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Közgyûjteményekben ingyenes

Az Óbudai Múzeum idõ-
szaki kiállítása, az Ofen
Jásán – Óbuda zsidóságá-
nak történte április 24-tõl ok-
tóber 31-ig tekinthetõ meg.

A kiállítás az óbudai zsidó
közösség 18. század és az
1960-as évek vége közötti
történetét mutatja be. A
holokauszt emlékéve kap-
csán a kiindulási alap az
volt, hogy az antiszemitiz-
mus vagy akár a rasszizmus
az elõítéletek, a sztereotípiák
elterjedésébõl merítkezik,
azonban ezek eltorzított for-
mái a legtöbb esetben sem-
milyen hasonlóságot sem
mutattak a valósággal. 

Viszont sokan azért hitték
el ezeket az állításokat, mert

nem ismerték az érintett kö-
zösséget, tehát idegenként
tekintettek rájuk. Ebbõl kö-
vetkezhet, hogy ezeket az
elõítéleteket a legbiztosab-
ban a megismerés által lehet
megdönteni, aminek velejá-
rója, hogy már nem idegen-
ként tekintenek az érintett
közösségre. (Ez lett a kiállítás
remélt célja és eredménye.)

Így volt ez a zsidóság ese-
tében is, hiszen olyan eltor-
zított, kisarkított negatív ál-
talánosítások érték és befo-
lyásolták a korszak társadal-
mának véleményét, ame-
lyek sokszor egyáltalán nem
voltak kapcsolatban a való-
sággal. 

Tervezõje Hauszmann Ala-
jos (Buda, 1847 – Velence,
1926), a budapesti Mûegye-
tem professzora, a századfor-
dulós magyar neobarokk és
szecessziós építészet megha-
tározó személyisége, aki Ybl
Miklós halála után kapta meg
a megbízást I. Ferenc József
királytól a budai Királyi vár-
palota tovább-építésére.

Munkatársai voltak Giergl
Kálmán (Pest, 1863 – Buda-
pest, 1954) és Korb Flóris
(Pest, 1860 – Budapest,
1930) fiatal építészek, akik
Hauszmann jelentõsebb
munkáiban közremûködtek.
Munkásságukat Hauszmann

így értékelte: „...nevezettek
számos építkezéseimnél
megosztották velem a mun-
ka terheit és gondjait... és tá-
mogatom e fiatal építészeket
annak az állásnak az elfogla-
lásában, amely õket képes-
ségük folytán szakunk gya-
korlásában megilleti.”

1891-ben tervpályázat út-
ján Hauszmann Alajos el-
nyerte a megbízást tervezés-
re és a kivitelezés mûvezeté-
sére, a New York Életbiztosí-
tó Társaság magyarországi
megbízottja, Arányi Miksa
által, az Erzsébet körúton lé-
võ szabálytalan alakú telek

Két hivatalos szimbóluma
van Kõbányának,
a címere és a zász-
laja. Mindkettõt
magunk alkottuk
magunknak, 1993-
ban, az önkor-
mányzatiság hajna-
lán. Most bemuta-
tok egy harmadi-

kat, amit elõdeink hagytak
ránk: a Kossuth-
serleget. A díszke-
hely a Kõbányai
Helytörténeti Gyûj-
temény egyik fõbb
darabja.

1905-ben válasz-
tásokat tartottak,
mely eredménye-

ként a IX–X. kerület a
fõvárosban egyedül
küldött függetlenségi
képviselõt az országos
gyûlésbe. A nagy ne-
kibuzdulásban elhang-
zott a kezdeményezés
egy olyan szimbólum
létrehozására, amely-
nek „...látásakor, érin-
tésekor az eszme tüze
futja át minden csepp vé-

rünket és a lelkesedés
azon igékért, melye-
kért õseink szellemet,
anyagot, vért, életet, a
földi boldogság min-
den örömét készek
voltak feláldozni.” Az
erre alkalmas lehetõ-
séget egy Kossuth-
díszserleg készíttetésé-
ben találták meg. 

Ofen Jásán 
Óbuda zsidóságának története

Az Erzsébet körút ékessége
120 éves a New York palota

Kõbánya Kossuth-serlege

A valláshoz kapcsolódó tárgyak központi helyen,
egy Dávid-csillagot formázó tárlóban

Díszes falikar a New York palota homlokzatán

(Folytatása a 8. oldalon.)

(Folytatása a 8. oldalon.)

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Budapest Fõváros Levél-
tára „Széttépett esztendõk A
Holokauszt budapesti meg-
éléstörténete Önazonosság,
diszkrimináció és üldöztetés
– személyi és családi iratok
tükrében” címû kiállítását jú-
nius 11-én nyitották meg, a
Magyar Levéltárosok Egye-
sülete által kezdeményezett
Nyitott Levéltárak 2014
programsorozat elsõ rendez-
vényeként.

A tárlat megnyitóján részt-
vevõket dr. Kenyeres István,
a fõvárosi levéltár fõigazga-
tója köszöntötte. Egyben kö-
szönetet mondott Szász
Andrásnak, családi iratai köl-
csönzéséért, majd ismertette
a kiállítás rendezõit (Horváth
J. András kurátor és Nagy
Ágnes) és megvalósítóit.

Napjainkra a levéltárak a
társadalom memóriájává
váltak, kulturális értékmegõr-
zõ és értékteremtõ szerepet

vállalva – mondta Tyek-
vicska Árpád, a Magyar Le-
véltárosok Egyesülete elnö-
ke. Csomós Miklós, Buda-
pest fõpolgármester-helyette-
se kiemelte, hogy a 2. és 3.
zsidótörvénnyel, az 1941-tõl
bevezetett munkaszolgálattal
több tabló is foglalkozik.
Hangsúlyozta, hogy a tárla-
ton bemutatott dokumentu-
mok hozzájárulnak közös
múltunk megismeréséhez.

„Deportáló vagonok, ha-
láltáborok, gázkamrák, tö-
meggyilkosságok, gátlásta-
lan kegyetlenségek képeit
idézi fel a holokauszt említé-
se. Milyen kapcsolatban állt
mindezzel annak az 1938/
39-es tanévben érettségizett
budapesti gimnáziumi osz-
tálynak a tablóképe, ame-
lyen a zsidó diákokat az osz-
tálykép alsó sorában különí-
tették el, és társaiktól eltérõ-
en nem szerepelhettek nem-

zeti viseletben? Ho-
gyan magyarázta a
Hitler hatalomra ju-
tása utáni helyzetet
egy Székesfehérvár
úri társaságához
tartozó zsidó ügy-
véd pesti unokahú-
gának írt levelei-
ben? Mit érezhetett
az I. világháború
frontját megjárt,
1937-bõl származó
fotón egyenruhájá-
ban büszkén feszítõ
tartalékos hadnagy,
amikor 1941-ben az illetékes
parancsnokság egy „fecnin”
értesítette, hogy munkaszol-
gálatosként a jövõben
egyenruhát nem viselhet és
rendfokozatát még „volt”
jelzõvel sem használhatja?
Milyen helye volt a zsidó fi-
ataloknak a cserkészmozga-
lomban és mit jelentett szá-
mukra a kitaszítás? Hogyan
próbáltak a mindennapok-
ban küzdeni a kirekesztésre
ítéltek jogaik maradékaiért
és milyen segítségre számít-
hattak? Gondolnánk, hogy
a zsidók sárga csillagos há-
zakba költöztetésének trau-
máját drámai erõvel tükrözik
a BKV elõdje, a BSZKRT
baleseti jegyzõkönyvei? Mi
történt a lakóházak, lakások
falai között, milyen reakció-
kat hívott elõ a lakótér faji
alapú felosztásának tragikus
kísérlete? Hogyan juttattak
oda valakit, hogy elkesere-
désében és tehetetlenségé-

ben haszontalanná vált ma-
gyar útlevelét tépje szét – jel-
képesen beteljesítve azok
célját, akik õt és vele együtt
százezreket kitagadtak a ma-
gyarságból?

Ezekre és számos hasonló
kérdésre vonatkozó, eddig
jobbára rejtve maradt forrá-
sokat tár a nyilvánosság elé
kiállításunk, zömmel az
utóbbi években begyûjtött
személyi és családi, valamint
a kirekesztés és üldözés min-
dennapi rutinja során kelet-
kezett hivatali iratok felhasz-
nálásával.” – olvashatjuk a
tárlat meghívójában.

A fõvárosi holokauszt ese-
ményeit tematikus egysé-
gekben a levéltár aulájában
kihelyezett molinókon, az
emeleti kiállítótér vitrineiben
és tárlóiban az eredeti doku-
mentumokkal szembesülve
ismerhetjük meg szeptember
30-ig.

gáti

A kõbányai Kossuth-serleg
egy szecessziós stílusú ezüst
tulipánt stilizáló, 50 centimé-
ter magas, magyaros motí-
vumokkal gravírozott, két
darabból álló ötvösremek. A
kelyhet fedõ sisaktetõt Kos-
suth – 1848. évi képe alap-
ján mintázott – ezüst minia-
tûr mellszobra díszíti. A fõ-
mintázat közötti felületeket,

mívesen megmunkált kacsos
szõlõlevelek fedik, utalás-
ként a korában híresen fi-
nom boráról nevezetes Kõ-
bányára. A kuparész pere-
mén körfelírat olvasható:
„Magyar Hazánk Független-
ségéért és Szabadságáért
Élünk és Halunk.”

A felavató örömnapot
1908. november 5-én este 8
órakor tartották. Az estre hi-
vatalosak voltak függetlensé-

gi miniszterek, képviselõk, és
a fõváros valamint környéke
függetlenségi köreinek kül-
döttei is. Hoitsy Pál Kossuth
Ferenc és gróf Apponyi Al-
bert miniszterelnök üdvözle-
tét tolmácsolván tartotta
meg avató beszédét, majd
Kõbánya országgyûlési kép-
viselõje, Ballagi Aladár dr.
következett. Persze a tokaji
óborral telt kupa kézrõl-kéz-
re járt, vagyis köszöntõje vé-
gén több elõadó is ünnepé-
lyesen lendítette azt a ma-

gasba. Hock János, Kõbá-
nya papja beszédét a helyi
lap a következõ módon mél-
tatta: „A serleget igazán szól-
va, õ avatta szentté. (...) Ki
tudná ezt tollal lefesteni! A
tanulságok, a mélységek, az
igazságok... hát újságba va-
lók ezek? Imádságos könyv-
be, abba az imádságos
könyvbe, amelybõl hazán-
kért, annak önállóságáért,
dicsõségéért és szabadságá-
ért szoktunk imádkozni!...”

Verbai Lajos

Széttépett esztendõk
A holokauszt budapesti emlékei

Kõbánya Kossuth-serlege
folytatás az elsõ
oldalról

Budapest Fõváros Levéltára aulájába kihelyezett molinók

Dr. Kenyeres István fõigazgató köszönti 
a kiállítás megnyitóján résztvevõket
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A 2014. év Ybl Miklós
születésének 200. évfordu-
lója, a Magyar Építészek
Éve. Számtalan esemény
köszönti a kitûnõ építészt,
miközben az építész társa-
dalom egésze felé is na-
gyobb figyelem fordul. 

Ybl Miklós 1814. április
6-án született Székesfehér-
váron. 1825-tõl a bécsi po-
litechnikum hallgatója. Ki-
tûnõ eredménnyel végezte
el a két reáliskolai és a
négy felsõbb osztályt. Bécs-
bõl hazatérve a budai Or-
szágos Építési Igazgatóság-
nál kívánt elhelyezkedni,
azonban kérelmét elutasí-
tották. 1832 és 1836 között
a kiváló klasszicista építész,
Pollack Mihály (1773– 1855)
irodájában dolgozott rajzoló-
ként. A mesternél szerzett ta-
pasztalatai egész késõbbi éle-
tére hatással voltak. Céhes
vándorlását id. Heinrich
Koch irodájában, Bécsben
kezdte, majd az építész meg-
bízására építésvezetõként
irányította a prágai Kinsky-
palota átalakításának építé-
sét. 1840-tõl a müncheni
Képzõmûvészeti Akadémián

folytatta tanulmányait, ezt
követõen olaszországi tanul-
mányútra indult. 

