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Százhuszonöt éve, 1881.
március 25-én Torontál
vármegyében, Nagyszent-

miklóson született Bartók
Béla. Édesanyja Voit Paula,
tanítónõként dolgozott, jól

zongorázott. Édesapja, id.
Bartók Béla iskolaigazgató
volt egy gazdasági iskolá-

ban, egyidejûleg az ál-
tala alapított zene-
egyesület zenekarát is
irányította. Az ötéves
Bartók kérésére elsõ
zongoraóráit édesany-
jától kapta.

Pozsonyba költöztek
1888-ban, édesapja
halála után, s a Kór-
ház u. 3-ban laktak. Itt
Erkel László – nagy
nemzeti operáinknak
alkotója, Erkel Ferenc
fia – zongorázni taní-
totta. Megismerkedett
a pozsonyi születésû
Dohnányi Ernõvel. A
négy évvel idõsebb
Dohnányi biztatására

1899-ben édesanyjával a
pesti Zeneakadémián je-
lentkezett Thomán István

zongoramûvésznél, aki a
meghallgatás után a 2.
osztályba vette rögtön fel,
de kompozícióit megnézve
Koessler Jánoshoz zene-
szerzésre is ajánlotta. A ré-
gi Zeneakadémia az And-
rássy út (régen Sugár út) és
a Vörösmarty utca sarkán,
pontosabban a Vörösmar-
ty utca 35-ben volt, és
mindmáig kitûnõ koncer-
tek hallhatók hangverseny-
termében.

Thomán István – mint
Liszt növendék – liszti me-
tódus szerint tanította Bar-
tókot, aki a Zeneakadémi-
án 1900-ban tartott elsõ
hangversenyén Beethoven
c-moll zongoraversenyének
I. tételét adta elõ. Ha ideje
engedte – például nyári szü-
netekben – járta Magyaror-
szág és Európa jelentõs vá-
rosait. Gyakran lakott kvár-
télyokban (népszállások-
ban), ismerõsöknél, roko-

noknál, édesanyjánál és a
Teréz körúton. Zeneakadé-
miai tanulmányait 1903-
ban fejezte be.

1902-ben megismeri
Gruberné Sándor Emmát,
és szalonjában neves mûvé-
szekkel találkozik. Itt köt
barátságot Kodály Zoltán-
nal, Sándor Emma késõbbi
férjével. A mûvelt, nagy ze-
nei tudású asszony sok
okos tanáccsal látta el a ná-
lánál jóval fiatalabb zené-
szeket. A két barát célja „a
magyar zene megteremté-
se” lett. A gyakran osztrák,
német mesterek által taní-
tott idegen zene helyett,
gyökerében magyar zenét
kívántak meghonosítani. A
gyökerében magyar zene a
parasztzene, a népdal – val-
lották, és hatalmas lendü-
lettel fogtak a népdalok
gyûjtéséhez. Pédául a Húsz
magyar népdal címû kötet-

Bartók és Budapest

Az 1930-ban nagy keser-
vesen kivívott önállóság ve-
lejárója volt a Soroksárpé-
teri név megváltoztatása.
Egyetlen helyi szervezet
sem akarta megtartani a
mostoha anyaközségnek ti-
tulált település nevét az új
nagyközség elnevezésében.
Azonban erre nincsenek le-
véltári adatok, csak a helyi
„emlékezet” és a belügymi-
niszternek a település önál-
lóságát kimondó rendelete
utal a névváltoztatás igé-
nyére: „az új nagyközség
nevét ideiglenesen „Sorok-

sárpéteri” névben állapítom
meg.” A felmerülõ névvari-
ációk még a szájhagyo-
mányban sem maradtak
fenn, így csak a tényekkel
támaszthatjuk alá a névkál-
vária következõ állomásait. 

Az új nagyközség 1930
májusában alakult képvise-
lõtestülete október 11-én
tárgyalt az elnevezésrõl. Ek-
kor 28 igen, 10 nem szava-
zattal elfogadásra került dr.
Schaub Mihály katolikus
plébános által javasolt és
elõterjesztett Pestszentimre
név kérésének felterjeszté-

se. Beszédében kitért a ja-
vaslat indoklására: „...a
Szent Imre jubileumi évben
alakult Soroksárpéteri köz-
ség nevét leghelyesebben és
a jubileumnak megfelelõen

Szent Imrérõl elnevezve
kell hogy meghatározza.
Szent Imre ugyanis nem-
csak a magyarságnak a ma-
gyar ifjúságnak, hanem a

Soroksárpéteri kontra
Pestszentimre

Pestszentimre község 75 éves „névnapja” 

A keltezés helye és a bélyegzõ itt még ellentmond egymásnak

1916-os fotó 
Bartók Béla 1921. évi útlevelében

(Folytatása a 4. oldalon.)

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Hosszabb szünet után
megjelent a Budapesti Tör-
téneti Múzeum legújabb kö-
tete (Tanulmányok Buda-
pest múltjából 32. szerk.: F.
Romhányi Beatrix), ismét
fontos ismereteket szolgál-
tatva a Budapest történetét
kutató szakembereknek és
az érdeklõdõ olvasóknak. A
könyv tanulmányai korban
és tematikájukban is széles
spektrumot ölelnek át. A
18. század közepén indul
gróf Zichy Miklós halotti
emlékmûvének története, a
kiscelli trinitárius kolostor
templomában elhelyezett
alkotás létrejöttének körül-
ményeit és kalandos sorsát
Létay Miklós dolgozta fel, s
elsõként közli az emlékmû
1999-ben, Rácalmáson
megtalált feliratának szöve-
gét. Az idõhatár másik vég-
pontját jelenti Nagy Ágnes
Lipótvárosról és annak tár-
sadalmáról készült tanulmá-
nya. Az 1930. és 1960.
közötti statisztikai adatok és
a változatos forrásanyag –
címjegyzékek, lakónyilván-
tartó könyvek – alapján egy
városnegyed makro- és
mikrovilágát ismerhetjük
meg. A közigazgatás-törté-
nettõl a mûvészet- és sajtó-
történetig olvashatunk érté-
kes tanulmányokat a kötet-
ben, például a fõvárosi tör-

vényhatósági bizottság
1920-as újjászervezésérõl,
vagy a helyi sajtó szerepé-
rõl a fõváros környékén a
19–20. század fordulóján,
kiemelve Kispest–Szentlö-
rinc lapjait. Ipartörténeti
adalék Fischer Ignácz
„Porczellán festészeti inté-
zetének” 1867-es megala-
pításáról és kályhás tevé-
kenységérõl közölt írása. Új
szempontot hoz Szemzõ
Hanna a közlekedéstörté-
netbe az 1900-as súlyos
zugligeti villamosbaleset
kapcsán az utazási szoká-
sok változásának és a köz-
lekedés társadalmi szabá-
lyozásának elemzésével. 

Külön ki kell emelni Ros-
tás Péter alapos értekezé-
sét, amely részletesen nyo-
mon követi a kiscelli trinitá-
rius kolostor 1784-ben kez-
dõdõ katonai célú átalakítá-
sát. A Helytartótanács, a
Haditanács és a Fõhadpa-
rancsnokság iratanyagának
és a fennmaradt felmérési
alaprajzoknak köszönhetõ-
en rekonstruálni lehetett a
mai Kiscelli Múzeum épüle-
tének 18. századi, illetve
1806-os állapotát, helyiség-
beosztását, még burkolatát
is. Az iratok azonban nem-
csak az épületrõl és annak
átépítésérõl adnak képet
számunkra, hanem a csá-

szári hivataloknak, katonai
szerveknek mûködésérõl is.
Szívós Erika Budapestet,
mint mûvészeti központot
mutatja be a 19–20. század
fordulóján. Mûvészetszocio-
lógiai megközelítésébõl a
„kulturális mezõt”, a mûvé-
szet társadalmi közegét is-
merhetjük meg, a formális
és informális közvetítõket, a
mûvészeti intézmények, a
kávéházak, klubok, a mûvé-
szeti sajtó szerepét. A fõvá-
ros középkori történetére
vonatkozó forrásanyag ösz-
szegyûjtésének kutatástörté-
netét összegzi Kis Péter és
Petrik Iván. Ez a nagyszabá-

sú program Csánki Dezsõ
1911-es javaslatával vette
kezdetét, s azért vált szüksé-
gessé, mivel a város hatósá-
gainak, testületeinek levél-
tárai 1526. és 1686. között
megsemmisültek. A Fõvá-
rosi Levéltár által megkez-
dett munkát 1945 után a
Budapesti Történeti Múze-
um folytatta, s eredménye
az ötkötetes „Budapest tör-
ténete” címû monográfia
lett, a forráskiadási munka
azonban félbemaradt. A ta-
nulmánykötet a további ku-
tatómunkához ad ösztön-
zést, miközben az érdeklõ-
dõ lokálpatrióták is haszon-
nal forgathatják.

Gali Ágnes

Tudományos konferenci-
át tartottak Az SZKP XX.
kongresszusa címmel febru-
ár végén a Politikatörténeti
Intézetben. 

Az SZKP XX. kongresz-
szusa Sztálin halála után is
megkérdõjelezhetetlennek
hitt tabukat döntött meg,
és alapvetõen határozta
meg a szovjet blokk orszá-

gainak belpolitikai fejlõdé-
sét. Hogyan fogadta a ma-
gyarországi kommunista
vezetés és a társadalom a
kongresszus megállapítása-
it? Mennyire bolygatta fel
Kelet-Európát és a világot
a desztalinizációs folyamat
felerõsödése?

