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nyitvatartási idő

H_ ZÁRVA
K_ 06:00-17:00
SZ_ 06:00-17:00
CS_ 06:00-17:00
P_ 06:00-17:00
SZ_ 06.00-15:00
V_ ZÁRVA
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1076 Garay tér 20.
Építész: Szabó Jenő
Építtető: Budapest Székesfőváros XIII. Ügyosztály
Építés éve: 1929-1931
Felújítás éve: 2008
Épület funkciója: középület/piac
Elhelyezkedés: Külső Erzsébetváros, „Csikágó”
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///1920
A Keleti pályaudvartól néhány percnyi sétára lévő
Garay téri Piac száz éve szolgálja a kiskereskedőket
és a vevőiket. A XX. század elejétől kezdve nagy
népszerűségnek örvendett a Garay tér a piaci
üzekedés helyszíneként. A Piac eleinte csak a teret
töltötte meg, egyre terjeszkedett, majd elfoglalta a
Murányi-, Cserhát- és a Garay-utcák úttesteinek egy
részét – forgalmasabb napokon a Thököly útig. A
piac területigényének növekedése és népszerűsége
természetessé tette, hogy a tér körül a forgalom is
megnőtt.1

1931//Garay tér a piac építésekor
Fortepan_Lőw MiklóS

1971//Hús- és hentesportéka
Fortepan_Szalay Zoltán

A városvezetőség 1920 táján úgy döntött, hogy
áttelepíti a pokrócokon és a földön árusító kofákat
a méltóbb környezetet kínáló Vásárcsarnokba. 1931ben megnyílt a Szabó Jenő építész és Krendsei
Géza fővárosi műszaki tanácsos tervei alapján épült
új piac. Tervükben az árusító fülkék közötti utakat
üvegfedéllel fedték be. A Piac megnyitásának napján
olyan tömeg lepte el a vásárteret, hogy az árusítás
teljesen lehetetlen volt.2
Az épületegyüttes két szintes fedett vásárcsarnokból
és két oldalán a főtengelyre merőlegesen elhelyezett
üzletpasszázsok sorából állt. A nyeregtetős csarnok
mindkét oldalára impozáns kapuépítmény került,
lépcsőzetes tornyok alján a kapuk, felette üvegezett,
a két szintben csökkenő méretű hasábok. A
háromhajós vásárcsarnok és a keresztirányú
passzázsok vasbetonvázas szerkezetűek, nyerstégla
kitöltő falakkal.3
1
Magyarság 1927 június, 8. évfolyam 133. szám – „Sokmilliárdos bérházakat akarnak
kisajátítani a Garay téri Vásárcsarnok céljaira”
2
Az Est 1931 december (22. évfolyam 288. szám) – „Megnyitották a Garay téri zárt
piacot”
3
http://egykor.hu/budapest-vii--kerulet/garay-teri-piac/2967

1975//Árusítás a Garay téri Piacon
Fortepan_Kereki Sándor
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///1970

„Garay Piac” felirat az ideiglenes áruteren
falakon a cégérekkel
flickr_Joost_formerly habeebee

A kétszintes épületet 1970-ben korszerűsítették, majd
az 1990-es években egy fedett piactérrel bővítették.
2003-ban végül az önkormányzat a Vásárcsarnok
bezárása mellett döntött. Helyére egy négyszintes,
több funkciós központot építettek. A Piac és annak
hagyománya nem tűnt el: a Garay továbbra is a
kerületi identitás fontos eleme. A Vásárcsarnok
jelképe egy kőoroszlán volt, melyet az építkezés
befejeztével régi pompájában helyezték volna vissza.
A Piacot a tervek alapján a földszinten kaptak volna
helyet egységesen kialakított üzletekben. A 2005ös átadásig az árusokat ideiglenesen a Rottenbiller
utca 50-60. szám alá költöztették.1
Az épület 72 éven keresztül szolgálta a fővárost,
azonban az évek során annyira rossz állapotba
került, felújítása helyett 2003-ban az önkormányzat
bezáratta. Az önkormányzat legfőbb követelménye
az volt, hogy a tér töltse be korábbi funkcióját, de
egyben a XXI. század követelményeinek is megfeleljen.
Az épületet lebontották, helyébe magánbefektető
a felszín alatt négy, fölötte pedig kettő, valamint a
sarkokon további négy szintes Garay Plazát építtette
fel. A piac egy szinten működik tovább, a többiben
szolgáltatók, vendéglátók, lakások, mélygarázs
kaptak helyet. A Garay tér ezzel a komplexummal
lényegében véve megszűnt, a térre emelt épület
föléje emelkedik a környező házaknak.2

Húsáru a Rottenbilleren
saját gyűjtemény_Németh Ambrus

1
Mai Budapesti nap 2004. január (2. évfolyam, 12. szám) – Kisdi Máté: „Olcsó és színvonalas lesz a Garay téri Piac”
2
https://mierzsebetvarosunk.blog.hu/2016/06/09/garay_ter_20_regi_piac
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///piaci hangulat
Emlékezetes Alfonzó-sztori: Alfonzó ugyanis fiatalon,
a Garay téri Piacon, apja üzletében dolgozott, nehéz
fizikai munkát végzett, a legnehezebb csomagokat
neki kellett emelgetnie. Alfonzó szerette ezt a világot,
mindig elérzékenyülten beszélt a Garay térről és
környékéről. Kellér Dezső egyszer meg is jegyezte
a lírai emlékezéseit hallgatva: — Józsi, Arany János
sem tudott ilyen áhítattal beszélni Szalontárói, mint
te a Garay téri Piacról.1

Alfonzó//Markos József

„…a piacon át törsz utat magadnak, s ha sikerül
átnyomulnod a használt ruhát-cipőt, kosarakat s
egyebeket árusítók sűrűjén, meg¬csapja orrodat a
hordóskáposzta és a forró lángos illata. — Virágot
vegyen aranyoskám! — nyúl feléd egy barna kéz, de
te zöldpaprikát akarsz és beállsz egy hosszú sorba.
Elégedetten fedezed fel, hogy jó helyre álltái, merő
véletlenségből, mert paprika, hagyma és tojás is van
ugyanannál a standosnál, így egy sorbaállás¬sal
megúszod az egészet. Megnyugodva engeded át
magad a „piac" élvezetének.”2

1975//A Piac bejárata előtt
Fortepan_Kereki Sándor

1
Film Színház Muzsika 1972. január-június (16. évfolyam 26. szám) – „Színészek az
orfeumban”
2
Az Új Hídfő 1984, 3-4. szám – Bessenyei Gabriella: A Garay tér – avagy – ez is Budapest
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