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Közgyűjteményekben ingyenes

A Múzeumpedagógiai Ní-
vódíjakat a Budapesti Tör-
téneti Múzeum Vármúzeu-
mában megrendezett 13.
Országos Múzeumpedagó-
giai Évnyitón, 2015. szep-

tember 28-án, Hoppál Pé-
ter kultúráért felelős állam-
titkár adta át – az Óbudai
Múzeum ebben az elisme-
résben részesült a „Mi kö-

Kevesen hinnék, hogy
Budapest forgalmas terüle-
teinek közepén akadhat
még olyan parányi terület,
amely az elmúlt évszáza -
dokban érintetlen maradt.
18 esztendeje még létezett
ilyen hely, ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a tény,
hogy 1997-ben az I. kerületi
Corvin téren két ősember
lábnyomára bukkantak a
régészek. A lelet a Budapes-
ti Történeti Múzeumba ke-
rült, pontos másolatát pedig
2006-ban a téren állították
ki. A szabadtéri tárló 2015
novemberében díszkivilágí-
tást kapott.

1997-ben – az akkori ter-
vek szerint – a fővárosi ön-

kormányzat többszintes
mélygarázst épített volna a

Száz éve halt meg Széll
Kálmán. Nevét még a rend -
szerváltoz(tat)ás után is két
évtizedig viselő Moszkva tér
régi/új elnevezése őrzi meg
2011-től ismét a köz emléke-
zete számára – a teret 1929
és 1951 között már Széll
Kálmán térként ismerték. 

Széll Kálmán halálának
100 éves jubileuma alkal-
mából  2015. október 1-jén
az Országház Felsőházi ter-
mében emlékülést tartottak,
az évfordulóra a Magyar
Nemzeti Bank 5000 és 2000
forintos címletű emlékérmé-
ket, a Magyar Posta pedig
bélyeget adott ki.

De ki is volt Széll Kálmán?
– hangozhatott el Buda leg-

jelentősebb terének régi/új
elnevezése hallatán. Az irán-
ta érdeklődők számára a
Mathias Corvinus Collegium
– Tihanyi Alapítvány és a
Széll Kálmán Alapítvány
gondozásában Törvény, jog,
igazság – Széll Kálmán élet-
műve címmel megjelent, és
az országházi emlékülésen is
bemutatott monográfiát
ajánlhatjuk részletesebb tájé-
koztatásként.

Szerkesztője, ifj. Bertényi
Iván, a bécsi Collegium
Hungaricum tudományos
igazgatóhelyettese, a Bécsi
Magyar Történeti Intézet
igazgatója nem csupán a
szerkesztői teendőket vállal-
ta fel, de a monográfiában

közölt két tanulmánya révén
a dualizmus korának e ne-
ves politikusa életútjával is
megismertet minket. 

Széll Kálmán Vas várme-
gyei köznemesi családból
származott. Édesapja elis-

mert megyei politikus volt:
alispánja, az első népképvi-
seleti országgyűlés választott
tagja, 1848-ban megyei kor-
mánybiztosa. A vele távoli
rokonságban álló Deák Fe-
renc nézeteit vallotta, ezért a
radikalizálódó országgyűlés-
től és a fegyveres harctól tá-
volmaradt. 

Fia, Széll Kálmán, jogi ta-
nulmányait a pesti egyete-
men végezte, országgyűlési
képviselői tisztséget betöltő
apja révén ismerhette meg
Deák Ferencet és nevelt lá-
nyát, Vörösmarty Ilonát,
későbbi feleségét. Politikai
karrierjét apja támogatásá-
val 1868-ban Szentgott-
hárd országgyűlési képvise-
lőjeként kezdte, ezzel egyi-
dejűleg a Széll család is
Pestre költözött. Deák ja-

„Mi közöm hozzá?”
Múzeumpedagógiai nívódíjas az Óbudai Múzeum

Mesél a Corvin tér
Díszkivilágított ősemberi lábnyomok

Ki is volt Széll Kálmán?
Kormányprogramja: „törvény, jog, igazság”

Konferencia-beszélgetés (Fotó: Sárospataki Györgyi)

Tárló a Corvin téren 
(Fotó: a szerző felvétele)

(Folytatása a 2. oldalon.)

(Folytatása a 4. oldalon.)

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Budai Vigadó előtti térre. A
Budapesti Történeti Mú-
zeum régészei mindössze
néhány hónapot kaptak a
helyszín feltárására. Az ala-
pos átvizsgálás során kide-
rült, hogy ez a mintegy 50
négyzetméteres földdarab
évszázadok óta teljesen érin-
tetlen maradt: sem közmű-
vek, sem utak, sem házak
építése miatt soha nem
bolygatták meg. A 16–17.
században Toigun pasa
dzsámija állt a tisztás közelé-
ben, majd Buda felszabadí-
tása után fallal körülvett ve-
teményeskertként szolgálta a
kapucinus rendet, egészen
annak 1782-ben történt fel-
oszlatásáig.  

A régészek tisztában vol-
tak azzal, hogy a környék –
a későbbi Víziváros – évez-
redek óta lakott volt. 1898-
ban, a Budai Vigadó (ma:
Hagyományok Háza) építé-
sekor rézkori, kelta és római
kori leletek egyaránt előke-
rültek a föld alól. 1997-ben

a Corvin téren egy 92 sírból
álló római kori temetőt is fel-
tártak. (A rómaiak limes útja
a Fő utca nyomvonalán ve-

zetett; a provinciákban te-
metőiket hagyományaiknak
megfelelően az utak mentén
létesítették.) Ugyanezen a
helyen harmincezer éves kő-
kori leletre azonban senki
sem számított.

Egy gondolatban tett rö-
vid időutazás talán segít a
különleges régészeti érték je-
lentőségének megértésében.

A kőkorszakban (mintegy
harminc-negyvenezer évvel
ezelőtt) a mai Fő utca és
környezete a Duna kis szige-
tét alkotta. A folyó egyik ága
a mai Szalag utca és Iskola
utca nyomvonalán csordo-
gált. Bármennyire is bizarr a

tény, de igaz, hogy a szige-
ten halászó-vadászó ősem-
berek éltek, illetve portyáz-
tak. A régészek a felszín alatt
kb. három és fél méterrel ta-
láltak rá a lábnyomokra,
amelyeket a vastag, kiszá-
radt iszap őrzött meg évezre-
deken keresztül. A szakem-
berek megállapították, hogy
a nagyobb talpnyom egy

alacsony termetű, felnőtt
nőé, a kisebb egy gyerme-
ké.

A Corvin téren 2006-ban
állították ki a régészeti lelet
másolatát. 2015. november
16-án dr. Nagy Gábor Ta-
más, Budavár polgármeste-
re és Horváth Attila, a Buda-
pesti Történeti Múzeum ré-
gésze avatta fel a díszkivilá-
gítást, amellyel – szó szerint
is – reflektorfénybe állítják a
vízivárosi ősemberek nyo-
mait.

Az I. kerületi önkormány-
zat az egyedülálló lelet kap-
csán közös fantáziálásra, já-
tékra hívja a kerület és a vá-
ros lakóit. Arra kérik a vál-
lalkozó szellemű, kreatív pol-
gárokat, találják ki, mi le-
gyen a lábnyomok tulajdo-
nosainak neve, ezzel még
személyesebbé téve az ősko-
ri emléket.

A javaslatot névvel, cím-
mel, telefonos vagy e-mai-
les elérhetőséggel ellátva a 
sajto@budavar.hu e-mail
címre, illetve az önkormány-
zat Ügyfélszolgálati Irodáin
várják (1014 Budapest, Ka-
pisztrán tér 1. vagy 1013
Budapest, Attila út 65.).

Rojkó A.

Október 7-én nyitották
meg a Várkert Bazárban a
Hauszmann tervei és a Nem-
zeti Hauszmann Terv című
kiállítást. A bemutató kuráto-
rai, Rostás Péter, a Budapesti
Történeti Múzeum főigazga-
tó-helyettese és Ritoók Pál, a
Magyar Építészeti Múzeum
gyűjteményvezetője a 19.
század közepi, Hauszman
Alajos által jegyzett építészeti
tervekkel és helyszínrajzzal
elevenítik fel a budavári Kirá-
lyi Palota és a Várkert egyko-
ri átépítési terveit. 

Hauszmann és munkatár-
sai (Györgyi Géza, Habicht
Károly, Hoepfner Guido,

Hültl Dezső és Zuschmann
János) rajzai az egykori ter-
vezési folyamat fázisaiba ad-
nak betekintést. Ezek a terv-
rajzok az Építészeti Mú-
zeumból, a Forster Központ
Tervtárából és a Budapesti
Történeti Múzeumból szár-
maznak. Tárlatuk érdekessé-
ge a Királyi Palota Szent Ist-
ván terme neoromán stílusú
kandallójának terve, melyet
egykor a pécsi Zsolnay gyár-
ban kiviteleztek.

A kiállítás egyik fontos fe-
ladata, hogy a Nemzeti
Hauszmann Terv és a Vár-
negyed 1945 előtti megjele-
nése közti párhuzamokra

hívja fel a figyelmet. 2014-
ben hozott kormányzati
döntés alapján 2024-ig több
ütemben újul meg a Várne-
gyed és a Királyi Palota épü-
letegyüttese. Újjáépítik a
Hauszmann tervezte Lovar-

dát, a Főőrségi épületet és a
Stöckl-lépcsőt. A Királyi Pa-
lota belső tereinek rekonst-
rukciója során elsőként a ro-
mán kort felidéző Szent Ist-
ván-terem kapja vissza ere-
deti pompáját.

Mesél a Corvin tér
Díszkivilágított ősemberi lábnyomok

A nagyobb talpnyom egy nőé, a kisebb egy gyermeké 
(Fotó: a szerző felvétele)

A bemutatott építészeti rajzok az egykori tervezési folyamat
fázisaiba adnak betekintést (Fotó: www.varkertbazar.hu)

Kiállítás a Várkert Bazárban
Hauszmann tervei és a Nemzeti Hauszmann Terv

l folytatás az első 
oldalról
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Hetven évvel ezelőtt tör-
tént, hogy a győztes szovjet
katonák malenkij robotra
hurcolták az ártatlan civil ál-
dozatokat. A Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, Óbu-
da-Békásmegyer és a
„Braunhaxler” Óbudai Né-
met Hagyományokat Ápoló
Egyesület a 2015. évet a
„malenkij robotra” elhurcolt
óbudai és békásmegyeri ál-
dozatok emlékévének nyil-
vánította. Az emlékév fővéd-
nöke Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere. 