Ezekre a kérdésekre ke-
resték a választ a konferen-
cia elõadói és délutáni
kerekasztal beszélgetésük
résztvevõi. Az elõadásokból
a magyar mellett elsõsor-

ban az orosz nézõpontot is-
merhették meg a rendez-
vény vendégei.  

A konferencia délelõtti elõ-
adói: Baráth Magdolna (A
XX. kongresszus újabb orosz
történeti irodalma); Kecskés
Gusztáv (A NATO és Kelet-
Európa viszonyának változá-
sa a desztalinizációs folya-
matban, 1953–1956); Vá-
mos Péter (A XX. kong-
resszus hatása a magyar-kí-
nai kapcsolatokra); Feitl Ist-
ván (Szembesülés – Az MDP

vezetõi és a kongresszus);
Standeisky Éva (A kong-
resszus és az írók); Tóth Esz-
ter Zsófia (Kongresszus –
munkás nézõpontból).

A délutáni kerekasztal be-
szélgetésen a kongresszus
hosszú távú kihatásait vizs-
gálták – résztvevõi Békés
Csaba, Sz. Bíró Zoltán, Föl-
des György, Krausz Tamás,
Székely Gábor, Szilágyi
Ákos, Sztikalin Alexander
(Oroszország), Tamás Pál
voltak.

Tanulmányok Budapest múltjából

Konferencia a hazai desztalinizációról

Bartók emléknap
Rákoshegyen

Bartók Béla születésének
125. évfordulója alkalmából
a Budapesti Városvédõ
Egyesület XVII. ker. csoport-
ja és a Rákoshegyért Alapít-
vány március 25-én, szom-
baton emléktábla avatást,
hangversenyt és fotókiállí-
tást szervezett. Emléktábláju-
kat a XVII. kerületi Jókai ut-
ca 5-ben, Bartók Béla és
családja egykori lakóházá-
nak falán helyezték el. Ünnepi hangversenyüket a
Rákoshegyi Baptista Imaházban tartották, Fejér Gyula
Bartók Béla nyomában címû fotókiállítását a Rákos-
hegyi Közösségi Házban nyitották meg.
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ben 10 dal Bartók, 10 Ko-
dály gyûjtésébõl, földolgo-
zásából jelent meg.

Bartók elsõ nagyszabású
mûve az 1904. január 13-
án bemutatott Kossuth-
szimfónia volt, a kor jelen-
tõs karmestere, Richter Já-
nos vezényletével. Kacsoh
Pongrácz szép, elismerõ
cikkben írt Bartók tehet-
ségérõl.

Thomán nyugdíjba
vonulása után, 1907.
május 15-tõl Bartók az
új Országos Magyar
Liszt Ferenc Zeneaka-
démia tanára, zongora
és zeneszerzés szakon
tanított. A szép hegedû-
mûvésznõnek, Geyer
Stefinek ajánlotta kétté-
teles Hegedûversenyét.
1909-ben feleségül ve-
szi tanítványát Zeigler
Mártát. Egy év múltán
megszületik a „Kis Bé-
la”, Bartók elsõ fia. Rá-
koskeresztúron a XVII.
kerületben (1911–1919) el-
sõ otthonuk Rákoshegyen,
a Jókai utca 3-ban volt, a
második a Teréz utca 28-
ban, a harmadik a Hunyadi
utca 50-ben lett.

Az I. Szvitjét Hubay Jenõ
hegedûmûvész vezényelte
1909. március 1-jén, a Fil-
harmóniai Társaság élén.
Ebben az idõben született
az általánosan ismert Alleg-
ro barbaro is. A három
színpadi mûvét itt kezdte
komponálni: A kékszakállú
herceg vára címû egyfelvo-
násos, kétszemélyes operá-
ját, és A fából faragott ki-
rályfi táncjátékát itt fejezte
be. Mindkét mû Balázs Bé-
la szövegére készült. A cso-
dálatos mandarin kompo-
nálását is itt kezdte el. A
három színpadi mûve be-
mutatásának idõrendi sor-
rendje: 1917-ben A fából
faragott királyfi, 1918-ban
A kékszakállú herceg vára

bemutatója volt. Mindkettõt
Egisto Tango olasz karmes-
ter dirigálta. A kékszakállút
Kálmán Oszkár, Juditot
Haselbach Olga énekelte.
Jellemzõ, hogy a kedvezõt-
len fogadtatás, gáncsosko-
dások következményekép-
pen A csodálatos manda-
rinnak sikeres színpadi elõ-
adása csak 1955–56-ban

volt. E pantomint Lengyel
Menyhért szövegére kom-
ponálta.

Rákoskeresztúr termé-
keny idõszak volt Bartók
életében. A Tanácsköztár-
saság ideje alatt a zenei di-
rektórium tagja lett, ugyan-
csak szép reményeket táp-
lált e direktóriumban Rei-
nitz Béla, Kodály Zoltán és
Dohnányi Ernõ is. Jóhisze-
mû vállalásuk a Tanácsköz-
társaság bukása után sok
kellemetlen következmény-
nyel járt.

A XVII. kerületi otthonaik
után Budára, a II. kerületbe
költöztek. Elõször a II. ke-
rület Gyopár utca 2-ben – a
ház a háborúban rommá
lett –, majd a Szilágyi De-
zsõ tér 4. félemelet 2-ben
laktak (1922 májusától
1928 januárjáig). 1923-
ban elvált Zeigler Mártától:
piarista tanítványát, Pász-
tory Dittát vette feleségül és

egy év múltán megszületett
Péter, Bartók második fia.

Jelentõs esemény volt
számára Pest és Buda egye-
sítésének 50. évfordulója.
Budapest Székesfõváros
Tanácsa felkérésére az
1923. november 19-én el-
hangzó három mû Doh-
nányi: Ünnepi nyitánya,
Kodály: Psalmus Hungari-
cusa, és Bartók: Táncszvit
zenekarra volt. Mindhár-

mat Dohnányi Ernõ vezé-
nyelte a Filharmóniai Tár-
saság élén. 

1928 és 1932 között a II.
kerület Kavics utca 10-ben
egy kertes villa lett a Bartók
család otthona. Itt kompo-
nálta a II. zongoraverseny-
ét, 1930-ban. 50 évesen,
1931-ben a francia becsü-
letrenddel és a magyar Cor-
vin koszorúval tüntették ki.
Ezután a II. kerület Csalán
utca 29-ben lévõ kertes,
szecessziós villába költöz-
tek. Ez volt utolsó budapes-
ti otthonuk. Ma emlékház,
melynek kertjében Varga
Imre Bartókról készült
egészalakos szobra várja a
látogatókat.

1934-tõl saját kérésére
fölmentik Zeneakadémiai
munkája alól és a Magyar
Tudományos Akadémia
tagja lesz. Liszt Ferenc ma-
gyarságát hangsúlyozza,
népzenét rendszerezõ, tu-

dományos munkát folytat.
Utolsó magyarországi
hangversenyének végén
(Búcsúhangverseny) az El-
indultam szép hazámból…
népdalt játszotta. Hallgatói
ebbõl tudták, hogy
Bartókék emigrálnak, töb-
ben sírtak is a közönség so-
raiban. A hangversenyt
1940. október 8-án Feren-
csik János dirigálta.

1940. október 12-én el-
hagyták Magyarorszá-
got. Amerikában kon-
certeztek, sok jelentõs
barátot szereztek,
például Yehudi Menu-
hint, Szigeti Józsefet,
Kusszevickijt stb. Meg-
rendelésre hatalmas
mûveket komponált. Itt
született meg az öt ré-
szes Concerto és a III.
Zongoraverseny.

A beteges Bartók
egészségi állapota fo-
lyamatosan romlott.
1945-ben tüdõgyulla-
dást kapott, de gyönge
szervezetét végül a leu-
kémia emésztette föl.
New Yorkban, 1945.

szeptember 26-án hunyt el.
A háború után több léte-

sítményt neveztek el róla:
Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola, Bartók
Archívum a várban (Tán-
csics utca 7.), utcákat a
VIII. és a XIX. kerületben,
utakat a XI., XV., XVIII. és
XXII. kerületben. A Bartók
Vonósnégyes, Bartók kóru-
sok is viselték nevét. Hosz-
szú évekig jómagam is a
Budapesti Bartók Kórus
énekese, másodkarnagya
voltam.

Bartók – bár szándéká-
ban volt – soha nem térhe-
tett vissza szeretett hazájá-
ba. Földi maradványait
1988-ban hazahozatták és
július 7-én hatalmas gyá-
szoló tömeg kíséretével a
Farkasréti temetõben örök
nyugalomra  helyezték –
szelleme és mûvészete
azonban ma is köztünk él.

