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Ingyenes

A Budapesti Történeti
Múzeum (BTM) Aquincumi
Múzeuma életében jelentõs
mérföldkõ volt szeptember
14-én az új kiállítási épület
átadása. Az esemény elõtt
elküldött meghívókból érte-

sülhettünk arról is, hogy Bu-
dapest fõpolgármestere,
Demszky Gábor adja át a
fõváros új múzeumi épüle-
tét, a benne rendezett állan-
dó kiállítást Hiller István ok-

Róma Aquincumban
Új kiállítás – új kiállítóhely

A Városliget „gyöngysze-
me”, a Vajdahunyadvár
kétszer született meg. Elõ-

ször 1896-ban, amikor a
honfoglalás ezeréves évfor-

Többnapos rendezvény
keretében emlékeztek az új-
pestiek várossá alakulásuk
100. évfordulójára. Avattak
emléktáblákat, díszpolgárt,
többen részesültek Újpes-
tért-díjban, koszorúk kerül-
tek az egykor élt polgármes-
terek sírjaira, számos kultu-
rális, sport és szórakoztató

rendezvényen idézték fel
augusztus 31. és szeptem-
ber 1. között a régi városnak
lassan a feledés homályába
merülõ emlékeit. 

1907. augusztus 14-én
nyilvánították rendezett ta-
nácsú várossá Újpestet, az
akkor már hatvanhét esz-
tendõs községet. 1840. ápri-
lis 5-én írta alá gróf Károlyi
István fóti földbirtokos Új-

megyer község alapító leve-
lét elindítva egy szédületes
fejlõdést, aminek eredmé-
nyeként megszületett a vá-
ros, ötvenötezer lakossal,
fejlett iparral, közlekedéssel
és virágzó kereskedelem-
mel. 1840-ben még csak
százegy telepes élt itt, elsõ-
sorban iparosok. Az alapító

polgárok tehetségének,
szorgalmának eredménye-
ként 1907-ben Újpest – Te-
mesvár, Pozsony és Buda-
pest után – a negyedik he-
lyen állt az ipari termelés
nagyságát tekintve. 

A nagyarányú fejlõdést
segítette elõnyös földrajzi
fekvése, a Duna közelsége,
az ország elsõ vasútvonalá-

Balázs Miklós, a nemzetközi restaurátorcsapat vezetõje
bemutatja a mozaik helyreállítását

Száz éve város Újpest
Polgárai igényesek voltak

Az Újpesti Napló helytörténeti különszámának címlapfotója

(Folytatása a 2. oldalon.)

Városligeti jubileum
Százéves a Vajdahunyadvár

(Folytatása a 8. oldalon.)

(Folytatása a 4. oldalon.)Ko
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tatási és kulturális miniszter
nyitja meg – a kiállítás láto-
gatóit Bodó Sándor, a BTM
fõigazgatója köszönti és a
világhírû aquincumi orgo-
nát Kemény Kinga orgona-
mûvész szólaltatja meg.

A mozaikokkal foglalkozó
Balázs Miklós restaurátor a
megnyitót megelõzõen el-
mondta, hogy a nemzetközi
restaurátorcsapat egy évig
dolgozott az ötven vasbeton
tálcán lévõ mozaik helyreál-
lításán. A néhai helytartói
palota világhírû mozaikjait a
szovjet felügyelet alatti hadi-
üzem miatt annak idején fe-
szített ütemben szedték fel.

A Kulturális Örökségi Na-
pokhoz kapcsolódva nyílt
meg az Aquincumi Múzeum
új állandó kiállítása, mely a
romterületbe illesztett új kiál-
lítási épületben kapott he-
lyet. A Róma Aquincumban
címû állandó kiállítás a mú-
zeum olyan rejtett értékeit
tárja a látogatók elé, melyek

méltó kiállítására korábban
nem volt lehetõség. A hely-
tartói palota emlékeit bemu-
tató, az épület egykori pom-
páját idézõ kiállítótérben he-
lyet kap több, a palotából
származó, korábban nem
látható, illetve frissen restau-
rált mozaik, együtt láthatók a
falakat díszítõ falfestmények,
a szentélyberendezésekhez
tartozó, sokszor monumen-
tális szobrok, valamint az

épület egykor fényûzõ be-
rendezésérõl tanúskodó szö-
kõkút vagy kõbõl faragott
díszedény rekonstrukciója. 

Az új állandó kiállítás má-
sik különlegessége, hogy a
bemutató keretein belül,
több mint 75 évvel megta-
lálását követõen méltó kö-
rülmények között mutathat-
juk be világhírû zenei emlé-
künket, az aquincumi orgo-
nát. A hangszer maradvá-
nyai éppen annak az épü-
letnek az alapozási munká-
latai során kerültek elõ,
melynek falai között most
együtt láthatók az orgona
alkatrészei, a szerkezetérõl
készült rekonstrukció és a
megszólaltatható másolat.
A Budapesti Történeti Mú-
zeum most megnyíló Szent-
endrei úti épülete 1930-ban
Budapest Székesfõváros
Elektromos Mûvei számára
készült, Györgyi Dénes és
Román Ernõ tervei szerint.
Az alkotók, az aquincumi
romterület közelsége miatt
az ókori építészet elemeit

használva, neoklasszicista
épületet terveztek. A fõ-
homlokzatot a monumentá-
lis, hatoszlopos portikusz
uralja, de a létesítmény
üzemi jellegére utal a hom-
lokzat egyszerû téglaburko-
lata. A T-alaprajzú épület
timpanonos oromzattal le-
zárt hátsó homlokzata is
hangsúlyos, a bejáratot osz-
lopos kapuzat díszíti. 

Forrás: www.btm.hu

Róma Aquincumban
folytatás az elsõ
oldalról

Tízéves a Városunk
Lapunk születésénél a Budapesti Honismereti Társaság

1997. évi közgyûlésén résztvevõk bábáskodtak. A kiadását
kezdeményezõ Társaságunk elnöke, dr. Rédey Pál a Váro-
sunk feladatait az elsõ számban foglalta össze - ezek ma is
helytállóak: “Célunk közelebb hozni egymáshoz azokat a
szétszóródott csoportokat és egyéneket, akiket a hon- és vá-
rosszeretet fût, mind hazájukért, mind szûkebb pátriájukért
tenni kívánnak valamit. Végül fõvárosi rendezvényekrõl, ki-
állításokról adunk hírt, és a helytörténeti gyûjtemények éle-
térõl fogunk beszámolni.” 

Jelentõs elhatározás volt a Városunk létrehozása. Eredmé-
nyeként máig egyedülálló, bejegyzett fõvárosi helytörténeti
újság született. A kezdetben évente csak kétszer, háromszor,
majd negyedévente rendszeresen megjelenõ, mindvégig in-
gyenes lapunk függetlenségét is megõriztük.

Az elmúlt évtizedben felértékelõdött múltunk. Növekedett
az igény a budapesti polgárok identitástudatának erõsítésé-
re, amelyhez a Városunk tíz évfolyamával talán mi is hozzá-
járultunk. Ezt a folyamatot jól szemlélteti a fõvárossal és ke-
rületeivel foglalkozó helytörténeti rendezvények, idõszaki
kiállítások, kiadványok (könyvek, tanulmánygyûjtemények,
folyóiratok, újságok és füzetek) számának látványos növe-
kedése, a kerületi helytörténeti gyûjtemények javuló helyze-
te. Igaz, ez utóbbinál még lenne mit tennünk! Ha összevet-
jük az egykor városi rangú mai fõvárosi kerületek és a ha-
sonló lélekszámú magyarországi városok muzeális gyûjte-
ményeinek mûködési feltételeit, akkor a mérleg nyelve bi-
zony sokszor nem a kerületeink felé billen.

Az elmúlt tíz év során törekedtünk arra, hogy a Városunk
szerkesztése egyenletes színvonalú, írásai információkban
gazdagok és érdekesek legyenek. Mindez elsõsorban a sok-
szor honoráriumukról is lemondó szerzõink, valamint az új-
ság szerkesztõbizottsága egykori és mai tagjainak (Ádám Fe-
renc, Breinich Gábor, Buda Attila, Holló Szilvia Andrea,
Karacs Zsigmond, Kriston Vízi József, † Rédey Pál, Róbert
Péter, Sándor P. Tibor, Schwarcz Katalin, Sipos András) ér-
deme, akiknek ezúton is köszönöm a segítségét.

Az aquincumi kiállítóhely utcai homlokzata

Nyáron még a mozaikot rakták végleges helyére
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Budapest Fõváros Levél-
tárában szeptember 26-án
nyílt meg a Személyek, he-
lyek, terek a reformkori Pes-
ten címû kiállítás. A tárlatot
megnyitó Buza Péter mûve-
lõdéstörténész a kiállítás
koncepcióját, a reformkori
városszépítõ és –rendezõ
szándék átgondolt megjele-
nítését emelte ki. Hangsú-

lyozta, hogy a mai Buda-
pest tulajdonképpen a 19.
században született meg a
legjobb erõket foglalkoztató
Szépítõ Bizottmánynak is
köszönhetõen. 

A kiállítás anyagát a levél-
tár földszinti aulájának és az
emeleti kiállítótermének tár-
lóiban és vitrineiben helyez-
te el a tárlat rendezõje,

Hidvégi Violetta. Minden
bemutatott épületterv terve-
zõjérõl, helyérõl és sorsáról
korrekt tájékoztatást adott a
kiállítás látogatóinak. A tár-
laton felelevenedik a Valero
testvérek selyemgyára (Hild
József homlokzati terve
1824-bõl), a Pesti Polgári
Kereskedelmi Testület szék-
háza (Hild József terve
1827-bõl), a Szentgyörgyi
Horváth József ház (Pollack
Mihály terve, 1816 körül) –
csak néhányat emelve ki a

bemutatott épületek közül.
Egy kutatók által is kevésbé
ismert anyaggal szintén ta-
lálkozhatunk itt: Hild János
1805-ben készült Pest belte-
rületének városrendezési
térképével.

A felvonultatott tervek a
reformkori Pest jellemzõ
épületeinek, tervezõinek és
használóinak bemutatásán
túlmenõen a fõváros levéltá-
rának gazdag tervtári anya-
gára is felhívja a figyelmet.

—gt—

A Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeumában
szeptember 30-ig volt láto-
gatható az „Erzsébet király-
né és a Budai Királyi Palo-
ta” címû kiállítás,
amelyet június 8-
án, Sisi elsõ
magyaror-
szági láto-
gatásának
150. év-
fordulója
alkalmá-
ból nyitot-
tak meg.

G ö d ö l l õ
mellett a budai
vár szolgált ottho-
nául az 1867-ben magyar
királynénak koronázott Er-
zsébet számára. A kiegyezés
után tíz hónappal Erzsébet
itt adott életet negyedik

gyermekének, Mária Valéri-
ának, akit emiatt magyar
gyermeknek is neveztek. 

