér.  
Ferenc-József-téri és V. kér. Erzsébet-téri egész szabványos  
illemhelyeknek”.

Építészeti szemle, 1896

Nos, amikor 1896-ban végigsétáltam a világkiállítás lázában égő 
Deák téren és Deák Ferenc utcán. Nyilvános árnyékszékek még 
nem álltak, de ez nem akadályozott meg abban, hogy szándéko-
san próbáljam elképzelni, milyen is lesz majd, amikor ezt az utcát 
Fashion Streetnek nevezik. Itt lesz a KFC, itt fognak sorban állni 
az éhes budapestiek és turisták csirkeszárnyért. A 21-es szám? La-
coste. Bécsi és Deák Ferenc sarok? Massimo Dutti.

Megálltam a 15-ös szám előtt, felpillantottam a homlokzatra, és 
azonnal magával ragadott az épület polgári grandiózussága. És az 
idő. Egy cilinderes, Ferenc József-pofaszakállas, elegáns férfiú ha-
lad el mellettem, karján felesége, aki napernyőt tart a feje fölé, ar-
cuk magasztos és dagályos, mint egy k.u.k. induló. Annyira fenn-
költ hangulatba kerültem, hogy odafordultam hozzájuk, és lelkes 
szónoklatba kezdtem: – Kedves uram! Nézze meg ezt az 1904-
ben barokk stílusban épült házat! Képzelje, hogy itt, ahol most  
Hatschek Emil optikus üzlete áll, száz év múlva, miután Erick 
Van Egeraat építész segítségével felújítják, Hugo Boss- és Tommy 
Hilfiger-üzletek. lesznek, és itt, a Deák Palotában lesz a Fashion 
Street főhadiszállása!

96

talking to me about the constitution; but he never so much as casted 
a glance in my direction. I kept nodding enthusiastically and tried to 
agree with everything he said. A year before his passing in 1875, the 
leaders of the city were already preparing to name public spaces 
after this honourable statesman.

 “Thus, »Posta Street«, on the occasion of its aforethought 
construction, whose prospective continuation leads all the way 
up to the castle wall behind the hospital of the merciful, may be 
named »Ferenc Deák Street« (Franz Deák-Gasse), after the retriever 
and guardian of the Hungarian Constitution, the great patriot  
Ferenc Deák. The lane opposite, which is known as »Jenő Square« 
(Eugen-Platz) may be named »Széchenyi Street« (Széchenyi-Gasse), 
after the greatest Hungarian, Count István Széchényi, who remains 
eternally indelible due to his immortal works of Southern-Hungarian, 
Lower-Danubian descent.”

Historical and Archaeological Notification, 1875

The plan was later implemented and the square hasn’t been 
renamed since, thus the ordeal of the public place called a Kohl Platz, 
Judenplatz, Templom Square finally ended and remained since as we 
know it today: Deák square.

1896/ PUBLIC OUTHOUSES AND THE MONARCHY
ON ITS PEAK
 “Public Outhouses. The capital signed a contract with  
entrepreneur Vilmos Beets to construct public outhouses on the 
2nd of October, 1895. From the 10 privies to be built in the first year 
of the contract, in the year of 1895 on Károly Avenue and Erzsébet  
Avenue, VII. dist., two standardized outhouses have been constructed  
and delivered. Furthermore, the locations of József Avenue, IV. dist.; 
Deák Square, V. dist.; Ferenc-József Square, V. dist.; and Erzsébet 
Square have been selected for the construction of standardized 
privies.”

Architectural review, 1896

Well, when I walked along Deák Ferenc Square and Deák Ferenc 
Street in 1896, the area was bubbling with excitement due to the 
World Fair in 1896; the public outhouses however, had not yet been 
built. Nevertheless, it did not stop me from imagining what it will 
be like when this street shall be known as Fashion Street. KFC will 
be here, and throngs of hungry Budapestians and tourists shall be 
queueing for chicken wings. Number 21 will house Lacoste. And on 
the corner of Bécsi and Deák Ferenc? Massimo Dutti.