Körtvélyesi Oszkár

Bartók és Budapest
folytatás az elsõ
oldalról

Válogatás koncertjeinek plakátjaiból
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vallásos és erkölcsi tiszta-
ságnak is a mintaképe, s
úgy képzeli, hogy egy most
alakult és elsõ lépéseit tevõ
új község minden egyes la-
kosa olyan erkölcsi tiszta-

sággal kíván az életbe indul-
ni, mint amilyet a történe-
lemben Szent Imre képvi-
sel.” Támogatói a kor-
mánypárti és egyházi, el-
lenzõi a szociáldemokrata
képviselõk közül kerültek
ki. Utóbbiak fellebbezést is
nyújtottak be a járási, vagy
a megyei fõhatósághoz. A
Streng József vezette ellen-
zék által javasolt névre sem-
mi utalással nem bírunk. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye törvényhatósági bi-
zottságának közgyûlése
1931. február 11-én figyel-
men kívül hagyta a felleb-
bezést, és többszöri tárgya-
lás utáni véghatározatában
az eredeti Pestszentimre
nevet terjesztette fel a bel-
ügyminiszter elé. Strengék
persze panasszal éltek a ki-
rályi közigazgatási bíróság-
nál. Hatáskör hiányában
panaszukat elutasították, de
aki azt hiszi, hogy innen
már sima ügymenetben
megadták az új nevet, az té-
ved. Streng József sorok-
sárpéteri lakos és társai fe-

lülvizsgálati kérelemmel for-
dultak a belügyminiszter-
hez. A belügyminiszteri
döntést a Központi Statisz-
tikai Hivatal égisze alatt
mûködõ Országos Községi
Törzskönyvbizottság, mint
az elnevezések véleménye-
zõje készítette elõ. 1931.
április 9-én az Országos
Levéltár fõigazgatója – ja-
vaslattevõként – a Péteri
név mellett foglalt állást (fi-
gyelmen kívül hagyva a
Gyömrõi járásban található
Péteri nagyközséget), majd
így értékelte az új nevet: „A
kért rosszhangzású Pest-
szentimre név különben
azért sem volna javasolha-
tó, mivel az eddigi gyakor-
lat szerint a vármegye neve
a községeknél megkülön-
böztetõ jelzõül nem hasz-
nálható”. Itt csak utalha-
tunk azokra a „Pest” szóval
kezdõdõ nevekre, amiket a
törzskönyvbizottság ado-
mányozott, például Pest-
szentlõrincz, Pesthidegkút,
Pestújhely... A következõ
ülésen ugyan helyt adtak a
levéltári javaslat Péteri
megõrzésére vonatkozó ré-

szének, de a kapitális téve-
désekrõl „nem nyitottak vi-
tát”. Az április 23-i döntés
a Pestpéteri nevet javasolta
a miniszternek. 

Scitovszky Béla belügymi-
niszter így a községi kére-
lem, a fellebbezések és a
vármegyei ajánlás áttanul-
mányozására kényszerült.
Idõközben dr. Schaub Mi-
hálytól egy levél érkezett a
törzskönyvbizottsághoz.
Ebben tájékoztatta a bizott-
ságot, hogy „...az épülõfél-
ben lévõ plébánia templo-
munknak védõszentje Szent
Imre lesz. A határozatot az

egyháztanács – a megyés-
püspök hozzájárulásával –
ugyanazzal az indoklásával
hozta, mint amellyel a köz-
ségi képviselõtestület a Pest-
szentimre nevet kérte... és a
Szent Imre jubileumi évben
történt önálló lelkészség
rangjára való emeltetése
emlékére.” A belügyminisz-
ter rendeletének bevezetõ-
jében elemezte a beérkezett
fellebbezéseket, a várme-
gyei ajánlást, valamint a
községi elõterjesztést, de a
törzskönyvbizottsági aján-
lásra egy szót sem fecsérelt,
majd engedélyezte Szent
Imre nevének felvételét:
„...Soroksárpéteri község
végleges nevét... a „Pest-
szentimre” névben állapí-
tom meg... Budapest,
1931. június hó 18.-án.”

Magyarország nagyköz-
ségei közül – tudomásunk
szerint – a Szent Imre ün-
nepi év tiszteletére csak a
XVIII. kerület elõdtelepü-
lése vette fel a szent nevét.
Az ifjú nagyközség – a
névadó szellemiségéhez
híven – sikeresen megtett
mindent késõbb azért,
hogy lerázhassa magáról a
Magyarország legszegé-
nyebb települése dicstelen
jelzõjét. 

Pándy Tamás

Soroksárpéteri kontra
Pestszentimre

Pestszentimre község 75 éves „névnapja” 

folytatás az elsõ
oldalról

Lánchíd Kör 
Az egyesület általában a hónap utolsó hétfõjén, du. 5

órakor, változó helyszíneken tartja elõadásait, melyek
mindenki számára nyitottak.

Elérhetõség: Praimajer Mária ügyvezetõ titkár (tel.:
383-1842, e-mail: net459@axelero.hu).

XIII. kerületi 
Helytörténeti

Klub 
A klub elõadásait minden hónap har-

madik csütörtökén, délután 5 órai kezdéssel
tartják az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjteményben
(lásd 8. oldalunkat – a szerk.), a májusi helytörténeti sé-
táról ugyanitt lehet érdeklõdni
Április 20.
– A Szabolcs utcai kórház története 
– Elõadó: dr. Róbert Péter helytörténész
Május 18.
– Emlékeink nyomában – fotó- és helytörténeti séta 

a Népszigeten 
– Vezetõ: Németh Marietta helytörténész
Június 15.
– Mozik a XIII. kerületben 
– Elõadó: Németh Marietta helytörténész

Dr. Schaub Mihály plébános

Április 27. (csütörtök)

– Szent György kultusz 
a keresztény Keleten

– Elõadó: dr. Nagymihályi
Géza görög katolikus
lelkész, mûvészettörté-
nész

– Helyszín: Litea Köny-
vesbolt és Teázó (I. ker.,
Hess András tér 4.)

Május 29. (hétfõ)

– Nándorfehérvár 1456.
július 21.

– Elõadó: Pálosfai Balázs
történész

– Helyszín: Magyar Mû-
velõdési Intézet (Buda-
pest, I. ker., Corvin
tér 8., földszinti elõ-
adó)
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Életének 64 évébõl kilen-
cet töltött az akkori Rákos-
keresztúron, a mai Rákos-
hegyen Bartók Béla népze-
nekutató és zeneszerzõ.
Tudomásunk szerint 1906-
ban tartózkodott elõször
hosszabb ideig Rákoske-
resztúron. Egy közös spa-

nyolországi koncertkörút
után Vecsey Ferenc hege-
dûmûvész családjának kö-
rében, a mai Jókai utca 1.
szám alatti villában töltötte
a nyári hónapokat. Valószí-
nûleg a vakáció élményé-
nek hatására költözött
1911. május 2-án a Jókai
utca 3. (ma 5.) szám alá,
ahol 1912 márciusáig bé-
relt lakást. Ezt váltotta fel a
Teréz utca 28. (ma Hunya-
di u. 50.) alatti épülettel,
ahol egészen 1920-ig la-
kott feleségével. 1919-ben
házukat rekvirálni akarták,
de ez alól Lukács György
közoktatásügyi népbiztos
felmentést adott, õk pedig
pár hónapra beköltöztek
Kodályékhoz, hogy oda se
költöztessenek be társbér-
lõket. 

Bartók Béla elsõ felesé-
gével, Ziegler Mártával
(1893–1967) élt Rákoshe-
gyen. Az 1909-es házas-

ságkötésük idején 16 éves
lány a mûvész zongorista
tanítványa volt. Ziegler
Márta 1966 májusában írt,
a Dokumenta Bartókiana

IV. kötetében
megjelent Ti-
zenhárom esz-
tendõ címû írá-
sából idézett rö-
vid részlet jól
jellemzi az itteni
éveket: 

Bartókról, az
emberrõl és
mindennapjai-
ról kevesen tud-
nak ... hiszen
Bartók jófor-
mán soha nem
engedett magá-
hoz közel senkit,
nem ridegségbõl
vagy a sokszor
szemére hányt
embergyûlölet-
bõl, hanem a reá
annyira jellemzõ
szemérmes tar-

tózkodásból... 
Bartók Bélának egyik jel-

lemzõ tulajdonsága volt,
hogy mindig oktatott, át-
adott saját tapasztalataiból
és fejlettebbé, tanultabbá
akarta nevelni a körébe tar-
tozókat... õ ismertette meg
nõvéremmel és velem Ady
Endre költészetét s kedves
francia íróit: Flaubert-t,
Maupassant-t, Daudet-t, s
egyik legkedvesebb köny-
vét, Jakobsen Niels Lyhné-
jét... Amikor a Béla fiunk
születését jelentõ táviratot
megkapta, kérdésemre,
hogy mi volt elsõ gondola-
ta, azt válaszolta (könnybe
lábadt szemmel): „Arra gon-
doltam, hogy majd írni taní-
tom.” (...) Egyet azonban
nem szeretett: a Zeneakadé-
mián való tanítást. Ez nyûg,
robot volt számára, s az ez-
zel eltöltött idõrõl õ, aki
„idõkoldús”-nak nevezte
magát, úgy érezte, hogy

fontosabb dolgoktól (tudo-
mányos munkásság, kom-
ponálás stb.) vonja el. A le-
hetõ legrövidebb idõre, heti
3 napra zsúfolta össze óráit.
Felváltva aludt édesanyá-
méknál és Kodályéknál, s
amint tehette, sietett vissza
Rákoshegyre.

