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Városunk
Budapesti Honismereti Híradó

Budapest Fõváros Levél-
tára földszinti termében, no-
vember 15-én tartott Levél-
tári Nap legfõbb érdekessé-
ge volt Sarusi Kiss Béla elõ-
adása, amely az elõzõ szá-
munkban már bemutatott
’56-os megtorlás budapesti
adatbázisát digitalizáltan
rögzítõ CD-ROM adatbázi-
sának építését tárgyalta. A
Teve utcában tartott egyna-
pos konferenciát (Levéltári
Napot) „1956 – Források,

forráskutatás és történeti
feldolgozás” címmel hirdet-
ték meg szervezõi, kapcso-
lódva az ’56-os forradalom
és szabadságharc 50 éves
jubileumi megemlékezései-
hez. 

Találó témakör/találó elõ-
adások – röviden így össze-
gezhetõ ez a Levéltári Nap.
Az 1956-os forradalom
megítélése még ma is „Ja-
nus arcú”, az eltérõ nézetek

Szeptember elsõ napjai-
ban Budapest – ’56 címmel
fõvárosi középiskolás törté-
neti vetélkedõt hirdetett meg
a Budapesti Honismereti
Társaság az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc
ötvenéves jubileumának
emlékére. Elsõ lépésként a
pályázati felhívásról közel

kétszáz fõvárosi középiskolá-
hoz – gimnáziumoktól a
szakközépiskolákig – küldték
el a vetélkedõ jelentkezési
lapjait, postán vagy e-
mailon. Ezek kitöltésével
szeptember 20-ig jelezhették
a háromfõs diákcsapatok
részvételi szándékukat.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest Gyûjteménye (www.fszek.
hu honlapuk Budapest Gyûjtemény
menüpontjában) tette közzé az 1956-
ból származó felvételeit, fotógyûjte-
ményének több mint ötszáz fényké-
pét.

A közzétett fotókat a pesti és a bu-
dai oldal 1956-os fõbb helyszínei, va-
lamint témakörök szerint (harc a jel-
képek ellen, felvonulások, fegyvere-
sek, elesettek stb.) csoportosították,
kísérõ szöveggel, dátummal és azono-
sító számmal is ellátva. Valószínûleg

többekhez fognak ezek a felvételek
így eljutni, mint a jubileumra kiadott
’56-os reprezentáns fõvárosi fotóal-
bumok.

A Budapest Gyûjtemény összeállítá-
sát egy reprezentatív válogatással egé-
szítették ki – ebben a forradalom idõ-
szakából megõrzött röplapokkal talál-
kozhatunk.

Ez a szerencsés kézzel válogatott, az
internetre kiváló minõségben feltett öt-
ven röplap jó áttekintést ad a fõváros
és a kerületek 56-os eseményeibe, a
forradalom követeléseibe.

Levéltári Nap Budapesten
1956-ról a források tükrében

Budapest – ’56
Középiskolás történeti vetélkedõ

Város remények és romok között
Félezer ’56-os fotó az interneten

Breinich Gábor elnök és a II. helyezést elért csapat, 
a Veres Pálné Gimnázium diákjai, felkészítõ tanára

(Folytatása a 8. oldalon.)

(Folytatása a 2. oldalon.)

József körúti életkép ’56-ban (Fotó: Mészáros lajos)



Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2007. január2

Több mint három évtize-
de a honismereti-helytörté-
neti mozgalom évenkénti
találkozói a honismereti
akadémiák. Sikerük adta tíz
éve az ötletet, hogy az ér-
deklõdõ fiatalok számára
külön képzést szervezzenek. 

Most Budapesten volt a
XI. Országos Ifjúsági Honis-
mereti Akadémia helyszíne,
s témául az 1956-os forra-
dalom kínálkozott. Novem-
ber 2-án érkeztek a diákok
az erzsébetvárosi Rózsák te-
rén lévõ Evangélikus Kollé-
giumba, az ország minden
részébõl és a határon túlról.
45-en voltak, 4 pedagógus
is elkísérte tanítványait. Ha-
lász Péter a Honismereti
Szövetség elnöke és Brei-
nich Gábor a Budapesti
Honismereti Társaság elnö-
ke köszöntötte õket. 

M. Kiss Sándor történész
1956 örökségérõl tartott
elõadást, míg Csete Õrs a
forradalom helyszíneit mu-
tatta be. Zika Klára az ese-
mény Kárpát-medencei ki-
sugárzásáról beszélt, Maros-
sy Endre hadtörténészi
szemmel elemezte a forra-
dalmat. Ezt követõen diák
korreferátumok következ-
tek, fõleg a vidéki városok
forradalmáról, beleértve
Kolozsvárt, a Babes-Bólyai
Egyetem hallgatói által. Dél-
után ellátogattak a Terror
Háza Múzeumba, egy kis
környékismertetõ sétával
egybekötve, este Tóth Ilona
orvosnõ tragikus sorsáról
láthattak filmet. Másnap is-
mét a diákoké volt a szó, a
középiskolások mellett tör-
ténelem szakos debreceni
egyetemisták is tartottak
korreferátumot.

Az akadémia három nap-
ja alatt húsz diákreferátum
hangzott el, jól tükrözve,
hogy mennyire élénken él
1956 emléke a települése-
ken. Túlélõkkel való beszél-

getés mellett levéltári kuta-
tás, korabeli sajtó átnézése
eredményezte a jól megfo-
galmazott, történeti érdeklõ-
dést és lokálpatriotizmust
mutató diákmunkákat, né-
melyikük méltó lenne tá-
gabb körben való publiká-
lásra. Gyakran hivatkoztak
a fiatalok tanáraik segítsé-
gére, pártfogására, bizonyít-
va ezzel a pedagógusok
nagy lehetõségeit és vállal-
ható feladatát a honismere-
ti-helytörténeti tevékeny-
ségben. Különösen érdekes
és hiánypótló volt az erdélyi
fiatalok szereplése, akik az
ottani magyarok – késõbb
oly szigorúan megtorolt –
1956. évi szolidaritási pró-
bálkozásairól adtak hírt. 

A Honismereti Szövetség
ifjúsági akadémiájának
megvalósítását a Budapesti
Honismereti Társaság –
mint fõvárosi vendéglátó –
segítette. Ezen felül a Társa-
ság állította össze az akadé-
mián résztvevõk ajándék-
csomagjait, közel 200 000
forint értékben – Budapest
Fõváros Levéltára , a Társa-
ság valamint az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény
által adományozott köny-
vekbõl és a Magyar Turiz-
mus Rt. budapesti reklám-
anyagaiból. 

Róbert Péter 

„gyökereire” csak egy szoci-
ológiai felmérés adna tudo-
mányos választ. Ezért külö-
nösen fontos ’56 forrásai-
nak kutatása, feldolgozása.
Ez, és csakis ez tárhatja fel
’56 hiteles történetét, mó-
dosítva a Kádár-korszak
„kutatásai”-val befolyásolt
hazai történeti tudatot.

Nyitó elõadásában Hor-
váth Sándor 1956 történet-
írásának 1990 utáni változa-
tait ismertette. Tóth Eszter

Zsófia konkrét példákkal
igazolta a kutatás és feldol-
gozás problémái kapcsán,
hogy a visszaemlékezések
mennyire eltérõek, mennyi-
re nem alkalmasak a tényle-
ges történések rekonstrukci-
ójára. A helyi forradalmi
szervezetek típusait elemezte

Standeisky Éva, elkülönítve
a kerületi (pl. Forradalmi Bi-
zottság), a munkahelyi (pld.
munkástanács) és a foglal-
kozáshoz, hivatáshoz kap-
csolódó (pld. Katonai Ta-
nács) szervezeteket. A levél-
tárosok délutáni elõadásai
(Koltai Gábor: A budapesti
pártszervek 1956–1957. évi
iratainak forrásértéke; Csif-
fáry Gabriella: Képi források
a Fõvárosi Bíróság ’56-os
pereiben; Horváth J. And-
rás: 1956-os vonatkozású
magániratok gyûjtése... stb.)

követték a délelõtti vendég-
elõadók magas színvonalát.
Összegzésként egy tartalmas
napról tudunk beszámolni,
melynek elõadásai megér-
demelnék a nyomtatott for-
mában történõ elérhetõsé-
güket is. 

g.t.

Honismereti diákakadémia
Budapest vendégei voltak

Levéltári Nap Budapesten
1956-ról a források tükrében

A Levéltári Nap levezetõ elnöke Á. Varga László fõigazgató volt

Az Erdõs Renée Házban november 25-
én, 18 órakor nyitották meg az Egyházak
a Rákosmentén c. idõszaki helytörténeti
kiállítást.

A kiállítás koncepciója Ádám Ferenc-
nek köszönhetõ, a tárlatot Ádám Ferenc,
Hódos Mária és Milisits Máté, dr. Dom-
bóvári Antal, Fodor Sándor, Tarnai Sán-
dor és Tóth Péter közremûködésével ren-
dezte. 

Kivitelezését az Erdõs Renée Ház köz-
érdekû muzeális kiállítóhely és helytör-
téneti gyûjtemény munkatársai végezték
el.

A megnyitó keretében mutatta be Fabó
Beáta a Budapesti Városvédõ Egyesület
templomtörténeti sorozata legújabb köte-
tét, amely a Budapest templomai –
Rákosmente – XVII. kerület címmel ke-
rült olvasói kezébe.

folytatás az elsõ
oldalról

Egyházak a Rákosmentén
Budapest templomai – Rákosmente – XVII. kerület
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A Csepelen október 23-án
kezdõdõ és a forradalom el-
sõ szakaszát lezáró fegyve-
res szabadságküzdelem Bu-
dapesten a legtovább, no-
vember 11-ig tartott. Ezt kö-
vette a csepeli munkásta-
nácsok pontosan két hóna-
pos ellenállása, amely a for-
radalom utolsó hazai mun-
kás tömegtüntetésének kar-
hatalmi szétverésével zárult.

A Csepel Vas- és Fémmû-
vek õrzését vállaló önkén-
tes kommunista õrség fel-
oszlásával, október 30-án
értek véget a helyi fegyve-
res küzdelmek. A gyárak-
ban a munka állt, a dolgo-
zók a szovjet csapatok ki-
vonását követelve sztrájkol-
tak. Jugoszláv példára, a
dolgozói önigazgatás meg-
valósítására az iparvállala-
toknál létrehozták a mun-
kástanácsokat. A Csepel
Mûvek 18 gyáregysége kö-
zül elsõnek a Szerszámgép-
gyárban választottak mun-
kástanácsot, melyet a gyár-
részlegek és más kerületi
vállalatok dolgozói követ-
tek. Így jött létre többek kö-

zött a Növényolajgyár, a
Papírgyár és a Szabadkikö-
tõ munkástanácsa.

Október 31-re a 60 000
lakosú kerületben az elõzõ-
leg megválasztott Nemzeti
Bizottság, a közel
50 000 alkalma-
zottnak munkát
adó vállalatoknál
a munkástanácsok
vették át az irányí-
tást.