Hazatérése után Pollack
Mihály fiával, Ágostonnal
társult. Építészeti Intézetük
azonban nem bizonyult sike-
resnek. Az 1840-es évek
második felében Károlyi Ist-
ván gróf alkalmazásában
uradalmi építészként tervez-
te a fóti templomot és dol-
gozott a család vidéki birto-

kain. A fóti építkezésekkel
párhuzamosan emelte ma is

álló elsõ pesti bérházát, az
Unger-házat. 

Bérházak, paloták, kasté-
lyok és középületek sora
jelzi Ybl kiapadhatatlanul
gazdag alkotószellemét a
fõvárosban és vidéken
egyaránt. Két kiemelkedõ
feladatát, a Bazilika és a
Királyi palota építését már
nem tudta lezárni. Elkészí-
tette viszont a palota kert-
jeit lezáró Várbazárt, az
Operaházat, az egykori Fõ-
vámházat, a mai Corvinus
Egyetem fõépületét, a fe-
rencvárosi plébániatemp-
lomot, a mai Olasz Intézet
otthonát (a Régi Képviselõ-
házat), és közelében az
Andrássy Gyula Német

Nyelvû Egyetemet, az egy-
kori Festetics-palotát.

„Ybl megtett annyit,
amennyit a mûvészet és épí-
tészeti fejlõdésünk érdeké-
ben, a fennforgott szerfölött
nehéz hazai mûvészeti viszo-
nyok közt tennie lehetett...
nagyobb joggal követelheti
hazai építészetünk terén
nemcsak a mester, hanem
az úttörõ címét is, mint bárki
más, mert elsõ volt, aki oly

téren, amely eddig mond-
hatni, csaknem teljesen par-
lagon hevert, tenni mert és
tenni bírt!” – írta a mesteré-
rõl Ney Béla 1879 decem-
berében a Vasárnapi Újság
hasábjain.

A Budapesti Históriák Ybl
Emlékülésén (április 2.) tar-
tott elõadás elsõ részében a
több mint 6500 darabos ha-
gyaték megtalálásának kö-
rülményeivel, feltárásának és
közzétételének hosszú útjával
ismerkedhetett meg a hallga-
tóság, amelynek végeredmé-
nyeként a tervek nagy része
ma már a világhálón is elér-
hetõ (archivportal.hu).

A második részben szub-
jektív válogatást kaptak az
életmûbõl. Két bérházzal,
két pénzintézettel, ma is álló,
illetve már elpusztult köz-
épületekkel ismerkedhetett
meg a hallgatóság. Az élet-
mûben gazdasági és emlék
épületek is megtalálhatók,
amelybõl szintén néhány
példa bemutatásra került. 

Az elõadást természetesen
gazdag képanyag illusztrálta
a hagyatékból és Klösz
György fényképeibõl válo-
gatva.

Hidvégi Violetta

Az Ybl Egyesü-
let kezdeményezésére orszá-
gos szintû, az év végéig tartó
programsorozattal emlékez-
nek meg a 19. század legna-
gyobb magyar építésze, Ybl
Miklós születésének (Székes-
fehérvár, 1814. április 6. –
Budapest, 1891. január 22.)
bicentenáriumára.

Január 22-én Ybl sírjánál,
a Nemzeti Sírkertben tartott
megemlékezéssel, majd a
Bakáts téri Ferencvárosi As-
sisi Szent Ferenc Plébánia-
templomban – Ybl Miklós
tervezte – tartott ökumeni-
kus istentisztelettel kezdõdött
meg a bicentenáriumi ren-

dezvények sora. Az esemé-
nyek fõ szervezõje az Ybl
Egyesület, a szervezeten be-
lül is annak elnöke, Szmo-
dits Julia. Csak szemelgetve
az érdekességekbõl: nekik
köszönhetõen március 20-
án az Ybl Tervezõ Kft. épí-
tész mûhely mutatkozott be;
április 5-én a Várkert Bazár
elõtti Ybl-szobornál megren-
dezték a XIII. Ybl Miklós és
a Magyar Építészek, Építõ-
mesterek Ünnepét; április 6-
án az Operaház Ünnepe ke-
retében Ybl emléktáblát (Pe-
tõ Hunor bronz dombormû-
ve) avattak, és átadták az
Ybl Miklós díjakat...

A bicentenáriumi rendez-
vényekhez sok intézmény
és civil szervezet csatlako-
zott saját programjával – pl.
a Budapesti Honismereti
Társaság április 2-án a fõ-
városi levéltárban Ybl Em-
lékülést tartott. 

Az év során számtalan
esemény – konferenciák,

elõadások, kiállítások, épü-
letlátogatások, stb. – várja az
érdeklõdõket. E rendezvé-
nyekrõl az Ybl Egyesületnek
köszönhetõen a 2014 Ybl
Bicentenáriumi Programfü-
zet, vagy az emlékévre létre-
hozott weblap (www.
ybl2014.hu) ad naprakész
információkat.

Ybl Miklós hagyatéka

2014 – Ybl Bicentenárium
A Magyar Építészet Éve – Ybl Emlékév

Ybl sírja a Nemzeti Sírkertben
(Fotó: Ybl Egyesület)

Szmodits Júlia elnök és Takács Tibor, az Ybl Tervezõ Kft. 
ügyvezetõ igazgatója
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A németországi Klösz
György Pestre érkezése után
„fényírdát”, fotográfiai mû-
termet nyitott a Korona és
az Úri utca sarkán melyet
néhány év múlva a Hatvani
utca 1. szám alatti házba
költöztetett. A fõváros egye-
sítésének évében Klösz el-
kezdte elõállítani és forgal-
mazni híres fõvárosi látké-
pek sorozatát. 1879-ben
fényképezés mellett új elõál-
lítási technika bevezetésével
próbálkozott. Az úgyneve-
zett fotólitográfiai módszer-
rel. Eljárással, mellyel a kö-
vetkezõ években elsõsorban
térképeket sokszorosított,
emellett a horganyklisék ké-
szítését is elindította. 

Bekapcsolódása a nyom-
daiparba bizonyára magas
jövedelmet biztosított Klösz
számára, mivel 1882-ben
már mûtermet és nyaralóvil-
lát építtetett, a korszakban a
budapestiek számára köz-
kedvelt kirándulóhelyen, a
Svábhegyen, az addigra
megépült fogaskerekû meg-
állója közelében. Továbbá,
nyomdászati tevékenysége
nagyobb helyet igényelt, így
1884-ben negyedik pesti
mûtermébe költözött, a Hat-
vani utca 18.-ba, melyet a
tudományegyetem orvosi
karától bérelt. 

Vállalatának gyümölcsözõ
mûködése mutatja az is,
hogy 1892-ben újabb épít-
kezésbe fogott, elegáns villát
emelt a budai vár oldalában,
a Hunfalvy utcában. 1894-
ben pedig a Városliget köze-
lébe költöztette ötödik helyé-
re mûhelyét és mûtermét. Itt
megvásárolta 39 000 forin-
tért a Városligeti fasor 49.
szám alatt lévõ villát, melyet
700 négyzetméteres nyom-
dacsarnokkal bõvíttetett. Ek-
korra Klösz nyomdája már
40 alkalmazottal dolgozott. 

1903-ban apja elérkezett-
nek vélte a pillanatot, ami-

kor is fiát, Pált a vállalat társ-
tulajdonossá nevezte. Ez fel-
ismerhetõ a cég hivatalos
okmányainak fejlécén is.

1906-ban Klösz visszavo-
nult és a cég teljesen a fia
irányításába került ki végér-
vényesen a nyomdászat irá-
nyába fordult, teljesen kizár-
va a fényképészeti tevékeny-
séget, „Klösz György és Fia
térképészeti és kõnyomdai
mûintézet” név alatt. 

1913-ban Klösz György
tüdõgyulladásban elhunyt.
A vállalat sikeresen mûkö-
dött a két világháború között
is, tudjuk, hogy 1921-ben
vásárolt Németországból
egy ofszet nyomdagépet és
1933-ban itt alkalmazták
Magyarországon elõször a
színes ofszetnyomás techni-
káját. 1936-os adatok alap-
ján a Klösz-nyomda tulajdo-
nában volt három színes of-
szetgép, három rotációs
gyorssajtó és hét átnyomó
prés. 1942-ben a vállalatnak
180 alkalmazottja volt.
1948-ban pedig államosítot-
ták és Offset Nyomda név
alatt, összevonták a Koguto-
witz és Társa Magyar Föld-
rajzi Intézettel. Kogutowitz
vállalkozása 1890-ben kezd-
te el budapesti mûködést,
mint a bécsi Hölzel cég fiók-
jaként. A térképek és földraj-
zi taneszközök elõállításával
foglalkozó vállalkozás 1910-
ben részvénytársasággá ala-
kult, majd az 1920-as évek-
ben részvényeinek többsége
a Franklin Társulat tulajdo-

nában került. Az államosítás
után lassan visszaszorult a
kereskedelmi nyomtatvá-
nyok készítésének száma, vi-
szont emelkedett a tanköny-
vek, térképek és ismeretter-
jesztõ nyomtatványok elõál-
lításának mennyisége. 

Az Offset vállalat másik
nem kevésbé izgalmas el-
ágazása a játékkártyagyár-
táshoz kapcsolódik. 1896-
ban a Ferdinand Piatnik
und Söhne nevû bécsi já-
tékkártya készítõ vállalat
megvette a csõdbement El-
sõ Magyar Kártyagyár Rész-
vénytársulatot létrehozva
budapesti leányvállalatát, a
Piatnik Nándor és Fiai nevû
céget. A cég régi székhelye,
a Szervita téri (ma Csen-
gery utcai) mûhely a szá-
zadforduló környékére szû-
kösnek bizonyult, így 1903-
ban új gyárépületet építtet-
tek a Rottenbiller utca 17-
be.

A két világháború között a
gyár színes kartonokat és

dobozokat is gyártott. A má-
sodik világháborúban a gyá-
rat bombatalálat érte Buda-
pest ostromakor pedig a tu-
lajdonos családjával együtt
elmenekült Ausztriába.

1974-ben a vállalat egye-
sült az Offset Nyomdával
Offset és Játékkártya
Nyomda név alatt. Az
üzemnek két székhelye volt,
a Gorkij (Városligeti) fasor-
ban és a Rottenbiller utcá-
ban, 1983-ban épült a
Zsemlékes úton az új, mo-
dern üzemépület. Az 1989-
es gazdasági és a politikai
körülmények változása
eredményeképp a vállalat
elvesztette megrendelõinek
jelentõs részét. 1994-ban a
vállalat az osztrák érdekelt-
ségû Goldmann csoport
tagja lett. 2010 folyamán az
anyacégnél anyagi problé-
mák következtek be, így a
„szerkezeti átalakítás jegyé-
ben” napirendre került a
magyar nyomda felszámo-
lása is. Ez 2011–12-ben kö-
vetkezett be végérvénye-
sen. A felszámolás során a
vállalat értékes muzeális
tárgyainak egy része – töb-
bek közt 19. századi nyom-
dagépek és nyomdászati
eszközök, eredeti Piatnik-
kártyagyûjteménye, számos
oklevél és litográfiai nyo-
mókõ – a Kiscelli Múzeum
gyûjteményeibe került. 

