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Budapesti Honismereti Híradó

Városunk
Közgyűjteményekben ingyenes

A Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeumában
december 19-én két jelentős
esemény szemtanúi lehet-
tünk: középkori részekkel
bővült a Vármúzeum állan-
dó kiállítása és megnyitották
a királypincei új bejáratot.

A tárlat megnyitójára láto-
gatókat dr. Farbaky Péter, a
BTM főigazgatója köszöntöt-
te. Dr. Hoppál Péter, az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma kultúráért felelős állam-
titkára a 700 évet átfogó ki-

A fővárosi levéltárban Bu-
dapest Főváros Levéltára és
a BME Építészettörténeti és
Műemléki Tanszékének Ybl-
épületsorsok, az Unger-ház-
tól a Kálvin térig című közös
kiállítását nyitotta meg no-

vember 27-én Krähling Já-
nos, a BME Építészettörté-
neti és Műemléki Tanszé -
kének vezetője. A Nemzeti
Múzeum környékén álló,
Ybl Miklós által tervezett

Az Újpesti Városvédő
Egyesület a Civil Alap Holo-
kauszt Emlékév 2014. pályá-
zatán sikeresen vett részt. A
támogatás lehetőséget bizto-
sított, hogy méltóképpen
emlékezhessünk meg a holo-
kauszt áldozatairól, tekintet-
tel arra, hogy Újpestet külö-
nösen mélyen érintette a ho-
lokauszt: húszezer zsidó és
ezer cigány embert deportál-
tak 1944 júliusában, és kö-
zülük csak pár ezren térhet-
tek vissza lakóhelyükre. 

A holokauszt 70. évfordu-
lója alkalmából az egyesület,
a Neogrády László Helytör-

téneti Gyűjtemény, az Új-
pesti Zsidó Hitközség és a
Roma Kisebbségi Önkor-

mányzat segítségével „nem
ment meg engem, sem em-
lék, sem varázslat” címmel

átfogó, holokauszt-történeti
dokumentum kiállítás jött
létre Újpest önkormányzata
támogatásával. 

Az Újpesti Kulturális Köz-
pont és a civil szervezetek
példamutató összefogásából
megnyílt tárlat megközelítő-
leg 50 tablóból álló fotó és
dokumentumanyag segítsé-
gével méltó, az ifjúság szá-
mára is informatív tárlatot
hozott létre az Újpest Galéri-
ában. Terveinket az intéz-
mény és a fentebb említett
szervezeteken kívül az Új-
pesti Torna Egylet és a Ma-

A középkori királyi palota
Kibővült a Vármúzeum kiállítása

Ybl-épületsorsok
Kiállítás és könyvbemutató

„nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat”
Holokauszt Emlékév 2014., Újpest

(Folytatása a 9. oldalon.)

(Folytatása a 2. oldalon.)

(Folytatása a 4. oldalon.)

A Vármúzeumnak a Királypincéből nyíló új kapuja

Kiállítás az újpesti holokausztról

A tartalomnak és a formának a tárlaton megvalósuló egysége
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épületeket bemutató tárlat
kurátora Hidvégi Violetta és
Marótzy Katalin volt. A kiál-
lítás vezérfonalának ötlete
Ney Bélának a Vasárnapi
Újságban, 1879 decemberé-
ben megjelent, Ybl Miklós
alkotásait méltató cikkéből
származik – az általa javasolt
séta mentén lévő Ybl épüle-
tek és a hozzájuk kapcsoló-
dó dokumentumok kerültek
a tárlaton bemutatásra.

A kiállítás kurátorai a Kál-
vin tér környéki Ybl épüle-
tek kiválasztásával lehetővé
tették, hogy a neves építő-
mester különböző stíluskor-

szakai és külön-
féle célokat
szolgáló épüle-
tei (képviselő-
ház, lovarda,
tornacsarnok,
palota, üzlet-
ház, bérház...)
egyaránt bemu-
tatásra kerülhessenek. A be-
mutatott épülettípusokat a
földszinti tablósorokon tér-
ben és időben is elhelyezik,
ezáltal szemléletes, érdekes
és újszerű megközelítést ad-
nak. Az aulában lévő kora-
beli rajzasztal-rekonstrukció-
kon pedig a tablókon nem
szereplő archív anyagokba
lehetett belelapozgatni. Az

első emeleti kiállítótér vitri-
neiben és tárlóiban a foko-
zott védelmet igénylő muze-
ális anyagokkal szembesül-
hettünk. 

Amíg a tárlat szakmai
koncepciója és a bemutatott
anyagok kiválogatása a ku-
rátorok érdeme, addig a ki-
állítás megvalósulási formá-
ja tervezőjének, Halmos Ba-
lázsnak köszönhető. Ese-
tünkben egy igen emlékeze-
tes kiállítást eredményezett a
tartalomnak és a formának
e tárlaton megvalósuló egy-
sége.

A kurátorok előretekintő
tervezésének és gondos
munkájának köszönhetően
a kiállítás megnyitójával
egyidejűleg történt meg a
tárlat címével azonos című
kötetük bemutatója – mélta-
tását Sisa József, az MTA
Bölcsészettudományi Kuta-
tóközpont Művészettörténeti
Intézetének igazgatója vállal-
ta el. A Budapest Főváros
Levéltára által kiadott építé-
szettörténeti, gazdaság- és
társadalomtörténeti megkö-
zelítésű monográfia több
mint tíz szerzője a tárlaton is
bemutatott józsefvárosi Ybl
építmények történetébe ad
betekintést. 

Az elegáns kivitelű, négy-
színnyomású, 192 oldalas
kötet tanulmányainak láb-
jegyzetei a további kutatá-
sok megkönnyítését teszik
lehetővé. Végül irodalom-
jegyzék és a névmutató teszi
teljessé az Ybl bicentenári-
umhoz méltó kiadványukat.

gábriel
Holokauszt Budapest tár-

sadalomtörténetében cím-
mel rendezte meg Budapest
Főváros Levéltára novem-
ber 18-án konferenciáját, az
évente szerve-
zett hagyomá-
nyos Levéltári
Napján. 

Az elmúlt
évek személyi
és családi ira-
tokra irányuló
intenzív gyűjtő-
munkája, vala-
mint korábban
alig kutatott és
a tág értelem-
ben vett Holo-
kauszt-tematika
szempontjából
alig vagy egyál-
talán nem hasz-
nosított levéltári
irat-együttesek-
ben folytatott feltárás és
adatbázis-építés eredményei
lehetővé tették, hogy emlék-
évi programjuk középpont-
jába – zömében új források
felhasználásával és közzété-
telével – a diszkrimináció és
üldöztetés egyéni, családi,

közösségi szintű megélését
és feldolgozását helyezzék. A
hagyományos Holokauszt-
tematikát időben és tárgy-
ban is kitágítva, bemutatták

a források tük-
rében, hogyan
ágyazódtak be
a zsidóként
diszkrimináltak
és üldözöttek a
szélesebb társa-
dalmi közegbe.
Az üldözés kü-
lönféle megnyil-
vánulási formá-
it is elsősorban
a városi hétköz-
napok szintjén,
az elszenvedők
és végrehajtók
mindehhez való
szubjektív viszo-
nyulását meg-
ragadva igye-

keztek ábrázolni. A több
mint tíz előadó mintegy fele
a fővárosi levéltár munka-
társa, a vendégelőadók:
egyetemi docensek, egyete-
mi tanár, adjunktusok, törté-
nész és levéltáros volt.

(Forrás: www.bparchiv.hu)

Újpest akadémikusai
Az Újpesti Két Tanítási

Nyelvű Műszaki Szakközép-
iskola bejáratának két olda-
lán elhelyezett márvány em-
léktáblákat az Újpesti Város-
védő Egyesület a Magyar
Tudományos Akadémia ala-
pításának 175. és Újpest vá-
rossá nyilvánításának 100.
évfordulóján állította. A Ma-
gyar Tudomány Napja al-
kalmából november 26-án
megkoszorúzták – Winter-
mantel Zsolt polgármester
az önkormányzat képvisele-
tében, valamint a szervező
civil szervezetek vezetői – az
iskola falán elhelyezett em-
léktáblákat, mely a városukhoz kötődő, a fejlődését segítő
akadémikusoknak állított emléket, és akikről Hackné Nyer-
ges Rita, a „házigazda” iskola igazgatója emlékezett meg.

Ezen az ünnepségen a városrész vezetői, díszpolgárai, dí-
jazottjai, a kulturális és gazdasági élet jelentős személyisé-
gei egyaránt részt vettek – megvalósulása az Újpesti Város-
védő Egyesület, az Újpesti Közművelődési Kör, az Újpesti
Helytörténeti Alapítvány, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. és a
„házigazda” iskola közös munkájának eredménye.

Ybl-épületsorsok
Kiállítás és könyvbemutató

Levéltári Nap

l folytatás az első 
oldalról

Sisa József az Ybl-kötetet méltatja

Az Újpesti Városvédő
Egyesület képviseletében 
dr. Kovács Istvánné és
Szöllősy Marianne koszorúzDr. Kenyeres István

főigazgató köszönti 
a konferencia résztvevőit
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Vörösmarty Országháza
című versében (1846) így
méltatlankodik: „A hazá-
nak nincsen háza, mert fia-
inak nem hazája”. A ki-
egyezést megelőző idő-
szakban hazánknak nem
volt megfelelő épülete Pes-
ten az országgyűlések
megtartására. Már az
1843-as pozsonyi ország-
gyűlésen felvetődött a pesti
országház építése. Pozsony
után az ülésekre a régi pes-
ti Vigadót, majd a Nemzeti
Múzeum dísztermét hasz-
nálták, de 1865 tavaszán
már égető probléma lett az
országgyűlés méltó lebonyo-
lítása. A képviselőház felépí-
tése sorsdöntő volt azért is,
hogy időben megkezdőd-
hessenek a kiegyezésről szó-
ló, létfontosságú tárgyalá-
sok. Végre megszületett a
döntés: a házat mielőbb fel
kell építeni! 

Ha a mai húszezer forin-
tosra nézünk, annak hátán a
Bródy Sándor utca 8. sz.
alatti régi képviselőházat lát-
juk (ma Olasz Kultúrintézet).
Tervezője Ybl Miklós, kivite-
lezője Diescher József
(1811–1874) építészmér-
nök, építési vállalkozó volt.
Jó munkakapcsolatuk során
sok más épület tervezésé-
ben-kivitelezésében dolgoz-
tak együtt. „Nagy kezességül
szolgál, hogy az építés anya-
gi részét a tevékeny és eré-
lyes Diescher építőmester
vállalta el, ki az új vigadói
épület, az akadémia palotá-

ja, s több más újabb emlék-
szerű épület felállítása körül
fényes jelét adta már úgy
építészeti képességeinek,
mint különösen ügyvezetése
erélyének.” (Vasárnapi Új-
ság, 1865. okt. 1.)

