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Gábor Eszter

A szubjektív és az objektív határán
Hogyan került az Andrássy úti villanegyedbe a Benczúr utca páratlan oldalának  

magas, zártsorú épületegyüttese?

Az itt következő rövid írás nem tudományos igényű 
elemzés, csupán egy hétköznapi kérdésre az építé-
szettörténeti kutatás segítségével adandó szerény vá-
lasz. Nem is mernék előállni vele, ha B. I. egyszer nem 
mondta volna, hogy azt szereti az írásaimban, hogy 
az épületek mögül mindig előbukkan az emberi tör-
ténet. Akkor most ismét próbálkozom, noha itt nem 
az épületek mögül, hanem inkább mellettük jelenik 
meg az emberi szál.

Az 1950-es, 1960-as években a Terézváros belső terü-
letén, először a Liszt Ferenc téren, majd a Király (akkori-
ban Majakovszkij) utca végén laktam. Újonnan érkezett 
pesti lakosként itt kezdtem a várossal megismerkedni. 
Itt sétáltam kamasz lányként esténként későbbi férjem-
mel, majd kevéssel később itt toltam ki a ligetbe leve-
gőzni a gyerekeimet; az utam leggyakrabban a Benczúr 
utcán1 vagy a Városligeti (akkor Gorkij) fasoron vezetett. 
Már a legkorábbi időkben is „csípte a csőrömet”, hogy 
hogyan került ide, a földszintes, egyemeletes házak-
kal, jobbára villákkal beépített zöldövezetnek szinte a 
közepére, a Benczúr utca egyik (nevezetesen páratlan) 
oldalára a kertnegyedet kettéosztó, jobbára kétemele-
tes házak alkotta épületegyüttes. 

Jobbra villák, balra villák, középen meg egy zártso-
rú magas fal.

Az Andrássy úti villanegyed

Mi is az Andrássy úti (helyesebben: terézvárosi) villa-
negyed? Az Andrássy út két oldalán, nagyjából a Bajza 
utca, Városligeti fasor, Dózsa György út, Lendvay utca 
által határolt terület, amely még ma is őrzi eredeti ker-
tes jellegét, és mint ilyen határozottan elkülönül a kör-
nyező, sűrű beépítésű Terézvárostól, Erzsébetvárostól. 
A külső szemlélő számára egységes terület történeti-
leg azonban nem egységes, két, pontosabban három, 
különböző időben létesült részből áll, és a két fő részt 
egymástól elválasztó határvonal nem a fő közlekedési 
útvonal, az Andrássy út, hanem a Benczúr utca. (És itt 
már meg is közelítettük a kérdésünket.)

A korábbi kertes terület a Városligeti fasor, amely a 
Terézváros és a Városliget közötti, akkor még mező-
gazdasági, pontosabban kertgazdasági terület 1800-as 
felparcellázásának során jött létre, a belvárost a Liget-

1 Az utcák pontos megjelölésével, az utcanevekkel a Városligeti 
fasor környékén mindig bajba kerülök, mert nem csak az utcák 
átnevezése okozza a címek változását. 1800-ban, a Városligettől 
a városárokig húzódó terület felparcellázásakor a kialakított ingat-
lanokat a telekkönyvi megjelölésük alapján nevezték meg. Adott 
esetben Városliget (ez volt a vonatkozó telekkönyv neve) előtag 
után következett az 1–200.-ig tartó sorszám; röviden V. 1–200. 
A V. 31–59. tartó számok vonatkoztak a Városligeti fasor északi, 
egyben a mögöttes utca déli oldalára is, hiszen a telkek mind-
két oldal felé rendelkeztek utcai fronttal. A megosztások során 
kezdték különválasztani a megjelölést, használni az utcanevet. 
A Városligeti fasor név maradt ugyan, de ettől kezdve (a pontos 
évszám nem határozható meg) a Városligeti fasori ingatlanokat 
rendszertelenül számozták a telekkönyvi szám, illetve az utcai 
házszám szerint; ezzel nagy zavart okozva a későbbi azonosítás-

