
Ertekvedelmi eljarashoz sziikseges alatamaszto szakvelemeny 
a 1083 Budapest, Bokay Janos utca 34. sz. alatti epiiletre 

(Eredetileg: Golya u. 32., majd 34.)

A vizsgalat targyat kepezo tin. Gdlya-hdz Budapest VIII. keriileteben, a Bokay Janos utca 34. 
sz. alatt talalhato (hrsz.: 36228; korabban: 7069 - 1879). A haz zartsoru beepitesbe illeszkedd 
foldszintes, 3+1+2 tengelyes, L alaku atalakitott eklektikus stilusu epulet belso udvarral.

Az utca mai nevet mar a ket vilaghaboru kozott kapta (1938),1 amikor az utca Ulloi uti sarkan 
allo gyermekkorhaz alapitojarol neveztek el. Korabban az utca neve Strochen Gasse (1817),2 
Storch Gasse (terkep: 1837) volt, amit magyar forditasban Golyanak (1834) neveztek.3 
Varmak, akik azt irjak rola, hogy a hazrol, illetve a benne mukodo vendeglatohelyseg neverol 
kapta az utca a nevet.4 Az igazsag az, hogy eppen fordltva, hiszen az utcat mar akkor 
kozkedvelt madarunkrol neveztek el, amikor meg valoszinuleg haz sem allt a telken.

Epitestdrtenet es tulajdonosok

Jdzsefvarosnak ez a resze az 1830-as evekben meg alig van beepitve, inkabb falusias 
komyezetet mutat, jo resze meg szantofold, legeld, konyhakert es csak kisebb valyogepiiletek, 
egy-egy komolyabb kohaz talalhato a nem sokkal korabban kialakulni kezdd utcakban. Ha a 
Bokay Janos u. 34. sz., azaz a Golya utca 32. sz. alatti telket nezziik, akkor azon az 1838 elotti 
terkepeken nem latszik csak zoldteriilet.5 Ugyanakkor Pest-Buda-Obuda attekinto 
arvizterkepen, amelyen jelolve vannak a nagy 1838-as arviz epuletkarai is mar latszik egy 
hosszanti, egysoros haz a telek Prater utca fele esd (azaz nyugati) feleben.6 Minden bizonnyal 
az a Georg Purges vagy Purget (Purges Gyorgy) nevu tulajdonos epithetett itt egy lakohazat, 
aki az 1825-ds es 1830-as telekosszeirasban is szerepel.7 1846-ban aztan mar Gruber Marton 
szerepel tulajdonoskent.8 Tole lanya, Gruber Anna orokolte, aki utan 1902-ben oroksegkent 
Kreisel Alajosra es nejere szallt.9 Kreisel Alajos karpitosmester 1906 oktobereben 
epuletbovitest kivant eszkozolni a hazon, az utcai homlokzatra egy uj, az utcara nezo 
helyseggel, ami mar kapcsolddott volna az utcafrontra nezo masik szobahoz, amelyben 
vendeglo uzemelhetett (hiszen fel van tuntetve a terven a mar meglevo helyiseg vendeglo 

1 Deigner Anna: Jozsefvarosi utcak, terek es emlektablak tbrtenete. Bp., 1988. 172. p.
2 Schmall Lajos: Adalekok Budapest tortenetehez. 1. kot. Bp., 1899. 297. p.
3 Budapest! utcanevek A-Z. Szerk.: Raday Mihaly. Bp., 2013. 158. p.; Golya utca emlitese: Nagy Ignac: Level- 
toredek. In: Tarsalkodo. 3. evf. 1834. apr. 19. 34. sz. 126-128. 127. p; Id. meg: Dery 2007. 73. p.
4 Csordas Lajos: Egy korso sor a Golyanal. In: Nepszabadsag. 2002. jul. 5. Budapest melleklet. 28. p. 
Legkorabban errbl Schmall Lajos irt, aki szerint az utca a „G61yahoz” nevu uzlet utan lett elnevezve (Schmall 
Lajos: Budapest utczai es terei 1873-ban. [Bp., 1905.] 134. p.). Nem tudjuk, hogy mi alapjan allitja ezt, mert 
forrast nem ad meg.
5 Ld. pl. a Vasquez, Carl P. 1837. koruli terkepet Pestrol, Id. BFL XV. 16. d. 241/2
6 Plan der Ueberschwemmung von Ofen und Pest bei dem Eisgang, 1838. BFL XV. 16. d. 241/4a
7 BFL XV.20.27. Pest varos telekosszeirasok. Telekosszeiras 1825: 139. (I. ftizet 11. p.), Telekosszeiras 
1830:335 (II. fuz. 123. p.).

