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Csepeli vas-útak
Száz év közlekedési krónikája

Fafaragások a Szent István kápolnából

Hazánk talán egyik legérdekesebb, de minden bizonnyal legszokatlanabb
templomáról keveset tudunk. Bár közel hetvenöt
éve, hogy felszentelték,
mégis mindössze 24 évet
volt a hívek elõtt nyitva.
Az építkezések megkezdése elõtt csupán az a természetes barlangüreg létezett, melynek kemenceszáj
alakú bejárata jól látható a
Szent Gellért térrõl. Egyes
leírások innen eredeztetik
Pest városa nevét. A pest
szó a szláv nyelvekben kemencét, barlangot, üreget
jelent. Ez a feltûnõ természeti képzõdmény (a pest)
az akkor még szinte teljesen kopár sziklafal oldalán
messzirõl is jól látható jelként figyelmeztette mind a
szárazföldön, mind a Dunán, az akkori városba
igyekvõ utasokat, kereske-

dõket, úticéljuk elérésére.
De nemcsak a mai pesti oldalról idetelepített szlávok,
hanem az itt élõ németek is
Ofen-nek nevezték ezt a városrészt, amely a szláv szóval azonos jelentéssel bír.
A hatalmas üreget a templom elkészültéig, egy évszázadokkal korábban itt letelepedett remetérõl, Szent Iván
barlangnak nevezték. Iván
remete a történelmi források szerint, az akkor még a
barlang elõtt feltörõ forrásvízzel gyógyított. Késõbb
ezek a vizek lejjebb és lejjebb húzódtak, egészen a
Duna szintjéig. Napjainkban ezek a hegy alatt található melegvizû források
nagyon kellemes természetes fûtést biztosítanak az
egész templomban.
A templomépítés története 1924-ben kezdõdött.
(Folytatása a 4. oldalon.)

A fõváros árnyékában
Az újpesti iparváros bõrgyárainak a fejlõdése nem
volt társ nélküli. Könnyûipara után a magyar Manchester elnevezést is használták rá, és ide települt az
izzó- és gyógyszergyártásunk meghatározó része. (Írásunk a 7. oldalon.)

Csepel község fejlõdését
szigeti fekvése miatt az
1717-ben bekövetkezett újratelepítését
követõen,
több mint másfél évszázadig közúti átkelõ hiánya gátolta.
Pest, Buda és Óbuda
egyesítésének idején elkészült, hídként is szolgáló
Csepel és Erzsébetfalva között 1872-ben felépített
Gubacsi-zárógáttal nyert a
község állandó összeköttetést a külvilággal.
A kiegyezést és Budapest
megszületését követõ fellendülés hatására gyorsan
növekedtek és az elõvárosi
fejlõdés útjára léptek a
nagyvárost övezõ települések. A Fõvárosi Közmun-

kák Tanácsa törvényben
biztosított jogával élve már
az 1880-as évek közepétõl
kezdeményezte a közeli
helységekkel összeköttetést
biztosító helyiérdekû vasutak létesítését. Addigra
már a Kárpát-medence vasúti központjává fejlõdött
Budapestrõl sugárszerûen
induló vasúti hálózat mellett, azokat követve tervezték az elõvárosi közlekedési
hálózatot.
Elsõnek 1887-ben engedélyezték a BudapestVágóhíd-Dunaharaszti vonal építését  a korabeli
vasútépítés magas színvonalára és gyorsaságára jellemzõen  még abban az
esztendõben augusztus 7-

A BHÉV egyik villamosvonata az 1910-es évekbõl

Budapestiek
 Budapestért
A Budapesti Honismereti Társaság alapításának tízéves jubileumáról
emlékezett meg. Az egy
évtized alatt végzett
munkájukról a 2. oldalon olvashatnak rövid
összefoglalót.

én megindultak a szerelvények a Ráckevei-Duna bal
partját követõ sínpáron Soroksárig, majd november
24-én Dunaharasztiig közel
20 kilométeres távon.
A következõ esztendõben
a Keleti pályaudvar melletti
állomástól 1878. július 20tól az újabb elõvárosi vasút
a Gödöllõi-dombok felé
(Folytatása a 9. oldalon.)
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Budapestiek-Budapestért
Tízéves jubileum
Idén sok civil szervezet- személyes megmérettetést
hez hasonlóan a Budapesti igénylõ fõvárosi döntõbe is
Honismereti
Társaság több mint hatvan csapat ju(BHT) is tízéves jubileumá- tott el.
ról emlékezhet meg. A FõBehatároltságából elsõ ízvárosi Bíróság 1991. au- ben, az 1994-ben meghirgusztus 8-án, 3840 sor- detett Kettõs tükörben az
szám alatt jegyezte be a tár- oktatás c. országos pályásadalmi szervezetek nyil- zat kiírásával kívánt az egyevántartásába az egyesüle- sület kilépni, melynek ünnetet.
pélyes eredmény hirdetése
Kezdetben a Társaság a 1995-ben történt meg. Ekhasonló jellegû megyei kor egy elsõ, egy második
szervezetekkel összehason- és két harmadik díj ünnepélítva azoknál hátrányosabb lyes átadására került sor. A
helyzetben mûködött, fõvá- BHT 1997. évi közgyûlése
rosi illetékességébõl adódó- állásfoglalása alapján egy
an  megyei szervezetekhez fõvárosi helytörténeti/honhasonló koordináló szerep- ismereti fórum létrehozása
kört sokkal nehezebben tu- kezdõdött el egy kiadvány
dott megvalósítani. A fõvá- (hírlevél/híradó) megjelenrosi nagy közgyûjtemé- tetésének elõkészítésével. A
nyekkel tagjainak nyugdíja- VÁROSUNK  Budapesti
zása miatt csökkent kap- Honismereti Híradó 1998.
csolata. Mindezt még nö- márciusában jelent meg elvelte, hogy Budapesten volt sõ számával. Az ingyenes
legerõsebb a Városvédõ kiadványnak változatlan paEgyesület tevékenysége, raméterekkel (A/4-es formely jórészt lefedte a BHT mátum, 12 oldal, 1.000
céljait. Érdemi mûködését példány...) ma már 12. szátagjainak munkája és a ke- mát tarthatjuk kezünkben,
rületi helytörténeti gyûjte- és remélhetõ, hogy finanszímények egy részének tá- rozási alapjait késõbb is
mogatása tette mégis lehe- meg tudjuk teremteni. A
tõvé.
megvalósult fórum által a
A BHT rendszeresen közremûködött a Honismereti Szövetség
és a Magyar Nemzeti Múzeum által
egy-két évenként
meghirdetett országos középiskolás mûvelõdéstörténeti vetélkedõk
fõvárosi döntõinek
elõkészítésében és
lebonyolításában.
Saját anyagi forrá- Felkelt a Napunk vetélkedõ logoja
saink kapcsolásával elértük, BHT tevékenysége bekerült
hogy az utolsó vetélkedõre a budapesti köztudatba,
(1999/2000  Felkelt a kapcsolataink megerõsödtek
Napunk...) már száznál a fõvárosi nagy közgyûjtetöbb, egyenként háromfõs ményekkel, a kerületi civil
fõvárosi csapat küldte be a szervezetekkel és helytörtékitöltött munkafüzetét és a neti gyûjteményekkel. Rend-
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Budapest Gyûjtemény
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Az évszázados múltra visszatekintõ gyûjtemény
nagy segítséget nyújt a fõváros és elõdtelepülései
múltjában búvárkodóknak. A Budapesti Honismereti Társaság május 11-i közgyûlésén, a Budapesti
Történeti Múzeum Királypincéjében Sándor Tibor,
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményének vezetõje adott tájékoztatást a gyûjtemény
múltjáról és jelenérõl.
A Budapest Gyûjtemény a fõváros helyismereti
szakkönyvtára, múltja a XIX. századi elõdintézményekig terjed. Napjainkban mintegy 100.000
könyv, kézirat, hírlap és folyóirat férhetõ itt hozzá.
Mûködési feltételei most elõször lesznek a kor elvárásainak megfelelõek: légkondicionálás, modern
raktár, korszerû szolgáltatások... Sajtótár, címtár,
adattár, monográfiák, irodalmi blokk (egy-egy városrész hangulatát, rétegzõdését tükrözõ mûvek) segíti
az eligazodást. Kivágat-gyûjtemény, kisnyomtatvány-tár, mintegy 120.000 fotó is támogatja a kutatók munkáját. A gyûjtemény bibliográfiái 1990-ig
nyomtatott, azután számítógépes feldolgozásban
férhetõk hozzá. A Budapest története c. bibliográfia
1980-ig CD-n is hozzáférhetõ. Folyamatban vannak
az adatbázisok fejlesztései, 13 számítógépen érhetõ
el a meglévõ anyag. A Tanulmányok Budapest múltjából c. sorozatból nyomtatott bibliográfia készül. Az
FSZEK több könyvet adott ki, Hitélet Pest-Budán c.
kiállítása még megtekinthetõ. A Budapest Gyûjtemény szolgáltatásairól az interneten is található információ.
szeres kiadásával az Alapszabályunkban rögzített célok
megvalósulását
nagymértékben
elõsegítettük.
Köszönet illeti
mindazokat, akik
munkájukkal, vagy
pártfogó támogatásukkal segítették
a BHT céljainak
megvalósulását,
programjaink lebonyolítását, lapunk megjelenését.
Tíz év alatt több
kitüntetést,
emléklapot
kaptak tagjaink munkájuk
elismeréseként a Honismereti Szövetségtõl. Halász
Péter Bél Mátyás díjban részesült (1995), Karacs Zsigmond és dr. Rédey Pál

