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Torbágy (Biatorbágy) német katolikus faluban 1104 ember lakott, „Földje sikeres búzát 
terem […] több forrásokkal dicsekedhetik.”13 A patak mellett két oldalt hosszan elhúzódó ká-
posztás kertecskéi a Krautland dűlőn a falu északi csücske fölött találhatók. Saját káposz-
taigényének kielégítése mellett valószínűleg Pest-Buda piacaira és vásáraira is szállított a 
terményéből.

Szomor magyar, tót (szlovák), német falu Komárom vármegyében, 670 római katolikus, 
23 református és 5 zsidó lakosa volt. Földje igen jó és fekete agyagos, felmelegedő homok.14 
A régi térkép őrzi a Káposztások dűlőnevet.

Gyermely magyar falu Komárom vármegyében, 450 római katolikus és 539 református 
lakója volt. Fényes Elek 1851-ben megemlítette, hogy a helység közepén egy forrás tört a 
felszínre, amelyből télen meleg, nyáron pedig hideg víz folyt patakot duzzasztva. A két 
partján ebben az időben a falu szélén keskeny káposztáskerti parcellák húzódtak.15 

A fentebb említe tt térképek jól mutatják, hogy a községek határában, a beltelkekhez közel, 
de jól elkülönítetten hasították ki a közös káposztásokat, ahol a települések lakói egy, vagy 
több kis káposztásparcellát birtokoltak. Itt termesztették a paraszti háztartásban felhasz-
nált fontos, gyógyhatású tápláléknövényt, ételnyersanyagot, a káposztát. A káposztások 
gyakran víz mellett, az öntözést biztosító patakok, vagy a Duna közelében helyezkedtek el.

Csoma Zsigmond–Suri Vivien

Az első pesti lóversenypálya
190 évvel ezelőtt került sor az első pesti lóversenyek megrendezésére és az azoknak helyt 
adó pálya megépítésére. 

A lóverseny gondolata sok szállal kapcsolódik a magyar polgárosodáshoz, hiszen azt a 
szórakozás egy formáján túl a magyar gazdasági élet fellendítése egyik eszközének vélték 
többen, köztük a lótenyésztés és versenyeztetés legfőbb hazai kezdeményezője, Széchenyi 
István gróf. Már 1815. évi angliai útja alatt szerzett tapasztalatai alapján arra a megálla-
pításra jutott, hogy a magyarországi lótenyésztést lóversenyek rendszeresítésével kell fel-
virágoztatni. 1822. január 11-én Bécsben találkoztak először a lóversenyügy barátai, hogy 
egyesületi forma keretei között kíséreljék meg az intézmény állandósítását.1 1822. január 
18-án, második összejövetelükön már döntés is született arról, hogy báró Brüdern József 
és Széchenyi István Pestre utazzon és ott helyszínt keressenek a versenyek számára. Az 
események ekkor kissé lelassultak, mert az utazás nem hozott konkrét eredményt, sőt, 
négy évet kellett várni ahhoz, hogy hazánkban lóversenyt rendezzenek. 1826. április 9-én 
Pozsony közelében indították az első futtatást (fontos itt megjegyezni, hogy lófuttatás 
már volt Magyarországon, 1814-ben gróf Hunyady József ürményi birtokán, de ekkor még 
csupán az úri közönség szórakoztatása, a lovak szépsége volt fontos, nem valódi verseny 
zajlott). 

13 Fényes E. 1851. IV. 210.
14 Fényes E. 1851. IV. 152.
15 Fényes E. 1851. II. 66.

1 Gárdonyi Albert: Széchenyi István szerepe Budapest fővárossá fejlesztésében. In Tanulmányok Budapest 
Múltjából 9. Bp., 1941. 3.
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A versenynek a fővárosba hozatala azonban nagyon fontos cél maradt, s Széchenyi Wes-
selényi Miklós és Heinrich János pesti kapitány segítségével hamarosan ki is választotta az 
új helyszínt, „az Üllői út és a Soroksári út között levő Pesti Gyep”-et. A mai Illatos út–Mester 
utca–Gyáli út–Könyves Kálmán körút között elterülő, 230 hold területű, évi 400 forinttért 
Pest városától bérbe vett legelőn alakították ki a versenypályát, ahol az első pesti lóverseny 
első versenynapján, 1827. június elején már ideiglenes lelátó is várta a kilátogató érdeklő-
dőket. Ekkorra már megalakult a Pesti Pályafutási Társaság, mely a versenyek szervezését 
magára vállalta. 

