
A tragikus tűzvész után megnyitja kapuit a nagyközönség előtt az új központi 

vásárcsarnok 

Átadáshoz közeli állapotba ért a székesfővárosi új Központi Vásárcsarnok épületet, 

amelyről a szakmai körök és a városvezetés is egyöntetűen joggal mondja, hogy Európa 

egyik egy korszerűbb építménye lesz a dunai kijárathoz vezető alagúttal és vasúti sínjeivel. 

Lassan megnyitja kapuit a kereskedők és a vásárlók előtt a Fővám téren álló hatalmas 

épület, az új Vásárcsarnok.  Olyan országos építmény elkészültéről adhatunk hírt, amelynek 

hiánya már régóta borzolta a fővárosiak és a vidékiek kedélyét egyaránt. Ez az építmény 

kiválthatja az eddig borzasztó higiéniás körülmények között működő kicsi és rendezetlen 

piacokat, ahol az árusok mindennemű szabályozás nélkül adták - vették a portékáikat. Eddiglen 

ez a piac a Petőfi tértől hosszan húzódott az un.  Vámház-Palotáig.  

A vidékről, a környékről és az ország távoli részéről ide érkező napi több ezer árus 

számára se melegedő, sem vízellátás nem lett eddiglen kialakítva, csak raktárházakat 

bérelhettek. Midőn állandó lakhelyre tettek szert a városban, kereskedőházakat nyitottak. Ez 

beláthatatlan mértékűre növelte a város lakóinak a számát.  Ennek következményeként a 

korábbi közellátás a csarnokhálózat átépítése és korszerűsítése halaszthatatlanná vált. Úgy 

értesültünk, hogy az első terveket Edourd Besnier de la Pontoneri francia mérnők készítette, aki 

a központi csarnokot négy, árufajtánként eltérő pavilonból és köztük lévő fedett utcákból 

gondolta ki. Ez az ötlet nem nyerte el a városvezetők tetszését, így 1871-től a Fővárosi 

Közmunkák Tanácsa városrendezési pályázatot írt ki a csarnokkal kapcsolatosan, aminek a 

feltételeit az 1879-ben felálló Közélelmezési Bizottság tisztázta.  

A tervező bizottság munkáját az 1883-as előterjesztésében személyesen Kamermayer 

Károly polgármester fogta össze. Meglátása szerint a vásárcsarnok épületének elhelyezésében 

a Duna szerepe kiemelkedő jelentőségű, hiszen az alsó rakpart a nagybani kereskedés egyik 

központja. A Fővám téri új csarnok építése már 1894 óta zajlik, Kamermayer Károly 

polgármester személyes támogatásával, Pecz Samu műegyetemi tanár tervei szerint. 1895 

őszére állt az épület teljes vasszerkezete és még az év a tele előtt tető alá került az épület. Az 

előzetes elképzelések alapján, 1896 nyarára tervezték csarnok megnyitását, de az átadás előtt 

tíz nappal az épület tetőszerkezetét megrongálta egy ismeretlen eredetű sajnálatos tűzeset. 

Ennek következményeként a többi piaccal együtt a pazar és lenyűgöző kivitelű központi 

csarnok nagyközönség előtti megnyitását 1897. február 15-re tették át, amit mindannyian 



izgatottan várunk. Az új csarnok működésének hatékonyságára fokozására igyekszenek 

kihasználni az új Ferenc József hidat, és a kiskörúti villamos vonal meghosszabbítását. Az új 

csarnok kb. 6004 m2 alapterületű áruhellyel várja kereskedőket, a húsosok számára pedig zárt 

pavilonokat, a galérián 768 darab 2m2-es kiskereskedői árudát állítanak fel a kosárárut, virágot 

árulók számára. A Vámház körút felőli részen lesz a kisáruda közte kocsiúttal, míg a húsosok 

a Pipa utca felöli oldalon, zárt pavilonokban árusíthatnak, velük szemben szabadon álló 

húsáruhelyek lesznek. A középső kocsiútig jelölik ki a zöldség-, gyümölcs-, sajt- és vajárusok 

helyét. A piac jobb oldalán a vasúti bekötésével lesz a nagybani piac, hátulra a helyezik el 

baromficsarnokot az élő állatok vásárával. A csarnok pincéjében alakították ki a raktárak, a 

hűtőblokk, az elektromos ellátó központ és a kazánház helyét, amit modern csatornarendszerrel, 

korszerű megvilágítással, és szellőztetéssel egészítettek ki.  

Ezekkel az újításokkal várja az új központi vásárcsarnok hivatalos megnyitása után 

lelkes látogatóit.  
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