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Petz Samu remekműve nem csupán esztétikailag nyújt kiemelkedőt, 

hanem a kereskedelmi funkció tökéletes kiszolgálásával is a kor elér-

hető legmagasabb színvonalán épült. A növekvő nagyvárosi lakosság 

élelmiszer-ellátásának biztosítása érdekében 1896-ra megvalósult 

és a mai napig sikeresen működő létesítmény mára a főváros egyik 

emblematikus épületévé vált. A vásárcsarnok megszületésének rész-

letesen bemutatott története, a szerzőnek köszönhetően izgalmas, 

szórakoztató és időnként elgondolkodtató olvasmány. A beruházás 

érdekében végzett hosszas előkészítő munka, az ennek kapcsán 

felmerülő problémák és azok megoldása, a kivitelezés nehézségei 

(sztrájk, tűzeset), a vásárcsarnokhoz kapcsolódó kerületi csarnok-

építések, és általánosságban véve egy modernizálódó nagyváros 

élelmiszer-ellátási rendszerének létrehozása és üzemeltetése, szá-

mos napjainkig is érvényes tanulsággal bír. Nagy örömünkre szolgál, 

hogy e kötet megjelentetésével emléket állíthatunk mindazoknak, 

akik ennek a – fővárosunk fejlődésének szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű – beruházásnak a megvalósításában közreműködtek.  

2014. november 20.

dr. Takács Ernő

elnök

Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

Tisztelt Olvasó!

 „Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület – mint a hazai professzioná-

lis ingatlanfejlesztő vállalatok reprezentatív szakmai szervezete – szak-

mai érdekeinek képviselete mellett törődik épített környezeti örökségünk 

védelmével és megújításával, sőt az ingatlanfejlesztői hivatás széles körű 

megismertetésével is. Ezért hagyományteremtő céllal idén első ízben 

rendezzük meg az Ingatlanfejlesztés Napját, méghozzá november 20-án. 

Hosszasan kerestünk egy olyan időpontot, amely megfelelő apropót 

szolgáltat számunkra, és amelyet a közvélemény is könnyen az ingatlan-

fejlesztői tevékenységhez kapcsolhat. Nos, ezen a napon volt 1849-ben 

a Lánchíd avatása. Átadtak ekkor egy hidat, amely összekapcsolt két 

várost és országrészt, hiszen amíg egy fal elválaszt, addig egy híd mindig 

összeköt. Kevesen gondolják, de a Lánchíd ebből a szempontból is találó 

szimbólum számunkra. Az ingatlanfejlesztő ugyanis egy beruházás 

során „híd” szerepet is betölt, hiszen összeköti egymással a projekt egyes 

szereplőit: az építész-tervezőt, a kivitelezőt, a finanszírozót, a befektetőt, 

a végfelhasználókat és valamennyi érintettet.”

A fenti idézet a kereken egy esztendővel ezelőtt, az általunk 

az I. Ingatlanfejlesztés Nap tiszteletére kiadott „A Lánchíd mai 

fénytörésben” című kiskönyv előszavából származik. A kiskönyv 

nagy sikert aratott és ez megerősített minket abban a szándékunk-

ban, hogy „Ingatlanfejlesztés anno” címmel egy könyvsorozatot 

indítsunk útjára, amelynek egy-egy kötetét mindig az Ingatlanfej-

lesztés Napján publikáljuk. 

Idén egy kereskedelmi létesítmény, Budapest első „plázája”, a Köz-

ponti Vásárcsarnok története kerül bemutatásra. 4
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Bevezetés

A nagyvárosok kialakulásakor a polgárosodás korában vég-

képp különvált a mezőgazdasági termelés és a fogyasztás. 

A városi lakosság létszáma olyannyira megnövekedett, hogy 

az adott település és a környék már nem tudta ellátni a városiakat 

élelmiszerrel. Szervezett kereteket közé kellett szorítani a teljes élel-

miszer-ellátás rendszerét. Olyan épületek építése vált szükségessé, 

ahol meg lehetett felelni az egyre komolyabb kereskedelemtechno-

lógiai és élelmiszer-higiéniai követelményeknek

A vásárcsarnok- 
építés kezdetei  
Európában

A klasszikus vásárcsarnok egyik legelső példájának 

tekinthető az 1824-ben készült párizsi Madeleine 

vásárcsarnok, ami már szinte teljesen vasból és üvegből 

épült. Fedett vásárcsarnok a St John’s Market Liverpoolban, 

amelyet John Foster tervezett 1822-ben. A legtöbb északangol 

nagyváros felépítette a maga látványos vasszerkezetes 

vásárcsarnokát. A nagy londoni csarnokok 1828-tól épültek. 

Ezek mind nagy hagyományú középkori vásáros helyek 

területén létesültek. 

Párizs híressé vált nagy központi vásárcsarnokát, az Halles 

Centrales-t (Les Halles) 1852-ben kezdték építeni Victor Baltard 

és Callet tervei szerint. Az áru termelésétől a felhozatalán 

át az értékesítésig a teljes élelmiszer-ellátási folyamatot 

megszervezték. Párizsban nemcsak élelmiszer-árusító 

A PárIzSI LES 
HALLES korABELI 
METSzETEn
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Piacok és vásárok  
Pesten és Budán

A z egyesített Buda és Pest piachelyeinek legtöbbje a közép-

kortól nyomon követhetően vásáros hely volt. Az országos 

vásár tartásának jogát I. Lipót 1694-ben engedélyezte 

Pest városának. A négy esemény a József-, a Medárd-, a János- 

és a Lipót-napot megelőző vasárnap kezdődött, és még a rákövet-

kező héten is tartott. 1696-ban Buda is vásárjogot kapott. Itt négy 

vásár volt: Vízkereszt, Szt. Adalbert, Szt. Margit és Szt. Mihály 

napján. A XIX. század első felében kedden és pénteken voltak 

hetivásárok. Később a különféle árufajtáknak kialakultak a saját 

területei. Napi élelmiszerpiac a régi városháza előtti téren, 

a halpiac a Belvárosi templom előtt volt. A marhavásár szerdán, 

a lóvásár csütörtökön volt. Külön borjúpiacot a későbbi Rákóczi 

téri csarnok melletti területen tartottak. 

csarnokok épültek, hanem a használt ruhák árusítására is 

fedett csarnokok szolgáltak. Intézményrendszer azonban csak 

az élelmiszer-ellátó csarnokokhoz alakult ki. Berlinben 1853-tól 

foglalkoztak a vásárcsarnokok építésének a kérdésével, de 

csak 1867. október 1-jén nyílt az első vásárcsarnok. A vevők ezt 

annyira elutasítóan fogadták, hogy az épületet 1868. május 

15-én be is kellett zárni. Több német nagyvárosban közel 

egy időben kezdődött a vásárcsarnokok építése. 1878-ban 

Frankfurt am Mainban épült, Berlinben pedig 1883-ban 

adták át a központi csarnokot. Három évvel később 

ehhez kapcsolódva másik központi csarnokot is építettek. 

A német fővárosban 14 csarnokból álló központi és területi 

csarnokrendszert emeltek. 

BErLIn ELSő 
közPonTI VáSár-
cSArnokánAk 
METSzETE
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A XIX. század végén Budapest lélekszáma meghaladta a félmilliót. 

Ekkor már 44 piaca volt a fővárosnak, ahol 4500–8000 különféle 

árus működött. A piacokon nem volt vízellátás, és kétségbeejtő volt 

a közbiztonság. A Duna soron a Duna menti településekről dereg-

lyékkel hozott száraz zöldséget, borsót, lencsét, kaprot, borsót, hagy-

mát árultak. Távolabb élő állatot kínáltak. A lépcsőzetes rakpartnál 

kötöttek ki a halászdereglyék, ahol süllőt, pontyot, harcsát, és nem 

utolsósorban tokot vehettek a polgárok. A teljes várost behálózták 

a piacok. Vásárok idején az egész várost elárasztotta az érdeklődők 

sokasága, 14 000 szekér és 300 uszály érkezett áruval a városba. 

A kereskedők előbb csak raktárházat tartottak, később meg is tele-

pedtek a városban, majd kereskedőházakat nyitottak.

Az el nem adott áru az ott felállított bódékban várta a következő 

piaci napot. A legelemibb higiéniai követelményeket sem lehetett 

betartatni, ellenőrizhetetlen minőségű élelmiszereket árusítottak. 

Az ácsolt bódékból, ponyvasátrakból kialakult piachelyek a város 

koszfészkei, rágcsálótelepei lettek.

Az ISTVán 
(kLAUzáL) TérI 
PIAc10
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Vállalkozók  
a vásárcsarnokért

M ár az 1860-as években felmerült, hogy vásárcsarnokok 

építésével járuljon hozzá a főváros a lakosság színvonalas 

élelmiszer-ellátásához. Ehhez nemcsak a kiskereskedelmi 

hálózat kialakítását kellett megszervezni, hanem a nagybani árusí-

tást is szabályozni kívánták. 