„A fegyverek el-
hallgattak Csepe-
len, a dicsõséges
forradalom gyõ-
zött... A teendõ...
meg kell indíta-
nunk az életet... A
munkástanácsok
feladata ma: ...a
belpolitikai hely-
zettõl függõen
megindítani a ter-
melést. Az üzeme-
ket nem tõkések-
nek akarják átadni, hiszen
ma már a szó igazi értelmé-
ben miénk a gyár.” – írta a
Csepeli Újság elsõ, novem-
ber 1-jén megjelent számá-
ban a ma is élõ Kiss József.

A munkástanácsok no-
vember 3-án, szombaton
már a sztrájk beszüntetésé-
rõl hoztak határozatot, s
megkezdték a hétfõre, no-
vember 5-ére tervezett
munkafelvétel elõkészítését.

Ez a szovjet csapatok
másnapi intervenciója,
fegyveres támadása miatt

meghiúsult. A következõ hét
napban Csepel ellenállt, no-
vember 11-én itt ért véget a
fõvárosi fegyveres szabad-
ságküzdelem. A gyárak és
lakóterület jelentõs része ro-

mokban hevert
és közel százan
vesztették éle-
tüket. A fegyve-
rek elhallgatása
után a Kádár-
kormány ellen
két hónapos
politikai küzde-
lem vette kez-
detét. Ez a ke-
rületben fõként
a Csepel Mû-
vek Központi
Munkás taná-
csának vezeté-
sével zajlott le.

A Kádár-kor-
mány novem-
ber 9-i határo-
zata szerint „A
munkás taná-
csok hatásköre
kiterjed az üze-

mi élet minden területére.”
A Csepel Mûvek választott
munkástanácsa vezetõi
Nagy Elek, Bácsi József, Kli-
ger István, Beck Antal irá-
nyításával következetesen
küzdöttek a forradalmi cél-
kitûzések megõrzéséért, a
többpárt rendszer fenntartá-
sáért. Tiltakoztak a gyári

MSZMP szervezetek kialakí-
tása ellen. A Nagy-budapes-
ti Központi Munkástanács
sztrájk felhívásait már nem
támogatták, a termelés be-
indítása mellett foglaltak ál-
lást. A munkafelvételek biz-
tosítását, a dolgozók segé-
lyezését az élelmiszer ellátás
megvalósítását tartották
fontosnak. Miután 1956.
december 11-én a Nagy-
budapesti Központi Mun-
kástanácsot a kormány fel-
oszlatta, a politikai küzde-
lemben a Csepel Mûvek
munkástanácsa vezetõ sze-
repet töltött be, az ország
munkástanácsai között. A
gazdasági kérdések mellett
politikai célokat is felvállal-
tak: tiltakoztak a letartózta-
tások és a növekvõ terror
ellen.

December 27-én Kádár
János és Marosán György
fogadta a Csepel Mûvek
munkástanácsa vezetõit,
akiket a találkozóra
komlói, gyõri, doro-

Munkástanácsok Csepelen
A szabadságharc utóvédjei

Halottak kiemelése egy rommá lõtt csepeli házból

Csepeli ház 1956 novemberében
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gi és más budapesti
munkások is elkísér-

tek. A küldöttek kifejtették,
hogy az októberi esemé-
nyek ellenforradalomnak
minõsítését nem fogadják
el. Miután a Csepel Mûvek
vezetõinek leváltására, a le-
tartóztatott budapesti mun-
kástanács tagok szabadon
engedésére, a politikai jo-
gok megtartására vonatko-
zó követeléseiket Marosán
durván, Kádár határozottan
visszautasította, a tárgyalás
eredménytelenül megsza-
kadt.

Tevékenységüket minden
eszközzel korlátozták, így a

„szabad, demokratikus Ma-
gyarország” megteremtésé-
re vonatkozó elképzelésük
lehetetlenné vált. 1957. ja-
nuár 8-án megbízásukat
„visszahelyezték a dolgozók
kezébe”, lemondtak. Le-
mondásuk miatt a gyár ve-
zetõinek eltávolítását köve-
telte a Csepel Mûvek mun-
kássága, és a lemondott
munkásvezetõk tiltakozása
ellenére sztrájkba léptek. A
sztrájk január 11-én sokez-
res munkástüntetésbe csa-
pott át. A forradalom utolsó
tömegdemonstrációját a
karhatalom kegyetlenül
szétverte, egy munkás (G.

Nagy Imre) életét vesztette.
A hatalom birtokosai ezután
rögtön megkezdték a mun-
kástanács irányítóinak letar-
tóztatását. A munkástaná-
csok helyét késõbb a szigorú
pártirányítás alatt álló szak-
szervezetekkel próbálták ki-
tölteni.

A Budapesti Fõvárosi Bí-
róság 1958. január 13. és
február 3. között zárt tár-
gyalás után február 7-én a
Csepel Vas- és Fémmûvek
Központi Munkástanácsá-
nak korábbi elnökét, elnök-
helyettesét és vezetõségi
tagját találta bûnösnek a
népköztársaság megdönté-

sére irányuló mozgalomban
való tevékeny részvételért –
Nagy Eleket 12 évi, Bácsi
Józsefet 10 évi, Beck Antalt
9 évi börtönre ítélte. A Leg-
felsõbb Bíróság népbírósági
tanácsa 1958. szeptember
23-án a hamis vádak alap-
ján hozott ítéletet helyben-
hagyta. 1958. június 13-án
hoztak ítéletet a Golyós-
csapágygyár és Kerékpár-
gyár Munkástanácsa veze-
tõinek perében, ahol Tolnai
Károlyt 1 év 8 hónapi bör-
tönre, társait 8 hónaptól 10
hónapig terjedõ börtönre
ítélték.

Bolla Dezsõ

1956 ötvenedik évfordu-
lóján a Szenczy Molnár Al-
bert Református Általános
Iskolában eredeti dokumen-
tumokkal és korabeli tárgyi
emlékekkel idézte meg az
’56 körüli éveket a Dr.
Széky Endre Pestszentimre
Történeti Társaság. A Ráko-
si-korszakot egy pártiroda
„berendezésében” mutatták
be, melybõl nem hiányzott
a káderlap, a tagsági könyv,
a korabeli propaganda-
anyag, a „K”-telefon, a sztá-
lini „nagyságok” képe, a
Szabad Nép, Sztálin, Lenin
és Rákosi mûvei, a XVIII.
kerület dicsõítõ „reklám-
anyaga”, a légódoboz, a
Szabad Európát is megszó-
laltató rádió. 

A gyakori áramszünetet át-
hidaló petróleum lámpa, a
sorsokat megpecsételõ bé-
lyegzõk, a vallatásokhoz is
használható irodai lámpa. Az
„5 éves terv” cigaretta, Szikra
gyufával, a traktorgyár öntött
hamutartójával, a szipkával,
a címeres jelvények, unifor-
misgombok, jelzések, sztaha-
novista érdemrend, MHK-
érmek, bélyegek mind e kor
tárgyi bizonyítékai. 

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc bemutatása-
kor a budapesti események
csak felvillannak. Külön
részt képviselnek az 1956-
os sajtótermékek, így a Sza-
bad Nép utolsó, illetve a
Népszabadság elsõ száma.
A Pestszentimrei Forradalmi
Bizottság alakuló jegyzõ-
könyve, a több nyilvános
eseményen felolvasott 13
pont eredetije, a forradalmi
bizottsági igazolás. Az (új-
já)alakuló Kisgazdapárt
jegyzõkönyve is most került
elõször a nagyközönség elé.
Pestszentimre térképén min-
den ’56-os helyszínt megje-
löltek. A forradalom helyi
vezetõi: Szõts Mihály, dr.
Berczy Károly portréja és
tárgyi emlékeik mellett egy
különleges „ereklye” is kiál-
lításra került: a ledöntött
Szovjet Hõsi Emlékmû tete-
jén volt ötágú vas-csillag
„személyében”. Kokárdák,
Kossuth-címerek, Nemzetõr
karszalag, párt-felhívások is
színesítették a kiállítást. 

Az összeállítás harmadik
részében az ’56 utáni meg-
torlásokat elevenítik fel.
Több 56-os kiadvány, szov-

jet katonasapka, munkásõr-
sapka, a hírhedt pufajka, az
1989-es újratemetés ’56-os
és 301-es parcella-karszalag
mellett egy érdekes svájci
bélyeg is a tárlóba került,
melyet az ’56-os magyar
menekültek megsegítésére
adtak ki. A pestszentimrei
letartóztatottak vizsgálati

jegyzõkönyvei, idézéseik,
egy WC-papírra írt börtön-
napló, a forradalmi esemé-
nyektõl elhatárolódó élet-
írás zárta a kiállítást. 

A tárlat anyaga zárása
után is „élõ” maradt, ván-
dorútra indult Pestszentimre
összes iskolájába.

Pándy Tamás

Egyesület ’56-os kiállítása 
Dr. Széky Endre

Pestszentimre Történeti Társaság

A kiállítás „pártirodája” az ’50-es éveket tükrözi
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Korábbi elõzmények nél-
küli, reprezentatív fotóal-
bum kiadásával emlékezett
meg Budapest Fõváros Le-
véltára az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 50
éves jubileumáról. Az ’56 iz-
zó õsze volt Pillanatképek a
forradalom napjairól címû,
kétnyelvû – magyar és an-
gol – kötet mintegy 200 tör-
téneti értékû felvételt tartal-
maz. Többségük korabeli
amatõr fotó, amely a vád-
lottaktól elkobzott anyag-
ként a megtorlás harminc
peranyagából került napvi-

lágra. A fotóalbum amatõr
felvételeit a bírósági eljárás
során felhasznált bizonyítási
anyagok képeivel, napló-
részletekkel, versekkel, kiált-
ványokkal, viccekkel, plaká-
tokkal, újságokkal, hitelesí-
tett vallomásokkal stb., va-
lamint a fõvárosi levéltár-
ban letétként kezelt Krassó
György hagyatékból szár-
mazó ’56-os felvételekkel
egészítették ki – utóbbiakat
Erich Lessing készítette.

A forradalom pillanatké-
peit hûen tolmácsoló felvé-
telek válogatása Csiffáry

Gabriella érdeme, de neki
köszönhetõek a biztos tám-
pontot nyújtó képaláírások,
a jegyzetek és a bevezetõ
szöveg is. Ez a rendhagyó
levéltári kiadvány kronoló-
giai sorrendben vezet el ké-
peivel a forradalom elsõ bu-
dapesti napjaiba, harcaiba,
villantja fel résztvevõinek
emlékét. Számtalan egyedi,
értékes és korábban nem
publikált felvétellel találkoz-
hatunk lapjain. Még a szak-
ma képviselõi számára is
sok újat tud mondani: pl. a
Móricz Zsigmond körtéri fel-
vételeivel, pesterzsébeti, so-
roksári képeivel.

A 152 oldalon, mûnyomó
papíron négyszínnyomással

készült fotóalbumot elegáns
tipográfiája méltán emeli a
szép könyvek közé. Közzé-
tett felvételei pedig egy bu-
kásában is fenséges forra-
dalom emlékét õrzi olvasói
és utódaink számára.

Elsõ alkalommal jutott
egy kiállítások bemutatásá-
ra alkalmas helyhez a XVIII.
kerületi Pedagógiai és Hely-
történeti Gyûjtemény,
1984-es fennállása óta. Az
épülõ városközpont egyik új
épületének helyiségeiben
építethettük fel a „Múltunk
1948–1956” – a gyûjte-
ményalapító, Tomory Lajos
emléke elõtt is tisztelgõ – ki-
állításunkat. A kiállítást
Frank Gabriella, Heilauf
Zsuzsanna és dr. Schmidt
Jánosné rendezte, tablóso-
rozatát dr. Schmidt Jánosné
készítette.

