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Kiemelkedő szerepe volt a budapesti földalatti vasút meg-
építéséhez szükséges döntéshozatalban a Fővárosi Köz-
munkák Tanácsa tagjainak, a kivitelezés irányításában

Balázs Mór mérnöknek. 
Az Andrássy úti kéregvasút létesítésére a fővárosi két

nagy közúti közlekedési társaság, a Budapesti Villamos
Városi Vasút Rt. és a Budapesti Közúti Vaspálya Társa-
ság szövetkezett. A két cég 1894. január 22-én nyújtotta
be közös ajánlatát a földalatti vasút megépítésére. Lu -
kács Béla kereskedelemügyi miniszter 1894. augusztus
9-én adta ki a kilencven évre szóló terület szakasz hasz-
nálati engedélyét. Hatására egy nappal később, augusztus
10-én megalakult a Budapesti Földalatti Közúti Villamos
Vasút Részvénytársaság, amelynek első vezérigazgatója
Balázs Mór lett. Az 1894 augusztusában elkezdett kivite-
lezési munkálatok legjelentősebb vállalkozói a Siemens és
Halske cég és Wünsch Róbert vasbeton szerkezetet kivite-
lező építész voltak. A megépült új közlekedési eszköz a
„város szívét” a Gizella, mai nevén Vörösmarty teret kö-
tötte össze a Városligettel.

Az építkezés kezdetén, 1894-ben a Fővárosi Közmun-
kák Tanácsa elfogadta a Siemens és Halske cég javaslatát,
hogy a földalatti vasút lejáratait „vas és üvegből ízlésesen
kiállított csarnokokkal” óvják meg az eső és a hó ellen. 

A lejáratokat védő kis épületek tervezésére a Földalatti
Villamos Vasút RT. 1894-ben írt ki nyilvános pályázatot.
A pályázat tárgya „a vasút megálló helyeinek lépcsői fölé vasból
készítendő ház tervezete” volt. A benyújtott pályamunkák azon-
ban nem nyerték el a bíráló bizottság tetszését, ezután más épí-
tészeket bíztak meg új tervek elkészítésével. 

A Gizella (ma Vörösmarty) téri és az Oktogoni két-két kis
épület terveit a Schickedanz Albert és Herzog Fülöp Ferenc közös
tervezőirodája készítette el, a többi megállóhoz, a Váci körút
(ma Bajcsy-Zsilinszky út), Vörösmarty utca, Körönd, Bajza utca,
Aréna (ma Dózsa György) úthoz Brüggemann György tervezett
kisebb méretű épületeket. 

Brüggemannt bízták meg továbbá a Deák téri mintegy 100
négyzetméteres várócsarnok, tervezésével is. A csarnok vastar-
tószerkezettel készült nagy üvegablakokkal, a beépített falszaka-
szokat színes Zsolnay-gyári kerámialapok borították. 

Schickedanz Albert és Herczog Fülöp a Gizella téren és az
Oktogon állomáshoz tervezett két-két lejárati pavilonjait, a ma-

gyarországi historizmus „kisméretű
ékszerdobozainak” is lehetett tekinte-
ni. A 125 éve készült építmények vas-
vázas szerkezetű, neoreneszánsz stílu-
sú kis épületek voltak, amelyeket a pé-
csi Zsolnay-gyárban készített mázat-
lan pirogránit lapok borították. A tég-
lány alaprajzú „házikókat” Zsolnay pi-
rogránitból készült dongahéj fedte. 

Az épület két hosszoldalát gazdag, plasztikus az antikvitás
idéző ornamentika borította. A hosszoldal tömör lábazati sza-
kaszaiban, a táblabetétekben koszorúval szegélyezett üres cí-

merpajzsok képezték a dekorációt. Felettük
pilaszterek által öt szakaszra osztott falfelüle-
tet alakítottak ki. Az első, a harmadik és az

ötödik falrészt díszítették, míg a második és a negyedik falrész
ablakokkal volt ellátva. Itt tudta a napfény a lépcsőházat megvi-
lágítani. A páratlan számú falfelületeken a díszítést indaorna-
mentikával ellátott keretben rombusz formájú mezőkben emb-
lematikus domborművek adták: a középső mezőben angyal tar-
totta kerék, a szélsőkben szalag övezte táblákon az építés éve
volt megfigyelhető.

A 20. század első évtizedében végbement ízlésváltozás követ-
keztében az 1910-es évek elején a lejárati épületek formavilágát
többször kritizálták, gúnyosan „majolika kriptának” nevezték.
A Gizella téri házikókat már 1911-ben elbontották a Vörös-
marty-szobor felállítására hivatkozva, az Oktogonnál lévőket
1912-ben, a forgalom növekedését hozva fel érvként. A Deák té-
ri és a többi kisebb állomásépületet 1924 és 1926 között folya-
matosan számolták fel. A földalatti vasút lépcsőlejáratai kő, il-
letve vaskorlát szegélyt kaptak.

„vasból készítendő ház”
125 éves kisföldalattink néhai pavilonjairól

• • • • Millisits Máté

Középen a Gizella (ma Vörösmarty) téri egyik kisföldalatti lejáró 
(19. század vége) és makettje
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debb utat a hazánkban kiadott történettudomá-
nyi, levéltári, hadtörténeti, irodalom- és nyelv-
történeti folyóira tokhoz, múzeumokhoz, könyv-
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lapokhoz;
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gyûj te mé nyek rõl; 

• a Városunk összes eddig kiadott számát; 
• az Archívumban a Budapesti Históriák 131 elő-

adásának szerkesztett változatait.

Csak ezekért!

11 „vasból készítendő ház”
• • • • Millisits Máté (művészettörténész)

13 Kezdetek – 175 éve történt
• • • • Debreczeni-Droppán Béla (történész-levéltáros)  

14 Eltűnt idő nyomában
• • • • Gaál Károlyné (tanár)

15 Kossuth és a főváros
• • • • † Gavlik István (tanár)

16 Kis magyar gyártörténet
• • • • Pápai Tamás László (történész) 

17 Utcatörténeti adalékok
• • • • Vízy László (nyugalmazott műemlékfelügyelő)

19 XVIII. kerületi történetmorzsák
• • • • Pándy Tamás (helytörténész)

11 Eötvös Loránd emlékezete
• • • • Mayer Adél (múzeumpedagógus) 

– Pápai Tamás László (történész) 

16 Lőrinci filmcsillag Hollywoodban 
• • • • Gábor Fruzsina (történész-muzeológus)

17 Műfordító, költő és tanár 
• • • • Tüske Tamás (történész)

18 Könyvszemle

20 Összetartozás Háza 
• • • • Molnár Krisztián (gyűjteményvezető)
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Hivatalosan a nagyközönség számára 175 éve, 1846-ban
nyitották meg a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) el-
ső állandó kiállítását, Pyrker János László (1772–1847)

egri érsek képtárat, amelyet 1836-ban adományozott hazájának.
Az ország első múzeumi közintézményében ezzel egy új, addig
nem létező gyűjtemény is született: a Képtár. Hozzá kell azon-
ban tennünk, hogy természetesen nemzeti közgyűjteményünk
1802–1808-tól íródó történetében nem ez volt az első tárlat, a
fenti megállapítás az 1846–1847-re elkészült ma is álló múze-
umpalotára értendő. Ebben, a hazánkban első közgyűjteményi
célra épült épületben jelentette
a kezdetet e kiállítás.

Pyrker László, a későbbi ve-
lencei pátriárka, majd egri érsek
a régiségtári vendégkönyv tanú-
sága szerint még szepesi püs-
pökként járt 1819-ben a Nemze-
ti Múzeumban, annak 1838-ban
lebontott korábbi épületében,
amely egyébként még az 1750-es
években a kalocsai érsek pesti
palotájának épült. Pyrker szemé-
lyesen is meggyőződhetett arról,
hogy a múzeumban nagyon hi-
ányzik egy képtári gyűjtemény
(nagy felajánlása idején még
mindösszesen néhány kép és
szobor volt a Nemzeti Múzeum
állományában).

A műértő főpap főként olasz festők műveiből álló értékes
gyűjteményét az 1836. évi országgyűlésen ajánlotta fel, mégpe-

dig azon az ülésen,
amelyen megszavaz-
ták a múzeum új épü-
letére szükséges pénz-
összeget is. Ekkor a kollekció 140 festményt számlált, de az
1844-es átadásig ezt még 50 képpel kiegészítette a bőkezű ado-

mányozó. Pappá szentelésé-
nek 50. évfordulóján, 1846
őszén pedig még egy értékes
művet (Corregio: A kereszt-
fáról levétetett Krisztus)
ajándékozott a nemzet mú-
zeumának. De nem ez lett
az utolsó, mert József nádor
kérésére 1847 áprilisában
küldött a múzeum számára

magáról is egy olajfest-
ményt, amelyet Anton
Einsle készített róla (s
amelyet jelenleg is a
MNM őriz). 

A ma is álló, Pollack
Mihály tervezte múze-
umpalotát 1837 júniusá-
ban kezdték el építeni és
az építkezés végül min-
tegy tíz évet vett igénybe.
Az épület teljes befejezé-
sét azonban nem várták
meg, már 1844 júliusá-
ban elhelyezték a fest-
ménygyűjteményt a ké-
szen álló első emeleten.
Ideiglenes helyén még
csak a szakértők és né-
hány különleges vendég
tekinthette meg, 1844

novemberében pl. Széchenyi István gróf egy kisebb társasággal.
A Pyrker-képcsarnoknak (is) nevezett múzeumi gyűjteményt

a következő évben „tiszta hazafiságból” – ma úgy mondanánk:
„önkéntes munkával” – rendezte Kiss Bálint festő, a Nemzeti
Múzeum későbbi első képtári őre (vezetője). Az ő elrendezésé-
ben került aztán 1845-ben végleges helyére, az épület második
emeletére, ahol két termet foglalt el. A képtárat a nagyközönség
előtt 1846. március 19-én, József nádor neve napján nyitották
meg ünnepélyes keretek között, a Jelenkor című lap tudósítása
szerint „500 főnyi néző-koszorú” jelenlétében. Érdekességkép-
pen megemlítjük, hogy a megnyitó ünnepség alkalmából még
egy arab nyelvű óda is született, amelyet József nádorhoz írt Re-
piczky János (1817–1855) orientalista, pesti magántanár, az
MTA későbbi levelező tagja. Az MNM első állandó kiállítása et-
től kezdve kedden és szombaton 9-től 13 óráig volt nyitva a lá-
togatók előtt.

A múzeumi Pyrker-képtárnak Mátray Gábor könyvtárőr ké-
szített 1846-ban leíró lajstromot, katalógust. Az érsek által ado-
mányozott festmények és metszetek gyűjteménye később is az
adományozó nevét viselte, majd a múzeumi képtár részeként a
Szépművészeti Múzeumba került.

Anton Einsle: 
Pyrker János László egri érsek

A Magyar Nemzeti Múzeum képtári
nagy terme az 1880-as években

A Magyar Nemzeti Múzeum épülete 
az 1840-es években – Rudolf Alt rajza,
Franz Sandmann színes litográfiája

Kezdetek – 175 éve történt
A Magyar Nemzeti Múzeum első állandó kiállítása

• • • • Debreczeni-Droppán Béla
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Honvédtisztből lett mérnökök par-
cellázták az 1871-ben alakuló
Kispestet. Bizalom, munka, a

pestinél olcsóbb élet, 48-as szellem tartotta
össze a lakosokat. Hétéves fogságból jött
Madarász József, 101 éves koráig a parla-
ment korelnöke. A kivégzett Batthyány
cellapadlóját, kilincses ajtaját Szombatfalvi
Kossuth utcai házába építette. Sok szabad-
ságharcos téma került ki Madarassy fő-
jegyző és barátja, Jókai tollából.