Milyen emlékek fûzték a
kora egyik legjobb lovasá-

nak számító királynét
a budai várhoz,

hogyan zajlott
a koronázási

ceremónia,
m i l y e n
személyes
t á r g y a i
maradtak
ránk? A

múzeum új
válogatásá-

ban fontos sze-
repet kapott a bu-

dai palota állandóan átala-
kuló épülete: elsõként az
uralkodó család lakóhelye,
majd menedék Sisi számá-
ra, végül mint Erzsébet ki-

rályné emlékmúzeum.
Eddig nem látható ritka-

ságokat és dokumentumo-
kat mutattak be: az Erzsébet
profiljával díszített papírne-
hezék és az 1870-es évekbõl
származó bársonydoboz a
magyar királyné fényképé-
vel, a koronázásról készült
egykorú fényképek, új, ed-
dig nem látott Erzsébet áb-
rázolások, szobrok, kultusz-

képek stb. Ezek mellet pedig
olyan remekmûvek, mint
Székely Bertalan koronázási
akvarellsorozata, vagy Ko-
vács Mihály nagyméretû
reprezentatív Erzsébet kép-
mása is felsorakoztak a tár-
laton, amelynek rendezõje
dr. Basics Beatrix, a Buda-
pesti Történeti Múzeum fõ-
igazgató-helyettese volt.

Forrás: www.btm.hu

Köszönet támogatóinknak
A Városunk idei utolsó számának megjelenését Új-

pest Önkormányzatának támogatása, a tevékenysé-
günkkel rokonszenvezõk által felajánlott adó 1 százalé-
kok (idén 40 293 forint) és az írásaikat ellenszolgáltatás
nélkül felajánló szerzõink is segítették. Támogatásukat
ezúton is köszönjük. 

Budapesti Honismereti Társaság

Személyek, helyek, terek
Levéltári kiállítás a reformkori Pestrõl

Erzsébet királyné Budán
Sisi emlékkiállítás a Vármúzeumban

Az emeleti kiállítótér a tárlat megnyitása elõtt

A megnyitó házigazdái: Breinich Gábor fõigazgató-helyettes,
Buza Péter várostörténész és Hidvégi Violetta, 
a kiállítás kurátora
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nak megépülése. 1850-tõl
gomba módra szaporodtak
a gyárak, a kézmûipar mel-
lett meghatározóvá vált a
gyáripar, a kisiparosok mel-
lett jelentõs számban pedig
a munkások, mégpedig a
képzett szakmunkások sze-
repe. A lakosság nemzetisé-
gi összetétele is jellemzõ. 

Sokan kerültek ide kül-
földrõl, elsõsorban az Oszt-
rák–Magyar Monarchia or-
szágaiból. Újpest gyûjtõhe-
lye lett a többnemzetiségû,
több vallású és több nyelvet
beszélõ polgároknak. Ez a
körülmény fontos szerepet
játszott a nemzetközi kap-
csolatok kialakulásában,
ami elsõsorban a gazdasági,
kereskedelmi életben volt
sorsdöntõ. 

A 19. században „divat”
volt Újpesten letelepedni,
vállalkozni, gyárakat telepí-
teni. Sok mûvész is lakhe-
lyül választotta Újpestet.

Döntésükben nem csak az
olcsó telekár, lakbér játszott
szerepet, hanem a „hely
szelleme” is. Az újpestiek
mindig igényesek voltak: az
1860-as években itt Olvasó
Kör mûködött, lezajlott az
elsõ színielõadás, 1877-ben
saját újságjuk jelent meg,
1885-ben az Ipartestület
mellett az elsõ sportegyesü-
let az Újpesti Torna Egylet is
megkezdi mûködését. Szá-
mos kulturális, karitatív, pol-
gári szervezet születik, fõ-
képpen egyházak szervezé-
sében, de a különféle szak-
mák képviselõinek is kö-
szönhetõen. 

Egyre többen telepednek
le a szellem, a kultúra, a tu-
domány képviselõi közül.
Újpesten neveli fiait Ódry
Lehel, akinek Árpád nevû
fia késõbb a Nemzeti Szín-
ház jeles mûvésze. Itt szüle-
tett Major Tamás és Szõnyi
István, a Dunakanyar festõ-
je. Itt látta meg a napvilágot
Kelemen Gyula politikus, a

Nagy Imre kormány
államminisztere. Itt te-
lepedett le Papír Sán-
dor színházigazgató,
az 1911-ben létreho-
zott újpesti Népszínház
alapítója. Szintén új-
pesti volt vitéz Halassy
Olivér olimpiai baj-
nok, Radó Sándor
geográfus, térképész a
második világháború
hírszerzõje. A tudósok
közül itt nevelõdött
Szigeti György és Mill-
ner Tivadar akadémi-
kus, itt dolgozott Bay
Zoltán a világhírû fizi-
kus, itt tanított Kaffka
Margit és Babits Mi-
hály. Hosszú oldala-
kon keresztül sorolhatnám
azok nevét, akik munkájuk-
kal nem csak Magyarország,
hanem szülõvárosuk, Újpest
hírét is öregbítették. A város
fejlõdése és sikerei felkeltet-
ték a kortársak figyelmét.
Sokan kísérelték meg, hogy
utánozzák, másolják az új-
pesti példát. Ám ez a
nagyívû és látványos fejlõ-

dés nem volt utánozható,
mert a feltételek nem voltak
azonosak. 1909 decembe-
rében Újpesten rendezte
meg a Polgármesterek
Egyesülete ötödik közgyû-
lését. Ez a szervezet fogta
össze Magyarország rende-
zett tanácsú városainak elsõ
embereit. Több mint száz
polgármester utazott ide,
hogy megismerje az akkor
még csak két esztendõs vá-
ros eredményeit. Rácsodál-
koztak a város intézményei-
re, kórházakra, iskolákra, a
kikötõre, a hídra és a városi
közlekedésre. Megismerhet-
ték az újpesti ipar jelentõs
gyárait: a bõrgyárakat, tex-
tilüzemeket és a világhírû
lámpagyárat. Errõl az ese-
ményrõl, az itt látottakról
lelkes hangvételû cikkek je-
lentek meg az újságokban.
A Városok Lapja hírlapírója
naponta tudósított, és egyik
cikkét ezzel a mondattal fe-
jezi be „Újpest a csodák vá-
rosa”. Valóban a csodák vá-
rosa volt Újpest? Akik ezt
túlzásnak érzik, gondoljanak
arra az útra, amit ez a tele-
pülés 1840 és 1907 között
megtett. A terméketlen ho-
mokra épült város az embe-
ri alkotóerõ, a szorgalom és
hûség példaképe volt évtize-
deken át.

Kadlecovits Géza

Újpest rendezett tanácsú
várossá nyilvánítása cente-
náriumán Újpest Önkor-
mányzata támogatásával
szeptember 2-án két emlék-
táblát avattak fel.  A Spar-
ber-villa falán (IV. ker.,
Vécsey u. 120.) dr. Varga Fe-
renc, az állatorvosi sebészet
elsõ professzora és barátja,
Liszt Ferenc emlékére a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem és Újpest Önkor-
mányzata állított emléket.

Az Újpesti Közmûvelõdési
Kör Mildenberger Márton,
Újpest elsõ hegybírájának
emléktábláját az újpesti Vá-
rosháza falán leplezte le.
Mildenberger Márton (Bu-
dafok, 1786 – Újpest, 1844)
Budafokon kocsmáros,
majd Szentendrén sörfõzõ
mester volt. Egy ideig Pes-

ten is élt. 1831-ben a Ká-
rolyi uradalom engedélyé-
vel a Gyáli-patak torkolatá-
nál kocsmát létesített, Pester
Hotter Wirtshaus néven. Ez

volt Újpest elsõ háza! 1831-
ben 39 bérlõ szõlõföldet ka-
pott az uradalomtól. Mil-
denberger Márton 12 000
négyszögöl területtel köztük

a legnagyobb birtokos lett.
1841-ben a község pénztá-
rosa és megbízott bírája
volt. Az 1843-ban községi
tanács tagjává választották.

1894. december 13-án az
újpesti képviselõtestület
hamvait díszsírhelyre temet-
tette. Emlékét napjainkban
utca is õrzi Újpesten. 

Száz éve város Újpest
folytatás az elsõ
oldalról

Centenáriumi képeslap – kiadója 
az Újpesti Helytörténeti Alapítvány

Újpesti emléktáblák avatása

Belán Beatrix alpolgármester és Derce Tamás polgármester 
a Mildenberger-emléktábla avatásán
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Az újpesti városháza föld-
szintjén szeptember 2-án
nyitotta meg Újpest polgár-
mestere, dr. Derce Tamás, a
„Centenáriumi helytörténeti
kiállítás – A születõ város és
elsõ polgármestere, dr. Ugró
Gyula” elnevezésû tárlatot.

A jubileumi idõszaki kiállí-
tásnak az 1900 novemberé-
ben átadott községháza, a
késõbbi városháza két egy-
másba nyíló földszinti termé-
ben adtak helyet. A kiállítás
kurátora, Szöllõsy Marianne
(az Újpesti Helytörténeti

Gyûjtemény vezetõje) a tár-
lat anyagát is két karaktere-
sen elkülönülõ részre bontot-
ta. Az elsõ terem Ugró Gyu-
la, Újpest elsõ polgármeste-
rének és munkakörülményei
bemutatásának, míg a másik
terem a várossá nyilvánítás
dokumentumainak, a köz-
igazgatás munkaeszközei-
nek, a korabeli Újpest életét
felvillantó dokumentumok-
nak és pillanatképeknek
adott helyet. Nem feledkez-
hetünk meg azonban arról,
hogy a kiállítás színvonalas
megvalósítása Gelléri István
látványtervezõ és kivitelezõ
(az Újpest Galéria vezetõje)
munkáját dicséri.

A polgármester személyét
egy enteriõr keretén belül
hozták közel a tárlat látoga-
tóihoz, amelyet egy újpesti
városi fõtisztviselõ korabeli
teljes irodabútorzata és
egyéb irodai berendezési
tárgyak (kávézóasztal és szé-
kek, olajfestmények, Tonett
fogas, írógép, telefon stb.)
alkotják. Ugró Gyula kina-
gyított egész alakos fotója,
életrajza, kottái, írásai kap-

csolják egybe a polgármes-
teri szoba berendezését és a
polgármester személyét. 

A kiállítás második egysé-
gét a „rendezett tanácsú vá-
rossá” nyilvánítás doku-
mentumai (Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye támogató
irata, gróf Andrássy Gyula
belügyminiszter engedélye-
zõ leirata, az alakuló köz-
gyûlés jegyzõkönyve, Rá-
kospalota nagyközség gra-
tulációja), a város címere, a
városi pecsét lenyomata és
az 1907 körüli település etû-
dökben megjelenõ élete
(térkép, közlekedés, vállala-
tok, sajtó stb.) határozzák

meg. Szintén egyedi az itt
kiállított kétajtós korabeli
fém iratszekrény. A terem
tárlóiban elhelyezett, a köz-
tisztviselõi munkaeszközök
a múlt relikviái, az itt megte-
kinthetõ újpesti virtuális
múzeum anyaga azonban
már a jövõt jelképezi.