8 Ua. Telekosszeiras 1846: 418. (III-VI. fiiz. 489. p.)
9 Ingatlanok forgalma a fovarosban. In: Pesti Hirlap. 24. evf. 1902. marc. 2.60. sz. 20. p. Itt a nevet hibasan irjak 
Kreisel helyett Kreisch formaban.
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funkcioja).10 11 Erre a bovitesre valoszinuleg nem kerult sor, mert a hazat 18 ezer koronaert 
megszerezte Eberhard Gabor es felesege." (Eberhardnak a Golya u. 38-ban is volt egy 
etterme.) A hatso udvarba tervezett kiszolgalo epiilet (benne mosokonyha, WC) epiteset mar 
Eberhard kervenyezhette a hatosagnal 1906 decembereben.12 Azonban nem telt el 6t ev es 6 is 
megvalt tole, de mar ketszer annyiert, amennyiert vette. Az uj tulajdonos Keresztessy 
Kalmanne,13 akinek a tulajdonlasa idejen szunt meg 1912-ben a vendeglo iizemeltetese a 
hazban.14 Lehet, hogy mar ekkor, de lehet, hogy korabban egy szatocsbolt is uzemelhetett egy 
kis ideig Kuti Imre vezetesevel, mely kiskereskedelmi tevekenyseg megszuneserol 1912 
januarjaban ertesiilhetunk a Fovarosi Kozlonybol.15 1916-ban mar modern haromszobas 
„utcai” lakaskent kinaltak berbe egy honapra,16 ekkor meg Keresztessy Kalmanne 
tulajdonaban allhatott, de mar a lakasjegyzekekben 1913 6ta szerepelt, mint lako Steingruber 
Jozsef vendeglos, ami arra utalhat, hogy ismet mukodhetett idoszakosan az epiiletben 
vendeglo. 1919 aprilisaban aztan 6 es neje 65 ezer koronaert megvette, de mar Kovacs 
Gyulatol es nejetol17 (akiknek meg 1917 novembereben 40 ezer koronaert adta el Keresztessy 
Kalmanne18). A kovetkezo tulajdon valtas pedig 1929 elejen tortent, amikor Steingruber urtol 
megvettek a „ vendeglo uzletet”.19 Ekkor az ingatlan 20 ezer Pengobe kerult.20

A vevo Jakab Janos vendeglos volt, aki az utcafronton teljesen beepitette a telket, azaz ma is 
lathato hosszaban bovitette az addigi hazat, illetve vendeglot a ket vilaghaboru kozott jonevu 
budapesti epitesz, Mengl Ferenc terve alapjan.21 Ezt kovetoen nyitotta meg 1929. maj us 24-en 
a Gdlydhoz cimzett vendeglojet, melyet igy reklamozott: „Valodi erdelyi magyar konyha, 
mindenfele etelek, valddi erdelyi modra, ugymint: fatanyeros, flechen, hagymds- es 
borsostokdny. Uradalmi fajborok, Dreher Bak es Szent Janos sor csapolds. Pontos 
kiszolgdlds”22 Minden bizonnyal ekkor kesziilt a dombormuves ceger, hiszen az 1929-ben 
epiilt toldalekon talalhato az a kapu is, ahova a relief kerult. Elkepzelhetd, hogy valamilyen 
ceger korabban is volt, tobb, mint valoszinu, hogy meg nem golyat mintazo, hiszen az itt is 
tulajdont szerzo Eberhard Gabor uzemeltetett egy ilyen nevii ettermet nehany hazzal arrebb 
(Id. 38. sz.).23 Jakab Janos vendegloje azonban nem mehetett tul jol, mert mar a kovetkezo ev 
marciusaban tuladott rajta 40 ezer pengoert24 (tehat dupla annyiert, mint amiert bo egy evvel 

