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Ahhoz, hogy immár 35 éves egyesületünk működőképességét
megőrizzük, mindenképpen szükségünk van arra, hogy támogatókat szerezzünk.A legegyszerűbb lehetőség mindenkinek
adott: lehet rendelkezni az adóbevallások elkészítésénél, vagy
elkészíttetésénél a civilszervezetek számára felajánlható 1%ról.Kérek, kérünk mindenkit, segítsen ily módon is életben
maradnunk, és persze azzal is, hogy rábeszélik családtagjaikat, barátaikat, üzletfeleiket, hogy cselekedjenek hasonló
módon.A Budapesti Városvéső Egyesület adószáma, amelyre
ezeket a felajánlásokat megtehetik, megtehetitek. Köszönöm,
s az egész csapat nevében is köszönöm az odafigyelést, a
segítséget.
Ráday Mihály elnök
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Kedves Tagtársak, Tisztelt Barátaink!
Ahhoz, hogy immár 35 éves egyesületünk működőképességét megőrizzük, mindenképpen szükségünk van arra, hogy támogatókat szerezzünk.A legegyszerűbb
lehetőség mindenkinek adott: lehet rendelkezni az adóbevallások elkészítésénél,
vagy elkészíttetésénél a civilszervezetek számára felajánlható 1%-ról.Kérek, kérünk
mindenkit, segítsen ily módon is életben maradnunk, és persze azzal is, hogy
rábeszélik családtagjaikat, barátaikat, üzletfeleiket, hogy cselekedjenek hasonló
módon. A Budapesti Városvéső Egyesület adószáma, amelyre ezeket a felajánlásokat
megtehetik, megtehetitek. Köszönöm, s az egész csapat nevében is köszönöm az
odafigyelést, a segítséget.
Ráday Mihály elnök
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35 éves a Budapesti Városvédő Egyesület,
s ebből az alkalomból ismét egy színes lapot adunk
tagtársaink és szimpatizánsaink kezébe. Nem
olyan elegáns és komoly, 200 oldalas könyvet, mint
a negyedszázados születésnapra tíz évvel ezelőtt,
de éppen ezért ez egyben felhívás is lehet arra,
hogy – bár megismételni az akkori beszámolókat
nincs értelme, annak van, avagy lenne értelme,
hogy - elővegyük azt a kötetet és megnézzék, mit
is tudtunk csinálni, elérni, megvalósítani az első
huszonöt évben, mire lehetünk büszkék, mi minden ösztönözhet bennünket arra, hogy folytassuk
ezt a közösségi munkát szeretett fővárosunk minél
jobb megismerése, megszerettetése és értékeinek
megvédése érdekében.
Ezt tettem magam is, újralapoztam azt a kötetet, s
ez arra ösztönzött, hogy az akkor megjelent soraim közül a kezdő mondatokat idemásoljam – végül
is a múlt nem változott…
A lényeg, hogy a Budapesti Városvédő Egyesület
lehetne most, akár 35 és fél éves is „ha megalakulhat már 1982 őszén. Ám akkor még az ilyen
civil kezdeményezés annyira újnak, szokatlannak,
rendkívülinek tűnt, hogy számos kompromisszum
után is csak 1983 tavaszára kapott szabad utat –
Budapesti Városszépítő Egyesület néven. »Mi az,
hogy városvédő, Ki ellen akarja az elvtárs a várost
védeni?« Soha el nem feledhető szavak, de emlékszik is rájuk mindenki, aki ott volt a kezdeteknél.
Sajnos sokan már nem lehetnek közöttünk. Mások
pedig elfáradtak, otthon-ülőkké lettek, nincs kedvük, erejük már a közösségi munkához.
Meg is változott a világ – persze.”
Meg bizony. Még abban is, hogy az egymás elérésének módjai is megváltoztak, ma már a híreket,
hírleveleket a számítógépükön „veszik kézbe”,
tabletjükön, mobiltelefonjaikon olvassák el az emberek, a facebookról már nem is beszélve… És
közben arra is kell gondolni, hogy olyan embereket
is el akarunk, szeretnénk elérni, akik nem váltottak
a digitális hírforrásokra, ma is szívesen lapozzák
a hagyományos, papír-alapú újságokat, folyóiratokat. Ezért is készült ez a kiadványunk, hogy a

születésnapunk alkalmából köszönthessük őket is.
Ráadásul „van teendő most is bőven, s el lehet érni
az embereket – talán. Legfeljebb a módszereken
kell(ene) változtatni.” – írtam öt éve, s lám, ez sem
változott.
Megnéztem, megvan a Krisztinavárosban helyreállított Nepomuki Szent János szobor, s rajta
az a tábla is, amely azt mondja el, hogy a rekonstrukció és újrafelállítás egyesületünk érdeme.
De az a tábla már nincs meg, ami a Margitsziget
északi végében elvégzett munkánkról emlékezett
meg a helyreállított Bodor-kút oldalán. Már nincs
ott a Nemzeti Panteon Alapítvány táblája az általunk felújított Kossuth-mauzóleumon sem, hiszen
egy-egy – időnként szükséges – újabb felújítás
alkalmával ott is itt is levették, eltűntették az úttörő munkát még a Kádár-korban elvégzők emlékezetét…
Az Andrássy út kandelábereinek rekonstrukciós
munkájára emlékeztető bronztáblácskákat pedig