Rákoshegyi elsõ lakásunk
(Jókai utca 3.) eléggé szûk
volt, s nem biztosította szá-
mára azt a csendet, amire
munkájához szüksége volt,
így hamarosan átköltöz-
tünk egy négyszobás házba,
amelynek kertjében külön
nyári lak is volt. Mellettünk,
mögöttünk üres telkek s tel-
jesen zavartalan csend.
Mégis leginkább éjjel kom-
ponált; nappal a viaszhen-
gerekre felvett népdalgyûj-
tései lejegyzésével, rendezé-
sével, nyomtatásban megje-
lent román, szlovák stb.
gyûjtések rendszerezésével,
olvasással, nyelvtanulással
foglalkozott... A napi prog-
ramhoz hozzátartozott,
hogy „a gyereknek” rajzolt
valamit. Másik játék volt a
kártyavárépítés, de nem
csak a szokásos há-
zacskák, hanem
komplikált keríté-
sek, utak – bámula-
tosan biztos, nyu-
godt kézzel. A gye-
rek szabad fejlõdé-
sére igen nagy gon-
dot fordított: iskolá-
ba csak negyedik
elemibe íratta be (az
elsõ három osztály-
ból magánvizsgát
tett)... Egyik szenve-
délye a bogár- és
lepkegyûjtés volt.
Mindig vele volt a
spirituszos üveg a
bogarak és a kloro-
formos üveg a lep-
kék számára...

A betegséget nagy
türelemmel, panasz
nélkül viselte, még

azt a nagyon fájdalmas kö-
zépfülgyulladást is, amit az
1918-as nagy influenzajár-
ványkor kapott. Pedig a
dobhártya megnyitása után
(Kodály hozott ki Rákos-
hegyre autón egy szakor-
vost) minden, zongorán le-
ütött hangot a felsõ
quartjával hallott egy ideig,
s ez eléggé aggasztotta. Azt
már inkább tréfásan pana-
szolta, hogy állandóan egy
Hubay-kompozíciót hall...

Ha komponált, nem be-
szélt róla, nem is szabadott
kérdezni, s általában tudo-
mást venni róla, hogy dol-
gozik-e valamin és min.
Csak amikor teljesen kész
volt valamelyik mû, játszot-
ta el...

Népdalokat is gyûjtött la-
kóhelyén. 1915. május 20-
án írja Busitin Jánosnak:
„Ugye el se képzelné, hogy
még ilyen idõkben is lehet
népdalt gyûjteni. Pedig le-
het. Román vidékre nem
mehettem el a hosszadal-
mas közlekedési mód miatt:
tótoknál gyûjtöttem, elõ-
ször is lakóhelyemen, Rá-
koskeresztúron, aztán hús-
vétkor egy hétig Zólyom-
ban.”

Ádám Ferenc

Bartók Béla 
Rákoskeresztúron

A Bartók-család Rákoshegyen, a háttér után
ítélve, valószínûleg a Teréz utcai ház hátsó
bejárata elõtt

Bartók Béla saját felvétele 
a rákoskeresztúri népviseletrõl
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Társasá-
gunk elnöksé-

gének tagjait február 22-
én, a Budapest Fõváros Le-
véltára tárgyalójában tartott
ülés megnyitásakor Brei-
nich Gábor, az egyesület el-
nöke köszöntötte. Az elõzõ
ülés óta eltelt idõszak ese-
ményeirõl Gábriel Tibor tit-
kár adott tájékoztatást. Be-
számolt a Budapesti Histó-
riák decemberi és februári
elõadóestjeirõl, a Budapesti
Helytörténeti Portál mû-
ködtetésérõl, a Városunk –
Budapesti Honismereti Hír-
adó januári számának meg-
jelenésérõl – az újság kilen-
cedik évfolyamába lépett –
és a Budapesti Helytörténe-
ti Emlékkönyv II. kiadásá-
ról. A második kötet elõké-
szítését szeptember elején
kezdték el, december végén
került tördelésre, és január
közepén a nyomdába. 

A Honismereti Szövetség
az anyagi háttér megterem-
tése esetén országos kö-
zépiskolás történeti vetélke-
dõt fog szervezni „És lészen
csillagfordulás” címmel. A
tervek szerint a megyei
elõdöntõk feladatlapját a
Budapesti Helytörténeti
Portálról lehet majd letölte-
ni, és a fõvárosi döntõ elõ-

készítésére, lebonyolítására
a Társaságunk kapna felké-
rést. Bejelentette, hogy feb-
ruár 23-án a Honismeret
folyóirat szerkesztõbizottsá-
ga a budapesti Erdõs
Renée Helytörténeti Gyûj-
temény és Galériában tartja
kihelyezett ülését és olvasói
találkozóját, amelynek elõ-
készítését szintén a Buda-
pesti Honismereti Társaság
végezte. 

Az elnökség elismerését
és köszönetét fejezte ki az
emlékkönyv elkészítésében
közremûködõknek és a
tisztújítás elõkészítése kap-
csán Jelölõ Bizottságot ho-
zott létre: elnökének Bóta
Piroskát, tagjának Boda
Sándort kérte fel.

A Társaság 2005. évi te-
vékenysége és gazdálkodá-
sa ellenõrzésének tapaszta-
latairól dr. Sütõ Józsefné,
az Ellenõrzõ és Számvizs-
gáló Bizottság elnöke szá-
molt be. Az elnökség meg-
állapította, hogy az egyesü-
let mûködése az alapsza-
bálynak megfelelõ volt; a
pénzügyi, bizonylati anyag
kezelése az elõírások alap-
ján történt, miközben a
szervezet bevételei az utol-
só három esztendõben
szinte évente duplájára nö-
vekedtek. 

Az elnökség jóváhagyta a
2005. évi tevékenységrõl
szóló közhasznú beszámoló
tervezetét, a pénzügyi mér-
leget és eredmény-leveze-
tést, a 2006. évi munkater-
vet. Állásfoglalása alapján a
kerületek képviseletét a
Gyûjteményi Szakbizottság
helyett egy Területi Bizott-
ság fogja ellátni. A Honis-
mereti Szövetség emléklap-
jával történõ kitüntetésre
2006. évben Bottlik Iván-
nét (III. kerület), Kahlich
Endrét (XII.kerület) és Bo-
da Sándort (XIV. kerület) ja-
vasolta.

RÓLUNK – RÖVIDEN
Budapesti Honismereti Társaság

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 leg-

rövidebb utat a hazánkban kiadott történettu-
dományi, levéltári, hadtörténeti, irodalom- és
nyelvtörténeti folyóiratokhoz, múzeumok-
hoz, könyvtárakhoz, magyar elektronikus új-
ságokhoz, honlapokhoz;

• a legtöbb információt a fõvárosi és kerületi
helytörténettel foglalkozó civil szervezetek-
rõl, közgyûjteményekrõl; 

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

• a legfrissebb fõvárosi helytörténeti bibliográfi-
át.

Csak ezekért!

Budapesti
Honismereti

Társaság
Székhely: 

1043 Budapest, 
Berda József u. 48.

(Újpesti Helytörténeti
Gyûjtemény)

Tel.: 370-0652
E-mail:

bpht@chello.hu
Weblap:

www.bpht.hu 

Budapesti Históriák
Április 5. – Budapest régi földmérési jelei
– Elõadó: Noéh Ferenc, földmérõ mérnök
– Mûhely: a Kispesti Honismereti Egyesület munkájá-

ról 
– Elõadó: Vidra Péter, az egyesület vezetõje
Május 3. – Kitelepítések Budapestrõl az 1950-es évek-

ben 
– Elõadó: dr. Róbert Péter, történész
– Mûhely: Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesület te-

vékenysége 
– Elõadó: Horváthné Fûkõ Zsuzsanna, az egyesület el-

nöke
Június 7. – A Vinczés Nõvérek története
– Elõadó: Bottlik Ivánné, ny. középiskolai tanár
– Mûhely: a „BRAUNHAXLER” Óbudai Német Ha-

gyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület
életérõl 

– Elõadó: Tauner Tibor, az egyesület elnöke – Az elõ-
adás után fellép az egyesület énekkara.

A Budapesti Honismereti Társaság elõadóestjeit 
minden hónap elsõ szerdai napján, 

du. 5 órai kezdéssel Budapest Fõváros Levéltára 
földszinti konferenciatermében tartjuk 

(Budapest, XIII. Teve u. 3–5.). 
Az estek nyilvánosak, belépõdíj nélküliek, 

minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Szinte pontosan egy évvel
az elsõ kötet megjelenése
után, február 23-án immár
a Budapesti Helytörténeti
Emlékkönyv második köte-
tének bemutatójára kerül-
hetett sor Budapest Fõváros
Levélárának Teve utcai új
épületében. Úgy tûnik, e
„duplázás” egy hagyomány
kezdetét jelenti, amire kellõ
biztosítékot nyújt a jelenleg
is folyó Budapesti Históriák
címû elõadássorozat, illetve
a korábban elhangzottakat
gyûjteményes kötetté vará-
zsoló változatlan szerkesztõi
akarat.

De garancia erre az elsõ
két kötet után kikristályo-
sodni látszó szerkezet is. A
tárgyévi elõadásokat össze-
foglaló bevezetõk után idõ-
rendben következnek a
nagyjából azonos terjedel-
mû, szerkesztett tanulmá-
nyok, összefoglalók, ame-
lyek mintegy lezárásként
tartalmukhoz illeszkedõ, jel-
lemzõ illusztrációkat kap-
tak. Mivel a Budapesti His-
tóriák délutánjai soha nem
csupán a helytörténészek
felolvasásaiból, hanem lo-
kálpatrióták különféle egye-
sületeinek, illetve helytörté-
neti gyûjtemények bemuta-
tásaiból is állnak, a tanul-
mányok mellett, a hozzájuk
kapcsolódó szervezõdések,
intézmények életébe is be-
pillanthat az olvasó. A kö-
tetek második része három,
hasonlóképpen fontos feje-
zetbõl áll: Gábriel Tibornak
a Budapesti Honismereti

Társaság munkáját bemuta-
tó fejezetébõl, a Szöllõsy
Marianne által naprakészen
összeállított részletes adat-
tárból, s a Gali Ágnes készí-
tette válogatott bibliográfiá-
ból, amely a fõváros és ke-
rületei történetével kapcso-
latos mûveket tartalmazza.

