
X. évfolyam 2. szám 2007. április
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Budapesti Honismereti Híradó

A Budapesti Történeti
Múzeum Metszettárában
február 2-án nyílt meg a
Madarász Viktor hagyatéki
kiállítás. Ezzel a tárlattal a
neves festõ halálának 90.
évfordulójáról emlékeztek
meg – a kiállított képeket a
Rákospalotai Múzeum
anyagából válogatták ki.

A Metszettár bejárata elõtt
Bodó Sándor, a Budapesti
Történeti Múzeum fõigazga-
tója köszöntötte a megjelen-
teket, majd a XV. kerület al-
polgármestere, Pálinszki
Antal adott tájékoztatást a
Madarász hagyaték Rákos-
palotára kerülésérõl.

– A Rákospalotán élt Ma-
darász Adeleine végrende-

letében a XV. kerületre, a
Rákospalotai Múzeumra
hagyta a Madarász hagyaté-
kot, amely mintegy 40 saját
képébõl, Madarász Viktor
22 idõskori festményébõl,
valamint dokumentumok-
ból, fotókból és a Madarász
családhoz köthetõ bútorok-
ból áll.

A kiállítást Madarász Vik-
tornak és Adeleine lányá-
nak mûvei alkotják, melye-
ket a megnyitón Matis Fe-
renc mûvészettörténész ér-
tékelt. Madarász Viktor uno-
kahúga, Borsos Józsefné
képviselte a családot a meg-
nyitón.  

A tárlat május 10-ig te-
kinthetõ meg.

Rákospalotai kiállítás Budán
Madarász Viktor hagyaték a Metszettárban

Borsos Józsefné és Mojzes Ildikó a kiállítás megnyitóján

Bodó Sándor fõigazgató (balra) köszönti a megjelenteket

Egy nemes gesztussal a
Magyar Kultúra Napjaként
emlékezünk 1989-tõl a
Himnusz 1823. január 22-i
születésére. Nekünk, mint
kõbányai irodalmi asztaltár-
saság tagjainak, külön
öröm, hogy Kölcsey Feren-
cet itt jártában ez a táj, a
Rákosmezõ megihlette.
Nemzeti imádságunk költõ-
je, Kölcsey a Rákosmezõn
„járva” egyaránt emlékezett
a hajdani királyválasztó or-
szággyûlésekre és II. Rákó-
czi Ferenc vezérlõ fejede-
lemre. 

Írásaiban nekünk szóló
feladatokra buzdít, mikor

szükségét látja az ifjúság ha-
zafiúi érzéseinek emelésére
emlékhelyeink becsülését és
megjelölését. Vajon miért
nincs még a rákosi ország-
gyûlésekre, vagy Kölcsey
tiszteletére állított emlékmû
Kõbányán? Ópusztaszer,
vagy legutóbb Budakeszi is
példát adhatna számunkra.

Keresztúrt elhagyva a Rá-
kos-patak kiszélesedõ völ-
gyét az Óhegy déli lejtõjén
eredõ Kõbánya-Városligeti
patakig levõ területet évszá-
zadok óta Rákosmezejének
nevezik. A mai Zugló terüle-
tén e két patak szétterülve

Az Óbudai Múzeum-
ban Árpád fejedelem
halálának 1100. évfor-
dulója alkalmából át-
tekintjük és forráskiad-
ványként kiadjuk a
2007. évi könyvhétig
az elmúlt 300 évben
megjelent és össze-
gyûjtött annotált szak-
irodalom gyûjtemé-
nyét. Térképpel is el-
látjuk a jegyzéket,
hogy bemutassuk, ki,
hol feltételezte és ke-
reste Árpád fejedelem
sírját. 

A kérdés továbbra is
megválaszolatlan maradt,
mert eddig nem találtuk
meg Árpád sírját, de sok, jól
valószínûsíthetõ feltételezés-
sel, érdekes érveléssel, el-

gondolkodással találkozha-
tunk, ami okot ad az elmél-
kedésre – és lehetõséget ad
a méltó megemlékezésre.

Rákosmezei gondolatok
Himnuszunk születésnapján

Nem feledett óbudai jubileum
1100 éve halt meg Árpád fejedelem

(Folytatása a 10. oldalon.)

(Folytatása a 2. oldalon.)

Fotó: Benkõ Mihály

Ingyenes
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Budapest Fõváros Levél-
tára és az Arcanum Kiadó
sikeres együttmûködésének
egy újabb eredményével ta-
lálkozhattunk január 12-én,
a fõvárosi levéltár földszinti
konferencia termében. Zen-
tai László térképész, egyete-
mi tanár ekkor mutatta be
az Arcanum kiadásában
megjelent Budapest régi tér-
képei sorozat III–IV. DVD-it,
amelyet az egyik szerzõ,
Fabó Beáta vetített képes
bemutatója követett. 

Ennek elõzménye a Váro-
sunk 2003/4. számában is-
mertetett Fabó Beáta és
Holló Szilvia Andrea gya-
korlatilag öt kötetes Buda-

pest térképeinek katalógusa
volt. E katalógus felhaszná-
lásával készült a régi térké-
peket bemutató DVD I. és
II. lemeze is. A harmadik,
most bemutatott lemezen a
18. századtól 1873-ig tartó
idõszak pest-budai és óbu-
dai térképeivel találkozha-
tunk. A negyedik lemezen
az 1873 és 1950 közötti fõ-
városi térképek idõrendi és
hely szerinti sorrendben sze-
repelnek. Ezen olyan átte-
kintõ, kerületi és néhai pe-
remtelepülési térképek is
vannak, melyek az elsõ két
DVD-re nem fértek rá. Itt
találjuk meg a Fõvárosi
Közmunkák Tanácsa és a

Polgármesteri Tervtár térké-
peit is – a két lemezen mint-
egy 2800 térkép van. A
DVD sorozatban felhasznált

térképeket döntõ többség-
ben Budapest Fõváros Le-
véltára térképgyûjteményé-
ben õrzik.

Budapest és Esztergom
összefogásának eredménye-
ként született meg Budapest
Fõváros Levéltára földszinti
aulája tárlóiban a 2007.
március 1-jén Hild József
(1789–1867) halálának 140.
évfordulójára megnyitott ki-
állítás. 

A reformkor neves építé-
szének munkásságára fõ-
ként városi bérházak és pa-
loták tervezése volt jellem-
zõ. A klasszicista stílusú vi-
déki paloták mellett legje-
lentõsebb tervei az egyházi
épületekhez, az esztergomi
fõszékesegyházhoz, az egri
fõszékesegyházhoz és a
pest-lipótvárosi plébánia-
templomhoz, a mai Szent

István bazilikához kapcso-
lódtak. 

A Hild József emlékkonfe-
rencia elsõ napja Budapest
Fõváros Levéltárában zaj-
lott, második napjának elõ-
adásait az esztergomi Szent
István téri Nagyszeminári-
um épületében, a Szent
Adalbert Képzési, Lelkiségi
és Konferencia Központban
tartották. A konferencia ak-
tualitását az építészettörté-
neti kutatók elõtt álló, Hild
munkásságával kapcsolatos
megoldatlan kérdések sora
indokolta. A rendezvény
szervezõi egyben épületeink
egyre gyorsuló pusztulására
is felhívták témaválasztá-
sukkal a figyelmet.

Árpád fejedelem 907-
ben, július 3–7. között, a
pozsonyi csatában sérült
meg, majd elhunyt, és so-
kak szerint Óbudán temet-
ték el. Nagyon sok régész,
történész az Anonymus-féle
Gesta Hungarorum-ban ta-
lálható leírásra hivatkozva
feltételezte, hogy Óbudán
kell keresnünk a sírt. Mások
a „Pilisi háromszögben”
több magaslatot jelölnek
meg a temetkezés valószí-
nûsíthetõ helyeként.

Bél Mátyás, aki 323 éve
március 24-én született,
Pomáz és Szentendre között
jelölte meg a „Notitia Hun-
gariae Novae Historico

Geographiaca” egyik köte-
tében Árpád sírjának feltéte-
lezett helyét – késõbb sok
követõje akadt.

Az Óbudai Múzeum április
13-án, pénteken egy kirán-
dulásra invitálja az érdeklõ-
dõket. A múzeumtól indu-
lunk a Kopasz-hegy (jelenleg
Csúcs-hegy) felé. Budaka-
lászt érintve, a Barát-patak
mentén gyalogosan hala-
dunk, oda-vissza kb. hat
kilométert teszünk meg. Az
érdeklõdõk kérdésére a po-
zsonyi csatával kapcsolat-
ban Poór Miklós, a Kopasz-
hegyrõl és Árpád sírjáról
Lánczky Imre ad választ,
amelyet évtizedes kutatása-
ikra alapozhatnak.

Újj Írisz

Keleti magyarok 
nyomában

Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulójára emlé-
kezve az Óbudai Múzeumban március 1-jén nyitotta
meg Erdélyi István régészprofesszor Benkõ Mihály törté-
nész „Keletei magyarok nyomában” címû fotókiállítását.
Kiállításuk szeptember 29-ig tekinthetõ meg.

Árpád Emlékmúzeum
Budapest elsõ helytörténeti múzeuma az Óbudai Ár-

pád Múzeum volt, amelyet Palóczi Edgár tanár alapított
1927-ben, a fõváros legrégebbi polgári iskolájában, a
Kiskorona utcai polgári fiúiskolában (Kiskorona utca
10.). Mai utódja a Fényes Adolf utcai általános iskola, az
emeletén a Felsõ Mezõgazdasági Iskola van.

Budapest régi térképeken
DVD-re kerültek a fõvárosi levéltár kincsei

Fabó Beáta ismerteti a térképtár mûködését

Hild Józsefre emlékeztek
Konferencia és kiállítás a levéltárban

Nem feledett óbudai jubileum
1100 éve halt meg Árpád fejedelem

folytatás az elsõ
oldalról
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Apja Bél Mátyás mészá-
ros, anyja a veszprémi szár-
mazású Cseszneki Erzsébet
volt. Losoncon, Alsósztrego-
ván, Besztercebányán és
Pozsonyban, az evangélikus
líceumban végezte tanulmá-
nyait. Veszprémben nevelõ,
majd Pápán, a református
fõiskolán képezi magát to-
vább. A hallei egyetemen
teológiát, orvostudományt
és állattudományt tanul,
Bergenben gimnáziumi
igazgató lesz. 1709-tõl Besz-
tercebányán segédlelkész,
utóbb a gimnázium rektora.
Heister tábornok – mint Rá-
kóczi-szimpatizánst – kis hí-
ján kivégezteti. 1714-ben
meghívják a pozsonyi evan-
gélikus gimnázium rektorá-
nak, két év múltán nõül ve-
szi Hermann Zsuzsannát,
akitõl nyolc gyermeke szüle-
tik. 1719-ben megválasztot-
ták a pozsonyi evangélikus
egyház elsõ lelkészének, s
ezt a tisztet töltötte be 30
esztendõn keresztül. 1742-
ben szélütés éri, aminek kö-
vetkeztében rövidesen nyu-
galomba vonul.

Korának kiemelkedõ tu-
dósa volt. Életmûvén belül
jól elhatárolható pedagógi-
ai, nyelvészeti, történeti for-
rásfeltáró és kutatói mun-

kássága, a magyar földrajz-
tudomány megalapozása, a
leíró néprajz és a gazdaság-
tudomány úttörõ mûvelése,
teológiai elméleti tevékeny-
sége.