ban. A „hátsó front” neve János utca volt, ennek a belső szakasza a 
három rózsa (ma Rózsa) utcától a felső erdősorig (ma Felsőerdő-
sor utca) a kis János utca (ma Németh László) nevet viselte, a felső 
erdősornál megtört vonalú utcának a liget felé eső hosszabbik 
szakasza pedig a nagy János utca nevet. Idővel (a pontos évszám 
nem határozható meg) a név eredetének ismerete természetesen 
elhalványult, és a jelző a név részévé vált, az írásmód Kis Jánosra, 
illetve Nagy Jánosra módosult. 1921-ben az utca a Benczúr nevet 
kapta, és csodálatos módon ma is ezt a nevet viseli. A Nagy Já-
nos–Benczúr utcai névcserével egyidejűleg a házak számozása is 
megváltozott, igazodva a telekmegosztásokhoz, illetve -össze-
vonásokhoz. Előfordul tehát, hogy egy háznak egymás után há-
rom-négyféle megjelölése is található. A fenti szövegben időnként 
kénytelen vagyok az eredeti megjelölést használni, és a lehetősé-
gek szerint utalni a mai címre, amelyen a ház megtalálható.
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tel összekötő Király utca folytatásaként. Az útvonal 
eredeti jelentőségét igazolja, hogy a parcellázás so-
rán kialakított kétszáz kerttelek telekkönyvi számo-
zásában a fasori kertek az 1–60. közötti telekkönyvi 
számokat kapták. A fasor két oldalán elterülő telkek 
a 19. századi városi térképeken következetesen „Dísz-
kertek” megjelöléssel szerepeltek. A fasori kertek egy-
ségesen 1200 négyszögöl területűek voltak, 12 öl utcai 
(fasori) fronttal és 100 öl mélységgel. (A sorban első 
és utolsó telkek – 1. és 60. –, valamint a 30. és 31. szá-
mú telkek valamelyest eltértek a szabályos formától, 
mert ezekhez csatolták a parcellázott terület eredeti 
szabálytalansága következtében fennmaradó töredék 
területeket.) A telkek hátsó frontja mentén, tehát 100 
öl távolságra az utcafronttól, a fasorral párhuzamos 
utcákat nyitottak az Erzsébetváros felé a külső Dob 
(később Damjanich), a Terézváros felé Nagy János (ké-
sőbb Benczúr) névvel. (Talán megjegyzendő, hogy a 
fasortól, illetve a Külső Dob utcától következő terület 
1882-ig még a Terézvároshoz tartozott, csak akkor vá-
lasztották ketté a kerületet, és alakították ki az önálló 
Erzsébetvárost.)

A díszkertek területe tehát eredetileg a mai Benczúr 
utcától a Damjanich utcáig húzódott. A fasori villane-
gyed még a városon kívül épült, a pesti polgárok nyári 
tartózkodását, a kőrengetegből a közeli fás, hűvösebb 
helyre menekülését szolgálta, az itteni épületek a szó 
valódi értelmében nyaralók voltak.

A következő hét évtizedben a város már megközelí-
tette a ligetet, az 1871–1872-ben tervezett Sugárút (ké-
sőbb Andrássy út) a Belváros és a Városliget összeköt-
tetését szolgálta. Az útvonalat két nagy tér, az Oktogon 
és a Körönd (ma Kodály körönd) három részre osztotta, 
és a Liget felőli harmadik szakaszt már növényekkel 
lazított beépítési formában tervezték, a Körönd és a 
Bajza utca között kétemeletes házakkal zártsorú be-
építésben, de a házak előtt ötméteres előkertekkel. 
(E mögött a szakasz mögött a fasori kertek első sza-
kasza volt, de a két terület nem kapcsolódott össze, a 
Felsőerdősor zártsorú beépítése ezt nem segítette elő. 
A Bajza (egykori Hajcsár) utcától a Dózsa György (egy-
kori Aréna) útig szabadon álló, villaszerű házakat kel-
lett építeni, eredetileg maximálisan egyemeleteseket. 
Az itt épülő házak már „városi házak” voltak, és állandó 
lakásul szolgáltak. 

A Sugárút kitűzésével párhuzamosan a villasor mö-
gött mellékutakat is nyitottak, általában a főútvonali 

telkek hátsó frontja előtt – elsősorban az akkor még 
használatos lovas fogatok ki-be közlekedésének segí-
tése céljából. Gyakorta külön parcellázták a főútvonali 
és a mögöttes telkeket, így téve olcsóbbá az építkezé-
seket, mert a mellékúti telkek négyszögölára sokkal 
alacsonyabb volt a sugárútiakénál. Az első építkezé-
seknél az egymás mögötti telkeket összevonták, majd 
a századfordulóra, a lovas fogatok háttérbe szorulásá-
val a kertben épült istállókat lebontották, és a telkeket 
ismét kettéosztották. A Sugárút kitűzésével együtt ke-
resztirányú mellékutcákat is nyitottak: a már meglévő 
Epreskert (ma Munkácsy Mihály) utcát szabályozták, és 
a Liget felé további öt telek távolságra megnyitották a 
Bakony (később Bulyovszky, ma Rippl-Rónai) utcát is. 
A mellékutak: a Lendvay utca és a Délibáb utca nagyjá-
ból párhuzamosak voltak a Sugárúttal, míg a közelben 
fekvő Nagy János (Benczúr) utca vonala néhány fokkal 
eltért a párhuzamostól, a Liget felé kissé eltávolodott a 
Délibáb utcától, ennek következtében létrejött egy 3708 
négyszögölnyi köztes terület, amely egyik szabályosan 
kialakított (parcellázott) területhez sem tartozott. Ezt 
a Délibáb és Benczúr utcák által közrefogott területet 
tekintem a harmadik részterületnek.

Az 1870-es és 1880-as évek fordulójára kialakult kép 
szerint a két terület funkcióját tekintve eltért egymás-
tól: a nagy fasori kertekben nyári használatra, nyaraló 
céljára szolgáló villák, míg az újonnan felosztott terü-
leten, kisebb telkeken állandó lakásul szolgáló korszerű 
„városi villák” épültek.