10 BFL XV. 17. d. 329. 36228. (hrsz.) Epitesi engedelyezesi tervek. 1. fol.
11 Az Ujsag. 4. evf. 1906. nov. 4. 303. sz. 17. p.
12 BFL XV. 17. d. 329. 36228. (hrsz.) Epitesi engedelyezesi tervek. 2. fol. Ld. 1906. dec. 22-en beadva, 
jovahagyva: 1907. jan. 10. Hasznalatbaveteli engedely: 1907. maj. 24. (uo. 4. fol.).
13 Ingatlanok forgalma a fbvarosban. In: Pesti Hirlap. 33. evf. 1911. jun. 18. 143. sz. 74. p.
14 Fovarosi Kbzlbny. 23. evf. 1912. dec. 10. 87. sz. 3857. p. A Fbvaros 1912. dec. 4-en kelt rendeletevel vette 
tudomasul a vendeglo megszuneset.
15 Fovarosi Kbzlbny. 23. evf. 1912. jan. 23. 7. sz. 269. p.
16 Pesti Hirlap. 1916. maj. 21. 141. sz. 31. p.
17 Fovarosi Kbzlbny. 30. evf. 1919. apr. 25. 16. sz. 442. p.
18 Fovarosi Kbzlbny. 28. evf. 1919. nov. 23. 61. sz. 2941. p.
19 Budapesti Kbzlbny Hivatalos Ertesitbje. 63. evf. 1929. jan. 29. 12. p.; Magyar Kereskedbk Lapja. 49. evf. 
1929. jan. 26. 4. sz. 6. p.
20 Fovarosi Kbzlbny. 40. evf. 1929. febr. 8. 9. sz. 243. p.
21 BFL XV. 17. d. 329. 36228. (hrsz.) 3., 5-6. fol.
22 Magyarsag. 10. evf. 1929. maj. 23. 114. sz. 4. p. Szamos lapban meg megjelent.
23 Alkotmany. 9. evf. 1904. jul. 24. 177. sz. 13. p., Magyarorszag 13. evf. 1906. apr. 27. 103. sz. 6. p. Eberhard 
Gabor etterme, a Golyahoz cimmel mukbdbtt. Kesbbb kaphatta csak a 32. sz. alatti (majd a Bbkay u. 34. sz. 
alatti) vendeglb/etterem, minden bizonnyal akkor, amikor Eberhard umak mar megszunt ez a vendegloje.
24 Magyarsag. 11. evf. 1930. marc. 9. 57. sz. 25. p.
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korabban hozzajutott). Az uj tulajdonos, Kovacs Ernd New Yorkbdl tert haza25 es ugy tunik, 
hogy eloszor boltkent szerette volna kiadni, majd harom szobas „uri lakaskent” probalta volna 
berbe adni.26 1 93 2-ben mar debreceni porzsolt paprikas es fustolt szalonnat es szaraz kolbaszt 
lehetett innen rendelni,27de Kovacs Emo vegiil Golya neven vendeglot, illetve ettermet is 
uzemeltett a Golya u. 32. sz. hazban.28 Csalog Zsolt (1935-1997) Gyokerek c. szociografiai 
irasabdl (1975) meg azt is tudjuk, hogy az etteremben a 30-as evekben volt egy kitomott 
golya is (amire dt nagyon kicsikent meg fel is iiltettek es lovagoltattak).29

Nem tudjuk pontosan viszont, hogy meddig uzemeltette Kovacs Emo az ettermet. Az 
mindenesetre bizonyosnak latszik, hogy azt kesobb azonos neven Barsi Laszlo is tovabbvitte 
az 1940-es evek elejen immar a Bokay Janos u. 34. szammal jelolt hazban.30

1945 utan valoszinuleg nehany evig nem mukodott, sot az is lehetseges, hogy csak 1952. 
junius 28-i megnyito naptol szamithatjuk a haboru utani ujranyitasat. Ekkor olvashatjuk 
ugyanis azt a korabeli ujsagokban, hogy a szolid, zenes, csaladi vacsorazohelykent 
aposztrofalt Golya-etterem megnyilt.31 A kovetkezo fel ev viszont nem hozhatott nagy 
forgalmat, mert mar ez ev decembereben arrdl talalhatunk hiradast, hogy Fogas horgasztanya 
neven halaszcsarda nyilik a Golya-etterem helyen.32 33 Ugy tunik azonban, hogy vegiil is 
maradtak a megszokott nevnel, mert az 1960-as evekben es kesobb is ezen a neven mukodott 
e jozsefvarosi kisvendeglo. Nagy valtozas tortent a komyeken az 1970-es evekben, amikor a 
Bokay utca elejenek es a kornyezo utcak egy reszenek regi hazat szanaltak es lakdtelepi hazak 
epiiltek a helyiikre. A Nepszabadsag 1981. marcius 15-i szamaban a Golya etterem akkori 
vezetojevel, Babel Istvannal (ma: a Plehcsarda tulajdonosa) kesziilt helyi riport, melyben azt 
irtak, hogy ^amiota felhuztak a panelhdzakat, es a regi hazsorok leromboldsa a szemnek is 
utat nyitott a Baross utca fele, igen-igen megnott az ideldtogato vendegek szcimaF^ Az 1980- 
as evek masodik felere aztan a a Kelet-pesti Vendeglato Vallalat 813. sz. Golya Etterme 
„rendesen lepukkant”, ahogy a facebookon a Regi kepek Budapestrol csoportban valaki 
fogalmazott.34 Ebben az idoszakban a Golya torzshelye volt Jozsefvaros jeles 
helytorteneszenek, Pilinyi Petemek is. Az 6 elmondasa szerint az addig szinezetlen cegert a 
haz homlokzatan egy szemben lako szobafesto festette ki.35