Tallózva az egyes írások
között – primus inter pares
– feltétlenül említést kell
tenni Bolla Dezsõnek a
Weiss család csepeli szere-
pét ismertetõ munkájáról,
úgyszintén Petõ Máriának a
tabáni török emlékekrõl
szóló összefoglalójáról, illet-
ve Mojzes Ildikónak a Rá-
kospalota és Pestújhely hu-
szadik század eleji életét be-
mutató, hangulatos sorai-
ról. Komor idõszakot idéz
Sasvári Endre 1944–45-ös,
hegyvidéki háborús élmé-
nyeit számba vevõ emléke-
zése, s igen hasznos isme-
reteket közöl Breinich Gá-

bornak a Fõvárosi Levéltár
létrehozása körülményeit
és új épületét ismertetõ, va-
lamint Sipos Andrásnak az
intézmény szolgáltatásait
regisztráló írása. A kötet-
ben szép gesztusként Fodor
Péter emlékezik meg a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyv-
tár létrehozásának százéves
jubileumáról...

Mindenkit azonban saj-
nos nem lehet felsorolni.
De talán nem is szükséges.
Hagyni kell tért ugyanis
minden olvasónak arra,
hogy saját maga fedezhesse
fel e kötet erényeit, lapjain
a fõváros számára ismerõs
helyeitõl a kevéssé ismertek
felé kalandozva.

Az emlékkönyvet a Buda-
pesti Honismereti Társaság
terjeszti (elérhetõségük a 6.
oldalon – a szerk.), nyilvá-
nos forgalomba nem kerül.

Budapesti Helytörténeti
Emlékkönyv II. (Szerk.:
Gábriel Tibor.) Bp., 2006,
Budapesti Honismereti Tár-
saság.

Buda Attila

A Budapesti Honismereti
Társaság egyik alapító tag-
jai, Bóta Piroska, és Boda
Sándor, az Alsórákosi Köz-
mûvelõdési Egyesület elnö-
ke október 14-én indult el
ezer darabos könyvado-
mánnyal. Szállítmányuk a
kárpátaljai határon a nagy-
bégányi polgármester segít-
ségével jutott át, boldogítva
2800 magyar ajkú ukrán ál-
lampolgárt. A település
könyvtárosa kevéssé tudott
segíteni a dobozok kirakásá-
ban, mert a szemét törölget-
te. Jó helyre került az ado-
mány, mivel az utolsó évti-
zedben csupán 260 könyvet
kapott könyvtáruk, melybõl
csak 15 volt magyar nyelvû.

A történtekrõl Bóta Piroskát
kérdeztük meg.

– A másnapi ünnepségen
mi lettünk volna a díszven-
dégek, de nem akartuk ma-
gunkat ünnepeltetni. Azok
érdemlik ezt meg, akik ott
élnek, és mindent kibírtak.
Haza indultunk. A záhonyi
határon hét óra hosszan
várakoztunk a belépésre.
Sosem gondoltuk volna,
hogy ilyen türelmesek is tu-
dunk lenni.

– Ha jól érzékelem, egy
ideig nem vállalkoztok ilyen
útra.

– Újra el kell menni, mert
a többi település is ilyen
helyzetben van. Aki tud segí-
teni, azzal felvesszük a kap-

csolatot. Már segítettük Er-
délyben Alsórákost, Kárpát-
alján Nagybégányt, Magyar-
országon Patapoklosit (az
idei Honismereti Akadémiá-
val látogattunk el a település-
re), most meg kell segíteni
déli szomszédunkat, a Vajda-
ságot is. Eddig mindenhol
ezer-ezer darab könyvvel tet-
tük le a névjegyünket.

– Ez nem kevés, ha még
külföldre is ki kell szállítani,
saját anyagi erõbõl.

– Igen, de mindig mellénk
állnak a jó emberek. Itt kö-

szönjük meg a támogatást,
az adományokat, az ember-
séget azoknak, akiket meg-
illet.

Most madárinfluenza mi-
att nehezebb átjutni a hatá-
ron. Az önzetlen adomá-
nyozók a magyarországi,
könyvtár nélküli kis telepü-
léseknek gyûjtenek. Ötlete-
ket, segítséget a 363-
5848, és a 06-70-944-
2300-s telefonszámon le-
het jelezni, vagy könyvado-
mányt felajánlani.

Erdélyi Róbert

A méltó folytatás
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv II.

Névjegyük 
egy-egy könyvadomány volt
Zuglói egyesület segítsége a határon túliaknak

Boda Sándor és Bóta Piroska a nagybégányi polgármesterrel
(középen)
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Tabáni Helytörténeti Gyûjtemény
és Dokumentációs Központ
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Jankóné Pajor Ildikó,
tel.: 201-7093, cím: 1013 Bp.,
Döbrentei u. 9., nyitva: Sze., P., Szo.:
14–18, V.: 11–18 óra

Óbudai Múzeum (Zichy kastély)
Vezetõ: Dr. Újj Írisz, tel.: 437-8682,
388-2534, tel./fax: 250-1020 cím:
1033 Bp., Fõ tér 1., nyitva: K–V.:
10–17 óra

Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Szöllõsy Marianne,
tel.: 370-0652, cím: 1043 Bp.,
Berda J. u. 48., nyitva: K–P.: 10–17,
Szo.: 10–14 óra.

Ferencvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Gönczi Ambrus,
tel.: 218-7420, cím: 1093 Bp., 
Pipa u. 4., nyitva: K–P.: 12–16, 
Szo.: 10–14 óra.

Kõbányai Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Bihari József, 
tel.: 261-5569, cím: 1102 Bp., 
Halom u. 37/b., nyitva: K., 
Sze.: 12–16, Cs.: 14–18 óra.

Alberfalvi Helytörténeti
Gyûjtemény és Iskolamúzeum
Vezetõ: Beleznay Andor, 
tel.: 208-6635, cím: 1116 Bp., Pentele
u. 8., nyitva: K. és Cs.: 16–18 óra.

Etele XI. kerületi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Dr. György Lajosné, 
tel.: 365-6126, cím: 1117 Bp., Erõ-
mû u. 4., nyitva: Sze.: 15–18 óra.

Hegyvidéki Helytörténeti
Gyûjtemény és Galéria
Vezetõ: Dr. Müllner Jenõ, tel.: 457-
0501, cím: 1126 Bp., Beethoven u.
1/b., nyitva: K., Cs., P.: 10–18 óra.

Angyalföldi Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Juhász Katalin, tel.: 349-
1501, cím: 1132 Bp., Váci út 50.,
nyitva: K–Cs.: 11–17, P.: 9–16 óra.

Zuglói Helytörténeti Mûhely
(szakmai besorolás nélkül)
Vezetõ: Vörös Emese, tel.: 251-1910,
cím: 1145 Bp., Uzsoki u. 57.,Tetõtér,
nyitva: H–P.: 10–18, Szo.: 10–14 óráig

Rákospalotai Múzeum
Vezetõ: Mojzes Ildikó, tel.: 419-8216,
cím: 1158 Bp., Pestújhelyi út 81.,
nyitva: K., Cs., Szo.: 10–14, 
Sze.: 14–18 óra.

Erdõs Renée Ház
Vezetõ: Ádám Ferenc, tel.: 256-
6062, 258-4693, fax: 256-9526,
cím: 1174 Bp., Báthory u. 31.,
nyitva: K–V.: 15–18 óra.

XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet
és Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Frank Gabriella, 
tel.: 295-0877, cím: 1181 Bp., 
Kondor Béla sétány 10., 
nyitva: H–Cs.: 10–15 óra.

Kispesti Helytörténeti Gyûjtemény
Vezetõ: Siklós Zsuzsa, tel.: 281-
1619, cím: 1191 Bp., Fõ u. 38.,
nyitva: K–P.: 14–18, V.: 10–16 óra.

Pesterzsébeti Múzeum
Vezetõ: D. Udvary Ildikó, tel.: 283-
1779, cím: 1203 Bp., Baross u. 53.,
nyitva: K–V.: 10–16 óráig.

Csepel Galéria és Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sárkány István, 
tel.: 278-0710, cím: 1213 Budapest,
Szent István út 230. Költözés miatt
zárva.

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

Soroksári Helytörténeti
Gyûjtemény
Vezetõ: Sasvári Ilona, 
tel.: 287-0083, tel./fax: 287-3057
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105., nyitva:
K., Cs.: 10–14, Sze., P.: 14–18 óra.

Budapest mûszaki útmu-
tatója / szerk. Edvi Illés
Aladár. – Budapest : Terc
kft., 2005. – [reprint]. –
606 p. : ill. ; 25 cm. – A
könyv az 1896-ban a
„Pátria” Irodalmi Vállalat
és Nyomdai Rt.-nél megje-
lent mû reprint kiadása

Déry Attila: Pest történe-
te és mûvészete. – [Buda-
pest] : Terc, cop. 2005. –
213 p. : ill. ; 30 cm. –
(Budapest építészeti to-
pográfia ; 1.)