Az ’50-es évek világát tab-
lókon és tárlókban bemuta-
tott eredeti dokumentumok,
illetve korabeli plakátokat és
enteriõrök (osztályterem,
iroda, konyha, szoba) segít-
ségével idéztük meg. Arra
törekedtünk, hogy a látoga-
tó számára fokozatosan tá-
ruljon fel a jelzett idõszak. 

Az elsõ terembe lépõ ven-
déget érintse meg az akkori
idõk szellemisége, atmoszfé-
rája, majd mindezek magya-
rázatát találja meg következõ
„állomáson”. Az itt elhelye-

zett tablónk: „A pártállam ki-
alakulása”, „Ipar”, „Mezõ-
gazdaság”, „Kultúra”, „Ok-
tatás, mûvelõdés”. Minden
tabló kettõs beosztású – a
központi rendeleteket és az
országos eseményeket, majd
ezeknek a XVIII. kerületben
megnyilvánuló következmé-
nyeit, hatásait foglalják ösz-
sze, érthetõvé teszik a forra-
dalom kitörésének okait.

A következõ terem tabló-
sorozatán „az 1956-os for-
radalom és szabadságharc
központi és kerületi esemé-

nyei”-t mutatjuk be. A helyi
fegyveres eseményekrõl ké-
szült felvételek mellett az

egykori színterek mai álla-
potát, arculatát is bemutat-
juk, foglalkozunk a határa-
inkon túlra menekülõk tö-
megével. 

Kerültük a zsúfoltságot és
a túlzott részletezést, ugyan-
akkor figyeltünk a történé-
sek ok-okozati összefüggé-
seinek tárgyilagos, hiteles,
változatos eszközökkel való
bemutatására.

Arra is ügyeltünk, hogy a
kiállítás színterén iskolai
csoportokat tudjunk foglal-
koztatni. A felsõ és alsó ta-
gozatos tanulók számára
különbözõ feladatokat, in-
teraktív foglalkozási módo-
kat dolgoztunk ki.

– a rendezõk –

’56 izzó õsze volt
Fotóalbumot adott ki a fõváros levéltára

Múltunk 1948–1956
Kiállítás a XVIII. kerületben

Tárlók és tablók a XVIII. kerületi tárlaton

Lengyel menekültek 
Rákoscsabán

A Rákosmenti Helytörténeti Füzetek IV. évfolyama 2.
számaként jelent meg Dombóvári Antal tanulmánya a
rákoscsabai internálótáborban 1939–1945 között élt
lengyel katonák múltjáról. A szerzõ figyelmét a kezébe
kerülõ, Rákoscsabán internált lengyel katonatisztek nap-
lója keltette fel a téma iránt. Bevezetõjében betekintést
kapunk a vizsgált korszakba és a második világháború
kitörése elõtti Rákoscsaba múltjába. Beszámol a hamar
megjelenõ lengyel polgári menekültekrõl, a csabai gaz-
daságokban betöltött szerepükrõl. Tárgyalja az internált
lengyel katonák sorsát, akiket a csabaiak nagy megér-
téssel és barátságosan fogadtak.
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2006 õszén volt száz éve
II. Rákóczi Ferenc hamvai
hazatérésének. Nem volt
könnyû kiharcolni a nemzet
régi kívánságát, a Habsbur-
gok nagy ellenségének ha-
zai földbe való nyugalomra
helyezését! Különösen Tha-
ly Kálmán történetíró, akit
„Rákóczi íródeákjának” is
neveztek, tett sokat ennek
érdekében. Az országszerte
jelentkezõ követelések miatt
Ferenc József uralkodói le-
iratban, 1904. április 18-án
utasította Tisza István mi-
niszterelnököt, hogy a „ha-
zaszállítás kérdésével foglal-
kozzon”. Az újratemetésre
1906 októberében került
sor, amikor már az ellenzéki
koalíció volt hatalmon. 

Október 27-én Orsovánál
négy különvonatnyi elõkelõ-
ség – köztük a miniszterelnök
és kormánytagok – fogadta
II. Rákóczi Ferenc, fia, édes-
anyja Zrinyi Ilona, alvezérei
és nevelõapja, Thököly Imre
koporsóját. Az ünnepségso-
rozat központja a fõváros,
amelynek Keleti pályaudva-
rára október 28-án 8.30-ra
futott be a díszvonat. Bárczy
István polgármester beszéde
után három gyászhintóra he-
lyezték a hermelinpalásttal
bevont koporsókat, és elin-
dult a menet a Kerepesi úton
(a mai Rákóczi úton), ahol a
járdákon tízezrek tolongtak,
az ablakokat pénzért adták
bérbe élelmes lakók és házi-
urak.

Égtek a gázlámpák (dél-
elõtt!), a villamost nem kel-
lett leállítani, mert az alkal-
mazottak amúgy is sztrájkol-
tak. Lovas bandériumok stíl-
szerûen a Tattersalban vára-
koztak, innen csatlakoztak a
felvonuláshoz. Rendõrök és
tûzoltók felügyeltek, akiknek
egy része szintén történelmi
jelmezt öltött. Az Elsõ Buda-
pesti Temetésrendezõ Intézet
nem csupán a koporsókat

szállította, de a díszmenet
tagjainak lovait is vezették
alkalmazottai. Vegyes zene-
kar muzsikált, 30 tagja a Ki-
rályszínházból, Magyar Szín-
házból és Népszínházból jött.

A Deák téren megállt a
menet, az evangélikus Thö-
kölyt itt ravatalozták fel.
Rákócziékat a Bazilikában,
ahol ifj. Kossuth Ferenc fo-
gadta a hamvakat – száz
elõkelõ hölgy magyar dísz-

ruhában koszorút helyezett
Zrínyi Ilona koporsójára.
Más budapesti templomok-
ban is megemlékeztek a fe-
jedelemrõl és társairól. A
Rózsa téri görögkatolikus
templomban Rákóczi rutén
katonáiról, akiket õ nevezett
el a „leghûségesebb nép-
nek”. A Dohány utcai zsina-
gógában ötezren hallgatták
a történetíró Kohn Sámuel
fõrabbi beszédét. Este a

hamvakat új díszmenet kí-
sérte vissza a Keleti pálya-
udvarra, ahonnan október
29-én reggel értek a Felvi-
dékre. Itt Rákóczit és társait
a kassai dómban, illetve
Thökölyt a késmárki temp-
lomban helyezték végsõ
nyugalomra. 

Budapesten nem volt
2006 õszén nagyobb meg-
emlékezés az újratemetés
évfordulójáról. Kassán a tör-
ténelmi városháza nagyter-
mében nemzetközi tudomá-
nyos konferencia, a Szlovák
Múzeumban könyvbemuta-
tó, bélyegkiállítás várta a
budapesti Nosztalgia-vona-
tot, amely Rákóczi-relikviá-
kat is hozott az ünneplõkön
kívül. Sólyom László köztár-
sasági elnök beszéde, felvo-
nulás és szentmise tette fel-
emelõvé és emlékezetessé a
felvidéki centenáriumot.

Fõvárosunkban ma is em-
lékeztet a temetésre a Rákó-
czi út neve, amelyet az újra-
temetés napján kapott, és a
volt Csömöri utat is ekkor
nevezték el Thökölyrõl. 

Éppen száz éve!
Róbert Péter

Egy hatvan oldalas, elegáns kivitelû kis
kötettel emlékezett meg a Rákospalotai
Múzeum ’56 XV. kerületi, azaz rákospalo-
tai és pestújhelyi eseményeirõl, következ-
ményeirõl. Az 500 példányban megjelent,
1956 címû kiadványt Mojzes Ildikó, a mú-
zeum igazgatója szerkesztette – elõszavá-
ból azt is megtudjuk, hogy a forradalom
kerületi történéseivel „eddig nem vagy
csak nagyon érintõlegesen foglalkoztak a
történészek, helytörténészek.” – így az jó-
részt „fehér folt” a kerület történetében.
Az 50. évfordulóra megjelent kötetükkel
egy kutató-feltáró munka kezdeteként ad-
ják közre a már ismert tényeket, adatokat.

Ezt követõen egy helyi kronológiával ta-
lálkozunk. Ebbõl kiderül, hogy a kerület-
ben október 26-án megalakították a Nem-
zeti Forradalmi Bizottságot, egy 207 fõs
Nemzetõrséget, lefegyverezték a kerületi
rendõrséget. Késõbb itt is megalakultak a

pártok, a gyári munkástanácsok, a forra-
dalmi tanácsok. November 4-én és 6–7-
én a szovjet hadsereg elleni fegyveres har-
cokra került sor, amely során mindkét fél
több embert vesztett. 

A kötet Megtorlások részében a kerületi
vonatkozású vizsgálatok, perek iratait
használva adnak rövid tájékoztatást – két,
bírósági döntéssel börtönre ítélt forradal-
már és több internált anyagának rövid is-
mertetésével.

Érdekes kezdeményezés az ’56-os forra-
dalom közel ötven kerületi halottjának be-
mutatása (név, életkor, tevékenység és a
halál oka) a Rákospalotai Köztemetõ Fõ-
könyvét és egyházi nyilvántartást felhasz-
nálva, és a kötet végén a kerületi Nemze-
ti Forradalmi Bizottság iratanyagából szár-
mazó három irat, valamint egy rákospalo-
tai munkástanács létrehozásáról szóló
jegyzõkönyv közlése.

Végül egy kerületi lakos, Petõ András
visszaemlékezésével zárul a kiadvány –
neki köszönhetõ a kötetben közölt kerüle-
ti vonatkozású fotók többsége is.

Rákóczi és társai újratemetése
Száz éve a járdákon tízezrek tolongtak

1956 
a XV. kerületben

Gyászmenet a mai Károly körútnál
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UTCANÉV – utcát, teret,
általában közterületet jelen-
tõ tulajdonnév (Magyar Ér-
telmezõ Kéziszótár, Akadé-
miai Kiadó, 2003.) A meg-
határozás szabatos, ám az
utcanév ennél sokkal több is
lehet.

Az utcanév „mûemlék” is
lehet. Az olyan utcanevek,
mint Piac utca, Kõfaragó ut-
ca, Kékgolyó utca, Logodi

utca, Széna tér, Hajtsár utca
– hogy csak néhány példát
említsek – egykor volt tevé-
kenységek emlékét õrzik,
valamikor ott állott épüle-
tekre emlékeztetnek. Felidé-
zik azokat a helyeket, ahová
hajdan az utca vezetett. A
Piac utca a piachoz vezetett,
a Kõfaragó utcába régen
sírkövesek, szobrászok mû-
ködtek. Amikor még nem
önmozgó jármûvek, auto-
mobilok járták a fõvárost, a
konfliskocsisok és a saját
hintóval bírók a Széna téren
vásároltak „üzemanyagot”
lovaik számára. A Kékgolyó
utca sarkán állt, falában a
névadó golyóval, ami kék
volt, a hasonnevû vendég-
lõ. A 19. század közepén a
mai Hajtsár utca is része
volt annak az útvonalnak,
amelyen – akkor még távol
Pest városától – a vágómar-
hát Bécsbe terelték. A budai
Várhegy oldalában húzódó
Logodi utca az egykoron a
hegy délnyugati oldalánál
volt Logod nevû kis telepü-
lés emlékét idézi fel. Az ilyen
nevek nem tudatos, terve-
zett névadással keletkeztek,
hanem használatuk által jöt-
tek létre és a fejlõdés során
is megmaradtak. Utcanév-
táblán szereplésük nem csu-

pán a tájékozódást szolgál-
ja, hanem egyfajta elhelye-
zett múzeumnak, város- és
helytörténeti dokumentum-
nak is felfogható. Különös-
képpen akkor, ha az utca-
tábla alatt röviden ismerte-
tik az utcanév eredetét.

