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Városunk
Budapesti Honismereti Híradó

Közgyûjteményekben ingyenes

A világörökség részét ké-
pezõ Budavári Palota fordu-
latos és látványos történetét
mutatja be a BTM Vármúze-
umában megnyílt új állandó
kiállítás, amely a palota dísz-
lépcsõházának két emeletén
hívja idõutazásra a látogató-
kat. A kiállítás az 1686-tól, a
töröktõl való visszafoglalás-
tól az 1960-as évekig tartó
idõszakot mutatja be, felvil-
lantva a palota egykori éle-
tének – korábban átfogó ki-
állításon még nem bemuta-
tott – gazdagságát és fény-

ûzését. Kurátorai: Farbaky
Péter mûvészettörténész, a
BTM fõigazgató-helyettese
és Rostás Péter mûvészettör-
ténész, a BTM Kiscelli Múze-
um igazgatója.

A korabeli berendezés
megõrzött emlékei, hiteles
falburkolat-rekonstrukciók,
festmények, építészeti tervek
és míves iparmûvészeti tár-
gyak idézik fel a kiállításon
az elmúlt évszázadokat. Ko-
rabeli festményeket látha-
tunk az épület történetében

Budapest Fõváros Fõpol-
gármesteri Hivatalának Köz-
nevelési és Ifjúsági Feladato-
kat Koordináló Fõosztálya
„Iskolakapun Kívüli Prog-
ram” címmel egy éves, sok-
oldalú, gazdag kulturális kí-
nálatot tartalmazó rendez-
vénysorozatot indított. E
program keretében hirdették
meg Budapest egyesítésé-

nek 140. évfordulója alkal-
mából, a fõváros középisko-
lás diákjai városismereti ver-
senyét. A többfordulós ver-
seny feladatai a 19. század
utolsó harmadában megszü-
letõ fõváros világvárossá
alakulásának és polgárainak
életmódjának kérdéseit jár-
ták körül.

„Víz! Se ízed nincs, se szí-
ned, se zamatod, nem lehet
meghatározni téged, megíz-
lelnek anélkül, hogy ismer-
nének. Nem szükséges vagy
az életben: maga az élet
vagy.” Saint-Exupery idézet
a mottója az Újpesti Helytör-
téneti Gyûjtemény a Létele-
münk a víz címû, 2013. évi
idõszaki kiállításának. E
mondattal kívánták össze-

foglalni az alkotók a kiállítás
témabeli sokszínûségét, is-
meretterjesztõ voltát. 

A kiállítást a hagyományo-
san augusztus utolsó hétvé-
géjén rendezett Újpesti Vá-
rosnapok eseménysorozat
részeként Wintermantel Zsolt
polgármester nyitotta meg.
A tárlat a teljesség igénye
nélkül próbálta feltérképezni

A királyi palota 
Budavári emlékek

Középiskolások 
városismereti vetélkedõje

A fõváros három közgyûjteménye 
együttmûködésével

Lételemünk a víz
Az Újpesti Városnapok kiállítása

Magyar és angol nyelvû kiállítási feliratok segítik az eligazodást

Száz éve épült ki Újpest önálló vízellátása

A döntõ résztvevõit Csomós Miklós föpolgármester-helyettes
köszönti (Fotó: Bartha Levente)

(Folytatása a 3. oldalon.)

(Folytatása a 8. oldalon.)

(Folytatása a 9. oldalon.)
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Akik hittek 
Törökországban

A kiállítások sorozatát a
Török Köztársaság Akik hit-
tek Törökországban címû
vándorkiállítása nyitotta
meg, amely október 4-tõl
volt látogatható a Barokk
Csarnokban – emlékezve az
1923-ban Magyarország és
Törökország között kötött
Barátság egyezmény 90. év-
fordulójára. 

A kiállított közel 70, angol
és török nyelvû, a középkor-
tól a 20. század közepéig
tartó idõszakot átfogó tabló-
ja azoknak a törököknek és
Törökországba telepedett
külföldieknek emlékét idézi
fel, akik jelentõs szerepet ját-
szottak a török történelem-
ben, és sokat tettek nemze-
tük és a török nép barátsá-
gáért. A németek, spanyo-
lok, magyarok, lengyelek
mellett, távoli népek is fel-
tûntek a tablókon: abházok,
cserkeszek, kozákok, tunézi-
aiak, stb. 

A magyar-török kapcsola-
tokkal foglalkozó tablókon
Thököly Imre, II. Rákóczi Fe-
renc, Kossuth Lajos, Kmety
György, Kállay Miklós sze-
mélyét, Törökországgal kap-
csolatos tevékenységét tar-
tották kiemelkedõen fontos-
nak.

Fegyverek, ékszerek, 
kerámiák 

– válogatás 750 év 
emlékeibõl 

a Várkert Bazárból
A Várkert Bazár rekonst-

rukcióját az elmúlt két évben
megelõzõ régészeti feltárá-
son a Budapesti Történeti
Múzeum régészei jelentõs és
nagyszámú leletanyagot tár-
tak fel. Az ásatások meneté-
rõl és eredményeirõl a Váro-

sunk elõzõ számában Régé-
szeti feltárások címû írásuk-
ban a legilletékesebbek, a
feltárást irányító régészek
számoltak be. Október 17-én
nyitotta meg Bencze Zoltán
projektmenedzser, a BTM
középkori osztályának veze-
tõje – rendezõi a feltáró ré-

gészek, B. Nyékhelyi Doroty-
tya, Szilágyi Gábor és Terei
György voltak – a szûkebb
szakma számára is érdekes,

közel kétszáz lele-
tet és fényképet
bemutató régésze-
ti kamara-kiállítást.
Újításnak számít,
hogy az egyes tár-
gyakról okos tele-
fonos programmal
részletesebb infor-
mációk is nyerhe-
tõk, továbbá a fel-
tárt épületrészletekrõl egy lé-
zerszkenneléssel készült 3 D-
s film is a látogatók rendelke-
zésére áll.

Otthonok kincsei 
– Válogatás budapesti

magángyûjteményekbõl
(12–20. század)

Egyfajta karácsonyi aján-
déknak is tekinthetõ az Ott-
honok kincsei címû idõszaki
tárlat, melyet december 18-
án Doncsev András, az Em-
beri Erõforrások Minisztériu-
ma parlamenti államtitkára
nyitott meg: A kultúra min-
dennapi életünk része, amit
a 31 fõvárosi magángyûjtõ-
tõl származó több mint ezer
kiállított muzeális tárgy jól
jelképez. A magyar polgári
otthonokra különösen jel-
lemzõ a hagyományokhoz

való ragaszkodás, ami a dik-
tatúra éveiben egyfajta jel-
zésnek is számított. Az el-
múlt korok tárgyai velünk

együtt élnek, minél távo-
labbra tudunk tekinteni a
múltban, annál jobban lát-
juk a jövõt – mondta.

A Budapesti Történeti Mú-
zeum fõigazgatója, Bodó
Sándor hangsúlyozta, hogy
európai mértékkel nézve is
jelentõs anyag került itt be-
mutatásra, majd a kiállítás
megvalósítóinak – Csörge
Csaba és Zsigmond Attila
rendezte – érdemeit méltatta.

A több szempontból rend-
hagyó tárlat a magángyûjtõk
lakásainak zsúfoltságát is fel-
idézi, amikor a kiállító ter-
mek teljes fal- és alapterüle-
tét kihasználja – ismertette
Csörge Csaba. Ez a kiállítás
szakított a megszokott múze-
umi gyakorlattal, és nem jel-
zésszerûen, hanem nagy
számban tárja elénk a fõvá-
rosi magángyûjtõk iparmû-
vészeti tárgyainak legértéke-
sebb darabjait. A sokrétû
skálájú tárlat egyfajta krono-
lógiát követve segít eligazod-
ni a mûvészeti korok és stí-
lusok váltakozásaiban.

A nyolc évszázad fennma-
radt alkotás-remekei a ma-
guk sokrétûségével jelzik a
fõvárosi magángyûjtõk ma-
gas szakmai hozzáértését, az
elmúlt korok értékeinek
megmentése iránti elkötele-
zettségét.

gábriel

Idõszaki kiállítások 
a Vármúzeumban

Közel 70 tabló várta a megnyitóra érkezõket 
(Akik hittek Törökországban)

A kiállítást Bencze Zoltán nyitotta meg

A falfeltárások eredményeit 3D-s film ismertette

Több mint ezer muzeális tárgyat mutattak be (Otthonok kincsei)
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fontos szerepet játszó ural-
kodókról. Mária Terézia, Jó-
zsef nádor, majd Ferenc Jó-
zsef és végül a 20. század
politikusai elevenednek meg
frappáns idézetek, portrék

és díszes használati tárgyak
segítségével. A kiállításon a
mûtárgyak mellett több 3D-s
animáció is segíti a palota
építési fázisainak megisme-
rését, érintõképernyõkön
virtuálisan bejárhatók a pa-
lota elpusztult termei, továb-
bá digitális képkereteken be-
mutatott korabeli fotók és
tervek, illetve múzeumpeda-
gógiai állomások is várják a
látogatókat. 

A kiállítás két egyedülálló
falrekonstrukciót is bemutat.
Az egyik a Mária Terézia ko-

rabeli, fehér-arany festésû,
gazdagon díszített keretben
karmazsinvörös selyemda-
maszt bevonatú falrészlet,
amelynek textilborítása a bé-
csi Hofburgban õrzött erede-
ti pontos másolata. A másik
a neoreneszánsz Hunyadi

terem faragott tölgyfa falbur-
kolatának apró részletekig
hû rekonstrukciója, amelyet
Benczúr Gyula Mátyás ki-
rályt bemutató monumentá-
lis festménye tesz teljessé. A
kurátori munka alaposságát
dicséri, hogy a krisztinaváro-
si szárny egykori díszlépcsõ-
házának aranyozott bronz
kandelábere alá abból a fel-
sõ-ausztriai márványból ké-
szült az eredeti tervek alap-
ján posztamens, amely az
eredeti költségvetési kiírás-
ban is szerepel, így Hausz-

mann Alajos korabe-
li elképzeléseit is hi-
telesen megismer-
hetjük.

