Perczel Anna

Veszélyeztetett örökség:
Pest régi zsidónegyede
(Az alábbi írás megjelent az Élet és Irodalom-ban, és angol
fordításban részét képezte annak az ÓVÁS! Egyesület által
készített összeállításnak, amelyet az UNESCO Világörökség Bizottsága küldöttsége kézhez kapott november eleji
helyzetfelmérő látogatásakor a veszteséglistával és további
dokumentumokkal együtt, melyek összeállításában az
ÓVÁS! Egyesület tagjai és Zsuppán András vettek részt. Kö
szönjük a megjelenéshez való hozzájárulásukat – G. J.)
A 18. századtól a 21. századig tartó három évszázados város
fejlődés, többszörös átalakulás, sorsdöntő változások után
különleges, egyedülállóan értékes városnegyedet örököltünk, ahol még épen maradt a 18. századi organikus utca- és
térszerkezet és a belső utcák mentén összefüggően megmaradt a 19. század első feléből származó beépítés. Olyan városnegyed maradt ránk, amelyet a 19. század során megtele
pedett és minden történelmi megpróbáltatás ellenére közel
két évszázada itt élő, ma is jelenlévő zsidó közösség kultúrája határoz meg. Ez Pest régi zsidónegyede, amely a Várne
gyed és a Belváros mellett Budapest egyik legrégebbi, legértékesebb építészeti-kulturális együttese.
Egyediségét és jelentőségét, a szomszédos történelmi
városrészektől eltérő, szabálytalan, tört vonalú utcák, a vál
tozatos telekszerkezet és beépítés, a 19. századi házak klasszi
cista időket idéző, még összefüggő jelenléte, a zsidó-kereskedő negyed jellegzetességeként az átjáróházak titokzatos
szövevénye, a zsinagógák keleties varázsa, a szecessziós épí
tészet itt látható kiemelkedő alkotásai és mindezek keveredése együttesen adja.
1980–2000
Az 1980-as évek elején ebben a városrészben jelölték ki az
első városrehabilitációs területet, melyet tömbönként ter
veztek és kiviteleztek, azonban az állami program néhány
lakótömb felújítása után leállt és azóta sem folytatódott.
Az ezután kezdődő irodaépítések és az 1990 óta zajló, majd
2002 óta egyre inkább felgyorsuló, a városszerkezetet is
átalakító folyamatok – a sorozatos felelőtlen bontások, és
a helyükre kerülő értéktelen, rossz minőségű, a beépítés
karakterét és a kialakult léptékét sértő új építkezések – sú-