A sugárúti és különösen a mellékúti telkeknek a Vá-
rosligeti fasoriakéinál lényegesen kisebb volta azt mu-
tatta, hogy kisebb telkeken is lehet, ha nem is elegáns 
villákat, de módos, kertes családi házakat építtetni, ergo 
nagy luxus a túl nagy telek – különösen, ha a hátsó terü-
let nincs is kellőképpen kihasználva –, ezáltal biztatást 
adtak a nagy fasori telkek megosztására. (Az Andrássy 
út 1885. évi megnyitásától a Millenniumig tizenkilenc 
fasori telekmegosztásról tudunk.)2

Az építésügyi előírások

A Városligeti fasorra és az azt körülvevő területekre vo-
natkozó előírásokat csak viszonylag késői időpontoktól 
ismerünk. Az első pesti építési szabályzat, a Tudományos 
Gyűjtemény 1839. kötetében megjelent Közönséges Építési 

2 Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. Budapest, Osiris Kiadó, 2010. 94–95. 
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Rendszabás Szabad Királyi Pest Városára nézve3 – amely még 
külön, mintegy függelékként közli a Különös Építési Rend-
szabás Pest Külvárosainak szélső részeire nézve című előírá-
sokat – még nem alkalmazza az építési övezet fogalmát, 
ahogy az 1870-ből származó Ideiglenes utasítás Buda és 
Pest városok középítészeti bizottmányai számára az építke-
zés ügyében4 sem. Az 1886. szeptember 1-jétől érvényes 
újabb építési szabályzatot,5 amely már tartalmazta az 
építési övezetekre vonatkozó előírásokat, a városi ható-
ság és az 1870-ben alakult Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
közötti, évtizednél hosszabb ideig tartó aktatologatás 
után, 1890-ben A Fővárosi Közmunkák Tanácsának Hivata-
los jelentésében, az 1870. évi X. t-cz. 22.§-ra hivatkozva 
tették közzé.6 A Szondy utca és a Városligeti fasor, il-
letve az Aréna (ma: Dózsa György) út és a Felsőerdősor 
közötti terézvárosi villanegyedet – külön megnevezés 
nélkül – a harmadik építési övezetbe, az „úgynevezett 
nyaraló-terület”-be sorolták.7 Ebben az övezetben a leg-
fontosabb előírás a szabadon álló beépítés volt. „A har-
madik építési övezet területén csak szabadon, az utczai 
vonaltól legalább 5, a szomszédok felől pedig legalább 3 
méter távolságra álló nyaralólak és ahhoz tartozó mel-
léképület építhető […]”8 Ám ez alól a szigorú feltétel alól 
egyidejűleg kivontak néhány házsort: „A megállapított 
nyaralószerű építési mód változást szenved az egész 
Nagy János-utcza déli oldalára nézve, hol is az utczai 
vonalon zárt sorban kell építkezni. Ugyanígy kell épít-
kezni a felső erdősornak a Nagy János-utcza és a város-
ligeti fasor közötti részében, a Damjanich-utcza éjszaki 
oldalán […]”9 Tehát az építési övezetekre vonatkozó első 
szabályozás már tartalmazta a terézvárosi villanegyed 

kivételes előírásait, de már ez az első említés is kivonta 
ezen előírások érvénye alól a Nagy János utca déli (azaz 
páratlan) oldalát. Ezzel elismerte a meglévő állapotot. 
Az épületek magasságára vonatkozó speciális előírást 
nem tartalmaz a szabályzat.

A következő – már teljes mértékben hivatalos – épí-
tési szabályozás, az első kiadásban 1894-ben, majd a 
másodikban 1899-ben megjelent Építésügyi Szabályzat 
Budapest Fő- és Székváros területére10 című már kiemelt 
helyen, az általános határozatok között foglalkozik az 
övezetekkel, a harmadik (nyaraló) övezetek között a ko-
rábbihoz hasonlóan (bár nem azonosan) jelöli ki a teréz-
városi villanegyedet.11 A Nagy János utca déli, valamint 
a Damjanich utca északi oldalának eltérő kezeléséről 
itt nem esik szó, azt később „Az építkezés módja” című 
fejezetben határozzák meg,12 hogy a harmadik övezet-
ben előírtak közül kiemelik a Nagy János utca déli és a 
Damjanich utca északi házsorának beépítés módját. 
(Pontosabban: a 134. § szerint a bal parti városrészben 
a második övezet építési módja szerint zárt sorban kell 
építkezni a Nagy János utca déli oldalán és a Damjanich 
utca északi oldalán.) 

A Nagykörúton túli – sűrű és magas beépítésű – má-
sodik övezeten belül kiemelték a villaszerű beépítésre 
kijelölt harmadik övezetet, és ezen belül zárványként 
kijelölték a második övezeti előírások szerint építendő 
területként a Nagy János utca déli és a Damjanich utca 
északi oldalát. Az előzmények ismerete nélkül valójában 
nehezen érthető, zavaros képlet alakult ki.

A fentieket összefoglalva: 1870, illetve 1886 és 1894 
között a Fővárosi Közmunkatanácstól írásbeli engedély 

3 Tudományos Gyűjtemény, 1839. VIdik kötet. 23dik esztendei Folyamat. 
Pesten, Trattner-Károlyi, 13–48. Közönséges Építési Rendszabás 
Szabad Királyi Pest Városára nézve, benne: uo. 38–48. Különös Épí-
tési Rendszabás Pest Külvárosainak szélső helyeire nézve.

4 BFL II. 1.a. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának jegyzőkönyvei. 1870. 105–
109. A fővárosi közmunkák tanácsa 1870 évi September 17én d.e. 10 
orakor kezdett s d.u. 5 orakor folytatott ülésének Jegyzőkönyve.