Diescher cége a képviselő-
ház építését (a területen álló
laktanya lebontását és az

alapok kiásását) már 1865.
szeptember 11-én elkezdte
és átlagosan 800 munkással
(ám egyes időszakokban
2140 kőművessel és 3500
szakmunkással!) rekordidő,
három hónap alatt (!) végez-
tette el. A nagy sietségben
építési engedély nélkül kezd-
ték meg az építkezést. Ezt
csak 1865. november 15-én
adta ki Pest város tanácsa az
október 30-án bemutatott
tervek alapján, holott a főfa-
lak már november elején áll-
tak. „Nap nap után jelennek
meg cikkek az építkezés elő-
rehaladásáról. Örömmel üd-

vözlik azt a tényt is, hogy az
építkezést Diescher József
építőmester vezeti, aki szá-
mos köz- és magánépítke-
zésnél bizonyította ráter-
mettségét.” (Hazánk s a Kül-
föld, 1865. okt. 1.) 

Az épület bútorozatlanul,
száradó falakkal már 1865
decemberére készen állt. A
falegyen-ünnepséget novem-
ber 4-én tartották, amelyet
az épületen dolgozó mun-
kássereg rendezett és azon az
egész város lakossága részt
vett, lelkesen éltetve az építő-
ket, hiszen az épület léte, a
kiegyezésről szóló országgyű-
lési tárgyalások megkezdése
égető politikai kérdés volt!
„Zászlók lobogtak, tarackok
durrogtak, zene hangzott az
állványon, poharakat kö-

szöntöttek a Hazáért, Deá-
kért, az építési bizottságért, a
tervezőért. Nagy közönség

állta el az utczát alól, mely
éljenekkel kísérte a köszön-
téseket” – írta a Hazánk s a
Külföld napilap.

A képviselőház ünnepé-
lyes átadása 1865 végén
egybeesett az Akadémia
palotájának megnyitásá-
val. Szinte hihetetlen ez a
gyors építészeti eredmény
a korabeli építési eszközök-
kel, módszerekkel! „A kép-
viselőház építése hazánk
legnagyobb építkezése
volt, ami napi 500 légköb-
méteres teljesítményt je-

lent. Ezt a teljesítményt Ybl
érdemeinek elismerése mel-
lett Diescher József építő-
mester és Zier Károly vezető
pallér rátermettségét és kitű-
nő munkaszervezését dicsé-
ri.” A gyorsaság nem ment a
minőség rovására. (Az építé-
si jegyzőkönyv csupán a
konyhába vezető csigalép-
cső kivitelezőjét marasztalja
el.) A bútorok még évvégén
megérkeztek, az épület hiva-
talos felavatása 1866. április
16-án történt. Érdemei elis-
meréseként a királytól Ybl
Miklós a Ferenc József Rend
lovagkeresztjét, Diescher Jó-
zsef pedig koronás aranyke-
resztet kapott, és a munká-
sokat is megjutalmazták.

Kőrösné 
dr. Mikis Márta

Házat a hazának!
150 éve épült fel a régi Képviselőház

A nagy háború
A Pesterzsébeti Múzeumban október 1-jén nyitotta meg
Pesterzsébet polgármestere, Szabados Ákos A nagy hábo-
rú 1914–1918 című kiállítást, az első világháború kezdeté-
nek 100 éves jubileumára emlékezve. Tárlatuk március 29-
ig látogatható. Ezzel együtt felavatták a múzeum új multi-
médiás eszközét és bemutatták a Pesterzsébeti Múzeum
könyvei sorozatban megjelent új kiadványt, Somogyváry
Géza Pesterzsébeti emlékeim – „Egy kicsapott diák törté-
netei” című kötetet.

Diescher József
(Készítette Gévay Béla,
1873 – a szerző tulajdona)

Ybl Miklós

A régi képviselőház nagyterme (Vasárnapi Újság, 1868. XI. 19.)
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gyar Olimpiai és Sportmúze-
um támogatásával, tartalmi,
technikai segítségével valósí-
tottuk meg. 

A megnyitót – a tanévhez
kapcsolódva – 2014. szep-
tember közepére időzítettük
az újpesti iskolák számára
oktatási segédanyagként tár-
latvezetéssel, illetve múzeu-
mi órák rendezésére is fel-
ajánlottuk a kiállítást. Szán-
dékunk volt az emlékezés
mellett, a diákok eligazodá-
sát segíteni a mai informá-
ció áradatban, az esetleges
hamis hangok, téveszmék
kiszűrésében. 

A tárlat tartalmilag öt szek-
cióra oszlott. Az elsőben
„Ember az embertelenség-
ben” Radnóti Miklós versei-
ből válogatott idézetek segít-
ségével általánosságban
szemléltettük a korszak rém-
tetteit. A vezérszöveg röviden
ismertette a holokauszt filo-
zófiáját, külön feltüntetve a
zsidótörvények keletkezésé-
nek idejét és azok lényegét.
Itt jelenítettük meg a munka-

szolgálat, a deportálás és a
haláltáborok intézményét. A
fotókon a gettó, a deportálás
folyamata, a lágerek élete je-
lent meg. A megaláztatás fo-

lyamatát, a gyermekáldoza-
tokat, tömegsírokat ábrázoló
képeken általában mutattuk
a be a kegyetlenkedéseket.
Térképeken ábrázoltuk a
munka- és haláltáborok he-
lyét a korabeli Európában.
Külön jelöltük azokat, ahol
magyar illetve újpesti áldoza-
tok raboskodtak. Nyilas
egyenruha, rabruha, munka-

szolgálatos bábu és kortárs
plakátok megjelenítésével
tettük „kézzel foghatóvá” a
megrázó eseményeket. A tár-
latot a frankfurti repülőtér ki-
futópályájának építőivel ké-
szült filminterjú vetítésével
egészítettük ki. 

A második részben a
 „Soah”, az újpesti zsidóül-
dözésről emlékeztünk meg.
Az elhurcoltak számát, a he-
lyi lakosság számához való
arányát és a visszatértek szá-
mát közöltük. Térképen je-
lölve mutattuk be az újpesti
gettó helyét. Korabeli újság-
cikkek másolatai a helyi saj-
tó közvélemény formáló
munkáját, a helyi politikai
élet visszásságait, Endre
László rendeleteit és Hess

Pál intézkedéseit jellemez-
ték. Tárlókban elhelyezve
mutattunk be imaeszközöket
és egyéb használati tárgya-
kat, melyek néhány túlélő
tulajdonából kerültek a gyűj-
teménybe. Így mutattuk be
többek közt egy újpesti kis-
lány (Petri Anna) gettóban
írt naplójának néhány rész-

letét és Újpest 1945 utáni
második rabbijához, Menac-
hem Meronhoz (dr. Murányi
Miklós 1920–2014) kapcso-
lódó relikviákat. (Ezeket Iz-
raelből kapta a gyűjtemény.) 

„Porrajmos” Ebben a te-
remben kapott helyet a ro-
ma holokauszt emlékezete
is. A cigányüldözés termé-
szetét fotókon, deportálásuk
helyét, körülményeit térké-
pen ábrázoltuk. Visszaemlé-
kezések, dokumentumok
idézték fel tervszerű meg-
semmisítésük, orvosi kísérle-
tekre való felhasználásuk
emlékeit néhány konkrét új-
pesti személy esetében. 

Az UTE elhurcolt sporto-
lóinak külön terem állított
emléket. Alakjukat szak-

águk, eredményeik felsoro-
lásával, érmeik, olimpiai
emléktárgyaik segítségével
jelenítettük meg. Végül kü-
lön méltattuk az embermen-
tőket (Langlet Valdemar,
Raoul Wallenberg, újpesti-
ek), Jad Vasem vagy Wal-
lenberg díjasokat.

(szöllősy)

Az egyesület célja a budai
Várnegyed hagyományai-
nak ápolása, múltjának, je-
lenének és jövőjének bemu-
tatása, megismertetése a
nagyközönséggel, kiemelten
az I. kerület lakosságával.
Elnöke dr. Buzinkay Géza, a

BTM egykori főigazgatója.
Feladatuknak tekintik az I.
kerület kulturális örökségé-
nek ápolását, és a terület
múltjára vonatkozó vissza-
emlékezések, történeti ada-
tok összegyűjtését, valamint
közkinccsé tételét. 

A Várbarátok Köre a Litea
Könyvszalonban tartja össze-
jöveteleit minden hónap má-
sodik hétfőjén, délután 5 órai
kezdéssel. Művészettörténeti,
építészettörténeti előadások
mellett megemlékeznek a
Várnegyedhez kötődő jelen-
tős eseményekről, személyek-
ről. Az elmúlt évben például

dr. Végh András a budavári
gótikus szoborleletekről, dr.
Géra Eleneora Buda 18. szá-
zadi társadalmáról, Osskó Ju-
dit Antal József „memoárjá-
ról”, Földesdy Gabriella a két
világháború közötti színházi
életről, dr. Császtvay Tünde a
150 éve született Herczegh
Ferencről tartott előadást.

„nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat”
Holokauszt Emlékév 2014., Újpest

l folytatás az első 
oldalról

Az újpesti holokauszt
kiállítás megnyitóján részt-
vevőket az újpesti Polgár
Centrum Újpest Galériájá-
ban szeptember 18-án
Wintermantel Zsolt, Újpest
polgármestere köszöntötte.
A tárlatot Hirmann László
történelem tanár, gimnázi-
umi igazgató és Szedócz
Ervin rabbi nyitotta meg,
kurátora Szöllősy Marian-
ne, az újpesti Neogrády
László Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője volt.

Megemlékezés 
a GULAG rabjairól 

A magyar foglyoknak a GULAG táboraiból való hazaté-
rése 61. évfordulójáról október 11-én katonai tiszteletadás-
sal, koszorúzással emlékezett meg a GULAG-okban El-
pusztultak Emlékének Megőrzésére Alapítvány. Az V. kerü-
leti Honvéd téren 21 éve emelt GULAG Rabok Emlékmű-
nél a megemlékező beszédet Rogán Antal képviselő és
Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem pro-
fesszora tartotta.

Várbarátok Köre

Szedócz Ervin újpesti rabbi és Nógrádi Gergely operaénekes,
kántor a megnyitón
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A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtá-
rának Kisgalériájában de-
cember 11-én Könyvek ho-
lokausztja – üldözött írók,
betiltott lapok, kirabolt
könyvtárak, megsemmisített
könyvek című kiállítás meg-
nyitóján résztvevőket Fodor
Péter, a FSZEK főigazgatója
köszöntötte, a tárlatot Mo-
nok István, az MTA Könyv-
tár és Információs Központ
főigazgatója nyitotta meg. 

