
XIV. évfolyam 1. szám 2011. január

Városunk
Budapesti Honismereti Híradó

Ingyenes

A Budapesti Történeti Mú-
zeum meghívója a decem-
ber 15-én nyíló, Festett ké-
pek a városról – 18–19. szá-
zadi látképek Pest-Budáról
(és Budapestrõl – a szerk.)
címû, vármúzeumi kiállításá-
ra invitál, melyet Vígh Anna-

mária, a NEFMI Közgyûjte-
ményi Fõosztályának veze-
tõje fog megnyitni. Ez a kép-
zõmûvészeti tárlat látogatói-
nak meglepetésére azonban
ennél szélesebb idõtartamba
ad betekintést: a török hódí-

Budapest Fõváros Levél-
tára október 11-én megnyílt
építészettörténeti kiállítása a
20. század elejének egyik
meghatározó hazai építésze,
a kilencven éve elhunyt Laj-
ta Béla elõtt tiszteleg. A tár-
lat egyrészt az alkotó szemé-

lyiségérõl alkotott képet kí-
vánja az eddigieknél árnyal-
tabbá tenni, másrészt pedig
részletesen bemutatja a fõ-
város építészeti örökségé-
nek fontos részét képezõ
munkáit. 

A HM Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum dísztermé-
ben október 25-én tartották
meg a „Múzeumok Minden-
kinek Program” – Múzeu-
mok oktatási – képzési sze-
repének erõsítése címû pá-
lyázat keretében megvaló-
suló Emberek az emberte-
lenségben címû múzeumpe-
dagógiai projekt nyitóün-
nepségét. A projektet a
Sziklakórház Múzeum (I.
ker., Lovas u. 4/c.) – Euró-
pában is páratlan és egye-
dülálló kiállítás – közel 19
millió forintos EU-s támoga-
tással valósítja meg. 

A múzeum tíz budapesti
általános iskolával és gim-

náziummal, valamint a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi

Egyetemmel kötött együtt-
mûködése keretében mint-
egy 1650 tanulót fogad és
biztosít számukra foglalko-
zásokat összesen 113 alka-
lommal. Saját szervezésû
szabadegyetem foglalkozá-
saikat a nagyközönség szá-
mára hirdetik meg a
2010/11-es tanévben, szin-
tén tíz alkalommal. Ezeken
bárki ingyenesen részt ve-
het: gyermekeknek, szülõk-
nek és nagyszülõknek bizto-
sítanak ezzel lehetõséget,
hogy együtt tanulhassanak
és ismerkedhessenek a
múlttal.

A jórészt csak városi le-
gendákból ismert Sziklakór-
ház – a korábban LOSK

Festett képek a városról
Kiállítás a Vármúzeumban

Az art deco hazai elõfutára
Lajta Béla építõ (1873–1920)

Múzeumpedagógia a Sziklakórházban
„Szigorúan titkos kórház és atombunker”

Pest és Buda a Sõtér család számára készült oltárképrészleten 
(Ismeretlen mester, 1700 körül – BTM)

Megnyitás elõtt az építészettörténeti tárlat

A múszaki ritkaságnak számító múzeum bejárata

(Folytatása a 2. oldalon.)

(Folytatása a 2. oldalon.)

(Folytatása a 5. oldalon.)
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Alig két évtizedes pályája
alatt Lajta rendkívül válto-
zatos, épületrõl-épületre új
megoldásokat felmutató,
ugyanakkor egyenletesen
magas színvonalú életmûvet

hozott létre. Legkorábbi al-
kotásai Lechner Ödön nem-
zeti szecessziós törekvései-
hez csatlakoztak. Elsõ jelen-
tõsebb figyelmet kapott, fõ-
városi épületei – az Izsó ut-
cai Malonyay-villa vagy a
Wechselmann-féle Vakok
Intézete a Mexikói úton –
1906 után az angol Arts and
Crafts, a finn nemzeti ro-
mantikus építészet és a ha-
zai népi építkezés tanulsá-

gait ötvözték. 1910
táján a Bárczy-éra
városvezetése nem-
csak iskolaprogram-
jának legigényeseb-
ben kivitelezett da-
rabját, a Vas utcai
Felsõ Kereskedelmi
Iskolát, de az új vá-
rosi könyvtár és kul-
túrpalota monu-
mentális feladatát is
Lajtára bízta, az
utóbbi megvalósítá-
sát azonban a hábo-
rú megakadályozta.
A pesti zsidó szent-
egylet építészeként

mûködésének fontos terepe
volt a síremlékmûvé-
szet is, ahol rendkívü-
li díszítõ-fantáziája
nemes anyagokban
ölthetett testet. Lajta
1910 körüli érett al-
kotásai – például a
mai Új Színház a
Paulay Ede utcában,
testvéreinek Szervita
téri üzletbérháza vagy
az említett iskolaépü-
let – a korszak euró-
pai élvonalába sorol-
hatók, sok tekintet-
ben pedig már az
1920-as évek art
decoját, moderniz-
musát elõlegezik.
Nem meglepõ, hogy
az 1930-as évek ma-
gyarországi progresszív épí-
tészete éppen Lajta Bélában
lelte meg egyik elõdjét.

A nagyszabású tárlattal
egy idõben valósul meg a
„Lajta Béla virtuális archí-
vum” elnevezésû on-line
projekt, amely az építészre
és mûveire vonatkozó képi

és írott dokumentumok,
egykorú sajtóanyag lehetõ
legteljesebb összegyûjtését
és jól áttekinthetõ rendszer-
ben való prezentálását kí-

sérli meg, helyt adva egyút-
tal a Lajta-kutatás legújabb
eredményeit képviselõ ta-
nulmányoknak is. A február
11-ig látogatható kiállítást
Moravánszky Ákos, a züric-
hi mûegyetem professzora
nyitotta meg. 

(Forrás: www.bparchiv.hu)

tók Budáról való kiûzésétõl
szinte napjainkig. 

A városkép, a veduta
mint mûfaj igazán azonban
a 18. században vált elter-
jedtté, amely a kiállított
anyagban is jól érzékelhetõ.
A Pest-Budát, majd az
egyesített fõvárost festmé-
nyeiken háttérként, vagy ki-
emelt témaként ábrázoló
festõmûvészek által meg-
örökített képek a fényképe-
zés elterjedéséig dokumen-
tumértékûnek számítanak,
a késõbbiek inkább a város
hangulatát õrzik meg, felvil-
lantva egy-egy esemény,

anekdota vagy legenda em-
lékét is. 

„A 18. századi oltárképek,
19. századi cégérek és tájáb-
rázolások, sokszor díszletsze-
rû látképek és városrészletek
és néhány 20. századi példa
bemutatásával nem annyira
a város fejlõdését, hanem az
ábrázolás igényeinek válto-
zását, a Pest–Budáról, majd
Budapestrõl készült veduták
változatos voltát igyekeztünk
érzékletessé tenni a Fõváro-
si Képtár festmény-gyûjte-
ményének anyagából 72
mûalkotást válogatva” – ol-
vashatjuk tájékoztatójában.

E képek között a tárlat
rendezõje, Mattyasovszky-

Zsolnay Péter jóvoltából
még a város kialakulásának
történetét jól ismerõk is „el-
varázsoltan” bolyonghat-
nak, korábbról nem ismert,
sosem látott képeket fedez-
ve fel minden teremben.
Igazi unikum – és a kiállítás
meghívóján is ez szerepel –
egy 1700 körül a Sõtér csa-
lád számára, ismeretlen fes-
tõ által készített oltárkép,
amely megdöbbentõ részle-
tességgel ábrázolja Pest vá-
rosát és mögötte a budai
Vár majdnem egészét. 

Az elsõ benyomások után
a céltudatos látogató egy-
egy konkrét városrész, utca,
tér, épület nyomába is ered-
het, nyomon követve annak
fejlõdését, vagy változását,
átalakulását az évszázadok
alatt. Igaz, ekkor már a tár-

latra szánt 1–2 óra már nem
elegendõ, a kutakodáshoz
érdemes egy másik alka-
lommal visszajönni, jegyzet-
füzettel is felszerelkezve.

Hasonló meglepetéssel
2004-ben – igaz nem kiállí-
tás formájában, és csak a
reformkortól napjainkig ter-
jedõ idõszak grafikáit, fest-
ményeit bemutatva – a Cor-
vina Kiadó szolgált, amikor
megjelentette Várnai Vera
Festõi Budapest címû albu-
mát. A fõvárosi lokálpatrió-
ták csak reménykedhetnek
abban, hogy a Budapesti
Történeti Múzeum e tárlat
reprezentatív katalógusára
össze tudja „koldulni” a fe-
dezetet, ezáltal a február 27-
én záruló kiállítást sokan
otthonukba is „elvihetik”.

gábriel

Festett képek a városról
Kiállítás a Vármúzeumban

Az art deco hazai elõfutára
Lajta Béla építõ (1873–1920)

folytatás az elsõ
oldalról

folytatás az elsõ
oldalról

A New York Kávéház szélfogója 
1902 körül (BFL)

A Parisiana mulató 1908–1909-ben
– VI. ker. Paulay Ede u 35. (BFL)
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Baross utcai épületünk-
ben november 10-én nyílt
meg a felújított, felfrissített
helytörténeti kiállításunk.
Szinte minden tematikai
egységet igyekeztünk színe-
síteni, látványosabbá tenni.
Ennek érdekében olyan,
eddig a raktárunkban pihe-
nõ tárgyakból válogattunk,
amelyek számot tarthatnak
a látogatók érdeklõdésére.

Az állandó kiállítás koráb-
bi „mozis” része helyén ala-
kítottuk ki a Pesterzsébethez
több szállal kötõdõ Szecsõdi
Irén operaénekesnek szen-
telt emléksarkot; a mûvész-
nõt ábrázoló portréval, a
fellépéseirõl készült fotókkal
és érdemei elismeréséül ka-
pott kitüntetéseivel. 

Kibõvítettük a helyi dalkö-
rök történetét bemutató

összeállításunkat is. A nagy
népszerûségnek örvendõ
serlegek mellé érmeket, dal-
körös igazolványokat és egy
dalkörös karmesteri pálcát
helyeztünk ki.

Újdonság a kiállítás azon
része, amely a pesterzsébeti
gyáripar történetének egy-
egy pillanatát villantja fel.
Ennek során fényképeket,
munkakönyveket és az üze-
mek termékeit, illetve a rájuk
emlékeztetõ különbözõ em-
léktárgyakat mutatunk be. 

Teljesen új az a vitrin is,
amelyben a két világháború
közötti mindennapi életnek
kívánunk emléket állítani,
keménykalappal és a hozzá
tartozó tisztító kefével, illet-
ve kávéfõzõvel és kávéskan-
nával. Itt emlékezünk meg
továbbá az elsõ és második

világháborúról, tábori leve-
lezõlapokkal, hivatalos ira-
tokkal és személyes emlék-
tárgyakkal.

Szintén felfrissítettük az is-
kolai és vallási élettel foglal-
kozó részt: elõbbihez iskola-
szereket, iskolai évkönyve-
ket, jelvényeket tettünk be,
utóbbihoz többek között
imakönyvet, rózsafüzért és
szentképeket. Nagy örö-
münkre Galler Péter helyi
gyûjtõ jóvoltából visszake-
rült az egykor a Schrõder
család tulajdonát képezõ
kereszt is.  