fotó:Ráday Mihály
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szetesen. Ilyen – például – az építési engedélyhez
nem kötött, de roppant mennyiségben elszaporodott nyílászáró, vagyis ablak- és ajtócsere, a még
„védett” környezetben is megjelenő műanyag
tokos redőnyű műanyag ablakok tömege! Nem
sikerül elérni, hogy megszülessen az a jogszabályi háttér és pénzügyi szabályozás, mely a házak
arculatának megőrzésére, felújítására buzdít. A
felújítás és folyamatos karbantartás gazdasági
ösztönzése helyett a befektetők érdeke ösztönöz,
s a a belső kerületekben egyre több a „tetőtér-beépítés” és az emelet-ráépítés, ami az értékes lépcsőházak pusztulásával és a 100-200 éves házak
arányainak elvesztésével jár. Az üresen romló
házak tömege sem csökkent. Meg az a feltételezés is megáll ma is, hogy a tulajdonosok érdeke
gyakran az – tisztelet a kivételnek -, hogy dőljön
össze a birtokukban lévő ingatlan, s építési helyként legyen hasznosítható a hűlt helye azután…
Ezeknek a kérdéseknek a megoldásához az agitáció nem elégséges, de – természetesen – nem
is nélkülözhető… „Vajon van-e hely, a szétszedett
és elerőtlenített magyar műemlékvédelemben,
vagy ahelyett, ahova fordulni lehet, ha segítség
kell, ha hivatali támogatásra van szükség ahhoz,
hogy valami érték megmaradhasson, túlélhesse a
«fejlesztői», befektetési igényeket.” – írtam le öt
éve. S ez a helyzet nem változott.
Folyamatos izgalmat kelt a fakivágások gyakorlata, s a jogos aggodalom legrégebbi parkjaink beépítése miatt. Érdekes, hogy Podmaniczky Frigyes
éppen a Városligetben, Európa első tervezett városi közparkjában mondta, írta le, hogy „Fő bajunk
nekünk az, hogy bármi szépet alkotunk is, annak
jó karban való fenntartásáról a legritkább esetben
tartjuk kötelességünknek gondoskodni!”
Igaz, s mennyire igaz ma is!
Jó dolog volt, hogy a házak lehetőséget
kaptak arra, hogy a tatarozásuk idején az állványzatot bérbe adhassák, s a reklámbevételt visszavisszaforgathassák a megújítás, a felújítás során.
Ma ez a pozitív igyekezet is átfordult: a legjobban
„eladható” homlokzatokat még a világörökségi
területeken is éjszakánként fényesen megvilágí-

fotó:Ráday Mihály

lopják rendesen…
A tabáni kereszt megvan, a Gresham Kossuth-ablaka is ép, s szemben ott a Lánchíd déli kapujában
a Marlow Bridge Societyvel együtt állított emléktábla, akárcsak a Nádor utcában az 1848/49-es
Pénzügyminisztériumot, vagy a Ferenczy István
utcában Podmaniczky szülőházát megjelelő tábláink… Sorolhatnánk az utcáinkon, tereinken
látható, vagy korábban látható volt jeleket, mivel
is járultunk hozzá – a sok-sok helytörténeti kiadvány megjelentetésén túl is a város történetének
ébrentartásához. Ennek fontos része – természetesen – a már közel húsz kötetből álló templomtörténeti sorozatunk is.
Leírtam öt éve, hogy „fontos, mint hírlik, újraönteti
a kormányzat Andrássy Gyula lovas szobrát. Most
azt a gondolatot is újra – jogszabályba - kéne
önteni, ami a város újraegyesítést célozná meg,
éppen Andrássy szellemében.” Ez utóbbira, úgy
tűnik, még várni kell, míg az Andrássy-szobor újra
felállítása már megtörtént…
Vannak, mindig is lesznek újabb gondok is, termé-
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megvilágított óriásreklámok takarják, s szó sincs
tatarozásról…
Széchenyit idézni mindig lehet és érdemes. Íme: „Környezetünk és körülményeink helyes
megismerése minden javulás és javítás legfontosabb alapja.” Írni és írni kell, publikálni megint,
felvilágosítani, agitálni – kerületi, fővárosi és országos fórumokon is, s – persze – nem feledni a
reményt, hogy ezzel segíthetünk.
De közben mi is segítségre szorulunk. Öt éve írtam, hogy „Most – háromévnyi szünet után - a
Főváros 2013-as költségvetésében újra szerepel
a Budapesti Városvédő Egyesület «sora». A működési kiadások ellentételezése bizonyos fővárosi
feladok átvállalásával, az azokban való tevékeny
részvétellel ellensúlyozzuk a támogatást. Amikor
ezeket a sorokat írom, még a részletek nem tisztázottak.” Most, hogy eltelt fél évtized, sajnos le
kell írnom, hogy ilyen jellegű támogatást nem kap
az egyesület, de élünk. Ezért is fontos, hogy tagságunk és mindazok, akik szívesen segítenének
patinás civilszervezetünk életben tartásában, tegyék meg az 1%-okkal, tagdíjak be-, illetve azok
túlfizetésével, s minden olyan módon, amit megengedhetnek maguknak. Köszönöm, s köszönjük
mindenkinek, aki megteszi. S köszönet mindenkinek, aki a Budapesti Városvédő Egyesület munkájában évtizedek óta részt vesz, meg azoknak is,
akik most csatlakoznak, s örömet találnak Budapest értékeinek megismerésében, megszerettetésében, megóvásában.
2018. áprilisában

fotó:Ráday Mihály

fotó:Ráday Mihály

Ráday Mihály

fotó:Ráday Mihály
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Epreskerti Esték

Akik most további sorsáért felelősséget vállaltak
az épület és kertje új funkciójától remélik, hogy
nem kerül többé hasonló helyzetbe: itt rendszeresítik a szakrális művészetek bemutatkozásának fórumát, ide hívják koncertekre, kiállításokra,
színpadi produkciókra, főleg az eseményeket támogató önkormányzat, a Terézváros közönségét.
Hajdan, az Epreskerti Esték első rendezvényén,
április 21-én kezdődött a műsorfolyam: a Boldog
Özséb Színtársulat adott elő nagy sikerrel egy
csíksomlyói passiójátékot. Húsvéti népi énekek
keretezték a produkciót, Szelid Veronika igényes
tolmácsolásában. Június 3-án, és 4-én, Pünkösd
ünnepén folytatódott a 2006. évi sorozat. Bokor
Jutta, az Operaház magánénekese lépett fel Mária
kálváriái című összeállításával, s a méltán híres
és sikeres Budapest Saxophone Quartet nyáresti
koncertjét is élvezhették az érdeklődők.
Ez volt naptárunk első lapjainak bejegyzése.
Az évek immár hosszú során át alakult ki a néhány esztendeje követett gyakorlat. Évente kétszer kerül sor a kápolnában, előterében, udvarán
szakrális műsorra. Az elsőre Pünkösd ünnepének
közelében, a másodikra, szeptemberben, a Mária
ünnepek napjaiban.
Nem hallgathatjuk el, hogy az érdeklődés e programok iránt nem éri el a legszebb reményeinkben
elképzelt szintet. Az immár hagyományos rendezvénysorozatnak 30-50 fős törzsközönsége alakult
ki, s nagyobb tömegekre nem számíthatunk. Miért
is tennénk? Szűk körben könnyebb eljutni: lélektől
lélekig…
(B. P.)