A FSZEK honlapján a ki-
állításról és céljáról részlete-
sen is olvashatunk: „1944.
június 15-én egy budafoki
papírgyár prózai díszletei
között, ám színpadias jele-
net keretében hajtották vég-
re a könyvek addigi legna-
gyobb magyarországi auto-
daféját, a »zsidó szerzők«
közel félmillió kötetének, ha
nem is máglyatűz, de zúzó-
gépek általi nyilvános meg-
semmisítését. A »szellemi
élet megtisztításának« jegyé-
ben lezajlott barbár tett ide-
jén már javában folyt a vi-
déki zsidóság deportálása,
és megkezdődött a fővárosi
zsidók csillagos házakba
költöztetése is.

A holokauszt hetvenedik
évfordulóján rendezett kiállí-

tásunkon az akkor zsidónak
minősített írók és műveik ül-
döztetésére kívánunk emlé-
keztetni és emlékezni.

A kiállítás tablói utalnak az
előzményekre, a hírlapok,
kiadók és szerzőik ellen a
zsidótörvényekkel indított
hadjáratra. Fényképek és
egyéb dokumentumok tájé-
koztatnak a zsidó intézmé-
nyek könyvtárainak és a be-
záratott könyvkereskedések
kirablásáról. Több olyan
könyv is megtekinthető,
amelyeket az Országos Rab-
biképző könyvtárából szállí-

tottak el német egységek, és
csak a rendszerváltozás után
kerültek vissza Budapestre.
Iratok, fotók, cikkek villantják

fel tiltólistákra tett
írók műveivel kap-
csolatos kényszerin-
tézkedések végre-
hajtásának abszurd
részleteit.

Filmbejátszások
mutatják, ahogy
szinte egy időben
zajlottak az akkor
már hagyományos
könyvnap és a
könyvbezúzás jele-
netei.

A tárlókban a
proskribált írók mű-
veinek régi kiadásai
sorakoznak. Klasszi-
kusoké és ma már
talán csak szűkebb

körben ismertebbeké: Mar-
cel Prousttól Karinthy Fri-

gyesen és Radnóti Miklóson
át Erdős Renéeig hosszú a
sor.

A szerzők legjavának élet-
műve a magyar kultúra szer-
ves része maradt. Ennek ér-
zékeltetésére a kiállítás ré-
szeként egy válogatópolcra
több száz kötetet helyeztünk
ki az egykor betiltott alkotók
műveinek újabb kiadásai-
ból. E kötetek nemcsak kiál-
lítási tárgyak, hanem egy-
ben kölcsönözhető példá-
nyok is.

A kiállítás érdekessége egy
összeállítás Hollán Lajos fo-
tóamatőr korabeli, eddig is-
meretlen színes felvételeiből.
A tehetséges fotós szintén a
zsidóüldözés áldozata lett.
Képei a negyvenes évek Bu-
dapestjének polgári derűt,
békét, s szépséget mutató
arcát szembesítik a komor
végkifejlettel.”

A Szelmann-ház belső ud-
varában november 8-án
leplezték le Bakó Károly öt-
letét és keze munkáját dicsé-
rő Tétény (Töhötöm) emlék-
táblát, melyet a Nagytétényi
Polgári Kör készíttetett tele-
pülése névadójának tisztele-
tére. Több mint kétszázan
voltak kíváncsiak az emlék-
tábla avatásra és a kicsiknek
és nagyoknak azt követő
egész napos, a honfoglalás

korát felidéző rendezvényre:
korabeli ének, zene, harci
játékok, nemezelés, gasztro-
nómiai kalandozás, éremve-
rés, az udvaron felállított jur-
tában kerámia bemutató... 

Két évvel ezelőtt gondolta
úgy Bakó Károly, hogy em-
léket kellene állítani Tétény
vezérnek. A történeti leírá-
sokban az szerepel, hogy
Töhötöm vezér téli szállása
Tétényben volt. A dombor-

mű elkészülését hosszas ku-
tatómunka előzte meg. 

Az alkotás leleplezése előtt
Bánhegyi Ferenc igazgató
tartott előadást „A Honfog-
lalás kora, Töhötöm Nagy-
tétényben” címmel: Tétény
vezér Szent István király ük-
apja volt, és a hét vezér kö-
zül Töhötömöt tartják a má-
sodik legkarizmatikusabb
személynek. Az emléktábla
leleplezése után Dindi Ist-
ván, Nagytétény helytörté-
neti kutatója mesélt a Té-
tény családról, a honfogla-
lástól egészen napjainkig.

Kludák Erzsébet

Könyvek holokausztja
Tiltott írók, betiltott lapok sorsa

Emléktábla 
Nagytétény névadójának

Az emléktábla előtt 
Dindi István helytörténész
(Fotó: Nagytétényi 
Polgári Kör)

A tárlókban a betiltott írók műveinek régi kiadásai

Fodor Péter és Monok István 
a Kisgalériában
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A 2012 őszén
megnyílt Mese-
múzeum ötletét
két évvel koráb-
ban, a Tabánban
élő Kányádi Sán-
dor Kossuth-díjas
költő vetette fel,
és a Budavári Ön-
kormányzat – egy
hangulatos ba-
rokk épület alsó
szintjét felajánlva – szinte
azonnal felkarolta a kezde-
ményezést. 

A Döbrentei utca 15.
szám alatti kétemeletes ház
1750 körül épült, Ecker-
mann József építette át
1811-ben. A múzeum fenn-
tartását az önkormányzat
vállalta magára, a szakmai
irányítást a Petőfi Irodalmi
Múzeum végzi. 

A látogató a házba való
belépéssel a mesevilág kü-
szöbét is átlépi. A kapualj-
ban álló régi porolón egy
„ottfelejtett” különleges sző-

nyeget talál, amelynek zse-
bei programajánlatokat és
olvasnivalókat rejtenek. A
szemközti oldalon fotók, raj-
zok és korabeli tárgyak se-
gítségével megelevenedik a
ház története. A múzeum
három egymásba nyíló tere
önálló funkciót kapott. A fo-
gadótér a gyerekfoglalkozá-
sok egyik színtere, ahonnan
egyenes út vezet az állandó
kiállításhoz. 

A „Magyar tündérmese vi-
lága” című tárlat megtekin-
tése közben a látogatók me-
sébe csöppenve küzdhetik le

az akadályokat.
Ahhoz, hogy a
gyerekek (egyedül
vagy kísérővel) át-
keljenek az Üveg-
hegyen és a sűrű
sötét erdőn, bá-
torságra és találé-
konyságra van
szükségük, de a
próbákat kiállva
eljutnak a királyi

trónig. Hétvégenként a mú-
zeum baráti köréhez tartozó
tárlatvezető gyerekek egy-
egy meseszereplő – boszor-
kány, udvari bolond, király
vagy királylány – „bőrébe”
bújva vezetik a látogatókat
és segítenek a feladatok
megoldásában. 

Az állandó kiállításhoz idő-
szaki kamaratárlatok kapcso-
lódnak, jelenleg a magyar
mesegyűjtés első száz évéről
szóló összeállítás látható.

A Mesemúzeumban még
a legkisebb helyiség is más!
A mosdók előterében torzí-

tott varázstükrökből Nyakig-
láb, Csupaháj vagy Málészáj
tekint vissza a bámészko-
dókra.

2014 októberében, a Me-
semúzeum második szüle-
tésnapján az intézmény egy
újabb egységgel bővült. A
közeli Döbrentei utca 9.
szám alatt kapott helyet az a
közösségi tér, ahol animá-
ció-készítéssel, kézműves
foglalkozással várják a láto-
gatókat. Ide költöztek a gye-
rekek által létrehozott vagy
befogadott színházi- és báb-
előadások, vetítések, vala-
mint itt tartják a drámape-
dagógiai és a kreatív mű-
helyfoglalkozásokat. A terem
falán a Tabánra emlékezte-
tő, rajzolt meseváros utcái,
házai és lakói bíztatják a
gyerekeket, hogy nézzenek
körbe és saját ötleteikkel,
rajzaikkal keltsék életre a
környéket.

Hétköznap délelőttönként
óvodai és iskolai csoporto-
kat fogadnak, a hétvégi
programokkal a családokat
várják.                          r. a.

Újpesti olimpikonok – ez-
zel a címmel jelent meg az
Újpesten jól ismert szerzőpá-
ros (dr. Hencsei Pál és Feri-
csán Kálmán) könyve. 

Kötetünk alapja a Hencsei
professzor számítógépében
összeállított munka volt,
amelyhez a Fericsán-féle
sport-szócikkek nagy része
csatlakozott az „Újpest lexi-
kon” anyagából, illetve
olyan adatok, amiket a lexi-

konban nem használtunk
fel. Ezeket az adatokat és az
ezek alapján készült írásokat
megküldtük Újpest Önkor-
mányzatának, a válasz
azonnal jött! 

Feladatként kaptuk, hogy
a készülő munka: nem lehet
lexikális jellegű; olvasmá-
nyos történeteket tartalmaz-
zon; színes fényképekkel te-
gyük látványossá; és még az
Újpesten kapott díjakat és a
kiérdemelt címeket is írjuk a
kitüntetett személyekhez.

Az archívumból előkerül-
tek a sztorik. Lázas munka
kezdődött meg, és bontako-
zott ki. Surányi Péter, több
magyarországi sporttörténeti
vetélkedő győztese, gyűjtöt-
te össze a fényképek nagy
részét. Mi kétszer mentünk

ki a Megyeri temetőbe,
majd egy külön alkalommal
elkészítettem a fényképeket.
Közben Hencsei professzor
letárgyalta Molnár Istvánnal
a hazai kajak-kenu sportág
legjobb ismerőjével az egyes
neves sportolók vitatott sta-
tisztikáit.

Tóth Attila több mint ba-
ráti segítséget nyújtott. Már
felvettem a kapcsolatot dr.
Kovács Ivánnéval és világ-
bajnok fiával, hogy néhány
hét alatt a paralimpiai olim-
pikonok adatait összegyűjt-
sem, amikor a Hencsei Pál
bekérte Tóth Attila adatait,
mivel ő a legjobb a paralim-
piai adatok ismeretében.
Tóth Attila a felkészültségé-
nél fogva az egész munka
lektorálását is felvállalta.

Leadtuk a kéziratot. (Né-
hány nap múlva sajnos dr.
Hencsei Pál egyetemi tanár
súlyos balesetet szenvedett a
zebrán, ahol egy személyau-
tó elgázolta. Még csak 25
perces sétát tud tenni, de az
új könyvén már dolgozik.)

A „Csanádi Árpád Olim-
piai Baráti Kör” tagjai önzet-
len segítséggel ontották az
adatokat. Újpest Önkor-
mányzata pedig szép kivitel-
ben jelentette meg a köny-
vet. Minőségi papíron, ará-
nyos méretben és formá-
ban, súlya 4,2 kilogramm. A
kötet kivitele Ficzek Mária
szerkesztő/tördelő ízlését és
szakmai szintjét dicséri. A
könyvhöz Wintermantel
Zsolt, Újpest polgármestere
írt előszót. Őze István, az Új-
pesti Torna Egylet klubigaz-
gatója zárszavában a sport-
szerető szurkolókhoz is szól.