Nagymamám mesélte: A Függetlenségi
48-as Párt elnökeként nagyapám, Varju
Kálmán családi házunk nagy vendéglőjé-
be szervezte a március 15-öt, és a többi
megemlékezést. Kossuth képe előtt sza-
valta a Nemzeti dalt, a tagság állva mond-
ta a refrént. Közös ének után gyerekei
verseltek, zenéltek. Petőfit a segesvári csa-
tában ábrázoló festmény előtt az öregek
idézték fel a szabadságharc csatáit, hőseit.
A 48 filléres ünnepi vacsora alatt a hon-
védmenhelynek gyűjtöttek (Budapest új-
ság 1898. III.16.). Október 6-án megríkat-
ta a tagságot Pruzsinszky professzor, mi-
kor az aradi 13-ról be-
szélt. Kisfaludy utcai
lakásán ungvári fő-
gimnáziumi könyvé-
ből olvastak a diákok
Bem erdélyi sikereiről,
Lengyel Légióról, Rá-
kócziról. Az 1903-as
200. évfordulón az el-
nök katonalovakat ho-
zott az udvarba, nagy-
mamám jelmezeket az
Operából, és „Pro li-
bertate” zászlókat
varrtak. Tárogatóra
vonuló bandérium,
műsorok, kuruc nó-
ták, este II. Rákóczi
Ferenc fogsága a színházban. Jel-
vények, emléklapok pénzt, hírne-
vet hoztak a készülő Kossuth szoborhoz.
1911-es átadása után a Kálvin kutató Pru-
zsinszky dékán Genf, Párizs, Montpellier
egyetemének díszdoktora lett. 

Négy Varju fiú harcolta végig a hábo-
rút, a vendéglő 1916-ban bezárt. A lovas
Petőfi képet én először apám, dr. Varju
Sándor ügyvédi irodájának várójában lát-

tam. Alkotójáról nem tudtunk választ ad-
ni a kérdezőknek. A nagyszülők halála,
három családos testvér távozása után üre-
sedett a ház. Édesapánk 1937-ben képvi-
selőtársaival Múzeumi Bizottságot alapí-
tott. Az 1928-as Hazáért emlékmű, az
1934-es Országzászló és fontos esemé-

nyek relikviáit gyűj-
tötték. Sajnos 1945-
ben üres lakásba
jöttünk haza. A
mindenki által is-
mert berendezés kis
részét hozták vissza
a „megőrzők.” A
ház az államosítás-
tól lepusztult. Nővé-
rem, Szelke Istvánné
Varju Éva tanárnő
folytatta a hagyo-
mányőrzést. 

Halála után Bá-
lint unokámmal át-
nézve a pincét, fal-
föld között gyűrött,
piszkos trianoni
menekültlistát talál-

tunk apu betűivel, és a szakadt Petőfi ké-
pet. Hátán a festő aláírása: Jan Styka. Két
dolog téves az eddig hittekben: reális a
nagyszebeni győzelem térsége, de Petőfi
nem volt ott. Segesvárnál gyalog mene-
kült, mert pénzszűke miatt eladta Bemtől
kapott lovát, ezt Aranynak írt levele is ta-
núsítja. Styka rajongott a tábornoknál ka-

tonáskodó költőért, így képzelte el őt. A
sérült festményt a Kispesti Helytörténeti
Gyűjteménynek ajándékoztam.

Sok év után dr. Kalla Zsuzsa lányom-
nak, a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjte-
ményi igazgatójának laptopján ismerked-

tünk meg a pandémia érkezésekor meg-
nyíló Bolyongó üstökös. A Petőfi kultusz
alakváltozatai című kiállítás képeivel, Jan
Styka életútjával. Lvovban született 1858-
ban, Bécsben, Krakkóban tanult. Párizsi
jóbarátja Munkácsy Mihály. Öt gyereke
közül Ádam, a legkisebb szintén festő.
Vallásosságáról a hatalmas Golgota, a 123
év utáni lengyel függetlenséget ünneplő
1919-es Polonia hazaszeretetét igazolja. A
15 méteres Erdélyi körkép a magyar sza-
badságharc 50. évfordulójára készült Roz-
wadowski, Wiwiorski, Poplel lengyel,
Schönaken német, Vágó, Splányi, Margi-
tay magyar festőkkel. 

Az öt hónapból kettőt Stróbl Alajosnál
töltött, egymást is megörökítették. Nép-
szerű panoráma képükért nem kapott
annyit, amit az 1896-os megrendeléskor
ígértek, ezért részekre darabolva adta el.
A 2000 reprodukció, képeslapok, albu-
mok gyorsan elkeltek, közülük 36-ot azo-
nosítottak, keresik a többit. Az ópuszta-
szeri, városligeti kiállításról lelkendezve
írt a sajtó. Hazájában és nálunk is még
sok városban bemutatták az Észak-Er-
délyt reálisan is ábrázoló képsorokat,
több múzeum őrzi őket. Stykáról 2017-
ben a Kossuth rádióban tudósított Farkas
Erika A hely című műsorában, Kedves
Gyula hadtörténész kalandfilmként érté-
kelte az epizódok látványát. 1925-ben
lengyel zarándokokkal ment XI. Pius pá-
pához Styka, Rómában is halt meg két hét
múlva.

Eltűnt idő nyomában
Egy történelmi fantáziakép sorsa

• • • • Gaál Károlyné

Jan Styka fantáziaképe a nagyszebeni ütközetről, középen Petőfi Sándorral

Jan Styka, a műtermében
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Budapest fő- és székváros törvényhatósága 1892. szep-
tember 14-én választotta díszpolgárává Kossuth Lajost,
születésének 90. évfordulója, 1892. szeptember 19-e

tiszteletére.
Több levéltári forrás dokumentálja ezt a tényt. Számos kora-

beli újság – azonos, vagy majdnem megegyező szöveggel – adott
erről hírt (Vasárnapi Újság, Pesti Napló, Fővárosi Közlöny...).

A Vasárnapi Újság 1892. szeptember 18-i, 38. számában az
alábbiakat találjuk: Az indítványt, a javaslatot a közgyűlésen dr.
Peyer Hugó ügyvéd és bizottsági tag tette meg, utalván rá, hogy
Kossuth volt Pest városának első képviselője, ő tette fővárossá
Budapestet, s a népképviseleti rendszer a szabad királyi városok-
ra is kiterjedt. 

A Fővárosi Közlöny 1892. évi számában tették közzé a köz-
gyűlés jegyzőkönyvét. Szövegében az előterjesztés, annak meg-
vitatása, elfogadása és határozata olvasható – utóbbit érdemes
megismernünk:

„Tekintve, hogy Kossuth Lajos neve elválaszthatatlanul egybe
van forrva a magyar nemzet alkotmányos szabadságának vissza-
nyerésére irányuló nemzeti törekvésekkel, tekintve, hogy Kos-
suth Lajosban a lángoló hazaszeretetnek és nemzete üdvének élt
hazafit látja a nemzet összessége, kinek hervadhatatlan érdemei
a történelem lapjaira örök betűkkel véssék be, tekintve, hogy
Kossuth Lajos Budapest főváros fejlődése körül is a negyvenes
években, különösen pedig 1848-ban elévülhetetlen érdemeket
szerzett, a közgyűlés, - amidőn lelkesült éljenzéssel rója le a tör-
hetetlen hűség és legbensőbb alattvalói szeretet adóját a legal-

kotmányosabb uralkodó, I. Ferencz József, Ma-
gyarország koronás királya iránt, kinek áldásos
uralkodása az alkotmányos szabadság virágzásá-
nak korszaka és aki annak legmagasabb őre és ol-
talmazója, - a tett indítványt szótöbbséggel elfo-
gadja, s Kossuth Lajost Budapest fő- és székváros
díszpolgárává megválasztja. Egyúttal elhatározza
a közgyűlés, hogy a nagy hazafihoz 90-ik szüle-

tése napja alkal-
mából üdvözlő
iratot intéz.

Végre megke-
resni határozza a
közgyűlés a fő- és
székvárosi köz-
munkák tanácsát,
hogy a IV. kerü-
leti „Hatvani” ut-
ca Kossuth Lajos
nevéről neveztes-
sék el.

A tanács utasít-
tatik, hogy a dísz-
polgári oklevél-
nek kiállítása és
annak rendelteté-
si helyére leendő
juttatása iránt in-
tézkedjék.

Miről a tanács
jegyzőkönyvi ki-
vonaton, a fő- és
székvárosi Köz-
munkák Tanácsa pedig ezen közgyűlési határozat közlésével áti-
ratilag értesítendők.” 

Horváth J. András, Budapest
Főváros Levéltára főlevéltárosa
Díszpolgárok Pest-Budán és
Budapesten (1819–1947) című
tanulmányából vett részlet a
díszpolgári cím odaítélésének
kezdeteivel is foglalkozik:

„Városi díszpolgári címnek
adományozása a múlt század
első felében a városfejlődés
egyik érdekes jelentősége... Je-
len ismereteink szerint a re-
formkorban Budán tizennyolc,
Pesten harmincegy személyt
tüntettek ki e címmel... Pest vá-
ros által 1819-ben megválasz-
tott első díszpolgár a tárnok-
mester, gr. Brunszvik József
volt...”

A néhai kormányzó-elnök
életútjáról, az 1848/49-es ese-
ményekről, emlékeiről bőveb-
ben olvashatunk a „Kossuth
Lajos díszpolgársága – emlékek
– Budapesten és Pest megyé-
ben” című könyvemben.

Kossuth és a főváros
Főutca Budapest díszpolgárának

• • • • † Gavlik István

Kossuth Lajos időskori fotója 
– torinói portréjáról, 1896 körül másolva

Kossuth Lajos utca 1894 körül a Rákóczi (Kerepesi) út felől nézve
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Aki ma az Üllői úton Pestszentlőrincre érkezik, annak a
XIX. és XVIII. kerület határát jelentő sorompó elhagyá-
sa után szembetűnik egy környezetéből kiemelkedő,

tégladíszes, emeletes, manzárdtetős épület. A házat egy textil-
ipari vállalat építette tisztviselői, munkásai számára. A Conti-
nental Szalagszövőgyárat éppen száz éve, 1921. július 25-én a
kispesti Hungária Jacquard Szövőgyár és a Rajna-menti Elber-
felder Textilwerke alapította – a tőkét a Kohner Adolf és fiai cég
biztosította.

Az alapítást követően azonnal megkezdték a gyártelep kiala-
kítását Pestszentlőrincen, az Üllői út és József utca sarkán. 1921-
ben – a gyár nevéhez híven – kalapszalagokkal indították a ter-
melést, majd a következő évben már mindenféle szalagokat, ka-
lapbéléseket előállítottak selyemből és műselyemből. Vállalko-
zásuk sikeres volt, a gyár hamarosan vezető lett a hazai piacon.
1924-ben a csipkeverést is felvették profiljukba, majd 1927-ben
további gépeket vásároltak, ekkor már kétszáz munkás dolgo-
zott itt. A Continentalt a világválság sem rendítette meg, jöve-
delmezősége az 1940-es évekig töretlen volt. Termékpalettájuk
ekkor a függönyöktől a csipkéken és szalagokon át a nyakken-
dőselyemig terjedt.

Budapest ostroma során az épületeket több belövés is érte, de
a gyors helyreállítást követően már 1945-ben megindult a mun-
ka. Ekkortól – mivel a német tulajdonú részvényeket a Szovjet-
unió kapta meg – az igazgatóság felét az oroszok adták. 1950-
ben ide összpontosították az ország összes csipkeverő-gépét, s
az üzem neve Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár lett. Az 1950-
es évektől számos árut állítottak elő (sálak, kendők, ruhaanyag).
Hazánkban ekkor egyedül itt gyártottak írógépszalagot, de a

gyár legfontosabb terméke a
klöpli függöny lett, melyből a vál-
lalatnak jelentős exportbevétele
származott.

