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Különleges ünnepsoroza-
tot él meg ebben az évben
Budapest, és ezen belül Kis-
pest sajátos hangulatú város-
része, a Wekerle-telep.
2008-ban ünnepli centenári-
umát. A fõváros és a kerület
rohanó életében barátságos
kis sziget e városrész. Külön-
leges, kettõs születésnapot
ül: száz éve, 1908-ban hatá-
rozta el a telep felépítését az
akkor regnáló Wekerle-
kormány, és ugyancsak idén
novemberben lesz az elsõ
polgári magyar miniszterel-

nök, Wekerle Sándor szüle-
tésének 160. évfordulója,
akitõl a telep építésének ötle-
te származott.

A Wekerle-telep mindmá-
ig olyan világépítészeti kuri-
ózum, amelyet méltán tart
számon a nemzetközi épí-
tész-szakma, és amely ottho-
nosságával, különleges kö-
zösségteremtõ és -megtartó
erejével például szolgálhat a
modern, 21. századi, ugyan-
akkor hagyományõrzõ váro-
si közösségi létformának.
Jellegzetes építészeti kör-

nyezete sajátos élet-
formát teremtett.
Mindez nyilvánvaló-
an döntõ súllyal esett
latba, amikor a vá-
rosrész néhány éve
Magyar Örökség Díj-
ban részesült.

„Jóváhagyatik a
pénzügyminiszternek
az az intézkedése,
amellyel néhai Sár-
kány József örököse-
inek a Kispest község
határában fekvõ 472

Budapest Fõváros Levél-
tára szeptember 15-én
Neoreneszánsz építészet
Budapesten címmel nyitotta
meg a reneszánsz évhez
kapcsolódó kiállítását. Ezen
a fõváros 1860–1890 között
épült, Budapest belsõ kerü-
leteinek máig meghatározó,
az olasz reneszánsz stílusát
idézõ házait, illetve terveiket
mutatják be. A tárlaton Á.
Varga László levéltári fõ-
igazgató köszöntötte a meg-
jelenteket, Schneider Márta
(OKM kulturális szakállam-
titkára) nyitotta meg, kata-

lógusát Bibó István mûvé-
szettörténész mutatta be. A
kiállítás anyagát összeállítot-
ta, és a katalógust szerkesz-
tette: Csáki Tamás, Hidvégi
Violetta és Ritoók Pál. A tár-
lat anyagát a fõvárosi levél-
tár engedélyezési tervei, az
Ybl-hagyaték anyagai és a
fõként Klösz György által
készített archív fotók alkot-
ják – a közintézmények és
lakóházak tervei, tervmáso-
latai, fotói a levéltár mellett
a Hild-Ybl  Alapítvány és a
Magyar Építészeti Múzeum

Az Angyalföldi Helytörté-
neti Gyûjteményben május
28-án, de. ½ 11 órakor
Bencze Géza, ipar- és techni-
katörténész nyitotta meg a
Váci út – Séta a magyar
gyáripar fõutcáján címû ki-
állítást, amely december 19-
ig látogatható. A tárlatot

Szabó Ivett és Szántó Nóra
rendezte, szaktanácsadója
Bencze Géza volt.

A kiegyezést követõen ha-
talmas ütemben megindult
gazdasági fejlõdés eredmé-
nyeként megszületõ gyár-
ipar Váci út menti megtele-

Százéves a Wekerle-telep
Kertváros és szecesszió találkozása

Neoreneszánsz építészet
Budapesten

Levéltári kiállítás a Teve utcában

Váci úti történetek
Séta a magyar gyáripar fõutcáján

(Folytatása 
a 4. oldalon.) (Folytatása a 3. oldalon.)

Szabó Ivett köszönti a megjelenteket
(Folytatása az 5. oldalon.)

A kiállításra készített modern tárlósor

Kós Károly tér 14.
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A Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeumában
július 25-én nyitotta meg
Csorba László, az MTA Tör-
ténettudományi Intézete
igazgató-helyettese a Corvin
tükör – a kultusz évszázadai
címû reprezentatív kiállítást.

A gazdag mondakincs
igazságos uralkodóját már
16. században is így nevez-
ték – nemcsak Magyaror-
szágon, de külföldön is. Má-
tyás király talán az egyetlen
olyan magyar történelmi
személyiség, akinek kultusza
folyamatos volt a halála
után. A 19. századi historiz-
mus történelmi festészete és
grafikái, könyv- és újságil-
lusztrációi, az emlékmûter-
vek, szobrok csak folytatták
azt, amit rögtön halála után
a kortársak elkezdtek.

A Magyar Nemzeti Múze-
um 1846-os megnyitásakor
a Régiségtárból válogatott
történelmi személyiségeket
bemutató galériának egyik
kiemelkedõen fontos fest-
ménye volt a bécsújhelyi
Mátyás portré egy jó száz
évvel késõbbi másolata.

Rajcsányi Ádám kamarai le-
véltáros a 18. század köze-
pén kiadta Mátyás oklevele-
inek a másolatát, ami jelzi,
hogy a kultusz a dokumen-
tumok és tárgyi emlékek
iránt is jelentõs érdeklõdést
tanúsított. Ferenczy István
soha el nem készült Mátyás-
emlékmû tervét követte
Alexy Károly 1844-ben ké-
szített szobra, a tervezett
magyar hõsök és uralkodók
szoborcsarnokának egyet-
len elkészült darabja, majd
Fadrusz János kolozsvári
szoborcsoportja. 

A 19. század eleje alma-
nach irodalmának illusztrá-
ciói ugyanúgy felhasználták
a korábbi mûveket, mint a
zenélõ óraképek az „igazsá-
gos Mátyás”-ról, a történel-
mi festészet 1848–67 közöt-
ti nagy korszakának olajfest-
ményei, Than Mór, Székely
Bertalan és Madarász Viktor
mûvei, vagy a magyar mû-
velõdéstörténet képcsarno-

kának tekinthetõ Nem-
zeti Múzeumbéli falké-
pek. A millennium ide-
jén feléledõ kultuszt leg-
jobban Benczúr Gyula
hatalmas vásznai illuszt-
rálják – a diadalmas
Mátyás bevonulása Bu-
dára, Mátyás külföldi
követeket fogad – a bu-
dai királyi palota Corvin
termében. A 20. század-
ban folytatódó utóéletet
jól ismert mûalkotások sora
jelzi, nemcsak a századelõ
mûvész-csoportosulásainak
témakörében, de a két vi-
lágháború közötti idõszak
mûveiben is. 

A kiállítás a Budapesti
Történeti Múzeum és a Ma-
gyar Nemzeti Galéria gyûj-
teményeire támaszkodva, és
több országos múzeumtól
kölcsönzött mûtárgyon ke-

resztül mutatja be a kultuszt.
A képzõmûvészet mellett a
tárgyi dokumentumok sora
jól érzékelteti, hogy a 21.
századig a mindennapi élet
csaknem minden szegmen-
sén megjelenik valamilyen
módon az uralkodó alakja –
a mozitól a keserûvízig, a
Corvin lánctól a rajzfilmso-
rozatokig.

(Forrás: www.btm.hu)

Lassan elfelejthetjük a ré-
gi térképeken való hossza-
dalmas keresgélést, ezek el-
engedhetetlenek voltak egy-
egy terület történeti múltjá-
nak feltárásakor. A most ki-
adott újabb DVD (Buda és
Pest történeti topográfiája
georeferált térképekkel) har-
minc térképe közül néhány
18. századi térképpel is ta-
lálkozunk, a 19. és 20. szá-
zadi térképanyaga pedig jól
lefedi városunk fejlõdésé-
nek korszakait. Viszont fel-
kaphatjuk a fejünket már a
DVD címében is szereplõ
georeferált szót olvasván. Ez
a számítógépnek köszönhe-
tõ új technológia, amelyet

korábban csak földtani, ré-
gészeti kutatásoknál hasz-
náltak most lehetõvé teszi
számunkra, hogy a külön-
bözõ korokból szárma-
zó fõvárosi térké-
peket mintegy
„egymásra he-
lyezzük”, meg-
könnyítve egy
általunk kivá-
lasztott pont
hasznosításá-
nak nyomon kö-
vetését. Ezek a
„georeferált” térképek
egyszerû, könnyen megért-
hetõ felhasználói felülettel
mûködnek, gyorsan betölt-
ve a megtekinteni kívánt te-

rületet. A különbözõ térké-
pek így nagyon gyorsan ele-
mezhetõk, összevethetõk,
pillanatok alatt bõ „kézzel”
mért értékes információk-

hoz juthatunk. Pél-
dául könnyen

m e g s z e re z -
hetjük a ke-
resett épü-
let, pont,
stb. gya-
korta válto-

zó helyrajzi
számait, me-

lyek a késõbbi
kutatásokhoz jó ki-

indulási alapot adnak. 
Talán érdemes azt is meg-

említeni, hogy a „Digitális
Magyar Térképverseny”

szakértõi zsûrije – elnöke az
OSZK fõigazgatója volt – a
hazai térkép/adatbázis ké-
szítõk közül elsõ díjjal ezt a
DVD-t jutalmazta. Budapest
Fõváros Levéltára és az
Arcanum Adatbázis Kiadó
Kft. együttmûködése már
korábban is eredményes
volt: térképeknél gondol-
junk csak a DVD-n kiadott
Budapest régi térképei soro-
zatra, tervrajzoknál Pest Vá-
ros Építõ Bizottmánya terv-
anyagaira, vagy az ’56-os
megtorlás fõvárosi adatbá-
zisára. Mindegyik kiadvány
hiánypótló szerepet tölt be,
megkönnyítve a helytörté-
neti kutatók munkáját.

g.t.

Corvin tükör 
Egy kultusz évszázadai

Budavári 
német polgárokról

A Litea Könyvesboltban, a Lánchíd Kör április 24-i
rendezvényén a budavári német polgárság történetérõl
adott elõ Major Gyula történész. Ugyanekkor mutatták
be Hambuch Vendelnek A németek a Várnegyedben és
környékén címû kétnyelvû (német-magyar) könyvét.

Buda és Pest 
történeti topográfiája

DVD segíti a helytörténeti kutatómunkát
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segítségével kerültek közön-
ség elé. 

A kiegyezés utáni évtize-
dek városfejlõdésének ered-
ményeként létesült épületek
alkotói között Ybl Miklós,
Hauszmann Alajos, Lech-
ner Ödön alkotásai mellett,
sok kevésbé ismert építész
terveit is megtekinthetik a
látogatók. A tárlatra készített
újszerû tárlósor az egykori
„építõmesterek” tervezõ iro-
dáinak funkcionális hangu-
latát közvetíti felénk.

A kiállítás kétnyelvû (ma-
gyar-angol), 136 oldalas szí-
nes katalógusa Hauszmann
Alajos a reneszánsz építé-
szet újraalkalmazásával
kapcsolatos gondolatait idé-
zi: „Nem szolgai módon
utánozni a régi mesterek al-

kotásait, vagy gondolat nél-
kül lemásolni a mûformá-
kat, hanem mindig a feladat
jellegének megfelelõ kifeje-
zési módot megtalálni volt a

czélom.” A kötet bevezetõ-
jében képet kapunk a kor
európai stílusváltozásairól,
az építész szakma átalakulá-
sáról az „építész” és a „mér-
nök” sajátos viszonyáról. A

laikus számára is világosan
érthetõ, részletes magyará-
zatot olvashatunk a rene-
szánsz elemek alkalmazásá-
nak logikájára, s a hatalmas
telkeket elfoglaló épületek
használhatósága miatt ki-
alakított térformákra, belsõ
terek kialakítására. 

A kiállítás megtekintése
vagy a katalógus tanulmá-
nyozása után már nemcsak
csodálóivá, hanem kicsit ér-
tõivé is válunk a Budapest
képét ma is meghatározó je-

lentõségû építészeti alkotá-
soknak. 24 részletesen elem-
zett épületterv mellett közel
70 tervrajzot mutat be a kötet
is. Középületek, szórakozó-
helyek, pénzintézetek és szál-
lodák mellett bérházak, palo-
ták sorát tekinthetjük meg. 

A rajzok mellett fotókkal is
gazdagon illusztrált kataló-
gusból megismerkedhetünk
már nem létezõ épületekkel,
például ilyen az Erzsébet té-
ri kioszk, melynek tervezõje
Hauszmann Alajos volt. A
kiállítás és a katalógus meg-
tekintéséhez kedvcsináló-
ként Granasztói Pált idéz-
zük: „Az itáliai építészet ele-
ven visszfényét érezzük Ybl
hazai alkotásain, amit talán
azért is szeretek annyira – az
Operán, a Várbazáron. Õ
még az utolsó pillanatban,
amikor tisztességgel lehetsé-
ges volt, egy kissé Itáliát va-
rázsolta ide velük: észa-
kabbra, nekünk.”

Szöllõsy

A Budavári Önkormány-
zat Várnegyed Galériájában
október 10-én a Századunk
– a Budai Vár XX. századi
története címû kiállítást
Nagy Gábor Tamás polgár-
mester nyitotta meg. Meg-
ítélése szerint föl kell idéz-
nünk közös múltunkat, és

ehhez a budai Vár történe-
te, amely egy kicsit az or-
szág története is, megfelelõ
alapot nyújt.  A tárlaton kö-
szöntõt Hanák Gábor, az
OSZK Történeti Interjúk Tá-
rának címzetes igazgatója –
a kiállítás kezdeményezõje
és a megnyitó után vetített
archív filmösszeállítás készí-
tõje – és Bokor Péter film-
rendezõ mondott.

A galéria legújabb tárlata
Buda és a budai Vár múlt
századi eseményeit mutatja
be a századforduló minden-
napjaitól, IV. Károly koroná-
zásától, a II. világháborús
pusztításon át a Sándor-pa-
lota újjáépítéséig. A kiállítás
különleges, a nagyközönség
számára kevésbé ismert fo-
tók, grafikák, tervek, és ar-
chív filmösszeállítás segítsé-
gével tárja elénk a budai
Várat. Liszt Ferenc 1917-es

koronázó miséjére, vagy a
Budavár bevételérõl meg-
emlékezõ ünnepségre invi-
táló 1920-as plakát pl. egy-
aránt unikum.   A tablókat
összeállító Potzner Ferenc
építész-mûvészettörténész
jóvoltából a Hadtörténeti
Múzeum Fotóarchívumából
származó képeken szembe-
sülhetünk az ostrom során
romhalmazzá vált várne-
gyed néhai házaival is. 

