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A magyar kabaré hivatalos
születésnapjára
1907 márciusában került sor,
de a számtalan
korábbi – tiszavirág életû – kísérlet mellett
mégse menjünk
el szótlanul. A
millennium idejére lassanként
eltünedeztek a
német cégtáblák és az utcákat magyar történelmi alakok
után keresztelték el, de a pesti orfeumokban
és zengerájokban még mindig német nyelven gajdol(Folytatása a 3. oldalon.)

Franz Mayer mellszobra
a budapesti Pannonia Sacra Általános iskola udvarán

Pest elsõ árvaháza, a
Josephinum 1843-ban létesült, a József nádor felgyógyulásának örömére tett
alapítványból. A mai Üllõi
út 76. szám alatt állt, ahol
mintegy 180 fiúárváról
gondoskodtak, 14–15 éves
korukig – iskoláztatásukról

Jótékonysági bál a Honismeretért
A haza, a szülõföld
javára adakoztak
A Honismeret címû folyóirat javára rendezett jótékonysági bál április 20-án
valósult meg az Újpesti Polgárcentrum tükörtermében.
A Honismereti Szövetség
február végi összejövetelén
hangzott el, hogy a szervezet állami és pályázati támogatásainak folyamatos csökkenése már az alapszintû
mûködésüket veszélyezteti.
A Budapesti Honismereti
Társaság nevében ekkor

Halász Péter, Bóta Piroska és Pistyúr Zsófia a jótékonysági bálon

ajánlottam fel a Honismeret
folyóirat támogatása céljából egy fõvárosi jótékonysá-

gi est szervezését. Döcögõsen indult a szervezés, végül
(Folytatása a 4. oldalon.)

sem feledkeztek meg. E nemes gesztus követõre talált
a szabadságharc végén a
császári hadbíróság által
rangját vesztett Mayer Ferencnél, aki 1853. évi végrendeletében 80 ezer forintot hagyományozott egy
Budán felállítandó fiúárvaházra. Elébb a mostoha
közjogi viszonyok, majd az
idõ borított fátyolt e gyermekbaráti kezdeményezésre. 1861-ben közadakozásból megalapították Pest város árvaleányházát a mai
Jókai utcában, mely 1872ben a Rottenbiller utca 50be költözött. A Mayer-féle
hagyatékot Buda városa
kezelte és majd csak a székesfõváros létrejötte után
vették tervbe az árvaház
megnyitását. A megvalósulásig még egy évtizedet várhattunk.
Franz Mayer német polgári családból született 1776.
február 29-én Csehország(Folytatása a 13. oldalon.)
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Kabaré 100
„Amikor a humorban még nem ismertek tréfát”
A Budapesti Történeti
Múzeumban Kabaré 100
címmel május 18-án nyílt
meg a pesti magyar nyelvû
kabaré 100 éves jubileumára emlékezõ kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum
és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet öszszefogásának köszönhetõen. E tárlat rendezõje Bertáné dr. Varga Judit volt.
Sûrû dohányfüst, kackiás
lámpaernyõk, vörös fény,
pirinyó asztalok mellett hûtõvödrökben pezsgõ, Szép
Ernõ csípõs rigmusai, Heltai
Jenõ dalai – ilyen volt száz
éve az elsõ pesti kabaré, a
Bonbonniére a Teréz körúton, a mai Mûvész Mozi
helyén. És hogy mi maradt
ránk ebbõl mára, arra a Budapesti Történeti Múzeum
„Kabaré 100” címû tárlata
válaszol. A Múzeumi Világ-
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York Kávéház márványasztala Nagy Endre, Heltai Jenõ, Molnár Ferenc kézjegyével. Néhány tárgy a ki-

napon,
május
18-án nyíló kiállítás a mûfaj hõskorát eleveníti
fel, amikor íróink
legjava, köztük
Ady Endre, Kosztolányi Dezsõ,
Molnár Ferenc,
Gárdonyi Géza,
Heltai Jenõ és
Karinthy Frigyes
voltak a kabaré
szerzõi, megteremtve egy addig
ismeretlen mûfajt, az irodalmi
kabarét.
A János vitéz
Iluskájaként megismert kabaréénekesnõ, Medgyaszay Vilma BTM Kiscelli Múzeum
tüll kendõje, kézi (Fotó: Szalatnyay Judit)
tükre, kedvenc kutyájának állítottak sokaságából, meféltett fotója, vagy a New lyek az egykori kabaréhely-

színek, az elõadott sikeres
mûsorszámok, a színészek,
és nem utolsósorban a halhatatlan szerzõk elõtt tisztelgõ kiállítás részét képezik. A tárlat látogatói eredeti hangfelvételen hallgathatják Nagy Endrét, régi
kabaréjeleneteket nézhetnek meg, egy pénztárkönyv
segítségével bepillantást
nyerhetnek az akkori bohémvilág
mindennapi
gondjaiba, és láthatják azokat a korabeli színes karikatúrákat, amelyek a magyar
kabaré nagy alakjairól, többek között Kabos Gyuláról
és Békeffi Lászlóról készültek.
A Budavári Palotában
szeptember 20-ig látható kiállításon az egykori szórakozóhelyet idézõ enteriõrben
filmek, fotók, hangfelvételek
és eddig ki nem állított relikviák adják vissza a századelõ e sajátos intézményének
hangulatát.
(Forrás: www.btm.hu)

Floralia,
tavaszünnep Aquincumban
2007. május 19–20-án tizennyolcadik alkalommal
került sor az Aquincumi Baráti Kör valamint az Aquincumi Múzeum szervezésében, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola közremûködésével, a római hagyományokat idézõ Floralia ünnepre.
Flóra ünnepe, a Floralia a
rómaiak egyik legnagyobb,
évenként megrendezett rendezvénye volt.
Az Aquincumi Múzeumban tartott, ókori életmódot
idézõ rendezvény programjai között szerepeltek antik
ügyességi és sportjátékok,
fegyverpróbák, gyermek
pantomimjáték a Garabonciás Együttes elõadásában,
gladiátorjátékok, hadibemutató, kerámiakészítés,
antik színház. Az ókori hajó-

zás történetérõl egy elõadást hallgathattak meg az
érdeklõdõk, amelyhez hajómakett készítése is kapcsolódott.
2007-ben Aquincumban
elõször a program keretén
belül került sor a IV. Országos Stratégiai Játék Bajnokságra, amelynek eredményhirdetése a romkerti színházban volt, május 20-án.
A foglalkozások mellett a
látogatók virágokat, mézet
és méztermékeket, ásványokat vásárolhattak, római
ételeket
fogyaszthattak.
Nagy sikere volt a beöltözésnek, amikor is a résztvevõk kelta és római ruhát ölthettek magukra. Errõl aztán
fénykép is készült, amelyet
múzeum honlapjáról mindenki szabadon letölthet.
Hosszú sorok álltak Ursula

Flóra ünnepe a római hagyományokat idézi fel

kelta jósdája elõtt is, ahol
bárki megtudhatta, mit hoz
számára a jövõ.
Idén egy igen sikeres
Floralia rendezvény résztvevõi lehettünk, amely az elmúlt két évtized legnagyobb
látogatószámát hozta. Évrõl-évre bõvül és színesíti a
programot a hagyományõrzõ csoportok részvétele,

amelybõl most a kelta életmódot felelevenítõ TEUT
OS és Szarvas Törzs, a
Norde Gard, OSUS törzs, a
római és germán hadi jeleneteket idézõ komáromi
Legio Brigetio, valamint gladiátorjátékokkal a Familia
Gladiatoria volt jelen.
Csaplárné
Csépányi Andrea
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Százesztendõs a magyar kabaré
z folytatás az elsõ
oldalról
tak. Magyar szó akkor még
csak elvétve hallatszott, a
bécsi ízlés diktálta a pesti
rigmust.
Solymossy Elek a Népszínház komikusa 1885-ben
a Dohány zsinagóga mellett

létesített Magyar Dalcsarnokban kísérelte meg kabarészerû mûsor elõadását.
1890 tájékán a Király utca
hírhedt lokáljában, a Kék
Macskában csiszolta tehetségét Karl Baumann, (Baumann Károly), aki elsõként
énekel majd magyarul kuplét, kicsomagolva a tréfát a
magyar szóra szomjazó közönségnek. A sztorizós, poénos, kuplé, „a nagyvárosi
népdal” majd a század elsõ
éveiben indul virágzásnak,
nagyrészt Gyárfás Dezsõnek
(Gyafi) köszönhetõen, akinek slágereit, refrénjeit városszerte dúdolták. Elõadásukhoz nem volt elég a kellemes énekhang, jó színészi
képesség is kellett. Medgyaszay Vilma a fiatal szõke
primadonna – aki elsõként
játszotta Iluskát a János vitézben –, a magyar sanzon

legkiemelkedõbb elõadómûvésze lett.
A magyar nyelvû kabarék
és orfeumok zenei világának kialakításában olyan zeneszerzõk alkottak maradandót,
mint
például
Hetényi Heidlberg Albert,
Kálmán Imre, Nádor Mihály, Reinitz Béla, Szirmai
Albert,
Zerkovitz
Béla,
akik
dalok,
blüettek, kuplék, sanzonok,
és fülbemászó
melódiák sokaságával ajándékozták meg
a közönséget.
A kabarét,
mint színháztípust a századforduló éveiben a szeceszszió hívta életre. Kis nézõterû helyiségeiben irodalmi
színezetû, komoly társadalomkritikával
fûszerezett és
mûvészi igényû produkciókra törekedett. Zoltán Jenõ, a Budapesti Hírlap
munkatársa 1901. novemberében gründolta össze
Pesten az elsõ magyar nyelvû kabarét, a Tarka Színpadot. A Waldmann Imre által
vezetett Fõvárosi Orfeumban (azelõtt Somossy, ma
Operettszínház) a német
nyelvû varieték sorába félórás, önálló magyar mûsorbetétet szerkesztett. A
vállalkozás sajnos nem volt
hosszú életû – alig egy esztendeig mûködött –, pedig
a siker adva volt. A rendezõi feladatokat Rákosi Jenõ
író, és unokaöccse, Beöthy
László, a Nemzeti Színház
akkori igazgatója látta el. A
szerzõk, Heltai Jenõ, Herceg Ferenc, Molnár Ferenc
és Nagy Endre egyfelvonásos jelenettel, bohózattal,