5 A Fővárosi Közmunkák Tanácsának Hivatalos jelentése 1886., 1887. és 
1888. évi működéséről. Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvénytársa-
ság 1890. 98–133. Az építési ügyet a fővárosban szabályozó utasítás 
(1870. évi X. t.-cz. 22. §). 

6 A Fővárosi Közmunkák Tanácsának Hivatalos jelentése 1886., 1887. és 
1888. évi működéséről. Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvénytársa-
ság 1890. 98–133. Az építési ügyet a fővárosban szabályozó utasítás 
(1870. évi X. t.-cz. 22. §). Különös, hogy ez a szabályzat címében nem 
jelöli ideiglenes voltát, csupán a bevezető szakaszban említi, hogy a 
nézetkülönbségek miatt érezte magát kényszerítve, „a fővárosi ha-
tóságoktól függetlenül, rendszeres utasítás alakjában szabályozni”. 
Uo. 98.

7 „Ide tartozik […] azon terület, melynek határát képezi az aréna úttól 
kezdve a Szondy-utcza, innen a Bajza utcza a Nagy-János utczáig itt 

a felső erdősor (a régi lövölde kihagyásával), a Damjanich-utcza és 
az Aréna-út, […]” 33. §. Uo. 112.

8 Uo. 112.
9 Uo. 112.
10 Építésügyi Szabályzat Budapest Fő- és Székváros területére. Az 1870. évi 

X. törvényczikk alapján kiadja a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Má-
sodik hivatalos kiadás. Budapest, Légrády Testvérek. 1899.

11 Uo. 7. §. „A III. övezet. […] a balparti oldalon azon terület, […] mely-
nek határát képezi az aréna úttól kezdve a Szondy-utcza, innen 
Bajza-utcza a Nagy János-utczáig, ezen haladva a felső erdősor, lö-
völde-tér, Damjanich-utcza és az aréna-út és István-út által közre-
fogott terület”. Uo. 4.

12 „III. övezetben csak szabadon álló nyaralókat és azokhoz tartozó 
melléképületeket szabad építeni, melyeket úgy kell elhelyezni, hogy 
legkülsőbb falsíkjuk (kiszökellésük) az utcai vonaltól legalább 5 mtr, 
a szomszédos telektől pedig legalább 3 mtr távolságra álljon. […] 
tűzfalak kizárásával mindig nyeregtetővel látandók el.” „Kivételeket 
e §. rendelkezései alól a 134., 135., 136. és 137. §§. tartalmazzák.” Rész-
letezve: „134. §. a balparti városrészben a II. övezet építési módja 
szerint [zárt sorban] kell építkezni b) a Nagy János utca déli oldalán; 
d) a Damjanich-utcza északi oldalán.” Uo. 39–40.
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13 Építésügyi Szabályzat Budapest székesfőváros területére. Az 1870 
évi X-ik törvénycikk alapján kiadja a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. 
Második, kiegészített kiadás. Budapest, 1926.

14 Uo. 11. o. 10/a §.
15 Uo. 49–50. o. 143–144. §.
16 BFL XV. 221/18 Sz. Kir. Pest városának térképe. Beltelkek 22, 23, 24, 

25, 26. szelvényei. Saját háromszögelése és felmérése szerint má-
solta Halácsy Sándor vállalk. Mérnök. Ezeknek a szelvényeknek 
alapján szerkesztette meg Kuczogi Zsuzsa a Városligeti fasor menti 
kertterület 1871-es állapotát mutató áttekintő térképét. Lásd Gá-
bor Eszter: Stadtwäldchen Allée – Városligeti fasor (1800–1873). 
Magyar Műemlékvédelem, 13. 2006. 98–99. A kevéssé kontrasztos, 
halvány nyomás miatt nehezen értelmezhető. Eszter Gábor: Die 

Stadtwäldchen Allee (1800–1873). Die Baugeschichte eines Pester 
Villenviertels. Acta Historiae Artium, 48. 2007. 41. Bár kis méretű, de 
a kontrasztos nyomás következtében az épületek jól láthatóak. 
Lásd Gábor 2010 (ld. 2. j.). 102. Jól áttekinthető, jelzőszínekkel ké-
szült, részletgazdag, de a mérete miatt inkább csak nagyítóval 
használható.

17 Gábor 2010 (ld. 2. j.). 156, 182; Gábor 2006 (ld. 16. j.). 145, 165.
18 Gábor 2007 (ld. 16. j.). 78; Gábor 2010 (ld. 2. j.). 146.
19 A Sugárút (az út maga, nem a környező épületek) kiépítése 

 1875-ig elkészült, a mellékutcáké vontatottabban haladt, de az 
1885. évi Országos Kiállítás ünnepélyes megnyitásával összekap-
csolt átadás kötelező határidőként szerepelt. Lásd Gábor 2010  
(ld. 2. j.).

volt arra, hogy a Nagy János utca déli és a Damjanich 
utca északi oldalán „az utczai vonalon zárt sorban kell 
építkezni”.