Jövőre lesz 70 éve, hogy a
békásmegyeri svábokat
marhavagonokban telepítet-
ték ki Németországba. A
2016. évet a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, Óbu-
da-Békásmegyer és a
„Braunhaxler”... Egyesület a
„Kitelepített ártatlan civil ál-
dozatok emlékévének” nyil-
vánítja, melynek fővédnöké-
vé Bús Balázst, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármesterét
kívánja felkérni.

1945-ben, a háború vé-
gén a 16–45 év közötti fér-
fiakat elhurcolták, „jóvátétel-
ként” kényszermunkára kel-
lett menniük a Szovjetunió-
ba. Az orosz katonák – a
magyar kommunisták segít-
ségével – azt terjesztették,
hogy „malenkij robot”, csak

egy kis munka, és utána
nemsokára visszajöhetnek.
Volt olyan is, akit pizsamá-
ban, köntösben vittek el egy
„kis munkára”. Soha többé
nem tért haza.

Sokan már útközben meg-
haltak, de voltak néhányan
olyanok is, akiknek sikerült
megszökniük. A Vörös Had-
sereg elsősorban a német la-
kosságú településeken szed-
te össze a civileket, de a vi-
szontagságok következtében
meghalt, vagy megszökött
civilek „pótlására” útközben

bárkit beránthattak a sorba,
hogy a létszám teljes legyen.

Így 1945 januárjának első
napjaiban Óbuda szinte teljes
férfilakosságát gyalogmenet-
ben hajtották a Duna men-
tén, majd Romániából már
marhavagonokban folytatták
az utat a nagy Szovjetunióba.

A fagyos téli „halálmenet-

ben” az elhurcoltak durván
egyharmada veszítette életét
a fagyok, az éhezés és a jár-
ványok miatt. 

Másik egyharmaduknak a
Donyeck-medence, az Ural,
vagy Szibéria lett a sírja. 

Alig több mint egyharma-
duk tért vissza 2–5 év kény-
szermunka után, többnyire
súlyos betegen, de megpró-
báltatásaikról még saját csa-
ládjuknak sem beszélhettek. 

A soha vissza nem térő ál-
dozatok családtagjai évekig
jártak ki a pályaudvarokra
reménykedve, hátha mégis
hazajön a férj, édesapa, test-
vér. Pontos adatok nem áll-
nak rendelkezésre, de egy
1950-ben készült statisztika

szerint Óbuda háborús vesz-
tesége mintegy 12 000 em-
bert tett ki.

A Potsdami Egyezményre
hivatkozó kitelepítési rende-
let elvileg csak a „volks bun -
distákra” vonatkozott, azaz
a már jelentősen asszimilá-
lódott óbudai és békásme-
gyeri németekre nem lett
volna alkalmazható, már
csak amiatt sem, mert ná-
luk, akik kis vagyonú mun-
kások voltak, szóba sem jö-
hetett a „német tulajdon
egyesítése”, és – ami még
fontosabb – az államnak
szüksége lett volna munká-
jukra a háború utáni évek-
ben. 1950-ben a korábban
önálló Békásmegyer falu
(németül Krotten dorf) csat-
lakozott Budapesthez. Itt a
kitelepítésig többségben vol-
tak a német nemzetiségűek,
akiket 1946-ban 95%-ban
kitelepítettek. 

A kitelepítettek fejenként
20 kg-os batyuval, otthonu-
kat, házukat, állataikat, min-
den itthoni ingóságukat hát-
rahagyva marhavagonokban
„utaztak” Németországba. A
háború utáni Németország-
ban nem fogadták őket tárt
karokkal: nagyon sokáig
„ungarische Zigeu ner” va-
gyis „magyar cigány” volt a
nevük. Nagyon nehezen, és
csak jó néhány év múlva fo-
gadták be őket, látva, hogy
milyen szorgalmasan dolgoz-
nak, és egymást segítve él-
nek. A kitelepítettek a 70-es,
80-as években – már német
állampolgárként – jöhettek
Magyarországra, itthon ma-
radt családtagjaikat megláto-
gatni, de Magyarországról ez
nem volt lehetséges. 

A magyar állam nemcsak
a kiutazást nem engedélyez-
te, illetve később már csak
nehezítette, de minden igye-
kezetével azon volt, hogy a
nemzetiségek, különösen a
német nemzetiségűek ha-
gyományait, szokásait elle-
hetetlenítse.

(Részletesebben olvasha-
tunk erről Neubrandt István-
né: „Braunhaxlerek (Die
Braunhaxler)” című könyvé-
ben, melyet 2014-ben, a
Braunhaxler... Egyesület és
a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat az egyesület
fennállásának 20. évfordu-
lójára adott ki – a szerk.)

Neubrandt Istvánné

Székelyek 
az első világháborúban

Budapest Főváros Levéltárában 2015. november 2-án
nyílt meg a Székelyek az első világháború harcterein című
kiállítás. A megjelenteket dr. Kenyeres István, a fővárosi le-
véltár főigazgatója és Gyergyóremetéről Nagy József törté-
nész köszöntötte, a tárlatot dr. Szakály Sándor, a Veritas
Történetkutató Intézet főigazgatója nyitotta meg.

A harminc darab plakátméretű posztert tartalmazó ván-
dorkiállítás anyaga – korabeli fotók, térképek, dokumentu-
mok – az erdélyi Hargita megyének köszönhetően állt ösz-
sze, a fővárosi levéltár aulájának 2. emeleti folyosóján te-
kinthető meg.

Jaj a legyőzötteknek!
Óbuda emlékévei – „malenkij robot”, 

majd kitelepítés

Kitelepítés (Fotók: a szerző
Braunhaxlerek 
című könyvéből)

Munkatábor – itt volt a végállomás
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vaslatára a gazdasági, pénz-
ügyi kérdésekkel kezdett el
foglalkozni az országgyűlés
pénzügyi szakbizottsága elő-
adójaként. A fiatal politikus
pár év alatt pénzügyi szak-
értővé és a kormányzati
munka alapos ismerőjévé
vált. 1875 és 1878 között if-
jú pénzügyminiszterként sta-
bilizálta az 1873-as gazda-
sági válság miatt is kataszt-
rofális helyzetben lévő ál-
lamháztartást. Bosznia-Her-
cegovina megszállásával –
annak pénzügyi terhei miatt
– nem értett egyet, ezért mi-
niszteri megbízatásáról le-
mondott. 

Képviselői mandátumát
megtartva a hazai bankszek-
tor meghatározó személyisé-
gévé vált. Kiegyezéspárti po-
litikusként a kompromisszu-
mok embere maradt. 1899
és 1903 között miniszterel-
nök, egyben a belügyi tárca
vezetője is – kormányprog-
ramja a „törvény, jog, igaz -
ság” hivatkozása révén vált
szállóigévé.

Az azonos című monográ-
fia tanulmányai által a dualiz-
mus kori politika világának
jelentős szereplőjét ismerjük
meg: a politikust, a bankve-
zért, a megegyezést keresőt, a
birtokán gazdálkodót, de be-
tekintést kapunk a korabeli
sajtó reagálásaiba kormány-

párti és ellenzéki szemszögből
egyaránt. A korszak iránt ér-
deklődők számára e monog-
ráfia ismerete kikerülhetetlen:
tanulmányai szakszerűen
jegyzeteltek, forrás és iroda-
lom összesítése, képjegyzéke
és névmutatója jelentős segít-
séget nyújt a témakör későb-
bi kutatóinak, és sokszínű ta-
nulmányai miatt is minden
olvasónknak csak ajánlani
tudjuk megismerését.

G.T.

zöm hozzá?” című projekt-
jével és diákkonferenciájá-
val.

Az Óbudai Múzeum 2014.
november 27-én a Magyar
Holokauszt Emlékévhez és
az „Ofen Jásán – Óbuda zsi-
dóságának története” című
időszaki kiállításához kap-
csolódva diákkonferenciát
szervezett, „Mi közöm hoz-
zá?” címmel. A rendezvény
nem a szó klasszikus értel-
mében vett konferencia volt:
huszonnégy gimnazistának
a holokauszthoz való viszo-
nyulását kifejező alkotásait
láthatták a résztvevők, me-
lyek a megelőző projekt so-
rán készültek. A művekre –

moderált beszélgetések so-
rán – egy rabbi, egy kul túr -
ant ro pológus és egy szocio-
lógus reflektált, végül pedig
egy holokauszt túlélővel va-
ló találkozás tette még sze-
mélyesebbé az elhangzotta-
kat.

2014. szeptembere-no-
vembere folyamán a részt-
vevő hat óbudai gimnázium
négyfős csapataival valósult
meg a projekt. A felkészülés
során az Óbudai Múzeum
hat érzékenyítő, gondolatéb-
resztő, inspirációs program-
mal igyekezett impulzust ad-
ni a gondolkodáshoz, az al-
kotómunkához.

A projekt célja ugyanis az
volt, hogy a csapatok – mű-
faji megkötés nélkül – saját,

önálló véleményüket tükrö-
ző alkotásokat hozzanak lét-
re a zsidóság tragédiájával
kapcsolatosan. A kamaszok-
hoz egyetlen kérés volt csu-
pán: a saját válaszok keresé-
se. Annak a pillanatnak a
keresése, ahol azt érzik: eh-
hez itt és most közöm lett.
Csak a sokféle impulzus ré-
vén válaszolható meg rele-
vánsan a kérdés: mi közöm
nekem mindehhez 2014-
ben?

A diákok változatos kifeje-
zőeszközökkel éltek: született
három kisfilm, továbbá egy-
egy szobor, plakát és instal-
láció. A műfaj kiválasztása is
az alkotófolyamat része volt.
A tanári visszajelzésekből is
tudjuk, hogy iskolai keretek
között a középiskolás diákok
döntő többségének alig-alig
van módja megtapasztalni a
csapatmunkát, a gondola-

tok, vélemények összehan-
golását, így ezúttal az egy-
mással való kooperálás is
nagy élményt jelentett a szá-
mukra.

A „Mi közöm hozzá?” pro-
jekt egy múzeum kezdemé-
nyezésére és abban főszerep
vállalásával jött létre. Az
Óbudai Múzeum időszaki ki-
állítására, a kerület épített és
társadalmi környezetére, a
III. kerületben vállalt társa-
dalmi szerepére építette fel a
programot, tette mindezt a
kerületi gimnáziumok bevo-
násával és cél szerint diffe-
renciált programok integrá-
lásával, ily módon kitágítva
a múzeum és a múzeumpe-
dagógia határait. A projekt-
ről bővebben a www.obu-
daimuzeum.hu honlapon
olvashatnak.

Felbermann Judit 
– Polgár Mónika

„Mi közöm hozzá?”
Múzeumpedagógiai nívódíjas az Óbudai Múzeum

Ki is volt Széll Kálmán?
Kormányprogramja: „törvény, jog, igazság”

l folytatás az első 
oldalról

l folytatás az első 
oldalról

Fedák Sári Pestszentlőrincen
Kiállítás a Nemzeti Színházban

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjte-
mény Fedák Sári életét bemutató kiállítása 2015. október
28. és december 20. között volt látható a Nemzeti Színház
3. emeleti aulájában. 