Tizenkét esztendővel ezelőtti pillanatot idézünk:
2006-ban, hosszas több éves előkészítő munka
után ünnepi műsorral s megemlékezéssel avattuk
az újjászületett, a régmúltban epreskerti, de születésekor még józsefvárosi kálváriát.
Egyesületünknek, működése legutóbbi évtizedét
tekintve, talán a legjelentősebb akciója volt a rekonstrukció megszervezése. Maga a munka, és
korántsem mellesleg a megújításhoz szükséges
mintegy százmillió forint előteremtése, mintegy öt
évig tartott. Már az első lépések megtervezésénél
számoltunk azzal, hogy csak akkor van remény
épen megmaradnia a műemléknek, ha kap valami
olyasféle funkciót, amivel újra és újra felhívhatjuk
a város közönsége és a városért felelős tényezők
figyelmét: itt van, újra szép és ép, őrizzük meg,
amíg csak lehet.
Ezért rendszeresítettük az Epreskerti Esték rendezvénysorozatát, amelyet sikerült mind a mai
napig újra és újra megszervezni, dacára az időközben nem előnyükre változó körülményeknek.
Lapozzunk bele hát hét esztendő naptárába.
Több száz érdeklődő jelenlétében, Szili Katalin
védnök, Bozóky András kultuszminiszter, a Barokk
Kálváriákért Alapítvány kurátorainak részvételével
avatta fel a város az építményt. Azt a kivételes értékű műemléket, amely az ezredfordulóra (amikor
a Budapesti Városvédő Egyesület kezdeményezéssére megkezdődött a megmentésére szervezett
akció), a közeli végromlás állapotába jutott.
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Web ajánló

www.varosvedo.hu
/az-epiteszet-mesterei-1/
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A XIII. kerületi Városvédő Csoportot 2007 szeptemberében alakítottuk meg az Angyalföldért

előadást – többek között a Margitsziget építészeti értékeiről. Múzeumlátogatásokat, helytörténeti sétákat vezetett a XIII. kerületben. Seressné Döller Márta is több előadást tartott a kerület építészeti értékeiről,
az értékvédelem kérdéseiről, a kerület egyes városrészei történetéről,
vezetett helytörténeti sétákat a kerületben, és múzeumlátogatásokat a
fővárosban. Minden múzeumlátogatásunk az épület történetével, stílusával, építészeti, művészettörténeti értékeivel kapcsolatos rövid előadással
kezdődik. A Budapesti Városvédő Egyesület XIII. kerületi Csoportja az
Angyalföldért Egyesület keretein belül működik. Ez az egyesület igényelhet a részünkre pályázati támogatást a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzattól a tervezésünk szerinti egyes célok megvalósításához.
Több alkalommal sikeres volt a pályázatunk, de ezen kívül semmilyen
más támogatást nem kapunk. Az utóbbi 3 évben új tevékenységgel
bővült a csoportunk munkája. Először a XIII. kerületi Civil Szervezetek
Napján hirdettünk meg a helyszínen helytörténeti totót 2016-ban, majd
annak a népszerűségét látva a kerületi civil szervezetek tagjainak, és
a városvédő csoportunk fennállásának a 10. évfordulóján a kerületünk
lakosainak. 2018. február 3-án a XIII. kerületi Civil Szervezetek Napján a
RaM-ban sokan és örömmel vettek részt a helytörténeti totónkon. Fiatalok és idősebbek egyaránt. Akik jó eredményt értek el, jutalmat kaptak. A
helyes megfejtők száma 25 fő volt. Kiemelt jelentőségű volt a városvédő
csoportunk jubileuma alkalmából a XIII. KERÜLETI HÍRNÖKBEN MEGHIRDETETTHELYTÖRTÉNETI TOTÓNK. 52 személy vett részt a totóban, közülük 23 személy kapott jutalmat. 12-en ajándékkártyát könyvvásárlásra,
11-en építészeti témájú jutalomkönyvet. A díjkiosztó ünnepségen a díjakat Borszéki Gyula alpolgármesterünk adta át. A díjakhoz szükséges
pénzösszeget a kerületi önkormányzattól nyertük el pályázaton. A 2018.
évben ünnepeljük a XIII. kerület születésének a 80. évfordulóját. Ennek
az évfordulónak a megünneplése lesz a programjaink központjában. A
Budapesti Városvédő Egyesület XIII. kerületi Városvédő Csoportja az eltelt
10 év alatt törekedett arra, hogy bővítse a kerület lakosainak a helytörténeti ismereteit, kialakítsa a városvédő szemléletüket és a tudatos
értékmegőrzésre buzdítva erősítse a lokálpatriotizmust. Úgy gondoljuk,
hogy igyekeztünk a lehető legjobban megvalósítani a kitűzött céljainkat.
A XIII. kerületi Városvédő Csoport 10 éves tevékenységéről a visszaemlékezést leírta: Németh Marietta csoportvezető
és a saját tapasztalatai alapján: Seressné Döller Márta

