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Bevezetés 
 
 
 

Az alábbi építéstörténeti tudományos dokumentáció Szentendre Város Önkormányzata 
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) megbízásából készült. A kutatás tárgya a Szentendre, 
Városház tér 3. szám alatt álló (2330 hrsz; 7324 műemléki törzsszám) szentendrei városháza 
utcai homlokzatai építéstörténeti tudományos dokumentációjának elkészítése volt. A munka 
során korábbi levéltári és közgyűjteményi kutatás felhasználásával műemléki értékleltár 
készült. A munka során roncsolásos épületkutatás nem történt. A dokumentáció a 496/2016. 
(XII. 28.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében szabályozott tartalmi és formai 
követelmények figyelembe vételével készült. 
 

A dokumentáció DVD-melléklete minden hozzáférhető berendezési tárgyról, 
nyílászáróról, egyéb tartozékról tartalmaz jelzéssel ellátott és feliratozott mappákba rendezett 
fotókat. A mappák jelzései a tartozékok egyértelmű azonosítása céljából - amennyiben ez 
lehetséges volt - a dokumentáció mellékletét képező alaprajzon is feltüntetésre kerültek. 
 

A dokumentáció elején a munka körülményeinek ismertetése található. Ezt követi az 
épület homlokzatainak leírása, az épület építéstörténetét és berendezési tárgyainak történetét 
taglaló fejezet, majd az utcai homlokzatok tételes műemléki értékleltára. A dokumentációt 
történeti összefoglaló, a további kutatásokra tett javaslat, majd a védett műemléki érték 
megőrzésére és fenntartására vonatkozó előzetes szakértői javaslat, forrás- és 
irodalomjegyzék, végül szemléltető jelleggel összeállított képválogatás és az említett rajzi 
mellékletek zárják.  
 

A dokumentáció két darab, DVD-melléklettel is ellátott nyomtatott, és egy darab 
digitális formátumú példányban kerül leadásra. A nyomtatott példány mellékleteként leadásra 
kerülő, a munka során készült fényképeket tartalmazó DVD-mellékletek tartalmazzák a teljes 
kinyomtatott anyagot is. Miután a dokumentáció szöveges részében leírtak igazolásához és 
értelmezéséhez ezek a felvételek elengedhetetlenül fontosak, azért kérjük, hogy a nyomtatott 
változattól a DVD-mellékletet senki ne válassza el. A lemezen található állomány könnyen 
másolható, javasoljuk inkább ezt a megoldást választani. 
 

Az épület tervezett helyreállítása kivitelezési munkái folyamán előkerülő jelenségek, 
valamint a későbbi levéltári és közgyűjteményi kutatások, anyagvizsgálatok és restaurátori 
beavatkozások eredményei az épület történetéről megismert adatokat, az alábbi történeti 
összefoglaló feltételezéseit és megállapításait is módosíthatják. 
 

A munka során felhasznált 1:50 léptékű felmérést a megbízó bocsátotta rendelkezésre. 
 
 Jelen dokumentációt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői 
jogi védelem illeti meg. Részben vagy egészben történő felhasználása, a vonatkozó adatok 
nyilvánosságra hozása vagy továbbadása a szerző engedélyével, nevének pontos 
feltüntetésével, a 17/2002 (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.) 
Kormányrendelet szabályai szerint történhet. 
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Az épület homlokzatainak leírása 
 
 
 
Jelleg 
 
 Zártsoros jellegű beépítésben álló, részlegesen, több, egymástól elkülönülő területen 
alápincézett, délnyugati és délkeleti homlokzatain egyemeletes, míg északkeleti 
homlokzatának északi szakaszán kétemeletes, magas tetős épület. A délkeleti homlokzat 
keleti szakaszán két tengelynyi szélességben magasodik fel az oromfallal zárt homlokzat. 
 
 
Városház téri, délkeleti homlokzat 
 
 Az épület főhomlokzata két fő szakaszból áll, melyek közül a bal oldali, déli 
homlokzatszakasz a pinceszinten egy, a földszinten öt, míg az első emeleten hattengelyes 
kialakítású, a jobb oldali, keleti homlokzatszakasz a földszinten, az első emeleten és a 
rizalitként felmagasodó tömeget záró oromfalon egyként két-két tengelyes. A délről kelet felé 
emelkedő terepszintet követő, délen magas, keleten alacsonnyá váló lábazatban a földszint 
harmadik és negyedik tengelye közötti szakaszon keretelés nélküli négyzetes, fűzött pálcás 
vasráccsal kitöltött pinceablak nyílik. Az épület déli sarkán a lábazat felső pereméig 
felmagasodó rézsűs, törtkőből épített, diagonális állású támpillér áll. A lábazat vakolt felületű. 
Az első homlokzatszakasz mind az öt tengelyében széles, szegmensíves záradékú, a 
homlokzat vakolt lábazatán ülő faltükrök találhatóak, melyek középtengelyében a tükröktől 
jóval keskenyebb szegmensíves záradékú ablakok nyílnak. Az ablakok előtt a térbe erősen 
előrelépő tömegű, az ablakok tokosztójáig emelkedő magasságú, apácarács mintás 
dobozrácsok vannak felszerelve. A földszinti homlokzaton a második és harmadik ablak 
között, délről kelet felé dőlő rézsűjű falsíkváltás található, egészen a földszint és az első 
emelet közötti övpárkányig emelkedően. A falsíkváltás fölött, valamint a harmadik és 
negyedik ablaktengely között egy-egy vonóvas hatágú ékcsoportja metsződik a falra a két 
szint közötti osztópárkány magasságában, illetve ez alatt. A főhomlokzat déli szakaszának 
első emeletén mind a hat ablaktengely lizénakeretelésű falmező közepére van elhelyezve, a 
homlokzatot pedig enyhén profilozott sáv fölötti negyedhomorlatos párkány zárja. Az első 
emeleti faltükrök középtengelyeiben található kapcsolt gerébtokos ablakokat vakolt, záróékkel 
ellátott szalagkeret fogja körül, az ablakok profilozott könyöklőpárkányait  lemezprofilú, 
középmagasságában erős félpálca profillal előrelépő konzolok gyámolítják, a konzolok között 
pedig - azoktól eltartva - keskeny faltükrök metsződnek a falsíkba a földszint és első emelet 
közötti osztópárkány és az első emeleti ablakok könyöklőpárkányai között. A főhomlokzat 
déli szakaszát a déli épületsarok felől lekontyolt nyeregtető fedi, melyben három darab 
ökörszem ablak nyílik. Az első emeleti harmadik ablak tengelyében a tetőgerincen 
huszártorony ül. A huszártorony szerkesztésében és díszítésében oldalanként - a tetősíkokhoz 
való csatlakozás adta magassági eltérésektől eltekintve - azonos homlokzatai magas, 
profilozott párkányléccel zárt lábazattal, félköríves záradékú, zsalus ablaktáblával áttört 
középszinttel vannak kiképezve, ahol az ablakok szárai mellett pilaszterek állnak, 
záradékívüket pedig profilozott peremű, függönyíves zárású záróékkel koronázott szalagkeret 
fogja körül. Az ablakok záradékának felső harmada a háromrészes zárópárkányzatba 
metsződik bele. A zárópárkányzat alsó eleme az ablakzáradék két oldalán Z-alakban törik 
meg, s volutákkal zár rá a záróékre. A zárópárkányzat gazdagon profilozott felső eleme a 
záróék fölött függönyívesen magasodik fel és metsződik bele a toronysisak peremébe. A 
huszártornyot záró toronysisak alsó szintje homorú ívű csonkagúla, középrésze gömb, míg 



 5

csúcsa tárcsák és kúpok egymásra metsződéséből alkotott orsó alakú. A huszártorony fából 
készült, sisakja lemezborítású. 
 
  A főhomlokzat két tengelynyi szélességű keleti szakasza első - a főhomlokzat 
földszintjének hatodik - tengelye előtti tornác fölött, a főhomlokzat emelete hetedik 
tengelyében nyíló ajtón át elérhető terasz áll. A terasz közel négyzetes alapterületű, 
lemezének sarkait egy-egy magas lábazaton álló oszlop gyámolítja. Az oszlopok magas, 
csonkagúla alakú, érdesített felületű kő talapzaton állnak. Az oszlopoknak lábazata nincs, 
fejezetük toszkán jellegű. Az oszlopfejezeteken magas képszék fölött gazdagon profilozott 
magas párkány nyugszik. A terasz sarkain hasáb alakú posztamensek állnak, lábazatuk lemez, 
fejlemezük profilozott tagolású, oldallapjaikon pedig egy-egy álló téglalap befoglalójú, 
sarkain negyedkörívben visszametszett, profilozott peremű pozitív tükör található. A 
posztamenseken egy-egy félpálca, lemez homorlat, lemez profilú talapzaton nyugvó gömb 
található. A terasz sarkain álló posztamensek között, valamint a posztamensek és a 
homlokzati fal között kovácsoltvas korlát található. A korlát alsó és felső vízszintes 
merevítése kettős pálca, melyek között függőleges pálcák kaptak helyet, s a korlát 
kapaszkodója szintén vízszintesen futó pálca. A korlát egymástól távolabb elhelyezkedő 
függőleges pálcapárjai között álló téglalap befoglalójú, sarkain negyedkörívben 
visszametszett kengyel található, melyet az idom hosszoldalainak felezőin egy-egy gyűrű 
kapcsol az azokat befoglaló, álló téglalap alakú mező keretét képző idomvasakhoz. A korlát 
oldalszakaszain egy-egy, főhomlokzat felőli oldalán három darab indás, leveles és volutás 
zászlótartó konzol metsződik rá a korlátra. A terasz lemeze alatti árkád síkfödémén található 
profilozott peremű tükörben a földszinten erősen plasztikus négylevelű rozetta található, a 
szirmok között kettős volutákban széthajló peremű tulipán motívummal. 
 