Honismereti Munkáért emlékérmet kapott (1998 és
2000-ben). Emléklappal
több tagunkat tüntették ki:
1993-ban Berkó Gyula, dr.
Gecse Albert, Grünwalsky
Károly, dr. Hegedüs Zoltán,
dr. Meskó Sándor, dr. Mód
Aladárné, Rajna György,
dr. Rédey PÁL, dr. Z. Szõke Pál; 1998-ban Bogyirka
Emil, Szatmári Ildikó, dr.
Tóth József; 1999-ben
Bóta Piroska, Gábriel Tibor, dr. Meskó Sándor;
2000-ben Berkó Gyula és
Szöllõsy Marianne. Idén
Bél Mátyás díjat fog kapni
Bartha Éva, emléklapot
Garbóci László, Gönczi
Ambrus, Kadlecovits Géza
a XXIX. Honismereti Akadémián, Kecskeméten.
(gábriel)
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udafok település közel három évtizedes
küzdelme, óhaja, reménye 1926-ban vált valóra. A magyar királyi belügyminisztérium 5940/1925.
/IV. számú rendelete alapján Budafok nagyközséget
várossá nyilvánították. A
Rakovszky Iván belügyminiszter által aláírt, 1926. ja-
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BUDAFOK VÁROSÁRÓL
75 éves jubileum
elõkészítését, megindítását
jelentette.
A közel féléves elõkészületeket követõen 1926. június 29-e volt a hivatalos
városavatási
ceremónia
napja. Az ünnepi szentmi-

ros közadakozásból elkészült, Hõsök szobrát leplezték le (Orbán Antal szobrászmûvész munkája), majd
a város e napon átadott
napközi otthonát és bölcsõdéjét avatták fel. Az ünnepséget utcai fásítások, térrendezés elõzte meg.
A várva várt nagy nap eufórikus hangulatát a hétköznapok szorgos tenni akarása váltotta fel. Ma, utólag
megállapítható, hogy a közelgõ vészterhes idõk ellenére Budafok rendkívül dinamikus fejlõdést produkált. A várossá nyilvánítást
követõ években épültek fel
a városi kislakások, csatornázás kezdõdött, útépítések
történtek, az Anna utcai

1950-ben Budafok városának, fõvárosba való kényszertagosítását követõen, a
korábbi évtizedek dinamikus fejlõdése megtorpant.
Az utolsó fél évszázad Budafok történetében  már a fõváros XXII. kerületének részeként  jóval szerényebbre
sikeredett. 195070 között
jószerével csak az egészségügy fejlõdésérõl beszélhetünk, majd a 70-es éveket
követõen mi is megkaptuk a
magunk lakóparkjait: tízemeletes monstrumok révén. A
rendszerváltást követõ utolsó
tíz esztendõben ismét felgyorsul e városrész fejlõdése
elsõsorban a gáz, csatorna
és útépítések révén.
Remélhetõ, hogy a várossá válást követõ elsõ 15
esztendõ, valamint az utolsó évtized lendülete további
jelentõs fejlõdést indukál

Budafok, városháza (1929)

nuár 26-án kelt levél, melyet a községi képviselõtestület elõtt 1926. február 3án Ábel József másodbíró
nyilvánosan
felolvasott,
már a nagyszabású tervek

sét követõen  az újonnan
megválasztott városi képviselõtestület jelenlétében,
Záborszky Nándor polgármesterrel az élen  zajlottak
az ünnepségek. Elõbb a vá-

Országos
Néprajzi Gyûjtõpályázat
Hat témakörben hirdeti meg 2001-2002. évre a
Néprajzi Múzeum a XLVII. Országos Néprajzi Gyûjtõpályázatot, amelynek benyújtási határideje 2002.
március 1. A pályamunkák lehetséges témakörei:
népi vallásosság és szakrális emlékek az ezredvégi
Magyarországon; az 1848-49-es szabadságharc emlékezete napjainkban; a falusi és városi kisközösségek
mindennapjai; mai tárgyaink története  eszközleltárak készítésével; a településkép változása a XIX-XX.
században; hadifogság, munkatábor, internálás. A
pályázaton csak amatõrök, lokálpatrióták vehetnek
részt. A részletes pályázati felhívás a Honismeret c.
folyóirat 2001/3. száma 133-135. oldalain és Néprajzi Múzeum internetes honlapján (www.neprajz.hu)
található meg.

Duna-parti hétvége a néhai városban

elemi iskola építése befejezõdött, és 1929-re elkészült
a minden korabeli igényt kielégítõ modern városháza
épülete (régi ipari épületek
 az egykori Brázay-féle
sósborszesz gyár  átalakításával, bõvítésével). A
Pannónia utcában egy teljesen új iskola és óvoda
épült. A városháza tõszomszédságában pedig az ország legmodernebb postapalotáját adták át a 30-as
évek elején.
A háború éveit és a 40-es
évek második felét leszámítva úgy a helyi, mint az
országos közvélemény elismerte a város fejlõdését.

Dél-Buda e területrészén. A
ma már jócskán felforgatott, megkevert lakosság
lassanként újra sajátjának
érzi a városrészt, s ez is remény lehet a következõ 75
év sikertörténetéhez.
Az eseményre emlékezve, a Savoyai Jenõ téri történelmi emlékfalnál a várossá válás 75. évfordulójára táblát avattak Záborszky
Nándor  Budafok elsõ polgármestere  bronz dombormûvével. Emléktáblánk
BudafokTétény Önkormányzatának és a Savoyai
Jenõ Asztaltársaságnak köszönhetõ.
Garbóci László
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Budapest Sziklatemploma
l folytatás az elsõ
oldalról
Egy magyar zarándokcsoport a világhírû franciaországi kegyhelyen, Lourdesban járt. Itt merült fel a
gondolata, hogy egy hasonló  méreteiben természetesen jóval kisebb 
szentély létesítésének. A
Sziklatemplom Bizottság
megalakulása után, komoly
összefogással, nagyon sok
jószándékú és nem utolsó
sorban önzetlen segítséggel
1926. május 23-ra készült
el a templom, mely akkor
még csak a Szent Iván-barlang természetes üregébõl
állott. Ezt többszöri robbantással, bõvítéssel alakították
végleges formájára. A
templomépítéssel és a hozzátartozó neoromán stílusú
kolostorral, mely a fõhajón
keresztül közelíthetõ meg,
1934 tavaszára készültek
el. Ekkor vette birtokba a
kolostort a szülõföldjére hazatelepülõ egyetlen magyar
alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok.
A rend alapítója Boldog
Özséb 1200 körül született.
1247-ben kanonoki rangjáról és vagyonáról lemondva
a Pilis rengetegébe vonult
és három évig élte a remeték csendes, egyszerû,
mégis nagyon nehéz életét.
1250-ben, Isten akaratából, mely egy látomásban
adatott tudtára, összegyûjtötte a Pilisben és az ország
távolabbi részein élõ remetéket, hogy imádságukat,
áldozataikat közösen ajánlják Istennek, a történelem
viharaiban oly nagyon
megtépázott nemzetünkért.
Sajnos, 1786-ban II. József, a kalapos király sok
más renddel együtt a pálosokat is feloszlatta. Így ennek a magyar földrõl származó, magyar lelkiséget
hordozó, életüket a magyarságért áldozó rendnek
mindössze két kolostora
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lourdes-i Szent Szûz szobrát
találjuk. A külsõ barlang kialakítása a lourdes-i grotta
mintájára történt. Szemben
a régi kórus fölött a rendalapító Boldog Özséb szobra áll. De megtalálható itt a
szent életû hercegprímás
Mindszenti József bíboros
reliefje is, hisz õ maga sze-