1868-ban Pest szabad királyi város tanácsához kérvény nyújtottak 

be „Deutch Mór és társai”, továbbá „Schönfeld Fülöp és társai”, 

hogy a Hermina és az István téren, esetleg más kijelölt helyen 

„zsibárucsarnokot” létesíthessenek. E kezdeményezésre született 

a közgyűlési határozat, miszerint a „kofa-üzlet dísztelenségének” 

korlátozására és rendezésére árucsarnok épüljön. A költségvetésben 

el is különítettek erre a célra 50 000 Ft-ot. Az ajánlatra Bécsből és 

Berlinből kértek véleményt, ami után a közgyűlés indoklás nélkül 

elvetette a javaslatot. A kérdés tárgyalása során született a jelentős 

közgyűlési döntés, hogy árucsarnok építéséről kezdődjék egyeztető 

tárgyalás a Közmunkák Tanácsával.

A PESTI 
árUcSArnok 
TErVEzETE 
(1872)



A város  
az élelmiszer-ellátás  
megújításáért

A város előtt a bécsi rossz példa lebegett, ezért fogadták 

bizalmatlanul a vállalkozókat. Megismerve az ott önállóan 

megépült központi csarnok sikertelenségét, csak kerületi 

csarnokok építését javasolták, viszont azt is belátták, hogy a vásár-

csarnokok felépítése csak a város feladata lehet. Külön bizottságot 

jelöltek ki, hogy a Közmunkák Tanácsával egyetértésben tekintsék 

át azokat a területeket, ahová a kerületi csarnokokat fel kell építeni. 

A kerületi rendszert és nem az árufajták szerinti csarnokrendszer 

építését támogatták.

A Közélelmezési Bizottság vezetője, Kamermayer Károly feladata lett, 

hogy foglalkozzon a vásárcsarnokok kérdésével. A vásárcsarnokok 

felállítására létrehozott előkészítő bizottság 1883-ra dolgozta ki 

javaslatát. A központi vásárcsarnokot a Fővám téren, a Sóház telken 

látták a legkedvezőbben megvalósíthatónak, a kerületi csarnokok 

céljára a Döbrentei teret, a Fazekas teret, a Hunyadi teret, az István 

teret, a Rákóczi teret, a Ferenc teret javasolták.

1885. október 28-án a fővárosban ismét téma volt a vásárcsarnokok 

ügye, ahol a korábbi elképzelést erősítették meg. A Sóház telek 

ekkor még az államkincstár tulajdona volt, az előzetes megállapodás 

szerint a telket a „királyi kormány a főváros részére átengedi”.

kAMErMAyEr 
károLy 
(1829–1897) 
BUDAPEST ELSő 
PoLgárMESTErE

Átfogó fővárosi vásárcsarnok-hálózat kiépítésének a gondolatával 

először egy francia vállalkozó, Edouard Besnier de la Pontonerie 

jelentkezett. 1872-ben tett javaslatot „élelmiszer-főközpont 

kialakítására”. Magyar feltételek mellett a francia mintát gondolta 

meghonosítani. Vállalta, hogy a teljes csarnokhálózatot megszer-

vezi, a programot a fővárosnak szerzett osztrák hitellel gondolta 

segíteni. Vasúti csomópontban javasolta az élelmiszer-főelosztóhely 

kialakítását. A központi csarnok négy, árufajtánként tagolódó 

pavilonból és a közöttük lévő 8 öl széles fedett utcákból állt volna. 

A program megvalósításához 3250 négyszögöles terület kellett, amit 

a vállalkozó a Belvárosban képzelt el. A Terézvárosban, a Lipótváros-

ban, a Józsefvárosban és a Rácvárosban javasolt kerületi csarnokot 

építeni. A programot végül a főváros elutasította, azonban az 1880-

as évek végén mégis újabb beadvánnyal jelentkezett Edouard Besnier 

de la Pontonerie. Ismét előterjesztést dolgozott ki vásárcsarnokok 

létesítésére. Egyetértett azzal, hogy városi tulajdonba kerüljön 

a nagyváros élelmiszer-ellátását szolgáló vásárcsarnokrendszer. Tel-

jes berendezéssel együtt két év alatt tervezte a teljes megvalósítást, 

a vállalkozást 11 százalékos jövedelmezőséggel tervezte működtetni. 

Többen nem értettek egyet ezzel a szemlélettel, mert fenntartották, 

hogy a főváros lakosságának élelmiszer-ellátásakor nem szabad, 

hogy a jövedelmezőség legyen az elsődleges.

14
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Kamermayer Károly 1893. június 1-jén előterjesztést nyújtott be a Fő- 

és Székesváros Tanácsához, a „központi vásárcsarnok részére szüksé-

ges állami kedvezmények kieszközlése ügyében” – annak érdekében, 

hogy segítsék a központi vásárcsarnokba címzett áru felhozatalát, 

Budapest központtal pedig áruszállítási zónadíjszabást alakítsanak 

ki. Továbbá az élelmiszer-szállítás ne csak teljes vagonnal legyen 

lehetséges, hanem darabáruként is fel lehessen adni a küldeményt. 

Ugyanakkor megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a csarnokba 

küldött árura, ezekre gyorsított szállítást kell kérni. Meg kell szervezni 

a hús egyedi függőleges szállítását. Az áruszállítási kedvezményen túl 

kérvényezték, hogy szállítási díj nélkül vegyék fel az árut, és az állatkí-

sérő ingyen utazhasson a vonaton. Az azonnali árukiadás érdekében 

vasúti rakodót kell építeni a csarnok mellett. Fogyasztási adókedvez-

ményt szorgalmaztak.

A Sóház telek

A Sóház telken korábban az Igazságügyi Minisztérium kívánt tör-

vénykezési épületet építeni. Az építkezést 1886-ban tervezték 

elkezdeni. Ezt az elhatározást vonták vissza, amikor elfogadták, 

hogy megfelelő cseretelek ellenében átengedik a területet a főváros-

nak. A viták ellenére a Sóház telket 1886-tól a központi vásárcsarnok 

céljára tartották fenn. Az 1891-es véglegesnek tűnő közgyűlési határo-

zat után Tisza Kálmán és Fabiny Teofil igazságügyi miniszter engedte 

át a fővárosnak a területet egy Alkotmány utcai telekért cserébe.

Az előkészítés

A főváros 1889. július 3-án döntött végleg arról, hogy központi 

és kerületi csarnokhálózatot kell kialakítani a főváros élel-

miszer-ellátásának megszervezésére. Központi vásárcsarnok 

céljára a Sóház utcai telket javasolták. A hely előnye volt, hogy sza-

badon álló épületet lehet építeni, és alagúton át dunai kapcsolat is 

létesíthető. Az akkor még csak tervezett Ferenc József híd a budaiak 

számára is kedvezővé tette a helyet.

A kerületi csarnokokat a Honvéd u.–Kálmán u. sarkára, a Hunyadi 

térre, a Károly körútra, a Rákóczi térre, a Mester utcába, a Döbrentei 

térre, a Bomba térre és a Széna térre gondolták telepíteni.

Czigler Győző, a kor kiváló építésze Matuska Alajos tanácsnok felkéré-

sére a középítészeti igazgatóságtól független javaslatot dolgozott ki 

az új fővárosi piaci kereskedelmi hálózat kialakítására. Vázlatokkal is 

alátámasztotta munkáját, javaslatait a berlini vásárcsarnok tapasz-

talatai alapján dolgozta ki. Jelentését 1890. október 15-i iratában 

foglalta össze, de nyilvánvaló, hogy a korábbi fővárosi indítványt 

készítő Lechner Lajos jelentésének több részlete összecseng Czigler 

tanulmányával.

Az új épületeket már telkekre gondolták építeni, ezzel utak, terek 

szabadultak fel, amely a városi úthálózat fejlesztését segítette. 

Jellemzően a régi piacok közelében jelölték ki a kerületi csarno-

kok helyét. A kerületi csarnokok közül hat felépítéséről döntöttek. 

A Rákóczi, az István, a Hunyadi, a Széchenyi (ma Hold utca), a Bomba 

és a Döbrentei téren terveztek kerületi csarnokot felépíteni. A köz-

ponti vásárcsarnok épületét a programon belül is kiemelten kezelték. 