Az 1925-ben épült, Üllői útra
néző emeletes lakóépületet –

melynek szobakony-
hás lakásait eredetileg
a gyár munkásai, tiszt-
viselői lakták – az álla-
mosítás után irodaház-
zá alakították, emele-
tén kultúrtermet ren-
deztek be, és itt műkö-
dött a gyári mintabolt

is. 1956 har-
cai során az
épület ismét
jelentős sérü-
léseket szenvedett.

Az ötvenes évek végén vezették be a nylonáruk (sá-
lak, nyakkendők) gyártását is. Az 1980-as évekre a
klöpli ideje leáldozott, így nyugati gépek vásárlásával
a szintetikus függönyökre álltak át. Ekkor a gyárban
300-an – főként nők – dolgoztak. A függönyökön kí-
vül sálakból, ágytakarókból is jelentős nyugati expor-
tot tudhattak magukénak. Az 1980-as évek végén a
függönygyártó gépeken elindították különböző hálók
(mezőgazdasági, építőipari védőháló, Ikarus buszok-
hoz ülészseb) készítését is. 

Széles termékpalettájuk azonban a rendszerváltást
követően problémává vált, a keletre irányuló export
megszűnt, a nyugati igényeket nem tudták követni. Az
üzem 1994-ben felszámolás alá került, ennek során a
gépek nagy részét kiárusították. Csupán a függöny-
gyártó gépsor maradt meg, amelyen egy utódcég még
a 2010-es évekig folytatta a termelést. A 100 éves csar-
noképületben – 2017 óta fővárosi védelem alatt áll –
jelenleg kisebb üzemek, raktárak működnek.

Kis magyar gyártörténet
Betekintés 100 év ipartörténetébe

• • • • Pápai Tamás László

Gyári hirdetés 1930-ból

A gyárépület 2017-ben

A Lőrinci Szalagszövő és Csipkegyár főépülete 1957-ben
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Apesti átkelőhely, a római Kontra
Aquincum (ellenerőd) feltárása
nyomán Nagy Lajos régész köny-

vet írt az Eskü téri római erőd Pest város
őse címmel. Közben a kor épületeinek
nyoma veszett – mindössze a belvárosi
plébániatemplomban láthatók ma már
csak a római falak egy kis része – sajnos a
múlt században létesült földalatti múze-
um és a műemlékjegyzék szerint a feltárt
romkert a 21. században eltűnt.

Pest vára név és a Kerepesi rév említése
a krónikákban: elsőként talán Annony-
mus írja, hogy Taksony vezér izmaeliták-
nak adta Pest várát.

Kelet felé a középkorban a Dunától ke-
reskedelmi út létesült. Az utca neve hol
Hatvani, hol Egri utcaként szerepelt egé-
szen a 19. század végéig, majd a 90 éves
Kossuth Lajos díszpolgár tiszteletére ne-
vezték el – a Kossuth Lajos utcanév vál-
toztatás nélkül, napjainkig fennmaradt.

A mai Kossuth Lajos utca a középkori
Pest főutcája volt, a török korban így is
említették. A régi Pest középkori városfa-
la a mai Ferencesek templománál húzó-
dott, melyet régészeti feltárások doku-
mentálnak. Pest városnak újabb városfala
a középkor végén, Zsigmond és Mátyás
király idejében épült. Ez a még töredéke-
iben érzékelhető városfal a Kiskörút–De-
ák Ferenc utca és Duna által határolt te-
rület védelmére készült. Ekkor kapta meg
Pest városa a szabad királyi város rangot.

Pest városa a török kiűzése után jelen-
tős kereskedelmi központ. Főútja mentén

épült a 18. században a Ferencesek
temploma. A középkori útvonal
menti jeles épületei közül a barokk
Grassalkovich-palotát említhetjük.
Bontásra került, mivel az új beépí-
tési vonalba ütközött a múlt század-
forduló nagy városrendezési akció-
jának következtében. Ekkor létesült
az Erzsébet híd és a kelet-nyugati
útvonal, amely napjainkig meghatá-
rozza a belváros fő közlekedési
rendjét. A Fővárosi Közmunkák Ta-
nácsának kezdeményezésére innen
indulnak ki északi és déli irányba az
utcák és a házszámozás. Egyetlen
kivétel van csupán! Az egységes egykori

Lipót utca, majd Váci utca számozá-
sa változatlan maradt a Vörös-
marty tértől a Vámház térig. A
korábbi gyakorlatot felváltot-
ta, az utca jobb és baloldali
páros-páratlan számozása,
mely akkor a városban általá-
nossá vált. 

Csupán a műemlékek ma-
radhattak meg: a belvárosi
templom és Ferencesek temp-
loma. A pesti középkori vá-
rosmag ekkor tűnt el. Helyén
épültek a Klotild-paloták és
több ma már műemléki érték. Ma-
ga a Kossuth Lajos utca homlokzat-

sora fővárosi védettséget élvez. Sajnos az
épületek belső tereire és udvaraira ez nem
vonatkozott. 

Kovács Margit díszkútja/kerámia-térké-
pe az 1950-ben megnyitott Úttörő és Ifjú-

sági Áruházban (Kossuth Lajos u. 7–9.)
volt, a helyén emelt irodaház átjárójába he-
lyezték át, majd állagromlás miatt 2019-
ben állítólag a szentendrei Kovács Margit
Kerámiamúzeum szakemberei bontották
le. Az egységes utca vonalát magasságban
megtörő irodaház kockáját a közvélemény
és az építész szakma egyaránt elítélte. Ezen
nem sokat segített Finta József átépítése
sem, irdatlan tömege a Ferences templom
pompás romantikus tornyát takarja! A
magasház-építés Pesten még napjainkban
is megoldatlan városépítési feladat.

1964-ben a metró építésekor az Astoria
aluljáróban került elő ugyan a Hatvani
kapu és rondellájának maradványa, de
műemléki bemutatás és feltárás híján csu-
pán egy emléktábla, Pfanl Egon építész
terve jelzi helyét itt. Az emléktábla a tö-
rök kori rondellát ábrázolja. Felirata sze-
rint „Itt állott / a HATVANI KAPU, / Pest
város várfalának keleti kapuja, / ahonnan
a Hatvan felé vezető út / indult ki. / Ez

volt a város utolsó
városkapuja. / Le-
bontották 1808-
ban.”

A pesti vár há-
rom középkori
kapuja (a Váci, a
Kecskeméti és a
Hatvani kapu)
mindmáig utal a
régi Pest város cí-
merére és pecsét-
jére, és ott van a

főváros címerében és egyik kapuja a Bel-
város-Lipótváros jelképe is.

Utcatörténeti adalékok
Kossuth Lajos utca - Kerepesi révtől az Astoriáig

• • • • Vízy László

A Március 15. (Eskü) tér a belvárosi 
főplébánia-templommal az 1880-as években 
– előtérben a később elbontott Szentháromság
szobor

Ferenciek tere (Kígyó tér) az 1880-as években 
a Belvárosi Ferences templommal

Az Úttörő és Ifjúsági Áruház 1951-ben

A török kori rondella
emléktáblája
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Budapesti és a dunai gőzha-
józás történetébe ad bete-
kintést a Közlekedési Múze-

um Kossuth Múzeumhajójában az
elmúlt év szeptemberének végén
megnyílt Budapest a Dunáról. Ké-
pek a budapesti hajózás 200 évéből
című időszaki tárlata. Kiállításuk a
járványügyi korlátozások megszű-
nésével ismét látogatható. A Viga-
dó téri hajóállomás 2. számú pon-
tonján álló múzeumhajóban az első pest-
budai menetrendszerűen közlekedő gőz-
hajó emlékét, és két évszázad fővárosi ha-
józási eseményeit idézik fel, fotók és hajó
makettek sorával. 

Egy poroszországi születésű pécsi pol-
gár, az eszéki révvám bérlője, Bernhardt
Antal 1817-ben építette meg a Dráván a
Carolina nevű gőzhajtású vontatóhajóját.

A 13 méter hosz-
szú, 7 méter széles,
1 méteres merülé-
sű kis fahajót 24 lóerős gőzgép hajtotta.
Alacsony teljesítménye miatt a sebesebb

folyórészeken vontatásra nem bi-
zonyult alkalmasnak,
ezért Pestre vitte, ahol
1820. július 16-án átkelő
járatot indított Pest, Bu-
da és Óbuda között –
utasai egy vontatott
uszályon foglalhattak
helyet. Menetrend sze-
rint induló napi 7–8 já-
rata állomásai az Eötvös
téren, a Bomba téren
(ma Batthyány tér) és a
Császárfürdőnél voltak.
Óbudára naponta két-
szer ment (felfelé 1 óra

52 perc, lefelé 29 perc volt a
menetidő), a Margitszigeten csak vasár-
nap kötött ki. Járata csak november 20-ig
hozta-vitte utasait. A hajóhídon olcsóbb

volt az átkelés, mivel a viteldíj
felett még a hídvámot is ki kel-
lett fizetnie a Carolina nem
nemes utasainak. 

Akkoriban az egész évben
használható utak a hazai köz-

lekedési hálózat töredékét
alkották csak. A Pestről vitt
áru/termény a lovakkal/ök-
rökkel vontatott bárkákon, a
vízfolyással szemben szállít-
va 4–5 hét alatt ért Bécsbe.
A később gőzhajóval szállí-
tott árukat a pesti indulástól
számított harmadik napon
már a bécsi kikötőben rak-
hatták ki. 

Kisebb-nagyobb próbál-
kozásoktól eltekintve a dön-
tő lépést az osztrák Első
Dunai Gőzhajózási Társaság
(„der ersten k. k. pr. Donau-
Dampfschiffahrt-Gesell -

schaft”) 1829. évi megalakulása jelentette.
A hajózási részvénytársaság I. Ferenc csá-
szárról elnevezett gőzhajója („Franz I”)

1830-ban sikeres pró-
bautat tett. A Bécs és

Pest közötti utat lefelé 14–15 óra, felfelé
48–49 óra alatt tette meg. 1836-ban öt,
1844-ben már 21 gőzhajó járta a Dunát.

Száz éve született meg a döntés a Havanna lakótelep elődje,
a pestszentlőrinci Állami lakótelep (70-es években bontot-
ták le) felépítéséről. Az 1921 és 1927 között átadott közel

1400 ház (1-2 szobás, kertes bérlakások) 6–8 ezer ember – fő-
ként trianoni menekültek – lakhatását tette lehetővé. Ez volt a
két világháború közti időszak legnagyobb magyar szociális bér-
lakás programja. 

Centenáriumáról megemlékezve a XVIII. kerületi önkor-
mányzat az egykori Állami lakótelep kapuja elé, a Baross utca -
Margó Tivadar utca körforgalma menti kis téren június 4-én
kopjafát állított, emléktábláján ezt olvashatjuk: „Az 1921-ben

létrehozott, a trianoni határok miatt menekülni kényszerülő
családoknak új otthont adó pestszentlőrinci Állami Lakótelep
emlékére”.

A kopjafát ünnepélyes keretek közt a kerület polgármestere,
Szaniszló Sándor avatta fel, a megemlékezést a kerület képvise-
lője, Makai Tibor és a Tomory Lajos Múzeum igazgatója, Heila-
uf Zsuzsanna tartotta. Az eseményhez kapcsolódva a kerület
múzeuma a néhai Állami lakótelepet bemutató, három napig
megtekinthető szabadtéri ponyva kiállítást helyezett el a téren.
A kerületi TV két kisfilmet tett elérhetővé a Facebookon (Kop-
jafa avatás – https://www.facebook.com/televizio18/videos/97364
0516736487; Trianon árvái – https://www.facebook.com/televi
zio18/videos/2809751362672125). Az M5 Kutatók nyomában cí-
mű műsorában június 27-én szintén megemlékeztek Pestszent-
lőrinc 100 éves jubileumáról.

