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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÕ

Kedves Olvasó

2003-ban je len tet tük meg tar tal má ban és kül -
le mé ben az ed di gi leg át fo góbb, ugyan ak kor leg -
rész le te sebb, leg szí ne sebb, több nyel vû ke  rü let-
 tör té ne ti ki ad vá nyun kat. Bát ran mond ha tom,
hogy a leg nép sze rûb bet is. A kül föl di ek, a ke rü -
le tünk múlt ját ke vés bé is me rõk és a szû kebb pát ri -
ánk his tó ri á já ban já ra to sab bak szá má ra egy aránt
él ve ze tes ol vas mányt nyúj tó dísz könyv 2007. évi
má so dik ki adá sá nak pél dá nyai el fogy tak.

A har ma dik, ja ví tott és to vább bõ ví tett ki -
adás a ku ta tá sok nak kö szön he tõ en újabb ré -
szek kel gaz da go dott. Az utol só meg je le nés óta
el telt öt év ese mé nye i rõl és ered mé nye i rõl is ol -
vas hat nak a nap ja ink tör té nel mét fel vá zo ló
rész ben. A könyv kép anya ga is meg újult, mel  lyel
szebb, esz té ti ku sabb és szín vo na la sabb ki ad -
vány ban mu tat hat juk meg az egy ko ri ho  moksík-
 ság ból el is mert vá ros rés  szé lett ke rü le tün ket.

Õse ink ke mény mun ká val ter mé ken  nyé tet -
ték a föl det, gyá rak ban és épít ke zé se ken dol goz -
tak, inf rast ruk tú rát és kul tú rát te rem tet tek.
Mun ká juk ala poz ta meg je le nün ket, mely nek
már mi le he tünk ala kí tói, gaz da gí tói. El ért ered -
mé nye ink hez és jö võ be li fel ada ta ink si ke res el -
vég zé sé hez el en ged he tet len a la kó he lyünk höz
tar to zás ér zé se, múl tunk és gyö ke re ink is me re te,
ha gyo má nya ink ápo lá sa. Ezt a kö tõ dést erõ sí ti
ben nünk ez a könyv, me lyet szív bõl aján lok min -
den ke rü le tünk iránt ér dek lõ dõ ol va só nak.

Bu da pest, 2012. ok tó ber

Dr. Tóth Jó zsef
pol gár mes ter
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Dear Reader,

In 2003 we published our most  comprehensive
history of the district with regards to its 
appearance and content which is, at the same
time, the most colorful and most detailed, 
multilingual publication as well. And I dare say
it is fairly popular. The second of this special 
edition published in 2007 that foreigners and
people unaware of the history of our district as
well as those who are familiar with it have found
entertaining is now out of stock. 
Due to further research the third revised and 
expanded edition of the book is enriched with
new details. In the section featuring 
contemporary history you can read about events
and results that have occurred during the past
five years since its last publication. The imagery
of the book has also been renewed, 
demonstrating in this high quality more aesthetic
version how our district, once only a sandy plain
became a significant part of our capital.
Our ancestors worked hard to make the land
fertile. They also worked in factories and at 
construction sites and created infrastructure as
well as culture. Their work has laid the 
foundations of our present  so that now we are
able to form and enrich it. In order to keep our
results and to complete our tasks successfully in
the future, it is indispensable to belong and feel
part of our home place, and be aware of our past
and roots as well as to keep our traditions. This
feeling, this belonging is strengthened by the book
I warmly recommend  to all readers interested in
our district.

Budapest, October 2012

József Tóth PhD 
Mayor

Liebe Leser/Innen,

Im Jahre 2003 erschien unser ausführlichstes,
buntes und mehrsprachiges Werk über die
Geschichte des Bezirks, das sowohl im Inhalt als
auch im Aussehen das Umfassendste war. Ich
kann ihnen herzhaft sagen, dass es auch das 
Populärste war.Die Exemplare der 2. Auflage
der Prachtausgabe, die im Jahre 2007 erschienen,
sind ausverkauft. Diese Ausgabe bedeutet eine
genussreiche Lektüre nicht nur den Ausländern
und denen, die die Geschichte des Bezirks
weniger kennen, sondern auch denen, die sich in
der Geschichte unserer engeren Heimat gut
auskennen.
Die dritte, verbesserte und erweiterte Auflage
wurde dank den Forschungen durch neuere
Kapitel reicher. Im Kapitel der 
Gegenwartsgeschichte kann man auch von den
Ereignissen und Ergebnissen der letzten fünf
Jahre lesen. Auch die Bildsammlung des Buches
wurde neu, wodurch unser Bezirk, der aus dem
Sandflachland ein anerkannter Stadtteil wurde,
in einem schöneren, ästhetischeren und 
niveauvolleren Werk erscheint.
Unsere Ahnen machten durch harte Arbeit den
Boden fruchtbar, arbeiteten in Fabriken und
Bauen, brachten Infrastruktur und Kultur 
zustande. Ihre Arbeit gründete unsere 
Gegenwart, die wir gestalten und reich machen
können. Die erreichten Ziele und die zukünftigen
Aufgaben erfolgreich zu erledigen, sind Sachen
unerlässlich: das Gefühl zu haben, wo man
wohnt, die Vergangenheit und Wurzeln zu 
kennen sowie die Traditionen zu pflegen. Diese
Bindung wird mit diesem Buch stärker, das ich
allen vom Herzen empfehle, die sich für un-
seren Bezirk interessieren.

Budapest, Oktober 2012

Dr. Josef Tóth
Bürgermeister
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ELÕSZÓ

Elõszó
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Az im már har mad íz ben meg je le nõ vá ros tör -
té ne ti kö tet ben nem csak An gyal föld rég múlt -
ja ele ve ne dik meg, ha nem to váb bi há rom
vá ros rész his tó ri á ja: a nép me sé be il lõ ne vû Vi -
za fo góé, a ko rá val már ne vé ben is „kér ke dõ”
Újlipótvárosé, a le gen dák Mar git szi ge téé.
Elõ ször e ré szek bõl meg al kot ták a XIII. ke rü -
le tet, melynek 1938 és 1945 kö zött Magdol-
naváros né ven egy sé ges el ne ve zést és mo   dern,
a mai na pig az igaz ga tást szol gá ló elöl já ró sá gi
épü le tet ad tak.

A kö tet ben az idõ uta zás az õs kor tól nap -
ja in kig tart, hely szí ne az egy ko ri vá ros fa la -
kon kí vül, a ter mé ket len pes ti ha tár ban
fek võ ho mo kos te rü let rõl in dul, mely egy ko -
ron a fel sõ-kül vá ros hoz tar to zott. Ar ról a
táj ról szól e könyv, mely hez ugyan úgy hoz  -
zá tar to zik a di csõ sé ges szá za dok tör té nel mét
hir de tõ Rá kos me ze je, mint a gyár óri á sok kal
zsú folt Vá ci út és kör nyé ke. E föld be te met -
ték fél szá za don át Pest la ko sa it, s az itt ál -
lo má so zó, mes  sze föld  rõl ér ke zõ ka to ná kat
– hogy az tán egy század múltával a te me tõ
he lyét pi a ci for ga tag nak ad ja át. Az itt hú -
zó dó ke res ke del mi út  vo na lak meg ih let ték
azo kat, akik a Du na két part ját ál lan dó híd -
dal kí ván ták ös  sze köt ni. 1814-ben e terv rõl
a na pó le o ni há bo rúk mi att kel lett le mon da -
ni, hogy alig fél év szá zad múl tán fran ci ák
ter vez zék meg a ke cses Mar git hi dat, amit

a könyv meg je le né se elõtt né hány hó nap -
pal ad tak át fel újít va a for ga lom nak.

Pe reg nek a la pok, s sze münk elõtt az év szá -
zad ok. Írás ban és kép ben ele ve ned nek meg a
ró mai le gi o ná ri u sok csak úgy, mint a Vi za fo -
gó ha lá szai, a va gány an gyal föl di mun ká sok,
a szi get fái alatt mé lá zó köl tõk, el mél ke dõ
szer ze te sek, az Újlipótváros mû velt, szín ház -
sze re tõ pol gár sá ga, a le gen dás spor to lók.

Va jon mi lyen le he tett a Mar git-szi get, ami -
kor Sán dor Li pót ná dor 1792-ben fi vé re i vel
(Fe renc csá szár ral és Jó zsef fõ her ceg gel, a ké -
sõb bi ná dor ral) az ár nyas fák alatt sé tált, vagy
ami kor Jó zsef ná dor 1814-ben szü re ti mu lat -
sá got ren de zett ven dé ge i nek, köz tük só go rá -
nak, az orosz cár nak? S kik le het tek azok a
kert ron gá lók, akik mi att a ná dor a szi get
nyil vá nos lá to ga tá sát vé gül be szün tet te? No
per sze, egy év szá zad dal ké sõbb a szi ge ten már
is mét vi ga doz tak: a vi lág szín vo na lú Parisien
Grill mu la tó ban csak úgy, mint a ro mok kö -
zött, a Pó ló Bár ban, ahol ci gány ze ne kar húz -
ta a talp alá va lót. 

Kép ze let ben be les he tünk a Li pót kör út ká -
vé há za i nak ab la kán. A szá zad for du ló ide jén
a Club Ká vé ház olyan volt, akár egy elõ ke lõ
ka szi nó: diszk rét ara nyo zás, ele gáns csil lá rok,
fu tó szõ nye gek – nem cso da, hogy oda járt a
Ma gyar Gé ni usz tel jes szer kesz tõ sé ge, az asz -
ta lok nál he lyet fog lalt Heltai Je nõ, Mol nár

„An gyal föld! Mily esz mé nyi en szép név,de or szág-vi lág nyel vén
félt, rossz hí rû és sze gény. Mi okoz ta ezt? A reá hul lott sok átok?”

(Rész let Adametz Gyu la 
szé kes fõ vá ro si nép is ko lai igaz ga tó An gyal föld cí mû 

köny vé nek be ve ze tõ jé bõl, 1947) 
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Fe renc, Bródy Sán dor. No és a va ri e té, me -
lyet es té rõl es té re ár gus sze mek kel ma ga a
rend õr fõ nök, Thaisz Elek fel ügyelt!

A mai pes ti csúcs for ga lom ban már el kép -
zel ni is ne héz, hogy a Kál vin tér rõl Új pest re a
Vá ci úton alig fél óra alatt le he tett el jut ni.
Huny juk csak be a sze mün ket, s már is utaz -
ha tunk a ló vas úton, vagy be szip pant hat juk az
or szág el sõ vas út vo na lán za ka to ló moz do -
nyok ke ser nyés füst jét.

Az an gol uta zó, John Paget az 1830-as évek
de re kán nem ép pen hí zel gõ en azt ír ta: a pes -
ti ho mok „job ban meg kö hög tet, mint a lon do ni
köd”. Ám né hány hó nap pal lá to ga tá sa után,
1838 már ci u sá ban a Du na ép pen, hogy sár -
ten ger ré vál toz tat ta a vá rost, át sza kít va a Pes -
tet vé dõ észa ki gá tat. Az ár víz után ódz kod tak
la kó há zat épí te ni a ho mo kos, agya gos, mû ve -
lés re al kal mat lan ta la jon. Az tán a vá ros egy -
re ter jesz ke dett, hol gyá rak, nyo mo rú sá gos
bér há zak nõt tek ki a föld bõl, hol egy mo dern
vi lág vá ros ele gáns la kó há zai. A mai XIII. ke -
rü let re a ré gi fény ké pek alap ján rá sem le het
is mer ni, szin te nap ról nap ra gya rap szik a kör -
nyék üz let há zak kal, be vá sár ló köz pont ok kal,
ele gáns la kó épü le tek kel, a Fõ vá ro si Le vél tár
is im po záns szék há zat ka pott a rend õr ka pi -
tány ság tõ szom széd sá gá ban. Az ar cu la tá ban
és funk ci ó já ban egy aránt át ala ku ló Vá ci út -
ra a köz nyelv új fo gal mat al ko tott: az iro da -
bul vá rét. A Vi za 2020 prog ram el len ben
re ményt nyújt ar ra, hogy az óri ás hal ne csak
a ke rü let egyik vá ros rész ének ne vé ben él jen
to vább, ha nem a ha bok kö zül fel buk kan va
im po záns mé re té vel meg döb bent se a Du na-
par ton sé tá ló kö zön sé get.

Az élet ár nyé ko sabb ol da lát e kö tet szer zõi
kel lõ ér zé keny ség gel, ám ala po san tár gyal ják:
írá sa ik nyo mán ma gunk elõtt lát juk a va gon -
la kók nyo mor gá sát, Tripolisz pa rá nyi la ká sa -
it, az el sõ ma gyar nép szál ló ka to nás rend jét.

No és a gyá rak! A vi lág hí rû, ten ger já ró kat víz -
re bo csá tó ha jó gyár meg a Láng Gép gyár di -
csõ sé ge a múlt ba vész, ezért kel lett kü lön
fe je ze tet szen tel ni a di csõ arany kor nak és a
szo mo rú vég já ték nak. Vagy néz zük csak, mit
ír nak az egész ség ügy rõl: a té boly da az év ti ze -
dek so rán kór ház zá ne me se dett, de hol van
már a csa lá di ado mány ból épült Bródy Adél
Gyer mek kór ház vagy a Weiss Alice Gyer -
mek ágyas Ott hon?

A kö te tet le zá ró mû vé sze ti tár ban la poz -
gat va az em ber nek az az ér zé se tá mad, hogy a
ma gyar mû vé szi élet majd min den je len tõs
sze mé lye itt élt, ta nult vagy dol go zott. A le xi -
kon sze rû ös  sze ál lí tás ban jól meg fér egy más
mel lett Cziffra György és a rock and roll, az
Egy pi ko ló vi lá gos és a Tûz vo nal ban té vé so -
ro zat. S va jon ed dig há nyan tud ták, hogy
No bel-dí jas írónk, Ker tész Im re a szer zõ je an -
nak a ze nés víg já ték nak, mely ben elõ ször
csen dült fel a slá ger: „Já rom az utat, macs ka -
kö ves utam, a lép tem ko pog esõs éj sza kán…”?

A macs ka kö vek el tûn tek, de meg ma rad -
tak a fény ké pek, do ku men tu mok. Eze ket
gyûj tö ge tik szor gos mun ká val, év rõl év re tu -
dás ban gya ra pod va a kö tet mun ka tár sai. Már
a könyv má so dik, bõ ví tett ki adá sa szá mos új -
don ság gal lep te meg az ol va sót, az 1956-os
for ra da lom ról ad dig nem pub li kált le vél tá ri
for rá sok kal. A har ma dik ki adás ból nem hi á -
nyoz hat nak a kö zel múlt ered mé nyei: így a leg -
újabb lát vá nyos ság, a RAM Co los se um, s a
szer zõk büsz kén so rol ják a 2012-es lon do ni
olim pia részt ve võ it, élü kön a két sze res arany -
ér mes Ko zák Danutával.

Ve gyük kéz be e nagy sze rû kö te tet, és le -
gyünk ré sze sei a múlt idé zõ és egyút tal a jö võ -
be te kin tõ sé tá nak!

Dr. Hol ló Szil via And rea
tör té nész
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A KEZDETEKTÕL A XIX. SZÁZAD ELEJÉIG1.

Ezen a tá jon már az ôskorban él tek em -
be rek, hi szen át ke lés re al kal mas rév
volt a kö zel ben, s a bôvizû Rá kos-pa -

tak és kör nyé ke von zot ta a le te le ped ni vá -
gyó kat. Vi zé ben meg élt a víz tisz ta sá gá ra
ké nyes rák, part ján vad ru ca és csér köl tött.
A környezô mezôkön tú zok fész kelt, a ma gas  -
ban ré ti hé ja és sas kö rö zött, s csak itt volt ho -
nos a rákosi vi pe ra. Az Al föld foly ta tá sá nak
tekinthetô Rá kos  mezôn a szél so ká ig moz gás -
ban tar tot ta az al só ka vi csos ta laj ré teg fö lött
lévô la za ho mo kot. Az így ke let ke zett ho mok -
dom bok mi att a pa tak, amely va la mi kor jó val
dé lebb re ka nyar gott, ál lan dó an vál toz tat ta
med rét. Az ára dá sok kö vet kez té ben lá pos sá,
mo csa ras sá vált te rü le te ket be lep te a fu tó ho -
mok, s így al kal mas sá vál tak a le te le pe dés re.
A Du na men tén ván dor ló sok fé le nép, az elsô
be te lepülôk alig hagy tak nyo mot ma guk után,
ezért ki lé tü ket nem is mer jük. 

Arany le let An gyal föl dön

Az i. e. VIII. szá zad ból szár ma zó, a Du na–  

Ti sza vi dé ki és az észak-ka u ká zu si arany -

mû ves ség jel leg ze tes je gye it mu ta tó edé -

nyek és ék sze rek 1892-ben és 1925-ben

ke rül tek elô a földbôl. Az an gyal föl di

lelôhelyek kö zel sé ge (2 km) azt bi zo nyít -

ja, hogy a te rü let jelentôs volt a Du nán

va ló át ke lés szem pont já ból, s kul ti kus 

szer tar tá sok szín he lyé ül is szol gált. A szak-

em be rek sze rint a ko ra vas ko ri arany tár -

gya kat nem me ne kü lés köz ben rej tet ték

el, ha nem ál do za ti cél lal he lyez ték a

föld be.

10

Rákos mezeje ábrázolása térképen
(A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Representation of Rákos field on map
Abbildung der Wiese Rákos auf Karte



– a Bé ke ut cá tól ke let re épülô – ház alap ja i nak

ki ásá sa köz ben. A 4 arany tál ka, 6 ara nyo zott

bronz gomb, 3 arany gyöngy, egy ma dár for má -

jú, arany le mez zel be vont ék szer és 10 arany -

spi rál is a Nem ze ti Mú ze um ba ke rült – saj nos

a rendôri se gít ség el le né re sem hi ány ta la nul.

A sze ren csés kincs ta lá ló a ha tó sá go kat ki -

játsz va ti tok ban ér té ke sí te ni pró bál ta a tár -

gya kat, de meg lop ták, s a nagy ér té kû, kö zel

egy ki lo gramm sú lyú arany le let is mert té

vált. A leg ér té ke sebb da ra bot, egy arany tál -

kát, kül föld re csem pész ték, s a lon do ni Bri tish

Museumba ke rült.

Az elsô le let egy is tál ló épí té se kor ke rült elô.

A 6 arany le mez zel be vont fü les bronz gomb -

ból, 3 aranygyöngybôl és 3 arany spi rál ból ál ló

tárgyegyüttest a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um

vá sá rol ta meg. 1925 már ci u sá ban Antony Já -

nos nap szá mos ásó ja 24 gyö nyö rû, egy sé ges

for má jú és dí szí té sû, az 1892-es le let hez ha -

son ló arany tár gyat for dí tott ki a földbôl egy
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Aranyozott bronzkorongok, kora vaskor, i. e. VIII. sz.
(A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Gilded bronze buttons, Early iron age 8th century B.C.
Vergoldete Bronzeknöpfe, frühe Eisenzeit, VIII. Jh. v.u.Z.

Bütyök- és pontsorokkal
díszített, egyfülû tálka, 
kora vaskor, i. e. VIII. sz.
(A Magyar Nemzeti Múzeum 
tulajdona)
Saucer with one lug, decorated 
with rows of nipples and points, 
early Iron Age 8th century B.C.
Mit Buckel- und Punktreihen
geziertes, einhenkeliges Schüs-
selchen, frühe Eisenzeit, VIII. Jh.
v.u.Z.

Aranytálka, kora vaskor, i. e. VIII. sz.
(A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Gold saucer, Early iron age 8th century B.C.
Goldenes Schüsselchen, frühe Eisenzeit, VIII. Jh. v.u.Z.
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Va ló szí nû leg kel ták, dá kok, kvádok, ja zi gok
jár tak er re, majd i. sz. 16 kö rül a ró ma i ak meg -
hó dí tot ták Pan nó ni át, s a Du na lett a Ró mai Bi -
ro da lom ha tá ra. A Für dô-szigeten vol tak
Had ri a nus hely tar tó me leg vi zes fürdôi, ahol
nem csak a késôbbi csá szár, ha nem a gyógy ul ni
és szó ra koz ni vá gyó pol gá rok és ka to nák is áz -
tat ták tag ja i kat. La ko má ról ven dég lá tó he lyek

gon dos kod tak. (Ek kor még há rom szi get so ra ko -
zott egy más mel lett a Du ná ban: az Ár pád híd
épí té se kor el ko tort Fürdôsziget észa kon, és a dé li
Festô-sziget, me lyet a Mar git híd épí té se kor egye sí -
tet tek a középsô szi get tel.) A szi get két vé gén ró -
mai ôrtornyok ma ga sod tak, a Du na bal part ján
pe dig a ha dá sza ti szem pont ból jelentôs Trans -
aquin    cum   nak ne ve zett erôdítmény állt. 

Transaquincum – a ró mai 
ha tár vo nal ap ró lánc sze me

Az erôdítmény a Rá kos-pa tak du nai tor ko la ta

mel lett állt, s mé re tét te kint ve az ún. „kiserô dök”

kö zé tar to zott, de ha dá sza ti jelentôségét bi zo -

nyít ja, hogy fon tos utak ve zet tek in nen a szar ma -

ta föl dek re. Ne vét on nan kap ta, hogy szem ben

volt a Du na túl só part ján lévô pan nó ni ai ha tár -

vá ros, Aquin cum ka to na vá ro sá val. A mo csa ras,

lá pos vi dé ken ôrt ál ló négy szög le tes, egy hold nyi

te rü le tû, vas tag fal lal kö rül vett, vár sze rû épít -

mény vi gyáz ta a túl par ton elterülô ró mai vá rost.

Több szö rös árok- és sánc rend szer vet te kö rül, sa -

rok- és ol dal tor nyok erôsítették. Az ôrtorony kö -

ze lé ben állt a Csá szár ma lom ne ve ze tû, alul

csa pott ví zi ma lom, mely nek ke re két a Rá kos-

pa tak vi ze for gat ta, s a ha tárôri fel ada to kat el lá tó le gi o ná ri u sok szá má ra ôrölte a lisz tet. (A kör nyé -

ken több ró mai ko ri kézimalomkövet ta lál tak.) Septimius Severus af ri kai szár ma zá sú ró mai csá szár

(193–211) az itt fo lyó csa tá ban si ke re sen vis  sza ver te a tá ma dó ke le ti ger mán kvádokat. 

I. Valentinianus (321–375) 375-ben a Du nán hi dat ve re tett, és át kelt Trans aquin cum ba, majd Vác fe lé in dul -

va gyôzelmet ara tott a kvádok fe lett. Az erôdít ményt a Du na ára dá sai, a bar bá rok tá ma dá sai tönk re tet -

ték, kö ve it a késôbbi ko rok letele pe dôi el hord ták, és építô anyag ként hasz nál ták fel.

A Rá kos-pa tak tor ko la tá nál lévô erôdöt híd kö töt te ös  sze a túl part tal, mely nek pes ti hídfôje a mai Da -

gály fürdô te rü le tén állt. Cö löp ma rad vá nyo kat ta lál tak az az óta ki ko tort, az erôd elôtt hú zó dó Fürdô-

szigeten is, a mederbôl pe dig fa ra gott ró mai kö vek ke rül tek elô.

A ró mai ko ri ma rad vá nyok fel tér ké pe zé se Zsigmondy Gusz táv ne vé hez fûzôdik. A XIX. szá zad má -

so dik fe lé ben ké szí tett terv raj zai alap ján az erôd te kin té lyes, 78 mé te res ol dal fa lak kal kö rül vett négy -

szög le tes tér ség volt. A XIX. szá zad ban nemcsak fel ira tos tég lá kat, ha nem ró mai pénz ér mé ket is ta lál tak

a hely szí nen. Késôbb ró mai oltárkô és sírkô ke rült in nen a Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um ba. 1946-ban

az egy ko ri hor dó gyár te rü le tén az erôdítmény védôfalának egy más hoz fer dén, tom pa szög ben ra kott

kôlapokból ál ló, hal ge rinc sze rû fa la za tá nak egy da rab ját ta lál ták meg. 

A Rákos-patak torkolatánál feltárt 
erôdítmény maradványa
Remnants of the fortress explored at the mouth of Rákos Creek
Überrest der an der Mündung des Bachs 
Rákos erschlossenen Festung
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A ró ma i ak bu ká sá tól a hon fog la lá sig külön-
bözô nép cso port ok (hu nok, ke le ti gó tok, ge pi dák,
lon go bár dok, ava rok, fran kok, szlá vok) vál tot ták
egy mást ezen a te rü le ten.

Ár pád és a ha zát keresô hon fog la ló fe je del -
mek Anony mus Gesta Hungaroruma sze rint
né pük kel Rá kos me ze jén ütöt tek tá bort, majd
in nen in dul tak to vább az észa kabb ra fekvô me -
gye ri rév hez, s ott tömlôk se gít sé gé vel ha józ tak
át a Du nán. E fon tos átkelôhely kö zel sé ge és
Pest fejlôdése mi att a késôbbi szá za dok ban is
nagy volt a for ga lom ezen a tá jon.

Pest a ke res ke de lem ré vén nôtt vá ros sá, s
ez a te vé keny ség a XIII. szá zad tól egy re fon to -
sabb és szer te ága zóbb lett. Elôbb só-, majd hal-
és bor ke res ke del me volt jelentôs, de Ma gyar -
or szág leg na gyobb ál lat vá sá ra it is a fa lai kö -
zött tar tot ták. A Rá kos me ze jén át vezetô
Pest–Vác–Komá rom–Ipoly-völgy–Garam-
völgy és a Pest–Hatvan–Eger–Kassa–Len -
gyelország út vo na la kon sok ke res kedô
for dult meg áru já val, nem min dig a leg biz -
ton sá go sabb kö rül mé nyek kö zött. A bé kés
út vo nal gyak ran vált ha di út tá vagy csa -
ta tér ré, s ilyen kor ter mé sze te sen a vá ros
fejlôdése is le las sult, meg állt vagy vis  sza -
esett.

Ez tör tént 1241-ben is, ami kor a 
ta tá rok há rom ol dal ról ér kez tek a

Kár pát-me den cé be. IV. Bé la Rá kos me ze jé -
re hív ta ös  sze az or szág had ere jét, s in nét in -
dult élü kön ke let fe lé. A ve re sé get szenvedô
ma gyar ha dat itt ül döz ték Ba tu kán és a
fôvezér Szübötej ta tár jai, s a Pestrôl el le nük
in du ló Ugrin ka lo csai ér sek csa pa tát is itt
csal ták a csap dát jelentô mo csa ras ré szek re
a no má dok. Itt vár ták a ta tár ha dak, hogy a
be fa gyott Du nán át kel hes se nek a túl só part  -
ra. A bu da i ak éj jel -nap pal tör ték a je get, ám
1242 ja nu ár ja olyan ke mény hi de get ho zott,
hogy erôfeszítésük hi á ba va ló nak bi zo nyult:
a pró ba kép pen jég re haj tott mar ha csor da
nyo má ban a hó dí tó se reg át kelt a Du nán.

A mon go lok tá vo zá sa, a köz biz ton ság
hely re ál lí tá sa s a szét szó ró dott la kos ság
vis  sza  te le pí té se után Pest új ra fejlôdésnek

in dul ha tott. A lehetôségek azon -
ban kor lá to zot tak vol tak, mi vel
a vá ros tól észak ra elterülô ki rá -
lyi föld bir tok ok az egy ház ke zé -

be ke rül tek, s ez év szá zad okig
oko zott ös  sze tû zé se ket a

Nyu lak szi ge te apá cái és a
pes ti pol gá rok kö zött. 

Transaquincumi lelet a Duna-parton 
megtalálásakor
Transaquincum finding at the Danube
riverside upon its discovery
Der Transaquincum-Fund am Donauufer 
bei der Entdeckung

A Rákos-pataki ôrtorony 
Victoria-szobor maradványa 
Remnants of the Victoria 
statute in the watch-tower 
at Rákos Creek 
Victoria Skulpturüberrest 
des Wachturms 
bei Rákos-Bach
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A még több részbôl álló Margit-sziget a XIX. század közepén 
Margaret Island that consisted of more parts in the middle of the 19th century 
Die noch aus mehreren Teilen bestehende Margareteninsel in der Mitte des XIX. Jahrhunderts
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Az apá ca ava tást, le ány szök te tést, áj ta tos -
sá got és ár mányt egy aránt lá tott Mar git-
szi ge ti ko los to rok, temp lo mok tör té ne te ke -
 rü le tünk his tó ri á já nak egyik leg szí ne sebb
fe je ze te. 