 A homlokzatszakasz földszintjén az első tengelyben mészkő keretű kapu nyílik. A 
kapukeret profilozott füles szalagperemű, a füleken virág alakú függesztékkel, a szegmensíves 
záradékban erősen plasztikus, volutás, fejlemezes záróékkel. A homlokzatszakasz 
földszintjének első és második tengelye között egy vonóvas hatágú ékcsoportja metsződik a 
falra. A homlokzatszakasz második tengelyében széles, szegmensíves záradékú, a homlokzat 
vakolt lábazatán ülő faltükör található, mely középtengelyében a tükörtől jóval keskenyebb 
szegmensíves záradékú ablak nyílik. Az ablak előtt a térbe erősen előrelépő tömegű, az ablak 
tokosztójáig emelkedő magasságú, apácarács mintás dobozrács van felszerelve. A 
homlokzatszakasz első emeletén, a földszint és első emelet közötti osztópárkány fölött az első 
tengelyben profilozott szalagperemű, záróékes erkélyajtó nyílik, a záróék tükrében annak 
vonalát követő, de alsó és felső élén körívesen bővített tükörrel. Az erkélyajtó fölött 
Szentendre város színes mázas kerámia címere található. A homlokzatszakasz második 
tengelyében széles és magas ablak nyílik, melynek profilozott szalagperemes keretét kettős 
záróék koronázza, melyre Z-alakban tört vonalú vízszintes tagozat metsződik rá; profilozott 
könyöklőpárkánya alatt pedig párnás köténydísz található. A homlokzatszakasz első 
tengelyétől délre, a csatlakozó déli szárnyszakasznak a keleti homlokzatszakaszra rámetsződő 
zárópárkánya mellett a zárópárkányzat golyvázódó szakasza alatt cseppdíszes köténydísz 
csüng. A homlokzatszakasz első és második tengelye között, valamint a második tengelytől 
jobbra - a földszint és első emelet közötti osztópárkányon - egy-egy zömök pilaszter áll, 
törzsén a fejezet alatt szegmensívesen visszametszett tükörrel. A pilaszterek fejezete toszkán 
jellegű, nyaktagján fekvő téglalap befoglalójú, rövid oldalain félkörívesen bővített tükörrel. A 
főhomlokzat bal oldali alacsonyabb szakaszának zárópárkányáig emelkedő fejezetű 
pilaszterek fejezetein, a felmagasított jobb oldali homlokzatszakasz zárópárkányzatáig 
emelkedően háromrészes zárópárkányzat alsó elemének és képszékének tagolását követő 
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felületű lizénák futnak a gazdagon tagolt, fogrovat-sorral is gazdagított zárópárkányig, 
melynek fogrovat-sorral is gazdagított szintje a pilaszterek fölött golyvázódik. 
 
 A homlokzatszakaszt egyenes oldalú, ezek fölött kétoldalt homorú negyedköríves, 
majd ezek fölött félköríves záradékkal képzett, barokk jellegű oromfal zárja. Az oromfal 
szalagkeretes kialakítású tükrében beleírott két, egymás mellett elhelyezkedő négyzet alakú 
tükörben egy-egy vakolt szalagkeretű lemezzsalus szellőzőablak nyílik. Az oromfal sarkain 
kúpokból és tárcsákból álló orsó, míg csúcsán gömb alakú, díszműbádogos munkával készült 
csúcsdísz található. 
 
 
A Rákóczi Ferenc utcai, északkeleti homlokzat 
 
 A Rákóczi Ferenc utcai, északkeleti homlokzat két szakaszból áll. Ezek közül az első 
szakasz a Városház téri egyemeletes főhomlokzati szárny Rákóczi utcai oldalhomlokzata, míg 
a második szakasz az ehhez hozzáépülő kétemeletes szárny. A Rákóczi utcai homlokzat első 
szakasza a földszinten öt, az emeleten három tengelyes, előbbi szabálytalan, utóbbi szabályos 
tengelyosztású, tagolású. Az első homlokzatszakasz földszintjén öt darab ablak nyílik, 
melyből az első és második, harmadik és negyedik a külső felől párosával azonos méretű, 
kialakítású, de azonos záradékmagasságú, míg az ötödik ablak előzőektől mind küllemében, 
mind előzőekhez képest emelt záradékmagasságában eltér. Az első és második, a harmadik és 
negyedik ablakpár külön és külön közös, egyenes szárú és széles szegmensívvel záródó 
faltükörben kapott helyet, míg az ötödik ablak önállóan foglal el egy hasonló, értelemszerűen 
keskenyebb faltükröt. Az ötödik ablak parapetjét fémráccsal védett pinceszellőző nyitja meg. 
A homlokzatszakasz háromtengelyes első emeletén szabályos osztásban széles és magas 
ablakok nyílnak, melyek profilozott szalagperemes keretét kettős záróék koronázza, melyre Z-
alakban tört vonalú vízszintes tagozat metsződik rá; profilozott könyöklőpárkányaik alatt 
pedig párnás köténydísz található. A homlokzatszakasz első tengelyétől délre, a 
homlokzatszakasz ablaktengelyei között, valamint a harmadik tengelytől jobbra - a földszint 
és első emelet közötti osztópárkányon - egy-egy zömök pilaszter áll, törzsén a fejezet alatt 
szegmensívesen visszametszett, a szegmensív alsó pontján tagolt cseppdíszes kialakítású 
tükörrel. A pilaszterek fejezete toszkán jellegű, nyaktagján fekvő téglalap befoglalójú, rövid 
oldalain félkörívesen bővített tükörrel. A - főhomlokzat bal oldali alacsonyabb szakaszának 
zárópárkányáig emelkedő fejezetű - pilaszterek fejezetein a homlokzatszakasz 
zárópárkányzatáig emelkedően háromrészes zárópárkányzat alsó elemének és képszékének 
tagolását követő felületű lizénák futnak a gazdagon tagolt, fogrovat-sorral is gazdagított 
zárópárkányig, melynek fogrovat-sorral is gazdagított szintje a pilaszterek fölött golyvázódik. 
Az épületrész nyeregtetőzete a Rákóczi utcai homlokzat felől két darab - a belső felől fóliázás 
miatt nem látható - ökörszem ablakkal van megnyitva. 
 
 A homlokzat második szakasza kilenc tengelyes. A homlokzatszakasz szélein egy-egy 
lizéna emelkedik a vakolt lábazattól a félpálca fölött negyedhomorlattal kialakított 
zárópárkányig. A homlokzat síkját ezeken túl csupán a nyílások keretelései tagolják. A 
földszint első tengelye kosáríves záradékú, vakolt keretelésű kapu, melyben modern, 
egymáshoz harmonikaszerűen épített szárnyszakaszokból álló apácarács kapuszárny található. 
A kapukeret szárai egyszerű, profilozott fejezetű lizénák, belső oldalaikon hengeren ülő 
csonkakúp alakú kerékvetőkkel. A kapukeret kosáríves záradéka profilozott kialakítású, 
záradékában "ÉPÜLT / 1926" feliratú címerpajzzsal, a pajzs fölött összezáró volutákkal. A 
homlokzatszakasz második tengelyében egyenes záradékú, vakolt kereteléssel körülfogott 
kétszárnyú ajtó nyílik, modern asztalosszerkezettel, az ajtó szemöldöke fölött csatlakozó 
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vakolt ablakkerettel. Az ajtó szárai mellett keskeny, homlokoldalukon a felső él mentén 
körívben visszametszett tükörrel tagolt törzsű pilaszterek állnak, a fejezet alatt virág vagy 
kettős pajzs alakú pozitív vakolatdísszel. A fejezeteken háromrészes párkányzattal tagolt 
szemöldök nyugszik, a széleken egy-egy, a homlokoldalon álló téglalap befoglalójú, köríves 
záradékú tükörrel, a nyílás fölött tagolatlan képszékkel, profilozott zárópárkánnyal. A nyílás 
fölötti szemöldököt záró profilozott zárópárkányon szalagperemes, hullámos felső élű, a 
záróékre egyszerűsített volutával záró szalagperemmel képzett ablakkeretelés található, 
melyben az ablakot teljes felületén reklámfelirat takarja. A homlokzat harmadik-nyolcadik 
tengelyében egymással egyező szélességű, míg a kilencedik tengelyben előzőektől szélesebb 
ablak nyílik, melyeket profilozott könyöklőpárkányra ültetett, szalagperemes, hullámos felső 
élű, a záróékre egyszerűsített volutával záró szalagperemmel képzett ablakkeretelés fog körül. 
A homlokzatszakasz harmadik és negyedik ablaka alatt a vakolt lábazatot apácarács mintás 
vasráccsal védett pinceszellőző töri át. A homlokzat első emeletén mind a kilenc tengelyben 
füles szalagperemes keretelésű ablakok nyílnak, melyek közül a kilencedik tengelyben lévő 
ablak jobb oldalán a fülrész hiányzik, itt a keret egyszerű szalagperemes keretelés. A 
homlokzatszakasz második emeletén mind a kilenc tengelyben vakolt szalagkeretű ablakok 
nyílnak. Az épületet fedő kontyolt tetőt - viszonylag szabályos osztás szerint - három darab 
ökörszem ablak nyitja meg az utca felől. 
 
 
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai, délnyugati homlokzat 
 
 A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai, délnyugati homlokzat a pinceszinten - szabálytalan 
osztásban - tizennégy, a földszinten és az első emeleten egyként tizennyolc-tizennyolc 
tengelyes, a részlegesen beépített tetőszint szabálytalan osztásban van ablakokkal megnyitva. 
Az épület délnyugati homlokzata két szakaszból áll, melyből tizennégy tengelynyi tartozik a 
bal oldali, míg négy tengelynyi a jobb oldali homlokzatszakaszhoz. A homlokzat magas 
lábazatában az első tengelyben keretelés nélküli, idomacélvázas lemezajtó nyílik. A lábazat 
második, harmadik, ötödik-tizennegyedik tengelyeiben fekvő téglalap alakú, keretelés nélküli 
alagsori ablak nyílik. A homlokzat lábazatában az első emeleti tizenhetedik és tizennyolcadik 
tengely közötti szakaszon befalazott nyílású szalagkeretes ajtó található, a szalagkeret fölött 
széles, fekvő téglalap befoglalójú, enyhe ívű szegmensívvel zárt szellőzőnyílással. Szintén az 
épület magas, vakolt lábazatát töri át, de a mögötte található lépcső miatt az első emeletig 
emelkedik a homlokzat negyedik tengelyében nyíló kétszárnyú, felülvilágító ablakos ajtó. Az 
ajtót és a tőle épített gerendázattal elválasztott, szemöldökgyámos és köríves záradékú 
felülvilágító ablakot közös, kettős keretelés fogja körül. A két nyílást egybefogó belső 
keretmű szalagperemes, szemöldökgyámos, záróékkel ellátott keretelés. Az ezen kereteléssel 
egybekapcsolt két nyílás szélein magas, párnás, homlokoldalaikon rokokó kartussal díszített 
lábazatokon magas pilaszterek állnak. A profilozott fejezetű pilaszterek homlokoldalain 
profilozott peremű, felső éleiken kettős hullámmal zárt tükrök találhatóak. A 
pilaszterfejezeteken nyugvó képszék-szakaszok homlokoldalán egymás felé fordított, volutás 
végű kengyelekből álló vakolatdísz kapott helyet. A kapu keretelését a pilaszterek fölött 
golyvázódó, mezejében volutákba csavarodó végű írásszalagon "1926" feliratot hordozó, 
gazdagon profilozott szegélyű timpanon koronázza. A homlokzat földszintjén az első-
harmadik, valamint az ötödik-tizennegyedik tengelyekben profilozott könyöklőpárkányon ülő 
vakolt szalagkeretű ablakok találhatóak. A homlokzat földszintje és első emelete között az 
első homlokzatszakaszon lemezprofilú övpárkány fut. A homlokzatszakasz első emeletén 
vakolt, füles és záróékes szalagkeretű ablakok nyílnak valamennyi tengelyben, melyek 
záróéke érinti a homlokzatszakaszt záró, profilozott párkányelem fölött negyedhomorlattal 
képzett zárópárkány alsó élét. A homlokzatszakasz bal oldalán szabálytalan osztásban az első 
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tengelyben három, míg a második, harmadik és negyedik tengelyben két-két tetősík ablak, 
míg a homlokzatszakasz jobb oldala fölött öt darab, ökörszem ablakkal koronázott fülkéjű 
ablakpár nyílik. 
 