A kiállításhoz egy rendsze-
resen este 6 órakor kezdõdõ
elõadássorozat kapcsolódik,
amely egy-egy jelentõs tör-
ténelmi esemény kapcsán

mélyebb betekintést enged
a Vár történetébe. Október-
ben Farbaky Péter és Rostás
Péter mûvészettörténészek a
két világháború közötti kirá-
lyi palota, Szabó Csaba
leváltári fõigazgató-helyet-
tes 18 óra – 1956 címmel
tartott elõadást.

November 5-én A budai
Vár és a II. világháború ese-
ményeirõl Számvéber Nor-
bert hadtörténész ad szá-
mot, november 19-én Potz-
ner Ferenc építész, mûvé-
szettörténész a Sándor-pa-
lota történetét vázolja fel.

gábriel

Neoreneszánsz építészet
Budapesten

folytatás az elsõ
oldalról

Á. Varga László fõigazgató és Schneider Márta államtitkár 
a megnyitón

A budai Vár száz éve
Kiállítás és elõadások a Várnegyed Galériában

Kevésbé ismert fotók, plakátok a tárlaton

Budavári plakát 1920-ból
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ezer négyszögöl kiterjedésû
ingatlanait négyszögölen-
ként 6 korona 50 fillér vétel-
ár kikötése mellett a királyi
kincstár részére megvásárol-
ta. (...) Felhatalmaztatik
egyúttal a pénzügyminiszter,
hogy 12 millió korona erejé-
ig egyszerû kivitelben mun-
káslakásokat építhessen, és
azokat az állami és más üze-
mek munkásai, esetleg al-
kalmazottai részére bérbe
adhassa.” Az 1908. évi

XXIX. törvény miniszteri in-
doklásában Wekerle Sándor
miniszterelnök és pénzügy-
miniszter így fejtette ki,
hogy a kormány gazdasági
intézkedéseivel a nemzet
egyetemes érdekeit és a nép
jólétének emelését tûzte ki
célul. A telep az állam által
alkalmazott munkások szá-
mára épült; így ott elsõsor-
ban vasutasok, postások,
rendõrök és állami nyomdá-
szok kaptak bérleményt.

„Megfelelõ és az egyén
gazdasági erejéhez mért ott-
hon elsõ alapja az elége-
dettségnek, jelentékeny té-
nyezõje az egészségnek,
ápolója és fejlesztõje az er-
kölcsnek, emeli a munka-
kedvet, fokozza a munkaké-
pességet, szilárdítja a föld-
höz és hazához ragaszkodás
kapcsait” Miniszteri expozé-
jában az országgyûlés nyil-
vánossága elõtt tett tanúbi-

zonyságot szociális elkötele-
zettségérõl is. 

A telepnek elsõ, egymás-
nak teljesen ismeretlen és
idegen lakói kezdetben az
összeismerkedés és a csalá-
dok közötti társadalmi kap-
csolat megteremtésének cél-
jából tartottak minden meg-
kötöttség és szabály nélküli
összejöveteleket. Ezekbõl az
összejövetelekbõl alakult ki
1910-ben a telep elsõ szer-
vezett társadalmi és kulturá-
lis egyesülete, a Kispest-
Munkástelep Lakóinak Tár-
sasköre, amelynek szellemi
utódja a ma is mûködõ We-
kerlei Társaskör Egyesület. 

Kispestnek ez a része nem-
csak Magyarországon, de
Európa szerte is híres. A 20.
század legelején az angol
Arts & Crafts kertváros-moz-
galom és a magyar népi sze-

cesszió egymásra találásának
gyümölcse. Wekerle ma sem
csupán egy európai viszony-
latban is páratlanul harmoni-
kus épületegyüttest jelent,
hanem elsõsorban az itt élõ
emberek között kialakult és a
kornak megfelelõen állandó-
an változó, mindig megújuló
harmóniát. A kertváros lakói
életmódjukkal is igazolják:
„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon le-
gyünk benne.” Élni akarásu-
kat, lokálpatriotizmusukat a
telepen élõ mérnökök, mû-
vészek, értelmiségiek egy kis
csoportjának közös alkotása,
a Wekerlei Életfa hirdeti. A
telep közösségi életének
fenntartására, a közösség
összetartására irányul a We-
kerlei Társaskör Egyesület te-
vékenysége. (Kivonat a Bu-
dapesti Históriákon elhang-
zott elõadásból – a szerk.)

Nagy Tamás

A Belváros–Lipótváros
hagyományai gazdag tárhá-
zának megismerésekor – az
utóbbi két évben – a kerület
építészeti múltjára alapoz-
tunk.

2005-ben ünnepeltük az
Eötvös Gimnázium épületé-
nek 150 éves építési jubile-
umát. Az egykori Pesti
Fõreáltanoda – amely ma
már mûemlékként szerepel
a kerület neves épületei és
intézményei között – építé-
szeti tervezése és megvalósí-
tása Hild József nevéhez fû-
zõdik és immár másfélszáz
éve neveli hazánk jeles épí-
tész generációit. Szinte cso-
dálatra méltó, hogy a szá-
zadfordulóként ismert 19–
20. század jeles építészeinek
jelentõs része ebben az in-
tézményben tanult. Talán
érdemes felemlíteni, hogy
József nádor volt az, aki tá-

mogatta a magyar mûszaki
nevelés elõkészítõ iskoláját,
a kiépítendõ reáliskolai
rendszert. Ennek eredmé-
nyeképpen tanulhattak fia-
taljaink itthon és külföldön.
Így néhány évtized múltán
elmondhattuk, hogy hazánk
is felzárkózott – több évszá-
zados kényszerû hányatta-
tás s elmaradás után – Eu-
rópa építészetének élvona-
lához. (Megjegyzendõ, hogy
a történelem nem ellent-
mondástól mentes folyama-
tában ennek megvalósítása
a Bach-korszakra esett.)

József nádor nevét a meg-
alakuló magyar mûszaki fel-
sõoktatás méltóképpen
megbecsülte, amikor a Mú-
zeum körúton (napjainkban
a Trefort-kert az ELTE épü-
leteinek ad helyet) felépített
egyetemi központot róla ne-
vezte el Magyar Királyi Jó-

zsef Nádor Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem-
nek. Sajnos napjaink ha-
gyományõrzõ mozzanatai
között a teljes név visszaállí-
tása elmaradt.

Alpár (Stökl) Ignác épí-
tészt, hazai bankjaink terve-
zõjét mindenki ismeri. Szü-
letésének 150. évfordulója
egybeesett a Belvárosi Fõ-
reál építésének jubileumá-
val. Mindkettõrõl megemlé-
keztünk. Talán nem vélet-
len, hogy az Eötvös Gimná-
zium õrzi a Stróbl Alajos ál-

tal készített portrét Alpár Ig-
nácról, és az sem, hogy év-
tizedekig méltatlan körül-
mények között a szobor a
gimnázium padlásán vészel-
te át a hagyomány-mentes
évtizedeket.

Rövid városnézõ túrán-
kon a Fõreáliskolások palo-
táit, bérházait, bank-épüle-
teit (Eötvös diákok) bemu-
tattuk a Belvárosban és a
Lipótvárosban... (Részletek
a Budapesti Históriákon tar-
tott elõadásból – a szerk.)

Vízy

Budavári megemlékezés
’56-ról

A Magyar Kultúra Alapítvány budavári, Szenthárom-
ság téri épületében október 17-én a Panoráma Világ-
klubban – a hazatérõ, hazalátogató magyarok és az
irántuk érdeklõdõk találkozóhelye – Menekülések és
megtorlások címmel az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulójáról emlékeztek meg: emigráns me-
nekültek visszaemlékezései, többek között: Callmeyer Fe-
renc (USA); Laczkó Konrád (Anglia, Venezuela, Kolum-
bia); Bánkuty Géza (USA); Rácz Sándor, az 1956-os Köz-
ponti Munkástanács elnökének visszaemlékezése, Job-
bágyi Gábor jogászprofesszor a megtorlásokról, a kon-
cepciós perekrõl... Az estet zenei mûsorral zárták.

Építészeti hagyományok 
a Belvárosban

Százéves a Wekerle-telep

• folytatás az elsõ
oldalról

Dr. Wekerle Sándor
miniszterelnök
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pedésében meghatározó
szerepet játszott a terület
földrajzi elhelyezkedése és
infrastruktúrája. 

A Váci út ipari struktúrájá-
nak kialakulását a korabeli
fejlõdés húzóágazatai, a
mezõgazdasági és a közle-
kedési eszközgyártás hatá-
rozták meg. A világviszony-
latban is jelentõs fõvárosi
malomipar egy része a mai
Újlipótvárosban koncentrá-
lódott. A Váci út elsõ gyárai
ezeknek a közelben fekvõ
gõzmalmoknak a kiszolgálá-
sára jöttek létre. A késõbb
megalakult malomipari be-
rendezéseket gyártó gép-
gyárak már nemcsak a fõ-
városi malmok ellátására,
hanem a világ számos or-
szágába gyártott és szerelt
berendezéseket. A nagymal-
mokat kiszolgáló körvasút
kiépülése, és az országos
vasúti forgalomba kapcsolá-
sa újabb és újabb gépgyá-

rak megtelepedését segítette
elõ a Váci úton, illetve a fej-
lõdést meghatározó piaci vi-
szonyoknak megfelelõen a
korábban malomipari esz-
közöket gyártó vállalatok is
a korabeli technikai fejlõ-
déshez igazodóan egyre in-
kább kiszélesítették gyártási
profiljukat, elõtérbe helyez-
ve a hamarosan világszín-
vonalra fejlesztett mezõgaz-
dasági gép, közlekedési esz-
köz, gõzgép és szerszám-
gépgyártást, vasúti hídszer-
kezetek gyártását. A kezdet-
ben egyéni vagy családi vál-
lalkozásként mûködtetett
üzemek helyett a 19. század
végére a részvénytársasági
forma vált meghatározóvá.

A tõkekoncentráció mér-
tékét jelzi, hogy 1896-ban,
a millennium évében a fõ-
városba koncentrálódott
gépgyártás 18 legjelentõ-
sebb gyárból 10 a Váci úton
mûködött, és ekkor közel
9–10 ezer munkást foglal-
koztattak. A kiegyezést kö-

vetõen megindult gazdasági
fejlõdés hatására létrejött
gyárak többsége túlélve a
történelem viharait, az át-
szervezéseket, összeolvadá-
sokat és összevonásokat,
egészen a rendszerváltozá-
sig mûködtek. Az ezt követõ
gazdasági átrendezõdés
azonban a gyáripari jellegû
Váci út megszûnését és gyö-
keres átalakulását hozta. Az
egykori gyárak bezártak,
helyükön ma bankok, iro-
da- és szolgáltatóházak ma-
gasodnak. Az elmúlt majd
másfél évszázad alatt a Váci
úton mintegy 65 kisebb –
nagyobb, hosszabb – rövi-
debb életû gyár mûködött.

Kiállításunkon nem áll mó-
dunkban az összes, valaha
itt mûködõ és termelõ üze-
met bemutatni, azonban a
téma részletei iránt érdeklõ-
dõk számára ajánljuk dr.
Bencze Géza: Váci út, a ma-
gyar gyáripar fõutcája címû
könyvét.

Kiállításunkon egy képze-
letben megtett sétára invitál-
juk látogatóinkat, amelyen a
magyar gyáripar kialakulá-
sát és fejlõdését meghatáro-
zó, ipar- és technika történe-
ti szempontból is kiemelke-
dõ jelentõségû vállalatok
mûködésével és történetével
ismerkedhet meg.

Szabó Ivett

Az Albertfalvai Polgárok
Köre (APK) a civil mozga-
lom újraéledése idején az
elsõ fecske volt Budapest
XI. kerületében, alakuló ülé-
sét 1990 júniusban tartot-
ták. A 22 alapító tag a rend-
szerváltó értelmiség tagjai-
ból, régi albertfalvi lokálpat-
riótákból, a Hazafias Nép-
front aktivistái-
ból és néhány
egykori tanács-
tagból került ki.
Alapszabályuk-
ban rögzítették,
hogy pártpoliti-
kától mentes
egyesületet kí-
vánnak alakíta-
ni. Mutatja ezt,
hogy a kezde-
tektõl a mai na-

pig többféle párt szimpati-
zánsa/tagja munkálkodik az
egyesületben. Teszik ezt
azért, mert az APK tevé-
kenysége három olyan je-
lentõs pilléren nyugszik,
amelynek erõsítéséért világ-
nézettõl függetlenül lehet
közösen dolgozni.

Fontosabb részterülete
munkánknak a
hagyományõrzés,
-ápolás, -teremtés,
amely lényegében
a helytörténethez
kapcsolódik, vagy
legalábbis évek
múlva annak része
lesz.

Már a megala-
kulás évében
megszerveztük az
Albertfalvi Napok

rendezvénysorozatot, mely
minden évben bõvül és szí-
nesedik. Más társegyesüle-
tekkel, a katolikus egyház-
községgel, a helytörténeti
gyûjteménnyel együttmû-
ködve a rendezvény kiegé-
szült az egykor olyan híres
Szent Mihály-napi búcsú
eseményeivel és tíz éven át
a városrész szép õszi ünne-
pe lett. Néhány éve a ren-
dezvénysorozat már „a bõ-
ség zavarával” küzdött, így
két részre vált: kora nyáron
zajlik az Albertfalvi Napok,
õsszel a Szent Mihály-nap
búcsú. 

Pályázatot írtunk ki a há-
rom általános iskola diákjai
számára Albertfalva két há-
ború közötti történetének
feldolgozására, az itt élõ
idõs lakók bevonásával.

Kiadtuk 1997-ben Hoff-
mann Pál: Házhelyek Pro-
montoriumnál – Albertfalva

története címû helytörténeti
munkáját, melyet az akkori
könyvhét helyi rendezvé-
nyeként mutattunk be. A
kötet egyébként német-ma-
gyar nyelvû, utalva az Al-
bertfalvát alapító szász tele-
pesekre és utódaikra.

Felvettük a kapcsolatot és
ápoljuk a Gyõr-Moson-
Sopron megyei Albert–Káz-
mér-puszta nevû település-
sel, amelyet ugyanaz az a
szász fejedelem alapított, aki
Albertfalvát is.

Megalapítottuk az Albert-
falva Kiváló tanulója kitün-
tetést, melyet minden év
március 15-én adunk át az
iskolák legkiválóbb 8. osztá-
lyos tanulóinak.

A millennium évében ki-
adtunk egy igényes, szép fa-
linaptárt, Albertfalva régi
képeslapjait és pecsétjeit il-
lusztrációként felhasználva.

