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CSOÓRI SÁNDORNAK AJÁNLOM

Megszoktuk már a Madách-ka- 
p u t Mégis, ha arra járunk, a Madách 
út torzójában akaratlanul'is történel
münk zsákutcáit éljük át. A főváros 
közepén grandiózus diadalív nyit utat 
egy sugárútnak, mely nagyvonalú íve
léssel a semmibe vezet: pár száz méter 
után véget ér, s mögötte koszlott, ku
sza, zegzugos városrész alussza Csip- 
kerózsika-álmát. Szimptomatikus pél
dája a várostervezés korlátainak, itt, 
Közép-Európában.

A XX. század végén folytatni 
akarták a Madách utat. Indokként a 
city terjeszkedését hozták fel, mely 
üzleti és szolgáltató funkcióival ki kel
lett hogy szorítsa a csekélyebb megté
rülésű lakóházakat. Ezért gondolták 
gyalogos üzletutcaként folytatni a su- 
gárutat.

Vajon jól döntöttek-e? Értelmes 
dolog volt-e a torzót folytatva korzót 
nyitni,s a köz nevében vállalni a mű
tétet? Vagy lehet, hogy csak egyfajta 
vakságról volt szó, a várostervezés 
örökletes reflexéről, mely kényszere
sen a rossz konfliktusok felé húz?

A kiszorítósdi a várostervezés 
alapképlete. Hogy mi az oka e foly- 
tonos terjeszkedésnek, ezt most hagy
juk; messzire vezetne. Mindenesetre 
tény, hogy a terjeszkedés szándéka he
lyet követelvén a beruháznivalónak, 
szakadatlanul átértelmezi a város terü
leteit, ami világosan követhető például 
az ingatlanpiac mozgásaiban. Törté
nelmi léptékben ez a folyamat úgy 
zajlik, ahogy a vízbe vetett kő keltette 
hullámok terjednek. A város közepétől 
kifelé futó hullámok meghódítják, át
formálják a várost. A kő a városban 
akkumulálódó és helyet kereső tőke, 
az egymást kifelé szorító, s a város 
pereméhez közeledve elhaló hullámok 
pedig a tőkehasznosulás fokozatai sze
rint különböző funkcióknak felelnek 
meg. Egyszerű sémával élve: a par
lagot felváltja a mezőgazdasági műve
lés; a külterjes formákat az intenzí
vebb kultúrák, a mezőgazdaságot ki

felé tolja az ipari zóna, míg a műhe
lyeket, gyárakat előbb utóbb lakóhá
zak váltják fel. A lakóövezetet aztán 
az üzletházak, szállodák, irodák és 
közintézmények szorítják ki, ahogyan 
az ma a belső Erzsébetvárosban is tör
ténik. (Nyilvánvaló, hogy az egyes 
funkciókon belül hasonló hierarchia 
érvényesül: a külterjesebb ipar vagy 
raktározás például előbb szorul ki,
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mint az intenzívebb változatok, s a la
kózónák is rangsorolódnak: az értéke
sebbek a belső területeken, a silányab
bak a város peremén találhatók.)

A városok története tehát az ex
panzió története. A kiszorítósdi kvázi 
természeti törvénye a városfejlődés
nek. A város, melyben élünk, ennek az 
állandó mozgásnak a lenyomata: törté
nelmi montázs. Adott pontját koron
ként eltérően értelmezik, s az ingatlan- 
piacot nézve érzékelhető, hogy az ér
tékelés percről percre változik. Mikor 
valami épül, egyfajta értelmezés kövül 
a számtalan lehetséges közül a város
testbe oda, ahol már ott vannak ko
rábbi korok véletlenszeiü lenyomatai. 
Az előző hasonlatnál maradva: a kő 
vetette hullámok megfagynak, a gyű

rődések rögzülnek, majd az ismét elő
retörő hullámok ráfagynak az alsó ré
tegekre, s mindez ismétlődik.

A városfejlesztés alapvető dilem
mája, s végső soron minőségének fok
mérője, hogy mederben tudja-e tartani 
az expanziós folyamatokat, vagy csak 
ad hoc válaszokra, sebészi beavatko
zásokra képes. Általános érvényű vá
lasz nem adható az expanzió kihívása
ira, történeti jellegű elemzések tanúsá
ga szerint mégis azok az önszabályozó 
jellegű technikák bizonyultak legin
kább sikeresnek, melyek egyáltalán fi
gyelembe vették a terjeszkedés termé
szetét. A modem kor viszont egyre in
kább képtelen ilyen modelleket követ
ni, s a várost fejlesztő erőket hosszabb 
távon koordinálni. Úgy is mondhat
nánk, hogy a városfejlesztés fokozato
san degenerálódik, ami látszólag a vá
rostervezés satnyulásával egyenértékű. 
Be kell látnunk azonban, hogy a terve
ző semmiképpen nem tekinthető a vá
rosfejlesztés alanyának; sokkal inkább 
maga a társadalom az, mely a fejlesz
tés irányát megszabja. Ez akkor is 
igaz, ha tudjuk: minél kevésbé működ
nek az önszabályozó technikák, lát
szólag annál nagyobb felelősség hárul 
a tervezőre. Belátható, hogy ha nem 
vagyunk - képesek a város fejlődését 
hosszabb távon karbantartó, és a tár
sadalmi nyilvánosság szerkezeteibe 
ágyazott módszereket találni, akkor a 
konfliktusok a konkrét tervezés di
menzióiban kezelhető lehetőségekként 
fogalmazódnak meg. Lényegében ez 
történt a Madách út esetében is. De 
nézzük a bizonyítást.

