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Róma Aquincumban

Száz éve város Újpest

Új kiállítás – új kiállítóhely

Polgárai igényesek voltak
Többnapos rendezvény
keretében emlékeztek az újpestiek várossá alakulásuk
100. évfordulójára. Avattak
emléktáblákat, díszpolgárt,
többen részesültek Újpestért-díjban, koszorúk kerültek az egykor élt polgármesterek sírjaira, számos kulturális, sport és szórakoztató

megyer község alapító levelét elindítva egy szédületes
fejlõdést, aminek eredményeként megszületett a város, ötvenötezer lakossal,
fejlett iparral, közlekedéssel
és virágzó kereskedelemmel. 1840-ben még csak
százegy telepes élt itt, elsõsorban iparosok. Az alapító

Balázs Miklós, a nemzetközi restaurátorcsapat vezetõje
bemutatja a mozaik helyreállítását

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 Budapest
fõpolgármestere,
Demszky Gábor adja át a
fõváros új múzeumi épületét, a benne rendezett állandó kiállítást Hiller István ok(Folytatása a 2. oldalon.)

Városligeti jubileum
Százéves a Vajdahunyadvár
A Városliget „gyöngyszeme”, a Vajdahunyadvár
kétszer született meg. Elõ-

ször 1896-ban, amikor a
honfoglalás ezeréves évfor(Folytatása a 8. oldalon.)

Korabeli képeslap

Az Újpesti Napló helytörténeti különszámának címlapfotója

rendezvényen idézték fel
augusztus 31. és szeptember 1. között a régi városnak
lassan a feledés homályába
merülõ emlékeit.
1907. augusztus 14-én
nyilvánították rendezett tanácsú várossá Újpestet, az
akkor már hatvanhét esztendõs községet. 1840. április 5-én írta alá gróf Károlyi
István fóti földbirtokos Új-

polgárok
tehetségének,
szorgalmának eredményeként 1907-ben Újpest – Temesvár, Pozsony és Budapest után – a negyedik helyen állt az ipari termelés
nagyságát tekintve.
A nagyarányú fejlõdést
segítette elõnyös földrajzi
fekvése, a Duna közelsége,
az ország elsõ vasútvonalá(Folytatása a 4. oldalon.)
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Róma Aquincumban
z folytatás az elsõ
oldalról
tatási és kulturális miniszter
nyitja meg – a kiállítás látogatóit Bodó Sándor, a BTM
fõigazgatója köszönti és a
világhírû aquincumi orgonát Kemény Kinga orgonamûvész szólaltatja meg.
A mozaikokkal foglalkozó
Balázs Miklós restaurátor a
megnyitót megelõzõen elmondta, hogy a nemzetközi
restaurátorcsapat egy évig
dolgozott az ötven vasbeton
tálcán lévõ mozaik helyreállításán. A néhai helytartói
palota világhírû mozaikjait a
szovjet felügyelet alatti hadiüzem miatt annak idején feszített ütemben szedték fel.
A Kulturális Örökségi Napokhoz kapcsolódva nyílt
meg az Aquincumi Múzeum
új állandó kiállítása, mely a
romterületbe illesztett új kiállítási épületben kapott helyet. A Róma Aquincumban
címû állandó kiállítás a múzeum olyan rejtett értékeit
tárja a látogatók elé, melyek

épület egykor fényûzõ berendezésérõl tanúskodó szökõkút vagy kõbõl faragott
díszedény rekonstrukciója.
Az új állandó kiállítás másik különlegessége, hogy a
bemutató keretein belül,
több mint 75 évvel megtalálását követõen méltó körülmények között mutathatjuk be világhírû zenei emlékünket, az aquincumi orgonát. A hangszer maradványai éppen annak az épületnek az alapozási munkálatai során kerültek elõ,
melynek falai között most
együtt láthatók az orgona
alkatrészei, a szerkezetérõl
készült rekonstrukció és a
megszólaltatható másolat.
A Budapesti Történeti Múzeum most megnyíló Szentendrei 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

Nyáron még a mozaikot rakták végleges helyére

méltó kiállítására korábban
nem volt lehetõség. A helytartói palota emlékeit bemutató, az épület egykori pompáját idézõ kiállítótérben helyet kap több, a palotából
származó, korábban nem
látható, illetve frissen restaurált mozaik, együtt láthatók a
falakat díszítõ falfestmények,
a szentélyberendezésekhez
tartozó, sokszor monumentális szobrok, valamint az

használva, neoklasszicista
épületet terveztek. A fõhomlokzatot a monumentális, hatoszlopos portikusz
uralja, de a létesítmény
üzemi jellegére utal a homlokzat egyszerû téglaburkolata. A T-alaprajzú épület
timpanonos oromzattal lezárt hátsó homlokzata is
hangsúlyos, a bejáratot oszlopos kapuzat díszíti.
Forrás: www.btm.hu

Az aquincumi kiállítóhely utcai homlokzata

Tízéves a Városunk
Lapunk születésénél a Budapesti Honismereti Társaság
1997. évi közgyûlésén résztvevõk bábáskodtak. A kiadását
kezdeményezõ Társaságunk elnöke, dr. Rédey Pál a Városunk feladatait az elsõ számban foglalta össze - ezek ma is
helytállóak: “Célunk közelebb hozni egymáshoz azokat a
szétszóródott csoportokat és egyéneket, akiket a hon- és városszeretet fût, mind hazájukért, mind szûkebb pátriájukért
tenni kívánnak valamit. Végül fõvárosi rendezvényekrõl, kiállításokról adunk hírt, és a helytörténeti gyûjtemények életérõl fogunk beszámolni.”
Jelentõs elhatározás volt a Városunk létrehozása. Eredményeként máig egyedülálló, bejegyzett fõvárosi helytörténeti
újság született. A kezdetben évente csak kétszer, háromszor,
majd negyedévente rendszeresen megjelenõ, mindvégig ingyenes lapunk függetlenségét is megõriztük.
Az elmúlt évtizedben felértékelõdött múltunk. Növekedett
az igény a budapesti polgárok identitástudatának erõsítésére, amelyhez a Városunk tíz évfolyamával talán mi is hozzájárultunk. Ezt a folyamatot jól szemlélteti a fõvárossal és kerületeivel foglalkozó helytörténeti rendezvények, idõszaki
kiállítások, kiadványok (könyvek, tanulmánygyûjtemények,
folyóiratok, újságok és füzetek) számának látványos növekedése, a kerületi helytörténeti gyûjtemények javuló helyzete. Igaz, ez utóbbinál még lenne mit tennünk! Ha összevetjük az egykor városi rangú mai fõvárosi kerületek és a hasonló lélekszámú magyarországi városok muzeális gyûjteményeinek mûködési feltételeit, akkor a mérleg nyelve bizony 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 sokszor honoráriumukról is lemondó szerzõink, valamint az újság szerkesztõbizottsága egykori és mai tagjainak (Ádám Ferenc, Breinich Gábor, Buda Attila, Holló Szilvia Andrea,
Karacs Zsigmond, Kriston Vízi József, † Rédey Pál, Róbert
Péter, Sándor P. Tibor, Schwarcz Katalin, Sipos András) érdeme, akiknek ezúton is köszönöm a segítségét.
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Személyek, helyek, terek
Levéltári kiállítás a reformkori Pestrõl
Budapest Fõváros Levéltárában szeptember 26-án
nyílt meg a Személyek, helyek, terek a reformkori Pesten címû kiállítás. A tárlatot
megnyitó Buza Péter mûvelõdéstörténész a kiállítás
koncepcióját, a reformkori
városszépítõ és –rendezõ
szándék átgondolt megjelenítését emelte ki. Hangsú-

lyozta, hogy a mai Budapest tulajdonképpen a 19.
században született meg a
legjobb erõket foglalkoztató
Szépítõ Bizottmánynak is
köszönhetõen.
A kiállítás anyagát a levéltár földszinti aulájának és az
emeleti kiállítótermének tárlóiban és vitrineiben helyezte el a tárlat rendezõje,

A megnyitó házigazdái: Breinich Gábor fõigazgató-helyettes,
Buza Péter várostörténész és Hidvégi Violetta,
a kiállítás kurátora

Hidvégi Violetta. Minden
bemutatott épületterv tervezõjérõl, helyérõl és sorsáról
korrekt tájékoztatást adott a
kiállítás látogatóinak. A tárlaton felelevenedik a Valero
testvérek selyemgyára (Hild
József homlokzati terve
1824-bõl), a Pesti Polgári
Kereskedelmi Testület székháza (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 találkozhatunk itt: Hild János
1805-ben készült Pest belterületének városrendezési
térképével.
A felvonultatott tervek a
reformkori Pest jellemzõ
épületeinek, tervezõinek és
használóinak bemutatásán
túlmenõen a fõváros levéltárának gazdag tervtári anyagára is felhívja a figyelmet.
—gt—