 A homlokzat négytengelyes jobb oldali szakaszán a földszinten széles, szegmensíves 
záradékú, a homlokzat vakolt lábazata fölött lebegő faltükrök találhatóak, melyek 
középtengelyében a tükröktől keskenyebb szegmensíves záradékú ablakok nyílnak. Az 
ablakok előtt a térbe erősen előrelépő tömegű, az ablakok tokosztójáig emelkedő magasságú, 
apácarács mintás dobozrácsok vannak felszerelve. A homlokzatszakasz első emeletén mind a 
négy ablaktengely lizénakeretelésű falmezőben van elhelyezve, mégpedig úgy, hogy az első 
két ablak közös falmezőben ül, míg a harmadik és negyedik önálló falmező közepén nyílik. 
Az első emeleti faltükrökben található kapcsolt gerébtokos ablakokat vakolt, záróékkel ellátott 
szalagkeret fogja körül, az ablakok profilozott könyöklőpárkányait lemezprofilú, 
középmagasságában erős félpálca profillal előrelépő konzolok gyámolítják, a konzolok között 
pedig - azoktól eltartva - keskeny faltükrök metsződnek a falsíkba a földszint és első emelet 
közötti osztópárkány és az első emeleti ablakok könyöklőpárkányai között. A 
homlokzatszakasz - egymáshoz közelebb húzott tengelyű - első és második ablakának 
keretelését a szemöldök magasságában azzal egyező szélességű vakolt sáv kapcsolja 
egymáshoz. A homlokzatszakasz fölötti tetősíkon, az utolsó előtti ablaktengely vonalában egy 
darab ökörszem ablak nyílik. 
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Az épület története a források alapján 
 
 
 

A városháza építéstörténetére vonatkozó adatok nagyrészt Dávid Ferenc és Szabó 
Zoltán 1993-ban készített szakvéleményéből származnak.1 A dokumentáció felhasználása a 
szerzők szíves engedélyével történt, amiért ezúton is köszönetet mondunk. Köszönet illeti 
továbbá Klaniczay Péter műemléki felügyelőt, aki a közgyűjtemények teljes zárva tartása 
idején rendelkezésre bocsátotta a szakvélemény saját hivatali archívumában megtalálható 
példányát. A további felhasznált források a lábjegyzetekben kerültek hivatkozásra. 

 
A szentendrei városháza ma fennálló épülete több ütemben épült. Teljes és alapos 

levéltári és roncsolásos épületkutatására a mai napig nem került sor, de az épület történetére 
vonatkozóan számos komoly kutatás történt, mely alapján az épület részleges építéstörténeti 
tudományos dokumentációja elkészíthető. Számos forrásból tudható, hogy az épületnek van 
egy korai, barokk épületrésze, mely ma egyemeletes, és van két 20. század elején, 1926-ban 
épült szakasza, melyek közül az egyik egy-, a másik kétemeletes. 
 

Az épület területén és környezetében Sashegyi Oszkár tett régészeti megfigyeléseket 
az 1940-50-es években. Rendszeresebb ásatásra Tettamanti Saroltának volt lehetősége az 
1980-as években. Az épülettel legújabban és legalaposabban Dávid Ferenc és Szabó Zoltán 
foglalkoztak, akik az épület 1993-as felújításakor az épülettel kapcsolatban levéltári 
kutatásokat és helyszíni roncsolásos falkutatást is végeztek. 

 
Tettamanti 1986-87-ben a barokk épületrész folyosóján végzett ásatásokat. Tudható, 

hogy az épület Városház téri szárny alatt a Bajcsy Zsilinszky utcai saroktól számított 20,5 
méteren egy mai járószintnél 2 méterrel alacsonyabb boltzáradékú, 6 méternél szélesebb, 
kőből épült, dongaboltozatos pince húzódik. Tettamanti ásatási eredményei között szerepelt 
egy mai járószint alatt 95 cm-re lévő, falazatok alatt húzódó szélesebben kiugró fal, melyet ő 
a barokk járószintnek vélt, Dávid Ferenc viszont középkori falmaradványoknak vél, a ma 
fennálló barokk épület geometriája alapján (az épület belmagassága jelenleg is nagy, ennél 
nagyobb belmagasság szükségtelen és szokatlan lenne). Dávid Ferenc meglátása szerint a mai 
épület falazatai alatt tehát több helyen megtalálható a későközépkori épület falazata. A pince 
és az ahhoz tartozó épület építése a 14. századnál későbbre, 17. századnál biztosan korábbra 
datálható. 

 
A pincét a Rákóczi út felé egyszer megtoldották, ez volt az épület következő állapota. 

A barokkos dongaboltozattal lefedett épületrészben egyéb datáló részlet nem található. 
 
Talán már a harmadik épület volt az U-alaprajzú városháza, mely a Városház tér felé 

hét, oldalhomlokzatain pedig négy-négy tengelyes. A középkori pince felett hat helyiség, az 
oldalszárnyakban egy-egy helyiség került kialakításra. A Városház térre néző helyiségeket 
nagyrészt keresztboltozatok fedik, három – két korábbi helyiségből kialakított – irodában 
található csak alulbordás vasbeton födém. Az udvar felől erőteljes pillérekre támaszkodó 
barokk keresztboltozatos folyosó húzódik. A homlokzatok falszövete egységesen tört kőből 
épült, sok tégla felhasználásával. Egyértelműen eredetinek mondható falszövetből, a Rákóczi 
utca és Városház utca sarkán feltárt, lekerekített falsarokból kibontott téglán S A téglajegy 

                                                
1 Dávid Ferenc – Szabó Zoltán: Szentendre, Városháza falkutatása, valamint művészettörténeti és állagvédelmi 
szakvélemény. 1993. 
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volt látható. Ugyanilyen jegyű tégla az udvari és a Bajcsy Zsilinszky utcai oldalon is 
előkerült. A három homlokzat és az udvari folyosó egységes építkezés során, egy periódusban 
épült fel. 

 
Ezen egységesen felépült városházának az építési idejét a téglabélyeg alapján nem 

tudjuk meghatározni, nem ismert máshonnan azonos jelű, datálható tégla. A helytörténeti 
irodalom és a szakirodalom egyaránt 18. század elejinek véli az épületet. Felépültét a 
rendezett városi működés kialakulásához kötik. A város igazgatási rendjének megállapítása a 
birtokos Zichyek 1738-as utasításában történt, ez a dátum tekinthető a városháza építése 
terminus post quem-jének. Az épületen a datálást elősegítő műformák nem találhatóak. 1993-
ban a kutatás során előkerült egy kőkeret-töredék, egy vésett szalagtagos felülvilágító ablak 
szemöldöke, ám a pontos datálást ez sem segítette elő. Az épületben található egyetlen 
keretbetétes ajtó a 18. század folyamán hosszan használt formákat mutat. Az egyetlen 
megmaradt barokk ablakszerkezet formája és szegletvasai a 18. század elejétől kezdődően a 
század végéig szokványosak voltak. Az épület mérete és szilárd építésmódja egyértelműen 
megkülönbözteti azt a 17. század végi – 18. század legeleji hasonló funkciójú építményektől. 
Mérete még a 18. század végi, II. József kori felduzzasztott közigazgatás hasonló funkcióra 
előírt építményméretén is túltesz. Dávid Ferenc véleménye szerint mivel azonban a város 
szintén kiemelkedő jelentőségű templomépületei is a 18. század közepén épültek, a városháza 
felépítése sem datálható ezen időpontnál korábbra. 

 
A város 1765-ben készült térképén a templomokon kívül egyetlen széles, U alaprajzú 

épület került ábrázolásra, melynek tájolása azonban nem felel meg a városháza 
elhelyezkedésének. Feltételesen azonban azonosíthatjuk a vizsgált épülettel, hiszen a többi 
térképen szereplő középület megjelenítése is inkább jelképes.2 A városháza felépítéséhez 
köthető talán egy Dóka Klára által közölt adat, mely szerint 1745-ben, a kilenceddel való 
elszámoláskor a város költségei közt külön tételként feltüntették a városházára való cserép 
megvásárlását is.3 Ugyanekkor nagy mennyiségű téglát és fát is vásároltak. Dávid Ferenc 
nagyrészt stíluskritikai alapon tett megfigyelését annyival egészíthetjük ki tehát, hogy a 
szentendrei városháza épülete valóban a 18. század közepén épült, befejezésére feltehetően az 
1745. évben került sor. 

 
A II. József kori telekkönyv 570-es számon tünteti fel a Városházát. Az 1808-as 

telekkönyvben 596 számon szerepel.4 A telek mérete ekkor 633 négyszögöl volt. Szentendre 
állománykönyvében 1907-ben a telket 643 négyszögöl méretűként tartották nyilván. 

 
Az épületet a tanácsülési jegyzőkönyvek szerint 1796-ban felújították.5 Bartal Pál, az 

óbudai koronauradalom prefektusa, április 24-én értesítette a bírót, hogy gróf Batthyány 
bíbornok esztergomi érsek május 5-én kánoni vizitáció céljából Szentendrére érkezik, itt 
időzése alatt a városházán óhajt lakni és társaságában kijön József főherceg és helytartó is. 
Kada Mihály szerint a tanács elhatározta a városháza alapos tatarozását, az utak és utcák 
rendbehozását. Tekintettel arra, hogy a látogatás előtt nem sokkal történt az értesítés, felújítás 
alatt feltehetően egy tisztasági festést kell értenünk. 

 

                                                
2MNL OL S 11 42/1. Specialisdelineatiocontroversiaemetalisinterposessione… 1765. 
3 Dóka Klára: Szentendre története írásos emlékekben. Pest Megyei Múzeumi Füzetek XIII. 1981. 69.  
4 MNL PML V.306.c. Szentendre város telekhivatalának iratai, telekkönyvek, 1. kötet 
5 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Szerk.: Borovszky Samu.  [Budapest; 1910] 467. Szentendréről szóló 
fejezetet írta Kada Mihály. 1796. évi tanácsülési jegyzőkönyv, 216. sz. 



 11

A szentendrei városháza bővítésének igénye már a 19. század elején felmerült. Először 
1812-ben mutatták be Kardetter Tamás pesti ácsmester és Rombolt Mihály kőművesmester 
terveit. A tanács ekkor a bővítés elhalasztása mellett döntött. 1820 augusztusában Miszel 
József bíró javasolta a közgyűlésnek, hogy a 618. szám alatt nyilvántartott épületet Ditrich 
Ferenc pesti építőmester tervei szerint alakítsák át. A szöveg a város régi házát említi, de ez 
feltehetően nem azonos a városháza épületével, egy másik, városi tulajdonban lévő épületre 
vonatkozhatott. 1821-ben a városháza kerítésének javításáról esik szó. 1822-ben Blasits István 
szenátor Dütrich József pesti építőmester városházára vonatkozó terveit mutatta be. A 
terveket ekkor sem szándékoztak megvalósítani. 