lyosan megbontották az egyedülálló építészeti és kulturális együttes egységét.
A 80-as évek végére újjáéledt az Andrássy út mintájára a 20. század elején elképzelt Madách sugárút építésének
gyalogos sétánnyá változtatott gondolata. Az erre vonatko
zó szabályozási tervet először 1990-ben fogadták el. A terv
szerint, a máig megmaradt organikus utca- és telekszerkezetből, valamint az értékes 19. századi beépítésből kihasított
sétányt kísérő épületek megengedett nagyságrendje a jelenlegi beépítés többszöröse. A területhasználat mértékét
jelző szám (szintterületi mutató) a belső tömbök tradicionális beépítésénél: 2–2,5, a tervekben ez a szám: 5,5–6.
Ugyanez Párizs védett történeti részén: 3,5.
Az új sétányt, ahol autó nem közlekedne, a 18. századi
keskeny, 7–9 méter széles, műemléki épületekkel szegélye
zett utcáknak kellene kiszolgálnia parkolóházakkal, mélyparkolókkal. A két legrégebbi hosszanti utcát – a Dob és
a Király utcát – összekötő keresztutcákra már végzetes
hatású az eddig is üres 29 telek mellé a tervben előirányzott
további 26 épület bontása. A terv szerint bontás várt – a
történelmi utca- és telekszerkezet megbolygatása és több
mint ezer lakás bontása mellett – a fővárosban élő román
ortodox keresztény közösség 1900 óta itt működő egyetlen
templomára és a zsidónegyed egyetlen, ma is működő ri
tuális fürdőjére.
Ezt a kulturális, építészeti és vallási értékekre egyaránt
érzéketlen tervet 1999-ben módosították ugyan, de a lényegén mit sem változtattak.
2001-ben elkészült egy másik, az 1854-ben épült Dohány utcai zsinagóga (Európa legnagyobb működő zsinagógája) környezetére vonatkozó szabályozási terv is. Ez az
1990/99-es tervhez hasonlóan továbbra sem értékőrző re
habilitációban, hanem bontásokban gondolkodott. A ke
rület önkormányzata, a főváros és a műemléki hatóság ezt
a szabályozási tervet is elfogadta.
2002–2004
A főváros VI. és VII. kerületéhez tartozó negyed 2002-ben
a budapesti Andrássy úttal kibővített világörökségi terület
védőzónája lett. Ennek ellenére az ezt megelőzően készített
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és elfogadott szabályozási tervek felfüggesztése nem történt
meg, holott ezek nem megőrzésre érdemes védendő érték
nek, hanem az ingatlanfejlesztés szabad terepének tekintet
ték a területet.
A budapesti világörökségi terület Andrássy úttal történt
kibővítése és a védőzóna területének kijelölése óta az események felgyorsultak a továbbra is érvényben lévő korábbi szabályozási terveket követve. A VII. kerületi önkormány
zat például 2002 és 2006 között 47 ingatlanát adta el ma
gánbefektetőknek, többségüket bontási engedéllyel, a
műemlékként védett lakóházak esetében a lakók kiköltözte
tésének feltételével. Megkezdődött a kitelepítés és a belső
keresztutcák bontása, így ma már több utcából hiányoznak
azok a házak, amelyek az utcák eredeti vonalát és eredeti
karakterét fenntartották. Ezek a beavatkozások a negyed
legértékesebb részeit, organikus szerkezetét, korai polgárhá
zait érintették, érintik, de mellettük a századforduló kü
lönleges, gyárral-műhellyel összeépített műtermes lakóházait, tradicionális zsidó szolgáltatásait sem kímélték.
2004–2006
2004 tavaszán az értelmetlen rombolás és az elbontott há
zak helyére épített új épületek silánysága és elfogadhatatlan
nagyságrendje láttán civil mozgalom indult a régi pesti
zsidónegyed megmentésére. Az ÓVÁS! Egyesület kezdeményezésére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2004 áprilisában elrendelte a világörökségi területként védett
Andrássy út védőzónájához tartozó „Régi pesti zsidónegyed”
ideiglenes műemléki védelmét, majd 2004. novemberében
már végleges területi védettséget biztosított a városrésznek.
2005 áprilisában műemlékké nyilvánított 51 épületet, köztük olyan házakat is, amelyek a szabályozási tervek és ön
kormányzati döntések szerint bontásra kerültek volna. Ezek,
a negyed értékeit nyilvánvalóan veszélyeztető szabályozási
tervek azonban a mai napig érvényben vannak és érvénytelenítésük az összeférhetetlenség ellenére máig nem történt
meg. Így az önkormányzat döntései és a bontási és építési engedélyek kiadása a régi tervek alapján történnek.
Az 2005-ben és 2006-ban az említett Madách-sétány
területének kiragadott 4 tömbjére és a negyed központi
részén elhelyezkedő egyetlen tér, a Klauzál tér környezetére készített új szabályozási terv paraméterei és szemlélete
ugyanolyan, mint az előzőeké, pedig 2005-re elkészült – a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a főváros szakértői
által elfogadott – a világörökségi területekre és a védőzónák
ra vonatkozó Kezelési Terv (Management Plan). Az újon
nan készített szabályozási tervek azonban a Kezelési Terv
szempontjaival és elvárásaival éles ellentétben maradtak.

A Kezelési Terv a mai napig sem lett törvény vagy miniszteri, illetve fővárosi rendelet. A bontásokban és túlzott
méretű épületek építésében érdekelt VI. és VII. kerületi
önkormányzat a Kezelési Tervben rögzített elvárásokat –
mivel törvény, vagy rendelet nem kötelezi őket – nem veszi
figyelembe. Maga a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
sem szerez érvényt a Kezelési Tervben foglaltaknak, mert
azt véli, hogy döntéseit az engedélyezések során – a műemléki jelentőségű terület gyakorlatban is megnyilvánuló
védelme helyett – az általa is rossznak tartott szabályozási
tervekhez kell igazítania. Kezelő Szervezet felállítására 2002
óta sem a főváros, sem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem tett megfelelő, hatékony lépéseket. A felgyorsult,
nagyarányú változásokat a civil szervezeten kívül senki nem
tartja számon és semmi nem fékezi.
Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban a védőzóna területén és közvetlen környezetében, a műemléki területi védelem ellenére a nem védett házak bontása és a ma már
látszólag – vagyis nyilatkozatokban – mindenki által elismerten rossznak tartott terv/ek alapján történő bontási és
építési engedélyek kiadása zavartalan. Történik mindez
annak ellenére és annak ismeretében, hogy Európa nagyvárosainak zsidónegyedeit az elmúlt évtizedek során kivétel nélkül rendbehozták és nemcsak ott, ahol élő zsidó
közösség van, hanem ott is, ahol a holokauszt következtében már nincs.
2006 –2007
2006-ra a helyzet tovább súlyosbodott. Mára a klasszicista,
historizáló és szecessziós épületekből álló belső tömbök egy
részében a beépítés közel 40 %-a hiányzik, illetve helyét la
kótelepre emlékeztető beépítés váltotta fel. Egyes utcákra
már nem lehet ráismerni. Az ÓVÁS! Egyesület látva, hogy
a megnyugtató Műemléki Jelentőségű Terület elnevezés
valójában nem véd, 2005 óta kéri a változtatási tilalom el
rendelését, amit az építési törvény szerint a kerület, vagy a
főváros is elrendelhet arra az időre, amíg új tervet készít
vagy módosít, mindeddig hiába. Hiába kérte a világöröksé
gi cím elnyerése után a nemzetközi szervezet által elvárt
Kezelő Szervezet létrehozását és a Kezelési Terv jogi érvényesítését. Eddig egyik sem történt meg. A legújabb fejlemény, hogy a védett területen belül, a Dohány utcai zsinagóga műemléki környezetében már műemlék lakóházakat
bontanak, és a zsinagóga kertjéből, az emlékezés fája mellől
jól látható lakótelep jellegű beépítést engedélyeztek.
A régi pesti zsidónegyedet egységes, védett városrésznek
tekintő új terv készítése a főváros és a VII. kerület közös
megbízásaként 2006 végén látszólag elkezdődött, de eddig
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még a tervet megelőző program elfogadása sem történt
meg. Változtatási tilalom elrendelése és a korábbi helytelen
döntések radikális felülvizsgálata nélkül azonban elképzelhetetlen a valódi változás, az értékek megőrzése. Egyrészt,
mert a már kiadott, de még nem realizált bontási-építési
engedélyeket – a befektetők szerzett jogára hivatkozva –
nem vonják vissza, másrészt a jogilag változatlan feltételek
az új terv jogerőre emelkedéséig (1 vagy 2 év) lehetőséget
adnak arra, hogy a korábbi tervek alapján megtörténjenek
a bontások és az olyannyira ide nem illő új beépítések. Itt
is a befektetői szerzett jogokat helyezik a közösségi jogok
és a műemléki védelem elé. Mire az új terv elfogadást nyer,
és a főváros által évek óta tervezett rehabilitációs szervezet
vagy Kezelő Szervezet is megalakul, addigra a lakók kitele

