
A magyar Champs-Élysées szebb mint az eredeti 

 

A sugárút, 1885-től az Andrássy út méltán az ország főutcája. Az út francia mintára épült és 

nyeri el végső képét a jövő évi ezredévi kiállítás megnyitásáig. A ráfordított költségek 

megérték, mert ilyen még Bécsben sincs, de Párizsból is csodájára járnak. 

 

Szerkesztőségünk tagjai nemrég Párizsban jártak és végigsétáltak a várostengelyét képző, 

üzletekkel, kávéházakkal és látványosságokat felvonultató Champ Élysées-en. A párizsi sugárút 

kialakítása 1767-ben kezdődött és 1883-ban fejeződött be a sugárút végét lezáró Védelem 

terén Párizs védő szentjének szobrának felállításával.1 Ez adta az ötletet, hogy olvasóinknak 

mutassuk be a magyar Champ-Élysées építésének alakulását itt a millenniumi ünnepségek 

küszöbén 1895-ben. 

1841-ben, a Pesti Hírlapban Kossuth Lajos az alábbi gondolatokat közölte: „Mi szép és 

kényelmes leend […] a Lánczhídtól kezdve egész a Városerdőig mintegy parkban sétálni s 

kocsizni, kikerülve a szűk, ronda Király utczát […]!”2 Kossuth talán maga sem tudta, hogy amit 

leírt azt majd Andrássy Gyula miniszterelnök kormánya, Reitter Ferenc mérnök és a „kockás 

báró” Podmaniczky Frigyes fogja megvalósítani. 

 Századunk közepére Pest-Buda, 1873-tól Budapest és Terézváros „ütőere”, a Király 

utcza, mely a belvárost kötötte össze a külső területekkel és a Városligettel. A város 

lakosságának és iparának, kereskedelmének folyamatos növekedése meglehetősen zsúfolttá 

vált a megnövekedett forgalom miatt ez az út. A probléma orvoslására 1870 decemberében, 

Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére – aki a száműzetésben maga is látta a 

párizsi sugárút építését – az országgyűlés elfogadta a „városligeti sétányút” megépítését célzó 

LX. törvény elfogadását.3 A megvalósítás felügyeletét a Fővárosi Közmunkák Tanácsa látta el a 

„kockás báró” Podmaniczky Frigyes báró vezetésével. A megvalósítás költségét 1 millió, a 

kisajátításokét 7,2 millió forintra tervezték, az eladható telkeket 4,9 millióra becsülték.4 

Eleinte egy három bankból álló konzorciummal, a Sugárút Építő Vállalattal kiviteleztették a 

terveket, ám ez az emlékezetes 1873-as világválság idején csődbe ment. Emiatt a 

1 Párizs, az Elysiumi mezők útja http://varosepito.blogspot.com/2011/08/parizs-az-elysiumi-mezok-utja.html 
2 Az Andrássy út http://www.fokert.hu/dokumentumok/fasorok/andrassy.pdf 
3 Andrássy út Fekete Sas Kiadó, Budapest 2009, 10. oldal 
4 Száznegyven éves az Andrássy út http://pestbuda.hu/cikk/20160819_szaznegyven_eves_az_andrassy_ut 
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továbbiakban a Közmunkatanács irányította a munkálatokat a továbbiakban. Podmaniczky 

elképzelése az volt, hogy a hazai arisztokrácia és nagypolgárságság vállaljon szerepet az 

építkezésekben. A Városligetig a kisajátított területeken földszintes épületeit lebontották, az 

Operaházunk helyén álló mocsarat lecsapolták, betyárvilágot felszámolták. A legenda szerint 

a „kockás báró” - mikor az Opera építése megakadt a pesti betyárok közkedvelt csárdája, a 

Piros Szemű csárda miatt - pisztolyával „meglátogatta” a csárdát. Az így elűzött vendégek 

hiánya miatt a csárda eladásra került, s az építkezés megfelelően folytatódhatott.5 Az 

építkezésre bocsátott telkek szerződéseiben egy olyan passzus is szerepelt, hogy ha a 

vállalkozó arisztokrata vagy nagypolgár nem fejezi be 3 éven belül az ingatlan építését a telek 

visszaszáll a tervtanács tulajdonába.6 A 2200 méter hosszú sugárút7 három, jól elkülöníthető 

részre tagolódik. Az első a Váci körúttól az akkor Oktogonig tart, amelybe belefut a Nagykörút. 

Ezt a szakaszt 3-4 szintes bérházak övezték. A következő szakaszt alacsonyabb zártsorú 

bérházak szegélyezik a Köröndig. Az utolsó szakaszán az út kiszélesedik az arisztokrácia igényei 

szerint, ahol egyszintes paloták, valamint villák húzódnak meg fakocka burkolatú lovagló 

sétánnyal kiegészítve. 1885-re az utolsó telket is beépítették, s ekkor keresztelték át a 

Sugárutat Andrássy útra. Az útvonal mentén található Mintarajziskola Rauchser Alajos és Láng 

Adolf, az Operaház Ybl Miklós tervei alapján épült. Szemben vele a francia reneszánsz 

mintájára épült háromemeletes palota, melyben működik a feketejéről híres Drechsler-

kávéház. Az Oktogon négy épületét Szkalnitzky Antal, a Körönd első épületét Petschacher 

Gusztáv tervezte, a többit ennek mintájára emelték. Podmaniczky báró ösztönzésére még a 

művészek is ideköltöztek, többek között Jókai Mór, Feszty Árpád, Zala György. A Szabadelvű 

Párt elnökeként Podmaniczky báró egy-egy telket kedvezményes áron ajánlott fel egy festő és 

egy szobrász művésztelep céljára.8 Itt az Epreskertben dolgozik Benczúr Gyula és Schickedanz 

Albert. Mivel a városatyák nem engedélyezték sem lóvasút, sem villamos közlekedését a 

sugárúton, ezért 1895-ben megkezdődött a Balázs Mór által tervezett kéregvasút építése. A 

kontinens első földalatti vasútvonal tervezett átadása az ezredévi kiállítás megnyitása körül 

várható. A sugárutat jelen pillanatban Ybl Miklós ivókútja zárja, de pár nappal ezelőtt fogadta 

el az országgyűlés, hogy az ivókút helyén a főváros tanácsának 1881-es döntése alapján a 

5 Az Osztrák-Magyar Monarchia I. rész A boldog békeidők Innen A Sugár út Budapest, Kossuth Kiadó 2017 
6 Millenium háza kiállítás https://kiallitas.millenniumhaza.hu/ 
7 Andrássy út Fekete Sas Kiadó, Budapest 2009, 12. oldal 
8 Séta az Andrássy úton http://budapestcity.org/11-egyeb/kirandulas/seta-budapesten/seta-az-andrassy-uton-
hu.htm 
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honfoglalás ezredik évfordulójára nagyszabású emlékművet kell állítani.9 Wekerle Sándor 

miniszterelnök úr Zala György szobrászt és Schickedanz Albertet, az éppen befejezés előtt álló 

új Műcsarnok műépítészét bízta meg a szoborcsoport és a tér kialakításával.10 
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10 Séta az Andrássy úton http://budapestcity.org/11-egyeb/kirandulas/seta-budapesten/seta-az-andrassy-uton-

hu.htm 
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