E föld da rab az Ár pád-há zi ural ko dók ko -
rá ban Urak szi ge te volt, hí res va dász te rü let.

A XIII. szá zad ban Bu dá hoz tar to zott, ezért ne -
vez ték Bu dai-szi get nek. Volt Nyu lak szi ge te is,
mert az itt ta lál ha tó ki rá lyi va das kert ben igen -
csak el sza po rod tak a nyu lak. A Bol dog as  szony-
szi get ne vet az apá cák mo nos to rá ról kap ta,
me lyet IV. Bé la a do mon kos ren di apá cák szá -
má ra ala pí tott. 

Apá cák, szer ze te sek, ke resz tes vi té zek a Mar git-szi ge ten

Temp lom, ko los tor, ki rá lyi kas tély

A temp lom öt sza kasz ban épült a XIII–XVI. szá zad -

ban. Eme le tes ko los tor épü let il lesz ke dett hoz zá, mely -

nek hercegnôk és királynôk vol tak ál lan dó ven dé gei.

Szí ve sen tar tóz ko dott a szi ge ti nôvéreknél IV. Bé la és

Má ria ki rály né (a név adó Mar git hercegnô szü lei), il -

let ve Má tyás ki rály any ja, Szil ágyi Er zsé bet.

A ma gas ran gú ven dé gek kü lön, a vi lá gi szárny ban lak -

tak. A ko los tor temp lo má hoz északról kap cso ló dott ez

az eme le tes ki rá lyi kas tély, mely nek gó ti kus ab la kai a

Du na felôli dísz ud var ra nyíl tak. Az al só szin ten két ki -

sebb át já ró he lyi ség s két na gyobb te rem közt egy öt ab -

la kos dísz te rem he lyez ke dett el, ahol sze nes cse rép-

  kály ha on tot ta a me le get (az ak ko ri ban szo ká sos pad -

ló  fû tés he lyett), s a mennyezetrôl ko vá csolt vas csil lár

füg gött. A he lyi sé gek pad ló za ta már vány da ra bok ból, mo -

za ik sze rû kôbôl (terrazzo) és tég lá ból ké szült, a fa la kat

szí nes fres kók dí szí tet ték. 

Szent Margit ábrázolása bélyegen
Representation of Saint Margaret on a stamp
Abbildung von Sankt Margarete auf Marke

Torma Judit rekonstrukciós rajza
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Okul va a ta tár ve sze de lem ta pasz ta la ta i -
ból, a ki rály megerôsíttette a szi get leg gyen -
gébb pont ja it is. Észa ki vé gén a XIII. szá zad
má so dik fe lé ben Lodomér esz ter go mi ér sek
kas télyt és tor nyot épít te tett, me lyet késôbb
a do mon kos apá cák sze rez tek meg. A fe ren -
ces ba rá tok ko los to ra, a johannita ke resz tes
vi té zek is po tá lya és a pre mont rei szer ze te sek
Szent Mi hály-rend há za is itt állt. 

Nem csak IV. Bé la, ha nem le szár ma zot ta i  -
nak sor sa is ös  sze fo nó dott a szi get tel: ide ad -
ta apá cá nak lá nyát, Mar gi tot, itt kö tött bé két
fi á val, a késôbbi V. Ist ván nal, itt be te ges ke -
dett, és itt le hel te ki lel két. A ki rályt nem a
szi ge ten, ha nem fe le sé gé vel együtt Esz ter -
gom ban he lyez ték örök nyu ga lom ra. Vi szont
a ko los tor ban te met ték el lá nyát, fi át, sôt
uno  ká ját, Bé la her ce get is, aki a szi ge ten lett
gyil kos ság ál do za ta.

Kun Lász ló nem sok si kert köny vel he tett
el, ami kor meg pró bál ta a ha tal mas sá go kat és
a pap sá got meg tör ni. Mi vel szán dé ka nem si -

Szent Margit síremléke
The gravestone of Saint Margaret
Grabmal von Sankt Margarete

A kolostor romjai a szigeten 
The ruins of the cloister on the island 
Ruinen des Klosters auf der Insel
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ke rült, a ku nok ra tá masz ko dó ki rály egy re
bot rá nyo sabb és ki csa pon góbb éle tet élt. Tör -
vé nyes feleségétôl úgy igye ke zett meg sza ba -
dul ni, hogy a Nyu lak szi ge tei zár dá ba csu  kat ta,
nem egé szen apá cahaj la mú lány test vér ét vi -
szont ki szök tet te on nan, hogy az egy há zat
bos  szant sa.

A szi get mai ne vét IV. Bé la lá nyá ról, Mar -
git ról kap ta, aki tíz éve sen köl tö zött a Nyu lak
szi ge tei ko los tor ba. Húsz éves volt, ami kor fo -
ga dal mat tett, és hu szon ki lenc éves ko rá ban
hunyt el. 1943-ban avat ták szent té. Alá za tos,
ön fel ál do zó éle tét, ko los tor be li élet mód ját az
1510-bôl va ló Ráskay Lea-féle Mar git-le gen -
dá ból is mer jük. 

Az 1989 óta mû em lé ki jelentôségû és vé -
dett sé gû Mar git-szi ge ten a do mon kos ren di
ko los tor és a ki rá lyi pa lo ta rom jai a bu dai vár
után Bu da pest má so dik leg na gyobb ki ter je -
dé sû összefüggô kö zép ko ri épí té sze ti em lé két
al kot ják. Az elsô le le tek 1838-ban ke rül tek
elô, köz tük a Nem ze ti Mú ze um ban lát ha tó,
ún. „nyi tott ko ro na”, me lyet az egyik Ár pád-
há zi ki rá lyi sír ban ta lál tak. A ko los tor rom ja i  -
ra 1914-ben buk kan tak, ami kor egy vi har ban
kidôlt vén dió fa gyö ke rei kö zött meg ta lál -
ták az épen ma radt ko los tor ha ran got. A gót
be tûs, XV. szá za di né met harangöntô mes ter
mun ká ját dicsérô bronz ha ran got a zár da
szom széd sá gá ban ál ló, a pre mont rei rend
szer ze te sei ál tal a XII–XIII. szá zad ban épí tett,
s 1932-ben re konst ru ált Szent Mi hály-ká pol -
na tor nyá ban he lyez ték el.

1923-ban és 1938-ban kezdôdtek azok a je-
lentôsebb fel tá rá sok, me lyek meg ala poz ták a
rom kert meg va ló su lá sát. A Pala tinus strand -
dal szem közt ta lál ha tó Fe ren ces-temp lom
rom ja it 1958 és 1967 kö zött kon zer vál ták.
1994-ben a ro mok mél tó be mu ta tá sa és
hely re ál lí tá sa ér de ké ben in dult fel tá rás és
fel újí tás.

Helyreállított középkori ablak 
Restored window from the Middle Ages 
Renoviertes mittelalterliches Fenster

A konzervált Ferences-templom romjai
The ruins of the conserved Franciscan church
Die Ruinen der Reste der Franziskanerkirche



Jenô, Új-Jenô, Szentlászló

Ezen a te rü le ten a XIII. szá zad elejétôl már vol tak la kott, egy há zi tu laj don ban lévô te le pü lé sek.

A leg dé lebb re fekvô Jenôt ré vé szek, ha jó sok és ha lá szok lak ták, a mai Mar git híd pes ti hídfôje kö -

rül le he tett, s révérôl volt is mert. A jenôi ré vet a Nyu lak szi ge té nek dé li vé gé re épí tett ke resz tes

erôdítmény ôrizte, s a bal par ti Jenô fa lu és a jobb par ti Felhévíz kö zött biz to sí tot ta az át ke lést.

Ha jó sai 1267-ig a ki rá lyi ud var, majd a Mar git-szi ge ti apá cák szol gá la tá ban áll tak, s a rév for ga lom

biz to sí tá sa mel lett Cse pel, Esz ter gom és Bu da kö zött is ha józ tak. Az átkelôhely vám ját ter mé -

sze te sen az apá cák él vez ték. Jenô ha tá rá ban szán tók, ka szá lók te rül tek el. A mai Ár pád híd pes ti

hídfôje tá ján a kö zép kor ban Új-Jenô fa lu fe küdt, mely szin tén az apá cá ké volt, s a Minden szen -

tekrôl el ne ve zett temp lo ma ré vén Mind szent nek is hív ták. Az ettôl észak ra, de a Rá kos-pa tak tor -

ko la tá tól dél re ta lál ha tó Szentlászlót pe dig a XIV. szá zad ele jén sze rez te meg az óbu dai káp ta lan.

A ha las tó val is rendelkezô te le pü lés ere de ti ne ve Besenyô volt, új el ne ve zé sét va ló szí nû leg Nagy

La jos ki rály ide jé ben kap ta, a ki rály eszményképérôl, Szent Lász ló ról el ne ve zett temp lo ma nyo mán.

A Rá kos-pa tak a szi ge ti ek el lá tá sát is szol gál ta: a szer ze te sek in nen kap ták kony há juk ra a friss rá -

kot. Vi za fo gó szin tén az ô bir to kuk volt az Aga ras-tó val és a vi zák ívóhelyéül szol gá ló Fürdô-sziget-

tel együtt.
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Kerületünk helyén a középkorban nö vény  -
ter mesz tés re al kal mat lan ha tal mas fü ves te -
rü le tek, vizenyôs ré tek hú zód tak, me lye ket
ka szá ló ként hasz no sí tot tak a Mar git-szi ge -
ti apá cák és a szin tén tu laj do nos pre mont -
re i ek. A jobb minôségû Du na men ti föl  de ken
vi szont vi rág zó szôlô- és kert mû ve lés ala -
kul ha tott ki. A Rá kos mo csa ra i nak nád ja
az épülô vá ros szá má ra szol gált fon tos épí -
tôanyagul.

A kö zép kor ban csu pán né hány kis fa lut ta -
lá lunk itt, me lyek a Pes tet övezô te le pü lés -
gyû rû ré sze ként né hány száz évig tar tot ták
ma gu kat. Egy ré szük el nép te le ne dett és az
enyé sze té lett, mint Új-Jenô és Szentlászló,
vagy a terjeszkedô vá ros kül vá ros ként ke be -
lez te be ôket, amint ez Jenôvel és Vi za fo gó val
tör tént. (Egyes for rá sok Újbécset is ke rü le tünk
te rü le té re te szik, de az újabb ku ta tá sok ezt nem
erôsítik meg.) 

Kö zép ko ri fal va ink

Történelmi emlékek és helynevek egy összegzô térképen
Historical monuments and names of toponyms on a summarising map 
Historische Denkmäler und Ortsnamen auf einer Summierungskarte
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A han gu la tos „Vi za fo gó” a ke rü let egyik leg ré -
gibb föld raj zi el ne ve zé se, me lyet már Má tyás ko -
rá ban több ször em lí te nek. A kö zép kor ban kis
ha lász te le pü lés volt a vad ban gaz dag, mo csa -
ras-er dõs te rü le ten, ahol ré vé szek és ha lá szok
él tek.

Az 1888-ban meg szü le tett el sõ ha lá sza ti tör -
vé nyünk az ár men te sí té sek mi att je len tõ sen le -
csök kent hal ál lo mány fo ko zott vé del mét is
cé loz ta. Til tot ta az ívó hal fo gá sát, és szi go rú an
bün tet te az orv ha lá szo kat. A Fe ke te-ten ger bõl
a Mar git-szi ge ti hõ for rás ok hoz ván dor ló vi zák
ek kor ra már an  nyi ra meg fo gyat koz tak, hogy a
tör vény cikk sem tud ta meg aka dá lyoz ni rö vid
idõn be lü li tel jes el tû né sü ket a Du na kö zép sõ
sza ka szá ról. Áp ri lis ele jé tõl jú ni us kö ze pé ig ha -
lá sza ti ti lal mat írt elõ a mély, kö ves fo lyó med -
ret ked ve lõ, ik rát ra kó vi zák ra. A 150 cm-nél

ki sebb ki fo gott pél dá nyo kat a töb bi év szak ban
is vissza kel lett dob ni a víz be. 

Haj da nán vi ze ink olyan gaz da gok vol tak hal -
ban, hogy a vi za mint leg ér té ke sebb hal,  év szá -
zad okon át ko moly jö ve del met ho zott a ha  -
lász mes ter sé get ûzõk nek. 

A ma élõ vi zák már nem jön nek el a Vas ka -
pu ig, ha nem a Du na-del ta kör nyé kén ív nak. Õk
is ve szély ben van nak, mert nem csak hú su kért,
ha nem a leg ér té ke sebb, leg na gyobb sze mû ka -
vi árt adó ik rá ju kért is ha lásszák õket. Eu ró pá -
ban – az it te ni vi zák sze ren csé jé re – a ka vi ár csak
az 1917-es for ra da lom után ter jedt el a nyu gat -
ra me ne kült orosz ne mes ség ré vén, akik már ko -
ráb ban is ked vel ték és fo gyasz tot ták. 

Fe je del mek ha la – ha lak fe je del me 
„Vizafogó” névadói

Viza rézkarcábrázoláson 
Great sturgeon in a copper engraving depiction
Hausen auf einer Radierung
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A vi za a tok fé lék csa lád já ba tar to zó nagymé re tû por cos hal, mely a sós- és az édes víz kö zött in gá -

zik. A tok fé lék 25 fa já ból Ma gyar or szá gon va la ha öt faj volt ho nos: a ke cse ge, a si ma tok, a vá gó -

tok, a sõregtok és a vi za. A kö zép kor ban hem zseg tek a Du ná ban és a Ti szá ban, s nem vol tak rit kák

a Drá vá ban és a Kö rös ben sem. Ma már csak a ke cse ge for dul elõ vi ze ink ben.

A „vi za” szó finnugor ere de tû, és „óri ást” je lent, la tin ne ve „Huso huso”. A nép nyelv õr hal ként és

ví zi bor jú ként is em le get te õket. Leg na gyobb ter me tû ha lunk. Fi a tal ko rá ban fe nék la kó, ge rinc te len

szer ve ze tek kel, idõ sebb kor ban el sõ sor ban hal lal táp lál ko zik. Ma gyar or szá gon vé dett. Nagy tö -

me gük át lag 100–500 kg (re kord pél dá nyok ese tén 1000 kg is le het), hos  szú sá guk át lag 2–5 mé ter. Ivar -

érett sé gü ket 8–15 éves ko ruk ban érik el, s meg ér he tik a 100 éves kort is. Tes tük ke cses fel épí té sû,

ko po nyá juk ki szé le se dõ és négy szál hos  szú ba jusz éke sí ti. Há tuk sö tét szür ke, ha suk pisz kos fe -

hér. A Fe ke te- és a Kasz pi-ten ger, va la mint a be lé jük öm lõ fo lya mok al só sza ka szán ho no sak. Kü -

lön le ges sé gük, hogy ké pe sek a ten ger be tor kol ló fo lyók ban fel fe lé, a fo lyás sal el len té tes irány ban

nagy tá vol ság ra el ván do rol ni, hogy ta vas  szal le rak ják ik rá i kat, va la mint õsszel, hogy át te lel je nek.

Sza po ro dás kor utó da ik ugyan így vis  sza tér nek szü le té sük he lyé re. Minden nek fel té te le a ter mé -

sze tes, aka dály men tes áram lás, a ha jók tól nem za vart, há bo rí tat lan, csen des víz ré szek meg lé te és

a jó víz mi nõ ség, me lyek a kö zép kor tól a XVIII. szá za dig ná lunk is biz to sí tot tak vol tak. A ked -

ve zõ kö rül mé nyek nek kö szön he tõ en a Du nán egé szen Po zso nyig, a Ti szán To kaj tér sé gé ig fel úsz -

tak. A ho ni ha lá szok sze ren csé jé re Bé csig rit kán men tek, így az oszt rá kok ma gyar vi zá kat vol tak

kény te le nek im por tál ni, s to vább szál lí ta ni a fran cia és a né met fõ úri ud va rok ba. Ta vas  szal az el sõ

vi za ra jok ér ke zé se nagy lát vá nyos ság nak szá mí tott, mert a del fin hez ha son ló an a víz bõl ki-ki ug -

rál va, a fel szín hez kö zel raj zot tak. 

Vizák a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban
Great sturgeons in the Museum of Hungarian Agriculture
Hausen im Ungarischen Landwirtschaftlichen Museum



Zolnay Lász ló így idé zi fel a haj da ni ha lá sza to kat:

„A vi za fo gás kol lek tív mun ka volt: sok ha lász nak, ha lász bo kor nak jól meg szer ve -

zett együt tes mun ká ját tet te szük sé ges sé. 1412-ben Zsig mond ki rály több kül -

föl di ven dé gé vel együtt szem lél te meg a vi za fo gást. A ha lá szok vasvé gû

fa cö lö pök kel el gá tol ták, va ló ság gal ka lo dá ba ver ték a Du nát. Ez volt a vej -

sze. Az erõ sen ös  sze ácsolt, s a fe nék fö ve nyé be vert ket tõs cö löp sor al só ka -

pu ját meg nyi tot ták, s eb be az óri ás csap dá ba te rel ték a min dig az ár el len úszó

ha la kat. Síp szó val, dob bal, víg kur jon ga tás sal, ké sõbb ágyúk dur rog ta tá sá val

te rel ték a ket tõs cö löp sor vesz tõ he lyé re a vi zá kat. Ami kor a fo lyam Gó li -

át jai már egy más he gyén-há tán hem zseg tek, hir te len le zár ták a cö löp -

sor al só ka pu ját, s meg kez dõ dött a vi zák le mé szár lá sa. Csó na kok ról

szi gon  nyal, do rong gal ûz ték a part fe lé a ha tal mas ha la kat. So kat úgy

ej tet tek el, hogy ko pol tyú ju kon lán cot von tak át, s a lán cot a par ti fák

tör zsé hez kö töt ték. Zsig mond lá to ga tá sa kor 26 óri ás vi zát és 6000 ki -

sebb to kot zsák má nyol tak a ha lá szok. Fel je gyez ték, hogy a ha lál tu sá -

ju kat ví vó hal óri á sok fur csa, el nyúj tott bõ gést hal lat tak. Hang juk ról s szé les

ko po nyá juk ról ra gadt rá juk a ví zi bor jú ne ve zet…"
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Ha lá sza tá ra az ívóhelyek kö ze lé ben, il let ve a
vo nu lá si út vo na la kon kü lön vi za ha lá szó he -
lyek lé te sül tek rak tá rak kal. A leg na gyobb Ko -
má rom és Gyõr kö zött, a Csal ló köz ben volt.
„Vi za fo gó" ha lá szai a ko ráb ban há rom rész bõl
ál ló Mar git-szi get hõ for rás ok ban gaz dag észa -
ki Für dõ-szi ge té nek ka vi csos-kö ves alj za tú
part já hoz tar tó ha la kat ha lász ták négy fé le
mó don: szi gon  nyal, ho rog gal, ke rí tõ há ló val,
s fõ ként vi za fo gó „cé ge” (más el ne ve zés sel
„szégye”) se gít sé gé vel. Utób bi a ha lak irány -

tar tó tu laj don sá gá ra épí tõ re kesz tõ ha lá szat
kel lé ke volt: a fo lyá si irány ra me rõ le ge sen fel -
ál lí tott, cö lö pök bõl vagy fo nott sö vény bõl ál ló
fal, mely nek sza ba don ha gyott nyí lá sá ban
nagymé re tû há ló vár ta az ál la tot. A ha lat csó -
nak ból fog ták, s a ka put le ha lá szás kor be zár -
ták. A par ton ké szen áll tak hor dó ik kal a
hal só zók és a hal füs tö lõk. E két tar tó sí tá si
mód nak kö szön he tõ en jut ha tott a rom lan dó
hal a bé csi csá szá ri és fõ úri, va la mint a pes ti
és vi dé ki nagy úri kony hák ba. 

A Ké pes Kró ni ka sze rint I. And rás ki rály a
XI. szá zad ban 50 vi zát is kül dött Gyõr alá
III. Hen rik né met csá szár éhe zõ se re ge szá -
má ra. A XVI. szá zad ban egy-egy kü lö nö sen
si ke res du nai ha lá szat so rán akár ezer vi zát
is zsák má nyol tak. Gaz da sá gi je len tõ sé gük
és nép sze rû ség ük a XVI–XVII. szá zad ban az
ex   port- mar há é val ve te ke dett. Bi zo nyít ja ezt,
hogy ki rá lyi pá tens (pa rancs, tör vény ere jû
ren de let) alap ján vi zát és más tok fé lé ket
csak a mé szá ro sok és hen te sek cé he áru -

sít ha tott.  Az úszó hó lyag já ból ké szült hal -
enyv a leg jobb mi nõ sé gû ra gasz tó, amely
több száz év múl va sem fá rad el, s tör he tet -
len íja kat ál lít hat nak elõ ve le. A tö rök ura -
lom el so dor ta „Vi za fo gót”, a kis ha lász fa lut.
A XVIII. szá za di tér ké pe ken az ezen a he -
lyen je lölt „vi za ta nya” lé te bi zo nyít ja, hogy
a ha lá szat ek kor még nem szûnt meg tel je -
sen. A XVIII. szá zad el sõ fe lé ben még min -
dig bõ vel ked tünk tok fé lék ben – más fél
év szá zad múl va vi szont már rit ka ság szám ba
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ment a vi za. Ma gyar or szá gon 1857-ben fog -
ták a leg na gyobb, 560 kg-os vi zát. 

1896-ban meg épült a Vas ka pu-csa tor na,
mely meg kön  nyí tet te a ha jók út ját, s meg sok -
szo roz ta a du nai for gal mat. Emel lett ek kor ra
már túl ha lász ták a ván dor ló vi za faj tát, s fo ko -
za to san el tûnt. 

A Für dõ-szi ge tet (ahol az ókor ban Had -
ri a nus hely tar tó me leg vi zes für dõi, majd a
kö zép kor ban a vi zák ked velt ívóhelyei vol -
tak) az 1930-as évek ben, az Ár pád híd épí -
té se kor el ko tor ták. Az Al-Du na duz zasz -
tó i  nak meg épí té se el zár ta a föl úszó ha lak
út ját, ezért az utób bi más fél év szá zad ban
mind ös  sze 60 vi za fo gást je gyez tek fel a
Du na ma gyar or szá gi sza ka szán. A Du ná ból
1987-ben fog ták ki Paks nál az utol só vi zát:
a 3 mé ter hos  szú, 180 kg sú lyú ál lat a Vas  -
ka pu-erõ mû 1970-ben tör tént meg épí té se
után „ra gad ha tott” a fo lyó fel sõ sza ka szán.
Ak vá ri u mot ké szí tet tek a szá má ra, s az Ál -
lat kert ben he lyez ték el, ahol né hány nap
után el pusz tult. 

A ko ráb ban szin te min den nagy eu ró pai fo -
lyó ban fel lel he tõ hal óri ás ma már vég ve szély -
be ke rült. Az 1970-es évek ben pró bál koz tak

a vi za és a ke cse ge ke resz te zé sé vel, de a vi za
ne héz kes be szer zé se mi att a „vicsege-kísér-
letek” ab ba ma rad tak. A szi go rú an vé dett faj
nap ja ink ban új ra a fi gye lem kö zép pont já ba
ke rült. A „Vi za 2020” prog ram cél ki tû zé se,
hogy 2020-ra vis  sza ho no sít sák Ma gyar or -
szág ra a tok fé lé ket. Eh hez aka dály men tes
áram lás, ki sebb ha jó for ga lom, a ta laj eró zió, s
ve le a hor da lék men  nyi sé gé nek csök ke né se,
jó víz mi nõ ség és az élõ he lyek vé del me vagy
re konst ruk ci ó ja szük sé ges. 

2010 szep tem be ré ben a Szi get köz ben, Er -
csi nél és jel ké pe sen Vi za fo gó ke rü let ré -
szünk ben, a Vi za ut cá nál 100-100 kis vi zát
te le pí tet tek a Du ná ba. A te le pí tés si ke rét
iga zol ja, hogy egy év vel ké sõbb, 1500 km
meg té te le után Uk raj ná ban, a Föld kö zi-ten  -
ger hez kö zel fog tak ki, majd dob tak vis  sza
kö zü lük egy félm éte res re nõtt pél dányt.
A 2012-ben Po rosz lón meg nyílt Ti sza-ta vi
Ökocentrum édes ví zi ak vá ri u má ban vi zák is
lát ha tók. A tá vo li jö võ tit ka, hogy úsz kál -
nak-e egy szer új ra vi zák a „Vi za fo gó nál”. Ke -
rü let ré szünk el ne ve zé se örök re meg õr zi sok
év szá za dos, az itt élõk szá má ra ked ves em -
lé kü ket.
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A pa tak men ti Rákosmezõ nagy ki ter je dé -
sû mo csa ras, majd egy re el ho mo ko so dó,
gyé ren la kott sík ság, mely el sõ sor ban or -
szág gyû lé sek szín he lye, ma gya rok tá bor -
he lye volt. Fon tos ke res ke del mi út jai
gyak ran vál toz tak tör té ne lem sö pör te ha -
di utak ká, ahol had ba in du ló vagy me ne -
kü lõ se re gek vo nul tak egy szer di a dal it tas,
más kor pe dig két ség beesett ki rá lyok kal az
élü kön.  

A Rá kos-pa tak kör nyé kén ta lált XIV–XVI.
szá za di lán dzsa csú csok, vas sze ker cék, vas -
pat kók és sar kan tyúk, si sak tö re dé kek, lán -
cok, réz to kok és kõ bõl ké szült ágyú go lyók
ar ra utal nak, hogy a kö zép kor ban is fon tos
stra té gi ai pont volt a pa tak kör nyé ke. Bár
kö zép ko ri fal va ink ne vét meg õriz te a kró -
ni ka, Rákosmezõ nem ezek rõl a fosz to ga -
tók nak, s min den fé le ha dak nak ki tett
te le pü lé sek rõl hí res, ha nem a sza bad ég
alatt zaj ló or szá gos gyû lé sek rõl. 

1277-tõl a moh ácsi vé szig szá mos or szág -
gyû lést tar tot tak itt. Eze ket az ural ko dó ál -
ta lá ban áp ri lis tól a hi deg idõ be áll tá ig,
no vem be rig hív ta ös  sze, s át la go san egy-két
hé tig tar tot tak. He lyük pon tos meg ál la pí tá sa
igen ne héz, mert a Rá kos nak ne ve zett me zõ
na gyon nagy ki ter je dé sû volt a kö zép kor ban.
A Mikoviny-féle 1737-ben ki adott tér kép
sze rint az ún. Campi Rakos – a Rá kos-pa tak
ré gi tor ko la tá tól dél re, a Du ná tól ke let re, s a
min den ko ri vá ros ha tár tól észak ra el te rü lõ
fü ves, in go vá nyos tér ség – a mai An gyal föld
te rü le té re esett. 

A meg hí vott ne me sek a gyû lé sek elõtt a
Fe renc-ren di Szent Pé ter-temp lom ban tar -
tot tak is ten tisz te le tet. A temp lom a kö zép -
ko ri Pest bel te rü let ének ke le ti ha tá rán
állt, s utá na már a Rákosmezõ kö vet ke zett.

Rá kos me ze jén

Ahogy a vá ros ter jesz ke dett, te rü le te egy re
ki sebb lett, s a gyû lé se ken részt  ve võk szá -
má tól füg gött (ez né ha több tíz ezer re rú -
gott), hogy men  nyi re tá vo lod tak el a min -
  den ko ri vá ros ha tár tól. Nem volt ak ko ra
épü let, sõt sza bad tér ség sem a vá ros ban,
amely ek ko ra tö me get be tu dott vol na fo -
gad ni. A nagy szá mú fõ- és köz ne mes, va la -
mint a sok ló tá bo roz ta tá sát a Du na és a
Rá kos-pa tak vi ze tet te le he tõ vé. Sát rak ban
és a kör nye zõ fal vak há za i ban vol tak el szál -
lá sol va.