pítése lezajlik, ezzel párhuzamosan megtörténik a házak
bontása és zavartalanul folytatódik a lakótelepet idéző tö
meges lakásépítés. Rehabilitációs koncepció hiányában és
a túlzott beépítési mutatók miatt a ma még rendelkezésre
álló zöldterületek: udvarok, kertek, tömbbelsők, átjárási
lehetőségek beépülnek, elvesznek és a keskeny utcákra el
viselhetetlen közlekedési terhelés nehezedik.
Az a nagy kiterjedésű építészeti-történeti együttes, ahol
Közép-Európa városai között a legnagyobb zsidó közösség
élt és él ma is, és ahol 1944-ben minden szörnyűség ellené
re megmaradtak a gettóvá változtatott negyed utcái, házai,
ezáltal az egész 200 éves múlt, most néhány év alatt a sze
münk láttára semmisül meg.
Budapest, 2007. szeptember 25.

Lebontott épületek
(Ebben és a következő jegyzékekben csak a világörökségi védőzónán belüli ingatlanok szerepelnek,
hasonló értéket képviselő környezetükben ugyanilyen mértékű bontások történnek.)

Síp utca 22.

Építés éve: 1871 • Tervező: Kaiser J. István • Építtető: Feiwel Lipót • Kétemeletes, körbezárt udvaros, korai historizáló lakóház, a 7 méter széles Síp utca egységes, kisvárosias sza
kaszának meghatározó épülete. • Bontás éve: 2001 vagy 2002
• Jelenlegi tulajdonos: nincs adat • Jelenlegi helyzet: helyén
hétemeletes lakóház épült mélyparkolóval

Kazinczy utca 50.

Építés éve: 1899 • Tervező: nincs adat • Építtető: Bánd
Gyula • Kétemeletes, C alakban épült, historizáló lakóház,
teljes telek alatt pince, komfortos lakások, rendbehozott kapualj
és lépcsőház. • Bontás éve: 2004 • Befektető: Király Residence Ingatlanfogalmi Kft • Jelenlegi helyzet: a Madách-sétány
részeként felépített 5-7 emeletes lakótelep jellegű társasház.
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Vasvári Pál u. 4.

Építés éve: kb. 1855, 1871 (emeletráépítés) • Tervező: Schmidt
Ferenc (1871) • Építtető: nincs adat • Egyemeletes, U-alakban
épült, későklasszicista lakóház, udvarán védett fákkal. A bontás
előtt nyugdíjasklub működött benne. Az utca páros oldalán
végig műemléképületek állnak, a ház elbontásával az egységes
utcaképet bontották meg. • Bontás megbízója: VI. ker. ön- Paulay Ede u. 65.
kormányzat • Bontás éve: 2006 (nem derült ki, hogy KÖH Építés éve: 1865–70, 1892-ben nyomda építése az udvarban
hozzájárulással vagy anélkül, de elő volt készítve műemlé- • Tervező: Hild Károly, később Mann József (nyomda) •
ki védelemre) • Befektető: előszerződéssel értékesítették az Építtető: Weigerth Károly, később Burián Ernő (nyomda)
Autóker Holding projektcége részére. • Jelenlegi helyzet: • Egyemeletes, U-alakban épült lakóépület átalakított romanüres telek önkormányzati tulajdonban, helyére a szomszé- tikus homlokzattal, udvarán műhelyépülettel. • Bontás éve:
dos, Király u. 40. sz. alatti ház telkét is felhasználva kilen- 2005 • Befektető: nincs adat • Jelenlegi helyzet: ötemeletes
lakóház épült a helyén
cemeletes, 99 lakásos luxuslakóház építését tervezik.