A kiállítás sok
olyan tárgyat, ábrá-
zolást és ezekhez
kapcsolódó történe-
tet tár fel, amit a mai
napig nem ismert
sem a szakma, sem
a közvélemény. Lát-
hatók a palota 1770
körüli állapotát be-
mutató homlokzat-
rajzok a bécsi Alber-
tina gyûjteményébõl,
és egy olyan, magántulajdo-
nú, 1778 körüli alaprajz,
amely csak röviddel a kiállí-
tás megnyílta elõtt került elõ.
A palota 1945 utáni történe-
tének egyik legizgalmasabb
emléke is látható a tárlaton:
a szocreál beépítésû Szent
György teret és kupolát áb-
rázoló, Janáky István irodá-
ja által készített, négy méter
széles tempera festmény.

Az épület történetének vé-
gigkövetése során a barokk
épületmagtól elindulva meg-

ismerhetjük a Mária Terézia
korabeli bõvítéseket, meg-
tudhatjuk, miért épült az
egyik kupola helyén egy kü-
lönleges csillagvizsgáló to-
rony. Felfedezhetjük, ho-
gyan vált késõbb a palota a
nádorok, majd Ferenc Jó-
zsef lakhelyévé, végül a má-
sodik világháború dúlásai
után a kultúra palotájává,
több múzeum és az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár ott-
honává.

Rostás Péter

Kilencvenöt éve,
október 31-én gyil-
kolta meg a Her-
mina úti Róheim
villában a kiegye-
zés utáni egyik leg-
jelentõsebb ma-
gyar politikust, gróf
Tisza István kor-
mányfõt és házel-
nököt, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagját egy
késõbbi népbiztos által veze-
tett különítmény – az Or-
szágházban 2011-ben avat-
ták fel emléktábláját. 

Zuglói szobrát október 31-
én a XIV. kerületi önkor-
mányzat képviseletében Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester
és Borbély Ádám képviselõ,
valamint leszármazottai és
civil szervezetek koszorúzták

meg. Az évforduló
kapcsán a Lipták
villában (XIV. ker.,
Hermina út 3.)
egy emlékülés ke-
retében nyitották
meg a Tisza Ist-
ván, a mártír mi-
niszterelnök címû
kiállítást. A tárlat

egyik kurátora, Millisits Máté
köszöntötte Tisza István
dédunokáit, Patay Tibort és
Patay Bélát.

Elõadásában Tökéczki
László történész, az ELTE
Mûvelõdéstörténeti Tanszé-
kének vezetõje Tisza mun-
kásságát ismertetve hangsú-
lyozta, hogy õ a magyarság
felemelése érdekében dol-
gozó, szociálisan is érzékeny
politikus volt.

Tisza István megemlékezés
Koszorúzás, kiállítás, emlékülés

A királyi palota 
Budavári emlékek

A Hunyadi terem falrekonstrukciója 
Benczúr Gyula Mátyás királyt bemutató festményével

Az állandó kiállítás egyik enteriõrje 
(Fotó: BTM)

A Hunyadi Mátyás terem 1912-bõl származó fotója 
– archív felvétel (Fotó: BTM)

folytatás az elsõ
oldalról
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2014. április 6-án emlé-
kezhetünk meg Ybl Miklós
építészrõl, születésének 200.
évfordulója alkalmából. „Te
voltál az, aki e hazában az
építést mûvészetté emelted.
Aki régen a halhatatlanok
között van. A ma-
gyar haza halha-
tatlanjai között.” –
írja Fábián Gás-
pár a nagy ma-
gyar építészrõl,
Ybl Miklósról.  

Ybl életmûve a
19. századi ma-
gyar historizmus
meghatározó érté-
ke. A romantikus
kezdetek után –
fõleg itáliai tanul-
mányútjainak ta-
nulságait felhasz-
nálva – a historizmus rene-
szánsz hagyományait eleve-
nítette fel. Az olaszországi
emlékeket felhasználva az
újkor kihívásainak tett ele-
get, amikor egyházi épülete-
ket, mint a lipótvárosi Szent
István Bazilika, templomo-
kat, mauzóleumokat és sír-
emlékeket tervezett, ország-
szerte fõúri palotákat újított
fel és alakított át, Budapest
városképének meghatározó
alkotásait hozta létre a Fõ-
vámháztól az Andrássy úti

Operaházig, a budai Királyi
Palotától annak Duna-parti
építészeti jelképét megte-
remtõ Várkert Bazárjáig.

Ybl Miklós születésének
200. évfordulójára Újpesten
tervezett mûveinek felidézé-

sével hívjuk fel a
figyelmet.

A két nagy stí-
luskorszak, amely
Ybl életmûvét jel-
lemzi nem minden
átmenet nélküli
volt. A Károlyi
család fóti megbí-
zásai után Pesten
az 1870-es évek-
ben, és utóbb – is-
mét a Károlyiak
megbízása alapján
– Újpesten is ter-
vezett, alkotott

olyan középületeket, ame-
lyek az Ybl-életmûvet meg-
határozó stíluskorszakok ha-
tárán jöttek létre. Új épület-
funkciók következtek, és azok
stílusában a romantikus épí-
tészeti elemek társaként, már
felfedezhetjük a reneszánsz
formákat. Újpesti épületter-
veit ez az átmenet jellemzi.

Az újpesti Clarisseum épü-
letegyüttesével 1881–1882-
ben foglalkozott. Az egykor
Rákospalota közigazgatási
területéhez tartozó árva-
gyermekek fiúotthonát az
alapítók tiszteletére (Károlyi
Istvánné és Károlyi Sándor
felesége, báró Kornis Klára,
azaz Clarisse) késõbb nevez-
ték el 1914-ben Clarisseum-
nak, amikor már katolikus
leánynevelõ intézetként mû-
ködött. A létesítmény mûvé-
szeti kialakításban Ybl fóti
temploma hatására isme-
rünk. Baas osztrák festõ a fó-
ti oltárképet festette, itt tanít-
ványa, Kestler József, (Wien,
1885.) festette az oltárképet:
Szent István felajánlja orszá-
gát Szûz Máriának.

Ybl Ervin – Ybl Miklós
unokaöccsérõl szóló – mûvé-

szettörténeti tanulmányában
(1956) írta: „Újpest-Rákos-
palotán, közel az állomáshoz
áll Ybl Miklósnak egy elfele-
dett építészeti kompozíciója,
a Károlyiak jóvoltából épült
egykori Clarisseum gyer-
mekmenhely...”

Az épület leírását így foly-
tatta: „Az emeletes, részben
vakolt, sárga téglaépület kö-
zepe és háromtengelyes ol-
dalszárnyai elõugornak. Kö-
zepén a ferencvárosi temp-

lomra emlékeztetõ, román
stílusú kápolna uralkodik, az
elõbbinek szerény utóda.”

Bemutatását az Ybl-kata-
lógus (1991) leírásával egé-
szíthetjük ki: „Az épület töb-
bi, kváderes sarkokkal és
nyíláskeretezéssel kiképzett
egyszerû homlokzata a hiva-
talos városi iskola-építészet
mintáit követi. A szigorúan
zárt, kétudvaros épületet tá-
gas park veszi körül, szabá-
lyos sétányokkal.”

Ybl Miklós Újpest katoli-
kus templomához 1879-ben

készített terveket (Bauzei-
tung). Azok több alternatív
megoldást tartalmaznak a
torony és a külön templom-
hajó elrendezésével, tömeg-
formálással. Megvalósítása
Kauser József építész mun-
kája volt (Ybl Ervin meg-
jegyzése szerint.)

Egy újpesti helytörténeti
kiadványban olvassuk,
(1996) amelyek Újpest
templom-épületeit veszik
számba, hogy az Egek Ki-

rálynéja Fõplébánia katoli-
kus templom megépítését
Bachmann Károly építész
munkájaként (1882) jelzik,
aki az eredeti tervektõl elté-
rõ kisebb méretû templomot
épített, melynek költsége 52
ezer forintot tett ki.

Újpest várossá avatását
1907-ben az 55 ezer lakos
közti 37 ezer katolikus hívõ
temploma így érte meg. A
Kertvárosi, a Megyeri és Ká-
posztás-megyeri katolikus
templomok késõbbiek.

Vízy László

Ybl Miklós újpesti emlékei
Clarisseumtól  a település katolikus templomáig

Megemlékezés 
a GULAG rabjairól 

A magyar foglyoknak a
Gulag táboraiból való ha-
zatérése 60 évfordulójáról
október 12-én koszorúzás-
sal emlékezett meg a
GULAG-okban Elpusztul-
tak Emlékének Megõrzésé-
re Alapítvány. Az V. kerüle-
ti Honvéd téren 20 éve
emelt GULAG Rabok Em-
lékmûnél a megemlékezõ
beszédet Bagdy Gábor  fõ-
polgármester-helyettes, a
KDNP elnöke tartotta.

A Clarisseum nevelõotthona 
és a szaléziak nevelte gyermekek az 1930-as évek végén 
(Fotó: Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény)

Képeslap a Clarisseum templomáról – 1900 körül 
(Fotó: Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény)

Ybl Miklós tervrajza
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Budapest Fõváros Levél-
tára és a Magyar Országos
Közjegyzõi Kamara Hivatás-
sal és hittel címû kiállítását
október 28-án a fõvárosi le-
véltárban Tóth Ádám, a Ma-
gyar Országos Közjegyzõi
Kamara elnöke nyitotta
meg.

Egy királyi közjegyzõ,
egyetemi magántanár, Ga-
lánthai vitéz dr. Fekete Lász-
ló életútját és tevékenységét
ismerhetjük meg e tárlat ré-
vén, egyúttal társadalmi
kapcsolatai bemutatásával a
két világháború közötti idõ-
szak magyar szellemi elitjérõl
és a közjegyzõségrõl is képet
alkothatunk.

Fekete László 1887-ben,
Békéscsabán született, Ara-
don érettségizett, 1904–1908
között jogot végzett a Páz-
mány Péter Tudományegye-
temen, majd Aradon ügy-
védjelöltként dolgozik. 1912-
ben leteszi az egységes ügy-
védi és bírói vizsgát, megjele-
nik elsõ tanulmánya. 1913-
ban bejegyezik budapesti
közjegyzõ-helyettesnek.

Az elsõ világháború alatt
tüzértisztként a keleti fronton
harcol.

1920 és 1923 között tagja
Budapest székesfõváros tör-

vényhatósági bizottságának
(mai megfelelõje a fõvárosi
önkormányzat közgyûlése –
a szerk.).

39 éves korában, 1926-tól
Budapest II. kerületének ki-
rályi közjegyzõje, 1927–31
között felelõs szerkesztõje a
Királyi Közjegyzõk Közlö-
nyének. 1929-tõl 1945-ig az
egységes bírói és ügyvédi 
vizsgabizottság cenzori tiszt-
ségét is ellátja.