Rá kos ne ve idõ vel an  nyi ra be le ivó dott a
köz tu dat ba, hogy né met föl dön a XV. szá -
zad vé gé tõl kezd ve a ma gyar or szág gyû lést
„rá kos”-nak ne vez ték. Ezt a szót még ak -
kor is hasz nál ták köz név ként, ami kor a gyû -
lé se ket már rég nem a Rákosmezõn tar-
   tot ták.

Rákosmezô (Campi Rákos) ábrázolása 
Mikoviny Sámuel 1737-es térképén
The representation of Rákos Field (Campi Rákos) on the
map of Mikoviny Sámuel from 1737
Abbildung der Wiese Rákos (Campi Rákos) auf der
1737er Karte von Mikoviny Sámuel
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A rákosi or szág gyû lé sek 
(1277–1526)

A leg el sõ or szág gyû lés IV. (Kun) Lász ló ide jé -

ben zaj lott, s nagy ko rú vá nyil vá ní tot ta az ak -

kor csu pán 15 éves ural ko dót, aki any ja gyám sá ga

alól sza ba dul va meg pró bált fel lép ni az or szág -

ban ural ko dó anar chia el len. E cél ból hív ta

ös  sze1286 nya rán a kö vet ke zõ gyû lést, mely már

a ren di ér te lem ben vett or szág gyû lés el sõ pél -

dá ja volt, s ahol dön tés ho zó sze rep ben már nem -

csak a fõ pap ok és a bá rók, ha nem sze mé lye sen

vagy kép vi se lõk út ján az or szág ne me sei is je len

le het tek. 

III. And rás is a ren di ség re pró bált tá masz kod ni

a bá rók kal szem ben, s két gyû lést is meg hir de -

tett Rá kos me ze jé re. 

Kár oly Ró ber tet 1307 õszén a rákosi gyû lés is mer -

te el ural ko dó nak. 

1458. ja nu ár 24-én a 17 éves Hu nya di Má tyást

is itt vá lasz tot ták ki rál  lyá (más for rá sok sze rint

ez a Du na je gén tör tént), mi u tán Szil ágyi Mi -

hály 15 ezer (más for rá sok ban 40 ezer) fegy ve re -

se kel lõ ha tás sal volt a Bu dán ta nács ko zó, a

dön tést mi nél to vább húz ni szán dé ko zó, vo na -

ko dó fõ urak ra. 

Má tyás ural ko dá sa alatt nem volt ren di gyû lés,

hi szen õ a ren de ket hát tér be szo rít va, a köz pon -

to sí tott ha ta lom je gyé ben ural ko dott. Nem cso -

da, hogy a ki rály ha lá la után, 1490-ben, a ki-

  rály vá lasz tó or szág gyû lés nem óhaj tot ta Má -

tyás po li ti ká já nak a foly ta tá sát, s így Cor vin

Já nos he lyett II. Ulász lót vá lasz tot ták meg.

1505. ok tó ber 13-án szü le tett meg a trón örök lést

sza bá lyo zó, ún. „rákosi vég zés”.  

1514-ben a rákosi me zõ nem a ta nács ko zó urak tól,

ha nem Dó zsa ke resz tes ha da i tól tar kál lott. Itt

ver ték szét a tá bor ban ma radt ke resz te sek meg -

se gí té sé re ér ke zõ Dó zsa Ger gely nek (György

öccsé nek) a se re gét, s ha ma ro san ki vég zé sek

szín hely évé vált a már ed dig is so kat lá tott tér ség.

1526 áp ri li sá ban tar tot ták itt az utol só ren di or -

szág gyû lést, me lyet a ki rály a tö rök ve sze de lem

hí ré re hí vott ös  sze, s ahol Wer bõ czyt a köz ne -

mes ség ha za áru ló nak nyil vá ní tot ta.

Má tyás erõs fa lat hú za tott Pest kö ré, s észa -
kon a Vá ci, észak ke le ten pe dig a Hat va ni ka -
pun ke resz tül köz le ked tek a Rákosmezõ
irá nyá ba tar tók és az on nét jö võk. A ki rály ha -
lá la után eze ken az uta kon el sza po rod tak a
rab lók, akik elõ sze re tet tel fosz tot ták ki a ka -
puk fe lé kö ze le dõ bé kés ke res ke dõ ket. 

Ez után már a ma gyar tör té ne lem csep pet
sem di csõ sé ges idõ sza ka kö vet ke zett szû kebb
pát ri ánk kró ni ká já ban is. 1527 nya rán a ki -
rály, Szapolyai Já nos pá nik sze rû en és pus ka -
lö vés nél kül me ne kült Hat va non át ke let fe lé,
s a szi ge ti apá cák és ba rá tok is út ra kel tek a tö -
rök kö ze led té nek hí ré re. 

A tö rök hó dolt ság ide jén a Rá kos me ze je
ha tal mas ka szá ló volt, itt zaj lott 1541 ta va -
szán Mo ha med és a bu da vá ri urak ta nács -
ko zá sa. Ha tá ra it ide ge nek nem lép het ték át,
a bir tok ha tá ro kat fé lel met kel tõ, em ber ala -
kú fej fák õriz ték. Rá kos me ze je ha ma ro san
tö rök fel vo nu lá si te rü let té vál to zott. Ek kor
kö zép ko ri te le pü lé se ink még áll tak, ám
1686-ban, I. Li pót kö ze led té nek hí ré re a tö -
rö kök eze ket a te le pü lé se ket is fel gyúj tot ták
és le rom bol ták.

A tö rök ura lom alól fel sza ba dult Pest vá -
ro sa 1703-ban I. Li pót tól ki vált ság le ve let ka -
pott, s vis  sza nyer te haj da ni sza bad ki rá lyi
stá tu sát. A vá ros fa la kon kí vül is en ge dé lye -
zett vá sá rok je len tõs be vé tel hez jut tat ták a
kül sõ te rü le te ket, így Pest észa ki kül vá ro sa it
is, me lyek ha ma ro san vá ros rés  szé fej lõd tek.
A ke res ke del mi fel len dü lést gyors ipa ro so dás
kö vet te. A ki vált ságle vél em lí ti Szent lász ló-
pusztát is. Az egy ko ri te le pü lés épü le te i nek és
temp lo má nak kö ve it ek kor ra már szin te tel -
je sen el hord ták. 

A fej lõ dés nek kez det ben gá tat sza bott a ku -
ru cok ál lan dó por tyá zá sa. 

II. Rá kó czi Fe renc fe je de lem 1705. szep -
tem ber 1-jé re or szág gyû lést hí vott ös  sze a
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An gyal föld – Engelék föld je vagy Ör dög föld?

An gyal föld alatt gyak ran ér tik az egész ke rü le tet, pe dig ez csak egyik ré sze an nak. El ne ve zé sé nek

ma gya rá za tai kö zül a dél-ti ro li szõ lõ bir to kos Engl csa lád dal kap cso la tos a bi zo nyít ha tóbb. 

Stefan Engl fel te he tõ en Dél-Ti rol ból te le pült be a XVIII. szá zad ban, és szõ lõ mû ve lés sel fog lal ko -

zott. Az 1770-es évek te réz vá ro si kül tel ki ös  sze írá sa i ban Engl ne ve már ré gi szõ lõ bir to kos ként

sze re pelt. A kü lön bö zõ bir tok ös  sze írá sok ban és a ké sõb bi an gyal föl di, újlipótvárosi gyár tu laj do -

nos ok kö zött is több Engl, il let ve Engel ne vût ta lá lunk. Engl Ist ván bir to ká nak ne ve Engelsfeld le -

he tett, s en nek tü kör for dí tá sa az An gyal föld. Az 1871–72. évi Légrádi-féle Adressen Kalenderben

sze re pel az Engelsfeldgassae, az az An gyal föl di út, amely Te réz vá ros kül tel ké re ve ze tett. 

A má sik ma gya rá zat sze rint An gyal föld ne vét a Rá kos-pa tak mal má ról, az Ör dög ma lom ról el ne -

ve zett Ör dög föld mi att kap ta szó já ték ból. Volt, aki az el ne ve zést az an gyal csi ná lás sal hoz ta ösz  -

sze füg gés be, mi vel a fõ vá ro si dá mák ide jár tak nem kí vánt ter hes sé gü ket meg sza kí ta ni.

Rákosmezõre, mely vé gül Szécsényben ült
ös  sze, de egész nyá ron ku ruc csa pa tok tá bo -
roz tak a me zõn. 

Pes ten és kör nyé kén pes tis tört ki, s a kül -
tel kek tel je sen el nép te le ned tek. A dús nö -
vény ze tet már az itt tá bo ro zó or szág gyû lé sek
le ta rol ták, fel éget te a tö rök, a rit ku ló er dõ sá -
vo kat pe dig tû zi fa ként és Pest új já épí té sé hez
épü let fa ként hasz nál ták fel, így sem mi nem
áll ta út ját a szél nek és a ho mok nak. A XVIII.
szá zad ban a pusz tu ló mo csa rak, le ge lõk he -

lyét akác cal és szõ lõ vel ül tet ték be. A ko ra -
be li tér ké pek már vá ro si ker te ket, ma jor sá -
go kat je löl nek ezen a te rü le ten, te hát
si ke rült út ját áll ni a tel jes elsivatagosodás-
nak. A vá ros fa la kon kí vü li me zõ gaz da sá gi
mû ve lés re al kal mas tel ke ket a vá ro si ta nács
már az 1710-es évek ben ki osz tot ta. Így jut -
ha tott föld te rü let hez az a dél-ti ro li szár ma zá -
sú Engl (ké sõbb Engel) csa lád is, amely nek
egyes fel té te le zé sek sze rint An gyal föld a ne -
vét kö szön he ti.

Az elsô térkép, amelyen Angyalföld elôször szerepel magyar nyelven (Engelsfelddel közösen)
The first map where Angyalföld (Angel Field) had been first mentioned in Hungarian language (together with Engelsfeld)
Die Karte, auf welcher Angyalföld zuerst in ungarisch vorkommt (Mit Engelsfeld zusammen)
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Cip rus lom bok alatt 

Itt he lyez ték örök nyu ga lom ra a vá ros min den ren dû és fe le ke ze tû ha lott ját, köz tük Kis fa ludy

Ká rolyt és Kitaibel Pált, a ki vá ló ter mé szet tu dóst. A ré gi pes ti te me tõk re vo nat ko zó an igen be -

cses irat ma radt ránk egy „vá ro si kan cel lis ta” jó vol tá ból, aki 1831-ben ve tet te pa pír ra so ra it:

„…nem so ká ra a Váczi Or szág-út nak jobb fe lén a Vám há zon túl egy kö rül ár kolt hely ren del te -

tett ki. A gö rö gök nek és az olá hok nak kü lö nös te me tõ he lyek va gyon a Váczi út nak jobb fe lén.

Vég té re va gyon a Sidóknak is egy kõ fal lal be ke rí tett Te me tõ he lyek, nem mes  sze a Pus ka por

épü le tek tõl.” 

Itt nyu go dott Pe tõfi Sán dor egy ko ri sze rel me, Csa pó Etel ka is. A Cip rus lom bok Etelke sír já ra

cí mû vers cik lus a köl tõ egy ko ri lá to ga tá sát örö kí ti meg. A te me tõ ben 1847 jú ni u sá ig te met kez -

tek, majd a meg nyí ló Ke re pe si te me tõ be fo lya ma to san szál lí tot ták át a ha lot tak föl di ma rad -

vá nya it. A fõ vá ros la kói még so ká ig nosz tal gi á val em le get ték a vá ros e hí re sen szép sír kert jét,

ahol egyes el kép ze lé sek sze rint pi he nõ par kot sze ret tek vol na ki ala kí ta ni. A te rü le tet azon ban

kö nyör te le nül be ke be lez te az ur ba ni zá ció.

Mi vel a ter jesz ke dés hez nél kü löz he tet -
len észa ki te rü le te ket már nem az apá cák,
ha nem Pest bir to kol ta, a szá zad kö ze pén
nagy mé re te ket öl tött a fa la kon kí vü li épít -
ke zés. A jár vá nyok ter je dé sé nek meg aka -
dá lyo zá sa ér de ké ben 1771-ben a kül vá ro-
 so kat nagy árok kal vet ték kö rül, és a vá ros -
ba csak a négy nagy or szág úton át le he tett
be jut ni. A vám vo nal a kül sõ Vá ci úton, a
mai Le hel tér nél hú zó dott. A Vá ci út és a
ha tár vo nal ta lál ko zá sá nál áll tak a vám há -
zak és a vám so rom pó, me lyet éj sza kán ként
zár va tar tot tak.  

A vi za fo gói ju hász föl dek rõl a XIX. szá zad
el sõ fe lé ben a Haj csár úton (ma Ró bert Kár oly
kör út) te rel ték na pon ta a mar hát az ál lat -
haj tók. Rá me rõ le ge sen, a mai Le hel ut ca
he lyén ha ladt a Vá ro si út. Ak kor kez dett ez
a vi dék a vá ros ré szé vé vál ni, ami kor a Ré -
gi Váczi te me tõt meg nyi tot ták a Vá ci út–
Le hel utca–Aréna (ma Dó zsa György) út
há rom szög ében. Az 1790-es évek tõl 1847-ig
mû kö dõ te me tõ a pol gá ri, ka to nai és zsi dó
ha lot tak nyug he lye ként Pest leg na gyobb
te met ke zé si he lye volt.

Stefan Engl neve a szôlôbirtokosok között 
egy 1770 körüli összeírásban
The name of Stefan Engl among the parent 
proprietors in a census from around 1770 
Name von Stefan Engl unter den 
Weingartenbesitzern in einemRegister um 1770
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Az 1700-as évek vé gé tõl a pes ti vá sá rok
Eu ró pa leg je len tõ sebb vá sá rai kö zé tar toz tak.
A ke res ke del mi fel len dü lés nek kö szön he tõ en
új vá ros rész épült, me lyet elõ ször Új vá ros nak
hív tak, majd 1790-ben II. Li pót csá szár és ki -
rály ról Li pót vá ros nak ne vez tek el. 

A Mar git-szi get ne ve a tö rök hó dolt ság ko rá -
ban az it te ni há rem re utal va Lá nyok szi ge te lett,
ere de ti épü le tei el pusz tul tak. Bu da vis  sza ví vá sa
után te le pül tek be újra az apá cák, miután ismét
megkapták a szi ge tet. II. Jó zsef ural ko dá sa ide -
jén a Val lás- és Ta nul má nyi Alap bir to ká ban
volt, majd egy Mayer ne vû bu dai pol gár hasz nál -

ta bé relt ka szá ló ként. Ezt kö ve tõ en a szi get Sán -
dor fõher ceg, majd ha lá la után test vé re, Jó zsef
ná dor tu laj do ná ba ke rült 1796-ban.

A Nép szi get egy 1695-ben kelt ok mány ban
Csi gás-, il let ve Saban-szigetként sze re pel, de
Új pes ti-szi get nek, s a köz nyelv a sok szú nyog
mi att Szú nyog-szi get nek is ne ve zi. A két ki lo -
mé ter hos  szú és öt ven hek tár nyi te rü let el-
ne ve zé sei el le né re tu laj don kép pen fél szi get,
mi vel a szi get fel sõ vé gét 1858-ban a bal part -
hoz kö töt ték.

A XVII–XVIII. szá zad em lé ke az Ör dög -
ma lom, amely nek épü le te az egy ko ri, óko ri

A „Váczi temetô” Keleti Gusztáv rajzán
The „Váczi Graveyard” on the drawing of Keleti Gusztáv
Der „Váczer Friedhof” auf der Zeichnung von Keleti Gusztáv
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ere de tû Csá szár ma lom sok szo ri át épí té sé vel
ma rad ha tott fenn egé szen az 1960-as éve kig.
Egy 1890-ben kelt per irat sze rint az épü let ek -
kor már nem ma lom ként üze melt.

A XVIII. szá za di tér ké pe ken az Ör dög ma -
lom mel lett két má sik ma lom is lát ha tó a pa -
tak men tén: a Steuerbeck-malom és a vá ro si
ma lom.

A Pest észa ki ha tá ra és Új pest kö zöt ti te -
rü let va ló di be né pe sü lé se több mint egy év -
szá za dos, len dü le tes és lát vá nyos fej lõ dés
ered mé nye. En nek ke re té ben elõ ször az ipar,
majd nyo má ban a la kos ság meg te le pe dé se öl -
tött egy re na gyobb mé re te ket.

Az Ördögmalom az 1960-as évek elején
The Devil’s Mill at the beginning of the 1960s

Die Teufelsmühle am Anfang der 1960-er Jahre

A malom Tikáts K. 1925-ben készült rajzán
The mill on the drawing of Tikáts K. made in 1925
Die Mühle auf der in 1925 angefertigten 
Zeichnung von Tikáts K.
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Az Ördögmalom ábrázolása térképen
The representation of the Devil’s Mill on a map
Abbildung der Teufelsmühle auf einer Karte
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Egendorfer Jó zsef 1811-es tér ké pe a Vá ci
or szág út men tén ég be nyú ló fá kat je löl,
ame lye ket még 1755-ben fá sí tá si prog -

ram ke re té ben ül tet tek. A Vá ros li get tõl nyu -
gat ra el he lyez ke dõ te rü le ten lõ por tá ra kat,

tü zér sé gi szer tá ra kat és õr há za kat je lez a tér kép,
ezért ez a rész a Lõ por tár-dû lõ el ne ve zést kap ta.
A Du na men tén fa ke res ke dõk te le pei hú zód -
tak, észa kabb ra a Vá ci út és a Rá kos-pa tak ta -
lál ko zá sá nál a már is mert mal mok lát ha tók. 

Ut cák, utcanévbokrok

A fõ vá ros meg ala ku lá sa és a ke rü let ha tá rok ki ala kí tá sa után szük sé ges sé vált az ut cák, te -

rek ki tû zé se. Az 1879-es el sõ hi va ta los Bu da pes ti Ut ca jegy zék ben 28 olyan ut cá nak a ne ve

ta lál ha tó a Li pót- és Te réz vá ros ból, amely je len leg a ke rü let ben van. Egy 1967-es fõ vá ro si

ren de let sze rint vé dett nek nyil vá ní tott ut ca ne vek: An gyal föl di út, Lõ por tár ut ca, Vi seg rá -

A fôváros északi irányú terjeszkedése a kiegyezés utáni években 
The expansion of the capital toward the north in the years after the arrangement with Austria
Ausbreitung der Hauptstadt nach Nord-Richtung in den Jahren nach dem Ausgleich
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A re form kor ra Li pót vá ros Pest leg ele gán sabb
ne gyed évé, a gyá ro sok, nagy ke res ke dõk, ügy -
vé dek ott ho ná vá vált, míg észa ki kül sõ ré sze
né hány év ti zed re gyár ne gyed dé ala kult. Itt
mû  kö dött a Hen ger ma lom, majd gép gyár, a mai
Nyu ga ti tér li pót vá ro si szög le té ben egy cu kor -
gyár és az 1840-es évek tõl a Valero Se lyem gyár. 

A gaz da ság fel len dü lé sé vel együtt já ró ro ha -
mos né pes ség nö ve ke dés kö vet kez té ben a be -
épí tett te rü let 1850-tõl kezd te túl lép ni a mai
Szent Ist ván kör út vo na lát. Carlo Pino Vasquez
gróf 1837-es tér ké pe sze rint a mai Já szai Ma ri
tér he lyén ek kor ra pél dá ul már fel épült az
Ullmann-féle nagy do hány rak tár épü le te.

Az 1860-as évek re Pest a tõ kés ma lom ipar
egyik leg je len tõ sebb eu ró pai köz pont ja lett, je -
len té keny volt a szesz- és cu kor gyár tás is. A me -
zõ gaz da ság gép szük ség le te és az erõ tel jes vas út-
épí tés igé nye i nek ha tá sá ra fel len dült a vas ön tés

di ut ca, Da gály ut ca, Víg szín ház ut ca, Pan nó nia ut ca. Vé dett nek nem nyil vá ní tott, de ne -

vét nem le het meg vál toz tat ni to váb bi 18 ut cá nak: Agyag, Apály, Csa ta, Fák lya, Fö veny,

Fu tár, Haj dú, Hun, Ja ni csár, Jász, Kar tács, Mór, Or szág bí ró, Röp pen tyû, Te ve, Tu taj, Üteg,

Vé sõ ut ca.

A ke rü le tünk je len tõs ré sze ka to nai te rü let volt, ahol lõ por tá rak és lõ por tor nyok, tü zér sé gi

esz kö zök tá ro lá sá ra al kal mas sán cok, majd ké sõbb lak ta nyák, és vé gül hely õr sé gi kór ház lé -

te sült. A fõ vá ros to váb bi ter jesz ke dé sét se gí tet te a Le hel ut ca meg hos  szab bí tá sa és a Bé ke

ut ca meg nyi tá sa. A ki épü lõ ut cák ne vei a ko ráb ban ka to nai cé lo kat szol gá ló te rü le tek em lé -

két õr zik: Ágyú (ma Gidófalvy La jos), Lõ por tár, Tü zér, Röp pen tyû, Üteg, Kar tács, Pat tan -

tyús. Az 1896-os mil len ni u mi ün nep ség je gyé ben ki emel ke dõ tör té nel mi sze mé lyi sé gek rõl

ne vez tek el ut cá kat, ek kor kap ta ne vét az Aba, Bo tond, Bul csú, Frangepán, Hu ba, Le hel, Szent

Lász ló, Tak sony és Tomori ut ca. Egy má sik utcanévbokor fo lyók kal, ha lak kal, ví zi épít mé -

nyek kel kap cso la tos. Er re em lé kez tet nek a Tu taj, Vág, Ga ram, Ipoly, Turóc, Tát ra, Kár pát,

Me der, Zsi lip, Csák lya, Vi za, Sül lõ ut ca, ké sõbb csat la ko zott a Pa duc köz és a Dunavirág

ut ca. A XX. szá zad el sõ fe lé ben a Bé ke út és a Ta tai út ál tal ha tá rolt te rü le ten ré gi vi se let -

da ra bok ról és ki egé szí tõ kel lé kek rõl el ne ve zett ut ca ne vek so ra ke let ke zett (Kucs ma, Dol mány,

Ro ko lya, Pa szo mány, Kesz ke nõ, Zsi nór). Az 1941–42-es szo ci á lis la kás épít ke zé sek elõ re ha -

lad tá val új ut cák ki ala kí tá sa és el ne ve zé se vált szük sé ges sé. Az  utcanévbokor ro ko ni kap  cso -

la tok ra utal: Võ le gény, Meny as  szony, Nõ vér, Fi vér, Paj tás, Ked ves, Ko ma, Só gor, Uno ka

ut ca és a Gyer mek tér. A Mar ina part ki ala kí tá sa kor a te rü let he lyén egy kor mû kö dõ ha jó -

gyár ra utal va kap ta a Da nu bi us ut ca, Fo ka kor zó, Ha jó ko vács ut ca, Ke lén ut ca, Mar ina sé -

tány, Só lya tér ut ca, Úszó da ru ut ca ne ve ket.

A Schlick-féle gyár számlája a XX. század elejérôl 
The invoice of the Schlick factory 
from the beginning of the 20th century
Rechnung der Schlick-Fabrik 
vom Anfang des XX. Jahrhunderts
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és a gép gyár tás. Ugyan ak kor fej lõ dött az épí tõ-
és épí tõ anyag-gyár tó ipar is.

Nagy mér ték ben vál to zott a vá ros kép is.
Meg kez dõd tek a Du na-sza bá lyo zá si mun kák,
a rak part ok ki épí té se. In nen szá mít juk a XIII.
ke rü let ki ala ku lá sá nak kez de tét, hi szen a foly -
to no san ter jesz ke dõ fõ vá ros ek kor hó dít ja
meg a ko ráb bi la kat lan, il let ve rész ben me zõ -
gaz da sá gi te rü le te ket, ek kor in dul meg a gyá -
rak tö me ges épí té se, és ek kor te le pül ide a
ki ala ku ló ban lé võ vá ros rész egy re nö vek võ
szá mú la kos sá ga.

A gyáripar megtelepedésének kezdetei 
The starting period of the settlement of factory industry 
Anfänge der Ansiedlung der Fabrikindustrie

Mûhelyrészlet az 1800-as évek végérôl 
Part of a workshop from the end of the 1800’s 
Werkstattteil vom Ende der 1800er Jahre
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Népesség, társadalom
An gyal föld és a vám vo na la kon kí vül esõ töb -
bi kül te lek be te le pü lé se a XIX. szá zad utol só
év ti ze de i ben zaj lott. Be ván dor lók tö me ge te -
le pe dett meg a Vá ci út két ol da lán hú zó dó
gyá rak kö ze lé ben, ahol mint egy 7000 mun -
kást fog lal koz tat tak.

A leg több be ván dor ló a fõ vá ros kö rü li te -
le pü lé sek rõl és a Fel vi dék rõl ér ke zett a XIX.
szá zad vé gén, õket kö ve tik a du nán tú li ak, il -
let ve a Cseh or szág ból, Auszt ri á ból ér ke zõk.
Ezen kí vül tu dunk még len gyel és nagy szá mú,
fõ ként né met nyel vû  zsi dó be te le pü lõk rõl is.
A ke rü let túl nyo mó ré szét al ko tó nagy üze mi
mun kás ság – amely nek szá ma 1850 és 1900
kö zött csak nem meg há rom szo ro zó dott – kez -
det ben még nagy részt kül föl di szak mun kás ok -
ból ver bu vá ló dott, majd ha zai be ván dor  lók kal
töl tõ dött fel. A la kott te rü le te ket öve zõ kony -
ha ker tek fõ leg szlo vá kok és né me tek bir to -
ká ban vol tak. Az as  szi mi lá ció fo lya ma ta az
1870-es évek tõl fo ko za to san egy re gyor sabb

üte mû vé vált, 1910-ben a fõ vá ro si mun kás -
ság nak már négy ötö de val lot ta ma gát ma -
gyar nak, szem ben az or szá gos két har mad dal.

Az et ni kai sok szí nû ség és a né met aj kú ak nagy
szá ma meg ne he zí tet te a rész ben amúgy is meg -
ol dat lan is ko lai ok ta tást. A ke rü let el sõ is ko lá i -
ban a ta ní tás ele in te ma gyar és né met nyel ven
folyt. A rend kí vül he te ro gén la kos ság kö ré ben
jött lét re a jassz nyelv és jassz kul tú ra, amely An -
gyal föld egyik jel leg ze tes sé ge volt a XIX. szá zad
for du ló ja kö rü li év ti ze dek ben. Zolnay Vil mos és
Gedényi Mi hály nyelv ku ta tók 1940-es évek be -
li gyûj té sé ben az „an gyal föl di” szó „va gány” je -
len tés sel kü lön cím szó ként sze re pel.

Az itt élõ ipa ri pro le ta ri á tu son be lül vi szony -
lag sok volt a jól ke re sõ és kis pol gá ri kö rül mé nyek
kö zött élõ szak mun kás: a gép  ipar ban az 1910-es
évek de re kán 40% az ará nyuk, amel lett, hogy kü -
lö nö sen az épí tõ ipar ban egy re nõtt a be ta ní tott
mun ká sok szám a is. A mun kás ság kép zet len,
ros  szul fizetettré te gében azon ban igen nagy volt

Az Aréna úti (ma Dózsa György út) elemi iskola tanulói szüleinek foglalkozása az 1914/15-ös tanévben
The job of the pupils’ parents of the elementary school in Aréna avenue (today Dózsa György road) in the school year of 1914/15
Beschäftigung der Eltern der Elementarschüler von Aréna Straße (heute Dózsa György Straße) im Schuljahr 1914/15
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a fluk tu á ció, el sõ sor ban az egy re ki bír ha tat -
la nabb élet  kö rül mé nyek mi att. A XX. szá zad ele -
jén a tár sa da lom pe re mé re szo rult tö me gek
szám ará nya nõtt, mi köz ben a kö zép ré te g egy re
nö vek võ há nya da szin tén egy re lej jebb ke rült.