volt olyan szerencsés és
részt vett a Fõvárosi Cabaret Bonbonniére megnyitó
estjén, 1907. március 2-án.
– „A programjuk? – Bár
próbálkozó még, de tarka és
változatos. – Hol Almássy
Lola ugrik ki a színpadra,
hogy Heltai Jenõnek egy
kedves kupléját énekelje el
az apróhirdetésekrõl a Jakobi Viktor pikáns muzsikájára, hol Judik Etel, a cabaret külön dizõze mondja el
az Yvette Gilbert fekete
kesztyûivel, de külön egyéni

tréfával és kupléval indítottak, amiben Baumann Károly, Kornai Berta, Gyárfás
Dezsõ és mások léptek fel.
A fõpróba sikerült, de az
orfeumot látogató polgári
közönséget egyelõre jobban
érdekelte az étlap, mint a
színlap. „...a magyar közönség maga kívánja a német
nyelvû mûsort, mivel az
magyar nyelven nem is
hangzik jól” – nyilatkozta
egy korabeli kritikus. Tovább nehezítette a helyzetet
az
Országos
Színészegyesület bürokratizmusa, aki megtiltotta tagjai
számára, az orfeumokban,
kabarékban
való fellépést.
Az mégsem járja, hogy egy
színész – szégyent hozzon a
szakmára
–,
vacsorázó vendégek elõtt szerepeljen, hiszen
itt a mûsor alatt
nem szünetelt a
kiszolgálás.
Kondor Ernõ
a fiatal, vidéki
színészek kenyerét
ette,
amikor 1907ben váratlanul
komolyabb
összeget örökölt. Miután
végiglumpolta
Jön az éj feketén / Te ne félj kicsikém! – Az
Pestet és meg- Altató dalt énekli Medgyasszay Vilma
mártózott a párizsi kabarék légkörében, modorában Bródy István
úgy döntött, maradék pén- hatásos költeményét. Nyázét vállalkozásba fekteti, ray Tóni, ez a sokoldalú és
humorból kovácsol tõkét. érdekes színész, a cabaret
Azt gondolta egész estés, levegõjében egyszerre ottszellemes, irodalmi jellegû hon van és máris a közönkabarémûsort ad a Teréz ség kedveltje lett. Nádas
körúton, ezzel átcsábíthatja Sándor finoman pointíroaz orfeumok közönségét. zott meséit, egy cinikusan
Olvassuk most Színi Gyula vidám, de alapjában
életszagú beszámolóját, aki véve finoman érzõ Î
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poétának burleszk
ötleteit nemcsak a
hozzáértõk értékelik, hanem
az egész közönség megtapsolja. László Rózsi a Királyszínházból pattant ide át a
Bonbonniérbe és szinte új
színt, új vénát fedeztünk fel
benne. Szép Ernõ valósággal belesüllyed a színpadi
nagy karosszékbe, onnan
mondja elõ vidám, aktuális
rigmusait.”
Kondor számítása bevált,
nemcsak az intézményesített kabarét „találta fel”, de
Nagy Endrét is megtalálta a
New York kávéházban,
mint leendõ konferansziét.
Nagy Endre druszájával,
Adyval együtt érkezett néhány éve Nagyváradról és
a félszeg, dadogós író, hírlapíró egy éjszaka alatt új
szerepkört teremtett a kaba-

réban. Páratlan tehetséggel
rögtönzött, aktuális politikai
és társadalmi eseményeket
szellemesen és szarkasztiku-
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san figurázott ki.
Amit
délelõtt
megírtak a lapok, azt az esti
elõadásban már
kipellengérezte,
megkontrázta,
jelenetben vagy
tréfában karikírozta.
Ernõnk kitartása – könnyelmû,
mulatós ember
lévén –, néhány
hét után elfogyott, a kabarét
pénzzé tette és
Váradra vonult,
ahol a Zöldfa
passageban nyitott újabb helyet.
Sok népszerû mûdal, nóta
szerzõjeként (Kecskebéka
felmászott a fûzfára, A vén
cigány), 1951-ben hetedik

kerületi albérletében szegényen hunyt el. A Bonbonniére-t Nagy Endre vitte tovább Bálint Dezsõvel, ám
nem sokkal késõbb átszerzõdött a Modern Színpad
Kabaréhoz. Ettõl kezdve a
hosszabb-rövidebb életû kabarék virágzásnak indultak
szerte a városban az Apollótól a Pódiumig, létjogosultságuk megkérdõjelezhetetlen lett. A mûfajt akkor és
azóta is, sokan és sokszor
temették. Nem lett igazuk.
Nevetni, urambocsá’ röhögni, szükséges!
A Bonbonniére 1910ben bezárt, lett belõle
Décsi Gyula Mozgókép
Otthona, késõbb Új Tükör
mozi, majd a többtermes
Mûvész, de ez már egy másik történet.
Csontó Sándor

Jótékonysági bál a Honismeretért
z folytatás az elsõ
oldalról
azonban minden jól sikerült. Az országos szintû rendezvényt a folyóirat kiadója, a Honismereti Szövetség
rendezte, fõvárosi tagszervezete, a Budapesti Honismereti Társaság támogatásával.
A meghívást kiterjesztettük a honismereti mozgalom megyei szervezeteire –
a részvétel mindenkinek
2500 forintba került. Széles
körû társadalmi összefogással valósult meg a jótékonysági bál, amelyet két védnökének személye – dr. Gazda
István tudománytörténész,
a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója és dr.
Oláh Zsigmond, az Ady Mûvelõdési Központ igazgatója
– is jelzett; a rendezvény
díszvendége Budai Ilona
népdalénekes volt, aki tanítványával térítésmentesen
lépett fel.
Az Óbudai Népzenei Iskola diákjai magyar népzenével fogadták a fõvárosból és

az ország 12 megyéjébõl érkezõket. Este hét órakor a
Honismereti Szövetség elnöke, Halász Péter köszöntötte a megjelenteket, majd
egy érsekvadkerti apróság,
Pistyúr Zsófia nevettetett
meg mindenkit Kóka Rozáliának tájszólásban elõadott
meséjével.
A jó hangulatot tovább
növelte dr. Gazda István
humoros elõadása a honismeret és történelmi sorsfordulóink kapcsolatáról. Budai Ilona moldvai csángó
és rábaközi népdalokat, 14
éves tanítványa, Kiss László három bukovinai székely
népdalt adott elõ. A diákzenekar magyar népzenei
elõadása, a kis Pistyúr Zsófia versmondása (Kányádi
Sándor: Nyergestetõ) után
a fehér asztal örömei, tombola és az éjfélig tartó tánc
következett. A termeket az
Ady Mûvelõdési Központ
adományaként ingyenesen
kaptuk, a tánczenekar fellépését Boda Sándor, az Alsórákosi Közmûvelõdési

Az Óbudai Népzenei Iskola diákjai magyar népzenét adtak elõ

Egyesület (Zugló) elnöke
állta.
A fõvárosi jótékonysági est
484 200 forint tiszta bevételt
hozott a Honismeret folyóiratnak. Én azt tartanám jónak, ha a budapesti kerületek egymás után megrendeznék a „Honismeretért Bálokat” és tagjaik elmennének
egymás rendezvényeire. Az

sem mellékes, hogy a hozott
vendégek közül a honismerettel korábban egyáltalán
nem foglalkozó embereket
nyerünk meg, mert szimpátiát ébreszt bennük a társaságunkban, jó mûsor mellett
töltött idõ, és a tombolán kisorsolt, általuk nem ismert
tartalmas kiadványok.
Bóta Piroska
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Evezés és a XIII. kerület
A magyar evezés története 1841-ig nyúlik vissza,
amikor gróf Széchenyi István Angliából hozatott hajókkal létrehozta a Hajós
Egyletet. A csónakda a budai Duna-parton, a Lánchíd fölött volt kikötve. Széchenyi 1861-ben bekövetkezett halála utáni évtizedben ebbõl a baráti körbõl
alakult meg a Hajós Egylet,
amit hamarosan néhány
más tiszavirág életû evezõs
és csónakázó egylet is követett. Az újdonság erejével
ható dunai evezõs élet iránt
érdeklõdés rövidesen elvesztette varázsát, és csak
az 1880-as években megrendezett nagyobb szabású
versenyek lendítették fel ismét a sport iránti érdeklõdést. Ettõl az idõszaktól
kezdve alakultak a magyar
evezés fejlõdését meghatározó, és a sportág számára
több Európa-bajnok versenyzõt is adó egyesületek:
a Neptun Evezõs Egylet,
MAC, Pannónia és Hungária Evezõs Egyesületek stb.
A korszak nagy egyesületei
a klubházaikat – melyek
egyben a társasági összejövetelek színterei is voltak –
fõként a Margitszigeten,
vagy annak közelében építették fel. A sziget melletti
Duna-ág kedvezõ helyszí-

nül szolgált az edzések, evezõs versenyek, regatták lebonyolításához, egészen a
második világháborúig. A
korabeli tudósítások szerint
az 1933-ban megrendezett

budapesti evezõs Európabajnokságot, és az 1937
után hagyománnyá vált
Vízrehívó Szent Kristóf napi
hajós felvonulást is tízezrek
kísérték figyelemmel a Duna mindkét partjáról. A magyar evezés 1930-as évekbeli aranykorában tíz Európa Bajnok aranyérem született, és négy alkalommal
szerezték meg evezõseink
az európai viadalon legjobban szereplõ nemzetnek felajánlott Glandaz díjat,
ugyanakkor a túraevezés is
igen nagy népszerûségnek
örvendett.