Papp Gézáné Klébl Ág-
nes: Dél-Pest és környé-
ke a középkorban. – 2.
jav. kiad. – [Budapest] :
XXIII. ker. Soroksár Ön-
kormányzat, 2004. – 76
p. : ill. ; 21 cm. – (Sorok-
sári könyvek)

Kelényi György: A királyi
udvar építkezései Pest-Bu-

dán a XVIII. században :
hatalom és reprezentáció :
a hivatalos építészet for-
maváltozásai. – Buda-
pest : Akadémiai K.,
2005. – 98 p., [42] t. :
ill. ; 24 cm. – (Mûvészet-
történeti füzetek ; 28.)

Habsburg Mária, Mo-
hács özvegye : a király-
né és udvara, 1521-
1531 : Budapesti Törté-
neti Múzeum, 2005. szep-
tember 30 - 2006. január
9. : Slovenská národná
galéria, 2006. február 2 -
április 30. / [a katalógust
szerk. Réthelyi Orsolya et
al.] ; [... szerzõi Basics Be-
atrix et al.]. – Budapest :
BTM, 2005. – 295 p. :
ill. ; 29 cm

Tóth Árpád: Önszervezõ
polgárok : A pesti egye-
sületek társadalomtörté-

nete a reformkorban. –
Budapest : L´Harmattan,
2005. – 295 p. : ill. ; 23
cm. – (A múlt ösvényén)

Ferkai András: Lakótele-
pek. – Budapest : Város-
háza K., 2005. – 78 p. :
ill. ; 21 cm. – ( A mi Bu-
dapestünk ; 40.)

Az Újpesti Városvédõ
Egyesület története /
[írta és szerk. Kadlecovits
Géza]. – [Budapest] : Új-
pesti Városvédõ Egyes.,
cop. 2005. – 175 p. :
ill. ; 24 cm

Ferencváros metszete-
ken 2. = Ferencváros in
prints / szerk. és írta ...
Gönczi Ambrus, Winkel-
mayer Zoltán. – Buda-
pest : Ferencvárosi Ön-
kormányzat, 2005. – 103
p. : ill. ; 25 cm. – (Ferenc-
város képi ábrázolásokon)

Szelepcsényi Sándor:
Rákoskert története. – 2.,
bõv. kiad. – [Budapest] :
[Szelepcsényi S.], 2005.
– 224 p. : ill. ; 21 cm

Kalmár Lajos: A Dohány
utcai zsinagóga és a Zsidó
Múzeum kincsei / Kalmár
Lajos, Deutsch Gábor,
Faragó Vera. – Pécs :
Alexandra, 2005. – 157,
[3] p. : ill. ; 29 cm

Dokumentumok a Magyar
Iparmûvészeti Egyetem
történetébõl, 1880-
1904 / összeáll. Zsidi Vil-
mos ; a Magyar Iparmûvé-
szeti Egyetem Levéltárá-
nak kiadványa ; [kiad. ... a
Veszprémi Egyetem Geor-
gikon Mezõgazdaságtudo-
mányi Kar]. – [Keszthely] :
VE GMK, 2005. – 234,
[20] p. : ill. ; 24 cm

Gali Ágnes

Budapest történetének válogatott bibliográfiája XIX.
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Képeslap kiállítás nyílt
meg a Zuglói Helytörténeti
Mûhelyben január 27-én
„Ahová a város szórakozni
járt – a Városliget 1945
elõtt” címmel. A tárlaton lát-
ható, 1945 elõtti, muzeális
értékû képeslapok magán-
gyûjtõktõl, illetve a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Buda-
pest Gyûjteményébõl szár-
maznak és Budapest egykor
legkedveltebb közparkjának,
a Városligetnek pillanatkép-
pé dermedt múltjába adnak
betekintést. 

Az elsõ levelezõlap atyjá-
nak talán egy francia kisvá-
ros papírkereskedõjét,
Léon Besnardeau-t tekint-
hetjük, aki az 1870–71-es
porosz-francia háború ide-
jén egy közelükben állomá-
sozó ezred emblémáját
nyomatta kartonlapokra.
Más a helyzet az illusztrált
levelezõlapoknál, értsd ké-

peslapoknál! Ezeknél az el-
sõség nem dönthetõ el, so-
kan versenyeznek érte.
Száz évvel ezelõtt minden
magára valamit is adó ma-
gyarországi településen
árulták a helyi nevezetessé-

geket népszerûsítõ képesla-
pokat. Dédszüleink hétköz-
napjainak e beszédes emlé-
kei ma már történelmi múl-
tunk tanúi, a helytörténet,
építészettörténet, viselet-
történet... megbecsült relik-

viái, mivel igen sokszor
csak ezeken láthatjuk elõ-
deink mindennapi életét,
lakókörnyezetét, egykor is-
mert és megbecsült köz- és
magánépületeket, szobro-
kat, emlékmûveket.

A kiállítás anyaga az egy-
kori Pest vigalmi negyedét,
a Városligetet mutatja be –
olvashatjuk a kiállítás tájé-
koztatójában: A Hõsök tere

és a Millenniumi emlékmû
mellett a látogatók a Város-
liget építészeti szempontból
is kiemelkedõ épületei ko-
rabeli képeivel (Mûcsarnok,
Vajdahunyad vára, Szép-
mûvészeti Múzeum, Közle-
kedési Múzeum, Jáki kápol-
na, Széchenyi fürdõ stb.) is
szembesülhetnek. A Vurstli
(a késõbbi Angol Park) fe-
ledhetetlen szórakozást
nyújtott az izgalmak kedve-
lõinek, az Állatkert sétánya-
in járva messzi tájak állat-
és növényvilágával ismer-
kedhettek meg. Az Ezred-
éves Kiállítás a korabeli Ma-
gyarország jellegzetes épü-
leteit, építészeti remekeit
mutatta be. A korabeli,
életképszerû ligeti jelenetek
korcsolyázókat, az étter-
mek vendégeit, a sétányo-
kat benépesítõ családokat
örökítettek meg.

gábriel

Rákoskeresztúr emlék-
könyvét Tóth Péter helytör-
téneti kutató szerkesztésé-
ben Budapest Fõváros XVII.
kerület Önkormányzata adta
ki. Bevezetõjében az Árpád-
kori templom maradványai-
nak feltárásáról is olvasha-
tunk. A falu már 1265-ben
Pousa Racusa (Pósa Rákosa)
néven szerepel István, ifjabb
király oklevelében. Közel
nyolcvan fotó – rövid kiegé-
szítõ magyarázatokkal – mu-
tatja be a település egykori
képét, az elõdök életét, az itt

lakó földmûvesek dolgos
hétköznapjait, ünnepeit, a
sport és kikapcsolódás pilla-
natait. A többségében ma-
gángyûjteménybõl váloga-
tott dokumentumokon
templomok, utcarészletek,
rég megszûnt üzletek képe
mellett a napjainkban már
mûemlék Podmaniczky–Vi-
gyázó kastélyt és a lebontott
mauzóleumot is láthatjuk.
Podmaniczky báró a Felvi-
dékrõl szlovák, Ausztriából
és Baden Würtenbergbõl né-
met ajkú telepeseket költöz-
tetett a hódoltság után el-
néptelenedett községbe. Az
anyai ágon leszármazott
gróf, Vigyázó Ferenc örökös
nélkül halt meg, vagyonát a
Magyar Tudományos Aka-
démiára hagyta. Kastélyá-
ban 1935-ben múzeum
nyílt, sajnos a kiállított tár-
gyak nagy része a II. világhá-
ború alatt megsemmisült. Az
utókor csak néhány fennma-

radt felvétel alapján ítélheti
meg a berendezés gazdagsá-
gát. Budapest közelsége a
1920-as évektõl hatással
volt Rákoskeresztúr fejlõdés-
re. Egyre több fõvárosban
dolgozó munkás telepedett
le itt. Életük, közösségi szer-
vezeteik, kulturális egyesüle-
teik, viseletük képei idézik

meg az albumot lapozgatók
számára a déd- és nagyszü-
lõk világát. A kötet függelé-
kében Rákoskeresztúr 1736
és 1900 között használt pe-
csét és bélyegzõ lenyomata-
it, s a bemutatott fotóknak
egy 1938-as térképre vetí-
tett helyét mutatják be.

(szm)

Képeslapok reneszánsza Zuglóban

Keresztúri fotóalbum 

Korabeli képeslap a Városligetrõl

Pályázatok
Intézményvezetõi és alkalmazotti állások

A kulturális intézmények állásainak pályázati felhívá-
sai az NKÖM hivatalos kiadványában, a Kulturális Köz-
lönyben és annak internetes változatán (lásd: www.
kozlonykiado.hu) megbízhatóan elérhetõek. 

A budapesti kerületi helytörténeti tevékenységekhez
kapcsolódóan február 20-án jelent meg az Erdõs
Renée Ház (XVII. ker.) részfoglalkozású intézményveze-
tõi tisztségére közzétett pályázati felhívás –- elbírálása
májusban várható.

Várhatóan az áprilisi közlönyben jelenik meg a Hegy-
vidéki Helytörténeti Gyûjtemény és Galéria (XII. ker.)
igazgatói állására kiírt pályázat. A tisztség betöltésérõl
a kerület Oktatási és Közmûvelõdési Irodájától kapott
információk alapján a megjelenéstõl számított 60 na-
pon belül határoznak.