X \m  sz. - SPONTÁN VÁROSFEJLŐDÉS

A belső Erzsébetváros utcarendszere, 
telkei mindenféle terv vagy be
avatkozás nélkül, spontán módon ala
kultak ki a XVIII. században. Amikor 
az első tervek 1830 körül megszü
letnek, a városrész gyakorlatilag már 
készen áll. A pesti városfalon (a mai 
Kiskörúton) kívüli terület a törökök
nek csak legelőnek, rétnek kellett. 
Mezőgazdasági hasznosítása csak a 
török uralom után kezdődött el, s Pest
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kurucok általi ostromát követően bon
takozott ki. Az új életet kezdő, s akkor 
még jobbára önfenntartó pesti polgá
rok a városfalon kivül szántókat, ker
teket foglalnak, s az állattartáshoz ma
jorokat építenek. Az 1870-es években 
„még mindenki ott szántott és vetett, 
ahol jónak iátta” -  idézi Gárdonyi Al
bert egy korabeli iratból a Pest köz
állapotaira utaló bejegyzést.

1717-től kezdik csak telekkönyv* 
be venni a külvárosi parcellákat, s ek
kortól rögzítik a spontán területfogla
lás kialakította telekhatárokat, Máig 
ezek határozzák meg a belső Erzsébet
város telek- és utcarendszerét. A mai

A z 1720-as években alakul ki a mai Dob utca, a 
F első kertek közti út (Obergartcnweg), miután a 
Kerepesi (Rákóczi út) országúitól északra fekvő 
szántókat kertekre kezdik osztani. A mai Nagy
körút magasságában húzódó N agyárok mentén, a 
víz közelében majorok épülnek.

Síp utca, Kazinczy utca, Nagydiófa 
utca, Nyár utca, Kertész utca házsorai 
ma is centiméterre pontosan ezeknek a 
szántóknak a határain állnak. A ma
gántulajdonba került telkek határai 
tudniillik ezután már nem változtak. 
Az 1730-as évektől indul a „kertekbe 
település”; a város polgárai saját kert
jeikbe, a város köré települő zsellérek 
pedig a szántó- és kerttulajdonosoktól 
vett apró telkekre lakóházakat építe
nek. Ahogy a város egyre több mun

káskezet kíván, úgy osztják és adják el 
részenként házhelyül a nagy parcel
lákat. Az eladáskor a tulajdonosoknak 
szántóik határa mentén „szolgalmi 
utakat" kell nyitniuk, hiszen csak így 
lehet megközelíteni a létrejövő kisebb 
telkeket, így keletkeznek sorra az új 
utcák, s alakul ki önmagát szabályoz
va a városrész utcarendszere.

A belső Erzsébetváros morfoló
giai szerkezetének ez a spontán és 
egyöntetű kialakulása egyedülálló a 
magyar várostörténetben. Számos té
nyező szerencsés összejátszása kellett 
ahhoz, hogy az expanzió ilyen átfogó 
módon végbemenjen. Más települé
seken ekkora városrész kialakulása év
századokat vett igénybe, s ezért nem is 
lehettek ilyen vegytiszták. A döntő té
nyező Pesten a nagyméretű bevándor
lás: a népesség számát tekintve 1720- 
ban Pest a 24. város az akkori Ma
gyarországon, 1768-ban már a 6., míg 
1825-ben már az ország legnépesebb 
települése. A XVIII. század voltakép
pen Pest születésének százada, ekkor 
lesz meghatározó szerepe a távolsági 
kereskedelemben, s válik egyidejűleg 
kulturális központtá.

Noha kivételes a példa, éppen 
nagyságrendje révén bizonyítéka an
nak, miként lehetnek egyszerű telek
könyvi tények hordozói és szabályozó 
elemei egy városnyi település fejlődé
sének. A z  építészet és a várostervezés 
történetében ez a mereven szabályozó, 
abszolutista tervezés kora, itt mégsem 
merül fel a beavatkozás szükségessé
ge. A mai szemmel ideálisan liberális 
elvű mechanizmus egy valódi, jól 
svájfolt, máriateréziás, tekintélyelvű 
társadalom alrendszereként működött. 
Pedig a terjeszkedés ekkor sem ment 
konfliktusok nélkül. A város vezetői 
egészen a század közepéig igyekeznek 
meggátolni, hogy a polgárjogot nyert 
betelepülők a „város előtti” kertek kö
zött telket szerezzenek és házakat 
építsenek. A szabad városi jogállását 
éppen csak visszanyert Pest városatyái 
attól tartanak, hogy a külváros kiala
kulásával nőnek majd a város adóter
hei, míg az idetelepülő nincsteleneket 
a városnak kell majd eltartania. Attól 
is féltek, hogy a jövevények veszé
lyeztetik a kertekben felépült polgár
házak biztonságát, és ezért az őrség 
számát is növelték. A polgárok viszont 
azt is szerették volna, hogy a falakon 
kívül kizárólag nekik legyen joguk

építeni, s ezeket a házakat bérbe adják 
az ideköltözőknek.

A század közepétől aztán egyre 
nyilvánvalóbbá válik, hogy a város 
fellendülő gazdasága, növekvő orszá
gos funkciói és napi élete nem nélkü
lözhetik az olcsó munkaerőt, s a kül
városok kiépülése megállíthatatlan fo
lyamat. A mezőgazdaság fokozatosan 
háttérbe szorul, a polgárok döntő része 
már mesterségéből él, s így az eredeti 
funkciójukat elvesztő telkek értékesít
hető ingatlanokká, ezáltal a polgári 
vagyon fontos fonásává válhatnak. A
XVIII. század végén az itt élőknek 
már csak alig a fele napszámos, kapás

1760 körül javában zajlik a  szántók és kertek 
házhellyé parcellázása. Sorra születnek a  kereszt
utcák, köztük a mai Kazinczy utca Dob és Király 
utca közti szakasza, két kertnek 17 kis zsellérte
lekre osztásával. (A Király u tca az A nker-ház he
lyén állt Anglia királyához címzett fogadóról 
kapja nevét.)

ember vagy segéd. A többiek keres
kedő, iparűző polgárok. A spontán be
település következtében a városrész 
ekkoriban m ár Pest legnépesebb kül
városa; lakóinak száma majdnem 
meghaladja a belvárosét. Sorra nyíl
nak az újabb és újabb keresztutcák, 
melyeken „öneró'bő!” épülő, falusias 
jellegű, földszintes házak sorakoznak. 