Felújítottuk a korábban
közlekedést és Önkéntes
Tûzoltó Egyletet bemutató
vitrint. Egyrészt kibõvítettük
20. század eleji bérlettel, jo-
gosítvánnyal és egy tûzoltót
ábrázoló kis fémszoborral.
Másrészt az egykor virágzó
helyi vendéglátás és a báli
élet emlékeibõl válogattunk.

Az enteriõröket is igyekez-
tünk még érdekesebbé tenni.
A 20. század elsõ évtizedeit
megidézõ szalon berendezé-
sét átalakítottuk, új elemek-
kel bõvítettük, csakúgy, mint
az 1950-es, 1960-as évek
mindennapi életére jellemzõ
konyhát. Létrehoztunk egy
hirdetési sarkot a 20. század
elsõ felének reklámjaiból. Itt
elhelyeztük egy 1930-as
évekbõl származó telefon-
könyv fénymásolatát is,
amelyet a látogatók kedvük-
re lapozgathatnak, és szeren-
csés esetben régi ismerõsök
nevével találkozhatnak.

Reméljük, hogy ezeket a
változtatásokat ugyanolyan
szeretettel fogadják látoga-
tóink, mint amilyen szeretet-
tel mi dolgoztunk a kiállítá-
son, s tovább nõ az érdeklõ-
dés a kerület múltja és érté-
kei iránt.

Skaper Brigitta

A Magyar Nemzeti Filmar-
chívum Kurutz Márton ku-
tatására támaszkodva DVD-
n kiadta hét amatõrfilmes-
nek az 1956-os forradalom-
ról megõrzött felvételeit,
melyek kísérõzenéjét Gánó-
czy József válogatta.

A változó színvonalú fel-
vételeken a forradalom kez-
dete, a harcok és a hétköz-
napok, valamint az újra hó-

doltatott Budapest élete
egyaránt feltárul elõttünk. A
fõváros belsõ kerületeinek
szinte mindegyik, ’56-ban
fontos szerepet betöltõ cso-
mópontja filmre került – a
budai Vártól a Corvin kö-
zig. A szovjet hadsereg
harckocsijai és páncélozott
gyalogsági jármûvei mellett
a rommá lõtt épületek, sé-
rült villamosok, barikádok,

halottak és köztéri sírok,
lopva felvett harcjele-
netek, magyar és
orosz nyelven a
„Ruszkik haza!”
felirat, a Sztálin-
szobor darabolás,
könyvégetés több
filmben visszatérõ
motívum.     

A hét operatõr (Dudás
László, Gánóczy József, Jan
Kodet, Karel Cerny, Szabó
Antal, Borza József, Magay

András) a filmek
elkészítésével

és megõrzé-
sével tiszte-
letre méltó
fe ladatot
vállalt el.

Fõként ne-
kik köszön-

hetõen hiteles
felvételeken ismer-

hetjük meg az ’56-os Buda-
pest életét.

g.t.

Amatõrfilmek ’56-ról

Felújított helytörténeti kiállítás  
Pesterzsébeti Múzeum

Szecsõdi Irén operaénekes emléksarka

A várossá alakulás emlékei
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A 250 éve, 1760. szep-
tember 16-án Komáromban
született Kultsár István elsõ-
sorban szerkesztõi és mecé-
nási, fõként Pesthez kötõdõ
tevékenységével írta be ne-
vét a magyar mûvelõdéstör-
ténetbe. A november 18-án
a Petõfi Irodalmi Múzeum-
ban tartott egynapos elõ-
adássorozat és mûsoros est
– Budapest Fõvárosa Levél-
tára, valamint a múzeum tá-
mogatásával – az õ szemé-
lyiségét és munkásságát
idézte meg.

Mivel az eseményt tervezõ
szervezõhármas tagja volt
az azóta elhunyt Kerényi Fe-
renc, irodalom- és színház-
történész is, alakját és mun-
kásságát az elsõ elõadó,
Thimár Attila idézte fel, aki
ezt követõen Kultsár István
és Révai Miklós kapcsolat-
történetét tekintette át. Õt
követte a többi délelõtti elõ-
adó: Csörsz Rumen István a
Kultsár által szerkesztett lap
közköltészeti vonatkozásai-
ról, Lõcsei Péter szombat-
helyi kapcsolatrendszerérõl,
Buda Attila pedig a Hazai és
Külföldi Tudósítások Euró-
pán kívüli hírszolgáltatásá-
ról feltárt ismereteket foglal-
ta össze. Délután szintén
négy elõadó követte egy-
mást: Hidvégi Violetta a
szépmesterségek, Sirató Il-
dikó a nemzeti teátrum, Tari
Lujza a zenei vonatkozások,
Horváthné Major Rita pedig
a táncmûvészet és Kultsár

kapcsolatáról számolt be, a
legújabb kutatások alapján.

Ezt követõen Szabó And-
rás elõadómûvész részlete-
ket olvasott fel a Hazai és
Külföldi Tudósítá-
sokból, majd a
Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egye-
tem hallgatói ka-
marakoncer t tel
szórakoztatták a
jelenlevõket: töb-
bek között dalla-
mok hangzottak
el Bartók Béla fel-
sõiregi és Kodály
Zoltán bukovinai
gyûjtésébõl, illet-
ve hangszerszólók
és énekkari dara-
bok kerültek sor-
ra. Mûsoruk sok-
szorosan kivívta a
jelenlévõk elisme-
rését.

A rendezvény
sikerét a közremû-

ködõkön és támogatókon
kívül elsõsorban Hidvégi Vi-
olettának köszönhette, aki
minden közbejött akadályt
legyõzve munkálkodott a
két évvel korábban kitûzött
cél megvalósításáért. Jó
nap volt, megérte.

buda

Disszertációk Budapest
Fõváros Levéltárából elne-
vezésû sorozata 2. kötete-
ként mutatta be november
26-án a fõváros
levéltára Hor-
váth J. András
„A megigényelt
világváros. Bu-
dapest hatósá-
ga és lakossága
a városegyesítés
éveiben” címû
tanulmányköte-
tét.  A könyv
szerzõje a fõvá-
rosi hivatal- és
intézménytör-
ténetet a lokális megközelí-
tésen túllépve egy tágabb
összefüggésrendszerbe he-
lyezve vázolja fel, nemzet-

közi kitekintést is alkalmaz-
va. Eddig három kötet és
több tanulmány köszönhetõ
tevékenységének. 2006-tól

a Levéltári
Szemle fõszer-
kesztõje, mun-
kásságát nem-
rég Gárdonyi
Albert Emlék-
érem adomá-
nyozásával is-
merték el.

Véleménye
szerint „a bu-
dapesti törté-
nések mind az
urbanizációs

fejlõdés jellemzõit, mind a
várospolitikusok magatartá-
sát és megnyilvánulásait te-
kintve egy általánosabb jel-

legû várostörténeti vonulat-
ba illeszkednek.”

Alcímétõl eltérõen nem
1873-tól de már az 1860-tól
az 1890-ig tartó idõszak vá-
rospolitikai történéseibe ad
mély, társadalomtörténeti
megközelítést is felhasználó
betekintést könyve. 

Horváth konkrétan defini-
álja is célját: „az egykori fõ-
városi önkormányzat, mint
»erkölcsi testület« különféle
megnyilvánulási formáin, az
intézménykomplexum mû-
ködési sajátosságain keresz-
tül érzékeltetni a városegye-
sítés-kori budapesti város-
politika szereplõinek törek-
véseit, szándékait, gondo-
lat-, érzelem- és értékvilá-
gát.”

Közel ötszáz oldalas köte-
tének elsõ felében fõként a
budapesti várospolitikát
alakító személyek, csopor-
tok, szervezetek elképzelé-

seit, tevékenységeit vázolja,
míg második felében az
ezek eredõjeként kialakuló
városi infrastruktúra válto-
zásairól szerzünk tudomást.
Jegyezzük meg, nem közép-
iskolás fokon! 

A szerzõ nem elégszik
meg a történések leírásával,
minden esetben a változá-
sok hátterét is vizsgálja,
okozati összefüggéseket fel-
tárva. Horváth a hazai tör-
téneti irodalomban érdekes
és újszerû megközelítések
alkalmazásával egyedi, és a
vizsgált fõvárosi korszak ké-
sõbbi kutatói számára évti-
zedekig kikerülhetetlen mû-
vet alkotott. A kötetet Vörös
Károly publikált kutatásá-
nak egyfajta meghaladása-
ként is méltatta bemutatója,
Gyáni Gábor, a Magyar Tu-
dományos Akadémia leve-
lezõ tagja.

GT

Kultsár István emléknap 
Petõfi Irodalmi Múzeum

A megigényelt világváros
Budapest hatósága és lakossága 

a városegyesítés éveiben

Az egyik elõadó, Buda Attila 
sajtótörténeti ismereteket foglalt össze
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„Kép és krónika” volt a
mottója a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Budapest
Gyûjteménye által decem-
ber 3-án, a Központi
Könyvtár Fogadótermében
szervezett rendezvénynek,
amely az illusztráció törté-
netét és szerepét tárgyalta.
Fõként a 19–20. század hír-
lapjaiból merítettek az elõ-
adók és kamarakiállítás
anyaga egyaránt.

A könyvtár fõigazgatója,
Fodor Péter üdvözölte a
vendégeket, majd Sándor
Tibor, a Budapest Gyûjte-
mény vezetõje a könyvtáros
és az olvasó találkozásának
szempontjából közelített a
tárgyhoz, és hangsúlyozta

utóbbiak igényét a képekre.
Gyáni Gábor professzor tör-
ténészként a múlt vizuális
nyomait, mint forrásokat ér-
tékelte, idézve Jakob Burg-
hardt szavait: „Nemcsak ta-
nítani, gyönyörködtetni is!”
Képi reprezentáció történeti
gyümölcsöztetése a megis-
merési folyamatban a csata-
képektõl kezdve, foto és film
felhasználása adták elõadása
súlypontját, de voltak szavai
a liberális én válságáról is,
sok személyt és adatot említ-
ve. Figyelmeztetett Leopold
Ranke 1824-es mondásának
máig – a képekre is! – érvé-
nyes igazságára: „Úgy ábrá-
zolni ahogy volt!”

Az 1850-es évek sajtóké-
peit elemezte Révész
Emese (Képzõmûvé-
szeti Egyetem), sokat
levetítve közülük. A
magyar képes sajtó
fajtái, a laptípusok
változatai és változá-
sai ismertetése során
utalt Lakatos Éva és

mások sajtótörténeti
munkásságára. „Ju-
talomképei” után a
Geiger-féle sorozat,
majd a populáris gra-
fika kelti a jelenlét il-
lúzióját az olvasóban
és segít a magyar tör-
ténelem által egyálta-
lán nem indokolt op-
timista múltkép kiala-
kításában. Tomsics
Emõke (Nemzeti Mú-
zeum) a reprodukció
fejlõdését vizsgálta, a
nyomtatott képek faj-
táin keresztül. Nem
véletlenül nevezték
például a Képes Újságot „a
magyar nép mulattatva ok-
tató barátjának”. Korban
közelebb vizsgálódott Bu-
zinkay Géza sajtótörténész.
Az élclapok és a karikatú-
rák növekvõ népszerûsége
és jelentõsége hozzájárult a
közvélemény formálásá-
hoz. Egészen az 1950-es
évekig szerepe a filmmel
vetekedett – példaként
hallhattuk a Ludas Matyi
600 000-es példányszámát.
(A szomszédos teremben a
könyvtár 19. századi illuszt-

rált sajtókiadványaiból vá-
logatást láthattunk.) Ezt kö-
vetõen az elõadókkal egy
pódiumbeszélgetés (Régi
képek a mai nyilvánosság-
ban) zárta a rendezvényt,
Fábri Anna irodalomtörté-
nész vezetésével Basics Be-
atrix mûvészettörténész és
Bihari Péter történész köz-
remûködésével.