I stopped in front of number 15, glanced up at the façade, and was 
immediately swept by the gentry grandeur of the building — and in 
fact that of the era. An elegant man in top-hat, with sideburns in the 
style of Franz Joseph, passed me by with his wife on his arm. Holding 
an umbrella over her head, their faces were majestic and effusive, 
befitting a k.u.k. (imperial and royal) march. Overcome with delight, 
I turned to them and enthusiastically exclaimed: Dear Sir, look at that 
baroque style house built in 1904! Imagine that a hundred years from 
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now, right here where Hatschek Emil optician’s store stands, there 
will will be Hugo Boss and Tommy Hilfiger shops; but only after it is  
renovated with the help of the architect Erick Van Egeraat. And here, 
in the Deák Palace, will be the headquarters of Fashion Street!

1908/ LA BELLE ÉPOQUE

Another leap in time – I could teach Marty McFly a lesson or two. I’m 
standing on the bank of the Danube, and behind me is an empty space 
where the Vígadó should be. As opposed to 1789, there are bridges 
over the Danube now: to the north stands Margaret Bridge, finished 
about 8 years ago; to the south looms the Chain Bridge; and beyond 
that rise the Victorian pylons of Elisabeth Bridge. The Statue of Liberty 
still hasn’t taken its place on Gellért Hill, but the city already feels much 
more familiar; a feeling that continues to grow upon reaching Deák 
Ferenc Square, where I notice the Basilica. Ankert House is standing 
as well. A tram rattles as it slowly passes by and continues its route on 
Bajcsy Zsilinszky Avenue. On Bajcsy? What am I talking about? Váci 
Avenue, and from 1914 Vilmos Császár Road. While I turn onto Deák 
Ferenc Street, carriages and fiacres rattle along the cobble stones 
of the square. I pass the royal photographer’s office, Brunhuber, 
then step into a restaurant. The three people next to me order  
tafelspitz with a carafe of riesling. Everything is familiar and yet alien 
at the same time, like wearing someone else’s coat.

Belle époque is the turn of the 20th century according to its official 
definition; the era between 1890 and 1914. It isn’t by chance that 
we refer to this period as the “beautiful era,” just as the French do. 

1908/ LA BELLE ÉPOQuE

Újabb időugrás – Marty McFly lassan leckéket vehet tőlem.  
A Duna-parton állok, mögöttem a Vigadó hűlt helye. 1789-cel el-
lentétben már vannak hidak a Dunán: északra az alig nyolc éve át-
adott Margit-híd, délre a Lánchíd, azon túl pedig az Erzsébet-híd 
viktoriánus pilonjai emelkednek. A Gellért-hegyen még mindig 
nincs ott a Szabadság-szobor, de már sokkal otthonosabban érzem 
magam, és az otthonosságom tovább nő, amikor a Deák térre érve 
megpillantom a Bazilikát. Áll az Ankert-ház is, a téren villamos 
zörög át lassan és halad végig a Bajcsyn. Bajcsyn?! Miről beszélek, 
Váci körút, 1914-től pedig Vilmos császár út. Szekerek és konflisok 
zörögnek át a macskaköves téren, miközben befordulok a Deák 
Ferenc utcába. Elsétálok Brunhuber udvari és kamarai fényképész 
kirendeltsége előtt, majd beülök egy vendéglőbe. Mellettem tafel-
spitzet rendel egy háromfős társaság egy karaffa rizlinggel. Min-
den ismerős és idegen, mintha másvalaki kabátját hordanám.

A belle époque a hivatalos definíció szerint a 19. és 20. század for-
dulója; az 1890 és 1914 közötti korszak, amelyet nem véletlenül 
nevezünk a franciák után a „szép korszaknak”. Az építkezés, nö-
vekedés prosperáló évtizedei ezek, a vihar előtti csend, egy végső 
kegyelmi időszak, egy utolsó nagy kitartott mosoly a fotográfus 
masinája előtt egy majdnem száz éven át tartó, masszív nemzeti 
tragédiákkal teli 20. század előtt. 

De ne szaladjunk ennyire előre, csak sétáljunk el a Deák Ferenc 
tér és a Bécsi utca sarkára! Az ötemeletes palota alsó szintjét  
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These are the prosperous decades of construction and growth, the 
calm before the storm, a final, merciful time. The ultimate everlasting 
smile in front of the photographer’s machine before the almost one-
hundred-year long series of national tragedies that mark the 20th 
century. 

