
Ezek után pontonkénti tanácskozással foglaltak állást a következő, az országgyűlésen el-
hangzott javaslatokkal: - A „Ludovicea Akadémia " - (Ludovika nevet viselő katonai intézet) lé-
tesítéséhez szükséges 300 ezer pengő forintok megajánlásában megegyeznek, de csak abban 
az esetben, ha ott a tanítás magyar nyelven történik. Egyetértettek a megyei rendek továbbá 
az ország költségén Pesten építendő Nemzeti Színház ügyével is. 

A régi Nemzeti Színház a Kerepesi (ma Rákóczi) úton 1837. augusztus 22-én nyílt meg. Az 
épület a Grassalkovich herceg által e célra ajándékozott telken készült el, amelyet városrende-
zési okokból 1913-ban lebontottak. 

Az első magyar országház épülete a kiegyezést megelőzően 1866-ban készült el, és itt mű-
ködött a magyar törvényhozás egészen 1896-ig, az új Duna-parti ház elkészültéig. A mai 
Bródy Sándor utcában lévő épület az Olasz Intézetnek ad otthon. 

A Nemzeti Múzeum felépítése József nádor kezdeményezéséhez kapcsolódik, aki az 1807. 
évi országgyűlésen javasolta, hogy a gróf Széchényi Ferenc által 1802-ben az országnak aján-
dékozott felbecsülhetetlen értékű könyvekből, kéziratokból, metszetekből, térképekből, ér-
mekből álló magángyűjteményét általános múzeummá bővítsék ki. A javaslat évtizedek múl-
tán közakaratból valósággá érett. A Magyar Nemzeti Múzeum mostani épülete a gróf Batthyány 
Antal hercegprímás által adományozott telken 1837-1847 között valósult meg. 

A két évszázaddal ezelőtti gondolat megszületését a magyar közgyűjtemények - múzeu-
mok, könyvtárak, levéltárak - alapítása kezdeteiként ünnepeljük. Az ország múltjának felbe-
csülhetetlenül értékes és gazdag tárházait, nemzeti tudatunk műveltségünk forrásait ünne-
peljük ez évben. Az évforduló tiszteletére a Honismereti Szövetség művelődéstörténeti vetél-
kedőt szervezett, amelyen 38 megyei - köztük 13 tatabányai - középiskolás csapat vesz rész, 
országos - Kárpát-medencei - döntőjére 2002. október 28-án kerül sor a Magyar Nemzeti Mú-
zeum épületében. 
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HÍREK HÍREK 

Száz éve, 1902. augusztus 31-én szentelték fel az ózdi 
evangélikus templomot, amelyet Szvoboda Gyula építész 
tervezett és épített. A templom szecessziós stílusban épült 
némi gótikus utánzattal. A bejárati homlokzat északi oldala 
mellett épült meg a tornya, mely asszimetrikussá teszi az 
épületet. Eredetileg két tornyot terveztek, de a másik oldalon 
a torony építése pénz hiányában elmaradt. Tetőzetét pala fe-
di. Feltűnő a homlokzat igen arányos, gondosan tagolt be-
osztása. Az ék alakú oromfallal kilép a homlokzat síkjából s 
előugrik a kapuzat csúcsíves kapukiképzése. Szépek a neo-
gótikában ritkán előforduló ablakformák. A keresztelőkút, a 
szószék, az énektábla fából faragott művészi munka. Oltár-
képe Böhm Rita festőművész alkotása, Krisztus az olajfák 
hegyén. A templom orgonája az 1930-as években készült el 
Sulyok Imre tervei alapján. A berendezés két manuálos, 11 
regiszteres Bach-rendszerű hangverseny orgona. 

Ózd egykori földesura, a Sturman-család is evangélikus 
volt. Amikor földjéből húsz katasztrális holdat eladott a gyár 
alapításához, kikötötte, hogy ha Ózdon létrejön az evangéli-
kus gyülekezet adjanak számukra területet templomépítés-
hez. Az evangélikus egyházközség 1899-ben jött létre. Kez-
detben egy gyári iskolai tanító, mint lévita (lelkészi szolgála-
tot is végző tanító), tartotta az istentiszteleteket. Első lelké-
sze Thuróczi Pál volt. 

Amikor 1881-ben megalakult a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű Rt. sok evangélikus vallású szlovák is jött ide. Rájuk 
való tekintettel húsvét másodnapján az istentisztelet egy ré-
szét kezdettől fogva szlovákul tartották. 
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