1930-ban megnõsül és
egy év múlva a II. kerületi
Bólyai utca 6-ba költözik
családjával. 1930 és 1944
között a Budapesti Királyi

Közjegyzõi Kamara elnöksé-
gi tagja. 1932-ben magyar
királyi kormányfõtanácsosi
címet kap, és ettõl az évtõl
1938-ig a Magyar Királyi
Közjegyzõk Nyugdíjintéze-
tének elnöke.

1935-ben a IV. kerületi
Cukor utca 4. szám alatt
hatemeletes bérházat építtet. 

1940-ben vitézzé avatják,
1941-ben a nemzetvédelmi
kereszt kitüntetést kapja meg,
majd 1944-ben a közjegyzõi
kamarák képviseletében fel-
sõházi tagnak választják. 

1947-ben a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen 

örökösödési jogból egyetemi
magántanárrá habilitál, a
következõ évben egyetemi
elõadásokat tart. 

1949-ben, 62 éves korá-
ban állami szolgálatba nem
veszik át, közjegyzõi állását
elveszíti. 

1950 és 1953 között iroda-
vezetõ a Budai Ferences
Egyházközségben. 1954-ben
jogtanácsos Nagytétényben,
a Sertéshizlaló Vállalatnál.

1954-ben államellenes
összeesküvés vádjával hét és
fél évre ítélik – ’56-ig a má-
rianosztrai börtön foglya. 

1957-tõl éjjeliõr, 1960-
ban, 73 éves korában, a Fõ-
városi Vízmûvektõl megy
nyugdíjba. Az 1949-tõl írt
két szakkönyvét nem adták
ki. 1979-ben, 92 évesen
hunyt el.

g.t.

A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyûjte-
ménye fõvárosunk helytör-
téneti, helyismereti anyaga-
it teszi hozzáférhetõvé –
mintegy százezer könyv,
százhúszezer fotó, három-
százezer plakát és apró-
nyomtatvány, kéziratok, hír-
lapok, folyóiratok és külön-
gyûjtemények alkotják kí-
nálatát.

Olvasótermében hagyo-
mánnyá vált a kerületi
helytörténeti gyûjtemények
anyagainak kiállítás formá-
jában történõ bemutatása,

mely Városmustra sorozat
gyûjtõnéven ismert. 

November 12-én a XVI.
kerület egykori fotográfusa-
it és munkáikat bemutató
tárlat Széman Richárd, a
XVI. kerületi Kertvárosi
Helytörténeti Gyûjtemény
vezetõjének köszönhetõ,
aki Képeskönyv. Fényképé-
szek Budapest peremén
címmel könyvet írt (elõzõ
számunkban recenzáltuk –
a szerk.) és kiállítást állított
össze. 

Kiállítása megnyitóján kö-
szöntõt mondott Dippold

Péter, a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi
Könyvtárának igazgatója, a
tárlatot Kovács Péter, a XVI.
kerület polgármestere nyitot-
ta meg, majd Kincses Károly
fotótörténész mutatta be a
kiállítást és a hozzá kapcso-
lódó könyv anyagát. 

A bemutatott fotográfiák a
kerület egykori elõdtelepülé-
sei polgárai életének moza-
ikképeit és a kor fotografálá-
si szokásait villantják fel, me-
lyet korabeli fényképezõgé-
pek, helyi újságok, íratok és
nyomtatványok kiállításával
egészítettek ki.

Hivatással és hittel
Értelmiségi pályamodell a 20. században

Városmustra
Kiállítás és könyvbemutató a Budapest 

Gyûjteményben

A tárlat földszinti része – Karácsony elõtt

Kincses Károly, Széman Richárd, Dippold Péter és Kovács Péter
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A kerületek közötti televízi-
ós vetélkedõre gyûjtött
anyag megõrzése céljából a
gyûjtemény csírája 1973-
ban jött létre, egy XII. kerü-
leti helytörténeti
bemutatót is lét-
rehozva a Vá-
rosmajor utca
76. sz. alatti kis,
félszobányi tá-
rolóban. Az el-
telt négy évtized
alatt a Hegyvi-
dék múltjáról
összegyûj töt t
emlékek száma
elérte a hatvan-
ezer darabot,
melyben tár-
gyak, könyvek,
fotók, képesla-
pok és különbözõ dokumen-
tumok találhatóak.

A kerületi gyûjtemény ki-
alakításában meghatározó
szerepe volt Gyõry Gáspár
könyvtáros-tanárnak, aki a
Táncsics Mihály Gimnázi-
umban kezdte el szervezni a
kutatásokat. További fontos
szerepet játszott a nemrég el-
hunyt Kahlich Endre hely-
történész és Molnár Imre, a
HNF kerületi helytörténeti

munkabizottsága vezetõje,
aki áldozatos munkájával
irányította a gyûjtést.

1984-ben végre egy na-
gyobb helyiségbe költözhet-

tek: megkapták
a Maros utca 1.
alatti 30 négy-
zetméteres galé-
riázott kiállító-
helyet, az el-
hunyt Galam-
bos könyvkötõ
mester üres mû-
helyét. A gyûj-
temény mûkö-
dési engedélyét
1986. október
6-án adták ki –
fenntartója a
XII. ker. Tanács
volt. Ez a helyi-

ség kiállítóhely, kutatóhely
és raktár is volt egyben. A
gyûjtemény vezetését a kez-
detektõl 1998-ig Molnár Im-
re látta el. Elkötelezett gyûj-
tõmunkáját dicséri, hogy a
70-as évektõl a 90-es évek
közepéig az Óra-villa óráját,
a Semsey-, Lyka-, Pózner-
és Matiz-hagyatékot, jelen-
tõs történeti értékû irat-, fo-
tó-, folyóirat és újságanya-
got mentettek meg, amik

ma a helytör-
téneti gyûjte-
mény legérté-
kesebb részei.

1 9 9 8 - b a n
költözött át a
helytör téneti
gyûjtemény a
Városmajor ut-
ca 16. szám
alá, ahol ko-
rábban egy
három tanter-
mes iskola mû-
ködött. Itt már
a helytörténeti
és képzõmûvészeti kiállítá-
sok váltakozva követték egy-
mást. Egy idõ után a mûvé-
szeti kiállítások háttérbe szo-
rították a múltidézõ tárlato-
kat. 

A Hegyvidéki Önkor-
mányzat felismerte a helyzet
tarthatatlanságát, és önálló
helytörténeti gyûjteményt
hozott létre a Beethoven ut-
ca 1/b. alatt. 2005. január 1-
jén önálló intézményként
megalakult a Hegyvidéki
Helytörténeti Gyûjtemény
és Galéria. A képzõ- és ipar-
mûvészettel foglalkozó galé-
ria a Városmajor utca 16.
szám alatti kiállítóhelyen vál-
tozatlanul mûködött tovább,
míg a Hegyvidéki Helytörté-
neti Gyûjtemény a Beetho-
ven utca 1/b. alá költözött.

Az elmúlt években számos
országos és fõvárosi tudo-
mányos intézmény, múzeum
fordult a Hegyvidéki Hely-
történeti Gyûjteményhez
együttmûködésért, segítsé-
gért, többek között a Buda-
pesti Történeti Múzeum, a
Magyar Országos Levéltár, a
Magyar Építészeti Múzeum.
Évrõl-évre több muzeológia
szakos egyetemi hallgató töl-
ti itt a szakmai gyakorlatát,
valamint a gyûjtemény is
évrõl-évre új kiállítással je-
lentkezik. Decemberben zárt
be a nagy sikerû mozitörté-
neti kiállítás, és nemsokára
megnyílik az a tárlat, mely a
XII. kerület legendás helyszí-
neit mutatja be a középkor-
tól napjainkig.

B. A.

A negyvenedik évforduló
alkalmából a Hegyvidéki
Helytörténeti Gyûjtemény és

Galéria 40 éves a Hegyvidé-
ki Helytörténeti Gyûjtemény
címmel november 21-én
egész napos tudományos
konferenciát szervezett a
MOM Kulturális Központban. 

Köszöntve a megjelenteket
Pokorni Zoltán, a Hegyvidék
polgármestere a helytörté-
neti gyûjtemény szempont-
jából kiemelten fontos fe-
ladatnak minõsítette a kerü-
let ifjúságával való törõdést,
a tanáraikkal történõ kap-
csolattartást. A konferenciát
Breinich Gábor, Budapest

Fõváros Levéltárának tudo-
mányos titkára, a Budapesti
Honismereti Társaság elnö-
ke nyitotta meg.

A két szünettel három
részre tagolt tudományos
rendezvény felkért elõadói
részben tudományterületük
elismert mûvelõi (Hermann
Róbert történész, Bencze
Zoltán régész, Hantó Zsu-
zsanna történész...), a kerü-
let helytörténetét kutatók
(Balázs Attila történész,
Alföldy Gábor, Mayer Re-
zsõ...), valamely más terület

ismerõi (Kisfaludi Gábor, a
MOM egykori vezetõ terve-
zõje, Lengyel Zoltán, a Bu-
dai Cserkészkerület korábbi
elnöke...), vagy a mûvésze-
tekkel foglalkozók (Kratoch-
will Mimi mûvészettörté-
nész, Beõthy Mária épí-
tész...) voltak. 

Színvonalas elõadásaik jó
betekintést adtak a városrész
történeti múltjába. A konfe-
rencia fõ szervezõje, Balázs
Attila, a Hegyvidéki Helytör-
téneti Gyûjtemény és Galé-
ria vezetõje szerint a kerület
önkormányzata a konferen-
cia elõadásait Hegyvidéki
Históriák címû sorozatában
kiadni is tervezi.

Negyvenéves jubileum
Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény

Jubileumi konferencia 
a Hegyvidéken

A megjelenteket 
Pokorni Zoltán, a Hegyvidék
polgármestere köszöntötte

A gyûjtemény bejárata 
1984 és 1998 között

Molnár Imre és felesége a gyûjtemény 2005.
évi kiállítása megnyitóján (Fotók: Hegyvidéki
Helytörténeti Gyûjtemény)
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Az Újpesti Helytörténeti
Gyûjtemény alapítója, Új-
pest díszpolgára száz éve,
1914. május 11-én Erdély-
ben, Zilahon született. Édes-
apja a helyi bank fõkönyve-
lõje, édesanyja háztartásbeli
volt. A középiskolát bátyjá-
val együtt a zilahi Wesselé-
nyi Kollégiumban kezdte.
1925-ben édesapjuk elhunyt
ezért Budapesten élõ öccsé-
hez költöztek. Érettségi után
a Tatai Járásbíróságon talált
munkát. 