Az utcanév „emlékmû”.
Eseményekre, fogalmakra,

emberekre emlékeztet. Ese-
ményekre, amelyek neveze-
tesek a település, az ország,
a nemzet életében. Fogal-
makra, amelyek meghatáro-
zóak a társadalomra, annak

minõségére. Emberekre,
akik szerepet játszottak az
élet valamely területén. A
Pákozdi tér az 1848-ban lét-
rejött honvédség elsõ gyõ-
zelmét idézi fel, a Hõsök te-
re a háborúk és forradalmak
hõsi halottaira emlékeztet. A
Vértanúk tere az 1956 után
kivégzett szabadságharcoso-
kat juttatja eszünkbe, de
1849 áldozatait is. A Köztár-
saság tér a demokratikus ál-
lamformára utal, a Szabad-
ság tér a demokrácia mûkö-
désétõl elválaszthatatlan saj-
tószabadságra hívja fel a fi-
gyelmet. 

Az utcáknak és egyéb köz-
területeknek történõ tudatos
névadás kényes dolog. Kü-

lönösen akkor, amikor poli-
tikusról, közéleti személyrõl
van szó. A névadásból poli-
tikai állásfoglalás lesz és rit-
ka dolog, hogy azzal min-
denki egyetért. Régebben
gyakorlat volt közterületet
elnevezni élõ vagy éppen
elhunyt emberekrõl. Ezért
helyes az a fõvárosi rende-
let, ami kimondja, hogy sze-
mélyrõl csak legalább 25
évvel halála után lehet Bu-
dapesten közterületet elne-
vezni. Ez a negyedszázad az
idõ rostája. Akik valaha is
közelében voltak a közterü-
letek elnevezése ügyének,
tudják, hogy az utcaelneve-
zést kezdeményezõk sajátos
típusai a „névadók” közvet-
len hozzátartozói és a rajon-
gók. Az elhunyt házastársa,
lemenõje sorra járja az ille-
tékeseket azért, hogy hozzá-
tartozójának neve felkerül-
jön az utcanevek listájára. A

rajongó nem egyszer a nyil-
vánossághoz is fordul. Nem
hajlandók tudomásul venni,
hogy még a legnagyobb vá-
rosokban sincs annyi utca-
név, hogy elég legyen min-
den arra érdemes helyi és
országos hírû személy nevé-
nek utcanévtáblán történõ
feltüntetéséhez. 

Az utcanév-jegyzék poten-
ciális pantheon. Önmagá-
ban még korántsem alkal-
mas arra, hogy egy név tar-
tósan megmaradjon a társa-
dalom emlékezetében – ne
csak térképeken, utcanév-
jegyzékekben szerepeljen.
Ahhoz, hogy egy név való-
ban éljen, személyi igazol-
ványokban, névjegyeken,
levelek címzésében is talál-
kozni kell vele. A formális
utcaelnevezés ezt nem teszi
lehetõvé. Márkus Emíliáról,
a Blaha Lujza téren egykor
állt Nemzeti Színház nagy
mûvésznõjérõl nevezték el a
Rókus Kórház és a Corvin
Áruház közötti kis utcát,
amire csak egy áruházi ol-
dalkapu nyílik, de senki sem
lakik ott. A rajongói által
szõke csodának nevezett
nagy tragika nevével csak a
várostérképen lehet talál-
kozni. Van utcája, de mi-
nek? Ez a sors jutott Doh-
nányi Ernõnek is, akinek rö-
vid utcájára csak ablakok
nyílnak, de kapu nem. En-
gem leginkább az bosszant,
ami Podmaniczky Frigyes-
sel, minden idõk legna-
gyobb budapesti lokálpatri-
ótájával történt. A róla elne-
vezett térre nyíló házak ház-
számtábláin sokáig az Arany
János utca, illetve a Vadász
utca elnevezés volt olvasha-
tó. A tér helyén a háború-
ban történt megsemmisülé-
séig az Angol – Magyar
Bank székháza állt a Bajcsy-
Zsilinszky út, Arany János
utca, Vadász utca és Bank
utca által határolt területen.
Azt pedig egyenesen felhá-
borítónak tartom,
hogy a térrõl induló

Utcanév-gondolatok
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két trolibuszjáraton
és a tér alatti 3-as

metró kocsijain végállomás-
ként illetve megállóként
nem a Podmaniczky tér, ha-
nem az Arany János utca
van feltüntetve.

Az utcanév „névmás” is
lehet. Gyakori, hogy isme-
rõseink egyikérõl, másikáról
nem nevének említésével,
hanem lakása címének, az-
az utcája nevének említésé-

vel szólunk. Ez része a bará-
ti társaság tolvajnyelvének.
Az sem ritka, hogy valamely
hivatalt vagy egyéb szerve-
zetet címének megnevezé-
sével említünk. A sajtóban
szokás a Downing Street ál-

lásfoglalásáról vagy – hazai
példát felhozva – a Bem té-
rérõl szólva. Nyilvánvaló,
hogy ezekben az esetekben
az angol miniszterelnökség-
rõl illetve a magyar külügy-

minisztériumról van szó. Ha
egy eredetileg bérháznak
épült Andrássy úti házról,
mint Andrássy út 60-ról esik
szó, rossz emlékek ébred-
nek. Ennek ellenpontja a
Sugár úti palota, amin –
mégha ezt az õseredeti utca-
nevet említjük is – mindenki
az Ybl tervezte Operaházra
gondol.

Zárógondolat. Ha valaki
meg akarja találni Párizsban

Balzac regényeinek, Lon-
donban Dickens regényei-
nek színhelyeit, könnyen
megteheti, mert ha a ház
esetleg nem is áll, az
utcanévtáblán ugyanaz a
név van ma is. Próbáljuk
csak meg azonban megta-
lálni a Jókai-regények bu-
dapesti helyszíneit – irigylés-
re méltók a párizsiak és a
londoniak.

Del Medico Imre

A bejelentkezett iskolai
csapatok felkészítõ tanárait
az elõdöntõ feladatfüzete
„elérhetõségérõl” a Társa-
ság kiértesítette, az e-mail
címmel nem rendelke-
zõk a fõvárosi elõdöntõ
feladatfüzetét kinyom-
tatva postán kapták kéz-
hez. Az állandó internet
kapcsolattal bíró iskolák
csapatai az internetrõl
közvetlenül – és gyor-
sabban – letölthették a
feladatfüzetet. Ezt a Tár-
saság kezelésében lévõ
Budapesti Helytörténeti
Portál (www.bpht.hu)
egyik szabaddá tett me-
nüpontja tette lehetõvé.
A 18 oldalas feladatfü-
zet 10 különbözõ formá-
jú „kérdéscsoportot”
tartalmazott, amelyek
1956 fõvárosi eseményei-
hez kapcsolódtak – benyúj-
tási határideje október 15.
volt. E feladatfüzet, vala-
mint a fõvárosi döntõ kér-
déscsoportjait Társaságunk
tagjai (dr. Bogyirka Emil,

Bottlik Ivánné, Karacs Zsig-
mond, dr. Róbert Péter,
Szöllõsy Marianne) dolgoz-
ták ki, munkájukat Gábriel
Tibor fogta össze.

A Budapest ’56 történeti
vetélkedõ döntõje novem-

ber 18-án zajlott le az V. ke-
rületi Veres Pálné Gimnázi-
umban. A feladatfüzetek ki-
töltésével lebonyolított elõ-
zetes versenybõl az elõre
meghatározott minimális
pontszám felett teljesítõ tíz

csapat jutott a döntõbe. Itt
személyesen mérték össze
tudásukat a jól felkészült
résztvevõk. 

A feladatok megoldása al-
kalmával, a forradalommal
kapcsolatos tényanyag mel-
lett számot adhattak arról is,
hogyan emlékezik saját kor-
osztályuk az évforduló kap-
csán. Több igazi szónoklatot

hallhatott a zsûri egy képze-
letbeli emlékbeszéd elõadá-
sa során, és a forrongó õszi
napok hangulatát is felidéz-
te egy-két szerepjáték. A
verseny eredménye szép új-
pesti sikert hozott! Elsõ he-

lyezést ért el az újpesti Ba-
bits Mihály Gimnázium csa-
pata (Dörnyei Kristóf,
Oszetzky Dániel, Santora
Ádám, felkészítõ tanár:
Zalavári Márta). Második-
ként a belvárosi Veres Pálné
Gimnázium csapata (Csor-
tos Orsolya, Frank Domini-
ka, Imre Viktória, tanáruk:
Jászainé Fekete Judit) vég-

zett. Harmadik helye-
zést az Újpesti Két Taní-
tási Nyelvû Mûszaki
SZKI diákjai (Bíró Ist-
ván, Kovács Ádám,
Szabó Ferenc tanáruk:
Szever László) nyertek
el. Gratulálunk nekik! 

A két ütemben zajló
fõvárosi ’56-os középis-
kolás vetélkedõ az Ok-
tatási és Kulturális Mi-
nisztérium Nemzeti Év-
fordulók Titkársága és a
Fõvárosi Közgyûlés Kul-
turális Bizottsága támo-
gatásával valósult meg.
A felkészítõ tanároknak,
a döntõ résztvevõinek

és az elsõ három csapat di-
ákjainak ajándék-köteteit
Budapest Fõváros Levéltára
és a Társaság könyvadomá-
nyai (közel 130 000 forint
értékben) alkották. 

Sz.M.

Budapest – ’56
Középiskolás történeti vetélkedõ

folytatás az elsõ
oldalról

Diákok és zsûri (jobb oldalt) a döntõ egyik termében
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November 26-án Pest me-
gyei honismereti szakmai
tanulmányutat szerveztünk
Budapest–Pécel–Isaszeg–
Zsámbok–Budapest útvo-
nalon. Ezen a Budapesti
Honismereti Társaság 34
fõvel, más budapesti civil
szervezetek 10 fõvel képvi-
selték magukat. 

A zuglói Hõsök terén, a
Homokóránál találkoztunk.
Reggel kilenc órakor indult
el a buszunk és hamar meg-
érkeztünk az elsõ helyszínre.
Pécelen megtekintettük az
épp felújítás alatt álló Rá-
day-kastélyt, ahol vendéglá-
tónk a Ráday Klub volt. A
klub színes és sokrétû tevé-
kenységérõl Krasovits Mik-
lós titkár adott tájékoztatást,
a tárlatvezetésbe már
Ivánkovics Zoltán, a klub
vezetõségi tagja is besegí-
tett. Az 1982-ben alapított
Értelmiségi Klub volt a Rá-
day Klub elõdje, utóbbi
1996-tól bejegyzett egyesü-

letként mûködik, fõként kul-
turális és zenei missziót el-
látva.

