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Esy nagwáros születése
Pest, Buda, Óbuda az egyesítés idején

1998. október

Soltész Jőzsef

Magya r Kőzépponti Vasút,
a szabadságharc vasútja

A fenti címmel rendezelt
kiállítáSt a Kőzlekedési Mú-
zeL|m, rnegemlékezve az
1848-49-es forradalorn és

szabadságharcban fontos
szerepet betöltő első ma-
gyar gőzvasútról, A látoga-
íők az eddigi legátfogóbb
kiállítást nézhet\k meg a

Magyar Középponti Vasút
történetér őI, számos er ede-
ti ciokumentum és tárgy

most kerül e\őször bemuta-
tásra a magyar vasútépítés
hőskorából.

Az clső gőzvontatású vas-

űt építését közel tíz évig tar-

tó vita előzte meg, amely-
ben részt ve|tek a korszak
vezető politikusai is, Kos-
suth Lajos és Széchenyi Ist-
ván. A Magyar Középponti
Vasút ápításe a reformkor
(Folytatása a 7, oldalon.)

Archív {elvétel az 1t}80-as ér,ckbőI (Fotó: Koznrata Fercnc) 1849" október 6.
Kiállítás a főváros egyesí-

tésének 125. éüordulója al-

kalmával a Budapesti Torté-
nati Múzeum vármúzeumá-
ban. 1873 november 17-én
Pesten, Budán as Óbudan
falragaszok jelentek meg,
amelyek arról tudósítottak,
hogy aznap reggel B órától
rnűködik a három város
egyesített közigazgatása. A
f ővárosi közgyűlés követke-
ző úlésén november 17-ét
Budapest születésnapiává
nyilvánította,
A Budapesti Történeti

Múzeum kiállítása egy pa-

noramikus összképben idé-

zi ÍeI az egyesítés idejét és a

főváros első évtizedét.
1885-ig, az első nagysza-
bású központi rendezvény,
az Országos lpari Kiállítás
megszervezésétg.

Esy 1B73-ban készült
nagy méretű Budapest tér-

káp fogadja a látogatót az
újonnan beépített Barokk
Csarnokba.n, amelyen sok
minden eltér a ma ismert-
től. Pest és Buda jőrészét

szőlőskertek borítják, hi-
ányzik az Andrássy út és

nincs Nagykörűt. A Duna
két partját csupán a Lánc-
(Folytatása a 3. oldalon,)

Pest: Bctthgőny Lajos
miniszterelnök

Arad: l(iss Ernő. Damjcl

ních Jcnos. Aulich Lajos.
Vécsey Kőroly, Láhner
György, lVogy Sóndor,
Knezich Károly, Póltenberg
Ernő, Leinlngen-Wester-
burg Károly, Dessewt't'y
Arísztid, Török Ignác,
SchweidelJózsef , Lázár Vil-
mos 1-ionvéd tábornokok.

Rajtuk kívül közel 1500
volt cs. kir, tisztet ítéltek ha-
láIra, az ítéletüket azonban

később 4-25 évig terjedő
várfogságra enyhítették, A
halálos iléletet négyükön
azonban végrehajtották.

Októtler 25-, Arad:
Kazinczy Lajos honvéd tá,
bornok.

Pest: Peter Giron hon-
véd ezredes,, weroniecki
Mieczyslaw herceg, honvád
ezredes, Abancourt Károly
honvéd százados.

Emléküket kegyelettel
,,1

oruzuK,

Obuda
muzeuma

Fővárosunk hely- és

tel epüléstört éneLi. múze,
umátl927-ben Obudán
hozták látre. Anyaga a
háború során megsem-
misült. A i1I. kerületben
helytörténeti kiállítás is-
mét 7973-Iól volt csak
látható. (Írásunk a 4. ol-

dalon.) Batthyány Lajos a pesti kivégzőosztag előtt
(Litográfia: Lois Noelli)

Sziget

Idán már 90 éves múlt]
ra tekint vissza: kispest
leginkább ismert telópü-
|ésrésze. a Wekerle-te-
lep. A XIX. ker,ületben
időszaki kiállítás létreho]
zásával mutatták be az
ott lakók életét, minden-
napjait. Űrásunk a 10, ol-

.dalo=n:)
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ÉulEng A HoN...
I{,ossuth Lajos és Pest-Buda az önuédelmi

harcban (1B4B utolsó negyede)

A Honvédelmi Bizott- van áldozat a szabadság-
ban, a volt nemességrészén
van, a királyén semmil",

Kossuth indítványára a
parasztság jobbágyf elszaba-
dításból eredő további iga-
nyeit és a nemesség ugyan-
az okbő| való kártérítési kö-
vetelései teljesitését egy-
aránt a későbbi, boldogabb
időre elnapoiták.
A fővárosi nemzetőrök

szolgálata sck kivetnivalót
hagyott maga után, ezért
kossuth elrendelte az itt áI-
lomásozó honvédek őrszol-
gálatba való bevonását. De-
cember 14-én a pesti és bu-
dai nemzetőröktől a Íegyve-
reket a honvédzászlóaljak
f, elszer elésér e elv ette, elr en-
delve, hogy ezentúl lándzsá-
val szolgáljanak, s egyúttal a
magánosokat is felhívta
fegyverelk leadására. A fő-
városban még a zsidók,
franciák és lengyelek is kü-
lön századokat alakítottak.

október-november fordu-
lóján a városi közgyűIés
előbb Budán, majd Pesten

mondta ki a zsidók birtokvá-
sárlási korlátozását. A pénr
forgalom élénkitésére már
november elelén megkezd-
ték a százíointos pénzjegyek
kibocsátását. A schwecháti
csata óta a császári tűerő mi-
att honvédeink fokozatosan
küfitetták a Dunánhrlt.

perczel Mór december
30-ai móri csatavesztése

í998. október

tartotta a képviselőház,
Kossuth a katonai helyzetet
ismertette, s javasolta a
kormány szél<hely ét Debre-
cenbe áttenni,

Ű jesztendő napján valósá-
gos népvándorlás indult a
zsúfolásig megtelt vonatok
mellett, csak a Nagyváradra
i ndított f egyv er gy ár f elszer e-
lését négyszáz szekér vttte.

mány sikeres toborzógyűlé-
se után, október elsején
négyezer fővárosi népíelke-
1ő indult el, hogy Vasvári Pál
vezetésével táborba szálljon
Jellasics ellen. Az ország-
gyűlés csak október harma-
dikán értesr_ilt Jellasics futá-
sáró], s majd a Lizezerre nö-
vekedett horvát hadifoglyo-
kat a testvérvárosok (Pest,
Buda, Óbuda) megerősítésé-
re, sáncolására használta,
Nyolcadikán a Duna-parli
Redoutban úlésező képvise-
|őház érvényIelennek ki-
mondva a király feloszlató
rendeletét, egyuttal a Hon-
védelmi Bizottmányt - a sze-
gedi toborzókorútláró1 haza-
tért kossuth elnökletével -
az ország teljhatalmú kor-
mányának nyilvánította. A
meggék és a hadsereg mű-
ködésének segítésére év vé-
géig mintegy nyolcvan kor-
mánybiztost nev eztek I<l.

A kormány minden erqét
a honvédség szükségletei-
nek ellátására, a ruházat és
a had felszerelés elkészíLLeté-
sére állították be, Láhner
György ezredest ágyúöntö-
de \étesítésével bízták meg.
I(özben Kossuth Lajos öt-
száz pesti nemzetőrrel és
13 ezer útközben toborzott
népfölkelővel a párndorfi
táborba érkezett, és 30-án
sikertelen kísérletet tettek
Schwechátnál Bécs megse-
gítésére. Móga helyett Kos-
suth Görgeit tette meg fő-
parancsnoknak, elrendelték
a magyar vezényleti nyelv
bevezetését, és november-
ben a magyar ezredeketfel-
eskették az alkotmányra,
ami a császárhű tisztek kivá-
Iását eredményezte. A par-
lament november 29-én
minden nemzetiséghez
szólt: a nép szabadsága
nem királyi ajándék, ,,ha

Országgyűlós Pesten, a rógi Vigacló (RcdoLrt) nagvterrnóben

után végleg elkerülhetetlen-
né vált a főváros kiürításe,
kossuthot a rokonszenvező
tömeg a Nádor és Zrinyi ut-
ca sarkán álló Döring-házi
lakásától í ákly ászenév eI ki-
sérte a Redoutig, ahol Szil-
veszter éljelén utolsó ülését

Elszállították a levéltárat, a
bankóprést, a féiig kész pus-
kákat, de sok minden a fő-
városban maradt: ágyúk,
puskapormalmok, 2,6 mil-
lió forintnyi nemesfémkész-
\et a Pénzüoyminisztérium
pincéjében. Görgei január
harmadikán kezdte az elvo-
nulást vác, ötödikén perczel
Szolnok felé, Csányi Lásztő
az r_rtolsók közt hagyta el
Pestet, ahová délután egy-
kor bevonultak az osztrá-
kok. Az utolsó pillanatokban
katonának jelentkezeI1 ezer
fővárosi fiatal már csak Deb-
recenben kerülhetett a hon-
védalakulatokba, ahol kos-
suth Lajost mint a magyarok
Mőzesét fogadták. De hogy
nem aludt ki a remény, mu-
tatta többek között a budai
polgárok indulója:
Ren dsze retet. po l góri erén y,

Béke legyen jelszauatok,

Amde zauaria garózda merény,'
Megzabol ózósóra e rő s ka rotok,
Vóllat a uóIlhoz, a nap alatt
Mncs mí ledöntse a szíklat'alat,
Érye, a hon s az alkotmóny!