Mint filológus ugyancsak
úttörõ munkát végzett. De
vetere litteratura Hunno-
Scythica exertitatio címû
munkájában elsõként fog-
lalkozott – tudományos fel-
készültséggel és alaposság-
gal – a magyar rovásírás ta-
nulmányozásával. Sokat
tett a magyar irodalmi
nyelv mûvelése terén is. A
Károli-féle biblia újszövet-
ségi részének egyes döcö-
gõ, nehezen érthetõ szaka-
szait újrafordította, s 1717-
ben újra kiadta, megadva
bibliafordításunk mai for-
máját.

Fõ mûve a Notitia Hunga-
riae Novae Historico Geo-
graphiaca... köteteiben a
történeti és a földrajzi szem-
lélet sajátos ötvözése, a táj,
környezet, történelem és
ember kölcsönhatásának
meghökkentõen modern
szemlélete mutatkozik meg. 

Bél Mátyás haláláig a
Notitia... anyagának harma-
da jelent meg nyomtatás-
ban, összesen, 2693 oldal
terjedelemben. A mû na-

gyobb része, mintegy tízezer
fólió oldal kéziratban ma-
radt. (1892-ben Zichy Jenõ
gróf jelentette meg a kézira-
tos anyagból Moson várme-
gye leírását, 71 oldal terje-
delemben és mindössze 100
példányban. Ezt a kiad-
ványt szokták a Notitia 5.
köteteként emlegetni.)

Életmûvének gazdagságá-
ra jellemzõ, hogy 1718-ban
elsõként vetette fel egy ha-
zai tudós társaság alakításá-
nak gondolatát, s az elsõ,
valóban rendszeres és idõ-
szakos hazai hetilap, az
1721 tavaszától megjelenõ,
Nova Posoniensia is az õ

kezdeményezésébõl szüle-
tett. Nemcsak a 18. századi
magyar tudományos élet
leguniverzálisabb szelleme
volt, hanem a korra jellem-
zõ polihisztor iskolának
egyik legkiemelkedõbb kép-
viselõje is, akit a berlini,
olmützi, londoni, jénai,
szentpétervári tudományos
akadémia még életében
tagjává választott. Kora
progresszív tudományos
fegyverzetének birtokában
küldetést érzett hazája meg-
ismertetésére, az itt élõ né-
pek közös kulturális emelke-
désének elõsegítésére.

Bíró Hajni

A Politikatörténeti Intézet
elsõ emeleti konferencia ter-
mében február 14–15-én
Az ötvenedik – Az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc évfordulója a tudo-
mányban és a közgondolko-
dásban címmel tudomá-
nyos konferenciát tartottak. 

Néhány elõadást érdemes
utólagosan is megemlíteni:
Borhi László Nézetek a for-
radalom nemzetközi vonat-
kozásairól címmel tartott
elõadást, Ripp Zoltán a
Nagy Imre-vitáról, Vida Ist-
ván az ’56-os diák- és ifjúsá-
gi mozgalom mai képérõl
beszélt. Eörsi László 50 év

távlatából a felkelõk szere-
pének megítélésérõl, Tóth
Eszter Zsófia az ’56-os me-
moárirodalom új termésérõl
tartott tájékoztatót. A dél-
utáni elõadók a nemzetközi
kitekintés témakörével fog-
lalkoztak. 

A konferencia második
napjának elõadói a közgon-
dolkozás területét elemez-
ték, majd 1956-os doku-
mentumfilmeket vetítettek.
A konferenciához kapcsoló-
dó rendezvény volt a Nem-
zeti Múzeum ’56-os fotóit
bemutató tárlat és az évfor-
duló kiadványainak bemu-
tatása.

A Honismereti Szövetség elnöksége 2007. február
27-i ülésén Bél Mátyás születésnapját, március 24-ét
tette meg a Honismeret Napjává. Errõl elsõ alkalom-
mal a március 30. és április 1. között, Aszódon szerve-
zett „Határmenti és határokon átívelõ honismereti és
kulturális kapcsolatok” címû regionális konferencián
emlékeztek meg, melyen a Budapesti Honismereti
Társaság öt delegált képviselõje vett részt.

Bél Mátyás
(1684. március 24. Ocsova, Zólyom vm.

– 1749. augusztus 29. Pozsony)

’56 a tudományban 
és a közgondolkozásban

Bél Mátyás 
és a Honismeret Napja 

Március 24.

Bél Mátyás: Notitia Hungariae...



Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2007. április4

Az Országos Mûszaki Mú-
zeum célja a magyar ipar-
történet emlékeinek, vala-
mint a különbözõ korokra
jellemzõ vagy Magyarorszá-
gon gyakran használt tech-
nikai és mûszaki tárgyak
valamint dokumentumaik
gyûjtése, tudományos fel-
dolgozása, a nagy magyar
feltalálók munkásságának,
a mûszaki oktatásnak tanul-
mányozása és bemutatása.
Több mint 50 éves gyûjte-
ménye a technika különbö-
zõ területeinek egyedülálló
tárgyait õrzi. Találhatók itt –
hogy csak néhányat említ-
sünk – gõzgépek, csillagá-
szati berendezések, szóra-
koztató elektronikai eszkö-
zök, számítógépek, fényké-
pezõgépek és háztartási esz-
közök egyaránt.

Magyarországon elõször a
Magyar Nemzeti Múzeum
egy osztályaként kezdtek
foglalkozni ezzel a területtel.
Majd 1883–1924 közt Tech-
nológiai Iparmúzeumként
önállósult, azonban az in-
tézmény folyamatosan el-
vesztette múzeum jellegét,
melyet a névváltoztatás –
1924-tõl Magyar Királyi
Technológiai Anyagvizsgáló

Intézetként mûködött – is jól
mutat. 1935-ben megszüle-
tett az Országos Magyar
Mûszaki Múzeum, mely bár
gyûjteményeit folyamato-

san bõvítette, méltó hely-
színt és elismerést nem tu-
dott kivívni magának. 

A II. világháború idõsza-
kában a Kassára átköltözte-
tett múzeum teljes anyagá-
val 1944. õszétõl Csehszlo-
vákiáé lett. 1954-ben jött
létre a Mûszaki Emlékeket
Nyilvántartó és Gyûjtõ Cso-
port, mely a mai Országos
Mûszaki Múzeum közvetlen

elõdjének tekinthetõ.  A mú-
zeum máig tartó korszakát
1964-tõl datálhatjuk, ami-
kor a jelenlegi épület a XI.
kerületi Kaposvár utcában

átadásra került. Hivatalos
megalakulása végül 1973.
januárjában történt, amikor
a kormány megszûntette a
Mûszaki Emlékeket Nyilván-
tartó és Gyûjtõ Csoportot,
és annak feladatait az újon-
nan alapított múzeumra ru-
házta át.  

A múzeum 2006-ig nem
rendelkezett önálló kiállító
térrel. A Kaposvár utcai

raktár- és irodaépület – me-
lyet az 1980-as években
bõvítettek – nem volt alkal-
mas elõre bejelentett láto-
gatásokon kívül a mára
mintegy 16 000 darabra
növekedett gyûjtemény be-
mutatására. Így az elmúlt
év novemberéig, a Tanul-
mánytár megnyitásáig csu-
pán idõszakos kiállításo-
kon, más intézményekben
vendégként, valamint tudo-
mányos konferenciákon
volt lehetõség a múzeum
anyagainak kiállítására. 

A Tanulmánytár egy nyil-
vánossá tett raktár, mely a
legmodernebb elvárásokat
követi, kiszolgálva a társada-
lom minden rétegének igé-
nyeit. Gyermekek és felnõt-
tek, a szakmabeliek, vala-
mint a megváltozott életkö-
rülményû látogatók számára
egyaránt látogatható. Prog-
ramjai és foglalkozásai az
óvodai, iskolai oktatás és
szabadidõs tevékenység ki-
egészítéséhez is remekül il-
leszkednek. A múzeumban
havonta rendeznek ismeret-
terjesztõ programokat is. 

A múzeum Tanulmánytára
– bejárata a XI. kerületi
Prielle Kornélia utca 10-bõl
nyílik – hétköznap és min-
den második szombaton 10
és 16 óra között látogatható.

Harlov Melinda

Állandó kiállítás a Tanulmánytárban
Megnyílt az Országos Mûszaki Múzeum tárlata 

Csak ajánlani tudjuk olva-
sóink figyelmébe a Fekete
Sas Kiadó munkáit, melyek
közül e számunkban Del
Medico Imre Életem címû,
„egy mai polgár vallomá-
sai” alcímû kötete már a
második, amit bemutatha-
tunk. Élvezetes, jó stílusban
megírt családtörténettel
szembesülünk a vékony kis
kötet oldalain. Ez a könyv
azonban jóval több, mint

egy életleírás. Az 1937-ben
nyitott Del Medico Penzió
történetén keresztül Buda-
pest jellegzetes polgári figu-
ráival ismerkedhetünk meg.
A sajátos családi intézmény
sorsa a fõváros mikrotörté-
netének rejtett részeibe is
betekintést ad. A szerzõ éle-
tének érdekes fordulatai – a
negyvenes évek végének
külügyi szolgálata, a margit-
szigeti Nagyszálló irodista

munkái, majd egy szövet-
kezetbõl 1953-ban ala-
kult Szerzõi Jogvédõ Hi-
vatalnál szerzett tapaszta-
latai – most megjelent
könyvében egy anekdo-
tafüzérré álltak össze. Szí-
nes, fordulatos, letehetet-
len – röviden így sum-
mázható Del Medico Im-
re, Budapest közismert
sajtólevelezõje könyvé-
nek értékelése. Mindez az
író stílusának is köszön-
hetõ, melyben a megértõ
humor és önirónia egy-
aránt megjelenik. Nem vé-
letlen, hogy idén az újság-
írók legmagasabb életmû-

kitüntetése, az Aranytoll bir-
tokosa lett e könyv szerzõje. 

GT  

Életem 
– egy mai polgár vallomása

Bemutatkozik fõvárosunk sajtólevelezõje

A Tanulmánytár épülete
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A XVIII. kerületi Pedagó-
giai Intézet és Helytörténeti
Gyûjtemény (PIHGY) álta-
lános iskolások számára új-
szerû „helytörténeti vetélke-
dõt” indított. Ennek ered-
ményeit január 29-én, a Vá-
rosháza Galériában meg-
nyitott Így láttuk régen és
most címû kiállításon mutat-
ták be.

Pestszentlõrinc várossá
válásának 70. és Pestszent-
imre nagyközséggé válásá-
nak 75. évfordulójára emlé-
kezve 2005. õszén kerületi
helytörténeti vetélkedõt írt
ki a PIHGY az általános is-
kolák felsõ tagozatosai szá-
mára. A vetélkedõ fõ szer-
vezõje Schmidt Jánosné
volt. Lebonyolításában a
helytörténeti gyûjtemény
dolgozóin kívül a történe-
lem és informatika munka-
közösségek, valamint a
PIHGY más munkatársai is
részt vállaltak. 

A vetélkedõ elsõ forduló-
ján 13 iskola 60 diákja, a
másodikon 14 iskola 1368
diákja vett részt. A vetélke-
dõt az önkormányzat
200 000 forinttal támogatta.

