
Ybl Miklós elsô Pesten megépült háza ez a két utcá-
ra nyíló épület. Már csak ezért is aktuális beszélni
róla a Mester születésének bicentenáriumán.
De elôbb egy kis helytörténet.
A mai Magyar utca az egykori pesti városfal vonalát
követi, s nem is volt beépülve csak az egyik oldala,
amikor még Stadtmauer Gasseként nevezték, vagyis

A hivatásos mûemlékvédô szakemberek
nemzetközi szervezete, az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottsága 2014-ben Citrom-díjat
adományozott a Budapest V. kerület, Múze-
um körút 7. – Magyar utca 8–10. alatti ház-
nak „a legeredményesebb mûemlék-elha-
nyagolás, a karbantartás elmulasztása
miatt”.
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még a fal nevét viselte a hatvan százalékban német
ajkúak lakta Pesten. (A többi negyven százalék a
magyar, rác, zsidó, tót, horvát stb.) A városfal elé
belülrôl – természetesen – nem építhetett senki,
különben az a várost védôk számára megközelíthe-
tetlen lett volna egy esteleges külsô támadás idején.
Késôbb a városfalat valamennyi kapujával együtt –
védelmi funkciójukat vesztve – le is bontották, vagy
beépítették mind a két oldaláról. Ez utóbbi esetben
maradhattak meg egyes darabjai, melyek ma a
Múzeum körút páratlan és a Magyar utca páros
oldalának udvaraiban vagy házfalaiba beépülve s
azóta imitt-amott már feltárva, megtekinthetôen
fennmaradtak. A Fôvárosi Közmunkák Tanácsa elsô
feladatai között szerepelt a közterületnevek magya-

rítása, s ez még a városegyesítést elôkészítô évben,
1872-ben meg is történt. Ekkor lett Magyar utca az
Unger Gasséból. És egyben ez a leghíresebb pesti
félrefordítás: az utca névadása ugyanis nem a német
Ungar (magyar) szóból származik, hanem az itt
tulajdonos Unger családnévbôl. Errôl sokan írtak,
megtalálható a legfrissebb utcanévlexikonban is, de
a történet legrészletesebben – talán nem véletlenül
– dr. Unger Emil és Magyar Zoltán: Ungerék a
Magyar utcában címû cikkében olvasható (Budapest
1982/4.)

Az Unger család
Még 1736-ban költözött Burgenlandból Pestre
Unger Benedek kovácsmester, akinek olyan jól
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ment az Újvilág (ma Semmel-
weis) utcában, hogy négy évvel
késôbb itt meg is nôsült, majd
terjeszkedett az iparával. Megvett
egy házat a Hatvani (ma Kossuth
Lajos) utcában, ahol a városba
vezetô Hatvani kapu tövében
minden Pestre érkezô megtalál-
hatta az ott kialakított, berend-
ezett mûhelyt. Amikor pedig már
lehetett építkezni a városfal külsô
oldalán, megalapította újabb
mûhelyét az Országúton, vagyis a
mai Múzeum körúton is. Az üzlet
aztán olyan jól ment, hogy 1755-
ben már a város legtekintélyesebb
száz polgára közé választották, s
kapcsolatait gazdagon kamatoz-
tathatta. Unokája, Unger Henrik
Budapest ötödik legvagyonosabb

háztulajdonosa volt az egyesítés évében, aki a
Múzeum körúti mûhely helyére a két utcára nézô
nagy házat építtette, ükunokája, Unger Richárd
érdeme pedig az Astoria szálloda megépítése többek
között. Nevezetes pesti virilisek voltak tehát az
Ungerek.
A család és az utca történetét felidézte Hidvégi Vio-
letta is abban a tanulmányában, amely a Budapesti
Történeti Múzeum 1991/92 telén látogatható
nagy Ybl-kiállításának könyvértékû katalógusában
megjelent. Itt olvasom, hogy Unger Antal Pollack
Mihály lányát vette feleségül, s ez összefügghet
azzal, hogy a testvére, Unger Henrik a klassziciz-