Balla Loránd

Bognár József: Csepel
A FSZEK XXI. kerületi, Sétáló utcai könyvtárában mu-

tatta be február 18-án a Csepeli Helytörténeti és Városszé-
pítõ Egyesület második reprint kiadványát Bognár József:
Csepel címmel. A szerzõ mûve a Magyar Tudós Társaság
Tudománytár folyóirata 1843. évben kiadott 11. kötetében
került közlésre – ma már gyakorlatilag hozzáférhetetlen.

Bognár József tudományos munkásságát, mûvének fõbb
egységeit és a szerzõ publikációjának jelentõségét a reprint
kötet elõszavában az egyesület elnöke, Bolla Dezsõ érté-
keli, ami jelentõsen segíti napjaink olvasói számára a kötet
hasznosítását.

Mozaikok a budapesti nyomdászattörténetbõl
Az erzsébetvárosi  Klösz-nyomda és a Piatnik cég
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A negyedszázada alakult
kulturális egyesületünk, az
Óbuda-Hegyvidékiek Egye-
sületének célja, hogy az óbu-
dai Hegyvidékén lakók szá-
mára sokszínû lehetõséget te-
remtsen a közösségi tevé-
kenységhez, erõsítve a lakó-
helyhez való kötõdést. Szóra-
koztató, kulturális és hagyo-
mányõrzõ rendezvényeket

szervezünk, sõt Óbuda mû-
emlékeinek megismerése cél-
jából iskolások számára hely-
történeti pályázatot is kiír-
tunk. Az elmúlt években több
helyi mûemlék felújítását vál-
laltuk fel, hisz kevés mûemlé-
künk van, ezért mindennél
fontosabb megõrzésük.

A Jablonka út mellett, egy
elhanyagolt területen új par-
kot építettünk a környékbeli
lakók összefogásával, amit
azóta Jablonka parknak ne-
vezünk. Társunk szorgal-
mazta, hogy helyezzük visz-
sza az egykori, Ecker Lõrinc

által 1776-ban itt felállított
feszületet, amely a háború
után eltûnt. A feszület ba-
rokk posztamensét nem ta-
láltuk meg, rekonstruálni
nem tudtuk, de új talapza-
ton 2005 óta újra látható
õsünk hagyatéka.

2007-ben egy hagyo-
mányõrzõ rendezvényünk
alkalmával a Farkastorki

úton megtekintettük az
1781-ben épült Szent Donát
kápolnát. A társaság arra lett
figyelmes, hogy a csehsüveg
boltozatot tartó boltív köze-
pén igen komoly repedés
van. Építész, statikus, geoló-
gus társaink segítségével
megtaláltuk a leghatéko-
nyabb megoldást. Acél he-
vederrel abroncsoltuk meg a
kápolnát, mire a repedés be-
csukódott. Ezután nem volt
más, mint a kápolna felújítá-
sa, a falak vizesedéseinek
megszûntetése, korhadó ács-
szerkezetének és széltõl bille-

gõ tornyának rekonstruálá-
sa, végül a belsõ falfestmé-
nyek szakszerû restaurálása.

Három éve felvállaltuk a
meglehetõsen leromlott álla-
potú, 1815 és 1822 között
felállított 14 stációból és az
ötalakos Golgota-szoborcso-
portból álló Kiscelli Kálvária
felújítását a Doberdó úton.
Óbuda e jeles mûemléke öt
templom közösségének
szakrális útvonala, de a vá-
ros más részeirõl is érkeznek
látogatók. A felújítás elsõ
szakaszban néhány eredeti
kõelem és a korabeli fotók
alapján megtörtént a stációk
rekonstruálása. Bennük új
képeket helyeztünk el. Má-
sodik szakaszban elkészült a
Golgota-szoborcsoport szak-
szerû restaurálása, melyet
idén nagypénteken adtuk át
a hívõknek, a mûemlék ked-
velõinek.

Ma az 1812–1814 között
épült barokk, Doberdó úti
Szent Vér-kápolna vizesedé-
si problémáival küzdünk. A
„tisztavizû forrásra épült”
kápolna fala bepenészedett,
olykor derékmagasságban
befolyt a víz elárasztva a
szentélyt. A víz befolyását ott
megakadályoztuk, most a
padlón jön fel. Több szak-
ember segítségét kérve úgy
tûnik nyáron megoldjuk a
problémát. Ha sikerül, kez-
dõdik a belsõ felújítás.

Egy felújítás mögött szá-
mos tagtársunk és szimpati-

zánsunk térítésmentes mun-
kája áll. Elõtanulmányok,
felmérések és tervek készít-
tetése, hatósági engedélyek
beszerzése, pályázatok keze-
lése, lobbizások sora folyik.
A keresztút pályázati önré-
szének megteremtéséhez
például három jótékonysági
rendezvényt szerveztünk.
Teltház mellett zajlottak le, a
látogatóik támogatójegyeik-
kel járultak a felújításokhoz.
A rendezvény szervezését
esetenként 25–30 társunk
végezte. Aztán szerzõdni kell
a szakemberekkel, és végig
szervezni a kivitelezést. A fel-
újítás szakszerûségét, mint a
témában jártas tervezõ épí-
tész, segítõ szakértõkkel ma-
gam biztosítom. Az ünnepé-
lyes átadással a munkának
nincs vége, következik a tá-
mogatások elszámolása.

Támogatóink között min-
den alkalommal szerepel az
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, a fõvárosi
önkormányzat, az NKA, az
EMET és számos adomá-
nyozó. De sok olyan vállal-
kozót tudok felsorolni, akik
önköltségen vagy ingyen
végezték a munkát. Egyesü-
letünk érdeme csupán any-
nyi, hogy elmondhatjuk
magunkról: sikerült tovább-
adnunk õseink hagyatékát.
Igaz nagy fáradozás van
mögötte, de örömmel tet-
tük.

Felcsuti László

Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja
A GULAG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökíté-

sére Alapítvány a Kommunizmus Áldozatainak Emléknap-
ja alkalmából február 25-én, az V. kerületi Honvéd téren, a
Gulag Rabok Emlékmû koszorúzásával rótta le tiszteletét.
A megemlékezést Szakály Sándor történész és Rogán An-
tal kerületi polgármester tartotta.

Õseink hagyatéka
Civil mûemlékvédelem Óbudán

A Szent Donát szentély restaurálás után 
(Fotók: a szerzõ felvételei)

A Kiscelli Kálvária Golgota-szoborcsoportja a restaurálás után
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Idén van 70 éve a magyar
történelem talán legszomo-
rúbb eseményei évfordulójá-
nak. Százezrek pusztultak el
a fronton, de a legtöbb halá-
los áldozat a magyar zsidó-
ság közül került ki, gettókba
zárták, majd német haláltá-
borokba deportálták, a Du-
nába lõtték õket.

Ugyanakkor nem kevesen
a humánum szép példáit
mutatták az üldözöttek segí-
tésével. Már a háború elején
az idemenekült lengyeleket
sem adták ki ellenségeiknek,
amiben id. Antall Józsefnek
vannak érdemei. Õ késõbb
zsidókat is bujtatott, amiért a
jeruzsálemi Jad Vasem inté-
zetben fát ültettek tiszteletére. 

1944-ig politikai manõve-
rezéssel sikerült a magyar
zsidóság kiszolgáltatását
egyre erélyesebben követelõ
német vezetést kijátszani, de
a március 19-i német meg-
szállás a végzetet hozta el
számukra. Sárga csillaggal
megjelölték, rendeletek tö-
megével zaklatták õket, de
mindez csak a deportálás
elõzménye volt. 437 000 vi-
déki zsidó embert hurcoltak
marhavagonokba zsúfolva
Auschwitzba, ahol felüket-

harmadukat azonnal gáz-
kamrába küldték.

Jobbak voltak a budapesti
lehetõségek. Itt amúgy is
maradtak zsidók, mert Hor-

thy kormányzó júliusban le-
állítatta a deportálást, a már
felérkezett csendõröket Ko-
szorús Ferenc honvédei elza-
varták. 8000-en kaptak un.
kormányzó mentesítést
(akadémikusok, olimpiko-
nok, hazafias érdemeket
szerzettek), ezt a kedvez-
ményt késõbb Szálasi meg-
szüntette. 

Az egyházak igyekeztek
közbenjárni, különösen a
megkeresztelkedett zsidók ér-
dekében, Berecky Albert a
Pozsonyi úti református
templomban ezreket rejtett el
és látott el antedatált kereszt-
levelekkel, de a többi feleke-
zet is sokakon segített. Salka-

házi Sára apáca életével fize-
tett zsidó nõk rejtegetéséért a
Bokréta utcai leányotthon-
ban. Már régebben szóltunk
a semleges országok diplo-
matáiról. Elég ha Wallenberg
és Carl Lutz vagy Perlasca
nevét említjük, de másoknak
is köszönettel tartozunk. Sok
katonatiszt is bátran kiállt a
védtelenekért. Ocskay László

százados „ruhagyûjtõ száza-
da” bujkálók tömegének
nyújtott menedéket, a KISKA
(Kisegítõ Karhatalom) egysé-
gei nemcsak befogadtak szö-
kött munkaszolgálatosokat,
de megakadályozták a zsidó
árvaház lemészárlását is.
Rendõrök közül Tarpataky
Zoltán fõfelügyelõ a lipótvá-
rosi „védett házak” elleni nyi-
las támadásokat igyekezte
akadályozni, Endre László
csillaghegyi csendõrparancs-
nok megszöktetett zsidókat.
A Nemzetközi Vöröskereszt
kórházaiban is rejtõztek zsi-
dók, az orvosok és a sze-
mélyzet tudtával.

Egyének is elbujtatták zsi-
dó ismerõseiket – ez külö-
nösen a nyilas hatalomátvé-
tel után volt veszélyes vállal-
kozás, mert néha védence-
ikkel együtt kerültek a Du-
na-partra.

Emléküket szervezetten
ápolja a Holokauszt Doku-
mentációs Központ, amely
összeköttetésben áll az izraeli
Jad Vasem intézettel, ahon-
nan mintegy 800 igazolt ma-
gyar embermentõ kapott már
kitüntetést. Sajnos gyakran
már csak leszármazottaik ré-
szesülhettek az elismerésben.

Igaz emberek voltak, akik
nehéz idõkben teljesítették
emberi kötelességüket.

Róbert Péter

A megszállt Európában a
náci fajüldözés jele és kellé-
ke volt a lezárt zsidó lakóte-
rület, középkori olasz elne-
vezéssel „gettó” létesítése.
Ezek a tömegnyomor, éhe-
zés helyszínei, a deportálás
– tehát végsõ soron a halál
– elõszobái voltak.

Budapesten a nyilas hata-
lomátvétel után, november
végén kezdõdött a még júni-
usban kijelölt „csillagos há-

zak” lakóinak beköltöztetése
az ekkor még amúgy is fõleg
zsidók által lakott Belsõ-Er-
zsébetváros kijelölt utcáiba,
helyet cserélve az eddig ott
élõ 12 000 kereszténnyel.

Tízezrével hajtották a nyi-
las pártszolgálatosok a zsidó
csoportokat a deszkakerítés
bejáratához, ahol elszedve
maradék értékeiket – aki el-
lenkezett helyben agyonlõt-
ték – átadták õket a Zsidó

Tanács által szervezett zsidó
gettórendõrség feketesap-
kás, fabotos embereinek,
akik próbálták õket elhelyez-

ni. Egy szobára 8–10 ember
is jutott, napi 700–900 kaló-
ria élelemmel (A fe-
gyencek hivatalos

Embermentõk a fõvárosban
Nehéz idõk igaz emberei

„Nagygettó” 
az Erzsébetvárosban
Az egyetlen „túlélõ” európai gettó

Halottak hevernek a Dohány utcai zsinagóga udvarán, 
1945 januárjában

Forrás: www.bunkermuzeum.hu
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adagja min. 1300
kalória volt!). 