Karacs Zsigmond

Győrffy Sándor Gg24 - 1gg))
A Budapesti Honismereti Társaság alapító tagjainak

sorába tartozott, aki Kanyar Jőzseí or.rágo, elnökkel
már részt vett az 1943-as neves balatonszárszői konfe-
rencián. Győrífy Sándor innen hozta magával a népi
irők hazaszeretetét, a magyar parasztokkal szembeni
szociális érzékenységet, a magyar kuitúra és morál tisz-
teletét és egg sajátos magyar világnézetet. A Kemenes-
magasiban 1924 jűlius 27-én szüIetett és Budapesten
199B. július 3-án megha|ttörténész ezidőtőllett eljegy-
zeitje a népi-nemzeti mozgalmaknak, és az elnyomás
évei alatt ezidőtől kereste a mozgalom kereteit. 26 év-
vel ezelőtt a honismereti mozgalomban találta meg Ós
lelt otthonra. Azőtatevékenykedett közöttünk.

Számos kötet szerkesztője volt. Neki köszönhetjük
többek között Balatonszársző, 7943 és a SoproniLíce-
um köteteket,

Az elhunytat a szűkebb családon kívül széles baráti
társasága - több száz ember - búcsúztatta a Budapest
Szent Gellért templomból. Honismereti társaságunk
nevében Rédey Pál köszönt eltőIe. R. P.
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o folytatás az első
oldalról

híd köti össze, a kát rószből
álló MargitszigetnéI,,épités
alatt álló" híd van rajzolva,
s a Gellérthegy alatt látható
mág egy tervezett híd.
A csarnok íalán Mária

nácsnok székét.
Terjeszkedő Budapestünk

és egyre erősebb gazdasá-
gának bemutatása alkotja a
kiállítás gerincét. Meg nem
valósult terveket csodálhat
meg a néző: pI. a mai
Nagykörút hely ér e terv ezett

kén| az első utcai
mOs
és az első
Vagy
útjait

gyon

Esy nagwáros születése műtermi be-
álló esküvői

megemlé-
okta-

lák ről
3-ban a

okle-

e,gyéb-
hangsúlyt ka-

gi A

Az Andrássy szalon

Terézia. II. Jőzsef, Jőzsef
nádor, iiletve a "legnagyobb
magyar", Szécheriyi istván
áletnagyságú képei vannak.
Ok azok, akiknek városépí-
tészeti, városíejlesztést te-
vékenysége elindította a há-
rom Duna-parti város fővá-
rossá válásának íclyamatát,

A megnyitáskor Lotz Ká-
roly és Than Mór nagy mé-
retű szénrajzai, az ebben a
korszakban épült közápüle-
tek {alképeinek kartorrváz-
latai lebegtek a csarnok lég-
terében. Ezeket sajnos a
csarnok üvegtetején be-
áramló napsútás miatt mű-
tárgyvédeimi okokból júni-
us eiején le kellell venni.

Az egg esítés adminisztra-
tiv történetét meséli el a ko-
vetkező, kisebb kiállítási he-
lyiség. A Fővárosi LevéItár
anyagából pl, bemutatja a
egyesitést elhatároző tór-
vényjavaslat kéziratát, az eI-

ső fővárosi közgyűlés jegy-
zőkőnyvét..,, illetve a vá-
rosházák ábrázolását, az el-
ső polgármesterek arcké-
pét és egy városház\ ta-

csatornát, majd a megvaló-
sult ötleteket - így az első
világvárosi sugárutat, ame-
lyet később megálmodójáról
és szorgalmazőjáről And-
rássynak neveztek el, a
Nagykörutat, középül,etek,
műszaki létesitmények, pl.
a Nyugati pályaudvar terve-
it, vagy Than Mór, a Keleti
pályaudvar előcsarnokába
szánt ,,A gőz diadala" c.
Íreskőtewét. De itt kapott
helyet műszaki érdekesség-

A város
huzamosan,
is látható, pl. Andrássy
Gyula gróf palotájának ,,el-
fogadóterme" , azaz szalon-
ja. Sok egykorú kép, fest-
mény, metszet és íénykép
mutatja be az akkori ün-
nepnapokat és hétközna-
pokat, az utcán, lóverse-
nyen, és kávéházban tör-
ténteket, sőt a sportéletet
is, a városligeti korcsolya-
pályától a Dunában elhe-
lyezelt uszodáig. A terem
végében egy polgári háló-
szoba látható (az lparművé-
szeti Múzeum tulajdonából),
vele szemben viszont az
óbudai Múzeumban őrzött
egykorú szoba-konyha be-
rendezés, amely az iparo-
sok, szakmunkások, gazdál-
kodók éleíitelére volt jel-
lemző.

Városunk tudományos,
művészeti é|etét e|evenili
íel a harmadlk rész. Az űj
művészeti ág, a íénykép e\-
Ierjedéséí már maga a kiál-
lítás is bizonyítja - nagyon
sok egykorú városképet lát-
hatunk. A íénykép magán-
é|eti szerepét dokumentál-

Fotóműterem

pott az egész tár|alon, mert
a város akkori vezetői na-
gyon fontosnak tartották,
hogy megfelelő színvona-
lon jelenjenek meg Bécs-
ben. Bizonyítani akarták,
hogy Budapest alkalmas a
monarchia második városá-
nak szerepére. Kivitték töb-
bek között Székely Bertalan
és Munkácsy Mihály fest-
mént1 eit, ezért csodálhatjuk
meg a Nemzeti Galéria kin-
csét, a Köpülő asszonyrt is.
A város magas kulturális
éleIét reprezentálja az egy-
kori Gizella (ma Vörösmar-
ty) téren állott híres Ráth-
féle könyvesbolt rekonst-
rukciója, a Népszínház kirá-
lyi páholya (a Magyar Szín-
háztörténeti \nlézet és Mú-
zeum kölcsönzése) s Liszt
Ferenc zongorája, (a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum tu-
lajdona) amelyen,,hírhedett
zenésze a világnak" a Du-
na-parti Hungária Szállodá-
ban játszott 1873 novem-
berében, művészi pályaíu-
tásának 50, év,fordulója al-
kaimával.
A megemlékezést az

1 BB4-B5-ös fővárosi látkép-
pály ázatr a beküldött f estmé-
nyek koszoruja zárja, ame-
lyek zömmel már az új Bu-
dapestet örökítették meg.

Kiállításunk túlnyomó-
részt a Budapesti Történeti
Múzeum anyagából készült,
kiegészúlve a Fővárosi Le-
véltárban őrzött iratokkal,
de számos más múzeum is
kölcsönadta különleges, a
témát reprezentáló műkin-
cseit, hogy a főváros méltó-
káppen ünnepelhesse meg
l25. születésnapját.

F" Dózsa Katalin

,r|
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Nagyjőból Európa, de
még inkőbb a Kőrpőt-me,
dence középpontjőban ke-

resendő az g csodólatos uő-

ros, melynek neue Buda-
pest. Földrajzi fekuése, gaz-

dasőgí, esztétikai, természe-
tes adottsógai predesztínól-
tők arra, hogy mind a rómq-
iak, mind pedig a barbőr né-

pek jelentős uőrost őtmodja-
nak a helyére. Csupán az a

feltUnő, hogy honfoglalő
őseink alíg ismerték fel a
hely központi jellegét, uagy
a benne rejlő lehetőséget, s
a középkor uégéig uóratott
magőra az idő, mígnem t'ő-
uőrosső auattők. Zsigmond
és Hunyadi Mőtyős főuáro-
sg aztón mőr uégképp nem
úgy született, mint Athén
uagy Rőma. Eredetét hiőba
is keresnénk a mitológíők-
ban. A praktikus élet terem-
tette főuárosső a Duna jobb
és bal partjón.

Azon azutőn el lehet gon-

dolkozni, hogy őseinknek
míért nem tűnt t'el a hely
esztétikai, gazdasőgi, straté-
gíai, polítíkai alkclmassőga.
Mert középkori,, f elf edezett-
sége" utőn, amíóta mór ,,t'ő-

uárosként" emlegetjük, el-
kezdődik elképesztő kálugri.