1936-ban vonult be kato-
nai szolgálatra a légvédelmi
tüzérséghez, majd a Ludovi-
ka Katonai Akadémia elvég-
zése után a honvédség hiva-
tásos tisztjévé vált. Kolozsvá-
ron, Marosvásárhelyen,
majd késõbb Budapesten
teljesített katonai szolgálatot.
1945 januárjában orosz ha-
difogságba esett. A románi-
ai focsani hadifogolytábor-
ból felesége és moldvai
csángó magyarok segítségé-
vel szabadult ki. Budapestre
költöztek, és a budai várpa-
rancsnokságnál jelentkezett
szolgálatra. 

A III/2-es Vasút- és Hídépí-
tõ század parancsnoka lett.
A romokban heverõ ország
több vasútvonala és hídja
újjáépítésében vett részt. Ké-

sõbb a budai Várban levõ
Honvéd Levéltár és Múze-
um parancsnokságához osz-
tották be.  1949-ben a sza-
badságharc centenáriumi ki-
állításához készülõdve derült
ki, hogy a korabeli katonai
zászlók hiányoznak. A felku-
tatásukra alakult katonai bi-
zottság tagja lett. Munkájuk
során kiderült, hogy a zász-
lókat 1945-ben egy orosz
százados Devecserbe szállít-
tatta egy zsákmánygyûjtõ
alakulat vagonjában. Innen
Bécsen és Varsón keresztül
Moszkvába kerültek a relik-
viák. Innen sikerült végül
visszakapni az ereklyéket. A
kiállítás befejeztével a zász-
lók a budai Várba, a Had-
történeti Múzeumba kerül-
tek, amelynek nem sokkal
késõbb megbízott parancs-
noka lett. 1951-ben, 37 éve-
sen õrnagyként kényszer-
nyugdíjazták.

Idõközben középiskolai
történelem-latin szakos ta-
nári diplomát szerzett. Új-
pesten, a Megyeri Úti Általá-
nos Iskolában kapott állást,
késõbb ugyanott igazgató-
helyettes lett. Munkája mel-
lett nagy érdeklõdéssel for-
dult Újpest helytörténete fe-
lé. 1955-ben határozta el,
hogy a diákokat is bevonja

a munkába, helytörténeti
szakkört szervezett. Fõ fog-
lalatosságuk lett az ókori
cserépmaradványok gyûj-
tése a szántások területén.
A talált anyagokat részben
az egyre bõvülõ iskolai
gyûjteményben helyezték
el, részben múzeumoknak
adták át. 

Az 1956-os események
során katonai szaktudásá-
val segítséget nyújtott a Ki-
lián György Szakmunkás-
képzõ Intézet fegyvert szer-
zett diákjainak, egyben
megmentve õket az orosz
tankokkal folytatott egyen-
lõtlen küzdelemtõl.

Helytörténeti szempont-
ból szakköre legjelentõsebb
eredménye Károlyi László
gróf telekeladási irodája
anyagának feltárása volt. A
József (ma József Attila) ut-
ca 38-ban mûködött hivatal
iratanyagát és a család által
a második világháború alatt
itt letétbe helyezett könyve-
ket az épület pincéjében fe-
dezték fel. 1974-ben adták
át a kb. 40 csomó iratanya-
got és 150 térképet az Or-
szágos Levéltárnak, a 110
kötet könyvet pedig az Or-
szágos Széchényi Könyvtár-
nak. 

A gyûjtõmunka során fel-
halmozott relikviákból a
Venetianer utcai iskola egyik
tantermében 1974-ben nyílt
kiállítás. 1977-ben miniszté-

riumi mûködési engedéllyel
jött létre a helytörténeti gyûj-
temény, melyet Neogrády
László 1996-ig vezetett. 

1990-ben rehabilitálták, al-
ezredessé léptették elõ, mun-
kássága elismeréseként Ad
Honorem Újpest 1840–1990
kitüntetésben részesült, majd
1992-ben Pro Urbe Buda-
pestért díjat kapott és 1993-
ban Újpest díszpolgárává vá-
lasztották. 

2003-ban hunyt el, sírja az
újpesti Megyeri úti temetõ-
ben található. Születésének
centenáriumáról az önkor-
mányzat, a helytörténeti
gyûjtemény és az újpesti ci-
vil szervezetek méltó módon
kívánnak megemlékezni.

Szöllõsy

Újpest Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete hatá-
rozata alapján a vértanú
Sándor István szalézi testvér-
rõl Újpest egyik lakótelepén
– a Szigeti József utca 17-
27. számú házak által hatá-
rolt téren – játszóteret nevez-
tek el. 

A játszótéren október 18-
án avatta fel Sándor István
emléktábláját Wintermantel
Zsolt, Újpest polgármestere,

aki bejelentette, hogy Sán-
dor István díjat alapítanak,
amelyet a gyerekekért leg-
többet tevõ újpesti pedagó-
gusoknak fognak megítélni.
Az emléktáblát Ábrahám
Béla, a szalézi rend magyar-
országi tartományfõnöke ál-
dotta meg.   

Sándor István az Újpest és
Rákospalota határán levõ
Clarisseum szalézi házban
töltötte életének jelentõs ré-

szét. A szalézi nyomdában
nyomdászként, a Clarisseum
kápolnájában sekrestyés-

ként, egyben a nyomdász
inasok oktatójaként és neve-
lõjeként szolgált.

Neogrády László az Újpesti
Helytörténeti Gyûjtemény 
elõzõ helyén, az István út 5-ben 
(Fotó: Újpesti Helytörténeti
Gyûjtemény)

Ábrahám Béla tartományfõnök áldotta meg az emléktáblát

A gyûjteményalapító tanár
Neogrády László (1914–2003)

Sándor István tér
Emléktábla a lakótelepen



Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2014. január8

A nagysikerû versenysoro-
zat a Budapesti Történeti
Múzeum, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár és a döntõ-
nek is helyt adó Budapest
Fõváros Levéltára együtt-
mûködésével valósult meg.

Az elsõ forduló során 84
csapat 320 versenyzõje in-
dult el a budai várnegyed
érdekességeinek felfedezésé-
re és az eközben megfejten-
dõ feladatok megoldására.
A második fordulóban részt
vevõ 48 csapat tagjai a Bu-

dapesti Történeti Múzeum
„Fény és árnyék” kiállításán
látottakat és a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban olva-
sott könyvek információit
hasznosítva, továbbá Buda-
pest Fõváros Levéltára on-
line adatbázisait használva
oldották meg ügyességet és
kreativitást igénylõ feladata-
ikat.  A versenyzõk bebizo-
nyították, hogy ügyesen el-
igazodnak a Törvényhatósá-
gi Bizottság jegyzõkönyvei-
ben, kiválóan nyomoznak
Budapest 1900. évi lakcím-
jegyzéke segítségével, és iro-
dalmi tehetségüket is meg-
csillogtatták egy pesti polgár
fiktív 19. századi naplójának
megírásakor.

A 2013. november 18-i
döntõbe jutott 10 legjobb
csapat tagjait Csomós Mik-
lós fõpolgármester-helyettes
köszöntötte a helyszínen,
Budapest Fõváros Levéltá-
rában.  A résztvevõk azután
izgalmas versenyt vívtak, fel-
használva a fõváros történe-
tével kapcsolatban az elsõ
két fordulóban megszerzett
ismereteiket is. Kvíz játék ke-
retében, igaz és hamis állítá-
sok között kellett a verseny-
zõknek eligazodniuk, teszt
lapokat kitölteniük, épület-
képeket felismerniük. 

A beküldött fiktív naplók
alapján csapatra szabott fe-
ladatok megoldását a részt-
vevõknek kis jelenetekben
rögtönözve, dramatizálva
kellett bemutatniuk. Az elõ-
adott jelenetek értékelésekor
a megoldandó konfliktus
helyzetek során bemutatott
érvelési készség, a 19. szá-
zad utolsó harmadának
megfelelõ társadalmi visel-
kedési normák, nevelési me-
tódusok, és családon belüli
szerepek, valamint a társa-
dalmi osztályok, rétegek kö-
zötti kapcsolatok megjelení-
tésének sikeressége volt a bí-
rálati szempont. A résztvevõ
csapatok is értékelték egy-
más teljesítményét. A részt-

vevõ diákok és a szakér-
tõi zsûri pontozása azo-
nos súllyal esett latba a
kiértékeléskor.

A verseny gyõztesévé a
Kölcsey Ferenc Gimnázi-
um „Éjjel-nappal Buda-
pest” csapata vált. A má-
sodik helyezett a Gundel
Károly Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakkép-
zõ Iskola „PestreFel” csa-
pata, a harmadik helye-
zett pedig a Nemes Nagy
Ágnes Mûvészeti Szakkö-
zépiskola „Klotild fõher-
cegnõ” csapata lett. A
verseny elsõ három he-
lyezett csapatának tagjai
a fejenként 25 ezer, 20
ezer, illetve 15 ezer forin-
tos jutalmak mellett résztve-
või lehetnek a Fõvárosi Ön-
kormányzat 2014. évi nyári

szabadszállási élménytábo-
rának is.

Breinich Gábor

Az Újpesti Két Ta-
nítási Nyelvû Szak-
középiskola, Szakis-
kola és Gimnázium
bejáratának két olda-
lán elhelyezett már-
vány emléktáblákat
az Újpesti Városvédõ
Egyesület a Magyar
Tudományos Akadé-
mia alapításának
175. és Újpest város-
sá nyilvánításának
100. évfordulóján ál-
lította. A Magyar Tu-
domány Napja alkal-
mából november
21-én megkoszorúz-
ták – Wintermantel Zsolt
polgármester az önkor-
mányzat képviseletében, va-
lamint a szervezõ civil szer-
vezetek vezetõi – az iskola
falán elhelyezett emléktáblá-
kat, mely a városukhoz kö-
tõdõ, a fejlõdését segítõ aka-
démikusoknak állított emlé-
ket, és akikrõl Iványi János,
az Újpesti Helytörténeti Ala-
pítvány elnöke emlékezett
meg.