Az 1920-as tri a no ni bé ke dik tá tum után
az el csa tolt or szág rész bõl ér ke zõ me ne kül tek
je len tõs ré szé nek el szál lá so lá sá ra va go nok

szol gál tak la kás ként. Csak nem tíz ezer sze gé -
nyes, csak a leg szük sé ge sebb be ren de zést tar -
tal ma zó vas úti te her va gon állt az or szág
pá lya ud va ra in, ame lyet a ma gyar me ne kül -
tek akár több évig hasz nál tak. Ak ko ri ban az
an gyal föl di pá lya ud va ron is áll tak la kó va -
go nok, a mai XIII. ke rü le ti ek ro ko nai kö zül
so kan él tek ilyen kö rül mé nyek kö zött. 

Családnevek az Aréna úti (ma Dózsa György út) iskola anyakönyvében
Family names in the register of the school in Aréna avenue
Familiennamen im Personenstandsregister der Schule von Aréna Straße
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An gyal föl di jassz nyelv és jassz vi se let

A szû kös la kás vi szo nyok kö zött ös  sze zsú fo ló dott kü lön bö zõ nem ze ti sé gû la kos ság asszi mi lá ci ó -

já nak jel leg ze tes ál lo má sa volt a több nyelv bõl ös  sze öt vö zõ dött sa já tos jassz nyelv, ame lyet el sõ -

sor ban a gyer me kek, to vább fej lesz tett vál to za tát a bû nö zõk hasz nál ták. Elõ nye volt, hogy a

fel nõt tek, il let ve az al vi lá gi kö rök ben nem for gó em be rek vaj mi ke ve set ér tet tek be lõ le. 

Kindlovits Pál az 1883-ban ala pí tott Vá ci út 89. alat ti ele mi is ko la 30 éves év for du ló já ra ki adott kö -

tet ben, Ne mes Li pót 1935-ös szo ci og rá fi á já ban, majd Adametz Gyu la 1947-es mo nog rá fi á já ban

nyújt né mi tám pon tot ar ról, hogy mi lyen is le he tett ez a nyelv:

Már 7-8 éves kor ban meg ta nul ják a spe ci á lis „jássz” nyel vet. (…) Hal lom, amint egyik mond ja a

má sik nak: „Lóg junk már a su li ba, mert majd mu ri zik a leri”! (=Si es sünk az is ko lá ba, mert majd ve -

sze ke dik ve lünk a ta ní tó!) A lo pás ra és a rend õr ki ját szá sá ra van a leg több sza vuk. 

A lo pást a kö vet ke zõ sza vak je len tik: „csór ni, bu gáz ni, szaj réz ni, fúj ni, nyúz ni, greifolni, cuffolni,

makkázni”. A lo pás nak e sok fé le ki fe je zé sét mind a gyer me kek tõl ta nul tam. (Ne mes Li pót 1935)

„A ta nu ló ink a csi bész sza va kat és ki fe je zé se ket az is ko la ke rü lõ és a tan kö te les ko ron túl lé võ

do log ta lan su han cok tól ta nul ják. Ilyen csa var gó na gyon sok van a kör nyé kün kön. A nagy bér ka -

szár nyák majd nem min de ni ké ben van 1-2 csa lád, amely nek ser dü lõ kor ban le võ fiú gyer me kei sem

nap szám ba nem jár nak, se nem ta non cok, se nem di á kok. Ezek az tán egész nap az ut cán csa tan -

gol nak. Bi zony a leg több ször fá rad ság nél kül akar nak ke nyér hez és szó ra ko zás hoz jut ni. S mi -

lyen tér kí nál koz nék er re más, mint a tol vaj lás, zseb met szés és úton ál lás. A kár tyá zá sok,

ród li zá sok, s több ef fé lék, va la mint a ha di ter vek ki esz köz lé se té len leg in kább a lépcsôházakban,

vi lá gí tó ud va ro kon, pin cé ben vagy egyéb fél re e sõ he lye ken, nyá ron pe dig üres tel ke ken (grun do -

kon), a Du na és a Rá kos-pa tak men tén a fü ze sek ben, az is ko la kör nyé kén le võ ka to nai gya kor ló -

te re ken, a Bé ke té ren, a Kis er dõ ben (a Hun gá ria kör út men tén) és az an gyal föl di jég ver mek mö gött,

meg a Lepsiben (a Da gály u. és kör vas út ke resz te zé sé nél) tör té nik.” (Kindlovics Pál 1913)

Az 1900-as évek ele jé nek egyik an gyal -
föl di jellegezetessége volt a fér fi ak ham-
 bur gi ha jó ács oké ra em lé kez te tõ vi se le te,
ame lyet Adametz Gyu la, ke rü le tünk kró ni -
ká sa szem ta nú ként így írt le: „Ru ha anya ga
bár sony szö vet volt, hét köz nap bar na, ün ne -
pen fe ke te szí nû. A ka bát rö vid és dup la so -
ros gombozatú, erõs ki haj tás sal a nyak nál,
rá var rott zse bek kel. Az ing rá var rott nya kú,
sok szor ké zi mun ká zott, eset leg Petõfi-gal-
lérral. Nyak kendõ jük nagy és csokorrakötött
volt. Büsz kén sé tál tak az úton, gomb lyuk ban
az elma-radhatalan vi rág gal, fe jü kön a jel -
leg ze tes stesszerrel, ma gas ke mény ka lap pal,
idõ sebb jei nagy szélû, úgy ne ve zett Lasalle-
kalappal. Ez a jassz tí pus az 1910-es évek ben
ki ve szett.”

„Béki srácok” – Béke tér környéki 
proligyerekek 1935-ben
„Béki guys” – Proletarian children around Béke square in 1935
„Béki Jungen” – Proletarierkinder 
der Umgebung des Béke Platzes in 1935
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Az 1926-os sta tisz ti ka alap ján An gyal föld
mint egy 76 000 fõs la kos sá gá val és 1049 hek -
tá ros te rü le té vel a leg sû rûb ben la kott vá ros -
rész volt.

Az 1890-es évek tõl kez dõd tek azok a po li -
ti kai moz gal mak, ame lyek töb bek kö zött a vá -
lasz tó jog ki ter jesz té sét kö ve tel ték. A Szo ci ál -
de mok ra ta Párt, va la mint a vas-, réz-, tex til -
mun ká sok és szál lí tók szak szer ve ze te te rü le -
tünk mun kás sá gát is tö me ge sen moz gó sí tot ta.
1904 és 1910 kö zött ál lan dó sult Bu da pes ten az
ipa ri sztrájk moz ga lom. A fe  szült sé gek góc pont -
ját a rom ló élet kö rül mé nyek, ezen be lül is fõ -
ként a le he tet len la kás vi szo nyok, va la mint a
foly ton emel ke dõ lak ha tá si költ sé gek je len -
tet ték. A moz gal mak, ut cai tö meg ak ci ók te tõ -
pont ját az ún. „Vér vö rös csü tör tök” (1912.
má jus 23–24.) ké pez te. A más fél na pos za var-
gás ban részt vevõ száz ezer mun kás kö zött
több ezer an gyal föl di is volt.

Csendõrök a Váci úton az 1910-es években
Gendarmes on Váci street in the 1910s
Gendarmen in der Váci Straße in den 1910-er Jahren

Walser harangöntöde 1921-ben 
Walser bell foundry in 1921 
Glockengießerei Walser in 1921



Az 1938-tól hivatalosan Magdolnavárosnak
nevezett Angyalföld népessége elsõsorban

gyári munkásokból és magántisztviselõk-
bõl állt.

37

Életképek az 1930–40-es évekbôl  • Genre pieces from the 1930–40's years • Genrebilder aus den Jahren 1930–40
Vidareny Iván képei

Angyalföldi céllövölde
Shooting range in Angyalföld 
Schießplatz in Angyalföld

Kannás kislány a Vizafogón 
Little girl with a can at Vizafogó
Mädchen mit Kanne im Vizafogó-Bezirk

Verklis a Gogol utcában
Organ-grinder in Gogol street
Musikant in der Gogol-Gasse

Itatás a Népfürdô utcában 
Watering in Népfürdô street 
Tränken in der Népfürdô-Gasse
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A XVIII. szá zad tól kezd ve Pest vá ro sa
észak fe lé ter jesz ke dett, s en nek ered mé -
nye kép pen két kül vá ros szü le tett: Te réz -
vá ros és Li pót vá ros. A tíz köz igaz ga tá si egy-
  ség bõl, az az ke rü let bõl ál ló Bu da pest fõ vá -
ros 1873-ban jött lét re. Ek kor a Vá ci út tól
ke let re esõ te rü let a VI., a Du ná tól a Vá ci
útig hú zó dó rész az V. ke rü let ré sze volt.
A ro ha mo san be te le pü lõ kül tel kek mi att
1930-ban tör vény be ik tat ták a fõ vá ros 14
ke rü let re osz tá sát, egy ben a XIII. ke rü let
lét re jöt tét. 

Az 1930. évi XVIII. Tör vény cikk ren del -
ke zett Bu da pest szé kes fõ vá ros köz igaz ga -
tá sá ról. A tör vény élet be lép te té se és vég -
 re haj tá sa ügyé ben a m. kir. bel ügy mi nisz ter
2130/1930 B.M. ren de le te 1939. má jus hó
29-én szü le tett meg, mely ben Bu da pest szé -
kes fõ vá ros új te rü le té nek köz igaz ga tá si ke -
rü le ti be osz tá sát ha tá roz ták meg. A hi  -
va ta los ügyek in té zé se (szü le té si anya köny -
vek, ha lot ti bi zo nyít vá nyok, es ke tés) to -
vább ra is az V. és VI. ke rü le ti elöl  já ró sá-
g okon tör tént, egé szen a XIII. ke rü le ti elöl -
já ró ság épü le té nek át adá sá ig.

Az 1936. feb ru ár 26-i fõ vá ro si köz gyû lés
tár gyal ta a pol gár mes ter elõ ter jesz té sét a
VI., Bé ke té ri kincs tá ri te lek egy ré szé nek a
XIII. ke rü le ti elöl já ró ság cél já ra va ló meg -
szer zé se ügyé ben. Az 1936. jú ni us 26-i rend -
kí vü li köz gyû lés tár gyal ta a pol gár mes ter
elõ ter jesz té sét a XIII. ke rü le ti elöl já ró ság
fel ál lí tá sa ügyé ben. El ha tá roz ta a köz gyû -
lés, hogy az új ke rü le ti elöl já ró ság a VI.
ker., Bé ke té ren, a szé kes fõ vá ros tu laj do ná -
ba te lek cse re út ján ke rü lõ te lek rész nek a
Bé ke tér és Sze ge di ut ca ál tal ha tá rolt sar -
kán he lye zi el. Tu do má sul vet te a köz gyû -
lés, hogy a XIII. ker. elöl já ró ság szék há zá nak

Köz igaz ga tás – a XIII. ke rü let szü le té se

A hirdetmény 
Proclamation
Anschlag
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fel épí té sé re a pol gár mes ter terv pá lyá za tot ír
ki. A köz gyû lés az új ke rü le ti elöl já ró sá gi
szék ház épí té si és fel sze re lé si költ sé ge i re,
va la mint a szük sé ges te lek cse ré vel já ró ki -
adá sok ra ös  sze sen 532 000 pen gõ költ ség-
 ös  sze get en ge dé lye zett.

Az 1937. áp ri lis 21-i köz gyû lés tár gyal ta
az új elöl já ró sá gi szék ház épü let ala po zá si
mun ká la ta i hoz szük sé ges pót hi tel en ge dé -
lye zé sét. A szé kes fõ vá ros tör vény ha tó sá gi
bi zott sá ga a szé kes fõ vá ros pol gár mes te r é -
nek az el nö ki és a pénz ügyi szak bi zott -
ság ok ál tal is pár tolt elõ ter jesz té sé bõl tu do -
má sul vet te, hogy az elöljáróság épülete a

köz gyû lé si ha tá ro za tok ál tal ki je lölt he lyen
az e te rü le ten je lent ke zõ ag res  szív, sulfátos
ta laj víz mi att szi ge telt ala po zás sal és az épí -
té si terv mó do sí tá sá val épít he tõ fel.

Bu da pest szé kes fõ vá ros tör vény ha tó sá -
gi bi zott sá ga 1938. feb ru ár 16-án, dél után
5 óra kor az Új vá ros há za köz gyû lé si ter mé -
ben tar tott ren des köz gyû lést Karafiáth
Je nõ m. kir. tit kos ta ná csos, fõ pol gár mes -
ter el nök le té vel. Dr. Far kas Ákos ta nács -
nok elõ ter jesz té sé ben 1. na pi ren di pont ként
tár gyalt a szé kes fõ vá ro si XIII. köz igaz ga tá -
si ke rü let nek Magdolnaváros né ven va ló el -
ne ve zé sé rõl.

A Béke téri elöljáróság épülete az 1960-as években 
The municipal building of Béke square in the 1960’s 
Gebäude des Vorstands von Béke Platz in 1960er Jahren
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Bu da pest-Mag dol na vá ros (XIII. ke rü le ti) elöl já ró sá ga

A magdolnavárosi elöl já ró ság ter ve i nek be szer zé sé re a szé kes fõ vá ros 1936 má ju sá ban nyil vá -

nos terv pá lyá za tot hir de tett. Hosszas mér le ge lés után a bí rá ló bi zott ság vé gül a II. dí jat el -

nyert Paulheim Fe ren cet és társ ter ve zõ ként Sza bó Lász lót bíz ta meg. A ki vi te le zõ Vágner

Gyu la volt. A he lyes be épí té si mód meg ha tá ro zá sa ma gá nak az épít te tõ bi zott ság nak is nagy

gon dot oko zott. A pá lya ter vek bõl ki tûnt, hogy a fõ be já ra tot fel tét le nül a Bé ke tér re, te hát az

épü let fel sõ vé gé re kell el he lyez ni, ugyan ak kor 3 eme let nél ma ga sabb épü let a pe ri fé ri á kon nem

volt kí vá na tos. 

A terv alap gon do la ta az épü let funk ci ó já ból in dult ki, a rep re zen ta tív meg ol dá sok tel jes hát -

tér be szo rí tá sá val. A szük ség let nek meg fe le lõ en az épü le tet eme le tek re ta gol va, nagy ab la -

kok kal, la pos te tõ vel ter vez ték meg. Ép pen ezért a terv nek sok el len zõ je akadt. A szé kes fõ vá ros

pol gár mes te re és a XIII. ügy osz tály ta nács no ka azon ban hos  szú vi ta után a kor sze rû terv mel -

lett dön töt tek.

A he lyi sé gek ki ala kí tá sa az elöl já ró ság ok nál ki ala kult mun ka cso port ok nak meg fe le lõ en tör -

tént. Az épít ke zés össz költ sé ge 530 000 pen gõ volt.

1938. jú ni us 1-jén Bu da pest pol gár mes -
te re hir det ményt tett köz zé, mely sze rint
„…a szé kes fõ vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá -
gá nak köz gyû lé se dön tött ab ban, hogy a XIII.
köz igaz ga tá si ke rü le tet Magdolnaváros né ven
ne ve zi el, és önál ló elöl já ró sá got hoz lét re,
mely nek kez dõ idõ pont já ul 1938. év jú ni us hó
15. nap ját ál la pí tot ta meg. Et tõl az idõ pont tól
kez dõ dõ en te hát mind azon ügyek ben, ame -
lyek ben a tör vé nyes jog sza bály ok sze rint el já -

rás ra a ke rü le ti elöl já ró ság ok il le té ke sek…, a
XIII. ke rü le ti elöl já ró lesz il le té kes.” Ér te sí tet -
ték a vá ros kö zön sé gét ar ról is, hogy „…a XIII.
ke rü le ti elöl já ró sá got, va la mint a XIII. ke rü le -
ti szé kes fõ vá ro si adó szám vi te li osz tályt és az
adó pénz tárt a Bé ke tér és a Sze ge di út sar kán
(XIII. ke rü let, Bé ke tér 1.) épí tett szé kes fõ vá -
ro si épü let ben he lyez ték el”. Az el ne ve zés
1938-tól leg alább is a köz ira tok ban 1945-ig
volt hi va ta los.

Dr. Per tik Bé la fõ jegy zõ urat bíz ták meg
az elöl já ró ság meg szer ve zé sé vel. Fel ada tul
kap ta, hogy az új elöl já ró ság hoz tar to zó ira -
to kat kü lön ik tas sa, ke zel tes se és irattároz-
tassa, ve gye át az V. és VI. ke rü le ti elöl já ró
urak tól az új tes tü let il le té kes sé gé nek meg -
fe le lõ és fo lya mat ban lé võ ügye ket, me lyek
in té zé sé ben jú ni us 15-tõl kez dõ dõ en a XIII.
ke rü le ti elöl já ró lesz il le té kes. 

A XIII. ke rü le ti vá ros bí rói tiszt ség re dr. Ju -
hász Ist ván nyu gal ma zott leg fõbb ál la mi
szám ve võ szé ki tit kárt, ügy vé det ren del ték
ki. Az elöl já rók il le té kes sé gét jól mu tat ja
a Bu da pest köz igaz ga tá sá ról szó ló 1930. évi

XVIII. tc., il let ve ki egé szí té sé rõl és mó do -
sí tá sá ról al ko tott 1937. évi III. tc. 1. §-a,
mely sze rint „A ke rü le ti elöl já ró, mint az ön -
kor mány za ti köz igaz ga tá si ke rü le ti ha tó sá -
ga: a) el sõ fo kú ha tó ság azok ban az ügyek ben,
ame lye ket va la mely jog sza bály ha tó sá gi jog kö -
ré be utal; b) vég re hajt ja – amen  nyi ben jog sza -
bá lyi ér tel mé ben er re kö te les – más ha tó   sá -
gok nak ren del ke zé se it és uta sí tá sa it is; c) fi-
gyelemmel kí sé ri a ke rü let élet vi szo nya it, a
pol gár mes ter nek elõ ter jesz té se ket, il le tõ leg ja -
vas la to kat tesz; d) ki ad ja azo kat a ha tó sá gi bi -
zo nyít vá nyo kat, ame lyek ki ál lí tá sát jog sza bály
ha tás kö ré be utal ja.”

AZ 1800-AS ÉVEK ELE JÉ TÕL 1945-IG
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A  Pa la tinus an gol kert je

Jó zsef ná dor 51 éven át volt Ma gyar or szág ná -

do ra, va gyis pa la tinu sa. A fõ her ce gi bir tok an -

golkert je mes  sze föl dön hí res sé tet te a sa já tos

fló rá val és fa u ná val ren del ke zõ du nai gyöngy -

sze met. 

Tost Kár oly fõ ker tész se gít sé gé vel nem csak

gyö nyö rû par kot, ha nem szõ lõ mû ve lõ gaz da -

sá go kat is lé te sí tett az egy kor el va dult tá jon.

A fe ren ce sek temp lo má nak rom ja i hoz ná do ri nya ra lót épít te tett, aho vá fe le sé gét, I. Pál cár lá nyát

is el hoz ta. Az 1838-as je ges ár víz fél be sza kí tot ta ugyan a mun kát, de na gyobb ká ro kat nem oko -

zott, ahogy azt Miss Julia Pardoe 1839–40-ben írott úti könyv ének so rai is bi zo nyít ják:

„Min den Pest re ér ke zõ uta zó nak azt aján lom, hogy lá to gas son el a szi get re. A fény és ár nyék

já té ka, a pom pás nö vé nyek és vi rá gok, az ár nyas sé ta utak, a fák kö zött meg csil la nó fo lyó, a bo -

ros tyán nal be fu tott ro mok és a tör té nel mi han gu lat még a leg föld höz ra gad tabb szem lé lõ bõl is

po é tát fa rag.”

A Pa la ti nus ha lá la után fia, ugyan csak Jó zsef fõ her ceg (1833–1925) foly tat ta ap ja mun ká ját, új ra

fel vi rá goz tat va a sza bad ság har cot kö ve tõ évek alatt el pusz tult szi ge ti kul tú rát. A ker tész ke dõ fõ -

urat, aki po li ti kus ként és államférfiként nem járt ap ja nyom do ka i ban, Krúdy „Pa la tinus Jós ka” né -

ven be céz te egyik írá sá ban. Egész éle tét a szi get nek szen tel te, s nem ijedt meg a két ke zi mun ká tól

sem. 1866-ban Jám bor Vil mos fõ ker tész irá nyí tá sá val nagy ará nyú par ko sí tás kez dõ dött. Jó zsef fõ -

her ceg meg ren de lé sé re Ybl Mik lós ter vei alap ján 1868–69-ben épült fel a Zsigmondy Vil mos bá -

nya mér nök ál tal fel tárt ter mál vi zet hasz no sí tó Mar git szi ge ti Nagy szál ló és a Mar git für dõ. „Vi dé ki

em ber, ha  csak két na pot tölt is a fõ vá ros ban, nem mu laszt hat ja el meg lá to gat ni azt a kis pa ra di -

cso mot ott a Du na kö ze pén, mely a ma ga ne mé ben bi zo nyá ra leg szebb pont ja en nek az or szág nak,

s büsz ke sé ge len ne bár me lyik nek is” – ol vas hat juk a Va sár na pi Új ság egyik 1880-ban meg je lent

szá má ban. Törs Kál mán 1872-ben ki adott úti könyv ében így mél tat ja a Mar git für dõ és Nagy szál ló

szép sé ge it: „Ez a Mar git-szi get leg te kin té lye sebb épü le te. Ne mes íz lés sel, ra gyo gó pom pá val ki -

ál lí tott épü let ez, mely re so kat uta zott, mes  sze vi lá got lá tott em be rek is be is mer ték, hogy az el sõ

he lyek egyi két fog lal ja el Eu ró pa va la men  nyi für dõ há zai közt.”

Az 1800-as évek el sõ fe lé ben a ke rü let tel jes
te rü le te a vá ros ha tá ron kí vül esett, így tu da -
tos vá ros épí tés rõl eb ben a ko rai idõ szak ban
gya kor la ti lag nem be szél he tünk. A Mar git-
szi get gaz dá ja, Jó zsef ná dor vi szont már ek -
kor fo lya ma to san szé pí tet te a szi ge tet. 

Vá ros épí tés, vá ros fej lesz tés 

1908-ban tör vény be ik tat ták: „a Mar git szi -
get köz va gyon, ami örök idõk re nyil vá nos ker tül tar -
tan dó fent”. Mi u tán a Kincs tár és a Fõ vá ro si

Pénz alap 11 mil lió ko ro ná ért meg vet te Jó zsef
fõ her ceg tõl a Mar git szi ge tet, rész ben kész pénz -
ben, rész ben te lek kel fi ze tett.

Klösz György felvétele

A virágos Margitsziget 1877-ben 
Margaret Island in blossom in 1877 
Die Margaretheninsel mit Blumen im Jahre 1877
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Az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ en a szi ge ten szá -
mos új lé te sít mény épült, köz tük a 1930-ban el -
ké szült szab vá nyos mé re tû Nem ze ti Sport uszo da.
Ha jós Alfréd mû épí tész mun ká ja, pél da adó ar -
chi tek tú rá ja, gé pé sze te és szer ke ze te mi att sze -
re pelt a New York-i egye tem tan ter v ében.
Át épült a ki bõ ví tett nagy szál ló (1933).

Ki ala kult a hõ for rás kör nye ze te (1935), vé -
gül 1937-ben a Pa la ti nus strand für dõ. A kö -
vet ke zõ év ben meg nyílt a Mar git szi ge ti Sza  -
bad té ri Szín pad is. A szi get lát vá nyos sá ga lett
a Bo dor-fé le Ze né lõ kút, amely hû má sa a ma -
ros vá sár he lyi nek.  A ma ros vá sár he lyi ze né lõ
ku tat a hí res szé kely ezer mes ter, Bo dor Pál a
XIX. szá zad el sõ ne gye dé ben épí tet te. A bo -
nyo lult szer ke ze tû ku tat so ká ig nem tud ták
utá noz ni. Az ere de ti pél dány Ma ros vá sár he -
lyen már tönk re ment.

Az összeépült Margitsziget a XX. század elején 
The integrated Margaret Island at the start of the 20th century
Die zusammengebaute Margareteninsel am Anfang des XX. Jahrhunderts

Margitszigeti Nagyszálló
The Grand Hotel on Margaret Island
Das Grand Hotel auf der Margareteninsel
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A Margit-fürdô egy korabeli metszeten
Margaret bath on an engraving from the period 
Margarete-Bad auf einem zeitgenössischen Stich

A Nemzeti Sportuszoda  • The National Sports Swimming Pool  • Das Nationale Sportschwimmbad
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A víz az úr

A fel jegy zé sek sze rint 1012-tõl 1838-ig 54 je len tõ sebb ár víz volt ezen a tá jon. A vá ros az 1775-ös és

az 1779-es je ges ár vi ze ket kö ve tõ en kezd te meg az el sõ védmûvek – a mai Nyu ga ti pá lya ud var és

Le hel tér kö zöt ti vá ci nagy töl tés, il let ve a Falk Mik sa ut ca és a Szent Ist ván kör út vo na lán a Tü -

kö ri gát – épí té sét. E töl té sek meg épí té se azon ban nem bi zo nyult ele gen dõ nek, aho gyan ez be is bi -

zo nyo so dott az em lé ke ze tes 1838-as tra gi kus ki me ne te lû ár víz so rán. A fo lyó  ak kor egy jég tor lasz

ha tá sá ra vé sze sen duz zad ni kez dett. Pest la kói ro ham mun ká ban fog tak a gát épí tés hez, de a gát

már ci us 13-án es te át sza kadt, és a víz az egész vá rost, így ke rü le tünk ek kor még jó részt la kat lan te -

rü le tét is el lep te. Ezt kö ve tõ en újabb véd gá tak épül tek, fel töl töt ték a Rá kos ár kot, de a  meg ol dást

je len tõ mun ká kat csak 1870-ben kezd ték új ra Reitter Fe renc ter vei alap ján. A fõ vá ros ból szer te -

ága zó vas út vo na lak töl té sei min dig is az ár víz vé del mi rend szer szer ves ré szei vol tak. Az észa ki te -

her pá lya ud var vo na la a Victoria-gátat ké pez te, az An gyal föl det észak ról ha tá ro ló és az észa ki

ös  sze kö tõ vas úti hí don át Esz ter gom ba tar tó vas út vo nal töl té se An gyal föl det és Óbu dát véd te. 

Az 1876-ban be kö vet ke zett újabb je ges ár víz is mét je len tõs ká ro kat oko zott a kül sõ vá ros ré szek ben.

A Du na vi ze 1876 feb ru ár 24-én ön töt te el a Vi za fo gót,  és más nap át sza kí tot ta a Victoria gõz ma lom -

tól az Aré na (ma Dó zsa György) út irá nyá ban hú zó dó véd gá tat. A mai Le hel tér kör nyé kén lé võ Vá -

ci te me tõ tõl észak ra esõ te rü let az ott lé võ gyá rak kal, nyá ri la kok kal és ta nyák kal együtt tel je sen víz

alá ke rült, ezért a Vá ci úti ló vas úti köz le ke dés is szü ne telt. A Victoria-gát át sza ka dá sa újabb in tõ jel

volt a fõ vá ros ve ze tõ i nek a védmûvek meg erõ sí té sé re. 1877–78-ban fel épít tet ték a Victoria gõz ma lom -

tól a Rá kos-pa tak és Vá ci út ta lál ko zá sá ig hú zó dó vi za fo gói gá tat. Ez a gát már biz to sab ban véd te

Pes tet, de 1897–98-ban még meg kel lett erõ sí te ni, hogy a fõ vá ros tel jes biz ton ság gal vár has sa a Du na

ára dá sa it. 1900 és 1909 kö zött ki épült a Mar git híd tól észak ra fek võ rak part sza kasz is, amely egé szen

Új pes tig hú zó dott – ezért lett a ne ve Új pes ti rak part. 1940-ben a vá rost is mét je ges ár víz fe nye get te,

amely 824 cen ti mé ter rel te tõ zött. Ek kor kí sér le tez tek elõ ször a be állt jég tor lasz fel rob ban tá sá val. 

1965-ben min den ad dig is mert jég men tes ár víz nél ma ga sabb szin ten (835 cm) te tõ zött, és rend kí vül

hos  szú ide ig (113 na pig) tar tott az ár víz. Ez tar tó san pró bá ra tet te a védmûveket, és je len tõs ká ro -

kat is oko zott. A töl té se ket több he lyen meg kel lett erõ sí te ni. Észak-Pes ten a Szilas pa tak jobb-

parti töl té sét meg ron gál ta a víz a Vá ci út és az Óce án-árok kö zött. A fel szí ni víz mû vé del mé re

920 cm-es ma gas sá gú vég le ges kör töl tést lé te sí tet tek. 