Több szükségkórház mû-
ködött, mivel a németek SS-
kórházzá alakították a zsidó-
kórházat, elkobozva annak
felszerelését – ezekben gyer-
tya mellett operáltak. Tovább
romlott a helyzet, amikor ja-
nuár elején az un. „kis” vagy
„nemzetközi” gettó lakóinak

egy részét is idehurcolták.
Egyre több volt a halott, akik
késõbb már az utcán hever-
tek. Kétezret hantoltak el a
Dohány utcai zsinagóga
kertjében, de sokat nem tud-
tak már eltemetni.

Noha mind a négy kapura
kiírták: „Zsidónegyed! Ke-
resztényeknek tilos a beme-
net!” idõnként nyilasok „lá-

togattak” be, akik gyilkoltak,
fosztogattak. Szalai Pál a nyi-
lasok által kinevezett, de jó-
indulatú rendõrségi összekö-
tõ igyekezett ezt meggátolni,
nem mindig sikerrel. Õ érte-
sítette Gerhard Schmidhuber
német vezérõrnagyot az
utolsó napokban arról, hogy
a Royal Szállóban gyülekezõ
nyilasok búcsúzóul tömeg-

mészárlást akarnak rendezni
a gettóban, s aki a bejáratok-
hoz kihelyezett géppuskás
német katonákkal azokat el-
riasztotta. 

Január 18-án szovjet kato-
nák jelentek meg: ez volt az
egyetlen gettó Európában,
amelyet már nem volt idõ a
németeknek felszámolni!

R. P.

Budapest X. kerülete, Kõ-
bánya kívül esik a város fõ
közlekedési vonalaitól és a
nagy turista látványosságok-
tól. Mégis megéri elzarándo-
kolni ide, hiszen a magyaros
szecessziós építészet megte-
remtõjének két kései épüle-
te is itt áll. Egyik a Szent
László templom, a
másik a Szent Lász-
ló Gimnázium épü-
lete. A zarándoklás
nagy építészünk,
Lechner Ödön halá-
lának századik év-
fordulója alkalmá-
ból is indokolt. Az is
hívogató, hogy a Szent
László Gimnázium épülete
idén száz éves, ennek alkal-
mából ez év áprilisában igen
sokan keresték fel az iskolát
a Budapest 100 program
keretében. 

A mai Szent László Gim-
náziumot 1907-ben X. kerü-
leti Állami Fõgimnázium né-
ven alapították. Az iskola el-
helyezését az alapításától
1915 szeptemberéig, az elsõ
tanévkezdésig, a Füzér utcai
ideiglenes épületben, illetve
bérlakásban oldották meg.

A valamikori kõbá-
nyai Állami Fõgim-
názium két jelentõs
magyar építész élet-
mûvében is feltû-
nik. Az egyik Lech-
ner Ödön, a másik
Vágó József. Az
azonban egyik élet-

mûben sem teljesen tisztá-
zott, hogy az épület kialakí-
tásában milyen szerepük
volt az építészeknek. 

Az épület legelsõ tervei
1913-ból valók, melyeken
ugyan szerepel Lechner

Ödön neve, azonban saját
kezû aláírása nem. Az 1913-
as tervlapokból látható, hogy
az épület tömege, fõbb alap-
rajzi elrendezése, a szintek ki-
osztása Lechner koncepcióját
tükrözik, de halála miatt
(1914. június 10.) az épület
tervezését Vágó József vette
át. Vágó az 1910-
es évek elsõ felétõl
Lechner Ödön
munkatársaként
dolgozott egészen
mestere és barátja
haláláig. 

Vágó nem csu-
pán munkatárs-
ként segítette az idõs, erre az
idõszakra a nagy megbízá-
sokból méltatlanul kizárt
mestert, hanem barátként
lakást szerzett neki a Guten-
berg-otthonban, halála után
még kávéházi adósságait is
kifizette. Az említetteken kí-
vül fennmaradtak az épület
1915-ös, a Fõvárosi Tervta-
nácshoz benyújtott engedé-
lyezési tervei, melyeken ter-
vezõként szintén Lechner
Ödön neve szerepel, azon-
ban Vágó József saját kezû
aláírása látható. Ebbõl arra
következtethetünk, hogy az

épület 1915-ös befejezése az
õ nevéhez köthetõ. Gerle
János Lechner monográfiá-
jában leírja, hogy Vágó vé-
gig kitartott barátjának szer-
zõsége mellett, melyet a ma-
gyaros szecessziós motívu-
mokat ábrázoló homlokzati
mûkõelemek és Lechner

monogramjának
a megjelenése is
alátámaszt a dísz-
teremben és a fõ-
homlokzaton. 

Ezzel párhuza-
mosan az iskola
belsõ kialakítása,
díszítõelemei, mo-

tívumai a Wiener Werkstätte
és Josef Hoffmann építésze-
ti-iparmûvészeti stílusának
egyik legmagasabb színvo-
nalú magyarországi példája,
ahol Vágó mindvégig meg-
tartotta a magyaros temati-
kát. Stíluskritikai összeveté-
sek alapján tehát valószínû-
síthetõ, hogy az épület rész-
letformáinak kidolgozása in-
kább Vágóhoz, míg az alap-
koncepció, mint a nyolcadik
kerületi Vajda Péter utcai is-
kola esetében, is Lechner
Ödönhöz köthetõ.

Sidó Anna

Nagytétényi Polgári Kör
Március 15-én a Nagytétényi Polgári Kör emléktáblát

avatott Zámbelly Lajos (Ludwig Zámbelli von Bibersheim:
1815–1901) honvéd ezredes házának homlokzatán, mely-
ben élete utolsó éveit töltötte leányánál. Az olasz származá-
sú honvédtiszt 37 ütközetben vett részt. A szabadságharc
leverése után kétszer is elítélik, az 1867-es kiegyezés után
szabadult.

Az utcában már volt emléktáblája, de 1973-ban, amikor
a kerületi tanács készíttette, olyan romos volt az eredeti
ház, hogy a mellette lévõre (Zámbelly Lajos u.17.) helyez-
ték ki az emléktáblát. Most a felújított ház falára került,
méltó környezetbe, és végre a neve is helyesen lett írva.

Kludák Erzsébet

Az egykori Állami Fõgimnázium – ma Szent László Gimnázium
(Fotók: A szerzõ felvételei)

Kõbánya 
Szent László Gimnáziuma

Száz éve kezdték meg építését

Baglyos
padlóburkolat

Lechner Ödön
monogramja 
a fõhomlokzaton
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beépítésére. Hauszmann
szabályos négyzetes, kúttal
díszített udvart alakított ki
ezen a telken, és e köré cso-
portosította a helyiségeket.
Az elõcsarnokot oly módon
alakította ki, hogy a telek
ferdesége nem érzékelhetõ.
Az építkezést 1892-ben
kezdték meg.

Hauszmann építészeti for-
manyelvét a kõ-architektúra

határozta meg, amely a bel-
sõben is gazdag pompával
párosult, ahol lebilincsel
bennünket a különbözõ
márványok és stukatúrák
látványa. A magyar építé-
szet korabeli díszítményeit, –
eltérõen más európai nagy-
városoktól, ahol a szakma
számára a díszítõszobrászat
másodrendû feladat volt – a
kor jeles magyar szobrászai
mintázták meg. A palota be-
járatát, a homlokzatot Köllõ

Miklós és Senyei Ká-
roly szobrai (négy at-
lasz figura) teszik
hangsúlyossá A fal-
és mennyezetképeket
Eisenhut Ferenc és
Magyar-Mannheimer
Gusztáv festette.

A kivitelezõ Pucher
József építési vállal-
kozó volt, míg a mû-
asztalos munkákat
Thék Endre végezte,
valamint a gazdag
aranyozást Scholz
Róbert készítette.

Az elõirányzott ösz-
szeg 2 millió frank
volt. A díjnyertes terv

szerint épült a palota, és a
megrendelõ kívánságára kü-
lön, városképileg hangsúlyos
torony építését is elhatároz-
ták. A megvalósítás végleges
költségei 1 400 ezer koronát
tettek ki. A torony tervezésé-
ben Hauszmann tanítványai
remekeltek: Giergl és Korb
építészek, akik késõbb a Fe-
renciek terén 1899-ben a
Klotild palotákat és Királyi
bérházat tervezték. A palota
tornyának kialakításában a
megoldás a reneszánsz és
barokk olasz, valamint a
drezdai Zwinger formáit fej-
lesztették tovább, ötvözve a
londoni Wren templomainak
toronydíszítményeivel. Az
ötödik emeleten oszlopokkal
tagolt nyílást helyeztek el,
majd a torony összeszûkülõ
díszes obeliszkben végzõdik,

amelyen kiterjesztett
szárnyú amerikai sas
lebeg. A New York
palota jellegzetes tor-
nyával így vált a
Nagykörút súlypontjá-
ban a fõváros egyik
meghatározó épületé-
vé.

További története
fõképpen az iroda-
lommal függ össze,
benne a kiadók és

lapszerkesztõk dolgoztak. Az
1960–1970-es években pél-
dául a Magyar Nemzet mel-
lett a fõváros kiadványát, a
Budapest folyóiratot is itt
adták ki.

Híres volt kávéházáról és
törzsvendégeirõl (Rejtõ Je-
nõrõl számos anekdota em-
lékezik), akiknek rendszeres
találkozási helyük volt, itt al-
kották meg mûveiket a világ-
várossá fejlõdõ Budapesten.
Az ezredfordulón a megüre-
sedett mûemlék-palotát –
(hasznosítására számos terv
készült, például felmerült a
pesti Magyar Nemzeti Szín-
ház elhelyezése) – szállodává
alakították (BOSCOLO).

A New York palota 120
évvel ezelõtt, 1894 augusztu-
sában nyitotta meg kapuit.

VVíízzyy  LLáásszzllóó

A kiállításban szerepet ka-
pott hét jellemzõ sztereotí-
pia, ami az élet hét területét
érintette, és ezek karikatúra-
szerû megjelenítése kerül
szembe az óbudai valóság-
gal. Azonban a lényeg egy-
értelmûen az óbudai zsidó
közösség történetének, kul-
túrájának és életmódjának
bemutatása, megismerteté-
se. A kiválasztott hét terület
egyben azt is jelenti, hogy a
kiállítás hét kisebb egységre
oszlik, amelyek foglalkoznak
a letelepedéssel és egyben a

hitközség történetével, a val-
lással, a foglalkozással, a tár-
sadalmi beilleszkedéssel, a
mindennapok szokásaival, a
neveléssel és oktatással, a
tisztasággal és orvoslással. A
kiválasztott hét terület, hét
olyan része az óbudai zsidó-
ság történetének, amelyek
valamilyen szempontból ki-
emelkedtek a mindenna-
pokból.

A tárlatban kétféle megkö-
zelítés jelenik meg. Egyrészt
történeti megközelítés, ame-
lyen keresztül bemutatásra
kerül az óbudai zsidó köz-
ség, hitközség története,

másrészt népraj-
zi, kulturális ant-
ropológiai meg-
közelítés, ami ál-
tal mutatkoznak
meg az élet-
módhoz, kultú-
rához kapcsoló-
dó különbözõ
területek. 

A kiállításban
a zsidó kultú-
rának a legis-
mertebb szimbólumai is sze-
repet kaptak, így a hét egy-
ség mindegyikét egy-egy sti-
lizált menóra vezeti be,
amelynek annyi gyertyája
ég, ahányadik egységet jelö-
li, illetve a valláshoz kapcso-
lódó tárgyak egy hatalmas
Dávid-csillagot formázó tár-

lóban kerültek elhelyezésre.
Ez a tárló abszolút központi
helyre, a terem közepére ke-
rült, ami egyben azt is érzé-
kelteti, hogy a vallás a zsidó
kultúra és élet minden terü-
letét érintette, befolyásolta,
meghatározta.