Az emeleti kiállítótér a tárlat megnyitása elõtt

Erzsébet királyné Budán
Sisi emlékkiállítás a Vármúzeumban
A Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeumában
szeptember 30-ig volt látogatható az „Erzsébet királyné és a Budai Királyi Palota” címû kiállítás,
amelyet június 8án, Sisi elsõ
magyarországi látogatásának
150. évfordulója
alkalmából nyitottak meg.
Gödöllõ
mellett a budai
vár szolgált otthonául az 1867-ben magyar
királynénak koronázott Erzsébet számára. A kiegyezés
után tíz hónappal Erzsébet
itt adott életet negyedik

gyermekének, Mária Valériának, akit emiatt magyar
gyermeknek is neveztek.
Milyen emlékek fûzték a
kora egyik legjobb lovasának számító királynét
a budai várhoz,
hogyan zajlott
a koronázási
ceremónia,
milyen
személyes
tárgyai
maradtak
ránk? A
múzeum új
válogatásában fontos szerepet kapott a budai palota állandóan átalakuló épülete: elsõként az
uralkodó család lakóhelye,
majd menedék Sisi számára, végül mint Erzsébet ki-

rályné emlékmúzeum.
Eddig nem látható ritkaságokat és dokumentumokat mutattak be: az Erzsébet
profiljával díszített papírnehezék és az 1870-es évekbõl
származó bársonydoboz a
magyar királyné fényképével, a koronázásról készült
egykorú fényképek, új, eddig nem látott Erzsébet ábrázolások, szobrok, kultusz-

képek stb. Ezek mellet pedig
olyan remekmûvek, mint
Székely Bertalan koronázási
akvarellsorozata, vagy Kovács Mihály nagyméretû
reprezentatív Erzsébet képmása is felsorakoztak a tárlaton, amelynek rendezõje
dr. Basics Beatrix, a Budapesti Történeti Múzeum fõigazgató-helyettese volt.
Forrás: www.btm.hu

Köszönet támogatóinknak
A Városunk idei utolsó számának megjelenését Újpest Önkormányzatának támogatása, a tevékenységünkkel rokonszenvezõk által felajánlott adó 1 százalékok (idén 40 293 forint) és az írásaikat ellenszolgáltatás
nélkül felajánló szerzõink is segítették. Támogatásukat
ezúton is köszönjük.
Budapesti Honismereti Társaság
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Száz éve város Újpest
z folytatás az elsõ
oldalról
nak megépülése. 1850-tõl
gomba módra szaporodtak
a gyárak, a kézmûipar mellett meghatározóvá vált a
gyáripar, a kisiparosok mellett jelentõs számban pedig
a munkások, mégpedig a
képzett szakmunkások szerepe. A lakosság nemzetiségi összetétele is jellemzõ.
Sokan kerültek ide külföldrõl, elsõsorban az Osztrák–Magyar Monarchia országaiból. Újpest gyûjtõhelye lett a többnemzetiségû,
több vallású és több nyelvet
beszélõ polgároknak. Ez a
körülmény fontos szerepet
játszott a nemzetközi kapcsolatok kialakulásában,
ami elsõsorban a gazdasági,
kereskedelmi életben volt
sorsdöntõ.
A 19. században „divat”
volt Újpesten letelepedni,
vállalkozni, gyárakat telepíteni. Sok mûvész is lakhelyül választotta Újpestet.

Nagy Imre kormány
államminisztere. Itt teDöntésükben nem csak az lepedett le Papír Sánolcsó telekár, lakbér játszott dor színházigazgató,
szerepet, hanem a „hely az 1911-ben létrehoszelleme” is. Az újpestiek zott újpesti Népszínház
mindig igényesek voltak: az alapítója. Szintén új1860-as években itt Olvasó pesti volt vitéz Halassy
Kör mûködött, lezajlott az Olivér olimpiai bajelsõ színielõadás, 1877-ben nok, Radó Sándor
saját újságjuk jelent meg, geográfus, térképész a
1885-ben az Ipartestület második világháború
mellett az elsõ sportegyesü- hírszerzõje. A tudósok
let az Újpesti Torna Egylet is közül itt nevelõdött
megkezdi mûködését. Szá- Szigeti György és Millmos kulturális, karitatív, pol- ner Tivadar akadémigári szervezet születik, fõ- kus, itt dolgozott Bay
képpen egyházak szervezé- Zoltán a világhírû fizisében, de a különféle szak- kus, itt tanított Kaffka
mák képviselõinek is kö- Margit és Babits Mi- Centenáriumi képeslap – kiadója
az Újpesti Helytörténeti Alapítvány
hály. Hosszú oldalaszönhetõen.
Egyre többen telepednek kon keresztül sorolhatnám dés nem volt utánozható,
le a szellem, a kultúra, a tu- azok nevét, akik munkájuk- mert a feltételek nem voltak
domány képviselõi közül. kal nem csak Magyarország, azonosak. 1909 decembeÚjpesten neveli fiait Ódry hanem szülõvárosuk, Újpest rében Újpesten rendezte
Lehel, akinek Árpád nevû hírét is öregbítették. A város meg a Polgármesterek
fia késõbb a Nemzeti Szín- fejlõdése és sikerei felkeltet- Egyesülete ötödik közgyûház jeles mûvésze. Itt szüle- ték a kortársak figyelmét. lését. Ez a szervezet fogta
tett Major Tamás és Szõnyi Sokan kísérelték meg, hogy össze Magyarország rendeIstván, a Dunakanyar festõ- utánozzák, másolják az új- zett tanácsú városainak elsõ
je. Itt látta meg a napvilágot pesti példát. Ám ez a embereit. Több mint száz
Kelemen Gyula politikus, a nagyívû és látványos fejlõ- polgármester utazott ide,
hogy megismerje az akkor
még csak két esztendõs város eredményeit. Rácsodálkoztak a város intézményeiten is élt. 1831-ben a Ká- a legnagyobb birtokos lett. re, kórházakra, iskolákra, a
rolyi uradalom engedélyé- 1841-ben a község pénztá- kikötõre, a hídra és a városi
vel a Gyáli-patak torkolatá- rosa és megbízott bírája közlekedésre. Megismerhetnál kocsmát létesített, Pester volt. Az 1843-ban községi ték az újpesti ipar jelentõs
Hotter Wirtshaus néven. Ez tanács tagjává választották. gyárait: a bõrgyárakat, textilüzemeket és a világhírû
lámpagyárat. Errõl az eseményrõl, az itt látottakról
lelkes hangvételû cikkek jelentek meg az újságokban.
A Városok Lapja hírlapírója
naponta tudósított, és egyik
cikkét ezzel a mondattal fejezi be „Újpest a csodák városa”. Valóban a csodák városa volt Újpest? Akik ezt
túlzásnak érzik, gondoljanak
arra az útra, amit ez a teleBelán Beatrix alpolgármester és Derce Tamás polgármester
pülés 1840 és 1907 között
a Mildenberger-emléktábla avatásán
megtett. A terméketlen hovolt Újpest elsõ háza! 1831- 1894. december 13-án az mokra épült város az embeben 39 bérlõ szõlõföldet ka- újpesti
képviselõtestület ri alkotóerõ, a szorgalom és
pott az uradalomtól. Mil- hamvait díszsírhelyre temet- hûség példaképe volt évtizedenberger Márton 12 000 tette. Emlékét napjainkban deken át.
négyszögöl területtel köztük utca is õrzi Újpesten.
Kadlecovits Géza

Újpesti emléktáblák avatása
Újpest rendezett tanácsú
várossá nyilvánítása centenáriumán Újpest Önkormányzata támogatásával
szeptember 2-án két emléktáblát avattak fel. A Sparber-villa falán (IV. ker.,
Vécsey u. 120.) dr. Varga Ferenc, az állatorvosi sebészet
elsõ professzora és barátja,
Liszt Ferenc emlékére a Magyar Állatorvosi Kamara, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem és Újpest Önkormányzata állított emléket.
Az Újpesti Közmûvelõdési
Kör Mildenberger Márton,
Újpest elsõ hegybírájának
emléktábláját az újpesti Városháza falán leplezte le.
Mildenberger Márton (Budafok, 1786 – Újpest, 1844)
Budafokon
kocsmáros,
majd Szentendrén sörfõzõ
mester volt. Egy ideig Pes-
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A születõ város és polgármestere
Újpest centenáriumi kiállítása

Dr. Ugró Gyula,
Újpest elsõ polgármestere

Az újpesti városháza földszintjén szeptember 2-án
nyitotta meg Újpest polgármestere, dr. Derce Tamás, a
„Centenáriumi helytörténeti
kiállítás – A születõ város és
elsõ polgármestere, dr. Ugró
Gyula” elnevezésû tárlatot.
A jubileumi idõszaki kiállításnak az 1900 novemberében átadott községháza, a
késõbbi városháza két egymásba nyíló földszinti termében adtak helyet. A kiállítás
kurátora, Szöllõsy Marianne
(az Újpesti Helytörténeti