 
Az épületen komolyabb változtatások ezidőtájt nem estek, de egyes részletek – pl. 

ajtók – arra utalnak, hogy kisebb változtatások, felújítások minden bizonnyal történtek az 
épületen. 1835-ben a közgyűlési jegyzőkönyv 2275 darab tégláról és mészről tesz említést, 
melyeket – a bejegyzés szerint – a városháza ambitusának felépítésére fordítottak. Dávid 
Ferenc ezt a meglévő folyosó burkolásaként értelmezi. Dávid 19. század végi átalakításnak 
véli a szegmensíves földszinti ablakokat. A 20. század elején az épületet elavultnak írják le a 
források. „Régi épület, mely mai állapotában a szükségleteknek nem felel meg, úgy hogy a 
rendőrkapitányi hivatalt bérházban kellett elhelyezni.”6 

 
„Alacsony, ódon épület. A főutca felőli oldalán alig látszott ki a földből, ahová az 

útfeltöltés következtében süllyedt. A keskeny folyosóról szűk csapóajtón keresztül érkeztünk 
be a tágas, nyitott ambitusra. ….”7Valószínű, hogy az épület ódonsága játszhatott szerepet 
abban, hogy a városról készült korai képeslapokon, fényképeken a városháza épülete nem 
szerepel, eddig legalábbis közgyűjteményben nem került elő a barokk épület 20. századi 
átépítést megelőző, hiteles ábrázolása. A régi épületről a legrészletesebb ismertetést– archív 
képek híján – egy 1922-ben készített ingóságleltár adja, ez azonban elsősorban az épületbelső 
állapotáról és használatáról szolgál információval.8 

 
A városházát 1923-ban építették át emeletessé. A munka előkészületeiről a városi 

közgyűlés jegyzőkönyvei is beszámolnak.9Az építkezés okáról egy 1923 júliusi 
képviselőtestületi jegyzőkönyv számol be: „A városházának kibővítése illetve felépítése a 
város közönségének már rég óhajtott vágya volt, amelyet részben az anyagi áldozatok, 
részben a háború és az azt követő forradalmak [miatt] nem tudott megvalósítani. A városnak 
fejlődése és a közigazgatási administrationak bővítése, ujabb adónemek behozatala, forgalmi 
adóhivatal, közellátás szervezése, kihágási ügyek legnagyobb részének átvétele, a rendőrség 
államosítása folytán a hivatalok nagyobbodását idézte elő, - amelyek folytán a városban 4-5 
helyen nyertek elhelyezést magánlakásokban. Figyelemmel arra, hogy a közigazgatási 
ügymenet hathatósabb módon ellenőrizhető lehessen, különösen pedig figyelemmel arra is, 
hogy a város közönsége a város hivatalait mindenkor egy épületben és ne szétszórtan lelhesse 
fel s így részére a gyorsabb intézkedés is történhessen […] a városházának fölépítése illetve 
kibővítése kimondandó volt, annál is inkább, mert a városnak jelenlegi bevételei módot 
nyújtanak arra, hogy a városháza […]  kibővíttessék anélkül, hogy […] bármely 
megrázkódtatás előidéztetnék. […] A városháza építésére vonatkozó tervek az összes városi 

                                                
6 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Szerk.: Borovszky Samu.  [Budapest; 1910] 467. Szentendréről szóló 
fejezetet írta Kada Mihály. 
7 G. Sin Edit: Szentendre a XIX-XX. század fordulóján. In: Fejezetek Pest megye történetéből II. 
StudiaComitatensia 8. Szentendre 1979. 20. 
8MNL PML 1922. évi leltár. Városház, szénáskert, vágóhíd stb. MNL PML V.377. 7. doboz D.72 füzet 
9 MNL PML Szentendre város képviselőtestületének jegyzőkönyvei, 1922. dec . 11. N. 172; 1923. ápr. 18. N. 
62; júl. 9. N 113; N 190; dec. 28. N 214; 1924. ápr. N 102. 
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hivataloknak elhelyezést illetőleg lettek elkészítve, és az a jelen követelményeknek teljesen 
megfelel. A városházának a további fejlesztése azért szükségeltetnék, hogy azáltal az 
államrendőrség, a kir. járásbíróság és a telekhivatal is a városháza telkén nyerne elhelyezést, 
ezen építkezések azonban csak újabb véghatározatok alapján történnének meg, jelenleg csak a 
szükséges előkészületek tétetnek folyamatba”.10 

 
1922 decemberében a város polgármestere előterjesztette a városháza épületének 

emeletessé bővítéséről szóló javaslatot. A célra a szépítési és kisajátítási alapot tervezték 
felhasználni. A tervezetet a jelen lévők egyhangúlag szavazták meg. Meller Dezső műépítész 
terveit 1923 áprilisában mutatta be a polgármester a képviselőtestületnek, valamint 
ugyanekkor beszámolt arról, hogy a város a Pénzintézeti Központtól 25 millió koronás, egy év 
alatt visszafizetendő kölcsönt tud felvenni, amely segítségével a városháza felépítése 
elvégezhető. Felállítottak egy építőbizottságot, melyben a polgármesteren kívül a jegyző, a 
műszaki tanácsos, a tiszti ügyész, a számvevő és kilenc képviselőtestületi tag vett részt, 
köztük két építész: Möller István és fia, Möller Károly. A városháza vázlatterveit a bizottság 
nagyon jónak találta, így Meller megbízást kapott a kiviteli tervek elkészítésére is, illetve a 
művezetői feladatok ellátására. Meller korábban Szentendrén lakott, a városban saját háza 
állott, s az építkezést ő maga azzal is támogatta, hogy meghatározott díjából 800 koronáról 
lemondott, a kapubejárat díszesebb kialakításának céljára felhasználandó. 

 
Az építkezés előkészítését 1923. július 9-re befejezték, ekkor jóváhagyták az egyes 

építőanyagok szállítására és egyes kivitelezési munkákra szóló szerződéseket. A kiviteli 
munkákat szakáganként külön pályáztatták meg. Szentendrei vállalkozók nem nagyon tudtak 
versenyre kelni a budapesti ajánlattevőkkel, mindössze a bádogosmunkákat és a parkettázást 
végezte helyi vállalkozó (Heller László és az Andrea Rt.), illetve a vászonredőnyöket 
szállította egy helyi cég (Leibnitzer Antal). A munkálatok szeptember közepére a munkák már 
előrehaladott állapotban voltak, az építkezés befejezéséről pedig december 8-án számolt be a 
képviselőtestületi jegyzőkönyv. 

 
Dávid Ferenc értékelése szerint „A városháza homlokzatának egyik összetevője a 

barokkos-kisvárosias: az egyszerűen, csak lizénákkal tagolt emeleti architektúra, amelyből 
vezérmotívumként emelkedik ki a nagyterem magasabb tömegét jelző hajlított oromzat. A 
másik vonás a nagyterem gazdagabb ablakkeretein fedezhető fel: a barokk eredetű 
keretelőformákat játékosan variálják, dekoratívan összetördelik annak az art deco stílusnak a 
módján, amely Magyarországon leginkább Kozma-barokk néven ismerünk, s amely történeti 
elemek és népies-egyszerű profilalakítás egyesítéséből született. Nagyon jellegzetes, hogy a 
díszesebb homlokzatrészt mintegy keretbe foglalják az egyszerűbbek: a nagyterem oromzata 
az oldalhomlokzatok sima lizénás osztását folytatja. S hogy a két elem meghatározott arányú 
elegyére törekedtek a tervezők, bizonyítja, hogy Meller Dezső még tervezési díjának egy 
részét is fölajánlotta, hogy a Városház téri bejáratot díszesebben alakítsák ki.” 

 
Meller korábban belsőépítészeti munkákat készített Thoroczkay Wigand Edével és 

Lesznai Annával. Meller Dezső társa a szentendrei városháza tervezésénél feltehetően Lessner 
Manó volt, akit az építészkamara a Tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt zárt ki 
soraiból, így hivatalosan neve nem szerepelhetett a tervezőként. Lessner hagyatékában néhány 
olyan középület rajza maradt fenn, amelyek talán Szentendrére készült vázlatok lehetnek. A 
legvalószínűbben azonosítható rajz egy egyemeletes középületet mutat, a főhomlokzat fölé 
emelkedő német reneszánsz jellegű oromzattal. A rajzon látható épület a városháza Rákóczi 
                                                
10 Az említett két további épület el is készült 1926-ban, ez a Rákóczi utcai szárny, melyet Möller Károly 
műépítész tervei szerint, aki rajzait 1925. szeptember 15-én írta alá. 
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Ferenc utca felőli nézetével azonosítható, melyen az oromzat oldalról nézve, rövidülésben 
jelenik meg. Jellegzetes részlete a rajznak az oldalhomlokzat földszintjét áttörő két nagy 
árkád, mely az íveken át szabad átlátást biztosít a főlépcső felé. Ez a szituáció elég jellegzetes 
ahhoz, hogy a rajzot a szentendrei városházához készült vázlatként értelmezzük. A végleges 
tervek a bejáratot egyszerűbben alakították ki, feltehetően azért is, mert úgy 
helytakarékosabban volt létrehozható, csupán egyetlen hivatali szoba megszüntetése volt 
hozzá szükséges. A rajz egy eleme a mai épületen mégis beazonosítható: a Rákóczi utcai 
homlokzat középpillérre támaszkodó kettős árkádív. A megvalósult épületen a 
díszítőelemekkel takarékosan bántak, az új nagyteremre és a bejáratra korlátozódott a 
gazdagabb vakolattagolás. Egyetérthetünk Dávid Ferenccel abban is, hogy az épület 
stílusában van valami népies naivitás és erős archaizmus, amit legjobban az 1920-as években 
készült képeslapok adnak vissza, melyeken az újonnan kibővített épület a legkevésbé sem 
kelti új épület benyomását. A városháza oromzata hamar bevonult a köztudatba, mint tipikus 
szentendrei motívum, s az 1960-as években már számos képzőművész életművében jelenik 
meg ekként. 

