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VÁSÁRCSARNOK, MINT KÖZÖSSÉGI TÉR
KLAUZÁL TÉRI CSARNOK REKONSTRUKCIÓJA
ÉPÍTÉSZ a r c h i t e c t :  KUN ZOLTÁN SZÖVEG t e x t :  CSONTÓ SÁNDOR FOTÓK p h o t o s :  HAJDÚ JÓZSEF

Évekig jártunk muszájból a globalizáció, az igény
te lenség és a trehányság által lepusztulni ha
gyott, kiüresedett Klauzál téri vásárcsarnokba. 
M ost újra öröm ide betérni, mert a rekonst
rukció során sikerült visszaidézni az épület ke
letkezési korát, harmóniát teremtve a modern 
építészeti és technológiai elemekkel,

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa már 1889-ben a ján lot
ta a főváros vezetésének az -  esztétikai és közegész
ségügyi szempontból is -  elavult, bár hangulatos utcai 
p iacok felszám olását és a vásárcsarnoki rendszer k i
ép ítését. „...é re tt közszükségletté vált immár az é le l
mezési vásárcsarnokok intézményének meghonosítása, 
am itől 1 /2  millió lelket számláló fővárosunk egészséges 
és lehető leg olcsó élelmezése függ.” A csarnokokat a 
sűrűbben lakott terü leteken, a már meglévő, könnyen 
megközelíthető piacterekhez kapcsolódva, berlini minta
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alapján te lep íte tték.1897. február 15-én este egyszerre n y ito tt meg a látványosság
számba menő, egységes nyerstégla borítású, tágas Központi Vásárcsarnok és a négy 
fiók csarnok, melyek közül a Klauzál téri vo lt a III. számú.

A belső-erzsébetvárosi, akkor István téri vásárcsarnok tervezését a székesfővá
ros mérnöki hivatala végezte, melyben közrem űködött Kom m er József és Klunzinger 
Pál. A kivitelezésben 26 különböző vállalkozó vett részt, köztük a kor neves iparosai, 
mint a Waagner R. F. iroda és a S ch lick-fé le  vasöntöde. A szabálytalan, fe rde ka
lapos, T alaprajzon fekvő épület azért a laku lt így ki, mert o lcsóbb  volt a két Akácfa 
utcai te lke t kisa játítania városnak, mint a té r felőlieket. A bérházat viszont a térrel 
szemközti oldalra helyezték, hiszen így értékesebb lakásokat lehetett nyerni, ami a 
csarnok bevételeit növelte. A földszint+3 emeletes lakóépület a Klauzál tér fe lő l zárt
sorú beépítéssel csatlakozik a környezetéhez. A középső m ezőt a tetőből kiemelkedő, 
meredek hajlásszögű to rony hangsúlyozza, melynek tengelyében oromfalas te tő fe l
építmény emelkedik ki. A lakóépület tengelyében elhelyezkedő széles udvari bejáratot 
két öntöttvas oszlop osztja tovább, középen a kocsiáthajtóval, a széleken a gyalogos 
bejárókkal. A tér felől öt, az utca felől 9 hajós csarnok a zárt sorú beépítések m iatt a 
világító udvarokon át kevesebb fényt kapo tt volna, ezért a fe lső ablakos, shed tetős 
(fűrészfogas) m egoldást alkalmazták, ami egyedülálló a fővárosi csarnokok között.





A csarnok építészeti értékei és megjelenése 120 év 
után is v ita thata tlanu l kvalitásos, a kiemelt ipari m ű
emlékeinkhez sorolható. 1987-es részleges átalakítása 
szerencsére nem érintett lényeges szerkezeti elemeket, 
és ezeket a mostani m egújításnál v isszabontották. A 
2014-ben kezdődött rekonstrukciót vezető Kun Zoltán 
építész-tervező számos alkalommal bizonyította a mű
emlékvédelemben való jártasságát, melyet ICOMOS díj 
is jelez. A rehabilitáció során a lakóépület hom lokzatát 
és a hozzá tartozó belső udvari részt is m egújították. 
Korábban az udvari bodegák és árusok nem csak a 
csarnokba való bejutást akadályozták, de a ház lakó i
nak életét is megkeserítették. Ezeket mára eltüntették 
és egy üvegtetővel fedték le az udvart. Az új tartószer
kezet acél konzolai két helyen kibújnak a szerkezet fölé, 
így b iztosítják a megfelelő szellőzést.