Az idõszaki kiállítás a vá-
rosházán (IV. ker., István út
14.) ügyfélfogadási idõben
(H.: 14–18 óra, Sz.:10–17
óra, P.: 8–12.30 óra) tekint-
hetõ meg. Elõzetes bejelent-
kezés esetén csoportok fo-
gadása más idõpontban is
kérhetõ.

gábriel

Ismert a szerzõ Hirmann
László és ismerõs a kötet
címe, a Híres újpestiek is.
Hirmann László 2001-tõl
állandó szerkesztõje az Új-
pesti Helytörténeti Értesí-
tõ Híres újpestiek rovatá-
nak. A lapban korábban
megjelent portrék – újab-
bakkal is kiegészülve –
most e kötetben együtt ol-
vashatók.  Idõrendben kö-
vetik egymást: az elsõ élet-
rajz Fekete János grófé,
aki egy évszázaddal Kár-
olyi István elõtt Fót, Palo-
ta és Megyer birtokosa
volt, az utolsó Kósa Pálé,

akit az Újpesti Forradalmi
Bizottság elnökeként 1959-
ben kivégeztek. Harminc
különleges sors, harminc

személyiség követi egy-
mást, s mellettük – Bázel-
tõl Los Angelesig, Gyulá-
tól Sárospatakig – har-
minc olyan hazai illetve
külföldi település, amely
Újpesten kívül meghatá-
rozta életüket, pályájukat.

Készíthetnénk érdekes
statisztikákat, amelyekbõl
többek között kiderülne,
hogy két gróf, egy grófnõ,
két báró szerepel a sor-
ban. Találunk a kötetben
két újpesti és egy palotai
polgármestert, egy or-
szággyûlési képviselõt,
három kiváló sportolót,

három tudóst, egy írónõt,
egy gimnáziumi igazgatót,
egy lelkipásztort, egy fõrab-
bit, valamint egy forradal-
márt, egy szabadsághõst
stb. (Minden személy mel-
lett grafikai vagy fotóportré
is szerepel a kötetben.) A
bemutatott életpályák egy-
értelmûen a település törté-
netének sokszínûségét iga-
zolják. Hirmann László nem
lehetett könnyû helyzetben,
amikor arról kellett dönte-
nie, hogy kikbõl álljon a
harminctagú híres újpesti
„válogatott”. Az olvasmá-
nyos stílusú, tartalmában-
formájában egyaránt igé-
nyes összeállítás máris foly-
tatásért kiált. 

rojkó

A születõ város és polgármestere
Újpest centenáriumi kiállítása

Dr. Ugró Gyula,
Újpest elsõ polgármestere

Híres újpestiek
Harminc különleges sors

Enteriõr az elsõ polgármester irodájáról



Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2007. október6

A Krúdy által Budapest
võlegényének tartott báró
Podmaniczky Frigyest politi-
kusként, szépíróként és a
Magyar Tudományos Aka-
démia tagjaként is számon
tartjuk. Saját korában a
Nemzeti Színház és az Ope-
ra intendánsaként egyúttal
jelentõs szereplõje volt a fõ-
város kulturális életének. A
Károlyi kert mellett, Pest
Belvárosában született, em-
léktábla és egy lipótvárosi
tér neve is õrzi emlékét. 

Száz éve, 1907. október
19-én halt meg Podmanicz-
ky Frigyes báró. Sokan tisz-
telték, mások csodálták re-
gényes életviteléért. Nép-
szerû volt, amirõl becenevei
árulkodtak: Fridmanszky
Poci, pepita báró, kockás
báró. 

A politikai életbe 21 éve-
sen kapcsolódott be, Ráday
Gedeon megyei követ írno-
kaként, majd Pest megye al-
jegyzõje 1847-ig. Kossuth
Lajos kortese, támogatója
az 1847-es Pest megyei kö-
vetválasztáson. 1848-ban
az országgyûlés felsõházi
tagja, majd a népképviseleti
országgyûlésnek is tagja és
jegyzõje.

A szabadságharc idején
huszárkapitány és osztály-
parancsnok – Görgey olda-
lán harcolt. Büntetésként a
világosi fegyverletétel után
1850-ig közkatonaként szol-
gált az osztrák ármádiában.

1851-tõl megjelent mûvei
ugyan nem „irodalmi reme-
kek”, de naplói, útleírásai
említésre méltóak. Ország-
gyûlési képviselõ 1861-tõl
majdnem haláláig. 1868–
69-ben szerkesztette a „Ha-
zánk” címû lapot. Közben
„tönkrement”, mindenét,
még agarait is eladta, hogy
öccse váltóit ki tudja fizetni. 

Külhoni utazgatásai után
Pestrõl ezt írta: „Elhanya-
goltságot és pusztulást ész-

leltem, bárhova tekin-
tettem... Feleszmélve
elaléltságomból meg-
fogadtam, hogy az el-
hagyott, s általam
annyira kedvelt fõvá-
rosunk emelését tû-
zöm ki éltem egyik
vezéreszméjének.”

1871-tõl a Fõvárosi
Közmunkák Tanácsá-
nak tagja, 1873 és
1905 között alelnöke.
Podmaniczky vezeté-
se alatt történik meg a
fõváros általános ren-
dezési tervének kidol-
gozása, a körutak ki-
építése, a Belváros és
a Duna-part rendezé-
se, az Országház, az
Opera, a Halászbás-
tya, a Millenáris em-
lékmû... építése. El-
nöke a Szabadelvû
Pártnak. Hivatalainak „se
szeri, se száma”, s köztük

végre egy jól fizetett állás az
Adria Biztosítónál.

A politikusnak, az írónak,
Podmaniczky Frigyes báró-

nak emlékét õrzi az V. kerü-
leti Ferenczy utca 12-ben, a

szülõházán elhelyezett em-
léktábla. Június 10-én, a
báró születése napján ott
helyezik el az emlékezés vi-

rágait a Budapesti Vá-
rosvédõ Egyesület tag-
jai. Az általuk alapított
Podmaniczky-díjat Bu-
dapest épített öröksé-
gét ápoló egyének és
közösségek kapják. A
nevét viselõ téren a Kõ
Pál alkotta Podma-
niczky-szobor késztet-
heti az arra járót – leg-
alább – egy fõhajtásra.
Elkötelezettsége és fõ-
városi tevékenysége
miatt Krúdy Gyula ta-
lálóan Budapest võle-
gényének nevezte el a
színes életutat bejáró
agglegényt. Podma-
niczky saját életét sze-
rényen így összegezte
naplójában: „Egyéni
meggyõzõdésem sze-
rint, ha kiválóan nem
is, de hasznosan mun-

kálkodtam.” 
Gavlik István

Talán nem is szerencsétlen
szám a 13. Ezt jól példázza
a XIII. kerületi Helytörténeti
Klub által gondozott XIII.
kerületi Helytörténeti Füze-
tek 13. kiadványában Kór-
ház a Szabolcs utcában cím-
mel megjelent tanulmánya
dr. Róbert Péternek. 

A már jól ismert formájú
sorozat legújabb számában
a pesti izraelita Hitközség
Központi Kórházának, az
évtizedeken át csak Zsidó-
kórháznak nevezett intéz-
mény történetébe kapunk
betekintést. Az 1805-tõl
mûködõ Zsidókórház Pest,
majd a fõváros legjobb hírû
kórháza volt. A folyamato-
san növekvõ igények miatt
többször költözött. 1889-
ben avatták fel az Aréna út
(ma Dózsa György út) Sza-

bolcs utca és a vasútvonal
által határolt 15 091 négy-
zetméteres területen, utolsó
helyén elsõ épületeit.

A szerzõ részletesen be-
számol a kórház fejlõdésé-
rõl, híres orvosairól. Az
1950-ben államosított kór-

házat 1956-tól orvosto-
vábbképzésre használják –
itt mûködik az Orvosto-
vábbképzõ Intézet. 

Az érdekes tanulmány
gazdagon illusztrált a kora-
beli fotókkal, tervrajzokkal
és dokumentumokkal.

Budapest võlegénye
Báró Podmaniczky Frigyes (1824–1907)

Kórház a Szabolcs utcában
XIII. kerületi Helytörténeti Klub

Vizit a belosztályon (1903)

Podmaniczky-szobor a Lipótvárosban 
(Kõ Pál, 1991)
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Sokan kétségbe vonják a
patika vízivárosi létét is, má-
sok csak a helyét vitatják. A
Fekete Medve városi gyógy-
tár 19. századi meglétét két
ismert fotó és Hunfalvy Já-
nosnak (a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja, az el-
sõ magyar földrajzprofesz-
szor) a fõvárosi le-
véltárban õrzött „ira-
tai” is igazolják. Bi-
zonyítja mûködését
egy, a patikából
származó kisnyom-
tatvány is, mely a fõ-
város könyvtárában
maradt ránk. A
gyógytár Hunfalvy
János felesége,
Schmidt Hermina
családjának tulajdo-
nában is volt.

Hunfalvy 1869-
ben bolti kapuzatot
építtetett a házhoz.
A Fõ utca 198. sz.
épülethez megadott
engedélyt egy ta-
nácsülési jegyzõ-

könyv kivonata tartalmazza
– a tervet Heinrich Rozivál
készítette. Hunfalvy leveleit
is innen címezte, és a tudós
neve az 1875-ös Adressen-
buchban is itt található. S
végül két fotón is – valószí-
nûleg mindkettõt Lovich
Antal készítette – megtalál-

ható a gyógytár a kapuzattal
és a lépõ fekete medvével.
Az egyik Kincses Károly és
Sándor P. Tibor Fotó – Város
– Történet címû 1998-ban
kiadott könyvében, a másik
Buza Péter Túlparti látomá-
sában is megtekinthetõ. A
képek az 1876-os farsangi

árvizet örökítették
meg.

E vízivárosi múlt-
hoz szorosan kap-
csolódik Hunfalvy
munkássága. Élete
felét itt töltötte. Ké-
sõbb – egészen halá-
láig – a róla még éle-
tében elnevezett ut-
cában alkotott. A 2.
sz. ház kerítésfalának
íve ma is viseli emlé-
két, a korabeli álla-
potát Dörre Tivadar
rajza örökítette meg.
A mostani „gazdag”
villa már halála után
épült. Régi térképen
azonban még látszik
az akkori alaprajz,

védõfal-körív és kerítés, és
egy toldalékrész tervrajza is
hasonló a mostani belsõ
kertiéhez. 

Több levéltári adat is van
a telekrõl és folytatásáról:
Az Iskola lépcsõ mellett volt
egy másik igen egyszerû ház
is, abban Géza fia lakott
családjával. Volt a két föld-
szintes épület között játszó-
ka, mulatóka az unokáknak,
barátoknak, és méhes a tu-
dósnak. Hunfalvynak, a
Magyar Földrajzi Társaság
elnökének a keze nyomát
õrzik a még ma is eleven
fák. Az Iskolalépcsõ mellett
– általa ültetett gesztenyérõl
kép is van a levéltárban –
még csak embernyi a fa, de
már dúsan teli virágokkal.
Hunfalvy János a Budai
Polgári Társaskörnek 1881-
tõl volt elnöke. A kör tagjai
1888-ban örökös és tiszte-
letbeli elnökké választották.
Fotója Schrecker Ignác
„fényirdájában” készült.
Fennmaradt egy másik vál-
tozat is, amelyen balra te-
kint az akadémikus Hun-
falvy.