Nagymező u. 5.

Káldy Gyula utca 3.

Építés éve: kb. 1840, 1885 (emeletráépítés) • Tervező: Herke
Mihály (emeletráépítés) • Építtető: dr. Füzesséry Gézáné
(emeletráépítés) • Egyemeletes, kisvárosias lakóház, kapuja
fölött öntöttvas korlátú erkély, íves lépcsőház. • Bontás éve:
2007 (a KÖH hozzájárulásával) • Befektető: nincs adat •
Jelenlegi helyzet: valószínűleg 8 emeletes ház épül a helyén

Építés: 1875 • Tervező: Freund Vilmos • Építtető: Swartz
Ármin, 1890-től az államosításig a Pesti Neológ Temetkezési
Egylet (Chevra Kadisa) • Korai historizáló, kétemeletes, körbeépített udvaros lakóház, az Andrássy úti palotákéhoz hasonló
értékes részletekkel, 24 lakással. • Bontás éve: 2002 (a KÖH
hozzájárulásával) • Befektető: Autóker Holding • Jelenlegi
helyzet: 53 lakásos 7 emeletes társasház (Heléna-ház)
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Dob utca 27.
Holló utca 11.

Építés: 1909 • Tervező: Novák Imre és Góth Jenő • Építtető: Fleischmann Lipót ezüstműves mester • Háromemeletes
szecessziós épület, hátul egyemeletes üzemi résszel, utca felé a
földszinten műhely és szecessziós üzletportál, emeleteken egész
utcai frontot elfoglaló ötszobás lakás, az oldalszárnyban az al
kalmazottak lakásaival. • Bontás éve: 2004 (a műemléki
előterjesztés elfogadása előtt a kerület lebontotta) • Befektető: Király Residence Ingatlanforgalmi Kft, Bajcsy Zsilinszky út 21. (ugyanezen a címen öt másik cég van bejelent
ve, amelyek összesen 11 ingatlant vettek meg a városrészben)
• Jelenlegi helyzet: a Madách-sétány részeként öt-hétemeletes lakótelep jellegű társasház (Eszter-ház)

Rumbach Sebestyén utca 8.

Építés: 1872 • Tervező: nincs adat • Építtető: Jakabffy István
• A Rumbach Sebestyén utcai zsinagógával átellenben épült,
kétemeletes, U alakú, korai kereskedőház, földszinten az utca
és az udvar felé is végig vaslemezes üzletportálokkal, a negyedben ritkán előforduló nagyméretű belső kerttel, a kapu felett
erkéllyel és a Jakabffy család címerével. • Bontás éve: 2001 vagy
2002 • Jelenlegi tulajdonos: nincs adat • Jelenlegi helyzet:
beépítetlen parkoló, nyolcemeletes épület épülhet a helyére

Építés éve: 1863, 1876 • Tervező: nincs adat, később Lohr
Antal • Építtető: nincs adat, később Anton Igel • Egyemeletes, L alakú, későklasszicista lakóház a 7 méteres, kisvárosias
beépítésű Dob utca részben már megbontott szakaszán. •
Bontás éve: 2006 (az ÓVÁS! Egyesület többször hiába kérte
az épület műemléki védelmét a Kulturális Örökségvédelmi
Hivataltól) • Befektető: VII. kerületi önkormányzat • Jelenlegi helyzet: a szomszédos bölcsőde kertjét is felhasználva (3 telek összevonásával) ötemeletes, 35 lakásos társasház
építése van folyamatban a kétemeletes házakkal beépült
környezetben

Kazinczy utca 9.

Építés éve: 1850 • Tervező: Diescher János • Építtető: Zier
Keresztély • Hosszú, 13 tengelyes homlokzata miatt az utcaképben meghatározó szerepet betöltő, egyemeletes, U alakú,
későklasszicista, lakóház, későbbi körbeépítéssel, részben lakásokkal, részben önkormányzati irodákkal. • Bontás éve: 2006
(műemléki felterjesztése megtörtént, de a Kulturális Miniszter nem írta alá) • Befektető: Reneszánsz Rt. • Jelenlegi helyzet: ötemeletes társasház
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MEGCSONKÍTOTT HÁZAK

Síp u. 10.

Síp u. 8.