Az 1827. június 6-i első versenynapra mintegy 
15 ezer néző volt kíváncsi. Először az úgynevezett 
vegyes futást rendezték meg, amelyben minden 
magyarországi ló indulhatott. Az arisztokraták 
jól ápolt, felszerelt lovain ülő főként angol zsokék 
mellett ott lovagoltak a vidékről érkezett csikó-
sok, a lovukat szőrén megülő parasztlegények. Az 

„elegyes futás”-t Károlyi György hatéves Babieka 
nevű lova nyerte.

A 3091 ezüstforint összdíjazású versenyen kü-
lön futamokat rendeztek a parasztlovak és az 
arisztokraták ménesei részére is. Az utóbbira, a 
Futtatás Első Pályadíjért elnevezésű futamra a 
verseny másnapján került sor, amelyet a Széche-
nyi nagycenki tenyészete által gondozott ló, Wes-
selényi kancája, Al-Borak nyert meg.

Az első versenyeket minden évben újak követ-
ték, és az érdeklődés egyre fokozódott. Ez azon-
ban gondokat is okozott, mert a pesti 
lóversenyteret nehezen lehetett meg-
közelíteni. Az odavezető utak rossz 
állapotban voltak, a pálya környezete 
pedig egyáltalán nem volt méltó ilyen 
rangos eseményhez. A Pályafutási Tár-
saság utódja, az Állattenyésztési Egye-
sület már 1828. január 29-én felhívta 
a városi tanács fi gyelmét a lóverseny-
térhez vezető utak siralmas állapo-
tára, 1835-ben pedig egy megfelelőbb 
lóversenytér kijelölését kérték a pesti 
tanácstól. A lóversenytér áthelyezésére 
vonatkozó beadvány azonban nem járt 
sikerrel, mert a tanács úgy határozott, 
hogy más területet e célra nem jelöl ki.2 
Attól azonban nem zárkóztak el, hogy 
a lóversenyeket látogató közönség ké-
nyelmére a lóversenytérre vezető uta-

2  Gárdonyi 1941. 18.

Részlet a Hasznos Mulatságok
1827. júniusi tudósításából

Johann Prestel–Alexander Clarot–Schmid János: 
Első Ló-futtatás Magyarországban

(Pest, színezett kőnyomat, 1827,
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény)
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kat megjavíttassák. A lóversenytér áthelyezését elutasító határozat után az immár Magyar 
Gazdasági Egyesületté alakult társaság 1835. június 23-án azt kérte a pestvárosi tanács-
tól, legalább azt tegye lehetővé számára, hogy a versenypálya céljaira használt területet 15 
éves bérletként megszerezhesse, mert csupán ez esetben végezhet ott olyan beruházásokat, 
amelyek a nevezett területet versenypálya céljaira alkalmassá teszi.

A kedvező döntést követően végre megkezdődhetett a pálya környezetének szépíté-
se, rendezése. 1841-ben eper- és akácfák ültetése kezdődött, ebben báró Orczy László és 
Mayerfy Ferenc serfőzőmester és szőlész, Széchenyi barátja játszotta a döntő szerepet. A 
pályát az 1860-as évekre már egy 260 ezer fából álló egész kis erdőség vette körül, amelyet 
hivatalos névvel is elláttak: Epreserdő. Az eperfák ültetése természetesen nem volt véletlen. 
Esztétikai megfontolások mellett a gazdasági célok legalább akkora szerepet játszottak az 
eperfák ültetésénél. A selyemhernyó tenyésztéséhez akarta a Gazdasági Egyesület ezt a 
területet hasznosítani.

I. Ferenc József első magyarországi körutazásakor, 1852. június 8-án a lóversenypályára 
is ellátogatott.  A Hölgyfutár rövid tudósítása így szólt az eseményről: „Ő Felsége a lóver-
senytéren jelent meg a Rákos mezőn,  a várakozó  nagy néptömeg által mint  mindig most is  
örömujjongással  fogadtatott.”

Az évente megrendezett versenyek nagy népszerűségnek örvendtek, 1863-tól már tavasz-
szal és ősszel is sor került futtatásokra. Kincsem, a máig legsikeresebb magyar versenyló 
1876-ban mutatkozott be ezen a pályán először, s páratlan karrierjének utolsó futására is itt 
került sor 1879. október 21-én, amelyet tíz hosszal nyert meg ellenfelei előtt.