Az Építésügyi szabályzat 1926-ban kiadott változata13 
az érintett területet kis eltéréssel határozta meg: „az a 
terület, amelyet az Aréna-úttól kezdve a Szondy-utca, 
a Bajza-utca, a Benczúr-utca, a Felső-erdősor, a Lövöl-
de-tér, a Rottenbiller-utca, a Damjanich-utca és az Aré-
na-út határol, kivéve ebből a II. övezetbe tartozó Rot-
tenbiller-utcai telkeket”.14 Itt kivételként a Rottenbiller 
utca egy része szerepel, a Benczúr utca és a Damjanich 
utca nem. „Az építkezés módja” című fejezet azonban 
már részletezi – helyenként egyes telkekre lebontva 
– a beépítési feltételeket. A 143. § a Benczúr utca déli 
oldalán zártsorú beépítést írt elő a telek hátsó határ-
vonalától minimálisan 20 méter szabadon hagyandó 
távolságra, az utcai vonaltól maximálisan 50 méterig 
beépíthetően. (Azaz az utcavonaltól 50 méter mélysé-
gig lehetett építeni, ha még szabadon maradt – kertnek 
– húszméternyi terület.) A 144. § szerint a Damjanich 
utca északi oldalának beépíthetőségét 70 méter mély-
ségűnek engedélyezték; a többi feltétel azonos volt. 
A beépítési magasságot a Benczúr utca déli oldalában 
három emeletben maximálták (143. §), a Damjanich ut-
cára vonatkozóan nem is említik (144. §).15

Az építésügyi előírások sora azt igazolja, hogy a ha-
tóságok, elsősorban a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 
már a kezdetektől tudomásul vette, hogy a „díszker-
tek” meghatározta városnegyed külső határvonalai 
oly mértékben vannak oda nem illő épületekkel be-
építve, hogy a magántulajdon sérelme – a terület ki-
sajátítása – nélkül egységes nyaralóövezetté már nem 
alakítható. (Az Andrássy útnak és közvetlen környé-
kének szabályozása, parcellázása annyi gonddal és 
kiadással járt, hogy nyilván fel sem merült, hogy az 
egységesítés miatt még egy gondot a nyakukba ve-
gyenek.) A rendeletekbe befoglalták tehát a díszker-
tek külső frontjainak zártsorú beépítését. A bonyolult 

megfogalmazások és körülírások ezt az engedményt 
igyekeztek elfedni, nehogy precedensként szolgáljon.

A gyakorlati megvalósítás

Az 1870. évi Ideiglenes utasítással egy időben készült Ha-
lácsy Sándor saját felmérésen alapuló térképsorozata 
Pestről, amelynek 22–26. számú szelvényei együttesen 
ábrázolják részletekbe menően a szóban forgó terüle-
tet.16 A térképeken jól látható, hogy a Nagy János utcai 
határvonal ekkor szinte folyamatosan beépített volt. 
Az épületek szerény méretűek, nem terjedtek mélyen 
a telek, a kert belseje felé. Kevésről ismerünk tervet, de 
azok egy kivétellel földszintes, kisvárosias jellegű épü-
leteket mutatnak.17 Ilyen volt Bártfay László háza a Vá-
rosliget 47–48. számú telken (a mai Benczúr utca 21–23. 
helyén, 1855-ben, Johann wagner terve szerint épült), 
ilyen a dúsgazdag görög kereskedő Constantin Muraty 
(egyébiránt gróf Teleky Pál nagyapja) háza a Városliget 
38. számon, a mai Benczúr utca 37. helyén (1860, Anton 
Lohr), ilyen Jakobovits Adolfé a Városliget 42. számon, 
ma Benczúr utca 33. (1869, Carl Heinrich), és ez a sor még 
folytatható; a kivétel a Városliget 45–46. számú telken, 
a mai Benczúr utca 25–27. helyén Just Kálmán részben 
emeletes, a telek teljes szélességét elfoglaló „nyárilaka” 
(1869, Benkó Károly). Ez az épület ugyan az utcai határ-
vonalon állt, de arra egy alig áttört fallal, míg főhom-
lokzatával a hatalmas – egykor Széchenyi István által 
birtokolt és nagyon nagyra értékelt – kert felé fordult.18

A Sugárút (1885-től Andrássy út) területének kijelölése 
1870-ben kezdődött. Az útvonal, a kapcsolódó mellék-
utcák irányának meghatározását követte az igénybe 
veendő területek kijelölése, megszerzése – egyezség 
útján megvásárlása, illetve szükség esetén kisajátítása. 
Mindez az 1880-as évek közepéig, az Andrássy út 1885-
ben történt megnyitásáig elhúzódott.19 A villanegyed-
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20 BFL IV. 1324.a. Pesti telekkönyvek 64. kötet (Városliget I.) 180. lap.
21 Az Andrássy úti villanegyed történetéből. A közbeékelt telektömb. 

Kézirat. 
22 A második emeletet 1932-ben építették rá.
23 Meinig házának tervei nem maradtak fenn, csak a lakhatási en-

gedélyéből tudhatjuk, hogy egyemeletes volt, az emeleten négy 
szobával és egy fürdőszobával, a földszinten három szobával, egy 
fürdőszobával és két konyhával. Tehát az emeleti lakás konyhá-
ja is a földszinten volt – továbbá volt a földszinten egy másik lakás 
is, azt nem tudni, hogy ahhoz hány szoba tartozott a háromból. 
Az emeleten az építész elegáns lakása, a földszinten egy sokkal 
szerényebb. Ez a ház rövid életű volt, 1910-ben szintenként két-két 
lakással Szalay Béla megrendelésére Fellner Sándor tervezte a ko-
rábbinál lényegesen nagyobb, ma is álló épületet. 