Sarkadi Nagy Emilia

Váci úti történetek
• folytatás az elsõ

oldalról

Hagyományõrzés Újbudán
Albertfalvai Polgárok Köre

A galérián elhelyezett tablók és tárlók
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Rendhagyó kerületi kiállí-
tást nyitottak meg szeptem-
ber 22-én a Corvin Mûve-
lõdési Házban. A XVI. kerü-
let története térképeken
(1768–2005) címû tárlaton
több mint nyolcvan térké-
pen követhetjük végig a ke-
rület elõdtelepüléseinek
(Cinkota, Mátyásföld, Sas-
halom, stb. és elõdjeik),
majd az 1950 utáni XVI.
kerületnek a fejlõdését. A
városrész történeti múltjá-
nak megismeréséhez elen-
gedhetetlen térképeket Lan-
tos Antal helytörténész gyûj-
tötte össze, feldolgozásukat
és rendszerezésüket Daróczi
Mátyás geográfus, Széman
Richárd fotográfus és Tóth
Miklós kerületi fõépítész se-
gítette.

– Az idõrendben kiállított
térképek mindenféle kételyt
eloszlatnak az elõdtelepülé-

sek határai kapcsán. Mutat-
ják hogyan változott koron-
ként a beépítés, az utcaszer-
kezet, az utcanevek – hang-
súlyozta Kovács Péter, a ke-
rület polgármestere. Egyben
megjegyezte, hogy minden
helytörténeti kiállítás a múl-
tunkat megismertetve segít-
heti az itt élõket a jövõre is
felkészülni. 

A térképek mutatják,
hogy Cinkotának Pest, majd
Budapest felé esõ határa
700 éve nem változott meg.
Az 1789-ben állított, még
látható határkövek is ezt jel-
zik – emelte ki Lantos Antal.
Egyben jól látható az is,
hogy egy-egy településnek
koronként hogyan változott
meg a neve (pl. Zémann-

telep/ Tusculanum, vagy
Kisszentmihály/Anna-telep/
Árpádföld).

A tárlatot Fabó Beáta fõle-
véltáros, Budapest Fõváros
Levéltára térképtárának ve-
zetõje nyitotta meg. A terü-
let múltját nagyon összetett-
nek minõsítette, ahol tele-
pülések jöttek létre, változ-
tak határaik, tulajdonosaik.
Kevés külsõ kerület mond-
hatja el magáról, hogy kö-
zépkori múltja van. Cinkota
a Beniczky-család, Szentmi-
hály a Grassalkovichok bir-
toka volt – mondta. A korai
térképek katonai, vagy bir-
tokfelmérési célból készül-
tek. Az 1850-tõl induló ka-
taszteri térképek adózási cé-
lokat szolgáltak, az 1870–
1910 közöttiek az uradalmi
birtokok parcellázását, az új
telepek kialakulását rögzítet-
ték. Késõbb jelentek meg az
iskolai és közhasználatra
szánt térképek. Az 1930-as
években a Fõvárosi Köz-
munkák Tanácsa Nagy-Bu-
dapest létrehozása miatt
mérte fel a peremtelepülé-
seket, amelynek létrejöttét

az 1950 utáni térképrészle-
tek mutatják. A tárlat láto-
gatói több olyan térképpel
találkozhatnak (pld. 1913-
ból Rákosszentmihály térké-
pe), melyek korábban a
szakmai körök számára is is-
meretlenek voltak.

G.T.

Idén sokadik alkalommal
a Budavári Önkormányzat
támogatásával és a Lánchíd
Kör szervezésében került
megrendezésre a Határon
Túliak Szere programsoro-
zat, melynek keretében er-
délyi diákokat láttunk ven-
dégül egy hétig, bemutatva
és megmutatva nekik Bu-
dapestet, egy-egy nap ere-
jéig Debrecent, Esztergo-
mot és Érden a Magyar
Földrajzi Múzeumot. A szál-
lás a Káldor Miklós Kollégi-
um Bakfark Bálint utcai
épületében volt, innen in-
dultunk és ide érkeztünk

minden nap. Az Országház,
a Bazilika, a Terror Háza
Múzeum, a Mátyás-kiállítás
és a Sziklakórház megláto-
gatása mellett érdekes elõ-
adásokat hallgathattunk kü-
lönbözõ témakörökben. A
kötött programokon túl ju-
tott idõnk a csavargásra,
nézelõdésre... Megnéztük
Budáról Pestet és Pestrõl
Budát, jártunk a Margitszi-
geten és a Gellért-hegyen,
a Nemzeti Színháznál, a bu-
dai Várban, sõt még a Já-
nos-hegyi Erzsébet-kilátó-
hoz is eljutottunk a libegõ-
vel. 

Bevallom az útitervek
idõnként ötletszerûen ala-
kultak, mert a saját hazáját
az ember nehezen tudja úti-
könyvszerûen elõadni, és
mégis megkedveltetni a lá-
togatókkal. Talán ez mégis
sikerült, vendégeink »úti be-
számolója« alapján: „... Úgy
érzem, egy ekkora helyet –
legyen szó Budapestrõl
vagy Magyarországról –
ennyi idõ alatt megismerni
talán nem is lehetséges, leg-
alábbis olyan mértékben,
mint amennyire szeretnénk.
De megpróbáltuk! És ezt a
lehetõséget köszönjük a
Lánchíd Kör összes tagjá-
nak, különösképpen Ilonka
és Marcsi néninek és dr.
Mojzes úrnak – aki a buda-

pesti elõadás mellett a mis-
kolci egyetemen is ízelítõt
adott nekünk a nano-világ
rejtelmeibõl. ... Rendkívül jó
érzés volt ott lenni, megis-
merni Magyarország törté-
nelmének, földrajzának és
kultúrájának »morzsáit«.
Ezeket a morzsákat ma-
gunkkal hoztuk! Teljesen
más szemmel nézünk erre a
kedves országra. Különös,
de ugyanakkor megnyugta-
tó érzés volt megismerni a
»kinti« életet és izgalommal
töltött el, hogy egy hétig
részt vehettünk benne, hálá-
sak vagyunk érte. ... Ahogy
vezetõnk, Máté „tanár úr”
mondta: otthonról jöttünk
haza.

Bender Máté

Tabán 
falinaptára 
A Tabáni Hírmondó

címû újság melléklete-
ként ad ki a 1047. sz. Ta-
báni Cserkészcsapat egy
2009. évi tabáni falinap-
tárt. Ezen Grexa Gyula
fotói a 30-as években le-
bontott városrész hangu-
latát idézik fel – a felvé-
telek a Tabán Múzeum-
nak (Tabáni Helytörté-
neti Gyûjtemény és Do-
kumentációs Központ)
köszönhetõen kerülhet-
nek a Tabán lakosai ke-
zébe. Idén hatodik éve
jelenik meg a naptár,
szerkesztõjének Vecsey
Andrásnak is köszönhe-
tõen, fényes mûnyomó
papíron, fekete/fehér
technikával.

Ország, város, otthon
Középiskolás tábor a Lánchíd Körnél

Amirõl a térképek mesélnek
Kiállítás a XVI. kerületben

Fabó Beáta, Lantos Antal és Kovács Péter polgármester
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Az 1968-as „Fekete-fehér”
televíziós vetélkedõ adott
lendületet a helytörténet
iránti érdeklõdésnek – az An-
gyalföldi Helytörténeti Klub,
az AHK, 1971. novemberé-
ben alakult meg. Születésé-
nél a József Attila Mûvelõdé-
si Ház, a kerületi tanács mû-
velõdési osztálya és a Hazafi-
as Népfront kerületi bizottsá-
ga mûködött közre.

Évtizedekig szekciókban
dolgoztak: topográfiai, ipar-
történeti, életmód, kulturális
és munkás ill. ifjúsági moz-
galmi szekció keretében.
Gyûjtötték a kerület múltjá-
nak tárgyi emlékeit, az írá-
sos anyagokat, ezeket ki is
állították a József Attila Mû-
velõdési Házban, amely ek-
kor egy helyiséget adott az
AHK-nak. („100 fénykép a
XIII. kerületbõl”, „Ki mit
gyûjt?”, stb.) Már ekkor szá-
mos rendezvény színhelye
volt az akkori Hazafias Nép-
front Váci út 50. szám alatti
helyisége.

Az 1985. február 13-án, a
Váci út 50-ben megnyílt
XIII. kerületi Helytörténeti
Gyûjtemény vezetõjével,
Lehel Miklósnéval szoros

munkakapcsolatuk alakult
ki... Helyiségünk gyakorlati-
lag ma is a gyûjtemény he-
lyisége, feladataink határo-
sak vagy összefonódnak.

Néhány év múltán a klub
beszüntette mûködését, tag-
jai, mint aktívák vettek részt
a helytörténeti gyûjtemény
kiállításain, rendezvényein,
szervezeti önállóság nélkül.
Hivatalosan 1996. március
28-án alakult újjá a klub...
Az elhunyt Dömötör Ákos,
a gyûjtemény akkori vezetõ-
je többször tartott elõadást
klubtagoknak... Felosztották
az egyes szakterületeket,
mindnek megvolt a felelõse,
az egészet Jelenics József
fogta össze, aki sokat publi-
kált is a kerület történetérõl.
Ezek a tevékenységi ágak
jelenleg: gazdaságtörténet,
társadalom- és életmódtör-
ténet, mûvelõdéstörténet,
értékvédelem, jelenkortör-
ténet és a mindezeket nép-
szerûsítõ helytörténeti pro-
paganda.  Sokat segített eb-
ben nekünk a kerületi lap, a
Hírnök... Évente néhány al-
kalommal meglátogatunk
más helytörténeti intézmé-
nyeket, közgyûjteményeket.

Fõ tevékenységi formánk a
hónap harmadik csütörtök-
jén tartott elõadások lettek.
Ezeken vagy valamely ta-
gunk mutatja be kutatásá-
nak eredményét, vagy meg-
hívunk egy „érdekes” – s ar-
ra érdemes – személyt, lehe-
tõleg kerületünk jelenlegi
vagy volt lakosát.

Itt ki kell emelnünk a
Helytörténeti Füzetek soro-
zatát, amelyet tagjaink írnak
és adnak ki. 

Szintén a klubtagok tollá-
ból született a 60 éves a XIII
kerület címû helytörténeti
írásgyûjtemény. Részt vett a
klub Adametz Gyula An-

gyalföld monográfiájának
reprint kiadásában és más
munkák elõkészítésében is. 

Gyakran hirdettünk meg
vetélkedõt vagy pályázatot
a kerület részére. Felnõtt
polgárok és iskolás gyerme-
kek szívesen vesznek részt
ezeken, a helyszín általában
a József Attila Mûvelõdési
Központ díszterme. Az isko-
lák helytörténeti sétáit évek
óta tagjaink vezetik. Részt
veszünk a helytörténeti
gyûjteménnyel karöltve
helytörténeti kiadványok
készítésében.

(Kivonat a Budapesti
Helytörténeti Emlékkönyv
elsõ kötetébõl.)

Róbert Péter

A XIII. kerületi önkor-
mányzat képviseletében
Tóth József polgármester
avatta fel május 28-án a
Váci út 48. számú épület
helyén mûködött néhai
Elsõ Magyar Gépgyár Rt.
emléktábláját. Avató be-
szédjében utalt arra,
hogy az akkori Külsõ-Vá-
ci út 1293. helyrajzi szá-
mú telkén a Wahrmann
Mór és Fiai Bankház köz-
vetítésével alapított gép-
gyár az egyik elsõ hírnö-
ke volt a Váci úti késõbbi
gyárnegyednek. Egykor
a gépipar termelésének
1/6-a származott a Váci
útról, ma a fõváros bevé-
teleinek csupán 8 száza-
léka képzõdik a kerület-
ben. Az emléktábla ava-
tása része a kerület emlék-
tábla avatási programjának,
melynek során a jelentõsebb
vállalatokról, gyárakról em-
lékeznek meg – mondta.

Az Elsõ Magyar Gépgyá-
rat az elsõ olyan vállalkozás-

nak minõsítette Bencze Gé-
za, a városrész gyáripará-
nak kutatója, amely nem
egy kisebb üzembõl fejlõ-
dött ki. Ennek a gyárnak je-
lentõs szerepe volt a Váci
úton késõbb létrehozott
gépgyárak létrejöttében. Az
1910-es évekre jelentõs ipa-
ri központ alakult itt ki. Volt
olyan idõszak, amikor a Vá-
ci út mentén 30 gépgyár is
mûködött.

Hetven éves 
a XIII. kerület

2008. június 1-jén ünnepelte a XIII. kerület önálló
közigazgatási egységként történõ létrehozása hetvene-
dik évfordulóját.

A Kerületi Napokon, május 18 és június 8-a között, a
kerület múltjához kapcsolódó színes programokkal vár-
ták az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény munka-
társai a városrész lakóit. Május 18-án, a Vízi Majális ke-
retén belül a Népszigeten a XIII. kerületi vízisport egye-
sületek történetét bemutató kiállítást szerveztek. Május
28-án a váci úti gépgyárakról emlékeztek meg emlék-
tábla avatással és egy idõszaki helytörténeti kiállítás
megnyitásával. (Lásd kapcsolódó írásainkat – a szerk.)

Május 29-én az általános iskolások kaptak ízelítõt a
múzeumi munka kulisszatitkaiból, a következõ nap
múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak. Június 2-án
és 3-án a Váci úti gyárak nyomában címmel helytörté-
neti sétákat szerveztek. Programsorozatuk zárását a jú-
nius 4-i Helytörténeti mozinap jelentette.

Helytörténeti klub a XIII. kerületben

Emléktábla a Váci úton

Az emléktábla avatásán Tóth József
polgármester és Bence Géza
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Nosztalgiavonatok turistái
nem nagyon gyönyörköd-
hettek a Pestszentimre vasút-
állomás épületében, amikor
megállt itt az évszázados sze-
relvény. Nem lehettünk büsz-
kék a málló vakolatra, az
összefirkált falakra, a lesza-
kadt ereszcsatornára. Mayer
Lajos elnökhelyettes javasla-
tára a Dr. Széky Endre Pest-
szentimre Történeti Társaság
közgyûlése megszavazta a
MÁV vezérigazgatójának
megkeresését az állomás fel-
újítása érdekében. A pozitív
válasz után két imrei vállal-
kozó, Perge László és Pásztor
József felajánlotta, hogy a ta-
tarozáshoz szükséges anya-
gokat, illetve magát a mun-
kát önköltségi áron számítják
meg. Az állomás falainak,
ablak- ajtókereteinek színéül
a legalsó réteget választot-
tuk, ezzel az eredeti színeket
idéztük vissza az épületen –
1889. július 8-án a lajosmi-
zsei vasút átadásával vették

birtokba egykori elõdeink az
állomást. Azóta is büszkén
mutogatjuk az ide érkezõk-
nek a nagy fegyvertényt: a
MÁV elismerte a kezdemé-
nyezés jogosságát, tudott
pénzt biztosítani a megújítás-
ra, a két imrei vállalkozó a
MÁV szerint is kiváló munkát
végzett. Szóval ilyen egysze-
rû volt régivé felújítani ezt a
119 éves vasúti megálló
épületet. Most azt szeretnénk
elérni, hogy a „korához” illõ
„Pestszentimre” felirat dísze-
legjen a homlokzaton, az
eredetihez hasonló postalá-
da fogadja a leveleket, s
„megrégiesedjen” az állo-
más közvetlen környéke is –
fehérre meszelt, hagyomá-
nyos vasúti kerítés, szép park
hívogassa az arra járót. 