maradt meg, mind a kettõ
Lengyelországban. A Boldogságos Szent Szûz oltalmazta õket a czestochowai
híres kegyhelyen. Innen indultak útnak és kezdték
meg újból, 150 évi kényszerû szünet után a magyarság szolgálatát.
1950-ben a kommunista diktatúra emberei
kíméletlen barbársággal rontottak mindarra,
ami érték, s ami útjukban állt. A szerzeteseket egyetlen éjszaka teherautókra rakták és elszállították. Legtöbbjüket nevetséges kirakatperekben, melyek nélkülöztek minden igazságot, ártatlanul börtönbüntetésre ítélték.
Szent Pál szavaival élve, módfelett sok verésben és üldöztetésben volt részük. A
templomot 1951-ben
tönkretették és bezárták. Helyén karsztvíz Bejárat napjaink sziklatemplomába
megfigyelõ állomást alakí- mélyesen többször is járt
tottak ki, a kolostort pedig ebben a szentélyben. Nem
az Állami Balett Intézet sokkal a templom bezárása
használta, mint kollégiu- elõtt több tízezer zarándok,
mot. 1990-ben kapták visz- mely egészen betöltötte
sza kolostorukat a pálos lent a teret, hallgatta itt szaatyák, és nyitották meg a vait.
Sziklatemplomot, melynek
A külsõ barlangból egy
bejárata elõl 1992-ben (re- alagútszerû folyosón juthaméljük végleg) leomlott a tunk a mesterségesen kialavastag betonfal.
kított, és mélyebben való
A ma idelátogatók a régi fekvése miatt altemplomSziklatemplomból nem sok nak nevezett részbe. Jelenmindent találhatnak. A leg itt tartják a szentmiséket
templom helyiségeit, a ko- és a különbözõ imádságolostor épületét, és azt az kat. Az elsõ, amit észreveegy-két alkotást leszámítva szünk ide belépve, a kelle melyek régi fényképek mes hõmérséklet, mely téalapján lettek helyreállítva  len-nyáron 21ºC.
minden új.
A templomot Magyarok
A templom bejáratához Nagyasszonya tiszteletére
érve, annak vasrácsán a pá- szentelték fel, ezért is talállosok címerét láthatjuk, hatjuk meg nem sokkal a
melynek elemeit a rend vé- bejárat után a Szûzanyának
dõszentjének és névadójá- a magyar Szent Koronával
nak, Remete Szent Pálnak ékesített szobrát. A közelééletébõl vett képek alkot- ben Remete Szent Pál és
ják. A külsõ (a régi Szent Szent István szobrait heIván) barlangba lépve a lyezték el. Az altemplom-

nak ennek az elsõ részébõl,
a vastag oszlopok között 
melyek egy természet alakította képzõdmény benyomását keltik, annak ellenére, hogy pusztán a robbantások ilyen szerencsésen
alakító erejének köszönhetik formájukat  pillanthatjuk meg a szentségi kápolnát, ami egy IV-V. századból való szentélynek
a másolata.
A templom belseje felé tovább haladva a lengyel kápolnához jut el a
látogató. A háború szomorú emlékét õrzi ez a
hely, és azt az imádságos és Istenben bízó lelkületet, mellyel, a templomban menedéket kapó lengyel testvéreink a
háború végét és hazájukba való visszatérés lehetõségét várták. Az itt
található oltárt a lengyelek címerébõl, a Jagellósasból alakították ki, és
azon a czestochowai
kegyhely híres Fekete
Madonna képének egy
másolatát helyezték el.
A lengyel kápolnából már
teljesen rá lehet látni  a
templom többi részéhez viszonyítva nagynak mondható  fõhajóra. A nagyon érdekes zöld eozinnal
díszített pyrogránit oltár a
pécsi Zsolnay Porcelángyárban készült és felállításakor Szent Gellért püspök
ereklyéjét helyezték el benne.
A fõhajóból egy átjárón
keresztül a kolostorba juthatunk, ahol egy kis kápolnát alakítottak ki. A Szent
Istvánról elnevezett kápolna belsõ berendezését
Ferencz Béla, marosvásárhelyi születésû, jelenleg Kaliforniában élõ díszítõ faszobrász készítette és ajándékozta a kolostornak. Az
õsmagyar, avar- és honfoglaláskori motívumokkal gazdagon díszített tárgyakat
72 éves korában
kezdte el kifaragni è
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hársfából, és mindössze négy és fél év
alatt elkészült munkájával.
Gazdag történelmi örökséget, a nemzeti, vallási,
természeti
értékeinket
mintegy összefogó Sziklatemplom, ha nem is teljes
képet, de egy finom metszetet ad arról, ami magyar.
Bízunk benne, hogy a fo-
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lyamatosan szépülõ templom és az itt szolgálatot teljesítõ, ígéretes fejlõdésnek
indult magyar alapítású
rend, a pálosok, Pázmány
mondása szerint, valóban
az ország fejlõdésének jelzõje, és nemcsak jelzõje,
hanem annak segítõje is
lesz.
Bánk testvér

A lóvasút diadalútja I.
Jövedelmezõ fõvárosi befektetések
A nagyvárosiasodás útját
járó Pest-Buda a XIX. század második felében új tömegközlekedési eszközzel
gyarapodott. A lovak vontatta, sínen futó jármû megjelenése jobb utazási feltételeket biztosított elõdeinél, a
közúton haladó társaskocsi-

ben, Párizsban épült, a pesti ezen városi vasutak sorában a nyolcadik volt. Megvalósításának ötlete gróf
Károlyi Sándor fóti földbirtokostól származik. 1863.
évi beadványa szerint a család birtokához tartozó
Káposztásmegyert, vala-
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A Sziklatemplom a szentmisék és imádságok idején
reggel 9-tõl este 9-ig látogatható. A Szent István-terem
faragásai szombat és vasárnap délután 2-4-ig tekinthetõk meg. Csoportokat telefonon, vagy levélben történõ
bejelentkezés után más idõpontokban is tudnak fogadni.
Szentmisék a templomban: hétköznap 11, 17 és 20
órakor, vasárnap 8.30, 11, 17 és 20 órakor.
A Sziklatemplom levélcíme: 1518 Budapest, Pf. 12.
Tel: (1)385-1529, fax: (1)361-3424.
délyt kértek. A végleges
hozzájárulást 1865. április
22-én adta ki a Császári
Királyi Kereskedelmi s Közgazdászati Minisztérium.
Az irat szerint az engedélyesek jogot nyertek arra,
hogy létrehozzák, s üzemben tartsák a Pesti Széna
(ma Kálvin) tér és Újpest
közötti vonalat, valamint
elõjogot nyertek más vállalkozókkal szemben a továb-