24 Wellish tervező volta nem biztos, mert a terveken csak Majoros-
sy Géza építőmester szignója szerepel, de a néhány évvel későbbi, 
1903-as toldaléképítés irataiban megnevezik a tervező Wellisch Alf-
rédot (BFL. IV. 1407.b. III. 1121/1903). A tervlapokon ekkor sem szere-
pel Wellisch szignója, csak Krausz Gábor építőmesteré.

25 Gerster Béla itt a szabadon álló házak építését tartotta volna sza-
bályszerűnek, míg zólyomi Wagner az építési szabályzat azon ki-
tételéhez ragaszkodott, hogy az adott területen a zártsorú építés 
az előírt. (Bár egyik vitázónak sem volt teljesen igaza, hiszen a sza-
bályzat a Benczúr utca páratlan oldalára nem villaszerű beépítést 
írt elő, de a zártsor nem jelentette, hogy a telken belül a szomszéd 
határára tűzfalat lehet építeni.) 

26 BFL. IV. 1407.b. III.1620/95. Budapest Székesfőváros Tanácsának ira-
tai. Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára.

ben a Sugárút mindkét oldalán kijelöltek mellékutcákat; 
a délkeleti irányban a főútvonal és a Nagy János utca 
között a Délibáb utcát. A parcellázásba bevont terület 
a Felsőerdősortól az Epreskert (később Munkácsy Mi-
hály) utca között a Nagy János utcáig terjedt, míg az 
Epreskert utca és az Aréna (ma: Dózsa György) út kö-
zött csupán a létesítendő Délibáb utca északnyugati 
határáig. Más szavakkal: a városközeli két telektömb-
nek volt sugárúti és Nagy János utcai határvonala is; 
az Epreskert utcától a Liget felé eső két telektömbnek 
azonban nem.

Ez utóbbi – eredetileg Városligeti 120. telekkönyvi 
számmal jelölt – 3708 négyszögöl területű telektömböt 
nem érintette sem a Városligeti fasori, sem a sugárúti 
szabályozás.20 Tulajdonosa, Macher Károly 1850-ben, 
saját elhatározásából – természetesen városi tanácsi 
hozzájárulással – maga osztotta fel tíz részre. A terület 
az idők során a fejlődés természetes módján alkalmaz-
kodott „szabályozott” környezetéhez, miáltal később 
teljesen belesimult a villanegyedbe.21 

Az Andrássy úti építkezések hatása az 1880-as évek 
második felében jelent meg a Nagy János utcában. Ek-
korra elkeltek a beépíthető sugárúti telkek, az építke-
zésre vállalkozóknak kínálták magukat a közeli Nagy 
János utcai beépíthető ingatlanok, legyenek azok üre-
sek, vagy földszintes házakkal, netán melléképületek-
kel beépítettek. Vonzerejüket fokozta, hogy az építési 
előírások a Nagy János utca déli oldalára megengedték 
a zártsorú beépítést. Szaporodni kezdtek a fasori telek-
megosztások, és a Nagy János utca déli oldalára nyíló 
új telkeken a korábbi földszintes házak helyén maga-
sabb, emeletes, nagyvárosias házak épültek. Talán nem 
is véletlen, hogy a kínálkozó új lehetőséget az építési 
vállalkozók ismerték fel. Elsőként Hikisch Lajos építő-
mester, a régi budai építőmester-család tagja, ekkor 
már a Schubert és Hickisch építési vállalkozó cég társ-
tulajdonosa ragadta meg 1888-ban. Ő építtetett két-

emeletes házat a mai Benczúr utca 29. számú telekre. 
Őt követte 1891–1892-ben Swadló Ferenc műlakatos-
mester a szomszédos, mai Benczúr utca 31.-re építte-
tett egyemeletes „palotájával” (építész: Illés Gyula);22 
ugyanekkor építette a mai 41. számú telekre szintén 
egyemeletes házát Meinig Arthur, az arisztokrácia ked-
velt építésze.23 A mai Benczúr utca 25. számú telekre 
baranyavári Ullman Adolf bankigazgató 1894-ben wel-
lisch Alfréddel terveztetett kétemeletes, többlakásos 
házat.24 1895-ben zólyomi wagner Jenő az utcavonaltól 
hátrahúzott, ám a szomszéd telek határával érintkező, 
többtornyos, oromzatos, emeletes villát terveztetett 
lovag Ybl Lajos budai várkapitánnyal hatalmas, 3600 
négyszögöles kertjébe. A ház elhelyezése miatt vitába 
keveredett a szomszéd ingatlan tulajdonosával, Gers-
ter Béla mérnökkel, a Korinthoszi-csatorna tervezőjé-
vel és főmérnökével, aki kifogásolta, hogy a ház tűzfala 
az ő kertjének határára épült.25 A városi hatóság végül 
wagner Jenőnek adott igazat.26 