Isaszegen az Isaszegi
Helytörténeti Gyûjtemény-
be mentünk, ahol egy szín-
vonalas múzeumi szakveze-
téssel a gyûjtemény vezetõ-
je, Cmolica József várt min-
ket. Ezt követõen a gyûjte-
mény létrehozásáról a Mú-

zeum Baráti Kör elnöke,
Szathmári Zoltán adott átfo-
gó tájékoztatást. Gyakorlati-

lag 1962–63-tól mûködnek,
mintegy 70 tagjuk van. Je-
lentõs lengyel kapcsolatok-
kal bírnak – az isaszegi csa-
tában 1849. április 6-án há-
rom lengyel légió is részt
vett, Damjanich parancs-
noksága alatt. Még Isasze-

gen megkoszorúztuk az
isaszegi honvéd emlékmû-
vet, ami után a Múzeum
Baráti Kör elnöke vázolta fel
az emlékmû történetét, a
csata lefolyását. 

Zsámbokon az Öreg Ottó
vendéglõ hagyományõrzõ
falai között egy disznótoros
ebéddel „találkoztunk”,
majd a Bajza Lenke Általá-
nos Iskola aulájában a tele-
pülés polgármestere, Holló
Ilona fogadott minket és
adott tájékoztatást a köz-
ségrõl. Az iskola igazgatója,
Szigetiné Simon Rozália a
Comenius programhoz
kapcsolódó helytörténeti
tevékenységüket ismertet-
te, majd a település Népi
Együttesének tagjaival –
táncaik, dalaik bemutatása
után – beszélgettünk. Ké-
sõbb a mûvelõdési ház
igazgatója, Bajdikné Bálint
Mária kalauzolt át minket a
zsámboki Faluházba, ahol
a muzeális anyagot szak-
avatottan ismertette. Már
sötét volt, midõn innen ha-
zafelé – azaz a busz felé –
indultunk.

Budapest Fõváros Levél-
tára Hidvégi Violetta szer-
kesztésében a szakemberek
és érdeklõdõk munkáját se-
gítve jelentette meg – „Bu-
dapest régi tervei I. rész
Pest város Építõ Bizottmá-
nya 1861–1873 címmel – a
korszak mintegy 6000 épü-
lettervét és megközelítõleg
ugyanennyi tervvel nem
képviselt építkezésének
alapadatait tartalmazó
DVD-t. Szerzõje közel há-
rom évtizede gondozza ezt
a területet. Kiadványuk
szöveges kiegészítését a
2004-ben megjelent, általa
készített repertórium ismer-
tetõje képezi. 

Pest város közgyûlése
1861 januárjában döntött az
építõ bizottmány felállításá-
ról, melynek feladata: „...õr-
ködni minden nemû köz- és
magánépítkezések felett;
minden néven nevezendõ
tárgyakra nézve célszerûsé-
gi, kényelmi egészségi és
szépítészeti tekintetbõl.” 

Létrehozását a kiegyezés
utáni idõszak lendületes fej-
lõdése tette szükségessé.
Ezekben az években roha-
mos ütemben indultak meg
az építkezések Pesten. Egy-
más mellett tervez ekkor
Hild József és Ybl Miklós.
Alkotásaik és kortársaik
munkássága eredménye-

ként sorra emelkednek a ké-
sõ-klasszicizmus, a ro-
mantika és neore-
neszánsz stílus-
ban megálmo-
dott épületek. 

Az Építõ Bi-
zottmány al-
bizottmánya
végezte a vég-
rehajtói felada-
tokat: „E bizott-
mány kötelessége a
már megállapított építészeti
szabályok szerint õrködni és
a szerint intézkedni, a város
nagyszerûségérõl és szépíté-
sérõl gondoskodni, e tárgy-
ba beadott terveket bírálni,
az építési engedély végett az
elõvizsgálatokat megtenni,
és a szabályok pontjai sze-
rint az engedélyt kieszközöl-
ni, tetteirõl mind a fõbizott-
mányt, mind pedig a Taná-
csot tudatni.”

Az engedélyeztetésre be-
adott és megõrzött ter-

veket eddig több-
nyire csak tá-

rolási helyü-
kön, vagy
esetenként
kiál l í táso-
kon lehetett
megtekinte-

ni. 
A fõvárosi le-

véltár DVD-jén
évenkénti rendszerezés-

ben tanulmányozhatjuk az
építkezések terveit és a
helyszínrajzokat. Egyszerû,
közérthetõ formában átjár-
hatók a különbözõ informá-
ciók megtekintéséhez szük-
séges oldalak. Hasznos le-
het e kiadvány a korszak
kutatóinak és a szép épüle-
teket kedvelõ érdeklõdõk-
nek egyaránt. 

(szm)

Szakmai tanulmányúton Pest megyében
Hagyományõrzés/helytörténet Péceltõl Zsámbokig

A tanulmányút résztvevõi a Ráday-kastély dísztermében

Budapesti épülettervek
DVD-n

Pest város Építõ Bizottmánya 1861–1873
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Társasá-
gunk elnöksé-

gének és a Városunk
szerkesztõbizottságának
tagjait november 27-én, a
Budapest Fõváros Levéltá-
ra tárgyalójában tartott
ülés megnyitásakor Brei-
nich Gábor, az egyesület
elnöke köszöntötte. Az elõ-
zõ ülés óta eltelt idõszak
eseményeirõl, valamint a
Rendezvény Szakbizottság
tevékenységérõl is – Tóth
József szakbizottsági elnök
betegsége miatt – Gábriel
Tibor titkár adott tájékozta-
tást. 

Ismertette, hogy az Orszá-
gos Honismereti Akadémi-
án júliusban 17 tagunk vett
részt. A Társaság kiadta a
Városunk júliusi és októberi
számait, folyamatosan mû-
ködtette a Budapesti Hely-
történeti Portált. Vendéglá-
tója volt a XI. Országos
Honismereti Akadémiának

(november 2–5.), együtt-
mûködve a rendezõ Honis-
mereti Szövetséggel. A ren-
dezvény lebonyolításának

segítése mellett a Társaság
(valamint Budapest Fõvá-
ros Levéltára, Újpesti Hely-
történeti Gyûjtemény) adta
az akadémián résztvevõ di-

ákok ajándékkönyveit –
mintegy kettõszázezer forint
értékben. 

Beszámolt a Budapest –
’56 nevû fõvárosi középis-
kolás vetélkedõ elõkészítésé-
rõl és sikeres megvalósításá-
ról. Az elõdöntõ és a döntõ

anyagait a Társaság tagjai
állították össze, a belvárosi
Veres Pálné Gimnáziumban
november 18-án tartott fõ-
városi döntõ könyvajándé-
kait (cca. 130 000 forint) a
Társaság és Budapest Fõvá-
ros Levéltára könyvadomá-
nya alapozta meg.

November 26-án Buda-
pest–Pécel–Isaszeg–Zsám-
bok–Budapest útvonalon
egynapos szakmai tanul-
mányutat szerveztünk tag-
jaink és a helytörténetttel
foglalkozó 10 fõvárosi civil
szervezet képviselõi (össze-
sen 44 fõ) számára. A szak-
mai úton 3 Pest megyei ci-
vil szervezettel találkoz-
tunk, egy múzeumot, egy
helytörténeti gyûjteményt
és egy tájházat tekintettünk
meg, valamint megkoszo-
rúztuk az isaszegi ’48-as
honvéd emlékmûvet.

Elõkészítés alatt áll a Tár-
saság Budapesti Helytörté-
neti Emlékkönyv III. c. köte-
te, amelynek szerkezete
azonos lesz az I. és II. kötet-
tel, törzsanyagát a Buda-
pesti Históriák 2005. évi
elõadásai alkotják. 

A Rendezvény Szakbizott-
ság elnökének betegsége
miatt formális ülést nem tar-
tott, az õszi Budapesti His-
tóriák rendezvényein, az
Országos Ifjúsági Akadémia
„fogadásán”, a Budapest-
’56 középiskolás vetélkedõn

és a Pest megyei buszos ta-
nulmányút lebonyolításá-
ban mûködtek közre tagjai. 

Az elnökség és a Váro-
sunk szerkesztõbizottsága
tagjai összevont ülésükön
áttekintették az újság 2006
évi számainak megvalósítá-
sát és javaslatok hangzottak
el a 2007. évi számok tartal-
mára, terjedelmének és kivi-
telezési színvonalának (szí-
nes oldalak) növelésére.

RÓLUNK – RÖVIDEN
Budapesti Honismereti Társaság

Miért nézzem meg a

www.bpht.hu-t?
Mert a Budapesti Helytörténeti Portálon

találom meg:

• a legfrissebb fõvárosi helytörténeti híreket;
• a Kapcsolódó oldalak menüpontjában a legrö-

videbb utat a hazánkban kiadott történettudo-
mányi, levéltári, hadtörténeti, irodalom- és
nyelvtörténeti folyóiratokhoz, múzeumokhoz,
könyvtárakhoz, magyar elektronikus újságok-
hoz, honlapokhoz;

• a legtöbb információt a fõvárosi és kerületi
helytörténettel foglalkozó civil szervezetekrõl,
közgyûjteményekrõl; 

• a Városunk összes eddig kiadott számát és re-
pertóriumait; 

• a legfrissebb fõvárosi helytörténeti bibliográfiát.

Csak ezekért!

Budapesti
Honismereti

Társaság
Székhely: 

1043 Budapest, 
Berda József u. 48.

(Újpesti Helytörténeti
Gyûjtemény)

Tel.: 370-0652
Fax: 230-5475

E-mail:
bpht@chello.hu

Weblap:
www.bpht.hu 

Breinich Gábor, Sándor P. Tibor, Bihari József és Sipos Tamás az elnökségi ülésen
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Szokás szerint Budapest
Fõváros Levéltára adott he-
lyet a Budapesti Honisme-
reti Társaság Budapesti His-
tóriák rendezvénysorozatá-
nak, melynek novemberi
elõadóestjén Dombóvári
Antal, XVII. kerületi gyûjte-
ményvezetõ számolt be ala-
pos kutatómunkája eredmé-
nyeként a második világhá-
ború idején Budapesten és
a rákoscsabai menekülttá-
borban élt lengyel menekül-
tekrõl. A hagyományos len-
gyel-magyar barátság meg-
ható példái sorakoztak fel
beszámolója nyomán. A né-
met és szovjet megszállók
elõl menekülõ, majd ha-
zánkban internált lengyel
katonákat eleink jó szívvel,
barátsággal fogadták. A
XVII. kerület egyik civil szer-
vezete, a Rákosligeti Polgári
Kör tevékenységérõl pedig
dr. Dombóvári Csaba, a kör

elnöke – egyben több ciklus
óta kerületi önkormányzati
képviselõ – adott tájékozta-
tást. Szervezetük Rákosliget
polgári hagyományainak el-
kötelezett folytatója. Tevé-
kenységköreiket megismer-
ve (helyi hagyományok
ápolása, helytörténeti tevé-
kenység, kulturális rendez-
vények, lakossági érdekkép-
viselet, a közélet demokrati-
kus fejlesztése, környezet-
szépítés stb.) évszázados
múlt, az 1945 elõtt élénk és
eredményes munkát végzõ
civil szervezetek „egykori
képe” tûnhetett fel elõttünk. 