Fericsán Kálmán

A tabáni Mesemúzeum titkai

Újpesti olimpikonok
Egy sporttörténeti kötet előélete
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Az első világháborús Ma-
gyar Hősök Emlékművét
november 8-án az imrei Hő-
sök terén – teljes átépítés
után – a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti Tár-
saság avatta újra az Első Vi-
lágháborús Centenáriumi
Emlékbizottság és Pestszent-
lőrinc–Pestszentimre Önkor-
mányzata anyagi támogatá-
sával. 

A Labrador-Gránit Kft.
szakmai javaslata és kivitele-
zése révén teljesen új, már-
ványos csiszolású mészkő
burkolatot kapott az emlék-
mű. Új vésetű márványtáb-

láján az 1943-as, eredeti
névelosztást olvashatjuk. 

Avató ünnepségén Pándy
Tamás – a Széky Társaság
elnöke – emlékezett meg az
első háború kitörése 100.
évfordulójáról, és arról a 37
pestszentimrei (akkor még
Soroksárpéteri) honvédről,
akiknek emléke most már
méltó keretek között ápolha-
tó. Tragédiájukra már csak
ez a márványtábla emlékez-
tet, testük idegen földben
nyugszik. 

A közadakozásból készült
emlékoszlop a helyi lakosság
szegénysége miatt csak

1943-ban valósulha-
tott meg, ezért orszá-
gosan egyedülállóan
a második világégés
addigi helyi katona-
áldozatainak nevei is
rákerülhettek. 

1945-ben a MA-
DISZ-osok leverték
az akkoriban megbé-
lyegzett turulmadarat
tetejéről. 1948-ban
asztalka készült az
oszlop köré Kossuth-
címerrel. 1976-ban
szó szoros értelmé-
ben szétverték az
egészet. A tanácsel-

nök bántalmazása után a
megmaradt darabokból
egy méltatlan helyen ösz-
szeállítottak egy emlékosz-
lopot. 1988-ban a Széky
Társaság jogelődje helyez-
te át a mai környezetébe,
teljes felújítással. 2008-ban
a díszített műkő obeliszket
szürke cementes misunggal
vakolták be. 

A mostani átalakítással
teljessé vált az 1989-ben, a
Széky Társaság által meg-
álmodott kegyeleti emlék-
hely. Két oldalon az első és
a második világháborús em-
lékmű, középen pedig az
Országzászló. Mindhárom a
Társaság nevéhez kötődik.

Dr. Lévai István Zoltán al-
polgármester és Pándy Ta-
más leplezte le az emlékmű-
vet.

Az ünnepség része volt
Pestszentimre első várostér-
képének avatása. Először
került imrei térkép közterü-
letre Takács László térképész
közreműködésével.

A 100. évfordulóra az Im-
re házban megnyitott „Első
világháború és a pestszen-
timreiek a háborúban” című
kiállítás is emlékeztetett. A
Pándy Tamás rendezte kiállí-

tási anyag megidézte a há-
ború eseményeit és az azt
követő időszakot. Kiemelten
szerepelt a tárlaton az itteni
emberek háborús részvétele.
A Pándy Árpád Pestszent -
imre Gyűjtemény Alapít-
vány megvalósította kiállítá-
son nemcsak a saját gyűjte-
mény anyagai, hanem a he-
lyi családok 100 éves erede-
ti relikviái is helyet kaptak. 

A kiállításról a rendező
egy 20 oldalas színes mel-
lékletet, kiadványt készített.
A pestszentimrei iskolák szá-
mára tárlatvezetést, múze-
umpedagógiai foglalkozást
szerveznek a készítők a
2015. január 31-ig nyitva
tartó kiállításon. 

P. T.

Mióta Millisits Máté vette
át a zuglói Samodai József
Helytörténeti Műhely veze-
tését, azóta a zuglói helytör-
téneti munka szakmai szin-
ten is értékelhetővé vált. 

A Lipták Villában február
21-én megnyitott Jégen írt
sportsikerek Zuglóban című
tárlatuk révén tablókon, va-
lamint a vitrinekben és fa-
lon – földszinten és a galéri-
án – elhelyezett muzeális
tárgyak révén a Pesti (ké-
sőbb Budapesti) Korcsolyá-

zó Egylet megalakulásától
(1869) napjainkig követhe-
tő a jeges sportok (műkor-
csolya, gyorskorcsolya, jég-
hoki) zuglói története. A ki-
állítást Szabó Lajos, a Ma-
gyar Olimpiai és Sportmú-
zeum igazgatója nyitotta
meg.

Március 8-án mutatták be
a Tél bajnokai című kötetet,
melynek társzerzője, Millisits
Máté a fentiekben említett
kiállítás anyagát publikálta.
Március 21-én szintén a Lip-

ták Villában nyílt meg a
Templomok, tornyok, ha-
rangok Zuglóban című tár-
lat, amelynek szakmai pódi-
umbeszélgetése a Budapesti
Tavaszi Fesztivál része volt.

Augusztus 29-én két kiállí-
tásuk nyílt meg: Lajta Béla
építészete..., Zugló 10 fény-
képész szemével.

Szeptember 1–8-a között
megrendezték a Zsidó építé-
szek és képzőművészek Zug-
lóban című programsoroza-
tot (pódiumbeszélgetések,

helytörténeti séta, előadá-
sok), majd szeptember 21–
28-a között a Katolikus épí-
tészek és képzőművészek
hete Zuglóban elnevezésüt
(előadások, fotókiállítás, ke-
rékpáros helytörténeti sé-
ták). És hogy el ne felejtsük:
a KÖN-höz csatlakozva
szeptember 20–21-én elő-
adások, helytörténeti séták
várták az érdeklődőket.

November 27-én a Lipták
Villában újabb időszaki tár-
lat nyílt meg, „A nagy talál-
kozás - Lechner és Zsolnay”
címmel, mely december 15-
ig volt megtekinthető.

g.t.

Emlékmű újraavatás, kiállítás megnyitóval 
Pestszentimrén, egyesületi kezdeményezésből

Zugló múltjának ápolása
Kiállítások, előadások, pódiumbeszélgetések, helytörténeti séták

Dr. Lévai István Zoltán és Pándy
Tamás leplezi le az emlékművet

Pestszentimre 
első világháborús kiállítása
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Október 10-e az újpesti
romák számára emlékezetes
nappá vált. Kettős átadón
vehettünk részt az Újpesti

Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat felújított épületé-
ben – a Tél utca 52. szám-
ban nem csupán a cigány
gyermekek felzárkóztatását
segítő, megújult tanodát, de
az Újpesti Cigány Helytörté-
neti Gyűjteményt is megnyi-
tották.

Számunkra az utóbbi a je-
lentősebb, mivel tudomá-
sunk szerint ez az első fővá-
rosi cigány helytörténeti
gyűjtemény. Igaz, „csupán”
az újpesti roma családok
múltjával és jelenével szem-
besülhetünk itt az európai
színvonalon kiállított gazdag
képanyag és a hely adottsá-

gai miatt is szerényebb tár-
gyi anyag révén. 

E helytörténeti gyűjte-
mény jelentőségét mutatja,

hogy a megjelen-
teket Langerné
Victor Katalin, az
Emberi Erőforrá -
sok Minisztériu-
mának társadalmi
felzárkózásért fe-
lelős helyettes ál-
lamtitkára és Win-
termantel Zsolt,
Újpest polgármes-
tere köszöntötte.
A tárlatot Csóka

János, az Újpesti Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke és a kiállítás kuráto-
ra, Molnár István Gábor, az

Eötvös Társaság elnöke nyi-
totta meg.

Utóbbi nem csupán a tár-
lat kurátora volt, de mintegy
15 éves gyűjtőmunkájával
alapozta meg a helytörténeti
gyűjtemény anyagát. A
másfél évtized alatt gyűjtött
anyag mintegy ötödrésze
került most bemutatásra. A
közösségi ház aulájában el-
helyezett kiállítás fotóanyaga
és ismertetőik jó áttekintést

adnak az újpesti roma csalá-
dok társadalmi összetételé-
ről, a neves muzsikus csalá-
doktól a szegkovács mester-
séget folytatókig. 

Az egyik feliratot olvasván
a statisztikák hátrányaival is
szembesülhettünk. Az 1907–
1908. tanévben az újpesti
Erzsébet utcai iskolában csak
két cigány anyanyelvű tanu-
lót mutattak ki, mivel a ci-
gány származást nem rögzí-
tette a statisztika. Utólagos
kutatás alapján (családne-
vek, lakhely, szülők foglalko-
zása) szegkovács családból
kilenc, muzsikus családból öt
tanulót derítettek fel. Az
1907–1908. tanévben Újpest
hét iskolájában mintegy het-
ven-nyolcvan roma gyermek
tanulhatott. A nagy érdeklő-
déssel kísért, családias han-
gulatú kiállítás megnyitását
stílszerűen az „Újpest” Ci-
gányzenekar előadása zárta.

gábriel

A FSZEK Központi
Könyvtára Fogadótermében
a Budapest Gyűjtemény lét-
rehozásának 100 éves jubi-
leumára emlékezve novem-
ber 19-én Várostörténet,
helyi értéktudat, informá-
cióközvetítés címmel konfe-
renciát rendeztek. Az évfor-
duló alkalmából a rendez-
vény résztvevőit Fodor Pé-
ter, a FSZEK főigazgatója és
Szalay-Bobrovniczky Ale-
xandra, Budapest Főváros
főpolgármester-helyettese
köszöntötte. Rostás Péter, a
BTM főigazgató-helyettese a

fővárosi közgyűjtemények
kialakulását, Kenyeres Ist-
ván, a BFL főigazgatója a
fővárosi levéltár digitális tar-
talomfejlesztési szolgáltatá-
sait ismertette. A budapesti
helytörténeti gyűjtemények
szerepe a helyi közösségek
kiszolgálásában témakörben
Gönczi Ambrus, a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője, végül Sán-
dor Tibor, a Budapest Gyűj-
temény osztályvezetője a
100 éves gyűjtemény új fel-
használói környezetben cím-
mel tartott előadást.

Roma 
helytörténeti gyűjtemény 

Az Újpesti Cigány Közösségi Házban nyílt meg

Budapest Gyűjtemény
Centenáriumi konferencia

Sándor Tibor levezető elnökként és Rostás Péter

Újpesti roma kovácsok 
munkaeszközei, termékei, dokumentumai

Az „Újpest” cigányzenekar a kiállítás
megnyitóján

Csóka János, Wintermantel Zsolt, Langerné Victor Katalin,
Balogh Aranka és Molnár István Gábor
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A budai Vár tövében a
középkorban alakult ki a
Dunával párhuzamos futó
Fő utca, a dunai átkelőhely-
nek köszönhetően. A török
időkben a hajóhídtól délre
Tujgun pasa dzsámija épült
fel. A jellegzetesen török

szakrális épület négyzet
alaprajzú volt, mihrab
(szentség) fülkéje délkelet-
nek, Mekka irányába volt tá-

jolva.  Egyes részei az újabb
kori szakszerű műemléki fel-
tárás után láthatóvá váltak a
mai templom déli homlokfa-
lán és annak belső terében.