Ezen az ünnepségen a vá-
rosrész vezetõi, díszpolgárai,
díjazottjai, a kulturális és
gazdasági élet jelentõs sze-
mélyiségei egyaránt részt
vettek – megvalósulása az
Újpesti Városvédõ Egyesü-
let, az Újpesti Közmûvelõdé-
si Kör, az Újpesti Helytörté-
neti Alapítvány, az Újpesti
Vagyonkezelõ Zrt. és az is-
kola közös munkájának
eredménye.

Középiskolások 
városismereti vetélkedõje

A fõváros három közgyûjteménye 
együttmûködésével

folytatás az elsõ
oldalról

Feladatmegoldás a döntõ termének egyik...

... és másik oldalán 
(Fotók: Bartha Levente)

Magyar Tudomány Napja
Neves akadémikusokra emlékeztek

Kõrös András, 
az Újpesti Közmûvelõdési Kör elnöke, 
Újpest díszpolgára koszorúz
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a település Dunával és vízzel
való kapcsolatát. Közvetlen
apropóját néhány, 2012–13-
ban a témához kapcsolódó
történeti évfordulóról való
megemlékezés szolgáltatta. 

Ebben az idõszakban ün-
nepeltük Újpest önálló víz-
rendszere kiépülésének 100.
és a fõváros azon határoza-
tának 125. évfordulóját,
mely az újpesti Duna-partot
a város részévé tette. A Váci
úton lévõ Káposztásmegyeri
Vízmû Fõtelep építésének

120., a Tungsram Strand
megnyitásának 75., vala-
mint Újpest épülõ új uszodá-
jának közelgõ átadása és a
motoros hadihajózás megin-
dulásának 165. évfordulója
szintén egy-egy témakört je-
lentett.

Elsõsorban dokumentu-
mokra épülõ anyag digitális
nyomdai eljárással fóliázott
tablóin korabeli fotók, ter-
vek, plakátok és sajtóhírek
mellett magyarázó szöve-

gekbõl tudhatta meg a láto-
gató a lényeges adatokat. A

dunai polgári
hajózás, ha-
jóépítés, téli
kikötõ törté-
nete mellett
a környék ví-
zi élõhelyei-
nek világá-
val, az újpes-

tiek vízzel kapcsolatos szóra-
kozási, strandolási, sportolá-
si lehetõségeinek múltjával
és jelenével is ismerkedhe-
tett az érdeklõdõ. 

Önálló egységként a Du-
nai Flottilla történetét bemu-
tató termekben makettek so-
ra várta a látogatókat. Tár-
gyak és korabeli filmrészle-
tek mellett újpesti képzõmû-
vészek témához kapcsolódó
festményei tették a kiállítást
változatosabbá. Teljességé-
ben a tárlat szeptember kö-
zepéig volt látható az Újpest
Galériában.

A megvalósítást több hó-
napos munka elõzte meg,

melyben helytörténeti kuta-
tók, sporttörténészek, Újpest
önkormányzata, a helyi saj-
tó, múzeumok és több válla-
lat vett részt – köszönet érte. 

Bezárás után sem kerül
polcra az eddig helyi vonat-
kozásban egyedülállóan ösz-
szegyûjtött anyag. Akár egy-
ségében, akár részleteiben a
tablók kiállíthatóak oktatási,
mûvelõdési intézmények-
ben, vagy társgyûjtemények-
ben. Szeptember 27-tõl, a
turizmus világnapja alkalmá-
ból az Aquaworld Budapest
látta vendégül válogatott for-
mában, 2014 tavaszán a
Károlyi István Gimnázium
galériája a Föld napja alkal-
mából fogadja a teljes tabló-
anyagot, júniusra a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Buda-
pest Galériája érdeklõdik ki-
állításunk iránt. 

(szm)

Lételemünk a víz
Az Újpesti Városnapok kiállítása

folytatás az elsõ
oldalról

A tárlatot Wintermantel
Zsolt, Újpest polgármestere
nyitotta meg

Külön teremben Újpest strandolási, sportolási emlékei

Felül Kutasi György vízilabdázó, 
olimpiai- és Európa-bajnok relikviái, 
alul Halassy Olivér vízilabdázó olimpiai- 
és Európa-bajnok Újpesttõl kapott serlege

A Dunai Flottilla történetét is bemutatták

A tárlat vándorkiállításként az Aquaworld Budapestet is megjárta



Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2014. január10

Az egyesület Elnöksége
november 26-án a fõvárosi
levéltár V. emeleti tárgyaló-
jában tartott ülésén Breinich
Gábor, az egyesület elnöke
bejelentette, hogy Budapest
Fõváros Önkormányzata két
tagtársunkat a fõváros 140.
születésnapján Budapestért
díjjal tüntette ki: Gábriel Ti-
bort fõvárosi szintû, dr. Ko-
vács Ivánnét újpesti helytör-
téneti tevékenységéért.

Ezt követõen az ülés részt-
vevõi az elõzõ elnökségi ösz-
szejövetel óta eltelt idõszak
eseményeirõl kaptak tájékoz-
tatást: A 2013. évi július ele-
ji, székesfehérvári XLI. Or-
szágos Honismereti Akadé-
mián 13 fõvel képviselték a
fõvárost. Folytatódtak a Bu-
dapesti Históriák elõadóest-
jei, mûködtették a Budapesti
Helytörténeti Portált, kiadták
a Városunk 2013. évi 2-3. és

4. számát. Elõkészítették a
fõvárosi helytörténeti oktatás
helyzetével foglalkozó 2014.
évi tavaszi tudományos kon-
ferenciát – megrendezése

azonban pályázati támoga-
tottságától függ. 

A Társaság Területi Bizott-
sága november 20-án, az
egyesület székhelyén, az Új-
pesti Helytörténeti Gyûjte-
ményben tartotta meg ülé-

sét, alacsony részvétellel –
ismertette dr. Róbert Péter, a
bizottság elnöke, majd a Vá-
rosunk címû kiadványról
tárgyaltak. 

2013-ban a csak három
számmal megjelenõ Váro-
sunk az elõzõ évivel számon-
ként azonos nagyságú, 16

oldal terjedelmû, 4 színes ol-
dallal rendelkezõ volt, szá-
monként 1100 példányban
jelent meg és az interneten is
teljes terjedelmében olvasha-

tó (Budapesti Helytörténeti
Portál). Ismertették a 2013.
évre tervezett írások sorsát és
javaslatok hangzottak el a
2014. évi számok tartalmá-
ra. A periodika anyagi hátte-
rét egyre nehezebben tudják
megteremteni az országos
szintû pályázataik (NEA,
NKA) elutasítása miatt.

Az Egyebek napirendi
ponton belül a közhasznú

besorolásuk megõrzése ér-
dekében az Alapszabály mó-
dosításának javaslatát végle-
gesítették, melynek megvita-
tására egy rendkívüli köz-
gyûlés összehívásáról dön-
töttek.

Bejelentés hangzott el,
hogy a 2014. évi XLII. Or-
szágos Honismereti Akadé-
miát június 30. és július 4.
között Kecskeméten rende-
zik meg, témája Tájak - Ko-
rok – Életmódok lesz.

A Társaság rendkívüli köz-
gyûlését december 4-én,
Budapest Fõváros Levéltára
földszinti konferenciatermé-
ben tartotta meg.

Breinich Gábor elnök is-
mertette, hogy a Fõvárosi
Törvényszékhez 2013 máju-
sában benyújtott Alapsza-
bály változásbejegyzési ké-
relmükre november közepén
kézhez vett hiánypótlási fel-
szólításban foglaltak alapján
a Társaság Alapszabályát 45
napon belül módosítani
szükséges – ez indokolta a
rendkívüli közgyûlés összehí-

vását. A közgyûlés elé ter-
jesztendõ módosítások jó-
részt formai jellegûek, a ko-
rábbi Alapszabályban foglal-
takat pontosítják – ill. a Civil
Törvénynek (2011. évi
CLXXV. tv.) való jobb meg-
felelést teszik lehetõvé. A
közgyûlés a javasolt Alap-
szabály módosításokat egy
formai változtatással elfo-
gadta.

Budapesti Históriák
A Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák

címû elõadóest-sorozatát minden hónap elsõ szerdai
napján, du. 5 órai kezdéssel Budapest Fõváros Levéltára
Gárdonyi Albert termében tartjuk (Budapest, XIII. ker., Teve
u. 3–5.). Ezek nyilvánosak, belépõdíj nélküliek, minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.
Február 5. (szerda) 17 óra
– Évforduló: Szigligeti Ede a Nemzeti Színház élén
– Elõadó: Gajdó Tamás színháztörténész
– „A hazának nincsen háza...” 

– Diescher József, Pest-Buda építésze a kiegyezés
korában

– Elõadó: Kõrösné dr. Mikis Márta helytörténész
Március 5. (szerda) 17 óra
– Mozaikok a fõvárosi nyomdászat történetébõl
– Elõadó: Balla Loránd történész-muzeológus
– Évforduló: Katonatiszt, tanár, gyûjteményalapító –

Neogrády László (1914–2003)
– Elõadó: Szöllõsy Marianne gyûjteményvezetõ
Április 2. (szerda) 17 óra
– Ybl-hagyaték a fõvárosi levéltárban
– Elõadó: Hidvégi Violetta fõlevéltáros
– Évforduló: Ybl Miklós és a fóti Károlyiak
– Elõadó: Buda Attila irodalomtörténész

RÓLUNK – RÖVIDEN
Budapesti Honismereti Társaság

Gondterhelt arcok az elnökségi ülésen az egyesület 
anyagi háttere miatt

Az egyesület titkára és elnöke a módosított Alapszabályt 
teszik fel a kivetítõ ernyõre a rendkívüli közgyûlésen
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A Budapesti Honismereti
Társaság sajátos módot vá-
lasztott a Budapesti Histó-
riák elnevezésû elõadásso-
rozatán elhangzottak meg-
õrzésére – az elsõ nyolc év
elõadásai szerkesztett vál-
tozatát közzétette a Buda-
pesti Helytörténeti Portá-
lon (www. bpht.hu). 

Ismert, hogy fõvárosi
egyesület a 2003. és a 2009.
év közötti elõadásait már ko-
rábban kiadta a Budapesti
Helytörténeti Emlékkönyvek
hét kötetében, a nyolcadik
kötet – a 2010. évi elõadá-
sok – anyagi háttér hiányá-
ban nem jelenhetett meg. Az
elsõ két kötet már nem, a
harmadik és hetedik közötti-
ek a Társaság székhelyén
(Újpesti Helytörténeti Gyûj-
temény) még beszerezhetõk. 