2008-ban Feitl Írisz történész muzeológus, a kiállítás ren-
dezője fejében állt össze először a kiállítás terve. Az idősza-
ki kiállítás sikeres volt, így 2010 februárjában a Fedák Sári
kiállítással nyitottuk meg az új, ma is használt kiállítóhe-
lyünket.

A kiállítás 2009 őszén Fedák szülővárosába, Beregszászra,
az Európa-Magyar Házba is eljutott.  2012 szeptembere és
2013 januárja között a „Fedák Sári Pestszentlőrincen” rész-
ben kibővített anyaggal a Budapesti Történeti Múzeumban
volt látható. (Heilauf Zsuzsanna ismertetéséből – a szerk.)
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Többek között a budavári
nagy zsinagógára is a figye-
lem felhívása Zolnay László,
a neves régész érdeme, aki
így írt a középkori budai zsi-
dóságról: „A XIV. század vé-
gétől fogva azonban már
nem régi negyedük helyén,

hanem a Vár északi végén, a
mai Táncsics Mihály utca két
oldalának házaiban laktak.
Régebbi és kisebb zsinagó-

gájuk maradványait 1964-
ben találták meg a Táncsics
Mihály utca 26. sz. alatt. Az
1461-ben épült nagyobb,

kéthajós zsinagóga marad-
ványait ugyanebben az év-
ben, a Táncsics Mihály utca
23. sz. alatt kutattuk fel.”

A Magyar Nemzetben
1980 körül megjelent cikk-
sorozatában Vákár Tibor
(aranydiplomás, Ybl-díjas
építész, műemlékes) ismer-
tette elképzeléseit, terveit
Budapest városképéről és
műemlékeiről. Ezek között
szerepelt a budai Vár keleti
oldalán a Babits sétány
megnyitása a látogatók
előtt. A sétány létesítésének
akadályait is felsorolta: a le-
zárt, amerikai (USA) tulaj-
donban álló Táncsics Mihály
utca 9-11. ingatlan, a régi
középkori zsinagógát rejtő
udvar a várfal mögött, mé-
lyen az udvarban. A megol-
dás lehetőségét is vázolta,
ennek a sétánynak a kiépíté-
se által a pesti Duna-part
látványa ujabb elemmel
gyarapodhatna, és a budai
Vár keleti oldala végig sé-
tányként funkcionálhatna. 

Egy tervbírálat jegyző-
könyvében az egykori Or-

szágos Műemlékvédelmi Hi-
vatal előadója, dr. Janotti
Judit „...üdvözli a páratlan
vallástörténeti és építészet-
történeti értéket. ...építészeti
vélemény azonban csak ré-
gészeti és művészettörténeti
kutatás jegyében adható...”

Egy-egy műemlék re-
konstrukciójáról, feltámasz-
tásáról a döntés csak jogi,
műemléki-városrendezési
szakmai alapokon hozhat jó
eredményt. Ehhez szüksé-
ges: a teljes régészeti feltá-
rás, ennek eredményei alap-
ján műemléki helyreállítási
terv készítése, a műemléki
hivatalos állásfoglalás alap-
ján művészettörténész bevo-
násával építészettörténeti
kutatás.

A budai Vár északkeleti
sétaútjának városrendezési
lehetőségeit indokolt vizsgá-
lat alá vonni a budavári
nagy zsinagóga és a várfal-
szakasz vizsgálatával együtt,
figyelemmel arra a tényre,
hogy mindkettő egyaránt
műemlékünk.

Vízy László

A Kulturális Örökség Na-
pok 2015. évi, Földbe zárt
kincseink című rendezvény-
sorozatához kapcsolódott
szeptember 18-án a Fiumei
úti Nemzeti Sírkert Kegyeleti
Múzeuma és több civil szer-
vezet által közösen rendezett
konferencia, amely a buda-
vári nagy zsinagóga történe-
tével foglalkozott.

A budavári Táncsics utca
21–23. számú ház kertjében
öt méter magas falaival elte-
metve nyugszik a budai zsi-
dóság nagy zsinagógája,
amely feltehetően 1461-ben
épült Mendel Jakab, a későb-
bi zsidó prefektus telkén – is-
mertette Vizi E. Szilveszter, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia volt elnöke, aki a konfe-
rencia levezető elnökeként
előadást tartott a templomról.

Mendel Jakab a budai hit-
község elnöke volt, akit Má-
tyás király a zsidó prefektura
felállítása után prefektusnak
nevezett ki. Okleveles emlí-
tés szerint 1482-ben már az
országban lakó összes zsidó
prefektusa. II. Ulászló koro-
názásán lovon és fegyvere-
sen vett részt – olvashatjuk a
Magyar Zsidó Lexikonban.

A fennmaradt leírások sze-
rint késő-gótikus stílusban
épített nagy zsinagógáról so-
káig azt hitték, hogy a 18.
századi várrendezés idején
bonthatták el romjait. A nagy
zsinagóga mennyezete 1530
körül egy várostromban be-
szakadt, amelyet a török
időkben vízszintes födémmel
helyettesítettek. Buda 1686-
os felszabadításakor az épü-
letet felgyújtották, majd rom-

jait később több méter föld-
del töltötték fel – Zolnay
László feltárása alapján.

Szintén a föld alatt he-
lyezkedik el egy teljes egé-
szében már feltárt, látogat-
hatóvá tett budavári pince-
rendszerben lévő 13. száza-
di zsidó rituális fürdő (mik -

ve). Tucatnyi lépcső után
érhető el a 2–3 négyzetmé-
teres, ma is természetes for-
rásvízzel ellátott látnivaló,
amelynek ingyenes tárlatve-
zetésére a Várgondnokság
Közhasznú Nonprofit Kft-nél
lehet jelentkezni a mikve
@varkertbazar.hu címen.

Az eltemetett zsinagóga
Múltunk emlékei a budai Várban

Földbe zárt kincseink

A Táncsics Mihály u. 24-ben állt a Mendel család 
Mátyás király idejében épült háza – átjáró híddal az utca felett
(Fotó: a szerző felvétele)

Vázlat a budavári zsinagógák helyéről 
(Fotó: www.epiteszforum.hu)
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Magyar és angol nyelvű
plakát hirdette a Schola
Graphidis Művészeti Gyűjte-
mény (MKE – Képző- és
Iparművészeti Szakközépis-
kola) anyagából válogatott
kiállítást (Akik Budapestet
építették Építészet és ízlés a
18–19. századi kézműves-
és iparos oktatásban), me-
lyet október 27-én nyitottak
meg a belvárosi Petőfi Sán-
dor utcai FUGA Budapesti
Építészeti Központban.

A Kisképző első tárlatán (!)
bemutatott építészeti műla -
pok (rajzok), építészeti okta-
tásban is használt francia,
angol és német nyelvű

könyvritkaságok, és a múlt
századforduló építészeti okta-
tásának gipszmodelljei a 18.
századtól a 20. század elejéig
tartó időszak magyarországi
építészeti iparos képzés múlt-
jába enged betekintést.

A Katona Júlia és Nagy
Barbara művészettörténé-
szek által rendezett kiállítás
anyagának megismerésekor
rádöbbenhetünk, hogy a
korabeli iparrajziskolákban
folyó képzések nélkül nem
valósulhattak volna meg
napjaink Budapestjének bel-
ső kerületei. Ezeken a kép-
zéseken a 19. századi, leg-
többször német gyökerű fő-
városi építészeink terveinek
kivitelezői, a pest-budai,
majd budapesti iparosok
vettek részt.

Az első magyar iparrajzis-
kolát 1778-ban a budai
kancellária alapította Budai
Rajzoló Oskola (Schola
Graphidis Budensis) néven.
A Szentháromság tér és az

Iskola utca sarki épületben
működő rajziskola első taná-
ra a bécsi rajzképesítésű
Walter Ignác volt. „A beirat-
kozott diákok között az épí-
tészethez kapcsolódó ipará-
gak mesterlegényei és inasai
voltak többségben, de itt ta-
nultak rajzolni a térképrajzo-
lók, a normál tanodák, a

gimnáziumok, a tanítókép-
zők diákjai, a reformkorban
pedig az egyetemek hallga-
tói.” – olvashattuk a tárlat
egyik poszterén. 

Tíz év múlva a mai Piaris-
ta közben alakult meg a
pesti rajziskola, majd 1886-
ban a városi iparrajziskolá-
kat és más ipariskolákat ösz-
szevonva hozták létre a Fő-
városi Községi Iparrajzisko-
lát, az iparoktatás egyik köz-
pontjaként.                (g. t.)

Milyen jó, ha egy mú-
zeumnak van alapítványa.
Ez bizonyosodott be akkor
is, amikor stílszerűen a Szent
Margit Kórház tanácstermé-
ben mutatták be Viszket Zol-
tánnak – az Óbudai Mú-
zeum tudományos titkára –
Őrlős Endre című kötetét,
amely Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és az Óbu-
dai Múzeum Közalapítványa
támogatásával jelent meg.

De ki is volt ez az Örlős
Endre? A Szent Margit kór-
ház sebészeti osztályának
vezető főorvosaként dr. Őr-
lős Endre 1946-tól 1966-ig
a sebészeti osztályt vezette,
1957-ig igazgatója volt a
kórháznak is. A sebész főor-
vos/igazgató emlékére Óbu-

da Baráti Kör Egyesülete
1993-ban márványtáblát ál-
lított a Szent Margit Kórház-
ban, és kezdeményezésükre
Óbuda Önkormányzata
1995-ben Óbuda posztu-
musz Díszpolgári címét ado-

mányozta dr. Örlős Endré-
nek.

Viszket Zoltán történész
több hónapos kutatómunka
eredményeként dolgozta fel
a sebész-főorvos és családja
történetét könyvében –
mondta Népessy Noémi, az
Óbudai Múzeum igazgatója.
Óbuda polgármestere, Bús
Balázs hangsúlyozta az or-

vos igazgató példamutató
életét, a köz javát szolgáló,
az igazságtalanság és kire-
kesztettség elleni küzdelmét,
polgári értékrendszerét. Dr.
Pintér Endre, 1978-tól a
Margit Kórház sebészetének
vezetőjeként került kapcso-
latba és vált barátjává a ko-
rábban vallása miatt üldö-
zött, összes hozzátartozóját
elvesztő elődjének. Életét az
1956-os forradalom és sza-
badságharc bukása közvetet-
ten megtörte, politikai és
szakmai elszigetelődését
eredményezte – ismertette.
„Életének utolsó óráiban át-
adott írásos gyűjteményét 20
éven át őriztem, remélve,
hogy tragikus sorsa egyszer
írásban, akár könyv alakban
is megjelenhet. Örülök, hogy
ez összefogással sikerült.”