A török kiűzése után a
dzsámit kapucinus templom-
má alakították. Az 1849-ben
súlyosan megsérült templo-
mot Feszl Frigyes, Gerster
Károly és Reitter Ferenc köz-
reműködésével építette át
romantikus stílusban. Az
egyhajós, toronnyal díszes
épület a Víziváros jellegzetes
városképi eleme, amelynek
legszebb nézete a Budai Vi-
gadó felől tárul elénk.

Homlokzati részleteiben a
romantika jellegzetes orna-
mensei kaptak helyet. A fő-
homlokzaton Szent Erzsébet
alakját Marschalkó János (a
Lánchíd oroszlánjainak és a
Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermének szobrá-
sza) mintázta, faragta kőbe.

A templom déli szárnya-
ként, a Vár felőli oldalon
épült a kapucinusok kolos-

tora. Az így keletkezett kis
téren áll Szűz Mária és bol-
dog Márk bronzszobra. Bol-
dog aviani Márk (1631–
1698) az itáliai Velence mel-
letti Aviano szülötte. 25 éve-
sen belépett a ferencesek új
ágába, a kapucinusok rend-
jébe. Szónoki tehetsége és
diplomáciai tevékenysége
nagy szerepet játszott a
Szent Liga magyarországi,
török ellenes hadjáratának
előkészítésében. 1686. szep-
tember 2-án, Buda vissza-
foglalásakor elsőként tört be
a budai Várba.

Mögöttük jól láthatók a tö-
rök kori dzsámi részletei: a
kőfalazatú építési mód és

szamárhátú ív, valamint a
jellegzetes kőkeretes ablak (a
dísztelen ablaknyílás talán
kedvezőbb hatású lehetne,
mint sok más török-kori em-
lékünk esetében, díszrács-
csal).

A mai I. kerület Vár alatti
része történetének két török
kori, megmaradt műemléke
– a Rácz-fürdő és a Kapuci-
nusok temploma – egyaránt
romantikus formában átala-
kítva maradt fenn, műem-
lékként felújítva, amelyek-
nek tervezői a magyar ro-
mantika két legnagyobb
mestere Ybl Miklós és Feszl
Frigyes építész volt.

Vízy László

állítás jelentőségét emelte ki.
Budapest humán főpolgár-
mester-helyettese, Szalay-
Bobrovniczky Alexandra
hangsúlyozta: az Ybl tervez-
te Várkert Bazár felújításá-
nak köszönhető, hogy most
már onnan is meg-
közelíthető a Vár-
múzeum. Az ELTE
BTK középkori és
kora újkori régésze-
ti tanszékének ve-
zetője, dr. Feld Ist-
ván ismertette,
hogy a most meg-
nyíló részek Gere-
vich László és
munkatársai régé-

szeti feltárásai által lettek is-
mertek, bemutatásuk révén
most nem csupán tartalmá-
ban adnak újat, de újszerű
megközelítésében is a tárlat. 

Az állandó kiállításnak a
középkori királyi palotát ér-
zékeltető újrarendezett részé-
ben elénk tárul az egykori

királyi könyvtár. Hunyadi
Mátyás könyvtárának he-
lyén az érintőképernyős tá-
jékoztatók mellett a Philost-
ratus kódex másolatában la-
pozgathatunk. Ettől balra
lépcső vezet le a királyi palo-
ta fennmaradt alkápolnájá-
ba, amely feltehetően Nagy
Lajos (1342–1387) idején
készült. 

A könyvtárból jobbra,
szintén lefelé indul a lépcső

a Királypincébe. Egy kőfara-
góműhely, az őrség tartóz-
kodási helye, a palota latri-
nája és egy 3D-s animáción
a palota 1540 körüli állapo-
tának valószínűsíthető válto-
zatát láthatjuk. 

A megújult Királypincében
megnyílt a palota zártkertje
felőli bejárat, amely a szin-
tén megújult Várkert Bazár
liftje és mozgólépcsője, vala-
mint a Savolyai-terasz felől

érkezők belépését
teszi lehetővé a
Vármúzeumba. 

A Budavári Palo-
ta délkeleti irányú
új megközelítési le-
hetősége tehát így
egyben a Vármú-
zeum második „ka-
pujának” megnyí-
lását is eredmé-
nyezte.

A Fő utca török emléke
Dzsámiból katolikus templommá vált

A középkori királyi palota
Kibővült a Vármúzeum kiállítása

l folytatás az első 
oldalról

A török kori dzsámi
falmaradványa 
(Fotók: a szerző felvételei)

A Dunára tekintő kapucinus templom – tőle északra (jobb
oldalt) a Corvin tér és a Budai Vigadó

Az egykori királyi könyvtár helye A 14. században készült királyi alkápolna
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Az egyesü-
let Elnöksége

december 2-án a fővárosi
levéltár V. emeleti tárgyaló-
jában tartott ülésén Breinich
Gábor, az egyesület elnöke
köszöntötte a megjelente-
ket. Ezt követően az ülés
résztvevői az előző elnöksé-
gi összejövetel óta eltelt idő-
szak eseményeiről kaptak
tájékoztatást: Rendszeresen
megtartottuk a Budapesti
Históriák előadásait, a júni-
usi, októberi, novemberi
rendezvényt, amelynek

szervezését szeptembertől
Balázs Attila gyűjteményve-
zető végzi – legfőbb támo-
gatónk a fővárosi levéltár a
térítésmentes terem és tech-
nika használat biztosításá-
val. Folyamatosan és napra
készen működtettük a Bu-
dapesti Helytörténeti Por-
tált, a havi látogatószáma
közel 1800 fő/hónap volt.
Megjelent a Városunk
2014/2-3. és 2014/4. szá-
ma, és a Területi Bizottság
megtartotta éves ülését. A
2014. évi július eleji, XLII.
Országos Honismereti Aka-

démián 16 fővel képviseltük
a fővárost, Kecskeméten.

A Társaság Területi Bizott-
sága november 25-én, az
egyesület székhelyén, az Új-
pesti Helytörténeti Gyűjte-
ményben tartotta meg ülé-
sét, alacsony részvétellel –
ismertette dr. Róbert Péter, a
bizottság elnöke, majd a Vá-
rosunk című kiadványról
tárgyaltak. 

2014-ben a három szám-
mal megjelenő Városunk az
előző évivel számonként
azonos nagyságú, 16 oldal
terjedelmű, 4 színes oldallal
rendelkező volt, számonként
1100 példányban jelent meg
és az interneten is teljes ter-
jedelmében olvasható (Bu-
dapesti Helytörténeti Portál).

Ismertették a 2014. évre ter-
vezett írások sorsát és javas-
latok hangzottak el a 2015.
évi számok tartalmára. A pe-
riodika anyagi hátterét egyre
nehezebben tudják megte-
remteni az országos szintű
pályázataik (NEA, NKA) el-
utasítása miatt.

Az Egyebek napirendi
ponton belül a 2015. évi
tisztújítás előkészítésével, és
a Társaság közhasznúvá
nyilvánítása helyzetével fog-
lalkoztak. Bejelentették,
hogy a 2015. évi XLIII. Or-
szágos Honismereti Akadé-
miát július 5–10. között
Szekszárdon rendezik meg,
témája Együtt 1000 éve –
Nemzetalkotó népek a Kár-
pát-medencében lesz.

Budapesti Históriák
A Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák c.

előadóest-sorozatát minden hónap első szerdai napján, du.
5 órai kezdéssel tartjuk Budapest Főváros Levéltára föld-
szinti előadótermében. Ezek nyilvánosak, belépődíj nélküli-
ek, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Február 4. (szerda) 17 óra
– Az első színielőadások Pesten és Budán 
– Előadó: dr. Gajdó Tamás, az Országos Színháztörténeti

Múzeum és Intézet tanácsosa
– Évforduló: 110 éve nyitotta meg kapuit 

a Magyar Optikai Művek
Előadó: Kisfalusi Gábor (MOM Emlékalapítvány)
Március 4. (szerda) 17 óra
– A budapesti motorsport históriája
– Előadó: Négyesi Pál, újságíró, autótörténész
– Évforduló: Újpest 175 éves
– Előadó: dr. Buda Attila, irodalomtörténész
Április 1. (szerda) 17 óra
– Az Építészeti Múzeum múltja, jelene és jövője
– Előadó: Ritoók Pál, művészettörténész, 

az Építészeti Múzeum gyűjteményvezetője 
– Évforduló: Lakáselosztás és politikum 

az ostrom utáni Budapesten
– Előadó: dr. Nagy Ágnes, levéltáros
Május 6. (szerda) 17 óra
– A Kispest-lajosmizsei vasútvonal története
– Előadó: Siklós Zsuzsa, gyűjteményvezető
– Évforduló: Az MTA palotájának építéstörténete
– Előadó: Kemény Mária, művészettörténész
Június 3. (szerda) 17 óra
– Buda elfeledett ostromai a török korban 
– Előadó: Illik Péter, történész 
– Évforduló: A kolerajárványok hatása a főváros 

közegészségügyi fejlesztésére 
az 1880-as -90-es években

Előadó: Gönczi Ambrus, gyűjteményvezető

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 Budapesti Históriák 131 előadásának szer-
kesztett változatait.

Csak ezekért!

RÓLUNK – RÖVIDEN
Budapesti Honismereti Társaság

Lakók és telepek
Az Anno Művészeti Hét keretében a Rákospalotai Múze-

um Adeline Galériájában november 21-én nyitották meg
a Lakók és telepek című kiállítást, amely december 6-ig
volt megtekinthető. 

Az archív fotókból és dokumentumokból álló tárlatot a
megnyitó résztvevőinek Sipos Gábor kerületi főépítész
méltatta.
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Újpest történetében már
az alapításnál szerepe volt
zsidó polgároknak, az  első
telepesek majdnem fele zsi-
dó volt, és később is sok ér-
demet szereztek a község
majd város fejlesztésében.

Hogy mi lett velük, meg-
tudhatjuk Kadlecovits Géza
helytörténész Zsidósors

1944. Újpest című kitűnő
könyvéből. Dr. Derce Tamás,
az egykori polgármester
ajánlása és az előszó után
rövid, de sok nevet tartalma-
zó áttekintés szól az újpesti
zsidó múltról, majd a gettósí-
tás és deportálás tragikus té-
nyei következnek, utalva
Endre Lászlónak már alis-
pánként elkezdett zsidóelle-
nes intézkedéseire. Nem vé-
letlenül bízták rá 1944-ben
országosan a deportálást! 