A Mar git szi get védmûve kel lõ biz ton sá got nyúj tott ugyan, de a szi get egyes mély  pont ja it a fa ka -

dó víz el ön töt te. A vé de ke zés a töl tés ho mok zsá kos meg tá masz tá sá val, a gát és a szál ló kö zöt ti te -

rü le ten el len nyo mó me den ce lé te sí té sé vel tör tént, és meg fe le lõ szi vat tyú zás sal si ke rült a fel tö rõ

vi ze ket a Nagy szál ló pad ló szint je alatt tar ta ni. A 2002-es au gusz tu si ár hul lám rö vid, de igen in -

ten zív volt. Az au gusz tus 19-i te tõ zés 838 cm-es víz ma gas sá ga 3 cm-rel ha lad ta meg az 1965-ös

szin tet. A hul lám té ri te rü le tek ki vé te lé vel se hol nem tör tént el ön tés, mely a vé de ke zés ben részt

 ve võk hoz zá ér té sé nek és fá rad sá got nem is me rõ mun ká já nak kö szön he tõ. Az ár ví zi ta pasz ta la tok

bir to ká ban szá mos he lyen meg erõ sí tet ték a védmûveket, így az Észak-pes ti Szenny víz tisz tí tó Te -

lep kör gát ját is. A Du na-par ti in gat lan fej lesz té sek so rán új ár víz vé del mi vo na lat ala kí tot tak ki a

Rá kos-pa tak tól észak ra fek võ part sza ka szon egy köz te rü le ti sé tány ér de ké ben, mely jól vizs gá -

zott a 862 cm-en te tõ zött 2006-os ár hul lám ide jén. A Nép szi get rõl azon ban min den kit ki kel lett te -

le pí te ni, a Mar git szi ge tet le zár ták, védmûveit ho mok zsák ok kal erõ sí tet ték meg. A la kos ság gal

ös  sze fog va a vé del mi szer vek si ke re sen bir kóz tak meg a min den ed di gi nél ma ga sabb du nai víz ál -

lás okoz ta ár víz zel.
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Az új ár ví zi véd gá tak meg épí té sén kí vül a
fej lõ dést szol gál ta a te rü le tün kön át fu tó Bu -
da pest–Vác vas út vo nal meg nyi tá sa 1846-
ban, a vá ci úti ló vas út üzem be he lye zé se
1866-ban és a vá ci úti te me tõ vég le ges be zá -
rá sa 1868-ban. Az 1870-ben meg ala kult Köz -
mun ka ta nács meg raj zol tat ta Pest át né ze ti
tér kép ét, amely alap ján a ké sõb bi ek ben pon -
to san meg ter vez het ték a jö võ be li ut cák
nyom vo na lát a még szán tó föl dek kel, szõ lõk -
kel bo rí tott te rü le te ken is. Az an gyal föl di
Hajtsár út ból a kül sõ kör út egy ré szét ké pe zõ
Hun gá ria út lett 1879-ben, ame lyet 1894-tôl
Hun gá ria kör út nak, 1930-tól Fel sõ Hun gá ria
kör út nak, vé gül 1938-tól Ró bert Kár oly kör -
út nak ne vez tek el. 1873-ban ren dez ték az
Aré na (ma Dó zsa György) utat. 

Ke rü le tünk ki ala ku lá sa szem pont já ból
fon tos dön tés volt a Fegy ver gyár ut ca Nagy -
kör út ba kap cso lá sa Li pót kör út (ma Szent Ist -
ván kör út) el ne ve zés sel, mert ez újabb
la kó öve ze tek ki ala kí tá sát és a gyár ipar észak
fe lé szo ru lá sát von ta ma ga után. A fõ vá ros szi -
go rú épí té si nor mák ban ha tá roz ta meg a be -
épí tett ség mér té két, a pár kány ma gas sá got, az
ut ca-, pad ló- és kü szöb szin tek ma gas sá gát,
meg til tot ta a pin ce la kás ok lé te sí té sét, to váb -
bá ki mond ta, hogy az ut cai szo ba alap te rü le -
te nem le het ke ve sebb 10 m2-nél, a szo ba-
kony   hás la ká so ké pe dig 15 m2 -nél. 

Szin tén a Köz mun ka ta nács fel ada ta volt az
újabb Du na-hi dak, ki kö tõk épí té se, a fõ vá -
ro si Du na-sza kasz sza bá lyo zá sa és a rak par -
t ok ki épí té se ár víz vé del mi cél ból. 1870-re
mind két ol da lon 4 km-es sza kasz ké szült el, és
1876-ban át ad ták a Mar git hi dat is. Ugyan -
ab ban az év ben a du nai ár víz a véd gá tat át sza -
kít va el ön töt te a Vi za fo gót. Ek kor kezd ték
meg egy biz to sabb vé del mi rend szer meg épí -
té sét, ame lyet 1878-ra be is fe jez tek.

Gyár a külterületen
Factory in the suburb
Fabrik im Vorort

Az 1876-ban elárasztott külsô lipótvárosi 
és vizafogói partszakasz a gôzmalmokkal 
egy korabeli metszeten 
Riverside section in outer Lipótváros 
and at sturgeon hurdle with the steam mills
flooded in 1876 in a contemporary engraving
Der Uferabschnitt der in 1876 überschwemmten
äußeren Leopoldstadt und des Vizafogó mit
Dampfmühlen auf einem zeitgenössischen Stich
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Mar git híd

A hi dat 1876. áp ri lis 30-án ad ták át a for ga lom -

nak. Az épí té sé re ki írt nem zet kö zi pá lyá za tot

43 pá lya mû kö zül Ernest Gouin fran cia mér nök

nyer te meg. A Du na sza bá lyo zá sa mi att le he -

tõ vé vált az ere de ti leg öt nyí lá sos híd terv esz -

té ti ka i lag ked ve zõbb hat nyí lá sos ra va ló át  ter-

 ve zé se. Az épí tés 1872-ben kez dõ dött, a vas -

szer ke ze tet Fran cia or szág ból, a grá ni tot Ba jor -

or szág ból hoz ták, a szob rá sza ti mû ve ket

Pá rizsban ké szí tet ték.

Ere de ti leg fa koc ka bur ko la tú út tes tet 1920–21-

ben kõ bur ko lat tal cse rél ték fel, amely nek súly -

több le te mi att a hí don el ren del ték a jár  mû-

 súly kor lá to zá sát. A for ga lom nö ve ke dé se mi att a híd ki szé le sí té sé rõl ha tá roz tak. Eh hez át kel -

lett ala kí ta ni a pil lé re ket, a vil la mos vá gá nyo kat kö zép re he lyez ték. 1944. no vem ber 4-én a szom -

bat dé li csúcs for ga lom ban a pes ti ol dal hoz leg kö ze leb bi nyí lás ban el he lye zett ak nák  – má ig

tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött – fel rob ban tak, mely nek kö vet kez té ben a má sik két nyí lás is a

Du ná ba zu hant, több mint 100 em ber ha lá lát okoz va. A vis  sza vo nu ló né met csa pa tok 1945 ja nu -

ár já ban a már hasz nál ha tat lan híd meg ma radt há rom bu dai nyí lá sát is fel rob ban tot ták. Az ost -

rom után az új já épí tés re több terv is ké szült. Az új híd a ré gi nél kön  nyebb szer ke ze tû, de hat he lyett

nyolc fõ tar tó val épült. Tel jes szé les sé gé ben 1948. au gusz tus 1-jén ad ták át. 1978-ban na gyobb

sza bá sú ja ví tá sok kal együtt a vas szer ke ze tet vas be ton szer ke zet tel he lyet te sí tet ték.

2011 vé gén a ko ráb ban élet ve szé lye sen le rom lott ál la po tú híd a fel újí tás nak kö szön he tõ en szá mos

új don ság gal büsz kél ked het. Há rom mé ter rel ki szé le sí tet ték, az észa ki ol dal két irá nyú ke rék pár -

sáv val bõ vült. A kö zép pil lér nél meg szûnt a szi get re ve ze tõ alul já ró. A vas be ton pá lya le me zek he -

lyé re új ra acélszer ke zet ké szült. Dí szí té sé ben vis  sza ad ja az átadáskori, il let ve a múlt szá zad ele ji

han gu la tot. 

A re konst ru ált szob rok, dí szek, kan de lá be rek ko ra be li fény ké pek és raj zok alap ján ké szül tek, mi -

vel a híd ere de ti terv raj zai el vesz tek. Mi vel az épít ke zés sel já ró kot rást csak a híd fel újí tás be fe je -

zé se elõtt vé gez ték, a több ton na egy ko ri híd al kat rész már ér de mi in for má ci ót nem adott a

re konst ruk ci ót vég zõk nek.

A vá ros egye sí tés évé ig, az az 1873-ig óri á si
vál to zá son ment ke resz tül a Li pót kör út tól
észak ra hú zó dó kül te rü let. Egy más után lé -
te sül tek a kü lön bö zõ ipa ri üze mek, és fõ ként
a Vá ci út men tén las sacs kán a la kó há zak épí -
té se is meg kez dõ dött.

A Margit híd korabeli képeslapon 
Margaret bridge on a postcard from the period 
Margarete-Brücke auf einer zeitgenössischen 
Ansichtskarte

A Váci út 4. 1909-ben 
Váci avenue 4. in 1909 
Váci Straße 4 in 1909
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Az el sõ ló vas út

A Szé na (ma Kál vin) tér és az „Új pes ti in dó ház” kö zött meg épült el sõ ló vas út Eu ró pá ban a

nyol ca dik volt. El sõ ko csi jai 1866. au gusz tus el se jén ha lad tak vé gig a Kis kör úton és a Vá ci úton.

„Az nap dél után 4 óra kor az egy ko ri Vá ci út ele jén, a De ák té ri evan gé li kus temp lom elõtt Pest

vá ro sá nak ve ze tõi, a kor mány ha tó ság ok kép vi se lõi és az új ság írók meg csa lád tag ja ik be száll tak

az el sõ pes ti ló vas út ez al ka lom ra ün ne pé lye sen fel dí szí tett öt ko csi já ba, s el in dul tak az el sõ

köz úti vas út vo nal vég pont ja, Új pest fe lé. A jól be ta ní tott lo vak egyen le tes se bes ség gel szál lí -

tot ták az ün nep lõ kö zön sé get – a jó han gu lat ról az egyik ko csi ban el he lye zett ci gány ze ne kar is

gon dos ko dott –, és a mai vi szo nyok hoz ké pest is meg le põ gyor sa ság gal, 37 perc alatt ér tek ki az

El sõ Ma gyar Pes ti Fi u mei Ha jó gyár Tár sa ság gyá rá hoz, ahol fel lo bo gó zott épü le tek és ün nep -

lõ kö zön ség vá ra ko zott. Az elõ ke lõ sé gek rész  ben az üd vöz lõ le á nyok vi rág csok ra it fo gad ták, rész -

ben a ló vas út pá lya ud va ri ven dég fo ga dó ját ke res ték fel” – ír ja Sze ke res Jó zsef A száz éves pes ti

ló vas út cí mû mun ká já ban.

Ke rü le tünk egy kor is je len tõs köz le ke dé si
út vo nal volt. Az el sõ ma gyar gõz üze mû
vas utat 1846. jú li us 15-én dél után 4 óra kor
nyi tot ták meg Pest és Vác kö zött, az eu ró -

pai kon ti nen sen ötö dik ként. Az el sõ vo nat
49 perc alatt tet te meg az utat Pest tõl Vá -
cig. A vas út az óta is a ke rü let ke le ti ha tá -
rán ha lad.

A mar git szi ge ti ló vas út 1871-ben kezd te
mû kö dé sét a bu dai part kö ze lé ben, az al só
ki kö tõ és a für dõ ház kö zött. A vo na lat egy -
vá gá nyú ra épí tet ték, há rom ki té rõ hel  lyel.
Csúcs for ga lom ban öt ko csi köz le ke dett,

5 per cen ként kö vet ve egy mást. Ka la uz nem
lé vén, a je gye ket a ko csis ad ta ki. A for ga  lom
a Mar git hí di le ága zó meg épí té se után
nagy mér ték ben emel ke dett, csúcs pont ját
1919-ben, a Ta nács köz tár sa ság ide jén ér te el,

A lóvasúttól a villamosig – A közlekedés fejlõdése 1945-ig

Pest–váci vasút megnyitása
Opening of the Pest-Vác Railway Line 
Eröffnung der Pest-Vác Eisenbahnlinie



A szi ge ti ló vas út

Mol nár Fe renc, a Mar gitszi get „sze rel me se” a kö vet ke zõ kép pen em lé ke zett meg 1928-ban köz re a -

dott toll raj zá ban a szi ge ti ló vas út ról: 

„A kis ló vo nat, mind nyá junk ked ven ce, egy lo vas ló vo nat volt, amely a szi get dé li és észa ki csú csa

közt köz le ke dett, év szá za dos fák ket tõs so ra közt, s így for ró nyá ron is tá bor no kok lo vai húz ták.

Öreg, ki szol gált ka to nák, rend sze rint az öreg Jó zsef fõ her ceg ba rá tai, leg ked ve sebb lo va i kat, ame -

lyek re már nem igen ül tek fel, ré szint a lo vas öreg sé ge mi att, ide ad ták koszt ba és kvár tély ba… Ma

sem tu dom, mért kel lett ló eh hez a ló vo nat hoz, mert a kön  nyû, nyi tott ko csi ma gá tól gu rult… elég

lett vol na meg lök ni a ko csit… a hí zott lo vacs ka pe dig fél re haj tott fej jel ko co gott elõt te, in kább

csak mu tat ta az utat a ko csi nak. Az öreg tá bor no kok va sár nap ki jöt tek meg lá to gat ni a lo va i kat, és

koc ka cuk rot hoz tak ne kik. Ez volt a ló vo nat…”

„A ré gi Bu da pest nek jól is mert jel leg ze tes alak ja, a pes ti gyer me kek ál ta lá nos bá mu la tá nak tár gya

volt a ló vas út hu szá ro san dél ceg is tál ló mes te re, aki ezüst zsi nó ros zub bony ban, sar kan tyús csiz -

má ban, ke zé ben lo vag ló os tor ral járt-kelt a vá ros ban el len õriz vén a ló vas úti ko csi kat.”

ami kor a szi ge ti be lé põ dí jak sze dé sét meg -
szün tet ték. A be lé põ je gyek vis  sza ál lí tá sa
után a for ga lom is mét csök kent, de a há bo -
rú elõt ti ek hez ké pest ma gas szin ten ma radt.
A ló fe jû nek be cé zett vas út nép sze rû ség ét

jel lem zi, hogy míg Bu da pes ten 1898-ban le ál -
lí tot ták a ló vas utat, a szi ge ten csak 1928.
áp ri lis 10-én állt be vég leg a ko csi szín be.
A zöld ko csit a Zsu zsi és Ban di ne vû lo vak
húz ták utol já ra.

AZ 1800-AS ÉVEK ELE JÉ TÕL 1945-IG2.
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A margitszigeti lóvasút a fôhercegi nyári lak elôtt 
Horse tram of Margaret Island in front of the summer residence of the archduke
Pferdebahn von Margareteninsel vor der erzherzoglichen Villa



Az el sõ ló vas út je len tõ sé gét mu tat ja, hogy
ki épí tett há ló za tán ké sõbb vil la mo sok jár hat -
tak. Az ak kor ra el avult köz le ke dé si esz kö zö -
ket fel vál tó el sõ ilyen át ala kí tott vo nal szin tén
Új pest re ve ze tett: 1896. má jus 30-án már az
In dó há zig le he tett el jut ni az elekt ro mos meg -
haj tá sú sze rel vé nyek kel. A villa mosüzem 80
mo tor- és 40 pót ko csi val in dult meg, de az
utób bi a kat rö vi de sen mo tor ko csik ká épí tet -
ték át, ame lyek az egy sze rû, cson kavá gá nyos
vég ál lo más okon meg for dul hat tak. A BKVT
(Bu da pes ti Köz úti Vas pá lya Társas ág) há ló -
za tá hoz 1896 és 1898 kö zött 263 vil la mos -
vas úti mo tor ko csit szer zett be. A ko csik
túl nyo mó ré szét a ke rü le ti Schlick gyár szál -
lí tot ta.

49

„Újpesti” Remiz 1912
Carbarn at Újpest 1912
Die Remise in Neupest im Jahre 1912

Az „Újpesti” Indóház 1909-ben
The "Indohouse" in Újpest in 1909
Das "Indohaus" in Újpest in 1909
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A bu da pes ti ek a mil len ni um évé tõl már
nem csak a BKVT és a BVVV (Bu da pes ti Vil -
la mos Vá ro si Vas út) ko csi jai kö zött vá laszt -
hat tak, ha nem egy újabb kon ku rens vil  la-
 mosvas úti tár sa ság, a BURV (Budapest–Új-
pest–Rákospalotai Vil la mos Köz úti Vas út)
ko csi ja in is utaz hat tak. A ki adott en ge dély -
ok irat a Le hel ut cá tól An gyal föl dön át Új pes -
tig, on nan Rá kos-pa lo tá ig ter ve zett vil la mos
köz úti vas út ki épí té sé re vo nat ko zott. A 7,56 km
hos  szú fõ vo nal a Fer di nánd tér–Le hel utca–
Béke utca–MÁV–aluljáró–Újpest–Megyeri
ká pol na irá nyá ba ve ze tett, és a ke rü let
má so dik fõ for gal mi út já vá vált. Há ló za ta
felsõ vezetékes meg ol dás sal épült, vo na la in a

ko   csi kat 15 per cen ként in dí tot ták. Az uta sok
szá ma az el sõ cson ka üzem év ben 2,36 mil li ót
tett ki, a rá kö vet ke zõ évek ben 3 mil lió kö rül
moz gott.

Ahogy a vil la mos köz le ke dést a ló vas út, úgy
az au tó busz-köz le ke dést az om ni busz elõz te
meg. Az el sõ ként Pá rizs ban, majd több eu ró -
pai nagy vá ros ban fel tû nõ om ni busz 1832-ben
je lent meg Pes ten. 1844 de cem be ré ben sze rez -
te meg Blum Ig nác új pes ti bér ko csis és társas-
kocsis az en ge délyt a pes ti ta nács tól hat ko csi
já ra tá sá ra Pest és Új pest kö zött. A vi tel díj igen
ol csó, 6 kraj cár volt: a vá ros ka pi tány a Vá ci
úton le võ Trom bi tás fo ga dót je löl te ki pes ti ál -
lo más he lyé ül. 1896-ban a Szent Lász ló ut ca is

A közlekedési hálózat 1885-ben
The transport network in 1885
Das Verkehrsnetz in 1885
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be kap cso ló dott az om ni busz vo na lak há ló za -
tá ba. Itt ha ladt vé gig a Nyu ga ti pá lya ud var tól
Rá kos pa lo tá ig já ró om ni busz, amely az au tó -
busz ok el ter je dé sé ig mû kö dött.

Bár a köz mû vek fej lesz té se már az 1870-es
évek ben meg kez dõ dött, az egy re sû rûb ben
la kott An gyal föld és Újlipótváros csu  pán az
1910-es évek tõl kezd ve kap cso ló dott be a
víz ve ze ték-, csa tor na-, gáz- és villamos -
energia- há ló zat ba. Az 1880-as évek ben te -
rü le tünk né pét még fõ ként a Duna-víz-áru-
 sok lát ták el víz zel. A víz hi á nya és a la kás -
kö rül mé nyek szû kös sé ge a hi gi é ni ai vi szo -
nyok ban is meg mu tat ko zott. Az 1870-es,
1880-as évek ben ké szül tek ugyan ide ig le nes
víz mû vek, a vég le ges meg ol dást azon ban
csak a káposztásmegyeri víz mû 1893 és 1896
kö zöt ti megépí té se je len tet te. E nagy mun -
ka ke re té ben fek tet ték le a fõ nyo mó csö vet
a víz mû és a Nyu ga ti pá lya ud var kö zöt ti te -
rü le ten. 

Bu da pes ten 1893-ban ala kul tak meg az el sõ
áram fej lesz tõ nagy üze mek, de a gyors fej lõ dés
el sõ sor ban a Nagy kör úton be lü li te rü le te ket
érin tet te, ke rü le tünk ben az ott ho nok több sé -
gé ben még so ká ig pet ró le um lám pa vi lá gí tott.

BSZK Rt. megálló a Tutaj utcában
BSZK Rt. station in Tutaj street
Haltestelle der BSZK Rt. In der Tutaj Gasse

A Budapesti Elektromos Mûvek Váci úti székháza
The Váci avenue headquarters 
of the Budapest Electric Works
Stammhaus in Váci Straße 
der Budapester Elektrizitätswerke
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A Nagy kör út tól ki fe lé a XX. szá zad ele jén még
több nyi re föld szin tes bér há zak áll tak. Ek kor ho -
no so dott meg és ter jedt el a több eme le tes, blokk -
sze rû en ki ala kí tott pro le tár-bér ka szár nya tí pu sa,
ilye nek nagy szám ban épül tek An gyal föl dön Jó -
zsef vá ros hoz és Fe renc vá ros hoz ha son ló an. Az új
tí pus a ko ráb bi mun kás há zak hoz ké pest inf ra -
st ruk tu rá li san ös  sze ha son lít ha tat la nul fej let tebb
volt. An gyal föl dön azon ban, ahol sok ha gyo má -
nyos mun kás ház állt még ek kor is, az ilyen la ká -
sok ará nya csu pán 50%-ot tett ki.

amely sze rint a ház fõ bér lõ és a ház tu laj do nos
hasz nát is a bér lõk ter mel ték ki, to vább ne he -
zí tet te a bér lõk éle tét. Mind töb ben let tek hát  -
ra lé ko sak, aki ket vé gül ki la kol tat tak. A ki la -
kol ta tás sal szem be ni el len ál lás je gyé ben kez -
dõ dött 1907-ben a házbojkott moz ga lom. 
A boj kott meg hir de té sé vel nem volt töb bé
mód a meg üre se dett bér le mé nyek ki adá sá ra.
A moz ga lom idõ le ge sen meg hát rá lás ra kény -
sze rítette a ház tu laj do no so kat, akik a la kók
kép vi se lõ i vel kol lek tív szer zõ dé sek meg kö té -
sé re kény sze rül tek.

1909 ele jén újabb, az ed di gi ek nél sú lyo -
sabb konf lik tus rob bant ki ak kor, ami kor a
ház tu laj do nos ok az együt tes bér eme lés mel -
lett dön töt tek. A boj kott ek kor át csa pott
ál ta lá  nos lak bér sztrájk ba. A moz ga lom köz -
pont ja An gyal föld lett (Hét ház), és te tõ -
pont ján, 1910–11-ben 223 ház és több mint
11 ezer la kó vett ben ne részt.

Vé gül a ház tu laj do nos ok még is fö lé be ke re -
ked tek re ni tens bér lõ ik nek. Si ke rük höz hoz zá -
já rult, hogy a la kás ín ség eny hí té se vé gett kü lön
az ál lam és kü lön a fõ vá ros is meg kezd te sa ját
be ru há zás ban az ol csó szo ci á lis mun kás bér há -
zak épí té sét. Akadt pél da vál la la ti mun kás ko -
ló nia épí té sé re is.

La kás hely zet – szo ci ál po li ti ka

A szo ba-kony hás bér le mé nye ket a szá zad -
for du lón rend sze rint öten lak ták. A túl zsú folt -
ság kü lö nö sen azo kat a csa lá do kat súj tot ta, akik
a fõ bér le ti díj megfizetése ér de ké ben ágy bér lõ -
ket is kény te le nek vol tak be fo gad ni la ká sa ik -
ba. 1910-ben a fõ vá ros ban kö zel 130 ezer al- és
ágy bér lõt tar tot tak nyil ván, akik a né pes ség
14,5%-át tet ték ki.

A leg al só tár sa dal mi cso por tok la kás vi szo -
nyai a lak sû rû ség idõ köz ben be kö vet ke zett ál -
ta lá nos ja vu lá sa el le né re sem vál toz tak ér-
 dem ben. A gon do kat te téz te, hogy 1906 után
gyor san nõt tek a lak bé rek (ez a „lak bér uzso ra”
ko ra), ami sok sze gény sor sú bér lõ csa lá dot ho -
zott két ség beej tõ hely zet be. Az ál ta lá nos gaz -
da sá gi okok mel lett a házfõ bér le ti rend szer,

Angyalföldi udvar részlete az 1910-es években
Part of a yard of Angyalföld in the 1910’s
Abschnitt eines Hofes in Angyalföld in den 1910er Jahren

Erdélyi Mór felvétele
(BTM Kiscelli Múzeum)

Erdélyi Mór felvétele
(BTM Kiscelli Múzeum)

A Váci út 86. számú ház udvara az 1910-es években 
The yard of the house at Váci avenue 86 in the 1910’s
Hof des Hauses Váci Str. 86 in den 1910er Jahren
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Ma lom há zak

A Fó ti (ma Kas sák La jos)

úti, ún. Kilencház, vagy más

né ven ma lom há zak még ma

is áll nak. Épí té sü ket tel jes

egé szé ben az El sõ Bu da pes -

ti Gõz ma lom Rt. fi nan szí -

roz ta, hogy fõ ként a kül  -

föld rõl – Len gyel hon ból, Né -

met or szág ból – ide te le pí -

ten dõ mun ká sa i nak la kást

biz to sít son. A te lep he lyén

lé võ kis er dõ ki vá gott fá it is

fel hasz nál ta épí tõ anyag -

ként az épít ke zést irá nyí tó

sváj ci Brandt Fe renc ács-

és épí tõ mes ter. A há zak 1885-ben már ké szen áll tak, be köl tö zés re azon ban csak 1887-ben ke rült sor,

mert úgy vél ték, jó, ha a fris sen fel hú zott fa lak meg fe le lõ mó don ki szá rad nak, mi re a la kók ide ér -

kez nek.

A zárt rend szert al ko tó te lep ki lenc egy eme le tes iker ház ból és mo só ház-für dõ épü let bõl állt, amely -

hez több ku tat is fúr tak. A há zak szin ten ként két egy he lyi sé ges és két szo ba-kony hás la kás ból áll -

tak, a fo lyo són két-két víz öb lí té ses WC is volt. Min den la kás hoz egy ud va ri suf ni tar to zott, ahol

el sõ sor ban a tü ze lõt tá rol ták.

Az an gyal föl di pél da nyo mán több ma lom is épít te tett ha son ló ko ló ni át.

A Bárczy ál tal kez de mé nye zett adó ked -
vez mény ben ré sze sí tett im po záns köz sé gi
kislakásépítési ak ció 1909-ben in dult meg,
mely nek ered mé nye kép pen még a há bo rú
elõtt ös  sze sen 5000 la kást ma gá ban fog la ló 25
több eme le tes bér ház és 17 kis la ká sos te lep ké -
szült el. Fel épült to váb bá a Nép szál ló és a
Nép ház. Így épül het tek meg a Vi seg rá di és
Drá va ut ca sar kán, a Vá ci út több pont ján,
il let ve a mai Dó zsa György úton az is ko la és a
Nép szál ló kö zöt ti mo nu men tá lis la kó töm bök
(ún. vá ro si há zak), va la mint a Le hel ut cai
Mû hely bér ház is. 

A ha tó sá gi szo ci á lis la kás épí té si prog -
ram ered mé nye kép pen 1914-ben már 55
ezer em ber la kott ál la mi vagy vá ro si bér le -
mény ben.

A Vág utcai Népotthon a megnyitást követôen
The People Institution in Vág street following the inauguration
Das Volksheim von Vág Straße nach der Eröffnung



Az el sõ ma gyar nép szál ló

Az el sõ fõ vá ro si nép szál ló az an gol Rowton

lord  ról el ne ve zett, Eu ró pa-szer te el ter jedt és

be vált szál ló tí pus min tá já ra épült. A Rowton-

rendszer az új tech ni kai meg ol dá sok ál tal

egész sé ges, ké nyel mes la kást és kul tu rá lis

szol gál ta tá so kat is nyúj tó, ol csó, tö me ges szál  -

lás le he tõ sé get te rem tett. A rend szer to váb bi

elõ nye volt, hogy nem jó té kony sá gi in téz -

mény ként, ha nem ren tá bi lis gaz da sá gi vál lal -

ko zásként mû köd he tett, mi vel a lak bé rek és az

igény be ve he tõ szol gál ta tá sok dí jai fe dez ték a

rá for dí tá sok költ sé ge it.