A z első „városrendezési” lépés 
összefügg a városrész önálló igazgatá
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sának kialakulásával. 1765-töl, miután 
a mai Rákóczi út mentén kettéosztják 
a születő külvárosokat, a „Felső kül
város” (tehát a mai Teréz- és Erzsé
betváros) elöljárókat választhat. Ezzel 
együtt joga van egyházkerületet szer
vezni és elemi iskolát tartani. A köz
ség ekkor elhatározza, hogy a mai 
Király utca és Nagymező utca találko
zásánál, tehát a terület természetes 
központjában iskola és templom építé
sére két nagy telket tartalékol. Az elő
relátó szándékot rövid távú érdekek 
keresztezik (mint később a városrész 
történetében annyiszor), s a kijelölt 
telkeken a 90-es évekig hét lakóház is 
épül A maradékon mégis felépül, és 
1766-ban megkezdi működését az első 
német elemi iskola, 1777-ban pedig -  
abban az esztendőben, amikor királyi 
engedéllyel a városrész felveszi a ki
rálynő, Mária Terézia nevét -  felépül 
a ma is álló katolikus plébániatemp
lom fából készült elődje.

XIX. sz. -  A MASZEK VÁROS

A mai Madách-házak helyén, az 
úgynevezett zsidó piac sarkán'4 1800- 
ban épül az első bérház, az Orczy- 
ház.15 A hatalmas, háromudvaros bér
kaszárnya prototípusa lesz az új év
század meghatározó építési formájá
nak. Az önerőből épülő faiusias „csa
ládi házakat” haszonra épülő, soklaká
sos, emeletes családi házak váltják fel, 
s a bérház expanziós hulláma néhány 
évtized alatt meghódítja városrészün
ket, A funkcióváltásnak, az új háztípus 
gyors és egyöntetű terjedésének a nem 
lanyhuló bevándorláson, mint keresle
ten túl két feltétele van a kínálat ol
daláról; az egyik, hogy számottevő tő
ke halmozódjon fel a városban, a má-

‘4II. József türelmi rendeletét köve
tően ezekben az években kezdett a 
zsidóság Óbudáról ebbe a városrészbe 
költözni. Az Orczy-ház középső udva
rában épült fel első zsinagógájuk.
' 'A  Pest megyei nagybirtokos család 
eddig az időpontig tartalékolta, tehát 
nem osztotta fel és nem adta el itt fek
vő telkeit. Ez később számos bonyo
dalmat okozott, például a Madách út 
ötletéhez vezetett, hiszen emiatt nem 
születtek keresztutcák itt, a Király és a 
Dob utca között. Hasonló okok miatt 
maradtak meg az expanzió ellenére a 
későbbi Egyetem és Nemzeti Múzeum 
telkei is a városfalak mentén.

sík, hogy ennek a tőkének jelentős ré
sze ingatlanokba fektettessen. A gyors 
tőkefelhalmozódás oka a napóleoni 
háborúkban, illetve az úgynevezett 
kontinentális zárlatban keresendő, me
lyek évekre ritka konjunktúrát hoznak 
az akkor már döntően pesti központú 
termény- és állatnagykereskedelem
nek, és korábban soha nem látott 
nagyságú vagyonokat gerjesztenek. 
Tartva azonban a háborús piac szeszé
lyétől, a tőke nagy része ingatlanok
ban talál biztonságos befektetést. A 
növekvő népesség tehát elegendő bé
relhető lakást talál, miközben az ön
erős lakásépítés az emelkedő telekárak

Az 1790-es évekig kiegészülnek és sűrűsödnek a 
keresztutcák, Ekkor keletkezik a Nagydiófa, a 
Nyár és az Akácfa utca, melyeket egy-egy ott 
nőtt nagyobb fáról neveznek el. A városhoz kö
zeli kerteket, amelyek Esterházyak és Orczyak 
birtokában vannak, nem osztják fel, ezért rit
kábbak ott az utcák.

miatt ellehetetlenül. Saját ház építését 
eztán már csak kevesen engedhetik 
meg maguknak (lásd palota- és később 
villanegyedek). Európai nagyvárosok
kal összevetve igazolható, hogy Pesten 
milyen egyértelmű volt ez a váltás: ott 
vegyesebb maradt az építkezés, míg itt 
a század harmadától már a bérház a 
városi építkezés kizárólagos típusa.

De milyen is a bérház, és miért 
olyan, amilyen? Mi az oka annak,

hogy a gangos pesti ház máig a belső 
várostest meghatározója? A választ 
többen társadalomtörténeti és társada
lomlélektani tényezőkben vélték meg
találni10, a magyarázat azonban sok
kal egyszerűbb. A bérházakat azokra a 
telkekre kellett építeni, amelyek év
századdal korábban falusi házak par
celláiként jöttek létre, s amelyek 
mélységükben a szántóföldek méreteit 
örökölték. Jobbára keskenyek és 
hosszúak, így kizárólag U alakú, belső 
udvaros beépítésre adtak lehetőséget, 
Jól világított lakásokat csak utcai 
frontjukon lehetett építeni; az oldalsó 
és hátsó lakások csak onnan kaphattak 
fényt, ahonnan a bejáratuk is nyílt: a 
gangról. A maximális megtérülés re
ményében egy-egy házban tehát több
féle lakás épült; az utcai fronton sok
szobás polgári, s az udvar körül, hátul 
szoba-konyhás proli. A geometriai 
adottságok olyan háztípushoz vezet
tek, amely egy házon belül szinte va
lamennyi társadalmi rétegnek tudott 
lakást kínálni.