őja Am az ís jellemző, hagy
bukősa mindenkor azonos a

nemzet tragédiópual. A tö,

rök hódoltsóg nem Mohócs-
nóI kezciődött, hanem Buda
elestéuel, a török uralom

Szerelmünk, Budapest orszőgrc és főuárosóra egy
750 éues egyiptomi sötétség
bonll. Modern értelemben
uett európai uárossó allkuló-
sának kezdetét 7636-től sző-

mítjuk. A török kiűzése utő
ni hóromszóz esztendő sem
mentes a nagy nenlzeti meg,
próbóltatősoktól. Mégis tö,

retlennek tűnik q uóros fejlő,
dése. Minden bizonnyal po!
gárainak olthatqtlan szerel
me és hűsege uarózsolta gya-

kori pusztulósa ellenére újjő

és egyre szebbé.
Ez ídő alqtt nöuekedett

mílliós metropolissző, és t'o-
gadta falai közé az orszőg la,

kossőgőnak több, mint ne-

gyedét. Történelnli fe1lodé
séhez tartozík, hogy 125
éue, 1]73-ban hórom uáros

rész, Pest, Budq és abuda
egyesült Budapest néuen. A
háronl uőrosrész t'öldrajzi kö
zelsége, egymásra utaltsőga,
közös érdekeí már régtől

fogua predesztínálta az egye
sülés szúkségszerűségét. Ez
q 725 éuuel ezelőttí ,,nagy
ugrás" ismétlődött meg
1950-ben, amikor a főuórost
ismét bőuitették. Neuezete,

sen hozzócsatoltók Q perem-

településeket. Ezekkel q tele-

pülésekkel a főuáros tízen-
négy kerülete 22 közígazga,
tási kerületre nöuekedett, te,

rüIefu 2a6-ról 525 négyzet-

kilométerre, lakőingk számc)

egymílliórőI több milt mős
t'él millióra nőtt.

Bttdapest lakossőga ma
meghaladja a kétmilliót.
Ennyí ember méri t'el e píl,
lqnatban g uőros gondjcít,
bajait, szükségleteít. Ennyi
ember ünnepli a uárost.
Ennyí polgóra reményke-
dík, hogy sorso 0 uőros falaí
között egyre jobb iesz. De
ennyi ember bízík abban,

hogy uórosának, szűkebb
pálriajának jöuendője is
jobb lesz az európaí integró,
ció keretei között.

Rédey Pől

PEsT

ZUtló

\) Q^ruo,o",o.,

: 
Rákdcsbá

D
c*Pel

Pe$ue.t|órinc

L Peltszenrifrre

Eudapest az egyesítés idején

megszűnése is Buda t'elsza-
badítósőban jut kifelezésre.

A uőros történetén nagyJc
ből leoluasható Q nemzet tör-
téilelme. Tőrők hődoltsőga
egybeesík 0lK}zct újkori meg
y:rőbóltatósóual, Mert míg
Eurőpa uihoros t'ejlődése ek,
kor ueszí kezdetét, addíg az

Talán kevesen tudják,
hogy a főváros első hely- és
településtörténeti múzeuma
nálunk obudán, a kiskoro-
na utca 10. szám alatti pol-
gári f iúiskolában. L9 27 -l:en
jött létre, Pálőczi Edgár ta-
nár úr szervezésében, Óbu-
dai Árpád Műzeum néven.
Ennek a múzeumnak az
anyaga l945-ben elpusz-
tult, így a mai Obudai Mú-
zeum sajnos nem örököse
és nem jogutódja ennek az
\ntézménynek, legíeljebb
szellemiségében.

Az Óbudai Múzeum csak
t996-td viseli ezt a nevét,
korábban Óbudu; Helytör-
táneti Gyűjtemény, illetve
Budapest I1I. kerületi Hely-
törtóneti Gyűjteménye, a
megaiakuláskor csak Flely-
történeti kiállítás volt a
megfelelő megnevezés,

Pest-Buda-Obuda egyesi
tésének 100, évfordulója
alkalmából 1973. novem-
ber 16-án a III. ker. Tanács
VB márványtáblán örökí-
tette meg a helytörténeti ki-
állítss megnyitását, Az in-

25 ÉVEs JUBILEUM
óbud,oi Múzeum

tézrnéngi működés kereteit
akkor a rnűvelődési ház, kc-
sőbb az Óbudui Társaskör
biztosította. 1990-93 kö-
zöít zárva tartott a gilűjte-
mány és a lét-nemlét kétsé-
gei között vergődött. Ennek
egy komolyabb átalakítás-
íelújítás vetett váget. ami
előkészítette, hoEy 7996-
tól Óbudu-gOkasmegyer
Önkormányzatának önálló
\ntézményévé váljon. A
múzeum a mai napig a fő-
város egyik legszebb mű-
emláki körngezetében a II1.

kerületi Fő téren taláiható.
A helytörtén eti-, játéktörté-

neti - gyűjteménye és a kö-
zelmúltban megnyíit Foldes

Andor Emlékszoba a Fő tér
1, szám alatti, rokokóba
hajio Zichy kasLclyt körülve-
vő jobb szárrryépületben,
népműv észeti gyűjteménye
pedig, amely Kun Zsig-
mond adománya - Lakás-
múzeum, a Fő tér 4, szám
alatt tekinthető meg.

A nyitókiállításon a kerü-
letben élő nevezetes szemé-
lyiségekhez kapcsolódó iro-
cjalmi emlékek kerüitek be-

mutatásra. Ekkor került elő-
ször a nagyközönség elé a
jelenleg raktározott Tóbiás
Simon-féle kádárműhely
teljes felszerelése is.
A 70-es 80-as években

Óbuda-Bakasmegyer teljes

aooaaoaaoaooooaaaaaa
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metamorfózisa, 1akóne-
gyeddé alakulása közben
gazdagodott a helytörténeti
gyűjtemény,

Folyamatosan bővü]t a
megőrzésre adományozott
hagyatéki, gyár- és ipartör-
táneti anyag, a dédszüleink
korából származő használa-
ti, kegy- és dísztárgyak kö-
re, a régi kerületi fotók.
A fővárosi helytörténeti

gy\temények közötti mun-
kamegosztásnak ás Janek
Eva gyűjteményvezető ér-
deklődésének, az utóbbi
másféI évt\zedben szenve-
délyes gyűjtőmunkájának
köszönhető, hogy a műze-
um nemzetközi ósszeha-
sonlításban is jelentős játék-

J.itektörténeti kiálIíl.is'98

történeti anyaggai rendel-
kezlk. A Fő tér 4. szám
alatti népművészeti gyűjte-
mány anyagával egyútt,
mintegy tizezer tárgy bősé-

(Fotó: Antal lstván)

gének zavarában jöttek lét-
re, a múzeum jelenleg lát-
ható állandó kiállításai.

l(iállítások
A kétezer éves városi

mriltri Óbuda és a töbt:ez-
redéves történelemmel
r endelkező Békásmegyer
bemutatására nem vállal-
kozhat ez a gyiqtemény,
még csak ker esztmeíszetéI
sem adhatja a régmúlt év-
századoknak, legfeljebb a
közelmúltat, az $kori év-
századokat hozhatja a kép-
zelet számára közelebb,
a\apvetően erre hivatott.
Az utóbbi másfél-két év-
század kortörténeti, sok-
szor foghíjas dokumentu-
mai, az életvilágokat meg-
e|evenitő tárgyak nyújta-
nak segítséget.

(Folytatása köveíkező
számunkban.)

Dr, Ú1 Írisz

A moderrr Magyaror-
szág megter emtését jelen-
tő jobbágyfelszabadító tör-
vényel< megszületésá-
rő1 a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum
ldoSzak] ]ublleuml
kiállítás rendezésé-
vel emlékezett meg.
150 éwel ezelőtt, 1848
tavaszán elfogadott törvé-
nyek értelmé-
ben polgári jog-
és tr-rlajdonrend-
szer váltotta fel
a korábbi feudá-
lis. rendi kerete-
ket.
A parasztság

kulonbozo rete-
gei, mintegy ki-
lencmillió em-
ber, korábban
nem rendelke-
zett azzal a jog
gal, hogy földtu-
lajdont szerez-
zen1 választójo,
ga sem volt, s az
igazságszolgálta-
tás előtt is kiszol-
gáltatott helyzet-
ben volt, hiszen
iigyében nemesi bíróságok
itéIkezIek. A jobbágy és a
zsellér a foldesúr birtoká-
ban lévő földön gazdálko-

dott, s a használatában

lévő földekért pénz-, ter-
mény- és munkajáradákkal
(korabe]i e\nevezésse| ro-

inek fedezésére, el kellett
viselnie a katonai beszálií-
tások terheit, s katonának

dalmi, gazdasági, politi-
kai folyamat illusztrálásá-
hoz korabeli iratokat, met-

szeteket, térképeket,
továbbá használati
tárgyakat alkalmaz-
tak a rendezők. A
részlelesebb tájé,

koztatást korszerű
multimédia-rendszer segíti,
míg a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum gyiqteményének
felhasználásával paraszti
és nemesi lakóházak ente,
riőrjeit is rekonstruálták a
szakemberel<.
A reforml<or poiitikai

küzdelmeit neves színészek
közreműköd ésével készi-
tett történelmi dokumen-
tumfilm elever'íti íeI. Ez a
pozsonyi országgyűlés be-
rendezéseit idéző terem-
ben folyamatosan pereg.
A film megtekintése után a
látogatók egy másik te-
remben a szabadságharc
lev er éséí követő változáso-
kat követhetik nyomon.
Úlubb tukon ázak, enteriő-
rök, vásári forgatag, s egy
l<orabeli községház segít a
paraszti polgárosodás fon-
tosabb jellemzőinek megis-
merésében. A kiáliítás
1999. szeptemberéig láto-
gatható.