mus legendás építészének tanítványát, Ybl Miklóst
bízta meg az Ungerek új, nagy kiterjedésû telkének
beépítésével. Nagy kiterjedésû – mondom, mert az
Országút 7. és a Magyar utca 8. számú házhelyek-
hez, melyeket megörököltek atyjuktól az Unger
fiúk, megvették a Magyar utca 10.-et is. A telkeket
már bejegyezték a nevükre 1847-ben, de a forrada-
lom és szabadságharc, majd az annak leverését köve-
tô Bach-korszak nem kedvezett a tervezett beruhá-
zás elindításának. 
Ybl, amikor (a megkölönböztetésül Kovács, vagyis
Schmied elônévvel is említett) Unger Henriktôl a
felkérést megkapta, már túl volt a Károlyiak fóti kas-
télyának átalakításán és a templom-paplak-iskola
együttes megépítésén is Fóton. Ikerváron a Batthyá-
ny-kastélyt, Lovasberényben a Cziráky-kastélyt kor-
szerûsítette, tervezett – ma már nem létezô – kas-
télyt a Zichyeknek és a Keglevicheknek is vidéken, s
máig áll egy általa épített budapesti családi ház a
Budakeszi úton. Hihetetlenül gazdag életmûvébôl
még „csak” ennyi valósult meg, amikor megkapta a
pesti városi bérház építésének feladatát. Az 1852–
53-ban megépült romantikus átjáróház „baumeiste-
re” Wágner János volt.
Leírásához a gazdag Ybl-irodalomból szívesen idé-
zem a kiváló szakember, Komárik Dénes szavait:



„A félköríves stílus (rundbogen stil) romános válto-
zatának legjelentôsebb pesti alkotása a keleties ele-
meket is markánsan felhasználó Múzeum körúti
Unger-ház. Fôhomlokzatának rendkívül gondosan
mérlegelt arányai finom egyensúlyt teremtenek a
függôleges és vízszintes elemek között, s az erôtel-
jes plasztikusság mellett is megôrzik az architektúra
szigorú egységét. Az emeleteket összefogó, ablak
közti vékony félpillérek erôteljes, törpeívezetes
koronázó párkányt hordanak, melynek súlyosságát
az I. emeleti erkélyek kômellvédjeinek gazdag
kialakítású tömbjei és a II. emeleti ablakok könyök-
lôinek konzolos hasábjai ellensúlyozzák. A Magyar
utcai hátsó homlokzat a fegyelmezett formálású,
gazdag díszítésû fôhomlokzatnak mûvészi ökonó-
miával lecsendesített változata. Figyelemre méltó és
a homlokzatokkal egyenrangú az épület téralakítá-
sa, kapualjának térbôvülettel megoldott gazdag
kialakítása, finoman kapcsolódó nagyvonalú lépcsô-
háza és különösen a két oldalán árkádosan megol-
dott, ünnepélyes, teremszerûen intim hatású belsô
udvara.”
Érdekes megfigyelni a csillagok sorát is a házon.
Divat volt akkor a keleties motívumokat is felhasz-
náló romantikus épületeken. Megjelennek a fóti
templomon, de a Feszl Frigyes tervezte Vigadó épü-
letén is.

Az egyszerûbb hátsó homlokzat egy része ünnepé-
lyesebb, hogy a nekifutó szûk Reáltanoda utca felé
hangsúlyt adjon a háznak. Ybl Ervin 1956-ban
megjelent alapmûvében ez áll még: „Az elsô eme-
leti félköríves ablakok mindegyikének ornamentáli-
san áttört erkélye két-két sárkány összekulcsolásá-
ból álló szép motívumra támaszkodik. Míg a máso-

dik emeletieknek négyszögletes, belül szegmentíves
kerete kisebb erkélyszerû elôugrásokon, illetôleg
gyámokon nyugszik. A földszint nyílásai szintén
félkörívesek, Ybl nem gondolt az üzletek szükség-
leteire, a késôbbi boltportálék teljesen eléktelenítik
a földszintet s az erkélyeket tartó sárkánymotívu-
mokat is.”

Átalakítások sora
Többször is volt a házon durvább átalakítás. Legin-
kább éppen az utóbb említett gond miatt. Már
1894-ben kirakatszekrényeket kapott a Múzeum
körúti földszint, 1910-ben pedig újabb boltkapuza-

„A félköríves stílus (rundbogen stil) romános változatá-
nak legjelentôsebb pesti alkotása a keleties elemeket
is markánsan felhasználó Múzeum körúti Unger-ház.”
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tot. Késôbb épült a Magyar utcai oldalon pince-rak-
tár is, ahogy a levéltári-tervtári dokumentumok
errôl tanúskodnak. A belsô udvar árkádjainak
beüvegezése is rontott annak ünnepélyes hangula-
tán. 1945 után, a budapesti harcok során sérült épü-
let elsô helyreállítási idôpontja 1951, a Magyar utcai
oldalé és a belsôké 1962–63, s a háború utáni mun-
kálatok során nem pótolt fôhomlokzati hiányoké
1966.
A Budapesti Városvédô Egyesület sorozatában meg-
jelent Adalékok a Belváros történetéhez címû
könyvben olvashatunk néhány olyan mondatot is,

melyeket az e házról szóló fejezet szerzôje, Otruba
István idézett korabeli lapokból.
Pesti Napló 1852. július 24: „Fôvárosunkban e
tavasz és nyár folytán feltûnô építkezési kedv mutat-
kozott mindenfelé. A Magyar utczán Schmied-
Unger-féle ház épül nagy gyorsasággal. Egyik része
a Magyar utczára, másik pedig az Országútra szol-
gáland.” Hölgyfutár 1852. augusztus 14: „Fôváros-
unk építése, szépítése nagyban halad elôre. Alig van
utcza, ahol új ház nem építtetik, legalább javítások
ne történjenek. Az Országúton is igen csinos ház
építtetik.” 