Ahogy a bérlakások meghatáro
zóvá váltak Pesten, nagy mértékben 
sztenderdizálódott az irántuk mutatko
zó kereslet is. A század második felé
ben évente minden hatodik pesti csa
lád költözik, hat év alatt tehát elvben 
mindenki. Ennek a hatalmas mobili
tásnak feltétele, hogy a felső közép
osztálytól az ágyrajárókig mindenki 
állandó választékot találjon. Ezt a vá
lasztékot a gangos bérház kínálta. Elv
ben mindenki, minden társadalmi ré
teg, valamennyi városrészben, utcá
ban, minden háztömbben megtalálhat
ta a neki szabott, életmódjának, fize
tőképességének megfelelő nagyságú 
és beosztású lakást. A valóságban ter
mészetesen a főutak és mellékutcák, a 
sarokházak és keresztutcák közbülső 
házai közti különbságek árnyalták 
még a képet, ám Pest a XIX- század
ban nem szegregált, az egyes rétege
ket térben el nem különítő, szociálisan

10 Például Hanák Péter érvel így,
mondván, egyfajta balkánias együtté
lési hajlandóság kívánta meg a gangos 
udvar szociálisan kevert nyilvánossá
gát. Jómagam úgy vélem, a városmor
fológiai fejlődés végső soron történel
mi véletlenjei vezettek a gangos házak
tömeges létrejöttéhez, s tették Pestet
sajátos életkeretükkel a „népek olvasz
tótégelyévé”. Ha nem így alakul, talán 
más volna a pesti ember karaktere.
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gazdagon strukturált városként jött 
létre.

A városmorfológiai kötöttségek 
következtében alakult ki tehát a gan
gos háztípus. A várost az adott telepü
lési szerkezet telkenkénti átépítésével 
önszabályozó piaci mechanizmusok 
hozták létre, különösebb szabályozó 
vagy tervező beavatkozások nélkül. 
Pest kétszázezer lakásos belterülete 
„magánerőből” épült fel: magántelke
ken, magánbefektetők, magánvállalko
zókkal építtetett magánbérházaiból, 
melyeket nemritkán teljes egészükben 
haszonbérbe adva, lakásonként m a
gánbérlőknek adtak ki. A szereplők

1840-ig születnek m ég keresztutcák (pl. Holló 
utca, Rumbach Sebestyén utca) A  nagy árvizet 
követően nyitják a Hermina és a  mai Klauzál 
teret, valamint a W esselényi utcát. A  kinagyított 
résziét az 1880-as állapotot mutatja, a bérháza
kat, melyek a zsellértel kékre és kertnyi parcel
lákra épültek.

egyike lehetett csupán az a városi 
mérnöki hatóság, amely építési elő
írásokkal, tehát meglehetősen korlá
tozott eszközökkel befolyásolni tudta 
az építkezéseket,17 Részszereplők le-

17 Az első építésügyi szabályzatot 
1894-ben adta ki a Fővárosi Közmun
kák Tanácsa, így ennek jelentős hatása 
a századvég nagy építési boomjára 
sem lehetett. Korábban, 1870-től ide-

hettek csak azok az érdekvédő és jó- 
szolgálati szervezetek is, amelyek a 
század vége felé például egészsége
sebb lakásokat eredményező kisebb 
arányú telekbeépítést vagy lakbérkor
látozást követeltek. A rendszer azon
ban nélkülük is működött.

A városrendezésnek nincs ko
moly hatása az építkezésekre, bár a 
városépítés hivatalos története több
nyire csak erről vesz tudomást. Az el
ső komolyabb beavatkozás az 1838-as 
nagy árvizet kqveti, amely a pusztulá
sokkal indokolhatóvá teszi a rende
zést. Városrészünkben ekkor határoz
zák el az István (ma Klauzál) és a 
Hermina tér megnyitását, hogy az 
egyre zsúfoltabb külvárost levegőseb
bé tegyék.18 Egy-egy háztömbvég ki
sajátításával mindkettő meg is valósul. 
Ekkor jelölik ki a mai Wesselényi ut
cát, amelyet a Dob utca és a Dohány 
utca közti tömbökön keresztül nyit
nak. Ez észszerű és könnyen kivihető 
vállakózás, mivel az érintett, és nagy
részt még beépítetlen telkek a terve
zett út irányában fekszenek.19

Az utolsó egészséges, helyeseb
ben mondva szerves városrendezési 
aktus a Nagykörút nyitása volt. Közle
kedési foeret vágott a hirtelen nagy
várossá növekedett település testébe, 
mégpedig a legjobb helyen; a pesti 
belváros fennsíkját körülfutó úgyneve
zett Nagy csatorna (valójában kis 
patak) mentén. Lévén ez a legmélyeb
ben fekvő sáv, a körút alatt épülhetett 
meg a város fo gyűjtő szennyvízcsa
tornája. Várostörténetilag is ez volt az

iglenes szabályzat volt érvényben, 
még korábban a Városszépítő bizott
mány kontrollálta a terveket, részben 
praktikus, részben valóban szépészeti 
konvenciók szerint.
18 Ekkor már nyilvánvaló, hogy a 
Terézváros igazából két városrész, s a 
terv a Király utca menti két fél súly
pontjaiba helyezi a tereket; „teret 
nyit” az idekívánkozó középületeknek 
(csarnok és népszínház a Klauzál 
téren). A Hermina tér története szeren
csétlen véget ér: az Andrássy út nyitá
sát követően elépítik az Operaházzal. 
Egyébként a városrész 1882-ben válik 
ketté a mai VI. és VII. kerületre, s az 
utóbbi Ferencz József hitveséről vette 
fel az Erzsébetváros nevet.
19 Vesd össze a Madách út tervével,
amely keresztben fekvő telkeken át 
vezetne.

első külvárosok természetes morfoló
giai határa. A XVIII. században itt 
voltak a majorok (állattartás, itatás), s 
a telekosztó betelepülési folyamat is 
csak idáig terjedt. Korszakkal később 
hasonló okokból itt húzódott a bér
házépítő expanzió határa is, s ezért a 
körút nyitásakor ez a sáv még be
építetlen volt. Ma is érzékelhető, hogy 
a Nagykörút a belső-Erzsébetváros ter
mészetes határán fut.