Kurucz György

Parasztviselet 150 évvel ezelőtt

bottal) tartozott urának, E
szolgáltatásra kötelezett

úrbéres népességet terhel-
téI< még az állami adók,
hozzájárulást keilett fizet-
nie még a nemesi várme-
gy e közigazgatási költsége-

is nem nemes származású
férfiakat soroztak be.

ÁoZoS kla1llta-
son mutatja be a
Magyar Mezőgaz-
dasági Múzeum
ás a szabadtóri
Néprajzi Múzeum
a jobbágyfelsza-
badítás előzrné-
nyeit, a korabeii
társadalmi viszo-
nyokat. A kiállítás
fő célja tehát egy-
részt az 1B4B ta-
vaszán elfogadott
törvények meg-
születéséig vezető
történelmi folya-
mat érzéke|teté-
se, másrészt a ko-
rabeli nemesi és
paraszti életf or-
l-na bemutatása,

illetve a XIX. század köze-
pétől megfigyelhető éIet-
mód és a gazdálkodásbeli
változások megjelenítése.
E rendkívül összetett társa-

Jobbágyfelszabadítás 1 848
Jubíleunli kióllítós a Mezógazdasógi NIúzeumban
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, Működési engedélyét az
Ujpesti Helytörténeti Gyúíj-
teinény 1977-ben kapta.
mág a Miívelődési Minisztó-
riurmtól. 1'árgyaik, doku-
mentumaik gy$tését Noeg-
rádv László tanár kezde-
ményezésével 1955-től vé-
gezték a diákok, tanárok, il-
},etve akét éwel később ala-
kult helytörténeti szakkörök
tagjai. A többszöri kénysze-
rű költözés után egy kicsi,
de viszcnylag jó1 hasznáiha-
tó kiállítóhelységber-l mutat-
juk be napjainkban az éllii-
zedel< alatt összegyűlt anya-
got. Egy, iizeme|etes pal-iel-
haz töLrlszitttjen levő, körül-
rrrényesen megközelíthető
hetven néggzet-
rlétere,s helyiság
a múzeumunk. A
kiállítás ás a ku-
tatóterem egy
tárben van, de
ennek ellenére a
népszerűségünk
növekszik. Gyíq-
teményünk közel
ötven tárgyat,
több mint ezer
fotót illetve film-
anyagot és több
száz írásos doku-
mentumot tartal-
maz.

Rendszeres 1á-

togatóink az áI-

talános és kö-
zépiskolás osztá-
lyok. Az utóbbi
időben az okta-
tási intézményel< érdeklő-
dése érezhetően nőtt a
NAT által ajánlott helytörtá-
neti oktatási program mi-
att. kerületünkben ezt a
Helytörténeti Alapítvánnyal
közösen kiadott történeti
olvasókönyv is segíti,

Gyűjteményünk támogat-
ja színesebbé teszi az okta-
tási tevékenységet. Az idei
tanévtől vállaljuk múzeumi
órák tartását, az iskolákban
a dia- és videófilm vetítéssel
tervezzűk szemléletessá
tenni a kerület diákjai szá-
mára 1akóhelyük múItját,
Ujpest széleskörű megis-

nak", atnely a Károlyi 16-
os hr-rszárezred egyenruhá-
járrak tartozóka volt.

Ujpest lakóinak nemrég
egy leporeiló kiadásával tet-
tü!< ,,kézzel foghatóvá" a ki-
áilítás anyagát. Kutatóink a
gyí_íjteményben územelő
mikrofilm-leolvasó segítsé-
gével 160 mikrofilmen ku-
tatják az újpesti sajtó emlé-
keit 1876-tól az 1950-es
évekvégéig.

Llelyszűke miatt gyakran
kényszerülünk kilépni kiállí-
tótermünk falai közül. Az
idei ,,Újpesti Napok" alkal-
mából két kisebb kiállítást

A Iörténész szerző AI-
bertf alva íörténetét dolgoz-
ta fel a kezdetektő| a szá-
zadfordulóig. Az egykor
önálIó település jelenleg
Budapest XI. kerületének
egyik városrésze,
Ez a munka azonban

megjelenő,,Úlpest" című
kiadvány illusztrációjaként
szerepel. Nagy örömünkre
a filmek közül a kábeltelevi

zió által jdárl kászített ..Uj-
pest építészeti öröksége"
című aikotás nívódíjat ka-
pott az év elqén.

Szívesen látjuk a hozzánk
nosztalgiábó\ betérő idő-
sebb iátogatóinkat, ha né-
zelődni, emlékezni jönnek
be hozzánk. A lakossággal
kialakult kapcsolatunkat
azonban csak egy nagyobb,
kiállítás-rendezésre alkal-
masabb helyiség javíthatná.
Remér-ryeink szerint jővő év
eleján megkezdődnek az át-
aiakítási munkák az e célra
már kijelöit épületben és ta-
lán a kövclkező múzeumi
szezont korszerű körúlmé-
rryek között kezdhetjük
meg.

Szöllősy

több, mint hagyományos
értelemben vett helytörté-
neti írás. A szerző nemcsak
településtörténeti vázlatot
állított össze, hanem az
érintett időszak országos
történelmére vo-
natkozó új adatok- +

Ismeretterjes ztés és kutatás
Helytörténeti gyűjtemény a IV. kerületben

mertetásenek egyik eszkö-
ze a He|ytörténeli Alapít-
vány által évente rendezelt
vetélkedősorozat is. A
r észtv ev ők f elkészités éb erl
szerepet vállalunk, elsősor-
ban a csapatok kutatómun-
kára való ösztönzése a fei-
adatirnk. Az elmúlt években
történelmi játszóház-soro-
zat szer,lezésével álmény,
szerűvé tettük a kisdiákok
számára az i848-as ese-
mányek ünneplését. Nagy
s;kere volt a.z áitalunk készí-
tett ..I{árolyi huszárcsákó-

ldőszaki színházi kiá!lításuk állandóvá vált

Bejárat a kiállításhoz

rendeztünk külső helyszí-
nen. A kerületiSzabó Ervin
könyvtár fogadó heiyiségé-
ben a századelő városát ká-
peslapokon mu|attuk be, az
Ady Endre Művelődási Köz-
pont aulájában pedig Új-
pest Színházai 1950-ig cí-
mű kiállításunkkal a század
eIső íelének élánk kuiturális
éIetéY:ől adtunlr izelitőt. Az
Újpesti Kábelteleviztó segít-
ségével folyamatosan hírt
adunk ezekről az időszaki
kiáilításokról,
A népszerűsítő munka

rnellett rendszeresen segít-
jük a tudományos munkát
végzők kutatásait. Fotó-
anyagunk kát városrészünk-
rőI szóIő film adalékanyaga-
kent ás a közeijövőben

Könyuszemle
Dr. Halabuk Jőzseíz
Albertfalva története

a kezdetektől a szezadfordulóig
(Albertfaluai Szent'Miháty Ptébőnia, 7997. 128 p.)
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Magya t Kőzépponti Vasút,
a szabadságharc vasútja

+ kal és elgondolá-
sokka1 szolgált,

AIbertfalva alapítását -
Goerch Illés prefektus tevő-
leges kezdeményezése
alapján - 18l5-re teszi a
szerző. A Habsburg család
ráckev ei birtokán, promon-
tórium - később Budafok -
köze\én, Buda város déli
határvonalán létesült az
egyet|en utcából, mintegy
ötven házbólálló falu. Tele-
pes lakói magyarok és íő-
ként német nyelvet beszéIő
külhoniak voltak. Elsősor-
ban faiparral foglalkoztak.
Az 1838-as árvíz súlyos
csapást jelentett a hivatalos

o folytatás az első
oldalról

egyik legnagyobb vállalkozá-
sa volt, a társaság Pestről ki-
indulva sugárirányú vasúthá-
lózatot kívánt kiépíteni a ko-
rábban kijelöit íő közlekedé-
si irányokba. Az 7144-ben
megkezdeít vasúté pítés e red-
ményeképpen 1846, július
15-én megnyílt a Pest-Vác
vasútvonal, majd lB47.
szeptember elsején a Pest és
szolnok kozötti vasutat is
forgalomba heiyezték. Mind-
két vonal indulópontja a
pesti indóház volt, amely a
mai Nyugati pályaudvar he-
lyén ápült l945-46-ban, és
a főváros egyik legimpozán-
sabb ópülete lett, méretei és
épitészeti megjelenése foly-
tán. A vasúttársaság még
nagy erőíeszítések árán for-
galomba heIyezte a Po-
zsony-Marchegg közötti sza-
kaszt 1848. augusztus 20-
án, de a megkezdett Vác-
Pozsony, Szolnok-Debre-
cen, Cegléd-Kecskemét sza-
kaszokat már nem tudták
beíejezni a szabadságharc
eseményei miatt. A szabad-
ságharc bukása után a Ma-
gyar Középponti Vasúttársa-
ság feloszlott,

nevén Albertfalvának, ra-
gadványnevén pedig - a
birtok alapításának haszon-
éIvezője, Albert szász-
tescheni hercegre történő
utaiásként - Sachsenfe]d-
nek nevezett íalura. Növe-
kedését az l348-49-es sza-
badságharcot követő ellen-
forradalmi önkényuralom
törte meg. 7867 és a szá-
zadforduló között ismét fel-

gyorsult íejlődése, Albert-
íalva, az iparosfalu életre
keltése Buda-Pest polgáro-
sodásábc ötvöződő kapitaIi-
zálódásának kiv ání élesztő-
je lenni, A szerző - széles-
körű levéltári és könyv.tári
kutatásai alapján - bizonyít-
ja e tétel igazságát.