Pagurka Anna

A Történelemtanárok Egy-
lete (TTE) kiemelkedõen
közhasznú szakmai érdekvé-
delmi szervezet, amely elõ-
adásokat, vitákat szervez,
szakmai mûhelyeket és helyi
csoportokat mûködtet, szak-
véleményt ad, szolgáltatáso-
kat nyújt tagjainak s az ér-
deklõdõknek, szükség ese-
tén fellép a szakma érdeké-
ben. Célja a történelemtaní-
tás színvonalának emelése a
tanári öntevékenység révén.
Az egyesület 1989-ben ala-
kult – valamennyi megyé-
ben vannak tagjai.

A TTE tevékenységének
fõ színterei: szakmai konfe-
renciák, rendezvények szer-
vezése; szakmai projektek-
ben való részvétel; széles
körû civil és szakmai kap-
csolatrendszer mûködtetése;
szakmai érdekvédelmi és

véleményezési tevékenység;
portálok szerkesztése, mû-
ködtetése.

Legismertebb konferenci-
ánk az 1991-tõl évente ren-
dezett Történelemtanárok
Országos Konferenciája.
Mindig egy szokatlan, de a
tanításban-tanulásban jól
felhasználható területet já-
runk körül. Idei témánk: Ro-
mák a történelemtanítás-
ban.

Portálunk a közoktatás
egyik legnézettebb oldala,
egyszersmind az egyik leglá-
togatottabb civil honlap
(www.tte.hu).

Naponta teszünk itt közzé
híreket (rovatai: Közoktatás;
Történelem; Pályázatok,
versenyek; Rendezvények,
kiállítások; Informatika, mé-

dia; Civil, EU, színes). He-
tente többször frissül Szemle
rovatunk (Honlapszemle;
Lapszemle; Vélemény; Ér-
dekességek, beszámolók;
TTE a médiában). Link-
gyûjteményeinket (pl. Ün-
nepek, évfordulók) szívesen
használják tanárok, diákok
és érdeklõdõk egyaránt.

Több szakmai projektben
veszünk részt. Ezek közül is
kiemelésre érdemes a Nem-
zeti Emlékezet Program. En-
nek keretében diákokat és
tanárokat vittünk jeles év-
fordulókon a Don-kanyar-
ba, Auschwitzba, a Rákóczi-
lovastúra keretében Sáros-
patak tágabb környékére.
Bocskai nyomában jártunk
Erdélyben, Hunyadit követ-
tük Nándorfehérváron és a

Délvidéken, Batthyány La-
josra emlékezve utaztunk
Olmütz-be (Olomutz), Po-
zsonyba és Bécsbe.

Meghatározó, milyen tan-
könyvekbõl tanulnak a diá-
kok. A jobb tankönyvvá-
lasztás segítésére, a mûvek
véleményezésének lehetõvé
tételére és a könnyebb be-
szerzésre hoztuk létre a Tan-
könyvbázis portálunkat
(www.tankonyvbazis.hu).

A fentiek csupán ízelítõül
szolgálhatnak. Reméljük,
kedvet kap az Olvasó, hogy
jobban is megismerje a Tör-
ténelemtanárok Egylete
(TTE) tevékenységét. S per-
sze örömmel várjuk érdek-
lõdõ kollégáinkat tagjaink
sorába is.

Miklósi László

A Víziváros elfeledett patikája
Hunfalvy János és Fekete Medve

Történelemtanárok Egylete

Jobbszélen a Fekete Medve patika bejárata
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dulójára egy hatalmas kiállí-
tás készült. A pályázatot a
Széchenyi-szigetre írták ki.
A legfontosabb elvárás a
következõ volt: az épületnek
a Magyarországon ismert
építészeti stílusok jellegzetes
vonásait kell tükröznie, mi-
vel ebben az épületben ter-
vezték a magyar történeti
kincsek bemutatását. 

A kiírást Alpár Ignác nyer-
te el, aki – a kiírásnak meg-
felelõen – három korszak
stíluselemeit felhasználva
három épületszárnyat terve-
zett; egy románt, egy góti-
kust és egy reneszánsz-ba-
rokkot. Az épületnek óriási
sikere volt. Alpár Ignác nem
másolatok halmazát hozta
létre, hanem az építészettör-
ténet legjellemzõbb elemeit
olvasztotta harmonikus egy-
ségbe. A leghangsúlyosabb
gótikus épületszárnyról a
közönség Vajdahunyadvár-
nak nevezte el az épület-
együttest. A millenniumi ki-
állítást – fél év alatt – renge-

teg látogató tekintette meg
és felvetõdött az épület to-
vábbi hasznosítása. 

Darányi Ignác földmûve-
lésügyi miniszter 1896 nya-
rán megalapította a Magyar
Királyi Mezõgazdasági Mú-
zeumot és otthonául a Vaj-
dahunyadvárat jelölte ki. A
múzeum 1897 szeptembe-
rében megnyitotta állandó
kiállításait. 1899-ben az
elégtelen alapozás és az in-
goványos talaj miatt az épü-
let inogni kezdett, és le kel-
lett bontani. Híres mûvészek
– Benczúr Gyula, Fadrusz
János, Lotz Károly... – kö-
vetelték az épület eredetivel
azonos újraépítését. Dará-
nyi Ignác megszavaztatott a
parlamenttel 2 millió 900
ezer koronát, hogy a Mezõ-
gazdasági Múzeum szilárd
anyagokból másodszor –
immár véglegesen, a megfe-
lelõ berendezéssel – felépül-
hessen. 1901-ben Alpár Ig-
nác újra megkapta a megbí-
zást a felépítésre és 1907.
június 9-én, ismét megnyílt
a Magyar Mezõgazdasági

Múzeum. A múzeum idén
közel 400 m2–en, 3 részbõl
álló kiállítással ünnepli meg
a centenáriumot.

A folyosón mintegy 30 fo-
tót tartalmazó kiállítással
adózik az ünnepnek a Ma-
gyar Alkotómûvészek Or-
szágos Egyesülete Fotómû-
vészeti Tagozata. A kiállítás
nem az épület dokumenta-
tív bemutatásából született,
hanem a 21. századi fotó-
mûvészek gondolatait tük-
rözi az Alpár-féle épületek-
rõl. 

A millenniumi Történelmi
Fõcsoport és a múzeum ala-
pítása kapcsán bemutatják
a Történelmi Fõcsoport ter-
veit, az épületrõl készített
korabeli fotókat, enteriõr

részleteket és a legkorábbi
gyûjteményanyagokat. Egy
tablón és egy tárlóban ösz-
szefoglalják Alpár Ignác
munkásságát is. 

A kiállítás archív fotók és
eredeti tervek, adattári
anyagok segítségével ismer-
teti az épület újbóli felépíté-
sét, berendezésének felidéz-
hetõ és bemutatható enteri-
õrjeit. Kitér az 1945-ös és
1956-os pusztulásra, újraé-
pítésre. Fotókon ábrázolják
az 1978. és 1985. közötti
nagy helyreállítás fontos ál-
lomásait, majd a jelenkori
Vajdahunyadvárat. Az idõ-
szaki kiállítás 2008. január
6-ig tekinthetõ meg.

Forrás: www.mezogaz-
dasagimuzeum.hu

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 legrövi-

debb utat a hazánkban kiadott történettudományi,
levéltári, hadtörténeti, irodalom- és nyelvtörténeti
folyóiratokhoz, múzeumokhoz, könyvtárakhoz, ma-
gyar elektronikus újságokhoz, honlapokhoz;

• a legtöbb információt a fõvárosi és kerületi helytör-
ténettel foglalkozó civil szervezetekrõl, közgyûjte-
ményekrõl; 

• a Városunk összes eddig kiadott számát és repertó-
riumait; 

• a legfrissebb fõvárosi helytörténeti bibliográfiát.

Csak ezekért!

Budapesti Históriák
A Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák

címû elõadóest-sorozatát minden hónap elsõ szerdai nap-
ján, du. 5 órai kezdéssel Budapest Fõváros Levéltára föld-
szinti konferenciatermében tartjuk (Budapest, XIII. Teve u.
3–5.). Ezek nyilvánosak, belépõdíj nélküliek, minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk.
Október 3. szerda 17 óra
– Régi magassági jelek Budapesten ––  Elõadó: Noéh Ferenc

földmérõ mérnök, egyetemi tanár
– Mûhely: Tájékoztató a Budapesti Történelemtanárok

Egylete tevékenységérõl – Elõadó: Miklósi László, az
egyesület elnöke

November 7. szerda 17 óra
– Újpest, a százéves város – Elõadó: Kadlecovits Géza hely-

történész
– Mûhely: A Jászok Egyesülete tevékenységérõl – Elõadó:

dr. Dobos László ügyvivõ
December 5. (szerdán, 17 órakor)
– Vásárcsarnokok – Budapest élelmiszerellátásának meg-

szervezése – Elõadó: Bertáné Varga Judit PHD, a BTM
tudományos titkára

– Mûhely: Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub tevékenysé-
gérõl – Elõadó: Buda Katalin helytörténész, klubvezetõ

Volt már az ország levéltárában?
Látogatást szervezünk a Magyar Országos Levéltárba

az érdeklõdõk számára. 2007. november 21-én, szer-
dán ¾ 2 órakor találkozunk a Bécsi kapunál. Az egy
órásra tervezett program du. 2 órakor a levéltár létreho-
zásáról, mûködésérõl szóló tájékoztatóval kezdõdik,
majd megtekintjük a levéltár épületét, kutatótermeit stb.

A kötött létszámra tekintettel az érdeklõdõk elõzetes
bejelentkezését kérjük a program szervezõjénél, Gavlik
Istvánnál (tel.: 313-7975, mobil: 06-30/287-8250). Na-
gyobb érdeklõdés esetén egy késõbbi idõpontban a lá-
togatást megismételjük.

Budapesti Honismereti Társaság

Városligeti jubileum
folytatás az elsõ
oldalról
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A Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyûjteményben Építsé-
tek az Úr templomát címmel
október 5-én nyitották meg
a Bakáts téri Assisi Szent Fe-
renc-templom építésének
történetét és mûvészettörté-
neti jelentõségét bemutató
kiállítást. A március 10-ig
megtekinthetõ tárlaton a
templom története, szobrai

és festményei tablókon ele-
venednek meg, a terem kö-
zepén miseruhákat mutat-
nak be.

Az 1867-tõl 1881-ig épülõ
templomot elsõ osztályú
mûemlékként tartják nyil-
ván ma is. Építése, díszítése
már a korában is óriási
szenzációt jelentett. A fõvá-
ros legszebb és legharmoni-
kusabb templomának tar-
tották, és sokan annak tart-
ják a mai napig. Ybl Miklós
„álmodta meg”, és olyan
festõk díszítették alkotásaik-
kal, mint Than Mór vagy
Lotz Károly, a 19. század
második felének legneve-
sebb, leghíresebb alkotói.