Merőben m ásként épült az  And
rássy sugárút. Bármennyire szép és 
meghatározó útja ez a metropolisznak, 
műfaját és elhelyezését tekintve mor
fológiailag mégis szervetlen képzod-

A Sugár ú t és a  N agykörút a  századfordulóig 
kiépülnek. Dr.. Morzsányi Károly és társainak 
1900-ban benyújtott E rzsébet sugárút terve az 
Andrássy ú t páija szeretne lenni. Egyetlen ezt 
követő terv sem javasol egyenes vonalvezetést

ménynek kell tekintenünk. Látszólag a 
körúttal azonos léptékű, ám egészen 
másféle fogantatású vállalkozás ez. 
Európai elődeihez hasonlóan a pesti 
sugárút építését is döntően a politikai 
reprezentáció igénye motiválta, csak 
éppen forgalomtechnikailag nem vezet 
sehonnan sehová. Egy prosperáló kor 
önképfogafmazásainak egyike, mely 
több száz évvel követi abszolutista
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m intáit Kínkeservvel kimódolt repre
zentáció volt ez, amely kormányga
ranciákkal, költségvetésből fedezett 
adó- és hitelkedvezményekkel épült, 
jóval lassabban a tervezettnél. Ám ne 
feledjük: a magánbérház-építés dina
mikája ekkor még változatlan, s egy 
prosperáló város megengedhet magá
nak egy sugárutat. De mi lesz, ha a 
város szó szerint vett tömegét építő 
automatizmusok már nem működnek, 
ha a tőke érdekeltségét veszti a város 
„maszek” építésében? Ez lesz a Ma
dách út esete: aufklarista paródia, 
melynek máig isszuk a levét.

X X . 1 Í A  NEM ÉPÜL; ÉPÍTSÜK!

A bérházépítési láz az 1890-es 
években éri el csúcspontját. A legen
dás boom a XX. század első évtize
dének gazdasági pangásával ér véget. 
A magántőke fokozatosan kivonul a 
lakásépítési piacról, s ezt a folyamatot 
az első világháború és az azt követő 
szociális katasztrófa véglegesíti. A 
háború alatt alig épül lakás, s ez nö
veli a korábbi évek visszaesése révén 
kialakult lakáshiányt. Ezért, és a had
viselők családjának védelme érdeké
ben bevezetik az úgynevezett kötött 
lakásgazdálkodást, azaz lakbéremelési 
és felmondási tilalmat rendelnek el. 
Emiatt az amúgy is a hadigazdaságba 
átcsoportosuló magántőke véglegesen 
elveszti érdekeltségét a bérlakásépítés
ben. A háború végén a menekültek 
áradata és a hazatérő katonák (hirtelen 
nő a népszaporulat) tovább súlyosbít
ják a lakáskrízist, ezáltal a lakáskérdés 
alapvetően politikai kérdéssé válik.20

Előáll a XX. századi városépítést 
döntően meghatározó képlet, amely 
európaszerte lakótelepek építésében 
realizálódik. Politikai válságkezelő 
szempontokat követve, állami tervek 
alapján, központi költségvetésből, ál
lami vagy városi telkeken tömegek

20Az 1930-as évek hoznak csak újra 
prosperáló házépítést. Ezek azonban 
már részben szubvencionált, kölcsö
nökkel és házdókedvezményekkel ser
kentett szövetkezeti építkezések, rész
ben külterjes, a város szélén, sőt azon 
kívül terjedő családiház-építések. Kü
lön tanulmányt érdemelne a XX. szá
zadi Pest antiurbánus, falusias fejlődé
sének a korábbiakhoz szorosan hozzá
tartozó jellemzése.

számára kell lakást építeni.21 A két 
világháború között a gazdagabb or
szágokban valóban tömeges „szociá
lis” lakásépítésekbe kezdenek, ideha
za, ahol ezidőben hatósági lakás alig 
épül, a válság, ha mást nem, az erő
södő központosítást legitimizálja. Az 
akut tőkehiánnyal küszködő város 
vezetőiben pedig kialakul a „ha más
kánt nem megy, majd költségvetésből 
rendezzük a várost” illúziója.
Ebben a helyzetben kezdődik a 
Madách út (akkor Erzsébet sugárút) 
abszurd története. Dr. Morzsányi Ká
roly és társai az Erzsébetvárosi Polgári 
Egylet nevében 1900-ban nyújtják be 
a főváros közgyűlésének az először és 
utoljára nyílegyenes sugárút tervét. 
Azóta több, mint száz terv készült. A 
századfordulótól az ötvenes éveken át 
egészen máig minden korszakban vol
tak olyanok, akik mániákusan bizony
gatták, hogy víziójuk valamiért reáli
sabb az előzőeknél. Az útnyitás nyil
vánvalóan lehetetlen vágya valamiért 
máig kényszeresen megmaradt, s a 
korszakos ködlovaglás során újra és 
újra polgárjogot nyerhet az az agyrém, 
hogy egy városrész bajainak orvoslása 
egy út legalább háztömbnyivel folyta
tódó nyitásától remélhető. E  tervekben 
van valami közös: azt a felfogást te
szik megszokottá, hogy a városépítés 
legnagyobb akadálya a létező város; 
azt előbb le kell bontani, hogy építeni 
tudjunk. Lényegében a tőkehiányos 
városfejlesztés paradoxonjáról, neuró
zisáról van szó; pénz nélkül a város 
nem tud strukturális, általános érvényű 
megoldást találni nehézségeire, ezért 
apjától, nagyapjától ellesett viselke- 
désmanírokat ismételgetve sugárútnyi- 
tásról álmodozik.

A Morzsányi-féle javaslat, mely 
az egyetlen valóban sugánít-terv, 
„közegészségügyi, közforgalmi és szé
pészeti” okokra hivatkozik. Ám a va

21 Az állami lakótelep-építés redisztri- 
búciós konfliktusrendszerét jól ismer
jük. Egy genetiki jellegzetességre sze
retnék itt utalni: a lakótelep a hadi- 
gazdálkodás továbbélésének fontos te
repe. Ennek előzménye a civil társada
lomba, a civil városba való beavatko
zás korai technikái közé sorolható -  
bármilyen ártalmatlannak tűnjön is -  
az árvízi katasztrófa által lehetővé tett 
szabályozás is. Ahogy Le Corbusier ír
ta volt lelkesítő allegóriaként: a bom
bázók a városépítők barátai.