Ertesülésünk szerint ké-
szül a falu-várostörtének
xx. századra vonatkozó ré-

sze, Mindkét kötet létreho-
zásában tevékeny részt váI-
lalt az Albertfalvai Helytör-
téneti Gyűjtemény és Isko-
lamúzeum is. Ezzel kívánta
segíteni, hogy Albertfalva
története mind hiteleseb-
ben kerüljön az o|vaső e|é.
Meggyőződésünk, hogy a
mai Albertfalva lakói, akik
Budapest különböző kerü-
lelclból Jottet{ lde. e kony-
vek által megismerhetik
mai lakhelyüket, jobban be
tudnak iileszkedni az itteni
közösségek életébe. A
könyv terjesztésével a mú-
zeum foglalkozik.

B. A.

ra. Többek között e|őszór
láthatók a vasútépítés ere-
deti dokumentumai, az eIső
mozdonyok és vasúti kocsik
rqzai, a tárgyak közül a leg-
régebbi vasúti sínek és mo-
dellek tarthatnak érdeklő-
désre számot.

A szabadságharc korából a
legújabb vasúttörténeti kuta-
tások során feltárt dokumen-
tumok és csataképek teszik
teljessé a kiállítás anyagát. A
mintegy 150 dokumentu-
mot és számos eredeti tár-
gyat felvonultató kiállítást a
korszakhoz kapcsolódó re-
konstrukciós grafikák és egy
élőkép leszi színesebbé.

A kiállítás ez év december
végeig tekinthető meg.

soltész Jőzseí

Az l849-49-es íorrada-
lom és szabadságharc ese-
ményeiben az $ közlekedé-
st eszköz, a vasút már fon-
tos szerepet játszott, főIeg a
katonai szállítások elősegí-
téséve\. A XlX. században a
csapattestek mozgatásánál
döntő szerepe volt az után-
pótlás minél gyorsabb biz-
tosításának, ezért magyar
és osztrák részrőI egyaránt
használták a meglévő lő- és
gőzvontatású vasútvonala-
kat a szabadságharc során.
A Magyar Középponti

Vasút helyzete íolytán a leg-
jobban igénybevett vasútja
volt a szabadságharcnak,
főIeg a katonák és az után-
pótlás szállítására használ-
ták. A hadi helyzet áilásától
függően a Pest-Vác és a
Pest-Szolnok vonal stratégi-
ai szerepet is játszott az üt,
közetekben, a vasút létesít-
ményeit többször lerombol-
ták és helyreállították az
1849. január és július kö-
zötti időszakban. A vissza-
vonulások során a mozdo-
nyok fő alkatrészeit Ieszerel-
ték és elvitték, ezzeI hasz-
nálhatatlanná téve az e|Ien-
ség számára a vasutat. A
szabadságharc legismertebb

Vonatindulás a pesti pályaudvarról (1346. július 15.)

vasúti epizódja - Kossuth
Lajos utasítására a magyar
kormány 1B49. január ele-
jén történt elszállítása Pest-
rői Szolnokra, ahonnan lo-
vas kocsikon folytatták to-
vább az utat Debrecenig. A
vasúti szállitás több napig
tartott, mivel a kormány
tagjain kívül a hivatalok ás
fontosabb intézméngek be-
rendezéseit is el kellett szál-
lítani. A vonatok a pesti iÓ-

dóházból indultak ki szol-
nok felé, az utolsó napon
már az ágyúk dörgését is
hallották az utasok, Fentiek-
ben elmondottak illusztrálá-
sára a kiállításon a közleke-
dési Múzeum vasúti gyűjte-
ményének legnagyobb rit-
kaságai kerültek bemutatás-

Helyreig azitás
Előző számunk 12. oldalán kozolt ,,Él;en a haza!"

című írásunk szerzője helyesen Szabő Zo|tán. A cikk
irőjátől és olvasóinktől elnézést kérünk - szerk.
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I{elgrt őrténeti Gszűj tern éra§lek
Obudai Műzewrn (Zichy kastély)
Vezető: Dr Ujj lrisz
TeI.:250-1020
Cím: 1033 Budapest, Fő tér 1.

Újpesti Helytörtóneti
Gyűjtemény
Vezető : Szöl lősy Marignne
Tel.: 06-60-335-871
Cím: 1043 Budapest, ]stván u. 5.

Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény
Vezető: Gönczí Ambrus
TeL 218-7420
Cím: 1093 Budapest, Pipa u. 4.

Kőbányai Helytörténeti
Gyűjtemóny
Vezető: Juhósz Jőnos
TeL:261-5569
Cínr: 1102 Budapest, Halom u.3/b.
Alberfalvai Iskolamúzeum
Vezető: Beleznay Andor
TeL 2a6-64\9
Cím; 1116 Budapest, Pentele u. B.

Etele Helytörtóneti Gyűjtemény
Vezető: Dr. György Lajosné
Cím: 1117 Budapest, Erőmű u, 4.

Hegyvidéki Gyűjtemény
és kortárs Galéria
Vezető: Dr Gergely Katalín
TeI.:201,-6607
Cim: ll22 Bp., Városmajor u. 16

Angyalföldi Helytörténeti
Gyűjtemény
Vezető: Juhósz Katalin
Tel.:349-1501
Cím: 1132 Budapest, Váci út 50.

Rákospalotai Múzeum
Vezelő: Majzes Ildikó
Tel.:277-8216
Cínr: 1158 Bp,, Pestújhelyi út 81,

Rákosmenti Helytörtóneti
Gyűjtemény
Yezető: Dr. Dombóuórí Antal
Tel.,256-4626
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 113

XVIII. Kerületi Pedagógiai
Intézet és Helytörténeti
Gyűjtemény
Vezető: Pilhot't'er Ferenc
Tel. : 29a-5629, 295-087 7
Cím: 1181 Budapest,
KonCor Bála sctány 10,

Kispesti Helytörténeti
Gyűjtemény
Vezető: Siklós Zsuzsa
TeI.:287-7619
Címl 1191 Budapest, Fő u, 38,
pesterzsébeti Múzeum
Vezető: Dr. Bogyírka Emíl
Tel.:283-1779
Cím: 1203 Budapest, Baross u. 53.

Csepel Galéria és Helytörtóneti
Gyűjtemény
Vezető: Sórkőny Istuón
Te|:276-7343
Cím: 1211 Budapest,
Szent Imre tér 3.

Budafoki Barlanglakás Kiállitás
Yezető: Glrbóci Lószlő
Cim: 7222 Budapest, Veréb u. 4.
(Kulcs a Mező u. 52, sz. alart.
Lakatos családnáI)

Soroksári Helytörténeti
Gyűjtemény
Vezető: Majoros PőI
TeI.:287-0083
Cím: 123B Budapest,
Szitás u. 105.

tsudapest történ etének válo gatott b ib li o gráf iáj a
Akikről Budapest utcáit el-

nevezték. Osszegyűjtötte
és."a kisérő szöveget írta:
GOMBOS Tamás és mun-
katársai. Bp. 1997, He-
raldikai K. 519 p. 56 táb-
la, ill.

BIRANYI Akos: A pesti for-
radalom mártius 15-19.
Pest, 1B48, Trattner. Ha-
sonmás. Bp. l99B, Aka-
démiai K. 63 p,

Budapest §zékesfőváros"
Abrázoiások a Budapesti
Történeti Múzeum gvűjte-
ményeiből. Szerk. BUZIN-
KAY Géza. Bp., 7996,
Budapest Bank, 36 p. ill.

Eudapest teljes utcanév
leiikona. Bev, tan. RÁ-
DAY Mihály 1 adattárat
összeáll, MESZAROS
György ; utcanév történe-
teket írta BUZA ?éter.
Bp. Dinasztia K.
GEMINI Budapest Kiadó,

. 1998. 446 p.
BUZ^ Péter: Első nap Buda-

pesten. Amikor a három-
ból egy lett. Bp. 1998,
Mecénás K. 119 p. ill.
2400 Ft.,

BUZINKAY Géza; Budapest
képes története. Bp,

1998, Corvina 13 p. ill.
CZAGA Viktória: Házmán

Ferenc Br-rda uto]só polgár-
mestere. (1810 1894) Bp.
1997 ,BFL,151 p. ill. (Vá-
rostörténeti tanulmányok.)

Egy nagyváros születése.
Pest, Buda, Obuda az egye-
sítés évében. Kiállítás Buda-
pest egyesítés ének 725 . év,
fordulója tiszteletére a Bu-
dapesti Történeti iVlúzeum-
ban. Tanulmán_vok Buda
pest Mriltjából. 27, ünnepi
száma. Bp, 1998, BTM,
HsLarl ny.. 305 p i1l.

