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A Monsieur Francesco BANDARIN 
Directeur du Centre du Patrimoine mondial 
 
Centre du Patrimoine mondial de 
L’UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07SP 
 
Monsieur le Directeur 
 
Nous avons été alertés par l'association hongroise 
OVAS! et par des visites régulières à Budapest de la 
situation dramatique de l’ancien Quartier Juif, 
dénommé Erzsébetváros dans les 6ème et 7ème 
arrondissements. Nous souhaiterions attirer votre 
attention sur les dégâts irrémédiables causés à ce 
quartier, à la fois sur le plan du patrimoine 
architectural et urbanistique de cette grande capitale 
européenne et sur le plan du patrimoine culturel et 
historique mondial. 
 
L'association OVAS! nous informe que le Quartier 
Juif, zone tampon du site classé au titre du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO de l’avenue Andrassy à 
Budapest, est l’objet de destructions importantes et de 
nouvelles constructions de qualité médiocre, qu’il 
court le danger de disparaître. D’après son 
témoignage « a ce jour 40 % des édifices du XIXème 
siècle, de style néo-classique et Art nouveau, ont été 
rasés ou transformés en constructions qui nuisent au 
caractère du quartier. Pas un lieu où pioches, 
marteaux et bétonneuses ne s’activent sans relâche. 
Des rues entières sont totalement transformées. 
Si rien n’est fait, ce quartier sera bientôt totalement 
transformé et sa valeur historique ne sera plus qu’un 
souvenir. » 
 
J'ai pu malheureusement constater ces faits moi-même 
par de récentes visites à Budapest en mars et 
novembre 2006. Ce quartier était (reste encore mais 
pour combien de temps ?) extrêmement riche en 
architecture du XIXème et du XXème siècles, avec des 
demeures de style éclectique, néo-classique, 
romantique et Art nouveau. C’est tout le quartier qui 
mérite d’être classé. En 2005, l’Office hongrois des 
Monuments historiques (KÖH) a d’ailleurs classé « 
monument historique » cette zone tampon du secteur 
répertorié au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
En dépit de cela, les démolitions et les 
reconstructions, qui relèvent de la responsabilité des 
municipalités des 6ème et 7ème arrondissements, 
continuent! L’Office des Monuments historiques, 
administration d'Etat, semble ne pas pouvoir protéger 
ces immeubles. 
A la place, des bâtiments vendus par les municipalités 
à des sociétés privées, les nouveaux acquéreurs 
bâtissent des immeubles hauts…de 7 étages, alors que 
la hauteur moyenne des immeubles classés est entre 2 
et 3 étages. 

Francesco BANDARIN Úrnak, 
a Világörökségi Központ Igazgatójának 
 
Centre du Patrimoine mondial de 
L’UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07SP 
 
Tisztelt Igazgató Úr! 
 
A magyar ÓVÁS! Egyesülettől kapott értesülések és 
rendszeres budapesti látogatásainkon szerzett 
tapasztalataink ébresztettek rá a VI. és VII. kerület 
részét képező régi Zsidónegyed drámai helyzetére. 
Szeretnénk felhívni figyelmét a városnegyedet ért 
jóvátehetetlen veszteségekre, mellyel e jelentős 
európai főváros építészeti és urbanisztikai öröksége, 
illetve a világ kulturális és történelmi öröksége is 
szegényebb lett. 
 
Az ÓVÁS! Egyesülettől megtudtuk, hogy a 
Zsidónegyedben, mely kapcsolódik az UNESCO által 
a Világörökség részévé nyilvánított Andrássy úthoz, 
nagymérvű bontásokat hajtanak végre, középszerű új 
épületeket emelnek, így a negyedet a megsemmisülés 
fenyegeti. Tájékoztatásuk szerint a neoklasszicista és 
szecessziós stílusú XIX. századi épületeknek immár 
40%-át lebontották vagy a városnegyed jellegétől 
elütően építették. Bármerre megyünk, csákányok, 
légkalapácsok, betonkeverők dolgoznak megállás 
nélkül. Egész utcák változnak meg teljesen. 
Ha semmit nem teszünk, e negyed tökéletesen 
átalakul, és történelmi értékének csak emléke marad. 
 