Konferenciájuk jól érzé-
keltette a képi ábrázolás nö-
vekvõ szerepét a közvéle-
mény formálásában.

Róbert Péter

0101/1 rejtjelszámú szigorú-
an titkos kórház és atom-
bunker – hazai történelmi és
nemzetközi szintû szenzáció.
A hely a szellemével és nem
vitrinekkel és tablókkal ok-
tat. A viaszfigurákkal és ko-
rabeli berendezési tárgyak-
kal felszerelt létesítmény
zegzugos termeiben valódi
izgalmakat élhet át, ahogy
felfedezi a háborús állapo-
tokat és a hidegháború esz-
közeit eredeti környezetük-
ben. A Terror házán kívül
nincs az országban egyetlen
olyan múzeum sem, ahol az
1945-ös és 1956-os esemé-
nyek eredeti környezetük-

ben, abban az épületben
lennének ábrázolva, kiállít-
va, ahol azok megtörténtek.
A létesítmény volt a védõk
utolsó mûködõ kórháza
1945-ben, az ostrom során.
Rengeteg sebesültet kezel-
tek itt, a kapacitás három-

négyszeresét, döbbenetes
körülmények között.

1956-ban szintén ellátták a
sérülteket, majd bebörtönöz-
tek sokakat felépülésük után.
A 60-as években korszerû-
nek számító kórház berende-
zése máig fennmaradt. Mû-

ködõképes gépészete nap
mint nap ellátja feladatát. A
látogatók megtekinthetik a
kórházat, korabeli felszerelé-
sét. Viaszfigurák keltik életre
a háborús állapotokat a hadi
orvoslás története kiállításo-
kon. A II. világháborús né-
met–magyar harcálláspont
2009-es újdonság. (A bar-
langrendszerben a kórház
közelében volt a tényleges
harcálláspont.) A hideghá-
ború polgári védelmi eszkö-
zei – a gázálarcoktól, vegyi
mentesítõ készletektõl a su-
gárbetegség kezelésére szol-
gáló készítményekig – máig
a korszak hátborzongató
mementói. A létesítmény
mûszaki kuriózumnak szá-
mít. Bõvebb ismertetés a
honlapjukon található.

(Forrás:
www.sziklakorhaz.hu)

Kép és krónika
Elõadások és kamarakiállítás

Sándor Tibor levezetõ elnök 
és Buzinkay Géza

Egy lap a kamarakiállításról

A kórtermi enteriõr (Fotók: Sziklakórház Múzeum)

• folytatás az elsõ
oldalról

Múzeumpedagógia a Sziklakórházban
„Szigorúan titkos kórház és atombunker”
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Az Aranytíz Helytörténeti
Klubban december 9-én
Déry Attila Ybl- és Reitter
Ferenc-díjas építész, az egy-
kori Országos Mûemlékvé-
delmi Hivatal tudományos
osztályának vezetõje, „A
Bécsi utcától az Arany Já-
nos utcáig” címmel tartott
elõadását Vízy László Reit-
ter Ferenc-díjas építész ve-
zette be.

A Bécsi utca valamennyi
épülete mûemléki környe-
zetben áll, és a világörökség
által védett terület környe-
zetében a mûemlékvédelmi
hatóság hozzájárulása szük-
séges minden építési tevé-
kenységhez, tervek engedé-
lyezéséhez, mûemléki és he-
lyi értékvédelmi felújításhoz
egyaránt.

Az egykori újváros fejlõ-
dését II. József rendelkezé-
se óta egységes tervek és
koncepciók tették lehetõvé
és határozták meg. Utcák
és telkek jöttek létre, min-
dig átfogó tervek szerint,
amelyeket törvényekkel
erõsítettek meg. Budapest
ügye nem municipiális (az-
az nem helyi) ügy, ahogyan
egykor Deák Ferenc nyug-
tatta az aggódó városatyá-
kat. Budapest belsõ város-
része, az V. kerület történel-
mi épületegyüttese meg-
maradását és fenntartását
is kormányhatározat védi
1966 óta. 

Egyes épülettípusok jel-
lemzõek a területre. Azon-
ban alapvetõen meghatáro-
zó a kijelölt és megtervezett
utcák és terek rendszere és a
telekosztás. A legrégebbi,
barokk épületek sorra felta-
lálhatók a mai állóépület-
ben: Október 6. utca 26.,
Nádor utca 23., József
Attila utca 24. és a Bé-
csi utca 10., az egyko-
ri Del Medico panzió
Pogány Móricz tervez-
te legfelsõ emeletével.
A klasszicizmus leg-
szebb épületeit Hild
József és kortársai épí-
tették. 

Az eklektika és sze-
cesszió szép példái kö-
zül kiemelte a Kár-
mán-Ullman építész-
páros Szabadság téri,
amerikai nagykövet-
ség épületegyüttesét.
Ugyanõk tervezõi vol-
tak a Fischer üzletház-
nak, Az Iparterv egy-
kori modern épülete
még a szocreál elõtti, a
romos Budapest sérü-
léseit helyreállító új építészet
lázában született. Az OTP
székház modern lipótvárosi
együttese, a világváros e
korszakának példaértékû al-
kotása, amelyet Gulyás Zol-
tán Ybl-díjas építész terve-
zett 1964-ben és õ maga
megújította 1989-ben. A
Bécsi utcának egyetlen bel-
városi épülete, az egykori
Budapest szálló (jelképes a
név) Bukovics Gyula terve
szerint épült, aki a földmû-
velésügyi minisztérium pa-
lotájának tervezõje volt,
amelyet az új utca (most a
Belváros fõutcája) keletke-
zésekor emeltek. Az 1870.
évi nemzetközi tervpályázat
ajánlása, és Fõvárosi Köz-
munkák Tanácsának egyik
elsõ jelentõs városrendezési
akciójának eredményeként
1874 óta összeköti a (régi)

Belvárost az újvárossal, a
Lipótvárossal.

Déry Attila elõadásának
konklúziója, hogy vala-
mennyi, a Lipótváros e te-
rületén található épületnek
története, városépítési érté-
ke van. Ezért meggyõzõdés,
és szakmailag megalapozott
kutatásain alapuló javaslata
– mint a Budapest építésze-
ti topográfia kutatójának és
szerzõjének – az egész  V.

kerület minden egyes épüle-
tének mûemléki védelme. 

Egy most alakuló ifjúsági
szakmai szervezet célul tûzte
ki Budapest fõváros V. kerü-
letének minden egyes épü-
letét felvenni a mûemléki je-
lentõségû terület (MJT) vé-
dett kategóriába, azzal a fel-
tétellel, hogy ott épület nem
bontható – miként évtizede-
kig ez volt a törvény – és a
bontás kivétel csupán.

Erre – végül is a több év-
tizedes „hallgatás” után – a
megalkotandó világöröksé-
gi törvény ad lehetõséget,
amelyet létrehozni sohasem
lehet késõn, de késedelme
sok gond forrása lehet és
kockáztatja az ország, a fõ-
város és annak V. kerülete a
világörökségi státusz elvesz-
tését.

Vízy László

Egy-egy új terv (plánum)
vitája mindenkor felveti a
történeti városközpont meg-
újításának ügyét, és a hely-
történet iránt érdeklõdõk
azon igényét, hogy szembe-
nézzünk a múlttal, értékei-
nek megtartásán munkál-
kodva.

A fõváros V. kerületének
távlati fejlesztési terve – Bel-
városi Rekonstrukció: 1966
óta kormányhatározat ga-
rantálja a történeti épület-
együttes megmaradását, ki-
jelöli a Budapest ostroma
után keletkezett üres telkein
beépíthetõ új épületeket. A
terv 10 évenkénti felülvizs-
gálatát rendeli el. 

A jogi háttér azonban a
rendszerváltoz(tat)ást köve-
tõen jelentõsen megválto-
zott. Hiszen éppen 1992-
ben szûnt meg a történeti
városközpontok és mûemlé-
ki együttesek megmaradá-
sát védõ bontási tilalom jog-
szabályi rendelkezése, az
úgynevezett deregulációs
törvénycsomaggal. Az ügy
érdekessége, hogy például
éppen ebben az idõszakban
(1987-ben) csatlakozott Ma-

gyarország, a Világörökség
nemzetközi konvencióhoz.
A nemzetközi szerzõdés és
kötelezettségvállalás alapján
vették fel a pest-budai pa-
norámát a világörökség
jegyzékébe.

Hazai törvénykezésünk
azonban errõl rendelkezni
elfeledkezett, amint erre
Vákár Tibor jeles lipótvárosi
építész-városrendezõ már
1989-ben figyelmeztetett,
hogy hazai mûemléki-
együtteseinket nem védi (vi-
lágörökségi) törvény.

Ez kulturális örökségünk
egyik hordozójának, a mû-
emléki épületegyütteseknek
csökkenését eredményezi.
Mindkét ügyben immár sür-
gõs korrekcióra van szük-
ség. A tõke szabad áramlá-
sának, a tulajdon „szabad-
ságának” korlátja, éppen a
jól értelmezett és törvénybe
iktatott, s megbecsült identi-
tástudat és korrekt mûem-
lékvédelem (divatos szóval
értékvédelem, vagy a hang-
zatos, de tartalom nélküli
épített környezet védelme)
együttesen szabhat gátat.

Vízy

Lipótvárosi épületsorsok
A Bécsi utcától az Arany János utcáig

Gondolatok a városképrõl

Az egykori Fischer üzletház a Bécsi
utca és a Harmincad utca sarkán 
(Fotó: Déry Attila)
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Budapest VIII. kerületé-
ben, az egykori bolgárkerté-
szet helyén áll a Százados
úti Mûvésztelep. Kora?
2011-ben lesz százéves! Ez
Európa legrégebben, folya-

matosan mûködõ, Buda-
pesten elsõként megnyílt,
mûvészek által lakott mû-
vésztelepe.

Nemrég, alig pár hónapja
hagyta el örökre ott lakó
mûvésztársait Búza Barna,
a 100 éves szobrászmûvész.
95 éves korában – a „Jó-
zsefvárosi séták” könyvhöz
anyagot gyûjtve – még ven-
dégül látott és mesélt az ak-
kor 95 éves mûvészteleprõl.
Most kegyelettel emlékezem
rá és köszöntöm a Mûvész-
telepet – s lakóit – a 100.
évfordulón. 

Az 1900-as évek elején –
a külföldrõl is hazatértekkel
– sok festõnek, szobrásznak
csak lakása, albérlete volt.
Alkotómunkájukhoz – külö-
nösen a szobrászoknak –

m û t e re m
kellett, vol-
na! A mû-
vészv i lág
tagjai kö-
zül voltak,
akik ebbeli
i g é n y ü k -
nek han-
got is ad-
tak. Kallós
Ede, a Vö-
rösmarty-
szobor al-

kotója Bárczy István polgár-
mesternek javasolta, hogy
épüljön Pesten mûvésztelep.
1909-ben Kallós három
mûvésztársával, Szeszák Fe-
renccel, Horváth Gézával és
Margó Edével személyesen
– „a mûvészet szent nevé-
ben” – kérték, segítsen a
mûvészeken. 