 
A Városháza épülete kibővítése óta szinte semmit nem változott. Az oromzat 

csúcsának vázája eltűnt, a terepszint tovább emelkedett az épület körül. A 20. század második 
felében az épületet többször javították, festették. Az épület II. világháborút követő 
helyreállítására még 1960 előtt sor került, pontos dátumát nem ismerjük.11 Dávid Ferencék 
1993-as homlokzatkutatása a következő rétegrendet tárta fel a homlokzatokon. „Négy 
rétegben volt festve a homlokzat. Az első réteg erősen szemcsés, a második színezett 
cementfröccs, azaz egyben javítóréteg, a harmadik fehér alapmeszelésre készült a negyedik a 
mai, műanyag”. Ezen rétegekre, illetve ezek egy részére kerülhetett rá az 1993-as felújítás 
során kialakított újabb javítóvakolat és festésréteg. Az épület 1993-as legfelső festésrétege 
sárga-fehér színezésű volt. Ez alatt egyes helyeken „komor szürke” színt tártak fel, mely 
azonban nem volt megtalálható minden tagozaton. Az alsó két színezésréteg a későbbieknél 
jóval összetettebb volt. A második rétegben a földszinten a barnásszürke és a meleg 
okkersárga (falmező), az emeleten a vörösesbarna (falmező, falmező és ablakkeret közt) és 
barnásszürke (ablakkeret, könyöklő, párkány, falpillér) színek voltak megtalálhatóak. A 
legalsó réteg szintén hasonlóan összetett volt: a földszinten az ív alatt (A) tört barnásfehér, a 
földszinti falmezőkben (B) meleg és az övpárkányon (C) meleg okkersárga, az emeleti 
falmezőkben (D) lilásbarna, az emeleti falmezők és ablakkeretek közti keskeny mezőkben (E) 
lilásbarna, az emeleti ablakok körül (F, G, H) tört barnásfehér, az emeleti falpillér oldalán (I) 
meleg okkersárga színek voltak fellelhetőek. Dávid Ferenc és Szabó Zoltán megállapították, 
hogy az épület bővítésekor a homlokzatokról minden korábbi festés- és vakolatréteget 
eltávolítottak, e színezések tehát a mai formájában kiépült városházához tartoztak mind. A 
fent leírt festésrendszeren kívül a legalsó színezések alatt egy egyenletes, 1-2 mm vastagságú 
porózus, világossárga réteg volt megfigyelhető a homlokzatokon, amely azonban nem 
színezésnek, hanem alapozó rétegnek tűnt. A színezés finomságát jól mutatja, hogy a 
földszinten a szegmensív szegélyén 3 cm széles sárga csíkot festettek, mert a színt nem a 
plasztikus sarokban, hanem 3 cm-rel beljebb váltották. Az ablakkeretek a földszinten és az 
emeleten egyaránt olajzöld színűek voltak, mint az új épületrész nagy kapujának vakolt dísze 
is. Ott a legalsó színezés olajzöld volt, felette majdnem fekete, olajsárga, sárgás törtfehér és az 
1993-as fehér színek voltak feltárhatóak. 

 
1993-ban az épület állapota viszonylag lepusztult volt. A talajból a sókat a 

csapadékvíz a falakba mosta, azok sótartalma, a sókiválás elég nagymértékű volt. A 

                                                
11Péczely Béla: Középületek helyreállítása. In: Magyar Műemlékvédelem 1949-1959. Budapest 1960. 45. 
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homlokzatról a műanyag festék levelesen vált le, a gyenge megtartású mészvakolat egy 
részével együtt vált le. Dávid Ferencék a homlokzaton vakolatleverést és Baumit 
vakolatrendszer alkalmazását javasolták, melyhez szilikátalapú festéket javasoltak a 
színezésre. Dávid Ferencék javaslatot tettek továbbá a középkori eredetű pince méltó 
hasznosítására is. 
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Műemléki értékleltár 
 
 
 
AJTÓK 
 
 
A01 - F06 (a terven nincs jelölve) 
 
 Hevedertokos, egyrétegű, kétszárnyú, befelé felnyíló, felnyílóközepes kapu, eredetileg 
kiemelhető, jelenleg nem nyitható felülvilágító ablakkal. A tok szegmensíves záradékú. A 
keretbetétes szerkezetű, két-két közbülső csapelemmel három-három darab, egymással egyező 
méretű, fekvő téglalap alakú vésett táblás mezőre tagolt szárnyak vésett táblái a nyíló oldal 
felől profilozott pereműek, a záró oldal felől gyémántkváder felületi tagolásúak. A szárnyak 
közötti hézagtakaró léc a záró oldal felől egyszerű pilaszter alakú, a tokosztón pedig a záró 
oldal felől profilozott párkányléc található. A kapuszárnyak három-három darab egyszerű 
vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton fordulnak el és kovácsoltvasból készült 
kilinccsel és zárpajzzsal ellátott kulcsos és kilincses bevésőzárral, kulcsos biztonsági 
bevésőzárral és a nyíló oldal felől felerősített biztonsági hevederzárral záródnak. Az ajtóhoz 
elektromos távnyitó szerkezet és ajtóbehúzó trep is tartozik. A szegmensíves záradékú, 
egyszárnyú, egyrétegű felülvilágító ablak szárnyát négy darab függőleges üvegosztó borda 
tagolja öt darab, egymással egyező szélességű üvegezett mezőre. Az eredetileg a belső tér 
felől kiemelhető, a szegmensíves záradék harmadoló pontjain található két darab ablak 
félfordító zárral rögzíthető felülvilágító szárny jelenleg a tokhoz van csavarozva. 
 
 
A02 - F25 (a terven nincs jelölve) 
 
 Ácstokos, egyrétegű, kétszárnyú, befelé felnyíló, felnyílóközepes kapu, tőle épített 
egyenes gerendázattal elválasztott kiemelhető felülvilágító ablakkal. A fülkébe ültetett tokot a 
nyíló oldal felől peremein profilozott peremborítás fedi. A keretbetétes szerkezetű, két-két 
közbülső csapelemmel három-három darab, egymással egyező méretű, fekvő négyzet alakú 
vésett táblás mezőre tagolt szárnyak vésett táblái a nyíló oldal felől profilozott pereműek, a 
záró oldal felől a felső táblák szemöldökgyámos, köríves záradékú tükörrel képzett felületi 
tagolásúak. A szárnyak közötti hézagtakaró léc a záró oldal felől hornyolva van. A 
kapuszárnyak három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső 
diópánton fordulnak el, a nyíló oldal felőli jobb oldali másodlagos szárny kupakos bevéső 
tolózárakkal, az elsődleges egyszerű vonalú, rézből készült zárpajzzsal és alumínium 
kilinccsel ellátott kulcsos és kilincses bevésőzárral záródik. Az ajtóhoz a nyíló oldal felől 
ajtóbehúzó trep is tartozik. A gerébtokos, szemöldökgyámos és középszakaszán köríves 
záradékú, egyszárnyú, egyrétegű, a belső felől kiemelhető felülvilágító ablak szárnyát öt 
darab függőleges (ezek közül a középső vastagabb) és három darab vízszintes üvegosztó 
borda tagolja huszonnégy darab - az ablakszárny befoglalóit tekintve elméletileg egymással 
egyező méretű, álló téglalap befoglalójú  - üvegezett mezőre. A belső tér felől kiemelhető 
szárnyat négy darab ablak félfordító zár rögzíti a tokszerkezethez. Az ablakszárnyon a felső 
vízszintes üvegosztó borda magasságában kétoldalt egy-egy darab ablakgomb is található. 
 
 
A03 - P01 (a terven nincs jelölve) 
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Idomacéltokos és idomacél vázas, kifelé felnyíló, aszimmetrikus szárnyszélességű kétszárnyú 
lemezajtó. A keretműhöz szegecseléssel rögzített lemezborításra a nyíló oldal felől három-
három darab hosszúpánt, illetve egy darab hézagtakaró lemez van szegecselve. A nyíló oldal 
felőli bal oldali, a nyílás harmadszélességét átfogó másodlagos szárnyon alul és felül egy-egy, 
míg a jobb oldali, a nyílás kétharmad szélességét átfogó elsődleges szárnyon felül középen 
egy, alul két darab, egymáshoz képest koncentrikusan elhelyezkedő, kör alakú furatokból 
összeálló gyűrűből képzett szellőzőrács töri át a szárny lemezborítását. A szárnyak három-
három darab, a nyíló oldal felől található sarokvasra ültetett hosszúpánton fordulnak el és a 
középmagasságban található hosszúpánt-pár végeiből képzett lakatpánttal záródnak 
egymáshoz. Az ajtószerkezet a záró oldal felől nem volt megtekinthető. 
 
 
A04 - E07 (a terven A4 típus) 
 
 Pallótokos, kétszárnyú, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes teraszajtó. A 
keretbetétes szerkezetű szárnyakat öt-öt darab vízszintes üvegosztó borda tagolja  hat-hat 
darab, egymással egyező méretű, fekvő téglalap alakú üvegezett mezőre, melyek közül 
kivételt képez a belső szárnypár felső üvegbetét párja, mely a többinél magasabb. A szárnyak 
három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton fordulnak el, 
a nyíló oldal felőli bal oldali másodlagos szárnyak kupakos bevéső tolózárakkal, a nyíló oldal 
felőli jobb oldali, elsődleges szárnyak egyszerű vonalú, rézből készült zárpajzzsal és 
kilinccsel ellátott kulcsos és kilincses bevésőzárral záródnak. 
 
 
ABLAKOK 
 
a01 - F01; F02; F03; F04; F05; F36; F37; F38; F39 (a terven A1 típus) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes alsó 
szárnypárokkal, valamint bukó felső szellőzőszárnyakkal ellátott külső ablak. Az egyszerű 
vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan üvegezésű alsó szárnyak három-három darab 
tagolt, orsós és bogyós végű bevéső diópánton fordulnak el és rézből készült T-kilinccsel 
ellátott rugós rejtett rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt nyitott állapotban 
csappantyú védi a becsapódástól. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan 
üvegezésű felső szellőzőszárnyak közül a belsők fekvő téglalap alakúak, a külső fekvő 
téglalap befoglalójúak, szegmensíves záradékúak. A bukó felső szellőzőszárnyak két-két 
darab tagolt, orsós és bogyós végű bevéső diópánton fordulnak el és karos távnyitóval 
záródnak, melyek közül az F03; F04 darabok nyitókarja hiányzik, az F05 ablaké pedig 
egyszerűbb kialakítású. A nyitókar kör alakú racsniháza fedlapjának felirata a meglévő 
darabokon: "PICK EDE - UTÓDAI - BUDAPEST - _______". Az F037 jelzésű ablakon a 
második világháború után javított vagy cserélt karos távnyitó található, mely hurkos 
nyitókarral van ellátva. Az F36 ablak alsó szárnyainak pántjai egyszerű vonalú, tagolatlan, 
félgömb végű bevéső diópántokra vannak cserélve, felső pántjai csapos és perselyes pántok, s 
ugyanitt a belső szellőzőszárny felső élén két darab félkilinccsel ellátott beeresztő 
ablaknyelvzár található. Az ablakhoz a belső felől ablakdeszka tartozik. 
 
 
a02 - F07 (a terven A1 típus) 
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 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes alsó 
szárnypárokkal, valamint bukó felső szellőzőszárnyakkal és redőnytokkal ellátott külső ablak. 
Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan üvegezésű alsó szárnyak három-
három darab tagolt, orsós és bogyós végű bevéső diópánton fordulnak el és rézből készült T-
kilinccsel ellátott rugós rejtett rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt nyitott állapotban 
csappantyú védi a becsapódástól. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan 
üvegezésű felső szellőzőszárnyak közül a belsők fekvő téglalap alakúak, a külső fekvő 
téglalap befoglalójúak, szegmensíves záradékúak. A bukó felső szellőzőszárnyak két-két 
darab tagolt, orsós és bogyós végű bevéső diópánton fordulnak el és karos távnyitóval 
záródnak. A redőnyház keretbetétes szerkezetű fedlapját oldalanként egy-egy darab ablak 
félfordító zár rögzíti a tokhoronyba. 
 
 
a03 - E01; E02; E03; E04; E05; E06; E35; E36; E37; E38 (a terven A2 és A3 típusok) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes külső ablak. Az 
egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, két-két darab vízszintes üvegosztó bordával 
három-három darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt szárnyak három-
három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton fordulnak el és 
rézből készült T-kilinccsel ellátott rejtett rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt nyitott 
állapotban csappantyú védi a becsapódástól. A külső réteg elsődleges szárnyán ablakgomb 
található. Az ablakhoz a belső felől ablakdeszka tartozik. Az E38 ablak szárnyait rugós rejtett 
rúdzár rögzíti zárt állapotukban. 
 