Akkor leszünk igazán
büszkék, ha a nosztalgiavo-
nat nemcsak megáll, ha-
nem az utasok kiszállnak és
a korabeli egyenruhában az
állomásfõnök bemutatja a

több, mint száz éves eredeti
épületet és a benne találha-
tó – hasonló korú – váltó,
jelzõ és biztosító berende-
zést. 

Ezzel a Széky társasági
akcióval talán sikerült ráirá-

nyítani a figyelmet a múl-
tunk megõrzésére, a lepusz-
tult épületek felújíthatósá-
gára, s arra, hogy összefo-
gással lehet valami jót is lét-
rehozni. 

Pándy Tamás

A patinás sorozat 33. szá-
ma gazdag tematikájú, a
16. századtól a 20. századig
ívelõ tanulmányokat tartal-
maz. Több írás kötõdik a
19. századhoz és a buda-
pesti polgári kultúrához.
Klement Judit a nagypol-
gárság kategóriáját járja kö-

rül, s ebben a közös kultúrát
tartja meghatározónak. Té-
telét alátámasztja Fuchs Ru-
dolf pesti nagykereskedõ
családjának esettanulmá-
nya, amelyben tetten éri azt
a sajátos társadalmi minõ-
séget, ami a nagypolgárság
lényegét adja. A 19. századi
polgári lakáskultúra és
könyvkultúra ismerhetõ
meg két tanulmányból,
egyetlen család, a Janny
család, ill. Janny Gyula fele-
ségének, Zlamál Gizella csa-
ládjának tárgyain keresztül.
Kivételesen teljes képet
kaphatunk e család tárgy-
és könyvkultúrájáról az utó-
dok gondos értékmegõrzõ
munkájának köszönhetõen.
Nemcsak a közgyûjtemé-
nyek és a család tulajdoná-
ban lévõ bútorok, tárgyak,

könyvek, hanem egyedülál-
lóan a megõrzött számlák
alapján is rekonstruálható
ez a polgári kultúra szá-
munkra Horváth Hilda és
Perényi Roland tanulmá-
nyában.

A Kiscelli Múzeum könyv-
tárában õrzött kézzel írt dísz-
kötet alapján kezdett izgal-
mas történelmi nyomozás-
ba Hanny Erzsébet: a Buda
visszafoglalásával kapcsola-
tos, Valencia városában
rendezett költõverseny pá-
lyamûveit tartalmazó kötet-
ben szereplõ valenciai fõne-
mes, Llaneras márki nyo-
mába eredt. Az 1686-os
harcokban kitüntetõ önkén-
tesnek és családjának törté-
nete bontakozik ki elõttünk,
kapcsolatuk a Habsburg
császári házzal, ill. a spanyol

önkéntesek szerepe a budai
ostromban.

Fontos ipartörténeti ada-
lék az 1800-as években mû-
ködõ, feledésbe merült pest-
budai kályhásmesterekrõl
szóló alapos tanulmány (S.
Cserey Éva) – remek illuszt-
rációkkal –, s a Láng Gép-
gyár történetének ismerteté-
se Bencze Gézától. Olvasha-
tunk még az 1892–93-as ko-
lerajárványról (Gönczi Amb-
rus). Schweitzer Gábor átfo-
gó tanulmánya foglalkozik a
Bethlen korszak kormányza-
ta és a fõváros kapcsolatá-
val, ismertetve a törvényha-
tósági választójog változása-
it, s az 1925-ös fõvárosi vá-
lasztásokat. A BTM legújabb
kötetét forrásközlések egé-
szítik ki.

Gali Ágnes

Tanulmányok Budapest múltjából XXXIII.

Megszépült egy vasútállomás 
Pestszentimrei egyesület kezdeményezése

A régi

Az új
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Két nemzeti ünnepünk két
bukott szabadságharchoz,
1848/49-hez és 1956-hoz
kapcsolódik. Mindkét alka-
lommal a nemzet saját kezé-
be vette sorsának irányítá-
sát. A bukás után kormá-
nyai miniszterelnökeit kötél
általi halálra ítélték. 

Gróf Batthyány Lajost
1849. október 6-án az Új-
épület falánál „csak” agyon-
lõni tudták, mivel a felesége
által becsempészet késsel a

nyakát öngyilkossági szán-
dékkal megsebezte. Emlékét
a kivégzés helyén emelt
Batthyány-örökmécses is
õrzi. A Julius Haynau tábor-
szernagy képviselte osztrák
birodalom megtorlása 111
kivégzett, több száz börtön-
re ítélt, sokezer külföldre
menekült embert eredmé-
nyezett. Batthyány újrate-
metése 1870. június 9-én a
kiegyezés látványos megko-
szorúzása volt.

Kerek ötven éve, 1958.
június 16-án akasztották fel
Nagy Imrét és társait. A mi-
niszterelnök emlékét lipót-
városi szobra is õrzi. Kádár
János elsõ titkár (MSZMP),
Szovjetunió magyarországi
helytartójának megtorlása
mintegy 350 kivégzést, kö-

zel húszezer börtönbünte-
tést, mintegy 13 ezer inter-
náltat eredményezett – és
193 ezer hazánkfia elmene-
kült az országból. Nagy Imre
újratemetése 1989. június
16-án már sejtetni engedte
a késõbbi rendszerváltoz-
(tat)ást. 

Társadalmi helyzetüktõl,
életútjuktól és politikai néze-
teiktõl függetlenül a kivég-

zett miniszterelnökeink ha-
lálukkal a nemzet mártírjai-
nak soraiba emelkedtek.

A Pestszentimrei Önálló
Néprajz-, Ipar- és Helytörté-
neti Gyûjtemény ’56-
os „emlék és ér-
demjel” gyûjte-
ménye október
23-án ünnepé-
lyes keretek
közt felvette
Szobonya Zol-
tán ’56-os mártír
nevét. Dr. Szobo-
nya Zoltán 1909-ben
született Jánoshalmán,
1958 szeptemberében vé-
gezték ki Kecskeméten. A
jánoshalmi forradalmi meg-
mozdulások egyik szervezõ-
je, majd a Forradalmi Bi-
zottság titkáraként vezetõje
volt, miközben tevõlegesen
segítette a forradalom mély-
kúti szervezését is. Szobo-
nya Zoltánnak „hajlíthatat-
lan életelvei” miatt kellett
meghalnia.

A névfelvételrõl szóló em-
léklapot a mártír leánya,

Szobonya Csilla adta át
Jánoshalmán Ka-

rip Gyulának a
tiszti kaszinó-
ban rendezett
ünnepségen,
ahol november

4-ig tekinthetõ
meg a XVIII. ke-

rületi gyûjtemény
’56-os „emlék és érdem-

jel” kiállítás. Az alkalomra
Dombrádi István szobrász-
mûvész honoráriumáról le-
mondva készítette el a már-
tír emlékérméjét, melyet az
ünnepség zárásaként sze-
mélyesen adott át Szobo-
nya Zoltán leányainak, va-
lamint egy példányban a
mártír nevét viselõ XVIII.
kerületi ’56-os „emlék és ér-
demjel” gyûjteménynek. 

K. Gy.

Az ’56-os forradalom és
szabadságharc „hétközna-
pi” hõseirõl ritkán emlékez-
nek meg. Ezt a „jeget” törte
most meg az 56-os Felkelõk
Magyarországi Szövetsége
és a Rabparlament által kö-
zösen szervezett tárlat, me-
lyet Hornyák Tibor 56-os
emlékkiállítása címmel ok-
tóber 20-án az Újpesti Hely-
történeti Gyûjteményben
nyitottak meg. 

Egykor 1848 hõseivel
sem tudtak mit kezdeni,
ahogy 1956 hõseivel napja-
inkban sem. A kiállítással
azonban az újpestiek saját
hõseikrõl legalább próbál-
nak megemlékezni – hang-
súlyozta Derce Tamás pol-
gármester köszöntõjében.
Szalay Róbert megnyitójá-
ban a sok névtelen harcos
egyikének nevezte Hornyák
Tibort, akit a börtönben is-

mert meg, és aki a rendszer-
váltás után is megalkuvás-
mentesen képviselte ’56
eszmeiségét. 

A két éve elhunyt forra-
dalmár 1947-ben a Magyar
Függetlenségi Párt újpesti
elnöke volt. 1956-ban ujjá-
szervezte a pártot, 1957-
ben 12 év börtönre ítélték.
A rendszerváltás után író-
ként, politikusként tevé-
kenykedett – pl. az 56-os
Szövetség alapító elnöke
volt. Két évvel ezelõtti halá-
láig ’56-os tevékenységét
nyolc hazai és külföldi ki-
tüntetéssel (Angol Szabad-
ságharcos emlékérem, 56-
os emlékérem, Pongrátz
Gergely emlékplakett, stb.)
ismerték el, amelyekkel –
egyéb dokumentumok, ki-
adványok és fotók mellett –
a kiállításon találkozhatunk.

—gt—

Kik szabadon éltek-haltak
Kivégzett miniszterelnökeink

’56-os kitüntetések 
és emlékérmék

Gyûjtemény a XVIII. kerületben

In memoriam Hornyák Tibor

Hornyák Tibor ’56-os kitüntetései
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Tár -
saságunk

éves közgyû-
lését 2008. április 30-án, az
Újpesti Polgárcentrum tü-
körtermében tartotta. A
közgyûlésen megjelenteket
Breinich Gábor, a társaság
elnöke köszöntötte, majd az
egyesületben tízéves tagsági
munkára emlékeztetõ em-
lékérmeket adta át. A köz-
gyûlés megnyitását követõ-
en Gábriel Tibor titkár elõ-
terjesztésében a szervezet
2007. évi közhasznúsági je-
lentését és a 2008. évi mun-
katervet vitatták meg, a
helyszínen kiosztott írásbeli
elõterjesztés alapján. 

Az elõterjesztés tartalmaz-
ta a társaság múlt évi szer-
vezeti életét – közgyûlés,
ülések, bizottságok –, tartal-
mi tevékenységeit (a Buda-
pesti Históriák elõadóestjei,
a Mátyás király és öröksége
címû középiskolás fõvárosi
mûvelõdéstörténeti vetélke-
dõ elõkészítése, a Városunk
c. periodika kiadása, a Bu-
dapesti Helytörténeti Em-
lékkönyv III. kiadása és a IV.

kötet elõkészítése, a Buda-
pesti Helytörténeti Portál
üzemeltetése, a Komárom
„vármegyei” szakmai tanul-
mányút, jótékonysági bál a
Honismeret folyóirat meg-
segítésére), valamint mind-
ezek finanszírozási hátterét.
Felhívta a figyelmet a pályá-
zati lehetõségek beszûkülé-
sére, mely a jövõben az
egyesület munkájának ered-
ményességét veszélyeztet-
heti.

A szóban is kiegészített
közhasznúsági jelentés elfo-
gadását követõen dr. Sütõ
Józsefné, az Ellenõrzõ és
Számvizsgáló Bizottság el-
nöke éves ellenõrzésük ta-
pasztalatairól számol be. A
bizottság megállapította,
hogy a könyvelés rendezett,
elszámolási adatai megbíz-
hatóak és a társaság 2007.
évben is a jóváhagyott
Alapszabálya szerint mûkö-
dött. Az elõzõ évhez képest
50 százalékkal csökkenõ pá-
lyázati támogatások miatt az
egyesület felhasználta a ko-
rábbi években képzett pénz-
ügyi tartalékait.

Ezt követõen Szöllõsy
Marianne, az Újpesti Hely-
történeti Gyûjtemény veze-
tõje „Egy kerületi virtuális
múzeum” címmel bemutat-
ta az újpesti helytörténeti
gyûjtemény kiállítóterében
számítógépen megtekinthe-
tõ kerületi virtuális múzeu-
mot. Ismertette annak szer-
kezetét, majd a kivetítõ er-
nyõn betekintést adott egy-
egy részébe, ahol a jelenlé-
võk élõben láthatták a ké-
pekkel, magyarázó szöveg-
gel, archív hangos híradó-
részletekkel gazdagított
„tárlatot”.

RRÓÓLLUUNNKK  ––  RRÖÖVVIIDDEENN
Budapesti Honismereti Társaság A Városunk mostani szá-

mának megjelenését pályá-
zati támogatásával segítette:
Budapest I. kerület Budavá-
ri Önkormányzat, Belváros-
Lipótváros Budapest Fõvá-
ros V. Kerület Önkormány-
zata, Budapest Fõváros XI.
Kerület Újbuda Önkor-
mányzata, Budapest Fõvá-
ros XIII. Kerületi Önkor-
mányzata, Budapest Fõvá-
ros XVI. Kerületi Önkor-
mányzata, Budapest Fõvá-

ros XIX. kerület Kispest Ön-
kormányzata. A tevékeny-
ségünkkel rokonszenvezõk
által felajánlott adó 1 száza-
lékok (idén 55.639 forint) és
az írásaikat ellenszolgáltatás
nélkül felajánló szerzõink je-
lentõs mértékben hozzájá-
rultak a 2008. évi számaink
megjelenéséhez. 

Támogatásukat ezúton is
köszönjük. 