Az elsõ pesti lóvasút ünnepélyes megnyitása a Magyar Nemzeti Múzeumnál

nál. Elõnye, hogy forgalma
megbízhatóbb volt, egyenletesebben haladt, utasait
nem rázta össze. Az omnibuszhoz képest nagyobb tömegeket tudott szállítani és
rendszeres közlekedést biztosított. Ezért válhatott közkedveltté.
A lóvonat városi forgalomban elõször 1832-ben,
New Yorkban mutatkozott
be. Az elsõ európai 1854-

mint az édesapja, gróf Károlyi István által alapított
Újpest községet kívánta
Pest város belsõ részeivel
kapcsolatba hozni. A helytartótanács által összehívott
értekezleten, hol az építés
engedélyezésérõl tartottak
tárgyalást, Károlyi Sándor
és társai már nemcsak e vonalra, hanem a város területén más útirányokba fektetendõ lóvasútra is enge-

biakban Pest város területén építendõ lóvontatású
vasutakra. A koncesszióidõt
negyven évben határozták
meg, s kikötötték, hogy ennek lejártával minden vasútüzemi építmény és felszerelési tárgy a város tulajdonába kerül.
Egy hónap múlva, május
22-én az engedélyesek Pesti Közúti Vaspálya Társaság
néven részvénytársaságot

hoztak létre, 220 000 forint alaptõkével.
A Pest-újpesti vonalat
1866. július 30-án adták
át, ünnepélyes keretek között, a menetrendszerinti
forgalom augusztus 1-jén
indult. Az üzem igen jövedelmezõnek bizonyult, sokan vették igénybe a lóvonatot. Már az elsõ napi bevétel 130 forintot tett ki.
Az elsõ üzletév, mely a
megnyitástól az 1867. év
végéig tartott, a társaság
részvényeseinek meghozta
gyümölcsét, ugyanis a cég
részvényenként 40% osztalékot fizetett.
Az aránylag nagy bevétel
lehetõvé tette újabb vonalak építését is. 1868. október 8-án tárgyalták a mai
Astóriától a Városligetbe,
illetve e vonalból a Pest-losonci vasút indóházáig, azaz a mai Józsefvárosi pályaudvarig vezetõ lóvonat terveit.
A Városliget ekkoriban
igen fontos forgalmi célpontnak számított, sok kirándulni, szórakozni vágyó
pest-budai polgár kereste
fel  nagy utasforgalomra
számítottak. A losonci vasúton érkezõ szén városi
szállítását is a társaság szerette volna lebonyolítani.
Az ide vezetõ pálya építése
közben tartották meg a Kõbányára vezetõ újabb vonal
engedélyezési tárgyalását.
A mai Rákóczi úton, a
Rottenbiller és Damjanich
utcán át a Városligetbe
1869. május 9-tõl, a
losonci vasút vég- è
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pontjához július 1-jétõl járt a lóvasút. A
kerepesi vám-tól (amely a
Baross tér keleti felén helyezkedett el) a mai Fiumei
úton és a Kõbányai úton át
pedig szeptember 26-tól lehetett lóvonaton Kõbányáig
eljutni.
A közúti vaspálya társulat az 1868. év végén már
99 kocsival és 177 saját lóval rendelkezett. (Folytatása
következõ számunkban  a
szerk.)
Krizsán Sándor
A PKVT újpesti kocsiszíne (1870)

RÓLUNK  RÖVIDEN
Budapesti Honismereti Társaság

A

korábbi évekhez hasonlóan május 11én a Budapesti Honismereti Társaság (BHT) a
Budapesti Történeti Múzeum Királypincéjében tartotta meg éves közgyûlését.
Elsõként az Ellenõrzõ és
Számvizsgáló
Bizottság
képviseletében Ádám Ferenc számolt be az egyesület
2000. évi gazdálkodása ellenõrzése során tapasztaltakról. Az elhangzottak alapján
az elõírásoknak megfelelõ
gazdálkodás volt tapasztalható, a szükséges elszámolások és bevallások is benyújtásra kerültek.
A közgyûlés második napirendi pontjaként Gábriel
Tibor, a BHT titkára terjesztette elõ a 2000. évi tevékenységrõl szóló írásbeli
közhasznú beszámolót és
annak mellékleteit, a 2001.
évi fõbb feladatokat és azok
elõkészítettségét tartalmazó
anyagot.
A tájékoztató alapján a
BHT sikeresen elõkészítette és lebonyolította a Fel-

kelt a Napunk... címû
országos mûvelõdéstörténeti vetélkedõ fõvárosi
elõdöntõjét és döntõjét.
Ezt jelentõs mértékben
segítette, hogy a szervezet saját részrõl több mint
másfélszázezer forinttal, valamint a kapott társadalmi
felajánlások révén ezen
felül (ingyenes teremhasználatok, könyvjutalmak, tagok társadalmi munkája...)
több mint kettõszázezer forinttal tudta támogatni az
országos szintû vetélkedõ
fõvárosi részének megvalósítását.
Hasonlóképpen sikerült
2000-ben a Városunk-Budapesti Honismereti Híradó negyedévenkénti kiadása, alkalmanként ezer 
ezer példányban. Ez több
mint hétszázezer forintba
került  fedezetét részben
az 1999. évi áthozat, részben pályázati támogatások,
a kerületi önkormányzatok
támogatásai, tagjaink-szimpatizánsaink honorárium
adományai és a Budapesti
Történeti Múzeum együttmûködési szerzõdés alapján
történt hozzájárulása teremtette meg.
Év végéig megtörtént a
Budapest múltjának emlé-

kei elnevezésû forrásgyûjtõ akció többlépcsõs elõzetes egyeztetése a kerületi
helytörténeti
gyûjteményekkel/múzeumokkal. Ennek célja elsõsorban a Budapest kerületeiben mûködõ helytörténeti gyûjtemények anyagainak gyarapítása lenne a még kallódó dokumentumokkal. 2001. januárjában a fõváros nagy
közgyûjteményeivel (Budapesti Történeti Múzeum,
Budapest Fõváros Levéltára, Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár) való egyeztetés
után véglegesítõdött a pályázati felhívás szövege. A
forrásgyûjtõ akció kiírása
megfelelõ anyagi háttér
esetén lehetséges. Ennek
érdekében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz (Múzeumi és Levéltári Kollégiumok), Budapest fõváros
Önkormányzatához, a Budapest Bank Budapestért
Alapítványhoz. A fõvárosi
szintû forrásgyûjtõ akció
mintegy háromszázezer forint ráfordítást igényelne 
meghirdetése a financiális
háttér megléte esetén szeptemberben várható.
Az elõterjesztõ szóbeli kiegészítésében a BHT meg-

alapításának tízéves jubileuma kapcsán az elsõ tíz év
tevékenységérõl adott tájékoztatást (Lásd mostani
számunkban a Budapestiek-Budapestért c. írást 
szerk.), majd az idei év tervezett feladatait és azok
elõkészítettségét ismertette.
Az említett forrásgyûjtõ akció mellett idén is törekednek a Városunk  Budapesti Honismereti Híradó
negyedévenkénti kiadására
 ez is pályázati támogatások függvénye. A Magyar
Nemzeti Múzeum és a
Honismereti Szövetség által várhatóan szeptemberben kerül meghirdetésre A
közgyûjtemények 200 éves
története c. országos középiskolás vetélkedõ, melynek fõvárosi részét a BHT
fogja elõkészíteni és lebonyolítani.
Ezt követõen Sándor Tibor, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyûjteménye vezetõje ismertette
a gyûjtemény kialakulását,
mûködését és céljait, majd
a BHT a Honismereti Szövetség tisztújítása kapcsán
kialakította állásfoglalását a
tisztségviselõkkel kapcsolatosan. Ugyanekkor került
sor a BHT Elnöksége megüresedett tagsági tisztségének betöltésére: a közgyûlés Bartha Évát egyhangúlag Elnöksége tagjává választotta.
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A fõváros árnyékában II.
Iparváros Újpesten
A fõvároshoz csatolás
idején több bõrgyár mûködött Újpesten, Wolfneréké
mellett a második legjelentõsebb a Mauthner testvérek vállalata volt. 1887-ben
alapította Mauthner Mihály
egy igazi bõriparos dinasz-

ebben az évben kezdték
építeni a Károlyi Sándortól
kedvezményesen vásárolt
4000 négyszögölnyi területen. Így ír errõl a korabeli
sajtó:
Újpesti Közlöny  1882.
október 1.  A Vasút utca