lódi szándékot maga a javaslat is meg- 
vallja: ha a VJ. kerület ,,kaphatott" 
sugárutat, miért ne kaphatna a VII. 
is?22 Presztízsszempontokról volt szó, 
és arról, hogy egy útnyitás komoly 
üzleti lehetőségekkel kecsegteti -  nem 
utolsósorban -  az érintett telektulajdo
nosokat. A város közgyűlése rendre 
visszadobta, halogatta, irreálisnak ítél
te, illetve átdolgoztatta a tervet. Hol 
pénzügyi nehézségekre hivatkoztak, 
hol a város strukturális gondjainak el
sőbbségét hangoztatták („legelsősor
ban az Erzsébetváros belsőségein kell 
segíteni’), hol a Városháza előtti tér (a 
sugárút torkolata) méltó kialakítását

Kct Madách út-tcrv a XX. századból: a végleges 
szabályozási terv 1936-ból; ehhez nyit utat a 
megépült torkolat, és egy Le Corbusier-t követő 
javaslat, amely észszerűnek látja a zsúfolt bér- 
házak helyén „korszerű” sáv házakban napfényes 
lakásokat építeni. (Preisich Gábor terve)

2̂ Az érv előzménye, hogy az András- 
sy út nyitáskor szintén nem volt titok, 
hogy annak a Király utcát kell he
lyettesítenie. Az úri közönség ugyanis 
nem óhajtott hétvégeken a zsidóne
gyeden keresztül kikocsizni a Ligetbe.
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firtatták. S a sugárút vonala egyre csak 
görbült. A terv az 1905-ös, 1907-es, 
1912-es és 1913-as menetek után vé
gül is azért lehetetlenült el, mert a 
városháza az úgynevezett betterment- 
törvény bevezetését szabta az enge
délyezés feltételéül. Ez a törvény a 
nagyobb szabású városrendezések 
(például útnyitások) által érintett in
gatlanok értéknövéleményéből a városi 
költségvetés számára kívánt vissza
nyerni valamit. A háború azután levet
te a napirendről az értéknövekmény- 
adó és a sugárút gondolatát is.

Nagyjából hasonló konfliktusok 
kísérik az 1928-ban ismét „felmelegí-

A BVTV kollektívájának 1953-as pályázati ja 
vaslata II. G yula pápa, Haussmann báró cs a  hu
szadik század nagy cs vércskczű tanítójának 
szellemét idézi. A z 1980-as BVTV-terv lakóte
lepes modorban röcögtetctt panelházakkal kísér
ve visszagörbíti a  „sugár”-utat a Király utcába.

tett” Madách út terveket: az egymástól 
kölcsönösen pénzt remélő felek szoci
ális és patrióta érvekkel hozakodnak 
elő, miközben rövid távú üzleti esé
lyeket mérlegelnek. Ekkor azonban a 
terv számára kedvezőbben alakul a 
helyzet. Szilárdabb költségvetés tuda

tában a közgyűlés -  kétkedve bár az 
akció szociális hatékonyságában -  en
ged a reprezentáció igényének: olyan 
torkolati tér kialakítása válik fontossá, 
amely a sugárutat a leendő új város
házára vezeti rá, s maga az út másod
lagos kérdéssé válik. Amikor a Köz
munkatanács által felvállalt és finan
szírozott terv értelmét illetően erősöd
nek a józan kételyek, az érdekelt épí
tési vállalkozók lobbyja viszi dűlőre a 
dolgot.23 1 9 3 6-ban készülnek el a 
végleges tervek, s 1937-ben már épül
hetnek a Madách-házak, és az éra 
hangulatát híven tükröző mussolinis 
diadalív-remek. Árkay Aladár győztes 
pályaművében a monumentális kapuív
— korabeli kritikusok szerint -  szervet
lenül kapcsolódott a terv modem épü
leteihez, ezért a Madách-kaput végül 
is Wálder Gyulának a pályázaton 
megvételt nyert posztromantikus tég
laépületével keresztezték. A folytatást 
azonban már nem vették komolyan, 
hiszen valójában nem is az volt a 
fontos. Maradt a torkolat-torzó, mely
nek második száz méterén a hatvanas 
években épültek az utolsó házak. Az 
ötvenes évek ugyancsak fogékonyak 
voltak a reprezentációra. Grandiózus 
pályázati tervek születtek a Madách út 
témájára, amelyek nem átallották vol
na lebontani a fél városrészt egy szo
bor, s egy hozzá vezető felvonulási út 
kedvéért.

A hetvenes évek elejétől, amikor 
elkezdték tervezni a városrész „rehabi
litációját”, a Madách út jobbára szak
mai problémaként merült fel. Valamit 
kezdeni kellett a torzóval. Tervek sora 
született, melyek azonban -  tekintve, 
hogy pénzügyileg megalapozatlan, 
központilag finanszírozandó általános 
felújításban gondolkodtak -  légüres 
térben mozogtak. Az útnyitás gondola
ta azonban legalább valami kézzel
foghatót kínált a tervezőknek, akik 
egyre csak röcögtették-görbítgették a 
hajdani sugárút-álmot, mely a nyolc
vanas években újabb kanyarral a Ki
rály (akkor Majakovszkij) utcában kö
tött ki.

Nem meglepő, hogy a kimondot
tan üzleties hasznosítás a 90-es évek
ben kerül ismét napirendre, mint a- 
hogy az sem véletlen, hogy a város

23 t • ■ » ,Például az Orczy-ház RT. sürgeti az 
engedélyezést, modem apartman
házzá akarván átépíteni avult épületét.

házán ekkor merül fel újra a telekér- 
ték-emelkedési járulék kérdése. Nagy
jából ott tartunk, ahol 1911-ben. Moz
gásba lendül az ingatlanpiac, amit je l
legzetesen magánerős, s a városköz
pont kereskedelmi-szolgáltató funkci
óit magával hozó befektetési láz ser
kent. Újabb expanziós hullám kezd 
hódítani területünkön. Kérdés viszoint, 
hogy a városrész sorsáért felelősek mi
ként fogadják, hogyan kezelik az iro
daházak, szállodák, üzletházak és köz- 
intézmények terület-újraértelmező ter
jeszkedését. A rendszerváltást követő 
átmenet időszakában sajátos bénultság 
jellemző: az egyoldalúvá vált terve
zői-beruházói szemlélet és a tanuló
korát élő politika még nem képes a 
strukturális átalakulás teendőit végig
gondolni, és a várostest egészére érvé
nyes módszereket találni. Állandósulni 
látszó válsághelyzet rabjai: negyven 
év önkényuralma után a tulajdonhely
zetek kaotikusak, a házak állapota ka
tasztrofális, a lakásbérlők fizetését nö
vekvő szakadék választja el a telkek 
értékétől, a házak felújításának, épí
tésének és kifizetődő működtetésének 
költségeitől. Nem csoda hát, hogy a 
„lakosságbarát vagy szabadpiaci poli
tika” hamis alternatívái közt újra csak 
kényszeresen a M adách út -  most már 
csak korzónyi -  álmába menekülnek.