A kötet az Óbudai Mú-
zeumban vásárolható meg.

Akik Budapestet építették
Budai Rajzoló Oskolától az iparrajziskoláig

Egy orvos élete
Óbuda elkötelezett gyógyítója volt

A falakon építészeti rajzok, gipszmodellek, 
a tárlókban könyvritkaságok

Fotó: www.obuda.hu



2016. január Városunk – Budapesti Honismereti Híradó7

A Rákospalotai Múzeum
1960. január 10-én nyitotta
meg kapuit a látogatók előtt,
Kocsis András Kossuth-díjas
szobrászművész, a XV. kerü-
leti Hazafias Népfront elnö-
ke, és dr. Ortutay Gyula a
HNF országos szervezetének
titkára köszöntötte az egybe-
gyűlteket.

A tárgygyűjtés természete-
sen már korábban elkezdő-
dött: 1958–59-ben Vámbéri
Gusztáv (a Kossuth utcai is-
kola tanára, később az első
múzeumigazgató) vezetésé-
vel. Az akkori gyűjtés legna-
gyobb részét a néprajzi tár-
gyak alkották: elsősorban az
akkortájt végleg felszámoló-
dó paraszti életforma és a
hozzá kapcsolódó kézműves
mesterségek tárgyi kellékeit
igyekeztek dokumentálni.
Már a kezdetektől hangsú-
lyos volt azonban a képző-
művészeti anyag gyűjtése is:
Madarász Adeline festőmű-
vész a múzeumnak ajándé-
kozta maga és édesapja,
Madarász Viktor hagyatékát,
ezt egészítették ki a kerületi
alkotók által felajánlott kor-
társ művek. Hamarosan
raktározási problémákkal
kellett szembenézniük.

Kezdettől fogva szakmai
igényesség jellemezte az in-
tézmény működését: két év
múlva szakképzett muzeoló-
gust alkalmaztak másodál-

lásban, szakszerű leltárköny-
vet vezettek, évkönyv-soro-
zat kiadásába kezdtek. Nem
csak a XV. kerületben gyűj-
töttek, hanem a környező
falvakban is (pl. Dunakeszi,
Fót, Csömör), célul tűzték ki
a tájmúzeummá válást. Az
első évtized munkájának ki-
teljesedése volt az 1974-ben

dr. Czoma László szerkeszté-
sében megjelent monografi-
kus feldolgozás.

A ’80-as években sajnos
visszaesés következett be. A
18. századi alapokkal ren-
delkező épület állaga kezdett
vészesen romlani, s ez esz-
közt szolgáltatott a megvál-
tozott politikai ideológia
megvalósítására. A paraszti
múlt nem hangsúlyozása a
fővároshoz tartozás erősíté-
sének is eszköze lehetett, de
a háttérben ott érződik a pa-
raszti öntudat elnémítása és
lehetőleg megszüntetése is.
1982 végén bezárták a mú-
zeumot, a gyűjteményi
anyagot raktárakban helyez-
ték el. Akkor úgy mondták:
másfél évre...

Az intézmény az 1990-es
évek elején nyílt meg újra, a
jelenlegi helyén, egy másik
kerületrészben. Állandó kiál-
lításain a település és népes-
ségtörténet bemutatása mel-
lett hagyományos mestersé-
gek műhelyrészleteit, parasz-
ti konyha és tisztaszoba-, va-

lamint kávéházi és szatócs-
bolt enteriőr látható. Idősza-
ki kiállítótere kis mérete foly-
tán eléggé behatárolja a le-
hetőségeket.

2012-ben az új városköz-
pont rekonstrukciós tervek
kapcsán a kerület vezetésé-
ben megfogalmazódott az új
„múzeum” megépítésének
gondolata. Vajon milyen ál-
landó kiállítás valósítható
majd meg az immár direkten
a közgyűjtemény számára
tervezett épületben? A lakos-
ság részéről megfogalmazó-
dott a jogos igény: „a palotai
gyűjtemény kerüljön vissza
Palotára!” – hiszen ma is él-
nek a nagyon idősek és csa-
ládtagjaik, akik összeadták a
gyűjtemény jelentős részét.
De már a 19–20. század for-
dulóján is jelentős volt az
iparban foglalkoztatottak
aránya (pl. Istvántelki Főmű-
hely, Növényolajgyár, stb.). 

Mi maradna a pestújhelyi
kiállításban? És főleg mi le-
gyen Újpalotával, ahol a
mai XV. kerületi népesség
legnagyobb része él? Ha az
egész kerület lakossága ré-
szére kívánjuk felépíteni az

új közgyűjteményi intéz-
ményt, akkor az új múzeum
állandó kiállításában a mai
kerületre sokkalta jellem-
zőbb mozaikosságot kellene
bemutatni, a mögötte zajló
történeti háttéren keresztül.
A jelenlegi gyűjtemény tár-
gyai összetételének ismere-
tében pedig az új állandó ki-
állítást több részletben lesz
lehetséges megvalósítani,
melynek csak első lépése –
de egyben a központja is – a
rákospalotai parasztpolgári
kultúra bemutatása.

A gyűjtemény múltját be-
mutató időszaki kiállítás
2015. november 17-e és de-
cember 19-e között volt lá-
togatható.

Kiss Emilia

Budavári hétköznapok
Az 1945-ös ostrom után történt

A második világháború során Európa három fővárosa
dőlt romba – köztük Budapest. A fővárosi épületállományt
és infrastruktúrát tekintve a legnagyobb háborús pusztítás
Budapest legrégebbi részén, az I. kerületben volt. A fellép-
hető járványveszély miatt a halottak, a szemét, majd a ro-
mok eltávolítása sürgető feladattá vált. Bevezették az álta-
lános közmunka kötelezettséget. 

Mivel ez nem bizonyult elégségesnek, a koalíciós pártok
szervezésében önkénteseket is toboroztak – a lakosság a
legkritikusabb állapotú I. kerületben az előbbieken túlme-
nően egy nap önkéntes munkát is vállalt. A korabeli felmé-
rések szerint az I. kerületnek ekkor 4000 munkaképes la-
kosa volt, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a köz-
utak és –terek, majd a házudvarok takarításához. A kora-
beli sajtó híradásai szerint az önkéntesek a Várban, a Vér-
mezőn és a Horváth kertben egyaránt jól dolgoztak, a
Szentháromság téri üres víztároló medencében hamvasz-
tották el a Várban összegyűjtött hulladékot.

55 éves a XV. kerületi közgyűjtemény 
Gyűjteményszervezéstől a digitalizálásig

Kiss Emilia gyűjteményvezető
megnyitja az időszaki tárlatot

Az időszaki kiállítás látogatói a megynyitóra várva
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2007-ben Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata el-
készítette a kerület új kultu-
rális koncepcióját, amelyben
hangsúlyos szerepet kapott
az Óbudai Múzeum addigi
intézményi átszervezése. Így
2008. április 1-jén létrejött
egy új vezetésű múzeum: az
Óbudai Múzeum a tradíciók
és a modernitás együttes
színtere, a helyi kultúra őrző-
je és továbbörökítője korsze-
rű muzeológiai eszközökkel.
Nyitott múzeumként több
generáció számára kínál ta-

lálkozási pontot térben és
időben, az élményszerű for-
mális és informális tanulás
helyszíne, gyűjteményén és
programjain keresztül elő
kapcsolatot tart Óbuda la-
kosságával és az idelátoga-
tókkal.

A múzeumpedagógiai te-
vékenység programjai szo-
rosan kapcsolódnak az ál-
landó és az időszaki kiállítá-
sok koncepcióihoz. A terve-
zési folyamatban történész,
muzeológus, múzeumpeda-
gógus együtt dolgozik annak
érdekében, hogy a kiállítá-
sok megvalósulásában és ki-
vitelezésében érvényesüljön
a múzeumpedagógiai szem-
lélet. Célunk, hogy a kiállítá-
sok tartalmi, látványbeli és
interaktív elemei támogas-
sák, alátámasszák a mú-
zeumpedagógiai munkát.

A múzeum küldetésének
értelmében a múzeumpeda-

gógiai tevékenységünk célja,
hogy a kerületi nevelési-ok-
tatási intézményekkel együtt-
működve helytörténeti kiállí-
tásaink által korszerű és sok-
színű pedagógiai módszerek-
kel, élményszerűen ismertes-
sük meg az óvodás, iskolás
korosztállyal Óbuda történe-
tét, hagyományait, múltunk
emlékeit, ezáltal is erősítve
bennük az óbudai identitás
érzését. Célunk múzeumpe-
dagógiai tevékenységünk so-
rán áthelyezni a hangsúlyt a
tudásról a képesség és kész -

ség fejlesztésé-
re, va la mint
motiválttá tenni
a gyerekeket az
élethosszig tar-
tó tanulás igé-
nyére, önfej-
lesztésre, ön-
művelésre.

Egy szakmai-
lag megalapo-
zott mú ze um -

pe dagógiai koncepción ala-
puló sokszínű oktatási kíná-
lat megvalósítása érdeké-
ben azért dolgozunk, hogy
a kerületi nevelési-oktatási
intézményeknek az adott
tanagyaghoz (honismeret,
történelem tantárgyak ese-
tében) kapcsoló múzeumlá-
togatási tervezetében mú-
zeumunk – mint helytörté-
neti múzeum – az első he-
lyen szerepeljen.

E cél elérése érdekében az
alábbi, a kerettantervhez
kapcsolódó, tematikus jelle-
gű múzeumi programokat
kínálunk:
– múzeumi órák igény sze-

rint tárlatvezetéssel, fela-
datlapos feldolgozással
és/vagy kooperatív techni-
kákkal és/vagy tárgyformá-
ló, tárgyalkotó műhely-
munkával az állandó hely-
történeti kiállításhoz kap-
csolódóan – kiállítási egy-

ségenként egy-egy múzeu-
mi óra (Óbuda a közép-
kortól 1976-ig);

– múzeumi projektfoglalko-
zások (5–6 alkalom) az ál-
landó kiállításhoz iskolai
honismereti szakköröknek,
fakultációknak;

– múzeumi óra tárlatveze-
téssel, feladatlapos feldol-
gozással és/vagy koopera-
tív technikákkal és/vagy
tárgyformáló, tárgyalkotó
műhelymunkával a min-
denkori időszaki kiállítás-
hoz; 

– tematikus helytörténeti sé-
ták Óbudán elsősorban
középiskolásoknak;

– „Ládamúzeum” projekt –
óvodai, iskolai csoportok
múzeumlátogatását beve-
zető foglalkozások az adott

nevelési-oktatási intéz-
ményben;

– nyári napközis táborok.
2013 szeptemberében az

Óbudai Múzeum kiállítóhe-
lyeként nyitott meg a Gold-
berger Textilipari Gyűjte-
mény, amelynek oktatási kí-
nálata szintén a kerettan-
tervhez kapcsolódó mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
sokból áll, és lévén, hogy a
kiállítás egy óbudai család
és gyár történetét dolgozza
fel, újabb lehetőséget kínál
az óbudai helytörténet mú-
zeumi keretek között törté-
nő feldolgozására. 2014. évi
tevékenységünkért 2015-
ben Múzeumpedagógiai Ní-
vódíjjal tüntették ki múzeu-
munkat.