Wolfner krómcserzõ mûhelye

tia leszármazottja, apja mellett, a vörös keresztnél
Mauthner Náthán pesti egy szövõgyár épül, amely
bõrnagykereskedõ volt. Mi- két hó alatt munkáit meghály megvéve Jordán Ká- kezdi. A gyár már azért naroly Váci úti gyárát, korsze- gyon elõnyös Újpestre nézrû üzemet létesített. Gõzgé- ve, mert benne 13. életévét
peket vásárolt, iparvágányt betöltött suhanctól kezdve
építtetett. 1921ben Turul Cipõgyár Rt. néven
közkereseti társaságot alapítottak,
napi 1000 pár cipõ gyártásával. A
gyár termelése
1933-tól átállt a
finombõrök gyártására, a kesztyûbõrgyártás sikerét igazolta például, hogy sokAz MPI újpesti telepe (XIX. sz. végén)
szor 200 munkás
is dolgozott a konfekciós a legkorosabb ember is, ki
részlegben. 1950-tõl jog- más munkára képtelen,
utódja az Újpesti Bõrgyár kaphat alkalmazást. Nehéz
lett. A rendszerváltás után munka nincs; a munkások
ezt is felszámolták.
csak gépeknél alkalmaztatnak. A már meglévõ 1600
A magyar Manchester
négyzetméteres kiterjedésû
Az elsõ textilüzem 1882- termen kívül jövõ tavaszra
ben került Újpestre Roger még három ép ily nagy terTatham angol vállalkozó új- met akarnak még hozzáépípesti fonodájának épületeit teni, és így községünkben
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pangó általános munkahiányon ezen gyár egy kis lendületet fog adni, ezenkívül
a budapesti határban, közvetlen az indóház mellett
Jutta-gyár szintén épül,
mely Újpest jövõjére szintén
nagy befolyással bír, mert az
ottan alkalmazandó egy néhány száz munkás nálunk
fogja szükségleteit bevásárolni és itt helyben lakni.
Az angol vállalkozó
1883-ban eladta cégét a
Magyar Országos Banknak,
mely így 1887-ig üzemelt.
1887-ben német tõkével
Magyar Pamutipar néven
éledt újjá, Magyarország elsõ és akkor egyetlen pamutfonodája. A századfordulót követõen folyamatos
fejlõdés kísérte az újpesti
textilipart is különbözõ átszervezések után más, például óbudai üzemekkel kiegészülve mûködött. A pamutgyár fejlõdését hadiüzemmé nyilvánítása is serkentette (legalább egy pozitívuma volt a két háborúnak) 1930-as adatok szerint 2500 dolgozót foglalkoztatott s ennek 15%-a újpesti, 22%-a budapesti la-

kos volt. A gyár 1948 utáni jogutódja a rendszerváltás után 5 évvel zárta be
végleg kapuit.
Rövid áttekintésünkben
meg kell említsük a ma is
mûködõ cérnagyárat, mely
nagyatádi testvérüzemével
együtt látta el a húszas évek
végétõl a háború után megmaradt magyar területeket.

1922-tõl Walkó Lajos akkori kereskedelemügyi miniszter kezdeményezésére tárgyalások kezdõdtek angol
tõkés körökkel. A Coatskonszern pozsonyi gyárának (alapítva 1901-ben)
igazgatója, Bodó Albert kapott megbízást az újpesti
gyár alapítási ügyeinek intézésére. A terület kiválasztásában ismét az olcsó telekárak játszottak szerepet.
Bodó közvetítésével Az angol tõkések megvásárolták
gróf Károlyi László káposztásmegyeri birtokának Duna mellett elterülõ 25400
négyszögöles részét. Ezzel
egy idõben a kereskedelemügyi miniszter az alábbi kedvezményeket biztosította a
készülõ cég számára: az új
gyár 15 évre szóló adómentességet élvez, 2535%-os
vámvédelmet kap, engedélyezte a nyerspamut vámmentes behozatalát. A beruházás fokozatosan valósult
meg 1924 és 1926 között.
Így történt, az 1926. április
22-én tartott avatási ünnepség idején, az üzemek már
teljes kapacitással dolgoztak. Jelentõsége országos
szempontból az
volt, hogy ipar
ezen ágazatában
a Nagyatádon német tõkével üzemelõ Mez-gyár
mellett az egyetlen volt a Trianon
után megmaradt
Magyarországon.
Helyi szempontból, pedig a nõk
foglalkoztatottsági statisztikáján
javított jelentõs
mértékben az alábbi adatok
szerint:
1926-ban: tisztviselõ: 19;
munkás férfi: 48; munkás
nõ: 230; mûvezetõ: 6; 1936ban: tisztviselõ: 13; munkás
férfi: 63; munkás nõ: 405
dolgozott a gyárban.
(Folytatása következõ számunkban  a szerk.)
Szöllõsy Marianne
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Óbudai Múzeum (Zichy kastély)
Vezetõ: Dr. Újj Írisz, tel.: 250-1020,
cím: 1033 Bp., Fõ tér 1., nyitva: K.V.: 10-18 óra
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Szöllõsy Marianne,
tel.: 370-0652,
cím: 1043 Bp., Berda J. u. 48., nyitva:
K-P.: 10-17, Szo.: 10-14 óra, zárva:
07. 01.  08. 31.
Ferencvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Gönczi Ambrus, tel.: 2187420, cím: 1093 Bp., Pipa u. 4.,
nyitva: K-P.: 10-16 óra.
Kõbányai Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Juhász János, tel.: 261-5569,
cím: 1102 Bp., Halom u. 37/b.,
felújítás miatt zárva.
Alberfalvi Helytörténeti
Gyûjtemény és Iskolamúzeum
Vezetõ: Beleznay Andor, tel.: 2086635, cím: 1116 Bp., Pentele u. 8.,
nyitva: K-Cs.: 16-18 óra,
zárva: 07. 01.  08. 31, és egyéb
iskolai szünetekben is.
Etele XI. kerületi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Dr. György Lajosné, tel.: 365-
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6126, cím: 1117 Bp., Erõmû u. 4.,
nyitva: Sze.: 15-18 óra.

Cs.: 8-16, P.: 8-13 óra, zárva az
iskolai tanítási szünetek idején.

Hegyvidéki Helytörténeti
Gyûjtemény és Kortárs Galéria
Vezetõ: Dr. Gergely Katalin, tel.: 2016607, cím: 1122 Bp., Városmajor u.
16., nyitva: K., Cs., Szo.: 10-18 óra.,
zárva: 07. 18.  08. 15.

Kispesti Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Siklós Zsuzsa, tel.: 2811619, cím: 1191 Bp., Fõ u. 38.,
nyitva: K-P.: 14-18, V.: 10-16 óra.

Angyalföldi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Juhász Katalin, tel.: 3491501, cím: 1132 Bp., Váci út 50.,
nyitva: K-Cs.: 10-18 óra, zárva: 06.
17.  08. 11.

Pesterzsébeti Múzeum
Vezetõ: Dr. Bogyirka Emil, tel.: 2831779, cím: 1203 Bp., Baross u. 53.,
nyitva: K-V.: 10-16 óráig, zárva: 07.
10.  09. 15.

Rákospalotai Múzeum
Vezetõ: Mojzes Ildikó, tel.: 419-8216,
cím: 1158 Bp., Pestújhelyi út 81.,
nyitva: K., Cs., Szo.: 10-14, Sze.: 1418 óra, zárva: 07. 29.  08. 27.

Csepel Galéria és Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sárkány István, tel.: 2767343, cím: 1211 Bp., Szent Imre tér
3., nyitva: téli idõszakban K-V.: 9-17,
nyári idõszakban K-V.: 10-18 óra,
zárva: 07. 01.  08. 31.

Rákosmenti Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Dr. Dombóvári Antal, tel.:
256-4626, cím: 1173 Bp., Pesti út
113.

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

XVIII. Kerületi Pedagógiai
Intézet és Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Pilhoffer Ferenc, tel.: 2905629, 295-0877, cím: 1181 Bp.,
Kondor Béla sétány 10., nyitva: H-

Soroksári Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sasvári Ilona, tel.: 287-0083
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105., nyitva:
K-Szo.: 14-18 óra, zárva: 06. 19. 
08. 10.