Építés éve: 1890, 1934 • Tervező: Kreinczer Károly, Román
Miklós • Építtető: Kőrös János, Sonnenfeld Aranka • Kétemeletes, neoreneszánsz bérház, homlokzatát gazdag vakolatarchitektúra díszítette, lépcsőháza és belső részletei is kivételesen szépek voltak. • Védettség: műemlék (2005) • Bontás
éve: 2007 (a KÖH hozzájárulásával) • Befektető: Tordai
Péter és a HI-Grupo • Jelenlegi állapota: a szomszédos Síp
u. 10. számú épülettel együtt lebontották, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal csak a homlokzatának megtartását írta elő. A homlokzatot kilencemeletes, lakótelep jellegű épületbe építik be, mindez összekapcsolódik a 10. számú
házzal és a Dohány utcai zsinagóga mögé tervezett ugyancsak kilencemeletes, nagytömegű épület felépítésével.

Építés éve: 1866 • Tervező: Wechselmann Ignác • Építtető:
Kassowitz Rozália • Védettség: műemlék (2005) • Kétemeletes, U-alakú, kései klasszicista bérház, mely értékes belső
részletekkel rendelkezett: íves vörösmárvány lépcső, kézzel rakott
mintás mozaik padlóburkolat, kőkeretes üzletportálok az
udvaron. Itt lakott tulajdonosként a 2. világháború előtti
Magyarország legnépszerűbb képeslapja, a Tolnai Világlapja
kiadója, szerkesztője és tulajdonosa, Tolnai Simon, aki Mauthausenben pusztult el. • Bontás éve: 2007 (a KÖH hozzájá
rulásával) • Befektető: Tordai Péter és a HI-Grupo • Jelenlegi helyzet: a szomszédos Síp u. 8. számú épülettel együtt
lebontották, a KÖH csak az utcai traktus felének megtartá
sát írta elő. A homlokzat földszintjét átalakítják, hogy helyet
biztosítsanak az új mélygarázs lehajtójának. A megtartott
homlokzatot a 8. számú házéval összevonva az utca felé
még három emelettel megemelik és összekapcsolják a mögé
épített hét-kilencemeletes épülettel, mindez kapcsolódik a
Dohány utcai zsinagóga mögé tervezett nagy tömegű, hétkilencemeletes, lakótelepi színvonalú szállodai és lakóházi
résszel, ami a zsinagóga kertjéből, az Emlékezés emlékműve mellől lesz a legjobban látható, de nyomasztóan neheze
dik a zsinagógára is. Az építési engedélyt a KÖH adta ki
2006. december 16-án. A bontás minden tiltakozás ellenére megtörtént, az óriási építkezés a kezdeténél tart.

96

Király utca 15.

Építés éve: 1848–53 • Tervező: Pollack Ágoston • Építtető:
Splényi József császári, királyi kamarás • Háromemeletes,
kétudvaros klasszicista lakóház, hátsó telekhatáron az épülettel
egy időben épített vegyes falazatú kerítéssel. 1944-ben itt húzó
dott a gettó határa, ezért akkor betonlapokkal, vaskampókkal
és szögesdróttal megmagasították. • A gettófal bontásának
éve: 2005. A szomszédos telek beépítésekor (hétemeletes
lakóház mélygarázzsal) az itteni ház lakói, azzal a kéréssel
fordultak a KÖH-höz és a kerület polgármesteréhez, Hunvald Györgyhöz, hogy ne engedje lebontani a szomszéd
építkezés kedvéért a tudomásuk szerint utolsó épen megma
radt gettófalat. A KÖH képviselője (a VII. kerületért felelős előadó) és a polgármester, Hunvald György személyesen
tekintették meg a helyszínt. Mindketten úgy döntöttek a
lakók ellenében, hogy a fal nem érték, bontható. Az Autóker Holding 2005-ben elbontatta a kerítést, helyére betonfalat emeltetett. Az ÓVÁS! Egyesület késve, 2006 végén Holló utca 12.
szerzett tudomást a bontásról, a régi jelzett téglák megma- Építés éve: 1905 • Tervező: Román Miklós • Építtető: Róth
radt részét (többit a bontók elhordták és eladták) a ház egyik József • Kétemeletes szecessziós bérház, körbezárt udvarral,
üres helyiségébe mentették. • Jelenlegi helyzet változatlan. kiemelt alagsorral, egykori vendéglői és kocsmai felirattal (Ma
2007 januárjában a botrány kitörésekor az ÓVÁS! Egyesü- xim borozó és étterem), gyönyörű belső térrel, részletekkel. •
let ígéretet kapott a KÖH előadójától és Fejérdy Tamástól, Bontás éve (részleges): 2005 • Befektető: Autóker Holding
a Világörökség Magyar Titkárságának vezetőjétől, hogy a • Jelenlegi helyzet: a Madách-sétány részeként zártsorú beépí
gettó egykori határát feltárják és levédik. A feltárásról nincs tésű házból sarokházzá alakítva, kétszintes tetőtéri beépítés
tudomásunk, a védelem a történt meg (nincs kép).
sel, belső szárnyak lebontásával, elgiccsesített homlokzattal

Király u. 40.