A decemberi elõadóesten
bevezetésként a Társaság
titkára, Gábriel Tibor szá-
molt be a Társaság novem-
ber 26-i, Pest megyei honis-
mereti szakmai tanulmány-
útjáról. Bérelt busszal utaz-
va 44-en vettek részt a
Budapest–Pécel–Isaszeg–

Zsámbok–Budapest útvo-
nalú egynapos „helytörté-
neti” körúton. Az Újpesti
Városvédõ Egyesület tevé-
kenységérõl az egyesület el-
nöke, Kovács Ivánné tartott
elõadást. Tevékenységük
célja a városrészben élõ,
dolgozó, a kerülethez kötõ-
dõ elsõsorban értelmiségi

polgárok körében a telepü-
lés hagyományainak ápolá-
sa. Ennek érdekében rend-
szeresen elõadásokat, prog-
ramokat szerveznek. Szoros
együttmûködést tartanak

fenn az Újpesti Helytörténe-
ti Alapítvánnyal stb. Az
egyesület igazi karácsonyi
ajándékkal is kedveskedett:
mindenkit megajándékozott
„Az Újpesti Városvédõ
Egyesület története” címû
kötettel. Az év utolsó elõ-
adójaként Szöllõsy Marian-
ne, az újpesti helytörténeti
gyûjtemény vezetõje ismer-
tette Újpest gyáriparának
történetét az „Iparváros Új-
pesten egykor és ma” címû

elõadásában. A település
alapítása után létrejött helyi
kisipart a reformpárti Ká-
rolyi földesurak, a község
szerencsés földrajzi adottsá-
gai és lakóinak szorgalma
miatt hamar kisüzemek,
majd gyárak sora váltotta
fel, illetve egészítette ki.
Száz év múltán már az or-
szág negyedik legfejlettebb
ipari városaként megyei jo-
gú városi rangot is kapott
Újpest. Az elõadás végén
betekintést kaptunk az egy-
kori gyárak mai sorsába is.
A novemberi és a decembe-
ri elõadóesteket digitalizált
képek kivetítésével színesí-
tették elõadóik.

Támogassa adójának 1%-ából 
a Budapesti Honismereti Társaságot!

A Budapesti Honismereti Társaság kéri tagjait és támogatóit, hogy minél többen
ajánlják fel egyesületünk számára adójuk 1%-át. A támogatást a „Városunk –
Budapesti Honismereti Híradó” 2007. évi számainak kiadására és terjesztésére
használjuk majd fel. Egyben ezúton is köszönjük támogatóinknak múlt évi adóhoz-
zájárulásait!

Budapesti Honismereti Társaság, 1043 Budapest, Berda József utca 48.

Adószámunk: 19673903-1-41

Rákoscsaba lengyel menekültjeitõl 
az újpesti hagyományõrzõkig

Budapesti Históriák
Február 7. – Gróf Batthyány Lajos Pest–Budán
Elõadó: Gavlik István tanár, helytörténész
– Mûhely: A Belvárosi Helytörténeti Klub és a kerület

építészeti múltja
Elõadó: Vízy László mûemléki felügyelõ

Március 7. – A Fõvárosi Múzeum elsõ kiállítása
Elõadó: Rostás Péter, mûvészettörténész muzeológus
– Mûhely: Az Aquincum Baráti Kör tevékenysége
Elõadó: Lengyelné Kurucz Katalin múzeumi tanácsos

Április 4. – Helytörténeti séták a XVIII. kerületben
Elõadó: Heilauf Zsuzsa gyûjteményvezetõ
– Mûhely: A Wekerlei Társaskör Egyesület tevékenysé-

gérõl
Elõadó: Nagy Tamás, a társaskör elnöke

A Budapesti Honismereti Társaság elõadóestjeit minden
hónap elsõ szerdai napján, du. 5 órai kezdéssel Budapest
Fõváros Levéltára földszinti konferenciatermében tartjuk
(Budapest, XIII. Teve u. 3–5.). Ezek nyilvánosak, belépõ-
díj nélküliek, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Decemberben Szöllõsy Marianne volt az egyik elõadó
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Tabáni Helytörténeti Gyûjtemény
és Dokumentációs Központ
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Jankóné Pajor Ildikó,
tel.: 201-7093, cím: 1013 Bp.,
Döbrentei u. 9., nyitva: Sze., P., Szo.:
14–18, V.: 11–18 óra

Óbudai Múzeum (Zichy kastély)
Vezetõ: Dr. Újj Írisz, tel.: 437-8682,
388-2534, tel./fax: 250-1020 cím:
1033 Bp., Fõ tér 1., nyitva: K–V.:
10–17 óra

Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Szöllõsy Marianne,tel.: 370-
0652, cím: 1043 Bp., Berda J. u. 48.,
nyitva: K–P.: 10–17, Szo.: 10–14 óra.

Ferencvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Gönczi Ambrus,
tel.: 218-7420, cím: 1092 Bp., 
Ráday u. 18., bejárat az Erkel utcából,
nyitva: K–P.: 12–18, 
Szo.: 10–14 óra.

Kõbányai Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Bihari József, 
tel.: 261-5569, cím: 1102 Bp., 
Halom u. 37/b., nyitva: K., 
Sze.: 12–16, Cs.: 14–18 óra.

Alberfalvi Helytörténeti
Gyûjtemény és Iskolamúzeum
Vezetõ: Beleznay Andor, 
tel.: 208-6635, cím: 1116 Bp., Pentele
u. 8., nyitva: K. és Cs.: 16–18 óra.

Etele XI. kerületi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Dr. György Lajosné, 
tel.: 365-6126, cím: 1117 Bp., Erõmû
u. 4., nyitva: Sze.: 15–18 óra.

Hegyvidéki Helytörténeti
Gyûjtemény és Galéria
Vezetõ: Dr. Müllner Jenõ, tel.: 457-
0501, cím: 1126 Bp., Beethoven u.
1/b., nyitva: K., Cs., P.: 10–18 óra.

Angyalföldi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Szabó Ivett, tel.: 349-1501,
cím: 1132 Bp., Váci út 50., nyitva:
K–Cs.: 11–17, P.: 9–16 óra.

Zuglói Helytörténeti Mûhely
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Vörös Emese, tel.: 251-1910,
cím: 1145 Bp., Uzsoki u. 57.,Tetõtér,
nyitva: H.: 14–17, Cs.: 10–13 óra.

Rákospalotai Múzeum
Vezetõ: Mojzes Ildikó, tel.: 419-8216,
cím: 1158 Bp., Pestújhelyi út 81.,
nyitva: K., Cs., Szo.: 10–14, 
Sze.: 14–18 óra.

Erdõs Renée Ház Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóterem
Vezetõ: Ádám Ferenc, tel.: 256-6062,
258-4693, fax: 256-9526, cím: 1174
Bp., Báthory u. 31., nyitva: K–V.:
14–18 óra.

XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet
és Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Frank Gabriella, 
tel.: 295-0877, cím: 1181 Bp., 
Kondor Béla sétány 10., 
nyitva: H–Cs.: 10–15 óra.

Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Siklós Zsuzsa, tel.: 281-1619,
cím: 1191 Bp., Fõ u. 38., nyitva: K–P.:
14–18, Szo.: 10–14 óra.

Pesterzsébeti Múzeum
Vezetõ: D. Udvary Ildikó, tel.: 283-
1779, cím: 1203 Bp., Baross u. 53.,
nyitva: K–V.: 10–16 óra.

Csepel Galéria és Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sárkány István, 
tel.: 278-0710, cím: 1213 Budapest,
Szent István út 230., nyitva: H., K.,
Sze., Cs., P.: 14–18 óra.

Budafok Barlanglakás
Emlékmúzeum
Vezetõ: Garbóci László,
cím: 1222 Bp., Veréb u. 4.,
(Kulcs a Mezõ u. 52. sz. alatt,
Lakatos családnál)

Soroksári Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sasvári Ilona, 
tel.: 287-0083, tel./fax: 287-3057
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105., nyitva:
K., Cs.: 10–14, Sze., P.: 14–18 óra.

Eredeti ötlettel rukkolt ki
Bob Dent, egy 1986-tól Ma-
gyarországon élõ angol író –
az 1956-os forradalom fõ-
városi eseményeit helyszí-
nenként és csak azon belüli
kronológiát alkalmazva tár-
gyalja. Az Európa Kiadó
gondozásában megjelent

Budapest 1956 A dráma
színterei címû kötet az öt-
letet tekintve telitalálat.
Szerzõje több éves kutató-
munkával dolgozta fel for-
rásait, az eltérõ vélemé-
nyeket is egymás mellé ál-
lítja, az olvasóra bízván
köztük a döntést. Kétnyel-
vûsége miatt az ’56-ról an-
gol nyelven megjelent
szakirodalomban otthono-
san mozog, így a kötet ol-
vasója is sok helyen talál-

kozhat a forradalom idején
Budapestre küldött külföldi
újságírók anyagaival.

Bob Dent könyve a fõvá-
rosi helyszíneket egy budai
és egy pesti csoportban tár-
gyalja. A budai oldalon a
folyam mentén jut el a Mû-
szaki Egyetemtõl a Fõ utcai

börtönig, majd a belsõ he-
lyeket ismertetve a Farkas-
réti temetõtõl a várbeli diák-
szállóig. A pesti oldalon egy-
egy fejezetben tárgyalja a
Parlament környékét, a Bel-
várost, a Nagykörút vala-
mint a Hõsök tere és kör-
nyékét, továbbá a központ-
tól távolabbi eseményeket.

Újságíró szemmel tekint
az eseményekre. Jól mutat-
ja ezt, hogy olvasmányos
könyvében a fõváros belsõ
területeire koncentrál, aho-
vá anno a külföldi újságírók
is eljutottak. A centrumtól
távolabbi események az
utolsó fejezetben, és csak
érintõlegesen jelennek meg.
Két külterületi helyszínt
azonban mindenképpen hi-
ányolhatunk. A pesterzsé-

beti jutadombi és az óbudai
Schmidt-kastélyi harcokkal
nem foglalkozik. Igaz, a ma-
gyar honvédség katonatiszt-
jei és reguláris egységei itt
szervezett formában vették
fel a harcérintkezést a szov-
jet hadoszlopokkal, amit so-
káig hallgatás övezett.

A helyszíneket korabeli és
mai felvételekkel hozza em-
berközelbe, néha azok egy-
más mellé is kerültek. Köte-
te végén lévõ forrásjegyzék
a továbblépést, a névmuta-
tó az eligazodást segíti –
használata jó kiindulópont
egy-egy helyszín történése-
inek kutatásához. Bob
Dent könyve magyar és an-
gol nyelven egyidejûleg je-
lent meg.