EMLÉK A SZIKLAKÓRHÁZRÓL
Érdeklõdéssel és kissé
bosszankodva olvastam a
Sziklakórházról szóló cikket. (Elõzõ számunk 12. oldalán  a szerk.) A múlt évben, a kulturális örökségek
napján szerettem volna bejutni az érdekes és szomorú
emlékû intézménybe, de az
elõzetes hírekkel ellentétben, nem lehetett bemenni.
1945. február 15-e körül
jártam ebben a furcsa kórházban. Január második felében súlyosan megsebesültem. Nagy nehézségek
árán és fáradságos, kalandos út után, a Mártonhegyi
útról eljutottam a fogaskerekûhöz közeli, Baár-Madas
Leánygimnázium alagsorában mûködõ szükségkórházba. Itt sürgõs mûtétet
végeztek rajtam. Mûtét köz-

ben közölték velem, hogy
apámat, aki a Nemzetközi
Vöröskereszt egyik öregek
otthonának az orvosa volt,
egy nyilas különítmény az
otthon összes lakójával
együtt elhurcolta, anyámat
pedig egy bombasérülés
megölte.
A Várhegyet a németek
még védték... Pest már egy
hónapja elesett és Budán is
már csak a Várhegy volt
német kézen. Február 13a, a Vár eleste után nyílt arra lehetõség, hogy fölkeressem a Sziklakórházat, az
egyetlen olyan intézményt,
ahol akkor röntgen mûködött. A néptelen, de holttestekkel, döglött lovakkal,
kiégett villamosokkal szegélyezett úton végtelenségnek
tûnt, amíg feljutottam a Lovas útra. A Bécsi kapun át

éppen egy nagyobb csoport német hadifoglyot kísértek lefelé.
Eljutottam a Sziklakórházhoz. Dante járt az
eszemben: úgy éreztem, átléptem a Pokol kapuján! A
tágas folyosókon egymás
után sorakoztak az emeletes ágyak, emeletenként
két-három, meztelen, bekötött fejû, sínezett karú és sínezett lábú férfi feküdt, ült,
szenvedõ arccal. A hõség
rendkívüli volt. A folyosó
egyik tágasabb szakaszát
üvegfal választotta ketté, az
üveg mögött mûtét zajlott!
Pár lépésnyire ettõl éppen
ételt osztottak, hatalmas
edényekbõl. Mindenütt zsúfoltság, nyüzsgés, szenvedés, bûz, izzadságszag,
vegyszerszag... A röntgen
azonban zavartalanul és ki-

fogástalanul mûködött. A
rólam készült felvételen jól
látszott a súlyos csontsérülésem.
Erõm ugyan fogytán volt,
e kaland után mégis felvánszorogtam az Úri utcába,
egy baráti családhoz. Õk
két emelet mélyen tanyáztak, a házhoz tartozó barlangban, aránylag tûrhetõ
körülmények között. Teát
és cukrot (!) kaptam tõlük
és kölcsönösen örültünk
annak, hogy élünk.
A leírtakhoz hasonló emléke sok, idõs embernek
van Budapesten. Csak
azért írtam le a szorongató
élményt, mert az olvasott
tudósítás felkavarta az emlékeket és bosszankodtam,
amiért én kimaradtam az
említett látogatásból.
Dr. Bogárdi Mihály
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begördült a gyárba, ahová
a vágány az I. számú kapun
át vezetett. Az új villamos
az elsõ hónapokban csak a
gyár teheráru forgalmát bonyolította le. Csak néhány
hónap múlva indult meg a
személyforgalom. Ez a sínpár a világhoz való kapcsolódást jelentette. A HÉV
üzembe helyezésével megszûnt az omnibuszközlekedés. Megjelentek az elsõ

lomás és Vágóhíd állomás
között. Ilyenkor a városiasodás elsõ jeleként a fõút
Száz év közlekedési krónikája
két oldalán haladó szerelvél folytatás az elsõ
hány iparossal, kereskedõnyeket büszkén szemlélték
oldalról
vel rendelkezõ, alig 2000
a község lakói. Örömmel
elõbb Cinkotáig, késõbb lelket számláló nemzetiségi,
hallgatták a villamos csilinmeghosszabbítva, utasait mezõgazdasági település
gelését, figyelték az állomáMáriabesnyõig szállította. volt. Majd miután 1893soknál a potyautasokat, az
Alig egy hónap múlva au- ban megindult a termelés a
ütközõkön helyet foglaló
gusztus 17-én gördültek ki Weiss lõszergyárban, a lagyerekeket szigorúan üldöaz elsõ szerelvények a Pilis kosság rohamosan növekezõ elegáns egyenruhás kahegység felé Szentendre dett és 1910-ben megközelauzok fényesre szidolozott
irányába a Filatorikis trombita hangjágátnál kialakított álval történõ vonatinlomásról. Azután
dításait. Napközben
1889. évben egyesí1945-ig a magas vités folytán Budapesteldíj miatt szinte
ti Helyiérdekû Vasút
üresen közlekedtek.
RT elnevezéssel mûA vonal a Pesterzséködtették a hamar
beti Pacsirtatelepig
népszerûvé vált viciközlekedõ járattal
nális járatait  a
bõvült, majd 1924HÉV vonatokat. Vében a Zárógátról átgül 1899. szeptemkerült az akkor felber 19-én nyílott
épült Ráckevei-Dumeg a Ferenc József
nát átívelõ Gubacsihíd Szent Gellért-téhídra.
ri hídfõjét Budafok- A Szent Gellért-téri hídfõt Budafokkal összekötõ vonal egyik néhai villamosa
Elõbb az elsõ hákal összekötõ vonal.
lítette a 10000 fõt. A gyári gépkocsik is, de a lovasko- ború és forradalmak alatt,
A kiépítéseket követõ bõ- alkalmazottak száma 1737 csik végleg csak közel ötven majd a második világhábovítések során részben  a fõ volt. A lakosság egy ré- év múlva szorultak ki a te- rú idején a szerelvények
jelenlegi újra napirendre sze naponta szekérrel, de herszállításból.
olyan zsúfoltak voltak, hogy
került javaslatokhoz hason- fõként gyalog, majd késõbb
Hajnalonta és délután a az utasok a lépcsõket és a
lóan  fõvárosi és város kö- szegényes omnibusz járat munkakezdéskor és mû- kocsik tetejét is elfoglalták.
zeli közlekedésre felhasz- segítségével innálták a MÁV vonalait. Jó gázott a Zárógáközlekedési, és átszállási le- ton át a pesti
hetõségeket biztosítva a fõ- munkahelyekre,
városi közúti közlekedést el- közelítette meg
látó Budapesti Közúti Villa- az Erzsébetfalvai
mos Vasúttal és a MÁV tá- HÉV állomást.
volsági járataival.
A községnek,
A csepeliek a kialakult de a Weiss Manvasúti közlekedést még fréd gyárnak is
hosszú ideig nem élvezhet- érdekét szolgálték. A csendes esti órákban ta volna a villamár nemcsak a Duna jobb mos közlekedéspartjáról a Dél-Vasút, a be való mielõbbi
Ráckevei-Duna partjáról a bekapcsolódás.
Budapest-Zimonyi vonat Ezt 1904 és
mozdonyainak dohogását, 1906
között
éles füttyét, a szerelvények többször kezdekerekeinek csattogását hall- ményezték. ArKorabeli képeslap Csepelrõl
hatták. 1908-ig a HÉV sze- ra, hogy az elsõ
relvények villamosításáig a villamos csilingeljen a köz- szakváltáskor két-három 1944 decemberében az
gõzmozdonyok zaja is jelez- ség utcáin, még évekig kel- kocsiból álló, lakozott, fa- aláaknázott Gubacsi-hídon
te a helyközi közlekedés lett várni. Végre 1912. má- pados, túlzsúfolt szerelvé- menetrend szerint közlekemûködését.
jus elsején ez is bekövetke- nyek, negyven-ötven per- dett a HÉV, miközben naCsepel a HÉV 1887-es zett, amikor az elsõ szerel- ces menetidõ alatt szállítot- ponta vívtak tûzpárindulása idején takaros, né- vény a Templom téren át ták utasaikat Csepel végál- bajt a község határá- è