Trianon árvái

Gőzhajó Pesten és Budán
Visszatekintés két évszázadra

• • • • gábriel

A Carolina oldalkerekes vontató
gőzhajó – korabeli metszeten

Franz I. gőzhajó indulása Bécsből 1831. április 19-én
(metszet)

A Kossuth Múzeumhajó
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Péteripuszta névvel a mai Pestszen-
timrét az osztrák (magyar) köz-
igazgatás Soroksár nagyközséghez

csatolta az 1800-as évek közepén. Sorok-
sárpéteri – a lajosmizsei vasútvonal meg-
építése után – parcellázott helységgé ala-
kult. Az akkor induló kispesti, szentlőrin-
ci gyárak munkáscsaládjai hamar bené-
pesítették. Évtizedekig folyt a harc a
„mostohaanya-községtől” való elszakadá-
sért. Ez 1930-ban megtörtént, de akkor

még nem engedélyezték a kért Pestszen-
timre név felvételét. 

A névről határozó szervek meg akarták
tartatni a „Péteri” nevet a gyömrői járás-
ban lévő Péteri község ellenére. „Pestpé-
teri” is szóba került. „A kért rosszhangzá-
sú Pestszentimre név különben azért sem
volna javasolható, mivel az eddigi gya-
korlat szerint a vármegye neve a közsé-

geknél megkülönböztető jelzőül nem
használható” – nyilatkozta az Országos
Levéltár főigazgatója. (Pesthidegkút, Pest-
szentlőrinc, nevét épp a mostani döntést
is tárgyaló Országos Községi Törzskönyv-
bizottság adta). Végül Scitovszky Béla be-
lügyminiszter az új nagyközség képvise-
lőtestülete és a vármegye támogató dön-
tése mellett tette le névjegyét: „...Sorok-
sárpéteri község végleges nevét »Pest-
szentimre« névben állapítom meg... Bu-

dapest, 1931. június hó 18.-án.”
Az új községnév tökéletesen il-

lett a Pestszentlőrinc – Pestszen-
terzsébet közötti területbe. Az
egész ország 1930–1931-ben
Szent Imre halálának 900. évfor-
dulója, ünnepi éve lázában égett.
A hatalmas ünnepségsorozat kö-
zepette eltörpült, hogy az épülő
helyi katolikus templom védő-
szentje Szent Imre lett. 

Kilencven éve 1931 a „csodák
évei” kezdetét jelentette. A köz-
adakozásból 1922-ben megvásá-
rolt községháza hamar szűk-
nek bizonyult a képviselőknek
és a 10 000 lakos ügyeinek in-
tézéséhez. A húszéves önálló
élet és a lakosok lokálpatrióta
támogatása valóban csodákat
hozott létre. Felépült a Bauha-
us stílusú mozi, az emeletes
gyógyszertár. Átadták az eme-
letes (Ady utcai) iskolát, a mai
Címer utcai óvodát, Polgári
iskola nyílt, kiépítették a Nagy-
kőrösi és Nemes utca nagy ré-
szét. Buszjárat is összekapcsolta
már a fővárossal Imrét. Beve-
zették a villanyvilágítást, rendez-
ték az utcákat, virágos, kertváros-
sá alakították a községet. Kultúr-
házak, könyvtárak nyitották meg

kapuikat. Civil szervezetek alakításával
hatalmas lendületet vett az ifjúsági, idős-
kori, vallási élet és a közélet. Nívós szóra-
koztatást nyújtottak a dalárdák, színjátszó
körök. A sport terén országos sikereket
mutathattak fel. 1944-re már 16 000 la-
kosról ír a testületi jegyzőkönyv.

Pestszentimre 1950-ig tartó önálló élete
a tenni akarás jegyében zajlott. Fényesen

rácáfoltak a pestszentimreiek arra az
önállóságot elutasító soroksári mondatra,
hogy „az új község »éhen fog halni«, soha
nem tud megállni a saját lábán”.

A második világháború és a teljes imrei
lakosság kitelepítése megakasztotta a fej-
lődést, de közös akarattal 1947-ben saját
kezükkel megépítették a 40-es villamost,
Budapest háború utáni első új villamos
vonalát. Az úgynevezett társadalmi mun-
kának köszönhetően orvosi rendelők, is-
kolák, óvodák, bölcsődék és újraépített
templomok fogadhatták a helyieket. A
kerületi életben is a lakosság közreműkö-
désével valósulhatott meg számos helyi

eredmény. (Vízve-
zeték, járdák, utak,
szobrok, emléktáb-
lák, helytörténeti
események, s még
rengeteg minden). 

A fentiek is fém-
jelezték ezt a 90
évet, Pestszentimre
neve alatt. (Bár
1953–1990 között
Pestimre névvé
„szenttelenítették”
a települést.) 

A lakosság min-
dent megtett azért, hogy dr. Schaub Mi-
hály esperes 1931-es szavai valóssággá
váljanak, méltóak legyenek a Szent Imre
elnevezéshez, Szent István fia eszmeiségé-
hez: „...Szent Imre ugyanis nemcsak a
magyarságnak a magyar ifjúságnak, ha-
nem a vallásos és erkölcsi tisztaságnak is
a mintaképe, s úgy képzelem, hogy egy
most alakult és első lépéseit tevő új köz -
ség minden egyes lakosa olyan erkölcsi
tisztasággal kíván az életbe indulni, mint
amilyet a történelemben Szent Imre kép-
visel.”

XVIII. kerületi történetmorzsák
Pestszentimre 90 éve vehette fel mai nevét

• • • • Pándy Tamás

Pestszentimre önálló nagyközség
első hivatalos pecsétlenyomata

Pestszentimrei Szent Imre Plébániatemplom

Kerületünk
címerének
pestszentimrei
része
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Gyakorlatilag 2020 márciusában érkeztek az első hírek a
világjárványról, amit el is hittünk és komolyan is vet-
tünk. Miután már férjemmel mindketten a nyugdíjas

generációhoz tartozunk, úgy döntöttünk, könnyebben viseljük
a bezártságot téliesített vidéki nyaralónkban, így több mint egy
éve Balatonalmádi lett „tartózkodási helyünk”. 

Hónapok teltek el, míg ismét feljöttünk Budapestre. Már az is
hihetetlennek tűnt, hogy megállás nélkül tudtunk háztól házig
közlekedni autónkkal, üres volt az autópálya, az utak, utcák, se-

hol egy járókelő. Az üzletek,
vendéglők, színházak, mú-
zeumok, templomok zárva.
Mintha egy szerkesztett lát-
ványterven láttuk volna sze-
retett városunkat. Kis fellé-
legzések kivételével így telt
el a nyár, az ősz, a tél, a Hús-
vét, a Karácsony a Szilvesz-
ter az Újév.

2021-re már nagyon ele-
günk lett a rossz hírekből, a
családnélküliségből, a kö-
zösségek hiányából. Elgon-
dolkodtunk, mit tehet az,
aki nem hajlandó pesszi-
mistán nézni a helyzetet?
Előveszi a rég már olvasásra
szánt könyveket, megpró-
bálja rendbe tenni a környe-
zetében azokat a dolgokat,

amikre eddig nem volt idő, elhatá-
rozza, hogy otthon tornászik, főz,
lehetőleg csak egészséges dolgokat
és kihasználja az online világ szám-
talan lehetőségét. Igyekszik minden
napban megtalálni a szépet, jót,
aminek örülni lehet. Ezt tettük csa-
ládunkban – és ezt tettük a Kincses
Belváros Egyesületben is.

Megtanultuk a Zoom kezelését és mint „Zo-
om host” hívtuk tagjainkat, barátainkat, hogy
előadásainkon, sétáinkon legalább „online” le-
gyünk együtt. Így sétáltunk végig a „Kálvin tér-
től a Ferenciek teréig”, valamint a „megújult
Szervita téren”, ahol kihasználva a technika le-
hetőségeit azon túlmenően, hogy fotelből lehe-
tett követni a sétát, vágóképekkel a múltat is fel
lehetett idézni.

Érdemes volt emlékezni a Szervita templom
és rendház 19. századi és mai megjelenésére,
amikor a BIG George Group luxus szálloda és
társasház épülete visszahúzódik a templom
homlokzatától, szabad bejárást biztosítva a belső
udvarba. A két épület közötti üvegfelületbe kar-
colva jelenik meg a régi rendház homlokzata. 

Ugyancsak kellemes volt a „Kossuth Lajos
tértől a Szent István körútig” amikor élőben zu-
hogó esőben sétáltunk a helyszínen. Szinte
megható volt látni, hogy mostanra épült fel elő-
ször a Kossuth tér déli oldalán egy épület teljes
egészében, amit a Fővárosi Közmunkák Taná-
csa a 19. században előírt.

A hallgatóság ismét kényelmesen nyithatott be a házak más-
kor csukott kapuin, hogy a sokszor csodaszámba menő előcsar-
nokokat megláthassa. 

Előadásaink témája igen változatos volt. Kiemelkedett a „Sza-
badság tér múltja” (Fekete László), az épületek stukkódíszeinek
értelmezése (Görbe Márk), és Csépe László három részes elő-
adássorozata „Úton
hazafelé” címmel a
magyarok vándorlá-
sáról, mely határon
túli, sőt tengerentúli
hallgatóságot is
vonzott. 

Nagy öröm volt
mindannyiunk szá-
mára, hogy június-
ban már sikerült
élőben is együtt sé-
tálni. Első alkalom-
mal a Március 15.
térre vittünk az V.
kerületi Hild József
Általános Iskola
egyik kéttannyelvű
IV. osztálya gyereke-
it. Cél volt, hogy
megnézzük, honnan is indult fővárosunk története. Talán ez a
séta az „élet újra indulása” jelképének is tekinthető. Amíg a gye-
rekeket érdekli a múltunk, akkor bízhatunk a jövőben, hiszen
rajtuk múlik, hogyan alakul „Városunk”.

Pandémiás másfél évünk
Kincses Belváros Egyesület

• • • • Kacskovics Fruzsina

Szervita templom és rendház
19. századi képeslapon

Falk Miksa u. 18–20. 
– építésze Fodor Gyula (1911)

Kossuth Lajos tér 13–15. 
– építésze Málnay Béla (1927–1928)

A templom ma, 
a Big George Group Szálloda mellett
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„Meggazdagodna? Milliókon
sétál? Aranyat ér a kertje?
Vegyen Ön is Eötvös–Pe-

kár ingát és tárja fel az otthonában rejlő
olajmezőt!” Ilyen válaszok születtek idén

május-júniusban a Tomory Lajos Múze-
um akadályversenyén. Feladatait online

vagy személyesen majdnem háromszázan
oldották meg, s végül 142 eredményes
résztvevőt tudtunk díjazni a teljesítmé-
nyéért.

2019-ben Eötvös Loránd emlékéve kap-
csán nagyszabású akadályversenyt szer-
veztünk a XVIII. kerületi általános isko-
lák 7–8. osztályos tanulói számára. Ezen
a fizikához kapcsolódó játékos feladatok
során ismerkedhettek meg a diákok a ki-
váló tudós életével, munkásságával és
pestszentlőrinci kötődésével. A nagy si-

kerre való tekintettel 2020-ban is tervez-
tük az esemény megrendezését hagyo-
mányteremtő céllal, azonban a járvány-
helyzet miatt ez akkor nem valósulhatott
meg. 2021-ben az eredeti terveket nagy-

mértékben átalakítva hirdettük meg a
programot gyerekek és felnőttek részé-
re egyaránt, melyben elsősorban az
egyéni részvételre és egy online felület-
re helyeztük a hangsúlyt. 