A nyolcadik kötethez elké-
szített írások elsõ publikáció-
ként – kényszerbõl – így
csak az interneten érhetõk
el: az említett weblapon a
baloldali menüsor Budapes-

ti Históriák menüpontjára
kattintva, majd a jobboldali
görgetõsávval a keresett írást
kiválasztva.

A menüpontban éves
bontásban elsõként az adott
év elõadásainak fõbb adata-
it tartalmazó ismertetéssel
(idõpont, elõadók, elõadás-
címek, helyszín, stb.) találko-
zunk, majd ezt követik az
elõadók nevének ABC sor-
rendjét követõ tanulmányok
és egyesületi beszámolók – a
pdf formátumok Bukovszki
Antal önkéntes munkájának
köszönhetõk. 

Mit is tartalmaznak ezek az
írások? A fõváros és elõdte-
lepülései legújabb kutatási
eredményeken alapuló
„múltzárványai” bemutatá-
sát az adott témakör, vagy
szakterület ismert kutatói,
neves szakemberek és hely-
történészek végezték – elõ-
adásaik szerkesztett változa-
tait többségükben irodalom-
jegyzékkel, vagy lábjegyze-
tekkel is ellátták. A helytör-

téneti estek második részé-
ben Budapest egy néhai te-
lepülése, mai kerületrésze,
vagy kerülete múltjának
ápolása iránt elkötelezett ci-
vil szervezet képviselõje tet-
te közzé szervezete tapaszta-
latait, számolt be tevékeny-
ségükrõl, a megvalósítás né-
ha rögös útjáról, terveikrõl.

A Budapesti Históriák kon-
cepcióját és az elsõ évi elõ-

adásait a rendezvénysorozat
kezdeményezõje, Gábriel Ti-
bor már a Honismeret folyó-
irat 2004 februárjában meg-
jelent 2004/1. számában is-
mertette. Az interneten most
nyolc év 131 elõadása szer-
kesztett változatával szembe-
sülve gyõzõdhetünk meg az
indulási koncepció hosszú tá-
vú megvalósulásáról, és a kö-
zölteket felhasználhatjuk tu-
dományos kutatásainkhoz, is-
mereteink bõvítéséhez, vagy
civil szervezetünk tevékenysé-
gének jobbításához. 

Az Újpesti Városvédõ
Egyesület december 7-én,
az Újpesti Polgárcentrumban
tartott közgyûlésén adta át
az egyesület kitüntetéseit, az
Aranyhorgony díjakat. A há-
rom kitüntetett közül ketten
a Budapesti Honismereti
Társaság aktív tagjai.

Buda Attila irodalomtörté-
nész a nagykárolyi Károlyi
család és Újpest kapcsolatá-
nak kutatásáért, a feltárt do-
kumentumok magas színvo-
nalú közzétételéért vehette át
Újpest legjelentõsebb hely-
történeti civil szervezetének
elismerését. Kötetei közül a
Gróf Károlyi István élete
1997-ben, A hallgatag mág-
nás. Dokumentumok gróf
Károlyi István életéhez címû
2000-ben jelent meg, Újpest
Önkormányzata kiadásában.

Rojkó Annamária újságíró
Újpest és a Városháza törté-
netének kutatásában, a hely-
ismeret terjesztésében – az Új-
pesti Helytörténeti Alapítvány
által gondozott lapnak, az Új-
pesti Helytörténeti Értesítõ-
nek 2000-tõl szerkesztõje –

hosszú évek óta végzett folya-
matos munkája elismerése-
ként kapta meg e kitüntetést.

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 legrö-

videbb utat a hazánkban kiadott történettudo-
mányi, levéltári, hadtörténeti, irodalom- és
nyelvtörténeti folyóiratokhoz, múzeumokhoz,
könyvtárakhoz, magyar elektronikus újságok-
hoz, honlapokhoz;

• a legtöbb információt a fõvárosi és kerületi
helytörténettel foglalkozó civil szervezetekrõl,
közgyûjteményekrõl; 

• a Városunk összes eddig kiadott számát és re-
pertóriumait; 

• a legfrissebb fõvárosi helytörténeti bibliográfiát.

Csak ezekért!

Lehet egy menüponttal több?
Digitalizált tanulmányok az interneten

Tagjainknak gratulálunk

Buda Attila Rojkó Annamária

Helyesbítés
Elõzõ számunk utolsó,

16. oldalán A patikus háza
Budán címû cikkünkben a
Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ új ki-
állítóhelyének (De La
Motte – Beer palota), a ba-
rokk kori életmód-történeti
múzeumnak a címét téve-
sen Szent György tér 15-
ként adtuk meg, helyesen
Dísz tér 15. Ezért olvasóink
elnézését kérjük.
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Októberben stílszerûen az
újpesti Ifjúsági Ház galériájá-
ban volt megtekinthetõ a
Don Bosco Szalézi Társaság
vándorkiállítása, amely ko-
rábban már több helyszínen,
köztük Óbudán is, nagy si-
kert aratott. 

Az Utolsókból lesznek az
elsõk – a szalézi csoda címû
interaktív tárlaton a világ
második legnagyobb szerze-
tesrendjérõl és Sándor Ist-
ván szalézi vértanúról újsze-
rû megfogalmazásban a
„dobozok beszéltek” - kurá-

tora B. Varga Judit centená-
riumi koordinátor volt.

Kiállításuk aktualitását két
esemény indokolta: a ma-
gyarországi szalézi közösség
centenáriuma és a kommu-
nista diktatúra idején kivég-
zett Sándor István szalézi
testvér boldoggá avatása.
Utóbbi október 19-én, a bu-
dapesti Szent István-bazilika
elõtt történt meg. 

A tárlat megnyitóján Mol-
nár Szabolcs, Újpest alpol-
gármestere ismertette, hogy
Sándor István mai is idõsze-
rû küldetést vállalt fel a sze-
gény, elárvult gyermekek
felkarolásával. Ezért külön is
örül annak, hogy a vértanú-
halált halt szerzetes élete
napjaink fiataljai számára is
megismerhetõvé válik.

Egy keleti forma- és színvi-
lágot idézõ kapu és egy asz-
tali foci (csocsó) adják a tár-
lat elsõ benyomásait. A do-

bozokból felépített térlezáró
falakon szalézi idézetekkel
találkozunk, az elõtte elhe-
lyezett, baloldali táblákon a

rend történetével, jobboldalt
egy katolikus templom ap-
szisához hasonló térkialakí-
tás és Sándor István életút-
jának ismertetése fogadta a
kiállítás látogatóit. 

A 39 évesen, 1953. június
8-án kivégzett Sándor István

1936-tól kötelezte el magát a
szalézi eszmék mellett. A mai
Újpest területén lévõ Claris-
seumban nyomdászként is
segítette a fiatalok nevelését.
A szerzetesrend feloszlatása
után újpesti neveltjeibõl töb-
beket besoroztak az ÁVO-

hoz, akikkel azonban tovább-
ra is fenntartotta a kapcsola-
tot, amiért Zana Albertet,
Farkas Ferencet és Sándor
Istvánt felakasztották, Ádám
László tartományfõnököt 15
évi börtönre ítélték.

G.T.

Óbudai Múzeum és Könyvtár
Vezetõ: Népessy Noémi, 
tel./fax: 250-1020 
cím: 1033 Bp., Fõ tér 1., 
nyitva: K–V: 10–18 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: Verbai Lajos, 
tel.: 261-5569, 
cím: 1102 Bp., Halom u. 37/b., 
nyitva: H, K, Sz, P: 10–14, 

Cs: 14–18 óra.

Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Beleznay Andor, 
tel.: 208-6635, 
cím: 1116 Bp., Pentele u. 8., 
nyitva: K, Cs, Szo: 14–18 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
Munkatárs: Maczó Balázs, 
tel.: 06-30-453-3693, 
cím: 1131 Bp., József Attila tér 4., 
nyitva: K–Cs: 11–17, P: 9–16 óra.

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota
Helytörténeti gyûjteménye
Vezetõ: Kiss Emília, 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: 14–18 óra, Szo: 10–14 óra.

Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyûjtemény
– Múzeumsarok
Vezetõ: Heilauf Zsuzsanna, 
tel.: 290-1585, 06-20-316-9885
cím: 1183 Bp., Szent Lõrinc sétány 2.,
nyitva: K: 10–18, Sze–Szo: 14–18 óra.

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

Budafok Barlanglakás
Emlékmúzeum
Vezetõ: Garbóci László,
cím: 1222 Bp., Veréb u. 4.,
(Kulcs a Mezõ u. 52. sz. alatt,
Lakatos családnál)

Soroksári Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Sasvári Ilona, tel.: 285-2746,
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105., 
nyitva: Sze–P: 14–18 óra.

Utolsókból lesznek az elsõk
Szalézi kiállítás Újpesten

A tárlat bejárata

Templomi apszishoz hasonló térkialakítás
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Budapest IV. kerületében,
Újpesten, a már hagyomá-
nyosnak mondható helytör-
téneti, honismereti vetélke-
dõt november 27-én ren-
dezték meg. 

Az immár két évtizedes so-
rozatot az Újpesti Helytörté-
neti Alapítvány indította út-
jára, Kadlecovits Géza hely-
történeti kutató kezdemé-
nyezésére. A versenyek szer-
vezésének alapelve az volt,
hogy kétévente a gimnáziu-
mok, kétévente az általános
iskolák tanulói mérjék össze
tudásukat, lakóhelyük isme-
retének tárgykörében. Az el-
sõ évek vetélkedõit még az
ötletgazda szervezte, majd
átvette ezt a megtisztelõ fel-
adatot e sorok írója. Öt év-
vel ezelõtt született az ötlet:
a vetélkedõt ugyan tovább-
ra is az alapítvány hirdesse,
finanszírozza, de a kérdések
összeállítása, a verseny lebo-
nyolítása legyen azon iskola
megtisztelõ lehetõsége, aki a
korábbi versenyt megnyerte. 

Ilyen formán az elmúlt két
vetélkedõt az újpesti, Károlyi
Istvánról, a város alapítójá-
ról elnevezett tizenkét évfo-
lyamos iskola szervezte,
mert az intézmény felsõ ta-
gozatos diákjai és gimnazis-
tái nyerték meg az elõzõ
évek versenyeit.

2013. õszén viszont – az új
nevén – a Halassy Olivér
Német Nyelvet Emelt Szin-

ten Oktató Általános Iskola
valósíthatta meg a versenyt.
(Az intézmény névadója az
UTE kiváló olimpikonja,
úszó és vízilabdázó sportem-
bere). Vetélkedõjükre kilenc
általános iskolai csapat ne-

vezett be. Az elõzetes feladat
egy, a Halassy életét bemu-
tató PowerPoint bemutató
készítése volt. 