Gyûjtemény vezetõje) a tárlat anyagát is két karakteresen elkülönülõ részre bontotta. Az elsõ terem Ugró Gyula, Újpest elsõ polgármesterének és munkakörülményei
bemutatásának, míg a másik
terem a várossá nyilvánítás
dokumentumainak, a közigazgatás munkaeszközeinek, a korabeli Újpest életét
felvillantó dokumentumoknak és pillanatképeknek
adott helyet. Nem feledkezhetünk 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 látogatóihoz, amelyet egy újpesti
városi fõtisztviselõ korabeli
teljes irodabútorzata és
egyéb irodai berendezési
tárgyak (kávézóasztal és székek, olajfestmények, Tonett
fogas, írógép, telefon stb.)
alkotják. Ugró Gyula kinagyított egész alakos fotója,
életrajza, kottái, írásai kap-

csolják egybe a polgármesteri szoba berendezését és a
polgármester személyét.
A kiállítás második egységét a „rendezett tanácsú várossá” nyilvánítás dokumentumai (Pest-Pilis-SoltKiskun vármegye támogató
irata, gróf Andrássy Gyula
belügyminiszter engedélyezõ leirata, az alakuló közgyûlés jegyzõkönyve, Rákospalota nagyközség gratulációja), a város címere, a
városi pecsét lenyomata és
az 1907 körüli település etûdökben megjelenõ élete
(térkép, közlekedés, vállalatok, sajtó stb.) határozzák

meg. Szintén egyedi az itt
kiállított kétajtós korabeli
fém iratszekrény. A terem
tárlóiban elhelyezett, a köztisztviselõi munkaeszközök
a múlt relikviái, az itt megtekinthetõ újpesti virtuális
múzeum anyaga azonban
már a jövõt jelképezi.
Az idõszaki kiállítás a városházán (IV. ker., István út
14.) ügyfélfogadási idõben
(H.: 14–18 óra, Sz.:10–17
óra, P.: 8–12.30 óra) tekinthetõ meg. Elõzetes bejelentkezés esetén csoportok fogadása más idõpontban is
kérhetõ.
gábriel

Enteriõr az elsõ polgármester irodájáról

Híres újpestiek
Harminc különleges sors
Ismert a szerzõ Hirmann
László és ismerõs a kötet
címe, a Híres újpestiek is.
Hirmann László 2001-tõl
állandó szerkesztõje az Újpesti Helytörténeti Értesítõ Híres újpestiek rovatának. A lapban korábban
megjelent portrék – újabbakkal is kiegészülve –
most e kötetben együtt olvashatók. Idõrendben követik egymást: az elsõ életrajz Fekete János grófé,
aki egy évszázaddal Károlyi István elõtt Fót, Palota és Megyer birtokosa
volt, az utolsó Kósa Pálé,

akit az Újpesti Forradalmi
Bizottság elnökeként 1959ben kivégeztek. Harminc
különleges sors, harminc
személyiség követi egymást, s mellettük – Bázeltõl Los Angelesig, Gyulától Sárospatakig – harminc olyan hazai illetve
külföldi település, amely
Újpesten kívül meghatározta életüket, pályájukat.
Készíthetnénk érdekes
statisztikákat, amelyekbõl
többek között kiderülne,
hogy két gróf, egy grófnõ,
két báró szerepel a sorban. Találunk a kötetben
két újpesti és egy palotai
polgármestert, egy országgyûlési képviselõt,
három kiváló sportolót,

három tudóst, egy írónõt,
egy gimnáziumi igazgatót,
egy lelkipásztort, egy fõrabbit, valamint egy forradalmárt, egy szabadsághõst
stb. (Minden személy mellett grafikai vagy fotóportré
is szerepel a kötetben.) A
bemutatott életpályák egyértelmûen a település történetének sokszínûségét igazolják. Hirmann László nem
lehetett könnyû helyzetben,
amikor arról kellett döntenie, hogy kikbõl álljon a
harminctagú híres újpesti
„válogatott”. Az olvasmányos stílusú, tartalmábanformájában egyaránt igényes összeállítás máris folytatásért kiált.
rojkó

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó

Budapest võlegénye

végre egy jól fizetett állás az
Adria Biztosítónál.
A politikusnak, az írónak,
Podmaniczky Frigyes báró-

Báró Podmaniczky Frigyes (1824–1907)
A Krúdy által Budapest
võlegényének tartott báró
Podmaniczky Frigyest politikusként, szépíróként és a
Magyar Tudományos Akadémia tagjaként is számon
tartjuk. Saját korában a
Nemzeti Színház és az Opera intendánsaként egyúttal
jelentõs szereplõje volt a fõváros kulturális életének. A
Károlyi kert mellett, Pest
Belvárosában született, emléktábla és egy lipótvárosi
tér neve is õrzi emlékét.
Száz éve, 1907. október
19-én halt meg Podmaniczky Frigyes báró. Sokan tisztelték, mások csodálták regényes életviteléért. Népszerû volt, amirõl becenevei
árulkodtak: Fridmanszky
Poci, pepita báró, kockás
báró.
A politikai életbe 21 évesen kapcsolódott be, Ráday
Gedeon megyei követ írnokaként, majd Pest megye aljegyzõje 1847-ig. Kossuth
Lajos kortese, támogatója
az 1847-es Pest megyei követválasztáson. 1848-ban
az országgyûlés felsõházi
tagja, majd a népképviseleti
országgyûlésnek is tagja és
jegyzõje.
A szabadságharc idején
huszárkapitány és osztályparancsnok – Görgey oldalán harcolt. Büntetésként a
világosi fegyverletétel után
1850-ig közkatonaként szolgált az osztrák ármádiában.
1851-tõl megjelent mûvei
ugyan nem „irodalmi remekek”, de naplói, útleírásai
említésre méltóak. Országgyûlési képviselõ 1861-tõl
majdnem haláláig. 1868–
69-ben szerkesztette a „Hazánk” címû lapot. Közben
„tönkrement”, mindenét,
még agarait is eladta, hogy
öccse váltóit ki tudja fizetni.
Külhoni utazgatásai után
Pestrõl ezt írta: „Elhanyagoltságot és pusztulást ész-
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leltem, bárhova tekintettem... Feleszmélve
elaléltságomból megfogadtam, hogy az elhagyott, s általam
annyira kedvelt fõvárosunk emelését tûzöm ki éltem egyik
vezéreszméjének.”
1871-tõl a Fõvárosi
Közmunkák Tanácsának tagja, 1873 és
1905 között alelnöke.
Podmaniczky vezetése alatt történik meg a
fõváros általános rendezési tervének kidolgozása, a körutak kiépítése, a Belváros és
a Duna-part rendezése, az Országház, az
Opera, a Halászbástya, a Millenáris emlékmû... építése. El- Podmaniczky-szobor a Lipótvárosban
nöke a Szabadelvû (Kõ Pál, 1991)
Pártnak. Hivatalainak „se nak emlékét õrzi az V. kerüszeri, se száma”, s köztük leti Ferenczy utca 12-ben, a

szülõházán elhelyezett emléktábla. Június 10-én, a
báró születése napján ott
helyezik el az emlékezés virágait a Budapesti Városvédõ Egyesület tagjai. Az általuk alapított
Podmaniczky-díjat Budapest épített örökségét ápoló egyének és
közösségek kapják. A
nevét viselõ téren a Kõ
Pál alkotta Podmaniczky-szobor késztetheti az arra járót – legalább – egy fõhajtásra.
Elkötelezettsége és fõvárosi tevékenysége
miatt Krúdy Gyula találóan Budapest võlegényének nevezte el a
színes életutat bejáró
agglegényt. Podmaniczky saját életét szerényen így összegezte
naplójában: „Egyéni
meggyõzõdésem szerint, ha kiválóan nem
is, de hasznosan munkálkodtam.”
Gavlik István

Kórház a Szabolcs utcában
XIII. kerületi Helytörténeti Klub
Talán nem is szerencsétlen
szám a 13. Ezt jól példázza
a XIII. kerületi Helytörténeti
Klub által gondozott XIII.
kerületi Helytörténeti Füzetek 13. kiadványában Kórház a Szabolcs utcában címmel megjelent tanulmánya
dr. Róbert Péternek.
A már jól ismert formájú
sorozat legújabb számában
a pesti izraelita Hitközség
Központi Kórházának, az
évtizedeken át csak Zsidókórháznak nevezett intézmény történetébe kapunk
betekintést. Az 1805-tõl
mûködõ Zsidókórház Pest,
majd a fõváros legjobb hírû
kórháza volt. A folyamatosan növekvõ igények miatt
többször költözött. 1889ben avatták fel az Aréna út
(ma Dózsa György út) Sza-

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

házat 1956-tól orvostovábbképzésre használják –
itt mûködik az Orvostovábbképzõ Intézet.