A Margitsziget mellett az
Angyalfölddel szomszédos
Szúnyogsziget (ma Népsziget) is az evezés másik nagy
bázisává fejlõdött, köszönhetõen az itt létesült Cserkész Központi Vízitelepnek,
és más kisebb egyesületnek.
A második világháború idõszakáig az evezés
kifejezetten úri, késõbb
polgári sportnak számított egyebek közt a sokáig csak külföldrõl beszerezhetõ sporteszközök
magas költségei miatt. A
háborút követõ politikai
átrendezõdés következményeként ugyan megszûntek a régi, neves
polgári
egyesületek,
azonban maga
a sportág többek között a
különféle üzemek,
gyárak köré szervezõdött sportkörök evezõs és kajak-kenu szakosztályaiban élt és fejlõdött tovább a
rendszerváltás idõszakáig. Felkészült,
neves szakemberek
az elmúlt évtizedek
során számtalan
országos és nemzetközi viszonylatban is sikeres versenyzõt neveltek,
és készítettek fel,
ugyanakkor a ver-

senysport mellett ezekben a
sportkörökben mindenki
számára lehetõség nyílt a
sportág tömegsport jellegû
gyakorlására. A baráti hangulatú evezõs túrák és igazi
kihívást jelentõ jelvényszerzõ versenyek sok embert
vonzottak hétvégenként a
Dunára.
Sokak által talán nem ismeretes, de a kerületben,
mind a Margitszigeten, mind
a Népszigeten a régi sportklubok mellett a rendszerváltást követõen újjáéledõ,
illetve újonnan alakuló verseny- és szabadidõs egyesületekben manapság is adottak e vízi sport lehetõségei.
Szabó Ivett

Vizek szabadja...
Vízi sporttörténeti kiállítás Angyalföldön
Egészen újszerû megközelítést alkalmazva, a sportegyesületek történetének
bemutatásával tárták fel kerületük vízi sportéletének
múltját az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjteményben
május 31-én megnyitott
„Vizek szabadja... A XIII. kerület vízisport története” címû kiállításon.
A tárlat vendégeinek köszöntésekor Szabó Ivett, a

kerületi helytörténeti gyûjtemény vezetõje a kiállítás
nevérõl megemlítette, hogy
az Arthur Rimbaudnak A
részeg hajó címû (Tóth Árpád fordításában – a szerk.)
versébõl származik, amely
így hangzott: „...Vízek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol.”
Megnyitásakor Kisfaludy
Júlia, a Magyar Evezõs Szövetség Evezõs Gyûjtemé-

nyének vezetõje a
vízi sportok egyéniség- és jellemformáló szerepét, ki- Zsitnik Béla, a kormányos kettes
emelkedõ közös- Európa-bajnoka, az 1948-as londoni
ségformáló hatását olimpia bronzérmese a kiállításon
hangsúlyozta. Különösen kapcsolatát, valamint a kefontosnak tartotta, hogy a rület ma is jó vízi sportos
korábbi sporttörténeti kiállí- adottságait tárja fel.
tások egy-egy sikeres verSzervezõi, Szabó Ivett és
senysportot mutattak be, Maczó Balázs a bõség zavamíg az itteni kiállítás a XIII. rával küszködve egykerület és a vízi sportok egy tablón, egyesü- Î
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letenként foglalták
össze a kiemelkedõen eredményes vízi sportszervezetek történetét: Hajós Egylet (gróf Széchenyi
István – 1841), Nemzeti
Hajós Egylet, Danubius
Nemzeti Hajós Egylet;
Neptun (1884); Magyar
Athletikai Club csónakdája
(1896); Budapesti Evezõsklub (1920); Cserkész Központi Vízítelep (1928),
MTK kajak-kenu szakosztály (1951); Központi Sport
Iskola (1963) stb.

A kiállítási termen és galériáján végigvonuló tablósort
kisebb-nagyobb, szabadon
lévõ vagy vitrinbe helyezett
sporteszközök, plakátok, felöltöztetett bábuk szakították
meg. Ezek a muzeális anyagok és archív fotók sok helyrõl érkeztek. A népszigeti
egykori csónakházi életet
például a Barsi család fényképalbumából származó felvételekrõl ismerhetjük meg.
Sokan megnézték a kiállított
kétpárevezõs részt, köztük
Zsitnik Béla, a kormányos

Légszeszgyár a fõvárosban
Gázlámpák voltak 150 éve Pest utcáin
A városi utcák kivilágítása
újabb keletû, mint hinnénk.
A középkor során, aki éjszaka a házon kívülre ment,
gondoskodnia kellett fáklyáról vagy mécsesrõl. Fõvárosunkban az elsõ utcai lámpák Budán 1777-ben, Pesten 1790-ben gyulladtak ki,
addig rendelet kötelezte a
polgárokat, hogy éjjel mécsest égessenek az utcai ablakban, az éjjeli õrök még
kézilámpással jártak. Éjfélig
volt világítás – kivéve farsangkor – utána csak a rendõrség elõtt égett a lámpa.
Az olajlámpákat a 19. század elejétõl kezdte felváltani
az erõsebb fényt adó gázvilágítás. 1837-ben a mai Rákóczi út és Múzeum körút
sarkán megnyitott a Nemzeti Színházat már saját „tûzön fõzött” – meglehetõsen
büdös – gázzal világították
meg, amelybõl jutott még az
újpiactéri (ma Erzsébet tér)
Goldberger kékfestõ üzletének is. A történelmi szerepû
Pilvax kávéházat 1840-ben
elsõnek világították meg
gázlámpákkal. Tetszett az új
fény és hamar szóba került
a pesti utcák gázvilágítása.
Elõször a Boroszlói (ma
Wroclav) Gáztársasággal
tárgyaltak, szerzõdés is született, de nem tudtak meg-

egyezni a gázgyár helyének
kijelölésérõl. Új pályázatot
írtak ki, amelyet a trieszti
székhelyû Általános Osztrák
Légszesztársulat nyert meg,
velük 1855. május 20-án 25
évre szóló szerzõdést is kötöttek. Késõbb a társulat külön szerzõdéseket kötött Budával és Óbudával is, így az
egész késõbb egyesült fõváros gázellátásáról õk gondoskodtak. 1856 végén a
belvárosban gyulladtak ki a
gázlámpák, majd (150 éve!)
838 köztéri és 9184 magánterületen lévõ lámpával elõször a Kerepesi (belsõ szakasza ma Rákóczi) úton,
majd a Józsefváros fõbb útvonalain bevezették a gázvilágítást – a mellékutcákban
még 30 év múlva is petróleumlámpa „világított”.
Ludvig Stephani mérnök
néhány nappal a szerzõdés
megkötése után – amelyben egyébként kikötötték,
hogy a gázláng denevérszárny vagy halfarok alakú
legyen – már beadványban
fordult a pesti polgármesterhez a gázgyár telkének
kijelöléséért.
Gázgyáruk a józsefvárosi
Lóvásártéren (ma Köztársaság tér), 1855–56-ban épült
fel. Késõbb a város más
pontjain is létesültek gázgyá-
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kettes kategória egykori Európa-bajnoka, az 1948-as londoni olimpia bronzérmese. Ez a tárlat a
XIII. kerület vízi
spor ttör ténetének
bemutatásán túl felhívja a figyelmet arra
is, hogy Budapest
történeti múltjának
és társadalmi életének a korabeli civil
szervezetek fontos
részét alkotják.
gábriel

rak. Amikor 1910ben a fõváros saját
kezelésébe vette a A kiállítás létrehozói:
Kisfaludy Júlia és Szabó Ivett
gázellátást, szóba került a kissé már elavult Jó- berében mûködni kezdett elzsefvárosi Légszeszgyár meg- dõlt az ügy: a Józsefvárosi
szüntetése. Felvetõdtek mû- Légszeszgyár 1914. március
szakin kívül városrendészeti 31-én megszüntette a gázés közegészségügyi szem- termelést.
pontok: a gyártelep a terRégi épülete ma is a Fõjeszkedõ város szívében fek- városi Gázmûvek Rt. székszik, fõhomlokzata a parko- helye. Itt van a Gázmúzesított Tisza Kálmán térre néz, um, érdekes gyûjteménye
a többi oldalról lakóházak- sok fényképpel, írásos és
kal van körülvéve. Amikor tárgyi emlékkel mutatja be a
az óbudai gázgyár – amely fõvárosi gázgyártás és gázteljes mértékben ellátta a fõ- szolgáltatás történetét.
Róbert Péter
várost gázzal – 1913. októ-

In memoriam – Nagy Imre
Fél évszázada, 1958. június 16-án végezték ki Magyarország miniszterelnökét, Nagy Imrét és két mártírtársát,
Maléter Pált és Gimes Miklóst – 1989 óta ezen a napon van
az Ötvenhatos Vértanúk Emléknapja.
Emléküket minden magyar ember kegyelettel õrzi, bátorságukat a nemzet soha nem felejti.

Nagy Imre lipótvárosi szobra
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„...Légszesszel eszközlött megvilágítás...”
Kiállítás nyílt a Budapest Gyûjteményben
„A fõvárosi gázszolgáltatás hõskora (1856-1910)”
alcímû és fenti idézett címû
tárlat nyílt meg június 13-án
a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyûjteményében a fõváros könyvtára és a Fõvárosi Gázmûvek Zrt. Gázmúzeuma
együttmûködésének eredményeként. A megjelenteket Nagy Anna, a FSZEK
Központi Könyvtára igazgatója köszöntötte, a kiállítást
Kovács Richárd, a Fõvárosi
Gázmûvek Zrt. marketing
vezetõje nyitotta meg. Külön kis megnyitói csemegeként jelezték a tárlat meghívójában a Mesél a múlt címû zenés kisfilm vetítését,
amely a gázgyártás 150
éves történetét mutatja be.