A szerző átadja a szót a
megmaradt elhurcoltaknak:

jegyzőkönyvek vallanak
szenvedéseikről, hozzátarto-
zóik elvesztéséről. Igazolják,
hogy nem kilengésekről volt
szó, hanem egy német ala-
possággal kitervelt gyilkos
rendszer működéséről. Be-
számolnak magyar csendő-
rök brutalitásáról, német SS-
ek kegyetlenségéről, de bi-

zony a magyar lakosság
nagy része is közönyös ma-
radt polgártársai szenvedése
iránt. Gyakori zárómondat
ezekben a kivándorlási szán-
dék bejelentése, többnyire
Izraelbe. Ott kezdett új életet
az újpesti hitközség 1945
utáni újrakezdéséről követ-
kező fejezetben hírt adó Mu-
rányi Miklós is. 

Az élni akarás eredménye-
ket hozott, Budán még foly-
tak a harcok, amikor 16 férfi
újjáalakította a hitközséget.
Újságot indítottak, kulturális

és társadalmi szervezeteik
voltak, a zsidó iskolát a pol-
gármester is meglátogatta,
megnőtt a születések száma.
1948-ban még Tildy Zoltán
köztársasági elnök részt vett
a ma is álló zsidó mártírem-
lékmű avatásán. (Utána Rá-
kosiék lemondatták). Min-
dezt szétzúzta a bekövetkező
vallásellenes diktatúra!

Jó érzés olvasni az ember-
mentésért Jeruzsálemből ki-
tüntetést kapottak névsorát,
amelyet kiegészít az annaki-
dején szerényen hallgató új-
pesti segítők neve.

Sajnos a könyv nagy ré-
szét az elpusztultak névsora

teszi ki, egész családok neve
sorakozik, páréves gyerme-
keikkel együtt. 

Fotózott dokumentumok
zárják a kötetet, főleg íratok,
és egy rajz az Istvántelki Fő-
műhely munkaszolgálatosa-
iról,  amint  sárgacsillagos
zakóban mennek dolgozni.
Források és névmutató
könnyíti meg a további ku-
tatást.

Újpestieknek és nem új-
pestieknek egyaránt érde-
mes elolvasni ezt a kívül-be-
lül szép, 95 százalékban for-
rásközlést tartalmazó köny-
vet!

Róbert Péter

A Város- és Fa-
luvédők Szövetsé-
ge mezőkövesdi,
XXXIII. Országos
találkozóján és
konferenciáján jú-
lius 11-én adták
át a 2014. évi
Podmaniczky-díja-
kat – a díjazottak
közül ketten a Bu-
dapesti Honisme-
reti Társaság tevé-
kenységét is aktí-
van segítik.

Lantos Antal
helytörténész har-
minc éve foglalko-
zik a XVI. kerület
és elődtelepülései
történeti múltjá-
nak feltárásával,
népszerűsítésével.

A XVI. kerületi
Corvin Helytörté-
neti Klub elnöke.
A városrész hely-
történeti tevé-
kenységeinek is
kezdeményezője
és megvalósítója.
Publikációi levél-
tári kutatásain ala-
pulnak, feltárta a
kerület építészet-
történetét, hely-
történeti kiállításo-
kat szervez, a ke-
rületi helytörténeti
gyűjtemény alapí-
tójának tekinthe-
tő. 

Szmodits Júlia
az YBL Egyesület
alapító alelnöke,
tizenegy éve elnö-
ke, a 2014. évi

YBL Bicentenárium rendez-
vénysorozat főszervezője.
Az egyesület tevékenységei-
nek kezdeményezője: Míves
mester-díj, Építészek és Épí-
tőmesterek Napja... A 19.
század legjelentősebb ma-
gyar építésze, Ybl Miklós
emlékének ápolása során a
hazai építész szakma műve-
lőin túlmenően is sikeresen
valósította meg a múlt és a
jelen közti „hidat”.

Szomorú idők emléke
Zsidósors 1944., Újpest

Tagjainknak gratulálunk

Lantos Antal

Szmodits Júlia

Támogassa adójának 1%-ából
a Budapesti Honismereti Társaságot!

A Budapesti Honismereti Társaság kéri tagjait és támogatóit, hogy minél többen
ajánlják fel egyesületünk számára adójuk 1%-át. A támogatást mûködésünkre, 
a „Városunk – Budapesti Honismereti Híradó” 2015. évi számainak kiadására és
terjesztésére használjuk majd fel. Egyben ezúton is köszönjük támogatóinknak múlt évi 

adó hoz zá já ru lá sa it!
Budapesti Honismereti Társaság            Adószám: 19673903-1-41

1043 Budapest, Berda József utca 48.

(Fotó: Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény)
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Óbudai Múzeum és Könyvtár
Vezető: Népessy Noémi,
tel./fax: 250-1020
cím: 1033 Bp., Fő tér 1.,
nyitva: K–V: 10–18 óra.

Neogrády László 
Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: Szöllősy Marianne, 
tel.: 370-0652, 
cím: 1043 Bp., Berda J. u. 48., 
nyitva: K–P: 10–17, Szo: 10–14 óra.

Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény
Vezető: Gönczi Ambrus, tel.: 218-7420, 
cím: 1092 Bp., Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel utcából, 
nyitva: K–P: 12–18, Szo: 10–14 óra.

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: 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
Gyűjtemény
Vezető: Beleznay Andor, 
tel.: 208-6635, 
cím: 1116 Bp., Pentele u. 8., 
nyitva: K, Cs, Szo: 14–18 óra.

Etele XI. kerületi Helytörténeti 
Gyűjtemény
Vezető: Osvai Katalin, 
tel.: 06-30-644-9309, 

cím: 1117 Bp., Erőmű u. 4., 
nyitva: Sze: 15–18 óra.

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

Angyalföldi Helytörténeti 
Gyűjtemény
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 gyűjteménye
Vezető: Kiss Emília, tel.: 419-8216, 
cím: 1158 Bp., Pestújhelyi út 81., 
nyitva: K, Cs, Szo: 10–14, 
Sze: 14–18 óra.

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

Erdős Renée Ház Muzeális 
Gyűjtemény és Kiállítóterem
Vezető: Ádám Ferenc, 
tel.: 256-6062, 258-4693, fax: 256-9526, 
cím: 1174 Bp., Báthory u. 31., 
nyitva: K–V: 14–18 óra.

Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: 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 Gyűjtemény
Vezető: Heilauf Zsuzsanna, 
tel.: 290-1585, 06-20-316-9885
postacím: 1181 Bp., 
Kondor Béla sétány 10.
nyitva: K: 10–18, Sze–Szo: 14–18 óra.

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

Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: 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
Vezető: Garbóci László,
cím: 1222 Bp., Veréb u. 4.,
(Látogatás előzetes bejelentkezéssel: Appel
Péter – 06-20-447-8333)

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

A Várkert Bazár megnyi-
tása után, az Ybl Miklós tér,
a Döbrentei tér és az Apród
utca környékének rendezé-
sével, tavaszra megnyílik a
budai korzó. A sétáló öve-
zetben és az ahhoz kapcso-
lódó csillapított forgalmú ut-
cákban egy különleges mú-
zeumi negyed is létrejön,
amelynek a Várkert Bazár
kiállítótermei mellett része a
felújított Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeum, a Me-
semúzeum és a hamarosan
megnyíló Tabáni Helytörté-
neti Kiállítás is. Ez utóbbinak
a régi Tabánból megmaradt
egyik utolsó épület, az úgy-
nevezett „Virág Benedek
Ház” ad otthont. 

Az Apród utca 10. – Döb-
rentei utca 9. szám alatti mű-
emléképület-együttes erede-

tileg vendégfogadóként mű-
ködött, később lakóházzá
alakították, majd kelmefestő
műhelyt és sütödét nyitottak
benne. E ház közvetlen köze-
lében, szerény körülmények
között lakott 1795-től 1810-
ig Virág Benedek (1754–
1830) költő, műfordító, tör-
ténetíró, akinek összes kéz-
irata minden ingóságával
együtt 1810-ben a tabáni
tűzvész áldozatául esett. A
„magyar Horác”-ként emle-
getett Virág Benedek a Ta-
bán újraépítésekor, 1813-
ban beköltözött a korábbival
szomszédos, mai is álló,
klasszicista stílusban újjáépült
házba, ahol haláláig lakott.

Az épületegyüttes teljes
műemléki feltárása és hely-
reállítására 1997 és 2000
között került sor.

A háztömbben önkor-
mányzati lakások, a szem-
közti szárnyban teraszos ét-
terem és borpince kapott
helyet. 2002-től tíz éven ke-
resztül, e ház udvari alsó
szintjén, az egykor istálló-
ként, később tüzelőtároló-
ként szolgáló, két egybenyi-
tott boltíves helyiségben
működött a Tabán Helytör-
téneti Kiállítás és Dokumen-
tációs Központ, amely kiállí-
tásaival és a Tabán Társa-
sággal közös rendezvényei-
vel nemcsak az egykori Rác-
város, hanem Virág Bene-
dek emlékét is ápolta. 

A talajvíz betörése és
egyéb vizesedési problémák
miatt az intézmény 2012-
ben bezárt, majd a Budavári
Önkormányzat döntése
nyomán, egy évvel később

megkezdődött a Tabán leg-
régebbi műemlék-együttesé-
nek teljes körű felújítása. El-
ső ütemben a szigetelési
munkálatokat végezték el,
majd 2014-ben, a belső át-
alakítások után a homlok-
zat-felújításokra is sor került.
A megújult épület földszint-
jén kapott helyett a Mese-
múzeum új, közösségi tere.

Tabáni Helytörténeti Kiál-
lítás korábbi helyéről a kö -
zel jö vőben átköltözik az
épületegyüttes déli, utcai ol-
dalára, ahol a kiállításra ke-
rülő anyag az eredeti, klasz-
szicista falfestményekkel és
intarziás parkettával borított,
reprezentatív teremsorban
kap helyet. A megnyitóün-
nepség az év második felé-
ben várható.

R. A.

Újra nyit a Tabáni Helytörténeti Kiállítás
Budavári múzeumi negyed készül
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Nyomtatott évszám nélkül,
de kiegészítésében 1840-es
dátummal lépett életbe az a
kétnyelvű – magyar és né-
met – megállapodás, amely-
lyel gróf Károlyi István lehe-
tővé tette, egyben szabályoz-
ta is a tulajdonában lévő fóti
uradalom, Dunához közeli
részén, az úgynevezett Ká-
posztásmegyeren egy új tele-
pülés létrehozását.