Jókor szóltak, hisz 1909-
ben indult a Bárczy-féle
kislakásépítési program,
ami 1912-ig hatezer lakás
felépítését eredményezte. A
mûvészetpártoló, mecénás
polgármester foglalkozott a

megoldás lehetõségével.
Több helyszín, terv szüle-
tett. Stróbl Zsigmond támo-
gatást kért a kulturális
ügyek intézõjétõl. A polgár-
mester, hogy „...sokat ne
veszõdjék a kérdéssel..., ki-
jelölt a Kerepesi út mentén
egy káposztáskertet, hogy
majd egy szebb helyen, job-
bat és nagyobbat kapnak.
Ebbõl lett a Mûvésztelep...,
de ez a majd kitolódott a
közbejött világháború miatt.
A háború után meg örül-
tünk, hogy élünk, nemhogy
még válogassunk helyünket
illetõleg...” – emlékezett
vissza Medgyessy Ferenc
szobrász. 1909–1911 kö-
zött, Wossala Sándor tervei
alapján, 15 földszintes ház-
zal, 25 mûtermes lakással
megvalósult Pesten a mûvé-
szek álma, a mûvészfalu.

A Százados úti
Mûvésztelep ma-
radt e helyen, az
akkor még Kõ-
bányához tarto-
zó, volt bolgár-
kertészet terüle-
tén.  Ott, de már
nem a periférián.
Az elsõ lakók, a
honfoglaló mû-
vés z -e lõde ink

1911-ben még kõbányaiak
voltak. A Százados úti Mû-
vésztelep közigazgatási te-
kintetben 1949-tõl a VIII.
kerülethez tartozik. Mi, a
Mûvésztelep mai lakói és
mûvészei már józsefvárosi-
ak vagyunk – fejezte be egy-
kor meséjét Búza Barna.

Felkerestem a mûvésztele-
pen Szabó Gábor szobrász-
és éremmûvészt, a Mûvész-
telep Egyesület alapító elnö-
két. Sok újat mondott ma-
gukról, elõdeikrõl. Kiállítá-
sokról, gondokról, sikerek-
rõl. Most csak annyit: A mû-
termek 44 mûvésznek bizto-
sítják az alkotáshoz szüksé-
ges helyet. Van közöttük
szobrász, festõ, éremmû-
vész, ötvös, grafikus, belsõ-
építész, restaurátor, fotómû-
vész, dokumentumfilmes és
mûvészettörténész is. Várják
az alkotótelep 100. születés-
napját, ünnepi elképzeléseik
még kiforratlanok.               

Gavlik István

A pesti éjszakai élet ismert
alakja, nyugodtan mond-
hatjuk színfoltja volt Seress
Rezsõ évtizedeken át. Dalait
– különösen a Szomorú va-
sárnapot – világszerte ját-
szották, de a szerzõ füstös
kocsmákban püfölte a zon-
gorát, rekedtes hangon éne-
kelve örökbecsû számait.
Sokakat megihletett sorsa
újságcikkek garmadája fog-
lalkozott vele, könyvek is
születtek életérõl. Utóbbiak-

hoz csatlakozik Gál Róbert
Szeressük egymást gyerekek
– Seress Rezsõ története cí-
mû, a Rózsavölgyi kiadónál
megjelent könyve.

Rezsõ (egyébként inkább
a Rudolfot hasz-
nálta) komáromi
családból szárma-
zott. Angyalföl-
dön a Spitzer csa-
lád küszködött a
krajcáros gon-
dokkal. Vissza-

mentek Komáromba, ahol
Rezsõ artistasággal próbál-
kozott, de baleset érte.

Elsõ száma révén zongo-
rista lett a Kis New York ne-
vû étteremben, a mai Ku-
lacsban. Több mint három
évtizedig minden este itt
szórakoztatta a vendégeket.
Egymás után írta slágereit,

legnagyobb si-
kert a Szomorú
vasárnap ért el,
ez nem volt telje-
sen pozitív, mert
sokan még ön-
gyilkosok is let-
tek hatására...

Polgárinak talált számait a
sztálinista diktatúra nem
kedvelte, áthelyezték az
Akácfa utcai Kispipa ven-
déglõbe, itt zongorázott
1967-es nyugdíjazásáig.

Gál Róbert könyve nem-
csak egy muzsikus élettör-
ténet. Felvonul benne jó
néhány évtized zenei és
mûvész társadalma, renge-
teg arc villan fel, sok-sok is-
merõs névvel találkozunk
benne. A kor hangulatát
villantja fel a kötethez mel-
lékelt CD, Seress Rezsõ
számaival.

Róbert Péter

Káposztáskertbõl Mûvésztelep
Százéves Európa legrégibb „mûvészfaluja”

Szeressük egymást gyerekek
Seress Rezsõ története

Lányi Dezsõ mûterme

A Százados úti Mûvésztelep 1911-ben (A fotók 
a BTM 2003. évi kiállítási anyagából származnak)
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A tehetséges ifjúnak 25
éves korától a reformkori
Buda és Pest, majd Buda-
pest az otthona, ahol megél-
hetést majd elismerést egy-
aránt kapva teljesedhetett ki
alkotómûvészi tevékenysé-
ge. A 19. században divatos
verbunkos muzsikából is
építkezõ magyar nemzeti
opera megteremtése Erkel
Ferencet a hazai zenei élet él-
vonalába emelte – 1840 és
1885 között kilenc Erkel-
opera született. Noha nem-
zetközi sikert, elismerést so-
sem aratott, de a magyar
identitástudat, a nemzeti ér-
zés kialakításában jelentõs
szerepet töltött és tölt be. Ta-

lán nincs is olyan magyar,
aki ne emlékezne a Bánk
bán (1861), a Hunyadi Lász-
ló (1844) egy-egy dallamára,
vagy Kölcsey Himnuszának
megzenésített változatára
(1844) – utóbbi kettõt a
Bach-korszakban betiltották.  

Pest-Buda közönsége
1835-ben a budai Magyar
Színjátszó Társaság karmes-
tereként találkozik vele rend-
szeresen, majd a várszínházi
elõadások megszûnése után
1836-ban a mai Vörösmarty
térre nyíló Pesti Városi (Né-
met) Színház másodkarmes-
teri munkáját végzi. A követ-
kezõ évadban az akkor in-
duló Pesti Magyar Színház –
a késõbbi Nemzeti Színház,
a mai Rákóczi út 1. számú
épület helyén – ügyelõje,
majd 1838 elejétõl elsõ kar-
mestere. A szabadságharc-
ban aktív szerepet nem vál-
lal, 1867-ben elfogadja a
Ferenc József-rend lovagja,

1889-ben a Vaskorona-rend
királyi kitüntetéseket. Az
1875-ben létrehozott Ma-
gyar Királyi Zeneakadémia
elsõ igazgatója és egyben
egyik zongoratanára, majd
az 1884-ben megnyílt Ma-
gyar Királyi Operaház elsõ
fõzeneigazgatója volt. 

Színházi munkája mellett
sokrétû, szerteágazó tevé-
kenységével a magyar zene-
történet emblematikus sze-
mélyiségévé vált. A Nemzeti
Színház zenekara karmeste-
reinek kezdeményezését
pártfogolva támogatta a Fil-
harmóniai Társaság létreho-
zását 1853-ban, majd fellé-
péseiken 1871-ig nyilvános
hangversenyeik vezénylését
is vállalta.  Ez a szervezet
Budapesti Filharmóniai Tár-
saság néven napjainkban is
koncertezik. Erkel aktívan
támogatta a hazai hangász-
körök (dalárdák, kórusok)
alapítását, az 1867-ben lét-

Születésének 200
éves jubileumára
emlékezve a Hon-
ismeret folyóirat
2010/ 6. számának
szerzõi átfogó ké-
pet rajzolnak elénk
Erkel Ferencrõl.

Életútját Bónis
Ferenc zenetörté-
nész, az Erkel Ferenc Társa-
ság elnöke ismerteti, családi
hátterét Várnai Ferenc zene-
kutató, zeneszerzõ vázolja
fel. Az 1810. november 7-
én, Gyulán született Erkel
(zongoramûvész, karmester,
zeneszerzõ, pedagógus és
sakkmester) szülõvárosi
kapcsolatait a gyulai Erkel
Ferenc Múzeum igazgatóhe-
lyettese, Németh Csaba tár-
ja elénk. 

Kolozsvári kap-
csolódásáról Al-
mási István kolozs-
vári népzenekuta-
tó számol be. A
Magyar Nemzeti
Múzeumhoz kap-
csolható tevékeny-
ségeirõl és az
1893. június 15-

én, Budapesten elhunyt
mûvész temetésérõl, a Kere-
pesi úti temetõben felállított
síremlékének történetérõl
Debreczeni-Droppán Béla,
történész muzeológus ad
számot. Zenetörténeti szem-
pontból munkásságát Óko-
vács Szilveszter zenekriti-
kus, operaénekes elemzi.
Erkel és a népzene kapcso-
lata Kodály Zoltánnak egy
1963-ban sugárzott rádió-

elõadása szöveghû közlésé-
vel válik itt ismertté. 

A Honismeret folyóirat
említett számának az Erkel
bicentenáriumhoz kapcsoló-
dó írásai közül két fõvárosi
kiállításról szóló beszámolót
még kiemelnénk: a Liszt Fe-
renc Emlékmúzeum és Kuta-
tóközpont (VI. ker., Vörös-
marty u. 35.) Erkel Ferenc, a
Zeneakadémia igazgatója
címû, 2011 márciusáig láto-
gatható idõszaki kiállításáról
Domokos Zsuzsanna, az em-
lékmúzeum igazgatója, az
MTA Zenetudományi Intézet
Zenetörténeti Múzeumában
2011 augusztus végéig láto-
gatható Opera és nemzet cí-
mû emlékkiállításról Zika
Klára, a Duna TV szerkesztõ-
je írását olvashatjuk.

Erkel Ferenc nyomában
Hazám, hazám, te mindenem...

Erkel Ferenc és a nemzeti opera
A Honismeret folyóirat Erkel emlékszáma

Erkel Ferenc

rehozott Országos Magyar Dalár-
egyesület karnagya volt – munkáját
1884-ben tiszteletbeli országos kar-
nagyi tisztséggel ismerték el. Kikap-
csolódást számára hobbyja, a sak-
kozás nyújtott: 1864-ben a Pesti
Sakk-kör egyik alapítója, alelnöke,
majd késõbb haláláig elnöke volt. 

Erkel Ferenc életmûve saját korá-
ban, és napjainkban is elismert. A
mai Köztársaság téren álló néhai
Népopera (épp 100 éve nyitották
meg) 1953-tól Erkel Színház néven

Budapesten elsõként az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Házban mu-
tatkozott be a magyar hajóépítés
175 évét bemutató vándorkiállítás,
mely a TIT Hajózástörténeti Mo-
dellezõ és Hagyományõrzõ Egye-

A tárlat törzsanyagát a magyar hajóépíté

A magyar hajóg
Vándorkiállítás Újpesten, a

A Nemzeti Színház a Kerepesi (ma Rákóc
(Josef Kuwaseg rajza, Martens színezett a
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A Budapesti Városvédõ
Egyesület székhelyén ezzel a
címmel nyílt kiállítás no-
vember 9-én. Az apropót
egy hármas évforduló adta:
a magyar színjátszás 220., a
Nemzeti Színház megalakí-
tásának 170. és a Nemzeti
Színház lebontásának 45.
évfordulóján mutatták be a
Nemzeti Színház budapesti
helyszíneit különféle tervek,
fotók, épületmakettek, jel-
mezek és egyéb színháztör-
téneti relikviák segítségével.
A kiállítás december 5-ig
volt látogatható. 