Az Aré na (ma Dó zsa György) és An gyal föl -

di út sar kán Schoditsch La jos és Eberling Bé -

la ter vei sze rint 1911-re megépült nép szál ló a

Vá ci úti és kör nyék be li gyár te le pek kö ze lé ben,

„tel je sen ren de zett és egész sé ges vi dé ken

nyert el he lye zést. A nép szál ló csak né hány lé -

pés nyi re van a vil la mos vas utak Vá ci úti és

Le hel ut cai meg ál ló he lyé tõl, úgy hogy a szé -

kes fõ vá ros tá vo lab bi ré szé ben nap köz ben el -

fog lalt mun kás ság is min den ol dal ról kön  nyen

el ér he ti” – ol vas hat juk az épü let rõl meg je lent

ko ra be li is mer te tõ ben. A Nép szál ló épí té sze -

ti és mû vé szi meg ol dá sai a kor leg ma ga sabb

szín vo na lát kép vi sel ték. Az épü let az el múlt

100 év ben mind vé gig meg õriz te ere de ti funk -

ci ó ját, mun kás szál ló ként, ké sõbb haj lék ta -

lan szál ló ként üze melt. A na pi, két na pi, he ti

lak bér fizetéssel ki ve he tõ há ló fül kék szá ma

396, a kü lön há ló szo bák szá ma 44 volt. A szál -

ló ven dé gek ké nyel mét szol gál ták emel lett a

mos dó- és für dõ he lyi sé gek, mo só kony ha-be -

ren de zés és fer tõt le ní tõ, a ru ha- és ci põ tisz tí -

tó he lyi ség (kefélkezõ), az öltözködõszoba, a

szek rény tá rak, cso mag rak tár és ru ha tár, az

író szo ba, az értekezõszoba, a könyv tár, a do hány zó- és nem do hány zó-tár sal gók, il let ve az épü -

let ben mû kö dõ „do hánytõzs de” (ve gyes bolt), bor bély, sza bó, ci pész és mo só mes ter. 

A nép szál ló ét ter mé ben a bent la kók mel lett a kör nyék la kói is ked vez mé nyes, ma xi mált ára kon

ebé del het tek. A tá gas ét ter met, az elõ csar no kot és a na gyobb kö zös sé gi he lyi sé ge ket Undi Ma ris ka

fres kói dí szí tet ték.

AZ 1800-AS ÉVEK ELE JÉ TÕL 1945-IG2.
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A Népszálló Undi Mariska népies 
falfestményeivel díszített étterme
The restaurant of the People Hotel decorated 
with the rustic wall paintings of Undi Mariska
Das mit volkstümlichen Gemälden von Undi Mariska
gezierte Restaurant des Volkshotels

A Népszálló korabeli képeslapon 
The People Hotel on a postcard from the period
Das Volkshotel auf einer zeitgenössischen 
Ansichtskarte
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1924 után mind ke ve sebb bér ház épült, de
fel len dült a tár sas ház-épít ke zés. A kis em be -
rek la kás épít ke zé sét az OTI, MABI biz to sí -
tó in té ze tek, vál la la ti nyug díj pénz tá rak, va-
  la mint az Or szá gos La kás épí té si Hi tel szö -
vetke zet ál tal nyúj tott hi te lek tá mo gat ták,
ami nek ered mé nye kép pen 6 ezer új csa lá di,
il let ve tár sas ház épült. A szo ba-kony hás la -
ká sok azon ban 1930-ban is a bér le mé nyek fe -
lét tet ték ki, s zsú folt sá guk sem vál to zott a
to vább ra is szé les kör ben el ter jedt al- és ágy -
bér le ti rend szer kö vet kez té ben. A gaz da sá gi
vál ság éve i ben új ra tö me ges ki la kol ta tá sok -
ra ke rült sor.

A Rá kos-pa tak tól észak ra el te rü lõ ho mo -
kos pusz ta ság a mai Fi as tyúk és Kám for (egy -
kor Bal zsam) ut ca kö zött so ká ig ter mé ket len
és la kat lan vi dék volt. A mai Gön cöl ut ca és
Vá ci út kö zöt ti te rü let már be épült a két vi lág -
há bo rú kö zöt ti idõ szak ra: a vá ros ál tal épí tett
bér há zak és föld szin tes ba rakk vá ros, va la mint
a hír hedt té vált Tripolisz ne vû szük ség la kás -
te lep volt itt. A vá ros rész sza bá lyo zá si ter vét
a Fõ vá ro si Köz mun kák Ta ná csá nak mér nö ki
osz tá lya ké szí tet te 1938-ban. 

OTI-telep

Az or szág leg na gyobb egész ség ügyi és nyug díj biz to sí tó tár sa sá ga, az OTI (Or szá gos Tár sa da -

lom biz to sí tó Igaz ga tó ság) egy épí tõ ipa ri moz gal mi szer ve zet tel ös  sze fog va el ha tá roz ta, hogy szo -

ci á lis cél lal, de szi go rú an üz le ti ala pon nagy sza bá sú la kás épí té si ak ci ót in dít. A 750 la ká sos „Hor thy

Mik lós ker tes csa lá diház-te lep” egyes épü let tí pu sa i nak ter vét az 1939. évi terv pá lyá za ton dí ja zott

41 ma gán épí tész ké szí tet te. Az épít ke zés 1940-tõl 1944-ig folyt. Az an gyal föl di te lep egy ben az

épí té si vál lal ko zók re fe ren cia te rü le te is lett. Ha va la ki a sa ját tu laj do nú tel ké re egy csa lá di há zat

akart épít tet ni, az aján lott terv rajz tí pu sok va la me lyi ké bõl vá laszt ha tott, és a te le pen meg épít ve is

meg te kint het te. A há zak kö zött ta lá lunk önál ló csa lá di há za kat, iker há za kat és sor há za kat. Ezek

stí lu suk ban az ak ko ri kor sze rû épí té si el ve ket igye kez tek meg va ló sí ta ni, de fel hasz nál ták a né pi épí -

té szet stí lus ele me it is. 

A la ká sok egy vagy két szo bá ból, kony há ból, elõ szo bá ból, kam rá ból, für dõ szo bá ból, WC-bõl áll -

tak, pad lás sal, pin cé vel. Min den la kás hoz kis kony ha kert is tar to zott, így a leg szük sé ge sebb zöld -

ség fé lét ott hon is meg tud ták ter mel ni.

Az OTI magdolnavárosi te le pé nek fel épí -
té se (a mun ká la tok 1940-ben in dul tak meg, és
vé gül 750 csa lá di há zat ered mé nyez tek), il let ve
a Tomori úti, Gyer mek té ri kis la ká sos bér há -
zak fel épí té se lé nye ge sen hoz zá já rult An -
gyal föld la kás hely ze té nek és vá ros kép ének
ja ví tá sá hoz.

Jellegzetes tripoliszi ház 
A characteristic Tripoli house 
Charakteristisches Haus in Tripolis
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Az OTI szi go rú fel té te lek hez kö töt te a ki uta lást. Há rom- vagy több gyer me kes fizetõképes csa lá -

dok pá lyáz hat tak a la ká sok ra. Az OTI pon tos lak bérfizetést kö ve telt meg, me lyet a te le pen élõ el -

len õre ik haj tot tak be. En nek fe jé ben írás ban vál lal ta, hogy húsz év fo lya ma tos helybenlakást

kö ve tõ en a la ká sok a bér lõk tu laj do ná ba men nek át. A te lep ere de ti leg csu pán szám mal je lölt ut cái

sa já tos ne ve ket kap tak.

A te lep re kö zös sé gi-kul tu rá lis épü let töm böt is ter vez tek az ide köl tö zõ egy sze rû mun ká sok szá má -

ra. A Hor váth Sza bolcs ter vei alap ján 1939-ben meg kez dett épít ke zés ze rint könyv tár, ol va só te rem,

elõ a dó ter mek, nap kö zi ott hon, hat száz sze mé lyes mo zi, ét te rem és la ká sok is he lyet kap tak vol na.

A svéd min ta alap ján a la kó ne gyed kö ze pé re ál mo dott kul túr ház épí té se azon ban a há bo rú mi att

fél be sza kadt.

A vá ros tér be li ter jesz ke dé se a ko ráb ban
kül vá ros nak szá mí tó Nagy kör úton tú li
mun kás- és ipa ri ne gye dek be-, il let ve új ra -
é pí té sé vel foly ta tó dott. En nek ke re té ben
ke rült sor min de nek elõtt Újlipótváros kö -
zép pol gá ri bér pa lo ták kal va ló be épí té sé re.
A Hor thy -kor ban a szá zad for du ló hoz vi szo -
nyít va ke ve sebb köz épü let ké szült Bu da -
pes ten, ezért a mo dern épí té szet leg fõbb
pró ba kö vé vé több nyi re a la kó ház-épít ke zés
vált. A Bauhaus esz mé nyé nek meg fe le lõ en
az újon nan épí tett bér há zak épí té szei már

gya kor ta sza kí tot tak a historizáló ek lek ti -
ká val, hogy ki pró bál ják a tisz ta geo met ri kus
for má kat.

A gaz da sá gi vál ság ál tal ki vál tott tö me ges
mun ka nél kü li ség eny hí té sé re rend sze re sí tett
szük ség mun kák ki fe je zet ten az út- és csa tor -
na épí tés re irá nyul tak. 1939-ben a du nai rak -
par tot for gal mi út tá fej lesz tet ték. Az épít -
 ke zé se ket a mint egy 25 000 fõt fog lal koz ta tó
köz sé gi vál la la tok és szin tén fõ vá ro si tu laj -
don ba ke rült köz üze mi és köz le ke dé si vál la -
la tok be vé te lei tet ték le he tõ vé.

A Babér telep az 1960-as években
Laurel grounds in the 1960’s
Babér-Siedlung in den 1960er Jahren



A Palatinus há zak

A Palatinus há zat, a 70–90 m2-es, ti pi kus nagy pol gá ri la ká sok kal ren del ke zõ épü let töm böt Vi dor

Emil ter vei alap ján 1912-ben ad ták át. A für dõ szo bák ba a he ti egy sze ri me leg vi zet a Mar git szi -

get hõ for rá sai biz to sí tot ták. Meg épí té se kor az alag sor ban ke rült el he lye zés re a köz pon ti por szí -

vó, mely re eme le ten ként csat la koz hat tak a la ká sok. Tan tusz be do bá sa után le he tett hasz nál ni.

Az Új pes ti rak part 8-as épü let mély ga rá zsá ban mû kö dõ ben zin kút a kör nyék la kó i nak biz to sí -

tot ta az üzem anyag-el lá tást. Ma már ter mé sze te sen nem mû kö dik, ga ráz  zsá ala kí tot ták.
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Újlipótváros 
Újlipótváros Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga tá si ke -
rü le te i nek le írá sa sze rint az V. ke rü let ré sze volt.
Az V. ke rü let ne ve ere de ti leg Li pót vá ros, amely
1873-ban a kö vet ke zõ ré szek bõl állt: Li pót vá -
ros bel te rü le te és kül te rü le te, va la mint a Mar -
git szi get. Li pót vá ros ré gi bel te rü le te ma is e
né ven sze re pel. Az ak ko ri kül te rü le tet csak a
XIX. szá zad vé gén par cel láz ták és ne vez ték el
Újlipótvárosnak, mely nek épí tés tör té ne te ek -
kor kez dõ dött. A csak nem la kat lan vá ros rész -
ben a ki egye zés után le he tõ vé vált gaz da sá gi
fej lõ dés ré sze ként az élel mi szer ipar, a tex til -

ipar és a fa fel dol go zó ipar nagy üze mei jöt tek lét -
re és fej lõd tek di na mi ku san. Az ipa ri lé te sít -
mé nyek azon ban né hány év ti zed után las san
kezd tek ki fe lé szo rul ni a mai Szent Ist ván kör -
út tal észak ról ha tá ros te rü le ten. Az 1920-as
évek vé gé ig ezen a kör nyé ken még a gyá rak,
fa áru- és építõanyagtelepek, va la mint föld szin -
tes há zak, sõt nyo mor te le pek vol tak több -
ség ben. Újlipótvárosban a XX. szá zad ele jén
kez dõ dött a nagy vá ro si bér ház épít ke zés a Pa -
la tinus há zak kal, il let ve a Szent Ist ván kör út
és Vá ci út ele jé nek né hány épü le té vel. 

Kü lö nö sen hír hedt nyo mor te lep volt a Víg -
szín ház mö gött, a Pan nó nia ut cá ban ta lál ha -
tó Suhajda-telep, amely nek 260 la ká sá ban
mint egy ezer em ber la kott. A 8–15 m2 alap -

te rü le tû la ká sok egyet len szûk, föl des, fût he -
tet len ba rakk szo bá ból áll tak, ame lye ket a te -
le pen ál ló ha tal mas ko csi szí nek, is tál lók tég-
  la fa lak kal tör té nõ fel osz tá sá val ala kí tot tak

Palatinus házak
Palatinus houses
Palatinus Häuser
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tot tak ki. A bér le ti szer zõ dés ér tel mé ben vil -
lany vi lá gí tást be ve zet ni, kály hát el he lyez ni
csak sa ját költ sé gen, a tu laj do nos be le egye -
zé sé vel le he tett, de ezek díj ta la nul Suhajda
tu laj do ná ba ke rül tek. A te le pen ural ko dó kö -
rül mé nyek rõl és a bér le ti fel té te lek rõl a Nép -
sza va 1924. szep tem ber 26-i szá má ban kö -
zölt fel há bo ro dott han gú tu dó sí tást. 

Tíz év vel ké sõbb Hu nya di Sán dor így em -
lé ke zik: „Bu da pest már gaz dag volt, de még ál -
mos, lus ta, kis pol gá ri an ko rán fek võ. Né pe sze-
  ret te a kug lit és a sört. A Li pót vá ros pe dig egé -
szen kül vá ros nak szá mí tott. Csu pa üres te lek,
ócskavaskereskedés. Roz zant pa lán kok, ame -
lyek kö rül ki nõtt a fû. Bér ház alig volt a Li pót-
kör úton, el len ben ott emel ke dett a Haggen -
macher-malom óri ás épü let komp le xu ma füst-
 oká dó ké mé nye i vel.”

Azok a ház sor ok, ame lyek e vá ros rész va -
ló di, új ar cu la tá nak ki ala ku lá sát je len tet ték,
in kább az 1930-as évek szü löt tei. A tu da tos
vá ros ter ve zés ré sze ként a fõ vá ros kü lön le ges
adó ked vez mé nyek kel, il let ve kö ve tel mény -
rend szer rel ösz tö nöz te a ter ve zõ ket, hogy túl -
lép je nek a szá zad vé gi histori záló és a há bo rú

utá ni neo ba rokk épí té sze ti di va to kon, és mo -
dern stí lu sú épü le te ket ter vez ze nek ké nyel -
mes, kom for tos la ká sok kal. 

1930 és 1934 kö zött ala kí tot ták ki a
Szent Ist ván par kot az egy ko ri Neuschloss-
féle Pa do lat (par ket ta) gyár he lyén, a Mar -
gitszi get tel szem ben. 1937-ig jó részt el  ké-
 szül tek a par kot öve zõ há zak is, köz tük a
Dunapark ká vé há zat ma gá ba fog la ló tömb,
amely a kör nyék leg ele gán sabb épü le te. 
A Köz mun ka ta nács ren de zé si ter ve alap ján
a Csanády ut ca fö lött egy ka pu ként át íve -
lõ ha tal mas épü let zár ta vol na le a tér ke le -
ti ol da lát, ez azon ban nem va ló sult meg,
vi szont 1943-ban Ham bur ger (Há mos) Ist -
ván raj zai nyo mán még be fe jez ték a Po zso -
nyi út 53–55. alat ti épü le tet. Je len tõs
egy há zi épü let ké szült el a Po zso nyi út vé -

gén: az 1940-ben fel szen telt re for má tus
temp lom.

A vá ros rész új há za i ban fõ ként a pol gár -
ság kö zép ré te gei és a sza bad fog lal ko zá sú ér -
tel mi sé gi ek, or vo sok, mér nö kök, új ság írók
és mû vé szek ta lál tak ott hon ra. Kö zü lük so -
kan zsi dó szár ma zá sú ak vol tak. 

Gyerekek a Szent István parkban 1935-ben (BTM Kiscelli Múzeum)
Children in Saint Stephen park in 1935 • Kinder im Sankt Stephan Park, in 1935
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A Köz mun ka ta nács újlipótvárosi ter vei

Gróf Csáky Ist ván 1931 de cem be ré ben a Vá ro si Fu tár cí mû li pót vá ro si lap ban a kö vet ke zõ tá jé -

koz ta tást ad ta köz re a Köz mun ka ta nács kül sõ li pót vá ro si fej lesz té si ter ve i rõl: „Az V. ke rü let nek

a Li pót kör út tól észak ra esõ ré sze az utol só 10 év ben ro ha mos fej lõ dés nek in dult. (…) Ez a ro ha mos

fej lõ dés azon ban szük sé ges sé te szi, hogy en nek a vá ros rész nek ki ala ku lá sát elõ re lá tás sal ma ga -

sabb szem pont ok ból irá nyít suk. (…) A köz le ke dé si kö ve tel mé nyek meg kí ván ták a Hun gá ria körú-

tat Óbu dá val és a Szt. Mar git szi get tel ös  sze kö tõ új híd fel épí té sét, az utak meg nyi tá sát,

ki szé le sí té sét és szint be ho za ta lát, a li pót vá ro si ipa ri vas úti vá gá nyok ki te le pí té sét, te rek és par -

kok lé te sí té sét. Itt lesz al kal munk ar ra, hogy az uccáknak a mo dern köz le ke dé si esz kö zök fo ko zott

for gal ma ál tal meg kí vánt osz tá lyo zá sát és a há zak sar ka i nak a ke resz te zõ dé se ken va ló kö te le zõ le -

tom pí tá sát vég re hajt suk. (…) A köz egész ség ügyi és esz té ti kai kö ve tel mé nyek ma guk után von ták

a Du na-part ren de zé sét és fá sí tá sát, a füs tös és bû zös üze mek ki te le pí té sét, hogy ez ál tal nem csak

az ottlakást te gyük kel le me seb bé, ha nem for dít va, a Szt. Mar git szi get nek is hoz zá mél tó ki lá tást

és kör nye ze tet biz to sít sunk a pes ti par tok ra. (…) A Fõ vá ro si Köz mun kák Ta ná csa vég re haj tot ta

a li pót vá ro si új park mun ká la ta it (…) a nö vé nyek el van nak ül tet ve és a jö võ nyá ron síma sé tá nyo -

kon és zöl del lõ fák és sö vény so rok egy elõ re még zsen ge ár nyé ká ban kö zön ség fog sé tál ni, a ját szó -

te re ken gye re kek fog nak ját sza doz ni és a meg nyi tott Új pes ti rak par ton au tók fog nak gör dül ni,

él vez ve a szi get és a hegy vi dék pá rat lan pa no rá má ját. A park kör vo na lán pe dig az ér té ke seb bé vált

új tel ke ken re mél he tõ en rö vi de sen büsz ke bér há zak, ho tel és üz let há zak fog nak emel ked ni. Az új

park ten ge lyé ben a Csanády ucca tor ko la ta fe lett pe dig azt át hi dal va fog emel ked ni Pest má so dik

fel hõ kar co ló ja. A park ma ga egye dül ál ló lesz a ma ga ne mé ben, mert ú.n. fran cia kert lesz, ami lyen

még nincs fõ vá ro sunk ban. Nyí rott zöld fa lak közt szé les gyep pá zsi tos pers pek tí vák, hos  szú, ár nyé -

kos aléek és lomb sá to ros ol va só he lyek lesz nek ott, élõ fa lak kö zé rej tett, sül  lyesz tett ho mo kos ját -

szó te rek és egy ha tal mas víz tü kör, amely ben az egész lát vány meg két sze re zõ dik.”

Fatelep és modern bérházak az Újlipótvárosban 1910 körül
Timber depot and modern tenement houses in Újlipótváros around 1910
Holzlager und moderne Mietshäuser in Újlipótváros um 1910
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Az 1930-as évek vé gé re ki épült ut cai
vil lany vi lá gí tás a szé pü lõ fõ vá rost még cso -
dá la to sab bá tet te. A Szent Ist ván Vá ros cí -
mû lap 1938 áp ri li sá ban így tu dó sít er rõl a
ha tal mas ered mény rõl: „A Dunaparton vé -
gesvégig, mint va la mi brilliáns nyak lánc, úgy
tün dö köl a te mér dek kis és nagy vil lany lám -
pa. (…) Nagy sze rû él mény vil lany fény ben
lát ni Szent Ist ván vá ro sát. (…) Mind ös  sze
né hány esz ten dõs az Új-Li pót vá ros, a Po zso -
nyi út két ol da lán tá madt mo dern ház sor ok,
me lyek új éle tet és színt ad tak az egész vá ros -
rész nek (…). A Vá ci úti gyá rak so ra és a par -
kok hall ga ta gon és sö té ten me red tek a pes ti
éj sza ká ba. Csak az óta ele ve nek és ked ve sek

Szent Ist ván vá ro sá nak es téi, mi ó ta a vil lany -
vi lá gí tás szin te má ról-hol nap ra lel ket ön tött
az al vó vá ros rész be.” Va ló ra vált te hát a
Csáky gróf ál tal 1931-ben fel vá zolt kép:
Újlipótváros han gu la tos és szép vá ros -
rés  szé ala kult.

Újlipótváros te le pü lés szer ke ze té nek sa -
já tos sá ga a mér ta ni lag szer kesz tett út há ló -
zat, az ún. „Újlipótváros koc ka”. Az újli pót -
városi la kó épü le tek épí té sze ti jel leg ze tes sé -
ge i hez tar to zik a két szo ba-hal los la kás -
nagy ság, a ke re tes – ki sebb zöld fe lü le tet kö-
  rül öle lõ – be épí té si mód, az ut cai nyi tott
vagy zárt er ké lyek, a föld szin ti elõ csar nok
ne me sebb kõ vel bur ko lá sa.

Berger Rezsô felvétele

A Pannónia utca 12-es számú ház lépcsôháza az 1930-as években (BTM Kiscelli Múzeum)
The staircaseof the house at Pannónia street 12 in the 1930’s 
Treppenhaus des Hauses Pannónia Str. 12 in den 1930er Jahren
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Míg az 1800-as évek el sõ fe lé ben a ke res ke -
de lem, ké sõbb egy re in kább a fel dol go zó ipar
vált a fej lõ dés fõ haj tó ere jé vé. A bu da pes ti
ter mény ke res ke de lem köz pont já ban fõ ként a
bú za ex port ja állt. E te vé keny sé gi ág gaz da sá -
gi élet ké pes sé gét meg erõ sí tet te a ma lom ipar
fel fu tá sa: ez lett a szá zad vé gén Bu da pest ipar -
fej  lõ dé sé nek hú zó ága za ta. A XIX. szá zad má -
so dik fe lé tõl a Du na men tén le hor gony zott
ha jó mal mok is meg je len tek, ame lyek ga bo nát
õröl tek, vagy kal ló ma lom ként a gyap jú ból ké -
szült posz tó szö vet tö mö rí té sét, vá nyo lá sát,
kal ló zá sát vé gez ték. A bu da pes ti ma lom ipar
egyi ke volt a vi lá gon a leg na gyob bak nak,
szin te az egész Mo nar chia liszt irán ti szük ség -
le tét ki tud ta elé gí te ni. A ma lom ipar az zal is

„pél dát mu ta tott”, hogy itt nö ve ked tek meg
elõ ször a vál la lat mé re tek, és ezen a te rü le ten
ját szó dott le elõ ször szá mot te võ tõ ke kon -
cent rá ció (13 bu da pes ti ma lom ból 12 volt
rész vény tár sa ság). 1895-ben a fõ vá ros 3200
mun kást fog lal koz ta tó 13 bú za õr lés re sza ko -
so dott mal má nak mint egy fe le a kül sõ Li pót -
vá ros ban he lyez ke dett el: a Pan nó nia Gõz-
  ma lom Rt. a Pan nó nia és Ipoly ut cák ke resz -
te zõ dé sé nél, az Unió és Ár pád gõz mal mok a
Li pót krt., Vi seg rá di és He ge dûs Gyu la ut cák
ál tal ha tá rolt te rü le ten, az Er zsé bet gõz ma -
lom az Új pes ti rak par ton, a Ke rek ma lom az
az óta meg szûnt Bo dor ut cá ban állt. A Reisz
test vé rek ál tal 1879-ben ala pí tott ma lom köz -
ke le tû ne ve Pirosmalom volt. 

Gaz da ság, ipar

Az Erzsébet gôzmalom az 1870-es évek elsô felében 
Erzsébet steam mill in the first part of the 1870's years 
Die Elisabeth-Dampfmühle in der ersten Hälfte der Jahre 1870
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A ma lom ipar mel lett a hús fel dol go zás, va -
la mint a szesz- és sör gyár tás is fej lõ dött. Ez
utób bi szá má ra a sa já to san nagy vá ro si fo -
gyasz tói szo ká sok (sör ivás) te rem tet ték meg
a szé les fel ve võ pi a cot. Az 1850-es évek ben
Ullmann do hány rak tá ra mel lett épült fel a
Tüköry sör fõz de, ezért a Fegy ver gyár ut cát (a
Szent Ist ván kör út egy ko ri ne ve) egy ide ig
Tüköry Dammnak ne vez ték. A te me tõ sar -
ká nál a Vá ci út és a Neuerbauter Schutz
Damm, il let ve a Le hel ut ca ta lál ko zá sá nál
szin tén sör fõz dét, a Szt. Ist ván kör út 2–12.
szá mú há zak he lyén Spigel Jó zsef sör há zát, a
Kül sõ Vá ci út 61. alatt Engl Ber nát és tár sa
pá lin ka- és ecet gyá rát je lö li Joseph Hauffler
1854-es tér ké pe. A Licht-féle csont õr lõ üzem
a Vá ci út és Ró bert Kár oly krt. sar kán 1850-tõl
üze melt. 

A vá ros épí té si te vé keny ség élén kü lé se ma -
ga után von ta a tég la gyár tás, a vas- és fém ipar,

va la mint a köz le ke dé si esz kö zök gyár tá sá nak
fej lõ dé sét. 

Jó pél da er re az 1860 elõtt ala pí tott Kincs -
tá ri Tég la ve tõ a Vi za fo gó te rü le tén, Neuschloss
J.és fiai te le pe az Obere Donauzon (Po zso nyi út),
Neuschloss Kár oly és fiai gõz fû rész üze me a fel -
sõ rak par ton, a Ráth test vé rek gyá ra a Vá ci út
34. alatt, a Pa do lat Gyár a Kár pát ut ca vo na lá -
ban, a Szent Ist ván park he lyén.

Az 1860-as évek tõl a ma lom ipar mel lett a
vas- és fém ipar tér hó dí tá sa jel lem zõ. Ek kor lé -
te sül tek pél dá ul az El sõ Ma gyar Gép gyár üze -
mei a Vá ci úton, a Rönt gen és Victor Hugo
ut cák kö zött. 1860-ban ala pí tot ta Höcker
An tal Gõz ka zán- és Gép gyá rát, ame lyet ké -
sõbb az Acél ön tõ és Csõ gyár né ven je gyez tek.
1866-ban jött lét re a Ganz Ha jó gyár, a ké sõb -
bi Ganz Da nu bi us Ha jó- és Gép gyár. Láng
Lász ló 1868-ban nyi tot ta meg gép ja ví tó mû -
he lyét, a ké sõb bi Láng Gép gyár elõd jét.

A gyár látképével díszített számla 1893-ból 
Invoice decorated with the view of the factory from 1893
Eine mit der Ansicht der Fabrik gezierte Rechnung aus dem Jahre 1893
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Ha jó gyár 

1858-ban jött lét re a Nép szi get öb lé ben a fõ vá ro si

Du na-sza kasz leg na gyobb té li ki kö tõ je és ha jó ja -

ví tó mû he lye. A ké sõb bi an gyal föl di ha jó gyár tás

böl csõ je egy 1864-ben ala pí tott ko vács mû hely volt.