A Bakáts téri Assisi Szent
Ferenc fõplébániatemplom
13 év alatt épült fel, azon-
ban a felszentelés idõpont-
jában még korántsem volt

teljesen kész. Simor János
bíboros hercegprímás szen-
telte fel az elõzetes terv sze-
rint 1879. április 24-én, I.

Ferenc József és Erzsébet ki-
rályné ezüstlakodalma nap-
ján. A külsõ és belsõ díszítés
még évekig folytatódott, a
falfestészeti munkák, illetve
a színes üvegablakok csak
késõbb kerültek helyükre.

Forrás: www.museum.hu

Járuljon hozzá Ön is Bu-
dapest személyes emlékei-
nek megõrzéséhez!

Magániratokat, feljegyzé-
seket, naplókat, emlékirato-
kat, magánlevelezést szíve-
sen fogad levéltári megõr-
zésre Budapest Fõváros Le-
véltára.

Budapest Fõváros Levél-
tára a fõváros és lakói törté-

netének megismeréséhez
szükséges legfontosabb for-
rások õrzõhelye. Legfõbb
feladatunk a helyi önkor-
mányzati és állami szervek
iratainak gyûjtése. E forrá-
sok azonban nem elégsége-
sek Budapest társadalom-,
gazdaság- és kultúrtörténete
teljes körû feltárásához, a
történeti múlt minden fon-

tos vonásának megõrzésé-
hez. A magániratok is nél-
külözhetetlenek.

Szükség van minden
olyan írott forrásra, ezek le-
véltári megõrzésére, amely
gazdagítja, illetve kiegészíti
levéltárunk iratállományát.

Azzal a kéréssel fordulunk
ezért Önhöz, hogy ha akár
az Ön, vagy bármely roko-

na, ismerõse õrizetében le-
véltári megõrzésre érde-
mesnek gondolt bármifajta
iratanyagról tudomása van,
s az érintett irattulajdo-
nos(ok) is egyetértenek
azok levéltárunk részére tör-
ténõ átadásával és megõr-
zésével, értesítse Ügyfél-
szolgálatunkat (298-7501,
e-mail: bfl@bparchiv.hu;
postacím: 1139 Budapest,
Teve utca 3–5.) vagy ezen
források gyûjtésével megbí-
zott kollégákat (Horváth J.
András 298-7547, Koltai
Gábor 298-7532, Rácz Atti-
la 298-7552).

Maradandó értékû naplók,
visszaemlékezések, össze-
gyûjtött levelezések, magán-
jogi szerzõdések, különféle
peres iratok, dokumentált
fényképek stb. ajándék, letét
vagy megvásárlás útján tör-
ténõ átvételére gondolunk.  

Budapest Fõváros 
Levéltára

Egy éve még a Budapesti Honismereti
Társaság alapító tagjaként Virág Miklós
szervezetünk jubileumi emlékérmét ve-
hette át. 1930 december 14-én született,
az ELTE BTK magyar-történelem szakán
végzett, alezredesi rangban a Kerepesi úti
honvédségi módszertani központ egyik
osztályvezetõjeként ment nyugdíjba. El-
kötelezett lokálpatriótaként elõadásaival
rendszeresen támogatta a TIT munkáját.
Társaságunk életében is jelentõs szerepet
töltött be: alapításától egy évtizeden át az

elnökségünk tagjaként, 1992 és 1994 kö-
zött szervezetünk titkáraként. Sokan em-
lékszünk halk, megfontolt szavaira, a
Honismereti Akadémiákon elhangzott
egy-egy hozzászólására. Csendes ember-
ként ritkán szólt, de véleménye mindig
megalapozott volt. 2007. május 11-én tá-
vozott el közülünk. A Magyar Honvédség
saját halottjának tekintette, június 12-én
a Fiumei úti temetõ ravatalozójában ka-
tonazenekar hangjai mellett búcsúztatták.
Emlékét kegyelettel õrizzük!

Építsétek az Úr templomát
Templomtörténetrõl a Ferencvárosban

In memoriam – Virág Miklós

Magániratok levéltári elhelyezése
A terem közepén miseruhákat mutatnak be
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Mégis egy évtizedet kellett
várni: „Az árvaház a fõvá-
ros legegészségesebb város-
részében: a Krisztinaváros-
ban 1885-ben fel is építte-
tett, s 1886-ban megnyitta-
tott. Az intézet, mely a Kis-
Svábhegy tövében, az ár-
nyas fákkal beültetett Vá-
rosmajor tõszomszédságá-
ban épült fel, minden oldal-
ról üde, jó levegõ környéke-
zi, melyet a közelfekvõ bu-
dai hegyek szolgáltatnak. Az
alagsorral, magasföldszinttel
bíró egyemeletes épület
698.4 m2 területen épült fel
100 ezer forinton. Van tágas
udvara, s terjedelmes nagy
kertje, mely részben gyü-
mölcsös, részben vetemé-
nyes kertül szolgál.”

Az 1886. szeptember 1-
jén megnyílt „Fõvárosi
Mayer-árvaház” házi és ház-
tartási rendjét október 14-
én, az alapítványi okiratát
pedig 1887. május 4-én fo-
gadta el a fõváros közgyûlé-
se 184 995 forint 53 krajcár
értékben – ennyi maradt az
építkezés után a kamatok-
ból és a további adomá-
nyokból. Ez az összeg „a te-
lek és az azon épült árvaház
kezelésére és céljaira, évi jö-
vedelme pedig a fenntartás-
ra és a fiú árvák nevelésére
fog fordítani.”

Az alapítvány díszes em-
lékmûvet emeltetett Mayer
Ferenc hamvai fölé, ahol a
növendékek leróhatták há-
lájukat jótevõjük iránt.
Mayer Ferenc sírját a teme-
tõ-felszámolások során
elõbb a Németvölgyi, majd
a Kerepesi temetõbe he-

lyezték át, ahol a 17/1. par-
cella 1. sorának 41. számú
sírjában nyugszik. Szécsi
Antal által alkotott szobrát
az árvaház Városmajor ut-
cai bejáratánál állították fel,
ahol az 1945–1968 közötti
„számûzetést” kivéve ma is
láthatjuk. A nemes szívû
emberbarát arcképét a
könyvtárban elhelyezett
olajfestmény õrizte – mai tu-
lajdonosát nem ismerjük.

Az árvaház 75 növendék
eltartásáról gondoskodha-
tott, az elsõ évben még 24-
en, öt év múltán már 74-en
voltak. A hagyományozó
meghagyta, hogy kizárólag
budai származású, teljes,
vagy félárva fiúgyermekek
vétessenek fel, vallásfeleke-
zetre és törvényes, vagy tör-
vénytelen születésre való te-
kintet nélkül. Általában 14
éves korukig maradhattak,
kivéve, ha továbbtanulásuk
ezt szükségessé tette. Az
1898-ig felvett 200 árvából
125-öt helyeztek ki: Közülük
három tanító, köztük
Schwarz Ágost okleveles ta-
nító, visszatért felügyelõnek
a Mayer árvaházba. Két hi-
vatalnok, egy katona, 44
iparos, 20 kereskedõ, hat
közülük kertész lett. 19-en
még továbbtanultak.

Az árvaházban mûködõ
elemi iskolát végzettek a
szintén ott lévõ tanmûhe-
lyekben – lásd Tolnai Világ-
lapja 1907. évfolyama ké-
pes riportját – megfelelõ

képzést nyertek: „Inaséveik
alatt, körülbelül a polgári is-
kola 4 osztályának megfele-
lõ elméleti és természetesen
szakszerû tudásban része-
sülnek.”

Czike Imre 1905-tõl az ár-
vaház igazgatója. 1915.
március 21-én elnökletével
alakult meg a „Székes fõvá-
rosi Mayer Ferenc fiúárva-
ház volt növendékei egye-
sület”. A háború, a forradal-
mak és Trianon átformálta a
körülményeket. A pénz elér-
téktelenedése nagy áldoza-
tot kívánt az intézetet fenn-
tartó székesfõváros tanácsá-
tól. Az árvák felvételi lehe-
tõségét kiterjesztették a fõ-
város egész területére.
Mindamellett, hogy az örök-
hagyó és az alapítványtevõk
adományai az árvaház egy
félesztendõs szükségletét
sem fedezi, „látogathatják
növendékeink az elemi, a
polgári, a reáliskolát, a gim-
náziumot és a felsõkereske-
delmi iskolát, a tanító és ta-
nárképzõ intézeteket, to-
vább a közgazdasági-, tudo-
mány-, vagy mûegyete-
met.” Voltak az árvaháznak
tanoncnövendékei is, akik
tanonckodásuk alatt az inté-
zetben nyertek teljes ellátást
és gondozást. „Az árvaház-
nak 1925-ben 68 növendé-
ke volt, akiknek iskolai kép-
zettsége az elemi iskolától a
mûegyetemig terjedt.” Terv-
be vették, hogy az árvákat
az eddigi hatodik év helyett,

már hároméves korukban
felveszik.

1928. május 22-én ismé-
telten megalakult a volt ár-
vaházi növendékek egyesü-
lete, akik a romló gazdasági
helyzetben hatékonyabb tá-
mogatásra tettek ígéretet.
Egy sikeres zenekaruk is
volt. Az árvaháznak 1929-
tõl Réthy Tivadar az igazga-
tója. A székesfõváros a Ba-
laton mellett az árvaházi
gyermekeknek nyaralótele-
peket létesített – a fiúknak a
Bélatelepen. A Mayer-féle
árvaház megnyitásától
1940-ig 818 árvát nevelt
fel. Növendékeik számát
1941-ben 68-ról 100 fõre
emelték. 1942-tõl Mosonyi
Ferenc az igazgató – a há-
borús takarékossági intézke-
dések az árvaházat is érin-
tik, átmenetileg a kenyérfej-
adagokat is csökkentették.
Az ostrom alatt az árvaház
épülete megsérült.

Nevét 1945-ben Táncsics
Mihály nevelõotthonra vál-
toztatták. 1947-ben még
59, 6–18 éves növendéknek
adott otthont. Épületében
1954-tõl általános iskola
mûködött. Az egykori gon-
dozottak nyílt levelû kezde-
ményezésére 1968-tól újra
felállították Mayer Ferenc-
nek a pincébe számûzött
szobrát. Az épületben 1997
szeptemberétõl egyházi in-
tézmény mûködik, a Panno-
nia Sacra Általános Iskola.

Karacs Zsigmond

A XIII.kerületi Helytörté-
neti Klubban szeptember 27-
én dr. Róbert Péter tartott
elõadást a Margitszigeten 90
éve nyílt hadikiállításról. 