Az érdeklõdõknek érdemes ügyelni a pályázatok be-
adási határidejére, amely – ha a kiíró idõpontot nem ad
meg – a megjelenéstõl számított 30. nap.
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Kétkötetes válogatást
adott közre Berkó Pál szer-
kesztésében a Budapest-
melléklet közel tíz év alatt
közölt írásaiból Budapest
Fõváros Levéltára „buda-
pesti negyed” címû „folyó-
irata”. N. Kósa Judit elõsza-
va szerint „Összegzésnek
szánjuk tehát ezt az összeál-
lítást. Igyekeztünk kötetbe
rendezni a Népszabadság
néhai Budapest-mellékleté-
nek legjavát: a legizgalma-
sabb riportokat, a legérde-
kesebb interjúkat, a leg-
szebb tárcákat és – elvégre
az ember utólag már sok
mindent megtehet – a leg-
jobb híreket.” Mi hívta élet-
re akkoriban ezeket az ol-
dalakat? Az egyik gazdasá-
gi: a hirdetõk sokszor nem
tartottak igényt a drágább
országos megjelenésre,
megelégedtek a fõvárosi
szintû közléssel. A másik
tartalmi: a fõváros lakossá-
gát egyre inkább érdekelték

szûkebb pátriájuk történé-
sei, s ebben konkurenciát
jelentettek a ke-
rületi önkor-
mányzati kiad-
ványok és az in-
gyenes reklám-
újságok is. Nép-
szerûségét jel-
lemzi, hogy az
1992 novembe-
rében indult hat
oldalas kiegészí-
tés hetente két-
szer, egy év
múlva önálló laptagban,
nyolc oldalon jelent meg.
1998-tól megszûnéséig
(2003 áprilisa) hetente hat-
szor került ilyen terjedelem-
ben az olvasók kezébe. 

A válogatás a fõváros
eseményeinek 1990 és
2003 közötti kronológiájá-
val segít a késõbbi írások
mondanivalóját történeti
sorba helyezni. Minden pol-

gár egyik legnagyobb gond-
jával, a lakásügyekkel fog-

lalkozó cikkek
vezetnek el az
épületek állapo-
tával, a város-
képpel és a la-
kosság összeté-
telével, a Pest
és Buda „élhe-
tõségével” fog-
lalkozó interjú-
kig, hírekig. Ol-
vashatunk a
Barbie-villamos-

ról, a Lágymányosi hídról.
Végig járhatjuk Újpalota
csöppet sem emberi szalag-
házait, kereshetjük a Kos-
suth Lajos utca 3-ban Lan-
derer és Heckenast nyoma-
it. Hajléktalan szállókra és a
kertvárosba kalauzol el egy-
egy írás, de betérhetünk a
már megszûnt FÉSZEK-be,
vagy megtudhatjuk milyen
a Fekete Lyuk, a Tilos az Á

és a Lordok háza. Beszél-
getéseket olvashatunk váro-
sunk neves vagy kevéssé
közismert polgáraival, em-
lékezhetünk Füttyös Gyuri-
ra. Kereshetjük a régi szob-
rokat és felfedezhetjük az
újakat. Egyszóval sétálha-
tunk az olykor leomló vagy
lebontandó és épülõ házak
között, az újságírókkal kö-
zösen gondolva a felröp-
pent csodás, új ötletekre,
melyek megvalósulására
nem került sor. Emlékezé-
sünket Hárs Katalin jó ér-
zéssel válogatott, egy-egy
talán már elfeledett ese-
ményt, épületet ábrázoló
fotóval segíti.

Szöllõsy

Az egykori ipari centrum,
Csepel helytörténetének el-
ismert kutatója dr. Bolla
Dezsõ, a városrész helytör-
téneti gyûjteményének ny.

vezetõje, a Csepeli Helytör-
téneti és Városszépítõ
Egyesület elnöke. A Váro-
sunk 2004. évi áprilisi szá-
mában bemutattuk a ma-
gánkiadásában megjelent

tanulmányát, amely a Cse-
pel 1956 címet kapta. 

Most hasonló formátum-
ban és terjedelemben kézbe
vehettük ennek második ki-
adását, Tények és doku-
mentumok alcímmel. Ezút-
tal viszont Budapest–Cse-
pel Önkormányzata ’56-os
Emlékbizottsága volt már
kiadóként feltüntetve. Szí-
nes borító, barnított fotók,

jobb minõségû dokumen-
tummásolatok jelzik a válto-
zást már elsõ betekintéskor.
Bolla Dezsõ tanulmánya
második kiadásának azon-
ban szövege is bõvítésre ke-
rült, és tagolása is áttekint-
hetõbb, a kronológiai sor-
rendhez jobban igazodó
lett. A füzetformátumú kö-
tet a kerületi helytörténeti
iskolai oktatás egyik meg-
határozója lehet, amikor az
1956-os forradalom és sza-
badságharc eseményeit ta-
nulják. Csak üdvözölhetõ
Csepel önkormányzatának
ez a szép gesztusa, amellyel
felröppentette az elsõ „ke-
rületi fecskét”, az 50. évfor-
dulóra kiadott kerületi kiad-
ványok sorát megnyitva.

Szinte egyidejûleg vehet-
tük kézbe a Szent Imre Tér
címû kötetet, amely a Cse-
peli Séták elnevezésû soro-
zat elsõ tagjaként jelent
meg – szintén a helyi ön-
kormányzatnak köszönhe-
tõen. Szerzõje Bolla Dezsõ

és Udvarhelyi András volt.
Zsebkönyv formátuma jól
szolgálja célját: a csepeli fõ-
tér történeti múltjának egy
séta közbeni mélyebb meg-
ismerését. A kiadvány szisz-
tematikusan bemutatja a fõ-
teret ölelõ épületeket, em-
lékmûveket, szobrokat... Íz-
léses kivitel, kemény borító,
jól megválogatott archív és
mai fotók, színvonalas tar-
talom – csak irigykedni le-
het emiatt a környezõ kerü-
letekbõl átnézve.

G.T.

Budapesti Negyed

Hagyomány-
ápolás vidáman

A budapesti görög-ka-
tolikusok batyusbálját és
a Kárpátaljáról elszár-
mazottak találkozóját a
Rákosfalvai Helytörté-
neti Klub és a Keresz-
tény Értelmiségiek XIV.
kerületi csoportja febru-
ár 11-én, a Hermina-
mezõi Katolikus Közös-
ségi Házban tartotta
meg. A Rákosfalvai
Helytörténeti Klub ké-
sõbbi rendezvényeirõl
részletesebb információ
Paszabi Jánostól kérhe-
tõ (tel.: 06-20-569-
3856, e-mail: paszabi3
@freemail.hu).

Csepeli krónika
Az elsõ ’56-os „kerületi fecske” 



2006. április Városunk – Budapesti Honismereti Híradó11

A téli szünet után ismét a
fõvárosi levéltár épületében
találkozhattak a budapesti
civil szervezetek képviselõi,
a kerületi hagyományokat
ápoló lokálpatrióták. A Bu-
dapesti Honismereti Társa-
ság szervezte Budapesti
Históriák február elsejei
elõadóestjén Pesterzsébet
névváltozásairól az évadnyi-
tó elõadást dr. Bogyirka
Emil, a pesterzsébeti múze-
um ny. igazgatója tartotta.  

Az egykori Grassalkovich
földbirtok részeként nyil-
vántartott Gubacspuszta te-
rületén a 19. század máso-
dik felében kezdték a par-
cellázást. Az 1870-es évek-
re két kisebb, 200-300
házból álló falu jött itt létre:
Erzsébetfalva és Kossuth-
falva. A névadáshoz Erzsé-
bet királyné és Kossuth
egyaránt hozzájárult. A szá-
zad végére a két település
„összenõtt”, 1897-ben már
Erzsébetfalva nagyközség-
ként szerepelt az országos
nyilvántartásban. 1919-
ben 4 hónapig Leninváros-
nak, a közeli Péteri-majort
Marxfalvának nevezték el,
de a település már augusz-
tusban visszakapta korábbi
nevét. Erzsébetfalva 1924-

ben Pesterzsébet, 1932-
ben – Árpád-házi Szent Er-
zsébet halálának 700. év-
fordulója emlékére – Pest-
szenterzsébet nevet vette
fel. A köznyelvben azonban
egyszerûen Erzsébet néven
emlegették ezt a kis falut,
amelyet 1950-ben Sorok-
sárral együtt Budapest XX.
kerületeként a fõvároshoz
csatoltak. A rendszerváltás
után a kerület Pestszenter-
zsébet-Soroksár nevet visel-
te, majd Soroksár 1994-
ben történt leválása után a
régi Pesterzsébet elneve-
zéshez tértek vissza.

Az elhangzottakhoz kap-
csolódott a pesterzsébeti
Kossuth Társaság tevé-
kenységének ismertetése,
amelyrõl dr. Sturcz Zol-
tánné, az egyesület elnöke
beszélt. Már a 90-es évek
elején, pedagógusként kap-
csolódott be a hagyomány-
õrzõ munkába, 2001-tõl a
120 fõs tagságú egyesület
elnökének választották meg.
A szervezetnek napi kap-
csolata van az iskolákkal, a
nyugdíjasokkal, a mûvelõ-
dési intézményekkel és az
önkormányzattal. Munká-
juk eredményét helytörté-
neti pályázatok, kiállítások,

versenyek, kirándulások,
elõadások, megemlékezé-
sek stb. sora jelzi. Az el-
hangzottak alapján egyesü-
letük a legeredményesebb
fõvárosi Kossuth-szervezet
– itt ringott a Gavlik István
vezette országos Kossuth
Szövetség „bölcsõje” is.