Tu laj do no sa Hartmann Jó zsef gé pész-ko vács

éve kig a leg hí re sebb kül föl di ha jó gyá rak ban ta nul -

má nyoz ta a ha jó gyár tás mes ter fo gá sa it. Az egy -

ko ri ko vács mû hely bõl sok köl töz kö dés és át ala-

 kí tás után jött lét re az An gyal föl di Ha jó gyár, amely

a ké sõb bi ek ben is több ször át ala kult. 1871-ben

Schönichen Hermann, Hartmann volt ha jó zá si

fel ügye lõ je is sa ját ha jó gyá rat ala pí tott. 1889-ben

be kö vet ke zett ha lá lu kat kö ve tõ en a két te le pet a

bank tõ ke vet te ke zé be, s 1891-ben meg ala pí tot ták a Da nu bi us Ha jó és Gép gyár Rt.-t. 1896-tól Danubius–

Schönichen–Hartmann Egye sült Ha jó és Gép gyár Rt. né ven mû kö dött, majd 1911-ben Ganz és Tsa

Da nu bi us Gép- Va gon- és  Ha jó gyár Rt. né ven egye sült a Ganz kon szern nel. Az el sõ vi lág há bo rú után

olasz kéz re ju tott gyár meg szen ved te a vi lág vál ság éve it. Vál to zás csak 1934-tõl kö vet ke zett be a Shell

tár sa ság meg ren de lé sei és a Du na-ten ger ha jó zás meg in du lá sá val. A má so dik vi lág há bo rú kez de te újabb

meg ren de lé se ket ered mé nye zett. 

A Ganz Danubius munkásai 1902-ben 
The workers of Ganz Danubius in 1902 
Arbeiter von Ganz Danubius in 1902

Hajógyári sólyatér
Slip-way of the ship building factory
Stapel der Schifffabrik



Láng Gép gyár 

1868-ban a po zso nyi szü le té sû Láng Lász ló ma lom ipa ri be ren de zé sek kel fog lal ko zó mû helyt nyi tott a

kül sõ Vá ci úton. 1873-ban a szé pen fej lõ dõ vál lal ko zás ré szé re meg vá sá rol ta a Ró zsa-fé le ke mé nyí tõ -

gyár épü le te it, és meg nyi tot ta a gõz gé pe ket elõ ál lí tó Láng Gép gyá rat. 1882-ben már sa ját vas ön tö dét

lé te sí tett. Az 1890-es évek re a gyár fe dez te Ma gyar or szág egész gõz gép szük ség le tét.

1903-ban ve zet ték be a tur bi nák gyár tá sát, s a gyá rat im már az örö kös, Láng Gusz táv ve ze té sé vel to vább

mo der ni zál ták. A Láng Gép gyár ma gá ba ol vasz tot ta a szom szé dos Sangerhauseni Gép-gyá rat és az

Eisele Gyá rat. 1911-ben az üze met meg vá sá rol ta a Hi tel bank, és rész vény tár sa ság gá ala kí tot ta át.

A há bo rú utá ni vál sá gos éve ket kö ve tõ en 1934-tõl új fel len dü lés kez dõ dött. Egy re több or szág ba

szál lí tot tak tur bi ná kat és dí zel mo to ro kat. 1938-ban a Láng be ke be lez te kar tell tár sát, a Röck-gyárat.

En nek ered mé nye kép pen a ka zán gyár tás ban is a leg erõ seb bek kö zé ke rül tek. A má so dik vi lág há -

bo rú ide je alatt je len tõs volt a ha di ter me lés.
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Láng László 1916-ban 
Láng László in 1916 
Láng László in 1916
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A Melocco-gyár számlalevele 1897-bôl
The invoice letter of the Melocco factory from 1897
Rechnungsbrief der Melocco Fabrik aus 1897
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Az 1867-es ki egye zést kö ve tõ en az ipar fej  -
lõ dé sét, a vál la la tok lé te sí té sét az adó ked -
vez mé nyek és az idõ köz ben lét re hí vott pénz -
in té ze tek is elõ se gí tet ték. An gyal föl dön to -
váb bi len dü le tet adott az út há ló zat ren de zé -
se és a köz le ke dés-szál lí tás fej lõ dé se (amint
azt a vá ros épí tés rõl szó ló fe je zet ben ol vas hat -
juk). En nek meg fe le lõ en a vám vo na la kat is
kij jebb kel lett tol ni. 

A Vá ci Vám a Fer di nánd híd tól az Aré na
(ma Dó zsa György) út és a Vá ci út sar ká ra,
1900-ban a kör vas út vo na lá ra ke rült. Az utol -
só vám ház a Vá ci út vé gén, köz vet le nül az
Észa ki Vas úti Ös  sze kö tõ híd elõtt – a Vá ci út
206. szám alatt – nyert el he lye zést a 30-as évek
vé gén egy pa vi lon sze rû épü let ben.

Az utolsó vámház épülete a körvasútsor vonalán 
The building of the last custom-house 
on the line of the circle railway 
Gebäude des letzten Zollhauses auf der Linie der Kreisbahn

A Vulkán Gépgyár Rt. egykori épülete a Váci úton 
The former building of Vulkán Gépgyár Rt. at Váci street 66 
Das ehemalige Gebäude der Vulkán-Maschinenfabrik AG.Gépgyár Rt. in der Váci-Str. 66.
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Az 1870–80-as évek ben szá mos gyár kezd -
te meg mû kö dé sét, pél dá ul a hí res Schlick
és Nicholson gyár, ame lyek a XX. szá zad ele -
jén egye sül tek, a Wörner gyár, a Gutjár és
Müller (a ké sõb bi Vul kán gyár), a Lin zer-fé -
le Szesz finomító, a Walzer és Grünbaum gyá -
rak, az Új la ki Mész- és Ce ment gyár, a
Zarzetzky Gyu fa gyár, a Hötzker Vas ön tö de
és Gép gyár, az Eisele Ka zán- és Gép gyár, a
Tarnóczy gyár, a Ci kó ria Ká vé gyár, il let ve az
1888-ban ala pí tott El sõ Ma gyar Me zõ gaz -
da sá gi Gép gyár a Vá ci út 19.-ben. 1889-ben
ala kult meg az El sõ Ma gyar Csa var gyár Rt.,
amely hos  szú év ti ze de ken át ke rü le tünk leg -
na gyobb üze mei kö zé szá mí tott. 1893-ban
kezd ték épí te ni a Ma gyar Vil la mos sá gi Tár -

su lat – a mai Elekt ro mos Mû vek – épü le tét
a Drá va ut cá nál.

1890 és 1910 kö zött az ipa ri üze mek szá ma
meg há rom szo ro zó dott, és ha son ló arány ban
nõtt a 20 mun kás nál töb bet fog lal koz ta tó
kö zép- és nagy üze mek szá ma. Az utób bi ak
1910-ben már négy szer an  nyi mun kást fog -
lal koz tat tak, mint két év ti zed del az elõtt.

A szá zad for du lón kezd te meg mû kö dé -
sét az El sõ Ma gyar Szeszfinomító és az Er -
zsé bet Ke nyér gyár, a Ma gyar Acél gyár, az
Ori on Hõ pa lack gyár elõd je, a Kremeneczky
Lám   pa gyár, a Tu dor Ak ku mu lá tor gyár, a
Ju ta gyár és az 1905-ben Kár mán Mi hály
pa szományosmester ál tal ala pí tott Pa szo -
mány gyár.

Klösz György felvétele

A Nicholson Gépgyár berendezései a millenniumi kiállításon 
The equipment of Nicholson machine factory at the millennium exhibition
Die Anlagen der Nicholson Maschinenfabrik auf der Milleniumsausstellung
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A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban az
ipar to váb bi fej lõ dé se kö vet ke zett be, új üze -
mek és szol gál ta tók te le pül tek meg An gyal -
föl dön. Lász ló Zol tán gyõ ri la ka tos mes ter
né me tül ki ej tett mo nog ram já ról kap ta ne vét
az Elzett Zár- és La kat gyár. Az 1919-ben
Gyõr ben ala pí tott cég kis ipa ri vas áruk gyár -
tá sá val kezd te mû kö dé sét, majd bú tor- és
épü let zá rak, la ka tok gyár tá sá ra állt rá. Ma gas
nem zet kö zi szín vo na lon dol go zott a Robert
Bosh GmbH né met cég 1918-ban lé te sí tett
bu da pes ti fióküzeme, amely el sõ sor ban az
anya vál la lat Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho -
zott au tó vil la mos sá gi cik ke i nek ja ví tá sát vé -
gez te. A má so dik vi lág há bo rú alatt a 400
mun kást fog lal koz ta tó vál la lat már gyár tói te -
vé keny sé get is vég zett. (1952 után Au tó vil -
la mos sá gi Fel sze re lé sek Gyá ra né ven ál la mi
vál la lat ként mû kö dött to vább.)

Az 1908-ban a Richter és Tár sa cég ál -
tal ala pí tott Rico Köt szer mû ve ket 1919-ben
az ál lam vet te át, és 1948-ig Rico Ma gyar
Köt szer mû vek Rt. né ven üze mel tet te.
A nagy au tó gyár tó cé gek kö zül több is sz-
er viz ál lo mást lé te sí tett An gyal föl dön. Épí -
té sze ti leg is ki emel ke dett ezek kö zül az
Aré na (ma Dó zsa György) úti Fi at Szer viz
épü le te, mely Quittner Er vin ter vei alap -
ján 1936-ban és 1938-ban két sza kasz ban
épült.

Mi vel a la ko sok szá ma rend kí vü li mér ték -
ben meg nõtt, a kül vá ro si la kos ság sze rény fo -
gyasz tói igé nye it ki elé gí tõ szol gál ta tó, il let ve
be dol go zó jel le gû kis ipar és a kis ke res ke de -
lem is vi rág zott. 

A la kos ság élel mi szer-szük ség le tét biz to sí -
tot ták a pi a cok is, ame lyek kö zül a leg ré geb -
bi a Fer di nánd híd lá bá nál ala kult ki.

Az Elsô Magyar Csavargyár 1895-ben 
The First Hungarian Screw Factory in 1895 
Erste Ungarische Schraubenfabrik in 1895



A Le hel pi ac

Az 1800-as évek vé gén a Vá ci te me tõ fel szá -

mo lá sá val fel sza ba du ló té ren sza bá lyo zat lan

kö rül mé nyek kö zött egy pi ac jött lét re. A Le hel

pi ac elõd je a Fer di nánd híd és a Vá ci út kö zöt -

ti há rom szög ala kú te rü le ten, a mai temp lom

he lyén ki ala kí tott nyílt áru sí tá sú pi ac volt.

A Fer di nánd té ri pi a con ural ko dó egész ség te -

len kö rül mé nyek rõl és az áru sí tás jo gi sza bály -

ta lan sá ga i ról az 1910-es évek tõl kezd ve szá mos

tu dó sí tás je lent meg.

A fõ vá ros 1897-ben öt kor sze rû vá sár csar no kot épí tett. 1903-ban már szó ba ke rült a Fer di nánd té ri

pi ac csar nok ká ala kí tá sa is, amely azon ban nem va ló sult meg. 1931-ben a ko fák és ke res ke dõk he ves

til ta ko zá sa el le né re meg kez dõ dött az Ár pád-há zi Szent Mar git-plé bá nia temp lom épí té se. 

Ek kor több terv is szü le tett az új an gyal föl di vá sár csar nok meg épí té sé re, amely

hos  szú táv ra meg ol dot ta vol na e kül vá ro si tér ség kor sze rû és hi gi é ni kus

élel mi szer-el lá tá sát. A fõ vá ros ve ze té se azon ban a rö vid tá vú, csu pán

pil la nat nyi lag ol csóbb meg ol dást vá lasz tot ta. E terv rõl így ír a ko -

ra be li saj tó: „a ren de zet le nül oda hányt desz ka bó dé kat le bont ják,

és 100 000 pen gõ óri á si költ ség gel egy for ma kül se jû ide ig le nes

bó dé pi a cot épí te nek, mely ad dig ma rad fenn, amíg a vá sár -

csar nok fel épít ve nem lesz”. A csar nok épí tés azon ban megint

csak terv ma radt, így a pi ac ha ma ro san új ra a fõ vá ros egyik

szé gyen folt ja, fer tõ zõ gó ca lett.
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A Lehel piac az 1950-es évek második felében 
The Lehel market in the second half of the 1950's years
Der Lehel-Markt in der zweiten Hälfte der Jahre 1950

A Lehel piac az 1920-as években
Lehel market in the 1920’s 
Lehel Markt in den 1920er Jahren



Az Új vi lág (Ne ue Welt) mu la tó

A mai Víg szín ház he lyén, a Tüköry sör gyár te rü le tén állt a hír hedt mu la tó, me lyet zseb met szõk,

tol va jok rab lók ta nyá já ul szol gá ló, a lo pott hol mi el rej té sé re ki vá ló an al kal mas ha tal mas fa te le pek

vet tek kö rül. (A fa ke res ke dõk azért tûr ték meg a csa var gó kat, mert így sen ki nem mer te a fát el lop -

ni.) A Li pót kör út he lyén ak ko ri ban a Tüköry-gát hú zó dott, s az ezen ve ze tõ po ros, kö ve zet len úton

biz ton sá gi okok ból kö zön ségjá rat ként „irány konf li sok” vit ték a mu lat ni vá gyó és ha za té rõ ven dé -

ge ket a Jó kai ut cai vas úti in dó ház (a Nyu ga ti pá lya ud var elõd je) és a mu la tó kö zött. A ki vi lá gí -

tat lan rak tá rak, üres tel kek, ipa ri lé te sít mé nyek és fa te le pek kö zött meg hú zó dó, fa ke rí tés sel el zárt

épü let kör nyé kén gya ko ri ak vol tak a rab ló tá ma dás ok, így a ko csi sok dup la ta ri fát kér tek a fu va rért.

A nagy, üve ges ve ran dá jú, ró mai osz lop csar no kos sör ház 500 fõs nagy ter me és kü lön szo bái éj je -

len te zsú fo lá sig meg tel tek. Tüköry sör gyá ros si ke re fel kel tet te egy bé csi vál lal ko zó ér dek lõ dé sét,

aki 1860 kö rül bér be vet te, s tíz éven át mu la tót üze mel te tett ben ne. Kül föl di „dé vaj” éne kes- és

tán cos nõ ket, Pest tánc ter me i nek 120 leg szebb tán cos nõ jét, és Pes ten ad dig is me ret len, kü lön le ges

va ri e té szá mo kat szer zõd te tett. An gol, ja pán, arab ak ro ba ták lép tek föl, a tán cos nõk erõ sen hi á nyos

öl tö zék ben (csak ál ar cot, eset leg még ci põt és kesz tyût vi sel tek) jár ták a kán kánt. Thaisz Elek rend õr  -

fõ ka pi tány sze mé lye sen, lel ke sen és rend sze re sen vé gez te a mu la tó er köl csi fel ügye let ét, me lyet az

is bi zo nyít, hogy 1872-ben fe le sé gül vet te Reich Fá nit, a mu la tó kas  szír nõ jét.  A köz le ke dé si ne héz -

sé gek el le né re a mu la tó ba éve ken ke resz tül özön lött a pub li kum, de a sok lát vá nyos ság túl sok pén -

zé be ke rült a tu laj do nos nak, s 1870 kö rül le húz ták a ro lót. A ké tes hí rû épü le tet a Víg szín ház

épí té se kor, a 90-es évek ele jén bon tot ták le.

Kultúra, szórakozás, közmûvelõdés
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A Dunapark kávéház az 1960-as években
Danube park café in the 1960’s
Dunapark Kaffeehaus in den 1960er Jahren



A Club ká vé ház

A Víg szín ház mel lett (Li pót kör út, ma Szent Ist ván kör út 16.) 1898-ban nyi tot ta meg ka pu it az elõ -

ke lõ nagy ká vé ház, aho vá elõbb „fás” vál lal ko zók, ügy vé dek, majd a mû vész vi lág kép vi se lõi is jár -

tak. A ven dé gek szí ve sen idõz tek a fe hér re lak ko zott fa la kat dí szí tõ diszk rét ara nyo zás, a pi ros

fu tó szõ nye gek, a bronz csil lá rok és a szép bú to rok nyúj tot ta ele gáns kör nye zet ben. Egy Víg szín ház

mö göt ti nyom dá ban nyom ták az Osvát Er nõ szer kesz tet te Ma gyar Gé ni uszt, ezért 1903-tól a ká -

vé ház törzs ven dé ge volt a lap szer kesz tõ sé ge. Ide járt a szín ház igaz ga tó ja Heltai Je nõ, a szín há zi

szer zõk kö zül Mol nár Fe renc, Bródy Sán dor, Amb rus Zol tán és Nagy End re, a hí re sebb szí né szek

kö zül He ge dûs Gyu la, Góth Sán dor és Ditrói Mór. 1920-tól a fe hér kü lö nít mé nye sek ter ror ak ci ó i -

nak ál lan dó cél pont já vá vált, a rob ban tá sok nak az ere de ti be ren de zés is ál do za tá ul esett. A csen -

des, sza lonjel le gû hely az át épí tést kö ve tõ en a két vi lág há bo rú kö zött ká vé ház-ét te rem ként mû kö dõ,

di zõzt al kal ma zó ze nés-tán cos, za jos és moz gal mas ven dég lá tó hely lett, ahol kár tya szo ba, ping -

pong te rem, majd rá dió te rem is nyílt. A tu laj do nos újí tá sa volt az asz ta lok ra he lye zett fo gyasz -

tásel len õr zõ szám la. 1945-tõl az ét te rem ben Tö rök ká vé zó hí vo gat ta a ven dé ge ket a 60-as évek

kö ze pé ig. 1966-ban új ra át épí tet ték, Víg szín ház ká vé ház és ét te rem lett a ne ve. A rá fi ze té ses vál -

lal ko zás 1968-ban Víg Mat róz ét te rem ként pró bált fenn ma rad ni, ke vés si ker rel. 
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né zõ Dunapark (1937, Po zso nyi út), ahol a
leg mo der nebb tech ni kai vív má nyok kö zül itt
al kal maz ták elõ ször a lég kon di ci o ná ló be ren -
de zést, a fa ta pé tát és a por men tes gu mi -
pad lót. A  vá ros rész ben 1940-ben to váb bi
két ká vé ház nyílt: a Lugano a Szent Ist ván
park ban és a Colibri a Szi get ut cá ban, mely -
nek Cziffra György volt a bár zon go ris tá ja.
(A Dunapark ká vé ház 1945 után több fé le
funk ci ót el lá tott: volt bank fi ók, amely egy
fegy ve res bank rab lást kö ve tõ en vég leg be -
zárt, ét te rem, ren dez vény te rem, ék szer sza -
lon. 1968-ban meg pró bál ták ká vé ház ként
új já é lesz te ni, de a vál lal ko zás nem si ke rült.
2005-tõl új ra ven dég lá tó hely ként, mint ká-
véház-cukrászda-étterem üze mel.) 

A fõ vá ro si szín há zi élet a mil len ni um évé -
ben bõ vült to vább a Víg szín ház zal. Ez volt Bu -
da pes ten az el sõ iga zi pol gá ri szín há zi ma-
  gán vál lal ko zás, mely rá adá sul mû vé szi leg is
meg újí tot ta a ha zai szín ját szást. A Nem ze ti
Szín ház meg szo kott te át rá lis já ték stí lu sá val
sza kít va, a Víg szín ház meg ho no sí tot ta a
könnyed és ter mé sze tes elõ adás mó dot.

Az 1896-ban meg nyílt Víg szín ház, majd a
Li pót kör út ki épü lé se az 1910-es évek ben fel -
pezs dí tet te a ko ráb ban ki halt kör nyék éle tét.
A Li pót kör úton elõbb két fé nyes ká vé ház csa -
lo gat ta a ven dé ge ket: a Víg szín ház (1896,
1936-tól Victoria) és a Club (1898), majd
1912-ben kö ve tet te õket Mi kes Já nos ká vé-
 há za (1914-tõl Ro dos tó). 

A Palatinus-há zak meg épü lé se az Új pes ti
rak part ele jén, az elõt tük hú zó dó sár ga ke ra -
mit koc kás szé les, ár nyas kor zó nem ke rül te
el az éles sze mû üz let em be rek fi gyel mét.
Az el sõ Palatinus-ház ban 1912-ben meg nyílt
a Já szai Ma ri tér elõd jé rõl, a Ru dolf trón örö -
kös tér rõl Rudolfparknak ne ve zett elõ ke lõ,
fran cia kony hát ve ze tõ, óri á si te ra szán már -
vány asz ta los, fo nott ker ti szé kes, ze ne kart is
fog lal koz ta tó, az ös  szes bel- és kül föl di la pot
já ra tó ká vé ház. Mi vel a Mar git híd ról nem ve -
ze tett le lép csõ a rak part ra, ne héz kes meg kö -
ze lít he tõ sé ge mi att el ke rül ték a ven dé gek, s
rö vi de sen be kel lett zár ni uk. 

Az 1920-as, 30-as évek ben ki épü lõ Újli -
pótváros el sõ ká vé há za a Szent Ist ván park ra



A Víg szín ház

A ke rü let rész, egy ben a fõ vá ros ékes sé ge, a Víg szín ház Her-

mann Gottlieb Helmer és Ferdinand Fellner oszt rák épí té szek

ter vei alap ján épült az el sõ je len tõs fõ vá ro si ma gán szín ház ként,

az ak ko ri bel vá ros tól mes  sze, gya kor la ti lag a „sö tét kül vá ros -

ban”. Az el sõ elõ adás Jó kai Mór Baranghok cí mû da rab ja volt,

a pla ká tok sze rep osz tá si rub ri ká it a fel lé põ mû vé szek ere de ti

alá írá sa éke sí tet te. Fél nyolc kor el sö té tült a ra gyo gó, piros

drapériás né zõ tér, és  Lenkey Hed vig Koz maAn dor pro lóg já val kö  -

szön töt te a ka lan dos ex pe dí ció részt ve võ it. „Hoz ta is ten szép

kö zön ség, bá jos höl gyek, jó urak…”

A szín ház iga zi nép sze rû ség ét a há rom nap múl va be mu ta tott

Az ál lam tit kár úr cí mû A. Bisson-darab hoz ta meg, ame lyet 55

al ka lom mal ját szot tak. Fel so rol ni le he tet len azo kat a fan tasz -

ti kus mû vé sze ket, akik a szín ház ve ze tõ mû vé szei vol tak. Pél -

da ként: Var sá nyi Irén, Makay Mar git, Gom ba szö gi El la és

Frida, Csortos Gyu la, Já vor Pál, Somlay Artur, Bul la Elma,

Su lyok Má ria, Tol nai Klá ri, Ruttkai Éva, Latinovits Zol tán,

Már kus Lász ló, Dar vas Iván, Ha lász Ju dit, He ge dûs D. Gé za. Mû vé sze ti igaz ga tó a volt ko lozs -

vá ri di rek tor, Ditrói Mó ric lett, olyan em ber, aki a leg al kal ma sabb volt ar ra, hogy kor sze rû és ma -

ra dan dó szín há zat te remt sen.

Ere de ti be fo ga dó ké pes sé ge 1860 fõ volt, amely a ké nye lem és tûz biz ton ság ér de ké ben elõ ször 1560-ra,

majd 1152-re csök kent. 

Az épü let a má so dik vi lág há bo rú ban sú lyo san meg sé rült, az új já épí tés utá ni el sõ be mu ta tó 1951.

de cem ber 21-én volt. Az 1995-ös, majd a 2006-os re no vá lást kö ve tõ en a szín ház ere de ti pom pá já ban

ra gyog. Fenn ál lá sa alatt a te át rum nem csak szí nész óri á so kat ne velt, de a leg jobb szín mû írók nem -

ze dé ke i nek re mek mû ve it ál lí tot ta szín pad ra Mol nár Fe renc tõl, Szomori De zsõn, Heltai Je nõn,

Bródy Sán do ron át Ör kény Ist vá nig.
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Népházi elôadás plakátja 
1923-ból 
The poster of a People House 
performance from 1923
Plakat einer Aufführung des 
Volkstheaters aus dem Jahre 1923

A Vígszínház 
The Comedy Theatre
Das Lustspieltheater



Ré gi mo zik nyo má ban

Az 1896-ban fel ta lált moz gó kép ko rán el ju tott a ma gyar fõ vá ros ba. A Ró bert Kár oly kör út és Le -

hel ut ca sar kán a mai Domus áru ház he lyén lé võ nagy sza bad tér sé gen, a pi ac mel lett az 1900-as

évek leg ele jén már vándormozi mû kö dött. Ezen a he lyen nyílt meg 1910-ben a Winkler moz gó, amely

1000 fõt be fo ga dó né zõ te ré vel ki emel ke dett a ko ra be li ha son ló in téz mé nyek kö zül. 1940-tõl Dé li báb,

1945-tõl Dó zsa film szín ház lett a ne ve. 

A Víg szín ház tõ szom széd sá gá ban Ró zsa Izsó 1911-ben nyi tot ta meg az Elit moz gót. Az épü let

még ma is áll.

An gyal föl dön és Újlipótvárosban a fen ti két mo zin kí vül még szá mos ki sebb mo zi nyi tot ta meg

ka pu it e ko rai idõ szak ban: A Lehelkürt ne vû a Le hel ut ca 17.-ben, a Petneházy a Petneházy ut cá -

ban, az Eifel a Te ve ut cá ban, az Uranus (ké sõbb Ha zám) és a Nép a Vá ci úton.

A han gosfilm kor sza ká ban a mo zi még na gyobb nép sze rû ség re tett szert. 1929-ben kezd te mû -

kö dé sét a Te réz vá ro si filmszínház (ké sõbb Bé ke mo zi) a Szent Lász ló ut cá ban, 1937-ben nyi tot ta

meg ka pu it a Lloyd (ké sõbb Du na, majd Odeon Lloyd) a Hollán Er nõ ut cá ban, 1939-ben nyi tott az

Ipoly mo zi a Csáky (ma He ge dûs Gyu la) ut cá ban.

Ma a haj da ni filmszínházaknak – né hány ki vé te lé vel – csak az em lé ke él. A kis mo zik he lyé be a

vi lág szín vo na lú szó ra ko zást és ké nyel met biz to sí tó mul tip le xek lép tek.
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Mészáros Lajos felvétele

Az Ipoly mozi a Hegedûs Gyula utcában
Ipoly cinema in Hegedûs Gyula street
Ipoly Kino in der Hegedûs Gyula Str.

A magyar filmeket játszó Tanács mozi 
a Szent István körúton
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjtemény
(A kép közlési joga a könyvtáré)
The Tanács Cinema which played Hungarian movies
only, at Szent István boulevard 
(Capital Szabó Ervin Library Budapest Collection, all
rights of publication reserved)
Das Kino Tanács, das ungarische Filme spielt, auf dem
Heiligen Stefan Boulevard, 1984 Die Sammlung der
Ervin Szabó Bibliothek in Budapest ( Das Bild darf mit
der Erlaubnis der Bibliothek veröffentlicht werden.)



Ke rü le tünk adott sá ga i ból kö vet ke zõ en a
köz mû ve lõ dés tör té ne te is sa ját sá go san ala -
kult. Az itt élõ rend kí vül sze gény nép ré te -
gek szo ci á lis prob lé má i ra vi szony lag ha mar
felfigyeltek a min den ko ri ál la mi ve ze tés és a
kü lön bö zõ jó té kony sá gi szer ve ze tek kép vi -
se lõi. An gyal föld így vált a jó té kony sá gi,
szo ci á lis és kul tu rá lis ak ci ók egy faj ta re fe  -
ren cia te rü le té vé. 