1856. december 23-án
gyulladtak ki az elsõ gázlámpák Pesten. Ekkor kezdõdött a fõvárosi közvilágítás történetének második
korszaka, amikor az ósdi
olajlámpák helyett az akkori

Batthyány Lajos emlékezete
Az elsõ felelõs magyar miniszterelnök, gróf Batthyány
Lajos születésének kétszázadik évfordulóján csendes,
méltóságteljes megemlékezésekre került sor. Ezek közé
tartozott a Budapesti Honismereti Társaság Budapesti
Históriák sorozatában Gavlik István levéltári kutatásokon alapuló elõadása. Több
fõvárosi kerületben, nyugdíjas klubokban, iskolákban is
rendeztek helyi megemlékezéseket. Példaként említhetjük az Óbudai Mûvelõdési
Központ által meghirdetett
Batthyány-rajzpályázatot,
amelynek díjkiosztó ünnepségén több vidéki iskola diákja is jutalomban részesült.
Országos jellegû volt a
Kossuth Szövetség Batthyány-vetélkedõje az általános
és középiskolák fiataljai számára, amelynek díjait az
Apáczai Kiadó mellett több
magáncég is szponzorálta.
Említést érdemel az óbudai
TKM-klub tagjainak csendes

zarándoklata a ferenciek
templomába,
amelynek
kriptájában titokban õrizték
a kivégzett miniszterelnök
holttestét.
A Batthyány által is annyira szorgalmazott nemzeti
összefogást jelképezte a
Kossuth Szövetség, a Deák
Kör és a Széchenyi Társaság közös megemlékezése a
Fiumei úti sírkertben, amely
a Batthyány-mauzóleum
elõtti gyertyagyújtás után a

legkorszerûbb módon világították ki Pestet és Budát. A Gázmúzeum
könyvtári vendégkiállítása a gázkorszak elsõ, magánvállalati szakaszáról
szól, amely 1855-ben
kezdõdött, amikor a Pest
városi hatóság a gázvilágítás
megvalósítására
szerzõdést kötött az Általános Osztrák Légszesztársulattal, és 1910-ig tartott, amikor a székesfõváros a saját kezébe vette a
gázszolgáltatást. Ebben a
bõ fél évszázadban a légszesztársulat
kizárólagos
joggal gondoskodott a város gázellátásáról, nemcsak
a közvilágítás, hanem a magánfogyasztók kiszolgálásáról is.

A Fõvárosi Gázmûvek létrejötte a világítógázt (városi
gázt) termelõ gázgyárak
esetében is cezúrát jelent. A
légszesztársulat által addig
felépített gyárak ekkorra
nagyrészt elavultak és termelésük sem volt tovább
bõvíthetõ, ezért a fõváros
hatalmas beruházással a
meglévõknél sokkal nagyobb és modernebb, az
építés korát ma is jelképezõ
új gyárat épített Óbudán.
1913-as üzembe helyezése
után a régieket fokozatosan
bezárták.
A kiállításon bemutatott
épületegyütteseket már lebontották. Csak a Józsefvárosi Gázgyár Köztársaság tér
felõli épületsora maradt
fenn, amely ma mûemléki
védelmet élvez.
(Forrás: www.fszek.hu)

Margitsziget
Anno

Deák- és a KossuthAz Angyalföldi Helytörténeti
mauzóleumoknál folytatódott. Ennek az em- Gyûjtemény a Holdudvar Galékezés-sorozatnak ré- lériában (a régi margitszigeti
szeként hirdette meg a Casino) április 14-tõl május 1Kossuth Szövetség a jéig A Mesélõ képeslapok – A
Batthyány jelvényszer- Margitsziget Anno címmel kézõ túramozgalmat. Iga- peslap-kiállítást szervezett.
A tárlat a Fõvárosi Szabó Erzolófüzetét Gavlik István történész, a Kos- vin Könyvtár Budapest Gyûjtesuth Szövetség örökös ménye, a Magyar Nemzeti Mútiszteletbeli elnöke és zeum, Budapest Fõváros LeTóth József túravezetõ- véltára, a Petõfi Irodalmi Múzetanár, választmányi el- um és a Holdudvar támogatásával jött létre.
nök állította össze.
A Batthyány Lajos
nyomában hazai és külföl- pontért már emléklapot,
di tájakon címû kiadvány- negyven pontért emlékjelban az olvasó megyénkén- vényt is kapnak teljesítõik,
ti illetve országonkénti fel- ha visszaküldik a könyvet a
sorolásban találja az em- Kossuth Szövetség címére
lékhelyeket – néhány (1119 Budapest, Andor u.
mondatos ismertetéssel. 25.). A kiadványt a Kossuth
Ezért a könyv hasznos Szövetségnél vagy a Budamódszertani segédlet lehet pesti Honismereti Társaságnemcsak tanulmányi ki- nak a Budapesti Históriák
rándulásokat tervezõ pe- fõvárosi levéltári elõadóestdagógusoknak, de a turis- jein (október elejétõl minta szakosztályok és klubok den hónap elsõ szerdai napvezetõi számára is.
ján, 17 órától) a szerzõktõl
Minden emlékhely egy- lehet megvásárolni.
egy pontot ér: elért húsz
T. J.
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RÓLUNK – RÖVIDEN
Budapesti Honismereti Társaság
Társaságunk
éves
közgyûlését 2007. április
27-én, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma
Gótikus termében tartotta.
A közgyûlés megnyitása
elõtt a jelenlévõk szakmai
vezetéssel megtekintették a
múzeum Történelmünk korszakalkotója – Batthyány
Lajos miniszterelnök címû
idõszaki kiállítását.
A közgyûlésen megjelenteket Breinich Gábor, a
Társaság elnöke köszöntötte, majd Gábriel Tibor titkár elõterjesztésében a
szervezet 2006. évi közhasznúsági jelentését és a
2007. évi munkatervet vitatták meg, a helyszínen kiosztott írásbeli elõterjesztés
alapján. Az elõterjesztés
tartalmazta a szervezet
múlt évi szervezeti életét
(közgyûlés, ülések, bizott-

ságok), tartalmi tevékenységeit (a Budapesti Históriák elõadóestjei, a Budapest
’56 címû középiskolás fõvárosi mûvelõdéstörténeti
vetélkedõ, a Városunk c.
periodika kiadása, a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv II. kiadása, a III. kötet elõkészítése, a Budapesti Helytörténeti Portál üzemeltetése, Pest megyei
szakmai tanulmányút, a XI.
Ifjúsági Honismereti Akadémia fõvárosi vendéglátása) – valamint mindezek finanszírozási hátterét. Az
idei évben folytatják elõzõ
évi tevékenység-formáikat
és tovább bõvítik kapcsolataikat a fõvárosi és kerületi
civil szervezetekkel, közgyûjteményekkel. Elvállalják évente két szakmai tanulmányút szervezését és a
Honismeret folyóirat támogatására egy jótékonysági
estet tartottak.

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 legrövidebb utat a hazánkban kiadott történettudományi, levéltári, hadtörténeti, irodalom- és
nyelvtörténeti folyóiratokhoz, múzeumokhoz,
könyvtárakhoz, magyar elektronikus újságokhoz, honlapokhoz;
• a legtöbb információt a fõvárosi és kerületi
helytörténettel foglalkozó civil szervezetekrõl,
közgyûjteményekrõl;
• a Városunk összes eddig kiadott számát és repertóriumait;
• a legfrissebb fõvárosi helytörténeti bibliográfiát.

Csak ezekért!
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Betegsége miatt dr. Sütõ
Józsefné, az Ellenõrzõ és
Számvizsgáló Bizottság elnöke írásbeli levelét Körtvélyesi Oszkár olvasta fel,
éves ellenõrzésük tapasztalatairól beszámolva. A bizottság megállapította, hogy
a könyvelés rendezett, elszámolási adatai megbízhatóak és a Társaság 2006.
évben is a jóváhagyott
Alapszabálya szerint mûködött. Kiemelték, hogy az eltelt három évben a Társaság vállalt feladatai folyamatosan bõvültek és bevételei is évente szinte duplázódtak.
Utána Bertáné dr. Varga
Judit szaktanácsadó, tudományos titkár adott tájékoztatást a Budapesti Történeti
Múzeum és a kerületi közgyûjtemények kapcsolatáról. Fontosnak tartotta,
hogy a kerületi gyûjtemények törekedjenek a múzeumi szakmai jogszabályok
betartására, vegyék igénybe

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
a pályázati lehetõségeket.
Szakemberhiányukat a muzeológia szakon tanuló
egyetemisták gyakorlati idejének felhasználásával lehetne csökkenteni.
Az Egyebek keretében a
Honismeret folyóirat támogatását célzó jótékonysági
bál kezdeményezõje és szervezõje, Bóta Piroska munkáját köszönték meg.

Évkönyvet adott ki
a Kossuth Szövetség
Egyre többször találkozhatunk ismét egy 1945-ben
megszakadt hagyománnyal,
az egyesületek munkáját és
történetét bemutató könyvekkel. Ezek sorában most
találkoztunk a Kossuth Szövetség Évkönyve 2000–
2001–2002 elnevezésû kötettel, melyet Gavlik István,
a Kossuth Szövetség örökös
elnöke szerkesztett.
Az évkönyv fejezetei kronológiai sorrendet követnek.
A közgyûlések és a szervezeti élet bemutatása után az
egyéb rendezvények, kiadványok, majd a települések
Kossuth-programjainak bemutatását végzik el. Beszámolnak más hagyományõrzõ szervezetekkel, intézményekkel kialakított kapcsolataikról is. A fõvárosban a
Budapesti Honismereti Tár-

sasággal, az Óbudai Múzeummal, az újpesti Déri Miksa Szakközépiskolával, a Tájak – Korok – Múzeumok
Egyesülettel stb. mûködtek
együtt. A több mint 300 oldalas, A/4-es formátumú
kötetet fotók, sajtóanyagok
közlésével emelték dokumentum értékûvé.
—gt—

Helyesbítés
Elõzõ számunkban vagy
a nyomda ördöge, vagy az
internetes adatátvétel megtréfált bennünket: a Kulturális Örökség Napok idõpontját tévesen adtuk meg
– helyesen szeptember 1516-án kerül megrendezésre. Ezért az olvasóink megértését kérjük – a szerk.