A csarnoktérben átlá tható , befogadható, tisz ta  és 
világos kép fogadja a belépőt. Gyönyörűen érvényesül 
a szegecselt, öntöttvas oszlop tartószerkezet és teljes 
szépségében m egm utatkozik a fa fedélszerkezet. Az 
újonnan kia lakított galériaszint nagysága a te tő  szélső 
axisaihoz igazodik, ezért továbbra is érzékelte ti, sőt 
közelebb hozza a csarnok eredeti nagyságrendjét. A 
feljutást a hagyományos lépcsők mellett mozgólépcső 
és liftek is segítik. A kor elvárásainak megfelelően átala

kított épületben a pinceszinten 900 m2 raktár és 500 m2 rakodóterület, a földszinten és 
galérián 2100 m2 üzletterület, továbbá 25 őstermelői asztalhely jö tt létre. A földszinten 
a klasszikus piaci funkció megtartása m ellett -  a vásárlók teljes körű kiszolgálása ér
dekében -  egy 1000 m2-es eladótérrel rendelkező szupermarket is helyet kapott. Az új 
elárusító pavilonok modern, kulturált kubusok, faburkolattal és átlátszó tetőkkel. Szí
nek, ízek és illatok kavalkádja, folyamatos és bőséges áruválaszték és vendéglátóipari 
létesítmények fogadják a honpolgárt és a tu ris tá t egyaránt. A gasztronómiai és esz
tétikai élményt is kínáló épület a kerület közösségi színtere is egyben, ahol lehetőség 
nyílik a kapcsolatok ápolására, a szabadidő eltöltésére.

A műemléki értékek megőrzése mellett a megújítás legfőbb értéke, hogy visszaköl
tözött bele az eredeti csarnok hangulat. De még nem is piac, nem is vásárcsarnok iga
zán, mert, hogy a szó valódi tartalommal, a tér pedig vevőkkel és eladókkal teljen meg, 
nos, ahhoz az önkormányzatnak át kéne strukturálnia a bérleti díjakat. A kevesebb töb 
bet hozhat. A helyszín tökéletes -  Pali bácsi tö ltö tt káposztája pedig jobb, mint otthon.

M ARKET HALL - A S  A COMMUNAL SPACE
RECONSTRUCTION OF THE HALL IN KLAUZÁL SQUARE, BUDAPEST

Built precisely 120 years ago, the market hall standing in Klauzál Square features archi
tectural values and an exterior which is by no means high-quality by today's standards. 
As such, it ranks as one o f the most prestigious industrial monuments. In charge o f the 
the reconstruction launched in 2014, arch itect and designer Zoltán Kun has proven on 
more than one occasions how skilled and experienced he is in the protection o f historic 
buildings, which is also proven by his ICOMOS prize. During the rehabilitation stage the 
facade o f the residential building and the cortile belonging to it were also reconstruct
ed. The stalls in the cortile  disappeared and the whole area has been covered with a 
glass roof. The steel brackets o f the new support system peep out at two points above 
the structure and thus facilitate the appropriate airing. A transparent and understand
able, clean and clear view awaits the visitors. The riveted cast iron columns system is
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beautifully manifested here much in the same way as the tim ber roofing which has been 
restored to its full glory. The newly bu ilt gallery has dimensions adjusted to the lateral 
axes o f the ro o f -  a solution making us even more aware o f the original scale o f the 
hall. Access is facilitated by traditional staircases, an escalator and lifts as well. Besides 
retaining the classic market functions, the ground floor also houses a supermarket on 
1,000 square metres to provide fu ll services. The new pavilions are modern structures: 
sophisticated cubes with wainscot and transparent roofs. Besides the preservation o f 
historic monuments the main value o f the reconstruction p ro ject is that it has actually 
managed to revive the atmosphere o f the original market hall.
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