 
a04 -  E08; E09; E10; E11 (a terven A5 típus) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes külső ablak. A 
tokszerkezetet két tokosztó, valamint négy közbülső tokszár tagolja három szintre és négy 
szakaszra, vagyis tizenkét darab álló téglalap alakú mezőre. A tokosztók és tokszárak  felülete 
a záró oldal felől hornyolással van tagolva, mely hornyolást szalagperem fog közre. A 
tokosztók között bélésdeszka található. A bal oldali két szárny balra, míg a jobb oldali kettő 
jobbra nyílik fel. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, két-két darab vízszintes 
üvegosztó bordával három-három darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt 
szárnyak három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton 
fordulnak el és rézből készült félkilinccsel ellátott beeresztő ablaknyelvzárral záródnak. Az 
alsó külső szárnypárt nyitott állapotban csappantyú védi a becsapódástól. Az ablakhoz a belső 
felől ablakdeszka tartozik. A külső szárnyakon ablakgomb található. 
 
 
a05 - F22; F23; F24; F26; F30; F31; F32 (a terven A6 típus) és E12; E13; E14; E15; E16; 
E17; E18, E19; E20  (a terven A14 típus) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes, felnyíló felső 
szellőzőszárnyakkal ellátott külső ablak. A tokot a felső harmad magasságában tokosztó 
osztja. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, egy-egy darab vízszintes üvegosztó 
bordával két-két darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt alsó szárnyak 
három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton fordulnak el 
és rézből készült T-kilinccsel ellátott rejtett rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt 
nyitott állapotban csappantyú védi a becsapódástól. Az elsődleges külső szárnyon üvegvédő 
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gomb található. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan üvegezésű, jobbra 
felnyíló, két-két darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton elforduló 
felső szellőzőszárnyak közül a belső félkilinccsel ellátott beeresztő ablaknyelvzárral, a külső 
ablak félfordító zárral záródik. A külső felső szellőzőszárnyon általában ablakgomb is 
található. Az ablakhoz a belső felől ablakdeszka tartozik. Az E12 jelzésű ablak felső 
szellőzőszárnyai balra nyílnak fel. 
 
 
a05b - F27; F28; F29; F33; F34; F35 (a terven A6 típus) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes, felnyíló felső 
szellőzőszárnyakkal ellátott külső ablak. A tokot a felső harmad magasságában tokosztó 
osztja. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, egy-egy darab vízszintes üvegosztó 
bordával két-két darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt alsó szárnyak 
három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton fordulnak el 
és rézből készült T-kilinccsel ellátott rejtett rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt 
nyitott állapotban csappantyú védi a becsapódástól. Az elsődleges külső szárnyon üvegvédő 
gomb található. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan üvegezésű, jobbra 
felnyíló, két-két darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton elforduló 
felső szellőzőszárnyak közül a belső félkilinccsel ellátott beeresztő ablaknyelvzárral, a külső 
ablak félfordító zárral záródik. A külső felső szellőzőszárnyon ablakgomb is található. Az 
ablakhoz a belső felől ablakdeszka és  két-két elemből harmonikaszerűen egymáshoz épített 
felnyílóközepes szárnyakból álló fém ablaktáblák is tartoznak. Az ablaktábla szakaszok 
laposvasból készült keretművét egy-egy közbülső csapelem tagolja két-két szintre. A 
laposvasból készült keretműre a fémlemez a záró oldal felől, szegecseléssel van felerősítve. A 
szárnyszakaszok egymáshoz és a szögvasból készült tokszerkezethez három-három darab 
csuklós ajtópánttal vannak kapcsolva. A szélső szárnyszakaszokat a tokszerkezethez rátett 
tolózárak, míg a másodlagos szárnyat az elsődleges, az elsődleges szárnyat pedig espagnolett 
zár rögzíti zárt állapotában. Az F27; F28; F29 és F35 ablakokon csak a fém ablaktáblákhoz 
tartozott tok található meg, a szárnyak hiányoznak, míg az F33 és F34 ablakon a teljes fém 
ablaktábla rendszer megtalálható, a leírás ez utóbbi ablak alapján készült. 
 
 
a05c - F15; F16; F17; F18; F19; F20 (a terven A12 típus) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes, felnyíló felső 
szellőzőszárnyakkal ellátott külső ablak. A tokot a felső harmad magasságában tokosztó 
osztja. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, egy-egy darab vízszintes üvegosztó 
bordával két-két darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt alsó szárnyak 
három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton fordulnak el 
és rézből készült T-kilinccsel ellátott rejtett rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt 
nyitott állapotban csappantyú védi a becsapódástól. Az elsődleges külső szárnyon üvegvédő 
gomb található. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan üvegezésű, jobbra 
felnyíló, két-két darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű bevéső diópánton elforduló 
felső szellőzőszárnyak közül a belső félkilinccsel ellátott beeresztő ablaknyelvzárral, a külső 
ablak félfordító zárral záródik. A külső felső szellőzőszárnyon ablakgomb is található. Az 
ablakhoz a belső felől ablakdeszka és két-két elemből harmonikaszerűen egymáshoz épített 
felnyílóközepes szárnyakból álló fém ablaktáblák is tartoznak. Az ablaktábla szakaszok 
laposvasból készült keretművét két-két közbülső csapelem tagolja három-három szintre. A 
laposvasból készült kétrétegű keretmű rétegei közé a fémlemezek be vannak szorítva. A 
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szárnyszakaszok a tokhoz három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű 
diópánttal, egymáshoz három-három darab csuklós ajtópánttal vannak kapcsolva. A szélső 
szárnyszakaszok a tokszerkezethez horgokkal záródnak, a nyíló oldal felőli jobb oldali 
másodlagos szárnyat bascule jellegű látható rudazatos zár, a nyíló oldal felőli bal oldali, 
elsődleges szárnyat rátett kulcsos dobozzár rögzíti zárt állapotában. 
 
 
a06 - E21; E22; E23; E24; E25; E26; E27; E28; E29; E30; E31; E32; E33; E34 (a terven 
A7 típus) és M01; M02; M03; M04; M05; M06; M08; M09 (a terven A15 típus) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes külső ablak. Az 
egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, két-két darab vízszintes üvegosztó bordával 
három-három darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt belső, valamint egy-
egy függőleges és két-két vízszintes üvegosztó bordával hat-hat darab álló téglalap alakú 
mezőre tagolt külső szárnyak három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű 
bevéső diópánton fordulnak el és rézből készült T-kilinccsel ellátott bascule típusú rejtett 
rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt nyitott állapotban csappantyú védi a 
becsapódástól. A külső réteg elsődleges szárnyán üvegvédő gomb található. Az ablakhoz a 
belső felől ablakdeszka tartozik.  
 
 
a06b - M07 (a terven A15 típus) 
 
 Kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes külső ablak. Az 
egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, két-két darab vízszintes üvegosztó bordával 
három-három darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt belső, valamint egy-
egy függőleges és két-két vízszintes üvegosztó bordával hat-hat darab álló téglalap alakú 
mezőre tagolt külső szárnyak három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb végű 
bevéső diópánton fordulnak el és rézből készült T-kilinccsel ellátott bascule típusú rejtett 
rúdzárral záródnak. Az alsó külső szárnypárt nyitott állapotban csappantyú védi a 
becsapódástól. A külső réteg elsődleges szárnyán üvegvédő gomb található. Az ablakhoz a 
belső felől ablakdeszka tartozik. A belső felől egykori fémspaletták fogadására szolgált fém 
tokszerkezet található. A tokszerkezet alapján a felnyílóközepes szárnyak két-két táblából 
harmonikaszerűen lehettek egymáshoz építve, s a tokszerkezethez három-három darab 
csuklós ajtópánttal voltak rögzítve. A szélső szárnyszakaszokat tolózár, a középsők közül az 
elsődleges szárnyat horgos végű - feltehetőleg espagnolett - rúdzár zárhatta. 
 
 
a07 - F08; F09 (a terven A9 típus) 
 
 Pallótokos, kétrétegű, kifelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes, felnyílóközepes felső 
szellőzőszárnyakkal ellátott külső ablak. A tokot a felső harmad magasságában tokosztó, a 
középtengelyben közbülső tokszár tagolja mindkét rétegen. Az egyszerű vonalú 
szegletvasakkal merevített, a külső szárnypáron két-két darab vízszintes üvegosztó bordával 
három-három darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt, a belső szárnypár 
esetében osztatlan üvegezésű alsó szárnyak két-két darab tagolt, orsós és bogyós végű bevéső 
diópánton fordulnak el, a belsők két darab csavaros-hüvelyes kettős ablakfordító zárral, míg a 
külsők a közbülső tokszárra hajtható két darab ablak félfordító zárral záródnak. Az egyszerű 
vonalú szegletvasakkal merevített, osztatlan üvegezésű, felső szellőzőszárnyak két-két darab 
tagolt, orsós és bogyós végű bevéső diópánton fordulnak el, a belsők egy darab csavaros-
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hüvelyes kettős ablakfordító zárral, míg a külsők a közbülső tokszárra hajtható egy-egy darab 
ablak félfordító zárral záródnak. Az ablakhoz a belső felől ablakdeszka tartozik. A tok 
kávájában a két ablakréteg között függőleges pálcákból és azokhoz szegecseléssel rögzített 
vízszintes irányú laposvasakból álló, hálós mintázatú vasrács található. 
 
 
a08 - F10 (a terven A9 típus) 
 
 Két darab egymás mellé épített, egymástól eltérő méretű gerébtokból álló kapcsolt 
gerébtokos ablak. A belső rétegen a tokot a felső harmad magasságában tokosztó, a fölötte 
lévő szinten közbülső tokszár tagolja. A belső réteg leveles végű szegletvasakkal merevített, 
osztatlan üvegezésű, konzolos megtámasztású sarokvasra függesztett szárnyai közül az álló 
téglalap alakú alsók leveles végű sarok keresztpántokon és középen leveles végű 
keresztpántokon, míg a felsők leveles végű sarok keresztpántokon fordulnak el. Az alsó 
szárnyak másodlagosan felerősített rátett tolózárakkal, míg a felsők a közbülső tokszárra 
erősített csavaros-hüvelyes kettős ablakfordító zárral záródnak. A felső belső 
szellőzőszárnyakon egy-egy ablakgomb is található. A külső rétegen a tokot közbülső tokszár 
tagolja. Az álló téglalap alakú, egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, két-két vízszintes 
üvegosztó bordával három-három darab, egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt 
szárnyak két-két darab tagolt, orsós és bogyós végű bevéső diópánton fordulnak el és két-két 
darab ablak félfordító zárral záródnak. 
 
 
a09 - F11 (a terven A9 típus) 
 