2007. július

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó

9

Wekerle-teleptõl a Tabánig
Budapesti Históriák a fõvárosi levéltárban
Április elsõ szerdáján
Nagy Tamás, a Wekerlei
Társaskör Egyesület elnöke
vetített képekkel kísért tájékoztatójában ismertette az
egykori miniszterelnök nevét viselõ lakótelep létrejöttét, jeles építészeit – közülük
jellegzetes erdélyi népi stíluselemeivel Kós Károly a
legismertebb. Ez a természet- és emberközpontú lakótelep máig egyedülálló
hazánkban. Ma már üdítõ
kirándulóhelynek számítanak az itteni kertek, fasorok
és a mûvészien tervezett lakóházak. Megõrzésükkel és
szépítésükkel is foglalkoznak
az egyesület tagjai.
Igazi felfedezõ utat jelentett
Heilauf Zsuzsa történészmuzeológus, a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény gyûjteményvezetõjének szintén képekkel illusztrált pestszentlõrinci „sétája”.
Megtudhattunk, hogy a
Grassalkovics által építtetett, ma már mûemlék-kápolna harangjának felirata
Xavér Ferenc egykori puszta-bérlõ nevét õrzi, aki Ferihegy „névadója”. Itt lakott

Csontó Sándor
a Budapesti Históriákon

Eötvös Loránd, aki villájából lóháton járt be az egyetemre. Az itteni Kossuthgimnázium volt az elsõ két
tannyelvû (angol-magyar)
középiskola. A lelkes lokálpatrióták „szentlõrinci sétákat” is szerveznek, amelyek
egyik hangulatos állomása
az egykori „lövõházban” kialakított cukrászda.
A májusi elõadóesten
Csontó Sándor a százéves
pesti kabaré születését és
20. század eleji történetét ismertette. Színes képekkel illusztrált, érdekes anekdotákkal fûszerezett elõadásán
a korabeli hanglemezek is
megszólaltak. Az elhangzottakat számunkban a Százesztendõs a magyar kabaré
címû írásával részletesen ismertetjük.

E témájából adódóan is
érdeklõdést keltõ elõadás
után Karip Gyula magángyûjtõ, a Pestszentimrei
Önálló Néprajzi, Ipar- és
Helytörténeti Gyûjtemény
alapítója vallott gyûjteménye születésérõl, fejlesztésérõl és mûködtetésérõl. Igen
elgondolkoztatóak voltak a
gyûjtés lélektanáról, a gyûjtõ és az adományozók közti
meghitt kapcsolatokról, a
színvonalas ismeretterjesztésrõl kifejtett gondolatai.
Gazdag anyagával több kiállításon is bemutatkozott.
A tájékoztatóra sem jött
üres kézzel: az 1956-os kitûntetés-kollekcióját hozta
el és mutatta be az érdeklõdõknek.
Június 6-án a Budai Vigadó életének elsõ fél évszázadáról, az 1900 és 1950 közötti idõszakról szólt Gábriel

Tibor vetített képekkel is kísért elõadása. A korábban
ismeretlen levéltári forrásokra támaszkodva az épület létrehozásának elõzményeirõl, az egykor azt használó civil szervezetek életérõl (Budai Polgári Kör, a Budai Könyvtár Egyesület...),
vendéglõjének, kávéházának mindennapos gondjairól, majd a háború hozta
változásokról szereztünk tudomást. Az elõadást követõen a Tabán Alapítvány
sokoldalú tevékenységérõl
Vecsey András, az alapítvány kuratóriumának elnöke adott tájékoztatást. A
szervezetet 1995-ben alapították a kerület helytörténete, környezetvédelme és
sportja iránt elkötelezett lokálpatriótái.
Munkájuk
eredményeként a kerületrész múltját bemutató képeslapsorozat, térkép, emlékplakett, könyv és naptár
is jutott el a Tabán lakóihoz.
—tóth—

Magániratok
levéltári elhelyezése
Járuljon hozzá Ön is
Budapest személyes
emlékeinek megõrzéséhez!
Magániratokat, feljegyzéseket, naplókat, emlékiratokat,
magánlevelezést szívesen
fogad levéltári megõrzésre
Budapest Fõváros Levéltára.
Budapest Fõváros Levéltára a fõváros és lakói történetének megismeréséhez
szükséges legfontosabb források õrzõhelye. Legfõbb
feladatunk a helyi önkormányzati és állami szervek

iratainak gyûjtése. E források azonban nem elégségesek Budapest társadalom-,
gazdaság- és kultúrtörténete
teljes körû feltárásához, a
történeti múlt minden fontos vonásának megõrzéséhez. A magániratok is nélkülözhetetlenek.
Szükség van minden
olyan írott forrásra, ezek levéltári megõrzésére, amely
gazdagítja, illetve kiegészíti
levéltárunk iratállományát.
Azzal a kéréssel fordulunk
ezért Önhöz, hogy ha akár

Karip Gyula gyûjteményének ’56-os kitüntetései

az Ön, vagy bármely rokona, ismerõse õrizetében levéltári megõrzésre érdemesnek gondolt bármifajta iratanyagról tudomása van, s az
érintett irattulajdonos(ok) is
egyetértenek azok levéltárunk részére történõ átadásával és megõrzésével, értesítse Ügyfélszolgálatunkat
(298-7501, e-mail: bfl@
bparchiv.hu; postacím: 1139
Budapest, Teve utca 3-5.)
vagy ezen források gyûjtésé-

vel megbízott kollégákat
(Horváth J. András 2987547, Koltai Gábor 2987532, Rácz Attila 298-7552).
Maradandó értékû naplók,
visszaemlékezések, összegyûjtött levelezések, magánjogi szerzõdések, különféle
peres iratok, dokumentált
fényképek stb. ajándék, letét
vagy megvásárlás útján történõ átvételére gondolunk.
Budapest Fõváros
Levéltára
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Tata-Komárom-Csúz-Komárno
Szakmai tanulmányúton voltunk
Kellemes kirándulóidõ
várta május 13-án a Budapesti Honismereti Társaság
egynapos szakmai tanulmányútján résztvevõ több
mint negyven embert, akik
az 1910-ben még Komárom
vármegyeként ismert terület
történelmi nevezetességeivel és mai lokálpatrióta civil
szervezeteinek képviselõivel
találkozhattak.
A Hõsök-terérõl indulva a
menet közbeni látnivalókhoz
fûzõdõ tudnivalókat idéztük
fel: a Törökugrató, a 24 ökrös hegy legendáit, a
budaõrsi csata eseményeit,
Bicskénél az 1848-as Batthyány-delegáció történetét
stb. Elsõ megállónk Tatán
volt, ahol már várt bennünket ifj. Gyüszi László könyvtárigazgató, a KomáromEsztergom Megyei Honismereti Egyesület titkára, hogy

egy tóparti séta keretében
felidézze a város történetét.
Következõ állomásunkon,
Komáromban a Monostorierõd kazamatáit, és a kiállítását néztük meg. Átmenve
a híres komáromi hídon,
egy udvariasan röpke határátkelés után csatlakozott
hozzánk dr. Szénássy Zoltán
tanár, a komárnói Jókai Kör
elnöke. Csúz község felé
tartva mesélt az egyes településekhez kapcsolódó történelmi eseményekrõl: a
Bottyán-kastélyról, az 1849es „muszka-kõ”-rõl, az általa
újraindított perbétei magyar
iskoláról, Jász falu telepeseirõl. Csúz (szlovákul Dubnik)
„kastélyában” egy érdekes
tárlat várt minket. Ezt a már
romladozó kúriát a nemrég
elhunyt Szénássy Árpád, a
komárnói magyar nyomda
és lapkiadó vállalat vezetõje

mentette meg a végleges
pusztulástól. Barátaival öszszefogva személyesen állították helyre és rendezték be az
értékes mûemléket. Az épület elõadótermében hallgattuk meg a Jókai Kör elnökének elõadását a komárnói
magyar kulturális életrõl, a
Jókai Kör munkájáról. A
kastély korhû berendezésû
termeiben, a híres felvidéki
magyarok – Pázmány, Baross Gábor, Jedlik Ányos,

Jókai – élethû figurái „köszöntöttek” bennünket.
Komárnoba visszaérve az
Ó- és az Újvár hatalmas
építményei között Hamran
Szilvia kalauzolt minket. Az
egykor a Duna Gibraltárjának nevezett erõdrendszer
kõszûz” szobrának büszke
jelmondata (Nec arte, nec
marte – sem erõvel, sem
csellel) alapjáról így személyesen is meggyõzõdhettünk. A vár után a város
Fõterére sétáltunk, majd elérkezett a hazaindulás pillanata.
Tóth József

A komáromi erõd múzeumába is eljutottak

Egy kerületi zsidó hitközség
története

Az Újpesti Zsidó Hitközség történetérõl címmel írt
tanulmányt Deutsch László,
az újpesti hitközség fõrabbija. Ez a kiadvány a kezdetektõl tárgyalja az újpesti
zsidóság történetét. Elsõ telepeseik már az 1840-es
években létesítettek itt üzemeket, építettek otthont.
Lõwy Izsák tímár mester és

a község elsõ bírója,
Neuschloss Simon faiparos
mellett néhány eddig kevéssé ismert iparos nevével is
találkozhatunk. A közösség
egyházi és társadalmi szervezeteinek jelentõs személyiségei, alapítói, Újpest iparának vezetõ személyiségei
elevenednek meg a lapokról. Az ortodox hitközséget
alapító Goldmann József
rabbin kívül dr. Venetiáner
Lajos és dr. Friedmann Dénes munkásságát is ismerteti a kötet.
Közösségüket a háborús
veszteségek, megaláztatások szinte teljesen szétdúlták, 17 000 ember veszett
oda a deportálások és
munkaszolgálat során. Az
1945 után újjáéledt közösség életét, személyiségei tevékenységét rövid kronoló-

giát közölve a mai napig kíséri végig a szerzõ. Deutsch
László több érdekes, a helytörténet számára is fontos,
eddig nem ismert adatot is-

mertet tanulmányában. Kis
kötete az Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben is hozzáférhetõ.
szöllõsy

Klauzál Napok Tétényben
Klauzál Gábor Társaság
Budatétényben kétnapos rendezvénysorozatot
tartott április 28–29-én a
Klauzál Gábor Társaság.
Porgramjaik a
Klauzál-villában – koszorúzás (Klauzál
Gábor utca
6/a.), a Wolfemlékkertben és kriptában
– kiállítás megnyitó (Terv
u. 15.), a Nagytétényi Kastélymúzeumban – elõadássorozat Batthyány Lajosról, Klauzál Gáborról
(Kastélypark u. 9–11.), a
Szent Mihály kápolnában

– megemlékezés (Kápolna
u. 31.) és a Vojnovich–Huszár villában – elõadás
Klauzál Gábor országgyûlési beszédeirõl
(Mûvelõdés u.
37/A.) stb. zajlottak. Programjuk helytörténeti szempontból a városrész évente
ismétlõdõ legjelentõsebb
hagyományõrzõ rendezvényének tekinthetõ. A társaság
tevékenységérõl
részletesebb információ a
www. klauzal.hu weblapon
olvasható.