25 Ld. Uj Eldre. 23. evf. 1927. apr. 17. 5296. sz. 2. p.
26 Pesti Hi'rlap. 52. evf. 1930. apr. 27. 95. sz. 27. p.; Budapest! Hlrlap. 50. evf. 1930. dec. 28. 295. sz. 20. p.
27 8 Orai Ujsag. 18. evf. 1932. jun. 21. 136. sz. 8. p.
28 Vadaszati Utmutato. 8. evf. 1931-1932. 135. p.
29 Csalog Zsolt: Gyokerek. In: Mozgo Vilag. 1. evf. 1975. 1. sz. 15-37. 34. p.
30 A budapesti egyseges halozat tavbeszeld szaknevsora. 1943. januar 379. p.
31 Esti Budapest. 1. evf. 1952. jun. 28. 73. sz. 6. p.
32 Magyar Nemzet. 8. evf. 1852. dec. 7. 287. sz. 6. p.
33 Kertesz Laszlo: Fogadni kell a vendeget. In: Nepszabadsag. 39. evf. 1981. marc. 15. 63. sz. (17. p.)
34 https://www.facebook.com/groups/930366543645239/posts/3981709268510936
35 Csordas Lajos: Egy korso sbr a Golyanal. In: Nepszabadsag. 2002. jul. 5. Budapest melleklet 28. p.
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Ikonikus hely

Az 1990-es evekben mar presszokent iizemelo vendeglatohely hirnevet akkor szerzett, amikor 
itt forgattak a Szomjas Gyorgy rendezte legendas kultfilmet, a RoncsfilmeV^ Az 1992-ben 
kesztilt szines magyar filmszatira fo helyszine a Golya etterem volt. A film sikere ikonikus 
hellye tette az ekkor mar inkabb kocsmakent mukodo helyet, amely aztan egy iddre be is zart, 
hiszen a 2000-es evekben kiilonbozo irodak voltak benne. 2013-ban nyilt aztan ujra a Golya, 
amely egy altemativ presszo lett, s amely szovetkezeti fenntartasban iizemelt. A helyi civil 
szervezetek megmozdulasainak is otthont adott, ahogy irjak rola „igazan a kornyekbe 
dgyazott kozossegi intezmenykent mukodotf karitativ tigyeket is felvallalva, de eloadasok, 
koncertek vagy workshopok szinhelyeul is szolgalt.36 37 Egy blogger igy jellemezte a helyet: „Az 
igenytelenseg igenyessege. A VIII keruleti valosdg meghintve jo szdndekkal. Az dszinteseg 
netovabbja.”3* (Kis sajatos vilaga egy kortars irodalmi muben, Pal Daniel Levente Az Ur 
Nyolcadik Keriilete c. koteteben is megjelent.39) 20 1 8-tol mar a bontasardl kezdtek aztan 
cikkezni, nyilvan azert is, mert a komyezetet a Corvin-Szigony projekt kereteben szinte 
teljesen beepitettek, kdzvetleniil melle pl. a Nokia hatalmas szekhaza, irodahaza keriilt. A 
Golya Kozossegi Presszo vegul ki is nove a Bokay utcai hazat uj helyre koltdzott, a 
jdzsefvarosi Ganz-telepre, az Orczy utra, ahol egy 1200 nm-es teriileten folytatta es folytatja 
ma is mukodeset. A Golya Presszo targyalt eptiletunkben utoljara 2019. julius 27-en nyitott 
ki.

Szakvelemeny, javaslat

Velemenyunk szerint a haz multja miatt erdemes a helyi vedettsegre. (A vizsgalt hazrol 
egyebkent tudomasunk szerint 2002-ben Perczel Anna varosepitesz mar keszitett egy 
muemleki ertekleltarhoz keszitendo felveteli lapot.)