 Két darab egymás mellé épített, egymástól eltérő méretű gerébtokból álló kapcsolt 
gerébtokos ablak. A belső rétegen a tokot a felső harmad magasságában tokosztó, a fölötte 
lévő szinten közbülső tokszár tagolja. A belső réteg egyszerű vonalú szegletvasakkal 
merevített, egy-egy vízszintes üvegosztó bordával két-két, egymással egyező méretű 
üvegezett mezőre tagolt alsó szárnyai három-három darab egyszerű vonalú, tagolatlan, 
félgömb végű bevéső diópánton fordulnak el és rátett tolózárral záródnak. A belső alsó 
szárnypáron egy-egy ablakgomb is található. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, 
osztatlan üvegezésű felső szellőzőszárnyak két-két darab egyszerű vonalú, tagolatlan, félgömb 
végű bevéső diópánton fordulnak el és a közbülső tokszárra erősített csavaros-hüvelyes kettős 
ablakfordító zárral záródnak. A belső réteg felső szellőzőszárny-párján egy-egy ablakgomb is 
található. A külső rétegen a tokot közbülső tokszár tagolja. Az álló téglalap alakú, egyszerű 
vonalú szegletvasakkal merevített, két-két vízszintes üvegosztó bordával három-három darab, 
egymással egyező méretű üvegezett mezőre tagolt szárnyak két-két darab tagolt, orsós és 
bogyós végű bevéső diópánton fordulnak el és két-két darab ablak félfordító zárral záródnak. 
 
 
a10 - F12 (a terven A10 típus) 
 
 Pallótokos, kétrétegű, kifelé-befelé felnyíló, felnyílóközepes, felnyílóközepes felső 
szellőzőszárnyakkal ellátott külső ablak. A tokot a felső harmad magasságában tokosztó, a 
középtengelyben a külső rétegen teljes magasságban, a belső rétegen a tokosztó fölött 
közbülső tokszár tagolja. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, a külső és belső alsó 
szárnypáron két-két darab vízszintes üvegosztó bordával három-három darab, egymással 
egyező méretű üvegezett mezőre tagolt szárnyak a belső rétegen három-három darab egyszerű 
vonalú, tagolatlan, félgömb végű, a külső rétegen két-két darab tagolt, orsós és bogyós végű 
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bevéső diópánton fordulnak el, a belsők két darab rátett tolózárral, míg a külsők a közbülső 
tokszárra hajtható két darab ablak félfordító zárral záródnak. A belső alsó szárnypárt nyitott 
állapotban ütköző védte a becsapódástól. Az egyszerű vonalú szegletvasakkal merevített, 
osztatlan üvegezésű, felső szellőzőszárnyak közül a belsők két-két darab egyszerű vonalú, 
tagolatlan, félgömb végű, míg a külsők két-két darab tagolt, orsós és bogyós végű bevéső 
diópánton fordulnak el, a belsők egy darab áthajtható ablak félfordító zárral, míg a külsők a 
közbülső tokszárra hajtható egy-egy darab ablak félfordító zárral záródnak. A belső réteg bal 
felső szellőzőszárnyán ablakgomb is található. Az ablakhoz a belső felől ablakdeszka tartozik. 
A tok kávájában a két ablakréteg között vízszintes laposvasakból és azok furatain átfűzött 
függőleges pálcákból álló, hálós mintázatú vasrács található. 
 
 
a11 - F14 felülvilágító ablaka (a terven A11 típus) 
 
 Az ablakszerkezet el van takarva, nem fotózható. 
 
 
a12 - P15  (a terven nincs jelölve) 
 
 Négyzet alakú nyílás káváiba beépített, négyzethálós mintájú fűzött pálcás vasrács. A 
két függőleges pálca hozzávetőleg harmad és kétharmad magasságánál találhatóak négyzetes 
metszetű lyukak a pálcákon, melyeken a két darab, tengelyében diagonális elfordított 
vízszintes pálca fut át. A rács belső tér felőli oldalán acélháló található. 
 
 
a13 - P02; P03; P04; P05; P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12; P13 (a terven nincs 
jelölve) 
 
 Idomacéltokos és idomacélvázas egyrétegű, többnyire nem nyitható, helyenként nyíló 
szárnyakkal is ellátott pinceablak. Az ablakok vázszerkezete húzott hengerelt profilokból 
készült. Az ablakok közül a P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P10, P11 és a P13 két szinten 
hat-hat darab álló téglalap alakú üvegezett mezőre, a P09 és a P12 négy szinten hat-hat darab 
üvegezett mezőre van osztva. Az ablakok egy részén későbbi átalakítások láthatóak. 
 
 
a14 - P17; P18 (a terven A18 típus) 
 
 Kengyelekkel egymáshoz kapcsolt, derékszögben és ívesen meghajlított pálcákból 
összeépített, apácarács mintás nem nyitható pinceablak rács. A nyílásokhoz igazodó eltérő 
méretekben. 
 
 
a15 - T14; T15 (a terven nincs jelölve) 
 
 Gerébtokos, egyrétegű padlásablak kiemelhető zsalus ablakszárnnyal, melyeket 
eredetileg ablak félfordító zárak rögzítettek a tokszerkezethez. A szerkezetből csupán a tok és 
néhány ablak félfordító zár eredeti, az ablaktáblák közül feltehetőleg mindkettő újra van 
gyártva. 
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TOVÁBBI MŰEMLÉKI TARTOZÉKOK 
 
 
M01 - Díszterem utcai terasza 
 
 A főhomlokzat két tengelynyi szélességű keleti szakasza első - a főhomlokzat 
földszintjének hatodik - tengelye előtti tornác fölött, a főhomlokzat emelete hetedik 
tengelyében nyíló ajtón át elérhető terasz található. A terasz közel négyzetes alapterületű, 
lemezének sarkait egy-egy magas lábazaton álló oszlop gyámolítja. Az oszlopok magas, 
csonkagúla alakú, érdesített felületű kő talapzaton állnak. Az oszlopoknak lábazata nincs, 
fejezetük toszkán jellegű. Az oszlopfejezeteken magas képszék fölött gazdagon profilozott 
magas párkány nyugszik. A terasz sarkain hasáb alakú posztamensek állnak, lábazatuk lemez, 
fejlemezük profilozott tagolású, oldallapjaikon pedig egy-egy álló téglalap befoglalójú, 
sarkain negyedkörívben visszametszett, profilozott peremű pozitív tükör található. A 
posztamenseken egy-egy félpálca, lemez homorlat, lemez profilú talapzaton nyugvó gömb 
található. A terasz sarkain álló posztamensek között, valamint a posztamensek és a 
homlokzati fal között kovácsoltvas korlát található. A korlát alsó és felső vízszintes 
merevítése kettős pálca, melyek között függőleges pálcák kaptak helyet, s a korlát 
kapaszkodója szintén vízszintesen futó pálca. A korlát egymástól távolabb elhelyezkedő 
függőleges pálcapárjai között álló téglalap befoglalójú, sarkain negyedkörívben 
visszametszett kengyel található, melyet az idom hosszoldalainak felezőin egy-egy gyűrű 
kapcsol az azokat befoglaló, álló téglalap alakú mező keretét képző idomvasakhoz. A korlát 
oldalszakaszain egy-egy, főhomlokzat felőli oldalán három darab indás, leveles és volutás 
zászlótartó konzol metsződik rá a korlátra. A terasz lemeze alatti árkád síkfödémén található 
profilozott peremű tükörben a földszinten erősen plasztikus négylevelű rozetta található, a 
szirmok között kettős volutákban széthajló peremű tulipán motívummal. 
 
 
M02 - Huszártorony 
 
 A főhomlokzat déli szakaszát a déli épületsarok felől lekontyolt nyeregtető fedi, 
melynek gerincén az első emeleti harmadik ablak tengelyében huszártorony ül. A 
huszártorony szerkesztésében és díszítésében oldalanként - a tetősíkokhoz való csatlakozás 
adta magassági eltérésektől eltekintve - azonos homlokzatai magas, profilozott párkányléccel 
zárt lábazattal, félköríves záradékú, zsalus ablaktáblával áttört középszinttel vannak 
kiképezve, ahol az ablakok szárai mellett pilaszterek állnak, záradékívüket pedig profilozott 
peremű, függönyíves zárású záróékkel koronázott szalagkeret fogja körül. Az ablakok 
záradékának felső harmada a háromrészes zárópárkányzatba metsződik bele. A 
zárópárkányzat alsó eleme az ablakzáradék két oldalán Z-alakban törik meg, s volutákkal zár 
rá a záróékre. A zárópárkányzat gazdagon profilozott felső eleme a záróék fölött 
függönyívesen magasodik fel és metsződik bele a toronysisak peremébe. A huszártornyot záró 
toronysisak alsó szintje homorú ívű csonkagúla, középrésze gömb, míg csúcsa tárcsák és 
kúpok egymásra metsződéséből alkotott orsó alakú. A huszártorony fából készült, sisakja 
lemezborítású. 
 
 
M03a - Oromfal sarok csúcsdíszei 
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 A főhomlokzat jobb oldali kéttengelyes homlokzatszakaszát egyenes oldalú, ezek 
fölött kétoldalt homorú negyedköríves, majd ezek fölött félköríves záradékkal képzett, barokk 
jellegű oromfal zárja. Az oromfal sarkain kúpokból és tárcsákból álló orsó alakú, 
díszműbádogos munkával készült csúcsdísz található. 
 
 
M03b - Oromfal csúcsdísze 
 
 A főhomlokzat jobb oldali kéttengelyes homlokzatszakaszát egyenes oldalú, ezek 
fölött kétoldalt homorú negyedköríves, majd ezek fölött félköríves záradékkal képzett, barokk 
jellegű oromfal zárja. Az oromfal csúcsán gömb alakú, díszműbádogos munkával készült 
csúcsdísz található. 
 
 
M04 - Vasrácsok, korlátok, zászlórúd tartók 
 
 
M04a - A főhomlokzat teraszának korlátjai 
 
 Leírását ld. M01 alatt. 
 
 
M04b - Zászlórúd tartó konzolok 
 
 A főhomlokzat földszinti hatodik tengelye előtt található árkád fölötti, az emelet 
hetedik tengelyében nyíló terasz sarkain álló posztamensek között, valamint a posztamensek 
és a homlokzati fal között kovácsoltvas korlát található. A korlát oldalszakaszain egy-egy, 
főhomlokzat felőli oldalán három darab indás, leveles és volutás zászlótartó konzol metsződik 
rá a korlátra. 
 
 A Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat első emeletének negyedik ablaktengelye alatti 
mellvédfalon egy darab indás, leveles és volutás zászlótartó konzol található. 
 
 A Rákóczi Ferenc utcai homlokzat második, északi szakasza első emeletének első 
ablaktengelye alatti mellvédfalon egy darab indás, leveles és volutás zászlótartó konzol 
található. 
 
 
M04ca - Kovácsoltvas ablakrácsok 
 
 A főhomlokzaton a földszint első-ötödik tengelyeiben lévő ablakok, valamint a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat földszintje tizenöt-tizennyolcadik tengelyeiben nyíló 
ablakok előtt a térbe erősen előrelépő tömegű, az ablakok tokosztójáig emelkedő magasságú, 
apácarács mintás dobozrácsok vannak felszerelve. 
 