MATUSkA  
ALAjoS  
(1847–1934) 
TAnácSnok

16
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A párizsi P. Escande és J. Gourmez terve öthajós épületet mutatott, 

amelyhez két alacsonyabb épületszárny is kapcsolódott. A kétoldali 

vasúti pálya fogta közre a piaci részt. Két, egymásra merőleges 

szélesebb kocsiút osztotta négy egységre a területet. Ez jelölte ki 

az épület hossz- és kereszttengelyét. Négy monumentális bejáratot 

terveztek. A nagybani piac kikiáltóhelyei az épület hátsó részében 

kaptak helyet. Az alagút szájánál kialakított külön épületbe került 

a fogyasztási adó helyisége, amit a terv hátrányaként említett a zsűri. 

A padlót a tervezők teljesen vízszintesen alakították ki. A bejáratok-

nál lévő különböző hosszúságú rámpákkal oldották meg az eltérő 

utcai szintekhez való csatlakozást. A terv egyik legnagyobb hibája 

az volt, hogy a Vámház alatt javasolta a Dunához vezető alagút 

megépítését, amit a zsűri megoldhatatlannak tartott. 

P. EScAnDE éS 
j. goUrMEz 
PáLyázATI TErVE 
A közPonTI 
VáSárcSArnok 
kIALAkíTáSárA 
éS Az éPüLET 
oLDALHoMLok-
zATA

A tervező  
kiválasztása

Méreteire, bonyolultságára való tekintettel az I. sz. (központi) csar-

nok megvalósítására külön tervpályázatot hirdettek. Hosszas vita 

után született a döntés, hogy a feladat jelentősége miatt nemcsak 

belföldi építészeket vonnak be a munkába, hanem külföldi építészeknek is 

lehetőséget adnak. A pályázati felhívást 1892-ben ezért bécsi, francia és 

német szaklapokban is közzétették. A pályázati kiírásban megerősítették, 

hogy a legeredményesebb pályázót kérik fel a további tervezési munkára. 

A pályázók megkapták a Sóház telek korábban elkészített szabályozási 

tervét. Jól megközelíthető, szabadon álló épületet kértek a tervezőktől.  

A környező utcák közül a Pipa utca változatlan szélességgel maradt, 

a nyugatról határos Sóház utcát a kiírás szerint szélesíteni kellett. 

A szomszédos Vámház már meglévő vágányáról ágaztatható le két sínpár, 

amelyet be kellett vezetni a vásárcsarnok épületébe.

A teljes épületet alá kellett pincézni. A pince átlagos belmagasságát 

3 méterben határozták meg. Követelmény volt a pinceszint csatornázása, 

jó megvilágítása, megfelelő szellőzése. A dunai rakparthoz alagúttal kel-

lett kapcsolódni. Az alagútban két keskeny vágánynak kellett helyet adni, 

hogy a Dunán érkező árut kis kocsival lehessen a pincébe szállítani.

Öt-hatszáz, 4 m2-es alapterületű áruhely kialakítása volt a feladat. Csak a hús-

árudák számára kellett teljesen zárt pavilonokat tervezni. A galériára csak 

kosárárut, virágot javasoltak telepíteni. A felsőbb szinteken követelmény volt 

a minél jobb természetes megvilágítás. Már a kiírásban meghatározták, hogy 

az épület gazdaságossági és kivitelezési okok miatt vasszerkezetű legyen. 

A külső homlokzatot tartós anyaggal, téglaszerkezettel kellett megformálni.

1892. december 5-re, a pályázat beadási határidejére 9 pályamű érkezett. 

2000 Ft-os első díjban részesült (15 – 14 – 12 szavazattal) P. Escande, 

J. Gourmez (Párizs), Pecz Samu (Budapest), valamint A. Anger, P. Högner és 

P. Preil (Lipcse) terve. 18
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zés miatt kellett a Sóház utca felől kialakított lépcsőket az épület 

tömegéből kihúzni, hiszen a vasút egyenes, tagolatlan rakodósza-

kaszokat követelt meg. A zsűri szerint a Sóház utcai közlekedést 

akadályozzák a kinyúló épülettömegek. 

A lipcsei Anger, Högner és Preil tervét nem tartották igazán 

kedvezőnek, mert nem volt tökéletes a terv utcaszintekhez való 

alkalmazkodása. A vasúti vágányokat 6,5 méter széles oldalfo-

lyosóba telepítették a Sóház utcai oldalon. A másik vágányt nem 

javasolták teljes hosszban kiépíteni. A Fővám tér felőli oldalon 

voltak a kiszolgálóirodák, a vendégszobák, az adminisztrációs 

helyiségek. A fogyasztási adó helyisége és a vasúti helyiségek 

egy déli épületrészbe kerültek. 

Hauszmann Alajos javaslatára a zsűri újabb szavazást tartott, 

hogy a három első díjas terv közül melyiket javasolják megvalósí-

tani. Ezen a szavazáson Pecz Samu egyértelmű szavazattöbbséghez 

jutott. 11-en szavaztak munkájára, míg négyen a francia építészek 

tervét tartották jobbnak, így a központi vásárcsarnok terveinek 

elkészítésével Pecz Samut bízták meg.

PEcz SAMU 
PáLyázATI 
TErVénEk 
PIPA UTcAI 
HoMLokzATA

PEcz SAMU 
PáLyázATI 
TErVéBEn 
A FőVáM TérI 
HoMLokzAT

A. AngEr, 
P. HögnEr éS 
P. PrEIL PáLyázATI 
TErVénEk oLDAL-
HoMLokzATA

Pecz Samu tervében a Vámház körúti oldalon helyezte el a kezelő 

és a vendéglő, a déli oldalon a vasúti szolgálati és a fogyasztási 

adó-helyiségeket. 1,10 méteres lejtéssel alakította ki az épület 

padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület 

a környező utcákhoz. Teljesen csak az egyik vágányt építette ki 

a Sóház utcai főfal mentén, a másik vágányt csak bevezette az épü-

let hátsó egységébe. A nagybani piac a vágány mentén hosszirány-

ban húzódott végig. A középső kocsiút választotta el a nagybani és 

a kicsinybeni piacterületet egymástól. Pontosan e miatt az elrende-20
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A Belügyminisztérium elrendelte, hogy a főváros 1894. január 

végéig tárgyaljon a francia tervezőkkel, Pecz Samu tervét 

pedig emiatt átmenetileg felfüggesztették. A belügyminiszter 

1893. december 6-i rendeletben előírta, hogy az épület költsége 

nem lehet több 1 464 355 Ft-nál, ezért a külföldi építőkkel megsza-

kadtak a további tárgyalások.

Bizottsági ülésen vetették fel, hogy Pecz Samut és az Escande és 

Gourmez céget kérjék fel újabb tervpályázatra, hogy kiválaszthassák 

a legkedvezőbb és leggazdaságosabb építészeti megoldást. Ekkor 

A közPonTI 
VáSárcSArnok 
ELSő TErVénEk 
kErESzTMETSzETE, 
joBB oLDALon 
A LESüLLyESzTETT 
VASúTI Vágá-
nyok TArTóIVAL

PEcz SAMU 
1983-BAn kéSzüLT 
TErVE FőVáM 
TérI HoMLokzAT 
kIALAkíTáSárA

A központi  
vásárcsarnok  
tervezése

P ecz Samu 1893. február 3-án mutatta be a központi vásár-

csarnok terveit, költsége a tervhez készült becslés szerint 

2 200 000 Ft volt. Az állandó módosítások a vártnál jobban 

növelték a költségeket. 

1893 novemberében már majdnem megszületett a végső megálla-

podás, amikor a szintén nyertes francia építészek ajánlattal keresték 

meg a fővárost. Ha nem kell módosítaniuk pályázati tervüket, vállalták, 

hogy 3 306 813 F 49 c-ért (cca 1 650 000 Ft) 18 hónap alatt felépítik és 

berendezik a teljes épületet.22
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még Pecz Samu terve is költségesebbnek mutatkozott a megen-

gedettnél. Mindkét partnert felkérték, hogy „az építmény szolid és 

tartós kivitelének szem előtt tartásával” csökkentsék a költségeket. 

A francia tervezők halasztási kérelme miatt a végső döntés csak 

január végén születhetett meg. A franciák a költségterven nem 

módosítottak. Ebben az összegben csak a 9570 m2-es csarnok és 

az alagút építési költsége szerepelt. A kiegészítő épületek költsége 

tovább növelte volna ezt az összeget, a teljes költséget 1 794 060 Ft 

75 kr-ra becsülték.

Pecz Samu a megváltozott követelményeknek megfelelően gondo-

san továbbfejlesztette tervét, amit olyan alapos munkának tartottak, 

hogy ez alapján a kivitelezési munkát is azonnal el lehetett volna 

kezdeni – vélekedtek a bizottság tagjai. A francia tervváltozat 

választása esetén a tervátdolgozás, a további értékelés még hosszú 

hónapokat vett volna igénybe. Minden szempontból előnyösebbnek 

mutatkozott Pecz Samu terve. Az előterjesztésben külön kiemelték, 

hogy ha azonnal elkezdődhet az építkezés, az 1896-os világkiál-

lításra megnyílhat a vásárcsarnok. A közgyűlés 1894. február 21-i 

ülésén Pecz Samu tervét javasolta megépíteni, a belügyminiszter 

a tervezett költségeket is elfogadta. 