2007. július
Az elsõ budapesti, akkoriban úgynevezett „látóképes” postai levelezõlapokat
az 1890-es évek elején még
ausztriai és németországi litográfiai mûintézetekben
készítették. Ezek a belsõ városrész nevezetesebb épületeit, így a régi Városházát,

az Operaházat, a Mátyástemplomot vagy a Dunapartot, a Lánchídat, az akkor Blockbergnek hívott
Gellért-hegyet ábrázolták.
Néhány évvel késõbb már
Divald Károly, Ganz Antal
és más helyi mesterek vették át a képes kártyák kiadását. Az elõzõ századfordulón az egyik gyûjtõ több
mint kétezer féle fõvárosi
lappal dicsekedett.
A késõbbi években egyre
több képes levelezõlap jelent meg, már nem csak a
legismertebb helyekrõl, hanem kisebb utcákról, peremkerületekrõl, helyi ünnepségekrõl, kisvendéglõkrõl és nagy kávéházakról,
felsorolni is lehetetlen,
mennyi mindenrõl. Több
százezer féle üdvözlõ lapot
adtak ki Budapestrõl 1945ig. Sok épületet, bérházat
csak a képes kártyákon
fennmaradt fénykép alapján tudták felújítani eredeti
szépségében, mert más dokumentáció nem maradt
fenn róluk. A korabeli emberek alakjai is feltûntek a
fotográfiákon; a rohanó
vagy sétáló pesti polgárok,
hosszúruhás,
napernyõs
hölgyek, parasztruhában járó vidékiek, utcaseprõk, diákok és az utcán csellengõ
kisebb gyerekek.
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Régi budapesti képeslapok
Ma körülbelül kétszáz komolyabb gyûjtõ keresi a régi
fõvárosi képeslapokat. Hol
lehet ma ilyeneket venni?
Legolcsóbban az ócskapiacokon, például a Verseny
utcában vagy az „Ecserin”.
Közepes
áron általában az antikváriumokban
vásárolhatók
és a Magyar
Bélyeggyûjtõk Országos
Szövetsége
székházában,
ahol tíz éve
mûködik a
Képes Levelezõlap-gyûjtõ
Szakosztály.
Tagjaik szerda délutánonként tartják cserenapjukat; a
tagoknak ingyenes a belépés, másoknak alkalmanként 600 forintot kell fizetni.
A MABÉOSZ folyóiratában,
a Bélyegvilágban rendszeresen jelennek meg képes levelezõlapokkal kapcsolatos
cikkek.
Az árverések azok, amelyeken bizony gyakran sok
ezer forintért talál új gazdára egy-egy régi képes kártya, de ki lehet fogni, hogy
kikiáltási áron jusson valaki
jó dolgokhoz. Az utóbbi

idõben kezdtek elterjedni a
hazai és a külföldi internetes
aukciók.
A gyûjtõk közül néhányan igyekeznek másoknak
is megmutatni kincseiket;
vannak, akik kiállítják legszebb lapjaikat, mások újságokban írnak róluk. A budapesti kerületek közül néhány évvel ezelõtt elsõnek

Kõbányáról jelent meg
önálló képeslap-könyv, azóta a szerzõ, Ungváry Jenõ
már újabb kötetet is kiadott
a kerületrõl. Legutóbb Rákospalota és Pestújhely üdvözlõ lapjait mutatta be egy
album. Jelenleg a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény munkatársai dolgoznak hasonló kötet összeállításán.
Ürmös Lóránt

Bartók Béla
Rákoskeresztúron
A Rákosmenti Helytörténeti Füzetek IV/1. különszámaként
jelent
meg R. Szabó
István
Bartók
Béla Rákoskeresztúron címû
kötete. Az A/5ösnél kisebb formátumú, 120 oldalas könyv Bartók rákoskeresztúri kapcsolódásait teljes mértékben ismerteti 1911-tõl
1920 májusáig. Megismerhetjük népzenei kutatómunkájának Nagy-budapesti vonatkozásait, színpadi mûvei
alkotásának körülményeit,
de családi életét és baráti

kapcsolatait is. A szerzõ tanulmánya mintegy harminc
kisebb fejezetre
tagolódik, Bartók kezdeti tevékenységétõl az
emigrációjáig.
Ennek köszönhetõen nem csupán lokális, de
országos szintû
érdeklõdésre is
jogosan számot
tarthat munkája.
Az elegáns tipográfiájú
könyvet – sorozatszerkesztõje Ádám Ferenc – archív fotókkal gazdagon illusztrálták,
ezáltal is emberközelbe hozva a nagy magyar zeneszerzõ életét.
—gt—
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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
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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.: 4570501, cím: 1126 Bp., Beethoven u.
1/b., nyitva: K., Cs., P.: 10–18 óra.

Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Szöllõsy Marianne,tel.: 3700652, cím: 1043 Bp., Berda J. u. 48.,
nyitva: K–P.: 10–17, Szo.: 10–14 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.

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.

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.

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.

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.: 2831779, cím: 1203 Bp., Baross u. 53.,
nyitva: K–V.: 10–16 óra.
Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Maár Katalin,
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.

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XXIII.
Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar fõutcája / Bencze Géza. – Budapest : Országos Pedagógiai Könyvtár és
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A negyvennyolcas tábornok
árvaháza
folytatás az elsõ
oldalról
ban, a szudétavidéki Kaplitzban (ma Kaplice). A mérnökkari iskolát végzett ifjú a
napóleoni háborúk végén
már százados, 1830-tól ezredes. A hosszú békeévek
alatt Grazban díszpolgársággal jutalmazták. 1836-tól
vezérõrnagy és várerõdítési
igazgató Budán. 1844-ben
vonul nyugalomba, elõléptetik altábornaggyá és Buda
városa is díszpolgárává választja. 1848 júliusában
Hrabovszky János altábornagyot nevezték ki budai,
azaz országos fõhadparancsnokká, ki csak szeptember 6-án tudott Péterváradról feljönni. Addig a helyettesévé kinevezett és újra
szolgálatba állt Mayer Ferenc vitte az ügyeket. Batthyány Lajos miniszterelnök
utasítására szeptember 20O

Franz Mayer síremléke

án, a Fehérvári úton megkezdték a sáncok építését és
az ágyúk elhelyezését a fõváros védelmére. Az októ-

ber-novemberi szakítást követõen is beosztásban maradt. Nem követte a Debrecenbe menekülõ kormányt,
hanem január elején jelentkezett a
fõvárost elfoglaló
Windisch-Grätznél,
aki Bécsbe szállíttatja. 1849. június
28-án a császári
hadbíróság megfosztja rangjától és
szeptember 25-én
nyugdíjától is. Csak
1852-tõl kap némi
kegydíjat.
Mayer
Ferenc
1853. július 30-án
végrendelkezett,
melyben a rokonságról való gondoskodás mellett egy
budai fiúárvaház létesítésére jelentõs
összeget hagyományozott. 1857. szeptember 18-án hunyt el Budán a Bécsi tér 89. alatti lakásán. A Kútvölgyi út melletti vízivárosi polgári temetõ V.

Könyvbemutató Angyalföldön
Egy ’56 után kivégzett rendezõ életérõl
Kerületi helytörténeti
klubunk minden hónap
harmadik csütörtökén hagyományosan valamilyen
programot rendez az Angyalföldi
Helytörténeti
Gyûjteményben. Május 17én Szarka Lajos, a hévízi
múzeum igazgatója mutatta be Letört olajág címû
könyvét, amelyben Földes
Gábornak, a gyõri színház
forradalom után kivégzett
rendezõjének állít emléket.
A meghívottak között helyet foglaltak Földes Gábor
hozzátartozói, pályatársai
is. Õk szeretettel emlékeztek Gábor apjának Szabolcs utcai kisvendéglõjére,
ahol a derék Laci bácsi
mindig szívesen látta – és
vizsgák után meg is vendégelte – fia barátait, fiatal

pályatársait. A diákokból
azóta sikeres mûvészek lettek, Raksányi Gellért, a
népszerû „Kutyu” a médiában is többször nosztalgiával beszélt ezekrõl a vidám
angyalföldi estékrõl. Kéri
Edit mûvésznõ, Földes Gábor kollegája felidézte a
mártír rendezõ alakját, emberi és szakmai kiválóságát, utalva büntetlenül maradt gyilkosaira.
Kéri Edit maga is börtönbe került a megtorlások során itt értesült a közkedvelt
rendezõ kivégzésérõl. Szabadulása után õ kísérte el a
megtört édesanyát fia rendezõtársához, aki hazug tanúvallomásával gyilkosává
lett. A karrierista, aki nem
lett jobb rendezõ attól, hogy
Földes Gábort akasztófára

