
A zuglói helytörténeti hangtár 
A Hazafias Népfront zuglói honismereti bizottsága a XIV. kerület történetével kapcsolatos tárgyi emlé-

kek kiadványok, dokumentumok, fényképek és diák gyűjtése mellett újabban helytörténeti hangtár alapí-
tásába, gyarapításába is belefogott. Magnóra veszik a kerület közéleti szereplőinek, hely- és üzemtörté-
nészeinek emlékezéseit. 

Az első tekercsek egyikén szót kapott Varga Gyula, aki a felszabadulás utáni időkben hosszú évekig a 
zuglói tanács élén állt. Jelentős munkásmozgalmi múltjáról beszámolva a személyes élmény közvetlensé-
gével szólott a Tanácsköztársaság honvédő harcairól, az ellenforradalmárok elleni küzdelméről. 

Schwott Lajos, a Ludas Matyi karikaturistája azért került a hangtárban megszólaltatandók listájára, 
mert ő gyűjtötte össze a Telefongyár üzemtörténészei segítségével a gyár múltjához fűződő iratokat, 
műszaki dokumentumokat , a régi gyártmányok ipartörténeti jelentőségű darabjait, a gyári mun-
kásdinasztiák házi „levéltárának" értékeit. Érdekes mondanivalója volt a kerület irodalmárjaival kap-
csolatos emlékeiről, a „Ludas" alapításának részleteiről is. 

A kerületben élt proletárköltő, Kilián György harcostársa és életrajzírója, Lukács Imre személyesen már 
nem tudott megszólalni a hangtár számára, özvegye emlékezett meg küzdelmes életéről, a forradalmi 
verseiért a Horthy-rendszer idején elszenvedett börtönbüntetéseiről, a zuglói if júmunkások körében 
végzett kulturális munkájáról. Ruttkai Ottó Jászai- és SZOT-díjas színművész szavalja a felvételen Lukács 
Imre Zuglóról szóló költeményét, s helyet kapot t az anyagban a Szalmás-kórus előadásában a költő egyik 
megzenésített munkásmozgalmi indulójának hanglemezfelvétele is. 

A Városliget múltjáról a szemtanú hitelességével számolt be Láng Ferenc, aki együtt nőtt fel az új és új 
szórakoztató üzemekkel bővülő vurstlival, lévén egy mutatványos család leszármazottja, akinek szülei és 
rokonai hírneves városligeti emberek voltak. 

Legutóbb Szabó Bendegúz nyugdíjas mérnöknek, a zuglói helytörténeti kutatás jeles művelőjének 
megszólaltatásával gyarapították a hangtárat. Szabó azért is foglalkozik oly szeretettel a kerület iskola-
történetével, mert mindkét szülője pedagógus volt. Apja kapott megbízást a Gazdasági Ismétlő Népiskola 
megalapítására, amely a mai, Asztalos Jánosról elnevezett, Mogyoródi úti kertészeti és földmérési 
szakközépiskola őse. 

A nyolcvanadik életéve felé közeledő Szabó Bendegúz kutatásai szerint a kerület múltjának legszíne-
sebb epizódjai két helyhez, a Városligethez és a Rákosmezőhöz kötődnek. A liget első fénykora Mátyás 
országlásának idejére esik. Az igazságos király itteni vadaskertjének közepén szépséges vadászkastélyt 
épít tetett . A kastély a mai Thököly út és a Népstadion környékén állhatott, de eddig még nem találták 
nyomát. A Stadtwäldchen — a Városerdőcske - újrafásítása 1755-ben kezdődött, amikor is fűzfákkal 
ültették körül a városligeti tó elődjét, az o t t elterülő mocsarat. 1 8 6 9 « a tó már olyan állapotban volt, 
hogy a felső tízezer mulatságára megalapíthatták a Korcsolyázó Egyletet. A tó befagyott tükrén azonban 
eleinte csak az erősebbik nemhez tartozók csúszkálhattak, a hölgyek csak nézhették a kűrözőket . . . Báró 
Eötvös József „törte meg a jeget", megengedvén lányának, hogy korcsolyázzék és így megkezdődhetett a 
női egyenjogúsítás a befagyott tavon. 

A patakhoz vezető Komócsy úton a század elején még faoszlopokra szerelt petróleumlámpák 
világítottak. A környék nevezetessége volt a Komócsy út 44-ben a Csöpögő csárda, amelybe talán még 
Petőfi is betért Rákoson jártában. Egressy Ákos visszaemlékezéseiben ugyanis olvasható, hogy a 
művészbarát Zsivora György ügyvéd meghívta a pesti színészeket a Rákos menti mintagazdaságába. A 
vendégek bográcsgulyást főztek, cigánybandát kerítettek, Petőfi meg tette a szépet Egressy Etelkának. 
Nyolc évvel később ismét megfordult a költő Rákoson, Pestről Füzesabonyba utaztában. Erről így szól 
Kerényi Frigyeshez írott levelében: „Fél óra alatt Rákoson jártunk, hol hajdani országgyűléseket 
tar tot tak, királyokat választottak. Eszembe ju to t t a vén Szilágyi Mihály, az ifjú Hunyadi Mátyás, kik 
ezelőtt 400 esztendővel jártak itt, s a tizennégy pengő forint, amelyet ezelőtt 8 évvel itt gyalogoltamban 
találtam, amikor statiszta voltam a pesti magyar színházban. Oh Szilágyi, oh Hunyadi, oh tizennégy pengő 
forint . . . Dicső emlékek!" 

Mátyás, Petőfi, az Egressyek mellett Liszt Ferenc is megfordult Zuglóban. A Habsburgok között 
kivételnek számító József nádor, aki tudot t magyarul, sokat tett a főváros szépítéséért. Amikor leánya, 
Hermina fiatalon meghalt, a nádor tisztelői a lány emlékére a ma műemlékként számon tartott kápolnát 
emelték. A ligettel szomszédos kápolna fölszentelésén „a zenevilág királya és hazánk büszkesége, Liszt 
Ferenc egy szívet s idegeket átható Vocal miséjét személyes vezénylete alatt adta." 

Csorna Béla • 
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