Felbermann Judit

25 éves a Jászok Egyesülete
József nádortól a cigányok hazai történetéig

A negyedszázada létrehozott egyesület minden hónap
utolsó hetének első napjain délután 5 órakor a Pest me-
gyei Megyeházán (V. ker., Városház u. 7., II. emelet 245.)
tartja összejövetelét, amelyre nem csupán a Jászságból el-
származott jász leszármazottakat, de minden érdeklődőt
szívesen látnak – belépődíj nincs. 

Október 27-én Nánay Mihály történész, doktorandusz
(ELTE) Magyarrá lett Habsburgok – József nádor és le-
származottai címmel, november 23-án dr. Póczik Szilvesz-
ter, a történelemtudományok kandidátusa A cigányok
történetének alapvonalai Magyarországon címmel tartott
előadást.

Idei programjaikról a honlapjukon lehet tájékozódni
(www.jaszokegyesulet.hu – a „Legfrissebb”-re kattintva).

Itthon Óbudán 
– a hely története

Oktatási tevékenység az Óbudai Múzeumban

Az óbudai iskolás korosztállyal élményszerűen ismertetik meg
Óbuda történetét (Fotók: Sárospataki Györgyi)

Érzékenyítő tréning
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„Nemzeti színészeink öntu-
datra ébredésük idején ősök
után kutattak, és így jutottak
el Kelemen Lászlóhoz, kiről
az úttörők közül még arány-
lag legtöbbet őrzött meg az
emlékezés; társai teljesen el-
vesztek a személytelenség
homályában. […] Színésze-
tünk története […] Kelemen
Lászlót megteszi vezérnek,
ami nem volt soha, s ami
nem is akart lenni” – írta
Pukánszkyné Kádár Jolán
1940-ben a Hivatásos szín-
játszóink első előadásai című
tanulmányában. 

Pukánszkyné nem dehe-
roizálni akart, sőt igyekezett
az első magyar színházigaz-
gatóként tisztelt férfiút az őt
megillető helyre tenni: „Ke-
lemen László nem vezér,
több ennél: tiszteletet keltő
jelkép. Neve az összes név-
teleneket, személyteleneket
is magába rejti; a magyar
színészetnek nagy Ismeretlen
Katonája ő, s ha emlékének
áldozunk, valamennyit ért-
jük vele.”

Kelemen László alakja
azonban mindmáig úgy él a
köztudatban, hogy ő volt az
első magyar színházigazga-
tó. Kétségtelen, hogy vezető
szerepet játszott 1790-ben
az első magyar színjátszótár-
saság szervezésében, fenn-
tartásában, műsorának kia-
lakításában, összetartásá-
ban. S az is kétségtelen,
hogy a magyar színháztörté-
net hőskorából ő volt az

egyetlen, aki a leginkább
hasonlított a 19. század vé-
gének színházigazgató ideál-
jához. 

Kelemen László legendá-
ját elsőként Szilágyi Pál, szí-
nész repítette szárnyra, aki
1859–1860-ban a Nefelejts
című folyóiratban megjelen-
tette Egy nagyapa regéi

unokájának című
sorozatát, mely-
ben felidézte nagy-
bátyjának, Kele-
men Lászlónak
alakját is. 

Szilágyi nem ke-
vesebbet állított,
mint azt, hogy Ke-
lemen László Leo-
pold császár apos-
toli jóváhagyásá-
val alakította meg
színjátszó társasá-
gát. Szilágyi jó pe-
dagógiai érzékkel,
nem minden cél-
zat és „üzenet” nélkül leírta
azt is, hogy Kelemen micso-
da dicsőséget hozott apjá-
nak azzal, hogy színész lett.
Így azután Kelemen Mihály
kénytelen volt megbocsátani
fiának, s visszavonni kitaga-
dását.

A valóságot Bayer József
A magyar játékszín történe-
te című kézikönyvéből re-
konstruálhatjuk. Ebből az
összeállításból pontosan
megrajzolhatjuk Kelemen
László színi pályáját, ame-
lyet az első pesti társulatnál
töltött. 1790. október 16. –
„A társulat lelke ekkor már
tulajdonképpen Kelemen
László volt.”

1790. október 25-én és
27-én, amikor a társaság el-
ső előadásait, Simai Kristóf
Igazházi című művének be-
mutatóját megrendezte, Rá-
day Pál volt az igazgató. A
szakításra csak 1791 elején
került sor, amikor az anarc-
hia lecsillapítására új törvé-
nyeket hoztak. Hónapokkal
később, 1791. november 5-
én kelt az a szerződés,
amelyben a tagság elismerte
Kelemen Lászlót vezetőnek,
és „igazgatásainak” enge-
delmességet fogadott. Köny-
ves Máté kifejezésével (Já-
tékszíni koszorú, 1834.) Ke-
lement ekkor vezértagnak
választották. Nem sokáig

tartott ez az állapot sem,
szakemberre volt szükség,
aki a gyakorlatlan színészek-
nek a darabokat betanítja:
jött Józef Protasewicz
(Protasevitz) művészeti veze-
tő, aki 1792. április 26-án
igazgató lett, és az ő vezeté-
sével kezdődhettek a folya-
matos előadások. 1792.
május 26-án Protasewicz le-
mondott, az anyagi ügyeket
május 31-ig Kelemen László
vitte, és néhány előadást is
tartottak igazgató nélkül. 

1792. július 9-én Ráday
Pál lett ismét az igazgató,
majd őt augusztus 31-től is-
mét Protasewicz követte.
1792 decemberétől pedig
báró Podmaniczky József
állt a társaság élén, akit
1793 augusztusában Busch
Jenő váltott fel. Kelemen
Busch igazgatása idején kez-
detben inspiciens (felügyelő,
ellenőr) volt, majd régisseur
lett, erről a hivataláról Sehy
Ferenc intrikái mondatták le.
Végül 1794. június 14-től
Várady és Rózsa mellett a
társulat megbízottja volt,
Busch velük kötött szerző-
dést. Busch távozása után
1795 nyarán Kelemen meg-
unta a pártoskodást, s Bayer
szavaival: „elhagyta a süly-
lyedő hajót, és ment vidékre
új tűzhelyet alapítani.”

Gajdó Tamás

A GULAG rabjainak 
emléknapja

A Budapesti Honismereti Társaság sok éve már rend-
szeresen megemlékezik a GULAG-ra elhurcolt Kárpát-me-
dencei magyarságról a GULAG-okban Elpusztultak Emlé-
kének Megőrzésére Alapítvány koszorúzásainak népszerű-
sítésével. Idén a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai
rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából Ma-
gyarország Kormánya nevében Máthé Áron, a Nemzeti
Emlékezet Bizottság elnökhelyettese tartott megemlékezést
november 25-én reggel 8 órakor a Honvéd téri GULAG
Rabok Emlékműnél, 11 órakor a Nyugati téren Simonffy
Márta alpolgármester és Balog Zoltán miniszter mondott
beszédet.

Kelemen László mellszobra 
a budai Várszínházban

A Várszínház épülete napjainkban

A karmelita templomból
átalakított Várszínház

Kelemen László és az első magyar színtársulat
Legenda és valóság –  a magyar játékszín vezetőiről
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A Budapesti Honismereti
Társaság november 6-án
Budapest Főváros Levéltára
földszinti konferenciatermé-
ben rendezte meg éves kon-
ferenciáját Genius loci – Bu-
dapesti hétköznapok, 1945
címmel. A rendezvény részt-
vevőit dr. Haraszti Viktor, a
fővárosi levéltár főigazgató-
helyettese, és Debreczeni-
Droppán Béla, a Honisme-
reti Szövetség elnöke kö-
szöntötte, majd a Társaság
elnöke, Breinich Gábor nyi-
totta meg a konferenciát, le-
vezető elnökeként Szöllősy
Marianne-t, az újpesti Neog -

rády László Helytörténeti
Gyűjtemény vezetőjét fel-
kérve.

A konferencián közel fél-
százan vettek részt, tartalmát
tekintve pedig az egyik előa-
dó pulpituson elhangzott
megjegyzését idézhetjük: a
konferencia szervezőinek
gondos tervező munkáját di-
cséri a meghívóban szereplő
témakörök és megközelíté-
sek sokszínűsége.

1944. decembere és
1945. áprilisa közti időszak-
ban a városmajori/zugligeti
körzet közigazgatási tevé-
kenységébe adott betekin-

tést dr. Horváth J. András
főlevéltáros A budapesti ke-
rületek 1945. évi állapotfel-
mérése Némethy Károly ta-
nácsnok hagyatékában (Író-

asztalfiókban maradt jelen-
tések, 1945) címmel. Szó
esett itt a szovjet hadsereg
katonáinak értéktárgygyűjté-
seiről, nemi erőszakjairól, a
„pincetársadalmak” civilizá-
latlan világáról, ló vá gá sok -
ról, az elöljáróság megszer-
vezéséről, a gőzvontatású
„villamosról”, a katonai ter-
melés elindításáról, a légó-
parancsnokok szerepéről a
lakosság informálásában,
márciustól az első kávézók,
éttermek és az adóhivatal
megnyitásáról, archív hirdet-
ményekről, rendeletekről,
felhívásokról. 

Az 1945 második félévé-
ben kiírt városrendezési
tervpályázatot és a beérke-
zett terveket dr. Sipos And-
rás főlevéltáros Újjáépítés és
nem helyreállítás! – Város-
rendezési elképzelések és
realitások 1945-ben címmel
ismertette. A városrendezési
elképzelések a két világhá-
ború közti időszak építészeti
gondolkodását tükrözték: a

hagyományos centrális vá-
rosszerkezettel szemben sá-
vos városszerkezet kialakítá-
sa merült fel. A romhelyzet
felmérése alapján kiderült,
hogy Buda kivételével nincs
egybefüggő romterület, így
a lakosság szükséglete/igé-
nye, a helyreállítás és az új-

jáépítés ütközött egymással.
1945 nyarán a Fővárosi
Közmunkák Tanácsa is el-
kezdte érdemi munkáját...