VViisszzkkeett  ZZoollttáánn

Ofen Jásán 
Óbuda zsidóságának története

Az Erzsébet körút ékessége
120 éves a New York palota

folytatás az elsõ
oldalról

folytatás az elsõ
oldalról

New York palota – öreg férfi atlasz
(Fotók: a szerzõ felvételei)

A szálloda bejárata, atlaszokkal

A 18. és 19. század – óbudai zsidó emlékek
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Az Újpesti Városvédõ
Egyesület Nemzeti Kincseink
programsorozata keretében
látogatott el március végén a
Róth Miksa Emlékházba
(1078 Bp., Nefelejcs u. 26.).
Kiváló, hangulatos vezetés
keretében nézhettük meg a
híres üvegfestõ hajdani laká-
sa és mûhelye helyén nyílt
állandó kiállítást illetve az

idõszaki bemutatót is, mely
a „Róth Szalonban” látható. 

Az iparmûvész életútjának,
családi kapcsolatainak is-
mertetése során megtudtuk:
a Nefelejcs utcai ház
1910–1944 között volt Róth
Miksa mûterme és lakása. A
házat az a Steindl Imre ter-
vezte, aki a Parlamentet is.
Róth Gelb Sámuel bútor-
gyárostól vette meg a házat. 

Újjáépíttette lakóházzá, il-
letve az udvarban lévõ há-
romemeletes épületet üveg-
festõ és mozaik mûteremmé
alakíttatta. Megmaradt Róth
építkezéskor használt note-
sza, ebbõl tudható, hogy
melyik párizsi áruházból ren-
delte a szõnyeget, kivel ké-
szíttette a csillárokat, vagy
hol vette a bútorokat. Há-
rom nagyszoba ugyanolyan
állapotban van, mint az õ
idejében, ugyanazok a búto-
rok, mûtárgyak láthatóak
ma is, mint akkor. 

A kiállítás anyagát a mû-
vész leányai: Amália és Er-
zsébet ajándékozták a múze-
um létrehozása céljából Er-
zsébetváros Önkormányzatá-

nak. Az 1999 óta látogatható
gyûjteményben Róth Miksa
üvegfestményeit, mozaikjait
láthattuk. Földszinti termei-
ben néhány szép ólomüveg-
ablak másolatát állították ki. 

Róth Miksa Üvegfestõ és
Mozaik Mûintézete a zsidó-
törvények következtében
1939-ben szüntette be tevé-
kenységét. A múzeumban

megtudtuk: a háromemele-
tes mûhely felújítását terve-
zik, ahol újabb kiállító-, elõ-
adótermet, foglalkoztató
szobát és fiatal iparmûvé-
szek számára restaurátor
mûhelyt alakítanak ki.

szöllõsy

Apja Roth Zsig-
mond, a Pesti
Magyar Üveges-
céh utolsó meste-
re volt, kora leg-
nevesebb építé-
szeivel dolgozott
együtt. Fiai közül
Miksa és Manó
üvegfestõ, a leg-
kisebb Pesti Kál-
mán néven szí-
nész lett. Miksa
Németországban, Franciaor-
szágban, Angliában és Belgi-
umban tökéletesítette otthon
megszerzett tudását. 

1884-ben nyitotta önálló
mûhelyét. Elsõ jelentõs
munkája Steindl Imre meg-
bízása alapján a máriafalvi
(Mariasdorf, Burgenland)
római katolikus templom
üvegfestményeinek elkészí-
tése volt. Készített üvegfest-
ményeket a budai Királyi
várpalotába, az Ezredévi Ki-
állítás Történelmi Fõcso-
portjának (ma: városligeti
Vajdahunyad vár) több ré-
széhez, az épülõ Országház
ablak készítésére kiírt pályá-

zatát 1896-ban
nyerte el. 1897-
ben Olaszország-
ban kitanulta a
mozaikkészítést,
szecessziós abla-
kaival Állami
Aranyérmet szer-
zett. 

Fõbb mûvei: a
Zeneakadémia
szecessziós abla-
kai (1903), a

Gresham palota üvegfest-
ményei (1906), Körösfõi
Kriesch Aladárral és Nagy
Sándorral a Nemzeti Szalon
ablakai (1907), Teatro
National üvegkupolája és
mozaikjai Maróti Gézával
(1910), marosvásárhelyi Vá-
rosháza és Kultúrpalota ab-
lakai és történelmi mozaikjai
Nagy Sándor és Toroczkai
Wiegand Ede tervei alapján
(1907–1911), országos le-
véltár üvegablakok, díszítõ-
festés, bútorok, stb. (1926).
A második zsidótörvény
nyomán 1939-ben mûhelye
beszünteti mûködését.

sz. m.

Néhány hete egészalakos,
több mint két méter magas
bronzszobor õrzi a magyar
szecessziós stílus megterem-
tõjének, Lechner Ödönnek
emlékét Kõbányán. A Szent
László téren június 10-
én – a nemzeti építõ-
mûvészet mestere halá-
lának 100. évfordulóján
– a Kõbányai Önkor-
mányzat állított szobrot
a nemzetközi szinten is
elismert építésznek.

Kõbánya képviselõ-
testülete még 2012-ben
határozott a Lechner-
szoborról, az építész ter-
vei által épült Szent
László Plébániatemp-
lom elõtti téren, a vá-

rosrész fõterén. A nívós
szobrot Zsemlye Ildikó kõ-
bányai szobrászmûvész ter-
vezte, és a szintén kõbányai
Szabó Öntészeti Kft. kivite-
lezte.

Ez a szobor Kõbánya ösz-
szefogásának jelképe, a ter-
vezéstõl a kivitelezésig a szo-
bor készítésének minden fá-
zisa a kerületünkben valósult
meg – hangsúlyozta a szo-

boravatón Kovács Ró-
bert, Kõbánya polgár-
mestere.

Lechner Ödön bajor
származású polgárcsa-
ládban látta meg a vilá-
got. Családja kõbányai
téglagyára, az általa ter-
vezett Szent László
Gimnázium, valamint a
kõbányai Szent László
Plébániatemplom végsõ
terve és kivitelezésének
mûvezetése kötik a vá-
rosrészhez.

Erzsébetváros múzeuma
Látogatás a Róth Miksa Emlékházban

Róth Miksa, az üvegfestõ
(Pest, 1865. dec. 26. – Bp., 1944. jún. 14.)

Lechner-szobor Kõbányán

Fotó: www.kobanya.hu

Újpestiek a Róth Miksa Emlékházban (Fotó: Wagner Attila)

Róth Miksa
(Fotó: Székely Aladár)



Városunk – Budapesti Honismereti Híradó 2014. július10

Az
egyesü-

let Elnöksége
március 20-án a fõvárosi le-
véltár V. emeleti tárgyalójá-
ban tartott ülésén hangzott
el: Folytatódtak a Budapesti
Históriák elõadóestjei, mû-
ködtették a Budapesti Hely-
történeti Portált, kiadták a
Városunk 2014/1. számát. A
Budapesti Históriák áprilisi
elõadóestje Ybl Miklós em-
lékülésként fog megvalósul-
ni – kapcsolódva az Ybl
bicentenárium hivatalos
programjához. A Budapesti
Helytörténeti Portál egy új
menüponttal gyarapodott –
a Budapesti Históriák me-
nüpontban 131 tanulmány
olvasható, letölthetõ. Elõké-
szítés alatti a fõvárosi hely-
történeti oktatás helyzetével
foglalkozó április 23-i tudo-
mányos konferencia. A Vá-
rosunk kiadására országos
pályázatokon (NEA, NKA,
stb.) támogatást nem kap-

tak, a 2014/2. szám ezért ki-
marad, a többi szám kiadá-
sa a kerületi támogatások
függvénye lesz.

Ezt követõen az Ellenõrzõ
és Számvizsgáló Bizottság
tagja, Körtvélyesi Oszkár – a
bizottság elnöke kórházi ápo-
lása miatt – ismertette az
egyesület 2013. évi tevé-
kenysége és gazdálkodása
március 11-i bizottsági ellen-
õrzése tapasztalatait: A Tár-
saság pályázati támogatásai-
nak csökkenését jótékonysá-
gi est rendezésével, takaré-
koskodással, adományokkal
és jelentõs nagyságú önkén-
tes munkával kompenzálta –
2013-ban nyereséges évet
zárva. A vizsgált idõszakban
az egyesület az elõírásoknak
eleget téve mûködött, felada-
tait színvonalasan látta el.

Utána az Elnökség a máju-
si közgyûlés elõkészítéseként
több írásbeli tervezetet – a
2013. évi egyesületi beszá-
molót és közhasznúsági mel-

lékletet, a 2014. évi munka-
és költségvetési tervet, vala-
mint az Alapszabály módosí-
tását – véleményezte. 

Az Egyebek napirendi
pontnál ismertették, hogy
egészségi állapota miatt
Tóth Józseftõl a Budapesti
Históriák szervezését 2014.
II. félévétõl Balázs Attila ve-

szi át. A 2015. évi helytörté-
neti konferencia témaköre-
ként a Budapest – 1945-öt
fogadták el, majd a kecske-
méti XLII. Országos Honis-
mereti Akadémián való fõ-
városi részvételrõl döntöttek.

A Honismereti Szövetség
kitüntetéseire az Elnökség az
alábbiakat terjesztette fel:
Honismereti Munkáért em-
lékéremre Lantos Antal (XVI.
kerületi helytörténész); Hon-
ismereti Munkáért Emléklap-
ra Dobos Károly (Klauzál Gá-
bor Társaság elnöke), Krizsán
Sándor (BHT tag, helytörté-
nész), Winkelmayer Zoltán (a
Ferencvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény munkatársa).

A Társaság éves közgyû-
lését május 9-én, a Goldber-
ger Textilipari Gyûjtemény-
ben tartotta. A megjelente-
ket Breinich Gábor, a Társa-
ság elnöke köszöntötte,
majd a gyûjtemény állandó
kiállítását Bíró Hajnalka, a
gyûjtemény munkatársának
szakmai vezetésével tekintet-
ték meg. A 2013. szeptem-
ber 12-én megnyitott óbu-
dai Goldberger Textilipari
Gyûjtemény az Óbudai Mú-
zeum egyik telephelye. A fõ-
városi kerületek önkor-
mányzatai által fenntartott

16 kerületi közgyûjtemény
közül színvonalban, nagy-
ságban, mûködési feltételek-
ben csupán fenntartója, az
Óbudai Múzeum elõzi meg.

Ezt követõen a Társaság
elnöke ünnepélyes keretek
közt dr. Makra Ernõnének
és dr. Róbert Péternek átad-
ta a tízéves tagsági munkájá-

ra emlékeztetõ törzstagsági
emlékérmet.

A Társaság 2013. évi tevé-
kenysége és gazdálkodása
ellenõrzése során tapasztal-
takról Körtvélyesi Oszkár, az
Ellenõrzõ és Számvizsgáló
Bizottság tagja számolt be,
azonosan az Elnökség ülé-
sén elhangzottakkal.

A Társaság 2013. évi tevé-
kenységérõl az Egyesületi
Beszámolót  és a közhasznú-
sági mellékletet, valamint a
2014. évi munka- és költ-
ségvetési tervet Gábriel Ti-
bor titkár írásban terjesztette
elõ. Elõterjesztéseit szóban is
összefoglalta és az egyesület
2013. évi tevékenységét be-
mutató képek vetítésével il-
lusztrálta.

A közgyûlés Breinich Gá-
bor, a Társaság elnöke elõ-
terjesztésében elfogadta az
Alapszabály javasolt módo-
sításait, amely a Fõvárosi
Törvényszék írásbeli állás-
foglalásával azonos volt.