Mindezenközben a megszaporo
dott foghíjakon sorra épülnek az iroda
házak, mélygarázsok és szállodák, 
amelyek egyfúnkciós rendeltetésükkel, 
földszintjeik zárt, privát kialakításával 
és a szomszéd ingatlanok potenciális 
beépítését; s egyáltalán a telkenkénti 
építés elemi szabályait semmibe vevő 
ad hoc elrendezésükkel zárványként 
ékelődnek a városrész szövetébe. Az 
átépülés tendenciája nyilvánvaló, 
mégis hiányzik az összehangoló elv, 
amely térben és időben is koordinál
hatná az új expanziót. A döntéshozók
nak rá kell ébredniük, hogy nem épít
kezhetnek a meglévő város, annak ki
alakult morfológiai és szociális saját
ságai ellenében. A strukturális gondo
kat nem orvosolhatják a költséges út- 
nyitással, a foghíjak „kirablásával”, 
egy-egy háztömböt érintő, ugyancsak 
költségvetésből támogatandó rehabili
tációs rendezéssel.
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XXI. sz. -  SZERVES FEJLŐDÉS 
ÁTJÁRÓHÁZAKKAL

A XX. század vége Magyarországon is 
meghozza a megfontolt idealizmus, a 
valósággal élő képzelet régen várt 
korszakát. Politikusok és
szakmabéliek felszabadultan teszik túl 
magukat a század botlásain, kísérlete
ző kedvvel kezdve a történelem tanul
ságain szerkesztődé) kalandokba. Az 
ezredfordulón a gazdasági fellendülés 
és a demokrácia megszilárdulása ré
vén egyre nagyobb lendületet vesz a 
Belső-Erzsébetváros átalakulása. Szin
te kizárólag magántőkéből építkeznek, 
külön-külön telkeken, tiszteletben tart
va az ősi morfológiai struktúrát.

A városrész vezetőinek fel kellett 
ismerniük, hogy a telkenkénti átépülés 
általános, tehát valamennyi ingatlanra 
érvényes feltételeit próbálják biztosí
tani- Ezáltal az expanzió önszabályo
zón, az ingatlan- és beruházási piac 
szabályai szerint valósul meg, külö
nösebb városrendezési beavatkozások
— például utcanyitások — nélkül.24

A terjeszkedés észszerű szabá
lyozása így gazdag funkcionális rendet 
eredményezett, amely messze megha
ladja a XIX. századi városrész szer
kezeti árnyaltságát. Az újszerű szabá
lyozást kidolgozó szakemberek és üz
letemberek a kerület ingatlanállomá
nyának sajátos adottságaiból indultak 
ki. Olyan megoldásokat kerestek, me
lyek a rövidtávú és végleges befek
tetői szempontok, valamint a napi po
litikai és szociális érdekek mellett el
sősorban a morfológia rendjének szer
ves átalakulásával számolnak. A vá
rosrész történetét ismerve megértették, 
hogy a piaci erők keltette átépülés sza
bályozói egyszerű telekkönyvi, geo
metriai tények, melyek a hosszú évti
zedekig zajló folyamat trendjének e- 
gyedüii hordozói.

A kerületi önkormányzat még a 
90-es évek közepén meghirdeti az át- 
járóházasítás, más néven Gozsdu-ud- 
varositás programját, amit a városrész 
valamennyi ingatlanára kiterjedő, egy

34 A Madách-út gondolatát még az 
előző század 90-es éveiben végleg el
vetik. Meglévő, csonka szakaszán pa
vilon áll, melyben a városrész neveze
tességei és története iránt érdeklődő 
turisták információs központja műkö
dik.

szerű építési szabályokba foglal. To
vábbra is kötelező a telkek utcai front
jának beépítése (vagy megtartása), a 
telkek belső részein viszont a szom
szédokkal összhangban keresztszár
nyakat lehet építeni, a földszinten az 
udvarokat egymásba nyitó átjárókkal, 
így jönnek létre a 90-es évek végétől 
az egészségtelen, gangos, oldalszár
nyaktól mentes első nagyudvaros átjá
róházak, s a szellemes és körültekintő 
szabályozás eredményeképpen az ez
redfordulón kezd kikristályosodni a 
XXI. századi átépítés új épülettípusa.

A szabályozás ötlete egyszerű és 
kézenfekvő. Arra kerestek választ,

sze, s hogy miként eredményezhet a 
telkenkénti átépítés egyszerre sűrűbb, 
kifizetődőbb, s mégis egészségesebb 
(napos, levegős) elrendezéseket. A 
történeti elemzések rávezették a terve
zőket, hogy ahogy a XVIII. században 
szolgalmi utakkal tették megközelít
hetővé és eladhatóvá a telkek belső ré
szeit, most átjárókkal, gyalogosutcák
kal nyithatják meg és tehetik értéke
sebbé a hátsó udvarokat, A XIX. szá
zad pedig csak a telkek utcai frontján 
tudott jó  lakásokat építeni, s a tűzfalas 
építkezés következtében a telkek bel

sejét csak silány, gangos oldalszár
nyakkal tudta kihasználni. Most vi
szont az átépülés összehangolása és a 
hátsó udvarok építése révén a belső 
szárnyak is keresztben, levegősen épít
hetők. (A keresztutcák rövidebb telke
in ezt a korábbi U alakú épületek L 
alakú épületpárokká való összenyitá- 
sával érték el. A befektetők így értéke
sebb és sűrűbb beépítési lehetőséghez 
jutottak.