Építés: 1844, 1935 (átalakítás) • Tervező: Hild József, Fenyves és Fried (átalakítás) • Építtető: Robicsek József textilnagy
kereskedő • Háromemeletes sarokház, eredetileg klasszicista
homlokzattal, az 1935-ös átépítés során homlokzatát modernizálták. Földszintjén működött 1874-től néhány évig Gundel
János első étterme. A századfordulón Bécsi Söröző néven Krúdy Gyula törzshelye volt, itt játszódik az író Boldogult úrfikoromban című regénye. Az épület alatt óriási, dongaboltozatos
pince húzódik. • Bontás megbízója: VI. kerületi önkormányzat • Bontás éve: 2006 • Az önkormányzat előszerződéssel
értékesítette az Autóker Holding projektcége részére a
szomszédos Vasvári Pál u. 4. sz. házzal együtt. Az ÓVÁS!
Egyesület több civil szervezettel együtt hónapkig küzdött a
bontás leállításáért. • Jelenlegi helyzet: még önkormányzati tulajdon, tető nélkül, erősen megbontva. A törvénytelen
bontást a Fővárosi Ügyészség 2006 tavaszán leállította. 2007
nyarán az ismételten beadott bontási kérelemhez a KÖH
nem járult hozzá. Az épület sorsa bizonytalan, az önkor
mányzat és az Autóker Holding nem mondott le arról,
hogy 9 emeletes lakóházat építsen a helyén.
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VESZÉLYBEN LÉVŐ ÉPÜLETEK
Dob utca 14.

Építés éve: 1839 földszint, 1870 emeletráépítés, 1903 belső
épület • Tervező: Kasselik Ferenc, Buzzi Bódog, Havel Lipót
• Építtető: Buday, Fischer Ferenc, Szelmayer károly • 15/110
méteres telekre U alakban épült, klasszicista eredetű, egyemeletes lakóház, hátsó udvarán későbbi kétemeletes historizáló
épülettel, tulajdonjog fenntartással eladva 2004-ben (vételár:
185 millió Ft.). Az első épület oldalszárnyaival együtt a hátsó
épület is bontásra kerül. Helyükön két ötemeletes ház épül
mélyparkolóval, az egyemeletes épület utcai traktusa megmarad,
a gépkocsibehajtás a kapuján keresztül történik (nincs kép).

Csányi utca 5.

Építés: 1872, 1875 emeletráépítés • Tervező: Klein H. János
• Építtető: Fodor János • Egyemeletes korai lakóház, udvarán
márványkúttal. Műemléki felterjesztését a Kulturális Miniszter nem írta alá, önkormányzati tulajdonban van (nincs kép).
Csányi utca 8.
Építés éve: 1840 körül, 1860 emeletráépítés • Tervező: nincs
adat, későbbLimburszky József • Építtető: nincs adat, ké
sőbb Zachar Jozefa • Egyemeletes, U alakban épült, klasszicista lakóház, dús növényzetű hátsó kerttel, a telek két oldalán
végighúzódó korai melléképületekkel. A szabályozási terv
szerint a melléképületek bontandók, helyükön hat-nyolcemeletes épületszárny épülhet. • Védettség: műemlék (nincs kép)
Csányi utca 10.
Építés éve: 1840 körül egyemeletes U alakú ház, 1875 második emelet és udvar körbeépítés • Tervező: nincs adat,
később Woita Donát • Építtető: nincs adat, később Halassy S. János • Kétemeletes, körbeépített udvaros, korai eredetű,
de lecsupaszított homlokzatú lakóház, udvarán klasszicista
márványkúttal. A szabályozási terv szerint csak az utcai kéttraktusos szárny marad meg, a belső szárnyak bontandók,
helyükön nyolcemeletes új épület építhető (nincs kép).

Kisdiófa utca 16.

Építés éve: 1840 körül, 1866 egyemeletes toldalék • Tervező: nincs adat, később Limburszky József • Építtető: nincs
adat, később Kohn Károly és Seitz Jozefa • U alakban épült,
egyemeletes, klasszicista lakóház, lecsupaszított homlokzattal,
de eredeti részletekkel, szép belső terekkel, hangulatos kerttel,
eladva, kiürítve. Engedélyezett bontása napirenden szerepel
(nincs kép).

Kazinczy utca 14.

Építés éve: 1840 körül, 1873 emeletráépítés, 1920 udvar
beépítése kályhagyárnak • Tervező: Pollack Mihály, későbbLohr János • Építtető: Pokorny János, Pokorny Katalin, később Héber Andor • Volt Héber-féle kályhagyár,
ma bérleményként Szimpla-kert. Egyemeletes, klasszicista
eredetű lakóház, korai historizáló homlokzattal, eladva.
Műemléki felterjesztését a Kulturális Miniszter nem írta alá.

Klauzál utca 8.

