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Részletek a könyvből 
 
„Már az 1860-as években felvetődött, hogy a főváros vásárcsarnokok építésével javítson 

az élelmiszerellátáson. A körvonalazódó program egyik fő feladatának azt szabta, hogy csak 
ellenőrzött élelmiszer kerülhessen értékesítésre. Ezért nemcsak a kiskereskedelmi hálózat 
kialakítását kellett megszervezni, hanem a nagybani árusítást is szabályozni kívánták.” 

 
„A IV. sz. vásárcsarnok – Hunyadi tér 
 
A Hunyadi téri piac forgalma mindig felkeltette a vállalkozók érdeklődését. Már a 

vásárcsarnoképítési program kezdete előtt is sorra jelentkeztek, hogy élelmiszer -
vásárcsarnokot építhessenek ezen a helyen. Klauber Vilmos beadványában egy 60x30 méteres 
csarnok építését kérvényezte 1882-ben. 35 évre kérte a telekhasználati jogot, ezután az épület 
a főváros tulajdonába került volna. 17 000 Ft-ból tervezte megvalósítani az elképzelését. Az 
árból arra következethetünk, hogy a vállalkozó nem törekedett arra, hogy rangos épülettel 
gazdagítsa a fővárost. 

A kerületi csarnok felépítését, mint a többi területen, itt is a főváros vállalta magára. 1892. 
február 24-én fővárosi határozat döntött arról, hogy a Hunyadi téri csarnok a Hunyadi tér 5. és 
a Kemnitzer u. 18. számú telken épüljön föl.  

A Mérnöki Hivatal, leterheltségére hivatkozva nem vállalta a megtervezését, ezért Czigler 
Győzőt bíztál meg, aki a fővárosi vásárcsarnokrendszer kialakításában elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. A Hunyadi téri épület tanulmányterve 1893-ban készült el. A fővárosi 
zsűri itt is hasonló szerkezeti módosításokat kért, mint a II. és. III. kerületi csarnokoknál. 
Ennél az épületnél a tervezett lemezalap helyett sávalapozást javasoltak.  A belső 
téglaburkolat helyett javasolták, hogy vakolt felület készüljön, csökkentették a külső kő- és 
szobrászmunka mennyiségét, a tető terhelési adatait, az utcai bérhelyiségekben falkárpit 
helyett festést javasoltak. A húsos pavilonnál fajansz helyett keramit burkolatot kellett 
tervezni. 

1894. május 16-án mutatta be az építész a módosított terveket és a költségvetést, amelyek 
alapján – a bérházzal együtt – 566 000 Ft építési költséget szavaztak meg. 

Az épületet három oldalról közterület határolja. Az Eötvös utca, Hunyadi tér és a 
Kemnitzer (ma Szófia) utca felé épülhetett homlokzat, a negyedik oldalon meglevő épülethez 
csatlakozik a csarnok. A háromhajós csarnokteret egy-egy kétemeletes bérház fogja közre. A 
3350 m2-es telekterületből a csarnoktér 2140 m2-t foglal el. Szélessége 43 m. A háromhajós 
szerkezet bazilikálisan kiemelt főhajója 18 m fesztávú. A főszaruállások tartóinak alsó öve 
kosárívű. Az ezeket összekötő szelemenek párhuzamos övű rácsok. Eredetileg az épületben 
230 állandó és 62 ideiglenes, 4-6 m2-es elárusító helyet alakítottak ki. A nagy csarnoktér 
berendezései a többi kerület csarnokaiéval azonosak. Itt is volt eredetileg egy utcáról 
megközelíthető vendéglő, de 1900-ban ezt is üzlethelyiséggé alakították. 

Az épületben levő pincét elsősorban raktározás céljára használták. A csarnoktér két végén 
az architektúra kisebb léptékű, annál jellegzetesebb viszont az oldalhomlokzat. A csarnoktér 
belső szaruállásaihoz igazodó lizénák tagolják a felületet, közöttük háromosztású 
üvegablakok vannak. Ezen az oldalon is a környező lakóházakhoz igazodó osztják a sárga 
látszótéglás homlokzatot. A belső térben is megjelenik ez a téglaburkolat az égetett sima 
agyaglappal burkolt falfelület fölött. A külső jellegzetes díszei a falpilléreken lévő ökör-, 
sertés- és tehénfejet ábrázoló kőfaragványok. A félköríves ablakok záróköveit szatírfejek 
díszítik. Czigler Győző építészetére jellemző finom részleteket különösen ezen az oldalon 



találunk. Az épület mai, erősen elhanyagolt állapotában is szembeötlő, hogy milyen igényes 
megjelenésű lehetett.  

Végleges építési költsége 473 347 Ft 61 kr, a kisajátítási költség 234 090 Ft 03 kr, az 
összes költség 707 437 Ft 64 kr volt. Az építésen 28 vállalkozó dolgozott. A föld-, a 
kőműves- és az elhelyező munkákra Joó Lajos kapott megbízást. A vasszerkezeti munkákat a 
Danubius Schoenichen-Hartman Egyesült Hajó és Gépgyár Rt. végezte. A használatbavételi 
engedélyt 1896. július 29-én adták ki. Az épületet hivatalosan december 22-én vették át.  

A kerületi csarnokok közül a Hunyadi téri volt a legnépszerűbb, s már 1897. 
novemberében felvetették, hogy a túlterheltség miatt bővíteni kellene. Elsősorban karzat 
építését szorgalmazták, de született olyan elképzelés is, hogy bővítés helyett inkább egy 
másik vásárcsarnok épüljön a kerületben.” 
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