Ezt sajnálatosan magam is tapasztalhattam 
közelmúltban tett budapesti látogatásaim során 2006 
márciusában és novemberében. E negyed rendkívül 
gazdag (meddig marad az?) eklektikus, 
neoklasszicista, romantikus és szecessziós stílusú 
XIX. és XX. századi épületekben. Az egész negyedet 
műemlékké lehetne nyilvánítani. Egyébként 2005-ben 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) 
ideiglenesen védetté nyilvánította ezt a területet, mely 
az UNESCO által a Világörökség részévé nyilvánított 
részhez kapcsolódik. 
 
Ennek ellenére folytatódnak a bontások és átépítések, 
melyek a VI. és VII. kerületi önkormányzat 
hatáskörébe tartoznak. A Kulturális Örökség Hivatala 
(KÖH), mely állami hivatal, úgy tűnik nem tudja 
megvédeni ezeket az épületeket. Az önkormányzatok 
által magáncégeknek eladott épületek helyére az új 
tulajdonosok 7 emeletes irodaházakat építenek, 
jóllehet a műemléki épületek átlagosan 2-3 
emeletesek. 
 
 
 
 
 



 2 

 
Comme OVAS!, notre association souhaiterait que 
vous puissiez intervenir afin d’arrêter ces destructions 
et reconstructions inconsidérées. Il faudrait prendre 
des mesures de sauvegarde pour que des études 
d'aménagement sérieuses permettent de reconsidérer 
les règles d'urbanisme du quartier préservant ainsi 
son patrimoine historique et culturel. 
En effet, il s'agit de défendre un patrimoine culturel 
mondial tout autant que le label décerné par 
l'UNESCO. Car quel sens aurait ce label si les 
secteurs voisins de l'avenue Andrassy classé au 
patrimoine mondial, étaient totalement défigurés ? 
Nous vous prions instamment de faire tout ce qui est 
en votre pouvoir pour qu’une mission de l’UNESCO 
se rende d’urgence à Budapest et constate la réalité et 
la gravité des faits. 
 
Par ailleurs, je vous informe que nous engageons une 
campagne de signatures pour alerter l'opinion 
publique sur les faits exposés. 
J'adresse également copie de la présente à Messieurs 
les ambassadeurs de Hongrie en France et auprès de 
l'UNESCO, ainsi qu'à la Mairie de Paris. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous entretenir 
plus précisément de ces questions et examiner avec 
vous les moyens qui permettraient de sauvegarder ce 
quartier. 
 
 
Le Président de l'Association 
des Mardis hongrois de Paris 
 

Az ÓVÁS! Egyesület és a Mardis hongrois de Paris 
Egyesület szeretné, ha Ön közbe tudna lépni, hogy 
megállítsa e meggondolatlan rombolásokat és 
átépítéseket. Intézkedéseket kellene hozni, hogy 
komoly tanulmányok alapján fontolják meg a negyed 
rendezési szabályait, megóvva ezáltal történelmi és 
kulturális örökségét. 
Valójában ugyanannyira van itt szó egy kulturális 
világörökség, mint az UNESCO által odaítélt 
cím védelméről. Mi lenne ennek a címnek az értelme, 
ha a Világörökség részét képező Andrássy út 
közvetlen szomszédságában lévő területeket teljesen 
el lehetne torzítani? Nagyon kérjük ezért, tegyen meg 
mindent, ami módjában áll, hogy egy UNESCO 
küldöttség jöjjön sürgősen Budapestre megállapítani a 
helyzet súlyosságát. 
 
Egyébiránt tájékoztatjuk, hogy aláírásgyűjtést 
indítunk, hogy feltárjuk a fent kifejtett problémákat. 
Másolatot küldünk erről a levélről a franciaországi 
Magyar Nagykövetségnek, az UNESCO-ban 
tevékenykedő magyar kiküldötteknek és a párizsi 
Városházának. 
 
Készséggel állunk rendelkezésére, ha további 
tájékoztatására van szüksége e kérdésekben és 
felajánljuk együttműködésünket annak 
kidolgozásában, hogyan óvhatnánk meg e 
városnegyedet. 
 
A Mardis hongrois de Paris Egyesület elnöke 

 
 
A fenti levél kissé rövidített változatához a http://mardishongrois.blogspot.com/2007_02_01_archive.html 
címen lehet aláíróként csatlakozni. A levél első 310 aláírójának felsorolása (amelyek között a Levegő 
Munkacsoport is szerepel) ugyanitt tekinthető meg.  
 