Indoklas:

Bar ketseg kiviil epiteszetileg nem egy kvalitasos alkotasrol van szo, a haznak tortenete van, 
ami resze Jozsefvaros lokalis tortenetenek, elsosorban a helyi vendeglatasra, kozossegi eletre 
vonatkozoan tekinthetd ez jelentosnek. Nem mellesleg az utolso epulet, amely a teriileten a 
19. szazadbdl megmaradt es orzi az utca eredeti nevenek, a Golyanak is az emleket. Bontasa 
eseten a fovaros egy kis, de kedves epiilete tunne el, egy olyan haz, amelynek multja van, 
amely eseteben a genius lociA, a hely szellemet emliteni abszolut adekvat dolog. A Golya 
Presszo iizemeltetdivel keszitett 2019-ben megjelent interju cime a kovetkezo volt: ^Ennek az 
epuletnek sajdt lelke van”40 Sokan voltak az elmult ket evszazadban, akik igy gondolhattak. -

36 Roncsfilm, vagy Mi van ha gyoztiink? Magyar jatekfilm, 89 perc. Rendezte: Szomjas Gyorgy. Szereplok: 
Szirtes Agi, Mucsi Zoltan, Gaspar Sandor, Andorai Peter, Bansagi Ildiko, Szoke Andras, Badar Sandor, Blaskd 
Peter, Pap Vera, Hollosi Frigyes stb.
37 https://welovebudapest.com/cikk/2018/6/13/eddig-birta-elbontjak-a-golya-presszo-legendas-kis-epuletet-is-a- 
corvin-negyedben
38 kocsma.blog.hu/2014/0l/08/golya_950
39 Pal Daniel Levente: Az Ur Nyolcadik Keriilete. 2017.
40 Fulop Zsofia: „Ennek az epuletnek sajat lelke van” - Kbltbzik a Golya. In: 
https://magyamarancs.hu/lokal/ennek-az-epuletnek-sajat-lelke-van-koltozik-a-golya-121724
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Egy eptilet erteke ugyanis nemcsak materiajaban megfoghato, hanem abban is, hogy mennyi 
minden tortent benne, hogy mit jelentett egykor (es meg a kozelmultban is) Jozsefvaros 
eleteben.

Nem olyan regen, 2021 elejen szamos helyen olvashato volt, hogy ket foldszintes egykori 
vendeglatohely, ket regi eptilet megmenekiilt a bontastoL Az egyik, a budai 
Marvanymenyasszony vendeglo, a masik a VIL keriilet Kazinczy u. 55. sz. alatti Wichmann- 
kocsma volt. Jo peldak tehat vannak. Termeszetesen a volt Golya etterem eseteben is csak ugy 
maradhatna meg az eptilet, ha sikertilne neki megfelelo funkciot talalni. A tradicio 
mindenesetre megvan, mint a fenti torteneti osszefoglalobol kittinik!

Amennyiben azonban a jovoben megis bontasra kertilne sor a Bokay Janos u. 34. sz. alatti 
eptilet eseteben, mindenkeppen javasoljuk a hazrol a bejarati ives mezoben talalhato gdlyas 
relief, ceger megmenteset es a Magyar Kereskedelmi es Vendeglatdipari Muzeumnak vagy a 
Budapest! Torteneti Muzeumnak valo atadasat.

Budapest, 2021. oktober 31.

Debreczeni-Droppan Bela 
tortenesz-leveltaros, fomuzeologus
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Terkepek

A Bokay Janos u. 34. sz. telek az 1838-as arvizterkepen 
(J61 lathato az oldalhataron allo hosszanti haz es hozza tartozo kis udvara.)

Az 1872-ben Halacsy Sandor-fele felmeresen, kataszteri terkepen 
jol latszik az epulet es az udvar hatso reszenek zold jellege (lehet vetemenyes is)
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Hirdetes

BARSI LASZL6

VIII. B6kay JAnos-u. B4. ax.
T. J 345-17 a
A Golya etterem hirdetese 1943-bol
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Bovitesi tervek

Az 1906-ban keszult bovitesi terven jol lathatoak a haz eredeti helysegei

Ez a homlokzat vegiil is nem valosult meg.
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Ez a bovitesi terv viszont megvalosulhatott.
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A haz bovitesi terve 1929-bdl 
Ekkor epult be teljesen az utcafront.
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Fenykepek

Oze Aron Az otodik pecset c. filmben a Bokay u. 34. sz. haz mellett 
(E megrazo kepen a hatterben eppen a 27-es szamu epulet robban fel.)

A Golya Vendeglo az 1980-as evekben
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Az etterem epulete az 1980-as evek elejen (?) 
A golyas relief itt meg nines lefestve.
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Legifoto 1976-bol

Legifoto 2005-bdl
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A Bokay u. 34. sz. epiilet a 2000-es evekben

A Golya Presszo utolso nyitvatartasi napjan, 2019. julius 27-en
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A Golya Presszo belso udvara 
a Bokay Janos u. 34. sz. alatt

15



Mai allapot
(2021)
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Harom vilag talalkozasa 
(Az egyik, a legregebbi eltunjbn?)
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