Vizit a belosztályon (1903)

A szerzõ részletesen beszámol a kórház fejlõdésérõl, híres orvosairól. Az
1950-ben államosított kór-

Az érdekes tanulmány
gazdagon illusztrált a korabeli fotókkal, tervrajzokkal
és dokumentumokkal.
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A Víziváros elfeledett patikája
Hunfalvy János és Fekete Medve
Sokan kétségbe vonják a könyv kivonata tartalmazza ható a gyógytár a kapuzattal
patika vízivárosi létét is, má- – a tervet Heinrich Rozivál és a lépõ fekete medvével.
sok csak a helyét vitatják. A készítette. Hunfalvy leveleit Az egyik Kincses Károly és
Fekete Medve városi gyógy- is innen címezte, és a tudós Sándor P. Tibor Fotó – Város
tár 19. századi meglétét két neve az 1875-ös Adressen- – Történet címû 1998-ban
ismert fotó és Hunfalvy Já- buchban is itt található. S kiadott könyvében, a másik
nosnak (a Magyar Tudomá- végül két fotón is – valószí- Buza Péter Túlparti látományos Akadémia tagja, az el- nûleg mindkettõt Lovich sában is megtekinthetõ. A
sõ magyar földrajzprofesz- Antal készítette – megtalál- képek az 1876-os farsangi
szor) a fõvárosi leárvizet örökítették
véltárban õrzött „irameg.
tai” is igazolják. BiE vízivárosi múltzonyítja mûködését
hoz szorosan kapegy, a patikából
csolódik Hunfalvy
származó kisnyommunkássága. Élete
tatvány is, mely a fõfelét itt töltötte. Kéváros könyvtárában
sõbb – egészen halámaradt ránk. A
láig – a róla még élegyógytár Hunfalvy
tében elnevezett utJános
felesége,
cában alkotott. A 2.
Schmidt Hermina
sz. ház kerítésfalának
családjának tulajdoíve ma is viseli emlénában is volt.
két, a korabeli állaHunfalvy 1869potát Dörre Tivadar
ben bolti kapuzatot
rajza örökítette meg.
építtetett a házhoz.
A mostani „gazdag”
A Fõ utca 198. sz.
villa már halála után
épülethez megadott
épült. Régi térképen
engedélyt egy taazonban még látszik
nácsülési
jegyzõ- Jobbszélen a Fekete Medve patika bejárata
az akkori alaprajz,

A Történelemtanárok Egylete (TTE) kiemelkedõen
közhasznú szakmai érdekvédelmi szervezet, amely elõadásokat, vitákat szervez,
szakmai mûhelyeket és helyi
csoportokat mûködtet, szakvéleményt ad, szolgáltatásokat nyújt tagjainak s az érdeklõdõknek, szükség esetén fellép a szakma érdekében. Célja a történelemtanítás színvonalának emelése a
tanári öntevékenység révén.
Az egyesület 1989-ben alakult – valamennyi megyében vannak tagjai.
A TTE tevékenységének
fõ színterei: szakmai konferenciák, rendezvények szervezése; szakmai projektekben való részvétel; széles
körû civil és szakmai kapcsolatrendszer mûködtetése;
szakmai érdekvédelmi és

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 földszintes épület között játszóka, mulatóka az unokáknak,
barátoknak, és méhes a tudósnak. 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 1881tõl volt elnöke. A kör tagjai
1888-ban örökös és tiszteletbeli elnökké választották.
Fotója Schrecker Ignác
„fényirdájában”
készült.
Fennmaradt egy másik változat is, amelyen balra tekint az akadémikus Hunfalvy.
Pagurka Anna

Történelemtanárok Egylete
véleményezési tevékenység;
portálok szerkesztése, mûködtetése.
Legismertebb konferenciánk az 1991-tõl évente rendezett Történelemtanárok
Országos Konferenciája.
Mindig egy szokatlan, de a
tanításban-tanulásban jól
felhasználható területet járunk körül. Idei témánk: Romák a történelemtanításban.
Portálunk a közoktatás
egyik legnézettebb oldala,
egyszersmind az egyik leglátogatottabb civil honlap
(www.tte.hu).
Naponta teszünk itt közzé
híreket (rovatai: Közoktatás;
Történelem; Pályázatok,
versenyek; Rendezvények,
kiállítások; Informatika, mé-

dia; Civil, EU, színes). Hetente többször frissül Szemle
rovatunk (Honlapszemle;
Lapszemle; Vélemény; Érdekességek, beszámolók;
TTE a médiában). Linkgyûjteményeinket (pl. Ünnepek, évfordulók) szívesen
használják tanárok, diákok
és érdeklõdõk egyaránt.
Több szakmai projektben
veszünk részt. Ezek közül is
kiemelésre érdemes a Nemzeti Emlékezet Program. Ennek keretében diákokat és
tanárokat vittünk jeles évfordulókon a Don-kanyarba, Auschwitzba, a Rákóczilovastúra keretében Sárospatak tágabb környékére.
Bocskai nyomában jártunk
Erdélyben, Hunyadit követtük Nándorfehérváron és a

Délvidéken, Batthyány Lajosra emlékezve utaztunk
Olmütz-be (Olomutz), Pozsonyba és Bécsbe.
Meghatározó, milyen tankönyvekbõl tanulnak a diákok. A jobb tankönyvválasztás segítésére, a mûvek
véleményezésének lehetõvé
tételére és a könnyebb beszerzésre hoztuk létre a Tankönyvbázis
portálunkat
(www.tankonyvbazis.hu).
A fentiek csupán ízelítõül
szolgálhatnak. Reméljük,
kedvet kap az Olvasó, hogy
jobban is megismerje a Történelemtanárok
Egylete
(TTE) tevékenységét. S persze örömmel várjuk érdeklõdõ kollégáinkat tagjaink
sorába is.
Miklósi László
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Városligeti jubileum
folytatás az elsõ
oldalról
dulójára egy hatalmas kiállítás 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, mivel ebben az épületben tervezték a magyar történeti
kincsek bemutatását.
A kiírást Alpár Ignác nyerte el, aki – a kiírásnak megfelelõen – három korszak
stíluselemeit felhasználva
három épületszárnyat tervezett; egy románt, egy gótikust és egy reneszánsz-barokkot. Az épületnek óriási
sikere volt. Alpár Ignác nem
másolatok halmazát hozta
létre, hanem az építészettörténet legjellemzõbb elemeit
olvasztotta harmonikus egységbe. A leghangsúlyosabb
gótikus épületszárnyról a
közönség Vajdahunyadvárnak nevezte el az épületegyüttest. A millenniumi kiállítást – fél év alatt – rengeO

teg látogató tekintette meg
és felvetõdött az épület további hasznosítása.
Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszter 1896 nyarán megalapította a Magyar
Királyi Mezõgazdasági Múzeumot és otthonául a Vajdahunyadvárat jelölte ki. A
múzeum 1897 szeptemberében megnyitotta állandó
kiállításait. 1899-ben az
elégtelen alapozás és az ingoványos talaj miatt az épület inogni kezdett, és le kellett bontani. Híres mûvészek
– Benczúr Gyula, Fadrusz
János, Lotz Károly... – követelték az épület eredetivel
azonos újraépítését. Darányi Ignác megszavaztatott a
parlamenttel 2 millió 900
ezer koronát, hogy a Mezõgazdasági Múzeum szilárd
anyagokból másodszor –
immár véglegesen, a megfelelõ berendezéssel – felépülhessen. 1901-ben Alpár Ignác újra megkapta a megbízást a felépítésre és 1907.
június 9-én, ismét megnyílt
a Magyar Mezõgazdasági

Budapesti Históriák
A Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák
címû elõadóest-sorozatát minden hónap elsõ szerdai napján, du. 5 órai kezdéssel Budapest Fõváros Levéltára földszinti konferenciatermében tartjuk (Budapest, XIII. Teve u.
3–5.). Ezek nyilvánosak, belépõdíj nélküliek, minden érdeklõdõt 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 helytörténész
– Mûhely: A Jászok Egyesülete tevékenységérõl – Elõadó:
dr. Dobos László ügyvivõ
December 5. (szerdán, 17 órakor)
– Vásárcsarnokok – Budapest élelmiszerellátásának megszervezése – Elõadó: Bertáné Varga Judit PHD, a BTM
tudományos titkára
– Mûhely: Az Erzsébetvárosi Helytörténeti Klub tevékenységérõl – Elõadó: Buda Katalin helytörténész, klubvezetõ
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Volt már az ország levéltárában?
Látogatást szervezünk a Magyar Országos Levéltárba
az érdeklõdõk számára. 2007. november 21-én, szerdán ¾ 2 órakor találkozunk a Bécsi kapunál. Az egy
órásra tervezett program du. 2 órakor a levéltár létrehozásáról, 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). Nagyobb érdeklõdés esetén egy késõbbi idõpontban a látogatást megismételjük.
Budapesti Honismereti Társaság
Múzeum. A múzeum idén
közel 400 m2–en, 3 részbõl
álló kiállítással ünnepli meg
a centenáriumot.
A folyosón mintegy 30 fotót tartalmazó kiállítással
adózik az ünnepnek a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Fotómûvészeti Tagozata. A kiállítás
nem az épület dokumentatív bemutatásából született,
hanem a 21. századi fotómûvészek gondolatait tükrözi az Alpár-féle épületekrõl.
A millenniumi Történelmi
Fõcsoport és a múzeum alapítása kapcsán bemutatják
a Történelmi Fõcsoport terveit, az épületrõl készített
korabeli fotókat, enteriõr

részleteket és a legkorábbi
gyûjteményanyagokat. Egy
tablón és egy tárlóban öszszefoglalják Alpár Ignác
munkásságát is.
A kiállítás archív fotók és
eredeti tervek, adattári
anyagok segítségével ismerteti az épület újbóli felépítését, berendezésének felidézhetõ és bemutatható enteriõrjeit. Kitér az 1945-ös és
1956-os pusztulásra, újraépítésre. Fotókon ábrázolják
az 1978. és 1985. közötti
nagy helyreállítás fontos állomásait, majd a jelenkori
Vajdahunyadvárat. Az idõszaki kiállítás 2008. január
6-ig tekinthetõ meg.
Forrás: www.mezogazdasagimuzeum.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 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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Építsétek az Úr templomát
Templomtörténetrõl a Ferencvárosban

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben Építsétek az Úr templomát címmel
október 5-én nyitották meg
a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom építésének
történetét és mûvészettörténeti jelentõségét bemutató
kiállítást. A március 10-ig
megtekinthetõ tárlaton a
templom története, szobrai

és festményei tablókon elevenednek meg, a terem közepén miseruhákat mutatnak be.
Az 1867-tõl 1881-ig épülõ
templomot elsõ osztályú
mûemlékként tartják nyilván ma is. Építése, díszítése
már a korában is óriási
szenzációt jelentett. A fõváros legszebb és legharmonikusabb templomának tartották, és sokan annak tartják a mai napig. Ybl Miklós
„álmodta meg”, és olyan
festõk díszítették alkotásaikkal, mint Than Mór vagy
Lotz Károly, a 19. század
második felének legnevesebb, leghíresebb alkotói.
A Bakáts téri Assisi Szent
Ferenc fõplébániatemplom
13 év alatt épült fel, azonban a felszentelés idõpontjában még korántsem volt

teljesen kész. Simor János
bíboros hercegprímás szentelte fel az elõzetes terv szerint 1879. április 24-én, I.