Az 1950-ig városi rangú
Pest(szent)erzsébet életéről
Skaper Brigitta muzeológus
tartott előadást. Az 1944-es
négy bombatámadás miatt
a lakóházak 17 százaléka
(2500 ház) rongálódott
meg, a 80 ezer fős lakosság
több mint fele elhagyta a te-
lepülést. 1945 februárjában
is még sötét a város, víz-
hiány, tüzelőhiány, áram-
hiány, élelemhiány van. Sa-
ját áramfejlesztője révén az
első mozielőadás a Kossuth
moziban február 11-én volt.
A közbiztonságot a Vörös
Őrségből alakult Népőrség,
majd Rendőrség segítette.
Elindult a romeltakarítás, új-
jáépítés. A gyermekfejadag
10 dkg kenyér/nap – 216
csecsemő halt meg. Az
1945. novemberi választás
alapján 1948-ig
szociáldemokrata

Budapesti Históriák 
A Budapesti Honismereti Társaság Budapesti Históriák cí-

mű előadóest-sorozatát minden hónap első szerdai napján,
du. 5 órai kezdéssel Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi
Albert termében tartjuk (Budapest, XIII. ker., Teve u. 3–5.).
Ezek nyilvánosak, belépődíj nélküliek, minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Február 3.
– Város a városban – 80 éves Pestszentlőrinc
– Előadó: Heilauf Zsuzsanna gyűjteményvezető
– Évforduló: A fővárosi Állatkert másfél évszázada
– Előadó: Hanga Zoltán szóvivő
Március 2.
– Magyarország vezérigazgatója – Széll Kálmán
– Előadó: ifj. Bertényi Iván történész
– Évforduló: 150 éve született Bárczy István, Budapest fő-

polgármestere
– Előadó: Erdei Gyöngyi történész
Április 6.
– Ókori római temető az Óbudai Gázgyár területén
– Előadó: Lassányi Gábor régész
– Évforduló: Árnyas fák alatt.../ Emlékképek Klauzál Gábor

halálának 150. évfordulóján    
– Előadó: Bartos Mihály helytörténész
Május 4.
– Évforduló: 175 éve született Schulek Frigyes
– Előadó: Rosch Gábor építész
– Az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció fővárosi intézetei

(1871–2015)
Előadó: Biró Aurél levéltáros
Június 1.
– Egy 100 éves fővárosi golf-dinasztia
– Előadó: Szlávy Tibor sporttörténész
– Évforduló: Budapesti lóvasút históriák – a 150 éves lóvo-

nat közlekedésre emlékezünk
– Előadó: Krizsán Sándor gyűjteménykezelő

Budapesti hétköznapok, 1945
A főváros élete az ostrom után

à

Dr. Haraszti Viktor, Budapest Főváros Levéltárának 
főigazgató-helyettese köszönti a konferencián résztvevőket



2016. január Városunk – Budapesti Honismereti Híradó11

polgármestere volt
városuknak (Sza-

bó József). 
A pesti gettó életéről és

megmeneküléséről dr. Ró-
bert Péter egyetemi docens
számolt be. Ennek területe
cca. a Nagyatádi Szabó ut-
ca (ma Kertész utca), Király
utca, Károly király út (ma
Károly körút), Dohány utca
által határolt területen volt.
12 ezren laktak itt koráb-
ban, a gettósítás után 70
ezren. A napi élelmiszer
fejadag 800–1000 kalória
volt. Szó esett a nyilasok
atrocitásairól, a gettórend-
őrségről, a januári Wesse-
lényi utcai mészárlásról,
Szalai Pálról. Utóbbi a bu-
dapesti főkapitányság és a
Nyilaskeresztes Párt között
rendőrségi tisztként össze-
kötő volt – részben neki,
Him mler és Pfeffer-Vilden -
bruch (SS altábornagy)
városparancsnok taktiká-
zásának, Schmidhuber
(Wehrmacht, páncélos) tá-
bornoknak (Pest északi ré-
szét védő német/ magyar
csapatok parancsnoka) kö-
szönhető a gettó megmene-
külése.

A kávészünetben az ost-
rom alatti/utáni időszakot
tárgyaló fővárosi levéltári és
kerületi könyvekből összeál-
lított kiállítást lehetett megte-
kinteni.

Tájkép csata után címmel
Ferencváros ostrom utáni
életét Gönczi Ambrus törté-
nész, gyűjteményvezető vá-
zolta fel. A bombázások
miatt a ferencvárosi gyárne-

gyed súlyosan károsult, csu-
pán a csokoládégyár (ké-
sőbbi Budapest Csokoládé-
gyár) maradt épen. A kerü-
let 39 600 házából 10 000
körüli nem sérült, lakásból
14 ezer megsemmisült, a
Duna-hidakat felrobbantot-
ták. Az utcai harcok január
13-ig tartottak. Január 3-án
már 3 népkonyha üzemelt,

az év végére az éhezés miatt
már többszáz népkonyha
volt. A közétkeztetés min-
dennapos gondnak bizo-
nyult.

A mai XVII. kerület, Rá -
kos mente történéseit Ádám
Ferenc történész, gyűjte-
ményvezető ismertette. A te-
rületre a 18. szovjet és a 7.
román hadtest vonult be de-
cember 27–28-án. Orosz
közigazgatás létesült, január
11-én már kihirdették, hogy
16-án nyisson ki minden üz-

let. A közbiztonságra jellem-
ző volt, hogy a községi or-
vos felhatalmazást kapott
később: titokban végezhes-
sen abortuszt a megerősza-
kolt nőkön. A német nevű
lakosokat összegyűjtötték
„malenkij robotra”, Szovjet-
unióból csak egy részük tért
vissza 3–4 év múlva. A Pod-
maniczky-Vigyázó család hí-

res múzeuma a front átvo-
nulása miatt megszűnt,
anyaga egy részét az Akadé-
mia pincéje fogadta be –
ezeket a műkincseket ké-
sőbb szétosztották az orszá-
gos szintű közgyűjtemények-
be. Az első tömegrendez-
vényt május 1-jén, a sport-
pályán és az evangélikus
templom terén tartották.

A mai III. kerületben,
Óbudán 51 napig tartottak
az utcai harcok a Schmidt-
kastély ellenállása miatt, a

Filatorigátnál, a Vörösvári
úti kétszintes pincerendszer-
nél – hangsúlyozta dr. Pintér
Endre helytörténész. A há-
zak 17 százaléka teljesen
megsemmisült, 7 százaléka
maradt csak ép. A kerület-
ből „malenkij robotra” min-
tegy 8000–10 000 embert
hurcoltak el. A Tégla utcai
bőr- és nemibeteg gondozó

előtt hónapok múlva na-
ponta hosszú sorokban vá-
rakoztak a megesett lá-
nyok, asszonyok. Az 1945
nyári igazoltatás visszásá-
gairól: volt nyilasokból me-
gyei rendőrparancsnok,
földművelési minisztériumi
főosztályvezető lehetett.

A háború alatt elárvult
gyermekek sorsáról beszélt
Gyermekotthonok Buda-
pesten az ostrom után –
Sztehlo Gábor és „gyerme-
kei” a háború után című
előadásában dr. Kádár
Zsuzsanna történész. A
nyilas időszakban Sztehlo
Gábor evangélikus lelkész
védett gyermekotthonok
létesítésére kapott megbí-

zást. Több ezer gyermeket
és üldözötteket is segített
meg ezáltal. A Nemzetközi
Vöröskereszt Mérleg utcai 4.
sz. házába vitt gyerekek ke-
rültek a gyermekotthonokba
– az ostrom után 26 otthon
működött. 1945 márciusá-
ban a Budakeszi úti 45 hol-
das Weiss-Mauthner birto-
kot ingyen ajánlotta fel a
Weiss család e célra. A Jó
Pásztor Alapítvány kereté-
ben itt kezdetben 200 gyere-
ket, majd utóbb 50 árva zsi-
dógyereket is neveltek ta-
náregyéniségek – sokszor
csak a lakhatásért. 1946-
ban létrehozták a Gaudo -
polist – a magyar fiuk váro-
sának alkotmányát. Később
a Pax Gyermekotthon elvált
az alapítványtól... 1950 ja-
nuárjában minisztériumi
rendelettel államosították.  

A konferencia a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásá-
val valósult meg.

gábriel 

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” 2016. 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.

à

A kávészünetben megtekinthető könyvek a főváros 
és peremtelepülései ostrom alatti/utáni életével foglalkoznak
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Óbudai Múzeum
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: Bánpataki Ádám, 
tel.: 06-30-644-9309, 
cím: 1117 Bp., Erőmű u. 4., 
nyitva: H–P: 13–17 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.

Samodai József Zuglói Helytörténeti
Műhely
(szakmai besorolás nélkül)
Vezető: Millisits Máté
tel.: 220-6777; 06-70-675-8393
cím: 1146 Bp., Hermina u. 3.
nyitva: időegyeztetés alapján

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota
Helytörténeti Gyűjteménye
Vezető: Kiss Emília, tel.: 419-8216, 
cím: 1158 Bp., Pestújhelyi út 81., 
nyitva: K, Cs: 10–16, Sze: 14–18, 
Szo: 10–14. 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, páros heteken
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
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.

Egyesületünk, a Lánchíd
Kör kétnapos kirándulást
szervezett Rákóczi Fe-
renc fejedelem életének
színhelyeire a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gim-
názium tanulói és a Már-
ton Áron Kollégiumban
lakó határon túli diákok
számára. A diákok ellá-
togattak Sárospatakra a
Rákóczi-várba, a refor-
mátus kollégiumba,
majd felkeresték a feje-
delem szülőhelyét Borsi-
ban. Másnap Kassán a
dómban fejet hajtottak
Rákóczi és Bercsényi
Miklós sírja előtt, vala-
mint ellátogattak a „ro-
dostói” házba, ahol meg-
tekintették azt a környezetet,
amelyben Rákóczi a számű-
zetése alatt élt. 

A vetélkedővel egybekötött
kirándulás célja a szabadság-

harc történetének megisme-
résén és Rákóczi alakjának
felidézésén túl a földbirtokos

és mecénás, a jobbágyaiért
és népéért küzdő fejedelem

magányosságának és tragé-
diájának feltárása volt. Az út
alatt a résztvevők nemcsak

történelmi időutazást tettek,
hanem a 20. század tragikus
története folytán más ország-
határok mögött élő magyar
fiatalok sorsával is ismerked-
tek. A Rákóczi Szövetség és a

kassai Márai Sándor
Gimnázium diákjai kalau-
zolták a tanulóinkat Kas-
sa városában.

A program a Budavári
Önkormányzat Kulturális
Oktatási és Sportbizott-
sága, a Bethlen Gábor
Alap, a Budapesti Egye-
temi Katolikus Gimná-
zium és az Alfred L. Toth
Alapítvány pályázati tá-
mogatása révén valósult
meg. 