Budapesti 
Honismereti Társaság

Budapesti
Honismereti

Társaság
Székhely: 

1043 Budapest, 
Berda József u. 48.

(Újpesti 
Helytörténeti
Gyûjtemény)

Tel.: 370-0652
Fax: 230-5475

E-mail:
bpht@upcmail.hu

Weblap:
www.bpht.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 c.

elõadóest-sorozatát minden hónap elsõ szerdai napján, du.
5 órai kezdéssel Budapest Fõváros Levéltára földszinti kon-
ferenciatermében tartjuk (Budapest, XIII. ker., Teve u.
3–5.). Ezek nyilvánosak, belépõdíj nélküliek, minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk.
Október 1.
– A múzeumkert története – Elõadó: Debreczeni-Droppán Bé-

la muzeológus
– Mûhely: A Rákosfalvai Helytörténeti Klub tevékenységérõl –

Elõadó: Paszabi János klubtitkár
November 5.
– Karacs Teréz és a 19. századi nõnevelés – Elõadó: Karacs

Zsigmond történész
– Mûhely: A Klauzál Gábor Társaság tevékenységérõl – Elõ-

adó: dr. Simor Antal, a társaság tagja
December 3.
– A Ráday Gyûjteményrõl – Elõadó: Kovácsné Pázmándi Ág-

nes könyvtáros
– Mûhely: A Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület tevékeny-

ségérõl – Elõadó: Báder György, a társaság alelnöke

Köszönet támogatóinknak
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A Budapesti Honismereti
Társaság Mátyás király és
öröksége címmel április 2-
án emlékülést tartott – a
Honismeret Napja alkalmá-
ból egyben Bél Mátyásra is
emlékezve. A téma iránti ér-
deklõdést jelezte, hogy a
„törzshallgatók” mellett kö-
zépiskolás diákok és tanára-
ik is szép számmal voltak je-
len. Buda reneszánsz kori
régészeti emlékeirõl Bencze
Zoltán, a BTM középkori
osztályának vezetõje tartott
elõadást. Rekonstrukciós
rajzokon, térképeken pon-
tosította több középkori köz-
és magánépület, történelmi
esemény színhelyét. Mátyás
budai könyvtáráról és elõz-
ményeirõl Földesi Ferenc,
az OSZK Kézirattára vezetõ-
je számolt be. Újszerû meg-
közelítésben mutatta be Vi-
téz János váradi püspök,
majd esztergomi érsek sze-
repét a Hunyadi fiuk neve-
lésében, az „akadémikus
élet” megteremtésében, a
fõpapi, majd budai könyv-
tár létrehozásában. Nagy ér-
deklõdést keltett a corvinák
eredetének, készítésének és
sorsának ismertetése során
elõadásával. Mátyás király

városának – az 1950 utáni
XII. kerület, a mai Hegyvi-
dék 1940 utáni hivatalos el-
nevezése volt – korabeli
emlékeit mutatta be Balázs

Attila, a Hegyvidéki Hely-
történeti Gyûjtemény törté-
nész-muzeológusa. A hegy-
vidéki források (Városkút,
Béla király kútja, Svábkút)
szerepérõl Buda vízellátásá-
ban, a nyéki vadászkastély-
ról, a budaszentlõrinci pálos
kolostorról és a Mátyás ki-
rály városa elnevezésû ke-
rület létrehozásáról beszélt.
A záró elõadásban Takács
Ferenc, helytörténész Má-
tyásföld létrejöttérõl, a kör-
nyékhez kötõdõ Mátyás-le-
gendákról, a királyi vadas-
kert helyérõl adott tájékoz-
tatást és ismertette a mai lo-

kálpatrióták, a „hollós gaz-
dák” sokrétû hagyományõr-
zõ tevékenységét.

A májusi összejövetelük
elõadója Lantos Antal hely-

történész a  mai XVI. kerület
területén volt középkori fal-
vak történeti emlékeit mu-
tatta be. Levéltári doku-
mentumok, temetõ-feltárá-
sok és régészeti ásatások
tükrében ismertette a kora-
beli Cinkota és Rákosszent-
mihály lakóinak életét, a
birtokviszonyoktól és -viszá-
lyoktól kezdve a temetkezé-
si szokásokig. Ezt követte a
Corvin Mûvelõdési Ház
igazgatója Benkó László tá-
jékoztatója a Corvin Honis-
mereti és Helytörténeti Klub
tevékenységérõl, a kerületi
sokrétû hagyományõrzési
formákról, az „idõutazás”-
tól az ifjúsági vetélkedõkig,
az önkormányzati támoga-
tással megjelenõ kiadvá-
nyokig, kiállításokig.

Júniusi elõadóestjükön
Szabó Ivett az  Angyalföldi
Helytörténeti Gyûjtemény
vezetõje  ismertette a  XIII.
kerület vízisportjának ese-
ményekben gazdag történe-
tét, a klubok, egyesületek
mûködését, híres verseny-
zõit, sportszervezõit  Szé-
chenyitõl Eötvös Lorándon
át a vízicserkészekig… Utá-
na a soroksári Grassalko-
vich Kör  elnöke, Román Já-
nos  a soroksári helytörté-
neti és városvédelmi mun-
káról adott tájékoztatást.

Bemutatta a még meglévõ
régi épületeket, beszámolt a
helyi szervekkel folytatott vi-
tákról ezek megmentése ér-
dekében. Külön hangsú-
lyozta a fiatalokkal való fog-
lalkozás szükségességét, a
lokálpatrióta nevelés fontos-
ságát, és bemutatta a kör ál-
tal kiadott könyveket.

Október elsején a Magyar
Nemzeti Múzeum kertjének
történetét Debreczeni-Drop-
pán Béla, az MNM muzeoló-
gusa vázolta fel. Az 1802-
ben alapított múzeum mai
épületét 1846-ban fejezték
be, kertjét ekkor még egy ol-
dalon kerítés, máshol csak
deszkapalánk határolta. Az
elsõ parkosítási terv 1853-
ban készült el, vasrácsos ke-
rítését Ybl Miklós tervezte
(1860). Több országos jelen-
tõségû társadalmi és politikai
gyûlés színhelye, szobrai a
nemzet nagyjainak állítanak
emléket... Rákosfalva törté-
netét és a Rákosfalvai Hely-
történeti Klub tevékenységét
Paszabi János klubtitkár is-
mertette. A klub tagjai elõ-
adásokkal, koszorúzásokkal,
stb. ápolják a zuglói város-
rész történeti múltját.

Tóth József

Tabáni füzetek
A Mátyás jubileumhoz kapcsoló-

dik a Tabáni füzetek 5. száma, Tabá-
ni reneszánsz körkép címmel. A 16
oldalas, A/5-ös formátumú kis füzet
a Budavári Mûvelõdési Ház Tabán
Múzeuma kiállításának – május 16.
és december 31. között tekinthetõ
meg – és a megnyitóval egyidejûleg
tartott konferenciának állít emléket.

Tárlatuk anyagát a Budapesti Történeti Múzeum tabá-
ni régészeti ásatásainak reneszánsz kori leletei alkotják.
A kiadványban a konferencia elõadásai kerültek doku-
mentálásra: Aczél László Zsongor OSPPE Mátyás király
és a pálosok kapcsolatáról, Papp Adrienn a középkori
Alhévízrõl, Kovács Eszter a Mátyás-kori Tabán minden-
napjairól, Tóth Anikó a budai Vár középkori királyi kert-
jeirõl számolt be röviden.

Mátyás király örökségétõl a múzeumkert történetéig
Budapesti Históriák elõadóestjei a fõváros levéltárában

Megemlékezések 
a Kossuth 

Szövetségnél 
A Kossuth Szövetség

november 3-án, 15 óra
30-kor a Kossuth Mau-
zóleum (a Fiumei úti
Nemzeti Sírkertben)
elõtti gyertyagyújtásra
várja a Kossuthról meg-
emlékezni akarókat. No-
vember 14-én 15 órakor
az MTA könyvtárában a
reformkor nagyjairól
(Széchenyi, Batthyány,
Kossuth, Deák) emlékez-
nek meg.

XVI. kerületi kiadványok a Budapesti Históriákon
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A Wekerle-telep Kispest, a
fõváros, és az egész ország
büszkesége, igazi hungari-
cum. Százéves születésnap-
jának méltó ünneplése ezért
közös ügyünk, amelyre ha-
táron belül és határon túl is
büszkék szeretnénk lenni.

Az eseménysorozat rész-
ben új elemekre épül, de a
hagyományos programokat
(Wekerlei Napok, Wekerlei
Székelykapu-Futás, Weker-
lei Székelykapu Napok) is a
centenárium jegyében ren-
dezzük. Ez utóbbiak ünnepi
formát öltenek, és tudato-
san hivatkoznak a centená-
riumi ünnepség-sorozathoz
való tartozásra.

Kiemelt jelentõsége van
egy eljárási folyamat elindí-
tásának, melynek sikeres
bevégzése után a Wekerle
egységes mûemléki védett-
séget élvez majd. Ennek
eredményeként díszkivilágí-
tást kapnak egyes épületek
(Zrumeczky-kapu, katolikus
templom), ismertetõ-, üd-

vözlõ- és emléktáblák, vala-
mint egységes telepi, belsõ
információs és irányító táb-
larendszer segítik a tájéko-
zódást; megszépülnek We-
kerle-telepi terek is.

A kerületi és a wekerlei ki-
állítótermekben, továbbá a
szabadtéren a teleppel és a
centenáriummal kapcsola-
tos kiállítások váltják egy-
mást. Három kiadvány
megjelentetése is gazdagítja
a programot. Helyi jelentõ-
ségû, és országos progra-
mokat érintõ sportesemé-
nyeket is rendezünk. Rend-
szeresen mûködik majd a
Wekerlei Pódium, a telep
kulturális szalonja és a We-
kerlei Filmklub.

Különleges, egyedi prog-
ramokat  is terveztünk,
mindkettõ óriási sikerrel zá-
rult: mûvelõdéstörténeti ját-
szóház – „100 éve játszot-
ták”; az „István a király” élõ
elõadása.

A centenáriumi program
az õsz folyamán csúcsosodik

ki. Szeptemberben nemzet-
közi tudományos ülésszak
értékelte az építészeti örök-
séget, és vont  mérleget ar-
ról, miként sáfárkodtunk a
ránk hagyott kinccsel. A
XVII. Wekerlei Napok mint-
egy elõkészítõje volt az októ-
ber-novemberi események
sorozatának. Ennek négy ki-
emelkedõ eleme: a Wekerlei
Életfa felállítása; centenáriu-

mi ünnepi istentiszteletek;
Wekerle Sándor szobrának
felállítása; ünnepi mûsor egy
fõvárosi színházban.  Az egy
éven át tartó centenáriumi
eseménysorozat keretében a
wekerleiek egy már régóta
dédelgetett álma valósulhat
meg 2008 novemberében:
szobrot  állítanak Wekerle
Sándornak.

N.T.

A Jászok Egyesülete és a
Budapesti Honismereti Tár-
saság május 8-án Pest város
szépítõjérõl, a jászok fõkapi-
tányáról, József nádorról
emlékezett meg a nádor li-
pótvárosi szobrának koszo-
rúzásával, majd a pesti
„Vármegyeházán” egy elõ-
adással. 

Az V. kerületi József nádor
téren álló, 1869-ben készült
József nádor szobor elé Do-
bos László, a Jászok Egye-
sületének ügyvivõje, Dávid
Sándor jász fõkapitány és
Gábriel Tibor, a Budapesti
Honismereti Társaság titká-
ra helyezte el az emlékezés
koszorúit. Utóbbi hangsú-
lyozta, hogy a társaság nem

a Habsburg fõherceg, ha-
nem Pest város Szépítési Bi-
zottmánya létrehozója, a
magyar katonatisztek kép-
zését lehetõvé tevõ Ludovi-
ca megteremtõje, a Magyar
Tudományos Akadémia és
a Magyar Nemzeti Múzeum
mecénása, stb. szobrát jött
el koszorúzni.

A koszorúzást követõ elõ-
adás (József fõherceg-ná-
dor, a jászkunok fõkapitá-
nya és fõbírája) során a Pest
megyei Megyeháza  II. eme-
leti klubterme zsúfolásig
megtelt. 

József nádor és családja
emlékét a budai Vár nádori
kriptája is a mai napig ke-
gyelettel õrzi. 

Második évfolyamát éli
egy civil közéleti lap, az
Albertfalvi MiÚjság. Az
interneten is el-
érhetõ lapot tíz
oldalon, egyszín-
nyomással adja
ki az Albertfalvi
Közösségi Ház,
szerkesztõje a
városrész egyik
újságíró lokál-
patriótája, Sar-
kadi Nagy Emi-
lia. Az esztétikus külsejû
helyi újság az albertfal-
vaiakat érintõ kulturális,
oktatási, képzõmûvészeti
információk mellett hely-
történeti írásoknak is teret
ad. Májusi számukban
Beleznay Andor az 1828-
ban alapított iskolájuk
(Albertfalva község elsõ
elemi iskolája) és jog-
utódja, a Petõfi Sándor
Általános Iskola történe-
tét ismerteti. De itt talál-
kozhatunk a kerület nyári

reneszánsz táborának
programjával, melynek
vezetõje Takó Zsuzsanna

volt. A június 3-a
és 8-a közötti Al-
bertfalvi Napok
programjai kö-
zött tallózva két
helytörténeti ese-
ménnyel is talál-
kozhattunk: Al-
bertfalva ízeivel a
Vakvarjú ven-
déglõ és sörkert,

a városrész történeti
múltját bemutató tárlat-
vezetéssel az Albertfalvi
Helytörténeti Gyûjte-
mény és Iskolamúzeum
várta a kerületi érdeklõ-
dõket. A gyûjteményben
két idõszaki kiállítás is
van: 2008 a Biblia éve el-
nevezéssel egy biblia- és
könyvtörténeti, valamint
a 180 éves az albertfalvi
Petõfi Sándor Általános
Iskola címmel egy archív
fotókat bemutató tárlat.

Centenáriumi program
A Wekerle-telep ünnepe

Albertfalvi MiÚjság

Sachsenfeld
(Albertfalva)

pecsétje 1825-tõl

A Zrumeczky-kapu a ’20-as évek elején

Pest város szépítõje
József nádorra emlékeztek
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A Budapesti Honismereti
Társaság Mátyás király és
öröksége címmel mûvelõ-
déstörténeti vetélkedõt szer-
vezett a fõvárosi középisko-
lák tanulói számára. A vetél-
kedõ elõdöntõjének feladat-
füzetét és döntõjének kérdé-
seit a társaság tagjai dolgoz-
ták ki: Bogyirka Emil, Gaál
Károlyné, Gábriel Tibor, Gav-
lik István, Karacs Zsigmond,

Róbert Péter és Tóth József. A
22 A/4-es oldal terjedelmû –
11 kérdéscsoportot és a ja-
vasolt irodalomjegyzéket
tartalmazó – feladatfüzetet a
Budapesti Helytörténeti Por-
tálról (www.bpht.hu) tölthet-
ték le a diákok. 