Ferenc József és Erzsébet királyné ezüstlakodalma napján. A külsõ és belsõ díszítés
még évekig folytatódott, a
falfestészeti munkák, illetve
a színes üvegablakok csak
késõbb kerültek helyükre.
Forrás: www.museum.hu

A terem közepén miseruhákat mutatnak be

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 törté-

netének 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 fon-

tos 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
az Ön, vagy bármely roko-

In memoriam – Virág Miklós
Egy éve még a Budapesti Honismereti
Társaság alapító tagjaként Virág Miklós
szervezetünk jubileumi emlékérmét vehette 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. Elkötelezett lokálpatriótaként elõadásaival
rendszeresen támogatta a TIT munkáját.
Társaságunk életében is jelentõs szerepet
töltött be: alapításától egy évtizeden át az

elnökségünk tagjaként, 1992 és 1994 között szervezetünk titkáraként. Sokan emlékszünk halk, megfontolt szavaira, a
Honismereti Akadémiákon elhangzott
egy-egy hozzászólására. Csendes emberként ritkán szólt, de véleménye mindig
megalapozott volt. 2007. május 11-én távozott el közülünk. A Magyar Honvédség
saját halottjának tekintette, június 12-én
a Fiumei úti temetõ ravatalozójában katonazenekar hangjai mellett búcsúztatták.
Emlékét kegyelettel õrizzük!

na, 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 gyûjtésével megbízott kollégákat (Horváth J.
András 298-7547, Koltai
Gábor 298-7532, 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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A negyvennyolcas tábornok árvaháza II.
Mayer Ferenc mellszobra

Gyermekmenhely a Krisztinavárosban

Mégis egy évtizedet kellett
várni: „Az árvaház a fõváros legegészségesebb városrészében: a Krisztinavárosban 1885-ben fel is építtetett, s 1886-ban megnyittatott. Az intézet, mely a KisSvábhegy tövében, az árnyas fákkal beültetett Városmajor tõszomszédságában épült fel, minden oldalról üde, jó levegõ környékezi, melyet a közelfekvõ budai 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 gyümölcsös, részben veteményes kertül szolgál.”
Az 1886. szeptember 1jén megnyílt „Fõvárosi
Mayer-árvaház” házi és háztartási rendjét október 14én, az alapítványi okiratát
pedig 1887. május 4-én fogadta el a fõváros közgyûlése 184 995 forint 53 krajcár
értékben – ennyi maradt az
építkezés után a kamatokból és a további adományokból. Ez az összeg „a telek és az azon épült árvaház
kezelésére és céljaira, évi jövedelme pedig a fenntartásra és a fiú árvák nevelésére
fog fordítani.”
Az alapítvány díszes emlékmûvet emeltetett Mayer
Ferenc hamvai fölé, ahol a
növendékek leróhatták hálájukat jótevõjük iránt.
Mayer Ferenc sírját a temetõ-felszámolások
során
elõbb a Németvölgyi, majd
a Kerepesi temetõbe he-

lyezték át, ahol a 17/1. parcella 1. sorának 41. számú
sírjában nyugszik. Szécsi
Antal által alkotott szobrát
az árvaház Városmajor utcai bejáratánál állították fel,
ahol az 1945–1968 közötti
„számûzetést” kivéve ma is
láthatjuk. A nemes szívû
emberbarát arcképét a
könyvtárban
elhelyezett
olajfestmény õrizte – mai tulajdonosát nem ismerjük.
Az árvaház 75 növendék
eltartásáról gondoskodhatott, az elsõ évben még 24en, öt év múltán már 74-en
voltak. A hagyományozó
meghagyta, hogy kizárólag
budai származású, teljes,
vagy félárva fiúgyermekek
vétessenek fel, vallásfelekezetre és törvényes, vagy törvénytelen születésre való tekintet 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 tanító, visszatért felügyelõnek
a Mayer árvaházba. Két hivatalnok, egy katona, 44
iparos, 20 kereskedõ, hat
közülük kertész lett. 19-en
még továbbtanultak.
Az árvaházban mûködõ
elemi iskolát végzettek a
szintén ott lévõ tanmûhelyekben – lásd Tolnai Világlapja 1907. évfolyama képes riportját – megfelelõ

képzést nyertek: „Inaséveik
alatt, körülbelül a polgári iskola 4 osztályának megfelelõ elméleti és természetesen
szakszerû tudásban részesülnek.”
Czike Imre 1905-tõl az árvaház igazgatója. 1915.
március 21-én elnökletével
alakult meg a „Székes fõvárosi Mayer Ferenc fiúárvaház volt növendékei egyesület”. A háború, a forradalmak és Trianon átformálta a
körülményeket. A pénz elértéktelenedése nagy áldozatot kívánt az intézetet fenntartó székesfõváros tanácsától. Az árvák felvételi lehetõségét kiterjesztették a fõváros egész területére.
Mindamellett, hogy az örökhagyó és az alapítványtevõk
adományai az árvaház egy
félesztendõs szükségletét
sem fedezi, „látogathatják
növendékeink az elemi, a
polgári, a reáliskolát, a gimnáziumot és a felsõkereskedelmi iskolát, a tanító és tanárképzõ intézeteket, tovább a közgazdasági-, tudomány-, vagy mûegyetemet.” Voltak az árvaháznak
tanoncnövendékei is, akik
tanonckodásuk alatt az intézetben nyertek teljes ellátást
és gondozást. „Az árvaháznak 1925-ben 68 növendéke volt, akiknek iskolai képzettsége az elemi iskolától a
mûegyetemig terjedt.” Tervbe vették, hogy az árvákat
az eddigi hatodik év helyett,

már hároméves korukban
felveszik.
1928. május 22-én ismételten megalakult a volt árvaházi növendékek egyesülete, akik a romló gazdasági
helyzetben hatékonyabb támogatásra tettek ígéretet.
Egy sikeres zenekaruk is
volt. Az árvaháznak 1929tõl Réthy Tivadar az igazgatója. A székesfõváros a Balaton mellett az árvaházi
gyermekeknek nyaralótelepeket 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 háborús takarékossági intézkedések az árvaházat is érintik, átmenetileg a kenyérfejadagokat is csökkentették.
Az ostrom alatt az árvaház
épülete megsérült.
Nevét 1945-ben Táncsics
Mihály nevelõotthonra változtatták. 1947-ben még
59, 6–18 éves növendéknek
adott otthont. Épületében
1954-tõl általános iskola
mûködött. Az egykori gondozottak nyílt levelû kezdeményezésére 1968-tól újra
felállították Mayer Ferencnek a pincébe számûzött
szobrát. Az épületben 1997
szeptemberétõl egyházi intézmény mûködik, a Pannonia Sacra Általános Iskola.
Karacs Zsigmond

Hadikiállítás a Margitszigeten
A XIII.kerületi Helytörténeti Klubban szeptember 27én dr. Róbert Péter tartott
elõadást a Margitszigeten 90
éve nyílt hadikiállításról.
József fõherceg és Zita királynõ védnöksége alatt
1917 szeptemberében nyitotta meg kapuit itt egy a

nagyszabású hadikiállítás,
amely a harcteret próbálta –
meglehetõsen idealizálva –
bemutatni a hátország lakosságának. A pavilonokat,
fedezékeket Medgyaszay István tervei alapján építették
fel hadifoglyokkal és katonákkal. Volt gránáttölcsér, fi-

gyelõállás,
zsákmányolt
fegyverek, tábori posta
és rengeteg kép. Lehetett
rohamot játszani és hadiszállítók felakasztását. Sajnálatosan késõbb az anyag
egy részét a román megszállók vitték el, a többit széthordták.
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Újpest 1907–2007
A százéves város