1896-ban, a millenniumi építkezések befejezése után 
tervezte Egyedi Lajos kétemeletes házát, a mai „Benczúr 
Palotát” a Benczúr utca 27. számú telekre Oscar Mar-
morek bécsi építész, aki azért jött akkoriban Magyar-
országra, hogy a millenniumi építkezés feladataiból ré-
szesüljön (ő tervezte például a Városligetben felépített 
Ősbudavár nevet viselő mulatónegyedet). Marmorek 
háza, a korai Otto wagner hatása alatt készült épület, 
már akkor kitűnt bécsi szecessziós részleteivel, és ma 
is kiemelkedik a környező neoreneszánsz házak, bér-
paloták sorából. Szintén 1896-ban kezdődött a Bajza 
utca sarki telken (Benczúr utca 17.) Lánczy Leó bank-
igazgató kétemeletes – de a többi hasonlónál lénye-
gesen magasabb – palotájának építése (tervezők Korb 
és Giergl). A Lánczy-palota, bár kimondottan a család 
számára épült, méreteivel, belső pompájával (szalon-
jában Lotz-pannók, gazdag Zsolnay kerámiadíszítés; 
előcsarnoka a New York-palotáénak alig kisebb vál-
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27 Annyira kevés volt az építkezés, hogy Schickedanz Albert a Szépmű-
vészeti Múzeum kivitelezése során meghirdetett árlejtéseken olyan 
kedvező helyzetet tudott elérni, hogy a kivitelező szakiparosok által 

adott engedményekből az eredetileg – anyagi fedezet hiányában 
– vakolt téglából tervezett oszlopokat és ajtókereteket mészkőből 
tudta kiviteleztetni.

tozata) oly pompázatos, hogy talán nem is volt párja 
az egykorú Budapesten. A hatást növeli, hogy díszes 
barokk-rokokó hátsó homlokzata, a kert és a lejárati 
lépcsősor a magas kovácsoltvas kerítésen át a Bajza 
utcából a nagyközönség számára is jól látható, míg az 
Egyedi-palota egykor valószínűleg szintén nagyszabású 
kertje teljesen el volt zárva a külső szemlélők elől. Ez a 
két épület magán viseli a millenniumi év pompáját, a 
nagyszabású megoldások iránti vágyát.

A következő három évben mintha lecsengett volna a 
nagy pompaszeretet. Schwartz Lajos kétemeletes há-
za a Benczúr utca 23. alatt (1898–1899, Fellner Sándor) 
még barokkos díszítéssel készült, ám Glückselig Józsefné 
(1898–1899, tervező?) a Benczúr utca 37. számú telekre 
szintenként négy-négy lakással épült háromemeletes 
bérháza már a fentiektől teljesen ellentétes irányban 
tért el a környezetétől.

A századforduló után következett az öt évig tartó 
építkezési pangás.27 1899 és 1906 között nem épült a 

1. Messinger Alajos: Grossmann Vilmos lakóháza. Fekete-fehér fényképfelvétel
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, ltsz. 000362
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Benczúr utca páratlan oldalán semmi. 1906-ban azon-
ban nagy munkák kezdődtek. 1906 és 1910 között hét 
többemeletes „palota” épült fel.

1906-ban a Benczúr utca 21.-ben Lukács Lászlóné 
egyemeletes, „barokkos” palotája Fellner Sándor tervei 
szerint még a megelőző évtized palotáihoz illeszke-
dett, ám a szintén 1906-ban, a Benczúr utca 43. szám 
alatt Messinger Alajos tervei alapján Grossman Vilmos 
számára épült kétemeletes bérház már a kialakuló új 
modort jelezte (1. kép). Az 1908-ban a Benczúr utca 47. 
szám alatt épült Liget szanatóriummal új funkció je-
lent meg a környéken. Komor Marcell és Jakab Dezső 
terve egyben új hangot is jelentett, a historizmus kü-
lönböző változatai után a már lehiggadt késő szecesz-

szió tárgyszerűség felé mutató formaképzését, amely-
ben a kovácsoltvas korlátok és a helyenként dekoratív 
mintákkal gazdagított kerámiaburkolatok lazították 
a szigorúságot (2. kép). Az épület méretei is eltértek a 
korábbiaktól: manzárdemelettel megtoldott három-
emeletes, tehát négyemeletes volt. A Benczúr utca 33. 
alatt Lónyay Gábor 1909-ben építtetett háromemeletes 
bérpalotát Heidelberg Sándor tervei alapján. A Benczúr 
utca 41. szám alá – Meinig Artúr nem egészen húszéves 
egyemeletes háza helyére – 1910-ben Szalay Béla fél-
emelet fölött kétemeletes, „kissé barokkos” bérpalotát 
terveztetett Fellner Sándorral. Szintén 1910-ben épült 
a Benczúr utca 45. szám alatt Messinger Alajos és Se-
bestyén Arthur terve szerint Székács Antal félemelet 

2. Komor Marcell–Jakab Dezső: Liget Szanatórium. Fekete-fehér fényképfelvétel
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, ltsz. 000277
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fölött háromemeletes bérháza, végül az Aréna úti sa-
roktelken (Benczúr utca 49.) saját tervei szerint Benes 
Imre négyemeletes bérháza. Evvel csaknem bezárult a 
Városligeti fasori kertek hátoldalának befalazása. Szép 
fokozatosan emelkedtek a házmagasságok, idővel az 
egyemeletesek már szerénynek mutatkozhattak, és 
az újabbak három-négy emeletesek lettek. Az igények 
átalakulását szépen jelzi a Benczúr utca 41. története, 
ahol Meinig emeletes családi palotáját már lebontot-
ták, hogy helyet csináljanak a kétemeletesnek terve-
zett, valójában háromemeletes újnak.