Az elsõ fordulóban az 5–6.
osztályosok iskolájukat, a

7–8. osztályosok pedig egy,
az iskolájuk közelében fekvõ
kerületrész épületeit, jelleg-
zetes környezeti elemeit (te-

rek, utcák, emlékmûvek) fo-
tózták le. Elsõsorban doku-
mentum-anyagot vártunk,
megfelelõ felirattal ellátva,
modern technikával: digitá-
lis formátumban CD-n rög-
zítve, vagy videó felvétel for-
májában. Többen elegáns
Power Point bemutatót ké-
szítettek a felvételekbõl. 

A célunk a diákok múzeu-
mi szakmai munkába való
bevonása volt. A gyûjtés
eredménye a gyûjtemény

fotó- és dokumentumtárát
gazdagítja, méltó emléket
állítva az évfordulóknak az
utókor számára. A beérke-

zett dokumentum anyagban
nagyon sok szépen kompo-
nált fotót találtunk, mely a
nagyközönség figyelmére is
érdemes. Ezért született
meg jelenlegi formájában a
kiállítás. Mivel bizonyos for-
mátumok megjelenítésére  a
kiállítás keretében nincsen
lehetõség, (a nagyításhoz
nem volt megfelelõ méretû
kép, vagy videó film készült)
valamennyi beérkezett pá-
lyamunkából a gyûjtemény

honlapján kívánunk majd
teljes képet adni. A képrög-
zítés technikáiban forradal-
mi változások következtek
be az ezredforduló körül,
ezért a kiállítás anyagát ki-
egészítettük olyan eszközök-
kel, melyeket ugyan az el-

múlt száz évben az amatõr
és profi fotósok használtak,
de ma már múzeumi tár-
gyakká váltak. Természete-
sen a régi tárgyakhoz kora-
beli, pestszentlõrinci-pest-
szentimrei fotókat válogat-
tak a kiállítás rendezõi:
Heilauf Zsuzsanna és
Schmidt Jánosné. A tárgyak
és archív fotók többsége a
gyûjtemény anyagából ke-
rült ki.

Papp Géza

Marossy Endre a tanuló if-
júság számára állított össze
segédkönyvet az 1956-os
forradalom eseményeinek

tanulmányozásához, rend-
szerezéséhez. Az elõszóban
megfogalmazott ajánlás sze-
rint „1956 cselekvõ szemé-
lyei – különösen Marossy
Endre bemutatásában –
nem rendelkeznek semmifé-
le kitüntetõ, embertársaiktól
messze megkülönböztetõ tu-
lajdonságokkal. És mégis
képesek voltak valamire,
ami a mai fiatalság számára
is ösztönzõleg hathat: nin-
csenek determinált sorsok,
legfeljebb vannak a determi-
náltságot jelentõ helyzetek.”
A száraz történeti magyará-

zat helyett, érzelmekre is ha-
tó irodalmi idézetek vezetik
be az egyes fejezeteket, me-
lyek a forradalom elõzmé-
nyeitõl naptári hûséggel kö-
vetik nyomon az eseménye-
ket, a kényszerû emigráció
és a megtorlás bekövetkez-
téig. Közérthetõ, olvasmá-
nyos nyelvezete s a képes-
könyvszerû feldolgozás –
minden oldalon több kor-
társ illetve napjainkban ké-
szült fotó látható – szintén
az érdeklõdés felkeltését, az
információk mind szélesebb
mértékben való átadását

szolgálják. Az utolsó fejezet
köti csokorba a forradalom
fõvárosi és vidéki emlékhe-
lyeinek bemutatását, s azo-
kat a kormányzati intézke-
déseket, melyek a részve-
võk rehabilitálását, az ese-
mények elfogultságmentes
megítélését voltak hivatva
biztosítani. 

A debreceni Tóth Könyv-
kereskedés és Kiadó szép
formátumú kiadványa kisle-
xikonnal, személynévtárral
és szakirodalmi szöveggyûj-
teménnyel zárul.  

SZM

Helytörténeti vetélkedõbõl kiállítás
Hetven éve lett város Pestszentlõrinc

1956 – fiadnak hagyd örökül

A diákszemmel megörökített jelen képei
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A Lánchíd Kör évek óta
szervez tábort (Határon Tú-
liak Szere) a határon túli
magyar fiatalok részére, az
anyaország bemutatása,
jobb megismertetése céljá-
ból. Még sosem voltam tá-
borvezetõ, így némi izga-
lommal tekintettem e kilenc
nap (2006. július 2–11.) elé.

Pécsett találkoztunk szál-
láshelyünkön, az „Universi-
tas” kollégiumban. Estére,
öt óra körül össze is gyûlt a
csapat: Aibek Anikó, Ko-
vács Katalin, Szabó Erika
(Felvidék–Szlovákia); Dosz-
tán Lenke, Kucor Blanka,
Ujvári Anikó (Vajdaság–
Szerbia); Gergely Csilla,
Molnár Andrea, Pál Sza-
bolcs, Vetési Attila (Er-
dély–Románia). Életkoruk
16 és 21 év között alakult.
Hárman (a vajdaságiak)
egyetemisták, a többiek
gimnazisták voltak – a felvi-

dékiek a második (10.), az
erdélyiek a harmadik osz-
tályt (11.) végezték el idén.
Pécsett a résztvevõk megte-
kinthették a város történel-
mi ipari és kulturális neveze-
tességeit, sõt egy egész na-
pos buszos kirándulás kere-
tében lehetõség nyílt a „ne-
vezetes” mohácsi mezõ, a
siklósi és a szigetvári vár
szemrevételezésére is.

Budapesten a Márton
Áron Kollégiumban volt a
„bázisunk”. Délutánonként
kezdetét vette a „hivatalos”
program: a táborlakók a
Magyar Kultúra Alapítvány
székházában hallgathattak
meg neves elõadókat (De-
csey Sándor, Gedai István,
Pálosfalvi Tamás, Szent-
mártoni Szabó Géza), törté-
nelem és irodalom témakö-
rökben. Bejártuk a történel-
mi Belvárost is, az Ország-
házat, a Szent István bazili-

kát, a Lánchidat, a Margit-
szigetet, a Hõsök terét, az
Andrássy utat, a Terror Há-
zát, a Mátyás-templomot és
a Várnegyedet. Vasárnap
még Esztergomba is elmen-
tünk.

A tábor résztvevõi jó ven-
dégekként viselkedtek, ér-
deklõdõ, fegyelmezett, fi-
gyelmes, ügyes társaság-
ként. Habár a „túl sok séta”
miatt sokszor fáradtak vol-
tak, de alapjában véve
tényleg minden érdekelte
õket. Az elsõ néhány nap
óvatossága után egyre ol-
dottabb lett a hangulat, egy-
mással és velem is „megba-
rátkoztak”, az utolsó napon
mindnyájan kicsit másképp,
mondhatni kicserélve – és
e-mail címeket cserélve –,
rengeteg ismerettel, élmény-
nyel és a tábor emlékével
indultunk haza – ki köze-
lebbre, ki távolabbra. 

És – hogy halljuk a „másik
oldalt” is – idézünk Dosztán
Lenkétõl, az egyik vajdasági
vendégünktõl:

„Az fogott meg benne,
hogy összegyûjtik a határon
túli fiatalokat, akik ott ismer-
kedhetnek... Nekem a Mar-
git-sziget tetszett legjobban,
a kolostormaradványok mi-
att, meg, ugye, ott volt az a
gyönyörû szökõkút is... A
Terror Háza is lenyûgözött...
Megtanultam a hidak nevét,
és ha a TV-ben látok valamit
Budapestrõl, akkor el tudom
mondani, hogy mit látok. Be
kell vallanom, hogy meg is
dobban a szívem, mert
eszembe jutnak az ott töltött
napok, az emberek, akik na-
gyon a szívemhez nõttek, s
az élmények, amiket velük
éltem át. Komolyodtam is.
Életemben elõször találkoz-
tam szlovákiai és romániai
magyarokkal. Érdekes jelen-
ség volt az, hogy ugyanazt a
nyelvet beszéljük, de más-
ként. Köszi mindenért!”

Bender Máté

Több neves elõadó rész-
vételével tartották meg a II.
Hegytörténeti Konferenciát
a XII. kerületben. Az elsõt
2000-ben szervezték, a ke-
rület megalakulásának 60.
évfordulója alkalmából,
idén a rendezvény Jókai
Mórról, a XII. kerület leghí-
resebb lakosáról szólt.

A „nagy mesemondó”
kedvenc tartózkodási helye
az 1853-ban vásárolt Sváb-
hegyi kertje volt. Számos
írásához itt kapott ihletet, és
itt is vetette papírra azokat.
A Hegyvidéki Helytörténeti
Gyûjtemény egy rendez-
vénysorozattal állított emlé-
ket Jókai Mórnak, az egyik
legkiemelkedõbb magyar
írónak, melynek a záróese-
ménye volt az a tudomá-
nyos konferencia, amelyet

február 26-án a XII. kerületi
Mûvelõdési Központban
tartottak.

„Jókai és a Sváb-hegy”
címet viselõ rendezvényen a
szervezõk törekedtek arra,
hogy az érdeklõdõk minél
teljesebb képet kapjanak
Jókairól, és olyan kulissza-
titkokkal is megismerked-
hessenek az író életével
kapcsolatban, melyek nem
kötõdnek szorosan a XII.
kerülethez. Így a Sváb-hegyi
kert és szõlõültetvények is-
mertetése mellett bepillan-
tást nyerhettünk Jókai dol-
gozószobájába, fényképe-
zéshez fûzõdõ viszonyába,
vagy a temetésének részle-
teibe.

A konferencián tíz, egyen-
ként húsz-huszonöt perces
elõadás hangzott el, melye-

ket több esetben is vetítéssel
tettek színesebbé az elõ-
adók. Muzeológusok, törté-
nészek, levéltárosok, hely-
történészek, pedagógusok
vettek részt a rendezvényen.
Felszólalásuk sorrendjében
a következõ elõadókat hall-
gathatták meg a konferen-
cia résztvevõi: Katona Csa-
ba (Magyar Országos Levél-
tár), Kalla Zuzsa (Petõfi Iro-
dalmi Múzeum), Fábri Anna
(ELTE), Csoma Zsigmond
(Mezõgazdasági Múzeum),

E.Csorba Csilla (PIM), Ba-
lázs Attila (Hegyvidéki
Helytörténeti Gyûjtemény),
Buzinkay Géza sajtótörté-
nész, Sinkóné Póka Mária
(Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium), Lugosi
András (Budapest Fõváros
Levéltára) és Szatucsek Ti-
bor helytörténész.

Az elhangzott elõadások
szerkesztett változatban,
nyomatásban is meg fognak
jelenni.

B.A.

Nyári tábor a Lánchíd Körnél 
Egy táborvezetõ emlékei

Jókai-konferencia 
a Hegyvidéken

Jókai Mór Sváb-hegyi présháza udvarán – a galambdúc elõtt
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Az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum kiadá-
sában látott napvilágot az
elmúlt hetekben Bencze Gé-
za Váci út, a magyar gép-
ipar fõutcája címû könyve.

Bevezetõjében a szerzõ átte-
kinti a budapesti gyáripar és
gépipar letelepedésének te-
rületi eloszlását 1848-tól a
rendszerváltásig. Olvasha-
tunk a kiegyezést követõ
konjunktúra kedvezõ hatá-

sairól, az ipartörvények ösz-
tönzõ erejérõl. A világhábo-
rúkat követõ válságokról,
stabilizációs folyamatokról,
adatokat tudhatunk meg az
ipar urbanizációs hatásáról,

a KGST hazánk gyáripará-
nak fejlesztést akadályozó,
konzerváló szerepérõl is.