 A pálya az 1870-es 
évek második felére már 
teljesen kinőtte magát, 
alkalmatlannak bizo-
nyult a folyamatosan 
növekvő hazai és külföl-
di érdeklődés és verse-
nyigény kielégítésére. Az 
új pálya 1878 és 1880 kö-
zött épült ki a mai Dózsa 
György út és a Hermina 
út közötti területen. Ez, 
az akkor városligeti-
nek nevezett pálya volt, 
amely 1919-ig műkö-
dött. 1920 és 1925 között 
az Alagi Tréningtelep 
és Gyakorlópálya adott 
otthont a versenyeknek. 
1925 májusától a jelenlegi 
galopp-pálya, amelyet a 
magyar galoppverseny-

zés megindulásának 150. évfordulójától Kincsem Parknak neveznek, lett a versenyek le-
bonyolításának helyszíne. Az ügetőversenyzés 1883. május 17-én kezdte meg működését, 
osztrák minta alapján, a mai napig Tattersallnak nevezett területen. A századfordulón 
áthelyezték az Erzsébet-királyné út és a Mexikói út sarkánál lévő területre. Itt 30 évig mű-

A lóversenypálya lelátója (Fametszet, Vasárnapi Újság, 1861)
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ködött az ügetőversenyzés, majd 1933. augusztus végén megnyitották az akkor modern épí-
tésű, Kerepesi úti ügetőverseny-pályát.

Az egykori első lóversenypálya lassan a feledés homályába merült. Ugyan a térképeken a 
Lóversenytér dűlő kifejezés megmaradt egészen az 1950-es évekig, és Epreserdő utca ma is 
megtalálható a közeli József Attila-lakótelepen, de az ott élők közül kevesen tudják, mi is a 
név eredete. Az Epreserdőn még az 1920-as évek elejéig szüretelték a fa gyümölcsét, de az-
után a mélyszegénységben élők, a hírhedt Mária Valéria- és Zita-szükséglakótelepek lakói 
teljesen kivágták és tűzifaként használták az erdő fáit és cserjéit.3

Gönczi Ambrus

Muraszombat és Csáktornya
nyomdászata, könyvkereskedői

és sajtótermékei a kezdetektől 1944-ig
BEVEZETÉS

Egy muravidéki, valamint a Muraköz központjának számító város vázlatos nyomdászat- 
és sajtótörténetének megírására, valamint a helyi könyvkereskedők számbavételére vál-
lalkozik ez a rövid tanulmány a kezdetektől, az 1880-as évektől a II. világháború végéig. 
A térségnek még van két jelentős nyomdahelye – és kétségkívül ezek a legrégebbiek –, az 
egyik Lendva (korábbi nevén Alsólendva), a másik Nedelic XVI. századi Hoffh  aler Ru-
dolf-féle röpke életű offi  cinája. Előbbi korabeli és XIX–XX. századi nyomdászatát már több 
alkalommal, illusztrálva is bemutatták,1 ezért nem vettük fel vizsgálódásunk körébe.

A két érintett település magyar nyomdáinak számbavételénél teljességre törekedtünk, de 
tisztában vagyunk azzal, hogy tanulmányunk nem lehet hibátlan és hiánytalan. Ugyanak-
kor igyekeztük feltárni a vizsgált időszakban megjelent valamennyi magyar nyelvű művet, 
különös tekintettel a helytörténeti-helyismereti kiadványokra.2 A rövid tanulmány szám-
szerűsített összefoglalással és fölhasznált irodalomjegyzékkel zárul.

Elöljáróban még annyit említünk meg, hogy a vizsgált időszakban több esemény és kö-
rülmény is döntően befolyásolta az itt élő nemzetiségek (magyarok, szlovének, illetve hor-
vátok, valamint zsidók) mindennapi és kulturális életét. A dualizmus kor „boldog békeideje” 

3 A cíkk megírásához az előbb említetten kívül még a következő művet használtuk fel. Viszota Gyula: Széche-
nyi István és a magyarországi lóversenyek megalapítása. Gazdaságtörténeti Szemle XI. 1904. 1. és köv. 11.

1 Pl. Bánfi  Szilvia: Rövid összefoglaló Alsólendva nyomdászatának történetéről. Magyar Grafi ka 2008. Jubile-
umi sz. 110–126.
2 Ez utóbbiak föllelt bibliográfi ai adatait lábjegyzetben rögzítettük. Megjegyzés: a terjedelmi lehetőségeket és 
az ésszerűséget szem előtt tartva külön már nem jelöljük a nyomdát (ny.), illetve a nyomdászt, és mindig csak 
az első kiadvány esetén adjuk meg a kiadás helyét is – a továbbiakban az ugyanott (Uo.) jelölést használjuk. Ha-
sonlóan járunk el a szerzők esetében is, amennyiben az egymás után szereplő művek szerzője ugyanaz a személy 
(ugyanő – Uő). Ugyancsak közhasználatban van és mi is alkalmazzuk a hónapok neve, a szerkesztő, szerkesztet-
te (Szerk.), a fordító, fordította (Ford.), a különlenyomat (Klny.), az évfolyam (évf.), a szám, számú (sz.), valamint 
a kiadási évszám megjelölése nélkül kiadott művek esetén szokásos rövidítést (é. n.).