Egyesületben azzal a céllal, hogy bemutassuk a kerület és a főváros
történelmi, építészeti, természeti értékeit előadások, filmvetítések, múzeumlátogatások és helyszíni séták keretében. Fő feladatunk az ismeretterjesztés, valamint a városvédő szemlélet kialakítása, a még menthető
értékek megismerése, újabbak felkutatása. A csoport alapítói valamen�nyien lelkes lokálpatrióták, évtizedek óta kerületi lakosok voltak, akik
tevékenyen részt vettek annak idején a kerület Helytörténeti Klubjának
a létrehozásában. Szakmai előadásokat tartottak, szerkesztették és írták
a XIII. kerületi Helytörténeti Füzeteket… 2007-ben célul tűzték ki, hogy
létrehozzák a Budapesti Városvédő Egyesület helyi csoportját. Törekvésüket az Angyalföldért Egyesület vezetősége támogatta, helyet és segítséget nyújtott számukra.Lehetetlen felsorolni az elmúlt 10 év történéseit,
eredményeit, ezért inkább csak néhány jellemző tényt emelek ki a mindennapokból. A csoport tagjai minden programba úgy kapcsolódnak be,
hogy megbeszélik az aktuális téma részleteit, kérdéseket tesznek fel,
véleményt nyilvánítanak, időnként vita is kialakul köztük. Egyes tagok
vállalkoznak előadásokra. de legtöbbször olyan előadókat hívunk meg,
akik az egyes témák szakértői. Kerületünk főépítésze, Arató György már
kezdetben védnökséget vállalt csoportunk felett, és meghívott előadóként tájékoztat bennünket, a kerületünket is érintő városfejlesztési tervekről, az értékvédelmi lehetőségekről és tevékenységekről. A Főépítészi
Iroda más munkatársai és a kerületi önkormányzat más szakemberei is
mindig szívesen jönnek hozzánk, hogy az egyes témákról tájékoztassanak minket. Többször előfordult, hogy a városvédő csoport tagjait felkérték vélemény alkotására egyes építészeti jogszabályok megalkotása
előtt, így például az egykori OTI telepre, a jelenlegi kertvárosra vonatkozó
új jogszabállyal kapcsolatban vagy Budapest XIII. Kerület Hosszú Távú
Fejlesztési Koncepciója megalkotásával kapcsolatban 2013-ban. A városvédő csoport tagjai sok segítséget kaptak az Angyalföldi Helytörténeti
Gyűjtemény muzeológusaitól, ismereteket szerezhettünk a kerület múltjáról, kutathattunk a könyvtárukban, a fényképtárukban, részt vettünk az
új kiállítások megnyitóján, helytörténeti sétákon, emléktáblák avatásán a
kerületben. A helytörténeti gyűjtemény fényképtárában olyan különleges,
addig nem ismert fényképeket találtunk a közvetlen lakókörnyezetünkről, amelyeket 2011-ben a Budapest100 programban helytörténeti kiállításon is felhasználhattunk az éppen 100 éves Kárpát utca 7/b számú
lakóházban. Ezeket a képeket akkor “közkinccsé tettük”, és még az őszi
Kulturális Örökség napjain is sokan megnézték. 10 év alatt a Budapesti
Városvédő Egyesület Értesítő című lapjában meghirdetett programjainkra a főváros több más kerületéből is jöttek az érdeklődők. Mi magunk is
igyekeztünk jó kapcsolatokat kialakítani a szomszédos kerületek városvédőivel és helytörténészeivel. Sikeresen szerveztünk olyan összejövetelt, amelyre meghívtuk a IV. kerület városvédőit, majd más alkalommal
mi tettünk látogatást a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben,
ahol a gyűjteményvezető Szöllősy Marianne avatott be minket Újpest
történetébe a kiállításukon. Zuglóban többen vettünk részt helytörténeti
sétákon, és a Városligetben Garay Klára városvédő társunk kiváló vezetésével. Garay Klárát már hagyományosan felkértük környezetvédelmi
előadásokra, sőt idén helytörténeti séta vezetésére is. Az V. kerületben
is tettünk helytörténeti sétát, valamint Vizy László építészt meghívtuk a
csoportba, hogy az V. kerületről tartson helytörténeti előadást.10 év alatt
a Budapesti Városvédő Egyesület több tagja is tartott előadást a csoportunkban. Ezeken az előadásokon mindig nagy érdeklődéssel vettünk
részt. Emlékezetes, érdekes előadásokat hallhattunk Millisits Mátétól
a legkülönbözőbb témákról. Nagyon tetszett nekünk a XIII. kerület harangjairól és a XIII. kerület bronzöntödéiről 2010-ben tartott előadás, a
Zsolnay épületkerámiákról 2015-ben és Baumhorn Lipót zsinagógaépítő
tevékenységéről (a mai XIII. kerületben) tartott előadás 2015-ben. A csoport tagjai közül Németh Marietta csoportvezetőnk tartott több érdekes
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BESZÁMOLÓ
a Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Csoport 2017. évi tevékenységéről
Tevékenységünket a 2017. február 21-én megtartott közgyűlésünk határozatai alapján végeztük.
Megtörtént a tisztségviselők megválasztása, a csoportvezető és a csoport küldöttének személye nem változott,
de ebben az évben - figyelembe véve a taglétszám jelentős növekedését - a vezetőséget három fővel növeltük.
Az előző évekkel megegyezően előadásainkat 2017-ben is, a Csili Művelődési Központ Vízvári László termében,
állandó időpontokban tartottuk – a téli és nyári szünet kivételével – a hónap harmadik keddjein 17 órai kezdettel.
Az előadások témái titkos szavazással kerültek megállapításra, 17 témából lehetett választani.
Az előadások időpontjai a kerületi programokhoz próbált igazodni. Előadásaink összeállításánál törekedtünk
arra, hogy előadóink a csoport tagjai legyenek, ebben Ettvel Zoltán, Rátkai Gábor, Beretzky Albert és Óváry Gábor
tagok közreműködésével jelentős eredményeket értünk el, de meghívásoknak is eleget tettünk március hónapban a Helytörténeti klubban, novemberben pedig a Pesterzsébeti Múzeum meghívására tartottunk előadást.
A csoport tagjai 2017. május 28-án belföldi 1 napos buszos kiránduláson vettek részt. A kirándulás célja hazai
történelmi városok megismerése és ezzel összefüggésben a népi hagyományok ápolása, valamint a csoporttagok közösségi kapcsolatainak erősítése volt.
Tevékenységünk összeállításánál az Egyesület alapszabályában meghatározott célt követtük a kulturális örökség védelmét, a környezetvédelmet és az ismeretterjesztést és a célokat a pesterzsébeti közösségek érdekében
valósítottuk meg.
Csoportunk legnagyobb rendezvénye a „Nyitott kapuk”, azaz a „Kulturális Örökség Napja” volt, amely egybeforrott a „Templomi Művészet Napjával”, amikor minden év szeptember 3. hétvégéjén több mint 50 országban
megnyílnak a helyi építészeti örökségek kapui.
2017. szeptember 16-án reggel 9 órakor a Pesterzsébeti Városvédők több száz résztvevővel bemutatták országunk egyetlen templomát, melyet belül kizárólag szecessziós freskók díszítenek.
A rendezvényhez tartozó toronylátogatáson, mint egy 130 fő vett részt. A rendezvényen jelen volt Ráday Mihály,
az Egyesület elnöke, valamint Millisits Máté általános alelnök. A látottak alapján Ráday Mihály az Interpress
Magazin decemberi számában hat oldalas cikket jelentett meg, amelyben Pesterzsébet története, az Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplom története, Nagy Sándor festőművész tevékenysége került leírásra.
Csoportunk elismerő levelet kapott az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumától az Árpád-házi Szent Erzsébet templom szeptember 16-i bemutatásának megszervezése értékeléseként.
Kinyomtatásra került a Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti sorozatának újabb alkotása az „Angyalföld - XIII. kerület”. A kiadvány színes fotókkal illusztrálja az angyalföldi templomok és gyülekezeti imaházak
építésének történetét. A könyvben helyet kapott nagyapám, Óváry Arthur műépítész által megtervezett többfunkciós bérpalotája is, amely 1912-ben épült a Szent László utca 26-ban. Az épület a Szent László Társaság és
Rend székházaként üzemelt, amelyben betervezésre került egy kápolna is, amely 1912-től 1939-ig istentiszteleti helyként, majd színházként működött tovább.