But let’s not rush too far ahead! Instead, let’s walk to the corner of 
Deák Ferenc Square and Bécsi Street. The ground floor of the five- 
storey palace is occupied by the Harrods of this era; the Kunz and 
Associate undergarment store. The German merchant family settled 
in Hungary in 1802, but their relationship with fashion went back 
to at least a hundred years prior. In 1908 they reached the top: as 
imperial and royal suppliers, they opened shop — a store that would 
have been a success in Vienna, London or Paris as well.

 “Kunz József and Associate — during my childhood, when 
my mind was beginning to form, this name was renowned for selling 
undergarments, and I would not have held it possible to buy linen  
elsewhere. By chance, I spent my childhood partly living in Pest and 
partly in Nagyvárad and Debrecen; the Kunz family had stores in all 
three places and my mother wouldn’t enter another store for the 
world, not even for a handkerchief.”

Kálmán Csathó, Az est (the evening), 1929

I entered the shop and looked around, hoping to buy a souvenir for 
the editor-in-chief of the magazine. However, I found both the silk 
underwear as well as the poplin handkerchief slightly too intimate  
a gift, unbefitting to our professional relationship.

a kor magyar Harrodsa, a Kunz és társa cég fehérnemű-áruháza 
foglalja el. Az 1802-ben Magyarországra telepedett német keres-
kedőcsalád kapcsolata a divattal több mint száz évre tekinthetett 
vissza, 1908-ban pedig a csúcsra értek: a császári és királyi udva-
ri szállítók megnyitották az üzletüket, ami Bécsben, Londonban 
vagy Párizsban is megállta volna a helyét. 

 „Kunz József és Társa! — ez a név az én gyerekkoromban, 
mikor eszmélni kezdtem, egyet jelentett a fehérneműkereskedéssel 
s el se hittem volna akkor, hogy másutt is lehet vászonfélét kap-
ni. Véletlenül úgy adódott, hogy a gyerekkoromat részben Pesten, 
részben Nagyváradon és Debrecenben éljem át: Kunzéknak mind  
a három helyen volt üzletük s az édesanyám a világért be nem 
ment volna más boltba még egy zsebkendőért sem.”

Csathó Kálmán írása Az Estben, 1929

Bementem és körbenéztem, hátha tudok hozni egy szuvenírt  
a magazin főszerkesztőjének, de a selyem fehérneműt és a pup-
lin zsebkendőt is túlságosan intimnek találtam, ami nem jellemzi 
megfelelően professzionális viszonyunkat.  

1928/ LAuNCH PARTy HORTHyNÉVAL  
ÉS SZTáRVENdÉgEIVEL

Nem a Bécsi és a Deák Ferenc utca sarkán álló épület volt az 
első a környéken, ahol Kunzék üzletet nyitottak. 1826-ban egy  
Pulyevits Athanász nevű férfi működtetett vászonkereskedést  
a Deák Ferenc tér 1. szám alatt, amit Sulyovszky Györgytől vásárolt 
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meg. Mivel Pulyevits anyagi gondokkal küszködött, az addig csak 
Budán kereskedő Kunzék bevásároltak magukat a cégbe, és ezzel 
megvetették a lábukat a pesti oldalon. Mivel mindig is forgalmas 
környéknek számított, sok bolt, és sok ruházattal foglalkozó keres-
kedés működött errefelé. 1927-ben a Deák Ferenc utca 16-18-ban 
Magyar Ármin fehérnemű kereskedését találhatták meg a kedves 
vevők, 1928-ban pedig az utcában nyitott meg Szénási Sándor  
luxusáruháza, amelynek launch partyján még Horthy kormányzó 
felesége is megjelent. 

 „A Bécsi-utca 5. szám alatt a Deák Ferenc-utca sarkán 
Szénási Sándor újonnan nyílt selyemáruházának premierje zaj-
lott le a legünnepélyesebb keretek között. A premier kezdete ti-
zenegy órára volt kitűzve, de tíz órakor már annyian bámulták  
a kora tavaszi napsugárban fürdő színpompás kirakatokat, hogy 
az úttesten megakadt a forgalom. Szénási Sándor kétségbeesetten 
telefonált a kapitányságra, hogy küldjenek azonnal egy tucat  
rendőrt a rend fenntartására.”