Miért a Váci úton létesül-
tek ezek az üzemek? A Fõ-
városi Közmunkák Tanácsa
az „egészségtelen és bûzös”

gyárak építését a fõváros
külsõ, lazán beépített terüle-
teire engedélyezte. Az an-
gyalföldi terület elõnye volt
a Duna öblébe telepített téli
kikötõ, az ország elsõ vasút-

vonalának kö-
zelsége és a rö-
viddel késõbb
kiépült buda-
pesti balparti
körvasút. Nem
számítva az
1893-ban a ká-
posztásmegye-
ren átadott fõ-
városi vízmûve-
ket és a Magyar
Villamossági Rt.
Váci úti üzemét.
Az ipartörténet
egy jelentõs sze-
letét tárja elénk
a szerzõ, a Li-
pótváros és An-
gyalföld fõútvo-
nalának üzeme-

it vizsgálva. 
A megfelelõ infrastruktúra

és az olcsó telekárak von-
zotta szerszámgép-, hajó-,
acél-, zár és lakatgyárak szá-
ma a szerzõ összesítésében
megközelítette a száznyolc-

vanat. A Váci út páros,
majd páratlan oldalán ha-
ladva házszám szerint is-
merkedhetünk meg a válla-
latokkal. Olvashatunk alapí-
tásuk idõpontjáról, gyárt-
mány-kollekciójukról, elköl-
tözésük, megszûnésük idõ-
pontjáról. Megtudjuk épüle-
tük milyen más cég, intéz-
mény formájában él tovább
esetleg még napjainkban is. 

Közel hatvan fotó teszi
szemléletessé a kiadványt.
A téma fontosságát a fülszö-
vegbõl idézett gondolatok is
indokolják: „Egykoron itt
lüktetett a hazai gépipar szí-
ve, volt idõ, hogy közel 12
ezer munkásnak adtak ke-
nyeret az itteni nagy nevû
gépgyárak. A rendszervál-
tást megelõzõ évtized gaz-
dasági válsága, majd az
1990-es évek elõbb megti-
zedelték, majd megszûntet-
ték a Váci úti gépgyárakat.
Az egykor virágzó gyárak
helyén bankok, irodaházak,
bevásárlóközpontok, autó-
szalonok nyíltak.” A ma már
egészen új, dinamikusan
fejlõdõ városkép elfeledteti
e nagyüzemeket, Bencze
Géza könyve azonban je-
lentõségükhöz méltón õrzi
meg emlékezetüket. 

Szöllõsy

A Dr. Széky Endre Pest-
szentimrei Történeti Társa-
ság Pestszentimre térképe-
ken és légifelvételeken címû
kiállítását Breinich Gábor,
Budapest Fõváros Levéltára
fõigazgató-helyettese, a Bu-
dapesti Honismereti Társa-
ság elnöke február 6-án a
Táncsics Nemzetiségi Iskola
és Multikulturális Oktató
Központ aulájában  nyitotta
meg.

A kiállítás két fõ részre ta-
golódik, az egyikben a mai
Pestszentimre összes eddig
fellelt térképe kronológiai
sorrendben mutatja a hely
ábrázolását a középkortól a
2005-ös évig. Az elsõ kato-
nai felméréstõl az elsõ ka-

taszteri felmérésen át a he-
lyi parcellázási térképekig,
végül a budapesti XVIII.
kerületi térképekig sok
mindennel találkozhatunk.
A különbözõ légi felvételek
mellett a legérdekesebb
egy 1936-ban készült Pest-
szentimrét bemutató fotó,
mely az akkori Imre köz-
pontját, a Nemes utcát, a
Nagykõrösi utat és környé-
két örökítette meg. Az ’50-
es, ’60-as évek, majd a
2002. év légifelvételei lehe-
tõséget adnak egy imrei
„barangoláshoz”. 

A Budapest Fõváros Le-
véltárától kapott térképek
között érdekesség az 1940
körül tervezett Nagy-Buda-
pest térképanyaga, és ben-
ne Pestszentimre valamint
környéke ábrázolása. Azért,
hogy ne legyen „száraz” a
térképanyag az adott idõha-
tárok közötti tablókra ráke-
rült a kor jellegzetes épület-
képe, bélyegzõje. 

Tematikus térképeket
mutat be a tárlat másik ré-
sze. A kataszteri-, katonai-,
oktatási-, várostérképek
mellett közlekedési-, erdé-

szeti-, turisztikai-, speciális
(M0, választási, földtani)
térképek láthatók. A közle-
kedési anyagban van a ki-
állításra az ELTE Térképtu-
dományi és Geoinforma-
tikai Tanszékétõl kölcsön-
kapott 1941. novemberi
„balra hajts” digitális tér-
képmásolata, amikor még
Budapest nem tért át az új
közlekedési rendszerre és a
kivezetõ utakon rendõr je-
lezte a jobbról a balra való
sávváltást. 

E tárlat szervezõi térképki-
állításuk bemutatását terve-
zik a Budapesti Városvédõ
Egyesületben és Budapest
Fõváros Levéltárában. 

P. T.

Váci út, a magyar gépipar fõutcája
A gyárak száma megközelítette a száznyolcvanat

Pestszentimre térképeken
Kezdetektõl napjainkig

Az Elsõ Magyar Csavargyár Rt. épületei a Váci út 168-ban (20. sz. eleje)
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Az elnök-
ség tagjait feb-

ruár 15-én, Budapest
Fõváros Levéltára tárgyaló-
jában tartott ülés megnyitá-
sakor Breinich Gábor elnök
köszöntötte, majd napirend
elõtti felszólalóként Bóta Pi-
roska ismertette a Honisme-
reti Szövetség idén 35 éves
Honismeret folyóirata anya-
gi nehézségeit. Javasolta,
hogy a Budapesti Honisme-
reti Társaság kezdeményez-
ze egy fõvárosi jótékonysági
célú történész est létrehozá-
sát, amelynek teljes bevétele
a folyóirat céljait szolgálná.
A jótékonysági est kapcsán
a Társaság az alábbiakat
vállalta fel: térítésmentesen
egy színvonalas terem „szer-
zését”, tagságának kiértesí-
tését, a rendezvény szerve-
zését (Bóta Piroska révén) és
lebonyolítását (Az újpesti
Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont felajánlotta az elegáns,

század eleji Polgárcentruma
összes helységét az április
20-i jótékonysági rendez-
vény céljaira – a szerk.).

Az elõzõ ülés óta eltelt
idõszak eseményeirõl Gáb-
riel Tibor titkár adott tájé-
koztatást, a Budapesti His-
tóriák rendezvénysorozat-
ról, a Városunk kiadásáról
és a Budapesti Helytörténe-
ti Portál mûködésérõl szól-
ván. Bejelentette, hogy a
Társaság felkérésére dr.
Tóth József május elején
egynapos szakmai tanul-
mányutat szervez Budapest
– Tata – Komárom – Csúz-
(Dubova) – Komarno – Bu-
dapest útvonalon, az érin-
tett települések civil szerve-
zeteivel és közgyûjteménye-
ivel együttmûködve. Beje-
lentette, hogy elkészült a
Budapesti Helytörténeti
Emlékkönyv III., a sorozat
korábbi köteteivel azonos
szerkesztési koncepcióval és

kivitelben. Nyilvános bemu-
tatóját február 20-án, a fõ-
városi levéltárban tartják. 

Az Ellenõrzõ és Számvizs-
gáló Bizottság képviseleté-
ben Ambrovits Ervinné
Sándly Emilia bejelentette,
hogy a bizottság elnökének,
dr. Sütõ Józsefnénak beteg-

sége miatt a Társaság 2006
évi mûködése és gazdálko-
dása ellenõrzését késõbbre
halasztják. (Az éves ellenõr-
zést március 20-án tartották
meg, és jegyzõkönyvben
rögzítették, hogy a Társaság
múlt évi mûködése és gaz-
dálkodása az alapszabály-
nak és a törvényi elõírások-
nak megfelelõ volt.)

A Társaság 2006. évi köz-
hasznúsági jelentés terveze-
tét Gábriel Tibor titkár írás-
ban és szóban kiegészítve
terjesztette elõ. Megítélése
szerint a Társaság tevékeny-
ségének nagysága elérte azt
a szintet, ahol további fejlõ-
dés csak a feladatok meg-
osztása és a felelõsségek de-
centralizálása útján lehetsé-
ges. Az 5 millió forint feletti
éves bevétel és hasonló
nagyságú kiadás, a 200 ezer
forint feletti postaköltség is
jelzi ezt. Ismertette, hogy a
XIII. kerületi Helytörténeti
Klub a postatörténettel fog-
lalkozó helytörténeti füzete
kiadásához felkérte bonyolí-
tóként a Társaságot. Az el-
nökség a jelentést és a ja-
vaslatot elfogadta, majd az
Egyebek napirendi pont ke-

retében az éves tagdíj nagy-
ságáról, a Honismereti Aka-
démián résztvevõk delegá-
lásáról és a Honismereti
Szövetséghez kitüntetésre
javasoltakról határozott: Bél
Mátyás Díj kitüntetésre Rá-
day Mihályt, a Budapesti
Városvédõ Egyesület elnö-

két, Honismeret Emlék-
éremre dr. Tóth József el-
nökségi tagot, honismereti
emléklapra Karip Gyulát
(Pestszentimrei Önálló Nép-
rajzi, Ipar- és Helytörténeti
Gyûjtemény tulajdonosa),
dr. Róbert Pétert (XIII. kerü-
leti Helytörténeti Klub elnö-
ke), Sasvári Ilonát (Sorok-
sári Helytörténeti Gyûjte-
mény igazgatója), dr. Sütõ
Józsefnét (az ESZB elnöke)
terjeszti fel.

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 

RRÓÓLLUUNNKK  ––  RRÖÖVVIIDDEENN
Budapesti Honismereti Társaság

Az emlékkönyvet Breinich Gábor mutatta be
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A Budapesti Honismereti
Társaság Budapesti Históri-
ák címû – a fõvárosi levél-
tárban tartott – elõadásso-
rozatán február elsõ szerdá-
ján a 200 éve született Bat-
thyány Lajos életútját vetí-
tett képes elõadásában mu-
tatta be Gavlik István, a
Kossuth Szövetség örökös
elnöke. Közismert, hogy az
udvarhû, arisztokrata csa-
ládból származó férfi a re-
formkor végére a magyar
ellenzék egyik vezére lett. Az
elõadó kevésbé köztudott
részleteket ismertetett Bat-
thyány szervezõmunkájáról,
kormánya mûködésérõl, a
honvéd hadsereg fölállításá-
ról, a sikertelen bicskei bé-
kekísérletrõl, és azt követõ
letartóztatásáról, majd ki-
végzésérõl. Az elõadóest
második felében Vízy László
a Belvárosi Helytörténeti
Klub és a kerület építészeti
múltja címmel tartott szin-
tén vetített képes bemuta-
tót. Több évtizedes építésze-
ti, mûemlékvédelmi, szak-
írói tapasztalata megosztá-
sával kalauzolta el a hallga-
tóságát azokhoz a belvárosi
értékes épületekhez, melyek
mellett naponta elroha-
nunk. Egyúttal bemutatta
azt a magyar építész nemze-
déket is, amely világvárossá
tette Budapestet.  