è

tól délre telepített
szovjet aknavetõk a
Csepelen állomásozó német tüzérekkel. Az utolsó
járat 1945. január 8-án haladt át a hídon, másnap
hajnalban a Gubacsi-hidat a
visszavonuló német katonák felrobbantották. Aztán
közel fél évet kellett várni a
HÉV újraindítására.
Csepelt 1950. január elsején Budapesthez csatolták
 addigra a lakosság száma
elérte az 50 ezret  Csepelen az ipartelepeken is közel
annyian dolgoztak. Az idejét múlt HÉV járat már nem
elégítette ki az igényeket.
Ezért 1950-ben a Rákóczi
Ferenc úton a síneket középre helyezték és megkezdték a Végállomás és a
Boráros tér között a gyors-
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vasút modern, a kikötõ fõút
mentén a Ferencvárosba
vezetõ keresztezõdésmentes új vonalának építését. A
Tanácsház elõtt megrendezett nagygyûlésen 1951.
április 29-én Bebrics Lajos

A csepeli HÉV (1963)

közlekedési miniszter adta
át a forgalomnak a fõvárosi HÉV vonalépítés máig

utolsó alkotását. A helyi lakosság és a bejáró 25-30
ezer dolgozó örömmel vette
használatba a Csepelt
Nagy-Budapest központjához kapcsoló gyorsvasutat.
Korabeli tudósítás szerint:
Tíz perc...
Ennyi
idõ
alatt
tette
meg elsõ útját a csepeli
gyorsvasút.
Az azóta elmúlt öt évtized alatt sok
víz lefolyt a
gyorsvasút
sínjei mellett
hömpölygõ
Dunán. Máig
megvalósítatlan terv született Szigetszentmiklós irányába történõ meghosszab-

bítására, a Kálvin téri metró
állomással történõ összekötésére. Az elmúlt években
felújították a pályát, szép állomást alakítottak a Szent
Imre téren, a Lágymányosi
hídnál új megállót létesítettek, a Boráros téren új állomás épült.
A gyorsvasút sínpárjától
20-25 méterre magasodik
az épülõ Nemzeti Színház
még szürke betontömbje. A
pálya szomszédságában rövidesen megkezdõdik az új
Konferencia Központ építése.
Mi lesz veled csepeli
gyorsvasút? Reméljük unokáink ötven év múlva megünnepelhetik a még akkor
is közlekedõ csepeli gyorsvasút centenáriumát!
Bolla Dezsõ

Helytörténeti Füzetek
Ötéves jubileum a XIII. kerületben

Kezdetben évenként egy,
1999-tõl már évenként két
száma jelent meg a XIII. kerület (Angyalföld, Újlipótváros, Vizafogó) helytörténeti
füzeteinek. Az A/5-ös
nagyságú, fekvõ formátumú, mûnyomó papírra készített, egyszín nyomású kiadvány elsõ számát a XIII.
kerületi Helytörténeti Klub,
a késõbbieket az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési
Központ
Helytörténeti
Gyûjteményének Klubja adta ki a sorozat impresszumában közöltek alapján.
(Tudomásunk szerint a két
név egy civil szervezetet takar  a szerk.) Megjelenését
kezdetektõl a kerületi önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
(korábban Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Osztálya) tá-

mogatása segítette. A
sorozat szerkesztõsége
az elsõ kiadványtól
kezdve az Angyalföldi
Helytörténeti Gyûjteményben mûködött. A
szerény küllemû kiadványok a XIII. kerület történeti
múltjának
legfontosabb
csomópontjairól adnak tartalmas összefoglalókat, bõséges képmelléklettel ellátva. Az elsõ helytörténeti füzet (1996) Nieder Iván
Hogyan alakult ki a XIII.
kerület?  egy építész sze-

mével címû írását az
utolsó (a hetedik,
2000-ben) Hollósy B.
Sándor Hétház 
Kilencház  Tizenháromház címû anyagát, az angyalföldi öreg
bérkaszárnyák történetét
tartalmazza. A helytörténeti füzetek közbeesõ számai
1956 helyi történéseirõl, a
XIII. kerületi vallási közösségekrõl, a Ganz Hajógyár
történetérõl, Kassák Lajos
és Raoul Wallenberg kerületi tevékenységeirõl szá-

molnak be. E kiadványok
folyamatos megjelenése jelentõs mértékben segíti a
városrész lakói lokálpatriotizmusának
erõsödését,
egyben más kerületek számára is példát mutat az önkormányzat és egy civil
szervezet együttmûködési
lehetõségérõl.

Számunk szerzõirõl
Bánk testvér pálos szerzetes, tanár
Bogárdi Mihály ny. tanár
Bolla Dezsõ hidrológus, ny. helytörténeti gyûjteményvezetõ
Del Medico Imre történész
Gábriel Tibor történész, a Budapesti Honismereti Társaság titkára
Garbóci László, a Budafok Barlanglakás Emlékmúzeum vezetõje
Krizsán Sándor, a Közlekedési Múzeum gyûjteménykezelõje
Szöllõsy Marianne történész, az Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje
A Budapesti Honismereti Társaság köszönetét fejezi azoknak a szerzõknek,
akik tiszteletdíjukról lemondva segítették a kiadvány megjelenését.
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Könyvszemle

ÚJPESTI TÖRTÉNETEK

Történész körökben francia behatásra Magyarországon is ismertté vált mintegy
harminc évvel ezelõtt a
mentalitástörténet ágazata.
Az Újpesti Helytörténeti
Alapítvány gondozásában,
az Újpesti Városvédõ Egyesület kiadásában és Sipos
Lajos szerkesztésében a
nemrég nyomdából kikerült
Újpesti történetek címû
könyv ehhez kínál a városrész lokálpatriótái, helytörténeti kutatói számára igen
jó forrásanyagokat.

A

rendszerváltozás
után történt utcanév
változások kapcsán
Zuglóban többen kifogásolták azt, hogy a Limanova
köz, tér és utca megmaradt, holott a három szomszédos közterületet nyilván
valamilyen szovjet sztahanovistáról nevezték el. Még

Tíz Újpesten született
ember teszi itt közzé családi emlékeit, szembesülünk
írásaikban egy-egy rétegre
jellemzõ tipikus itteni sorssal. Az elõdvárosi mindennapokon keresztül megismerjük a néhai város életét, intézményeit, civil szervezeteit, munkahelyeit. A
tizenegyedik tanulmány, a
várossá fejlõdést bemutató
jogtörténeti írás dr. Derce
Tamás, Újpest többször
megválasztott polgármestere néhai egyetemi szakdolgozatának részét képezte.
A régi polgári lét emlékeirõl a kötet lapjain hivatalnokok, ügyvédek, orvosok, alkalmazottak, neves
iparosok napjainkban még
élõ leszármazottai számolnak be, miközben ifjúkori
emlékképeik mögül felelevenednek a város utcái, az
itteniek örömei és bánatai.
Katolikusok, reformátusok

és zsidók, magyarok és német nemzetiségûek emlékeznek iskoláikra, barátaikra, a háború viszontagságaira  a XX. század 30-as,
40-es éveirõl átfogó képet
vázolva, alkalmanként ko-

Erzsébetváros
plébániatemploma

A századforduló egyik templomépítészeti stílusának
megfelelõen a francia gótika és a német csarnoképítészet stílusjegyeit õrzi az erzsébetvárosi Rózsák terén (néhai Szegényház tér) büszkén álló, kéttornyos plébániatemplom. Száz évvel ezelõtt, 1901. május 16-án rendkívül ünnepélyes rendezvény keretein belül szentelték fel,
majd nyitották meg az impozáns templomot. Az esemény jelentõségét mutatja, hogy azon részt vett Ferenc
József, természetesen a magyar kormány tagjai és Budapest önkormányzatának vezetõi. Erkel Ferenc komponálta az ekkor elhangzó Magyar királyhimnusz zenéjét,
melynek szövegét Jókai Mór írta. A neogótikus templom
tervezõje Steindl Imre volt, építésének költségeit a fõváros állta. A korabeli újságok számára érdekes csemegeként szolgált, hogy az ünnepély közben a templom egyik
dísze, a párkány egy nagy kõrózsája talapzatáról lezuhant, de emiatt szerencsére senki nem sérült meg.