Értékelés

Vetített képes előadásaink témái többnyire a településünk értékeinek bemutatására irányulnak, de érintik a
történelem és a művészet területeit is.
Pesterzsébet lakói a meghívóink, a szórólapjaink, illetve az internet („Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Csoport”, „Pesterzsébeti Érdekes”, ”Városvédők Pesterzsébet”, „Városvédők klubja (Pesterzsébeten)”,
„Városvédők fóruma”) alapján tájékozódhattak tevékenységeinkről.
Összejöveteleinket a tagság és a szimpatizánsok jelenlétükkel támogatták.
Budapest, 2018. január 15.
Összeállította: Óváry Gábor csoportvezető, BVE elnökségi tag
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Az elmúlt pár évben úgy tűnt, hogy a város
problémái, a közös örökség védelme és a
dokumentáció szükségessége nagyban nőttek. Az ebből fakadó többéves együttműködésünk a Fővárosi Önkormányzat Városépítési főosztályával viszont váratlan megszűnt,
ami jogi környezet nem várt negatív változásával függ össze. Az előző évek felmérési és
dokumentálási munkájának összegzéseként
2014-ben az Eötvös10-ben rendeztünk áttekintő kiállítást. A 2016-év kiállítást bár a
Fotóhónap idején rendeztük, de ennek az
eddig szokásos pályázati kerete megrekedt.
Így a Terézvárosi Önkormányzat civilpályázatán indítottuk projektünket, „Figyel(j)ünk
a részletekre címen! A kiállításnak a terézvárosi plébániatemplom kriptája adott otthont. Az itt bemutatott tematikus molinókon
Budapest jellegzetes vonásait vonultattuk
fel, a nem mindenki által észlelt részletekre
ráközelítve. A városban élő emberek és állatok kapcsolata, az épületdíszek portréközelísége, a szecesszió meghatározó elemei,
az esti város fényei, a város isten házai, stb

A BVE fotós csoportjáról
A „fotós csoport”, ha úgy tetszik, a Budapesti Városvédő Egyesület eredője volt. Doyenünk, Rosch Gábor leírása szerint 1982-ben
egy 40-50 főből álló, a társadalom keresztmetszetét és teljes kor-fáját reprezentáló
lelkes csoport végzett igen lelkiismeretes
munkát a védendő értékek akkurátus képi
rögzítésével. A legkisebb közös nevező, a
főváros és épített öröksége iránti elkötelezettség máig megmaradt, sok más változott.
A fekete-fehér, negatív-pozitív papírképes
eljárás már szintén védendő örökség, a digitális világban könnyebb a képrögzítés, nehezebb viszont a civilegyesületi lét, nehezebb
forrásokat teremteni, kiállításokat lábra állítani. Tagjaink is az egyesülettel öregedtek,
sokan távoztak is közülünk. A harmincéves
évfordulót ünneplő kiadvány óta, az utóbbi
öt évben sem változtak az irányelvek. Egyik
fő célunk, a csoport fiatalítása csak részsikereket könyvelhet el, két új, fiatal taggal
kicsit javítottunk az átlagéletkoron.
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képezték a képanyagot, melyet a pályázati forrásnak köszönhetően a legkorszerűbb
eszközökkel sikerült feldolgoznunk és bemutatnunk. A tematikus képfeldolgozást folytatjuk az éppen aktuális témákkal, tagjaink így
az azóta teljességgel eltüntetett Vidámpark
utolsó napjait tudták még megörökíteni. A
Vendéglátóipari Múzeummal kezdeményezett párbeszédünk folyományaként kezdtünk a kiülős vendéglátóiparral és a fürdőkkel is foglalkozni, illetve kellő tapintattal és
megértéssel a hajléktalanproblémával és
az általa generált városképi jelenségekkel.
Egy kiállításterve is felmerült, mely további
megbeszélés tárgya. A csoport egy könyv
munkáit is elkezdte, mely a növénytémájú
épületdíszek ikonográfiáját fogja feldolgozni.
Surányi András
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Kedves Olvasók!
Bemutatkozom: a nevem Lucie Holoušková.
A csehországi OstravaiEgyetem művészeti Fakultásának hallgatójaként jelenleg a Budapesti Városvédő Egyesület gyakornoka vagyok az
Erasmus+ program keretében. Mivel az alapképzésem művészettörténet szakon végeztem
(műemlék-védelemre koncentráltan), a mesterképzésem ipari történelem és örökségvédelem
szakon folytatom. Elsőre meglepőnek tűnhet,
miért választottam pontosan ezt a szakot, de
ez egy természetes folyamat eredménye volt.
Grafikaitervezői középiskolai tanulmányaim
során sok motivációt kaptam lelkes művészettörténettanáromtól. A művészettörténet
egy gyönyörű terület, de az alapképzésemet
követően jobban vonzott a műemlékvédelem.
Ostrava és a Morva-Sziléziai Régió, ahonnan
származom, nagyon gazdag ipartörténettel
rendelkezik, így az ipari örökség témája több
mint aktuális. Számos olyan ipari objektum
van, amely elvesztette eredeti célját, ám ezek
közül sokat nem fognak műemléki védettség
alá helyezni, illetve nem kerülnek múzeumba.
Az a feladatunk, hogy megtaláljuk annak módját, hogyan mentsük és őrizzük meg legalább
a legkiemelkedőbbeket a jövő generációk számára.
Az ipari örökség nemcsupán gyárakról és gépekről szól. Ide tartoznak malmok, bányák,
vasútak vagy akár az ipari formatervezés is,
a karosszékektől a hajszárítóig. Alapképzési
tanulmányaim alatt végeztem egy kutatást az
épületeken található neon hirdetésekről. Budapest a Mekkája volt az ilyen reklámjeleknek.
Ám Budapestre nemcsak a neonok miatt esett
a választásom, hanem azért is, mert a párom
magyar. Milyenek a benyomásaim a BVE-ről?