Színházi Élet, 1928

Megpróbáltam-e én is bemenni a megnyitóra? Nos, igen, senki 
nem tartott fel, a Szénási Sándor által kért rendőrök biztosan nem. 
DJ nem volt, és még egy rendes cigányzenekar sem húzta, így nyu-
godt szívvel jelentem ki, hogy a 2017-ben a Ritz-Carlton kupola 

1928/ LAUNCH PARTY WITH MRS HORTHY AND 
OTHER CELEBRITIES

The Kunz family weren’t the first to open shop in the building on the 
corner of Bécsi and Deák Ferenc Street. In 1826, a man called Athanász 
Pulyevits operated a linen store at 1 Deák Ferenc Street. He bought 
it from György Sulyovszky. As Pulyevits was struggling with financial 
difficulties, the Kunz family — who had only worked on the Buda 
side until that time — bought themselves into the company, gaining 
a foothold in Pest as well. As it had always been a busy area, many 
shops and clothing stores operated nearby. In 1927, situated on 16-
18 Deák Ferenc Street, customers could also find Ármin Magyar’s 
underwear store. And in 1928, Sándor Szánási opened his luxury 
store down the road — even the wife of Governor Horthy appeared 
at its launch party.
 “At 5 Bécsi Street, on the corner of Deák Ferenc Street, 
the premiere of Sándor Szénási’s newly opened silk store took place 
under the most auspicious circumstances. The start of the premiere 
was set for 11, but already by 10 o’clock a crowd stood gaping at the 
colourful windows bathing in the early spring sunlight. So many  
people had gathered that the traffic on the road came to a halt. 
Sándor Szénási desperately called the police station, demanding that  
a dozen policemen be sent over immediately to maintain order.”

Színházi Élet (theatre Life), 1928

1789 
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Lounge-ban tartott Fashion Street magazin launch buliján sokkal 
jobban éreztem magam, de lehet, hogy elfogult vagyok.

1945–1990/ BOMBáK, SITTHALMOK,  
RENdŐRöK 

Eltűnődtek már azon, hogy a Deák Ferenc utca elejének egyik felén, 
a Miatyánk és a Bécsi utca között mmiért van ott a Kempinski Hotel 
Corvinus modern épülete? A válasz a második világháború, amikor 
is az utcát bombatalálat érte, és ahogy az a fenti képen is látható, 
a Miatyánk és a Deák Ferenc utca sarkán lévő ház összedőlt, és 
a szomszédos házak is sérültek. Időutazásos kalandtúrám kétség-
telenül legdicstelenebb szakasza volt ez: az egykori lakóházak és 
kereskedőhelyek területén a szocializmus éveiben az Állami Épí-
tőipari Vállalat felvonulási területe állt, mely a Deák téri metróál-
lomás építését szolgálta ki. Mindez azt jelentette, hogy a belváros 
szívében álló telken sóderkupacok és platós IFA-k állomásoztak 
egészen a hetvenes évek végéig, majd egy felszíni parkoló vette át a 
helyét, mígnem 1990-ben elkezdték felépíteni a Kempinski Hotel 
Corvinust.

Ha már Kempinski, akkor említsünk meg egy másik hotelt; a The 
Ritz-Carlton, Budapestet, ami ebben az időben nem szállóvendé-
geket, hanem másként gondolkodókat, a kommunista rendszer 
ellenségeit, és alkalmanként bűnözőket szállásolt el. Ami a divatot 

Did I try to attend the opening? Well, yes, and nobody stopped me; 
least of all the policemen asked for by Sándor Szénási. There was no 
DJ, not even a proper gipsy band playing their violins, so I can state 
with absolute certainty that I had a lot more fun during the 2017 
launch party of Fashion Street magazine in the Ritz-Carlton Kupola 
Lounge — but I may be prejudiced. 