Tárlatukon az ország ve-
zetõ színházának történetét
korszakokra tagolva ismer-
hetjük meg – a kiállítás szer-
vezõjének, Götz Eszternek
köszönhetõen. Az intéz-
mény kultúrtörténeti jelen-
tõségére s a város fejlõdésé-
ben játszott szerepére is fény
derül a tablókon, amelyek
megelevenítik a színház sok
viszontagsággal tarkított
sorsát a kezdetektõl egészen

a mai Nemzeti Színház
megépüléséig. Az egyes
épületek jobb elképzelhetõ-
ségét makettek segítik, Tõ-
kés Anna Gertrudis-jelmeze
is látható és néhány, a
Blaha Lujza téri Nemzeti
Színházból származó tárgy
(pl. maszk, épületdíszek)
idézi fel a lerombolt színház
hangulatát. 

A megnyitón Turnai Tí-
mea, az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet
munkatársa Weöres Sán-
dor egyik gondolatát idéz-

ve („Mert hiszen az ember
átlát a falon, de nem lát ke-
resztül a fal hiányán.”) fog-
lalta össze az ország elsõ
számú színházának hányat-
tatott sorsát, és arra hívta
fel a figyelmet, hogy a szín-
ház nem ér véget az épület-
nél, hanem ott kezdõdik.
Ezután Ráday Mihály, az
egyesület elnöke tekintette
át a Nemzeti Színház kü-
lönbözõ – megvalósult és
meg nem valósult – épület-
terveit. 

Katona Lucia

és a flottilla egykori újpesti
laktanyája adták a bemutat-
kozás helyszínének „törté-
neti” elõzményeit.     

Az augusztus 29-tõl szep-
tember 19-ig látogatható
tárlat három fõbb egységre
tagolódott. Tablósoron mu-
tatták be a dunai hajózás
történetét az Árpád-kortól
napjainkig, melyet 19–20.
századi képeslapok és kora-
beli fotók, újságok egészítet-
tek ki. A kiállítás törzsanya-
gát a magyar kereskedelmi
és hadihajók, daruk stb. be-
mutatása képezte. Több
mint félszáz – gyári és ama-
tõrök által is készített – ma-
kett és hozzájuk kapcsolódó
tematikus tablók elevenítet-
ték fel egy hazánkban már
nem mûködõ iparág, a ma-
gyar hajóépítés múltját.
Harmadik, külvilágra tekin-
tõ egységét Georgina Ne-
methy, az amerikai haditen-

gerészeti múzeum fest-
ményrestaurátorának törté-
neti hajóportréi alkották.

Kiállításuk muzeológiai
szempontból is korrekt, kivi-

telezése elegánsan illeszke-
dett a rendelkezésre álló tér-
hez. A tárlat színvonalas és
elgondolkoztató volt, ifjak-
nak és felnõtteknek.

Összeírják 
a fõvárosi emlékfákat

Papp József botanikus az 1900-as évek második fe-
lében feldolgozta hazánk természetvédelmi értékeit, és
az emlékfákról külön feljegyzést készített. Munkáját ki-
egészítve most a budapesti – személyekhez és esemé-
nyekhez fûzõdõ – emlékfákról készítünk jegyzéket. 

A Budapesti Városvédõ Egyesület Környezetvédelmi
Csoportja ezúton is kéri a kerületi lokálpatriótáktól az
emlékfák írásbeli bejelentését Pesti Lászlónál (1085
Budapest, Horánszky u. 12. IV./2.). Ebben kérik feltün-
tetni: az emlékfa pontos helyét, megnevezni a személyt
vagy eseményt, amihez kapcsolódik, megadni az em-
lékfa típusát (pl. tölgy, bükk, akác, stb.), valamint fel-
tüntetni a bejelentõ nevét, elérhetõségeit (név, cím, te-
lefon, mobil, e-mail). Az összeíráshoz nyújtott segítsé-
get elõre is köszönik.

P. L.

„Hétre ma várom a Nemzetinél...”

A Gertrudis-jelmez elõtt Turnai Tímea és Ráday Mihály

ajánlotta elõadásait. Budapesti la-
kásainak házfalain emléktábla jelzi
egykori otthonait (I. ker., Úri u.
24., IX. ker., Erkel u. 19., VI. ker.
Vörösmarty u. 35., VII. ker. Király
u. 84.) és halálának helyszínét (XII.
ker., Diána út 7.). A Zeneakadémia
homlokzatán dombormû, az Ope-
raház bejáratánál szobor, fõlépcsõ-
jénél mellszobor õrzi emlékét – szá-
mos más fõvárosi Erkel-szobrot és
utcanevet nem is említve. 

gábriel

sület, a Zoltán Alapítvány és a Ma-
gyar Honvédség néhai I. Honvéd
Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalja
összefogásával valósult meg. Az
Óbudai-sziget után az Újpesti-
öbölben koncentrálódó hajóépítés

s bemutatása alkotta

gyártás 175 éve
a flottila néhai székhelyén

czi) úton 1840 körül 
aquatintája – BTM)
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Elnöksé-
günk múlt évi

utolsó ülését no-
vember 16-án, Budapest
Fõváros Levéltára tárgyaló-
jában tartotta, ahol a részt-
vevõket Breinich Gábor el-
nök üdvözölte. 

Az elõzõ ülés óta eltelt
idõszak eseményeirõl be-
számolva Gábriel Tibor tit-
kár a Budapesti Históriák
havi megrendezését, a Bu-
dapesti Helytörténeti Portál
folyamatos mûködését, a
Városunk 2010. évi 3. és 4.
száma kiadását, a Budapes-
ti Helytörténeti Emlékkönyv
VII. kötete helyzetét és a kõ-
szegi jubileumi Honismereti
Akadémián (június 28.–
július 2.) a fõváros képvise-
letének hangsúlyos részvé-
telét – 19 tagunk révén – is-
mertette. Hangsúlyozta,
hogy a Társaság tevékeny-

sége 2011-ben a korábbiak-
hoz hasonlóképpen tervez-
hetõ, megvalósítását azon-
ban a pályázati lehetõségek
szûkülése módosíthatja.

A Rendezvény Szakbizott-
ság november 4-én, a Tár-
saság székhelyén (Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény)
tartott ülésérõl dr. Tóth Jó-
zsef, a Rendezvény Szakbi-
zottság elnöke, a Területi Bi-
zottság november 11-én, az
Angyalföldi Helytörténeti
Gyûjteményben tartott éves
ülésérõl dr. Róbert Péter, a
Területi Bizottság elnöke
számolt be. Az Elnökség a
Rendezvény Szakbizottság
mûködését formális tevé-
kenysége miatt felfüggesz-
tésre fogja javasolni a köz-
gyûlésnek. A Területi Bizott-
ság tagjainak információi
alapján elkezdõdött a kerü-
letek helytörténeti oktatási

segédanyagainak felméré-
se, amely háttér-információ-
ként segítheti egy helytörté-
neti/helyismereti oktatás
helyzetével foglalkozó szim-
pózium elõkészítését. 

A Budapesti Helytörténeti
Emlékkönyv VII. kötetének
fõbb paramétereit és tartal-
mát, financiális hátterét, ja-
vasolt felhasználási terveze-

tét a kötet szerkesztõjének
írásbeli elõterjesztése és szó-
beli kiegészítése alapján tár-
gyalták. Az Elnökség az el-
készítésében közremûkö-
dõknek elismerését és kö-
szönetét fejezte ki, bemuta-
tását 2010 decemberében
tervezik.  

Ezt követõen a Váro-
sunk–Budapesti Honisme-
reti Híradó szerkesztõje,
Gábriel Tibor adott tájékoz-
tatást a szerkesztõbizottság

2010. évi laptervi javaslata-
inak végrehajtásáról, a lap
anyagi hátterérõl. Felhívta a
figyelmet, hogy a Nemzeti
Civil Alapprogram Civil
Szolgáltató, Fejlesztõ és In-
formációs Kollégiumához
benyújtott eredménytelen
sajtópályázat miatt a 2011.
évi számok folyamatos ki-
adása kétségessé, a késõbbi

pályázati támoga-
tások függvényévé
vált.  Ismertetését
követõen a szer-
kesz tõbizot tság
tagjainak javasla-
tai hangzottak el a
periodika 2011.
évi 1–4. száma
lapterveihez.

Az Egyebeken
belül a 2011. évi Liszt bi-
centenáriumról és a jövõ évi
nagykõrösi Honismereti
Akadémiáról (2011. július
3. és 8. között) esett szó. Be-
jelentették, hogy a Társaság
a vörösiszap károsultjait
3000 forinttal támogatta Új-
pest Önkormányzatának
november 20-i jótékonysági
színházi rendezvényére tá-
mogatói jegyet váltva,
amelynek felhasználását
tagjainak ajánlja fel.

RRÓÓLLUUNNKK  ––  RRÖÖVVIIDDEENN
Budapesti Honismereti Társaság

A Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák
címû elõadóest-sorozatát minden hónap elsõ szerdai nap-
ján, du. 5 órai kezdéssel Budapest Fõváros Levéltára föld-
szinti konferenciatermében tartjuk (Budapest, XIII. ker., Te-
ve u. 3–5.). Ezek nyilvánosak, belépõdíj nélküliek, minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.
Február 2. (szerda) 17 óra
– Kõbánya irodalmi emlékei

– Elõadó: Bihari József, a Kõbányai Helytörténeti
Gyûjtemény vezetõje

– Mûhely: a Klebelsberg Kuno Emléktársaság 
tevékenységérõl
– Elõadó: dr. Erdõsi Károly ügyvezetõ elnök

Március 2. (szerda) 17 óra
– Rákosmente a régi térképeken

– Elõadó: Ádám Ferenc, az Erdõs Renée Ház Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóterem igazgatója

– Mûhely: a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület 
tevékenységérõl
– Elõadó: Szelepcsényi Sándor, 

az egyesület elnökségi tagja
Április 6. (szerda) 17 óra
– A tabáni nagy tûzvész emlékezete

– Elõadó: dr. Völgyesi Levente
jogtörténész, egyetemi docens

– Mûhely: a Tabán Társaság Egyesület tevékenységérõl
– Elõadó: Jankóné Pajor Ildikó elnök

Budapesti Históriák

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!

Az elnökségi ülés résztvevõi
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Változatos témák kerültek
az elmúlt év utolsó negyed-
évében a Budapesti Honis-
mereti Társaságnak Buda-
pest Fõváros Levéltára föld-
szinti elõadótermében tar-
tott elõadóestjein, a Buda-
pesti Históriákon bemuta-
tásra.

Október 6-án a 90. éve
történtekre emlékezve Bala-
hó Zoltán, a Magyar Nem-

zeti Múzeum Történeti Tá-
rának történésze a múzeum
trianoni emlékeit ismertette.
Sok kevésbé ismert tényrõl
is hallhattunk ekkor a párizsi
békediktátummal és a kora-
beli hazai reagálásokkal

kapcsolatban, a vetített ké-
pekkel és korabeli hang-
anyaggal kísért elõadáson.