Az egyesített főváros:.
Pest, Buda, Obuda.
Szerk" GYANI Gábor. Bu-
dapest, 1998. Városháza
998 p. ili. (A l,áros arcai)

GYORFFY György: Pest-Bu,
da kia]akulása, Budapest
története a honfoglalástól
az Arpád-kor végi székvá-
rossá a]akulásig. Bp. 7997 ,

Ai<adén-iiai K. 242 p. |I\.

HORVATH J. András: Buda-
pest Főváros Levá]tárának
története. Bp, 1996, BuLda-
pest Főváros LevéItára. 2l
p. i11. (LevéItárismertető 1,)

A másik Budapest. Kópes-
könyv az elő(d) váro-
sclkról. Válogatta: FO-
Dolt Béla - HonvÁrH
Tamás. Bp. 1996, Delta
KFT 120 p. ill.

PETO Mária: A Gellérthegy
története az őskortól nap-
jainkig. Bp. 1997, Gemi
ni, 116 p. 56 t, iil.

PREISICH Gábor: Budapest
városépítésének története
19/,5-1990. Tanulmá,
nyok. Bp. Műszaki Könyv,
kiadó 1998, 284 p, ill.

PORZO (AGAI Adolf): Uta-
zás Pestről Budapestre
l843 i907. Rajzok és cm
lékek a magyar főváros r-rtol-

só 65 esztendejéből. Bp.
1908, Pallas Hasonmás,
Bp, 1998, Fekete Sas Ki-
adó, Szekszárd, Séd ny.

,.446 p.Il1,
TOROK András: Nagy Buda-

pest könyv azaz minden
amit tudni kell a 725 éves
metropolis teljes körű élve-
zetéhez, elsősorban nem
budapestiek részére. Bp,
1997, Corvina 251 p. i11.

összeállította:
schwarcz katalin

Petőíi Jubileumi Év
Több civii szervezel összefogásával alakultak ki a ,,Pe-

tőfi Jr_rbileunri Év" budapesti programjai. Részt vett eb-
ben a Néprajzi Nlűzeum Baráti Köre. a Nópművé-
szeti Baráti Kör, a TIT Történelmi Szakosztálya, a
Soproni Öregdiákok Baráti Köre és a Budapesti
Honismereti Társaság. Március 13-án Rajna
György műtörténész llezetéséve| megtekintették a fővá-
rosi Petőfi emlékhelyeket. Március 79-én a Petőfi lrodal-
mi Múzeumban ünnepi ülésre került sor ,,A Forradalmak
Költői Európában" címmel. Július 31-én kegyeleti nreg-
emiékezést tartottak (dr. Rédey Pál evanqéliki,rs lelkész)
a Kerepesi ternetőben Iévő Petőíi Mauzólerrmnál,
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,, Hegyvidékünk gyön gv szernei"
(Budapest Zugligeti Egyesület)

Ünnepélyes köny,vbemu-
tatóra került sor 1998, ok-
tóber 1B,án a XII. kerületi
Hegyvidéki Gyűjtemény és
Kortárs Ga]éria szeptem-
ber 27-én megnyitott ter-
meiben. Ennek méltó
környezeLéL adta a Kor
társ Galéria Halápy Já-
nos festményeiből ás a

Helytörtóneti Gyűjtemény
Arkay Aladár épííész
műveibői és festmenyei
ből összeállított kiállítása.

Hitet táve a kerületi
épitészeti és környezeti
értékek védelme és ezen
értékeket bemutató kö ny-
vek, kiállítások, bemuta-
tók támogatása mellett a
könyvbemutatót dr. Mit-
nyan György alpolgár-
mester (rna már polgármes-
ter) nyito[ta meg. L tiira in-
dult egy,,Heggvidékünk
Gyöngyszemei" című hely-
történeti sorozat amelynek
első két könyvét a sorozat-
szerkesztő dr. salamin
András mutatta be.
A sorozat első könyve:

Salamin Andrős: A SZANI
- Hgrbouszkyné dr, Réuész
Margít Cyógypedagógiai
Gyermekszangtóríuma a
Rernete 78 glatt című kiad-
vány az 1911-ben alapított,
és az ország eiső erdei isko-
lájaként működő intézméng
történeíét mutatja be a csa,
lád által rendelkezésre bo-
csátott dokumentumok és
helytörténeti l<utatások
alapján, Az 52 oldalas, 55
íényképer iartalmazo könyv
a nehezen nevelhető és
gyenge szervezelű gy er me-

kek intézetén túl bemutatja
a múlt század 70-es évei-
ben épített zugiigeti villa ás
kör ng ezetének történetél.

kerület most megválasztott
polgármestere. Támoga-
tást nyújtott a kerületi
Buda-Hegyvidéki Környe-
zeív édelmi közalapítvány
és Révész Margit fia:
Hrabovszky János. A
sorozat további öt kötete

előkészítés alatt áil. A kö-
vetkező könyv: A Buda-
hegyvidéki vasutak - ameiy
mintegy ötszáz oldalon,
négyszáz fényképpel il-
lusztrálva a hegyvidéki fiá-
kerektől, omnibuszoktól
kezdve a lóvasúton, villa-

moson keresztül a sikló-
ig, fogaskerekű vasútig,
úttörővasútig, libegőig
valamennyi közlekedési
cszköz törtenelál fogja
bemutatni - bizonyára a
l<erüieten kívül élők ér-
del<lődésére is számot
tartva 

"

A megjelent könyuek
többek között a lterületi
11egyuidéki Cyűjtemény
és kortőrs caléríá-bctrt
(Budapest XII., Vőros-
major u- 76-) kaphatók.

s. A.

rom kiadványt tudtunk a
köz elé bocsátani (Budáné
Juhász Katalin: A mí uó

rosunk Erzsébetuáros
|I994]; Erzsebetuárosi ar-

cok - szerkesztette Topo-
lay Elek [1995]; Iván Gó-
za: Erzsébet:,láros története

t1995]). Idén már megjelent
a kerület töfiénetét áttekin-
tő tanurlmány-gyűjtemény
(Erzsébetuáros 125 éue -
szerkesztette Dancs Ist-
ván) és novemberben vár-
ható Budáné Juhász Ka-
talin l<utatásainak eredmé-
nyekánt,,Az erzsébetuőrosí
ískolák története" című fü-
zetünk bemutatása.

klubunk másik fő céIkitű-
zése a kerület (és városunk)
múltjának bemutatása és
megismertet ése helyt örténe-
ti séták keretében.Igy került
sor például nemrég a
Rumbach Sebestyén utcai
zsinagóga megtekintésóre,
weiner Leo emlékszobáiá-
nak felkeresésére.
Az Erzsébetvá-

rosi Helytörténeti )

::L

So/omin András - Bócsg
Zsolt: A farkasuölgyi Úti-
MadonTtg erdei kápolna,
egy 1880-as é,,,ek elején
épített, és azóta tönkre-
ment, majd 1997-9S-ban
helyreállított erdei kápolr-ia
és kör ny ezetének tö rténetét
mutatja be. A 24 oldalas,
73 íekete-íehér, 7 szines
képet tartalmazó könyv a
kápolna 199B. október 3-ai
szeníelésére készült el. E ká-
poina történetén túl útikala-
uzként eIvezel az Ördög-
oromra, az egykori Farkas,
hasadékba és Farkas-árok-
ba, valamint a hegyvidéki
épitkezés első épűIetének
helyszinére, az egykori
Hösinger-majorhoz.

Támogatók nélkül elkép-
zelhetetlen lett volna a so-
rozat elindítása. Elsőként
állt a kiadás melié dr.
Mitnyan György, a XII.

Egyike a legrégibb és még
ma ls lo1 InL]l(L)C]o i{ert]lell
klubol<na}< az Erzsébetvárosi
Helytörténeti Klub. Több
mint húszáves múltja ,,köd-
bevész", hiszen nem tud;uk
pontosan, mikor aiapítot-
ták. Fennállása óta hullám-
hegyek és hullámvölgyek kí-
sárték, körülbelü1 negyven
állandó tagja van. Közöttük
olyanok is voltak, akik az
Erzsébetváros című mono-
gráíia megírásában kőzre-
működtek. Ma is vannak
tagjaink, akik rendszeresen
publikálnak az Erzsébetvá,
ros című újságban, a kerület
múltjának egy-egy szeletét
bemirtatván.