GT

A dráma színterei
Budapest 1956
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Már közhelyként ismert
tény, hogy a XIII. kerület la-
kossága és munkássága ke-
véssé vette ki részét az
1956-os forradalom ese-
ményeibõl. Ugyanakkor az
Újlipótváros értelmiségi
csoportjai, és az angyalföl-
di munkások nagy tömegei
lelkesen üdvözölték a forra-
dalom kitörését. A XIII. ke-
rületben is megalakították a
Forradalmi Bizotságot,
amely fõként újlipótvárosi
kommunistákból állt és a
legtöbb gyárban is elég rö-
vid idõ alatt megalakultak a
demokratikusan választott
munkástanácsok. Ugyan-
akkor a kerületi pártbizott-
ság, amelynek korábbi tit-
kára Kádár János, akkori
titkára Biszku Béla volt, a
kezdettõl fogva minden
erõt mozgósított a forrada-
lom eszméinek angyalföldi
terjedése ellen. A pártbi-
zottság és a kerületi Tanács
irányítását átvevõ Forradal-
mi Bizottság gyakorlatilag
mindvégig Biszku Béla és
Kádár János útmutatásait
követte.

Eörsi László történész
majd két évtizede foglalko-

zik az 56-os forradalom és
szabadságharc kutatásával
– a kötetben (Angyalföld
1956 Emberek, sorsok,
emlékek) közölt tanulmá-
nya részletesen feldolgozta
a XIII. kerületben történte-
ket. 

Szabó Ivett történész kol-
léganõmmel mi a forrada-
lom hétköznapokban törté-
nõ megjelenését, a „civil”

lakosságra gyakorolt hatá-
sát kutattuk levéltári forrá-
sok és interjúk segítségével. 

Az évfordulóra készülõd-
ve az 1956-os Intézet, az
Angyalföldi Helytörténeti
Gyûjtemény és a XIII. kerü-
leti Hírnök egy közös pályá-
zatot is hirdetett, amelyben
visszaemlékezéseket vár-
tunk az 1956-ban a kerület-
ben élt emberektõl. A pályá-

zatra beérkezett írásokból is
megjelenik néhány az Em-
berek, sorsok, emlékek cí-
mû fejezetben.

A kötet elsõ fejezetébe ke-
rült fotókat és tudósításokat
a Szabad Nép teljes évfolya-
mát áttekintve válogattuk ki.
Sikerült megtalálnunk a tu-
dósításokhoz tartozó fotó-
anyag egy részének eredeti
negatívjait is, amelyeket a
Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtárában
õriznek.

Juhász Katalin

Forradalom a peremvá-
rosban címmel nyílt meg
szeptember 6-án a Pest-
szentimrei Közösségi Ház
és a Pestszentimrei Önálló
Néprajzi-, Ipar- és Helytör-
téneti Gyûjtemény ’56-os
kiállítása, amelynek rende-
zõje Gallai István grafikus
volt. A kiállítás megnyitó
vendégei a Közösségi Ház-
tól indulva egy busszal jár-
ták be a XVIII. kerület fõbb
forradalmi helyszíneit.
Megtekintették a kerületbe
telepített 55. honi légvé-
delmi tüzérhadosztály két
egykori laktanyájának ma-
radványait és a 135. honi
légvédelmi tüzérezred 8. sz.

tüzelõállását. A hadosztály
laktanyáiból származó
fegyverek segítségével vet-
te fel egykor a XVIII. kerü-
let lakossága a harcot no-
vember 4-én a fõvárost
megtámadó szovjet csapa-
tokkal. A megnyitón meg-
jelent Dani Ernõ egykori
tüzér fõhadnagy és Müller
Ferenc tüzér fõhadnagy,
akik 1956. november elsõ
napjaiban részesei voltak a
bevonuló szovjet csapatok
elleni harcoknak.

A kiállításon Demeter
Zoltán altábornagy (a
1956-os Magyar Nemzetõr-
ség elnök-fõparancsnoka)
a Nemzetõrség jubileumi

emlékkeresztjét adomá-
nyozta a kerület polgár-
mesterének, posztumusz el-
ismerõ oklevelet és kitünte-
tést adományozott Pest-
szentimre egykori nemzet-
õreinek, majd Szabó János
emlékérmet adott át a
Pestszentimrei Önálló Nép-
rajzi-, Ipar- és Helytörténeti
Gyûjteménynek eredmé-
nyes munkája elismerése-
ként.

A tárlat falain a helyi ese-
mények kronológiai sor-
rendbe szedett rövid leírása
mellett korabeli sajtótermé-
kek és röplapok vannak.
Ezeket követte egy forra-
dalmár, ÁVH nyomozó és

rendõr korhû ruházatának
bemutatása. A forradalom
fegyvereit két álló üvegvit-
rinben állítottuk ki. Látható
egy 1951 mintájú honvéd-
ségi egyenruha, a hadosz-
tály híradó eszközei és szer-
vezési táblája – ez utóbbi
Veres Mihály hadtörténeti
kutatónak köszönhetõ – a
sort a munkásõrség 1957-
es egyenruhájának bemu-
tatása zárja. Kiállításunk
utolsó tárlója mellett he-
lyeztük el a magyar hon-
védség 1993 mintájú kis-
társasági egyenruháját. Eb-
ben az egyenruhában vet-
ték, veszik át a rehabilitált
katonatisztek a rehabilitálá-
sukat elrendelõ miniszteri
parancsot, az elõléptetõ és
kitüntetõ parancsot.

Karip Gyula

Az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjteményben Juhász Katalin a könyv bemutatóján

Forradalom a peremvárosban
1956-os kiállítás Pestszentimrén

Angyalföld 1956
Emberek, sorsok, emlékek
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A 2005 áprilisában alapí-
tott Ferencvárosi Helytörté-
neti Egyesület a városrész
történeti múltját megõrzõ
elõdei példáját követve egy
tartalmas kötettel rukkolt ki
– kiadta az évente egyszer
megjelentetni tervezett Fe-
rencvárosi Almanach elsõ
kötetét 1956 Ferencváros-
ban címmel. Az egyesület

szorosan együttmûkö-
dik a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyûjte-
ménnyel, székhelye is
ott van. Közös munká-
juk eredményét mi sem
bizonyítja jobban, mint
a most megjelent köny-
vük: szerkesztõje Lu-
kács Emília, az egyesü-
let elnöke, az anyag-
gyûjtés irányítója és a
kötet tartalmának válo-
gatója Gönczi Ambrus,

a helytörténeti gyûjtemény
vezetõje volt. 

A mozgalmas fedõlapú,
A/5-ös formátumú, 210 ol-
dalas könyv elsõ felét Eörsi
László történész Ferencváros
szabadságharcosai címû ta-
nulmánya alkotja. Elsõ ízben
jelent meg együtt ’56 IX. ke-
rületi fegyveres csoportjai-
nak bemutatása. A Kilián

laktanya, a Tûzoltó utcai, a
Berzenczey utcai – Ferenc té-
ri, a Tompa utcai – Ráday ut-
cai fegyveres forradalmár
csoportok történetét megala-
kulásuktól felszámolásukig
ismertetik a kötetben. A ta-
nulmányok végén Eörsi a
fegyveres csoportok ismert
tagjainak fõbb adatairól, for-
radalom utáni sorsáról is rö-
viden említést tesz. A téma
iránt érdeklõdõk számára
megadja levéltári forrásait és
a felhasznált interjúkat (Oral
History Archivum).

1956-os vagy ahhoz kap-
csolódó visszaemlékezések-
kel szembesülünk a kötet

második felében. Az egye-
sület könyvének mindkét
fõbb egységét korabeli fel-
vételek, plakátok, újságrész-
letek illusztrálják. Elkészítõi-
nek gondosságát jelzi a kö-
tet végén közzétett, a ferenc-
városi eseményekhez kap-
csolódó ’56-os újságcikkek
bibliográfiája, a kerületi
fegyveres forradalmár cso-
portok mûködési körzetét
bemutató térképrészletek,
az illusztrációk és mellékle-
tek jegyzéke, valamint egy
jól hasznosítható névmutató
– utóbbival sajnos kevés ha-
sonló jellegû könyvben ta-
lálkozhatunk.

Irodalmár, publicista a
magyar mûvelõdéstörténet
lelkes feltárója Torda Ist-
ván, aki sok mindennel
foglalkozik. A K.u.K. kiadó-
nál most megjelent Profesz-
szorok, redaktorok, kalan-
dorok címû kötete alcímé-
hez (Pest-budai arcélek) hí-
ven a születõ nagyváros ér-
telmiségi alakjait gyûjti cso-
korba és nyújtja át az olva-
sónak. 

Költõk, hírlapírók, taná-
rok, tudósok, kiadók, negy-
ven ember, akinek sorsa-pá-
lyája összefonódott a ma-
gyar fõvárossal. Többségük
nem élte meg Budapest hi-
vatalos létrejöttét, de 16-an
már az 1873-ban egyesült
városban tevékenykedtek.
Kempelen Farkastól a mél-
tatlanul elfeledett Nádas
Sándorig ível névsoruk.
Vannak köztük tankönyvek-

ben szereplõ nagyságok
(Berzsenyi Dániel, Táncsics
Mihály, Garai János vagy
Heltai Jenõ), másokat csak
a tudományos érdeklõdés
tart számon, de a maga ko-
rában mindegyik ismert, jel-
legzetes személyisége volt a
Duna-parti városnak – so-
kuk nevét ma utcák-terek
viselik.

A mekhánikának nagy
mestere, A tudós palótz
Pest-Budán, A pörzörgetõ,
A szép magyar, A futár a ká-
véházi bádogkertbõl – a
szerzõnek mindegyikrõl van
valami szellemes meghatá-
rozása, amelyet neve, szüle-
tési és halálozási éve vala-
mint – néha kicsit elmosó-
dott arcképe – elé biggyeszt.
Néha elismerõ hangúak
ezek a mondatocskák:

Rendkívül való ember, Esze
folyton dolgozott, A magyar
irodalom fegyverkovácsa,
Egy világjobbító a XIX. szá-
zadból, Hungaricák vadásza
– máskor ironikusak, mint
Az irodalmi arszlán, Bájvi-
rágból az utcák szégyene,
Az efendi. Nem hallgatja el
hõsei botlásait, jellemhibáit
sem: Az egy hírhedett ko-
mornyik pl. írói-fordítói eré-
nyei mellett besúgó is volt. 

Nemcsak Buda és Pest la-
kói, hanem életük helyszínei
is megjelennek a kötet lap-
jain, a Kecskeméti utcai Ma-
gyar Olvasó Kabinét, régi
nyomdák és szerkesztõsé-
gek, a hajóhíd – betûvel és
illusztrációban egyaránt, s
mindez könnyed olvasmá-
nyos formában.

Róbert Péter

1956 Ferencvárosban
Helytörténeti egyesület elsõ kiadványa

Évzáró filmvetítés
a Ráday utcában

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben de-
cember 15-én, pénteken délután 5 órai kezdéssel év-
záró filmvetítést rendeztek.

A programon a Ferencvárosi vasárnapok címû, va-
lamint a Ferencvárosi Rendezõ-pályaudvarról 1970-
ben készült riportfilmet vetítették le. Ezt követõen kö-
tetlen beszélgetést tartottak.

Pest-budai arcélek

Emlékkiállítás
Rákospalotán

A Rákospalotai Múzeumban 2006. november 24-én,
pénteken délután 3 órakor a Gerecze Péter emlékkiállí-
tást az ismert régész-mûvészettörténész születése 150.
évfordulója alkalmából Bakó Zsuzsanna Ildikó mûvé-
szettörténész nyitotta meg. 