Az Egyebek napirendi
ponton belül ismertették a
júliusi, kecskeméti XLII. Or-
szágos Honismereti Akadé-
mia és a júniusi Budapesti
Históriák programját, vala-
mint foglalkoztak a Társaság
éves tagsági díjával.

Budapesti Históriák
A Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák cí-

mû 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.
Október 1. (szerda) 17 óra
– Budapest elsõ villamos vonalai
– Elõadó: Krizsán Sándor, az MMKM Közlekedési Múzeum

gyûjteménykezelõje
– Évforduló: 100 éve halt meg Lechner Ödön
– Elõadó: Vízy László, nyugalmazott mûemléki felügyelõ
November 5. (szerda) 17 óra
– Az óbudai zsidóság története
– Elõadó: Viszket Zoltán történész-muzeológus, 

az Óbudai Múzeum tudományos titkára
– Évforduló: A 90 éves Pesterzsébet története
– Elõadó: Nagy Orbán, helytörténész
December 3. (szerda) 17 óra
– Évforduló: 200 éve született Ganz Ábrahám  
– Elõadó: Csibi Kinga, az MMKM Öntödei Múzeum 

muzeológusa
– Az óbudai Cella Trichora – ókeresztény kápolna
– Elõadó: Mesteri Csaba, helytörténész

RÓLUNK – RÖVIDEN
Budapesti Honismereti Társaság

Közgyûlésünk a Goldberger Textilipari Gyûjteményben
tárlatvezetéssel kezdõdött
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Budapest és kerületei hely-
történeti oktatásának helyze-
tével foglalkozott a Budapes-
ti Honismereti Társaság által
április 23-án, a fõvárosi le-
véltár Gárdonyi Albert ter-
mében rendezett, Genius
loci – Fõvárosi helytörténeti
oktatás címû konferencia.

A szakmai rendezvény
résztvevõit dr. Kenyeres Ist-
ván, a levéltár fõigazgatója
és Debreczeni-Droppán Bé-
la, a Honismereti Szövetség
elnöke köszöntötte, majd a
konferenciát Breinich Gá-
bor, a Budapesti Honisme-
reti Társaság elnöke nyitotta
meg. Levezetõ elnöki tisztsé-
gét Szöllõsy Marianne, az
Újpesti Helytörténeti Gyûjte-
mény vezetõje látta el.

Az elsõ négy elõadó a
helytörténeti oktatás fõvárosi
szintû megközelítésével, jogi
hátterével foglalkozott, a ká-
vészünet utáni elõadók egy-
egy kerület helytörténeti ok-
tatásának helyi megoldásait
és eredményeit mutatták be.

Elsõ elõadóként a fõváros
közoktatásában a helytörté-

neti oktatás lehetõségeit,
szerepét Péterffy Balázs, a
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Budapest 13.
Tankerület igazgatója ismer-
tette. A rendszerváltoz(tat)ás
utáni helytörténeti oktatás
jogi szabályozásáról Lehetõ-
ségek és kihívások címmel
Rigó Balázs, a Kodolányi
János Fõiskola tudományos
segédmunkatársa tartott elõ-
adást. A Budapesti Történe-
ti Múzeum fõvárosi szintû
múzeumpedagógiai tevé-
kenységeit (Hogyan fedez-
zük fel a város múltját a mú-
zeumban?) Berhidai Mag-
dolna, a közgyûjtemény mú-
zeumpedagógusa vázolta
fel. Az iskolai oktatásban
Budapest Fõváros Levéltára
szerepvállalásáról Breinich
Gábor, Budapest Fõváros
Levéltára fõlevéltárosa adott
tájékoztatást.

A kávészünetben a konfe-
rencia résztvevõi a levéltár
aulájában tekinthették meg
a Budapesti Honismereti
Társaságnak köszönhetõen
a fõváros kerületeiben hely-

történeti oktatás – kerü-
letenkénti, valamint álta-
lános iskolai, középisko-
lai és tanári kézikönyv
bontásban – céljait szol-
gáló kiadványok bibliog-
ráfiáját. Ez a konferencia
után több hétig a Buda-
pesti Helytörténeti Por-
tálról letölthetõ is volt.
Ugyanitt kisebb kiállítás
formájában a kerületek-
ben oktatási célokra
használt helytörténeti ki-
adványokat is (olvasó-
könyvek, munkafüzetek, sé-
táló füzetek) vehettek kézbe
a konferencia résztvevõi.

A szünet után Hirmann
László, az Újpesti Károlyi Ist-
ván Általános Iskola és Gim-
názium igazgatója az újpesti
helytörténeti oktatás helyze-
tét ismertette. Itthon Óbu-
dán – a hely története (isko-
lásoknak) címmel Felber-
mann Judit múzeumpeda-
gógus, az Óbudai Múzeum
igazgatóhelyettese közgyûj-

teménye sokrétû múzeum-
pedagógiai tevékenységérõl
tartott tájékoztatást. Utolsó
elõadóként Heilauf Zsuzsan-
na, a Tomory Lajos Pedagó-
giai és Helytörténeti Gyûjte-
mény vezetõje Pestszentlõ-
rinc – Pestszentimre helytör-
téneti oktatását vázolta fel.

A szakmai konferencia a
Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásának köszönhetõen
valósulhatott meg.

G. T.

T ö r t é n e t i
múltjának méltó

megemlékezéssel állítottak
emléket Óbudán június 7-
én, az Óbudai Korok Feszti-
válja egész napos program-
sorozatával. A nagy sikerû
rendezvény nem csupán a
városrész polgárait szórakoz-
tatta, ismereteit és helyi kö-
tõdését erõsítette, de jelentõs
turisztikai vonzerõt is ered-
ményezett.

A városrészben mûködõ
intézmények széles körû ösz-
szefogásának köszönhetõen
egyidejûleg négy fõ helyszí-
nen négy korszak emlékeit
idézhették fel.

A Nagyszombat utcai ka-
tonai amfiteátrum kövei kö-
zött Traianus római császár
idején még tartományi szék-
helyként is mûködõ Aquin-
cum négy latin évszázadá-
nak ünnep- és hétköznapjai,
kulturális és katonai emlékei
elevenedtek fel.

Az Óbudai Múzeum szer-
vezésében az egykori közép-
kori piactér helyén – a Lajos
utca 158. és az óbudai zsi-
nagóga közti területen – a
szinte nyom nélkül elpusztult
magyar királyi, majd király-
nõi székhely, a középkori
Óbuda színes élete várta a
látogatókat.

A barokk kor emlékeinek a
Fõ téri Zichy kastély udvara
adott méltó keretet – ének,
zene, élõsakk, színházi elõ-
adás, táncház és egyéb prog-
ramok tették ezt lehetõvé.

A Krúdy-negyedben a
„boldog békeidõk”, a szá-
zadforduló világa kelt életre.
Korabeli ruhákba öltözött
urak és hölgyek, korabeli
eszközöket használó embe-
rek egész napos jelenléte
hangsúlyozta ezt. Az Óbudai
Társaskörben eközben a kor
polgári zenekultúrájával is-
merkedhettek az érdeklõdõk.

Az említett fõbb rendez-
vénysorozatok mellett a vá-
rosrész történeti múltjához
valamilyen szinten kapcsolha-
tó óbudai intézmények (Óbu-
dai Népzenei Iskola, Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum, Óbudai Múze-
um, stb.) is hozzájárultak az
Óbudai Korok Fesztiválja lá-
togatóinak elégedettségéhez.
Aki most nem volt itt, az re-
mélhetõleg a jövõ évi Óbudai
Nyár nyitórendezvényén ha-
sonló élményekben részesül-
het majd.

gábriel

Fõvárosi helytörténeti oktatás
Konferencia az oktatás helytörténeti vonzatairól

Egy városrész négy arca
Óbudai Korok Fesztiválja

Gratulálunk
A MúzeumCafé, a Szépmûvészeti Múzeum által alapított

folyóirat MúzeumCafé-díját idén Népessy Noémi, az Óbu-
dai Múzeum – Goldberger Textilipari Gyûjtemény igazga-
tója vehette át Martos Gábor fõszerkesztõtõl március 19-én,
a Goldberger Textilipari Gyûjteményben – a Goldberger-
gyûjtemény megmentéséért és a gyûjtemény szakmailag is
magas színvonalú állandó kiállításának megvalósításáért.

Rigó Balázs, 
a konferencia egyik elõadója
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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: Dr. Simonné Hortobágyi
Zsuzsanna, 
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.

Csepeli Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Molnár Krisztián, tel.: 278-2747
cím: 1213 Bp., Szent István út 230.
nyitva: Sze: 8–14.30, P: 14–18, 
Szo: 9–13 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.

Az elmúlt években sok
helytörténeti sétát, elõadá-
sokat szervezett a VII. kerü-
leti Erzsébetvárosi Helytörté-
neti Klub. Résztvevõi vol-
tunk az õszi Kulturális Örök-
ség Napok sétáinak. A régi
Kerepesi út egyik oldala a
mi kerületünkhöz tartozik. A
Rákóczi úton kívül a Do-
hány utcát is bejártuk, a Pe-
tõfi Sándor bérelte egykori
Schiller-ház mai utódjának
udvarán emlékeztünk. Be-
mentünk a Zara Hotelba is,
ami egykor a híres Dohány
utcai fürdõ helye volt. A 300
éves Rókus kápolnában
még hangversenyt is hallgat-
tunk.

A korábbi évben a Lövöl-
de-térig a Király utcát jártuk
be, a Teréz templomot is
megtekintettük. A régi klasz-
szicista mesterek által épített
200 éves házak udvarán,
felidéztünk sok irodalmi em-
léket. A megmaradt kalmár-
házak szépségeiben is gyö-
nyörködtünk. 

Tavaly õsszel margitszigeti
sétán vettünk részt. Itt az Ár-
pád-kori romokkal, Krúdy
Gyulával, a fürdõélettel, a
botanikával, a gátakkal, és
hidakkal a „Vizek Éve” prog-
ramhoz kapcsolódva sok in-
formáció hangzott el. 

Néhány éve autóbusszal
felkerestük Pilismarótot, ahol
a település nevezetességei-
vel, pl. a híres könyvkiadó
rezidenciájával, a Heckenast
kúriával ismerkedtünk. A vil-
lát Feszl Frigyes romantikus
stílusban tervezte. Szép a
klasszicista temetõkápolna,
és a fõutcán állították fel a
török elõl menekülõ Dobozy
Mihály szobrát. Ide a reform-
korban több politikusunk is
kijárt. 

Tavaly õsszel kimentünk
Törökbálintra, ahol Róth Mik-

sa üvegmûvész és Walla Jó-
zsef mûkõ gyáros (mindket-
ten erzsébetvárosiak) felújított
síremlékét kerestük fel. Meg-
tekintettük az Árpád-kori ala-
pokon nyugvó római katoli-
kus templomot, a pestis ká-
polnát, a kastélykórházat, stb.

Elõadás tartottunk a 200
éve született Rottenbiller Li-
pót polgármesterrõl, akit a
posztjára többször is megvá-
lasztottak. Háza ma is áll a
Kálvin-téren.

Az 1838-as nagy pesti ár-
vízrõl a Ferencvárosi Hely-
történeti Gyûjtemény által
rendezett kiállítást tekintet-
tük meg, majd a Kálvin tér
nevezetességeit mutatta be
vezetõnk. 

Kétszer is voltunk a fõvá-
rosi levéltárban, ahol kiállí-
táson Koós Károly építész

munkásságával ismerked-
tünk, majd tavaly õsszel a
Gerenday család, a pesti ke-
reskedõ, majd gyáros famí-
lia iratanyagába, fotóiba és
a több generációs család
életébe pillanthattunk be.
Õsszel a felújított Mátyás-
templomot jártuk be.