jutatta elzavarta a gyászruhás asszonyt...
Földes Gábor özvegye, Irma asszony, aki László fiával együtt a Vígszínházban
dolgozik, beszélt közös életükrõl, rövid boldogságukról, amelyet a történelem
oly szívtelenül szakított meg,
az ártatlan ember kiszabadítási kísérleteirõl.
A szerzõ helytörténészként
ismertetését az ifjú hévízi
gyermekkorával, keszthelyi
diákéveivel kezdte, ahol a
premontrei gimnáziumban
már voltak önképzõköri sikerei, de a 40-es évek elején
családjával együtt üldözték
Korán jelentkezõ tehetsége
a kerületi Hollán utcai zsidó
kultúrterem elõadásain nyilvánulhatott csak meg, a háború után már tanulhatott a

sírtábla 31. sor 10. sírjában
helyezték örök nyugalomra.
A fõváros 1874. évi költségvetésébe már felvette a
Mayer-féle árvaházat, egyelõre 15 árvával, elvetve azt
a javaslatot, hogy a hagyatékot a két meglévõ fõvárosi árvaház bõvítésére fordítsák. Az összeg 152 390 forintra növekedett, az ehhez
járuló, József fõherceg 25
ezer forintnyi és néhány kisebb adománnyal mintegy
180 ezer forint állt a felépítendõ
gyermekmenhely
rendelkezésére.
A Vasárnapi Újság szerint
„A Mayer-féle árvaház
megnyitása a közeljövõben
várható. Már igazgató is
van számára kinevezve s
helyiség bérelve. Jelen évi
szükséglete 7220 forintra
van téve. A budai polgárok
az építendõ árvaház telkét
a városmajor szomszédságában jelölték ki.” (Folytatása következõ számunkban.)
Karacs Zsigmond

Színmûvészeti Fõiskolán.
Jászai Mari díjas rendezõként kerül Gyõrben a forradalom viharába, a megtorlás lecsap rá, és noha ártatlansága még a tárgyaláson
is kiviláglik, nem segítenek a
mûvésztársak erõfeszítései,
akasztófán fejezi be életét.
Könyve címválasztását azzal
indokolta, hogy Földes Gábor egyik letört ága volt a
magyar szabadság 1956-os
olajfájának, amely azonban
továbbélt, hogy évtizedek
múltán ismét zöldellõen
hajtson ki. Utána kötetlen
diskurzus kezdõdött, amelyben a jelenlévõ egykori forradalmárok, köztük Bácskai
Endre, a kerületi 56-os szövetség vezetõje, aki a Rádiónál sebesült meg, Karacs
Zsigmond a Budapesti
Honismereti Társulat alelnöke beszéltek ’56-os emlékeikrõl.
R.P.
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Emléktáblaavatás Pestszentimrén
A II. világháború pestszentimrei katonaáldozatainak névsorával 2007.
május 27-én, a Hõsök Napján emléktáblát avatott a Dr.
Széky Endre Pestszentimre
Történeti Társaság és a
XVIII. kerület Pestszentlõrinc–Pestszentimre Önkormányzata. A pestszentimrei
Hõsök terén tartott ünnepségen az 1992-ben a Széky
Társaság által emelt „II. világháború Pestszentimrei
Áldozatai Emlékmû” hátoldalán egy új táblára kerültek az áldozatul esett imrei
katonák nevei. Varga István
a Szemeretelepi Baráti Kör
elnöke adta át a Széky Társaság részére a névsort még
2002-ben. A 2006-ban felszentelt lõrinci emlékmû felavatásával azonos idõben
az imrei avatást nem javasolták a kerület illetékesei.
Az önkormányzattól kért és
kapott 400 000 forintos támogatás az imrei avatáshoz
csak hosszabb átfutással került a Széky Társasághoz,
ezért le kellett mondanunk a
2006. novemberi avatásról.
(Ekkor tartjuk – Imre nap

tiszteletére – a nagyobb szabású eseményeinket.). A
döntés az új idõpontról a
Széky Társaság Intézõ Bizottsága határozata alapján
esett a május utolsó vasárnapján ma már hivatalos
Hõsök Napjára.
Az önkormányzattal közösen rendezett ünnepség fõvédnökségére
felkértük
Göncz Árpád köztársasági
elnököt, aki a ’92-es avatáson is vállalta ezt a számunkra megtisztelõ tisztséget. Most is igent mondott,
bár nem tudott jelen lenni,
csak levélben küldött személyes üzenetét tolmácsolhattuk. Az ünnepség védnökségét ismét elvállalták
Pestszentimre egyházainak
papjai, s ökumenikus áldás
formájában járult Gödölle
Márton katolikus plébános,
Háló Gyula baptista lelkész
és Orbán Kálmán református lelkész az avatás fényének emeléséhez.
A 2007. május utolsó vasárnapján tartott avatón a
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola
adott mûsort, Pándy Tamás

szobortörténeti visszaemlékezést, Ferencz István alpolgármester ünnepi beszédet
mondott. Az avatóbeszédet
a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum fõigazgató-helyettese Markó György ezredes
tartotta – leleplezve egyben
a nemzeti színû zászló alatti
új neveket tartalmazó emléktáblát. Az élõ hozzátartozók a kegyelet virágait, a lakosság, a civil szervezetek és
a pártok a megemlékezés
virágait helyezhették el a
szobor talapzatán. Az önkormányzat, a Honvédelmi
Minisztérium és a Széky
Társaság koszorúikkal adták

meg a végtisztességet a hazáért elesetteknek. A Csanádi Gabriella kõrestaurátor
által készített tábla avatóünnepsége Ódor Katalin a
Pestszentimrei Közösségi
Ház (PIK) igazgatónõjének
szavaival és a Lajtha László
pesterzsébeti fúvószenekar
játszotta Szózattal ért véget.
A Társaság által kezdeményezett kõtábla felavatása
és a kegyeleti ünnepség
méltón állított emléket azoknak az imrei katonáknak,
akik eddig elfeledetten – elfelejtetten névtelenek maradtak és akik a legdrágábbat, az életüket áldozták a
hazáért.
Pándy Tamás

Az elesettek nevei a Honvédelmi Minisztérium irattárából vannak

Iskolatörténeti kiállítások
Zuglóban
Tárlatok az elemi és népiskolai oktatás múltjáról
A Zuglói Helytörténeti
Mûhelyben 2006. november 17-én Zugló iskoláit bemutató kiállítás nyílt meg. A
három részesre tervezett kiállítás-sorozat elsõ tárlatán
hat általános iskola, Zugló
legrégebbi iskolái mutatkoztak be: az Álmos Vezér Általános Iskola (az egykori
Rákosfalvi iskola jogutódja),
a ma már megszûnt Gárdonyi Géza Általános Iskola
(Angol utca), a Liszt Ferenc
Általános Iskola (Hermina
út), a Herman Ottó Általános Iskola (Egressy út), a

Széchenyi István Általános
Iskola (Telepes utca), valamint a József Attila Általános Iskola (Miskolci út).
A századforduló (1900)
után Budapest peremterületein – így Zuglóban is –
megindult az elemi és népiskolai oktatás. Egymás után
épültek nem csak elemi, hanem polgári iskolák és érettségit adó középiskolák is.
Zugló elsõ iskolája, az egykori VII. kerülethez tartozó
Rákosfalvi iskola, 1872-ben
kezdte meg mûködését, elemi népiskolaként, Stroch

Mátyás tanító vezetésével.
1877-ben a Templom téren
megépült az új iskolaépület,
majd Hegedûs Ármin tervei
alapján 1897-ben a máig is
mûködõ iskola, amelyben
polgári fiú- és leányosztályok voltak.
1891-ben alakult meg az
Angol utcai iskola, amely Kis
Zuglói Elemi Iskolaként
kezdte meg mûködését. Iskolaépülete ekkor azonban
még nem volt, a környéken
bérelt lakásokban folyt a tanítás. 1896-ban készült el a
mai iskolaépület, s az intézmény Kis-Szuglói Elemi Fiúés Leány Iskola néven mûködött. A kiállított tervrajzokon, fényképeken, iskolai értesítõkön, bizonyítványokon, anyakönyveken keresz-

tül a második világháború
elõtti iskolai élet elevenedik
meg. A régi iskolai tanszerek,
könyvek és füzetek ugyancsak régebbi korokat idéznek. A szervezõk nem feledkeztek meg az iskolák mai
arcáról sem: az osztály- és
életképek, az iskolai évkönyvek, meghívók stb. már az
1990–2000-es éveket idézik.
A kiállítás-sorozat második ütemének megnyitóját
március 23-án, pénteken 18
órakor tartották meg a Zuglói Helytörténeti Mûhelyben, és május 4-ig volt látogatható. Május 22-én, szintén 18 órakor nyitották meg
a kiállítás-sorozat harmadik
tárlatát, amely június 29-ig
volt megtekinthetõ.
V. E.
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Reformátusok Budapesten
Tanulmányok a magyar fõváros reformátusságáról
A Budapesti Városvédõ
Egyesület Kossuth Lajos utcai székhelyén március 27én mutatták be az Argumentum Kiadó és az ELTE BTK
Mûvelõdéstörténeti Tanszéke közös munkájának eredményét, a Reformátusok
Budapesten két kötetes tanulmánygyûjteményét Reformátusok Budapesten 12. címmel, Tanulmányok a
magyar fõváros reformátusságáról alcímmel.
Szerkesztõje, Kósa László
akadémikus, az ELTE BTK
Mûvelõdéstörténeti tanszéke vezetõje elmondása
alapján eddig a budapesti
reformátusok történetérõl
igen kevés anyag jelent meg
– 1980-ban a Kálvin téri
templom kapcsán adtak ki
utoljára egy ISBN szám nélküli kiadványt. Az egyetem
a Széchenyi-terv révén
nyert egy támogatást, projektjüket 2004-ben zárták
le. Ennek során szemináriumokat hirdettek meg, melyek résztvevõi alkották a
szerzõk egy részét. Mintegy
nyolcvan tudományos igényû tanulmány került be a
több mint 1500 oldalas kiadványba – köztük nyolc doktori értekezés és 13 szakdolgozat. A könyv bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az
nem csupán a reformátusoknak szól, de mindenkinek,

aki Budapest mûvelõdéstörténete iránt érdeklõdik.
A két kötet 1796-tól napjainkig tárja fel a református
vallásúak közremûködését
Pest, Buda, Óbuda, majd
Budapest történetéhez. A
bevezetõ és az elõzmények
ismertetése mellett tíz feje-

zetben csoportosulnak az
anyagok:
Reformátusok
Budapest társadalmában;
Az egyházszervezet; Egyházközségek; Kiemelkedõ
lelkészegyéniségek; Az egyház életében jeles szerepet
vállaló családok és világiak;
Kulturális és társadalmi szerepvállalás – ez a kötet meghatározó nagyságú, mintegy félezer oldalas fejezete,
amely az oktatásra, az egyesületekre, az alapítványokra, szeretetintézményekre, a
tudományos gyûjteményekre, az azonosságtudat ápolására és végül a sajtóra tér
ki; Felekezetközi kapcsola-