A verseny napján a kerü-
let polgármestere, Winter-
mantel Zsolt köszöntötte az
ötfõs csapatokat és kísérõi-
ket. A zsûri tagjai Szöllõsy
Marianne, az Újpesti Hely-
történeti Gyûjtemény veze-
tõje, dr. Kovács Ivánné, az
Újpesti Városvédõ Egyesület
elnöke, Orbán Ildikó, a szer-
vezõ iskola igazgatója, Má-
tésné Pataki Ágnes, a Bp.,
IV. tankerület igazgatója volt,
a zsûri elnöki feladatait
Iványi János, az alapítvány

elnöke látta el. Finanszírozá-
sát Újpesti Önkormányzata
Civil Alapjának pályázati tá-
mogatása tette lehetõvé. 

A vetélkedõ kérdéseit
Opauszki Viktória történe-
lem-földrajz szakos tanár ál-

lította össze. A tanárnõ ma-
ga is helytörténeti kutató, ta-
nítványai korábbi versenyek
gyõztesei voltak. Természe-
tesen a szervezõ iskola nem
indított csapatot. 

A versengés izgalmas han-
gulatban, derûsen zajlott.
Változatos feladatok (vaktér-

kép, villámkérdések, épüle-
tek felismerése archív fotók-
ról, híres újpesti személyek
életútjának felidézése) tették
próbára a diákok tudását.
Örömteli, hogy a csapatok
között végül minimális kü-
lönbség alakult ki a pontver-
senyben. Az Újpesti Károlyi
István Általános Iskola és

Gimnázium csapata nyerte
meg a versenyt. Második
helyen a Babits Mihály Ma-
gyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Gimnázium végzett. Õket a
Csokonai Vitéz Mihály Álta-
lános Iskola és Gimnázium
követte, a negyedik helye-
zést megosztva a Benkõ Ist-
ván Általános Iskola és Gim-
názium, valamint a Lázár
Ervin Általános Iskola diák-
jai szerezték meg. 

A nyertes csapatok tanulói
és felkészítõi értékes könyv-
jutalmakban részesültek Új-
pest Önkormányzata, az Új-
pesti Közmûvelõdési Kör és
az Újpesti Városvédõ Egye-
sület felajánlásaként. Az elsõ
helyezett csapat tagjai, Far-
kas Zsófia, Simon Bence,
Cserhalmi-Etter Dóra, Drex-
ler Márton, Vasvári Áron és
felkésztõ tanáruk, Antos Gá-
bor tanár tíz alkalomra szóló
bérletet nyertek a Halassy
Olivér Városi Uszodába.

Megnyerték egyben a le-
hetõséget, hogy iskolájuk, a
Károlyi Gimnázium szervez-

ze meg a 2015. évi versenyt.
Elõtte azonban, 2014-ben,
az Újpesti Könyves Kálmán
Gimnáziumban találkoznak
az újpesti gimnazisták honis-
mereti versenyre, hiszen az
elõzõ középiskolai versenyt
iskolájuk csapata nyerte
meg. 

Hirmann László 

Repüléstörténet 
a bevásárlóközpontban

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyûjte-
mény, a Magyar Repüléstörténeti Társaság és a KÖKI Ter-
minál együttmûködésének eredményeként november 20-
án nyitotta meg Ughy Attila, a XVIII. kerület polgármeste-
re az Ég és föld repüléstörténeti kiállítást az említett bevá-
sárlóközpont elsõ emelete egyik üzletében. Megnyitóját há-
rom kiadványa könyvbemutatójával is színesítette a Ma-
gyar Repüléstörténeti Társaság. Három hét alatt 5000 re-
gisztrált látogató tekintette meg a helytörténeti gyûjtemény
korábbi MALÉV kiállítása részben megújított anyagát.

Helytörténeti vetélkedõk kicsiknek és nagyoknak
Huszonegyedik alkalommal rendezték meg

A vetélkedõ gyõztes csapatának tagjai 
az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
diákjai (Fotó: a szerzõ felvétele)

A zsûri tagjai és a vetélkedõ elõkészítõi 
döntõ elõtti megbeszélése
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Az Újpesti Két Tanítási
Nyelvû Mûszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola fennál-
lásának 75. évfordulóján,
2002-ben az iskola vezetése
támogatásával a jubileumi
ünnepség programjához
kapcsolódva iskolatörténeti
kiállítást hoztak létre. Kovács
Mihály igazgatóhelyettes és
Bogdán János tanár vezeté-
sével egy lelkes csapat (diá-
kok, technikai dolgozók és
tanárok) odaadó munkájá-
nak köszönhetõen valósult
ez meg. A kiállítási tárgyak
gyûjtésében sok segítséget
nyújtottak a korábban vég-
zett diákok és a nyugdíjas
tanárok.

Szerencsésen alakult a ki-
állítás helyszínének kiválasz-
tása. A kiállítás egyik helyi-
sége az idõközben kihaszná-
latlanná vált kovácsmûhely
– az épület egyetlen része,
ahol olyan, még funkcioná-
lisan használható eszközök
voltak, melyek az iskola át-
adásakor kerültek oda – lett;
a másik a kovácsmûhelybõl
nyíló egyik korábbi lánghe-
gesztõ mûhely. Itt került ki-
alakításra a kiállítás érdemi
része. 

Tematikus tárlókban he-
lyezték el az összegyûjtött
anyagot: pl. az iskola létre-

jöttével, építésével kapcsola-
tos dokumentumok, fényké-
pek és tárgyak; a diákélettel
kapcsolatos anyagok; a ta-
nulmányi versenyeken szer-
zett oklevelek, díjak; az isko-
la sportsikereit bemutató ok-
levelek, kupák és az orszá-
gos szintû sportsikereket el-
ért volt tanulóink fényképei;
a régi, ma már nem haszná-
latos taneszközök, korabeli
tankönyvek; néhány tabló-
kép az elmúlt idõkbõl; egy-
kori mérõmûszerek, számító-
gépek.

Nagy sikerének köszönhe-
tõen a jeles alkalomra készí-
tett kiállítás állandó tárlattá
válhatott, és – jogilag talán

nem egészen korrektül – az
iskolamúzeum nevet kapta.

Folyamatosan sok látoga-
tója van. Megtekintik és
megismerik a mindenkori
újonnan beiskolázott tanu-
lók, a bennünket az osztály-
találkozók okán sûrûn láto-
gató volt diákjaink, az iskola
hivatalos és nem hivatalos
látogatói. Errõl tanúskod-
nak, és sok elismerést közve-
títenek a vendégkönyvbe írt
bejegyzések.

Jól szolgálja nevelési cél-
kitûzéseinket is. Úgy gon-
doljuk, tanulóinknak a sike-
res jövõjük érdekében tett

napi feladatok színvonalas
teljesítése könnyebbé válik,
amennyiben megismerik az
intézmény tiszteletre méltó
múltját, elõdeik eredmé-
nyeit.

Az iskola története siker-
történet. A hajdani fa- és
fémipari szakiskolából másfél
évtized múltán fémipari felsõ
ipariskola, majd egy újabb
évtizeddel késõbb a hazai
technikusképzés egyik „fel-
legvára” lett. Az intézmény
innovatív szellemiségét jelzi,
hogy az országban második-
ként, 1953-ban itt indult be
a híradástechnikai technikus-
képzés, majd 1971-ben az
országban elsõként a közép-
fokú végzettségû számítás-
technikai szakemberek kép-
zése.

Fontos számunkra a váro-
sunkhoz, Újpesthez való kö-

tõdés. Ennek oka egyebek
között az is, hogy ma mi va-
gyunk itt az egyetlen olyan
oktatási intézmény, mely
szinte teljes egészében az új-
pesti polgárok – az önkor-
mányzatuk – pénzébõl való-
sult meg, s amely a város
nevét viseli. Ugyanakkor so-
hasem voltunk újpesti fenn-
tartású intézmény, miközben
diákjaink döntõ többsége
mindig újpesti volt.

Arra is büszkék vagyunk,
hogy az akadémikusok em-
léktáblája koszorúzásához
kapcsolódva a legfontosabb
civil szervezetek együttmû-
ködésének keretében nálunk
jön létre a város vezetõinek,
díjazottjainak, a szellemi, a
kulturális és a gazdasági élet
reprezentánsainak évenkénti
találkozója.

Urbán Kornél

A Hegyvidék 
épített öröksége

A Városunk 1913. évi ok-
tóberi számában „A Hegyvi-
dék épített öröksége” cím-
mel megjelent tudósításban
örömmel láttam a „Roman-
tikus lakóház a Városmajor
utcában” aláírással ellátott
felvételt. A ház száma Város-
major utca 24. – sokat jár-
tam benne, gazdája ugyanis

keresztapám, Pogány Móric
építõmûvész (1878–1942)
volt. Az az építész, aki Tõry
Emillel együtt megnyerte az
1912. évi pályázatot a Nem-
zeti Színház építésére, csu-
pán a háború akadályozta
meg az elfogadott terv kivi-
telezését. Továbbá ez a pá-
ros nyerte meg és kivitelezte
az Adria Biztosító székházá-
nak pályázatát. Eb-
ben a házban volt a

Iskolatörténeti kiállítás
Folyamatosan sok látogatója van

Olvasóink írták

Tematikus tárlók a kiállítás egyik termében

A kovácsmûhely egyik sarka – ma már a kiállítás része
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második világháború
után a Budapesti

Rendõrfõkapitányság né-
hány évtizedig. Jelenleg itt
mûködik az ötcsillagos Le
Meridien Budapest szálloda.
Továbbá – de nem utolsó
sorban – Pogány Móric al-
kotása a már emblematikus-
sá vált Batthyány örökmé-
cses.

Talán nem bontaná meg
az – jelenleg úgy tudom egy-
házi tulajdonban lévõ – épü-
let homlokzatának egységét,
ha a kapu melletti egyik ab-
lak alatt emléktáblát helyez-
ne el a XII. kerületi önkor-
mányzat. Pogány Móric rop-
pant elhanyagolt farkasréti
sírját a Nemzeti Kegyeleti Bi-
zottság 2012-ben rendbe
hozta és emlékoszloppal lát-
ta el.