A szervezők a Lánchíd
Kör elnökségéből Parizán
Ildikó és Gergely Attila,
valamint a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gim-

názium részéről Devich Dé-
nes tanár volt. 

Praimajer Mária

Budavári diákok a kassai dómban (Szent Erzsébet-főszékesegyház) 
– Rákóczi Ferenc sírjánál (Fotó: Lánchíd Kör)

Budaváriak Rákóczi nyomában
Határokon átnyúló kapcsolatok
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Néhány lelkes táborhegyi
lakos alakította meg 1989-
ben az egyesületet a III. ke-
rület, Toronya utca 33. szám
alatti székházban. A házat –
amelyet a környékbeliek
azóta is Népháznak nevez-
nek – egy hegyi lakos által
ajándékozott telken építették
fel a helybeliek, saját erőből,
kalákában. Az egyesület cél-
jai és tevékenysége ma is
ugyanaz, mint a megalaku-
láskor: a Hegyvidékhez kö-
tődő kultúrális, ismeretter-
jesztő, hagyományőrző és
szórakoztató programok,
szabadidő eltöltési lehetősé-
gek biztosítása, a helyi la-
kosság számára.

Igyekeztünk feleleveníteni
a régi időkben kedvelt ha-
gyományos rendezvényeket
is. Így például az éves disz-
nótorok alkalmával jövőre
már szegény „XV. Dezső-
nek” kell meghalnia. A far-
sangokon ötletgazdag jelme-
zekben ropják a táncot ki-
csik és nagyok. Az egykor
híres szőlőtermelő vidékre
emlékezünk a táborhegyi
szüretekkel, felelevenítve a
szőlőpréselés, must- és bor-
készítés munkafázisait. 

Történelmi múltat idézünk
fel immár 13. éve az
„Óhegy Napok” három na-
pos rendezvénysorozatában,

amelynek során Óbuda
más-más történelmi korsza-
kát mutatjuk be. A program-
sorozatban kiállítások, előa-
dások, tánc- és viselet be mu -
tatók, lakomák és főzőver-
seny követik egymást és ele-
venítik meg a korabeli han-
gulatot. A főzőverseny során
minden évben megválaszt-
juk az „Óhegy legjobb sza-
kácsát és cukrászát”. Az ese-
ményeknek az egyesület
tagjai, a közönség nemcsak
szemlélői, hanem aktív részt-
vevői is, s így összefonódik
egymással – mint más prog-
ramjainkon is – az ismeret-
terjesztés és a szórakozás, a
múlt és a jelen.

A közösségépítést szolgál-
ják a kiállítások, a külföldön
járt tagjaink által készített
útibeszámolók, előadások, a
filmklub, ahol időnként egy-
egy alkotóval, színésszel is
alkalom nyílik beszélgetni.
Ifjú zenész tehetségek mutat-
koznak be nálunk, és ismert
kamarazenekarok adnak
koncertet. A bridzsklub tag-
jai sorra nyerik a különböző
versenyeket. A legfiatalabb
nemzedék is megismerked-
het egyesületünkkel, a báb-
színházi előadások, kézmű-
ves foglalkozások és játszó-
házi programok alkalmával.
Hegyi asszonyokból álló lel-

kes, amatőr tánckarunk
időt és energiát nem kí-
mélve készül fel egy-
egy rendezvény színesí-
tésére.

Az adventi időszak-
ban koszorút, kará-
csonyfadíszeket készí-
tünk, fűszeres teák és
karácsonyi dallamok kí-
séretében. Mintegy év-
záróként megérkezik ló-
háton a Mikulás a Virá-
gos-nyeregbe krampu-
szok kíséretével, és a
tábortűz fénye mellett
kiosztja ajándékait az
éneklő, kicsit megszep-
pent gyerekeknek. A rendez-
vény 4-500 gyereknek és
felnőttnek nyújt felejthetet-
len élményt minden évben.

Az évek során szélesedett,
bővült a paletta, például mű-
emlékvédelmi, felújítási fela-
datokat is felvállaltunk. Így
született újjá a barokk Szent
Donát kápolna a Farkastorki
úton, a Kiscelli Kálvária és a
Golgota-szoborcsoport vala-
mint a Szent Vér kápolna a
Doberdó úton.

A környezetvédelemre is
odafigyelünk, lakóhelyünk
tisztántartására, a szelektív
hulladékgyűjtésre biztatjuk a
„hegylakókat”. Rend be hoz -
tuk hegyvidékünk egyetlen
kis parkját, a Jablonka-par-
kot, közepén az egykori Ec-
ker-keresztet rekonstruáltuk.
Azóta a környéken lakók
tartják rendben a parkot.

2016 tavaszán állandó jel-
legű, szabadtéri kiállításon
mutatjuk be belső-Óbuda
téglagyárait, amelyek jelen-
tősen meghatározták hegyol-
dalunk domborzatát, vízraj-
zát, geológiai helyzetét, sőt a
későbbi építkezéseket is.

A hegyoldal eseményeiről,
az egyesület életéről, törté-
netéről a havonta megjele-
nő Óhegy-hírek című la-
punkban tájékoztatjuk a he-
gyi lakosokat. Azon dolgo-
zunk, hogy növekedjen
egyesületünk közösségfor-
máló ereje, ennek révén a
helyi lakosság helyhez való
kötődése. Hiszünk a közös-
ség erejében, jelszavunk:
„Egynek minden nehéz, so-
kaknak semmi sem lehetet-
len!”

Benyóné 
dr. Mojzsis Dóra

Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen!”

Gratulálunk
A Honismereti Szövetség Lantos Antal helytörténészt

harminc éves példamutató XVI. kerületi (Kertváros) hely-
történeti tevékenységéért – a kerületi helytörténeti kutatá-
sok elindítása, kiállítások rendezése, kerületi történeti múlt
feldolgozása és publikálása, a kerületi helytörténeti gyűjte-
mény megalapozása, szoborállítások kezdeményezése –
Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntette ki. Lantos
Antal a Budapesti Honismereti Társaság tagjaként 2015.
július 6-án, Szekszárdon, a XLIII. Országos Honismereti
Akadémia megnyitóján vehette át Debreczeni-Droppán
Bélától, a Honismereti Szövetség elnökétől kitüntetését.

Középkori viseletek az Óhegy Napokon 
(Fotók: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete)

Jótékonysági koncert a kálvária
felújításáért
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Stílszerűen a Magyar
Nemzeti Múzeum Pollack
termébe invitálta október 8-
án az érdeklődőket az Ybl
Egyesület A két Pollack és
Ybl című konferenciájának
meghívója. Tudományos
összejövetelükkel Pollack
Mihály, a nagy klasszicista
építész, Ybl Miklós mestere
halála 160. évfordulójának
állítottak emléket.

Az egyesület XVI. Ybl kon-
ferenciáját dr. Csorba Lász-
ló, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum főigazgatója nyitotta
meg. Liszt Ferenc múltjának
elismert kutatója, Watzatka
Ágnes zenetörténész Liszt
Ferenc Pollack Vigadójában
címmel tartott előadásán a
művész 1839–1840 közötti,
a pesti Redoute nagytermé-
ben tartott öt hangversenyét
ismertette. 

Bibó István művészettörté-
nész Pollack Mihály, a Bécs-
ben, 1773-ban született mű-
vész, építőmester és építész
életútját ismertette: 1798-
ban jött Pestre, első munká-
ja a mai Deák téri templom
építésvezetése volt. 1812-
ben a pesti építőcéh főelöl-
járójává választotta. Téli lak-

helyén, 1855. január 3-án,
a mai Deák Ferenc utcában
álló pesti Eger-házban hunyt
el. 

A Magyar Nemzeti Mú-
zeum és Pollack Mihály kap-
csolatáról szóló előadás Deb-
reczeni-Droppán Béla törté-
nész levéltáros előadásaként
lett meghirdetve. Pollack élet-
műve csúcsán, 1836-tól ter-
vezte és építette a Magyar
Nemzeti Múzeumot.

A Pollack család és Ybl
Miklós kapcsolatát ismertette
Kelecsényi Kristóf Zoltán
művészettörténész. Ybl Mik-
lós a mesterjog elérése céljá-
ból (céhes időszak) 1831/
32-ben inasként állt be Pol-
lack Mihály építőmesterhez.
1832-ben már legényként
szabadult, de rajzolóként

1836 elejéig a mester mel-
lett működött. Közel húsz
megrendelése volt ez idő
alatt Pollacknak, de ekkor
fejezik be a Redoute – az el-
ső pesti Vigadó – és a Lu -
doviceum építését is. Tanul-
mányútjai után 1841-ben
társul Pollack Ágostonnal,
akivel több évig közös mun-
kái vannak: így például a fó-
ti Károlyi-kastély és a fóti
templom tervrajzain is Pol-
lack aláírásával találkozha-
tunk. Az 1850-es évek ele-
jén válik szét végleg útjuk.
Ybl Miklós tervezte Pollack
Mihály tahitótfalui síremlé -
két, örökbe fogadta Pollack
Mihály unokáját, Máriát, aki
az Ybl családnál is lakott, a
Kálvin tér 11. számú ház
harmadik emeletén.

Egy elfeledett építész cím-
mel a 19. század egyik elis-
mert budapesti építőmeste-
rére, Diescher Józsefre hív-
tuk fel a figyelmet kiadvá-
nyunk, a Városunk 2010.
októberi számában. 

2014 februárjában a Bu-
dapesti Honismereti Társa-
ság Budapesti Históriák cí-
mű, a fővárosi levéltárban
tartott előadóestjén „A ha-
zának nincsen háza...” –
Diescher József,  Pest-Buda
építésze a kiegyezés korá-
ban címmel tartott előadást
említett cikkünk írója,
Kőrösné dr. Mikis Márta
helytörténész.

A napjainkban már keve-
sek által ismert építész mun-
kásságával a Bródy Sándor
utca 8. szám alatti régi kép-
viselőház (ma Olasz Kul -
túrintézet) építése kapcsán
foglalkoztunk ismét a Váro-

sunk 2015. januári számá-
ban.

Ez a témakört az Újpesti
Polgárcentrumban novem-
ber 6-án, az Újpesti Közmű-

velődési Körben tartott tar-
talmas előadásán ismertette
ismét Kőrösné dr. Mikis
Márta. 

Kutatása alapján felvázol-
ta, hogy Diescher utolsó la-
kóhelye a Széchenyi rakpart
8. és a Zoltán utca sarkán
ma is álló saját lakótömbje
volt. Ehhez tudni kell, hogy
a 19. század építészei nem
csupán a terveket készítet-
ték, de fővállalkozói is voltak
épületeiknek. Ez nemcsak
elismerést (mint napjaink-
ban), de komoly bevételt is

hozott számukra – Diescher
is virilis adózója/képviselője
volt a székesfővárosnak.
Épületének első emeletén
helyezte el a Dunára néző
ebédlőjét, amelynek három
ajtaja felett egykor Lotz Ká-
roly freskói voltak (Tavasz,
Nyár, Ősz).