Építés éve: 1894 kétemeletes lakóház, 1906 belső átalakítás,
1921–26 emeletráépítés • Tervező: nincs adat • Építtető:
Salczer Ignác, később dr Ringer Lajos és Béla, Hungária
fürdő Rt. • Eredetileg kétemeletes, historizáló lakóház, később
a Hungária fürdő kiszolgáló épülete, reprezentatív belső lépcsőházzal, üvegezett udvarral (itt volt a fürdő mosodája), majd
négyemeletesre növelt neobarokk lakóház, 2004-ben eladva
(vételár: 67 millió Ft.), azóta kiürítve. A befektető bontani
szeretné, a KÖH nem járult hozzá (nincs kép).
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Klauzál utca 19.
Klauzál utca 9.

Építés éve: 1899 • Tervező: nincs adat • Építtető: Politzer
Jakab • Kétemeletes, körbezárt udvaros, historizáló lakóház,
szép lépcsőházzal, eladva, bontási engedéllyel rendelkezik,
helyére nyolcemeletes ház épül.

Építés éve: 1840 körül, 1867 bővítés • Tervező: nincs adat,
később Hild Károly • Építtető: nincs adat, később Bíber
János • Korai eredetű, kétemeletes, körbezárt udvaros átalakított lakóház, udvarán óriási termő fügefával, eladva 2006ban (vételár: 167 millió Ft, vevő East Ingatlan Kft.). Terveket
nem ismerjük, de bontani akarják

Király utca 27.

Építés: 1833, 1866 bővítés és emeletráépítés, 1893 udvari
szárnyak, 1909 homlokzat • Tervező: nincs adat, később
Gottgeb Antal • Építtető: nincs adat, később Hugmayer
Mihailovits • Az utca felé U alakban épült kétemeletes, klasszi
cista eredetű lakóház, a rendkívül mély, 100 méter hosszú telken
később épült kétemeletes körbeépítéssel, tulajdonjog fenntartással eladva hasonló körülmények között, mint a 15. és 21.,
ugyanannak a tulajdonosnak, mint a 25. és a 29. Itt van egy
közel száz éves múlttal rendelkező jelvényüzlet és műhely, mely
egyben múzeum is, az eredeti berendezés és a száz év jelvénygyűj
teménye látható itt. A gyáralapító unokája tartja fenn, akit
most a lakókkal együtt kiköltöztetnek. Ő is pert indított, első
fokon elvesztette a pert. A befektető a belső szárnyakat bontani akarja, a tervek nem ismertek. • Védettség: műemlék

Klauzál utca 21.

Építés éve: nincs adat, 1871 átalakítás • Tervező: nincs adat,
Vassél Alajos • Építtető: nincs adat, Pesti Magyar-Német
Evangélikus Egyház • Kétemeletes, korai eredetű, historizáló
lakóház, a Pesti Magyar Német Evangélikus Egyház iskolájaként romantikussá változtatott homlokzattal és belső terekkel,
műemléki védelemre felterjesztve, amit a kulturális miniszter
nem írt alá. Eladva 2006-ban (vételár: 167 millió Ft, vevő East
Ingatlan Kft.). Terveket nem ismerjük, de bontani akarják.
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Király utca 15.

Építés éve: 1848-53, 1890 átalakítás • Tervező: Pollack Ágoston, később Kirchsenbaum Keresztély • Építtető: báró
Splényi József, később gróf Pejacsevich László • Háromemeletes, kb. 50 lakásos klasszicista lakóház, két udvarral, tulajdon
jogfenntartással eladva (vételár 547 millió Ft.), kiürítése meg
kezdődött, a lakók pert indítottak az önkormányzat ellen, mert
jogtalan eszközökkel és a tudtuk nélkül adták el a házat (hason
lóan 13 másik házhoz, ahol ugyanaz volt a vevő és valamennyi
szereplő), de a per elhúzódása miatt megegyeztek a befektetővel.
Bár az épület műemlék, az eddigi tapasztalat szerint a KÖH
a befektetőnek minden esetben „fejlesztést” enged, ami komoly
beavatkozást, lakásszámnövelést, az udvari szárnyakon emelet
ráépítést vagy bontást, ill. kétszintes tetőtérbeépítést, mélygarázs
építést jelent. • Védettség: műemlék (nincs kép).

Király utca 21.

Építés éve: 1833, 1854 udvari keresztszárny, 1956-57 műemléki felújítás • Tervező: Pollack Mihály, később Diescher
János, Horler Miklós • Építtető: Dlauchy Ferenc, később
Tihanyi Ferenc • Kétemeletes, klasszicista lakóház, három
udvarral, tulajdonjog fenntartással eladva (461 millió Ft.). A
körülmények hasonlók a 15. szám alatti házéhoz, itt a lakók
nem pereskednek. Kiköltöztetésük után, a keresztszárny bontá
sa és mélygarázs építése várható, valószínűleg tetőtéri beépítésekkel. • Védettség: műemlék (nincs kép).

