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Méltó emlékhely
Széchenyi Istvánnak
Széchenyi István – Európa Udvar létesült
az Óbudai Egyetem Népszínház utcai kampuszán

2015. szeptember 23-án, két nappal a „legnagyobb magyar” születésnapja után,
ünnepélyes keretek között került sor az Óbudai Egyetem Népszínház utcai épületének
belső udvari terében létrehozott „Széchenyi István – Európa Udvar” felavatására.
Megnyitó beszédében Dr. Horváth Sán-

Felső-ipariskola, a körúti oldalon pedig a

hiszik, hogy az a látásmód, amely a mű-

dor, az egyetem Bánki Donát Gépész

Technológiai Iparmúzeum kapott otthont.

vészetekből kisugárzik, a műszaki értel-

és Biztonságtechnikai Mérnöki Kará-

Utóbbi helyén ma a Nemzeti Fogyasztóvé-

miség gondolkodására is hatással lehet.

nak volt dékánja, a projekt kezdeménye-

delmi Hatóság dolgozik, a Népszínház- és

Ennek szellemében Ézsiás István szob-

zője elmondta, hogy az udvart körülölelő

Csokonai utcai épületrész pedig változatla-

rászművész ötlete alapján hozták létre

épületegyüttest Hauszmann Alajos ter-

nul a magyar mérnökképzést szolgálja.

2010-ben a Tudomány-Művészet-Inno-

vei alapján építették, és 1889. szeptem-

Az egyetem és a kar vezetése rendkívül

váció szoros kapcsolatát bemutatni kí-

ber 15-én adták át. A Népszínház utcai

fontosnak tartja, hogy mérnökhallgató-

vánó Bánki Donát Art-Industrial Galériát,

szárnyban a Budapesti Állami Közép-Ipar-

inak a szakmai ismeretek átadása mel-

amely azóta is állandó és időszaki kiállítá-

tanoda, a későbbi Magyar Királyi Állami

lett általános értékeket is közvetítsen, és

sokon keresztül nyújt esztétikai élményt,
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elsősorban az épületben tanuló több ezer

nemzetközi hírű konstruktív és konkrét

magyarról nevezzenek el. Minden ilyen jel-

ﬁatalnak. A folyamat következő állomása-

művész alkotása, amellyel nagy magyar tu-

legű kezdeményezésnél a Józsefvárosi ön-

ként a belső udvaron egy állandó kiállítási

dósoknak, mérnököknek, művészeknek is

kormányzatnak ott a helye.” A megnyitó

felület kialakítását határozták el, amely

emléket állít Bánki Donáttól Liszt Ferencig,

ünnepséget Lőrincz Katalin, a Dékáni Hiva-

a művészeti élmény mellett műszaki-tudo-

Galamb Józseftől Moholyi-Nagy Lászlóig.

tal korábbi vezetője moderálta, aki a meg-

mányos nagyjainknak, művészeinknek is

A kiállított alkotások, elhelyezett tablók, az

valósításnak is tevékeny részese volt.

emléket állít.

élő műemlék udvar pedig emlékeztet arra

Bejelentette, hogy a Széchenyi Társaság

Az egyetem a megújított közösségi tér-

is, hogy hazánk Európához tartozása régi

2015. szeptember 21-én, Széchenyi István

rel tisztelegni szeretne Széchenyi emléke

gyökerű. Magyarország kultúrája közel

születésének évfordulóján Dr. Horváth

előtt, hiszen az ő kiemelkedő munkássága

ezer éve az európai kultúra szerves része.

Sándort a Széchenyi Társaság Díjában ré-

alapozta meg a modern Magyarországot,

Az utóbbi évszázadok bizonyítják, hogy ki-

szesítette, elismerve a díjazott Széchenyi

neki köszönhető Tudományos Akadémi-

váló tudósaink, mérnökeink, építészeink és

szellemében végzett sokoldalú tevékeny-

ánk és a 19. században megindult ipari fej-

művészeink magyarként voltak európai

ségét, melynek legújabb eredménye a Szé-

lődés. A projekt megálmodói szeretnék,

gondolkodású, nyitott emberek.

chenyi István – Európa Udvar létrehozása.

hogy a kiállított alkotások, tablók, az egész

Az

mondott

A megnyitó színvonalát Faragó Laura,

tér hangulata emlékeztesse a hallgatókat

Széchenyi

Széchenyi

Magyar Örökség díjas énekművész gyö-

arra, hogy Széchenyi óriási életműve te-

Család Alapítvány elnöke és dr. Rubovszky

nyörű éneke, valamint Kapi-Horváth Ferenc

remtette meg a magyar gazdasági és ipari

András, a Széchenyi Társaság főtitkára.

és quintettjének műsora emelte.

fejlődés lehetőségét. Céljuk volt emellett,

A

Széchenyi István – Európa Udvart

Az ünnepség keretében koszorúzásra

hogy legyen egy hely az egyetemen, ahol

dr. Jávor András, a Magyar Kormánytiszt-

is sor került, ahol a Hídépítők Egyesülete

minden év szeptember 21-én tiszteleghet-

viselői Kar elnöke adta át. Szakmai meg-

is elhelyezte a megemlékezés virágait.

nek a legnagyobb magyar emléke előtt.

nyitót Szakolczay Lajos művészetkritikus,

A magyar felsőoktatásban is egyedülálló

A

falfelületeken

elhelyezett,

„Hódolat

ünnepségen
Tímea,

köszöntőt
a

Gróf

József Attila-díjas író mondott. József-

emlékhely felavatását fogadás követte,

a nagy magyaroknak – tudósoknak, mű-

várost

alpolgármester

ahol a jelenlevők Széchenyi István szelle-

szakiaknak és az indusztriális kultúrához

asszony képviselte, aki elmondta: „... nagy-

miségét előtérbe helyezve folytattak a to-

kapcsolódó modern művészeknek” című

szerű és méltóságteljes gondolat, hogy egy

vábbi kapcsolatokat erősítő beszélgetést.

műtárgy-együttes Ézsiás István szobrász,

egyetemi közösségi teret a legnagyobb

Dombóvári Éva

Sántha
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