A programokat dr. Horváth
Péterné vezette, kinek a BVE
Értesítõjében jelent meg szá-
mos cikke, köztük az Erzsé-
betvárost is közelebbrõl érin-
tõ Király utca sarkán álló régi
Orczy-házról, amit 1930-as
években lebontottak, a 100
éve elhunyt Klösz György fo-
tósról, akinek a Fasor 49.
alatt volt a villája és mûhelye,
valamint a már lebontott
Feld Zsigmond-féle nyári
színházról a ligetben.

Klubunk vezetõje, Buda
Katalin az Erzsébetvárosról
írt érdekes történetekkel teli,
képekkel is gazdagon illuszt-
rált könyvet (2004-ben,
majd a folytatást 2012-ben).

Horváth Péterné

Erzsébetvárosi 
Helytörténeti Klub

A városrész múltjának ápolói
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A magyar szoboröntészet
kiváló személye volt a 20.
század elején Szili István,
akinek a mûhelyében szá-
mos kiváló szobor készült.

Bordács István fémöntõ-
mester öntödéjében tanult,
segédlevelének elnyerése
után a többi fémöntõlegény-
hez hasonlóan külföldi ván-
dorútra kelt. Odakint fém- il-
letve szoboröntödékben dol-

gozott, egészen 1914-ig, va-
gyis az elsõ világháború ki-
töréséig. 1918-ban önálló-
sította magát, egy ideig
Mayer Jánossal együtt dol-
goztak a Bolgár utcai mû-

helyben. Késõbb a jelenlegi
Hungária út 94. szám alatti
szoboröntõdébe költözött,
majd a Petrõczi út 14/b alatt
felépített mûhelyben folytat-
ta tovább iparát. A Kossuth
térre idén visszaállított Tisza-
szobor – Zala György alko-
tása – is a Szili mûhelyben
készült. Szili István jó kedé-
lyû, rendkívül szorgalmas,

szerény ember volt, aki
egyébként a kerület társa-
dalmi életében is szerepet
játszott.

A rendelkezésre álló forrá-
sok alapján három Horvay
János alkotásról állítha-
tó, hogy azt Szili István ön-
tödéjében készítették. A be-
azonosított szobrok közül
idõrendben az elsõ a New
York városában 1928-ban
felállított Kossuth-szobor,
melyet az amerikai magya-
rok rendeltek meg, a rávalót
pedig közadakozásból gyûj-
tötték össze. Ennek a mûal-
kotásnak a megszületése
nagymértékben különbözik
a legtöbb bronzszobor elõál-
lításától. Több esetben elõ-

fordul, hogy a már meglévõ
öntõmintáról, akár nagyobb
idõbeli különbséggel több
példányban öntenek le egy
szobrot, de az ritkább, hogy
a köztéren elhelyezett szob-
rot veszik az öntõminta ké-
szítés alapjául. A New York-i
Kossuth-szobor esetében
Horvay János Cegléden
1902-ben felállott szobrát
használták fel a minta készí-
téséhez. A szobor kiöntése
nagy büszkeséggel töltötte el
Szili Istvánt és munkatársait,
amit bizonyít, hogy több
fénykép is készült az öntöde
udvarán összeállított, vagy
csak darabokban lévõ szo-
borral.

Millisits Máté

Még épült a parlament,
amikor a fõváros az erzsé-
betvárosi Rózsák terén épí-
tendõ templomról határo-
zott. A választás Steindl Im-
rére esett, aki az elsõ díjas
tervére a megbízást meg-
kapta. Érdekesség, hogy a
tervpályázatra Steindl öt
tervváltozatot küldött be.

Monumentális alkotása
megfelel a középkori kated-
rálisok építészeti környezeté-
nek. A viszonylag kisméretû,
történeti városi térben hatal-
mas egyházi építményt he-
lyeznek el. A Rózsák terének
ma is ragyogó ékessége ez a
katolikus templom.

Steindl Imre mûvében a
gótikus templom hangulatát
a színes kerámiák világa te-

szi teljessé. A külsõ homlok-
zaton Szent Erzsébet legen-
dája – Apáti Abt Sándor
mintázta dombormûves
képsorban: a rózsa csoda,
Szent Erzsébet betegeket
ápol. A Példabeszédekbõl
vett: „Balga és bölcs szü-
zek” jelenetet – a megváltó
Krisztust várók vajon felké-
szültek-e a fogadásra. A
bibliai történet szerint a bal-
ga szüzek elfeledtek a mé-
csesbe olajat készíteni, nem
úgy, mint a bölcs szüzek – a
jelenetet  Köllõ Miklós min-
tázta. 

Fõhomlokzatát az evangé-
listák szimbólumai ékesítik,
valamint Magyarország és a
fõváros címere. Zsolnay ke-
rámia a belsõ térben az ol-

tár, a keresztelõ medence dí-
szei és a kálvária képsora.
Sajnos a stációk, a mázolás
miatt ma már alig élvezhe-
tõk. Említésre méltó a mel-
lékoltáron megelevenített
színes Zsolnay kerámia-jele-
net, az angyali üdvözlet.

A gótikus építészet kerá-
mia elemeivel díszített alko-
tásain és az általa helyreállí-
tott mûemlékeken egyéni
stílusának és életérzésének
pontos lenyomatai érzõd-
nek. A Zsolnay építészeti ke-
rámiák diadalútjának elindí-
tójaként és alkalmazójaként
igazi iniciátor testesült meg
Steindl Imrében.

A 175 éve, Pesten született
Steindl Imre emlékét szobor
õrzi a parlamentben és utca-

név a Lipótvárosban, épüle-
tei és az általa helyreállított
mûemlékek azonban mind-
ezeknél maradandóbbak.

Vízy László

Szili István, 
Kõbánya szoboröntõje

Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom
Tervezõje Steindl Imre, Pesten, 175 éve született

Az V. kerületi Kossuth téren
visszaállított Tisza-szobor
talpazatán az öntõ, 
Szili István neve
(Fotó: a szerzõ felvétele)

New York városa számára
készített Kossuth-szobor 
Szili István öntödéjében
(Fotó: Bányászati és
Kohászati lapok, 1957)

A Szili öntöde (Fotó: MMKM Öntödei Múzeum adattára)

A Rózsák terén álló templom
(Fotó: a szerzõ felvétele)
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Aki a X. kerületi, Gyöngyi-
ke utcai Pongrác Közösségi
Házba téved, egy kicsi, de
látványos helytörténeti kiál-
lítást tekinthet meg. A fali
tablókon az idén 75 éves
Pongrác úti lakótelep 1939–
1942 közötti felépítésérõl
korabeli sajtófotókkal és ma-
gánfényképekkel, alapraj-
zokkal és térképekkel, bizo-
nyítvánnyal, lakbérkönyvvel
ismerkedhetünk. Jó idõ ese-
tén egy tízperces sétával kör-

bejárva a lakótelepet megfi-
gyelhetjük a szinte csak
helybeliek által ismert mûvé-
szeti értékeket is.

A mai nevén Pongrác úti
lakótelep vagy Pongráctelep,
ill. Kis-Pongrác lakótelep ne-
veken ismert kõbányai vá-
rosrész egy 3000 kislakásos
fõvárosi program részeként
épült fel 1939–1942 között
a mai Salgótarjáni utca és
Pongrác út sarkán, eredeti-
leg 818 lakással. A környék
kissé zárt jellege (vasútvona-
lak, gázgyár, Auguszta-telep,
laktanyák, stb.) és nyilván a
lakótelep mérete miatt húsz
lakóháza közé tervszerûen
építettek bölcsõdét, óvodát,
elemi iskolát, orvosi rende-
lõt, mozit, valamint egy köz-
fürdõt (a lakótelep 818 laká-

sa WC-vel, de fürdõszoba
nélkül épült)! 

Ezenkívül mûalkotásokkal,
kertészeti rendezéssel, vala-
mint a mai lakóparkokra
emlékeztetõ, õrzött kapukkal
ellátott kerítéssel is emelték
a lakbért fizetni képes kis-
polgári-gyári munkás, több-
gyermekes családoknak
szánt lakótelep színvonalát.
Polgármesteri rendeletre az
építési költség 2 százalékát
(60 000 pengõt) erre kellett
fordítani, ebbõl meghívásos
pályázatot hirdettek, ame-
lyen összesen 22 elismert
mûvész vett részt. 

A pályázat keretében az
épületek közötti parkosított
térségekben homokozókat
és „lubickoló” medencéket
létesítettek, szélükre kút-
szobrok kerültek, ezek közül
már csak a „Mackók” van
meg, sajnos leromlott álla-
potban. Az iskola tömbje
körül két nagyobb szobrot
helyeztek el: Csúcs Ferenc
„Munka” címû mûvét (férfi-
alak csákánnyal) és Gyõry
Dezsõ „Család” címû szob-
rát (munkás házaspár két
gyermekével).

A szobrokon kívül fali ké-
pek is készültek. Négy lakó-
háznak a telep belseje felé
nézõ rövid oldalát egy-egy
hatalmas sgraffito díszítette-
díszíti, Medveczky Jenõ és
Molnár C. Pál alkotásai. A
négy évszakot megjelenítõ
képek közül a „Nyár” sajnos
egyáltalán nem maradt fenn,
a másik három évszak is
csak leromlott állapotban lát-
ható ma. A lakótelep egyet-
len kortárs mûalkotása Bíró
Gáspárnak a Pongráctelep
1956-os áldozatainak emlé-
kére készített bronz plasztiká-
ja a Közösségi Ház falán
van. Eredetileg voltak még
más mûalkotások is a lakóte-
lepen, melyek már csak fotó-

kon tekinthetõk meg a hely-
történeti kiállításon.

Nem mûalkotások, de kor-
színezõ, hangulatos apró
részleteket ma is meg lehet fi-
gyelni a lakóházakon: ková-
csoltvas zászlótartók, ajtórá-
csok, évszámok, elválasztó
rácsok. Itt-ott még látható ak-
namentesítést tanúsító cirill
betûs felirat 1945-bõl, erede-
ti óvóhely kapu a gyártó táb-
lájával, ill. labdázást és kerék-
pározást „rendõrileg” vagy
„hatóságilag” tiltó fémtáblák,
házfalra festett feliratok.

A Pongráctelep megújítá-
sára 2010-ben európai uni-
ós pályázatot nyert a Kõbá-
nyai Önkormányzat, így a
Kis-Pongrác projekt kereté-

ben 2012–2014 folyamán
fokozatosan és részlegesen
felújították a lakóházakat és
a középületek többségét. A
volt közfürdõ épületében kö-
zösségi ház nyílt, valamint

2014 nyarán-õszén várható
egy átfogó kertészeti rende-
zés a járdák, közvilágítás
megújításával és térfigyelõ
kamerák felszerelésével.

A jelenleg még látható
mûalkotások a lakótelep
egészének megjelenésével
együtt a X. kerület helyi vé-
dettségi körébe tartoznak. A
Család c. szobrot a Buda-
pesti Történeti Múzeum Bu-
dapest Galériája 2013-ban
felújította. Ezenkívül a be-
jegyzés alatt álló Pongrác
Egyesület szakértõk közre-
mûködését keresi a három
megmaradt sgraffito restau-
rálásának megtervezéséhez,
pályázati források felkutatá-
sához, valamint a Pongrác

Közösségi Klub helyi újság
kiadványában próbálja fel-
hívni a helybeli lakosok fi-
gyelmét a lakóhelyük jól és
kevésbé jól látható értékeire,
a helyi hagyományok és tör-
ténetek megismerésére.

Bánó Soma

Pongráctelep 
mûvészeti értékei

A mai lakóparkok elõdjeként épült

Pongráctelepi „Székesfõvárosi Községi Népiskola” 
elülsõ frontja a Munka szoborral (Fotó: Tér és Forma, 1942. 11.)