A márciusi elõadóesten a
Fõvárosi Múzeum elsõ kiál-

lításának 100. évfordulója
alkalmából Rostás Péter
mûvészettörténész, a Kiscel-
li Múzeum muzeológusa,

vetített képes elõadásában
ismertette a fõváros életé-
nek dokumentumait. Ezeket
elõször 1885-ben, a Városli-
getben rendezett országos
kiállítás keretében láthatta
az érdeklõdõ közönség. A
millenniumi ünnepségek so-
rán 1896-ban már önálló
fõvárosi tárlat mutatta be az
elmúlt évtizedek fejlõdését
és a fõvárosi ügyosztályok
szaktevékenységét. Újabb
fontos lépés volt 1898-ban
a fõvárosi Múzeumi és
Könyvtári Bizottság megala-
kulása majd a minisztérium-
tól független  Fõvárosi Mú-
zeum létrehozása, amely
1907-ben a Városligetben
lévõ épületben a konzerva-
tivizmus és a nosztalgia je-
gyében gazdag anyaggal

mutatta be  a fõvárossá fej-
lõdött Pest-Buda évszázada-
inak emlékeit. Az egyes ter-
mekben kiállított anyagot az
elõadó részletesen ismertet-
te – ez volt a fõvárosi múze-
um elsõ állandó kiállítása.
Nagy érdeklõdést keltõ elõ-
adása után Lengyelné
Kurucz Katalin múzeumi ta-
nácsos számolt be az 1990-
ben alakult Aquincum Bará-
ti Kör létrehozásáról, tevé-
kenységérõl. Szintén vetí-
tettképes  elõadásában is-
mertette a múzeum alapfel-
adatait, és ehhez kapcsoló-
dóan a baráti kör szerepét.
Beszámolt „kísérleti régé-

szet” hazai eredményeirõl,
amikor a holt tárgyak életre
kelnek és a kövek mesélni
kezdenek… Szemléletesen
mutatta be a már közked-
velt Floriana-ünnepeket és
rendezvényeit. Szinte egye-
dülálló kezdeményezésük
volt az Aquincum és
Carnuntum közötti kéthetes
„limes-járás”, melynek so-
rán a kör tagjai az egykori
légiósok embert próbáló
menetelését ismételték meg.
Szó esett még múzeumpe-
dagógiai tevékenységrõl,
vetélkedõkrõl, nyári szaktá-
boraikról.

Tóth József

Azon kevesek közé tarto-
zott Berkó Gyula, akik tisz-
teletben tartva és ápolva a
magyar nemzeti hagyomá-
nyokat, a munkásmozga-
lom különbözõ irányzatai-
nak, emlékeinek és igazi ér-
tékeinek megõrzését az
ipartörténet alapos ismere-
tének birtokában szorgal-
mazták. A Csepel Mûvek
gépészmérnökeként a hely-
történet és a csepeli nagy-

ipar múltjának lelkes és
eredményes kutatója volt.
Sokat tett azért, hogy a ke-
rület és a Csepel Mûvek
múzeuma megalakuljon.
Midõn idõsen, betegen fele-
ségével az Oroszlányban élõ
geológus lányához költö-
zött, még akkor is tartotta a
fõvárosi és kerületi helytör-
ténészekkel a kapcsolatot.

Robosztus, régi táblabírá-
kat idézõ alakja nem tûnik
fel többé a csepeli utcákon,
a honismereti akadémiákon
sem hallhatjuk többé ízes
szavait.

Nemzeti ünnepünk elões-
téjén, 2007. március 14-én
ment el közülünk, követve a
tavaly elhunyt szeretett fele-
ségét.

A 82 évesen, rövid beteg-
ség után eltávozott Berkó
Gyulát, a honismeret fá-
radhatatlan kutatóját, a
Csepeli Helytörténeti Bi-
zottság és a Budapesti
Honismereti Társaság ala-
pító tagját március 22-én, a
tatabányai felsõgallai teme-
tõben helyezték örök nyu-
galomra.

Emlékét kegyelettel õriz-
zük!

Budapesti Históriák
Május 2. – A gyermekvédelem kezdetei Budapesten
Elõadó: Sándor P. Tibor, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyûjteménye vezetõje
– Mûhely: Bemutatkozik a Pestszentimrei Önálló Nép-

rajzi, Ipar- és Helytörténeti Gyûjtemény
Elõadó: Karip Gyula, a gyûjtemény alapítója

Június 6. – A Budai Vigadó fél évszázada (1900–1950)
Elõadó: Gábriel Tibor várostörténész
– Mûhely. 100 éves a Tabánért Alapítvány
Elõadó: Vecsey András, az alapítvány kuratóriumának
elnöke, önkormányzati képviselõ

A Budapesti Honismereti Társaság elõadóestjeit min-
den hónap elsõ szerdai napján, délután 5 órai kezdéssel
Budapest Fõváros Levéltára földszinti konferenciater-
mében tartjuk (Budapest, XIII. Teve u. 3–5.). Ezek nyil-
vánosak, belépõdíj nélküliek, minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk.

In memoriam – Berkó Gyula

Gróf Batthyány Lajostól az Aquincum Baráti Kör munkájáig
Elõadássorozat Budapest Fõváros Levéltárában
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hatalmas vizes-lápos tájat
alkotott egészen a Dunáig.
Az egykori Hatvani kaputól
induló Kerepesi út átszeli a
Rákos-patakot. Bonfini ide
az elsõ mérföldkõhöz /a régi
magyar mérföld 8354 mé-
ter/ teszi Mátyás király va-
daskertjét és villáját, mely-
nek alapjait a rákosfalvi
Zsivora kastély telke rejti. Az
út déli oldalán lassan emel-
kedõ száraz területet talá-
lunk. Ahogy Bél Mátyás írja:
„Ezen a mezõn szokták tar-
tani a gyûléseket... A király
sátra számára kiválasztottak
egy halmot.” Errõl Pata-
chich József is megemléke-
zik: „...minthogy pedig tör-
téneti igazság, hogy a Rá-
kos mezején található Ki-
rály-hegyen, vagy Király-

dombon a hon sarkalatos
dolgai intéztettek, kívána-
tos, hogy ezen nevezetes
halom egy emlékoszlop ál-
tal kijelöltessék.”

35 országgyûlést hívtak
össze a Rákosmezejére. Az
elsõt IV. (Kun) László 1277-
ben tartotta, 1525-ben volt
az utolsó. 1605. november
11-én tették Bocskai István
fejére a török császártól ka-
pott koronát, melyet uralko-
dó jelvénynek nem, csak
ajándéknak fogadott el – in-
nen indult másnap 600 fõ-
bõl álló lovas kíséretével az
általa összehívott ország-
gyûlésre, Korponára.

II. Rákóczi Ferenc 1705.
július 1-jére hirdetett ország-

gyûlést Rákosmezõre, de
mivel Pest német kézen ma-
radt, Szécsényben tartották
azt meg. Végül Napóleon
tett egy hamvába holt kísér-
letet 1809. március 15-én:
„Gyülekezzetek azért öszve
Rákos mezejére, régi Õsei-
tek szokása szerént; tartsa-
tok ott igaz Nemzeti
Gyülést! És adgyátok tud-
tomra végzéseiteket.” Ide-
tartozik még egy valótlan,
de az 1848. március 15-i
forradalmat gyõzelemre se-
gítõ szállóigévé magaszto-
sult hír: Petõfi negyvenezer
emberrel áll Rákoson!

Kölcsey Ferenc 1814 ápri-
lisában Pestrõl a Rákos-
mezõn átkelve ment Szeme-
re Pálhoz Pécelre. Az ezután
született Rákos nymphájá-
hoz szóló versébe a haza-
szeretet és a szerelem ket-
tõssége tükrözõdik. Pécelre
vivõ útjain mindig fellelke-
sült a Rákosmezõn megpi-
henve. Pest felé visszatekint-
ve, szinte úgy láthatta a
Rákosmezõt, ahogy a tájat
az 1827-ben avatott kõbá-
nyai lebegõ vasútról készült
kép ábrázolja. 1817-ben
Rákóczi hajh címû versében
egyenesen Rákos szent me-
zejérõl szól. 

1823. január 22-én szüle-
tett meg Kölcsey Himnu-
sza. Erkel Ferenc megzené-
sítésében – amit Deák Fe-
rencnek ajánlott – énekel-
ték el a pesti Nemzeti Szín-
házban elsõként, 1844. jú-
nius 2-án. A Himnusz sorsa
egybeforrt hazánkéval, til-
tották az elnyomó diktatú-
rák: 1849 után, 1919-ben
és ennek nyomdokain
1949-ben. Az új himnusz
alkotására felkért Kodály
Zoltán felháborodva utasí-
totta el a próbálkozást, de
ettõl kezdve csak az alig
tûrt kategóriába tartozott
nemzeti imádságunk.

1837-ben írta Parainesis
Kölcsey Kálmánhoz címû
munkáját, melynek néhány
kiragadott mondata a má-
nak is szól.

„Bizonyos helyhez kell
azért kapcsoltatnunk, hogy
azt jótékony világítással ál-
landóul boldogíthassuk.
...Zrínyi csak egy Magyaror-
szágért halhatott meg... Sze-
resd a hazát! A társaságban
született ember nem önma-
gáé... Teljes birtokában len-
ni a nyelvnek, melyet a nép
beszél; ez az elsõ, s elenged-
hetetlen feltétel... Meleg sze-
retettel függj a hon nyelvén!
Mert a haza, nemzet és
nyelv, három egymástól vál-
hatatlan dolog.”

Karacs Zsigmond

Szinte Krúdy nyomdoká-
ba lépve anekdotázik Sár-
közi Mátyás, az emigrációs
magyar irodalom egyik jeles
képviselõje „A Király utcán
végestelen-végig” címû kis
kötetében. A Király utca há-
zainak mai számozását kö-
vetve eleveníti fel ennek a
mindenkor nyüzsgõ pesti
utcának 19–20. századi éle-
tét, históriáját. 

Németek, zsidók, magya-
rok együttélésével, gondjai-

val és örömeivel ismerked-
hetünk meg e könyvet la-
pozgatván. A folyamatosan
változó utca házainak törté-
nete egyben az itt élt embe-
rek világát is elénk tárja.
Megható, szellemes és rég
eltemetett érzelmi gyökere-
inket feltáró mû ez. A külsõ
látogató kritikus szemével
láttatja eleink életét – de
egyben bevezet a városrész
és az utca építészettörténeté-
be, mûvelõdéstörténetébe.

Elkészítésekor szerzõje ko-
rábban kiadott irodalomra
támaszkodik, meg is adja
tisztességesen forrásait,
amelyek a költõ Arany Já-
nostól a történész Vörös
Károlyig terjednek. A Kor-
társ Kiadó gondozásában
megjelent kötetet nem csu-
pán a Király utcaiak, vagy a
Teréz- és Erzsébetváros egy-
kori és mai lakóinak ajánl-
hatjuk, de olvasása kelle-
mes szórakozást, egyfajta
idõutazást adhat minden
helytörténet iránt érdeklõ-
dõnek.

g.t.