Döntő lökést adott a szabályozás 
kidolgozásához annak felismerése, 
hogy a városrész ilyen szellemű átépü- 
lése már a XX. század elején elkezdő
dött. A terjeszkedő városközpont szál-

megjelent már a század során, s a 60- 
as évekig valamennyire jellemző volt, 
hogy habár intenzivebb telekhaszná
lattal és utcai fronttal épültek, vegyes 
rendeltetésűek voltak, és tágas udva
rokat foglaltak magukba. Ilyenek vol
tak maguk az apartmanos Madách-há- 
zak, a Nyár utcai iskola és a mai 
Akácfa utcai BKV-irodaház is. Szá
mos példát lehetne felhozni annak il
lusztrálására, hogy a város morfológiai 
rendjét követő, a telkeket korszerűen 
használó szerves átépítés valójában a

hogy hogyan tárható fel a keskeny és lodáíval, fürdőivel, vásárcsarnokkal,
mély telkek alkotta tömbök belső ré- iskolával a városrész számos pontján
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XX. század feladata lett volna"5, még
is elég, ha csak a legtisztább esetet 
említjük, a Gozsdu-udvart, amelyet a
XXI. századnak irányt adó kidolgozói 
mintául állítottak, s amelyről az átjá- 
róházasitás a nevét is kapta. A történe
lem Fintora, hogy a nevezetes üzletut
ca rögtön a Madách-út torzó mögött, 
az első hosszú kereszttelken fekszik, 
ott, ahol a városatyák évszázadig a su- 
gárút-álommal bíbelődtek, és nem jöt
tek rá, -  holott a példa megvolt -  hogy 
az utcát nem hosszában, hanem ke
resztirányban kellene megnyitni.26

A Gozsdu-udvamál valósul meg 
először az új ideál, miszerint az eme

leti lakásokat a Király és a Dob utcák 
közti hosszú telkeken nem szoba’

25 Vessük össze akár a városrész két 
áramátalakító üzemét, a 10-es (Kazin
czy utca), és a 60-as években épültet 
(Dob és Rumbach S. utca sarok), hogy 
lássuk, miről volt szó.
26 A Gozsdu-alapítvány által épített át
járóházas udvarsor a XX. század első 
évtizedében épül, rejtett üzletutcát 
nyitva két, egymás mögött fekvő mély 
telken át. Feltehetően azért nem épül 
belőle több, mert a magánerős 
bérházépítés a háborúk, majd a 
bolsevizmus következtében ekkortól 
lehetetlenül el.

konyhás oldalszárnyakban, hanem a 
telkeken keresztben álló épületekben 
kell elhelyezni, mert így a telkek job
ban kihasználhatók, és jobb lakásokat 
lehet építeni. A földszinten viszont 
átjáróházas üzletudvarok épültek, me
lyek rejtett utcaként tárták fel a tömb 
belsejét. Tágas lakóudvarok, korszerű 
lakások és élénk üzletutca; ez a Gozs- 
du-udvar, mely úgy épült, hogy a ké
sőbbi szomszédos építkezéseket sem 
korlátozta.

Az átjáróházasítás révén sokszí
nű, funkcionális rend alakult ki a vá
rosrészben. A meggyőző tervet később 
intenzifikálási programnak is kezdték

nevezni, mivel a belső udvarok feltá
rásával a telkek jobban használhatóvá 
és értékesebbé váltak. A földszinte
ken, a sarokházak emeletein, a na
gyobb utcákban, átjáróházak udvarain 
találtak helyet maguknak a bankok, 
szolgáltatóházak és vállalkozások. De 
az is előfordult, hogy az irodaházak 
felső emeleteit lakások céljára hasz
nálták, vagy lakóházak ékelődtek az 
irodaépületek közé. Kihasználva a 
szennyezetlen belváros lakásai iránt 
mutatkozó keresletet, egyre több lakó
ház épült, kínálva valamennyi lakástí
pust, a garzontól a sokszobásig, Ez a 
szabályozás tette lehetővé, hogy a kü

lönös, összetett és gazdagon struktu
rált rendszer kialakuljon, nemcsak az 
emeleteken, hanem az udvarokon is.

Egy-egy kapualjba besétálva 
élénk forgalmú üzletudvarba jutunk, 
ahonnan régies, XIX. századit utánzó 
átjárókon át újabb passzázsokba vagy 
zárt lakóudvarokba, intim kertekbe ér
kezünk. Sajátos, balkániasnak mon
dott, valójában az új századra jellem ző 
pesties hangulat uralja ezeket a tere
ket.

A szabályozást dicséri, hogy 
mindezt lakások, üzletek, irodák és 
szállodák piaca alakítja így, s az új
szerű építési előírások nem korlátoz
zák, inkább nem várt lehetőségekhez 
juttatják a vállalkozókat. Ugyancsak a 
körültekintő szabályozásnak köszön
hető, hogy az átépítéskor szükségkép
pen jelentkező szociális konfliktusok 
kezelhetők m aradnak/7

Városrészünkbe a bölcs, magatu
dó szabadság és testvériség szelleme 
költözik, száműzve a tárgyi világ ural
mának gonosz erőit.

A gépek zaját, a látszatszabadság 
tülekedő moraját a kertek csendjében 
csobogó kutak, nagy-diófákon, akácfá
kon és nyárfákon daloló madarak éne
ke és zene hangja váltja fel. A csere
pes tetők évszázados álmára angyalok 
vigyáznak.

A tanulmány a CAFÉ BÁBEL c. 
fo lyó ira t felkérésére született 1991- 
ben, ott azonban nem jelenhetett meg, 
mert utolsó fejezete nem fe le lt meg a 
szerkesztők elképzeléseinek.
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27 Ennek az új demokrácia első évei
ben volt különös jelentősége, amikor a 
kényszerű költözések, lakáscserék 
még nem feltétlenül a lakáspiac üzleti 
szempontjait követő rendezett alkuk
kal bonyolódtak.
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