A társaság március végén
az összes felkészítõ tanárt ki-
értesítette diákjaik eredmé-
nyeirõl és a feladatfüzet he-
lyes megoldásainak elérhe-
tõségi helyérõl. (A már em-
lített honlap híroldaláról.) A
fõvárosi döntõn 24 diákcsa-

pat vehetett részt, 160 és
201 pont közötti eredmé-
nyükkel. Felkészülésüket a
Városunk 2008/2., Mátyás
emlékszáma és a társaság
áprilisi Mátyás-emlékülésén
elhangzottak is segítették.

A fõvárosi vetélkedõ dön-
tõjét április 25-én (pénte-
ken) 10 órai kezdéssel Bu-
dapest Fõváros Levéltára
földszinti konferenciatermé-

ben tartották – a vetélkedõ-
re érkezõk itt az elõdöntõre
benyújtott Mátyás-plakátja-
ikból készült kiállítást is
megtekinthették.

Maga a döntõ tíz feladat-
ból állt, az egyes kérdésekre
adott válaszok értékelését
követõen egy kivetített táb-
lázaton a diákcsapatok tag-
jai folyamatosan tájékozód-
hattak addig elért pontszá-
maikról, más csapatok ered-
ményeirõl. 

Az eredményhirdetésen
minden diák és felkészítõ ta-

nára oklevelet
kapott részvéte-
lérõl és egy kö-
tetet a Budapes-
ti Helytörténeti
Emlékkönyv III.
címû könyvbõl.
A negyedik he-
lyezett diákcsa-
pat mindhárom
tagja a Buda-
pesti Helytörté-
neti Emlékkönyv
teljes sorozatát
(I–IV. kötet) ve-
hette kézhez, va-
lamint a Kossuth
Szövetség által
felajánlott köny-
veket. Az elsõ három helye-
zett csapat minden diákja
szintén a Budapesti Helytör-
téneti Emlékkönyv teljes so-
rozatát kapta meg, valamint
Budapest Fõváros Levéltára
értékes adományát, a fõvá-
rosi levéltár kiadásában
megjelent öt-öt könyvet. Az
átadott könyvjutalmak össz-
értéke 300 000 Ft volt. 

A Mátyás király és örök-
sége vetélkedõ a résztvevõ
diákcsapatok tagjai számá-
ra a korszak mélyebb szintû
megismerését, valamint a
fõváros területéhez kapcsol-
ható Mátyás és reneszánsz
emlékek „feltárását” tette
lehetõvé, erõsítve hazasze-
retetüket, magyarságtuda-
tukat.

A budavári Városháza au-
lájában október 28-án Vár-
alljai Csocsány Jenõ Mátyás
király budai udvara címmel
tart elõadást. A rendezvényt
a Magyar Történelmi Sza-
lon Országos Szövetség és a
Budavári Lakosok Szövet-
sége a Mátyás jubileum al-
kalmából szervezi. Érdekes,

izgalmas kérdésekre is vá-
laszt kaphatnak azok, akik
részt vesznek ezen: Milyen
volt a Csonkatorony? Hogy
nézett ki Mátyás király csil-
lagvizsgálója, vagy a 390
méteres budavári gyilokfo-
lyosó? Merre esett Beatrix
királyné lakosztálya és mi-
lyen volt a hálószobája?

Jubileumi emlékérmek
átadása

A Budapesti Honismereti Társaság közgyûlésén a tíz-
éves egyesületi tagságuk elismeréseként jubileumi emlék-
érmeket adtak át. A törzstagsági emlékérmet Fenesi Fe-
renc, Gönczi Ambrus, Krizsán Sándor, Nagy Lajos, Kato-
na Lucia, Szabó Z. Tamás kapta meg.

Fõvárosi középiskolások vetélkedõje
Mátyás király és öröksége

Mátyás király budai udvara

A fõvárosi döntõ résztvevõi

Helyezés Küldõ iskola
neve

Felkészítõ
tanár neve Diákok neve

Elért
pont-
szám

1.
Budai Ciszterci

Szent Imre
Gimnázium

Illyés Erika
Pálffy András, 
Petrik Gergely,

Simonkay Márton
132

2. 
Szilágyi
Erzsébet

Gimnázium

Horváth
Csaba

Kránicz Bence,
Nagy Kristóf, 
Varga Dániel

127

3.

Balassi Bálint
Nyolc-

évfolyamos
Gimnázium

Molnár Zsolt
Horváth Gábor, 

Pál Roland, 
Szabó Melinda

127

Az országos döntõbe bejutott csapatok

A vetélkedõre készített plakátok 
a levéltárban
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A Belvárosi Helytörténeti
Klub Aranytíz-beli rendez-
vénysorozatán október 30-
án Mészáros György város-
történész, Utcanév-történe-
tek – A Nádor utcától a Falk
Miksa utcáig címmel tart
elõadást.

Az egykori, a 19. század
eleji Újváros a régi Váci ka-
pu elõtti Duna-part homo-
kos vizenyõs területén ala-
kult ki. Az elsõ utcanevek
német elnevezések voltak.
A Nádor utca vonalában
épült házakat csupán tulaj-
donosuk és telekszámuk
után ismerjük, Az utcanév
késõbbi keletkezésû. 1805-
bõl ismert az elsõ név, Wind
gasse, azaz Szél utca, vagy,
Auf Dem Nedue-Bau azaz
az Újépület felé nevet visel-

te. Majd a megépült Tigris
szálló után Tiger gasse volt.
1847-ben az elhunyt József
nádor tiszteletére Nádor ut-
ca lett. Hivatalosan a Fõvá-
ros Közmunkák Tanácsának
1874. évi utcanév elnevezé-
sekor kapta a Nádor nevet,
amelyet mai napig is õr-
zünk.

Idõközben elõkerült doku-
mentumok szerint és a hat-
vanas évektõl, hivatalos
döntés tanúsága szerint volt
Haynau gasse, késõbb
Münnich Ferenc utca is.

Az utca vonala, lényegé-
ben a mai Nádor utcát ma-
gába foglalva a Szent István
körútig terjedt. Ennek északi
szakasza a Falk Miksa utca...

A klubban november 27-
én Vízy László emlékszik

meg Vakár Tibor építész,
grafikusról, a klub egykori
munkatársáról.

Gyergyószentmiklóson,
1908-ban született Vakár Ti-
bor. A Gyergyói havasoktól
a Lipótvárosig, így jellemez-
hetõ életútja. Az Akadémia
utca 11. számú, neorene-
szánsz stílusú házban lakott
élete végéig. Erdélybõl csa-
ládja az elsõ világháború
idején költözött Budapestre.
Középiskolába az egykori
Pesti Fõreálba (ma Eötvös
Gimnázium) járt, majd a
Mûegyetemen építészmér-
nöki tanulmányai következ-
tek. Fõvárosi és V. kerületi
tervei közül a Roosevelt tér
rendezése és a Városháza
dísztermének kialakítása fû-
zõdik nevéhez. 

Akadémiai utcai lakása a
régi emlékek tárháza volt.
Várostörténeti munkánk so-
rán a lakóház pusztulásáról
írt irodalmi ihletésû sorokat.
A fõváros szoboremlékeinek
könyvét a szemtanú hiteles-
ségével méltatta, és kiegészí-
tette emlékeivel. Magyar
Nemzet-beli cikksorozata –
Egy építész vázlatkönyvébõl
– ma is gondolkodásra kész-
tethet.  Egyike volt azoknak,
aki a Lipótváros 200. évfor-
dulóján tartott megemlékezé-
sen részt vett az Aranytízben.

Számos kitüntetése közül
legbüszkébb volt a Mûem-
lékvédelemért plakettre.
Századik születésnapja tisz-
teletére a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalban élet-
mûvét kiállításon mutatták
be. Az elõadást kísérõ kiállí-
táson Vákár Tibor rajzait, le-
veleit és könyveit láthatjuk.

Vízy László

A Dr. Kresz Mária Alapít-
ványt 1991-ben alapították,
a következõ évben kezdõdött
meg egy értékmentõ munka,
melyet Kresz Mária „hagya-
tékaként” emlegetünk. 2003-
ban közhasznú szervezetnek
minõsítette az alapítványt a
Fõvárosi Bíróság.

Helyet 17 éve a Pipitér
óvoda Csinszka utcai épüle-
tében kaptunk. Elsõsorban
módszertani központként a
népi fazekasság oktatása és
megismertetése a célunk,
valamint a népi hagyomá-

nyok továbbadása az if-
jabb nemzedékeknek.
Akkreditált képzéseink,
pedagógus továbbképzé-
sünk van, és részt ve-
szünk a népi játék és kis-
mesterségek oktatója
képzésben. Kézmûves
mesterségekben – fafara-
gás, gyöngyfûzés, neme-
zelés, kosárfonás – szer-
vezünk szakköröket, tá-

borokat felnõtteknek, gyere-
keknek szakköröket, tan-
órán kívüli foglalkozásokat
tartunk, a családokat a jeles
napokhoz kötõdõ kézmûves
foglalkozásokkal várjuk nyílt
napjainkon. A tanórán kívü-
li csoportos foglalkozások
keretében az elmúlt évek-
ben a XVI. kerületi Önkor-
mányzat Képviselõ Testüle-
tének Kulturális és Sport Bi-

zottsága révén majdnem
minden önkormányzati
fenntartású általános iskola
eljutott hozzánk.

Kovács Péter polgármester
bejelentette, hogy az alapít-
vány tevékenységére a Vi-
dámvásár u. 72-ben lévõ
volt Községháza (Kultúrház)
jelenleg még nem a kerület
tulajdonában levõ épületét
választották ki, és a tulaj-
donviszonyok rendezése
után rendelkezésére bocsát-
ják.

Nagy jelentõséget tulajdo-
nít az önkormányzat a Faze-
kas Központ Cinkotára köl-
tözésének. Egy kulturális és
turisztikai központ létreho-
zását tervezik a cinkotai
evangélikus mûemlék temp-
lom, a katolikus mûemlék
jellegû templom, a Tájház
és az említett Községháza
bevonásával. Ebben tökéle-
tes helye lenne a Cinkotáért
Közhasznú Egyesülettel egy
épületben lévõ Fazekas Köz-
pontnak. 

Dr. Kresz Mária 
Alapítvány

Reneszánsz Pünkösd 
Mátyás földjén

A Dr. Kresz Mária Alapítvány és a Corvin Mátyás Gim-
názium és Mûszaki Szakközépiskola május 11-én Rene-
szánsz Pünkösd Mátyás földjén címmel a XVI. kerületi
Mátyás király téren egész napos programot szervezett.
Az érdeklõdõket reneszánsz színpadi mûsor és táncház,
a IV. Országos Fazekas Inasverseny, kézmûves vásár,
mesterségek bemutatói és közönség-foglalkoztatás, ját-
szóházak, népi sportjátékok várták. A színpadon fellé-
pett a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Ala-
pítvány, valamint igricek, bábosok...

Utcanév-történetektõl Vakár Tiborig
Helytörténeti elõadások az Aranytízben

Fazekas központ Cinkotán
Dr. Kresz Mária Alapítvány
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A Kádár-korszak belsõ el-
hárításának eddig szinte is-
meretlen, legteljesebb ösz-
szefoglalóját adja Tabajdi
Gábor és Ungváry Krisztián
közös munkája, az Elhallga-
tott múlt – A pártállam és a
belügy A politikai rendõrség
mûködése Magyarországon

1956–1990 alcímû kötete,
amely az 1956-os Intézet és
a Corvina Kiadó gondozá-
sában jelent meg. 

Tabajdi Gábor politika-
történész, szakterülete a
magyarországi szocializ-
mus, a szovjet megszállás
idõszaka. Ungváry Kriszti-
án a második világháború
és az utána következõ fél
évszázad állambiztonsági
ügyeinek kutatója. Törté-
nész szempontból is kifo-
gástalan lábjegyzetelés, iro-
dalomjegyzék, rövidítések
jegyzéke és névmutató teszi
hosszú idõre kikerülhetet-
lenné könyvüket a témakör
kutatói, az érdeklõdõk és az

érintettek számára egy-
aránt. 

Nem az úgynevezett ügy-
nökök, de a kádári belbiz-
tonság valódi irányítói és fe-
lelõsei szerepelnek itt oldal-
ról oldalra. Láthatjuk arcu-
kat, olvashatjuk életrajzukat.
A politikai rendõrség irányí-
tói és parancsnokai szerveze-
ti egységenként csoportosít-
va jelennek meg. Hiteles kép
tárul elénk politikai megren-
delõikrõl is, Kádár Jánosról,
a KB-titkárokról, a belügymi-
niszterekrõl, az MSZMP KB
osztályvezetõirõl, stb. 

A „legvidámabb barakk”
életének rejtett közegét az
egyéni tragédiák tömegét

bemutató esttanulmányok-
kal vázolják elénk. A felvo-
nultatott tettesek és áldoza-
tok egy része még napjaink-
ban is élõ személy. Külön fe-
jezetben foglalkoznak az ál-
lambiztonsági munka eszkö-
zeivel és módszereivel, gyári
elhárítással, koncepciós
ügyekkel, a katolikus egy-
ház megtörésével, március
15-ével, a hétfõi szabad-
egyetemmel, a Dialógus
mozgalommal, a rendszer-
váltás alatti átmentésekkel,
belügyi botrányokkal.

Könyvük dokumentálja,
hogy az elnyomó apparátus
a rendszerváltásig az állam-
párt teljes ellenõrzése alatt
mûködött, vezetõi az egyko-
ri ÁVH-sok, majd tanítvá-
nyaik voltak.

gábriel

Az Újpesti Torna Egylet
(UTE) és az Újpesti Helytör-
téneti Gyûjtemény közös,
UTE az olimpiákon címû
idõszaki kiállítását június 1-
jén Belán Beatrix újpesti al-
polgármester az Ady Endre
Mûvelõdési Központban
nyitotta meg, díszvendégei
Dömötör Zoltán, Gyarmati
Rezsõ, Rejtõ Ildikó olimpiai
bajnok, és Berki Krisztián
Európa-bajnok volt.

Sporttörténeti kiállításuk
legértékesebb darabjai
(1926-os és 1945-ös emlék-
érmék, a XI. Berlini olimpia
dossziéja, a vízipólósok
bronz babérkoszorúja, ezüst

serlegek, Kutasi György
1956-os sapkája) a központi
helyen álló vitrinben voltak
elhelyezve. Egy másik vitrin-
ben olimpiai kitûzõkkel, fo-
gadalomtételek szövegével,
olimpiai ismertetõ füzetekkel
– 1972, 1976, stb. – talál-
kozhattunk. A „falakon” Ar-
chív fotók, oklevelek, sport-
eszközök teremtették meg az
olimpiák hangulatát. A kiál-
lítás kurátora Szöllõsy Ma-
rianne, az Újpesti Helytörté-
neti Gyûjtemény vezetõje
volt, a látványtervet Gelléri
István alkotta meg. Tárla-
tukat augusztus végéig
lehetett megtekinteni.