A Neugebäude (Újépület)
mártírjairól november 3-i
estünkön Tóth József tanár
emlékezett meg. Levéltári
kutatásai alapján számolt be
az egykori foglyok sorsáról,
példamutató hõsi helytállá-
sáról és Haynau megtorló
tevékenységének pest-bu-

dai vonatkozá-
sairól, az elítél-
tekrõl és meg-
hurcoltakról, a
büntetések for-
máiról.

Ezt követõen
a Mûhely kere-
tében Salamin
András elnök
adott tájékozta-
tást a Zugliget
Egyesület tevé-
kenységérõl. A
civil szervezet
jogelõdjét a 19.
század végén
alakították meg
és a rendszer-
vá l to z ( t a t ) á s
után, 1992-ben
hívták újra élet-
re a budai pol-
gárok. Tevé-

kenységük során több egy-
házi jellegû emléket állítot-
tak helyre, vállalva felettük
a védnökséget is. Jelentõs
kiadványozási szerepet vé-
geznek. A budai hegyekben
található látnivalók felújítá-

sa, megismertetése, séták és
elõadások szervezése révén
vált munkájuk elismertté. 

December 1-jén Joó Ernõ
helytörténész ismertette
Budafok pincéinek történe-
tét. A téma avatott kutató-
jaként ritkán látott képek

vetítésével a római kõbá-
nyászattól a helyi szõlõmû-
velésen, borkereskedelmen
át a híres pezsgõgyárig és a
mai vendégváró pincésze-
tekig, az itteni ipari mûalko-

tásokig vázolta fel a telepü-
lés múltját. 

Szervesen kapcsolódott
témájához a Budafoki Pé-
ter-Pál Utca és Környéke
Polgári Kör tevékenységét
ismertetõ Szigeti Zoltán, a
polgári kör elnöke. Hagyo-

mányõrzõ és környezetvé-
delmi céljaikat szervezetük
jelvényében utcájuk 18.
századi kápolnájának és az
Õsök fájának (250 éves me-
zei juhar) vázlatos rajza jel-
képezi. Az 1999-ben alapí-
tott szervezet mûködését fel-
újítások, emléktáblák, hely-
történeti vetélkedõk, Péter-
Pál napi rendezvények, is-
meretterjesztõ elõadások, az
utca híres lakói emlékének
ápolása, helytörténeti kiad-
ványok jelzik. A hangulatos
évzáró est a budafokiaknak
köszönhetõen stílszerûen
egy kis budafoki borkósto-
lóval fejezõdött be.

Tóth József

In memoriam
Jelenics József (1932–2010)

Szomorú veszteség érte a budapesti honismereti moz-
galmat Jelenics József halálával, aki ifjúságától fárad-
hatatlanul és eredményesen tevékenykedett ezen a
területen. Angyalföldi srác volt, a „hétházban” nõtt
fel, az ostromot is itt töltötte. Gyárban dolgozott, ne-
héz munkán, szakérettségi után lett magyar-történe-
lem szakos tanár. Nemcsak az órákon nevelte a gye-
rekeket, közel 200 gyermektábort vezetett – a határon
túlra is szívesen szervezett kirándulásokat. Tanítványai
évtizedek múlva is felkeresték, mindig és mindenki-
nek szívesen „állott rendelkezésére”. Közben jutott
ideje az angyalföldi és óbudai helytörténeti gyûjte-
mény szervezésére, gazdagítására, vetélkedõk, séták
lebonyolítására, könyvek és kiadványok szerkesztésé-
re, írására, szóbeli tanácsadásra. Még hobbija is
(könyv, képeslap, bélyeg, jelvény gyûjtése) nemes és
ismeretgyarapító volt. Sohasem mulasztotta el az An-
gyalföldi Helytörténeti Klub rendezvényeit, megírta a
kerületi teljes utcanév-lexikont, sokat segített a klub
vezetésében. A Honismereti Szövetség elismerõ em-
léklapját személyesen már nem vehette át. Sokunk-
nak fog hiányozni!

Támogassa adójának 1%-ából 
a Budapesti Honismereti Társaságot!

A Budapesti Honismereti Társaság kéri tagjait és támogatóit, hogy minél többen
ajánlják fel egyesületünk számára adójuk 1%-át. A támogatást a „Városunk –
Budapesti Honismereti Híradó” 2011. évi számainak kiadására és terjesztésére
használjuk majd fel. Egyben ezúton is köszönjük támogatóinknak múlt évi adóhoz-
zájárulásait!

Budapesti Honismereti Társaság, 1043 Budapest, Berda József utca 48.

Adószámunk: 19673903-1-41

Trianoni emlékektõl Budafok pincéinek történetéig
A Budapesti Históriák elõadóestjei a fõváros levéltárában

Balahó Zoltán a Budapesti Histórián
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Budapest, 1990-2010 :
egy szabad város 20 éve /
[szerk. Kiss Ilona] ; [közre-
ad. a] Budapest Fõváros
Önkormányzata Fõpolgár-
mesteri Hivatal. – Buda-
pest : Fõpolgármesteri Hiv.,
2010. – 492, [3] p. : ill.,
részben színes ; 39 cm

Képeslapok [elektronikus
dok.] : 10.000 pillantás Bu-
dapestrõl : válogatás a sze-
rencsi Zempléni Múzeum
képeslevelezõlap-gyûjtemé-
nyébõl. – Képek. – Buda-
pest : Arcanum ; Szerencs :
Zempléni Múz., 2010. – 1
DVD-ROM ; 12 cm

Körner Zsuzsa (1946-): vá-
rosias beépítési formák,
bérház- és lakástípusok /
Körner Zsuzsa. – Buda-
pest : Terc, cop. 2010. –
224 p. : ill. ; 24 cm

A közmûvelõdés házai
Budapesten 6. [Elektroni-

kus dokumentum] / szerk.
Slézia Gabriella. – [Buda-
pest] : BMK, 2010. – 1 CD-
ROM ; 12 cm. – (Módszer-
tári füzetek / Budapesti Mû-
velõdési Központ, 1219-
0632 ; ksz.). – A Cserepes-
ház - Zuglói Mûvelõdési
Ház és tagintézményeinek
története ; A Corvin Mûve-
lõdési Ház ; A Karinthy Fri-
gyes Általános Mûvelõdési
Központ története

Székely András (1942-):
Embergyújtotta láng : feje-
zetek a gázipar kultúrtörté-
netébõl / szöveg Székely
András ; színes felvételek
Szelényi Károly. – Veszp-
rém ; Budapest : M. Képek,
cop. 2010. – 97, [2] p. : ill.,
részben színes ; 28 cm

Borsodi Csaba (1954-): Az
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának története

képekben, 1635-2010 / ...
a képeket vál., a felvétele-
ket és a képaláírásokat
kész., a bevezetést írta és a
kötetet szerk. Tüskés An-
na. – Budapest : ELTE
BTK, 2010. – 293 p. : ill.,
részben színes ; 28 cm

Csepel : Budapest XXI. ke-
rület / [... szerk. Papp
Gyuláné et al.]. –
[Gencsapáti] : Szülõföld
Kvk., 2010. – 98, [6] p. :
ill., részben színes, részben
térk. ; 34 cm. – (Magyaror-
szág kincsestára..., ISSN
2062-1876)

Épített örökség a magyar
tudomány szolgálatá-
ban / [szerk. Papp Gábor
György] ; [közread. a] Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia. – Budapest : MTA ;
Veszprém : M. Képek,
2010. – 199 p. : ill., részben
színes ; 31 cm

Fericsán Kálmán (1941-):
Emberfaragó idõk : beveze-
tés Újpest neveléstörténeté-
be, 1832-1952 / Fericsán
Kálmán. – Budapest :
Agroinform, 2010. – 422
p. : ill. ; 25 cm

Gáti József: Ipartanodától
egyetemig = From the
industrial school to the
university / [... ford. Szûcs
Andrea] ; [fényképek Reha
Ilona, Kiss Gergely és Gáti
József]. – Budapest : Óbu-
dai Egy., 2010. – 111 p. :
ill., részben színes ; 32 cm

Szita Szabolcs (1945-):
Végvárak Zuglóban : felejt-
hetetlen történet 1944-
1945-bõl / [fotók Gyulai
Bence Márton, Babecz
Ákos] ; [kiad. a Papcsák
Ügyvédi Iroda]. – Budapest :
Papcsák Ügyvédi Iroda,
2010. – 63 p. : ill. ; 21 cm

Gali Ágnes

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XXXVI.

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

Óbudai Múzeum és Könyvtár
Vezetõ: Népessy Noémi, 
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: Osvai Katalin, 
tel.: 06-30-644-9309, 
cím: 1117 Bp., Erõmû u. 4., 
nyitva: Sze: 15–18 óra.

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

Angyalföldi Helytörténeti
Gyûjtemény
Munkatársak: Maczó Balázs, Varga Máté, 
tel.: 349-1501, cím: 1132 Bp., Váci út 50., 
nyitva: K–Cs: 11–17, P: 9–16 óra.

Zuglói Helytörténeti Mûhely
(szakmai besorolás nélkül)
Mb. vezetõ: Bese Judit, tel.: 251-1910, 
cím: 1145 Bp., Uzsoki u. 57. 
Kiállításuk nyitva: 
H–Cs: 10–18 óra.

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

Kertvárosi Helytörténeti 
Gyûjtemény
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Széman Richárd
tel: 401-0866, 
cím: 1165 Bp., Veres Péter út 157.,
nyitva: H–Cs: 10–16 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.

Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Siklós Zsuzsa, tel.: 281-1619, 
cím: 1191 Bp., Csokonai u. 9.,
Nyitva: K–P: 14–17óra

XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet
és Helytörténeti Gyûjtemény
– Múzeumsarok
Vezetõ: Frank Gabriella, 
tel.: 295-0877, 06-20/258-0667
cím: 1183 Bp., Szent Lõrinc sétány 2.,
nyitva: K–Szo.: 14–18 óra.

Pesterzsébeti Múzeum
Vezetõ: D. Udvary Ildikó, 
tel.: 283-1779, 
cím: 1203 Bp., Baross u. 53., 
nyitva: K–Szo..: 10–18 óra.

Csepeli Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteménye
Vezetõ: Maár Katalin, 
tel.: 06-70-383-4287, 06-70-383-4288,
cím: 1213 Bp., 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–Szo: 14–18 óra
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Jól sikerült évként köny-
velheti el 2010-et a Buda-
pesti Honismereti Társaság,
hiszen az év eleji VI. kötet
után decemberi bemutatá-
sával immár a VII. emlék-
könyvét bocsátotta útjára. A
szerencseszám remélhetõleg
az új évtizedben is kísérni
fogja, s a várható nehézsé-
geken túllendíti az intézmé-
nyi támogató- és a szemé-
lyes közremûködõi segítség.
Mindenesetre a hetedik kö-
tet a megszokott körre kiter-
jedõ tematikájával, érdeke-
sen megírt tanulmányaival,
a civil szervezetek ismerteté-
seivel, beszámolóival s je-
lentõs részét kitevõ adattá-
rával a maga részérõl min-
dent megtesz érdemlegessé-
gének bizonyításáért.