Ez a szerződés négy fő
részből áll. Az első szerint a
letelepedők 300 négyszögöl
nagyságú telkeket kaptak,
mezőgazdasági művelésre
alkalmas földek nélkül. Egy
személy több házhellyel is
rendelkezhetett, bár a tulaj-
donos e területnek csak
meghatározott részét biztosí-
totta a letelepedésre. A tel-
keken belül bármilyen ipari
és kereskedelmi tevékenysé-
get lehetett folytatni, kivéve
azokat a kereskedelmi tevé-
kenységeket, melyeket Ká-
rolyi István magának privile-
gizált. A telepesek a Duna
partját az uradalommal kö-
zösen, a hajózás zavartalan-
ságának biztosításával hasz-
nálhatták. A háztulajdono -
sok a telkeken emelt épüle-
teiket, házaikat szabadon el-
idegeníthették, csak végren-

delet nélküli megszakadás
esetén örökölt a birtok tulaj-
donosa. Károlyi István
templom és községháza épí-
tésére, valamint temető léte-
sítésére ingyen telkeket biz-
tosított.

A házhely és az átengedett
jogok használatáért minden
évben bérleti díjat kellett fi-
zetni. Károlyi István rende-
zett és mutatós települést kí-
vánt létrehozni, ezért meg-
szabta a házak külső kiné-
zetét és azok közvetlen kör-
nyezetét is. Nagyon fontos a
második rész nyolcadik és
kilencedik pontja, mert ezek
egyértelműen az ipar párto-
lását, a céhek tiltását és a
kereskedelem fellendülését
segítették elő. A következő
pontok a házhelyek adás-
vételével kapcsolatos körül-
ményeket tárgyalják: a ház-
helyekben 300 négyszögöl
terület alá nem lehetett
menni; eladás vagy öröklés
esetén az uradalmi pénztár-
ba az ingatlan után egy bi-
zonyos részt kellett fizetni. A
község lakói kötelesek voltak
elismerni az uradalmi képvi-
seletet, s a szavazattöbbség-
gel és Károlyi István hely-
benhagyásával hozott sza-
bályokat.

A harmadik rész a község
igazgatásával kapcsolatos
tudnivalókat vette sorra. Leg-
fontosabb fórum az évente
összehívott Közgyűlés volt,
amelyen szavazati joggal a
házhellyel rendelkezők vehet-
tek részt. A község az elké-
szült szerződés esetleg sérel-
mes pontjait törvényes úton
vitathatta. Kétséges esetek-
ben annak magyar nyelvű
szövege volt az irányadó. A
vezetőket a Károlyi István ál-
tal előterjesztett jelöltekből
választották. Az utolsó pont
azt a viszonyt tisztázta, amely

szerint Károlyi István pártfo-
gása magától értetődően a
községet is kötelezi arra, hogy
minden, az uradalom egészét
érintő körülményről annak
vezetését értesítse, érdekei el-
len ne tegyen, és ilyesmire
másokat se bíztasson.

S bár az újmegyeri telepü-
lés fejlődése következtében
az uradalom e szerződés né-
hány pontját később módo-
sította, Károlyi István kezdeti
elképzelése bevált: Újpest
története és mai fennállása
önmagáért beszél.

Buda Attila

Az 1984-ben bezárt, Ybl
Miklós tervezte műemlék-
együttes rekonstrukcióját há-
rom évtized kormányzatai
adták át egymásnak egyfajta
„örökségként”. A park bezá-
rását követően a Fővárosi
Tanács a kezelői jogot a Bu-
dapesti Művelődési Központ-
nak adta át, amely pénzügyi
helyzeténél fogva eleve alkal-
matlan volt hasznosítására,
rekonstrukciójára. A kezelői
jog a rendszerváltoz(tat)áskor
az I. kerületi Tanácshoz ke-
rült, akitől jogutódja, az I. ke-

rületi Önkormányzat örököl-
te meg. Azonban világos
volt, hogy költségigénye mi-
att felújítását a kerület nem
tudja elvégezni. 1996-ban
már a világ 100 legveszélyez-
tetettebb műemlékeinek
egyike. 

Újságunkban már többször
hírt adtunk a budai Vár és a
Duna között elhelyezkedő
Várkert Bazár sorsának ked-
vező alakulásáról: 2013 ja-
nuárjában a kormányzati el-
képzelésekről, 2013 októbe-
rében a területén folytatott

régészeti ásatások eredmé-
nyeiről, 2014 januárjában
már a BTM Vármúzeumá-
ban megnyitott régészeti kiál-
lításukról is beszámolhattunk. 

2014 augusztusának vé-
gétől már látogatható a Vár-
kert Bazár, melynek rekonst-
rukciója – hazai és EU-s for-
rásokból – 11 milliárd forin-
tos, kiemelt kormányzati be-
ruházásként valósult meg.
Az elképzelések szerint állan-
dó kiállításnak nem ad he-
lyet, hanem az ország legna-
gyobb időszaki kiállító tere-
ként fog üzemelni. Elkészül-
tek az új épületrészek, a lif-

tek és a mozgólépcsők mel-
lett a mélygarázs és a hegy-
be vájt multifunkciós terem,
a felette elhelyezkedő neore-
neszánsz kert. Nyári szabad-
téri rendezvényeinek két
színpad ad helyet: a közé-
pen fekvő Szárazárok Szín-
pad és az északi részen lévő
Öntőház udvari színpad.

A Várkert Bazár déli épüle-
teiben a korábban már meg-
nyílt három tárlat látogatható.
Augusztus végén megnyílt az
északi testőrpalotában a Vi-
lágörökség – Magyar Örök-
ség, Hungarikonok kiállítás
(Kárpáti Gyűjtemény).

Megújult a Várkert Bazár

Újpest születése
Alapító okirata 175 éves

Az alapító okirat első oldalának felső része
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A fővárosi hulladékeltávolí-
tás témakörét járja körül a ki-
egyezéstől az 1945-ös ostrom
utáni időszakig Umbrai Laura
Így szemeteltek Budapesten
A hulladékgazdálkodás múlt-
ja című monográfiája, mely a
Napvilág Kiadónak köszön-
hetően jelent meg. 

A Pest-Budán termelődő
hulladék eltávolításáról a
háztulajdonosok gondoskod-
tak, csak 1840-ben indult
meg az első szemétgyűjtő
vállalkozás – szerződéssel a
háztulajdonos és a vállalkozó
között. Az 1870-es években
a háztulajdonosok már „ház-
bérkrajcár” elnevezésű adót
fizettek, melynek összegét a
házi és utcai szemét eltávolí-
tására használta fel a fővá-
ros. Kezdetben a legális és il-
legális szeméttelepek a város
minden kerületében előfor-
dultak, szeméttel töltve fel az
alacsonyabb területeket. Pél-
dául az I. kerület elöljárósága
a lágymányosi Zum Misthau-
fen (Szemétdombhoz) csárda
mellé hordta hulladékát –

ezen a területen épült fel ké-
sőbb a Műegyetem.

A 19. század utolsó évti-
zedében a főváros város-
atyáinak döntései miatt pro-
fesszionális hulladékkezelés
jött létre Pesten, kiépült a
Cséry-vállalat. A pályázati
úton elnyert koncesszió ré-
vén a X. kerület kivételével
az összes Duna balparti ke-
rület szemete egy kézbe ke-
rült. A hulladékot a szemét-
szállító magánvállalkozók az
Üllői úttól nem mesze lévő
Ecseri út/Gyáli út keresztező-
désénél lévő Fuvartelepre
kocsin szállították, majd a
Nagykőrösi úton e célra épí-
tett „szemétvasúton” zárt
vasúti kocsikon jutott ki a
Kispest déli határán fekvő
Cséry-telepre, majd 1917-
től a Pestlőrinc alatti Külső
szeméttelepre (Szemere-te-
lekre). A budapesti hulladék
átválogatását, a hasznosít-

ható elemek kinyerését egy
szemétfeldolgozó révén va-
lósította meg a Cséry-válla-
lat – a kor legmodernebb
technikáját alkalmazva. Leg-
több hasznot a csont hozta
(enyvgyárak), ezt követték a
fém- és vasáruk, majd a pa-
pír, az üveg, a rongy, a bőr,
a tüzelő, a parafa és a gumi.

Budapest 1895-ben létre-
hozta pesti, 1901-ben a bu-
dai Köztisztasági Hivatalát,
néhány év múltán a világ
legtisztább fővárosai között
tartották számon, „...amit
főleg a haladó szellemű, kre-
atív vezetésnek köszönhe-
tünk.”– írja a szerző. 

1901-től a budai, 1906-tól
a pesti oldalon is fővárosi
„kézbe” vették a szemételtá-
volítást. 

Az utcai szemét csökken-
tése érdekében 1909-ben
kísérleti jelleggel szemétgyűj-
tő kosarakat helyeztek ki a

Múzeum körút és a Kossuth
Lajos utca sarkán, majd az
első 100 szemetes kosarat
1912-ben vehették haszná-
latba elődeink...

Több száz érdekes adalék-
kal szolgál még Budapest él-
hető várossá válásának fo-
lyamatához Umbrai Laura
olvasmányos könyve, gaz-
dagon lábjegyzetelve, bibli-
ográfiával, képjegyzékkel el-
látva, azaz mindazzal, ami
nemcsak érdekessé, de érté-
kessé is tesz egy történeti ki-
adványt.

Az Újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnázi-
um Károlyi Galériájában de-
cember 3-án az újpesti Ne-
ogrády László Helytörténeti
Gyűjtemény a városrész első
világháborús emlékeit be-
mutató kiállítást nyitott meg
„ »100 éve történt« – amiről
dédszüleink mesélni tudná-
nak” címmel. A vendégeket
Hirmann László, az intéz-
mény igazgatója köszöntöt-
te, a szakmai megnyitót dr.
Kőrös András, az Újpesti
Közművelődési Kör elnöke
tartotta.

A tárlat 25 tablója az álta-
lános és középiskolai diá-
kok számára is élővé teszik
az egy évszázaddal koráb-
ban élt újpestiek első világ-
háborús emlékeit – a hátor-
szágban (Újpest városában)

élőkét és a frontvonalon
harcolókét egyaránt. Ez a

tárlat is jól mutatja, hogy
egy városrész lakóival egy-
fajta szimbiózisban „élő”
helytörténeti gyűjtemény

milyen sokrétű anyagot tud
összegyűjteni, még egy év-

századdal korábbi időszakra
visszatekintve is. 

Tárlatuk meghatározó ré-
sze a bordó színű paraván-
sorokon szemmagasságban
fekvő fekete alapszinű tabló-
kon közölt képi és írásos in-
formációk, melyek későbbi
iskolai vándorkiállításokon
hasznosan járulhatnak majd
hozzá a diákok történeti is-
mereteinek gyarapításához,
és újpesti lokálpatriotizmu-
suk növekedéséhez.

Kiállított tárgyi anyagaik
(első világháborús gázálarc,
lőszer- és élelmiszeres do-
boz, katonaláda, korabeli
dokumentumok) közül nagy
érdeklődést keltett vitéz
Fraknói Gyula – a szakmai
megnyitót tartó dr. Kőrös
András nagyapja – külön
tárlóban látható első világ-
háborús relikviái (dokumen-
tumok, kitüntetések, katonai
távcső...).  