Király utcai történetek
Rendhagyó útikalauz

Fedák Sári 
a Király Színház elõtt 
(fotómontázs 1910 körül)

Rákosmezei gondolatok
Himnuszunk születésnapján

folytatás az elsõ
oldalról

A Conti kápolna története
A Pataky Mûvelõdési Központ kiadásában megjelenõ

Kõbányai Füzetek tudomásunk szerinti második számá-
ban szerkesztõje, Buzás Kálmán az 1739–1740-ben épí-
tett Conti kápolna történetét dolgozta fel, létrehozásától
napjainkig. A mûvészettörténész, építész szempontokat
alkalmazó tanulmány a kápolna történetén keresztül
Köbánya település fejlõdéstörténetének egyes részleteit
is érinti, a település és a kápolna „életében” jelentõs sze-
repet ellátó személyeket is bemutatja. 

A vastag mûnyomó papírt alkalmazó, gazdagon il-
lusztrált négyszínnyomású füzet anyagának szakmai lek-
torálását Bihari József végezte el. A Conti kápolna tör-
ténetének szakmai használhatóságához a füzet végén
közölt bibliográfia és képjegyzék is hozzájárul.
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Február végén immár har-
madik alkalommal került
sor a fõvárosi levéltárban a
Budapesti Helytörténeti
Emlékkönyv aktuális köteté-
nek bemutatására. A gyûjte-
mény azokat az elõadásokat
tartalmazza, amelyek a Bu-
dapesti Honismereti Társa-
ság által szervezett, Buda-
pesti Históriák sorozatában
eredetileg a 2005. év során
hangzottak el. Az elmúlt
években kialakult és megszi-

lárdult az egyes összejövete-
lek programrendje, s maga
a Budapesti Helytörténeti
Emlékkönyv is láthatóan
egységes szerkesztési, tipog-
ráfiai elveket követ.

A kötet gerincét az el-
hangzott elõadások, a társa-
sági beszámoló és a napra-
kész, igen pontos, rendkívül
hasznos helytörténeti adat-
tár adja, ezt jól egészít ki
Breinich Gábornak az elsõ
három kötetet áttekintõ,
azok fõbb jellegzetességeit
összefoglaló bevezetõje, va-
lamint Gali Ágnes váloga-
tott bibliográfiája.

A változatos és érdekes
közleményekbõl szinte csak
kiragadni lehet egy-egy írást,
mintegy elsõket az egyenlõk
között. Így feltétlenül meg
kell említeni a fõváros máso-
dik világháborús ostromát, a

pesti és budai oldal esemé-
nyeit ismertetõ összefoglalót
(Kalakán László), vagy a Jó-
zsef Attila Társaság létrejöt-
tére és mûködésére fényt
derítõ beszámolót (Veres
András), amelyet a Gát ut-
cai szülõház gyûjteményé-
nek bemutatása követ
(Losonczy Attila). Az elsõ vi-
lágháború éveinek nehézsé-
geit érzékeltette sok új adat-
tal Róbert Péter, s Kará-
csony Sándor elhalványo-
dott arcélét és tevékenységét
elevenítette fel Karacs Zsig-
mond. A kötet egyik legér-
dekesebb, több év kutatását
összefoglaló közlekedéstör-
téneti írása Krizsán Sándo-
ré, s igen elgondolkoztató
Bogárdi Mihálynak a régi és
az új Budapestet egymás
mellé helyezõ, elemzõ emlé-
kezése. Tóth József a fõvá-

ros 1945-öt követõ évtizedé-
bõl az egyházak és az állami
politika békésnek egyáltalán
nem nevezhetõ kapcsolatát
ismertette. Minden egyes al-
kalommal természetesen sor
került a helyi gyûjtemények
és egyesületek történetének,
mûködésének, kiadványai-
nak bemutatására is; ezek az
aktualitások a zálogai és
hordozói a lokálpatrióta
szemlélet kialakulásának.

Az elõadássorozatot a vál-
tozatos témák és az érdeklõ-
dõ közönség tartja életben,
az elhangzottak nyomtatott
változatban való megjelen-
tetését pedig több helyrõl is
támogatják. Az immár har-
madik sorozatot magában
foglaló kötet méltó módon
reprezentálja életre keltõinek
közösségerõsítõ szándékát.

Buda Attila

Sajtótörténeti és ipartörté-
neti dokumentum is egyben
az Ipartestületek Országos
Szövetségének lapja, az Ipa-
ros Újság megjelenésének
50. évfordulójára kiadott
kötet, az Öt évtized Ötven
kézmûves dinasztia. Nem
csupán a hazai kézmûves
dinasztiákról, de a szövet-
séggel szorosan együttmû-
ködõ folyóirat részletes tör-
ténetérõl, rovatainak kiala-
kulásáról, érdekvédelmi te-
vékenységérõl, a lapjain
megjelent akciókról, pályá-
zatokról is tájékozódhatunk
belõle. A koncepciójában
eddig példa nélküli kötetet
Sarkadi Nagy Emília szer-
kesztette. 

A fõvárosból az újságírók
13 mestert kerestek fel, akik
a szakmák széles skáláját
képviselik – szerepel közöt-
tük ostyasütõ, orgonaépítõ,

csillárkészítõ, látszerész, asz-
talos, pék, kesztyûs, szikvíz-
készítõ és gázszerelõ egy-
aránt. Többségük ma is
folytatja apja, nagyapja
mesterségét, de találhatunk
példát a történelem kény-
szere miatt pályát változtató
leszármazottra is, aki szülei
mesterségét nem elfelejtve,
családtörténeti kutatásokat
végez. A budapesti meste-
rek közül hatot Gábriel Ti-
bor szólaltatott meg, a töb-
bieket Gergely György,
Sámathy Tamás és Sóvári
Gizella kereste fel.

Az IPOSZ elnöke, Szûcs
György a kötet bevezetõjé-
ben a kézmûves mesterek
jelentõségét emeli ki: „Ez a
munka nagyon sokrétû, és
az erõfeszítések, eredmé-
nyek hátterében ott van a
családi vállalkozások sok tí-
zezres sokasága. Az õ min-

dennapi, szívós munkájuk-
kal létrehozott teljesítmény
az, amire mindenkor lehe-
tett építeni, ha sorsfordító
idõszak elõtt állt hazánk.”

A jubileumi kiadvány tör-
téneti részét félszáz interjú
teszi ki, melyek a kamarák
által javasolt, szakmájukban
kimagaslóan teljesítõ di-
nasztiák képviselõivel ké-
szültek. A beszélgetések so-
rán a mesterségek rejtelmei-

vel, a hagyományok élet-
ben tartásával és családi,
egyéni sorsokkal is megis-
merkedhetünk. 

Az interjúkat több fény-
kép, archív fotó vagy irat-
anyag közlése teszi hitelessé
és szemléletessé. Az ipartör-
ténettel és helytörténettel
foglalkozó kutatók számára
egyaránt értékes, jól hasz-
nosítható ez a kiadvány.

(szm)

Hagyománnyá vált kezdeményezés
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv III.

Öt évtized 
– Ötven kézmûves dinasztia

A Grünberger család csillárjai az Uránia moziban



Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2007. április12

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:
Sze., P.: 13–17 óra és bejelentkezés
esetén K., Cs.: 10–14 óra.

Budapesti Helytörténeti
Emlékkönyv III. / szerk.
Gábriel Tibor. – Budapest :
Budapesti Honismereti Tár-
saság, 2007. – [... szerzõi
Kalakán László, Haraszti Gá-
bor, Kriston Vízi József,
Pándy Tamás et al.]. – 240 p.
ill. 21 cm.

Buza Péter (1942-): Fürdõzõ
Budapest : kétezer éve nya-
kig a vízben... sõt! / Buza
Péter. – Budapest : Holnap,
cop. 2006. – 160, [1] p. : ill.
; 24 cm. – (Mesél a város)

Kapolka Gábor: Séták a zsi-
dónegyedben = Walks in the
Jewish quarter. – Budapest /
[fképezte ... Kapolka Gábor] ;
[elõszó: Bächer Iván] ; [kép-
leírások ... Kapolka Gábor et
al.] ; [ford. ... Rácz Katalin]. –
Budapest : Vince K., 2006. –
231 p. : ill. ; 13x13 cm

Dent, Bob: Budapest 1956 :
a dráma színterei / [... az elõ-
szót írta Rainer M. Já-
nos]. –Budapest : Európa,
2006. – 403 p. : ill. ; 24 cm

Eörsi László (1955-): 1956
mártírjai : 225 kivégzett fel-
kelõ. Budapest a forradalom
napjaiban / Szentpétery Ti-
bor fotói. – [Budapest] :
Rubicon-Ház, 2006. – 212
p. : ill. ; 21 cm

Balogh András: A fõvárosi
gázszolgáltatás 150 éve / [...
írták: Balogh András, Gu-
lyásné Gömöri Anikó, Vadas
Ferenc] ; [közread. a Fõvá-
rosi Gázmûvek Zrt.]. – Bu-
dapest : Fõv. Gázmûvek
Zrt., 2006. – 207 p. : ill. ; 31
cm

Dezsõ Tamás: Józsefváros =
Joseph town / [fképek, elõ-
szó] Dezsõ Tamás ; [ford.
Farkas Ákos] ; [kiad. Buda-
pest Fõváros Önkormányza-
ta Fõpolgármesteri Hivata-
la]. – [Budapest] : Városhá-
za, cop. 2006. – 93 p. : ill. ;
24 cm

Salamin András (1944-):
Hegyvidéki utcanév-lexi-
kon. – Budapest : Infotop Kft.,
2006. – 100 p. : ill. ; 28

cm. – (Hegyvidékünk gyöngy-
szemei ; 10.)

Budapest templomai: Rá-
kosmente, XVII. kerület /
[szerzõk Fabó Beáta et al.] ; ;
[a fotókat kész. Keszegh Ist-
ván...] ; [közread. a] Buda-
pesti Városvédõ Egyesület. –
[Budapest] : Bp. Városvédõ
Egyes., [2006].– 60 p. : ill. ;
21 cm. – (Templomtörténeti
sorozat ; 5.)

Kemény Mária: A Szent Ist-
ván-bazilika : egy templom-
építés története. – Budapest :
Terc K., 2006. – 72 p. : ill.,
színes

Rózsadomb és vidéke teg-
nap és ma / ... írta és fény-
képezte Csákányi Lajos ;
mai fotók: Götze Krisztina. –
[Budapest] : C+S BT,
[2006]. – 152 p. : ill. ; 21
cm

Festõi Ferencváros / írta
Gönczi Ambrus, Várnai Ve-
ra, Winkelmayer Zol-
tán. – Budapest : Ráday
Könyvesház, 2006. – 138 p. :

ill., fõként színes ; 30
cm. – (Ferencváros képi áb-
rázolásokon).

Terei György: Kána falu Ár-
pád-kori temploma és teme-
tõje : Budapest, XI. kerület,
Kõérberek-Tóváros. – Buda-
pest : [KÖH], 2006. – 16 p. :
ill. ; 17 cm. – (Régészeti érté-
keink ; 16.)

Hegedûs Katalin: A 150
éves Eötvös József Gimnázi-
um története : az iskolaépü-
let története. – [Budapest] :
Reáltanoda Alapítvány,
2006. – 309 p. : ill., részben
színes ; 24 cm

Gráberné Bõsze Klára: A
Veres Pálné Gimnázium tör-
ténete. 1. köt. Az Országos
Nõképzõ Egyesület taninté-
zetei és a leánygimnázium,
1869/70 - 1947/48. – Buda-
pest : Veres Pálné Gimnázi-
um, 2006. – 377 p., 9 t. :
ill. ; 24 cm. – (Schola-Orbis
magyar iskolatörténeti adat-
tár ; 1.)