1945–1990/ BOMBS, PILES OF GRAVEL,  
POLICEMEN 

Have you ever wondered why the modern building of Kempinski 
Hotel Corvinus stands between Miatyánk Street and Bécsi Street at  
the beginning of Deák Ferenc Square? The answer is World War 
II, which is when the street was hit by a bomb. As can be seen on 
the picture , the house on the corner of Miatyánk Street and Deák 
Ferenc Street collapsed, and neighbouring buildings sustained 
damages. This was without a doubt the least glorious part of my 
time travel adventures. During the years under socialism, where once 
residential houses and stores stood, the thoroughfare of the State 
Construction Company helped the building of the metro station. 
This meant that the streets were ridden with piles of gravel, and 
IFA’s with huge platforms were stationed in the heart of downtown  
Budapest until the end of the 1970s. Later, an aboveground garage 
took its place until the construction of Kempinski Hotel Corvinus 
commenced in 1990.

2018
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If we talk about Kempinski, we have to mention another hotel as well: 
The Ritz-Carlton, Budapest. At the time, this infamous building did not 
merely accommodate guests, but notably also people predisposed 
to different ways of thinking; enemies of communism and from time-
to-time even criminals. Fashion-wise, rather than Massimo Dutti, 
Chrisand Fur or Tommy Hilfiger, the era was characterized by stores 
like Röltex; the 1st of May Clothes Factory; and the Budapest Council 
Fashion Salon of Made-to-Measure Tailors and Dressmakers. Have 
you never heard of these stores or institutions? Let’s just say that in 
terms of fashion, Röltex is the same as cheap gin for spirits.

2008–2018/ PAST, PRESENT AND FUTURE SHINE  
TOGETHER

It felt rather strange to travel back to a time that I had already lived 
through, like a never-ending déjà vu. 2008 occurred exactly ten 
years prior to the present day, a year that marks the beginning of  
a new chapter in the life of the area; the fashion chakra, epicentre, 
and main artery of the city was born. Today, heavy-weight champions 
of the international elite flock to the relatively small area, where they  
congregate in large numbers. All of this was preceded by a four-year  
restoration period, launching a rebirth of the iconic buildings in the 
street. Among them is the house at 23 Deák Ferenc Street, a five-storey 
corner building that is thought to be the greatest work of the duo Révész 
and Kollár.  I’m staring at the façade, which evidences the influence of 
Western-Europe’s Art Nouveau on Hungary, and am overcome with  
a sense of déjà vu once again; I observed this very same façade  
a hundred years ago, an experience that connects two points of far 
corners in time.

illeti, a korszakot nem Massimo Dutti, a Chrisand Fur vagy Tom-
my Hilfiger, hanem a Röltex, a Május 1. Ruhagyár és a Fővárosi 
Tanács Mértékutáni Szabóságainak Divatszalonja jellemezte. So-
sem hallott ezekről a vállalatokról és intézményekről? Maradjunk 
annyiban, hogy a Röltex divatban az, ami alkoholok terén a kevert. 

2008–2018/ MúLT, JELEN ÉS JöVŐ  
EgyüTT RAgyOg 

Egy olyan korszakba visszaugrani, amikor már éltem, meglehe-
tősen furcsa: mintha folyamatos déjà vu-je lenne az embernek. 
2008 pontosan tíz éve volt, ez az év egy új fejezet kezdetét jelen-
tette a környék életében, megszületett a főváros divatcsakrája, epi-
centruma, fő verőere, ahol a nemzetközi elit nehézsúlyú bajnokai 
koncentrálódnak igen szűk területen. Mindezt négyéves restau-
rálás előzte meg, amely során az utca ikonikus házai valósággal 
újjászülettek. Ilyen a Deák Ferenc utca 23, egy ötemeletes sarok-
épület, amelyet a Jugendstil mestereinek számító Révész-Kollár 
páros legnagyszerűbb munkájaként tartanak számon. Bámulom 
a homlokzatot, ami a nyugat-európai Art Nouveau magyarorszá-
gi hatásának ékes bizonyítéka, és megint deja vu-m támad: már 
láttam ezt a homlokzatot száz éve, és ez az élmény összeköt két 
pontot az idő két távoli szegletében.
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 “Deák Street — Fashion Street. Fashion Street is expected 
to be finished by the end of the year in downtown Budapest; about 15  
billion forints is spent on its ((re) construction 16 tons of brass are 
used to decorate the entire street. The art historians and restaurateurs 
of the Hild-Ybl Foundation are also involved in its conception.”