Úgy látom, a BVE sokat tesz a történelem, a
művészettörténet és az építészet népszerűsítéséért, ezt jómagam is nagyon fontosnak tartom. A műemlékeket csak úgy tisztelhetjük, ha
megértjük történetüket, jelentésüket és értéküket. Az embereknek csak szeretniük és igényelniük kell ezeket. Az ipari örökség számára
ez különösen fontos, mert bárki értéket találhat
egy festményben, szoborban, kastélyban vagy
templomban, de sokkal nehezebb ugyan ezt a
tiszteletteljes magatartást kivívni egy– egy régi
malom, acélgyár vagy vasútvonal esetében.
Úgy vélem, a BVE már eddig is sokat tett ezen
a területen, számos kiállítás szervezésévelés,
könyvek kiadásával. Remélem, hogy a BVE idővel még nemzetközibbé válhat, mivel a kultúrák
közötti hasonlóságok és különbségek kutatása
módszertani segítséget ad ahhoz, hogyan megérthessük a sajátunkat. Talán ez volt az első lépés – fogadni egy olyan gyakornokot, aki nem
beszél magyarul. Ez ugyan kihívást jelent, ám
a BVE-nél mindenki nagyon kedves velem és
segítőkész hozzám. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert soha nem elég az új tapasztalatokból és mindig nagyon jó a dolgokat egy másik

nézőpontból is megvizsgálni.

A fordításért hálás köszönet: Dr. Millisits Endrének
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A Pestszentimrei Magvető-harang

fotó:Bajkó Ferenc

Gáncs Péter evangélikus püspök 2018. április
14-én szentelte fel a pestszentimrei evangélikus Luther-kápolnát és az annak tornyába
felhúzott Magvető harangot. A II. világháború rendkívül súlyosan érintette Pestszentimrét. Mivel frontvonalnak számított, mindkét
templomát felrobbantották. A Gaál Lajos tervei szerint gyönyörű, szép arányú, erdélyies
stílusú református templomot azért aknázták
alá, mert attól féltek, hogy az épületet az orosz
hadvezetés támaszpontnak használja fel. A
Bánszky Mihály által tervezett neogótikus katolikus templom tornyában az Ostrom idején
a németek katonai támaszpontot rendeztek
be. A szovjetek előrenyomulásával attól féltek,
hogy lefoglalják a toronyban lévő műszereket, rádiókat, s ezzel információt szereznek a
német hadvezetés gyengeségeiről, ezért parancsra detonálták a tornyot. Így történt az,
hogy Soroksárpéteri valamennyi harangja elpusztult a harcok során. A katolikus toronyban
3, a reformátusban 2 harang volt. 1947-ben
jutott el mind az katolikus, mind a református közösség arra, hogy harangot öntessen.
A reformátusok az eredetiekhez hasonló méretben rendelték meg a pótlást. A katolikusok
azonban csak egy harangot tudtak öntetni,
melynek felirata tükrözi az akkori szívszorító
helyzetet: „FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONY
PÁRTFOGÁSA ALATT A ROMOK KÖZÜL HIRDETEM A FELTÁMADÁST!”
Az evangélikusoknak azonban egészen 201718-ig nem volt templomuk. 1930-ban, az
Ágostai Hitvallás 400. évfordulóján a kicsiny
pestszentimrei evangélikus leánygyülekezet
elhatározta, hogy templomot épít. A II. világháború meghiúsította ezeket a terveket, hiszen
Pestszentimrén nemhogy templom épült volna, hanem a meglévők is pusztultak

fotó:Bajkó Ferenc
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2015-ben került ismét napirendre a templomépítés ügye, amely 2017-2018-ban - Istennek
hála - meg is valósult. Az új templom Krizsán
András építész tervei szerint készült el. A tervező a magtár formájú templomhoz a Nemes
utca sarkába egy különálló harangtornyot is
tervezett, amely 8 méteres magasságával hívja fel az arra járók figyelmét.
A pestszentimrei evangélikusok nagy öröme,
hogy Luther-kápolnának elnevezett kis templomuk szentelésére a torony nem maradt üresen. 2018. április 4-én érkezett meg Őrbot�tyánból, Gombos Miklós harangöntő mester
műhelyéből a 115 kg-os, e’’ alaphangú öntvény, amely méretében nagyjából a maximális,
ami még befér a toronyba. Ezt a harangot már
2017-ben megöntötte az öntőmester, és eredetileg nem ide készült, az egyház készen vásárolta, a feliratok pedig utólag kerültek rá. A
harang egyik oldalán egy koszorúval díszített
kereszt, másik oldalán az angyalos magyar címer látható. Felirata az egyik oldalán: „PESTSZENTIMRE 2018.” A másik oldalán: „MAGVETŐ HARANG”. A harangnak üzenet van,
amelyet emléktábla jelez a torony aljában: „A
magtárra emlékeztető Luther-kápolna Magvető-harangja a Reformáció 500. évében készült
Gombos Miklós harangöntő műhelyében, hogy
Krisztus áldozatát hirdesse, és az ige magját
hintse Pestszentimrén a Szentlélek által.” „Ha
a búzaszem meghal, sokszoros termést hoz.”
(János evangéliuma 12. rész 24. vers)
A harangot a püspök ezekkel a szavakkal áldotta meg: „Áldott legyen mindenki, aki megszólaltatja ezt a harangot és áldott legyen a
gyülekezet, amely megérti a harang szavát,
hogy Isten kegyelmének gazdagságát magasztalja nemzedékről nemzedékre.”