❱

Pesti Napló 1853. november 9: „Schmied-Unger
úrnak az Országútra és a Magyar utczára szolgáló
most épülô és már minden zugában lefoglalt háza is
megragadja a figyelmet. E ház, mintha mézes-
kalácsból nyomták volna, oly czifra, oly mesterkélt.
Rajta az építészet minden stilje képviselve van.”
Lám a kortárs kritikai megjegyzése már 160 éves. A
ház elsô osztályú mûemlék, melyet a rajta elhelyezett
tábla is tudtunkra ad. És íme, a szerzô személyes
kötôdése: a ház szerepelt már a legeslegelsô Unoká-
ink sem…-ben! A közszolgálati televízió retrócsator-
nája, az M3 május 1-jén este leadta azt a Terefere
címmel készült egykori szórakoztató mûsort, amely-
ben az a bizonyos elsô kilencpercnyi, képekkel
illusztrált városvédô tárcám elhangzott. Különös volt
most újra látni azokat a filmkockákat, amelyeken
még 1979 végén rögzítettem az Unger-ház kapual-
jának fakocka burkolatát. A fakockákkal elvégzett
burkolómunka annak idején egészen természetes
volt. Ilyen módon burkolták még az Andrássy utat
is. Mára nagyon kevés helyen maradt meg mutatóba
(egy kezemen meg tudnám számolni), s ezek egyike
ez az Ybl tervezte romantikus ház a kiskörúton. Az
átjáróház  – érthetôen – nem zárható, s az itt átmo-
torozók kerekei kiforgatják a fakockákat.

A romlás folytatódott
„Az utolsó helyreállítás után eltelt 25 év azonban
eléggé megviselte a kitûnô épületet” – írta Hidvégi
Violetta 1992-ben. Otruba István egy teljes oldalon
át dohog a látványon, amelyet a helyszínen talált.
Csak egy részlet az 1993-ban megjelent könyvbôl:
„Ki és miért hagyta e csodálatos szépségû remeket
így elpusztulni? Hol volt a mûemlékvédelem?
Hiszen itt még a legalapvetôbb karbantartási mun-

kákat sem végezték el, nem történt
állagmegóvás, az épület folyamatosan
halad az enyészet felé!”
Újabb 20 év, s már a védett ház szinte
tragikus állapotokat mutat. A rendszer-
váltás után – mint mindenütt – egyen-
ként eladták benne a lakásokat. Az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsá-
gának a Citrom-díját indokoló „laudá-
ciója” rámutat, hogy bár azóta érdem-
leges javítás nem történt, a romlás foly-
tatódott, s ebben nem csak az idô vas-
foga mûködött közre. „A Magyar utcai
oldalon – engedély nélkül – több íves
záródású nyílászárót cseréltek forma- és
anyagidegen mûanyag ablakokra. A
Magyar utcai oldal földszinti térrend-
szerét galériákkal bontották meg a
diszkont üzletek miatt. A fô lépcsôhá-
zat dúcok tartják, a kapualjakban hiá-

nyos a vakolat és mállik, az udvari burkolatot sok
helyen betonnal pótolták. A körúti fôhomlokzatot
nem kerülte el a »portál-korszerûsítés«, és a reklám-
táblák erdeje egyre csak növekszik. A kôfaragványok
és gipszdíszek állapota végveszélybe került, sürgôs
beavatkozást igényel.”
De ki avatkozzon be? – kérdezhetjük. Ma már (talán
egész Európában csak nálunk) nincs Örökségvédel-
mi Hivatal vagy annak megfelelô, elôírni, büntetni
és ösztönözni is tudó központi állami intézmény.
Olyan, amely támogatást tud nyújtani – szakmai és
anyagi segítséget, amikor kell. Csak nálunk nincs
olyan, adókedvezményekkel is ösztönzô rendszer,
amely segíthetné a lakosságot, a tulajdonosokat
abban, hogy közös kincsünk, épített örökségünk
fennmaradhasson. A házak, s ezen belül mûemléke-
ink rendszerváltás kori privatizációja során sok, a
fenntartást, helyreállítást finanszírozni nem tudó
„kisember” kezébe, tulajdonába került a – lakáson-
ként és részletfizetésre is átadott, magánosított –
lakásvagyon. „A társasházi tulajdonforma minden
negatívuma látszik ma e jobb sorsra érdemes épüle-
ten” – szögezi le az ICOMOS közleménye az
Unger-ház kapcsán, Ybl Miklós születésének bicen-
tenáriumán.
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