Klauzál utca 10.

Építés éve: 1871 egyemeletes lakóház, 1887 emeletráépítés •
Tervező: Gottgeb Antal, később Schomann Antal • Építtető: Daubek Mária, később Daubek Jakab és János • Késő
klasszicista eredetű, kétemeletes, zártudvaros lakóház, udvarán
óriási fával, gyönyörű előtérrel és lépcsőházzal, hangulatos ud
varral, 2004-ben eladva (vételár: 127 millió Ft.), azóta kiürítve. A befektető ugyanaz, mint a 8. szá. háznál; bontani szeretné, a két telek összevonásával egyetlen 8 emeletes ház építését tervezi. A KÖH nem járult hozzá, tárgyalások folynak.

Király utca 25.

Építés éve:1810 körül, 1884 második udvar, 1956 műemléki
felújítás • Tervező: nincs adat, később Komárik Dénes (1956)
• Építtető: nincs adat • Egyemeletes korai klasszicista lakóház,
két hatalmas udvarral, óriási fákkal (a negyed legvarázslatosabb helye), tulajdonjog fenntartással eladva (vételár: 250
millió Ft.). A körülmények azonosak a Király 15-tel, a vevő is
azonos. Az üzlet francia bérlője pert indított az önkormányzat
ellen jogtalan kiköltöztetés miatt, és felajánlotta, hogy ugyanannyiért, a lakókkal összefogva megvennék a házat és hitelesen
rendbe hoznák anélkül, hogy bontanának vagy új emeletet
építenének. Első fokon a pert elvesztette. A befektető az udvari szárnyakat bontani akarja, helyettük több emelet építését
tervezi, ehhez mélygarázst is építenie kell. A tervek nem ismertek. • Védettség: műemlék (nincs kép).

Király utca 36.

Építés éve: 1846-47 • Tervező: Hild József • Építtető: Medetz
József szlovén kereskedő • 3 emeletes, klasszicista lakóház,
eladva (Autóker Holding), belső szárnyainak helyén 8 emeletes
rész épül szálloda céljára. • Védettség: műemlék (nincs kép.)
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Király utca 29.

Építés éve: 1843 • Tervező: Hild József • Építtető: nincs adat
• Egyemeletes, L alakú, klasszicista lakóház, 100 méter mély
udvarral, tulajdonjog fenntartással eladva ugyanannak a be
fektetőnek, akinek a 15., 25. és 27. A tervek nem ismertek. •
Védettség: műemlék

Király utca 46.

Építés éve: 1840-50 körül földszintes utcai épület, 1920
körül udvari ipari csarnok • Tervező: nincs adat • Építtető:
nincs adat • Az utca felé földszintes, már átalakított homlokzatú korai eredetű épület udvarán ívelt dongafedésű, lenyűgöző, ipari emlékként is fontos csarnok áll, a volt autószerelő
műhely. Kiköltöztetése után, 2004-ben alternatív szórakozóhely
nyílt a helyén, a Kuplung. A VI. kerületi önkormányzat döntése és a szabályozási terv szerint is bontásra kerül (nincs kép).

Klauzál utca 7.

Építés éve: 1873 • Tervező: Stróbl Ferenc • Építtető: Méry
Ferenc • Egyemeletes, keskeny, hosszú körbezárt udvaros, jellegzetes korai munkáslakóház, romantikus lépcsőházzal,
műemléki felterjesztését a kulturális miniszter nem írta alá,
eladva, bontási engedéllyel rendelkezik. Az utcai szárny állítólag megmarad, mögé nyolcemeletes ház épül (nincs kép).

Klauzál utca 15.

Építés éve: 1840 körül, 1869, 1873 bővítés • Tervező: nincs
adat, később Hild Károly, Glitzke Gottlieb • Építtető: nincs
adat, később Feldmár Dávid, Auerbach Móric és Brünner
Anna • Korai eredetű, kétemeletes, romantikus-historizáló
lakóház, különleges lépcsőházzal, 2006-ban műemléki védelem
re felterjesztve, ezt a kulturális miniszter nem írta alá. Eladva
2006-ban (vételár: 165 millió Ft, vevő East Ingatlan Kft.). A
tervek nem ismertek, de bontani akarják.

Nagydiófa utca 8.

Építés éve: 1840 körül utcai földszintes rész, 1868 körbeépítés, 1886, 1891 emeletráépítés a belső szárnyon iskola
kialakítására • Tervező: nincs adat, később Lohr Antal,
Wagner és Schőn • Építtető: nincs adat, később Schőn
József, Schőn József • Az utca felé egyemeletes, belül kéteme
letes, korai eredetű, több átalakításon átment, ma irodaként
használt épület, egykori iskola. Bontási engedéllyel rendelkezik, helyén nyolcemeletes házat akarnak építeni. A szemközti házak lakói összefogtak, tiltakoznak, ellenzik a magas ház
építését, ami hátrányosan érintené őket (nincs kép).
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