Az első világháború idejére a Benczúr utca páratlan 
oldalának zárt falán két feltűnő hézag maradt: az egyik 
a Benczúr utca 39., rajta a telekhatártól kissé beljebb a 
Kasselik Ferenc tervezte egykori Dőring-villával (1841), a 
másik a 35. szám alatt található 3600 négyszögöles egy-
kori Schosberger-ingatlan, amely a legkevésbé sem volt 
beépítetlen, de a rajta fekvő épületek nem terjedtek ki a 
Benczúr utcai telekhatárig. A Benczúr utca 39. A–B szá-
mú kettős telekre 1928-ban Münnich Aladár tervezett 
(építtető: Benczúr utcai házépítő Rt.) igen elegáns, bár 
a háború utáni építési szokásoknak megfelelő kis bel-
magasságokkal és barokkos homlokzati dekorációval 
technikailag (épületgépészetileg) korszerű ikerbérházat. 
A Benczúr utca 35. számú telket még 1908-ban megosz-
tották, az ekkor létrejött Benczúr utcai három telek kö-
zül a Liget felé esőre (Benczúr utca 35. C) 1932–1933-ban a 
Nay és Strauss cég tervei szerint épült az Angol–Magyar 
Bank Rt. Tisztviselő Nyugdíj Intézetének „Apartement 
House”-a. Ez a négyemeletes épület, amelyik csak öt-
tengelyes, rövid oldalával csatlakozik az utca zárt ház-
sorához, és tizenegytengelyes homlokzatával a telek bel-
sejébe, a majd megépülő szomszéd ház felé fordul, eleve 
lehetetlenné teszi a Benczúr utcai házsor „bezárását”. 
(Az egykori nagy telek város felőli oldalára – Benczúr ut-
ca 35. A–B – majd csak 1961-ben épült a Pedagógus Ven-
dégotthon, ma Benczúr Hotel. A két épület között vezet 
a Városligeti fasor felé a csaknem titkos Benczúr köz.)

A századfordulótól kezdve kedveltté vált, hogy a kes-
keny és mély telkek hátrányait előnnyé változtatva az új 
épületeket az utcaival egyenrangú kerti homlokzattal 
tervezzék. A megengedett 50 méter maximális beépí-

tési mélységben négy oldalról beépítették a területet, 
az utcai és a kerti front felé nyíló lakószobákkal, míg a 
mellékhelyiségek, esetleg kapcsolódó ebédlők a zárt 
udvar felé fordultak. E típusból az első sikerült válto-
zat a Marmorek tervezte Egyedi palota volt (1896); az 
utolsó, némileg módosított változat, ahol az utcai és 
a kerti szárnyat már nem kötötte össze oldalszárny az 
udvar két oldalán, hanem két különálló szárnyba ön-
álló értékű bérlakásokat helyeztek el, a Benczúr utca 
39. A–B (1928, Münnich Aladár). Ez a típus kedvelt volt 
ugyan, de nem kizárólagos.

És mi a helyzet a fasor túloldalán, 
a Damjanich utcában?

Magas bérházak zárt sora alkotja a Damjanich utca pá-
ros oldalát. Bár gyermekkorom óta sokat jártam arra, 
soha nem éreztem magyarázatra szorulónak létüket. 
Ez a házsor lezárta a villanegyedet, már nem tartozott 
hozzá, sokkal inkább a páratlan oldal mögött elterülő 
Csikágóhoz.28 Annál ugyan módosabb volt, rendezet-
tebb, az utcáról azonban mégsem látszott, hogy be-
lül általában van az utcai fronttal szemben egy hátsó 
szárny, amelynek szobái nem az udvarra néznek, hanem 
„hátrafelé”, a fasori kertekre. A körbeépített udvarok itt 
nagyobbak voltak a Benczúr utcaiaknál, mert az előírás 
70 méteres beépítési mélységet engedett, igaz, hogy a 
hátsó telekhatártól 20 méter távolság volt az előírás. 
Mindössze egy különösségen akadtam fenn már gim-
nazista koromban: az utcavonalra merőlegesen épített, 
azaz nem a zártsorba illeszkedő Damjanich utca 40–42. 
számú házakon. (Több kamaszkori barátom lakott a 40. 
szám alatt.) Ezek a házak 1927–1928-ban épültek (terve-
ző: Reiss Zoltán) az egykori Kasselik-féle hármas telek 
(3600 négyszögöl) Damjanich utcai felére, közöttük 
kellemes magánutcával, amely mögött fasori kertekre 
lehetett látni. E két épület egyikéhez, a 42. számúhoz 
kötődik Nádas Péter első emléke a bombatalálatot ka-
pott lépcsőházról.29

28 Budapest Lexikon, I. Főszerk. Berza László. Budapest, Akadémiai Ki-
adó, 1993. 331: „Csikágó (VII. ker.): az 1896–1898-as években felépült 
városrész a Thököly út, a Dózsa György út, a Damjanich u. és a Rot-
tenbiller u. által határolt területen. Nagy bérkaszárnyái, szűk, ké-

nyelmetlen lakásai miatt ~-nak nevezték. Az 1941. évi népszámlálás 
adatai szerint Bp. legsűrűbben lakott negyede, egy ha-ra majdnem 
ezer lakos jutott.”

29 Nádas Péter: Világló részletek, I. Budapest, Jelenkor Kiadó, 2017. 39, 46.