Népszabadság (Liberty of the People), 24 January 2017

Let’s walk a little further and pause for second in front of number 17. 
This six-storey house was built in 1912, based on a design by Kollár and 
Kollár. Interestingly, the ground floor of the former two-storey building 
used to house a linen store. Later, in the socialist era, the previously 
mentioned Röltex had a shop here. In keeping with authenticity,  
several tons of brass was applied during its reconstruction, 
restoring the building to its former glory.

2018 AND ON

Fashion Street is Budapest’s version of London’s Regent Street and 
Milan’s Via Montenapoleone — I came to this conclusion as I was 
passing by Starbucks and turned the corner to Deák Ferenc Street. 
I have walked this road many times in the last 229 years, and yet it 
never bores me. The street is celebrating its 10th anniversary; for  
a decade now it has been embedded in the colourful and rich fabric 
of the capital’s history. The managers of Fashion Street have been 
granted a lease agreement for 50 years, and the street’s architecture 
falls under UN World Heritage. And so, be it an underwear factory 
or the most celebrated international fashion labels; it is certain that 
fashion will dictate the mood of this dazzling street for a very long 
time. 

Can I go ahead in time? yes, I can. I’ve visited 2045 to see the Fashion 
Street of the mid-21st century — but I will not tell you what I have 
seen. How to conclude this journey? Perhaps I will borrow this 
thought from Patrick Geddes: “A city is more than a place in space, 
it is a drama in time.” 

 „Deák utca, divat utca. Várhatóan az év végére elkészül 
Budapest belvárosában a Fashion Street, a Divat utca, amelyet 
mintegy 15 milliárd forintból alakítanak vissza. Az egész utca  
díszítéséhez 16 tonna rezet használtak. A tervezésben a Hild-Ybl 
Alapítvány művészettörténészei, restaurátorai is részt vettek”.

Népszabadság, 2007. január 24.

Aztán sétáljunk egy kicsit odébb, és pihenjünk meg egy pillanatra  
a 17-es szám előtt. Ez a hatemeletes bérház a Kollár és Kollár tervei 
alapján épült meg 1912-ben. Érdekesség, hogy ez az egykor kéteme-
letes ház a földszinten egy textilüzletnek adott helyet, a szocializmus 
évei alatt a pedig már emlegetett Röltexnek volt itt egy üzlete. A fel-
újítás során több tonna sárgarezet használtak fel, hogy autentikus 
hatást érjenek el, és az épület a régi fényében pompázzon.  

2018 ÉS TOVáBB

Ami Londonnak a Regent Street, Milánónak a Via Montena-
poleone, az nekünk a Fashion Street, állapítom meg, miközben  
a Starbucks mellett elhaladva befordulok a Deák Ferenc utcába. 
Az elmúlt 229 évben sokadjára teszem meg ezt az utat, de nem 
tudom megunni. Az utca tizedik születésnapját ünnepli, vagyis 
immár egy évtizede ágyazódik bele a főváros történetének szí-
nes és gazdag szövetébe. A Fashion Street működtetői ötven évre  
kaptak bérleti jogot az ENSZ Világörökség részének számító ut-
cában, vagyis lehet az sok-sok éve egy fehérneműgyár vagy épp  
a legcsillogóbb modern divatmárkák: még nagyon sokáig bizto-
san a divat lesz az, ami meghatározza ennek a ragyogó helynek  
a hangulatát. 

Hogy tudok-e az időben előrefelé is haladni? Tudok. Jártam 2045-
ben, hogy megnézzem, milyen lesz a 21. század közepének Fashion 
Streetje, azt viszont nem fogom elárulni, hogy mit láttam. Mit is 
mondhatnék még utam végére érve? Talán Patrick Geddes gon-
dolatát venném kölcsön: „Egy város sohasem pusztán egy hely  
a térben, hanem egy dráma az időben!” 
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