Vannak könyvek, amelyek a legelsõ hatást külsõ
megjelenésükkel gyakorolják olvasóikra. Kötésük eleganciája, szövegük tipográfiája, illusztrációinak érdekessége ugyanis még a tartalmi megismerés elõtt melléjük állítja, vagy éppen ellenkezõleg: a riasztó és kezdetleges külsõ azonnal elidegeníti õket. Újpest városának – Budapest negyedik
kerületének – e második
emlékkönyve, reprezentatív
kiállítása következtében éppen a figyelmet kelti fel, s az
olvasásra hív, méltóképpen

az elsõhöz, Ugró Gyula Újpest-monográfiájához.
Száz év persze nem olyan
nagy idõ, akár hazai nagyobb városaink, akár más
európai metropoliszok történtéhez viszonyítva. Ha viszont azt tekintjük, hogy a
káposztásmegyeri pusztán
az 1840-es évek közepétõl
nagyjából száz év alatt gazdag és virágzó település jött
létre, korábban szinte teljesen lakatlan földön, olyanynyira, hogy jellegzetességeit
meg tudta õrizni önállóságának megszüntetése után
is; el kell ismerni: e viszonylag 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 keretezve, négy tematikus csoportosításban olvashatók. Ezek
a történelem, a néprajz, az
életmód és a kultúra: mind-

azok a meghatározó körülmények, amelyek a személyes létezés hátterét és határait adják. Az egyes áttekintések részben már mások által is kutatott témák új nézõpontok szerinti továbbgondolását, illetve eddig még figyelembe nem vett perspektívák kifejtését tartalmazzák.
Utóbbiak közül az elsõ és
második világháború helyi
vonatkozásait, a statisztikai
adatok mögül elõlépõ ismereteket, az újpesti cigányság, s a helyi sajtó egyes
lapjainak történetét tárgyaló
írásokat lehet, természetesen csak kiragadva említeni.
Mellettük azonban számtalan új szempont található az
újpesti felekezetek, valamint
a jelentõs helyi iparágak
történetét áttekintõ tanulmányokban, ahogy a közlekedést és a szociális gondoskodást, s a hagyományteremtõ oktatást számba vevõ
összefoglalásokban is. A kó-

dex méretû, közel ötszáz oldalas kötet mintegy negyven
tanulmányt tartalmaz. Szerkesztése Estók János (az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanára, a Magyar Mezõgazdasági Múzeum tudományos titkára), tervezése Banga Ferenc (nemzetközi szinten is jegyzett grafikus), képeinek szerkesztése Szöllõsy
Marianne (az Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje) érdeme, mindhárman
Újpest lakói.
Külön említést kell tenni a
kötet illusztrációiról, amelyek
egyenértékûek az elõbbiekkel, sõt nem egy esetben a
képi világ többletismerettel
emeli meg a szövegeket. Közülük is kiemelkednek a mindennapi élet, a civil lét egyegy pillanatát megörökítõ
fényképfelvételek, melyek elszórtan 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

Megemlékeztek
Újpest polgármestereirõl
Újpesti Városvédõ Egyesület
Újpest várossá válásának
százéves évfordulójára való
emlékezés jegyében rendezte az Újpesti Városvédõ
Egyesület 2007. évi programjait. Szeptember 1-jén
megkoszorúztuk az újpesti
polgármesterek sírjait és
megemlékeztünk a települést alapító és fejlõdését támogató Károlyi-család tagjairól – ez a rendezvényünk
az idei évben a hatodik
volt.
Sétánkat a Megyeri temetõben kezdtük, az itt nyugvó
polgármesterek sírjának felkeresésével és megkoszorúzásával. Megemlékezésünk
elsõ állomása dr. Ugró Gyu-

la, Újpest elsõ polgármesterének nyughelye volt,
ahol Derce Tamás, Újpest
polgármestere megemlékezését hallgattuk meg. Ezután dr. Semsey Aladár sírhelyéhez mentünk. Itt Kadlecovits Géza, egyesületünk
tiszteletbeli elnöke méltatta
Semsey polgármester munkásságát. Temetõi sétánk
utolsó állomásán dr. Szalay
Sándor polgármester sírjánál Hirmann László, a
Bródy Imre Gimnázium
igazgatóhelyettese megemlékezését hallgattuk meg.
Fóton, az Ybl Miklós tervezte katolikus templomban
a Károlyi családról és

Szalay Sándor polgármesterrõl Hirmann László emlékezett meg

Schaub Zoltán prépostról
emlékeztünk meg.
Váratlan esemény volt
Nagykárolyi Károlyi László
és felesége Erzsébet asszony
meghívása a fóti kastélyba.
Szöllõsy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje, a Fóti Károlyiak Alapítvány kuratóri-

umi alelnöke az alapítvány
tevékenységérõl tájékoztatatott, majd megtekintettük
a Károlyi Gyûjteményt.
Utolsóként az újpesti
Szent István-templom altemplomában Póhl Sándor
polgármesterrõl Kadlecovits
Géza emlékezett meg.
Kovács Ivánné
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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.: 287-3057,
mobil: 06-20-226-4043
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105., nyitva:
Sze., P.: 14–18 óra, K., Cs.: 10–14 óra.

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XXIV.
Budapest rejtett kincsei :
Séták Pest Belvárosában /
[közread. a] Kultúrvákum
Egyesület . – [Budapest] :
Kultúrvákum
Egyesület,
[2007]. – 16 p. : ill. ; 30 cm
Szabó István, R.: Bartók Béla Rákoskeresztúron. – Budapest : 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-): Óbudai utcák. – Budapest :
Noran, 2007. – 125 p. : ill. ;
18 cm
Vigyázó Ferenc Mûvelõdési
Társaság, 1989-2006 /
[szerk. Szabó Tiborné] ; [kiad. a Vigyázó Ferenc Mûvelõdési Társaság]. – [Budapest] : 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 históriák)
Mûvészgenerációk
:
a
Györgyi-Giergl család három
évszázada : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban,
2006. október 4 - 2007. március 5. / [a katalógust szerk.
... Basics Beatrix et al.] ; [a
kiállítást rend. ... Basics Beatrix, Györgyi Erzsébet]. – Budapest : BTM, 2007. – 244
p. : ill., fõként színes ; 30 cm
Szatucsek Tibor: Hantokkal
írt történelem : a Hegyvidék
temetõinek története. – Budapest : Tarsoly, 2007. – 52
p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidéki históriák)
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-): A Pesti Mûegylet története : A képzõmûvészeti nyilvánosság kezdetei a XIX. században PestBudán. – [Miskolc] : Miskolci
Egyetem K., 2007. – 559 p. ;
30 cm

Szvoboda
Dománszky
Gabriella (1942-): Az operaház : építészeti séta / [fotók: Bérczi Lóránt, Bérczi
Gábor]. – [Budapest] : Corvina, 2007. – 40 p. : ill. ; 24
cm
Molnár Gál Péter (1936-): A
pesti kabaré : 40 éves a Mikroszkóp Színpad / [írta Molnár Gál Péter, Markos Zoltán] ; [fotók Matz Károly]. –
[Budapest] : Kossuth, cop.
2007. – 207 p. : ill., részben
színes ; 24 cm
Egy 320 éves iskola a Vár
tövében : Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium /
[szerk. Körmendy Károly]. –
Budapest : Bp.-i Egyetemi
Kat. Gimn., 2007. – 120 p. :
ill., fõként színes ; 24 cm
Ahol a maximum volt a minimum : emlékezések a régi
Eötvös Collegiumra / sajtó
alá rend. Kelevéz Ágnes. –
Budapest : ELTE Eötvös József Collegium, Petõfi Irodalmi Múzeum, 2007. – 387 p. :
ill. ; 20 cm

Jókai Mór és a Sváb-hegy :
II. Hegytörténeti konferencia
/ [.. . szerk. Balázs Attila és
Kollega Tarsoly István]. – Budapest : Tarsoly, 2007. – 72
p. : ill. ; 24 cm. – (Hegyvidéki históriák / Hegyvidéki
Helytörténeti Gyûjtemény és
Kortárs Galéria)
A városligeti Vajdahunyadvár / [szerk. Estók János] ;
[fképek: Papp Tibor, Szikszay
Ágnes ...]. – Budapest : Magyar Mezõgazdasági Múzeum : Kreatéka K., 2007. –
93, [2] p. : ill. ; 23 cm
Cserháti Endre (1932-): A
múlt öröksége : a Pesti Szegénygyermek 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 kapitális : válogatott írások /
Persovits József. – Budapest :
Optima Téka, 2007. – 191 p.
: ill. ; 24 cm
Gali Ágnes
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Így láttuk egykor és most
Kettõs jubileum és kiállítás a XVIII. kerületben
„Így láttuk, egykor és ideiglenes kiállítóhelyén már
most” címmel kiállítás nyílt bemutatott kiállítás fotótör2007. július 10-én, a PIK téneti anyaga – mivel több
Klub Galériájában és földszintjén, a Pestszentimrei
Közösségi Házban. A földszinten a 2005 õszén, Pestszentlõrinc várossá válásának 70. és Pestszentimre
nagyközséggé válásának
75. évfordulója alkalmából
rendezett kerületi helytörténeti vetélkedõre érkezett
fotókból, az emeleti helyiségben fotózás-történeti
emlékekbõl nyújtanak ízelítõt a tárlat létrehozói, a
XVIII. kerületi Pedagógiaés Helytörténeti Gyûjtemény munkatársai (Heilauf Zsuzsanna, Szegediné Az emeleten a fotózás történetének
Mucsi
Eleonóra,
dr. emlékei sorakoznak
Schmidt Jánosné). Még ja- hely állt rendelkezésre –
nuárban a Városháza Galé- most jelentõsen bõvült. A
riában, majd a gyûjtemény kerületben mûködõ, orszá-