fotó:Tihanyi Károly

fotó:Tihanyi Károly

Bajkó Ferenc
BVE Harangtörténeti csoport
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2017-ben a Budapest, XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat felkérésére Ráday Mihály elnök
úrral részt vettünk a helyi Településképi Arculati Kézikönyv összeállításában.
A vonatkozó jogszabály szerint a „ Kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és
minőségi formálásának eszköze”, amely a szakmai elvárásoknak megfelel, de jelentős szerephez jut benne
a település közösségének véleménye is. Elsősorban az
építtetőknek készülő útmutató, amely segíteni kíván a
tervezés folyamatában.
A kerületi Kézikönyv célja a helyi karakter és
identitás megőrzése és erősítése. Ismerteti és kiemeli
a Hegyvidék kulturális, épített és természeti környezetének értékeit, a táji és az építészeti karakter páratlan
egységének megőrzésére.
Továbbá segítséget nyújt a kerületben építeni
szándékozók és az őket segítő szakemberek számára vizuális és építészeti ajánlásokkal, ötletadásokkal
az adott településkarakterben megvalósuló építkezések harmonikus megjelenése érdekében. Ez egyben a
hosszú távú fenntarthatóság biztosítéka is.
A Kézikönyv foglalkozik a kerületrészek települési karakterének kialakulásával, meghatározó zöldfelületeivel, épített és szellemi örökségével. Az épített örökség
védelmének ismertetése kiterjed az országos védettségű -, fővárosi helyi védelem és kerületi helyi védelem
alá tartozó épületekre és emlékekre, kerületi történelmi emlékhelyekre

A Hegyvidéken településképi szempontból
meghatározó területek
-Nagyvárosias (jellemzően zártsorú) karakterű terület
-Kisvárosias karakterű terület
-Kertvárosias karakterű terület
-Svábhegyi villák területe
-Svábhegyi, Széchenyi hegyi egykori szanatóriumok
és üdülőszállók területe
-Lakótelep
-Történeti pavilonos beépítésű intézmények területe
- A Testnevelési Egyetem kampusza, a volt Sport
kórház területe
-Történeti telepszerű épületegyüttesek:
Kiss János Altábornagy utcai épületegyüttes
Bírák és ügyészek telepe
Hollósy Simon utcai épületegyüttes
Virányosi tisztviselőtelep
-Csillebérci üdülőterület
-Erdőterület
-Közpark
-Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények
-Védett természeti értékek, egyedi tájértékek
-Országos jelentőségű természetvédelmi oltalom
alatt álló területek
-Fővárosi védett területek
-Fővárosi védelem alatt álló természeti értékek
-Natura2000 területek
-Egyéb értékek
-Az erdőterületek, mint az ökológiai örökség részei

A mi feladatunk a Hegyvidék eltérő karakterű településrészeinek bemutatása és értékelése különös
tekintettel a történeti telepszerű épületegyüttesekre, ajánlások megfogalmazása az értékek megmentéséhez és a jövőbeni fejlesztésekhez.
Példaként szerepel a Bírák és ügyészek telepe (tervező: Árkay Aladár 1910-13.)
Összeállította: Beöthy Mária építész
Támogassa adója 1%-al a Budapesti Városvédő Egyesületet
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A Város - és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) XXXVII. Országos
Találkozójának és Szakmai Konferenciájának Szombathely városa ad
helyet 2018. július 12-14. között.
A rendezvény címe: „Szombathely, Szent Márton és a segítés városa”.
1981-es év kiemelkedő esemény volt a Szombathelyi Szépítő Egyesület kezdeményezésére
megrendezett találkozó, melyre kilenc egyesület – Csorna, Kaposvár, Kapuvár, Kazincbarcika, Nagyatád, Sárospatak, Sárvár, Sopron, Szerencs – képviseletében érkeztek vendégek városunkba. Ekkor az ország 79 városából tizenháromban működött hasonló célokkal
létrejött egyesület. Az október 7-8-án megrendezett kétnapos találkozót azzal a céllal hívta
össze az egyesület, hogy megismerjék egymás tevékenységét, hasznos elgondolásokat,
ötleteket gyűjtsenek egymás fejlesztési, városszépítési programjaihoz. A két nap programjában autóbuszos városnézés, baráti beszélgetés, a szombathelyi egyesület tevékenységének bemutatása, vetített képes előadás, tanácskozás szerepelt, ahol a résztvevő egyesületek beszámoltak munkájukról. Az autóbuszos városnézésen bemutatták a vendégeknek a
fontosabb nevezetességeket, a lakosság társadalmi munkájával épült létesítményeket. Az
épülő szabadidőközpontban 1-1 fát ültettek el a megjelent képviselők. A találkozó végén a
résztvevő városok képviselői határozatot hoztak arról, hogy évenként rendeznek hasonló
jellegű találkozót, ezzel segítve a városszépítő mozgalom kiszélesítését.
Most 2018-ban harminchét év után ismét városunk ad helyet a rendezvénynek.

Kedves Tagegyesületek, Településvédő Barátaink!
Szombathely városa és a Szombathelyi Szépítő Egyesület szeretettel hív és vár Benneteket
a Város - és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) XXXVII. Országos Találkozójára és a
Szakmai Konferenciájára. Április végén küldjük ki a szervezetek felé a programtervet és a
jelentkezési lapokat.
Érdeklődni a Szombathelyi Szépítő Egyesület elérhetőségein lehet:
e-mail: szepitoegyesulet@gmail.com vagy telefonon az egyesület elnökénél Bődi Líviánál a
06-20/354-2602 vagy 06-30/908-0018 számon.
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Elsők idézése

nyugdíjasként él Kapolcson, ritkán jön el Budapestre; utolsó nagy munkája a Margithíd rekonstrukciójának műemléki tervezése volt – csak tessék
összevetni a korábbi és a mostani felszereltségét
a hídnak! Mint műegyetemista ifjak csapatának
vezetője Erő Zoltán volt (hajdani tettük: a főépület
bejárata melletti két nagy gázlámpacsokrot hozták
rendbe, szépítették meg), aki műemléki építészként szerzett később nevet, a közelmúltban pedig
világszerte méltatták a szakfórum a 4-es metróvonal állomásainak látványos megoldásait.
És aztán így tovább, nevek százai a kezdettől, a
városvédő mozgalom viharos gyorsaságú kibontakozásakor Ráday Mihály által tett díjalapítási javaslattól a jelenig. Aki hallja, adja át: Podmaniczky
Frigyes születésnapján, június 20-án megint megtartjuk a kitüntettek országos találkozóját.