József fõherceg és Zita ki-
rálynõ védnöksége alatt
1917 szeptemberében nyi-
totta meg kapuit itt egy a

nagyszabású hadikiállítás,
amely a harcteret próbálta –
meglehetõsen idealizálva –
bemutatni a hátország la-
kosságának. A pavilonokat,
fedezékeket Medgyaszay Ist-
ván tervei alapján építették
fel hadifoglyokkal és kato-
nákkal. Volt gránáttölcsér, fi-

gyelõállás, zsákmányolt
fegyverek, tábori posta
és rengeteg kép. Lehetett
rohamot játszani és hadi-
szállítók felakasztását. Saj-
nálatosan késõbb az anyag
egy részét a román megszál-
lók vitték el, a többit szét-
hordták.

A negyvennyolcas tábornok árvaháza II.
Gyermekmenhely a Krisztinavárosban

Hadikiállítás a Margitszigeten
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Vannak könyvek, ame-
lyek a legelsõ hatást külsõ
megjelenésükkel gyakorol-
ják olvasóikra. Kötésük ele-
ganciája, szövegük tipográ-
fiája, illusztrációinak érde-
kessége ugyanis még a tar-
talmi megismerés elõtt mel-
léjük állítja, vagy éppen el-
lenkezõleg: a riasztó és kez-
detleges külsõ azonnal el-
idegeníti õket. Újpest váro-
sának – Budapest negyedik
kerületének – e második
emlékkönyve, reprezentatív
kiállítása következtében ép-
pen a figyelmet kelti fel, s az
olvasásra hív, méltóképpen

az elsõhöz, Ugró Gyula Új-
pest-monográfiájához.

Száz év persze nem olyan
nagy idõ, akár hazai na-
gyobb városaink, akár más
európai metropoliszok tör-
téntéhez viszonyítva. Ha vi-
szont azt tekintjük, hogy a
káposztásmegyeri pusztán
az 1840-es évek közepétõl
nagyjából száz év alatt gaz-
dag és virágzó település jött
létre, korábban szinte telje-
sen lakatlan földön, olyany-
nyira, hogy jellegzetességeit
meg tudta õrizni önállósá-
gának megszüntetése után
is; el kell ismerni: e viszony-
lag rövid idõ alatt is teljes
értékû fejlõdést mutatott fel
a város. Amire régi és mai
lakosai egyaránt büszkék is
lehetnek!

A kötet tanulmányai, két
hangulatos írás által keretez-
ve, négy tematikus csopor-
tosításban olvashatók. Ezek
a történelem, a néprajz, az
életmód és a kultúra: mind-

azok a meghatározó körül-
mények, amelyek a szemé-
lyes létezés hátterét és hatá-
rait adják. Az egyes áttekin-
tések részben már mások ál-
tal is kutatott témák új nézõ-
pontok szerinti továbbgon-
dolását, illetve eddig még fi-
gyelembe nem vett perspek-
tívák kifejtését tartalmazzák.
Utóbbiak közül az elsõ és
második világháború helyi
vonatkozásait, a statisztikai
adatok mögül elõlépõ isme-
reteket, az újpesti cigány-
ság, s a helyi sajtó egyes
lapjainak történetét tárgyaló
írásokat lehet, természete-
sen csak kiragadva említeni.
Mellettük azonban számta-
lan új szempont található az
újpesti felekezetek, valamint
a jelentõs helyi iparágak
történetét áttekintõ tanul-
mányokban, ahogy a közle-
kedést és a szociális gondos-
kodást, s a hagyományte-
remtõ oktatást számba vevõ
összefoglalásokban is. A kó-

dex méretû, közel ötszáz ol-
dalas kötet mintegy negyven
tanulmányt tartalmaz. Szer-
kesztése Estók János (az Eöt-
vös Lóránd Tudományegye-
tem tanára, a Magyar Mezõ-
gazdasági Múzeum tudomá-
nyos titkára), tervezése Ban-
ga Ferenc (nemzetközi szin-
ten is jegyzett grafikus), ké-
peinek szerkesztése Szöllõsy
Marianne (az Újpesti Hely-
történeti Gyûjtemény veze-
tõje) érdeme, mindhárman
Újpest lakói.

Külön említést kell tenni a
kötet illusztrációiról, amelyek
egyenértékûek az elõbbiek-
kel, sõt nem egy esetben a
képi világ többletismerettel
emeli meg a szövegeket. Kö-
zülük is kiemelkednek a min-
dennapi élet, a civil lét egy-
egy pillanatát megörökítõ
fényképfelvételek, melyek el-
szórtan az egész kötetben
megtalálhatók, mivel ezek
bizonyítják legjobban azt,
ami e kötet életre hívását is
ösztönözte: a ragaszkodást
az élet minõségét megemelõ
hagyományokhoz.

Buda Attila

Újpest várossá válásának
százéves évfordulójára való
emlékezés jegyében rendez-
te az Újpesti Városvédõ
Egyesület 2007. évi prog-
ramjait. Szeptember 1-jén
megkoszorúztuk az újpesti
polgármesterek sírjait és
megemlékeztünk a telepü-
lést alapító és fejlõdését tá-
mogató Károlyi-család tag-
jairól – ez a rendezvényünk
az idei évben a hatodik
volt.

Sétánkat a Megyeri teme-
tõben kezdtük, az itt nyugvó
polgármesterek sírjának fel-
keresésével és megkoszorú-
zásával. Megemlékezésünk
elsõ állomása dr. Ugró Gyu-

la, Újpest elsõ polgármes-
terének nyughelye volt,
ahol Derce Tamás, Újpest
polgármestere megemléke-
zését hallgattuk meg. Ez-
után dr. Semsey Aladár sír-
helyéhez mentünk. Itt Kad-
lecovits Géza, egyesületünk
tiszteletbeli elnöke méltatta
Semsey polgármester mun-
kásságát. Temetõi sétánk
utolsó állomásán dr. Szalay
Sándor polgármester sírjá-
nál Hirmann László, a
Bródy Imre Gimnázium
igazgatóhelyettese megem-
lékezését hallgattuk meg. 

Fóton, az Ybl Miklós ter-
vezte katolikus templomban
a Károlyi családról és

Schaub Zoltán prépostról
emlékeztünk meg.

Váratlan esemény volt
Nagykárolyi Károlyi László
és felesége Erzsébet asszony
meghívása a fóti kastélyba.
Szöllõsy Marianne, az Új-
pesti Helytörténeti Gyûjte-
mény vezetõje, a Fóti Ká-
rolyiak Alapítvány kuratóri-

umi alelnöke az alapítvány
tevékenységérõl tájékozta-
tatott, majd megtekintettük
a Károlyi Gyûjteményt.

Utolsóként az újpesti
Szent István-templom al-
templomában Póhl Sándor
polgármesterrõl Kadlecovits
Géza emlékezett meg.

Kovács Ivánné

Újpest 1907–2007
A százéves város

Megemlékeztek 
Újpest polgármestereirõl

Újpesti Városvédõ Egyesület

Szalay Sándor polgármesterrõl Hirmann László emlékezett meg
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Tabáni Helytörténeti Gyûjtemény
és Dokumentációs Központ
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Jankóné Pajor Ildikó,
tel.: 201-7093, cím: 1013 Bp.,
Döbrentei u. 9., nyitva: Sze., P., Szo.:
14–18, V.: 11–18 óra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.: 287-3057,
mobil: 06-20-226-4043
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105., nyitva:
Sze., P.: 14–18 óra, K., Cs.: 10–14 óra.

Budapest rejtett kincsei :
Séták Pest Belvárosában /
[közread. a] Kultúrvákum
Egyesület . – [Budapest] :
Kultúrvákum Egyesület,
[2007]. – 16 p. : ill. ; 30 cm

Szabó István, R.: Bartók Bé-
la Rákoskeresztúron. – Buda-
pest : Erdõs Renée Ház,
2006. – 119 p. : ill. ; 19 cm.
– (Rákosmenti helytörténeti
füzetek ; 4/1. ksz.)

Képes árjegyzék kívánatra
bérmentve megküldetik. -
Budapest : Tandem Graf.
Stúdió, [2007]. – 119 p. :
ill. ; 13 cm. – (Anno,
ISSN 1786-6030)

Gulyás Miklós (1938-): Óbu-
dai utcák. – Budapest :
Noran, 2007. – 125 p. : ill. ;
18 cm

Vigyázó Ferenc Mûvelõdési
Társaság, 1989-2006 /
[szerk. Szabó Tiborné] ; [ki-
ad. a Vigyázó Ferenc Mûve-
lõdési Társaság]. – [Buda-
pest] : VFMT, cop. 2006. –
122 p. : ill. ; 19x20 cm + 1
CD-ROM

Lengyel Zoltán: Mártonhegy
/ Lengyel Zoltán. – Budapest
: Tarsoly, 2006. – 60 p. : ill. ;
24 cm. – (Hegyvidéki histó-
riák)

Mûvészgenerációk : a
Györgyi-Giergl család három
évszázada : kiállítás a Buda-
pesti Történeti Múzeumban,
2006. október 4 - 2007. már-
cius 5. / [a katalógust szerk.
... Basics Beatrix et al.] ; [a
kiállítást rend. ... Basics Beat-
rix, Györgyi Erzsébet]. – Bu-
dapest : BTM, 2007. – 244
p. : ill., fõként színes ; 30 cm

Szatucsek Tibor: Hantokkal
írt történelem : a Hegyvidék
temetõinek története. – Bu-
dapest : Tarsoly, 2007. – 52
p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidé-
ki históriák)

Szvoboda Dománszky Gab-
riella (1942-): A Pesti Mû-
egylet története : A képzõ-
mûvészeti nyilvánosság kez-
detei a XIX. században Pest-
Budán. – [Miskolc] : Miskolci
Egyetem K., 2007. – 559 p. ;
30 cm

Szvoboda Dománszky
Gabriella (1942-): Az ope-
raház : építészeti séta / [fo-
tók: Bérczi Lóránt, Bérczi
Gábor]. – [Budapest] : Cor-
vina, 2007. – 40 p. : ill. ; 24
cm

Molnár Gál Péter (1936-): A
pesti kabaré : 40 éves a Mik-
roszkóp Színpad / [írta Mol-
nár Gál Péter, Markos Zol-
tán] ; [fotók Matz Károly]. –
[Budapest] : Kossuth, cop.
2007. – 207 p. : ill., részben
színes ; 24 cm

Egy 320 éves iskola a Vár
tövében : Budapesti Egyete-
mi Katolikus Gimnázium /
[szerk. Körmendy Károly]. –
Budapest : Bp.-i Egyetemi
Kat. Gimn., 2007. – 120 p. :
ill., fõként színes ; 24 cm

Ahol a maximum volt a mi-
nimum : emlékezések a régi
Eötvös Collegiumra / sajtó
alá rend. Kelevéz Ágnes. –
Budapest : ELTE Eötvös Jó-
zsef Collegium, Petõfi Irodal-
mi Múzeum, 2007. – 387 p. :
ill. ; 20 cm

Jókai Mór és a Sváb-hegy :
II. Hegytörténeti konferencia
/ [.. . szerk. Balázs Attila és
Kollega Tarsoly István]. – Bu-
dapest : Tarsoly, 2007. – 72
p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidé-
ki históriák / Hegyvidéki
Helytörténeti Gyûjtemény és
Kortárs Galéria)