A gyûjteményben olvas-
ható írások sorrendjét,
ahogy a korábbiakét is, az
eredeti elhangzás idõrendje
adja meg. Látszólag parti-
kuláris témát választott az
év elején Maár Katalin és
Sallay Tibor a Topits Ven-
czel és Fiai cég felidézésé-

vel, az áttekintés azonban jó
lehetõséget biztosított a hu-
szadik század elejétõl a má-
sodik világháborút követõ
nagy történelmi változásig
tartó fõvárosi iparfejlõdés fõ
csomópontjainak demonst-
rálására, szót ejtve annak
felszálló, kiteljesedõ s erõ-
szakkal megszüntetett mû-
ködésérõl. A históriai kény-
szer, mint mûvészeti és vá-
rosképi, hatalmi, stratégiai
és hadászati, vallási, szociá-
lis és tudománytörténeti
erõ, mint elõnyös és káros
inspiráció fellelhetõ a többi
tanulmányban is. Kriston
Vízi József a Parlament elõtt
álló korábbi Kossuth-szo-
bor(csoport) történetét, al-
kotójának életét, a szobor
mai lelõhelyére kerülését
járja körül ideológiatörténe-
ti kitérõkkel; Róbert Péter az
elsõ világháború, s a forra-
dalmak utáni, igen feszült, a
román csapatok által meg-
szállt Budapest napjait ele-
veníti meg; Czaga Viktória
pedig egy hasonlóan válsá-
gos, de hét évtizeddel ko-

rábbi eseményt, Budavár
visszafoglalását ismerteti.
Mindhárom írás közös jel-
lemzõje, hogy a bennük tár-
gyaltak a nemzeti önisme-
retre nagy befolyást gyako-
roltak. Hasonlóképpen ak-
tuálisak Szatucsek Tibor,
Nagy Áron és Gábriel Tibor
szerkesztett elõadásai is,
amelyek azonban elsõsor-
ban nem a nagyobb közös-
ség, hanem a személyes vi-
szonyok egyes összetevõit
tárják fel: a halottakkal kap-
csolatos kegyelet, a vallási
elkötelezettség és a cigány-
illetve a szegényügy vonat-
kozásaiban. Gazda István
lokális tudománytörténeti
összefoglalója zárja a tanul-
mányok sorát, amelyek vé-
gén irodalomjegyzék ad to-
vábbi tájékoztatást az érdek-
lõdõk számára.

Az elméletibb jellegû elõ-
adásokkal azonos fajsúlyú-
ak a civil szervezetek tevé-
kenységét összefoglaló be-
számolók. 2009-ben Albert-
falva (Sarkadi Nagy Emília),
Kõbánya (Pesti László),

Nyék-Kurucles (Barát Erzsé-
bet), Pasarét (Rátai Lász-
lóné), Csepel (Kaltenacker
Antalné), mint Budapest
egy-egy kisebb, összetarto-
zó településrésze, illetve a
Széchényista Öregdiákok
(Gánóczy József), az Eötvös
József nevét viselõ Ci-
gány–Magyar Pedagógiai
Társaság (Rácz Gyöngyi) és
az Ybl Egyesület (Szmodits
Júlia) vállalkozott saját
munkájának ismertetésére.
A kötetet a sok szempontú
tájékozódást lehetõvé tevõ,
aktualizált adattár zárja; eb-
ben az évben már a Társa-
ság vezetõ tisztségviselõi és
a Városunk szerkesztõbizott-
sága tagjainak fényképeivel.

Buda Attila

A Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeumában
november 5-én nyitották
meg a Szovjet fogságban –
Emlékek dr. Gyermek Lász-
ló rabságának idejébõl elne-
vezésû tárlatot. A kiállítás
szerény tárgyi (fa koffer, bot,
katonaorvosi láda, stb.) és
iratanyag mellett közel 70
darab rajz és vízfestményt
tartalmaz. Rendezõje, B.
Szabó János a fogolytábori

karácsony hangulatának fel-
idézésére is törekedett. 

Megnyitóján Bodó Sán-
dor fõigazgató a vendégek
köszöntését követõen utalt
arra, hogy az anyag jelentõ-
ségére elsõként Fényi Tibor,
a Róth Miksa Emlékház ve-
zetõje figyelt fel.  

Ismert GULAG-kutató,
Bognár Zalán, a Károli Gás-
pár Református Egyetem
docense nyitotta meg a kiál-
lítást. A szovjet hadifogolytá-
borokban uralkodó állapo-
tok kapcsán elmondta, hogy
1947-ig minden ezer vissza-
térõ magyar hadifogolyból
nyolc meghalt a visszaút so-

rán, és a visszatérõk többsé-
gét is egyenesen kórházba
kellett szállítani. Minden pa-
pír, dokumentum határon
áthozatala tiltva volt, akinél
ilyet találtak azt kiemelték és
visszaküldték.  A pártállam
idején a szovjet hadifogság-
ról beszélni sem lehetett, az
ottani munkakörülmények
és a meghaltak magas száma
miatt – a közel 600 000 ma-
gyar hadifogolyból minden
harmadik elhunyt. Az NKVD
a Magyar Vöröskereszt irat-
anyagából is kiemelte a
szovjet hadifogsággal kap-
csolatosakat és elvitte, ezek a
mai napig nem lelhetõk fel.  

Gyermek László a máso-
dik világháborúban tartalé-
kos katonaorvosként 1945
tavaszán, Németországban
került szovjet hadifogságba.
Rabságát 1948-ig Szovjet
Karélia különbözõ táborai-
ban töltötte. 1960 novem-
berében, 62 éves korában
hunyt el. A táborról készült
képei dokumentum értékû-
ek, mert a drótkerítésekrõl
és a barakkokról fénykép
nem áll rendelkezésre. Vala-
hogyan sikerült átcsempész-
nie a kiállításon bemutatott
alkotásait, amelyeken az
észak-orosz táj és a fogoly-
élet hangulatát õrizte meg.
Több mint hatvan évet kel-
lett várni, hogy alkotásaival
találkozhassunk.

g.t.

Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv VII.
A „szerencseszám” 2010-ben duplázva jelent meg

Szovjet fogságban
Emlékek a szovjet hadifogolytáborokból
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Budapest Fõváros Levél-
tára november 15-én tartott
Levéltári Napján nem a
szakma nagy öregjei egy té-
makör köré csoportosított
elõadásaival várt minket,
hanem fiatal levéltárosok
legújabb kutatási eredmé-
nyeinek bemutatásával ho-
zott friss „levegõt” az intéz-
mény földszinti elõadóter-
mébe. A rendezvényt Á.
Varga László levéltári fõ-
igazgató köszöntõje után
Csomós Miklós, Budapest
fõpolgármester-helyettese
nyitotta meg. 

Az elhangzott referátumok
két jól elkülöníthetõ elõ-
adáscsoportot alkottak.
Részben a 19. és 20. század
fõvárosi tereinek sajátos jel-
legzetességeivel – Nagy
Sándor: A budapesti válá-
sok térbeli megoszlása

(1869–1906), Gerhard Pé-
ter: Az 1878-as pesti ország-
gyûlési képviselõválasztá-
sok; Szécsényi Mihály: A
prostitúció színterei és intéz-
ményei Budapest területén
a 18. század végétõl a 20.
század közepéig; Lugosi
András: A faj teste és a
nagyváros tere. Határok, ré-
sek és határsértések Buda-
pesten a német megszállás
elõtt –, részben egyéni és
családi sorsok, vállalkozá-
sok bemutatásával a
mikrotörténet budapesti,
19. századi vonatkozásaira
hívták fel a figyelmet. Utób-
bi elõadások levezetõ elnö-
keként Bácskai Vera tett ér-
tékes szakmai megjegyzése-
ket. A Levéltári Nap válto-
zatos megközelítéseit a dél-
utáni elõadások témakörei
is jól mutatják: László Zsófia

az 1831. évi kolerajárvány
tabáni kihatásait a halálozá-
sok számának változásával
szemléltette. Az európaitól
eltérõ hazai nemzeti divatot
Lukács Anikó ismertette. A
dualizmuskori fõvárosi lap-
kiadási modelleket Balogh
János Mátyás vázolta fel –
érdekes adalék, hogy az
1860-as években a napila-
pok egy részét csak elõfize-
tés útján terjesztet-
ték. Ganz Ábrahám-
nak saját gyermeke
nem volt, örökbefo-
gadott lányairól és
mintegy hatvan ke-
resztgyerekérõl Gé-
ra Eleonóra elõadá-
sából szerezhettünk
tudomást. A kávé-
szünet után Kohner
Adolf báróról – a
korszak egyik leg-
mûveltebb zsidó
nagytõkése – és csa-
ládjáról (Hlbocsányi
Norbert), a díszma-

gyar szerepérõl Gerlóczy
Károly székesfõvárosi alpol-
gármester hivatali tevé-
kenysége kapcsán (Horváth
J. András), a katolikus egy-
ház óbudai karitatív tevé-
kenységérõl (Simon Kata-
lin), és a zsidóság választó-
polgári megjelenésérõl
(Welker Árpád) hallhattunk
érdekes beszámolókat.         

gábriel

Csepel Önkormányzata
és a Csepeli Helytörténeti
és Városszépítõ Egyesület
közös kiadásában jelent
meg Bolla Dezsõ „Csepel
története – Helytörténeti
vázlat az õskortól a XX. szá-
zad utolsó évtizedéig” címû
könyve. 

A település történetét el-
sõként Perényi József helyi
tanító foglalta össze a Ma-
gyar Városok Monográfiája
sorozat részeként 1934-ben
megjelent könyvében. 1965-
ben a Kossuth Könyvkiadó

tanulmánygyûjteményében,
Kubinyi András, Berend T.
Iván, Ránki György és má-
sok írásaiban olvashattunk
áttekintést a budapesti vá-
rosrész történetérõl. Ma
már mindkét kötet könyvé-
szeti ritkaságnak számít.

Bolla Dezsõ az elõdök
nyomdokain haladva idõ-
ben és történeti vonatkozá-
sokban is teljességre törek-
szik: az õskortól tekinti át
Csepel múltját a 20. század
utolsó évtizedéig, az önkor-
mányzatiság kialakulásáig.
Régészeti feltárások ered-
ményei alapján foglalkozik
a honfoglalás elõtti, illetve
korban hozzá kapcsolódó
helyismerettel, a sziget ne-
vének Anonymustól ismert
eredetével. 

A középkori falu történe-
tét meghatározó török ura-
lom, majd az Esterházy,
Savoyai, Habsburg birtok-
ként eltelt évtizedek áttekin-

tése után a reformkor és az
1848-as szabadságharc ese-
ményei következnek. Jelen-
tõs részletességgel tárgyalja
az 1893-tól kezdõdõ idõsza-
kot: Weiss Berthold és
Manfréd által alapított lõ-
szerszétszerelõ üzem alapí-
tását. A városias település
természeti, gazdasági kör-
nyezetének tárgyalásán túl,
oktatási, kulturális, egyházi
fejlõdésérõl is képet kapha-
tunk. A második világhábo-
rú idõszakában központi
szerepet játszó repülõgép-
gyár és a kikötõ bombázá-
sa, a gyár szovjet megszállá-
sa sok súlyos kárt okozott.

A kötet több mint fele ter-
jedelmében az 1945 utáni
történésekkel foglalkozik. A
konszolidáció után bekö-
vetkezett fõvároshoz csato-
lás hatását illetve az állam-
párti diktatúra eredmé-
nyezte 1956-os forradalom
eseményeinek, részvevõi-

nek, mártírjainak történetét
korabeli forrásokra, szem-
tanúk visszaemlékezéseire
hagyatkozva foglalja össze
szerzõ. A szocialista állam-
rendszer megszilárdítását
követõ évek és a fejleszté-
sek ellentmondásossága
alakította munkáskerület
problémákkal teli fejlõdését
és a szocializmus válságá-
nak helyi hatásait a szerzõ
kortársként tapasztalta, élte
meg, így közvetlen illetve
közvetett források alapján
jellemezhette a korszakot. 