Gyõry Dezsõ: Család,
felújított szobor
(Fotó: a szerzõ felvétele)

Molnár C. Pál sgraffitoja
(Fotó: Halázs Árpád –
Budapest Székesfõváros
középítkezések, 1941)

Ugyanez napjainkban
(Fotó: a szerzõ felvétele)
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Az 1994 márciusában ala-
pított „BRAUNHAXLER”
Egyesület és az 1994 õszén
megalakult Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat legfonto-
sabb feladatának a sok-sok
megpróbáltatás és viszon-
tagság után még megmaradt
óbuda-békásmegyeri német
nemzetiség hagyományai-
nak, tárgyi emlékeinek fel-
kutatását, ápolását, feleleve-
nítését, megõrzését és to-
vábbadását tekinti.

Az óbuda-békásmegyeri
német nemzetiség közel 300
évvel ezelõtt talált itt új ha-
zára, és szorgalmával, kitar-
tó munkájával, erõs hitével
maradandó kultúrát alkotott
Óbuda-Békásmegyeren.
Háromszor is elûzték innen:
1945 januárjában „malenkij
robotra” hurcolták el az
óbudaiakat; 1946. február-
jában kitelepítették Német-
országba a békásmegyerie-
ket; az 1960-as évek végén,
a panelprogram során a
még megmaradt németajkú
lakosság nagy részét Buda-
pest lehetõ legtávolabbi ke-
rületeibe költöztették, miu-
tán házaikat, melyeknek jó
részét addigra már amúgy is

elvették tõlük és államosítot-
tak, lebontották.

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a Braun-
haxler Egyesület az elmúlt
20 évben minden lehetséges
anyagi és erkölcsi támoga-

tást megkapott Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatá-
tól, de segítették munkánkat
helyi cégek, vállalkozók, és
civilek is – megalakulása óta
„kéz a kézben”, egymást se-

gítve dolgozunk, programja-
ink közösek. 

A Német Kisebbségi Ön-
kormányzat és a Braun-
haxler Egyesület az elmúlt
20 év során helyreállíttatta a
Kiscelli Kálváriastációkat, a
Szentháromság szoborcso-
portot, a békásmegyeri
Kurtz keresztet, a Szent Fló-
rián fogadalmi oltárt. 2014-
ben megkezdtük a külsõ-bé-
csi úti Jézus Szíve kápolna

felújíttatását, mely várható-
an július végére elkészül. Két
évtized alatt számos hagyo-
mányos sváb rendezvényt
elevenítettünk fel: a sváb bá-
lokat, a nagypénteki német-

magyar nyelvû keresztútjá-
rást, az Óbudai Búcsút, a
nemzetiségi adventi estet, a
Krumplibúcsút, szentmisével
és koszorúzással emlékezünk
meg a malenkíj robotra el-
hurcolt óbudai, és a kitelepí-
tett békásmegyeri németaj-
kú civil lakosságról. 

A braunhaxlerek címû
könyvvel és a 2014. márci-
us 21-tõl két hétig az Óbu-
dai Kulturális Központban
bemutatott jubileumi kiállí-
tással emlékeztünk õseinkre,
illetve a Német Kisebbségi –
ma Nemzetiségi – Önkor-
mányzat és a „BRAUN-
HAXLER” Egyesület alapí-
tóira. A Braunhaxler jubile-
umi kiállítást idén szeret-
nénk a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban, a 3K-ban
és a Civil Házban is bemu-
tatni. 

A 20 éves jubileum alkal-
mából a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a III. kerületi
PSzI-vel közösen „Mesél az
egykor volt Altofen és Krot-
tendorf...” címmel helytörté-
neti pályázatot írt ki az
óbuda-békásmegyeri néme-
tekrõl általános- és középis-
kolás gyerekek számára,
melyre 116, szebbnél szebb
pályamunka érkezett be; a
gyõztes pályamunkákat a ju-
bileumi kiállításunkon mu-
tattuk be. 

Neubrandt Istvánné

A karácsonyi könyvvásá-
ron vehették kézbe a buda-
pesti utcanevek iránt érdek-
lõdõ lokálpatrióták és szak-
emberek Ráday Mihály Bu-
dapesti utcanevek A-Z címû
új könyvét. Az elismert fõvá-
rosi lokálpatrióta kötete az
utoljára 2003-ban megjelent
Budapest teljes utcanévlexi-
kona – javított, bõvített ki-
adás – legújabb, ismét a
napjainkhoz igazított anya-
gát tartalmazza, az azóta el-

telt idõszak közel 600 név-
változását feldolgozva. 

Ez azt takarja, hogy tíz év
alatt a fõváros mintegy
8000 elnevezett közterüle-
tének 7,5 százaléka kapott
új nevet, indokolttá téve az
újabb könyv kiadását – és
tegyük hozzá, megvásárlá-
sát. (Ugyanis az említett ha-
sonló tartalmú kötet már
csak az antikváriumokban
szerezhetõ be.) Mint ismert,
a rendszerváltoz(tat)ás utáni

második évtizedtõl már a
kerületi közgyûlések közte-
rület átnevezési javaslatai
jutnak a fõvárosi közgyûlés
elé. Ezek a Fõpolgármeste-
ri Hivatal egyik fõosztálya
véleményezésével kerülnek
tovább, majd a fõpolgár-
mester terjeszti a változtatá-
si javaslatot a közgyûlés elé.

A könyv adattárát Mészá-
ros György és a szerkesztõ,
Ráday Mihály állította össze,
az utcanév-történetek Buza
Péter, Gál Éva, Lukács Kata-
lin, Prusinszki István gondos
munkájának köszönhetõk. A
mostani kötet elején az el-

igazodást már tartalomjegy-
zék is segíti, és egy igen jól
használható, színes Buda-
pest atlasz. A fõváros összes
kerületét felvonultató térkép-
melléklet igazi többlet a ko-
rábbi utcanév-lexikonokhoz
képest, melyek megbízható-
ságát, magas színvonalát ez
a kötet is megõrizte.

G. T.

Húszéves jubileum
„BRAUNHAXLER” 

Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület

Budapesti utcanevek A-Z
Már térképmellékletei is vannak

A kiadványainkról
Az egykor itt élt Braunhaxlerek életét, szokásait, hitét,

mindennapjait könyveinkben, naptárainkon ismertettük: 
– Gálosfai Jenõné: „Németföldrõl gyalogszerrel, tutajon”,

„Kockás abrosz, jó kadarka”, „Óbuda régi ízei”,
– a „Szülõföldünk, Békásmegyer” és a „Chronik unseres

Heimatortes, Krottendorf” címû könyvek az egykori Bé-
kásmegyert mutatják be, 

– a régi, már lebontott utcák, terek hangulatos, ódon há-
zait a 10 éven keresztül évrõl-évre kiadott „BRAUN-
HAXLER” nosztalgianaptár hozta vissza a felejtés homá-
lyából,

– májusban német énekekbõl egy DVD-felvételt készítet-
tünk a „BRAUNHAXLER” Dalkör közremûködésével,

– megalakulásunk 20 éves jubileumára jelentettük meg „A
braunhaxlerek” címû kétnyelvû könyvet. Ez a könyv be-
mutatja az egykori németországi telepesek életét, szoká-
sait, beilleszkedésüket, eredményeiket.

N. I.
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Az Újpesti Helytörténeti
Gyûjtemény Lételemünk a
víz címû vándorkiállítását
március 20-án az újpesti Ká-
rolyi István Általános Iskola
és Gimnázium Károlyi Galé-
riájában Kriska György osz-
tályvezetõ, az MTA Ökológi-
ai Kutatóközpont Duna-kuta-
tó Intézete fõmunkatársa nyi-
totta meg. A megnyitóra ér-
kezõket Hirmann László, a

gimnázium igazgatója kö-
szöntötte. A tárlat mintegy
húsz tablója a teljesség igé-
nye nélkül térképezi fel Új-
pestnek a Dunával és a vízzel
való kapcsolatát – korábban
az Aquaworld Budapestben
volt látható, elõtte a muzeális
anyagokkal teljes kiállítás a
2013. évi Újpesti Városnapo-
kon (lásd elõzõ számunk
1–9. oldala – a szerk.).

A Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyûjteményben január
24-én mutatkozott be a Mar-
cali Múzeum vándorkiállítá-
sa A sárkányos cégér alatt
címmel. Tárlatukon a Fe-
rencvárosban tanult és elsõ
mûhelyét a Ferenc körút 42-
ben megnyitó Hikman Béla
mûlakatosmester és testvére,
valamint a Hikman családba
beházasodott
Szabó Nándor
tanító és leszár-
mazot t ja inak
életútját követ-
hettük végig –
tablókon, doku-
mentumokon és
igen gazdag tár-
gyi anyagon át.
Hikman Bélát
az országos kéz-
mûipari kiállítá-
sokon kétszer is
(1927 és 1929)
aranyéremmel
tüntették ki, a
marcali ipartes-
tület elnökévé
választották. 

A család tag-
jainak sorsa ti-
pikus 20. száza-
di magyar törté-
net: sikeres kis-

iparos/kispolgár életút a 20-
as, 30-as években, a máso-
dik világháború megpróbál-
tatásai, házuk állami tulaj-
donba vétele, osztályidegen-
né nyilvánítás, mûhelyük ál-
lamosítása, nyomor, utódja-
ik értelmiségivé válása, sike-
res érvényesülése.

A kiállítás március 22-ig
volt megtekinthetõ.

A Magyar Nemzeti Múze-
um május 17-18-án a Múze-
umkertben 19. alkalommal
rendezte meg a Múzeumok
Majálisát, amely a magyar
múzeumok legfontosabb
fesztiválja. A minden korosz-
tály érintõ kétnapos rendez-
vénysorozaton résztvevõ
több mint száz múzeum kö-
zött Budapest és kerületei
önkormányzatainak köz-
gyûjteményei közül bemu-
tatkozott a Budapesti Törté-
neti Múzeum, Budapest Fõ-
város Levéltára, valamint
Csepel, Ferencváros, a
Hegyvidék, Kispest, Óbuda,
Pesterzsébet, Pestszentlõrinc-
Pestszentimre és Újpest hely-

történeti gyûjteménye/múze-
uma. Szokás szerint ekkor
értékeli és díjazza a magyar
múzeumi szakma civil szer-
vezete, a Pulszky Társaság –
Magyar Múzeumi Egyesület
az elõzõ év kiemelkedõ köz-
gyûjteményi tevékenységeit.
A társaság elnöke Deme Pé-
ter bejelentette, hogy az Év
Múzeuma 2013 kitüntetõ cí-
met nyerte el az Óbudai
Múzeum a Goldberger Tex-
tilipari Gyûjtemény múze-
umfejlesztésével, közösség-
építõ munkájával. Elismerõ
oklevelet kapott a Pesterzsé-
beti Múzeum is a helyi mû-
vészek és a kerületi helytör-
ténet népszerûsítéséért.

A Mûemléki Világnap al-
kalmából április 18-án a
Belügyminisztérium a mû-
emlékvédelem és a régészeti
örökségvédelem terén kima-
gasló tevékenységet végzõ
személyeket tüntetett ki. Dr.
Horváth Péterné, a Buda-
pesti Városvédõ Egyesület
várostörténeti csoportja és a
Budapesti Honismereti Tár-

saság tagját Forster Gyula-
emlékéremmel tüntette ki
Felkai László, a BM közigaz-
gatási államtitkára.

Lételemünk a víz A sárkányos cégér alatt

Óbuda – az Év Múzeuma
Múzeumok Majálisa 2014

A tárlat kihelyezett iskolai tanórák helyszíne is volt

Gratulálunk

A kiállítás „névadója”

Dr. Horváth Péterné