A városligeti Vajdahunyad-
vár / [szerk. Estók János] ;
[fképek: Papp Tibor, Szikszay
Ágnes ...]. – Budapest : Ma-
gyar Mezõgazdasági Múze-
um : Kreatéka K., 2007. –
93, [2] p. : ill. ; 23 cm

Cserháti Endre (1932-): A
múlt öröksége : a Pesti Sze-
génygyermek Kórház - I. sz.
Gyermekklinika története és
relikviái 1839-tõl / Cserháti
Endre, Tulassay Tivadar. –
Budapest : Semmelweis K.,
2007. – 152 p. : ill. ; 23 cm

Persovits József: Római ka-
pitális : válogatott írások /
Persovits József. – Budapest :
Optima Téka, 2007. – 191 p.
: ill. ; 24 cm

Gali Ágnes

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XXIV.
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„Így láttuk, egykor és
most” címmel kiállítás nyílt
2007. július 10-én, a PIK
Klub Galériájában és föld-
szintjén, a Pestszentimrei
Közösségi Házban. A föld-
szinten a 2005 õszén, Pest-
szentlõrinc várossá válásá-
nak 70. és Pestszentimre
nagyközséggé válásának
75. évfordulója alkalmából
rendezett kerületi helytör-
téneti vetélkedõre érkezett
fotókból, az emeleti helyi-
ségben fotózás-történeti
emlékekbõl nyújtanak íze-
lítõt a tárlat létrehozói, a
XVIII. kerületi Pedagógia-
és Helytörténeti Gyûjte-
mény munkatársai (Hei-
lauf Zsuzsanna, Szegediné
Mucsi Eleonóra, dr.
Schmidt Jánosné). Még ja-
nuárban a Városháza Galé-
riában, majd a gyûjtemény

ideiglenes kiállítóhelyén már
bemutatott kiállítás fotótör-
téneti anyaga – mivel több

hely állt rendelkezésre –
most jelentõsen bõvült. A
kerületben mûködõ, orszá-

gos hírû Kis fotómûhelyt
még több eszköz és kép se-
gítségével tudták felidézni. 

Az emeleti kiállítás anya-
gát az elmúlt száz évben
amatõr és profi fotósok, fo-
tómûhelyek, iskolai szak-
körök használta eszközök-
bõl állították össze. Felele-
venítették a 20-as, a 60-as
és 70-es évek fotómûter-
meinek világát, bemutat-
tak egy házi elõhívósarkot.
A régi fotós kellékekhez
korabeli pestszentlõrinci és
pestszentimrei fotókat vá-
logattak a tárlat rendezõi.
Ezek a fotók segíthetnek
azonosítani egy-egy rég-
volt, talán már nem is léte-
zõ épületet, megismerni
egy itt élt embert vagy cso-

portot (iskolai, egyesületi
tablók). A fotókból meg  le-
hetett tudni, hogy milyenek

voltak a településünk életé-
ben fontos szerepet betöltött
személyek. 

A tárgyak és archív fotók
többsége a XVIII. kerületi
Pedagógia- és Helytörténeti
Gyûjtemény anyagából ke-
rült ki. Köszönet illeti Kiss
Györgyöt, a legnagyobb ke-
rületi fotómûhelyt üzemelte-
tõ fotós-dinasztia leszárma-
zottját, valamint Wilkuna
Osmót, aki számos tárgyat
kölcsönzött. A kiállítás kap-
csán a gyûjtemény tulajdo-
nába került sok érdekes esz-
köz, tárgy, melyek nagy ré-
szét Varga Tamás adomá-
nyozta.

A földszinti tárlatnak a ve-
télkedõre beérkezett kép-
anyagát 13 iskola 60 diákjá-
nak fotói alkották. A feladat
meghirdetésével célunk a di-
ákoknak múzeumi szakmai
munkába való bevonása is
volt. A kiállítást szeptember
2-ig lehetett megtekinteni.

H. Zs.

Idén – az elmúlt évhez ha-
sonlóan – ismét vezethet-
tem a Lánchíd Kör „Ma-
gyarországjáró” táborát.
Vendégeink közül négyen
az erdélyi Székelyudvar-
helyrõl, ketten a kárpátaljai
Aknaszlatináról és a négyen
a Vajdaságból érkeztek. A
diákok július 1. és 4. között
a pécsi és Pécs környéki ne-
vezetességeket tekintették
meg, a Zsolnay gyártól Szi-
getvárig. 

Szerda este érkeztünk
meg Pestre. Csütörtökön és
pénteken délután a Magyar
Kultúra Székházában hall-
gattunk a történelem, az iro-
dalom és a természettudo-
mány témakörébõl elõadá-
sokat. Fõvárosi útjainkon
csatlakoztak hozzánk a Kró-
nikásének Zeneiskola diák-
jai. Voltunk a Hadtörténeti
Múzeumban, a Terror Házá-

ban, a Hõsök terén. Jártunk
a Kerepesi temetõben, a
Parlamentben – itt az épüle-
ten kívül a Szent Koronát is
megnézhettük, a Szent Ist-
ván fõszékesegyházban,
ahol a Szent Jobbot is lát-
hattuk. A Batthyány-örök-
mécsesnél a Batthyány év-
forduló alkalmából megem-
lékeztünk az elsõ magyar fe-
lelõs kormány mártír mi-
niszterelnökérõl. 

Vasárnap Esztergomba,
István király születésének
helyszínére vitt az utunk,
ahol a Bazilika, a királyi vár
és a Mária Valéria-híd kínált
látnivalót, este a Lánchíd
Kör elnökével, Mojzes Imré-
vel találkoztunk.

A napi programok végez-
tével lehetõség nyílt „szer-
vezett” vagy fakultatív vá-
rosnézésre. Nem volt külö-
nösebb probléma a társa-

sággal. Gyülekezõknél pon-
tosak, a programokon ér-
deklõdõk voltak. Külön
öröm volt nekünk, szerve-
zõknek, hogy a „csapatta-
gok” nemcsak ránk figyel-
tek, hanem egymásra is.

A július 10-i zárónapon a
diákok szülõhelyüket mutat-
ták be körünk tagjainak és a
Krónikásének Zeneiskola
hallgatóinak. A zeneiskola
növendékei viszonzásként
zenei összeállítással készül-

tek a búcsúzásra. Másnap
kipihenten, de kicsit szomo-
rúan indultunk haza – hatá-
ron innen és túlra. Tábo-
runk a Budavári Önkor-
mányzat, a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram, a Márai
Sándor Kulturális Közalapít-
vány, a Csehországi és Szlo-
vákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány és a Magyar Kul-
túra Alapítvány támogatá-
sával valósulhatott meg.

Bender Máté

Így láttuk egykor és most
Kettõs jubileum és kiállítás a XVIII. kerületben

Lánchíd Kör-út 
Határon túli fiatalok Budapesten

A tábor résztvevõi a Batthyány-örökmécsesnél

Az emeleten a fotózás történetének
emlékei sorakoznak
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Idén ünnepelte várossá
nyilvánításának 100. évfor-
dulóját Újpest, fõvárosunk
mai IV. kerülete. 1907. au-
gusztus 14-én gróf Andrássy
Gyula belügyminiszter hatá-
rozata alapján ült össze az
alakuló képviselõtestületi
ülés, mely létrehozta a ren-
dezett tanácsú város vezetõ
szerveit. A centenáriumi ün-
nepségsorozatra könyvki-
adással, emléktábla-avatás-
sal, helytörténeti kiállítás
rendezésével s egyéb ese-
ményekkel emlékezett meg
az önkormányzat, a város-
rész civil szervezetei és lako-
sai. 

Két szép kivitelû újpesti
helytörténeti album jelent
meg a centenárium alkal-
mából Biró Endre lokálpat-
rióta vállalkozó magánki-
adásában, Újpest Egy 100
éves város emlékei címmel.
A szerzõ mintha az alapító
nagykárolyi Károlyi István
gondolatát tekintené mottó-
jának: „Javainkat a Terem-
tõtõl csak kölcsönbe kaptuk,
mindenkor vissza is veheti,
mert mi ezeknek csak keze-
lõi vagyunk, ahhoz, hogy

megõrizzük, gyarapítsuk és
tovább adjuk jövõ nemzet-
ségeinknek, otthonunk, tér-
ségünk majd tágabb hazánk
javára és dicsõségére.!” 

Az Emberek, sorsok, do-
kumentumok alcímû kötet
szubjektív hangvételû gyûj-
teményes kiadvány. Írott,
nyomtatott dokumentu-
mok, fényképek, mutatják
be a földrajzi, közigazgatási
körülményeket, épített kör-
nyezetet. Olvashatunk okta-

tásról, iparról, közlekedés-
rõl, tûzvészrõl és árvízi pusz-
tításokról. Családok, egyéni
sorsok elevenednek meg in-
terjúk, magánokiratok alap-
ján. Biró Endre nagy gond-
dal végzett saját kutatásai
során érdekes és értékes do-
kumentumok, egyes esetek-
ben eddig nem publikált il-
lusztrációk kerülhettek az ol-
dalakra. A kötet néhány je-
lentõs újpesti személyiség
életrajzával zárul.

Az egy Egy 100 éves város
képei alcímû könyv esztéti-
kus fotóalbum. Régen és
most váltakoznak a fényké-
peken. A képzeletbeli séta
már lebontott, vagy jelentõ-
sen átalakított épületek mel-
lett vezet, eredeti állapotban
láthatjuk õket, vagy rácsodál-
kozhatunk a megõrzöttekre.
Sok szép fotó hívja fel figyel-
münket olyan épületelemek-
re, melyek a hétköznapok-
ban esetleg észrevétlenek
maradtak számunkra. Né-
hány esetben rávilágít arra is,
hol van még javítani való,
hogy igazán szép városrész-
ben élhessünk. A reprezenta-
tív kiadvány négynyelvû, né-
hány szavas képaláírásai an-
gol, német és francia nyelven
is olvashatók. 

Mindkét kötet ember- és
környezetszeretõ, lakóhelye
felé megbecsülõ gondosko-
dással forduló író-szerkesztõ
munkája. Az esztétikus, is-
meretterjesztést szolgáló
könyvek a megismerés hasz-
nossága mellett látványnak
is kellemesek a tájékozódás-
ra vágyó olvasó számára.

Sz.M.

Budapest Fõváros Levél-
tára második emeletén
szeptember 13-án nyitotta
meg Breinich Gábor fõigaz-
gató-helyettes a Pestszent-
imre térképeken és légifel-
vételeken címû kiállítást. A
tárlat megnyitásakor hang-
súlyozta, hogy feladatuknak
érzik a kerületi kiállítások
számára a bemutatkozás le-
hetõségének megadását. A
mostani kiállítást a tervezett
sorozat elsõ tárlatának szán-
ják. 

A tárlat anyagát Pándy
Tamás, a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti Tár-
saság elnöke állította össze. 

A tárlat „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 helyi
parcellázási térképekig, vé-
gül a budapesti XVIII. kerü-
leti térképekig sok minden-
nel találkozhatunk.