Az éPüLET éS 
környEzETE 
PEcz SAMU 
HELySzínrAjzán24
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Cseh és olasz kőfaragók árasztották el a vidéket, rontva a hazai 

szakemberek lehetőségeit. A sztrájk eredménye, hogy magasabb 

bérért és 9 órai munkaidő mellett folytatták a munkát. Nyáron már 

a felmenő falakat építették, készült a karzat és a tető vasszerkezete. 

Szeptemberre állt az egész csarnok vázszerkezete. 1895. szep-

tember 27-én délután 4 órakor tartották a bokrétaünnepséget, 

még a tél előtt tető alá került az egész épület. 1896 tavaszán már 

az üveges-, festő- és asztalosmunkáknál tartottak. 1896. június 

30-án már csak tíz nap választotta el az épületet az átadástól, 

AkVArELL A köz-
PonTI VáSár-
cSArnokróL 
(náDLEr róBErT 
1896)

Az építkezés

M atuska Alajos elnökletével a kivitelezés lebonyolítására 

építési bizottságot hoztak létre. A terület előkészítése 

már korábban megkezdődött, hogy külön vállalkozásban 

bontsák el a Sóház telken álló épületeket. A csarnok építésére 

1894. június 11-én hirdettek versenyfelhívást. Még abban az évben 

felépítették a pincei falazatot, a tél folyamán befejezték a pincei 

vasszerkezeti munkát, előkészítették a kőfaragó feladatokat. 

1895 tavaszán készült a pincei födém, elhelyezték a kőlábaza-

tot. 1895. április 26-án kőfaragósztrájk lassította az építkezést. 26
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Az építési vállalkozók szerencséje, hogy a tűz előtt nyolc nappal – 

június 22-én – biztosítást kötöttek az épületre. Ennek köszönhető, hogy 

a felmérések szerint a 47 919 Ft 58 kr-t kitevő tűzkár végül is megtérült. 

A tűz igazi késedelmet valójában nem jelentett, mert az alagút és a vasút 

építése az elhúzódó fővárosi döntés miatt is késésben volt. Az alagút 

építése egészen az év végéig tartott. Az épület használatbavételi enge-

délyét 1896. augusztus 1-jén adták ki. A csarnok műszaki átadására 

a kiegészítő létesítmények elkészülte után, 1896. december 10-én került 

sor. Az igazán impozáns csarnoképület kivitelezői között megtalál-

juk a kor híres iparosait. Közülük kiemelve említhetjük a Schlick-féle 

vasöntödét, ahol az épület acélszerkezeteit gyártották. Zsolnay Vilmos 

A LéPcSő  
VASSzErkEzE-
TénEk réSzLETE

A gALérIáT 
ALáTáMASzTó 
VASoSzLoP

amikor nem várt esemény zavarta meg az építkezést. A már majd-

nem elkészült épületben tűz keletkezett, amely szörnyű pusztítást 

végzett. A tűz a bádogtetőn ütött ki a bádogosok forrasztóedé-

nyeinek a helyén, amikor az elkészült héjazaton már csak a javítási 

munkákat végezték. A bádogozás alatti deszkázat egy felborult 

kokszkosártól gyulladt ki a feltételezések szerint. Az oltást nehe-

zítette, hogy a tűz nagy magasságban égett, csak alulról lehetett 

oltani. A csarnok főhajójának a tetőzete 60 méter hosszon leégett. 

Az épület vasszerkezete több helyen teljesen átizzott, egyes tartók 

teljesen meggörbültek. Pecz Samu októberre vállalta a keletkezett 

károk helyreállítását.28
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európai hírű kerámiagyárában készültek a színes épületkerámia-

elemek. A cserepesmunkára is cége vállalkozott. A Drasche-féle 

Kőszénbánya és Téglagyár Rt. gyártotta a nagyszámú idomtéglát, 

amely a homlokzati felületek díszítését, az egyedi nyíláske-

retezést tette lehetővé. A lakatosmunkákat Svadló Ferenc és 

Jungfer Gyula készítette. Az alagutat, a parti kikötőberendezést, 

a gőzgépet is beleszámítva az épület végül 1 900 000 forintba 

került. A vállalkozás nagyságát jellemzi, hogy ennek az épületnek 

az építési költsége majdnem ugyanakkora volt, mint a vele egy 

időben épült másik négy kerületi vásárcsarnok együttes beruhá-

zási összege.

zSoLnAy-
PIrogránIT 
DíSzBEn 
örökíTETTék MEg 
Az éPíTéS IDEjéT

zSoLnAy-
PIrogránIT 
PADLáS-
SzELLőzők éS 
kéMényFEjEk 
A FőVáM TérI 
HoMLokzATon

30
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A Dunán érkező áruk fogadására parti berendezéseket építettek. 

A dunai alagút tengelyében alakították ki a vízi fogadóállomást. 

Két 20 méteres kikötőhíd készült, 5 darab pontonrakodót telepítettek 

a partvonal hosszában. 

Az ALSó 
rAkPArTon 
A VILLAMoS 
ALATT 
A VáSárcSArnok 
PIncéjéT éS 
A DUnA-PArToT 
öSSzEköTő 
ALAgúT kAPUjA 
LáTSzIk Az  
1997-ES kéPEn

A kazánházban három gőzfejlesztő üzemelt. Teljesítményüket 

jellemzi, hogy három nap alatt egy vagon aknaszénre volt szükség 

a gépek működtetéséhez. Az épület minden helyiségében villanyvi-

lágítás volt. A hűtőkamrákat három csoportra osztották. Az „A” osz-

tályú kamrákban +4–+5 °C-ot, a „B” kamrákban –1–+1 °C-ot, 

a „C” kamrában fagypont alatti hőmérsékletet biztosítottak. Három 

500 kg-os és öt 1000 kg-os elektromos liftet, még nyilvános tele-

fonállomást is telepítettek az épületbe.

Az oLDAL-
HoMLokzAT 

koVácSoLTVAS 
LáMPáI

koVácSoLT VAS 
kAPU A cSArnok 

Tér FELőLI 
oLDALon

32
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Az épület  
elrendezése

A z épület jellegzetes tartószerkezete az épület tömegfelépí-

tését is meghatározta. A csarnok előnyösebb megvilágítása 

érdekében a kiemelkedő főhajóhoz mindkét oldalról merő-

legesen 6-6 oldalhajó csatlakozik, amelyeket 6 méter szélességű 

nyaktagok kapcsolnak össze. A bazilikális oldalfalakon elhelyezett 

ablakok a hatalmas csarnok teljes alapterületét bevilágítják. 

Már a pályázati kiírás követelményei között is szerepelt, hogy a kör-

nyező utcák közötti szintkülönbséget ki kell egyenlíteni. Pecz Samu 

a határos közterületek lejtéséhez alkalmazkodó pince fölötti födémet 

épített. A padló a végső tervben 1,585 métert lejt az épület átlója 

mentén, hogy lépcső ne akadályozza az áruszállítást. A galéria 

és a pincepadló vízszintes, ezért nincs az épületben két egyforma 

magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső. 

A telek torzulását két változó fesztávolságú pillérsorral egyenlítet-

ték ki mindkét irányba. Ez az óriási méretek miatt a belsőben nem 

érzékelhető. 

A Fő- éS 
MELLékHAjók 
oLDALABLAkAI 
A cSArnok TELjES 
FöLDSzInTI 
TErüLETéT 
BEVILágíTják

A közPonTI 
VáSárcSArnok 
AXonoMETrIkUS 
METSzETE 
A LEjTőS 
FöDéMMEL
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ezek előtt 7 méter széles területet hagytak szabadon, ahol a kikiáltó 

pódiumát is felállították. Ezen túl a nagybani területen 15 nagyobb 

és 32 kisebb húsrekeszt állítottak fel. Elhelyeztek további 6 rekeszt is, 

összesen 617 m2 területen. Ez jelölte ki a többi élelmiszer nagybani 

értékesítésének a helyét. A földszinten a főfelügyelő hivatali helyi-

ségei, az  utcai bejáratos vendéglő, a vásárrendőrség, az őrszoba és 

az egészségügyi helyiségek voltak. Hátulról a földszintes baromficsar-

nok zárta le az épületet. Ezen a helyen volt az élő állatok vására, hogy 

a szagosabb funkció elhatárolódjék a piac többi részétől. A galériára 

és a hozzá kapcsolódó két kereszthídra 768 darab 2 m2-es kiske-

reskedői árudát telepítettek. A pincében helyezték el a raktárakat, 

a hűtőblokkot, az elektromos ellátó központot, a kazánházat.