A jelentkezők a kerület központjá-
ban egy több állomásból álló útvonalat
járhattak be, főleg szabadtéri helyszíne-
ket érintve. Ismertető molinókat
helyeztünk ki az Eötvös Lorándhoz
köthető pestszentlőrinci pontokra.
A túra során a papíralapú feladatlap
mellett az ifjak és idősebbek a kér-
déseket egy látványos, interaktív
online felületen is megválaszolhat-
ták, ahol további képi és szöveges

tartalmak is várták őket.
Első állomásunk a Múzeumsarok

kiállítóhely volt, ahol a múze-
um munkatársai segítségével
egy egyszerű fizikai kísérlet-
ben tártuk fel a felületi feszült-
ség rejtélyét – ez volt Eötvös
Loránd első kutatási területe.
Majd az érdeklődők egyénileg
megnézhették a fizikus életé-
ben épült nevezetes lőrinci lövöl-
dét, ahol a sportos Eötvössel – a
Budapesti Egyetemi Atlétikai
Club alapító elnökével – ismer-
kedhettek meg. Ezt követően a
résztvevők a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum segítségével
a múzeum másik kiállítóhelyén
egy igazi Eötvös–Pekár ingát is

megtekinthettek, melyhez a
feladat keretében reklám-
szöveget kellett írniuk. 

Eötvöst sok minden érde-
kelte, kora új vívmányával,
a fotográfiával is kísérlete-
zett. Így a következő állo-
máson az ő egyik különle-
ges sztereo fényképét mu-

tattuk be. Itt egy olyan fotót kellett készí-
teni, mely a résztvevő számára leginkább
jellemzi kerületünket. A túraútvonal érin-
tette Eötvös Loránd egykori szentlőrinci
villája helyén lévő parkot is. Családja szí-
vesen töltötte idejét a nyaralóban, Eötvös
ennek kertjében folytatta kezdeti ingakí-
sérleteit. A versenyzőknek itt a családapa
egyik Lőrincről küldött levelére kellett vá-
laszolniuk a felesége, Horvát Gizella nevé-
ben, valamint emlékszalagot készíthettek,
melyet felfűzhettek az egykori villatulaj-
donos parkban álló szobrára. Utolsó állo-

másunkon – az Eötvös Lorándról elneve-
zett általános iskolánál – megemlékez-
tünk az egykori tanár és oktatási minisz-
ter tevékenységéről, majd a feladatban a
jelen kihívásaira kerestünk megoldásokat.
Egy válasz a sok közül: „Külön tantárgyak
helyett komplexen tanítanám a korszako-
kat. Sokkal több csoportos munkát adnék
és csökkenteném az óraszámot.”

Eötvös Loránd emlékezete
Akadályverseny a XVIII. kerületben

• • • • Mayer Adél– Pápai Tamás László

Az Eötvös család lőrinci villájuk kertjében

Az online feladatokat a helyszínen 
egy QR-kód beolvasásával lehetett elérni

Emlékszalagokkal tisztelegtünk 
a tudós szobránál

Pillanatképek a múltból
Sajnos elmaradt a 2020 tavaszára tervezett 150 éves Pesterzsébet című helytör-

téneti kiállításunk a világjárvány miatt. Úgy gondoltuk idén sikerül megren-
dezni, de a vírus most is közbeszólt. Ezért 2021. május 5-től Pillanatképek a

múltból címmel online helytörténeti kiállítás sorozatot indítottunk, válogatva az im-
már 150+1 éves Pesterzsébet történetéből. Tudjuk, hogy mindez nem pótolhatja az
elmaradt, nagyszabású ünnepségsorozat eseményeit, a könyvbemutatót, de remél-
jük számos érdekességgel, képekkel és dokumentumokkal tudunk szolgálni az on-
line felületen is – olvashattuk D. Udvary Ildikó múzeumigazgató közleményében.
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Közhasznú besorolású egyesüle-
tünk éves közgyűlését június 8-
ára, a 2019-ben új épületbe költö-

ző Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény

előadótermébe hívtuk össze. A megjelen-
teket Breinich Gábor, a Társaság elnöke és
Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője köszöntötte, majd
gyűjteményvezető levetítette a Kőbánya
múltjáról és jelenéről megemlékező hely-
történeti vonzatú, Karc – Kőbánya kövén
című kisfilmet. Ezután bejártuk a épület
21. századi szinten felújított belső tereit és
állandó kiállítását tárlatvezetéssel tekin-
tettük meg. 

Társaságunk elnöke bejelentette, hogy
két tagunk, Heilauf Zsuzsanna és dr. Sza-
bó Sándorné kapja meg idén a tízéves tag-
sági munkájukra emlékeztető törzstagsági
emlékérmünket.

Egyesületünk 2020. évi tevékenysége és
gazdálkodása ellenőrzése során tapasztal-

takról Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és
Számvizsgáló Bizottság elnöke számolt
be. Összességében megállapította, hogy a
Társaság az Alapszabályában rögzített fel-

tételeknek megfelelően mű-
ködött, feladatait a COVID-
19 járvány ellenére színvo-
nalasan látta el az elmúlt év-
ben. 

2020. évi tevékenységük-
ről az éves egyesületi beszá-
molót és közhasznúsági
mellékletét, valamint a 2021.
évi munka és költségvetési
tervet írásban terjesztette elő
Gábriel Tibor titkár – beje-
lentve, hogy ezeket tagjaink
e-mailen megkapták, ki-
nyomtatva több példányt a
helyszínen betekintésre kör-
beadott, a közgyűlés után
igény esetén a kivetítő-er-

nyőn is megtekinthetők, valamint a Bu-
dapesti Helytörténeti Portálon is elérhető
lesz. Előterjesztéseit szó-
ban is összefoglalta. Bre-
inich Gábor elnök hang-
súlyozta, hogy unikális,
azaz egyedi, hogy egy ci-
vil szervezet 24 éven át
önállóan kiad egy hely-
történeti periodikát (Vá-
rosunk), amelynek 80
százaléka a főváros és a
kerületek közgyűjtemé-
nyeiben ingyenesen ter-
jesztett. 

Ez követően a Társaság
elnöke bejelentette, hogy
tisztségviselőink mandá-

tuma lejárt. Egyesületünk nevében köszö-
netét fejezte ki hároméves önzetlen mun-
kájukért, társadalmi tisztségük ellátásáért.
A tisztújítás menetét és javaslatait a Jelölő
Bizottság (dr. Kovács Ivánné elnök, dr. Ka-
tona Lucia, Rojkó Annamária) elnöke is-
mertette. A Szavazatszámláló Bizottság
beszámolt a titkos szavazással tartott
tisztújítás eredményéről: az Elnökség tag-
jaként Breinich Gábor, Földváry Gergely,
Gábriel Tibor, Heilauf Zsuzsanna, Karacs
Zsigmond, Praimajer Mária és Szöllősy
Marianne, az Ellenőrző és Számviteli Bi-
zottság tagjaként Ádám Jánosné, Fericsán
Kálmánné és Oláh Albert kapott bizalmat.
A testületeket képviselve Breinich Gábor
bejelentette, hogy az Elnökség tagjai a kö-
vetkező 3 éves időszakra megújították ko-
rábbi vezető tisztségviselőik mandátuma-
it (elnöknek Breinich Gábort, alelnöknek
Karacs Zsigmondot, titkárnak Gábriel Ti-
bort választva), az Ellenőrző és Számviteli
Bizottság tagjai korábbi elnöküknek (Fe-
ricsán Kálmánné) szintén bizalmat sza-
vaztak.

A járvány csillapodásával július elején a
Honismereti Szövetség megrendezi Deb-
recenben az Országos Honismereti Aka-
démiát, és október 29-től 31-ig Budapes-
ten a XVIII. Országos Honismereti Kiad-
ványszerkesztői Konferenciát – ez utóbbit
Társaságunk közreműködésével.

Rólunk – Röviden
Budapesti Honismereti Társaság

Sok érdekességet rejt a manapság Kiscelli Múzeumként is-
mert Schmidt-kastély néhai angolparkja. A Remete-hegy
kevesek által látogatott, eldugott egykori kastélyparkjában

vadregényes, Jókai tollára kívánkozó tájon barangolhatunk – a
kolostor mellett présház, bányagödrök, óbudai kálvária, kisebb-

nagyobb társaságok által használható
tűzrakó helyek és a nagy hőségben
kellemes erdei árnyék várja az ide ér-
kezőket. 

A Kiscelli Múzeum június elsején
ingyenes, szabadtéri, parktörténeti tár-
lattal nyitott a járvány kényszerszünete

után. Szabadtéri tárlatuk az egykori helyszíneken ma is látható
emlékek mentén mutatja be a vadregényes kirándulóhely több
évszázados múltját. A tárlatot Bardóczi Sándor, Budapest főtá-
jépítésze nyitotta meg, kurátora dr. Rostás Péter gyűj-
teményvezető volt. à

Heilauf Zsuzsannának Breinich Gábor elnök adta át 
az egyesület emlékérméjét

Az állandó kiállításban Verbai Lajos gyűjteményvezető
tartott tárlatvezetést

Elfeledett kastélypark
Szabadtéri parktörténet madárodúkon
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Honlapjukról a tárlat koncepcióját is meg-
ismerhettük: „A kiállítás létrehozásánál arra
törekedtünk, hogy olyan tárlatot alkossunk,
ami megmutatja a terület történeti rétegeit,
de nem avatkozik be az »organikusan« létre-
jött tájba és használati módokba. A tárlat

tiszteletben tartja
az itt élő állatfajo-
kat és a parkot na-
ponta használó la-
kókat, futókat, ku-
tyasétáltatókat. Az

installációs eszköz kiválasztásakor ügyeltünk arra,
hogy illeszkedjünk a meglévő adottságokhoz, ezért
esett a választás a parkokban és a természetben sok he-
lyütt használt madárodúra. Az odúk kialakítása hosz-
szas tervezési folyamat eredménye, melyben a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai
segítették munkánkat. A kihelyezett odúk az egyesület
besorolásai szerint B, C és D típusú odúnak minősül-
nek. Költhetnek bennük mások mellett széncinegék,
rozsdafarkúak, barázdabillegetők és seregélyek. 

A tartalom összeállításakor és a tizennégy helyszín
kiválasztásakor szerettük volna megmutatni a terület
minden fontos használati funkcióját. Megjelennek az
egykor Remete-hegynek nevezett szőlődomb munká-
sai, vagy a híres kiscelli agyagbányászat közben kelet-
kezett, ma is látható és bejárható robbantási kráterek.
Megismerhetjük a kiscelli kastély száz évvel ezelőtti

tulajdonosa, Schmidt Mik-
sa által kialakított Attila

park, vagy a gyermekek által gyakran mászókaként használt
egykori Duna-parti jégtörő, a kiscelli sárkány történetét. Bemu-
tatunk olyan, ma is álló építményeket, mint az egykori temető
kapuja, a Szent Vér kápolna, vagy a szőlőhegy présháza. Archív
fotókon, terveken láthatunk egykori kiscelli épületeket, például
a táncos fogadóként működő Etelka-villát.”

Egykori lakóháza falán, a terézvárosi
Andrássy út 83–85. alatt dr. Czett-
ler Jenő felújított emléktábláját a

Jászok Egyesülete és a Civil Összefogás
(CÖF) a Jászkun emléknapon, május 6-
án koszorúzta meg. A Jászok Egyesülete
Budapesten szervezet elnökének emlékét
1991 tavasza, a Jászok Egyesületének újjá-
alakulása óta hirdeti a márványtábla. 

Dr. Czettler Jenő agrárközgazdász, egye-
temi tanár, akadémikus, az országgyűlés
elnöke, a felsőház tagja 1879-ben Jászárok-

szálláson született. Közép-
iskolai tanulmányait Jász-
berényben, jogi tanulmá-
nyait Budapesten és Ber-
linben végezte. 