OLVASÓINK ÍRTÁK
Zuglói utcanevek
a kerületi újságnak is írtak
ebben az ügyben. Amenynyire jellemzõ oktatási és ismeretterjesztési viszonyainkra az alaptalan, a magyar történelmet nem isme-

Már természetesek számunkra
a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Kisgalériájának egymást
követõ idõszaki kiállításai, melyek Budapest históriájának egy-egy szeletét villantják fel. A fõvárosi felekezetek történeti múltjába adott betekintést A hitélet
Pest-Budán elnevezést viselõ kiállításuk
 április 20-tól volt megtekinthetõ a VIII.
kerületi Reviczky utca 3.-ban mûködõ kiállítótérben. A bemutatott anyagok a
FSZEK Budapest Gyûjteményébõl és
számos más köz- és magángyûjteménybõl származtak. Fodor Béla, Horváth

rábbi, vagy késõbbi idõszakot is bemutatva. A gondosan tipografizált, sok kísérõ
fotóval illusztrált kötet
megismerését olvasóinknak is csak javasolni tudjuk.
(G.T.)

rõ többszöri tiltakozás, anynyira örvendetes az, hogy a
XIV. kerületi Polgármesteri
Hivatal minden további vitának véget vetett az alábbi
szövegû emléktáblával: A

Zsolt és Sándor Tibor, a Budapest Gyûjtemény munkatársainak érdeme a kiállítás
összeállítása. Ez a Kisgaléria nyolcadik
idõszaki kiállításaként került megrendezésre. Gazdag és sokrétû voltát jelzi,
hogy a pálosok évszázadáról, a Pest-budai védõszentekrõl, a lutheránusokról és
reformátusokról, az ortodoxokról és a
pesti zsidó háromszögrõl, valamint a búcsújárásról... egyaránt hiteles képet kaphattunk. A Kisgaléria idõszaki kiállításai a
központi könyvtár nyitvatartási idejében
látogathatók.

Hitélet Pest-Budán

Limanova közt, teret és utcát 1930-ban nevezték el az
elsõ világháború egyik nagy
csatájának színhelyérõl (: az
eredeti névforma: Limanowa :). 1914 decemberében a
galíciai fronton a központi
hatalmak oldalán küzdõ
magyar huszárok lóról leszállva, gyilkos kézitusát vívtak a többszörös túlerõ ellen
és visszaverték az orosz támadást. Ekkor esett el a 9es számú Nádasdy-huszárezred hõs parancsnoka, Muhr
Ottmár huszár ezredes, aki
huszárai élén kivont karddal
rohant az ellenségre. A hálás lengyelek mauzóleumot
állítottak a magyar hõsiesség emlékére. A református parókia falán elhelyezett
emléktáblát május 23-án
avatta fel Kutalikné Kardos
Zsuzsa, Budapest-Zugló polgármestere.
Del Medico Imre
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Országos
Helytörténeti Pályázat
Lokálpatrióták,
amatõr helytörténészek számára
A Magyar Nemzeti Múzeum és a Honismereti Szövetség az országos szintû
közgyûjtemények támogatásával 20012002. évre A
TUDÁS FORRÁSAI címmel országos helytörténeti
pályázatot hirdet meg felnõtt és ifjúsági kategóriában. A pályázaton kizárólagosan amatõr történészek
vehetnek részt. 2002. január 31-ig bezáróan benyújtott, a történelmi Magyarország területét érintõ
bármely helytörténeti témájú, maximum 20 gépelt oldal terjedelmû tanulmánynyal lehet pályázni. A pályamunkák elbírálása során
elõnyben részesülnek a kü-

lönféle történelmi kapcsolódású gyûjtemények történetével, valamint a közgyûjtemények köré szervezõdõ
baráti körök, szakkörök
klubok, társaságok, alapítványok bemutatásával foglalkozók  a Széchenyi Ferenc által alapított elsõ
nyilvános közgyûjtemény
létrehozása 200. évfordulójára tekintettel. A részletes pályázati felhívás a
Honismeret c. folyóirat
2001/3. száma 131-132.
oldalán olvasható, vagy átvehetõ a Budapesti Honismereti Társaság székhelyén (az Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben  lásd
8. oldalon).

Kulturális Örökség Napjai
(2001. szeptember 22-23.)
Az Európa Tanács védnökségével
idén már közel félszáz országban rendezik meg az egyre
népszerûbb Kulturális Örökség Napokat. Magyarországon 2001-ben az
oktatás épületei lesz a központi téma, az általános iskolai épületektõl az egyetemi
épületegyüttesekig. Ezen a
két napon a nagyközönség
számára egyébként nem látogatható épületek, valamint
belsõ berendezésük megtekintése válik lehetõvé, szakmai vezetés mellett. A rendezvény fõszervezõje a
Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma és
az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal. Egy-egy épület látogathatóságát bárki kezdeményezheti a jelentkezési lap
benyújtásával. Részletesebb
információ kapható az
OMH Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztályán (1014 Budapest, Szentháromság tér 6., tel.: 2127613/105, fax: 212-7614,
internet: www. muemlekve
delem.hu, vagy a Budapesti
Honismereti Társaság székhelyén (Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény  lásd a 8. oldalon)

Felelõs szerkesztõ: Gábriel Tibor
Szerkesztõbizottság: Ádám Ferenc, dr. Holló Szilvia Andrea,
dr. Rédey Pál, dr. Schwarcz Katalin
Kiadja a Budapesti Honismereti Társaság (1043 Budapest, Berda
József u. 48., tel.: 370-0652) és a Budapesti Történeti Múzeum
Nyomás: Kolofon Kft., ISSN 1418-4273
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Honismereti Akadémia
Kecskeméten kerül sor Kárpát-medencei néprajzi
XXIX. Országos Honisme- csoportokkal, tájakkal, néreti Akadémiára. A július 2- pekkel; az egyház-, iskola7. között zajló országos je- és mûvelõdéstörténettel;
lentõségû rendezvény központi témája:
Társult népek
a történeti Magyarországon.
Megrendezõje
a Honismereti
Szövetség és a
Bács-Kiskun
megyei honismereti egyesület. Az elõadások a Kárpátmedence egész
területét érintõ
témájúak, a konferencia címének megfelelõen. Az Akadé- A kecskeméti nagytemplom
mia részvevõi a (Fotó: Walter Péter)
témakör jeles kutatóinak valamint a nemzetiségek
elõadásait
hallgathatják történetével és mûvelõdésémeg, melyekbõl a középko- vel. Fõvárosunk a Budapesri Magyarország etnikai ti Honismereti Társaság résokszínûsége rajzolódik ki. vén közel húsz fõvel képviA szekcióülések három fõ selteti magát a konferencitémakörrel foglalkoznak: a án.

JÁTÉKOS HELYTÖRTÉNET
Az Óbudai Múzeum gondozásában megjelent Óbuda-Békásmegyer nevezetességeit bemutató memóriajáték, 2 x 32 képes változatban  darabonként
250 forintért, valamint az
Óbudáról készült légifotó

(Látkép, Gázgyár tornyai)
120
darabos
puzzle,
amelynek ára 1200 forint.
A Budapesten úttörõ jellegû kezdeményezés révén
játék útján is megismerhetõvé válik a városrész helytörténete.

F.: Budapesti Honismereti Társaság

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA

1043 Budapest,
Berda József u. 48.
Ingyenes lapunk kereskedelmi forgalomba nem kerül, megtalálható a budapesti kerületek múzeumaiban, helytörténeti gyûjteményeiben és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókjaiban.
Megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmûvelõdési Kollégiuma, a Pro
Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor emlékére Szakalapítványa, a Fõvárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága és a budapesti kerületek önkormányzatainak támogatása
teszi lehetõvé.