Az 1985-tõl mûködõ An-
gyalföldi Helytörténeti Gyûj-
temény (Váci út 50.) Buda-
pest XIII. kerületének „mú-
zeuma”, a négy nagy kerü-
letrész – Angyalföld, Újlipót-
város Vizafogó és a Margit-
sziget – helytörténeti doku-
mentumait és tárgyanyagát
gyûjti és mutatja be a legré-
gibb idõktõl napjainkig. Fel-
dolgozza a kerület történetét
régészeti emlékek alapján a
római kor elõtti idõktõl kez-
dõdõen. Állandó kiállításu-
kon életszerû enteriõrök,

korabeli fotók és tárgyak
szemléltetik a kerület törté-
netét. Látható egy munkás-
lakás, cipészmûhely-szük-
séglakás, hatvanas évekbeli
szobabelsõ-részlet és egy is-
kolarészlet. Múzeumi foglal-
kozásaikon az iskolás kor-
osztály interaktív formában,
szórakozva szerezhet hely-
történeti és egyéb ismerete-
ket. Az épület földszintjén és
galériáján rendezett idõszaki
kiállításaik témái között ak-
tuális események, évfordu-
lók szerepelnek.

Az Angyalföldi
He ly tö r téne t i
Gyûjteményben
június 21-én, a
Múzeumok Éj-
szakáján belépõk a váci úti
gyárak történetét bemutató
tárlatot és a 60-as, 70-es
évek tárgyaiból egy retró-

kiállítást tekint-
hettek meg. Fo-
lyamatos retró-
büfé, este 6 órá-
tól Angyalföldi

filmkockák címmel archív
filmek vetítése, este 8 órától
hajnalig retróslágerek színe-
sítették programjukat.

Elhallgatott múlt
A pártállam és a belügy 1956–1990

Múzeumok éjszakája 
Angyalföldön

Angyalföldi 
Helytörténeti GyûjteményÚjpestiek az olimpiákon

Tárlatvezetés közben – Szöllõsy Marianne gyûjteményvezetõ
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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 és Könyvtár
Vezetõ: Népessy Noémi, 
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: H, K, Sz, P:
10–14, 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
Mb. vezetõ: Balázs Attila, 
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: Erden-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–Szo..: 11–17 óra.

Csepeli Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteménye
Vezetõ: Maár Katalin, 
tel.: 06-70-383-4287, 06-70-383-4288,
cím: 1213 Budapest, 
Szent István út 230., 
nyitva: H–Cs: 10–15 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.

Zolnay Vilmos (1890-
1984): Járom a pesti utcát
/ a bevezetõt írta Saly No-
émi ; a szövegeket vál.
Buza Péter ; a jegyzeteket
kész. és a képeket vál. Fo-
dor Béla ; [közread. a] ...
Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár. – Budapest : Bp-
i Városvédõ Egyesület :
FSZEK, 2008. – 215 p. : ill.
; 17 cm. – (Budapest
könyvek / Budapesti Vá-
rosvédõ Egyesület)

Rendszerváltás és Kádár-
korszak / szerk. Majtényi
György és Szabó Csaba. –
Budapest : Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Le-
véltára : Kossuth, 2008. –
582, [1] p. : ill. ; 24 cm

Kelecsényi László (1947-):
Mozizó Budapest : 111 év a
pest-budai mozgókban. –
Budapest : Holnap, cop.
2008. – 148, [1] p. : ill. ; 23
cm. – (Mesél a város)

Hild József építészete : ta-
nulmányok az építész halá-
lának 140. évfordulóján
rendezett konferencia anya-
gából / [szerk. Marótzy Kata-
lin]. – Budapest : Terc, cop.
2008. – 228 p. : ill. ; 29 cm

Monogramos házjelek /
közrem.: Buza Péter et al. –
Budapest : Tandem Graf.
Stúdió, [2008]. – 143 p. :
ill. ; 13 cm. – (Anno / Tan-
dem Grafikai Stúdió)

A budapesti rákoske-
resztúri izraelita teme-
tõben nyugvó jeles sze-
mélyek adattára / Tóth
Tamás. – Szeged : Tóth T.,
2007. – 49 p. ; 24 cm

Déry Attila (1954-): József-
város : VIII. kerület. – [Bu-
dapest] : Terc, cop. 2007. –
491 p. : ill. ; 30 cm. – (Bu-
dapest építészeti topográ-
fia ; 4.)

Perczel Anna (1942-): Véd-
telen örökség : lakóházak a

zsidó negyedben / Lábass
Endre fotóival. – [Buda-
pest] : Városháza, cop.
2007. – 449, [2] p. : ill.,
részben színes ; 24 cm. – (A
város arcai)

Sentényi Barna : A 150
éves Eötvös József Gimná-
zium története : az iskola
sportéletének története. –
[Budapest] : Reáltanoda
Alapítvány, 2007. – 223 p. :
ill., részben színes ; 24 cm

A 90 éves Csili / szerk. Vár-
halmi András. – [Budapest]
: Csili Mûvelõdési Központ,
2008. – 164 p. : ill. ; 25 cm

Az Ikarus évszázados tör-
ténete / Gerlei Tamás,
Kukla László, Lovász
György. – Budapest :
Maróti, 2008. – 351, [1] p.
; 30 cm

Zuglói barangolások :
szobrok, emléktáblák, em-
lékmûvek Budapesten, a
XIV. kerületben / kész. Mol-

nár Attila. – [Budapest] :
[Magánkiad.], 2008. – [2],
102 p. : ill. ; 21 cm

Bános Tibor (1933-): A pes-
ti kabaré 100 éve,
1907–2007. – [Budapest] :
Vince K., cop. 2008. – 223
p. : ill., részben színes ; 25
cm

Gyáni Gábor (1950-): Bu-
dapest – túl jón és rosszon :
a nagyvárosi múlt mint ta-
pasztalat. – Budapest :
Napvilág, 2008. – 203 p. :
ill. ; 18 cm

Kapolka Gábor : Séták a
6–os villamos vonalán :
Budapest = Walks along
the Great Boulevard /
[fényképezte ... Kapolka
Gábor] ; [írta és szerk. ...
Csordás Lajos] ; [elõszó ...
Bächer Iván] ; [ford. ...
Rácz Katalin]. – Budapest :
Vince K., 2008. – 231 p. :
ill., színes ; 13x13 cm

Gali Ágnes

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XXVII.
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Szeptember 10. és 12. kö-
zött Nemzetközi Tudomá-
nyos Kertváros Építészeti
Konferencia volt a Wekerle-
telep alapításának 100. év-
fordulója alkalmából. Elsõ
napján a budapesti Város-
háza dísztermében köszön-
tötték a konferencia résztve-
võit. Másnap a Magyar Tu-
dományos Akadémia szék-
házában 11 elõadás hang-
zott el (Nagy Gergely, John
Andersson, Meggyesi Ta-
más, Mervyn Miller, David
Lock, Hadik Andrés, Fejér-

dy Tamás, Ferkai András,
Vadas József, Juhász Vero-
nika) az angol, a monar-
chiabeli és a Wekerle-telepi

kertvárosokról, majd Gyulai
István vezetésével a Kós Ká-
roly tér–Hungária út–Esze
Tamás utca–Corvin körút–
Mészáros Lõrinc utca útvo-
nalon ismerkedtek a konfe-
rencia résztvevõi a Wekerle-
teleppel.

A konferencia zárónapján
a Kispesti Munkásotthon
Mûvelõdési Ház fogadta a

konferencia résztvevõit. Itt
újabb 11 elõadáson (Chris-
toph Machat, Stephane
Jonas, Rocco Turi, Körmö-
czi Katalin, Gajda Péter,
John Anderson, Beleznay
Éva, Gyulai István, Nagy Ta-
más, Rosivall László, Nagy
Attila) a német és francia
kertvárosokról, a kertváro-
sok társadalmi hátterérõl és
a Wekerle-teleprõl voltak
elõadások. Elmondható,
hogy a magasan képzett
szakemberek, professzorok
és szakértõk, európai szintû
elõadók, egy emlékezetes
esemény, érdekes elõadá-
sok és egy barátságos fo-
gadtatás emlékével tértek
haza a konferenciáról.

(Forrás:
http://wekerle100.eu/hu)

A közelmúltban Budapes-
ten új „városrész” született.
Újbuda a XI. kerület terüle-
tének összefoglaló nevévé
vált. A változatos táj- és vá-
rosképi adottságokkal ren-
delkezõ kerületet bemutató
könyv (Újbuda Anno) a XI.
kerületi önkormányzat ki-
adásában jelent meg. Mol-
nár Gyula polgármester a
városrész tagoltságára már
a kötet bevezetõjében fel-
hívta a figyelmet: „Újbuda
gyökerei szerteágazóak. Mai
területén volt kicsiny falu is,
de Budapest peremvidéke
is, a lágymányosi városiaso-
dás lendületes jeleivel...
Mennyire más például a
Gellért-hegy, Gazdagrét,
Lágymányos, vagy Kelen-
völgy! E változatosság régen
is a többirányú fejlõdést biz-
tosította, így ma is arra kell
törekednünk, hogy e sokszí-
nûség megmaradjon.” 

Seifert Tibor szerkesztésé-
ben a kerület archív képei
mellett mai fényképek alap-
ján is követhetjük a válto-
zást és állandóságot. Olvas-
hatunk a Gellért-hegyi Szik-
lakápolnáról, a Szabadság

hídról, a Gellért Szállóról.
Gazdagrét lakóházai mellett
megismerhetjük Õrmezõ és
a Kelenföldi pályaudvar
múltját. Az Erzsébet sósfür-
dõ képét már csak archív fo-
tón szemlélhetjük, mert mai
utódja a Szent Imre Kórház.
Kelenvölgy családi házai
mellett jól megfér a Budaör-
si repülõtér és Kamaraerdõ

kirándulásra alkalmas szép
vidéke. Albertfalva gyárai
még a múltat, de lakótele-
pei már napjainkat idézik. A
jelenben kalandozva olvas-
hatunk a Lágymányosi híd-
ról, a régi és most épülõ
egyetemi városrészrõl. A kö-
tet archív fotói magángyûj-
tõktõl és az Albertfalvi Hely-
történeti Gyûjtemény anya-
gából származnak.

Sz.M.

Az Erõmû utcában mûködõ helytörté-
neti gyûjteményt az Etele Helytörténeti
Kör mûködteti, melynek vezetõje György
Lajosné, aki egyben a gyûjtemény vezeté-
sét is ellátja.

Kiállításuk a XI. kerület, Újbuda 2000
éves történetét mutatja be. Az eraviszku-
szok kerámiái a Kende utcai ásatásokból,
a római korból a gazdagréti ásatások em-
lékei származnak. A Kamaraerdõn épült
középkori bencés kolostor leleteibõl is
õriznek tárgyakat. A kõérberki lakópark
építése során felszínre került egykori Kána
falu maradványai fényképeken láthatók.

Csonka János személyes tárgyai, mun-
kaeszközei és egy eredeti karburátor mel-
lett, három tervrajza is megtekinthetõ a

kiállítás második egységében. Láthatók a
tervei alapján készült autómodellek, és
egy eredeti motoros postás tricikli 1898-
ból. A Csonka Gépgyár (Április 4. Gép-
gyár) történetével is megismerkedhet a
látogató.  

Tájvédelmi területeiket (Gellért-hegy,
Sas-hegy, Rupp-hegy), továbbá az épített
környezet értékeit tekinthetik meg vendé-
geik a harmadik teremben. Képsorozat az
„Egykor-volt Dél-Budáról”, országosan
jegyzett, mûemlékeket bemutató képek, a
XVIII. századi Lõportár története látható
itt. Az egykori kerületi ipar néhány emlé-
ke mellett az újjászületõ Újbudát is szem-
léltetik.

GY. L.

Kertvárosok 
és társadalmi hátterük

A Wekerle-telep 
nemzetközi tudományos konferenciája

Wekerlei látkép a katolikus templom tornyából (1920 körül)

Újbuda Anno

Etele XI. kerületi 
Helytörténeti Kiállítóhely
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Budapest helytörténetének
emlékkönyve

• Értékõrzõ tanulmányok, 
• helytörténettel foglalkozó egyesületek beszámolói
• fõvárosi helytörténeti adattárak, bibliográfia

Elõrendelésben: 1200 forintért
A Budapesti Honismereti Társaság 2009 januárjában be-

mutatásra kerülõ könyve, a 
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv V.

a helytörténeti sorozat ötödik köteteként jelenik majd meg,
hasonló szerkesztéssel, mint a 2004-tõl évente kiadott  Bu-
dapesti Helytörténeti Emlékkönyvek.

Közölt írásai a Budapesti Históriák 2007. évi elõadóestje-
in elhangzottakról, Budapest és elõdtelepülései történeti
múltjának egy-egy jelentõs fordulópontjáról, kiemelkedõ
személyeirõl és helytörténeti tevékenységet végzõ szerveze-
teirõl számolnak be. (Lásd részletesen: www.bpht.hu >
Hírek > Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv V. – innen a
megrendelõlap szintén letölthetõ.)

A kötet személyesen a társaság székhelyén (Újpesti Hely-
történeti Gyûjtemény), vagy a Budapesti Históriák elõadó-
estjein (Budapest Fõváros Levéltára) vehetõ át. Megjelené-
sét a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Megrendelése a Budapesti Honismereti Társaságnak pos-
tán (1043 Budapest, Berda József u. 48.), faxon (230-
5475) és e-mailen (info@bpht.hu) egyaránt elküldhetõ.

Megrendelõlap
Megrendelem a

Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv V. címû kötetet

......... példányban, 1800 Ft helyett 1200 Ft-ért.

Megrendelõ neve: ...........................................................

Címe:..............................................................................

Telefonszáma ..................................................................

E-mail címe: ...................................................................

személyesen veszem át 

a Budapesti Honismereti Társaságtól

postai kézbesítéssel kérem (+260 Ft)

utánvéttel fizetek (+860 Ft)

Mintegy tízéves huzavona
után 2007-ben a soroksári-
ak átvehették a Pesterzsé-
beti Múzeumban õrzött mu-
zeális anyagaikat, amely a
szeptember 11-én megnyi-
tott idõszaki tárlat (Sorok-
sár, régi-új emlékeink) ötle-
tét adta, annak törzsanya-
gát alkotva. A kiállításon
Szrimácz Ferenc alpolgár-
mester köszöntötte a meg-
jelenteket, a tárlatot Gábriel

Tibor történész nyitotta
meg.