Dr. Del Medico Imre 

A kispesti 
Országzászlóról

Az 1934-ben Kispesten
felavatott, majd 1945 után
eltávolított Országzászló he-
lyett újat állít Kispest Önkor-
mányzata. Aktualitása miatt
is helyesbítem a Városunk
legutóbbi számában közölte-
ket.

Az Országzászló alkotója
nem Hybl, hanem Farkas
Béla (1885–1945), péceli
születésû, Németországban
tanuló szobrász. Tisza Ist-
ván, Lechner Ödön meg-
örökítõje, hõsi emlékmû-
vek, herendi sportszobrok
készítõje.

Édesapám, dr. Varju Sán-
dor Frontharcos elnökként
volt a Hõsi emlékmû és az
Országzászló ügyvezetõ szer-
vezõje. Emlékezéseiben, cik-

keiben pontosan rögzíti a
keletkezést és a VI. 28-i ün-
nepélyes átadás forgató-
könyvét.  (Kispest-Pestszent-
lõrinc, 1934. III. 31. és V.
12.)

A talapzat Faragó József
Kossuth utca 122. sz. mûter-
mében, a 160 cm magas és
2 m széles turulmadár a kõ-
bányai Szilly József Petróczy
utca 24. szám alatti öntõmû-
helyében készült. A Pesti
Hírlap 1934. VI. 28-i száma
beszámol az ünnepségrõl, és
dicséri a „példaadó mun-
kásvárost”.

A részletes tájékoztatást
adó meghívót leadtam a fõ-
városi levéltárba és a Kispes-
ti Helytörténeti Gyûjte-
ménybe, ahol minden múl-
tunk iránt érdeklõdõ gazdag
forrásokra talál.

Gaál Károlyné  

A bár nem szándékos, de
sajnálatos tévedésért elné-
zést kérek, egyben megkö-
szönöm Gaálné olvasói le-
velét, amelyben nem csak
arra hívta fel a figyelmet,
hogy ki volt valójában a kis-
pesti országzászló szobrásza,
hanem kutatásából a ma-
gyar szoboröntészet histog-
ráfusa is értékes adatokkal
gazdagodott, melyet felhasz-
nál a Szili öntödérõl megje-
lenõ írásában.

Millisits Máté

A Városunk elõzõ száma
11. oldalán megjelent Hybl
József, emlékmûvek alkotó-
ja címû írás kapcsán beérke-
zett olvasói hozzászólást és a
cikk szerzõjének válaszát ez-
úton is köszönjük és a kér-
déskört lezártnak tekintjük –
a szerk.

A Budapesti Honismereti
Társaság Budapesti Históri-
ák címû elõadóest-sorozatán
november 6-án Budapest
Fõváros Levéltára földszinti
elõadótermében Katona
Csaba, az MTA Történettu-
dományi Intézete tudomá-
nyos munkatársa az egyik
legnagyobb formátumú ma-
gyar történész, Kosáry Do-
mokos életútjáról és mun-
kásságáról emlékezett meg,
majd dr. Héjjas Pál, a Pest
Megyei Levéltár ny. igazga-
tója személyes élményeit
idézte fel Kosáry Domokos-
ról, egykori munkatársáról.

Kosáry 1913-ban, egy Tri-
anon utáni Magyarországra
települt selmecbányai, több
generációra visszamenõen
értelmiségi családba szüle-
tett. Édesapja az ottani Bá-
nyászati Akadémia tanára,
édesanyja Kosáryné Réz Lo-
la, a korszak ismert írónõje
volt.  Az Eötvös Kollégium

diákjaként 1931–36 között
végezte el a Pázmány Péter
tudományegyetem történe-
lem-latin szakát – 23 éves
korában jelent meg elsõ
könyve, a napjainkig vitatott
Görgey kérdéskörrõl. Kle-
belsberg ösztöndíjasként is-
meri meg Párizsban March
Bloch és az Annales kör
munkásságát, Angliában
diplomáciatörténetet tanul,
Teleki Pál támogatásával az
Egyesült Államokba is eljut.
Visszatérve 1941-ben kine-
vezik a Teleki Pál Intézet ré-
szeként alapított Magyar
Történettudományi Intézet
igazgatóhelyettesévé. 1945
és 1949 között az Eötvös
Kollégium tanára, a pesti
bölcsészkar Újkori Magyar
Tanszékének professzora,
vezetõje a Történettudomá-
nyi Intézetnek.

A kommunista történettu-
domány vezetõi, Andics Er-
zsébet és Mód Aladár táma-

dásai és polgári ér-
tékrendje (ti. nem
hajlandó a népbíró-
ságon Hóman Bá-
lint volt kultuszmi-
niszter ellen terhelõ
vallomást tenni) mi-
att mindhárom tiszt-
ségébõl eltávolítják,
1957-ig a gödöllõi
Agrár tudományi
Egyetem könyvtá-
rában kap munkát – de már
1955-ben a történelemtudo-
mányok kandidátusa lesz. 

1956-ban a Magyar Törté-
nészek Forradalmi Bizottsá-
gának elnöke – amiért 1957
és 1960 között börtönben ül,
cellatársa volt például Eörsi
István, majd Déry Tibor is.

1960 és 1967 között a
Pest Megyei Levéltár mun-
katársa, 1968-ban térhet
vissza a Történettudományi
Intézetbe. 1977-ben a törté-
nettudományok doktora,
1982-ben az MTA levelezõ,
majd 1985-ben rendes tag-
jává választják, és 1985-ben
az MTA Magyar Történészek
Nemzeti Bizottságának az el-
nöke. 1990 és 1996 között,
két ciklusban az MTA elnö-

keként a 21. század elvárá-
sainak felelteti meg az Aka-
démiát, megõrizve a magyar
tudomány igazi értékeit.

Szakmai elismertségét jel-
zi, hogy több külföldi akadé-
miának is tagja volt. 1988-
ban Állami Díjat, 1993-ban
a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Nagykeresztjét,
1995-ben Széchenyi-díjat
kapott. 1996-ban a Francia
Becsületrenddel, 2003-ban
a Németországi Szövetségi
Köztársaság érdemrendjé-
nek nagy érdemkeresztjével
tüntették ki.

A magyar újkori történe-
lemtudomány egyik legjele-
sebb képviselõje 2007-ben,
életének 95. évében hunyt
el.

Száz éve született 
Kosáry Domokos

A történész, az ’56-os elitélt, a tudománypolitikus
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A Pesterzsébeti Múzeum-
ban Pesterzsébetiek a nagy-
világban címmel október
16-án Földesi Gyula ország-
gyûlési képviselõ nyitotta
meg a múzeum anyagainak
felhasználásával készített
idõszaki kiállítást. 

Megnyitó beszédében e
tárlatot a képviselõ az elmúlt
évek helytörténeti kiállításai-
val összevetve a legérdeke-
sebbnek nevezte, amely egy-
fajta felvezetésként is szolgál
Pesterzsébet várossá nyilvá-
nítása 2014-ben 90 éves ju-
bileumához. A város elsõ
polgármestere Chikán Béla
volt, aki három ciklusban töl-
tötte be ezt a tisztséget. A vá-
ros érdekében amerikai dol-
lárkölcsönt vett fel, kiutazott
Amerikába, a Trianon utáni
magyarok kongresszusának
szervezésében is részt vett. A
város fejlõdésére jelentõs ha-
tást gyakorló keresztény szel-
lemû politikust 1945 után
Kistarcsára internálták, ahol

gyümölcsnemesítéssel foglal-
kozhatott – mondta.

Tárlatuk a kis idõszaki ki-
állító-teremben üveglap mö-
gé helyezett digitalizált tab-
lókkal, eredeti dokumentu-
mokkal és a helyhiány miatt

szerény tárgyi anyag bemu-
tatásával hozta emberközel-
be a világ távoli tájait a 20.
század elsõ felében megjárt
egykorvolt pesterzsébetieket. 

A kiállítás egyik tematikus
egysége az elsõ világháború-

ban orosz hadifogságot
megjártaknak állít emléket.
Két pesterzsébeti hadifogoly
szökését is megismerjük:
egyikük Szibériából szökött
Indiába, a másik Vlagyivosz-
tokból Kínába.

Kiemelten kezelik az Ame-
rikai Egyesült Államokba tett
utazásokat. Részben az oda
kivándorlók, részben az
1928-as amerikai Kossuth
megemlékezés miatt. Ennek
részeként New Yorkban fel-
avatták Kossuth Lajos szob-
rát, amelyet „...a szabadság-
szeretõ magyar származású
amerikaiak...” állítottak – ol-
vasható a szobor feliratán. A
Kossuth-zarándoklat megva-
lósításában Chikán Béla ki-
emelt szerepet játszott.

Az egyedi megközelítést
alkalmazó tárlat szövegeit
korabeli dokumentumok, új-
ságcikkek és a hadifoglyok
úti beszámolói alapján állí-
tották össze. A kiállítás már-
cius 30-ig tekinthetõ meg.

Pest, Buda és Óbuda
egyesítésének 140. évfordu-
lóján, november 15-én a
Váci utcai Újvárosháza Dísz-
termében Tarlós István fõ-

polgármester adta át a fõvá-
rosi önkormányzat kitünteté-
seit. A kitüntetettek között
Budapestért díjjal két újpesti
lakos munkáját ismerték el:

Gábriel Tibor törté-
nész, a Budapesti Hon-
ismereti Társaság titká-
ra kitüntetését „Buda-
pest helytörténeti életé-
ben betöltött jelentõs
szerepéért, szûkebb ha-
zája, a fõváros történe-
tének, értékeinek, kultu-
rális hagyományainak
feltárásáért, ápolásáért”
kapta – hangzott el. 

Dr. Kovács Ivánné
pedagógus, az Újpesti
Városvédõ Egyesület
elnöke, közel öt évtize-
des gyógypedagógiai
munkája, egyben az
egyesület vezetõjeként évti-
zedes közösségszervezõ, vá-
rosvédõ és az Újpesti Hely-
történeti Gyûjteményben

önkéntes, majd részmunka-
idõs tevékenysége elismeré-
seként vehette át a rangos
elismerést.

Pesterzsébetiek a nagyvilágban
Kazahsztántól New Yorkig

Gratulálunk

Az üveglapok mögé helyezett digitalizált tablók és
dokumentumok egységes jelleget adtak a tárlatnak

Gábriel Tibor Tarlós Istvántól veszi át a díjat
(Fotók: Várai Mihály – Újpesti Sajtó Kft.)

Dr. Kovács Ivánné 
díszoklevelével és plakettjével