Gyermekjáték
hagyományaink
Kiss Áron Tisztelõinek Köre
Játékpedagógiai fórumot szervezett a hegyvidéki
Virányosi Közösségi Házban június 19-én a Kiss Áron
Tisztelõinek Köre. A Kodály Zoltán és a Kiss Áron-i gyermekjáték hagyomány átörökítése címû rendezvényükön
a játékbemutató és az idei Pro Ludo-díj átadása mellett
Dr. Lackóné Pálfi Alojzia, a Kecskeméti Fõiskola docense
tartott elõadást „Áttekintés Kodály Zoltán gyermekdal- és
játék kutatásainak forrásvidékérõl címmel, majd a résztvevõk megkoszorúzták Kiss Áron emléktábláját.

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó
tok; A közelmúlt; Idõrendi
áttekintés; Mutatók – utóbbiban a szakmai használhatóságot jelentõs mértékben
könnyítõ névmutató is dicséri a szerkesztõ elkötelezett munkáját. A kötet szerzõi közül egyedül Milisits
Máté mûvészettörténész nevét emeljük ki: egyrészt a
budapesti református egyházközségeket bemutató
másfélszáz oldalas munkájáért, másrészt mint a
könyvbemutató házigazdájáét. Utóbbi minõségében
elmondta, hogy a kötet
anyaggyûjtését több kerületi

helytörténeti gyûjtemény is
segítette: az újbudai, az angyalföldi, a kispesti, a pesterzsébeti, a csepeli...
Az egykori kódexek vastagságával rokon két kötet
mintegy öt kilogrammos súlyára hívta fel a figyelmet
Pákozdi István római katolikus egyetemi lelkész, tanszékvezetõ fõiskolai tanár,
amelynek
tanulmányai
messzemenõen tudományos igényességgel készültek, mûnyomó papírra, színes illusztrációkkal kisérve.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal osztályvezetõ-

A virtuális
Tabán
Tabán Társaság
Egyesület
A Tabán Társaság Egyesület, a Budavári Mûvelõdési Ház Tabán Múzeuma
és a Budavári Önkormányzat május 2-án mutatta be a Döbrentei utcai
Tabán Múzeumban A virtuális Tabán címû tabáni
füzetet és CD-t. A bemutató során Jankóné Pajor Ildikónak Az üveglemeztõl a
CD-ig, Fejtõs Lászlónak A
Tabán-gyûjtemény adatbázisa és Lenkei Ákosnak
Az interaktív Tabán-térkép
címû elõadása hangzott el.
Mindezek után tartotta
meg éves közgyûlését a
Tabán Társaság Egyesület
a szomszédos borozóban.
je, Gyõr Attila a tanulmánygyûjtemény építészettörténeti vonatkozásait méltatta,
Zalatnay István, az Erdélyi
Gyülekezet vezetõ lelkipásztora a két kötetet páratlan
mûnek minõsítette.
A kötetek tudományos
gazdagsága és terjedelme
miatt nem végigolvashatóak, de mindenki tallózhat
bennük. Az elsõ beleolvasások után is egyértelmû azonban, hogy a fõváros mûvelõdéstörténetét kutatók és az
iránt érdeklõdõk számára e
kötetpár alapmunka lesz a
késõbbiekben, és ez elsõsorban szerkesztõjének, Kósa
Lászlónak az érdeme.
gábriel

Jászok a középkorban
A Jászok Egyesületénél június 18-án Jászság a középkorban, jászok a középkorban címmel Langó Péter régész tartott vetített képekkel kísért elõadást a Pest megyei Megyeháza II. emeleti tanácstermében. Az elõadás
helyszínén a Jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványokat (könyvek, hangkazetták, CD-k) is árusítottak. Az egyesület tevékenységérõl részletes információ a www.jaszokegyesulete.hu weblapon olvasható.
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Történelmünk korszakalkotója
Batthyány kiállítás a budai Várban
A Budapesti Történeti
Múzeumban Basics Beatrix
mûvészettörténész rendezte
idõszaki kiállításon gróf Batthyány Lajos, az elsõ magyar miniszterelnök életét és
korát mutatják be. A Történelmünk korszakalkotója címû, Batthyány Lajos miniszterelnök alcímû tárlaton
mintegy kétszáz tárgyat,
festményt, grafikát, és dokumentumot állítottak ki.
Batthyány Lajos portréi
közül a nagyközönség elõször láthatja Medvey Ágos-

ton (1814–1870) lembergi
születésû, Pesten, majd
Oroszországban dolgozó mûvész elefántcsont miniatûrjét,
Joseph Martignoni (1803–
1873) tájkép és miniatûr arcképfestõ, Batthyány-t házikabátban, sakkozás közben ábrázoló vízfestményét. A kiállításon találkozhatunk Alexy
Károly (1823–1880), a bécsi
akadémián tanult szobrász
által 1855-ben, Londonban
készített ezüstözött mellszoborral és – a kiegyezés elõtt
egy évvel öntött – egészala-

CD a XVIII. kerületrõl
A Múzeumi Majálison egy
CD-t is forgalmaztak a XVIII.
kerület standján. Ezt 50 éves
fennállása emlékére a XVIII.
kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyûjtemény adta
ki. A CD-rõl
megismerhetjük Tomory
Lajos gyûjteményalapító munkásságát,
a gyûjtemény történetét és
egy rövid bemutatkozással is
találkozhatunk a képernyõn
keresztül. E virtuális múzeum archív képeslapjaival
Pestszentlõrinc várossá nyilvánításának 75. évfordulóját, és Pestszentimre nagyközséggé alakulásának 80.
évfordulójára emlékeztetnek.
Külön egységként mutatják be a Kondor Béla emlékkiállítást, a 150 éve született Szemere Miklós földbir-

tokost, országgyûlési képviselõt, Xavér Ferenc földbirtokost, akirõl a ferihegyi repülõtér a nevét kapta és
Bókay Árpád
orvosprofeszszort.
Már direkt
oktatási céllal
készült a CDnek az 1945
és 1956 közötti idõszakot bemutató
tárlatának anyaga és a Mesés tárgyak címû alsótagozatos néprajzi oktatóanyag.
Végül a gyûjtemény 2006.
évi kiállításait és rendezvényeit bemutató anyaggal
térnek vissza napjainkhoz.
A könnyen kezelhetõ, széles körben használható CDnek egy hiányosságát azonban most feltárjuk: az anyagok összeállítójának és szerkesztõjének neve ismeretlen
maradt a CD használója
elõtt.
G.T.

Felelõs szerkesztõ: Gábriel Tibor
Szerkesztõbizottság:
Breinich Gábor, Buda Attila, Róbert Péter, Sándor P. Tibor, Sipos András.
Alapította a Budapesti Honismereti Társaság és a Budapesti Történeti Múzeum.
Kiadja a Budapesti Honismereti Társaság
(1043 Budapest, Berda József u. 48., tel.: 370-0652,
e-mail: bpht@chello.hu, internetes változat: www.bpht.hu)
Nyomás: Kolofon Kft., ISSN 1418-4273

A kiállítás megnyitóján résztvevõk a Barokk-udvarban

kos bronz alkotással is. Igazi
különlegesség a Magyar
Nemzeti Galéria gyûjteményébõl származó Batthyány
mellszobor, amely Barabás
Miklós egyetlen ismert szobra, és a Magyar Nemzeti Múzeumtól származó Battyhány
sakk-készlet.
A tárlaton látható különlegességek közé tartoznak a
19. század legismertebb és
legkiválóbb portré- és élet-

képfestõjének, Barabás Miklósnak (1810–1898) az akvarelljei, melyeket a reformkori Pest követválasztásáról
készített. A tárgyi emlékek
közül elõször látható a miniszterelnök börtönbeli lámpája és priccsének véres darabja, amelyet a politikus
kortársai ereklyeként õriztek
meg az utókornak. A kiállítás
október 30-ig lesz látogatható. (Forrás: www.btm.hu)

XXXV. Országos
Honismereti Akadémia
A honismereti akadémia
központi témája a kulturális
turizmus és a honismeret/helytörténet kapcsolata –
Veszprémben, július 2–6. között rendezik meg. A konferencia elõadássorozatán akadémikusok, múzeum- és levéltárigazgatók, egyetemi tanárok és turisztikai szakemberek saját
szakmai szemszögükbõl ismertetik a turizmus és a
helytörténet kapcsolódási
lehetõségeit, egymást segítõ

tevékenységeit. Kiemelten
foglalkoznak a Honismeret
folyóirat 2007/3.
számában Veszprém megye történeti múltjával és
honismereti tevékenységeivel.
A
megnyitón
adják át a Honismereti Szövetség
emlékérmeit és
emléklapjait. Budapestrõl honismeret emlékérmet dr. Tóth
József, honismereti emléklapot Karip Gyula, dr. Róbert Pétert, Sasvári Ilona és
dr. Sütõ Józsefné kap.

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.