A közPonTI 
VáSárcSArnok 
FöLDSzInTjénEk 
éS PIncéjénEk 
ALAPrAjzA

A belső teret kocsiút osztotta két részre. Középtől keletre a kerületi 

csarnok kiskereskedőinek volt a helye, a nyugati oldalra a nagyke-

reskedők standjait telepítették. A húsosok a Pipa utcai fal melletti 

zárt pavilonokban árusíthattak. Szemben velük a 2,7 méter széles út 

túloldalán szabadon álló húsáruhelyek voltak, amelyeket vasvázas 

drótfonatok választottak el egymástól. A húsosok és a középső kocsiút 

közötti területen voltak a zöldség-, gyümölcs-, sajt- és vajárusok. 

A tölgyfa tartályokból árusító halasok zárták a sort a kiskereskedői 

oldal legvégén. 

A nyugati oldali hosszfőfal mentén érkezett a vonat az épületbe. 

E mentén, a kocsiútig terjedő területen volt a nagybani piac. A csarnok 

elején és végén egy-egy közvetítői rekesz volt. Az árverezés céljára 

HAlÁRUDÁK A KÖZPONTI 
VÁSÁRCSARNOKBAN, 
HÁTTéRBEN A HúSOSOK 
ZÁRHATó PAVIlONjAI
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A nyitóünnepély

A kereskedők már 1897. február 1-jétől árusíthattak az épület-

ben, bérleti díjat a megnyitásig nem kellett fizetniük. Február 

7-én, vasárnap csarnokbemutatót tartottak a meghívott 

közönségnek. A hivatalos megnyitásra 1887. február 15-én este 

8 órakor került sor. Az ünnepség nemcsak a központi vásárcsarnokot 

köszöntötte, hanem mind az öt – Rákóczi tér, István (ma Klauzál) 

tér, Hunyadi tér, Hold utca – egyszerre megnyíló új kerületi vásár-

csarnokot is. A közös megnyitó szinte jelképesen is hálózattá fűzte 

a korszerű élelmiszer-ellátó központokat. Az ünnepség rangját 

mutatja, hogy az avatóbeszédet báró Bánffy Dezső miniszterelnök 

tartotta. Több ezren voltak jelen, s láthatták, amint az első tehervo-

nat ünnepélyesen berobogott az épületbe. 1897. május 25-én Ferenc 

József császár budapesti látogatásakor nem mulasztotta el, hogy fel 

ne keresse az épületet. Ferenc József még az alagúton is végigsétált. 

Látogatását ezzel fejezte be: „Nagyon örülök, hogy e szép intéz-

ményt megtekinthettem és székesfővárosom nagyszerű előrehaladá-

sáról meggyőződhettem.” 

FErEnc  
józSEF cSáSzár 
A cSArnok 
VEnDég-
könyVéBE írjA 
SorAIT

A cSArnok  
árUSAI 
ünnEPI DíSzBEn 
Várják II. VILMoS  
cSáSzárT38
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fontos központja lett – innen indították az élelmiszer-szállítmányokat 

külföldre. A csarnokigazgató szorgalmazta, hogy a gazdák is hozzák létre 

érdekvédelmi szervezeteiket. A csarnokok ellátására vidéken vágóhidak, 

konzervgyárak épültek. A budapesti konzervgyár felvállalta a vásárcsar-

nokban feleslegessé vált vagy gyorsan romló, megmaradt áru feldol-

gozását. Azzal, hogy megszervezték a maradék élelmiszer konzervipari 

feldolgozását, a termelők kockázata is jelentősen csökkent, sőt hazai 

termékkel helyettesítették a külföldről behozott 25 000 q konzervet.

Megtiltották, hogy az árut az utakra vagy az üres áruhelyekre rakják 

ki, ha annak a területnek nem fizették meg a bérleti díját. A zöldsé-

get a hajón is el lehetett adni. 3–4 váltással 22 vasúti kocsit lehetett 

az épületbe betolni. A rakodásra három óra jutott, mert ezután kitolták 

a vagont az épületből. A vasút 10 százalék kedvezménnyel szállította 

a vásárcsarnokba címzett árut. 

A FőVáM Tér 
A SzázAD-
ForDULón

Az új rend

R endelet határozott a vásárcsarnok megnyitásakor a környező 

köztéri piacok megszüntetéséről. A város legnagyobb területén 

tilos volt közterületen vásárcsarnokáruval vásárt tartani. Ez alól 

csak a gabonavásár és a búcsú jelentett kivételt. Egyedül a Vámház 

előtti alsó és felső rakparton engedélyezték, hogy július 1-jétől 

november 30-ig a csarnokhoz kapcsolódóan árusítás történjen. 

Hajók csak a vásárcsarnok rakpartjánál köthettek ki. A  vasutat csak 

az használhatta, akinek árudája volt az épületben. Az 1897-ben meg-

jelent szabályzat elsősorban az árusítás rendjét, az áruk kezelésének 

módját kötötte meg. A nagybani kereskedő a megengedettnél 

kisebb árumennyiséget nem is árusíthatott.

A bérleti rend meghatározásakor elsődleges cél volt, hogy a csarnok 

belső funkcionális rendjét fenntartsák, biztosítsák a tisztességes piaci 

feltételeket. Ma csak csodálattal tekinthetünk arra a rendelkezésre, 

hogy „A vásárcsarnokban lévő távbeszélőt a közönség ingyen hasz-

nálhatja. Komoly czél nélkül a távbeszélők nem vehetők igénybe.”

A kistermelő a terményét beküldhette a csarnokba. Elég volt 

„Budapest Vásárcsarnok” címre vagy egy kikiáltó nevére feladni 

a küldeményt, s az árut az árverésen kialakult ár szerint értékesítették. 

A külföldről érkezett árut is itt fogadták. Minden áru egyenlő eséllyel 

vehetett részt az árverezésen. Az új rend alkalmas volt az élelmiszer 

ellenőrzésére is, mert a romlott vagy nem megfelelő minőségű árut 

visszaküldték a feladónak. Ziegler Nándor, a vásárcsarnok igazgatója 

szorgalmazta, hogy minden megyei gazdasági egyesület keretében 

legyen gyűjtőraktár, ahol a vásárcsarnokba szállítandó árut előminősí-

tik, osztályozzák – ha kell, csomagolják. 

A budapesti vásárcsarnokok szervezete ezzel az igényességgel és szem-

lélettel az egész ország élelmiszer- termelésére kihatással volt. A vidéket 

is innen látták el áruval, a nemzetközi kereskedelemnek is az egyik 

zIEgLEr nánDor 
IgAzgATó
(1890–1905)
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A központi vásárcsarnok  
fogadtatása

A vásárcsarnok rendszerének fenntartása szigorú szabályozás 

bevezetését is megkövetelte. Elvárták a tisztességes kereskedői 

magatartást, ami a korábbi feslett piacokon nem volt kívána-

lom. Akiket a rend korlátozott, azok természetesen a csarnokban látták 

minden baj forrását. Nem véletlen, hogy nem fogadták egyértelmű 

lelkesedéssel a vásárcsarnokok megnyitását. A Vasárnapi Újságban 

siratták a régi vásárok hangulatát: a vásár után a vásárcsarnokokban 

csak vásárlás lesz, eltűnik a szín, eltűnik a festőisége a vásárnak, „győ-

zedelmeskedni fog az egyformaság elve”. A festőiség helyett tisztaság 

és rend fog uralkodni. 1897-ben ugyanez az újság még feketébben 

mutatja be a helyzetet: „Az előrelátóbb kofák ki is fakadtak annak idején 

a veszedelmes újítás ellen, s megjósolták, hogy nem jó vége lesz még 

ennek. S íme a jóslat beteljesedett: megszűnt a piacz, felállott a vásár-

csarnok.” „Ketrecbe” szorították az árusokat, az élelmiszer éppoly rossz, 

mint volt, csak az árak lettek magasabbak – az Ország Világ korabeli 

tudósítása szerint, majd így folytatja a méltatlankodást: „egy kurta 

hét elég volt, hogy bebizonyosodjék, hogy milyen hasznavehetetlenek 

a vásárcsarnokok!” „Budapest elemi csapása a vásárcsarnok!” A kőmű-

vesek és a téglagyári munkások áremelések miatti sztrájkjának is az új 

intézményrendszerben látták az okát. A vevők pedig arról panaszkodtak, 

hogy a csarnokban durvák az eladók, sokszor becsapják a vevőket, 

kevesebbet mérnek a kelleténél. Az igazi baj oka az volt, hogy az állandó 

ellenőrzés szigorúan megkövetelte az áru egyenletes minőségét, az áruk 

fajtánként kötelezően előírt csomagolását. Ténylegesen a kereskedők 

közötti tisztességes verseny kialakítása volt a cél, amihez a kereskedők 

a régi züllött piacokon nem szokhattak hozzá. Pontosan a sok vélt 

sérelem mutatja, hogy a vásárcsarnokokkal valóban új fejezet kezdődött 

a főváros élelmiszer-ellátásában. A háborgások ellenére az új csarnokot 

hamar szívükbe zárták a budapestiek.