G.T.

Tiszta Budapestért
Egykori szemétkezelés és -gazdálkodás

100 éve történt
Első világháborús újpesti emlékek

A bordó színű paravánokon 25 tabló sorakozott
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Budapest kerületi közgyűj-
teményeiben „fehér holló”
egy-egy olyan kiállítás, amely
a 17. század előtti évszáza -
dok történéseivel foglalkozik.
Ezért is nagy érdeklődést kel-
tett az Albertfalvi Hely- és Is-
kolatörténeti Gyűjtemény
szeptember 25-én megnyitott
Római kori ásatások Albert-
falván című tárlata.

A gyűjtemény vezetője,
Beleznay Andor, a kiállítás
bemutatásánál felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az két fő
tematikus egységre bontha-
tó. A gyűjtemény folyosójá-
nak oldalfalain az Aquincumi

Múzeumtól kölcsönzött tab-
lók adnak egyfajta bevezetést
a mintegy két évezreddel ko-
rábbi Pannonia Inferior  (Al-
só-Pannónia) múltjába, az itt
éltek életébe. A provincia
központja Aquincum volt, de
a mai Budapest területén
még Albertfalván, és Nagyté-
tényben is állt katonai tábo-
ruk. Az albertfalvi tábor és
környéke a sorozatos szar-
mata támadások miatt iu.
253–268 között leégett.

A kiállítás másik fő temati-
kus egységével a kiállító te-
remben találkozhatunk – ka-
lauzolta az érkezőket Ürmös

Péter, a tárlat másik kuráto-
ra. Az albertfalvi római kato-
nai tábor 1960-as évektől
folytatott feltárásának ásatá-
sait megörökítő képek a te-
rem egyik oldalán, míg az
ásatások európai szintű ér-
deklődést kiváltó leletanya-
gának fotóit a kiállítótér pa-
ravánnal lehatárolt „másik”
oldalán láthattuk. 

A tárlat szerény anyagi
háttere ellenére sikerült esz-
tétikus megoldást találni a
felnagyított fekete-fehér és
színes fotók elhelyezésénél.
E képek minden darabja a
gyűjtemény vezetőjének fel-
vétele, aki rendszeresen ki-
járt az ásatásra, dokumen-
tálta annak menetét, és azok
befejeztével elérte, hogy a
leletanyag legértékesebb da-
rabjai három hónapig kiállí-
tásra kerüljenek a gyűjtemé-
nyében.

Örömmel olvastuk a Vá-
rosunkban Gaál Vilma Szur-
may Sándorról írt négyha-
sábos ismertetését, hiszen
Szurmay Sándort igen sok
szál fűzte a XVI. kerület
egyik volt nagyközségéhez,
Mátyásföldhöz is.

A rendelkezésünkre álló
telekkönyvi adatok szerint
Szurmay Sándor százados
feleségével, Szanoner Erná-
val 1897. május 14-én két
teleknyi ingatlant vásárolt az
akkoriban kiépülő Mátyás-
földön. A telkekkel szomszé-
dos területet sógornője, Sza-
noner Jozefin és férje, Zett-
ner Vilmos vette meg. Szur-

mayéknak még egy telke
volt a közelben, de azt
1940-ben beépítés nélkül el-
adták.

A Szurmay-nyaraló pontos
építési idejét nem tudjuk, de
a Nyaralótulajdonosok 1900-
as jelentésében már mint he-
lyi lakost tüntetik fel. A sógo-
ra szomszédos villájának vi-
szont tudjuk az építési idejét:
1897. Ezen kívül a Kertvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény tu-
lajdonában van egy Paulhe-
im Józsefet 1897-ben kö-
szöntő, a nyaralótulajdono-
sok aláírásával megjelent ki-
advány, ahol mindkettőjük
aláírása szerepel. 

Szurmay Sándor 1927-ig
ritkán vett részt Mátyásföld
közéletében. 1917-ben hon-
védelmi miniszterré való ki-
nevezésekor a Nyaralótulaj-
donosok Egyesülete vezető-
sége és a cinkotai képviselő-
testület is köszöntötte, a Rá-
kos Vidéke helyi hetilap pe-
dig méltatást írt róla.

Felesége és lányai viszont
többször szerepeltek a helyi
társadalmi életben. A jegy-
zőkönyvekből kiderül, hogy

1928-tól egyre gyakrabban
kapcsolódott be a Nyaraló-
tulajdonosok Egyesülete
kezdeményezéseibe.

Újdonságot jelentett szá-
munkra Gaál Vilma cikké-
ben az Árpád nevű fiúról
szóló rész, ugyanis a rendel-
kezésünkre álló telekkönyvi,
öröklési anyagokban eddig
csak két leányának a nevé-
vel találkoztunk.

Lantos Antal, 
Széman Richárd 

Budavári rom – csak volt!
Mintegy hét

évtizedig emlé-
keztetett Buda-
pest ostromára
a Dísz téri Hon-
véd Főparancs-
nokság romépü-
lete. Ezt az egy-
kor négyemele-
tes, neorene-
szánsz stílusú
épületet a 19.
század végén Kallina Mór tervezte. Kupoláját és sérült felső
emeleteit – noha megmenthetőek lettek volna – 1962-ben
visszabontották. A kommunista hatalom szemében hasonló
„szálka” volt mint a Pesti Vigadó, melyet Kádár János, Ma-
gyarország egykori vezetője teljesen le is akart bontatni.

A Főparancsnokság alsó szintjeit, az utolsó háborús bu-
davári romépületet kormányzati döntésnek és 850 millió
forintos állami beruházásnak köszönhetően 2014-ben re-
konstruálták. A Dísz téri környezetbe jól illeszkedik a hely-
reállított építmény, ennél talán csak a teljes visszaépítés lett
volna a jobb megoldás, de ennek gazdasági ellehetetlení-
téséről 1962-ben már „gondoskodtak”.

A Várgondnokság kezelésében lévő épület 3300 négy-
zetmétere augusztustól kiállítások, rendezvények színhelye.
Első kiállítása Zsolnay – Egy zseniális család címmel de-
cember 31-ig volt látogatható.

Római kori emlékek Albertfalván
Katonai tábor a Duna partján

Olvasóink írták

A kiállítást Beleznay Andor gyűjteményvezető nyitotta meg

Este az épület bejárata
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Az Óbudai Múzeumban
november 20-án nyitotta
meg Buzás Gergely, az
MNM Mátyás Király Múzeu-
ma igazgatója a Középkori
várak – Virtuális vártúrák cí-
mű, nagyobbrészt animáció-
kon alapuló vándorkiállítást,
melynek résztvevőit Népessy
Noémi, az Óbudai Múzeum
igazgatója köszöntötte.

A tárlat fő látványossága
nyolc magyar vár (Diósgyőr,
Esztergom, Kisnána, Mohos-

vár, Óbuda, Simontornya,
Tata, Visegrád,) számítógé-
pes animációja és 3D-s
nyomtatással készült makett-
je. Ezek mellett a néhai óbu-
dai királyi, majd királynéi
vár, a tatai, a visegrádi és az
esztergomi régészeti lelet-
anyag, valamint középkori
fegyverek, fegyverrekonst-
rukciók erősítették a korsze-
rű technika által nyújtott él-
ményeket. A múzeum előte-
rében lévő fotókiállításon
szembesülhetünk a bemuta-
tott középkori várak napja-
inkbeli állapotával.

Tárlatuk jelentősége, hogy
Budapesten elsőként került
sor egy olyan történeti tárlat
megnyitására, mely döntő

mértékben a számítógépes
animációkra alapoz – az idei

év márciusának végéig te-
kinthető meg.

Országos pályázatot írt ki
2014-ben „Hazádnak ren-
dületlenül” címmel diákok
számára a Kossuth Szövet-
ség a következő témakörök-
ben: Ybl Miklós, a reformkor
építésze; Kossuth Lajos dísz-
polgár; Egressy Béni, a Szó-
zat szerzője; Kossuth-díjas
magyarok. 

A Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának
földszinti előadótermében

november 28-án tartott
eredményhirdetésükön okle-
veleket, emléklapokat és
könyvjutalmakat vehettek át
a díjazott diákok és felkészí-
tő tanáraik, majd Gavlik Ist-
ván, a Kossuth Szövetség
örökös tiszteletbeli elnöke
Kossuth Lajos, a díszpolgár
címmel tartott előadást.
Rendezvényükön részt vet-
tek a reformkor nagyjainak
ma is élő leszármazottai.

Virtuális vártúrák Óbudán

A Bosco Szent János által
1859-ben alapított ifjúságne-
velő szerzetes rend
nevét szalézi Szent
Ferencről kapta. A
rend magyarorszá-
gi letelepedésének
101. évében Újpest
Önkormányzata ki-
adásában jelent
meg az a monog-
ráfia, mely a szerzetes társa-
ság Újpest-rákospalotai tevé-
kenységének történetét tárja
az olvasó elé. 

A szalézi rend 1913-ban
kezdte meg ifjúságnevelő
munkáját az akkor még Rá-
kospalotához tartozó Claris-
seumban (1042 Bp., Árpád
út 198.). Az elmúlt évben
boldoggá avatott Sándor Ist-
ván (1914–1953) is ebben
az intézetben végezte áldo-
zatos tevékenységét, s tartott
ki meggyőződése mellett ha-
lálig, a rend feloszlatása elle-
nére is. 

Lőrincz Róbert és Kadle-
covits Géza tollából eddig
nem ismert tényeket, újpesti
szaléziak portréit olvashat-

juk. A könyv lapjain több
megszólaló személyes emlé-

kein keresztül is-
merhetjük meg az
1950-ig virágzó
történeti időszakot,
a rend mellett mű-
ködő cser kész csa -
pa tok életét. 

A múlt mellett a
rendhez ma kötő-

dők közvetlen élményein ke-
resztül a jelennel is foglalkoz-
nak a szerzők. A kötet írói
Bíró Lóránt szerzetes pap,
Újpest díszpolgára mellett
köszönetet mondanak a sok
segítőnek, akik többek között
számos, eddig nem ismert
fotóval járultak hozzá a kiad-
vány teljességéhez. A közel
100 fotó mellett, történeti
adattár, kronológia egészíti ki
a hézagpótló kiadványt. 

A kötetet Újpest Önkor-
mányzata minden kerületi
oktatási intézmény könyvtá-
rába, egyházi és civil szerve-
zetekhez és a Neogrády
László Helytörténeti Gyűjte-
ménybe is eljuttatja. 

sz. m.

Kossuth Szövetség

Gavlik István és Szénási Istvánné, a Kossuth Szövetség elnöke
adja át az okleveleket és könyvjutalmakat

A szaléziakkal Újpesten

Az óbudai királyi vár makettje

Az egyik számítógépes animáció megtekintése 
– balra Buzás Gergely főigazgató