gos hírû Kis fotómûhelyt
még több eszköz és kép segítségével tudták felidézni.
Az emeleti kiállítás anyagát az elmúlt száz évben
amatõr és profi fotósok, fotómûhelyek, iskolai szakkörök használta eszközökbõl állították össze. Felelevenítették a 20-as, a 60-as
és 70-es évek fotómûtermeinek világát, bemutattak egy házi elõhívósarkot.
A régi fotós kellékekhez
korabeli pestszentlõrinci és
pestszentimrei fotókat válogattak a tárlat rendezõi.
Ezek a fotók segíthetnek
azonosítani egy-egy régvolt, talán már nem is létezõ épületet, megismerni
egy itt élt embert vagy csoportot (iskolai, egyesületi
tablók). A fotókból meg lehetett tudni, hogy milyenek

voltak a településünk életében fontos szerepet betöltött
személyek.
A tárgyak és archív fotók
többsége a XVIII. kerületi
Pedagógia- és Helytörténeti
Gyûjtemény anyagából került ki. Köszönet illeti Kiss
Györgyöt, a legnagyobb kerületi fotómûhelyt üzemeltetõ fotós-dinasztia leszármazottját, valamint Wilkuna
Osmót, aki számos tárgyat
kölcsönzött. A kiállítás kapcsán a gyûjtemény tulajdonába került sok érdekes eszköz, tárgy, melyek nagy részét Varga Tamás adományozta.
A földszinti tárlatnak a vetélkedõre beérkezett képanyagát 13 iskola 60 diákjának fotói alkották. A feladat
meghirdetésével célunk a diákoknak múzeumi szakmai
munkába való bevonása is
volt. A kiállítást szeptember
2-ig lehetett megtekinteni.
H. Zs.

Lánchíd Kör-út
Határon túli fiatalok Budapesten
Idén – az elmúlt évhez hasonlóan – ismét vezethettem a Lánchíd Kör „Magyarországjáró” táborát.
Vendégeink közül négyen
az erdélyi Székelyudvarhelyrõl, ketten a kárpátaljai
Aknaszlatináról és a négyen
a Vajdaságból érkeztek. A
diákok július 1. és 4. között
a pécsi és Pécs környéki nevezetességeket tekintették
meg, a Zsolnay gyártól Szigetvárig.
Szerda este érkeztünk
meg Pestre. Csütörtökön és
pénteken délután a Magyar
Kultúra Székházában hallgattunk a történelem, az irodalom és a természettudomány témakörébõl elõadásokat. Fõvárosi útjainkon
csatlakoztak hozzánk a Krónikásének Zeneiskola diákjai. Voltunk a Hadtörténeti
Múzeumban, a Terror Házá-

ban, a Hõsök terén. Jártunk
a Kerepesi temetõben, a
Parlamentben – itt az épületen kívül a Szent Koronát is
megnézhettük, a Szent István
fõszékesegyházban,
ahol a Szent Jobbot is láthattuk. A Batthyány-örökmécsesnél a Batthyány évforduló alkalmából megemlékeztünk az elsõ magyar felelõs kormány mártír miniszterelnökérõl.
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 Imrével találkoztunk.
A napi programok végeztével lehetõség nyílt „szervezett” vagy fakultatív városnézésre. Nem volt különösebb probléma a társa-

A tábor résztvevõi a Batthyány-örökmécsesnél

sággal. Gyülekezõknél pontosak, a programokon érdeklõdõk voltak. Külön
öröm volt nekünk, szervezõknek, hogy a „csapattagok” nemcsak ránk figyeltek, hanem egymásra is.
A július 10-i zárónapon a
diákok szülõhelyüket mutatták be körünk tagjainak és a
Krónikásének Zeneiskola
hallgatóinak. A zeneiskola
növendékei viszonzásként
zenei összeállítással készül-

tek a búcsúzásra. Másnap
kipihenten, de kicsit szomorúan indultunk haza – határon innen és túlra. Táborunk a Budavári Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Márai
Sándor Kulturális Közalapítvány, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány és a Magyar Kultúra Alapítvány támogatásával valósulhatott meg.
Bender Máté

Városunk – Budapesti Honismereti Híradó
Idén ünnepelte várossá
nyilvánításának 100. évfordulóját Újpest, fõvárosunk
mai IV. kerülete. 1907. augusztus 14-én gróf Andrássy
Gyula belügyminiszter határozata alapján ült össze az
alakuló képviselõtestületi
ülés, mely létrehozta a rendezett tanácsú város vezetõ
szerveit. A centenáriumi ünnepségsorozatra könyvkiadással, emléktábla-avatással, helytörténeti kiállítás
rendezésével s egyéb eseményekkel emlékezett meg
az önkormányzat, a városrész civil szervezetei és lakosai.
Két szép kivitelû újpesti
helytörténeti album jelent
meg a centenárium alkalmából Biró Endre lokálpatrióta vállalkozó magánkiadásában, Újpest Egy 100
éves város emlékei címmel.
A szerzõ mintha az alapító
nagykárolyi Károlyi István
gondolatát tekintené mottójának: „Javainkat a Teremtõtõl csak kölcsönbe kaptuk,
mindenkor vissza is veheti,
mert mi ezeknek csak kezelõi vagyunk, ahhoz, hogy
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Újpesti emlékkönyvek
magánkiadásban
Javainknak mi csak kezelõi vagyunk

megõrizzük, gyarapítsuk és
tovább adjuk jövõ nemzetségeinknek, otthonunk, térségünk majd tágabb hazánk
javára és dicsõségére.!”
Az Emberek, sorsok, dokumentumok alcímû kötet
szubjektív hangvételû gyûjteményes kiadvány. Írott,
nyomtatott
dokumentumok, fényképek, mutatják
be a földrajzi, közigazgatási
körülményeket, épített környezetet. Olvashatunk okta-

tásról, iparról, közlekedésrõl, tûzvészrõl és árvízi pusztításokról. Családok, egyéni
sorsok elevenednek meg interjúk, magánokiratok alapján. Biró Endre nagy gonddal végzett saját kutatásai
során érdekes és értékes dokumentumok, egyes esetekben eddig nem publikált illusztrációk kerülhettek az oldalakra. A kötet néhány jelentõs újpesti személyiség
életrajzával zárul.

Az egy Egy 100 éves város
képei alcímû könyv esztétikus fotóalbum. Régen és
most váltakoznak a fényképeken. A képzeletbeli séta
már lebontott, vagy jelentõsen átalakított épületek mellett vezet, eredeti állapotban
láthatjuk õket, vagy rácsodálkozhatunk a megõrzöttekre.
Sok szép fotó hívja fel figyelmünket olyan épületelemekre, melyek a hétköznapokban esetleg észrevétlenek
maradtak számunkra. Néhány esetben rávilágít arra is,
hol van még javítani való,
hogy igazán szép városrészben élhessünk. A reprezentatív kiadvány négynyelvû, néhány szavas képaláírásai angol, német és francia nyelven
is olvashatók.
Mindkét kötet ember- és
környezetszeretõ, lakóhelye
felé megbecsülõ gondoskodással forduló író-szerkesztõ
munkája. Az esztétikus, ismeretterjesztést
szolgáló
könyvek a megismerés hasznossága mellett látványnak
is kellemesek a tájékozódásra vágyó olvasó számára.
Sz.M.

Pestszentimrérõl
a fõvárosi levéltárban
Térképek és légifelvételek egy tablósoron
Budapest Fõváros Levéltára második emeletén
szeptember 13-án nyitotta
meg Breinich Gábor fõigazgató-helyettes a Pestszentimre térképeken és légifelvételeken címû kiállítást. A
tárlat megnyitásakor hangsúlyozta, hogy feladatuknak
érzik a kerületi kiállítások
számára a bemutatkozás lehetõségének megadását. A
mostani kiállítást a tervezett
sorozat elsõ tárlatának szánják.
A tárlat anyagát Pándy
Tamás, a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti Társaság elnöke állította össze.