Külön szabályozták a „járva-kelve árusítás” rendjét, amiért naponta 

10-10 krajcár helypénzt kellett fizetni. A virágos 5 krajcárért kapott 

napi bárcát, a pereces 1 Ft 50 kr-ért egy egész hónapig árulhatott. 

Szabályozták a hordárok tarifáját is. A csarnokmunkások egy csomag, 

zsák, ládavagy kosár földszintre szállításáért 2 kr-t, más szintre 

szállításkor 5 kr-t kérhettek. 

Az árusok viselkedését is szabályozni kellett. Látványos helyen füg-

gesztették ki a feliratot, amely megtiltotta, hogy az árusok a vevőkre 

rákiabáljanak. A mozgóárusok túlzott elszaporodása miatt a szer-

vezettebb értékesítőket részesítették előnyben. Ez utóbbiak száma 

a világháború idején szaporodott meg látványosan, mert a hadirok-

kantak kiváltságként jutottak az árusítás lehetőségéhez.

A VASúTon  
érkEző árU 
FogADáSA A közPonTI 
VáSárcSArnokBAn

gyüMöLcS árUSok 
A gALérIán42
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A pályaudvaron gondolták a tojás-, a déligyümölcs-, a burgonyavá-

sárt. A tervezet szerint az ott meglévő hűtők, a kedvező adottságú 

pince miatt a régi vásárcsarnokban maradt volna a hús, a vad, 

a tej-tejtermék, a hal. Másik lehetőségként vetődött fel, hogy a köz-

ponti vásárcsarnokból telepítsék ki a kerületi csarnokot. Az egész 

épület legyen a nagybani kereskedelemé.

Egy újabb tervezet szerint úgy növelték volna a központi vásár-

csarnok területét, hogy a vasutat vagy a pincébe vitték volna, vagy 

a Sóház utcai oldalon kívül – félnyeregtető alatt vezették volna 

a vágányokat. Egy teljesen új központi vásárcsarnok felépítésének 

a lehetőségét is megvizsgálták. A Duna-parti teherpályaudvar és 

a közraktárak kitelepítésével nyert területen egy nagybani zöldség-

gyümölcs és élőbaromfi-piac épülhetett volna. Pecz Samu épületét 

kerületi csarnokként használták volna tovább. 

Végül a meglévő épületet fejlesztették tovább. 1912-ben a Fővámház 

végénél építettek két új mellékvágányt. A vasúti peronokon tetővel 

fedett rekeszeket is felállítottak. Az új rakodóterületet 1913. május 

13-án adták át, amit később, az 1920-as évek közepén bővítettek 

tovább. Ekkor szüntették meg a villamosközlekedést a Sóház utcában, 

amikor a villamosvágányok helyén megépültek a rakodóvágányok. 

Ezzel 70–80 vasúti kocsinak jutott újabb hely. 

1927-ben újra indítványozták a központi vásárcsarnok kibővítését. 

A régi Pecz-féle gondolatot elevenítették fel. A Közraktárak terü-

letén tervezték bővíteni az épületet. A két párhuzamosan elnyúló 

épület közötti területet üvegtetővel gondolták lefedni. A főváros 

azonban inkább új vásárcsarnok építését szorgalmazta. A Közrak-

tár utcában az úgynevezett Gregersen telket (A Közraktárakkal 

szemközti oldalon) jelölték ki erre a célra. Az épület kiszolgálására 

új vágányokat is kellett volna építeni, ennek megvalósítására azon-

ban már nem volt elegendő fedezet. A Fővám téri csarnok 1932-ig, 

az új nagybani piac megnyitásáig volt a főváros nagybani piaca.

A megnyitás évében 84 községből hoztak élelmiszert a csarnokba. 

A SzékES FőVároS 
MérnökI 
HIVATALánAk 
TErVE A közPonTI 
VáSárcSArnok 
BőVíTéSérE, 
A SóHáz UTcAI 
VASúTI PEronok 
kIéPíTéSéVEL

Hamar szűknek  
bizonyult az épület 

A nagybani piac kötöttségei és a vasúti, a vízi és a közúti szál-

lítás óriási területet követelt. Pecz Samu 1897. december 

17-i keltezésű kéziratában számolt be a csarnok bővítési 

lehetőségéről. A Közraktárak alapjait felhasználva javasolt új nagy-

bani piacot építeni – úgy, hogy a régiek helyén emelt új épületek 

közötti utat vasszerkezettel fedte volna le. Kérték a közeli Illés u. 3. 

számú telken álló épület lebontását is, hogy a helyén felszabaduló 

területen idénypiac legyen. Lehetőségként újra felvetették, hogy 

árufajtánként szakosodjanak a csarnokok. 1900-ban a megnö-

vekedett forgalom miatt a nagybani piac kiszolgálására a vasút 

bővítése is előtérbe került. Az eredeti elgondolás szerint már most 

elhatározták, hogy bővítik a peront és kiépítik a második sínpárt.

Már az első években a vásárcsarnokrendszer átalakítását is komo-

lyan mérlegelték. Londoni mintára javasolták, hogy decentralizálják 

a hálózatot. Különböző városrészekben árusíthatnák a húst, a zöld-

séget, a halat stb. Komolyan felvetődött a Nyugati pályaudvar kite-

lepítésének a kérdése is. A kiürített épületet alkalmasnak találták 

arra, hogy 1902-ben odatelepüljön az új központi vásárcsarnok. 44
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Az épület átalakulásai  
1945–1991 között,  
a csarnok bezárásáig

A csarnokban a második világháború alatt komoly károk keletkez-

tek. Erősen megrongálódott a Baromficsarnok és a Pipa utca 

felőli utolsó kereszthajó. A háború utáni helyreállításkor felhasz-

nálták az építés óta a pincében tárolt tartalék anyag (kerámiaelemek, 

idomtéglák) legtöbbjét. Ekkor természetesen a gyorsaság fontosabb 

szempont volt, mint az igényesség. Még a belső hangulatát is elvesz-

tette a csarnok, amikor az 1960-as években felépültek az oda nem illő 

zárt árudák. A kereskedelemtechnológia változása, a közegészségügyi 

és élelmiszer-higiéniai előírások zárt pavilonok építését követelték meg. 

Az épületen belüli építmények valóságos bódévárost alkottak a szép 

csarnoktérben. Az áruszállítás segítésére felső gépházzal megfejelt bor-

zalmas lifttömböket építettek. A lenyűgöző belső tér teljesen elvesztette 

hatását. 1968-ban homlokzatjavítási munkák folytak, a Fővám tér felől 

a földszintet félig árkádosították. Az épület szerkezetei a majdnem száz 

év alatt tönkrementek. Korrodálódott a pince feletti födémszerkezet 

poroszsüveg födémének gerendája, az ezeket kiváltó tartók, a tető vas-

szerkezetének egyes elemei. Számos helyen a tartóban már folytonos-

sági hiányok is látszottak, az épület pillérei is tönkrementek. A befogott 

vasoszlopok talplemezeinek korróziója miatt a pincei téglapillérek 

legtöbbje hosszában elrepedt. A csarnok 72 vasoszlopa közül 48 

széthasadt téglapilléren állt! Hatalmas területen, főleg a halaspavilonok 

alatt a poroszsüveg-boltozatos födém teljesen tönkrement. Az életve-

szélyessé vált csarnokot 1991. március 2-án bezárták, majd több évig 

üresen várta sorsa jobbra fordulását. A gazdátlanság itt is felgyorsította 

a pusztulást. A tetőhéjazat meghibásodása miatt a becsorgó esővíz 

a tartószerkezet állékonyságát tovább rontotta. Elodázhatatlan volt 

az épület felújítása.

1940-ben már 380 település vett részt Budapest élelmiszer-ellá-

tásában. A kereskedők és az árutermelők is kénytelenek voltak 

megfelelni az elvárásoknak, az élelmiszerek minősége érezhetően 

javult. A megnyitás évében az áru 56,93 százalékának kifogá-

solták a minőségét. A második évben már csak 22,65 százalékal 

szemben volt kifogás, a tizedik évben pedig ez az érték 3,59 száza-

lékra esett vissza.