Gali Ágnes

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XXII.
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A pápai Jókai Mór Városi
Könyvtár Jókai Füzetek so-
rozatában jelent meg Ür-
mös Lóránt újságíró „Elfe-
lejtett Zeneszerzõnk Szaba-
di Frank Ignác élete 1824–
1897” címû kötete. Bízvást
kötetrõl beszélhetünk az
A/5-ös formátumban, 130
oldalon megjelent tanul-
mány esetében, de rögtön
fel is merülhet a kérdés,
hogy miért is foglalkozunk
mi ezzel a pápai könyvvel.

Szabadi a kávés és a ze-
neszerzõ – így ismerték Pes-
ten Szabadi Frank Ignácot
az 1800-as évek második
felében. Kortársa, idõsebb
Ábrányi Kornél zenekritikus
emlékezete szerint „Mozgal-
mas, viszontagságos s a vál-
lalkozások minden válfaján
hol sikerrel, hol sikertelenül
keresztül-kasul száguldott
egyéniség volt, ismert alak
az egész fõvárosban, sõt
mondhatni az egész ország-
ban. Csárdás kompozícióit

csak úgy öntötte magából,
alig volt a naptárnak olyan
nõi neve, melyre csárdást
ne írt volna. A befordultam
a konyhába és a Jaj, de fáj
kezdetû dalnak is õ volt a

szerzõje. Míg tartott mibõl,
bõkezû mecénása volt a
szegény zenészeknek...”

Frank Ignác 1824-ben
született Pápán (A Szabadi
nevet 1864-ben vette fel.),
iskoláit itt végezte, majd be-

iratkozott a bécsi konzerva-
tóriumba. Rövid tanulás
után európai, majd észak-
afrikai útra indult. A szabad-
ságharc hírére hazatért,
részt vett a küzdelmekben,
végül tüzér fõhadnagyként
a komáromi várban tette le
a fegyvert. Pápára visszatér-
ve átvette apjától a Griff fo-
gadót. Elsõ csárdásainak
kottáit 1856-ban adták ki
Pesten. Gyakran járt a fõvá-
rosban, barátokra tett szert
a költõk és zeneszerzõk kö-
zött, akik segítették, hogy
1865-ben Pestre költözhes-
sen. Elsõként a belvárosi
Rózsa téren (a mai Duna ut-
ca–Váci utca környéke) nyi-
tott borozót, amelyben saját
somlai borát árulta, közben
Zenemûkedvelõ Társulatot
alakított. 

Egy évvel késõbb bérbe
vette a híres Komlókert ven-
déglõt – akkoriban Pest leg-
szebb és legnagyobb mula-
tóhelye volt a pesti Várme-

gyeházával szemben a Grá-
nátos utcában (a mai Vá-
rosház utca) – amelyet
1874-ig vezetett. A vendé-
gek ide fõleg a magyar ze-
néért jártak. Szabadi 1867-
ben a párizsi világkiállításra
társasutazást is szervezett.
Késõbb a Múzeum kõrúti
Delicatesse Kávéházat
(Grand Café Delicatesse)
nyitotta meg. Ez nem csak a
hideg franciás ételeirõl lett
ismert, hanem arról is, hogy
itt gyülekeztek azok az ifjak,
akik a törökök mellett tar-
tottak szimpátia-tüntetést a
török–orosz háború idején.
A kötetbõl azt is megtudjuk,
hogy ennek hatására írta
meg Szabadi a Török-ma-
gyar indulóját, amelyet
Massanet francia zeneszerzõ
hangszerelésében a párizsi
Operaházban játszottak.

Szabadi kötetében sok ér-
dekességet olvashatunk a
kiegyezéskori Pest vendég-
lõi és kávéházi életérõl, a
korabeli tánczenét számos
Szabadi mû itteni kottájából
ismerhetjük meg.

L.

Néhány éve, pontosabban
2002-ben az építészettörté-
net iránt érdeklõdõk igazi
csemegeként vehették kézbe
a Holnap Kiadó Építészet
Mesterei sorozatának elsõ
kötetét, amely Ybl Miklós al-
kotásait, egyben a mester
életét az ismert szakiroda-
lomra, korabeli folyóiratokra,
levéltári dokumentumokra
stb. támaszkodva tárta elénk.

A sorozat második kötete-
ként 2003-ban már Lechner
Ödön életmûvével ismer-
kedhettünk. A 2004. év kü-
lönösen termékeny volt. Ek-
kor három kötet is „beérett”,
historikus hûséggel ábrázol-
va Feszl Frigyes, Hausz-
mann Alajos és Medgyasz-
szay István alkotásait. A kö-

vetkezõ évben, 2005-ben
Steindl Imre és Vágó József
építészeti stílusait, mûveit
bemutató könyvek jelentek
meg. Talán említeni sem ér-
demes, hogy ezek az építé-
szek a reformkortól a 20.
század közepéig meghatáro-
zó tervezõi voltak Budapest
épületeinek. Építészeti iro-
dáik – sokszor egymással is
versenyezve – kapták meg a
mai városkép szempontjá-
ból legjelentõsebb köz- és
magánépületek tervezési,
gyakran építési megbízásait
is. Munkásságuk nem csak
Budapest, de a Kárpát-me-
dence építészetének megha-
tározó elemei voltak.

Ezt nagyon jól igazolja a
sorozat legújabb, Várallyai

Réka által megírt kötete,
amely Komor Marcell és Ja-
kab Dezsõ életmûvérõl ad
panorámaképet. A két épí-
tész a lechneri nemzeti stí-
lus, a magyar szecesszió leg-
inkább termékeny tanítvá-
nya volt. Mintegy félszáz
meg is valósult épületük hir-
dette alkotó fantáziájukat.
Ez a két ember mindenkor
támogatta egymást, jó bará-
tok és egyben a „magyaros”
építészet legjobb mûvelõi

voltak. Terveik között szere-
pelt a mai Erkel Színház
elõdje a Népopera (1911),
a Benczúr utcai Liget Sza-
natórium (1909), a két lép-
csõben emelt OTI palota
(1913, 1929) stb. Gerle Já-
nos sorozatszerkesztésében
míves kivitel, kiváló tipog-
ráfia, mûnyomó papír,
négyszínnyomás, sok száz
kép és tervrajz jellemzi ezt a
kötetet. 

—gt—

Szabadi a kávés és a zeneszerzõ
Egy tartalmas élet krónikája

A Laura csárdás kottájának
borítója

Az építészet mesterei
Komor Marcell és Jakab Dezsõ

Részlet a marosvásárhelyi Kultúrpalotából
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A Fekete Sas Kiadó, a Bu-
dapesti Történeti Múzeum
és a Terézvárosi Mûvelõdési
Közalapítvány által kiadott
kötet szerzõi (Branczik Már-
ta – Demeter Zsuzsanna), a
BTM Kiscelli Múzeumának
munkatársai nem véletlenül
használják az állomás szót
könyvük címében. A megje-
lent könyv, a „Budapesti
építkezések állomásai”-nak
elõzménye volt ugyanis az a
kiállítás, amelyet a millenni-
umi földalatti vasút egyes
megállóiban láthattunk né-
hány évvel ezelõtt. A kiállí-
tás a megállókhoz közel esõ
jelentõs épületek dokumen-
tumait tárta a közönség elé,
s az azokat tervezõ építészek
életmûvébe is bepillantást
engedett. 

A kiadott mû megtartva
ezt a szerkezetet, elsõként a
millenniumi földalatti vasút
építését mutatja be, majd a
Vörösmarty térrõl indulva
magát a teret és történetét,
majd a Vigadót, s építészét
Feszl Frigyest, néhány más
jelentõs épületének fotójá-
val, illetve tervrajzával
együtt. S haladunk tovább,
a Deák téri evangélikus
templom után a Bazilika,
majd az Operaház követke-
zik, de nemcsak épületek,
hanem városépítészeti
együttesek is megjelennek,

mint az Andrássy út, a
nagykörút után a Körönd,
vagy a Hõsök tere, míg vé-
gül eljutunk a Széchenyi
fürdõhöz, s utoljára a Mexi-
kó úti végállomás kapcsán
az Erzsébet Nõiskolához.
Eközben megismerjük Bu-
dapest (s az ország) minden
jelentõs 19. századi, 20. szá-
zad eleji építészét Pollack
Mihálytól Lajta Béláig, s az
építészeken keresztül Buda-
pest építészetének „állomá-
sait”, az egyes stíluskorsza-
kokat is. Az 1808-ban meg-
alakult Szépítõ Bizottmány
felügyeletével létrejött 19.
század eleji klasszicista Pest
Hild József és Pollack ter-
vezte jellegzetes épületeit
követi a romantika, majd az
1860-as évektõl a historiz-
mus (elõször Ybl neorene-
szánsz alkotásai, majd a
neobarokk pl. Hauszmann-
tól), a századfordulón a sze-
cesszió (Lechner), míg
megérkezünk az art deco,
sõt Lajtával a modernizmus
kezdetéig.

A 362 oldalas, szép kiállí-
tású könyv a látványra épít,
a rövid, magyar-angol nyel-
vû ismertetéseket gazdag
képanyag követi, amely ke-
vés kivételtõl eltekintve a
Kiscelli Múzeum gyûjtemé-
nyeibõl származik, elsõsor-
ban az Építészeti Gyûjte-

ménybõl és a Fényképtár-
ból. A közel 400 építészeti
terv és régi fénykép Buda-
pest építészettörténetének
sok fontos, eddig ismeretlen
dokumentumát tárja a
nagyközönség elé (például
a Széchenyi fürdõ, vagy
Lajta eddig nem publikált
tervei), ezáltal felkeltheti a
kutatók figyelmét is ezen
gyûjtemények páratlan
anyaga iránt. Az Építészeti
Gyûjtemény közel 35 ezer
darabot számláló, elsõsor-
ban budapesti vonatkozású

dokumentuma (tervek, épí-
tészhagyatékok), s a Fény-
képtár mintegy 200 ezer,
fõként topográfiai jellegû
fotója még sok kincset rejte-
get, amelybõl most ízelítõt
kaphattunk. Tehát nemcsak
a szép könyvek iránt rajon-
gó, Budapest régi arculatát
kedvelõ lokálpatrióták for-
gathatják örömmel ezt a kö-
tetet, amely a külföldiek
számára útikönyvként is
ajánlható, de az építészet-
történet iránt érdeklõdök
számára is tartogat újdon-
ságokat, tanulmányozni,
gyönyörködni való rajzo-
kat, fotókat.

Gali Ágnes

Már az új évezredben,
2001. január 15-én alakult
meg a Magyar Emlékekért
a Világban Egyesület,
amelynek célja a külföldön
lévõ magyar emlékhelyek
gyûjtése, bemutatása és
megjelölése. A közhasznú
egyesületként hat éve mû-
ködõ szervezet a Magyar
Kultúra Alapítvány Székhá-

zában (Budapest, I. kerület,
Szentháromság tér 6.) 2007
elsõ félévi érdekes  elõadá-
sait az aktuális jelentõs év-
fordulók határozták meg (a
pozsonyi csata; Árpád-házi
Szent Erzsébet; Szent Imre
herceg; gróf Batthyány La-
jos...). 