Harminchat éve kezdett íródni a Podmaniczky-díjasok tekintélyes névsora; elővettem, böngészem,
ki jöhet el az idei találkozóra a régiek közül? Ki
van még meg, s megtalálható-e? Elavultak a régi
címek, megszűntek, átalakultak intézmények, cégek – hogy akadhatok rá mondjuk a kenézlői Dózsa Tsz. melléküzemágának dolgozóira, amikor a
téesz sincs meg? (A Szinyei Merse Pál utca 11. ház
függőfolyosójának korlátját igen olcsón újragyártották, amikor az ingatlankezelő elszállította, de a
lakók sikeresen visszakövetelték.)
Nézem az első, az 1982-es év kitüntetettjeit: a már
említett VI. Szinyei Merse utca 11. lakóin kívül Wild
László, Dalmy Tibor, Wlassics Zoltán, a Budapesti
Műszaki Egyetem építészmérnök hallgatói, az Üveges és Építőipari Szövetkezet, a XIII. kerületi Rajk
László (előbb majd utóbb Pannónia) utca 10., és a
Váci utca 25. lakói. Rég volt.
Most elmentem a Váci utca 25-be, megtudakolni,
hogyan emlékeznek vissza arra a régi-régi díjra.
Három megkérdezettből kettő nem is tudott róla, a
harmadik (ő sem lakott még a házban akkoriban),
hallott valamit, s felküldött egy idős asszonyhoz a
harmadikra, akinek a vagy húsz éve elköltözött férje valamikor házbizalmi is volt. „Amit erről tudni lehet, azt Ráday úr mind tudja. Kérem, keresse meg
őt, s engem ne zaklasson többet ezzel!” – hangzott bemutatkozásomra a nyomatékosan lassan
kifejtett válasz a csukott ajtó mögül. (Egyébként az
eredeti liftajtókat kellett megvédeni, mert már levette, s az új, piros egyenajtót kezdte el a helyébe
rakni a kerületi ingatlankezelő.)
Az elsőt követte a többi, mert a munkára sok önkéntes jelentkezett, s a kelenföldi erőmű egyik szocialista brigádjával olyan szoros kapcsolat alakult
ki, hogy a hazai és külföldi utcabútor-megrendelések teljesítésére közös céget alapítottak. (A Kandeláber Gmk. aztán részvénytársasággá fejlődött,
s az alapító váratlan haláláig sikeresen működött.)
Ő volt az amatőr, a ragyogó szervező Dalmy
Tibor a hivatásos városvédő: a budapesti közlekedésben létfontosságú Duna-hidak felújításának
vezére volt, és éppen a Szabadság-híd volt soron;
s ekkor helyezték vissza az építéskori országcímereket, s helyreállíttatott két leselejtezésre javasolt
kandelábert. A Dunakorzóért díjazott Wild László

Szöllősi Ferenc
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A Nyugati pályaudvar története dióhéjban
A korábbi állomás elől 1846. július 15-én indult el az
első vonat Vácra. Épületét Paul Sprenger (1798-1854)
osztrák mérnök tervezte romantikus stílusban, és ifj.
Zitterbarth Mátyás pesti építész kivitelezte. 1849-től az
állam vette át Délkeleti Államvasút néven, 1855-től a
Császári és Királyi Osztrák Államvasút Társaságé (ÁVT)
lett az állomás épülete, ez cég építette két évtizeddel
később ma is álló Nyugati pályaudvart.
Az új pályaudvar tervezését a Nagykörút irányvonala szabta meg: az új főcsarnok 132 méter hosszú,
szélessége 42 méter, magassága 25,85 méter. A kiírt pályázatra többen jelentkeztek. A legerősebb cégek Párizsból a Compagnie de Fives-Lille és G. Eiffel
Compagnie voltak. Végül Gustave Eiffel (1832-1923),
a neves konstruktőr cége – a Párizshoz közeli Levallois-Perretben működött – lett a nyertes pályázó. Az
Eiffel iroda társa a belga Theophil Seyrig mérnök, aki a
vasszerkezet tervezője volt. Az 1500 tonna vasszerkezet Franciaországból érkezett. A felvételi épület, a régi
posta és étterem terve egyedül August de Serresnek
köszönhető. Tervrajzait Pesten és Párizsban is kiállították. Az állomás két körúti sarok pavilonból és tornyokból áll, amit franciás tetőidom zár le, ezt összeköti a járdafedél és a főhomlokzati ötszögű függönyfal, amelyet
a Schlick Rt készített. Emeletén neoreneszánsz stílusú
loggia, szőnyegmintás téglarakás mindenütt. Louvre
tető és manzárd ablakok a kupolákon. A pénztárterem
mennyezete üvegfedéllel, Ganz vasoszlopokkal és G.
Gudbrand fa burkolataival készült. Vágánycsarnoka öntöttvas, rozettás oszlopai karcsúak, rajtuk az Eiffel cég
jelzése olvasható. A Királyvárót is Serres (1841-1900),
az AVT igazgatója tervezte. Ő a Monarchiában 40 pályaudvart, 18 hidat és viaduktot tervezett munkatársaival.
Eiffel cégénél a terveket G. Salard mérnök ellenőrizte,
a legyártott vasszerkezetet Schellbaum főmérnök vette
át. Hazai vas- és gépgyárainkból is használtak anyagot
(Ganz, Schlick, aninai vasgyár). A 42 méter fesztávolságú Polonceau-kötős vasvázas csarnoktető érdekes
szerkezeti megoldás.
A pályaudvar kivitelezését hazai vállalkozók végezték. Árkay Sándor és Jungfer Gyula. díszműkovácsok,
Pucher József a kőművesek vezetője, Róth Zsigmond .
üveges, Scholz Róbert díszműfestő ,a kőfaragó Woletz, a terazzo burkoló Depold, a téglát igen jó minőségben a Drasche gyár készítette. Az állomás építése
1875. június 22-én kezdődött és 1877. október 28-án
volt a hivatalos átadás.

Elismerést váltott ki a technológiai bravúr, a régi indóház
fölé építették az új pályaudvart, fenntartva a forgalmat.
1892-ben került a MÁV tulajdonába, azóta hívják Nyugati pályaudvarnak. 1952-től műemlék. Még a Nyugati pályaudvar elkészülte előtt 1874. december 31-én átadták a
Ferdinánd hidat, ami 290 m hosszú és 18 m széles és 23
lábazat tartja.
Az első budapesti villamos 1887. november 28-án indult
az állomás elől, és a körúton és akkor még csak a Király
utcáig haladt.
A Nyugati pályaudvar épülete az elmúlt évtizedek alatt, a
beázások következtében több helyen életveszélyes állapotba került, ezért pénztár csarnok jelentős részét is le kellett
zárni. Mihamarabb az épület teljes körű felújítást kellene
elvégezni!

dr. Horváth Péterné
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