A HáTSó, 
BAroMFIcSArnoknAk 

nEVEzETT réSz 
HáBorúS SérüLéSEI 

Még 1964-BEn IS 
LáTSzAnAk

éPüL Az új FöDéM,  
BAL oLDALon Egy 
AcéLPánToLáSSAL 
MEgErőSíTETT PIncEI  
TégLA-PILLér (1993)
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A csarnok belső közlekedési rendszerét, útvonalait a szigorú 

élelmiszer-higiéniai követelményeknek megfelelő árufeltöltési 

rend határozta meg. Az elkülönített útvonalakat a rakodótértől 

az árudákig kellett kijelölni. Az épületben a zöldséget és gyümöl-

csöt, a húst, a baromfit, a halat, a tejet, a pékárut, a felvágottat 

egymással párhuzamos útvonalon szállítják. A szemétkezelés is 

teljesen elkülönítetten történik.

A pince Pipa utca felőli oldalán is üzletutca alakult megteremtve 

az akkori rendezési tervben előírt kapcsolatokat. A földszinten 

a hagyományoknak megfelelően a hosszanti oldalfalak mentén 

épült két sorpavilon, középen szigetpavilon-szerűen 12 elárusí-

tóblokk települt. Ezek központjában egy-egy rakodótér található, 

ahova a pincéből érkezik a megfelelő árufeltöltési útvonalra fűzött 

felvonó. Így az áru belső mozgása teljesen rejtett marad, az üzletek 

belülről tölthetők fel. A galérián a földszintiekhez hasonló rend-

szerű sorpavilon épült.

A közPonTI 
VáSárcSArnok 
BELSő kéPE 
A FőVáM Tér 
FELőL

Az épület megújulása  
(1993–1994)

H osszú vita után a főváros meghozta a legjobb döntést, hogy 

az eredeti funkció szerint, de a legkorszerűbb követelmé-

nyeknek megfelelően újuljon meg az épület. Rendezési terv 

készült a vásárcsarnok kiszolgálási lehetőségének meghatározá-

sára. Összeköttetést kellett létesíteni a dél-budai metróval (akkori 

elképzelés szerint) együtt megvalósuló Fővám téri aluljáróval és 

a Csarnok térre képzelt hátulról csatlakozó mélygarázzsal.

Az árufeltöltést a Sóház utcában a térszín alá tervezték. Pontosan 

ez volt az épület felújításának egyik legnagyobb műszaki kérdése. 

A kivitelezés idejére sem lehetett az itt lévő hajózható szennyvíz-

csatornát a főváros életéből kiiktatni. Ezért a csatorna és az épület 

közé kellett a lehajtórámpát illeszteni. A pinceszinten a Sóház 

utcai hosszfőfalat több mint száz méter hosszúságban pilléresí-

teni kellett úgy, hogy az utca szintje fölött, az épület homlokzata 

változatlan maradjon, a rakodótér pedig az épület pinceszintjére 

kerüljön.

SóHáz UTcAI 
HoMLokzAT 
A kocSI-
LEHAjTóVAL 
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A külső és a belső felületek helyreállításának egyik legnagyobb 

gondját az egyedi idomtéglák pótlása jelentette. A hasonló külső 

megjelenés miatt követelmény volt, hogy az új elemek is csak kézi 

hidraulikus sajtolással készülhetnek. Látszólag egyszerűbb volt 

a sérült és a hiányzó kerámiaelemek újragyártása. Az eredeti gyártó, 

a Zsolnay-gyár vállalkozott erre a feladatra. Természetes, hogy 

a kövek is erősen megrongálódtak. A hiányzó díszítéseket, mint pél-

dául a főhomlokzat oromfali fiatornyait eredeti rajzok és felvételek 

alapján állították helyre. 

Valamennyi külső ablakot is ki kellett cserélni, hiszen szerkezetük 

teljesen korrodálódott. A homlokzat jellegzetes dísze a kémény. 

Az épületet ért bombatalálat miatt a kő- és Zsolnay-kerámia díszes 

kéményfej teljesen elpusztult, korábban a testet a téglaminta 

BUDAPEST cíMErE 
A közPonTI 
VáSárcSArnok 
cSúcSán

A FELújíToTT 
VáSárcSArnok 
1997-BEn

A Párká nyokAT 
HAngSúLyozó 
kő- éS zSoLnAy-
PIrogránIT 
ELEMEk

A HELyrE áLLíToTT 
FőBEjárAT
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A felújítás része volt a Duna alsó rakpartjára vezető alagút helyreál-

lítása. Ez a második világháborúban hosszan beomlott, szerencsére 

az alagút alaplemeze sértetlenül megmaradt. A helyreállításkor ezen 

az alapon épült újjá az alagút, ami most a szemét elszállítására szolgál.

Újra működik a csarnok két órája. Minden órában Kodály: „Én elmen-

tem a vásárba...” dallama csendül fel. Az épület teljes korszerűsíté-

sének terveit a Budapesti Városépítési Tervező Iroda Rt. készítette, 

Tokár György, Hidasi Györgyi és Nagy Gergely vezető építész tervezők 

irányításával.

A körBEFUTó 
gALérIáT öSSzE-
köTő kErESzTHíD 
A közPonTI 
VáSárcSArnok-
BAn

teljes összezavarásával állították helyre. Vissza kellett bontani 

a kéményt, hogy az eredeti állapotnak megfelelően épüljön újjá, 

s kerüljön vissza a díszes fejezet. A homlokzat valamennyi hiányzó 

kovácsoltvas elemét a fellelhető minták alapján még pótolni 

lehetett. Csak hiányos, kiegészíthetetlen részelemek maradtak 

fenn a szélfogókból, amelyek alapján azonban valamennyit 

hitelesen meg lehetett újítani. Az épület külső homlokzatán egy 

véletlenül megmaradt öntöttvas közműtábla, a fejépület galéri-

áján az ajtóvasalatok, a fővárosi címerrel díszített zárcímek mind 

mintául szolgáltak a helyreállításkor. 

A Pipa utcai szélső eredeti öntöttvas pavilonsor (a régi húsosüzletek 

részei) nagyon rossz állapotban maradt meg. Az elemek legtöbbje 

eltörött, az eredeti drótfonatokat farostlemezzel pótolták. A padló 

erős lejtése és a szakhatósági követelmények miatt ezeket eredeti 

helyükön nem lehetett bemutatni, a galériai kiállítósornál kaptak 

helyet a megmenthető elemek.

A közPonTI 
VáSárcSArnok 
MAI kéPE 
A cSArnok Tér 
FELőL
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A nagycsarnok  
Európa legjobb piaca

E urópa több nagyvárosában a városfejlesztés áldozata lett 

a vásárcsarnok. Budapesten a vásárcsarnokok szerencsésen 

megőrizhették hangulatukat, építészeti értékeiket. A főváros 

hat, századfordulón épített vásárcsarnoka együtt jelent kiemelkedő 

város- és építészettörténeti értéket a főváros és lakói, valamint 

az idelátogatók számára. A Központi Vásárcsarnok ma az egyik 

legfőbb turistalátványosság Budapesten. Az épület bizonyítja, 

hogy műemlék épületben is sikeresen lehet működtetni egy hatal-

mas piacot úgy, hogy közben a vásári hangulat csodája is megmarad. 

Ezért nyerhette el az épület 2013-ban a CNN Travel által adományo-

zott „Európa legnagyszerűbb piaca” elismerést, olyan helyszíneket 

megelőzve, mint a barcelonai Mercat de San Josep de la Boqueira, 

az isztambuli Grand Bazaar, a londoni Portobello Road és a párizsi 

Les Puces. 

árUBőSég 
A cSArnokBAn

A HAjDAn VoLT 
kocSIúT MA 
SzéLES VáSárLó-
UTcA
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Jelentősebb  
épületei 

1888 Debrecen, Kossuth utcai református templom

1890  Budapest V., Nagy Ignác u. 4. (volt Koháry u.), unitárius 

templom és bérház

1893–1896  Budapest IX., Vámház krt. 1–3., Központi Vásárcsarnok

1892–1896 Budapest I., Szilágyi Dezső tér, református templom

1898  Budapest VIII., Múzeum krt., Gólyavár

1900 Beregszász, Állami Főgimnázium

1901–1902 Fiumei Tengerészeti Akadémia

1902 Ungvár, reáliskola

1903–1905  Budapest VII., Városligeti fasor 19., evangélikus temp-

lom és gimnázium

1909  Budapest XI., Műegyetem Könyvtár, a műszaki mecha-

nika-, a mechanikai technológia-, a géplaboratórium, 

a központi gépház épülete

1909–1912  Budapest VIII., Nagyvárad tér – Üllői út,  

161 lakásos bérház

1911–1913  Debrecen, Péterfia u. 1–7., Református Főgimnázium 

(Nagy Károllyal)

1913–1926  Budapest I., Bécsi kapu tér, Magyar Országos Levéltár 

(befejezte Nagy Károly)

PEcz SAMU 
SzoBrA 
BUDAPESTEn, 
A SzILágyI DEzSő 
TérEn

Petz Samu,  
a Központi Vásárcsarnok  
építésze

A csarnok alkotója 1854. március 1-jén született Budapesten. 