 
M04cb - Kovácsoltvas pinceszellőző rácsok 
 
 Leírásaikat ld. az adott ablakok (P15; P17 és P18) ismertetésénél. 
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Összefoglalás 
 
 
 
 Dávid Ferenc megállapítása szerint a ma fennálló épület Városház téri szárnyának 
kőből épített dongaboltozatú pincéje későközépkori. Ez a feltételezés egyrészt a pince 
elhelyezkedésén (a mai padlószint alatt két méterre található a boltzáradék), másrészt korábbi 
régészeti ásatások megfigyelésein alapszik. Dávid feltételezése szerint a mai épület 
felépítménye alatt, a mai járószinttől 95 cm-re található szélesebb falmaradványok a 
középkori épület maradványai lehetnek. 
 

A szentendrei városháza épülete első formájában a 18. század közepén épült, 
feltehetően 1745-ben készült el. Az U alaprajzú épület nagyrészt változatlan formában 
állhatott fenn a 20. század elejéig. Kisebb felújításokról, átalakításokról (pl. nyílászáró-
cserék) van tudomásunk, de az épület egészét befolyásoló átépítés feltehetően nem történt. 
 
 Az épület bővítésére már a 19. század elejétől kezdődően volt igény, de kellő anyagi 
háttér híján az épület bővítésére csak az 1920-as években került sor. A bővítés és átalakítás 
két ütemben történt. 1926-ra Meller Dezső és Lessner Manó tervei szerint épült fel a Bajcsy 
Zsilinszky utcai szárny, majd Möller Károly tervei szerint a Rákóczi utcai épületrész. Az 
épület bővítésekor a korábbi épületrész külső homlokzati vakolatát teljes egészében leverték, 
az épületet újravakolták. 
 
 Az 1993-as kutatás során feltárták az épület 1920-as években kialakított 
színezésrendszerét. A homlokzatszínezés két alsó rétege három-három színből tevődött össze, 
feltehetően ezek mindegyike a II. világháborút megelőzően készült. A legalsó réteg minden 
bizonnyal az eredeti lehetett, mert az alatt csak egy 1-2 mm vastag, egységes sárga alapozó 
réteg volt megtalálható. A legalsó rétegben tört barnásfehér, meleg okkersárga és lilásbarna 
színek adták az épület homlokzatának színét. 
 

Az épület utcai homlokzatain található nyílászárók közül Dávid Ferenc egy barokk 
ablakot azonosított, mely még a mai napig megtalálható (F10).  
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Javaslatok a további kutatásokra 
 
 
 
 Az épület előző közgyűjteményi kutatása készítésének idején, 1993-ban még fel nem 
tárt és akkor még nem kutatható levéltári, közgyűjteményi anyagok feltárása, az azóta készült 
online adatbázisok (pl. fortepan.hu) anyagának feldolgozása, és az akkor készült alapos, akkor 
teljes körű kutatási anyaggal való egybevetése, összedolgozása a későbbi kutatások feladata 
kell legyen. A kutatási anyag kiegészítendő mindezeken túl az épületen azóta végzett 
beavatkozások terv és iratanyagának, a beavatkozások látható eredményeinek ismertetésével. 
 
 Az épület udvari homlokzatainak, belső tereinek felújítása előtt elkészítendő az épület 
vonatkozó részeinek műemléki értékleltára. 
 
 A homlokzat nyílászáróinak felújítása előtt az ablakokon és ajtókon szakrestaurátori 
kutatással feltárandó az - egyébként több helyütt látható - eredeti felületképzése (színe vagy 
színei, festékanyaga, textúrája). 
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A védett műemléki érték megőrzésére  
és fenntartására vonatkozó előzetes szakértői javaslat 

 
 
 
 A homlokzat nyílászáróit - a típusba tartozó épebb darabok mintául vételével - anyag-, 
forma-, méret- és szerkezethűen szükséges felújítani.  Javasoljuk, hogy a felújítás során a 
korábban átalakított ablakokhoz (pl. cserélt zárszerkezetek, kilincsek) kerüljenek legyártásra 
az eredetiekkel megegyező anyagú és szerkezetű szerelvények. Az ablakok színezéséhez kívül 
és belül egyaránt javasoljuk azok alsó színezésrétegét mintául venni. Ez a szín az 1920-as 
években készült ablakok esetében matt, tompa zöld szín, ez az F31 ablak hiányzó zárpajzsa 
alatti felületen jól látható. 
 
 Az ablakok felújítása előtt javasoljuk azokról a korábbi festésrétegeket eltávolítani, 
majd a fa szerkezeteket ezt követően javítani, kiegészíteni. Ellenkező esetben - festett faanyag 
pótlása, javítása esetén - a tartósság hosszabb távon nem szavatolható. 
 
 Az ablakok egy részének belső oldalán található fém ablaktáblák, karos távnyitó 
szerkezetek szintén megőrzendőek, tisztítandóak, s - ha felújításuk, hiányaik pótlása nem is 
történik meg - legalább konzerválandóak. 
 
 A huszártorony fa és díszműbádogos elemei lehetőség szerint szintén javítandóak, a 
szerkezet szükség esetén újrafestendő. 
 
 A fém pinceablakok előtti dróthálók lehetőség szerint egységes kivitelűekre 
cserélendőek. 
 
 A homlokzatok kő elemei látszólag jó állapotúak, esetleges kisebb hibáik javítandóak, 
felületük tisztítandó. 
 
 A homlokzatok fém elemei látszólag szintén jó állapotúak, esetleges kisebb hibáik 
javítandóak, felületük tisztítandó. A vasból készült homlokzati rácsok, zászlótartók, 
vonóvasak korrózióvédelmét újrafestésük előtt el kell végezni. 
 
 A homlokzat vakolt felületei javítandóak. A homlokzati tagozatok hiányait a 
meglévőek alapján szükséges javítani, a hiányokat  pótolni. A Rákóczi Ferenc utcai 
homlokzat keleti szakaszán a zárópárkány hiányait szintén javítani szükséges. Ugyanezen 
szakaszon megoldást szükséges találni a párkány téglából épített felületét megszakító 
gerendavégek megfelelő takarására, hogy a hőtágulásból és nedvesedésből adódó mozgás 
miatt a gerendavégeket takaró vakolat utóbb ne váljék le. 
 
 Az épület keleti sarkán álló oromfallal zárt épülettömb főhomlokzat felőli oldalán az 
emeleti pilaszterek tükreiben, a tükrök szegmensívesen visszaléptetett felső élén nem 
találhatóak cseppdíszek, s ugyanitt a fejezet nyaktagján is eggyel kevesebb profilozott tagozat 
látható, mint a Rákóczi utcai homlokzat azonos elemeinél, ahol a fejezetek tagoltabbak, s a 
pilasztertörzs felső részének szegmensívesen visszaléptetett tükrében cseppdísz is található. 
Mivel feltételezhető, hogy az épület e két homlokzata egyszerre épült, s feltehetőleg a 
főhomlokzat felőli szakasz legalább ugyanolyan díszes volt, mint az oldalhomlokzat, 
valószínűsíthető, hogy a főhomlokzat egyszerűbb tagozatai, hiányzó díszítményei egy csak a 
főhomlokzatot érintő - nem túl szakszerű - javítás eredményeként tűntek el. E kérdés, illetve 
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kérdésfeltevés tisztázására érdemes a homlokzat beállványozását követően a felületen célzott 
roncsolásos kutatást végezni, s szükség esetén a tagozatok pótlását, javítását elvégezni. 
 
 A homlokzaton található fecskefészkeket a homlokzat javítása során el szükséges 
távolítani, azonban azokat a fecskék elköltözését követően szabad csak leszedni. 
 
 A homlokzatok színezését vagy a Dávid Ferenc és Szabó Zoltán által 1993-ban feltárt 
markánsabb eredeti, vagy a ma meglévő, vagy a jelenlegi tervben szereplő színezési terv 
szerint javasoljuk elkészíteni. A jelenlegi színterv azért tekinthető ideális megoldásnak, mert 
egyrészt a Dávid és Szabó által feltárt eredeti színezési rendszerhez is közelít, másrészt 
megfelel a jelenlegi ízlésnek is, és a városképi szempontból kiemelkedően fontos épületet 
színezésével visszailleszti a város színes szövetébe. 
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Forrás- és irodalomjegyzék 
 
 
 

A kutatás idején zárva tartott a Miniszterelnökség Műemléki Főosztályának (egykori 
OMVH-KÖH-Forster) Terv-, Fotó- és Könyvtára, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Pest 
Megyei Levéltára. Egyes Pest Megyei Levéltárban megtalálható iratokat Dávid Ferenc és 
Szabó Zoltán korábbi kutatási dokumentációjából, másokat saját kutatási archívumunkból 
közlünk. 
 
 A dokumentáció történeti adatai elsősorban Dávid Ferenc és Szabó Zoltán 1993-as 
épületre vonatkozó szakvéleményén alapulnak (Dávid Ferenc – Szabó Zoltán: Szentendre, 
Városháza falkutatása, valamint művészettörténeti és állagvédelmi szakvélemény. 1993.). 
Felhasználása a szerzők szíves engedélyével történt, amiért ezúton is köszönetet mondunk.  
 
 
Felhasznált források: 
 
Ferenczy Károly Múzeum, Szentendre  - Helytörténeti gyűjtemény 
 
Szentendre belterületi térképe, lsz: 74.647 
 
Szentendre Város beltelkének térképe, 1890 k. jelzet nélkül 
 
 
FÖMI Térképtár 
 
Szentendre kataszteri térképe, 1885 
 
 
Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Országos Levéltár 
 
S11 Kamarai térképek, No. 36, 42/1, 42/2 
 
S 79 No. 1796/1 Szentendre és Izbég kataszteri térképének előrajza 
A térképek hozzáférhetőek a hungaricana.hu weboldalon keresztül. 
 
 
Pest Megyei Levéltár 
 
V.306.a Vagyonösszeírás 1780-1790 Szentendre 1-8. kötet 
 
V.306.c. 1-3 kötet, ugyanaz mint V.307.c/1-es jelzet Szentendre mezőváros telekbírói 
hivatalának iratai, telekkönyvek, 1808 
 
V.303.e.1.57Adóösszeírás 1787 
 
V.306.fSzentendre mezőváros telekhivatalának iratai 2-6. kötet, vegyes telekkönyvek 1785-
1848 
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V.377. 7. doboz D.72 füzet1922. évi leltár. Városház, szénáskert, vágóhíd stb. 
 
Szentendre város képviselőtestületének jegyzőkönyvei, 1922. dec . 11. N. 172; 1923. ápr. 18. 
N. 62; júl. 9. N 113; N 190; dec. 28. N 214; 1924. ápr. N 102. 
 
 
 
Felhasznált irodalom: 
 
Dávid Ferenc – Szabó Zoltán: Szentendre, Városháza falkutatása, valamint művészettörténeti 
és állagvédelmi szakvélemény. 1993. Kézirat. (Klaniczay Péter műemlékfelügyelő 
irattárában, PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály) 
 
Fischer Jolán: Anziksz Szentendréről. Korrajz Képeslapokkal. Szentendrei Könyvklub 
Szentendre, 2002 
 
G. Sin Edit: Szentendre a XIX-XX. század fordulóján. In: Fejezetek Pest megye történetéből 
II. StudiaComitiensia 8. Szentendre 1979. 
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