A fõváros közelsége segí-
tette Soroksár mezõgazda-
ságának, kézmûiparának
fejlõdését. Utóbbira a mos-
tani tárlaton az 1800-as
évek elejérõl származó kõ-
címer utal, amely feltehetõ-
en a soroksári pékek céhé-
nek címere volt. A Soroksá-
ri Dunán egykor üzemelõ
ötven vízimalom egyikének
orrában állhatott a kiállítá-
son bemutatott Molnár-
madonna faszobra.

Soroksár nagyközség
iparosodásának, polgáro-
sodásának állít emléket a
20. század eleji teljesen új-
raépített cimbalom és a
harmónium.

A háború utáni, német
nemzetiségûként nyilvántar-
tott magyar állampolgárok
kitelepítése után Soroksá-
ron szinte minden harma-
dik/negyedik ház kihalttá
vált. Rájuk emlékeztet a Né-
metországból adományo-

zott  kitelepítési tabló és két
korabeli Soroksár-térkép.

Idõszaki tárlatukon csalá-
di dokumentumok, tárgyak
is bemutatásra kerültek.
Találkozhatunk Neumann
(Nádor) Ödön orvosi mû-
szereivel, irataival – Nádor
Judit adománya; a Stump-

család padláson fellelt ira-
taival – köztük olyan ritka-
sággal, mint Stump Sebes-
tyén fotójának hátuljához
kapcsolt kerékpárigazol-
vány, melyet Soroksár köz-
ség adott ki 1900-ban. Tár-
latuk 2009. június végéig
látogatható.

Emléktábla 
Sinkovits Imrérõl

A Belváros–Lipótváros Önkormányzata szeptember
23-án Sinkovits Imre (1928–2001), a kerület díszpolgá-
ra születése 80. évfordulója alkalmából néhai lakóházá-
nál (Petõfi tér 3–5.) Sinkovits-emléktáblát avatott. A ke-
rület polgármester, Rogán Antal a Nemzet Színészérõl
megemlékezve 1956-os tevékenységérõl is beszélt:
Sinkovits Imre 1956 januárjától élt az V. kerületi Petõfi
téri házban. A hatalom nem hagyta megtorlás nélkül
1956-os fellépését, nem játszhatott tovább a Nemzeti
Színházban. Eltiporni nem merték, nem tudták, de hát-
térbe szorították. Sinkovits Imre a tehetségét, de meg-
próbáltatásait is méltósággal viselte.

Közismert, hogy 1956 október 23-án a Petõfi-szobor-
nál Sinkovits szavalta el a Nemzeti Dal-t. Október 30-án
a Nemzeti Színházban a Színmûvészek Ideiglenes nem-
zeti Bizottsága, majd a Magyar Színház- és Filmmûvé-
szeti Szövetség Forradalmi Bizottsága tagjává választják,
amely a színész-sztrájkot kezdeményezte (a színházak
addig zárva lesznek, amíg a szovjet csapatok el nem
hagyják az országot; fel nem oszlatják az ÁVH-t, felelõs-
ségre nem vonják a bûnösöket...)

Soroksár régi-új emlékei
Gyarapodott a városrész gyûjteménye

A Molnár-madonna
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Molnár Gábor 1908. de-
cember 2-án született Buda-
pesten, a Szentendrei út 62-
ben. Szülei Pesten, a ven-
déglátóiparban dolgoztak.
A Molnár családnak három
gyermeke volt, az apa tüdõ-
vészben huzamosan bete-
geskedett és 1920-ban meg-
halt. Gyermekei nehéz
anyagi körülmények között,
de szeretõ családi körben
nevelkedtek. A nyarakat
részben Gábor fiuk a Csin-
gervölgyben élõ nagyszü-
lõknél töltötte. Az elemi is-
kolai osztályokat és a polgá-
rit a VII. kerületi iskolákban
végezte. Anyagi okokból
nem tanulhatott tovább,
Budapesten a Rákóczi út
elején pincérként dolgozott
és egy évet Svájcban egy
családnál töltött. 1925. és
1927. között Pápán mezõ-
gazdasági szakiskolát vég-
zett, két évig dunántúli
nagybirtokokon dolgozott.

A Brazíliába 1930. május
26-án induló õserdei expe-
díció megérkezése után tár-
sai megbetegedtek és fel-
gyógyulásuk, hazautazásuk
költségének fedezésére fel-
szerelésüket pénzzé tették,
köztük Molnár fegyvereit,

lõszereit. Gábor mégis ma-
radt az õsvadonban; felsze-
relés, pénz, ismeretség, ta-
pasztalat nélkül. Rendkívüli
nehézségek között tartotta
fenn magát, majd egy Ford
ültetvényen vállalt munka-
vezetõi állást. Keresményé-
bõl idõszakonként saját va-
dászó-gyûjtõ expedíciót
szervezett. Tapasztalatait
naplójában örökítette meg.
Gyûjtéseit részben haza-
küldte, amelyért térítést
nem kapott, másik részét
helyben értékesítette kutatá-
si költségeinek fedezésére.

1932. március 7-én bal-
eset következtében mindkét
szemére megvakult. Hazaté-
rése után megtanult írógé-
pen írni, elsõ írása 1933-
ban jelent meg. A közlési le-
hetõségek anyagi segítséget
jelentettek, és fontos szere-
pük volt a fiatalember íróvá
válásában.

Elsõ kötetét, a „Kalandok a
brazíliai õserdõben”, 1940-
ben adták ki. Összesen 26
kötete, száznál több kisebb-
nagyobb tárcája, ismeretter-
jesztõ írása jelent meg. Elõ-
adásai, rádiójátékai hangzot-
tak el a rádióban; több köte-
tét külföldön is kiadták.

Vakon háromszor járt
Mongóliában, és 1972-ben
a brazil állam vendégeként
az Amazonas térségében.
Utazásairól szintén egy-egy
kötetben számolt be. Az író
budapesti tevékenységérõl
önálló írásokat indokolna a
városligeti, az állatkerti, a
Nemzeti Múzeum Termé-
szettudományi Osztályával
kialakított kapcsolata, a Rá-
kóczi út elején a Pannónia
étteremben végzett „borfi-
úi”, pincéri tevékenysége és
számos más téma.

Házasságából három
gyermeke született. Szoros,
családi, rokoni, baráti kap-
csolatokat tartott fenn. Bu-
dapesten a Váci utcában
trafikot nyitott, amely meg-
élhetésének legfõbb anyagi
bázisa lett. Fõvárosi és vi-
déki barátai itt gyakran fel-
keresték, egyfajta találko-

zóhely lett. Ifjú éveit Pes-
ten, fõként Murányi és Her-
nád utcákban, az utolsó két
évtizedét a XII. kerületben;
a Kis János altábornagy és
az Õzike utcában élte le.
Könyveinek nagyobb részét
itt írta. Sokat és eredmé-
nyesen dolgozott. Ehhez a
család segítsége mellett kül-
sõ segítségre egy fizetett al-
kalmazottra is szüksége
volt. 1980. október 29-én
lakásában baleset követ-
keztében halt meg. Kíván-
sága szerint Ajka-Csinger-
völgyben temették el. Aj-
kán emlékszobába került
hagyatéka, egy könyves-
bolt és köztéri szobor is õr-
zi emlékét. 2006-ban Mol-
nár Gábor Társaság ala-
kult, amely gyûjti hagyaté-
kát és emlékének ápolását
szervezi.

Tatai Zoltán

És van új
a nap alatt
– mond-
hatja, aki a

Kertvárosi Helytörténeti Fü-
zetek utolsó két számát kéz-
be veszi. Mindkét füzet a
Corvin Mûvelõdési Ház ki-
adásában jelent meg, a XVI.
kerületi önkormányzat tá-
mogatásával. 

A 11. számú füzetnek a
szerzõje, Varga Ferenc, A
XVI. kerületi sport története
I. – Rákosszentmihály és Ár-

pádföld címet adta. Ez
mintegy sejteti a várható
folytatást, a többi elõdtele-
pülés sporttörténetének
megjelenését. 

Részletesen tárgyalja a rá-
kosszentmihályi sporttevé-
kenységeket, négy szakasz-
ban, 1890 és 1920, 1921 és
1945, 1946 és 1979 között,
valamint 1980-tól 2007-ig,
mintegy 60 oldalon. Árpád-
föld kisebb sporttevékeny-
sége miatt hét oldalt kapott
a füzetben. A sportegyesü-

letek és sportpályák felsoro-
lása, valamint a felhasznált
irodalom zárja tanulmá-
nyát.

A 12. számú füzet szerzõ-
je, Koltayné Zolder Klára,
nehéz feladatot vállalt, ami-
kor 74 oldalon néhány szí-
nes melléklettel jeleníti meg
a kerület mûvészeti életét.
De talált megoldást: lexikon
jelleggel az alkotók életrajza-
it állította össze mûvészeti
áganként – festészet / rajz, fa-
faragás, faszobrászat, intar-

zia, textil,
szobrászat,
ötvösmû-
vészet, zo-
máncmûvesség / tûzzo-
mánc, üvegmûvesség, ke-
rámia / agyagmûvesség és
a templomok. A kiadvány
értékes része a színes mel-
léklet, a mûvészek alkotá-
saival. Gondos tipográfiája
és az említett színes mellék-
lete révén kiemelkedik a
korábban megjelent füze-
tek közül.

A Váci utca vak trafikosa
Száz éve született Molnár Gábor

Kertvárosi Helytörténeti Füzetek
A XVI. kerület emlékei

Molnár Gábor trafikja ma, a Váci utcában
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A Budapesti Történeti
Múzeum raktárai õrzik az
ország egyik legnagyobb ré-
gészeti gyûjteményét. Ezen
belül az Aquincumi Múze-
umban található a fõváros
történetének az õskortól a
honfoglalás korig terjedõ
idõszakából származó, milli-
ós nagyságrendû régészeti
emlékanyaga. A Látvány-
raktár azt a célt kívánta elér-
ni, hogy ebbõl a hatalmas
történeti forrásanyagból,
mûtárgy állományból minél

többet lehessen a látogatók
elé tárni a múzeum nemzet-
közi szinten is jegyzett kin-
cseibõl. Erre ad lehetõséget
az Aquincumi Múzeum
2007–2008-ban átalakított
új kiállítási épülete. 

A Látványraktár az õskor-
tól a honfoglalásig terjedõ
idõszak régészeti leletei kro-
nológiai és tematikus cso-
portosításával kíséri végig
Budapest, illetve Aquincum
történetét. Az egyszerû in-
stallációval beépített, bejár-

ható raktártérben a látogató
a megvilágított polcok között
egy múzeumi raktár érdekes
világába kerül. A bemutató
mintegy 1200 tárgy megte-
kintését teszi lehetõvé. A tá-
jékozódást a polcfeliratok, il-
letve a polcregiszterek segí-
tik. A kiemelkedõ tárgyak
forgatott képét pedig digitális
képernyõn közelebbrõl és
több oldalról is tanulmá-
nyozhatják az érdeklõdõk. 

A Látványraktár belsõ ki-
alakítása lehetõséget ad ar-
ra, hogy idõrõl idõre meg-
újulhasson a bemutatott
„raktári anyag”, és a BTM
régészeti feltárásainak kö-
szönhetõen gyorsan gyara-
podó régészeti leletek minél
hamarabb a nagyközönség
elé kerülhessenek. A tárlat
szeptember 20-tól tekinthe-
tõ meg.

(Forrás: www.btm.hu)

A Kulturális Örökségi Na-
pok (KÖN) országos meg-
nyitója szeptember 19-én az
Aquincumi Múzeumban
volt, és egyben
itt két új idõ-
szaki kiállítás is
nyílt meg ek-
kor: a „A Kel-
ták – Budapest
régészeti emlé-
keiben” és az
„Aquincumi lát-
ványraktár”. 

A KÖN megnyitóján kö-
szöntõt Hiller István oktatási
és kulturális miniszter, a fõ-
város kulturális fõpolgár-
mester-helyettese, és a III.
kerület polgármestere, Bús
Balázs mondott. Óbuda
polgármestere hangsúlyoz-
ta, hogy a kerület kiemelt fi-
gyelmet fordít a kulturális
örökség megóvására, védel-
mére: meg kell találni a kö-
zéputat, hogy a város újjá-
születhessen és megóvhas-
suk egyben a kulturális
örökségünket. 

A Szentendrei út 135.
szám alatt található mûem-
lék épület ad helyet az
Aquincumi Múzeum új ál-

landó és idõ-
szaki kiállításai-
nak. A KÖN
számtalan bu-
dapesti kínálata
között termé-
szetes volt a
nagy fõvárosi
múzeum (BTM

– Vármúzeum, Aquincumi
Múzeum, Kiscelli Múzeum,
stb.) részvétele. Budapest ke-
rületi gyûjteményei közül a
Tabáni Helytörténeti Gyûjte-
mény és Dokumentációs
Központ, az Óbudai Múze-
um, az Újpesti Helytörténeti
Gyûjtemény, az Angyalföldi
Helytörténeti Gyûjtemény, a
XVI. kerületi Laki Károly
Néprajzi Magángyûjtemény,
az Erdõs Renée Ház, a Pest-
erzsébeti Múzeum és a Cse-
peli Helytörténeti Gyûjte-
mény kapcsolódott be a nép-
szerû rendezvénysorozatba.

Az Újpesti Közmûvelõdési
Kör a szeptember eleji Új-
pesti Városnapok egyik záró
eseményeként felavatta az
újpesti Városháza falán
Semsey Aladár (1872–
1953) emléktábláját. A kör

képviseletében Somos And-
rás ügyvivõ emlékezett meg
város néhai polgármesteré-
rõl.

Az egykori brassói fõszol-
gabíró, majd fõjegyzõ,
Semsey Aladár a forrada-

lom után, 1919 és
1922 között Pest vár-
megye törvényható-
sági biztosaként irá-
nyította Újpest váro-
sát. 1922-tõl 1938-ig
a város folyamato-
san megválasztott
polgármestere. Hi-
vatali ideje alatt,
1929-ben Újpest
megyei jogú város
lett. Nevét ma park is
õrzi a kerületben.

Aquincumi Látványraktár

Mintegy 1200 tárgy tárult elénk

Kulturális Örökségi Napok 
A fõváros múzeumai és kerületi gyûjteményei

Megemlékeztek 
polgármesterükrõl

Somos András az emléktábla elõtt