A tárlat „két fõ részre tagolódik, az egyikben a mai
Pestszentimre összes eddig
fellelt térképe kronológiai
sorrendben mutatja a hely
ábrázolását a középkortól a
2005-ös évig. Az elsõ katonai felméréstõl az elsõ kataszteri felmérésen át a helyi
parcellázási térképekig, végül a budapesti XVIII. kerületi térképekig sok mindennel találkozhatunk.
A Budapest Fõváros Levéltárától kapott térképek
között érdekesség az 1940
körül tervezett Nagy-Budapest térképanyaga, és benne Pestszentimre, valamint

A második emeleti folyosó tablói

környéke ábrázolása. Azért,
hogy ne legyen „száraz” a
térképanyag az adott idõhatárok közötti tablókra rákerült a kor jellegzetes épületképe, bélyegzõje.
Tematikus térképeket mutat be a tárlat másik része.
A kataszteri-, katonai-, oktatási-, várostérképek mellett
közlekedési-, erdészeti-, tu-

risztikai-, speciális (M0, választási, földtani) térképek
láthatók. A levéltár II. emeleti kutatótermével szembeni falon felsorakozó mintegy
16 tabló és a lépcsõnél lévõ
három tárló „eltalált” kiállítási helyszín, szinte bizonyos, hogy minden kutató
érdeklõdését óhatatlanul
felkelti.
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Honszeretet
és felekezeti hûség
Wahrmann Mór (1831–1892)

Az Argumentum Kiadó a
Honszeretet és felekezeti
hûség – Wahrmann Mór
(1831–1892) címû tanulmánykötet kiadásával ismét
egy jelentõs, a szakma számára is megkerülhetetlen
könyvet adott ki. Bemutatásán Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
elnöke az MTA Kistermében
méltatta a kiadványt, fon-

Itt sem
a szándék hiányzik
A magyar gyermekvédelemnek nincs megfelelõ kiállítóhelye, pedig megérdemelné. Részben azért, mert
komoly hagyományai vannak. Részben azért, mert a
fõváros Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatánál dr.
Kollmann György vezetésével évtizedek óta gyûjtik a
tárgyi és más emlékeket, országos vonatkozásban. Ehhez a gyûjtéshez kapcsolódik
Szendrei Sándorné Gyermekvédelmi Arcképcsarnoka – ez a gyermekvédelem
nagyjaival készült riportokkal színesíti a gyûjteményt...
Gyûjtemény tehát van – és
szakértelem is, mely garantálná a szakszerû kezelést,
bemutatást. A fõváros által
jelenleg nem használt Õr utcai 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.

tosságát
hangsúlyozva.
Szerkesztõje, Frank Tibor,
az MTA doktora – a kötet
nyitó tanulmánya is neki
köszönhetõ (Magyar és zsidó: a Wahrmann-életrajz
kérdései).
Warhmann Mór a kiegyezés korának méltatlanul elfeledett tagja. Az OsztrákMagyar Monarchia gazdasági és politikai életének jelentõs személyisége volt, emlékét utca õrzi Budapesten. Lipótvárosi képviselõként az
országgyûlés elsõ zsidó vallású tagja, 1869-tõl haláláig.
A korszak egyik legjelentõsebb magyar kereskedelmi,
ipari és pénzügyi vállalkozója, hosszú ideig a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara

s a Pesti Izraelita Hitközség
elnöke.
A magyarországi zsidóság
egyenjogúsítását képviselve
a zsidóság megmagyarosodásának és integrálódásának, a neológ irányzatnak
elkötelezett képviselõje volt.
Hatása annyira jelentõs,
hogy ha nem jönnek az elsõ
világháborút követõ forradalmak, akkor talán ma már
nem is lenne Magyarországon antiszemitizmus.
A közölt tanulmányok
szerzõi sokféle irányból tárják fel Wahrmann életét.
Varga László a magyar burzsoázia nemzedékén belül,
Mérei Gyula a liberalizmus
szempontjából, Vörös Károly politikai pályafutásán

Olvasóink írták
Komárom – Komárno
– Rév-Komárom
Mind elõzetesen, mind a
Városunk utóbbi számában
olvasom: „Tata – Komárom
– Csúz – Komárno” szakmai
tanulmányútról szóló hírt.
Engem ebben a „Komárno” megdöbbent. Az
igazi Komáromunk a túloldalon van, amit ma megkülönböztetésül Rév-Komáromnak szoktunk hívni. A
szlovák, európainak igazán
nem nevezhetõ széles magatartás és törekvés ez esetben igyekszik a magyarországi közvéleménnyel is elfogadtatni, természetessé
tenni magyar nyelven is a
szlovák városnév elfogadását.
Nekem elképzelhetetlen,
hogy ennek még a magyar
honismereti intézmények is
eleget tegyenek, eszközként
szolgáljanak. (Éppen elég
szomorú a „Gössing”, „Eisenstadt” szolgalelkûség az

osztrákokkal szemben). Tehát: „Oradea, Cluj”? A velünk szembeni tudatos
magyartalanítással szemben
egy kis gerinces tudatosságra van szükség. Ennyit barátsággal, de a legnagyobb
határozottsággal.
S. CS.
Tisztelt Olvasónk!
A Városunk 2007/3. számának 10. oldalán megjelent írásunkban kifogásolt
Komárno városnevet egyrészt megkülönböztetésként
használtuk, mivel a magyar
oldali Komáromban is jártak a szakmai tanulmányút
résztvevõi. A másik, az
elõbbihez kapcsolódó indoka a mai szlovák alakú névhasználatunknak az volt,
hogy a Sebõk László szerkesztésében a Teleki László
Alapítványnál 1997-ben kiadott, általunk tudományos
szempontból is pontosnak
tartott Határokon túli ma-

keresztül, Kövér György a
Wahrmann és fia céget ismertetve, Gantner Brigitta a
zsidókongresszust bemutatva tárgyalja. Welker Árpád
a Lipótváros képviselõjét,
Mary Gluck a párbajt is vállaló úriembert, Sinkó Katalin a mecénást, Buzinkay
Géza a kortárs sajtóban
megjelenõ képét, Tóth Vilmos temetését és mauzóleumát ismerteti.
A közel hétszáz oldalas kötet egyben forráskiadvány is
– fele terjedelmében Wahrmann Mór különféle alkalmakkor elmondott, jegyzõkönyvben vagy újságban
rögzített beszédeit adja közre. Közel negyven oldalas
képmelléklettel hozzák közel
az olvasóhoz Wahrmann
személyét. A könyv használhatóságát a közölt jegyzetek
és névmutatója jelentõs mértékben növeli.
g.t.

gyar helységnévszótárban
(47. oldal) Komárno magyar megnevezéseként csupán a Komárom név szerepel. Ez persze nem zárja ki,
hogy a Kárpát-medencei
magyarság Trianon után
Rév-Komáromnak nevezze
e régi magyar várost, melynek elnevezése az anyaországi földrajz- és nyelvtudomány képviselõihez az elmúlt fél évszázadban sem
„jutott” el. Igaz, mostanság
a Benes-dekrétumok miatt a
hazai tömegkommunikációs
eszközökben már használatos a Rév-Komárom városnév, amellyel remélhetõleg
a Földrajzi nevek etimológai
szótárának következõ, javított kiadásában is találkozhatunk. Olvasónk hozzászólásának
szellemiségével
egyébként teljes mértékben
egyetértünk, amit például a
kifogásolt írásunknál a szlovák Dubnik helyett a Csúz
magyar településnév használata is igazol.
– a szerk.
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Ferencvárosi Mozi
Körkép a kihaló kis mozikról
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteményben szeptember 21-én Sándor Pál
filmrendezõ nyitja meg a Ferencvárosi Mozi címû kiállítást – olvashattuk a tárlat
puritán küllemû meghívójában. Tárlatuk három terme
közül az elsõben a korszak
kis mozijának ruhatárát,
jegypénztárát és az idõsebbek által még jól ismert tájé-

A kiállítás apropójáról, a
ferencvárosi mozik helyzetérõl tájékoztatójukban olvashattunk: „Ha csak a számokat 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 évtizeddel ezelõtti helyek közül

Négy ferencvárosi mozinak állítottak emléket

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

deti ötletét, szakmai színvonalát lehet dicsérni, de ötletes megvalósítását, látványtervezõjét is.
G.T.

A reformkori Pest-Buda
nyomtatott emlékei
Néhai filmsztárok és moziplakátok képei

koztató tábláit láthatjuk. A
következõ teremben a kerületi moziknak állítanak emléket – itt a néhai filmsztárok
képeivel, moziplakátokkal is
találkozhatunk. Az innen
nyíló harmadik terem egy
filmvetítésre is alkalmas mozi nézõtér.

nemsokára egy sem létezik
már, akkor sokkal elszomorítóbb a helyzet. Kiállításunk
négy ferencvárosi mozinak
állít emléket: az Akadémiának, a Balatonnak, a Kinizsinek és a Pest-Budának.”
Már szinte természetesnek
vesszük, hogy a Ferencváro-

A Budapest Gyûjtemény
anyagából a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi
Könyvtára kiállítótermében
rendezett, „A reformkori
Pest-Buda nyomtatott emlékei” címû kiállítás szeptember 15-én nyílt meg. A második emeleti Kisgaléria bejárata elõtt egy század eleji
könyvtári folyóirat-olvasóról

készített felnagyított fotó
készteti megtorpanásra az
intézmény látogatóit. Innen
szemük egyenesen egy tárlósorra tévedhet, melyben a
19. század elsõ felében megjelent kiadványok, grafikák,
útikalauzok, térképek, illusztrált sajtótermékek idézik
meg a reformkori város épületeit és hétköznapjait.

Gratulálunk
Budapest X. kerülete, Ferencváros önkormányzata
Ferencvárosért kitüntetést
adományozta Gönczi Ambrusnak, a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyûjtemény
vezetõjének. A gyûjteményvezetõt tíz éve nevezték ki a
muzeális intézmény élére,

és századik kitüntetettként
vehette át az önkormányzati elismerést. A Pulszky Társaság–Magyar Múzeumi
Egyesület alelnöke, a Budapesti Honismereti Társaság tagja – 2003 és 2006
között a társaság elnökségi
tagja is volt.
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