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 mu-
tat be a tárlat másik része.
A kataszteri-, katonai-, okta-
tási-, várostérképek mellett
közlekedési-, erdészeti-, tu-

risztikai-, speciális (M0, vá-
lasztási, földtani) térképek
láthatók. A levéltár II. eme-
leti kutatótermével szembe-
ni falon felsorakozó mintegy
16 tabló és a lépcsõnél lévõ
három tárló „eltalált” kiállí-
tási helyszín, szinte bizo-
nyos, hogy minden kutató
érdeklõdését óhatatlanul
felkelti.

Újpesti emlékkönyvek 
magánkiadásban

Javainknak mi csak kezelõi vagyunk

Pestszentimrérõl 
a fõvárosi levéltárban

Térképek és légifelvételek egy tablósoron

A második emeleti folyosó tablói
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Az Argumentum Kiadó a
Honszeretet és felekezeti
hûség – Wahrmann Mór
(1831–1892) címû tanul-
mánykötet kiadásával ismét
egy jelentõs, a szakma szá-
mára is megkerülhetetlen
könyvet adott ki. Bemutatá-
sán Vizi E. Szilveszter aka-
démikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (MTA)
elnöke az MTA Kistermében
méltatta a kiadványt, fon-

tosságát hangsúlyozva.
Szerkesztõje, Frank Tibor,
az MTA doktora – a kötet
nyitó tanulmánya is neki
köszönhetõ (Magyar és zsi-
dó: a Wahrmann-életrajz
kérdései).

Warhmann Mór a kiegye-
zés korának méltatlanul elfe-
ledett tagja. Az Osztrák-
Magyar Monarchia gazdasá-
gi és politikai életének jelen-
tõs személyisége volt, emlé-
két utca õrzi Budapesten. Li-
pótvárosi képviselõként az
országgyûlés elsõ zsidó val-
lású tagja, 1869-tõl haláláig.
A korszak egyik legjelentõ-
sebb magyar kereskedelmi,
ipari és pénzügyi vállalkozó-
ja, hosszú ideig a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara

s a Pesti Izraelita Hitközség
elnöke.

A magyarországi zsidóság
egyenjogúsítását képviselve
a zsidóság megmagyaroso-
dásának és integrálódásá-
nak, a neológ irányzatnak
elkötelezett képviselõje volt.
Hatása annyira jelentõs,
hogy ha nem jönnek az elsõ
világháborút követõ forra-
dalmak, akkor talán ma már
nem is lenne Magyarorszá-
gon antiszemitizmus.

A közölt tanulmányok
szerzõi sokféle irányból tár-
ják fel Wahrmann életét.
Varga László a magyar bur-
zsoázia nemzedékén belül,
Mérei Gyula a liberalizmus
szempontjából, Vörös Ká-
roly politikai pályafutásán

keresztül, Kövér György a
Wahrmann és fia céget is-
mertetve, Gantner Brigitta a
zsidókongresszust bemutat-
va tárgyalja. Welker Árpád
a Lipótváros képviselõjét,
Mary Gluck a párbajt is vál-
laló úriembert, Sinkó Kata-
lin a mecénást, Buzinkay
Géza a kortárs sajtóban
megjelenõ képét, Tóth Vil-
mos temetését és mauzóleu-
mát ismerteti.

A közel hétszáz oldalas kö-
tet egyben forráskiadvány is
– fele terjedelmében Wahr-
mann Mór különféle alkal-
makkor elmondott, jegyzõ-
könyvben vagy újságban
rögzített beszédeit adja köz-
re. Közel negyven oldalas
képmelléklettel hozzák közel
az olvasóhoz Wahrmann
személyét. A könyv használ-
hatóságát a közölt jegyzetek
és névmutatója jelentõs mér-
tékben növeli.

g.t.

Itt sem 
a szándék hiányzik

A magyar gyermekvéde-
lemnek nincs megfelelõ kiál-
lítóhelye, pedig megérde-
melné. Részben azért, mert
komoly hagyományai van-
nak. Részben azért, mert a
fõváros Területi Gyermekvé-
delmi Szakszolgálatánál dr.
Kollmann György vezetésé-
vel évtizedek óta gyûjtik a
tárgyi és más emlékeket, or-
szágos vonatkozásban. Eh-
hez a gyûjtéshez kapcsolódik
Szendrei Sándorné Gyer-
mekvédelmi Arcképcsarno-
ka – ez a gyermekvédelem
nagyjaival készült riportok-
kal színesíti a gyûjteményt...
Gyûjtemény tehát van – és
szakértelem is, mely garan-
tálná a szakszerû kezelést,
bemutatást. A fõváros által
jelenleg nem használt Õr ut-
cai épület kellõ felújítás után
alkalmas is lenne. Itt sem a
szándék hiányzik, hanem a
pénz. Pedig a majdnem 150
éves épületért is kár lenne.

Á. P.

Komárom – Komárno 
– Rév-Komárom

Mind elõzetesen, mind a
Városunk utóbbi számában
olvasom: „Tata – Komárom
– Csúz – Komárno” szakmai
tanulmányútról szóló hírt.

Engem ebben a „Ko-
márno” megdöbbent. Az
igazi Komáromunk a túlol-
dalon van, amit ma megkü-
lönböztetésül Rév-Komá-
romnak szoktunk hívni. A
szlovák, európainak igazán
nem nevezhetõ széles ma-
gatartás és törekvés ez eset-
ben igyekszik a magyaror-
szági közvéleménnyel is el-
fogadtatni, természetessé
tenni magyar nyelven is a
szlovák városnév elfogadá-
sát. 

Nekem elképzelhetetlen,
hogy ennek még a magyar
honismereti intézmények is
eleget tegyenek, eszközként
szolgáljanak. (Éppen elég
szomorú a „Gössing”, „Ei-
senstadt” szolgalelkûség az

osztrákokkal szemben). Te-
hát: „Oradea, Cluj”? A ve-
lünk szembeni tudatos
magyartalanítással szemben
egy kis gerinces tudatosság-
ra van szükség. Ennyit ba-
rátsággal, de a legnagyobb
határozottsággal.

S. CS.

Tisztelt Olvasónk!
A Városunk 2007/3. szá-

mának 10. oldalán megje-
lent írásunkban kifogásolt
Komárno városnevet egy-
részt megkülönböztetésként
használtuk, mivel a magyar
oldali Komáromban is jár-
tak a szakmai tanulmányút
résztvevõi. A másik, az
elõbbihez kapcsolódó indo-
ka a mai szlovák alakú név-
használatunknak az volt,
hogy a Sebõk László szer-
kesztésében a Teleki László
Alapítványnál 1997-ben ki-
adott, általunk tudományos
szempontból is pontosnak
tartott Határokon túli ma-

gyar helységnévszótárban
(47. oldal) Komárno ma-
gyar megnevezéseként csu-
pán a Komárom név szere-
pel. Ez persze nem zárja ki,
hogy a Kárpát-medencei
magyarság Trianon után
Rév-Komáromnak nevezze
e régi magyar várost, mely-
nek elnevezése az anyaor-
szági földrajz- és nyelvtudo-
mány képviselõihez az el-
múlt fél évszázadban sem
„jutott” el. Igaz, mostanság
a Benes-dekrétumok miatt a
hazai tömegkommunikációs
eszközökben már használa-
tos a Rév-Komárom város-
név, amellyel remélhetõleg
a Földrajzi nevek etimológai
szótárának következõ, javí-
tott kiadásában is találkoz-
hatunk. Olvasónk hozzászó-
lásának szellemiségével
egyébként teljes mértékben
egyetértünk, amit például a
kifogásolt írásunknál a szlo-
vák Dubnik helyett a Csúz
magyar településnév hasz-
nálata is igazol.

– a szerk.

Honszeretet 
és felekezeti hûség

Wahrmann Mór (1831–1892)

Olvasóink írták
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A Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyûjteményben szep-
tember 21-én Sándor Pál
filmrendezõ nyitja meg a Fe-
rencvárosi Mozi címû kiállí-
tást – olvashattuk a tárlat
puritán küllemû meghívójá-
ban. Tárlatuk három terme
közül az elsõben a korszak
kis mozijának ruhatárát,
jegypénztárát és az idõseb-
bek által még jól ismert tájé-

koztató tábláit láthatjuk. A
következõ teremben a kerü-
leti moziknak állítanak em-
léket – itt a néhai filmsztárok
képeivel, moziplakátokkal is
találkozhatunk. Az innen
nyíló harmadik terem egy
filmvetítésre is alkalmas mo-
zi nézõtér. 

A kiállítás apropójáról, a
ferencvárosi mozik helyzeté-
rõl tájékoztatójukban olvas-
hattunk: „Ha csak a számo-
kat nézzük a IX. kerületben
a négy filmszínházból három
lett, a veszteség tehát egy, ez
lényegesen kedvezõbb az
országos vagy a budapesti
átlaghoz képest. Ha viszont
azt nézzük, hogy a két évti-
zeddel ezelõtti helyek közül

nemsokára egy sem létezik
már, akkor sokkal elszomorí-
tóbb a helyzet. Kiállításunk
négy ferencvárosi mozinak
állít emléket: az Akadémiá-
nak, a Balatonnak, a Kinizsi-
nek és a Pest-Budának.”

Már szinte természetesnek
vesszük, hogy a Ferencváro-

si Helytörténeti Gyûjte-
mény szinte évente kirukkol
egy-egy olyan kiállítással,
amelynek nem csupán ere-

deti ötletét, szakmai színvo-
nalát lehet dicsérni, de ötle-
tes megvalósítását, látvány-
tervezõjét is.               G.T.

Budapest X. kerülete, Fe-
rencváros önkormányzata
Ferencvárosért kitüntetést
adományozta Gönczi Amb-
rusnak, a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyûjtemény
vezetõjének. A gyûjtemény-
vezetõt tíz éve nevezték ki a
muzeális intézmény élére,

és századik kitüntetettként
vehette át az önkormányza-
ti elismerést. A Pulszky Tár-
saság–Magyar Múzeumi
Egyesület alelnöke, a Bu-
dapesti Honismereti Társa-
ság tagja – 2003 és 2006
között a társaság elnökségi
tagja is volt.

A Budapest Gyûjtemény
anyagából a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi
Könyvtára kiállítótermében
rendezett, „A reformkori
Pest-Buda nyomtatott emlé-
kei” címû kiállítás szeptem-
ber 15-én nyílt meg. A má-
sodik emeleti Kisgaléria be-
járata elõtt egy század eleji
könyvtári folyóirat-olvasóról

készített felnagyított fotó
készteti megtorpanásra az
intézmény látogatóit. Innen
szemük egyenesen egy tár-
lósorra tévedhet, melyben a
19. század elsõ felében meg-
jelent kiadványok, grafikák,
útikalauzok, térképek, il-
lusztrált sajtótermékek idézik
meg a reformkori város épü-
leteit és hétköznapjait.

Gratulálunk

A reformkori Pest-Buda
nyomtatott emlékei

A felnagyított fotó megtorpanásra késztet

Ferencvárosi Mozi
Körkép a kihaló kis mozikról

Néhai filmsztárok és moziplakátok képei

Négy ferencvárosi mozinak állítottak emléket
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