Április 24. – Magyar
emlékek nyomában Len-

gyelországban (I.) (Rákóczi
és kuruc emlékek Lengyel-
országban. Utazás Nedec
várától Bukovina Tatranska-
ig, a „kuruc” nevû családo-
kig.) Köszöntõt mond: Ko-
vács István volt krakkói
konzul, s a támogató Rákó-
czi Szövetség elnöke: dr.
Halzl József (Képek: Chi-
kány G., Deák P. Martényi
Á. és Messik M.)

Május 8. – Magyar emlé-
kek Dániában – egy dán
emlék Pest-Budán: Ander-

sen a Duna partján. Eõadó:
Koncz Péter egyetemi hall-
gató. 

Május 22. – Hollandia
magyar emlékei. Magyar di-
ákok emlékei Frízföldön,
Franekerben. Elõadó: Se-
bestyén József egyesületi
tag, a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal munkatársa.

Elõadásaikat az említett
intézmény Budavár termé-
ben, minden hónap máso-
dik és negyedik keddjén, 18
órai kezdéssel tartják.

Budapesti építkezések állomásai
A Fényképtár és az Építészeti Gyûjtemény kincsei

Magyar Emlékekért 
a Világban Egyesület

’56-os iskolai 
vándorkiállítás

Pestszentimrei kezdeményezés

1956 ötvenedik
évfordulója alkal-
mából január 19-én
a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Tör-
téneti Társaság
vándorkiállítását a
Kastélydombi Álta-
lános Iskolában dr.
Sipos András, Bu-
dapest Fõváros Le-
véltára fõlevéltá-
rosa nyitotta meg.
Ez a kiállítás jó példája azoknak a kezdeményezések-
nek, melyek a kiállítótermekbõl az iskolákba helyezik
át egy városrész történeti múltja valamely részének be-
mutatását.
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A dunai félsziget északi ré-
sze, mint a fõváros egyik
legjelentõsebb munkáskerü-
lete, neuralgikus ponttá vál-
tozott ama bizonyos két hét
alatt. Mert, noha a korábbi
években sokszor a belpoliti-
ka hivatkozási pontjává
vált, azokban a napokban
mégis, mint az ország lakos-
ságának döntõ többsége, az

itt élõk is hitet tettek a sza-
badságvágy mellett. Itt tar-
tott ki legtovább a fegyveres
ellenállás, itt erõsödött meg
annyira a munkástanácsban
megtestesült hatalom, hogy
azt csupán két hónapos
fennállás után, karhatalmi
erõvel lehetett megtörni.

A Bárány Tibor és Bolla
Dezsõ szerzõpáros Csepeli-
ek ’56-ról címû kötete nem
a politikatörténet elfogult-
ságoktól mentes, ám éppen
ezért némiképp eltávolító is-
mertetése, s nem adja az el-
hallgatott, tiltott múlt napja-
inkra egyre pontosabban és
részletesebben feltáruló ese-
ményeit sem – mindezt más
kiadványok tartalmazzák –,
hanem legfõképp az egyko-
ri személyes történetek
gyûjteményét tartalmazza.
Mindezt azonban kézi-

könyvszerûen, kimondottan
a több szempontú megérté-
sére törekvõ szándékkal. Ezt
támasztják alá a kiegészítõ
részek: a forradalmi Csepel
térképe az egyes események
helyének megjelölésével, il-
letve egy-egy fényképpel il-
lusztrálva, az áldozatok és a
kivégzettek névsora, az or-
szágos és a helyi kronoló-
gia, valamint a Csepel Ön-
kormányzata által, az 1956-
os tetteik miatt díszpolgári
címet kapott személyek élet-
rajza. Külön ki kell emelni a
gyûjtemény korabeli hely-
színeket ábrázoló fénykép-
felvételeit, valamint a per-
iratok és az akkori napi saj-
tó egy-egy oldalának ha-
sonmásait, amelyek igen jól
érzékeltetik a tettek és kö-
vetkezményeik valóságát. A
felidézett események érde-

kességét fokozza, hogy a ka-
tonai alakulatok egykori,
alacsonyabb beosztású tag-
jai is megszólaltak, s evvel
olyan magánemberi és álta-
lános körülmények megis-
merése is lehetõvé válik,
amire eddig nem sokszor
kerülhetett sor.

A kiadvány a Kádár-kor
hasonló jellegû kiadványai-
val szemben nem törekszik
sem általános apológiára,
sem kinyilatkoztatott trium-
fálásra. Az áldozatok névso-
rában egyaránt megtalálha-
tók mindkét oldal képvise-
lõi, s az emlékezések, ha
némelyikük az érzések és
indulatok továbbélését
megtartotta is, az emberileg
érthetõ ön(át)értelmezéssel
együtt sem fekete-fehér, ha-
nem árnyalt, továbbgondo-
lásra késztetõ képet mutat-
nak az utókornak.

B. A.

A budapesti kerületek ön-
kormányzatainak helytörté-
neti gyûjteményei és múze-
umai vezetõi március 22-én
a Ferencvárosi Helytörténe-
ti Gyûjteményben jöttek
össze. A szakmai felügyele-
tüket ellátó Budapesti Tör-

téneti Múzeum 2007 janu-
árjától kinevezett szakta-
nácsadója, Bertáné dr. Var-
ga Judit tudományos titkár
a muzeális anyagok nyil-

vántartási jogszabályairól és
napi alkalmazásairól adott
részletes tájékoztatást,
amely a leltárba vétel, a se-
lejtezés és a digitalizált nyil-
vántartásra való áttérés té-
maköreit egyaránt felölelte.
Egyidejûleg bejelentette,

hogy szeptember végéig az
összes kerületi muzeális in-
tézményt, múzeumot sze-
mélyesen fel fogja keresni.
Javasolta a kerületi gyûjte-

mények 3–5 éven belüli – a
meglévõ partneri kapcsola-
taikat is erõsítõ – közös fel-
lépését egy kidolgozandó
konkrét projekt kapcsán. A
gyûjtemények vezetõi meg-

állapodtak abban, hogy kö-
vetkezõ összejövetelükön az
Óbudai Múzeumban, június
14-én az elsõ félévi tevé-
kenységeik értékelését vég-
zik el.

Postatörténet 
a XIII. kerületben

A XIII. kerületi Helytörténeti Klub január 18-án mutat-
ta be Róbert Péter Kerületi postatörténet címû kiadvá-
nyát az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjteményben. A
XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek sorozatának 12. tag-
jaként jelent meg ez a tanulmány, amely a kerület pos-

tatörténetét tárta fel. Bevezetõjeként a hazai postatörté-
netbe kapunk betekintést, majd a XIII. kerület postáinak
történetét olvashatjuk a Duna Plázától a Nyugati postá-
ig bezáróan. A szerzõ bemutatja a kerületi postai intéz-
ményeket is (Lehel utcai postaközpont, Váci utcai fenn-
tartó üzem, Lipótközpont).

Csepeliek ’56-ról

Helytörténeti 
gyûjteményvezetõk találkozója

Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény

A muzeális tárgyak nyilvántartásáról is szó esett
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Ingyenes lapunk kereskedelmi forgalomba nem kerül, megtalálható a
budapesti kerületek múzeumaiban, helytörténeti gyûjteményeiben,
Budapest Fõváros Levéltárában, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
kerületi fiókjaiban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti
Kulturális Alapprogramja, a Nemzeti Civil Alapprogram és a kerületi

önkormányzatok támogatásával jelenik meg.
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A Nemzeti Múzeum kert-
jében rendezik meg 2007.
május 19-én és 20-án a
Múzeumi majálist. A Múze-
umkertben csaknem 100
budapesti, vidéki és hatá-
ron túli gyûjtemény ad
majd ízelítõt látnivalóiból és
a kulturális tárca is ezen a
hétvégén adja át az Év Mú-
zeuma díjat. 

A 2006. évi múzeumi ma-
jálison a nagy múzeumok

mellett a fõvárosi kerületek
önkormányzati fenntartású
helytörténeti gyûjteményei,
múzeumai is megjelentek: a
ferencvárosiak, újpestiek,
angyalföldiek, kispestiek,
valamint az óbudaiak és a
XVII. kerületiek. Az elõzetes
terveik szerint idén ismét ott
lesznek a Múzeumi majáli-
son a múlt évben is részt ve-
võ kerületek közgyûjtemé-
nyei.

Az Európa Tanács véd-
nökségével Magyarországon
szeptember harmadik hétvé-
géjén, idén szeptember 16-
án és 17-én, rendezik meg a
Kulturális Örökség Napjait,
amelynek témája a
„Haza és haladás”, a
reformkor és a klasz-
szicizmus lesz. 

Ezen a két napon
Budapesten is sok
száz különleges épület nyitja
meg kapuit az érdeklõdõk
elõtt. A helyi szervezõnek
érdemes megkeresni a helyi
önkormányzatok, múzeu-
mok, helytörténeti gyûjte-
mények, mûvelõdési házak,
idegenforgalmi irodák, tör-
ténelmi és/vagy hagyo-
mányõrzõ, illetve város- és
faluvédõ egyesületek, egy-
házak képviselõit, mûem-
lékvédelmi felügyelõket, fõ-
építészeket, közmûvelõdési
szakembereket, civil mûem-
lékvédõ kezdeményezések

kivitelezõit. Az említettek
bevonásával alakíthatják ki
saját környezetükben az
adott térség szervezõhálóza-
tát, melynek tagjai rendsze-
resen találkoznak és a to-

vábbi szervezést is
vállalják. Ezáltal
könnyebben össze
lehet hangolni a
munkát, és el lehet
osztani a feladatokat. 

Lehet, hogy a szervezésre
megalakult csoport az épü-
letek nyílt napja után is
fennmarad, és egy állandó,
a helyi történeti múlt ápolá-
sával foglalkozó szervezetté
válik, amely a következõ év-
ben is vállalja a Kulturális
Örökség Napjai helybeli
szervezését, és más célok ér-
dekében is mozgósítható.

A www.oroksegnapok.hu
honlapon lehet majd tájé-
kozódni a Kulturális Örök-
ség Napok programján tör-
ténõ részvételrõl.

A magyar sajtó napjára
emlékezve március 14-én
Budapesten átadták a Ma-
gyar Újságírók Országos
Szövetsége szakmai kitünte-
téseit és sajtódíjait. Az élet-
mû-díjként odaítélt Aranytol-
lat tizenketten vehették át az

idén, köztük Del Medico Im-
re, a magyar sajtólevelezõk
doyenje, a Budapesti Honis-
mereti Társaság egyik alapí-
tó tagja. A Fekete Sas Kiadó-
nál 2006-ban megjelent Éle-
tem címû könyvét mostani
számunkban ismertetjük.

Az Angyalföldi Helytörté-
neti Gyûjteményben (1132
Budapest, Váci út 50.)
március 22-én, 16 órakor
Buza Péter várostörténész
nyitotta meg a „Meg is mo-
sakodjál – Higiénia a 20.

században” címû idõszaki
kiállítást. 

Az érdekes tárlat április
27-ig látogatható: kedden,
szerdán, csütörtökön 11 és
17 óra között, pénteken 9-
tõl 16 óráig.

Múzeumi majális 
a Múzeumkertben

A kerületi közgyûjtemények pavilonja (Múzeumkert – 2006) 
Fotó: Kriston Vizi József

Gratulálunk

Kulturális Örökség Napok
Haza és haladás – 2007. szeptember 16–17.

Higiéniai kiállítás
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