Nevéhez fűződik 1921-
ben az elődszervezet, a Já-
szok Egyesülete Budapes-

ten megalakítása, melynek 1946-os betil-
tásáig volt az elnöke. 

Az ÁVH 1950-ben letartóztatta, majd
koholt vádak alapján 12 évi börtönre, tel-
jes vagyonelkobzásra, és a közügyektől el-
tiltásra ítélték. 1953-ban börtönkórház-
ban halt meg, a Rákoskeresztúri temető
301-es parcellájába temették. 

Ítéletét 1990-ben megsemmisítették és
pertörléssel rehabilitálták. Földi maradvá-
nyait 1992-ben rokonai Tápióság község
temetőjében helyezték végső nyugalomra.

Jászok Budapesten
Emlékezés dr. Czettler Jenőre

• • • • Bognár Mária 

A kiállítás megnyitóján dr. Rostás Péter kurátor és Bardóczi Sándor, 
Budapest főtájépítésze

à

Szabadtéri koncertre is alkalmas a kastélypark

A tizennégy helyszín egyik madárodúja

Az emlékezés koszorúját 
Fehérné dr. Ábrahám Etelka helyezte el
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Óbudai Múzeum
Vezető: Viszket Zoltán, 
tel./fax: 250-1020, 
cím: 1033 Bp., Fő tér 1.,
nyitva: K–V: 10–18 óra.
Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: Szöllősy Marianne, 
tel.: 370-0652, 
cím: 1043 Bp., Berda J. u. 48., 
nyitva: K–P: 10–18, Szo: 10–14 óra.
Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár
Helytörténeti munkatárs: Keleti Éva, 
tel.: 369-3688,
1077 Bp., Csányi u. 5.,
nyitva: V–Cs: 14–18, P: 10–14 óra
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: Gönczi Ambrus, 
tel.: 218-7420, 
cím: 1092 Bp., Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel utcából, 
nyitva: K–P: 12–18, Szo: 10–14 óra.
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: Verbai Lajos, 
cím: 1102 Bp., Füzér u. 32., 
nyitva: K–Sz: 10–14, Cs: 14–18, Szo.: 9–13 óra.
Kutatói nap – P.: 9–13 óra
Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény
Vezető: Papp Gábor, tel.: 208-6635, 06-70-704-5938,
cím: 1116 Bp., Pentele u. 8., 
nyitva: K, Cs, Szo: 14–18 óra.
Etele XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: Farkas Zsolt, 
tel.: 204-6788; 06-70-682-2144, 
cím: 1116 Bp., Gyékényes u. 45–47., 
nyitva: H–P: 10–19 óra.

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény
Szakmai felelős: Földváry Gergely, 
tel.: 06-70-360-2447, 
cím: 1121 Bp., Zugligeti út 64.,
nyitva: Sze–V: 10–18 óra.
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
Munkatárs: Dr. Simonné Hortobágyi Zsuzsanna, 
tel.: 06-30-453-3693, 
cím: 1131 Bp., József Attila tér 4., 
nyitva: K–Cs: 11–17, P: 9–16 óra.
Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely 
Vezető: Majkó Zsuzsanna
tel.: 06-70-522-3577, 
cím: 1144 Bp., Vezér u. 28/b.
nyitva: előzetes egyeztetéssel
e-mail: helytortenet@cserepeskft.hu
Rákospalota, Pestújhely és Újpalota 
Helytörténeti Gyűjteménye
Vezető: Kiss Emőke Hajnalka,
tel.: 419-8216, 
cím: 1158 Bp., Pestújhelyi út 81., 
nyitva: K–P: 10–16, Sze: 12–18, 

Cs, Szo: 10–14 óra
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
(szakmai besorolás nélkül)
Mb. vezető: Müller Ildikó, 
tel: 604-8342, 
cím: 1165 Bp., Veres Péter u. 157.,
nyitva: H–Cs: 9–16, P: 9–14 óra.
Erdős Renée Ház Muzeális 
Gyűjtemény és Kiállítóterem
Vezető: Ádám Ferenc, 
tel.: 256-6062, 258-4693, fax: 256-9526, 
cím: 1174 Bp., Báthory u. 31., 
nyitva: K–V: 14–18 óra.

Tomory Lajos Múzeum
Vezető: Heilauf Zsuzsanna, 
tel.: 290-1585, 06-20-316-9885,
cím: 1181 Bp., Margo Tivadar u. 116–118.
nyitva: Cs–P: 10–18, 

Szo: 14–18 óra.
Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: Siklós Zsuzsa, 
tel.: 281-1619, 
cím: 1191 Bp., Csokonai u. 9.,
nyitva: K–P: 14–18 óra, 

páros heteken Szo: 10–14 óra.
Pesterzsébeti Múzeum
Vezető: D. Udvary Ildikó, 
tel.: 283-1779, 
cím: 1203 Bp., Baross u. 53., 
nyitva: K–Szo: 10–18 óra.
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény
Vezető: Molnár Krisztián, 
tel.: 278-2747,
cím: 1213 Bp., Szent István út 230.
nyitva: Sze: 8–14.30, P: 14–18, 

Szo: 9–13 óra.
Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótér
(szakmai besorolás nélkül)
Vezető: Wahl Ildikó,
tel.: 06-20-237-1920,
cím: 1225 Bp., Nagytétényi út 278.,
nyitva: K–Cs: 9–12, Szo: 15–18 óra.
Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény
Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény
vezető: Geiger Tamás, tel.: 287-3057,
cím: 1238 Bp., Szitás u. 105.,
nyitva: Sze-P.: 10-17 óra.

Járvány idején az egyénnek fizikailag
be kell zárkóznia saját világába, virtu-
álisan azonban kinyílhat az interne-

ten. A 16. kerületi Kertvárosi Helytörté-
neti és Emlékezet Központ (KHEK) friss
intézmény, érzékeli a világ fordulatait. El-
határoztuk, hogy a járvány alatt a virtuá-
lis tér felé fordítjuk receptorainkat. Gya-
korlati feladataink alapja az archívumunk
digitalizálása, illetve a meglévő digitális

anyag kereshetővé rendszerezése. Erre az
alapra épülhetnek fel a KHEK honlapjá-
nak megújult posztjai (http://www.hely-
tortenet16.hu/emlekezet-kozpont/).

Frissítés után újraindítjuk a
Hónap műtárgya sorozatunkat,
amiben a gyűjtemény egy-egy
relikviájának történetét járjuk
körbe fényképek, leírások se-
gítségével. Folytatjuk a Beszé-
des múlt sorozatot, amiben az
elődtelepülések történetének
eseményeit mutatjuk be gazdag
fotótárunk segítségével. Frissen

felújított, modern Írás-
Kép Galériánk sajnos
még nem látogatható, de az olda-
lon látható lesz néhány sikeres ré-
gebbi kiállításunk, és előlegben fel-
tesszük az új galéria első fotókiál-
lításának, a Fossziliáknak az anya-
gát. (Ami persze nem pótolja a
majdani személyes látogatást.) Az
oldal Kutatóterem füle alatt felso-
roljuk kutatható anyagainkat, ami-
nek alapján járványidőben is pró-
bálunk segítséget nyújtani a múl-
tunkat felfedezőknek. A kérdése-

ket a kutató@helytortenet16.hu email cí-
men lehet feltenni. 

Facebook oldalunkon megkezdtük a
kerület fényképezéssel kapcsolatos múlt-

jának feltárását,
bemutatjuk a

műtermeket, a kerület gazdag képeslap-
emlékeit, családi albumok titkait fedez-
zük fel, rácsodálkozunk a régi igazolvány-
kép fényképezés sokszínűségére és még
több érdekes témát rejt múltidéző tarisz-
nyánk. A Facebook oldal neve nem pon-
tos, de fogadják el így: Kertvárosi Hely-
történeti Gyűjtemény és Emlékezet Köz-
pont. Ugyanerre az oldalra várjuk a kerü-
lettel kapcsolatos képek, történetek feltöl-
tését. Készséggel, napi rendszerességgel
válaszolunk az elődtelepülésekkel (Ár-
pádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rá kos -
szent mihály, Sashalom) illetve az ötve-
nes-hatvanas évek 16. kerületével kapcso-
latos kérdésekre.

Bezártságunk hasznosításáról
• • • • Széman Richárd

Honlapunk analóg adatbázísa

Facebook oldalunkon a kerület fotós múltja
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ATomory Lajos
Múzeum –
korábbi te-

matikus oldalai után
– újabb önálló honla-
pot hozott létre, ezút-
tal a XVIII. kerület
épületeinek szentelve
azt. A 18kerhazjegy-
zek.hu oldalon olyan
forrásokat jelenítünk
meg listás és térképes
formában, amelyek
bőségesen tartalmaz-
nak adatokat az el-
múlt több mint egy
évszázad pestszentlőrinci házépítőiről, telektulajdonosairól. Di-
gitálisan feldolgoztuk a település birtokosait számba vevő 1917-

es házszámjegyzé-
ket – mely kiállító-
helyünkön reprint
formában eddig is
lapozgatható volt –, a benne szereplő címeket meg-
feleltettük a maiakkal. Az adatokat listába szedtük
és térképre vittük, így bárki utánanézhet, kié volt a
háza 1917-ben – ha egyáltalán állt már akkor.

Hogy mely ház épült 1917 után, azt a pestszent-
lőrinci építkezések lapja tartalmazza. A több mint
húsz évet (1908–1929) felölelő adatbázist különféle
források felhasználásával állítottuk össze. Míg a leg-
korábbi címek csupán újságcikkekben szerepeltek,
addig 1911-től már a múzeumban található, több
kötetre rúgó építési engedély-nyilvántartásokra tá-
maszkodhattunk, melyek a tervezett épületek be-
osztására (helyiségek száma, rendeltetése), későbbi
sorsára (mikor kapott lakhatási engedélyt, kellett-e

pótolni rajta valamit) vonatkozóan is szá-
mos információt tartalmaztak. Ahogy a
házszámjegyzék esetében, úgy itt is ellát-
tuk a rekordokat a mai címmel, helyrajzi
számmal és koordinátával, így az egyes
építkezések cím szerinti listában kereshe-
tőek és térképen is megjeleníthetőek.

Mivel az utcanevek és házszámok a 20.
században több-
ször változtak, az
építkezések mai
helyének beazo-
nosítására továb-
bi forrásokat
(térképek, anya-
könyvi bejegyzé-
sek, újsághirde-
tések) is igénybe
vettünk. Hogy az
oldal használói-
nak ez már ne
okozzon gondot,
a mai és egykori
utcaneveket –
magyarázatukkal
együtt – listás és
térképes formá-

ban külön fülön is elhelyeztük.
A honlap-építés első üteme alatt ötezerhétszáz

telek és több mint négyezer építkezés adatait dol-
goztuk fel, valamint Budapest Főváros Levéltárá-
ban átnéztünk kétezer tervrajzot, melyek közül
alapos válogatás után mintegy hétszáz darab ke-
rült fel az oldalra.

A feldolgozó munkát folytatjuk: hamarosan fel-
kerülnek az 1930-as és 1931-es pestszentlőrinci
nyilvántartások és tervek, továbbá még idén a
XVIII. kerület másik részéről, Pestszentimréről is
közzéteszünk építési adatokat. De terveink között
szerepel más források (anyakönyvek, iparlajstro-
mok) térképes formában történő megjelenítése is.

A fejlesztés a Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatására 2018-ban kiírt pályázat segítségével
valósult meg.