Könyvének egyedi borí-
tójához és tipográfiájához
csak gratulálni lehet.  A kö-
tet – szerzõjének szándéka
szerint – fõként ismeretter-
jesztõ célokat szolgál, ami-
re a névmutató hiánya, a
hagyományostól eltérõ, ol-
dalanként 1-es számmal
induló lábjegyzetelés utal,
valamint a közölt részletes
kronológia és a sok illuszt-
ráció.

(Szöllõsy)  

Várostörténeti elõadások
Levéltári Nap Budapesten

Csepel története

A délutáni elõadások levezetõ elnöke
Bácskai Vera volt
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A Budapesti Városvédõ
Egyesület kiadásában meg-
jelenõ kötet – A Budapesti
Városvédõ Egyesület 25
éve – e civil szervezet ne-
gyedszázados tevékenysé-
gét teszi közkinccsé. Szer-
kesztõje, Czaga Viktória az
egyesület létrehozásában és
késõbbi mûködésében meg-
határozó szerepet betöltõ
három személy, Ráday Mi-
hály, Vitkay Katalin és Czé-
tényi Piroska visszaemléke-
zéseivel „indít”, melyet egy
ismert újságíró, az Illés-kút,

a városligeti FUIT síremlék,
az epreskerti kálvária re-
konstrukcióját kezdeménye-
zõ Buza Péter írása követ.

A fõvárosi civil szervezet
létrehozását Ráday Mihály
1982 szeptemberében vál-
lalta fel a városszépítõ
egyesületek kaposvári ösz-
szejövetelén. A Fõvárosi Ta-
nács Váci utcai üléstermé-
ben, 1983 májusában tar-
totta alapító ülését a Buda-
pesti Városszépítõ Egyesü-
let – Városvédõre csak a
rendszerváltoz(tat)ás után
módosíthatták nevüket. El-
sõ elnöke Stadinger István,
a Fõvárosi Tanács VB ta-
nácselnök-helyettese, egyik
alelnöke Radó Dezsõ, a fõ-
városi Kertészeti Vállalat
igazgatója, fõállású titkára
Vitkay Katalin volt. Ráday
Mihály ekkor elnökségi tag,
késõbb alelnök, majd nap-

jainkig az egyesület elnöki
tisztségét látja el. 

A fõvárosi épített örökség
megóvásában és a lokálpat-
riotizmus erõsítésében je-
lentõs szerepet játszó egye-
sület székhelye a Fõvárosi
Tanács Városház utcai épü-
letének három szobájában,
majd egy tanácsi irodában,
az V. kerületi Bástya utca
35-ben volt. A 90-es évek
elején a VI. kerületi Eötvös
utca tanácsi irodaépületét
kapták meg használatra.
Mivel ez kerületi önkor-
mányzati tulajdonnak mi-
nõsült, ezért a Fõvárosi Ön-
kormányzatnak a belvárosi
Kossuth Lajos utca 14–16.
szám alatti bolthelyiségébe
került székhelyük. Egyesü-
leti kiadványukat, a havon-
ta kétezer példányban, 6-8
oldalon megjelenõ Értesítõt
a Fõvárosi Tanács, majd a

Fõvárosi Önkormányzat
házi nyomdája ingyenesen
készíti. 

Az egyesület megalakulá-
sával egyidejûleg létrejövõ
Fotós Csoport volt elsõ
szakcsoportjuk, elsõ kerületi
csoportjukat politikai tiltás
ellenére 1987-ben Bartos
Mihály alapította meg (XXII.
ker., Budafok–Tétény). Ju-
bileumi kötetükben 11 szak-
csoport és 11 kerületi cso-
port vezetõje foglalja össze
csoporttevékenységeiket,
színvonalas betekintést ad-
va a városvédõk sokrétû és
eredményes munkáiba.

Elegáns kivitelû, matt mû-
nyomó papírra, négyszíny-
nyomással készült kötetük.
Hozzáértõen válogatott szí-
nes fotói és elegánsan kivi-
telezett tipográfiája a 21.
század színvonalát tükrözi. 

G.T.  

A Zöldgömb Sport Klub
2010 tavaszán indította út-
jára Városjárás címmel
négyfordulós, kulturális ve-
télkedõ-sorozatát Budapest
„hétköznapi” értékeinek fel-
fedeztetése, népszerûsí-
tése céljából – az
ismert írók, köl-
tõk, színmûvé-
szek Budapes-
ten található
emléktábláihoz
kapcsolódóan.

Sokszor évekig
élünk egy-egy kerület
épületében, s csak akkor
tudjuk meg, hogy a szom-
szédunkban ismert emberek
éltek és alkottak, amikor a
ház falára felkerül emléktáb-
lájuk.

A játék során a verseny-
zõk feladata volt a táblával
jelölt helyek felkeresése, és

az emléktáblán megörökí-
tett személyhez kapcsolódó
kérdésre a válasz adása.
Ezen a vetélkedõn a klub
által összeállított kérdéseket
a Petõfi Irodalmi Múzeum

(PIM) munkatársai véle-
ményezték.

Fordulónként 15
címet tartalmazott
a feladatlap, s
minden fordulót
követõen a he-

lyes válaszok be-
küldõit – a budapes-

ti színházak és múzeu-
mok, a Budapesti Honisme-
reti Társaság támogatásá-
nak köszönhetõen – szín-
házjegyekkel, múzeumi be-
lépõkkel, könyvcsomagok-
kal jutalmazták.

A sorsolások helyszínét a
PIM és a Bárka Színház fel-
ajánlása „adta”, a rendezés

költségeit a Fõvárosi Köz-
gyûlés Kulturális Bizottsága
pályázati támogatása fe-
dezte.

Az elsõ forduló sorsolása
még alacsony részvétellel
zajlott le, még kevesen hal-
lottak errõl. Szerencsére a
decemberi utolsó fordulóra
a létszám megsokszorozó-
dott, s az éves értékelés so-
rán megállapíthatták a szer-
vezõk, hogy tizenévestõl a
szépkorúig terjedt a játéko-
sok életkora.

Vetélkedõjük sikerét látva
a klub vezetése úgy döntött,
hogy 2011-ben is folytatja e
kulturális tevékenységét. 

A jövõ évi tervek között
szerepel a Városjárás játék
folytatása mellett egy, a
Liszt Ferenc emlékévhez
kapcsolódó budapesti, há-
romfordulós vetélkedõ ren-
dezése is, tehát érdemes
lesz figyelemmel kísérni
2011-ben a klub honlapját
(www. zoldgomb.hu).

Zöldgömb Sport Klub

Szülinap a Kossuth Lajos utcában
Városvédõk negyedszázados múltjának emlékei

Városjárás Budapesten
Vetélkedõ az emléktáblák mentén

A vetélkedõ díjkiosztója (A szerzõ felvétele)
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EU-s (TÁMOP pályázati)
támogatásból valósul meg a
XVIII. kerületben a Körülöt-
tünk forog a világ – Összefo-
gással múltunk értékeinek
megismertetéséért múze-

umpedagógiai program.
Ennek nyitórendezvényére
november 9-én, a múzeum-
pedagógiai teremben került
sor. Dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester köszöntõjét

a teremben éppen csak elfé-
rõ 30 felnõtt és 20 gyerek
hallgatta végig. Frank Gab-
riella, a XVIII. kerületi Peda-
gógiai és Helytörténeti
Gyûjtemény (PIHGY) igaz-
gatója kiemelte, milyen so-
kat számított az összefogás,
melynek eredményeképpen
a múzeumpedagógiai helyi-
ség bebútorozása idõben
megtörtént. A rendezvé-
nyen részt vett Csomó Ta-
más alpolgármester, a
PIHGY és a programban
résztvevõ iskolák, az önkor-
mányzat, más kerületi intéz-
mények, szervezetek és a
kerületi sajtó képviselõi. A
köszöntõk után Heilauf Zsu-
zsanna mutatta be a PIHGY
és az iskolák e programban
közremûködõ munkatársait.

A bemutató foglalkozás a
település-makettek köré
épült fel. Településünkön az
elmúlt 150 évben parcelláz-

ták fel az elsõ házhelyeket.
A Csontváry Kosztka Tiva-
dar Általános Iskola felsõ ta-
gozatos diákjai a Havanna
lakótelep tervezõi makettjé-
nek és tájékozódási pontok-
nak megfigyelése után (pl.
hol vannak a középületek),
több csoportban valósíthat-
ták meg saját településüket
a legkülönfélébb anyagok
(pl.: színes papír, gyurma,
fogpiszkáló, szívószál) segít-
ségével.

A megnyitón résztvevõ
felnõttek a foglalkozás min-
den részletébe betekintést
nyerhettek, sõt néhányan
lelkesen be is kapcsolódtak.

H. Zs.

A Budagyönygye Bevá-
sárlóközpont homlokzati fa-
lán december 9-én, Ház-
mán Ferenc (1810–1894)

várospolitikus emléktábláját
avatták fel a II. kerület Ön-
kormányzata, a Budagyön-
gye Bevásárlóközpont Kft.,
és a Házmán család támo-
gatásával. A Házmán nevét
1900-tól õrzõ utca a Pasaré-
ten található, a Pasaréti utat
köti össze a Szilágyi Erzsé-
bet fasorral.

Házmán Ferenc katolikus
és német anyanyelvû csa-
ládban született. Buda vá-
ros fõjegyzõje és követe volt
az 1840-es évek reform-or-
szággyûlésén. Késõbb az el-
sõ felelõs magyar miniszté-
rium tisztségviselõje, or-
szággyûlési képviselõ, a fõ-
város egyesítése elõtt Buda

városának utolsó polgár-
mestere (1867–1873). A
Fõvárosi Közmunkák Taná-
csának is tagja volt 1874 és
1886 között. 

Közismertté ismét Czaga
Viktória tette a Házmán ne-
vet 1997-ben kiadott Buda
utolsó polgármestere címû
könyvével. A helytörténet-
nek e szép kötete, immár
nem csupán a gyûjtõ és ku-
tató szenvedélye, de a haza-
szeretet példája, és múltunk
ápolásának fontos doku-
mentuma. 

Az említett utca névadó-
jának, Házmán Ferencnek
emléktábláját is Czaga Vik-
tória avatta fel, méltó emlé-
ket állítva a kétszáz éve,
1810-ben született budai
polgárnak. 

V. L.

Gratulálunk

Az 51. Országos Néprajzi
Gyûjtõpályázaton Karip
Gyula egy Pestszentimrérõl
indult kezdeményezés, a
Szent István Zarándoklat
írásban és képekben címû
négykötetes feldolgozásával
a „felnõtt kategóriában” II.
helyezést ért el. A pályázat
díjait a Néprajzi Múzeum
dísztermében december
18-án adta át a bíráló bi-
zottság elnöke, Granasztói
Péter, a múzeum fõigazga-
tó-helyettese.

„Körülöttünk forog a világ”
Múzeumpedagógia a XVIII. kerületben

Variációk egy témára (Fotó: PIHGY)

Emléktáblát avattak
Kétszáz éve született Házmán Ferenc

Házmán emléktáblája
(A szerzõ felvétele)

Granasztói Péter és 
Karip Gyula
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