Az előadásán elhangzott,
hogy Budapest Főváros Le-
véltára 2016-ban tervezi
megjelentetni Erény és szi-
lárdság – Diescher József
munkássága című kötetét. 

—gt—

Pollack Mihály, a haza múzeumának építője
Konferencia az Ybl Egyesület szervezésében

Than Mór festménye 
Pollack Mihályról

Civil kezdeményezésnek 
köszönhető

Egy neves építész emlékének ápolása

Kőrösné dr. Mikis Márta 
a Szépművészeti Múzeum
raktárában Diescher József
építész mellszobrával
(Caspar von Zumbusch
alkotása)

Vörösmarty Mihály Országháza című versével Kőrös András, 
a Közművelődési Kör elnöke nyitotta meg az előadást
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Idén novemberben jelent
meg az Óbudai Múzeum
kiadásában dr. Simon Kata-
lintól A Szent Péter és Pál
Főplébánia története – Kato-
likus egyházi élet Óbudán a
18. századtól napjainkig cí-
mű könyve. A múzeum az
egyházközösség millenniumi
emlékévéhez kapcsolódva
hasonló című kiállítást ren-
dezett a közösség történeté-
ről, és ennek vonatkozásá-
ban kérte fel a szerzőt a kötet
megírására. (Kiállításukról az
előző számunkban írtunk – a
szerk.) Azonban a kiadvány
már a kezdetektől többre hi-

vatott és jóval többé vált,
mint egy tárlatvezető.

A szerző a könyv első ré-
szében az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Főplébánia törté-
netével foglalkozik, annak tá-
gabb történelmi kontextusá-
val, a hozzá kapcsolódó egy-
házi építményekkel, fíliákkal
és a hitélettel együtt. Az előz-
ményekben az ókori Óbuda
területén megtalálható ke-
reszténység, majd a főbb kö-
zépkori egyházi intézmények
kerülnek bemutatásra. 

A török kort követő, a
Zichy-család nevével fémjel-
zett időszakban Óbuda új
arculatot kapott. Egyrészt a
betelepítések következtében
megváltozott a lakosság ösz-
szetétele, másrészt a nagy
volumenű építkezések ered-
ményeképpen a település
karaktere is más lett. Ennek
meghatározó része a 18.
század közepére felépült
Szent Péter és Pál fő plé bá -

nia templom, illetve maga a
plébánia épülete is. 

Az elkövetkező évszáza -
dokban több tehetséges plé-
bános teljesített itt szolgála-
tot, és tevékenységüknek
köszönhetően kiemelkedő
hitélet zajlott az egyházkö-
zösségben. Ennek a folya-
matnak a jegyében a 19–
20. század fordulóján ez a
tevékeny katolikus közösség,
a kor modern, szociális in-
tézményeivel, megoldásaival
próbálta enyhíteni a telepü-
lést érintő társadalmi problé-
mákat. A 20. századi viszon-
tagságok – a háborúk, a ki-
telepítések, a régi Óbuda
felszámolása – ellenére az
egyházközség átalakulva, de
a mai napig megmaradt.

A kötet második részében
– az „Adattárban” – a szerző
aprólékos kutatói munkával
készítette el az egyházközös-
ségnek és filiáinak a 18. szá-
zadtól kezdődően itt tevé-

kenykedő plébánosait, káp-
lánjait, diakónusait és admi-
nisztrátorait tartalmazó, lexi-
konszerű összeállítást. Szin-
tén ebben a részben kaptak
helyet a templom épületével
kapcsolatos 18–20. század-
ban keletkezett felmérések
és tervek, illetve a plébánia
történetét bemutató, kiállí-
tásban is szereplő nagyszerű
használati-, kegy- és műtár-
gyak fényképei.

Az elmúlt évtizedek tekin-
tetében a témában már több
kiadvány is megjelent, azon-
ban e legújabb feldolgozás-
ban a történész-levéltáros
szerző tudományos igényes-
séggel készítette el az egy-
házközség történetének ap-
rólékos áttekintését, illetve
állította össze annak részle-
tes adattárát. Ebből faka-
dóan a kötet nemcsak az
Óbuda iránt érdeklődőknek
tartalmaz érdekességeket,
hanem az egyháztörténet, a
vallástörténet kutatói számá-
ra is számos fontos informá-
ciót foglal magában.

Viszket Zoltán

Az Újpesti Városvédő
Egyesület a Magyar Tudo-
mányos Akadémia alapítá-
sának 175. és Újpest város-
sá nyilvánításának 100. év-
fordulóján (2007) állította az
Újpesti Két Tanítási Nyelvű
Műszaki Szakközépiskola
bejáratának két oldalán el-

helyezett márvány emlék-
táblákat a városukhoz, majd
a kerülethez kötődő, fejlődé-
sét segítő akadémikusoknak.
Azóta is minden évben a
Magyar Tudomány Napja
alkalmából megszervezik
koszorúzását, együttműköd-
ve a szakközépiskolával, Új-
pest Önkormányzatával és a
kerületi civil szervezetekkel.

November 12-én Winter -
man tel Zsolt polgármester az
önkormányzat képviseleté-
ben, valamint a szervező civil
szervezetek vezetői helyezték
el koszorúikat az iskola falán
elhelyezett emléktábláknál –
az akadémikusokról Szöllősy
Mari anne, az Újpesti Város-
védő Egyesület elnöke, egy-
ben az újpesti Neogrády
László Helytörténeti Gyűjte-
mény vezetője emlékezett
meg.

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!

Egyházi élet Óbudán 
Szent Péter és Pál Főplébánia

Akadémikusaikra emlékeztek

Szöllősy Marianne méltatta 
a kerület akadémikusait
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Két évszázad alatt négy
mártír miniszterelnöke volt
országunknak: gróf Batt -
hyány Lajost minden kor-
szakban elismerték – osztrák
katonák végezték ki, szobrá-
val (2008-tól) a Batthyány
téren találkozunk. Gróf Tisza
István megítélése sokszor
változott a dualizmus idősza-
ka alatti meghatározó szere-
pe miatt – az őszirózsás for-
radalom napján katonák
gyilkolták meg, szobra most

ismét (2014) a Kossuth té-
ren áll. A kommunista Nagy
Imrét elvtársai végeztették ki
– a sors fura fintoraként
szobrát is ők állították
(1996) az V. kerületi Vérta-
núk terén. 

Gróf Bethlen Istvánt 71
éves korában (!) teljesen
jogtipróan Szovjetunióba
hurcolták. 1946. október 5-
én egy moszkvai börtönkór-
házban halt meg – egyetlen
fővárosi egészalakos szobrá-

val (2013, Stremeny Géza
alkotása) a Szent György té-
ren találkozhatunk. Bethlen
egy évtizedes miniszterel-
nöksége alatt (1921–1931)
a Trianon utáni határok kö-
zé kényszerített ország gaz-
dasága talpra állt, lehetővé
téve a korszak kulturális és
szociális reformjait.

Szobrának átadásakor a
Várnegyed polgármestere,
Nagy Gábor Tamás az ava-
tás napját a hazatérés ünne-
pének nevezte, mert szobra
révén az egykori miniszterel-
nök visszatért a néhai mi-
niszterelnöki hivatal, a Sán-
dor-palota közelébe. 

(gáti)

Bethlen Gábor-díjat ka-
pott a Kárpát-medencei ma-
gyarság értékeinek bemuta-
tásáért, megőrzéséért, törté-
neti múltunk ápolásáért a
Honismereti Szövetség által
kiadott Honismeret folyói-
rat. A Bethlen Gábor Alapít-
vány legmagasabb díját no-
vember 14-én a pesti Viga-
dó Sinkovits Imre Kamara-
színpadán az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke, Le-
zsák Sándor adta át a folyó-
irat szerkesztőségét képvise-
lőknek: Bartha Évának,
Deb reczeni-Droppán Bélá-

nak és dr. Selmeczi Kovács
Attilának.

Az 1980-as évek elején ci-
vil kezdeményezésként létre-
hozott Bethlen Gábor Ala-
pítvány indulásakor megfo-
galmazott célja: „Azokat a
vállalkozásokat óhajtjuk ösz-
tönözni és támogatni, hatá-
rainkon belül és azokon túl,
melyek a magyarság törté-
nelme során felhalmozott
értékeit tudatosítják, hitele-
sen értelmezik, őrzik és gya-
rapítják, s amelyek e térség
népeinek megbékélését elő-
segítik.”

Egy új, kerületi helytörté-
neti folyóirat bemutatásának
lehettünk szemta-
núi november 20-
án, az Eötvös ut-
cai Csokonai Mű-
velődési Házban.
A stílszerűen He-
lyem-Házam-Pa-
lotám nevet viselő
kiadvány, a XV.
kerület helytörté-
neti értesítője fele-
lős szerkesztője Kiss Emilia, a
kerületi közgyűjtemény, Rá-
kospalota, Pestújhely és Új-
palota Helytörténeti Gyűjte-
ménye vezetője. Elmondása
alapján a B/5-ös formátumú
kiadványuk számainak meg-
jelentetését negyedévente
tervezik, az anyagi hátteret a
Csokonai Művelődési Köz-
pont biztosítja.

Mintegy félszáz oldalas első
számuk címlapján egy archív
képeslapnak köszönhetően a
Régi Fóti út és Rákosmező
utca sarki egykori Gonda

kocsma bejárata tekint le
ránk – címoldala alján a ke-

rületet alkotó há-
rom település-
részhez kapcsoló-
dó egy-egy írás,
és egy irodalmi
vonzatot sejtető
tanulmány címét
olvashatjuk. 

Beköszöntő szá-
muk kilenc szer-
zője valamilyen

úton-módon kapcsolódik
kerületükhöz: kerületi lakos,
itteni dolgozó, vagy a kerü-
let múltját, családjait kutató
személy. Írásaik témaköre a
jelen, a közelmúlt és a távo-
labbi múlt történéseihez
kapcsolódik, szépen lefedve
a három településrész egy-
egy jelentős eseményét –
ezek egy későbbi rovatszer-
kezetet is talán sejtetnek, ha-
sonlóan a szomszédvár, Új-
pest 1994-től megjelenő,
önkormányzati kiadású
helytörténeti értesítőjéhez.

Bethlen-szobor a Várban
Mártír miniszterelnökünk „visszatérése”

Honismeret – kitüntetve
Helyem-Házam-Palotám

Bartha Éva, Lezsák Sándor, dr. Selmeczi Kovács Attila 
és Debreczeni-Droppán Béla – Bethlen Gábor-díj átadása

Gróf Bethlen István,
Magyarország
miniszterelnöke