Online adatbázisok
A XVIII. kerület házjegyzéke

• • • • Pápai Tamás László

Nyitóoldal

Ledl Ottó Üllői út 453. sz.
alatti építkezésének lapja 
és terve

Baumeister Ottó Üllői út 517. sz. alatti építkezésének lapja és terve
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„Sietve mentünk ki az állomásra
és valóban, néhány perccel a
vonat indulása előtt sikerült is

megtalálnunk. »Ez Ő«, mondotta mana-
zserem minden bemutatkozás helyett. A
hatalmas filmkirály, aki már annyi ezer és
ezer filmsztárrá lenni vágyó leányt must-
rált végig éles, szúrós szemeivel, hossza-
san nézett reám. »All right«, mondotta
azután röviden – és hagyta, hogy a vonat
nélküle induljon el...”

A némafilmművészet egyik legünne-
peltebb csillaga 1901. január 9-én, Nagy-
dorogon született, Koncsics Vilma néven.
Édesapja Koncsics János tisztviselő, majd
rendőrőrmester, édesanyja Ulbert Katalin
színésznő volt. Családja a Pestre való köl-
tözést követően kezdetben egy Práter ut-
cai bérházban lakott, majd Pestszentlő-

rincre települt, a Lónyaytelepre, a Teleki –
akkor Tisza István – utcába. Vilma az Eg-
ressy úti Polgári Iskolába járt, kereskedel-
mi iskolát végzett és gépírónőnek is ké-
pezték. Az 1910-es évek második felében
iratkozott be a Star Filmiskolába, majd

1919-ban kapta
meg első néma-
film szerepét a
Tavaszi szere-
lem című film-
ben. 

Tehetséges
színésznőnek
bizonyult, Som-
lay Artúr ma-
gántanítványá-
vá fogadta. Sze-
repelt Balogh
Béla: Az utolsó
pillanatban cí-
mű filmjében.
Az 1920-as évek első felében Európában
– Magyarországon, Ausztriában és Né-
metországban – filmezett, keresett, ked-

velt színésznőnek számított. 
1925 fordulópont az életében. Talál-

kozik az Európában friss színi tehetsé-
gek után kutató Samuel Goldwynnel.
1925 őszén megkezdi a munkát az
Amerikai Egyesült Államokban a Met-
ro-Goldwyn-Mayer filmóriás égisze
alatt, megbecsült és közkedvelt színész-
nőként. A tengerentúlra érkezését
Goldwyn Magyar rapszódia című rek-
lámkampánya előzte meg. Tehetségé-
nek ékes bizonyítéka, hogy a kor egyik
leghíresebb némafilmsztárja, Rudolph
Valentino őt kéri fel partnernek filmje-
ibe. Leghíresebb közös filmjeik közé
tartozik A fekete sas és A sejk fia.
Együtt játszanak a film-
vásznon a színész rövid
időn belül, váratlanul bekö-
vetkezett haláláig. Ezt kö-
vetően Vilma partnere Ro-
nald Colman, majd Gary
Cooper.

1927-ben köt házasságot
a szintén filmszínész Rod la
Rocque-kal. Bánky Vilma
csillaga a némafilm leáldo-
zásával eltűnt a filmvászon-

ról, mivel hangját, akcentusát
elégtelennek minősítették. A
kulisszák mögött azonban so-
kat segített még a filmvilágban,
egészen Rod la Rocque 1969-
ben bekövetkezett haláláig. 

Szenvedélyes golfozó volt, jelentős ver-
senyeredményekkel. Nyolcvan éves korá-
ban is űzte a sportot. Az óhazával a má-
sodik világháború kitöréséig biztosan tar-
totta a kapcsolatot. Gyakran látogatott
Magyarországra, Pestszentlőrincre sze-
mélyesen, ahol mindig kitörő örömmel
várták. Egyszer Rod la Rocque születés-
napját Pestszentlőrincen ünnepelték meg.
Újságírók is gyakran látogatták a Bánky
családi házat, hol a szülőkkel készítettek
interjút, hol Vilmánál voltak „ötórai teán”.
Családja a második világháborúig bizto-
san Lőrincen élt, a front elől menekültek
el, eladva a családi házat a Tisza István ut-
cában. Bánky Vilma 1991. március 18-án
hunyt el egy hollywoodi kórházban. Ala-
pítványt hozott létre. Csillagot kapott a
hollywoodi Hírességek Sétányán.

Lőrinci filmcsillag Hollywoodban
A némafilmes Bánky Vilma (1901–1991)

• • • • Gábor Fruzsina

Pestszentlőrinc Vasút (ma Teleki) utcája

Bánky Vilma A sejk fia című filmben (képeslap)

Rajongók várnak a filmcsillagra Bánkyék 
pestszentlőrinci háza előtt
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Idén nyáron lesz az 50. évfordulója a költő, műfordító, filo-
lógus Devecseri Gábor halálának. A Farkasréti temető mű-
vészeti értékekben gazdag síremlékei között bolyongva, rá-

akadhatunk egy helytörténeti szempontból különösen érdekes
sírra. A Devecseri család nyughelyénél Fekete Tamás szobrász-
művész közel két méter magas bronz amforáját csodálhatjuk
meg. Az impozáns síremlék emlékeztetni kíván minket arra,

hogy Devecseri Gábor volt az
ókori műveltség magyarorszá-
gi közvetítője. Többek között
Homérosz alapvető műveit –
az Odüsszeiat és az Iliaszt – a mai napig az ő fordításában ismer-
hetik meg az olvasók. 

A Nyugat harmadik generációjának kiemelkedő egyénisége
volt, aki pesti egyetem bölcsészkarán, illetve a színművészetin,
sőt a katonai akadémián is oktatott. Az 50-es évek elején a ma-
gyar irodalompolitika egyik vezéralakja, két ízben József Attila-
, majd Kossuth-díjjal tüntették ki. Kezdeményező szerepet vál-
lalt az 1956-os forradalom alatt, és támogatta a diktatúra meg-
döntését. Verseit – amelyekben a kommunista pártot bíráló
hangot ütött meg – a rádióban és gyűléseken olvasta fel. A for-
radalom leverése után a hatalom nyomására visszavonult a kö-
zélettől és a támogatottból a tűrt kategóriába került. 

Otthona 1945-től egé-
szen 1971-es haláláig a
XII. kerületi Béla király út
6–8. alatti historizáló stí-
lusú villa volt. Az épület
ma is áll, a közelében a
Városkút forrásházánál a
Devecseri Gábor park őrzi
a Svábhegy egykori híres
lakójának emlékét. Az
1960-as évek végére egészségi állapota megromlott, végül élete
utolsó évét betegen, kórházban töltötte, ahol elképesztő ütem-
ben lendült bele a munkába, mintegy szembe menvén a halállal.
Kései verseiben az élet szépségét dicsőítette, életének egyik leg-
termékenyebb alkotói periódusa volt ez az időszak. Az ókori
műveltségből ismert halálvárás mámorát megtapasztalva, többé
már semmi sem tántoríthatta el valódi feladataitól, a költészettől
és az írástól. Az antik héroszok példáját követve halált megvető
bátorsággal küzdött céljaiért, amíg ideje le nem telt közöttünk.

Műfordító, költő és tanár
Fél évszázada hunyt el Devecseri Gábor

• • • • Tüske Tamás

Jubileumi kiállítás
ADeák téri aluljáróból nyíló Földalatti Vasúti Múze-

umban június 18-án nyílt meg a 125 éves a Millenni-
umi Földalatti Vasút című kiállítás. Tárlatukon tab-

lókról ismerhetjük meg a földalatti vasút, járművei, személy-
zete... történetét az építéstől napjainkig. Ma már érdekesnek
számító fa- és fémburkolatú kocsikba, jegyváltó fülkébe lehet
itt belépni. Vitrinsorában muzeális tárgyakkal, térképekkel,
tervrajzokkal, építési naplóval, kicsinyített makettekkel, fo-
tókkal szembesülhetünk.

Játék és nevelés
Megemlékezést és koszorúzást tartott június 18-án a

Gálbory-villa (Hegyvidék, Kiss Áron u. 2.) kertjében
a Pro Ludo Polgári Társaskör és a Kiss Áron Tisztelő-

inek Köre. Szakmai laudációt a 130 évvel ezelőtt megjelent „Ma-
gyar gyermekjáték-gyűjtemény” apropójából dr. Lázár Katalin
népi játékkutató tartott, amelyet két játékdal eléneklésével zárt.
Ezt követően dr. Kriston-Vízi József mondta el ez alkalomra szánt
beszédét. Végezetül Hegymegi Kiss Áronék, a Kiss Áron Magyar
Játék Társaság, a Pro Ludo Társaskör, a Vajdasági Magyar Óvó-
nők Brunszvik Teréz Egyesülete, az OPKM, a Magyar Pedagógiai
Társaság Hagyományőrző és Kisgyermek Nevelési Szakosztálya,
Hagyományok Háza, valamint a Kelle család nevében Majercsik
Krisztina koszorúzott, helyezte el a tisztelet csokrait. Ekkor bú-
csúztak el a 31 és fél évet élt Virányosi Közösségi Háztól is.

Kiss Áron emlékezetét őrzők, 
és emléktáblája koszorúzás után

A 19. század végén épült
Devecseri-villa 
(Béla király út 6–8.)

Devecseri Gábor
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Atanulmánykötet Kiss Áronnak
(1845–1908), a magyar oktatás
meghatározó alakjának állít em-

léket. A protestáns szellemiségű pedagó-
gus a Budai Tanítóképző tanáraként,
majd igazgatójaként jelentős szerepet ját-
szott a hazai tanítóképzés elméleti meg-
alapozásában. Ő indította el a magyar ok-
tatástörténet módszeres kutatását, részt
vett az Országos Tanszermúzeum felállí-
tásában, és egyik alapítója volt a Pedagó-
giai Társaságnak. Úttörő munkát végzett
azzal, hogy kezdeményezte a magyar
gyermekjátékok összegyűjtését. Az orszá-
gos jelentőségű pedagógiai munkája mel-
lett része volt a budai református egyház-
közösség megszervezésében, a Szilágyi
Dezső téri református templom építésé-
ben, és a Baár-Madas Leányiskola alapítá-
sában is.

A Magyar Pedagógiai Társaság 2019-
ben kezdeményezte, hogy a kiváló peda-
gógus születésének 175. évfordulója alkal-

mából 2020 legyen Kiss Áron Emlékév.
Ehhez kapcsolódóan jelent meg ez a ta-
nulmánykötet. Az emlékévhez összesen
húsz intézmény, önkormányzat és egye-
sület csatlakozott, melyek a kötet első ré-
szében mutatkoznak be. A kiadványban
15 szerző 13 tanulmánya szerepel, emel-
lett helyet kapott Kiss Áron egyik cikke is.
Pályájának áttekintése után több tanul-
mány foglalkozik életének legfontosabb
helyszíneivel, a szülőhelyén, Porcsalmán
működő iskolával, a Nagykőrösi Refor-
mátus Tanítóképzővel és a Budai Tanító-
képzővel. Számos tankönyvet írt, melyek-
ről szintén olvashatunk a kiadványban,
akárcsak az árvákat befogadó budaörsi
Erzsébet Otthon alapításáról, melyben
szintén szerepet játszott a kiváló pedagó-
gus. A gyermekjáték-kultúrával öt tanul-
mány foglalkozik, melyek szorosabban
vagy lazábban kötődnek Kiss Áron mun-
kásságához. Végül a Móra Kiadó megúju-
ló tevékenységét is megismerhetjük.