Bartók és Budapest kap-
csolatát vázolta fel március
elsején Körtvélyesi Oszkár

ny. tanár és karnagy. A ve-
tített képekkel illusztrált elõ-
adása közben a hallgatósá-
got is többször megénekel-
tette (Bartók Béla születésé-
nek 125. évfordulójára em-
lékezve elõadását az elsõ
oldalon induló írásunkban
ismertetjük – a szerk.). Ked-
ves meglepetésként utána a
Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Isko-
la Hraschek Katalin kar-
nagy vezette Harmónia Kó-
rusa lépett fel, Bartók mû-
veket elõadva. 

Ezen az estén ismertette
dr. Búza Péter, az ismert és
elismert várostörténész a
Herminamezõ Polgári Kör
munkáját. A félreértések
elkerülése érdekében már
az elején elmondta, hogy
az egyesületet még az

1990-es évek elején hoz-
ták létre, és ennek a „pol-
gári körnek” nincs pártkö-
tõdése. A zuglói kerületrész
– és szervezetük is – József
nádor leányának, Hermina
fõhercegnõnek nevét viseli,
akirõl a most 150 éves ká-
polnát is elnevezték. Az
egyesületet az itt élõ lokál-
patrióták lakóhelyük kultu-
rális értékeinek megismer-

tetése és megvédése érde-
kében hozták létre. Kezdet-
tõl fogva fellépnek a ked-
ves villanegyedet a gyors
haszonért kiárusítani, be-
építésekkel túlzsúfolni aka-
ró emberekkel és cégekkel
szemben. 

A városvédõ értékõrzés
mellett folyamatosan gyûj-
tik a kerületi muzeális
anyagokat, amelyek az ön-
kormányzat helytörténeti
gyûjteményében (Zuglói
Helytörténeti Mûhely) ke-
rülnek bemutatásra. Ennek
létrehozásában meghatáro-
zó szerepük volt, székhe-
lyük is itt van. Maradandó
értékû alkotásuk a Zuglói
Lexikon, tucatnyi helytör-
téneti kiadványuk, valamint
több emléktábla.

T.J.

Budai Polgári Casinó
Az egyesület a klubhelyiségében (I. ker., Hunya-

di János u. 8.), szerdai napokon, du. 7 órai kez-
déssel tartja programjait – ha más helyszín nincs
megadva. Elérhetõség: Bedõ Árpád elnökségi tag
(e-mail: sba@pilismedia.hu).

Április 5.
– Hagyományos mûsoros Széchenyi est
– Elõadók: Kocsis István; Sinkovits Vitay András

színmûvész; az Erkel Ferenc Kamarazenekar
– Helyszíne: Magyar Kultúra Háza (I. ker., Szenthá-

romság tér 6.)

Május 3.
– Trianon kiváltói 
– Elõadó: Tamáska Péter történész

Latinovits emléktábla,
városligeti séta
Herminamezõ Polgári Kör

Latinovits Zoltán szülõházának falán (Gundel Étterem
– 1146 Budapest, Állatkerti körút 2.) április 8-án, 11
órakor emléktáblát leplez le a Herminamezõ Polgári
Kör. Az avató beszédre Tarján Tamás irodalomtörté-
nészt kérték fel, a koszorúkat Zugló Polgármesteri Hi-
vatala és a Vígszínház képviselõi helyezik el.

Húsvét vasárnap, április 16-án, 11 órakor szakmai
vezetéssel egybekötött városligeti szezonnyitóra várja az
érdeklõdõket a Herminamezõ Polgári Köre és a Zuglói
Helytörténeti Mûhely. A hagyományos Városligeti sze-
zonnyitó a „Fenyves” részen lévõ FUIT sír koszorúzásá-
val kezdõdik, melyen Schiffer János fõpolgármester-he-
lyettes, valamint Pelyva György, Budapest–Zugló alpol-
gármestere mond beszédet. A városligeti séta vendég-
látója Horváth Péterné idegenvezetõ.

Pesterzsébet neveitõl a herminamezõi városvédõkig
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A kõbányai Pataky Mûve-
lõdési Központban február
16-án zsúfolásig megtelt
elõadóteremben mutatták
be Kádár József Kõbányai
téglagyárak címû kötetét. A
megjelenteket Andó Sán-
dor, Kõbánya polgármeste-
re köszöntötte. Régi adós-
ság került törlesztésre e
könyv megjelenésével: a ha-
zai téglagyártás egyik cent-
rumának, Kõbányának be-
mutatása. Budapesten egy-
kor a téglagyártásnak két fõ
centruma volt: Óbuda és
Kõbánya. Korábban már je-
lentek meg Kõbánya múltjá-
ról kiadványok, de a tégla-
gyártás azokban csak részle-
gesen került említésre.

Kádár József szakmailag
is értékes írása most jó be-

tekintést ad a X. kerületi
téglagyártás teljes múltjába.
Könyvterjedelmû tanulmá-
nya bevezetõ részében a
téglakészítés történetével, a
téglák jelzéseivel ismerked-
hetünk meg. Ezt követõen
részletesen foglalkozik az
Óhegy, a Téglagyár dûlõ,
az Óhegy alja és az Újhegy
téglagyáraival, kisebb üze-
meivel, azaz a téglavetõivel.
Szorgalmas feltáró munká-
jának köszönhetõen az
Óhegyen 13, a Téglagyári
dûlõben 16, az Óhegy alján
hat, az Újhegyen kilenc
téglaipari kis- és nagyüzem
történetét tudja felvázolni. 

Az államosítás utáni idõ-
szakban négy téglagyár mû-
ködött Kõbányán, amelyek
a nyolcvanas évek végén

csendesen megszûntek, az
agyaglelõhelyek kimerülése
és a megváltozott építõipa-
ri technológiáknak is kö-
szönhetõen. Gyakorlatilag
ma Kõbányán már nincs
téglagyártás, egy több év-
százados ipari tevékenység
tûnt el innen napjainkra.

A könyvben közölt fotók
és grafikus ábrázolások az
egykor gyártott téglákat jól
ábrázolják, egyfajta mankót
adván a régi téglák beazo-
nosításához. A kötet impo-
náló jegyzetapparátusa, tér-
képjegyzéke és ajánlott
szakirodalma a téglagyártás
múltjával foglalkozni kívá-
nóknak jó kiindulópontot
adnak. Az ezer példányban
kiadott könyv 144 oldal ter-
jedelmû, egy térképmellék-
lettel kísért. Megjelenését a
Kulturális Örökségvédelmi

Hivatal Mûemlékvédelmi
Tudományos Intézete és
Kõbánya Önkormányzata
támogatta. Vételi szándék
esetén a Kõbányai Helytör-
téneti Gyûjtemény megke-
resése javasolt (elérhetõsé-
ge a 8. oldalon).

g.t.

Idén szeptember 16–17-
én tartják az Európa-szerte
népszerû Kulturális Örök-
ség Napjait, amelynek köz-
ponti témáját nálunk és
most a szocreál magyaror-
szági építészete alkotja.  A
Fél(t)múlt építészete címet
viselõ kétnapos, hétvégi
rendezvénysorozat szerve-
zõi minden más helyszín
csatlakozását is szívesen
fogadják. A bemutatásra
javasolt épületek nem
szükséges, hogy védett
mûemlékek legyenek, de

sajátos esztétikai vagy je-
lentõs történeti értéket kell
képviselniük.  

Az Európa Tanács véd-
nökségével már negyven-
nyolc országban rendezik
meg az egyre nagyobb
népszerûségnek örvendõ
örökségi napokat. A prog-
ram célja az, hogy a nagy-
közönség figyelmét ráirá-
nyítsák az épületek értéke-
ire, azokéra is, amelyek
máskor részlegesen, idõle-
gesen, illetve csak a társa-
dalom egyes rétegei által
látogathatók, esetleg zárva
vannak. A hagyományo-
san szeptember harmadik
hétvégéjén megrendezett
esemény során ország-
szerte sok száz ilyen épü-
let és helyszín kapuja nyí-

lik meg majd a látogatók
elõtt.

Egy épület, helyszín láto-
gathatóságát bárki kezde-
ményezheti. A vendégek
fogadása önként vállalt
szolgálat – a kezdeménye-
zõknek természetesen sza-
bad döntésére van bízva,
hogy mekkora részt tesz-
nek bejárhatóvá.

Fontos eleme ezért a
mozgalomnak a helyi kö-
zösségek, a döntéshozók, a
szakmai és a civil szerveze-

tek részvétele. Az örökségi
hétvége szervezése és az
eseményeken való részvétel
mind a szervezõk, mind a
közönség számára jó alka-
lom a társadalmi önszerve-
zõdés és demokrácia gya-
korlatának erõsítésére, a
helyi értékek közös ünnep-
lésén keresztül a közös
öröm tapasztalására. 

A rendezvénysorozaton
való részvétel a jelentkezési
lap 2006. június 30-ig való
benyújtásával kezdemé-
nyezhetõ.

Lásd részletesebben 
a www.oroksegnapok.hu

weblapon.

Ingyenes lapunk kereskedelmi forgalomba nem ke-
rül, megtalálható a budapesti kerületek múzeumaiban,
helytörténeti gyûjteményeiben, Budapest Fõváros Le-
véltárában, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fi-
ókjaiban. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alapprogramja, valamint a kerületi

önkormányzatok támogatásával jelenik meg.

F.: Budapesti Honismereti Társaság

1043 Budapest,
Berda József u. 48.

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA

Kõbányai téglagyárak

A Fél(t)múlt építészete
Kulturális Örökség Napok 2006
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