Egyik íő celkitűzésünk
azoknak az érdeklődőknek
összefogása, akik a VlI. ke-
rület történetének feltárásá-
ra vállalkoznak. Az előkerült
anyagokbóI, adatokból ku-
tatóink cikkeket, tanulmá-
nyokat írnak, amelgek az
Erzsébetvárosi füzetek című
sorozatunkban jelennek
meg. Az elmúlt években há-

: i : :._,.-..).| i):.a:. :.|! |:.;:|.,.:..aa :

.,,,1.11]'. 1.1r:j;.:, :|.,i. | |.....|r.
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,,',Sier z6jt,:|.ilis2te_|ötdl;pkiol, l, llemóndúá:]:,§ágítáttOk
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+ Klub tagjai az
Almássy téri Sza-

badidőközpontban jönnek
össze. Mindenkit szívesen

látunk, akit érdekel kerüle-
tünk története és részt akar
v enni tev ékenysé günkben,

Buda Györgynó

SZIGET A VÁROSBAN
Kispest helytörténetéről

Nehezen képzelhető el,
hogy milyen is volt az éIetaV
kor, amikor még üresen,
pusztaságként tátongott ez a
ma már sűnin lakott telepü-
lés. Abban az időben,
tr 869-ben még minden le-
hetságes volt, még előtte vol
tak a községgé szerveződés,
nek, még nem dőlt e| a tele,
püés arculata. AJ<kor még
art semlehetett hrdni, hogy a
colonie kleine pest né-

ven nyilvántartott telepLilés
megerősödik, vagy más tele-
pulés ríszeként, önálló törté-
net nélkül él tovább,

Kíspestnek móra mőr
több mint 125 éues a törté-
nete. Az itt élők, az ide köl-
tözők büszkén vallják ma-
gukat kispestieknek, szere-
tik környezetüket, árdek,
lődnek a település múltja
iránt. ].950-ben Kispest vá-
ros elvesztette önállóságát,
a főváros xix. keruletévé
vált. A Budapesthez tar1o-
zás keruletünk számára eIő-
nyöket és hátrányokat is
hozott. sokan íéltek attól,
hogy elvesznek,,Budapest
sűrűjében", kevéssé figyel-
nek majd az itt é|ők gondja-
ira, bajaira.

Legjobban azonban attól
íé|tek a közösség múltat ér-
tő és íé|tő tagjai, hogy az
egyesülássel megszűnnek,
elvesznek azok az em|ékek,
melyek a múltra emlékez,
tetnek. Hiszen nemcsak a
településnek, a helytörténe-
ti gyűjtésnek is múltja van
Kispesten. Megőrződtek
azok a dokumentumok,
melyek lehetőséget adtak
arra, hogy a települós múlt-
ját bemutató kiállításon au-
tentikus forrásokra lámasz-
kodva idézhessük {ö1 a tör-
téneti múltat,

Így volt ez most is, mikor
a Wekerle-telep kilencven
éves múltját mutattuk be
időszaki kiállítás keretében.

Az 1908 óta fokozatosan
kiépülő lakőkőrnyezet má-
ra a történeti múlt részévé
éreIt. Ez a ma már műem-
Iék-jelIegű épüIetegyüttes
példája volt a főváros lakás-
hiányt enyhítő programjá-
nak, Páldája volt az állami
akarat és a Budapest pere-
mán feltörekvő város érde-
kei egybeesésánek. Esy
olyan lakóte|epet alakítot-
tak ki, amely kefivárosi jel-

Iegével a mai napig példa-
érlékű, Az ide költöző álla-
mi tisztviselők, munkások
letelepülésük pillanatátó1
kezdve magukénak érezték
Wekerlét. Közigazgatási
szempontból Kispest város
részeként, de önóIlő gond-
noksággal, pénzügymínísz-
tériumi t'elügyelet őltal mű-
ködött. Különállása ugyan
némi ellenérzést is kiváltott
az őslakók körében - keve-
sebb munkalehetőséget ho-
zott a kereskedők, iparosok
számára, mint amilyen re-
ménnyel várták az épitke
zés megindulását - mégis
Kispest szerves részévé tu,
dott válni Wekerle-telep.
A szeptember negyedi-

kén megnyitott kiállítás a
kezdetektő|, a telep létreho-
zásának szándékátő| mutat-
ta be korabeli térképeken,
épitészeti alaprajzokon az
épitkezés kezdeti lépéselt.
Az épitkezés történetét fel-
elevenítve hely jutott az épi-
tészeknek f otográf iájukon
keresztül. Hiszen nem ki-
sebb épiíészek, mint Arkay
Algdór Zrumeczky Dezső,
Schodits Lajos, Györgyi Dé,
nes. az épitészeIi koncepci-
ót kidolgozó Fleisch Róbert,
Kős Kőroly.,. vettek részl az
új lakónegyed együttes ki:
alakításában.

A telep épitészeti értékein
túl azonban talán a legizgal-
masabb része a Ii,
állításnak a telep +

Esy nagwáros születése
Tanul mónyok Budapest Műl tjőből

27. ünnepi szőma

A Budapestí Történetí
Műzeum most megjelent
éukönyue, különös érdek-
Iődésre tarthat szőmot. Az
ez éui kötet, ünnepí éufo,
lyam, a Jőuőros egyesítésé-
nek 725, éufordulóját kö-
szoritl. A Ko,
tetet E Da-
zsa katgíirc
é,s Szuabo-
da Domán-
szle_v Gcbri,
e|Ia szer-
kesztette.

Már a kö-
tet borítőja
ís fígyelenre
méltó: az éu-
könyuek so
rőbqn elő-
ször színes
nyomóssal
készült" 17
szerző tanulmónya talói
ható a kötetben, akik c
Budapesti Történeii Mű,
zeum, illetuc u Főuarosi
LeuéItár tudomilrlyos
munkatársaí.
A főuáros egyesítése, és

fejlődése - Hgnők Péter
megőllapítósa szerínt --
egy,,kiegyezés" erednlé
nye, amely a főnemesség,
a politíkai uezetés és a gaz
dasógi erőcsopclrtok kö-
zött jött létre. A politikaí
élet két jelentős személyi-
ségéről,,,Deók Ferenc,
Pest beluőros polgőrá",ről,
ualamínt Budapest első
főpolgórmesterérőI. KQm-
mermayer Károlyről,,,Sa-
sok és Kcmmermayer
Kőroly" című tanulmő,
nyakban oluashgtunk.
Kammermayert többször

újrauólasztottők és így 23
éuig uezette a uórost. A
míndennapi élet t'elcdata-
it, a közegészségügy szer-
uezését és iskolcépítés új
eredményeit mutatja be
két tanulmőny. Vendég-

ségbe mehe-
tünk dr.
Janny Gyu,
la oruospro-
fesszorhoz,
hogy megis
merkedjünk
a polgőrí Ia-

kóskultúrő-
uaL

A t'ejlődő
uőros uezeté-
se karöltue a
gazdagodó
polgárí és fő-
nemesi elit,
tel a műué,

szet, a tudományos élet
szómtgl{1n területén ha
gyott rőnk értéket. Az ér-
télctererrftés egyik példójcl
.,iőuárc_lsí lőtképpó!yázat
1884-85-ben", A uóros ak-
kari arcát megörökítő
|eslmő lyek nagyobb része
trrc g BTM Főuőrosí Kép-
tőr tulajdonőbgn uan.
Az éukönyuben lőtott

napuiligot az egyesítés
éuíordulő iőra rendezett kt
állítős kctalógusa is, mely,
nek tematikója: 1. ,,Az
egyesülés története, a ter,
jeszkedő Lláros", 2. ,,A uő,
ros hétköznapjaí és ünne-
pei" 3. ,,A uáros tudomó-
nyos és kulturőlis élete".
A közeljöuőben megjele,
nik a kötet angol nyeluű
kíqdósa is.

schwarcz kgtqlin

Infornráció: Erzsébetvár:osi Flelv,történeti Kiub,
B.uda Gyó r g y né klqkjv ezgtő,.,Vil, Ker.Uleti Polg á r mesteri
Hivatal :Oktatási,: Koiművelddóói ái:Spórt,]ródá, 1 075

Budapést,,,Kázinöi,ú. ; 
3 7,, Té|| | 2 6 .8,9 97.5 i
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a be\ső éleíét íelele-
venítő, korabeli fo-

tók. plakátok, enteriőrök
vo]tak, A Iátogatók mcais-
meriredhettek a telep társa-
cialmi éietável. Már 1910,

ben megalakult a Kispest
Munkástelep I-akóinak
Társasköre, melynek alosz-
tályai, az énekkar, a zenekar.
a sakk-kör, a Wekerle Torna
ClLLb (WTC), a művészeti és

gárzik. A megváltozott élet-
feltételek eI]enére e telep szi-
getként őrzi kefiyár osi bájait,
a telep megvalósítóinak szel-
lemében.

§iklós zstrzsa

IIAKOSPALOTI§ JLJEBEH-E{_Jts/IA,, :,' 
ii,:;.,l

Rákospalota, a hajdani
jobbágyfalu, Budapesthez
csatolásakor (1950) önálló
megyei jogú város volt.
Idén ünnepeljük várossá
nyilvánításának 75. élrtor-
dulóját.