Tények és legendák övezik a budai
várhely földalatti folyosóinak, ter-
meinek világát. Szabó Balázs okle-

veles építőmérnök, statikus, mérnöktanár
az Úri utca 72. számú ház alatt elhelye-
zett, sokáig titkos létesítményt mutatja be
kötetében. A szerző szakszerű áttekintés-
sel tárgyalja a barlangrendszer geológiai
ismérveit, lakosság általi hasznosításának
folyamatát, felhasználástól a szükségszerű
átalakításokig. Rövid történeti ismertetőt
olvashatunk a természetes módon kiala-
kult termekről, folyosókról. A tárgyalt te-
rület hasznosítására az egyre bizonytala-
nabbá váló történelmi helyzetben kor-
mányzati döntés született. 1936-ban vásá-
rolta meg az állam az Úri utca végén lévő
telkeket, a Magyar Nemzeti Bank részére
megfelelő trezorrendszer kialakításához.
A kialakított rendszer több mint 1700
négyzetméter területen, 33 méter mélyen

az ország aranytartaléka egy részét őrizte,
és a háború alatt óvóhelyként is szolgált.
Sok ember életét mentette meg, személyes
sorsok, történetek játszódtak a falak kö-
zött. Többen megrázó emlékeket idéznek
az ostrom mindennapjairól. 

A bank 1950-ig használta a földalatti lé-
tesítményt. Majd a hidegháború idősza-
kában keletkezett „magas szintű védelem
kialakítása” tette szükségessé, hogy a vil-
lamos energiatermelés országos és főváro-
si központjai számára hasznosítsák a ter-
meket, folyosókat. E létesítmény őrzését
az ÁVH szolgáltatta. A teherelosztó az
1956-os eseményekből is kivette részét.
Október 23-án innen kapcsolták le a Kos-
suth tér és környékének közvilágítását, a
szovjet csapatok mozgásáról is továbbítot-
tak adatokat. Szerzőnk a későbbi műszaki
változásokat 1978-ig, a Teherelosztó fel-
színre költözéséig követi

Tanítók tanítója
• • • • Pifkó Dániel
Kriston-Vízi József (szerk.): 175 év – Tanító emberség. Tanulmányok Kiss Áron (1845–1908) tiszteletére.
Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2021. 179 p.

Banktrezor majd Vezérlőközpont 
• • • • Szöllősy Marianne
Szabó Balázs: Kincstár a budai vár alatt – A Magyar Nemzeti Bank titkos trezorjai 
és a Teherelosztó története 1884-2004.  Magyar Napló Kiadó Kft., Budapest, 2020. 120 p. 119 fotó.
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Nem véletlen, hogy a Budapestre
látogató turisták egyik kihagyha-
tatlan látványossága az Országház

és az előtte fekvő Kossuth Lajos tér. Még a
rendszerváltoz(tat)ás után is több mint két
évtizedig egy betonozott tér, és döntő
többségében a szovjet megszállás idejéhez
kötődő köztéri alkotások fogadták az ide
látogatót. A Kossuth tér rekonstrukciója
során újra érvényre juttatták Steindl Imre
elképzelését, visszaállították az eredeti mű-
emléki környezetet – ezért kivitelezője
2015-ben építészeti Nívódíjat kapott.

Ennek a térnek a 20. és 21. századi tör-
ténetét, alakváltozásait tárja fel az Ország-
gyűlés Hivatalának két történész munka-
társa, B. Müller Tamás és Csorba György
egy reprezentatív, gazdagon illusztrált,
elegánsan kivitelezett kötetben. 

Minden korszak, de különösen a totali-
tárius diktatúrák, a közel másfélszáz év
alatt rányomta bélyegét a tér arculatára. E

korszakok történései – mint egy hagyma
héjai – hámozódnak le a könyv olvasói
előtt. Szerzőpárosa a tér épületei, parkosí-
tásai, emlékművei, részben a térhez kötő-
dő történelmi események, végül a tér és a
városi élet köré csoportosítja a közölt
több mint 130 ismertetését. Megismer-
hetjük a teret övező épületeket és történe-
tüket, a parkosítások sorát, a különböző
korszakok nagyobb és kisebb emlékmű-
veit. Találkozunk a Kossuth térhez kap-
csolható jelentősebb magyar történelmi
eseményekkel: a dualizmus időszakától a
harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásá-
ig. Végül Tér és a város címszó alatt a köz-
lekedését, kávéházait és sajátos „életét”
tárják elénk.  

Kötetünk elsősorban azoknak ajánlha-
tó, akiket érdekel Budapest 20. századi
története, a köztünk élt múlt relikviái, az
egyes korszakokhoz tartozó történelmi
események és tárgyiasuló kihatásaik.

Atörténelem nem más, mint az át-
lagemberek mindennapjainak
összessége. A Géra Eleonóra által

szerkesztett kötet nemcsak egy család nő-
tagjainak – a Dietzgen-lányok, valamint
édesanyjuk – levelezését adja közre, ha-
nem személyes sorsuk nyomán elénk tá-
rul az 1944-ben megostromolt, majd las-
san újjáéledő főváros élete is. „Budán lak-
ni világnézet” – írta Márai Sándor, és e ki-
jelentés tartalmát igazolja a II. kerületi
Fény utca 15., IV. emeletén lakó Dietzgen
Mária, és Pécsre költözött húga, Laura ér-
tékrendje. A fiatal hölgyek folyékonyan
beszélnek németül, a keresztény közép-
osztály tagjai. Tisztviselőként dolgoznak,
modern úrinők, Mária számára fontos a
divatos frizura és az igényes ruha. Az idő-
sebbik lány leveleiben beszámol a társas-
ház mindennapjairól, a bombatalálatról,
ami rommá tette az otthonukat, a lakók
összefogásáról, és 1945-ben, az épületben

megjelenő önkényes lakásfoglalókról. Fel-
tűnő, hogy a családi levelezés teljesen po-
litikamentes. Az üzenetek témája szemé-
lyes családi beszámoló, női szemszögből
láttatják az eseményeket. Édesanyjuk el-
sősorban az élelmiszercsomagok sorsáért
aggódik, amelyeket rendszeresen Pécsről
indít a fővárosban élő Máriának. A leve-
lekből hírt kapunk a háború utáni szűkös
élelmezési helyzetről, a jegyrendszerről, a
tüzelőhiányról, valamint a közlekedés ne-
hézségeiről.

Mária (becenevén Keke) és Laura (Uci),
valamint családjuk épségben túlélte hábo-
rút, nem vesztettek el senkit. Leszármazot-
taik a levelezést átadták a Budapest Fővá-
ros Levéltárának. A kötetbe rendezett
anyaghoz Géra Eleonóra „Mindenéből ki-
fosztott, éhező, szenvedő főváros” címmel írt
– fekete-fehér archív fotókkal illusztrált –
elemző bevezető tanulmányt. Forrásközlé-
sét irodalomjegyzék egészíti ki.

Kőbe írt történelem
• • • • Gábriel Tibor
B. Müller Tamás - Csorba György: A Nemzet Főtere. A Kossuth tér története. szerk.: Zsuppán András,
Országház Könyvkiadó,  Budapest, 2020., 448 p.

A Dietzgen lányok
• • • • Rojkó Annamária
Géra Eleonóra: Budai úrinők romlakásban – Levelek a Fény utcából 1944 – 1947. 
Budapest Főváros Levéltára – ELTE BTK, Budapest, 2020. 242 p.
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Trianon 100. évfordulójának emlé-
kére a csepeli ökormányzat állan-
dó tárlat létrehozását tervezte. Az

Összetartozás Háza – Trianon emlékkiál-
lítás végül egy évvel később, 2021. június
4-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség
előtt. A Csepeli Helytörténet Gyűjtemény
munkatársainak szakmai gondozásával új
kulturális intézményt kapott a XXI. kerü-
let.

Megnyitó beszédével Borbély Lénárd
polgármester, a bejárat előtt lévő jelképes
sorompó felnyitásával a tárlat – mely az
egyetlen állandó, történeti kiállítás, ami
Trianon centenáriumára készült – min-
den érdeklődő számára látogathatóvá
vált. Az Összetartozás Házá-
nak legfőbb része Trianonra
emlékezik. Időrendben veszi
sorra történelmünk, a magyar
társadalom- és művelődéstör-
ténet e témával kapcsolatos
eseményeit. A leírásokat gaz-
dag képillusztrációk, eredeti
tárgyak és korabeli dokumen-
tumok teszik hitelessé.

A vitrinekben őrzött ritka-
ságokat autentikus enteriőrök,
valamint archív tartalommal
ellátott, 21. századi eszközök
egészítik ki. Megtudjuk példá-
ul, hogyan alakult át a Magyar
Királyság többnemzetiségű ál-
lammá, az elvesztett első vi-
lágháborút követően milyen
hibákat vétett az ország vezetése, van-e
okunk az utódállamok mohóságáról és a

békefeltételeket diktáló álla-
mok nagyhatalmi törekvése-
iről beszélni. Szó esik – töb-
bek között ‒ megszállókról
és ellenállókról, megszegett
ígéretekről, egy kétségbeesett
ország mindennapjairól. A
békediktátum az akkori Cse-
pel életére is nagy hatással
volt, ezért a kiállításon helyi
vonatkozások is felvillannak. 

Olyan nemzeti tragédia
volt ez, amely társadalmi,
gazdasági változások sorát
hozta magával. Ezek bemutatásával foly-
tatódik a kiállítás az épületen kívül. A be-

járatnál lévő határkő és a korabeli mintá-
ra készült átkelőhely a mementója annak,

miképp vágott ketté településeket,
szakított szét családokat a triano-
ni döntés. A kertből nyíló mű-
helyajtón átlépve Trianon gazda-
ságra gyakorolt hatásaival szem-
besülhetünk. Miután az állam el-
vesztette nyersanyaglelőhelyeit,
iparának jelentős részét, új gazda-
sági szerkezet kialakítására és
gyárak létrehozására volt szük-
ség. Ennek érzékeltetésére jó pél-
da Csepel esete. 

A településen új üzemek léte-
sültek, tengeri kikötő épült im-
már tenger nélkül. A békeszerző-
dés értelmében Weiss Manfréd-

nak át kellett állítania hadianyag kombi-
nátját polgári termelésre. Később, a reví-
zió reményében sodródva az újabb hábo-
rú felé, minden vállalat ismét a honvéd-
ség ellátását szolgálta. Így a Csepel trakto-
rok gyártását fokozatosan felváltotta az

alapjaiban hozzá nagyban hasonlító kato-
nai vontatók, majd a páncélozott jármű-

vek előállítása. A közvéle-
mény egyetlen fennmaradt
Csepel traktorról tud, ami
Keszthelyen van kiállítva, de
a kiállítás meglepetése, hogy
itt is látható egy másik darab.
Ennek a technikatörténeti
relikviának a megvásárlását
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatta.

A kertben áll egy 1916-ban
gyártott vasúti teherkocsi,
amit a MÁV Zrt. kölcsönzött
a kiállítás számára. Trianon
időszakában a több százezer
menekült közül sok család

évekig ezekben a marhavagonokban ten-
gette életét. Az első világháborút lezáró
békeszerződések a kezdetektől magukban
hordozták egy újabb világégés kitörését.
Így később ilyen szerelvények szállították
a náci, majd a kommunista diktatúra ál-
dozatait megsemmisítő- és kényszermun-
katáborokba. Végül a szülőföldjük elha-
gyására kötelezett felvidéki magyaroknak
kellett ezekre felszállniuk – mindezeket a
rekonstruált vasútállomás falára elhelye-
zett tablókról tudhatja meg a látogató.

A Trianon emlékkiállítás megtekinté-
sén túl különböző programok is várják
majd a csepeli Erdősor utca 33-ban (láto-
gatható: kedd 10-18 óra, csütörtök 8-16
óra, szombaton 9-13 óra között) az ér-
deklődőket. Nemzeti hagyományainkat
ápoló múzeumpedagógiai foglalkozások,
kulturális rendezvények színhelye is az
intézmény.

Összetartozás Háza
Trianon emlékkiállítás Csepelen

• • • • Molnár Krisztián

Az új intézményt június 4-én nyitották meg

Vitrinjeiben őrzött ritkaságokat 
autentikus enteriőrök... egészítik ki

Trianon után sok menekült család évekig
marhavagonokban élt
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