
A BETONPARTNERREL AZ ÚJABB 
SZÁZ ÉVÉRT

A Betonpartner Magyarország Kft. ismét 
egy szép és érdekes beruházásban vállalt 
szerepet. Egy százévesnél is idősebb műemlék 
épületet restaurálni már önmagában is 
komoly kihívás, ezért különösen nagy örömmel 
szállítottuk Budapest méltán híres Párisi 
Udvarának újjáépítéséhez a szükséges betont 
a kivitelezés során. 
Kétszáz évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a Sándor-palota építésze, Pollack 
Mihály (1773-1855) tervezte az első – ezen a 
helyen álló – épületet (1817), Magyarország 
egyik első üzletközpontját. Ő volt az, aki 
párizsi mintára egy fedett bevásárló utcát, 
egy ún. passzázst alakított ki az épületben, 
melyet a pesti köznyelv hamarosan „párisi-
ház”-ként kezdett emlegetni. Később ebből 
származott a „ párisi udvar” elnevezés.

A Pollack-féle ház a XIX. század vége felé 
részben, majd 1909 nyarán teljesen lebontásra 
került. 1909-1912/13 között ennek helyén épült 
a Belvárosi Takarékpénztár központi épülete, 
amely üzleteket és bérlakásokat is rejtett 
magában. 
Schmahl Henrik (1846-1912) – többek között 
három Andrássy úti palota és az Uránia 
építésze – volt az eklektikus (arab, mór, 
gótikus) stílusú épület tervezője. 
A földszinten az előző épülethez hasonlóan 
egy fedett bevásárló utcát alakított ki. Az 
épületet a passzázs különlegesen megvilágított 
üvegteteje és kupolája, illetve a kerámiával 
díszített homlokzata tette egyedivé. A XX. 
század elején selyem- és csipkekereskedés, 
kelengyebolt, virágüzlet és fényképész 
műterem is akadt az akkori üzletek között. 

A XX. század második felében volt itt 
ruházati és cipőbolt, idegen nyelvű könyvesbolt, 
de OTP és IBUSZ-iroda is. 1952-ben nyitotta 
meg kapuit a sokak által kedvelt sarki Jégbüfé 
is, ahol télen is lehetett 2 gombóc vaníliát 
kapni, ami a régi időkben nagy kuriózumnak 
számított.
Az elmúlt évek alatt a Schmahl Henrik által 
tervezett épület teljes felújításon esett át és 
szebb lett, mint valaha. 
Különös büszkeséggel tölt el bennünket, 
a Betonpartner Kft. munkatársait, hogy 
részt vehettünk ennek az impozáns, gazdag 
történelmi múlttal rendelkező épületnek a 
rekonstrukciójában, hisz így régi értékek keltek 
ismét életre mindenki számára. 
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