Pesthez a török hódoltság
után kötődött erősebben
Palota törIénete, melynek
növekvő lakossága biztos
felvevőpiacot jelentett a pa-
lotai káposzta, uborka,
dinnye, répa, retek számá-
ra. A gazdák gyakran vállal-
koztak arra is, hogy a pesti
kereskedők megbízásából
olyan távolabbi városokba
is fuvarozzanak árút, mint
Szeged, Baja, vagy Debre-
cen.1846. június 15-én az-
tán egy igen jelentős ese-
mény történt, amely aköz-

ség életében meghatározó
lett. Ekkor indult meg a

írta le a falu képének válto-
zását, 7976-ban: .., Utcái

hoz Rákospalota, viszony-
iagosan jő közlekedése volt
a múlt század második fe-
lében. A rohamosan világ-
várossá íej|ődő egyesített
fővárosban sok ember ta-
lált munkát, Budapest kép-
zeletbeli íalai azonban sző-
kösnek bizonyultak ekkora
tömeg befogadására. Al<ik
kiszorultak innen, vagy vi-
dékről folkoltozve nem
tudták megszclkni a nagy-
városi környezetet, a
szomszédos településeken
épitették fel otthonaikat,
Az itteni gazdák is jobb üz-
ietet láttak abban, ha par-
cellánként eladogatják bir-
tokaikat, mintha mezőgaz-
daságból élnének, Elkez-
dett beépülni Palota-Új-
falu, a századír>rduló után
pedig kiépült a MÁV-telep,
a Benkő-te\ep és a Ko-
vácsi-telep. 1920-ban, s
közvetlenül a várossá nyil-
vánítás előtt már több mint
35 ezer ember élt a nagy-
községben. A nagyközség
várossá alakulását 1923,
június 20-án belügyminisz-
íeri rendelet engedélyezte.
Az előző 75 év alatt a tele-
pülés lakossága több, mint
húszszorosára nőtt,

1,998. szeptember 4-én
ünnepélyes képviselőtestü-
leti ülést rendeztek a város-
házán, a Rákospalotai Mú-
zeumban pedig emlékkiálli
tás nyílt, az e|ső rákospalo-
tai városi képviselőtestületi
ülés megtartásának 75. év-
fordulója alkalmából.

Korabcli kópcslap

rendszeres forgalom a Pest
- váci vasútvonalon. A vá-
rosi polgár pedig már ez
időben is örömmel mozdult

ki a zsúfoltság-
ból. s irrdult a
hétvégeken ki-
rándulni. Erre jó
lehetőséget nyúj-
tott az állomás
melletti palotai
erdő.

Így az eddig
egyirányú kap-
csolat kétirányú-
vá váIt. Ezután
már a városiak
lS t{l]artak lde.
sőt lassan meg
is telepedtek itt.
A íalusiak nem
zárkőztakel a vá-
rosi kitelepülők-
től. Lassan élet-
módjuk is meg-
változott. Galgó-
czy Károly a kö-
vetkezőképpen

szabályosak és szálesek. A
házak eIele fákkal beülte-
tett. A régt épúIetek több-
nyire vert falúak és nád
vagy zsupptetőzetűek még
de ezek is elég csinosak és
tiszták. Az újabb épitke.zé-
sek leginkább vegyes tégla
és vályogíalra, azután zsin-
dely vagy cseréptetőre tör-
ténnek. Szépitő bizottság
áll fenn. mely a jobb és csi-
nosabb épilkezésre felügyel
s általában szaporodnak a
tűzmentesebb szilárd épűle-
tek,...

Rákospalotát lB72. má-
jus l-től újabb kapocs kötöt-
te a városhoz, Ekkor indult
meg a lóvasút. 1896 márci-
us.l6tól pedig a Budapest
- Ujpest - Rákospalota Vil-
lamos Vasút (BUR-vasút).
Ehhez a rendszerhez kap-
csolódott később a Rákos-
szentmihályról, majd a Kele-
ti pályaudvartól induló HÉV.

Közel feküdt a főváros-Házalő palotai almaárus (XlX. sz közepe) Áaa* Ferenc

tudományos alosztályok, a
könyr,,tár összefogta a tele-
pen éIőkeL A wekerleiek az-
óta is őrzik hagyományaikat,
1okálpatriotizmusukon ke-
reszhil családias hangulat su-
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KönyuszemIe

Buda Attila:
Gróf Károlyi István élete

(Űjpest Önkormónyzata, Úipest, 1997. 2B5 p.)

A reformkor és a szabad-
ságharc sok jelentős egyá-
niségónek alakját
tanulmányainkból,
mányainkból. Van
néhány kevésbé exp
az akkori időszakban
ban megbecsült
ség, akikről eddig
nul elfeledkeztünk

Gróf Kórolyí
birtokos
a 150 ówel
nyeknek.
szaká
vállalt -

(1840),
dolgozott ki
kásai részére.

Tevékeny részese
Lánchíd, a Tudományos
Akadémia, a kaszinó és az
Ipartanoda létrehozásának,
a kor nagyjai, grót' Széche-
nyí Istuón és gróf Wesselé-
nyí Miklós oldalán,
A szabadságharc idején

mint Pest megyei főispán,
nemzetőrségi parancsnoki
tisztséget töltött be. Önáló
huszár ezr edet szerv ezett, és
íegyverzeli fel saját költsé-
gén.

Nagyon kiterjedt mecéná-
si feladatokat is vállalt, ybl
Miklós, Munkőcsy Míhóly,
Barabós MíkIós, Ligetí An-
tal pálgájuk kezdetén s a
későbbiekben is íolyamatos
segítségét élvezték. Har-

mincezer kötetes könyv.tára
és ólrori kőzetgyűlteménye

hírű volt. A gyűjte-
, fennmaradt tóre-
a család sztnte sér-

ma nemzeti

és forrás-
érde-
oivas-
belőle
szen-

moZ-

Uj-
1.:

^l-

könyv-
hazzáíérhető

a f orr ásértékű kiádvány.
Sz. M

Több mint
negyedszáza-
da szüietett
meg a Honis-
mereti Szö-
vetség folyó-
irata, amely
tudományos
kutatások
eredm,ényeit
ismerteti, két-
havonta meg-
je|enve. Szer-
zői hazai és
határainkon
hi élő egyete
mi tanárok, muzeológusok,
néprajzosok, 1evéltárosok,
középiskolai tanárok és
helytörténeti kutatók.

Megle|enését a Nemzeti
Kulturális Alap és a Jőzseí
Attila kulturális és szociális
Alapífuány támogatásai te-

HONISMERET
lv:rj!il4

§€ffi#§§ffi§ffiffiw
szlk \ehetővé.
szerkesztő bi-
zottsága ne-
ves szakembe-
rekből áll,
szerkesztője
Halász Pé-
ter.
A ,,Honis-

meret" mos-
tani, ez évi 4,
száma is a be-
vált rovatszer-
I<ezetre épűI:
Evf ordulók,
Termés, A

magyar ngelv az ezredíor-
dulón, Hagyomány, Króni-
ka, P ályázatok, Honismere-
tl Dlbllogralla.

Szerkesztősége címe: Bu-
dapest, I. Coruin tér B., Pos,
tcscíme: 1251 Budapest, Pt'.

707., TeL: 201,3766,

#w;Í*dió§S
T=trda-a>est ltH,

tétele. Programjait önkánte-
sek állítják össze, hangot ad-
ván azoknak, akiknek általá-
ban nincs hangjuk, valamint
azoknak, akik egy bizonyos
esertény kapcsán egyéb-
ként sosem kapnának nyil-
vánosságot. mivei vélemé-
nyük nem egyezlk a hivata-
los verzióval.

A Ciuíl Rődíó ctz URH 98
Mhz-en t'ogható, szerdőtől
szontbatig, 10,22 őróíg. Cí.
mük 7011 Budapest, Cor-
uin tér B. Tel.: 2013766,
Fax: 207 5728

Közösségi rádióadójukat
fenntartó alapífuányt társa-
dalmi szervezetek hozták
létre. Műsoruk széles hall-
gatóközönségnek szól, de
legfőbb célpontjaik a civil-
szíbra híreire, információi-
ra, értékeire és eseményei-
re íogékony társadalmi cso-
portok és egyének.

Fontos része nrűsoraiknak
a íővárosban múíl<ödő város-
védő és poigári szervezetek,
hely,történeti és honismereti
társaságok, baráti körök,
műemlékvédő szervezetek,
ku]ontele neIyl kultu}allS eS

szociáiis egyesiiietek, , kör-
nyeze\lédők.,, tevékenysé-
gónek bemutatása, ismertté

A Magyar Nemzeti Bank Pest, Buda és Óbuda egyesíté sének l25.
évfordulója alkalmából tíz grammos, harminc millimáter átmérőjű,
recés szélű, 750 forintos cím]etű ezüst em|ékpénzí bocsátott ki,
Előlapján értéke íeltüntetése mellett a Lánchíd, valamint a Budavári
Palota kópe látható, Magyar Köztársaság felirattal. Hátlapján stilizált
Budapest-térkép van, és a ,,725 éves" felirat található.

'kes, eigóhdolkodtató
mány. Megisnrerjük

kiné3ünk,

':'ii'üá" Attila könyve gaz-

,:!.:.!:::.,:: 
| :':.":keresztül

dította:

IílUft- :r
ii] i,.

'' l:'.

volt

Eziist emlékpénz - Butlapest 125 óves
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(1096 Budapest Thaly Ká]mán u. 28 ,,rel,: 2I5 5795)
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lngyenes lapunk kereskedelmi forgalomba nem kerüI. megtalálható
a budapesti kerüIetek múzeumaiban, helytörLéneti gyűjlemenyelben

liiiiiii;;9,$,á;f io|l.§,;x$P,',E ;*lNb.fi figi,t lú191iilÓÉiátÜ;l*,'....,;;.
Megje]enéséi a Budapest! Tör|éneri Múzéum, a Fővárosi, ,

Önkormányzat Kulrurális Ügyo94álya és a Magyar Virrn."i",r-,