Dr. Gerecze Péter Pestújhely község egyik alapító pol-
gára és élete végéig aktív közéleti személyisége volt. A
megnyíló kiállítás fényképhagyatéka felhasználásával
került megrendezésre.
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Abudai váraljai, vala-
ha hangulatos, ka-
nyargós utcák emlé-

két ápolja a Tabánért Alapít-
vány. A városrész 30-as
évekbeli szanálása utáni,
mai „arca” össze sem vethe-
tõ a korábbival, a rég-
volttal. Errõl könnyen
meggyõzõdhetünk dr.
Schuler Dezsõnek a
Statisztikai Közlemé-
nyek 75. kötete 4. szá-
mában (1934) kiadott
„Tabán történetéhez
és rendezéséhez” cí-
mû tanulmányát ol-
vasván. 

A Tabán Alapítvány
elnöke, Vecsey And-
rás nem csupán kerü-
leti képviselõ, de elkö-
telezett lokálpatrióta-
ként a Tabán híve egyben.
Évrõl-évre találkozhatunk az
alapítvány kártya-naptárán
Zórád Ernõ festményeivel.
A Tabánért Alapítvány
2007. évi falinaptárát 13 ré-
gi, még a szanálás elõtt ké-
szült utcafotó keretezi. 

Tabáni lokálpatrióták, a
Tabáni Helytörténeti Gyûj-
temény, a Tabán Társaság
és a Tabánért Alapítvány

összefogásával készült a Ta-
bán egykor és ma címû kö-
tet, amelynek megjelenését

a Budavári Önkormányzat
is támogatta. Szerkesztõje,
Vecsey András nem csupán
„összefogta” a könyv alko-
tóinak munkáit, de több fe-
jezet elkészítésével és a né-
met nyelvû összefoglaló for-
dításával is hozzájárult a kö-
tet megjelenéséhez. 

E könyv gerincét a Tabán
múltjának jellemzõ mozaik-
jait feltáró Reischl-Rév Sán-

dor írása nyomán készített
összeállítás alkotja. Különös
értéke van az itt közölt fo-

tóknak: az archív fel-
vételek a néhai utcá-
kat, házakat, a mellet-
tük elhelyezett mai fo-
tók ugyanezeknek a
helyeknek a jelenlegi
képét mutatják –
többnyire a szanálás
után kialakított park-
részleteket. A kötet-
ben egy 1938–1998
közötti sajtószemle
gondozásával járult
hozzá a múlt felidézé-
séhez Jankóné Pajor
Ildikó, a helytörténeti

gyûjtemény vezetõje. A he-
lyi egyházi élet bemutatásá-
ra a tabáni Szent Katalin
plébániatemplom történe-
tén keresztül – amelyet
egyébként füzet formájában
a Tabánért Alapítvány
2002-ben már kiadott – dr.
Völgyesi Levente vállalko-
zott. 

Búcsúzásként Grexa Gyu-
la történeti értékû archív fo-

tói idézik fel a bontás elõtti
Tabán, a budapesti Mont-
martre világát. Nagy kár,
hogy a közölt Grexa fotók
többsége szemcsés, látható-
an nem az eredetiekrõl má-
solt anyag. Mindez azonban
nem csökkenti a kötet érté-
két, úttörõ jelentõségét egy
városrész történeti múltjá-
nak feltárása terén. A Ta-
bánnal – a már említett
Schuler kötet mellett – ed-
dig fõként képzõmûvészek
foglalkoztak. Még a Képzõ-
mûvészeti Alap Kiadó Válla-
lata jelentette meg Végh
Gusztáv festményeit (Tabán
képei), de igazi szerelmese
Zórád Ernõ volt (Tabán – A
lebontott romantika; Kalan-
dozások egy régi fiákeren).
A néhány éve elhunyt mû-
vész festményein Krúdy ta-
báni alakjainak világát ál-
modta vászonra.

A kötet egy szinte elfele-
dett városrész, a Tabán tör-
téneti múltjának krónikása.
Hiánypótló szerepet tölt be,
és egy tabáni monográfia
megjelenéséig kikerülhetet-
len lesz a „hely szelleme”
iránt érdeklõdõk számára.

gábriel

A Pesterzsébeti Múzeum
’56-os kiállításának bemu-
tatóján vehettük elsõként
kézbe Marossy Endre had-
történész „50 év – 50 kép
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékei Pest-
erzsébeten” címû könyvét.
Az ízléses küllemû, színes fo-
tókkal illusztrált kötet A Pest-

erzsébeti Múzeum Könyvei
sorozat negyedik darabja-
ként jelent meg – a sorozat
szerkesztése D. Udvary Ildi-
kót, a Pesterzsébeti Múzeum
igazgatóját dicséri.

Ez a kötet nem csupán lo-
kális érdeklõdésre tarthat
számon. Az ’56-os forrada-
lom budapesti eseményei-
nek egy korábban elhallga-
tott részére hívja fel a figyel-
met, a pesterzsébeti harcok-
ra. A forradalmárok ellenál-
lását október 26-án a kis-
kunhalasi lövészezred kato-
nái törték meg, majd az el-
fogott felkelõket a statárium
alapján bírói ítélet nélkül
agyonlõtték.

De itt, a Jutadombon tör-
tént az is, hogy a magyar
honvédek – az országban
egyedül, mivel nem kapták
meg az ellenállást tiltó pa-
rancsot – zárt alakzatban
vették fel a harcot a szovjet
tankoszlopokkal. Több harc-
kocsit, sorozatvetõket és
gépkocsikat semmisítettek
meg november 4-én a lég-
védelmi tüzérek. Vétlen tiszt-
jeiket késõbb a katonai bíró-
ság halálra ítélte.

A kötet részletesen bemu-
tatja az ’56-os pesterzsébeti
eseményeket, a megtorlást,
a pesterzsébeti emigrációt.
Ötven színes fotó dokumen-
tálja a kötet végén az eleset-

tek emlékét – sírok, egykori
harcszínterek, emléktáblák,
emlékmûvek. A könyvet
szakkifejezések magyaráza-
ta, személynévtár és szak-
irodalmi tájékoztató teszi
teljessé.

50 év – 50 kép
Pesterzsébet ’56-os emlékkönyve

Tabánért Alapítvány
Tabán egykor és ma

A forradalom elsõ budapesti
halottja, Vizi János sírja
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A Pesterzsébeti Múzeum
rendezte „56-ra emléke-
zünk” jubileumi kiállítást
október 10-én, a Gaál Imre
Galériában nyitotta meg
Szabados Ákos polgármes-
ter és Komoróczy László al-
polgármester. Külön is kö-
szönetet mondott a múze-
um igazgatója – D. Udvary
Ildikó – a pesterzsébeti 56-
os Szövetség tagjainak relik-
viáik bemutatásáért, a gyûj-
temény számára egyes da-
rabjaik adományozásáért,
valamint Tóth Anita munka-
társának, a kiállítás rende-
zõjének. A kiállítás megnyi-
tóján mutatta be Hardy
László alpolgármester dr.
Marossy Endre hadtörté-

nész 50 év – 50 kép címû
kötetét, amely ’56 pester-
zsébeti fegyveres harcait is-
merteti. 

Tárlatunk az emeleti kiál-
lítótérben kapott helyet. A
fölvezetõ lépcsõ felett 1956
egyik jelképe, a lyukas
nemzeti lobogó fogadta a
vendégeket. Már a lépcsõ-
falon a kiállítás rövid ismer-
tetése, szórólapok, plaká-
tok vonták magukra a felfe-
lé igyekvõk figyelmét. Az
emeleti galéria falán a ko-
rabeli sajtó (Esti Budapest,
Igazság, Magyar Szó, Ma-
gyar Függetlenség, Kis Új-
ság stb.) ’56-os címoldalai
sorakoztak, gondosan üveg
alá rejtve. 

Legenda és valóság cím-
mel külön tablókon elevení-
tették fel a kerület 1956-os
eseményeit. A korrekt szö-
veg és az archív fotók bizo-
nyára sok meglepetést sze-
reznek az ide látogatóknak.
Külön tárlókban kaptak he-
lyet a forradalom relikviái
(fegyverek, lõszerek, maket-

tek) és a hozzá kapcsolódó,
külföldön és itthon megje-
lent szakmai és ismeretter-
jesztõ kiadványok. 

Követendõ példa lehet a
kiállítótér végében, para-
vánnal elkülönített „média-
sarok”. Itt videóról és DVD-
rõl archív felvételek nézhe-
tõk meg a tárlat zárásáig.

Kiállításunkban az 1956-
os forradalom és szabad-
ságharc fegyveres felkelõi-
nek egyik központjában,
Ferencvárosban végbement
eseményeket próbáljuk be-
mutatni. A fõvárosban a jó-
zsefvárosiak mellett kerüle-
tünkbõl vettek részt a leg-

többen harci cselekmé-
nyekben. 

A IX. kerületben – különö-
sen a Ferenc körúton kívül
esõ részen – a századfordu-
ló idején kialakult, nagy- és
kisiparban, kereskedelem-
ben dolgozó, idõszaki mun-
kából élõ kispolgári-proletár

rétegek az ötvenes években,
a Rákosi-rendszerben is
õrizték kultúrájukat, tradíci-
ójukat. Még a „közveszélyes
munkakerülés” fenyegeté-
sével sem lehetett belekény-
szeríteni õket a „bérrabszol-
gaságba”. Ezt a réteget
nemcsak a Horthy-rendszer,
de még a kommunista hata-
lom sem tudta integrálni. 

Ferencvárosban nagyon
erõsen élt a lokálpatriotiz-
mus, amely nem is a kerület
egészét kovácsolta össze,
hanem inkább a kisebb kör-
zeteket, amelyek kis közös-
ségeket alkottak. A szegé-
nyebbek által lakott Illatos
úton, a Vágóhíd, Aszódi,
Mihalkovics utcában és a
Mária Valéria-telepen volt a
legerõsebb az összetartás.

A IX. kerületben jelentõs
események játszódtak le a
forradalom kitörésétõl: 1956.

október 23-án 21 óra körül,
amikor a Rádiót védõ karha-
talmi egységek a tüntetõ tö-
meg közé lõttek, a tüntetõk
felkelõkké lényegültek át és a
fegyvereket gyártó üzemek-
bõl – így a külsõ-ferencvárosi
Lámpagyárból – az összeve-
rõdött csoportok behatoltak,
és a megszerzett fegyverekkel
visszatértek a Rádióhoz,
amelyet sikeresen megostro-
moltak. 

A legnagyobb küzdelem a
szovjet csapatok ellen folyt.
A ferencvárosiak – a corvi-
nistákkal együtt – a Kilián
laktanya környékén fejtet-
ték ki a legnagyobb ellenál-
lást, de a Tûzoltó utcaiak, a
Tompa utcaiak, a Berzen-
czey utcaiak és Ráday utca-
iak is jelentõs veszteségeket
okoztak a szovjet hadsereg-
nek.

Gönczi Ambrus 

Legenda és valóság
56-ra emlékeztek Pesterzsébeten

A kiállítás meghívójának fotója

Ferencváros 1956

’56-os életkép a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben
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