Előbb a budapesti főiskolán, később a stuttgarti műegyetemen 

tanult, majd letette a tüzértiszti vizsgát. Theophil Hansen 

növendékeként két évig tanult a bécsi Művészeti Akadémián. 1878-ban 

egy királyipalota-tervezettel elnyerte a legnagyobb építészhallgatói díjat, 

a Preis stipendiumot. A Mátyás-templom restaurálásakor Schulek Frigyes 

irodájában dolgozott, 1880–1882 között már Hauszmann Alajos foglal-

koztatta. Oklevelét 1882-ben kapta a Műegyetemen. 1887-ben nevezték 

ki az ókori építészet magántanárának. 1888-tól haláláig a Középítéstan 

I. sz. Tanszékének (épület-szerkezettan) professzora, elnöke volt az Épí-

tőművészek Szövetségének. „A görög kőszerkezetek ismertetése” (1886), 

„Az ókeresztény templomépítészet fejlődése” (1886), „A protestáns 

templomok építéséről” (1888) című írásai jelentős szakirodalmi munkák.

A Hansen-tanítványok jellemzően a reneszánsz formavilághoz kötődtek. 

Pecz Samu volt az egyetlen, akit elsősorban a szerkezeti kérdések foglal-

koztattak. Minden épületén feltűnik történeti formákban való jártassága. 

Nagy szaktudásának az elismerése volt hallatlan népszerűsége hallgatói 

és professzortársai körében. Irodájában több, később jelentőssé vált épí-

tész dolgozott, mint például Jakab Dezső, Sándy Gyula, Tornallyai Zoltán.

Pecz Samu 1922. szeptember 1-jén hunyt el. Tanszéki utóda korábbi 

munkatársa, Nagy Károly lett, aki halála után munkáit is befejezte. Szob-

rát Berán Lajos szobrászművész és Rerrich Béla, Sándy Gyula építőmű-

vészek készítették. A szobrot a Központi Vásárcsarnok mellett tervezték 

felállítani. Előbb a csarnok mögötti téren, majd a Fővám tér Váci utca 

felőli sarkán jelölték ki a helyét. A főváros döntése szerint a szobrot 

1929. június 29-én egy másik jelentős épülete mellett, a Szilágyi Dezső 

téren helyezték el. 

A közPonTI 
VáSárcSArnok 
ErkéLyénEk 
kőkonzoLán 
MEgörökíTETTék 
A TErVEző nEVéT
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Edvi Illés Aladár: Budapest Műszaki Mutatója. Bp. 1896. 288–306.

Hivatalos Vásárcsarnok Értesítő 1897–1940.

Kégl Árpád: Budapest főváros első vásárcsarnoka. Építő Ipar 82. p. 121–122.

Kamermayer Károly polgármester emlékirata az árucsarnokok ügyében 

a közélelmezési bizottság elnökéhez. 1882. máj. 20.

Krátky János–Lechner Lajos: A Bp-i Mérnöki Hivatal jelentése a központi 

vásárcsarnok építése tárgyában. 1894. febr. 13.

Markó Miklós: A központi vásárcsarnok. Vasárnapi Újság 1896. p. 786–787.

Nagy Gergely: A budapesti Központi Vásárcsarnok korszerűsítése és 

helyreállítása. Műemlékvédelem 1994. No. 3.

Nagy Gergely: Megnyílt a korszerűsített Nagycsarnok. Műszaki Tervezés 

1994. 5–6. sz.

Nagy Gergely: A budapesti Központi Vásárcsarnok korszerűsítése és 

műemléki helyeállítása. Hitelesség, módszer, kivitel a magyarországi 

gyakorlatban (szerk. Román András)

Nagy Gergely–Szelényi Károly: Budapesti vásárcsarnokok a századforduló-

tól napjainkig. Magyar Képek Budapest-Veszprém 1997.

Pecz Samu: Budapest székes fővárosának központi vásárcsarnoka. Magyar 

Mérnök és Építészegylet Közlönye 1898. XXXII. kötet VI. füzet.

Steindl Imre: A Budapesten építendő központi vásárcsarnok terve. Építő 

Ipar 1893. p. 17–18., 21–22.

Szabályrendelet Vásárcsarnokok életbeléptetése, üzeme és szervezete 

tárgyában. Bp. 1896.

Tokár György–Hidasi Györgyi–Nagy Gergely: A budapesti Központi Vásár-

csarnok felújítása. Építés-Felújítás 1993. nov.–dec.

Vadas Ferenc: A Központi Vásárcsarnok Budapesten. Magyar Építőművé-

szet 1983. No. 6. p. 46–49.

Vadas Ferenc: Piacosodunk. A pesti Nagycsarnok. Élet és Tudomány 1994. 

24. sz. 739–742.

Ziegler Nándor: A vásárcsarnokintézmény ismertetése. Bp. 1899.

Ziegler Nándor: A budapesti központi vásárcsarnok kibővítésének kérdése. 

Városi Szemle 1908. p. 894–897.

Felhasznált  
irodalom

A Budapesti központi vásárcsarnok. Budai Hírlap 1892. aug. 28. p. 4.

A Budapesten létesítendő központi vásárcsarnokra vonatkozólag beérke-

zett pályaművekből. Fővárosi Közlöny 1893. jan. 20. p. 2–3.

Ágai Adolf–Forg János: A pesti árucsarnok tervezete. Magyarország 

s a Nagyvilág 1872. p. 451–453.

A központi vásárcsarnok. Fővárosi Közlöny 1890. febr. 1. p. 6–8.

A székesfőváros vásárcsarnokai folyó évi febr. 16-án megnyíttatnak...  

Fővárosi Közlöny 1897. febr. 19 p. 110.

A vásárcsarnokból. Vasárnapi Újság 1897. p. 369.

A vásárcsarnokok. Fővárosi Közlöny 1890. jan. 7. p. 1–4.

A vásárcsarnokok. Fővárosi L. 1896. No. 315. p. 13–14.

A vásárcsarnokok tervei és költségeinek megállapítására kiküldött bizott-

ság. Fővárosi Közlöny 1894. júl. 13. p. 1–2.

 A vásárcsarnokok ünnepe. Fv.L. 1897. máj. 26. p. 6–7.

Besnier de la Pontonerie: Pest Város Árucsarnokai és Vásárterei. Pest, 1872.

Bp. főváros tekintetes tanácsához jelentése Matuska Alajos tanácsnoknak 

a vásárcsarnokok építése, szervezete és kezelése ügyében. 1891. ápr. 4.

Bp. székesfőváros Tekintetes Tanácsához a Mérnöki Hivatal jelentése 

a vásárcsarnokok építésére felügyelő s az építés befejeztével a végel-

számolás keresztül vitele érdekében egyesített két bizottságnak. 1899.

Budapest fő és székesfőváros központi vásárcsarnokának tervpályázata 

alkalmával a három első díjat nyert pályaterv. Bp. 1892.

Budapest régi piacai. Vasárnapi Újság 1897. p.150.

Budapest Székesfőváros Vásárcsarnokainak életbeléptetésére, üzemére, 

vásári és házi rendjére vonatkozó szabályok. Bp. 1897.

Budapest Székes Főváros Vásárcsarnokai. Bp. 1897.

Budapest Vásárcsarnokainak Évkönyve 1897–1933.58
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Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület  
rövid bemutatása 

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület munkájával arra törekszik 

2009 óta, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztéseket világos szabályrend-

szer alapján, a funkcionalitás szempontjainak szem előtt tartásával, esztétiku-

san és gazdaságosan lehessen megvalósítani a tulajdonosok, a felhasználók 

és az épített környezet használói érdekében. Ezt a célt az IFK elsődlegesen 

az alábbi programok megvalósításán keresztül kívánja elérni:

— világos, átlátható és kiszámítható településfejlesztési, építéshatósági 

szabályrendszer elérése;

— a tagvállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységének kiterjesztése, 

az épített környezethez kapcsolódó társadalmi értékek fokozott védelme;

— szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása itthon és nemzetközi szinten 

egyaránt, az ingatlanpiaci szereplők között, az ingatlanpiac és a gazdaság 

egyéb ágainak szervezetei között;

— az ingatlanfejlesztés szakmai színvonalának emelése;

— közös fellépés a hatóságok által szervezett nyílt, az épített környezettel 

kapcsolatos tanácskozásokon;

— az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos oktatási programok támogatása.

Elérhetőségünk:  www.ifk-egyesulet.hu  |  email: info@ifk-egyesulet.hu 

®

60

B
U

D
A

P
E

S
T

 K
Ö

Z
P

O
N

T
I 

V
Á

S
Á

R
C

S
A

R
N

O
K

A



BUDAPEST MMXIV

www.ifk-egyesulet.hu