A XX. szá zad ele jén a la kás nyo mor eny hí té -
sé re lé te sí tett, emel lett kul tu rá lis fel ada tot is el -
lá tó nép há zak ból ket tõ is mû kö dött ke rü le tünk
te rü le tén. Az Aré na úti (ma Dó zsa György út)
nép szál ló ban a szál lás és ét ke zés mel lett könyv -
tá rat, szín tár su la tot is mû köd tet tek. Az 1911-ben
át adott Vág ut cai köz jó té kony sá gi in téz mény -
ben fog lal koz ta tó mû he lyek, elõ a dó ter mek,
könyv tár és 300 fõt be fo ga dó nagy te rem is volt.
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A fôváros elsô közkönyvtára a Vág utcában 
The first public library of the capital in Vág street 
Erste öffentliche Bibliothek der Hauptstadt in Vág Str.

A könyvtár olvasóterme 
The reading room of the library 
Lesesaal der Bibliothek



Az 1920-as évek kö ze pé tõl az itt mû kö dõ
bal ol da li be ál lí tott sá gú tár su lat Tiszay An dor
ve ze té sé vel iga zi al ko tó cso port tá nõt te ki
ma gát, hi szen re per to ár ju kon avant gárd da -
ra bok is sze re pel tek. Ugyan eb ben az idõ szak -
ban tar tot ta Platz Ru dolf a Nép ház ban Mû  hely
né ven fu tó avant gárd iro dal mi elõ adásso -
ro za tát.

Az Újlipótváros leg dé libb ré szé tõl el te -
kint ve a két vi lág há bo rú kö zött ke rü le tünk -
ben a kis ker tes há zak ban élõ fa lu si as la kos  -
ság ke ve re dett a gyá ri mun kás ság gal. A több -
nyi re sok gyer me kes csa lá dok gyak ran el ké -
pesz tõ nyo mor ban él tek. Nem vé let len, hogy
a vi lá gi és egy há zi sze re tet szol gá la tok – Vö -
rös ke reszt, Üdv had se reg, Gyer mek ba rát Moz -
ga lom stb. – szo ci á lis se gély ak ci ói er re irá-
 nyul tak. Ugyan csak ak tív be fo ga dó ja volt ez
a tá jék a szo ci a lis ta és szak szer ve ze ti moz ga -
lom nak. Ezek nek nem csak po li ti kai, de kul -
tu rá lis te vé keny sé ge is je len tõs volt. En nek

meg fe le lõ en el sõ sor ban a mun kás moz gal mi
szer ve ze tek (szak szer ve ze tek és pár tok), a na -
gyobb üze mek kol lek tí vái, az egy há zi gyü le -
ke ze tek, a jó té kony sá gi szer ve ze tek és az
is  ko lák ké pez ték a kul tu rá lis kez de mé nye zé -
sek bá zi sát.

Az an gyal föl di gyer mek ba rát ok kö zös já té -
ko kat, kul tu rá lis prog ra mo kat, hû vös völ gyi
ki rán du lá so kat, üdü lé se ket szer vez tek a leg -
sze gé nyebb gye re kek szá má ra. A Ke re kes ut -
cá ban mû kö dõ Szál lí tó mun kás ok Szak szer -
ve zet énekklub há zá ban a hí res Kül tel ki Re mény
Dal kör tar tot ta pró bá it. Ezt a kó rust a Hu ba
ut ca 20. alatt ala pí tot ták, ké sõbb köl tö zött
át a Ke re kes ut cá ba. Je len tõ sé gét a kü lön bö -
zõ fesz ti vá lo kon szer zett sok el is me rés, díj, va -
la mint a ze ne aka dé mi ai be mu tat ko zás té nye
is mu tat ja. A fel nõtt da lo sok mel lett ugyan -
itt meg szer vez ték a gyer mek ba rát ok gye rek -
kó ru sát is, amely vá rosszer te is mert té vált.
A Re mény Dal kör 1960-ig mû kö dött.
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A kültelki munkásdalárda 1909-ben 
The suburban worker spearmen in 1909
Vorstädtische Arbeitergarde in 1909
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Már a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti idõ szak ban igen je len tõs
kul tu rá lis és sport élet folyt az
olyan nagy üze mek ben, mint
a Láng Gép gyár vagy a Bu -
da pes ti Elekt ro mos Mû vek.
A Láng gyár tu laj do no sa,
Láng Gusz táv kü lö nö sen nagy
hang  súlyt fek te tett a dol go zók
szo ci á lis és kul tu rá lis el lá tá sá -
nak tá mo ga tá sá ra, sõt me cé -
ná sa volt a kör nyék is ko lá i nak
is. A gyár ban a több szak osz -
tály ban – bi li árd, bridzs, fo tó,
tu ris ta és mû ked ve lõ – mû kö -
dõ tiszt vi se lõi sport kör már az
1930-as évek ben tor na te rem mel, sport pá -
lyá val is ren del ke zett, pró ba he lyet biz to sí -
tot tak a mû ked ve lõ szín ját szó cso port és az
1929-ben ala kult Tiszt vi se lõi Dal kör szá -
má ra is. Így jött lét re a Láng Kul túr ház,
amely nek el sõ ház na gya Ró zsa Bé la lett.
Az 1940-es évek ele jén ala kult szim fo ni kus
ze ne kar hang sze re it a gyár sa ját költ sé gén
vá sá rol ta meg, ugyan így gyá ri költ sé gen
gya ra po dott a te kin té lyes mû sza ki könyv -
tár ál lo má nya is. A há bo rú után a ház ve -

ze té se a szak szer ve ze ti bi zott ság ha tás kö -
ré be ke rült.

Az is ko lák kal kar ölt ve a ke rü le ti egy há zi kö -
zös sé gek – cser ké szek, le gény- és le ány egy le tek,
mû ked ve lõ cso por tok, kul túr kö rök – a na gyobb
ün ne pe ken, il let ve va sár na po kon rend sze re sen
szer vez tek mû so ros ös  sze jö ve te le ket, is me ret -
ter jesz tõ prog ra mo kat, ki rán du lá so kat. E kö zös -
sé gek ere jét, hi tét bi zo nyít ja, hogy lét re jöt tük tõl
fog va már az ide ig le nes hely szí ne ken is kul tu -
rá lis te vé keny sé get foly tat tak.

Kassák Lajos és egyik folyóiratának címlapja
Kassák Lajos and the title page of one of his periodicals
Kassák Lajos und das Titelblatt einer seiner Zeitschriften

A Kültelki Remény Dalkör vegyeskara a Szúnyog-szigeten 
The mixed choir of the Suburban Hope Singing Circle on Szúnyog Island
Gemischter Chor von Kültelki Remény Dalkör auf der Szúnyog-Insel



A ke rü let leg ré gibb is ko lái

A Li pót-, il let ve Te réz vá ros kül tel kén 1871-ben

lé te sült az el sõ, ún. Dominik-féle is ko la. A két

tan ter mes kis is ko la a Vá ci út V. ke rü le ti ré -

szén, a Wörner gyár szom széd sá gá ban, az ún.

Dit rich–Wohlfart-féle ház ban volt el he lyez ve.

A ta nu lók a Wörner, Nicholson, Lin zer, Grün-

baum, Zarzetzky és Láng gyá rak több nyi re né -

met és tót aj kú dol go zó i nak gyer me kei vol tak.

1885-re ké szült el a Kül sõ Vá ci úti is ko la új épü -

le te a Láng gyár ral szem ben. 1895-ben ad ták át

a Szi get (ma Rad nó ti Mik lós) ut cai ele mi is ko lát. A Szent Lász ló úti is ko la 1897-ben kezd te meg

mû kö dé sét egy bér ház ban. Az is ko la vég le ges épü le te 1902-ben ké szült el.

Bárczy Ist ván is ko la épí té si prog ram já ban épült az Aré na Úti Le ány- és a Le hel Ut cai Fiú Nép is -

ko la (ma Ének-ze nei és Test ne ve lé si Ál ta lá nos Is ko la), a Pan nó nia Ut cai Ele mi Nép is ko la és Köz -

sé gi Pol gá ri Fiú is ko la, a Csa ta Ut cai Ál ta lá nos Is ko la, a Gömb Ut cai Fiú- És Le ány Ele mi Is ko la,

va la mint ugyan eb ben a tömb ben az Üteg és Kar tács Ut cai Pol gá ri Is ko la 1910 és 1912 kö zött.

Tripolisz vá ros rész gyer me kei az 1923-ban lé te sült Ba rakk is ko lá ba jár tak. Ugyan csak eb ben az év -

ben ala pí tot ták a Vá ci út 61. szám alat ti is ko la épü let ben a Vá ci Úti Köz sé gi Pol gá ri Fiú is ko lát.

Az 1945 elõtt épült is ko la épü le tek több sé gé ben ma is is ko lák mû köd nek, de a la kos ság nagy szá ma

szük sé ges sé tet te to váb bi is ko lák lé te sí té sét.
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Ok ta tás
Az 1873/74-es tan év 67 fõ vá ro si ele mi is ko lá -
já val szem ben 1896/97-ben már 151 in téz mény
fo gad ta a köz ben 70%-kal megnövekedett ta -
nu ló né pes sé get. Ezek kö zül mai ke rü le tünk te -
rü le té re négy is ko la és két óvo da ju tott. 

Az ele mi és pol gá ri is ko lai há ló zat je len tõs
mér vû fej lõ dé se 1901-ben kez dõ dött, ami kor

Bárczy Ist ván lett a köz ok ta tá si ügy osz tály ve -
ze tõ je. Pol gár mes ter ré vá lasz tá sá ig 12 ele mi
és 10 pol gá ri is ko la ké szült el Bu da pes ten, kö -
zü lük egy ele mi is ko la a Szent Lász ló ut cá ban.
Az 1909-et kö ve tõ en épült 55 új is ko la és 24
óvo da kö zül öt is ko la és két to váb bi óvo da lé -
te sült te rü le tün kön.

Sziget utcai iskola 1922–23-as tanév
School on Sziget Street Year 1922-23
Die Schule in der Sziget Straße, Schuljahr 1922-1923

Angyalföld elsô
iskolája 
a Váci út 89.-ben 
The first school of
Angyalföld 
at Váci avenue 89 
Erste Schule von
Angyalföld 
in Váci Str. 89



A leg ré gibb önál ló óvo dánk

Az ek lek ti kus stí lu sú épü let 1898/99-ben Forrai Sán dor épí tész mér nök ter vei alap ján épült a Lõ -

por tár ut ca és az An gyal föl di út sar kán „Lõ por tár Ut cai Óvo da” né ven. Ere de ti leg két kü lön ál ló,

egy más tól füg get len óvo dá nak ké szült két-két gyer mek cso port ré szé re ját szó te rem mel, mun ka te -

rem mel, pi he nõ szo bá val, ru ha tár ral, mos dó he lyi sé gek kel. A két ut ca ta lál ko zá sá nál nyí ló be já rat

két óvó nõi la kás hoz ve ze tett, az ud var ról két daj ka la kás nyílt. Szin tén Forrai Sán dor ter ve zé se az

ud va ron ta lál ha tó fa szer ke ze tû épü let, mely nek zárt ré szét tor na te rem ként, nyi tott ré szét fe dett

ját szó szín ként hasz nál ják. A ját szó színt az

1930-as évek ben ös  sze kö tõ fo lyo só val a fõ épü -

let hez kap csol ták. Az An gyal föl di Úti Óvo -

dát a fõ vá ros, a Lõ por tár ut ca it pe dig apá cák

üze mel tet ték. Utób bit 1944-ben be zár ták, az

50-es évek ele jén ta ná csi óvo da ként nyílt meg

új ra. Az óvo da ud va rok szé pí té sé re ki írt ver -

seny ered mé nye ként ek kor ke rült az óvo da ud -

va rá ra egy kis lányt áb rá zo ló szo bor. 1952-ben

ös  sze von ták a két óvo dát, s et tõl kezd ve négy -

cso por tos óvo da ként mû kö dött. 1967-ben át épí -

tés és fö dém cse re után kor sze rû, tor na te rem mel

is ren del ke zõ hét cso por tos óvo da lett. 1997-ben

fel újí tot ták az épü let te tõ szer ke zet ét és az

ud var gu mi tég la-bur ko la tot ka pott. 2006-

ban meg újult a tor na te rem és a fe dett szín.

Je len leg An gyal kert Nap kö zi Ott ho nos

Óvo da né ven mû kö dik az An gyal föl di út 1–3.

alatt. 

AZ 1800-AS ÉVEK ELE JÉ TÕL 1945-IG2.
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Az óvoda régi bejárata az Angyalföldi út és Lôportár utca sarkán
The former entrance of the kindergarten at the corner of Angyalföldi avenue and Lôportár street
Der ehemalige Eingang des Kindergartens an der Ecke der Angyalföldi-Strasse und Lôportár-Gasse

Gömb utcai óvoda
Nursery in the Gömb street
Kindergarten in der Gömb Straße
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Gyó gyí tás a ré gi An gyal föl dön

Leg ré geb bi kór há zunk, a Nyírõ Gyu la Kór ház
elõd jét, az An gyal föl di Or szá gos El me be teg
Ápoldát 1884-ben ala pí tot ták. A nagy sze be ni
és a lipótmezei in téz mény meg nyi tá sát kö ve -
tõ en ez volt a har ma dik „gyó gyít ha tat lan köz ve -
szé lyes el me be te gek” szá má ra épí tett ál la mi
fenn tar tá sú „té boly da”. A szem lé let vál tás nak
kö szön he tõ en el ne ve zé se ké sõbb Bu da pest-
An gyal föl di Ál la mi El me- és Ideg gyógy in té zet re
vál to zott. Az ere de ti leg 254 ágyas „ápolda” ha -
ma ro san túl zsú folt tá vált. Mi vel ned ves, épít -
ke zés re nem a leg al kal ma sabb te rü le ten épült,
né hány év ti zed múl va egyes épü le te it le kel lett
bon ta ni, il let ve át kel lett épí te ni. Az 1920-as
évek ben már mint egy 600 ágyon he lyez ték el a
be utal ta kat. Egy re na gyobb si ker rel al kal maz -
ták a mun ka te rá pi át: a bent la kók né hány hol -
don kert mû ve lés sel fog lal koz tak.   

Ne ves, ki vá ló or vo sok gyó gyí tot tak fa lai kö -
zött, akik kö zül töb ben egye te mi ta nár ként foly -
tat ták pá lya fu tá su kat. El sõ igaz ga tó ja az el me -
gyógy ászat ki vá ló sá ga, az épí tész Lechner Ödön

test vé re, Lechner Kár olyvolt. 1939 és 1950 kö-
 zött Nyírõ Gyu la irá nyí tot ta a mun kát, aki a Po-
 zso nyi úton la kott. A kór ház név adó ja az El me -
kór tan cí mû tan könyv és kö zel het ven tu do má  -
nyos dol go zat szer zõ je ként a gyó gyí tás mel lett je-
 len tõs tu do má nyos mun kás sá got is foly tatott.

Az 1841-ben ala pí tott, jó hí rû Pes ti Iz ra e li ta
Hit köz ség Ala pít vá nyi Köz kór há za kez dett szûk -
nek bi zo nyul ni, ezért 1889-ben a Gyár (ma:
Jó kai) ut cá ból át he lyez ték az ak ko ri Aré na út
(ma: Dó zsa György út) és Sza bolcs ut ca sar kán
épült kor sze rû, 479 fé rõ he lyes Zsi dó kór ház ba.
A fél mil lió fo rin tos épí té si költ ség több mint
fe le köz ada ko zás ból gyûlt ös  sze, a gyûj tést
Wahrmann Mór, a hit köz ség ak ko ri el nö ke, az
el sõ zsi dó or szág gyû lé si kép vi se lõ szer vez te. 

Ma gyar or szá gon az el sõk kö zött al kal maz tak
rönt gen gé pet, így a kór ház út tö rõ sze re pet ját -
szott a rönt gen di ag nosz ti ká ban. Az itt fo lyó
gyó gyí tó te vé keny ség el is me ré se ként a mil len -
ni u mi ün nep sé gek al kal má ból arany érem mel
tün tet ték ki az in téz ményt. 

Ké sõbb több ala pít vá nyi in té zet tel bõ vült
a köz kór ház: a Vá gány ut cai ol da lon 1897-ben
föl épült a Bródy Adél Gyer mek kór ház, 1910-ben

A Pesti Izraelita Hitközség Szabolcs utcai 
kórháza az 1880-as évek végén 
The hospital of Szabolcs utca of the Pest Israelite Congre-
gation at the end of the 1880's years
Das Krankenhaus der Jüdischen Gemeinde von Pest 
in der Szabolcs-Gasse am Ende der Jahre 1880

A régi belgyógyászat épülete 
a Nyírô Gyula Kórház elôdjében
The building of the former internal medicine 
in the predecessor of Nyírô Gyula Hospital
Das Gebäude der inneren Heilkunde 
im Vorgänger des Gyula Nyírô Krankenhauses
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meg nyi tott a Weiss Alice Gyer mek ágyas
Ott hon, me lyet Weiss Manf réd ipar mág nás
ado má nyá ból épí tet tek. 1906 és 1965 kö zött a
kór ház kö ze pén el he lyez ke dõ tér Bókay Já nos,
a hí res gyer mek or vos ne vét vi sel te. 

A kór ház már a II. vi lág há bo rú elõtt a pes ti
pol gár ság, a mû vé sze ti és gaz da sá gi elit gyó gyí -
tá sá nak egyik köz pont já vá vált. Be teg el lá tá sát
nyi tott ság jel le mez te: a gyógy ke zel tek leg alább
fe le nem zsi dó szár ma zá sú volt, s a szár ma zá -
suk mi att ide „szám ûzött” or szá gos és nem zet -
kö zi hí rû or vo sok val lás ra va ló te kin tet nél kül,
in gyen ke zel ték a szo ci á li san rá szo ru ló kat. 1944
má ju sá tól az épü let né met ka to nai kór ház ként
mû kö dött. 

Ma gyar or szág gyer mek egész ség ügye az
1910-es évek ben rend kí vül el ma ra dott volt: a
cse cse mõk 27%-a halt meg egyéves ko ra elõtt.
A Ma da rász ut cai Gyer mek kór háza Ró kus Kór -
ház 220 ágyas fi ók in téz mé nye ként 1929 õszén
kezd te meg mû kö dé sét ke rü le tünk ben, amely
a gyer mek ha lan dó ság le küz dé sé nek fon tos té -
nye zõ je lett. Ez az el sõ olyan fõ vá ro si gyer mek -
kór ház, amely ere de ti leg is er re a cél ra épült, s
meg fe lelt a leg ma ga sabb kö ve tel mé nyek nek
is. A kór ház el sõ igaz ga tó ja, dr. Flesch Ár min

1944-ig állt az in téz mény élén. A kor egyik leg -
ki vá lóbb gyer mek gyógy ásza volt, aki gyer mek -
gyógy ásza ti tan könyv szer zõ ként is hír ne vet
szer zett. Em lé két az épü let ben el he lye zett em -
lék táb la és a ró la el ne ve zett köz õr zi. A kór ház
1944–1946 kö zött ha di kór ház ként mû kö dött. 

Az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia had ere jé nek
XIX. szá zad vé gi fej lesz té se ke re té ben mo dern,
pa vi lon rend sze rû hely õr sé gi kór ház nyi tot ta meg
ka pu it 1899-ben a Hun gá ria kör út, Le ven te (ma
Pap Kár oly), Gömb és Haj dú ut ca ál tal ha tá rolt,
kö zel 14 hol das te rü le ten. A pa rancs no ki épü let
mel lett hét gyó gyí tópa vi lon ké szült el a két évig
tar tó épít ke zé sen. A be teg osz tá lyok mel lett vol -
tak rak tá rak, für dõ és fer tõt le ní tõ, ka zán ház,
kony ha és jég ve rem. A kór ház zárt osz tá lyán ke -
zelt be teg fog lyok szö ké sé nek meg aka dá lyo zá sá -
ra õr sé get al kal maz tak. A fo gá sza ti am bu lan ci án
pol gá ri be te ge ket is fo gad tak. Az I. vi lág há bo rú
alatt ba rak ko kat ál lí tot tak fel, hogy még több fé -
rõ hel  lyel ren del kez ze nek, va la mintbak te ri o ló -
gi ai és rönt genla bo ra tó ri um mal bõ vült az in -
 téz mény. 1932-ben al kal maz tak elõ ször az osz -
tá lyo kon – a kór ház te rü le tén la kó apá cák mel -
lett – egész ség ügyi ka to ná kat be teg hor dó, mû -
tõs se géd és más mun ka kö rök ben.  

A II. vi lág há bo rú alatt új ra ba rak kok kal
pró bál ták eny hí te ni a zsú folt sá got, a lá ba do -
zók ré szé re pe dig fel sze rel ték a Gömb ut cai
Vö rös ke resz tes Kór há zat. A ma gyar ka to na -
or vos ok a szov je tek mel lett ame ri kai és an gol
pi ló tá kat is gyó gyí tot tak. A len gyel és fran cia
ka to ná kat nem ke zel ték ha di fo goly ként, mert
ve lük nem volt az or szág ha di ál la pot ban.
1944-ben a bom bá zá sok mi att sú lyo san meg -
ron gá ló dott a kór ház épü le te, a fel sze re lé sek
és be ren de zé si tár gyak el pusz tul tak, a park fá -
it ki vág ták és el tü zel ték. 1945 ta va szán meg -
kez dõd tek a hely re ál lí tá si mun ká la tok, s
jú ni us 2-án 1. sz. Hon véd Hely õr sé gi Kór ház -
ként új ra meg   kezd te mû kö dé sét.      

Madarász Kórház
Hospital Madarász
Das Krankenhaus Madarász
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Temp lo mok, egy há zak
A Tripolisz vá ros rész ben 1923-ban meg ala -
kult egy ház köz ség elõd je, a Hó vi rág Ki se gí tõ
Ká pol na Egye sü let a Szent Mi hály-temp lom
és plé bá nia meg épí té se elõtt a Tomori úti ba -
rakk is ko lá ban fej tet te ki ál dá sos te vé keny sé -
gét. A Bu da pest-Lipótváros-Lõ por tár-dûlõi
Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség elõd je, a Jé -
zus Szí ve egy ház köz ség 1920-tól 1933-ig az
Árpádházi Szent Mar git-temp lom és plé bá -
nia meg épí té sé ig a Pan nó nia ut cai is ko la
alag so rá ban ki ala kí tott ká pol ná ban mû kö -
dött. A Vi za fo gói Szent Már ton-temp lom és
plé bá nia gyü le ke ze te az 1930-as évek ele jé -
tõl kezd ve a kö ze li ele mi is ko la tor na ter -
mé ben, ké sõbb a Frangepán ut ca 4. alatt
nyi tott ká pol ná ban, azu tán egy ven dég lõ -
ben, majd új ra a ká pol ná ban volt kény te -
len ös  sze jö ve te le it tar ta ni egé szen a Vá ci út

91/b alatt 1986-ban fel épült temp lom át adá -
sá ig. Ugyan csak ki tar tás ra volt szük sé gük
azok nak a pro tes táns hí vek nek, akik a maj -
da ni Po zso nyi úti re for má tus, vagy a Kas sák
La jos úti evan gé li kus gyü le ke zet elõ de i ként
te vé keny ked tek. 

A Szent Margit-plébániatemplom
Saint Margaret parishchurch
Sankt Margarete Pfarrkirche

A Szent Mihály-templom felavatása 1930-ban
The inauguration of Saint Michael church in 1930
Einweihung der Sankt Michael Kirche in 1930



Ke rü le tünk leg ré gibb temp lo ma    

A kar me li ták temp lo ma és rend há za az an gyal -

föl di ek el sõ egy há zi épü le te volt. A kar me li ta

rend ide te le pí té sé nek gon do la ta már 1895-ben

fel ve tõ dött a te réz vá ro si nép mis  szi ón. A tel ket

a fõ vá ros jel ké pes áron ad ta a ré gi vá ci te me tõ

te rü le tén, az épít ke zés hez szük sé ges ös  sze get

azon ban ado má nyok ból kel lett elõ te rem te ni.

A ká pol na és a zár da föld szint je után vé gül a

Hofhauser An tal ter vei sze rint épült temp lo -

mot 1899-ben szen tel ték fel.
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A Bé ke té ri Magdolnavárosi Szent Lász  ló-
temp lom és plé bá nia lét re jöt te bõ egy év -
ti ze des szer ve zés ered mé nye Az 1910-ben
lét re ho zott an gyal föl di lel kész ség ká pol -

ná ja már 1912-ben meg kezd te mû kö dé sét
a Szent Lász ló ut cá ban. A Bé ke té ri temp  -
lom fel szen te lé sé re 1929 de cem be ré ben
ke rült sor. 

Weiszwurm An tal fel vé te le

A Hu ba ut cai Kar me li ta-temp lom fel szen te lé se
Fe renc Jó zsef ke zet fog Széll Kál mán nal. A mi nisz ter el nök
mö gött Wlassics Gyu la, He ge dûs Sán dor, Cseh Er vin. 
A temp lom ka pu já banáll Lux Kál mán, mel let te Soós 
kar me li ta fõ nök. Lux Kál mán tól jobb ra Zichy Ala dár gr.
(hu szár egyen ru há ban) és Má ria Zsó fia fõ her ceg nõ. 
A pil lér nél áll Már kus Jó zsef fõ pol gár mes ter és Hal mos 
Já nos pol gár mes ter. A fõ her ceg nõ mö gött Apponyi La jos
ud var nagy, Kár olyi Sán dor gróf (õsz sza kál las) és Rudnay
Bé la fõ ka pi tány. Bu da pest, 1899. ok tó ber 15.
(A  Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tulajdona)

Dedication of Carmelite Church on Huba street
József Ferenc and Kálmán Széll are shaking hands. 
Behind the minister: Gyula Wlassics, Sándor Hegedûs,
Ervin Cseh. At the gate stand Kálmán Lux and next to him
Carmelita Soós leader.On the right of Kálmán Lux there is
earl Aladár Zichy (in his huszár unuform) and arch-
duchess Zsófia Mária. At the pilar József Márkus Lord
Mayor and János Halmos Mayor. Behind the archduchess
Lajos Apponyi marshal, earl Sándor Károlyi ( with grey
beard) and Béla Rudnay Chief of Police. 
Budapest, 15. Oct 1899.

(Property of the Hungarian National Museum)
Die Einweihung der Karmeliterkirche in der Huba 
StraßeFranz Josef gibt die Hand Koloman Széll. Hinter
dem Ministerpräsidenten stehen Julius Wlassics,
Alexander Hegedûs und Erwin Cseh. Am Tor der Kirche
stehen Koloman Lux, neben ihm Karmeliter 
Ordensgeneral Soós. Rechts Koloman Lux Graf Aladár
Zichy (in Husarenuniform) und Erzherzogin Sofie Maria.
Am Pfeiler stehen Oberbürgermeister Josef Márkus und
Bürgermeister Hans Halmos. Hinter der Erzherzogin 
stehen Hofmarschall Ludwig Apponyi, Graf Alexander
Károlyi( mit grauem Bart) und Oberstadthauptmann
Adalbert Rudnay. Budapest, 15. Oktober 1899 
(Eigentum des Ungarischen Nationalmuseums)

Huba u.-i templom – Budapest, 1900 körül
(A  Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tulajdona)
Church on Huba street- Budapest, around 1900
Die Kirche in der Huba Straße- Budapest, gegen 1900
(Eigentum des Ungarischen Nationalmuseums)
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A kar me li ták mis  szi ós te vé keny sé gé nek
ered mé nye ként 1917-ben a Tripolisznak
ne ve zett an gyal föl di te le pen meg kezd te te -
vé keny sé gét a Hó vi rág Ki se gí tõ Ká pol na
Egye sü let. A Szent Mi hály-temp lom neo -
ro mán stí lu sú épü le te Foerk Er nõ ter vei
sze rint 1930-ra ké szült el. 1940-ben a
temp lom mel lett kul túr ház és plé bá nia is
épült. A Szent Lász ló ut ca észa ki vé gén
1939-ben nyílt meg a Ki se gí tõ Ká pol na
Egye sü let ká pol ná ja. 1941-ben a fõ vá ros -
tól ka pott tel ken Brestyánszky Jó zsef ter -
vei sze rint meg kez dett temp lom- és kul túr-
  ház épí tés a há bo rú mi att fél be sza kadt.  Vé -
gül az el ké szült kul túr ház fel sõ szint jét ala -
kí tot ták ká pol ná vá, me lyet 1943-ban szen-
tel tek fel. A ha rang to rony már csak 1946-ban
épült hoz zá.

Az An gyal föl di Re for má tus Egy ház köz -
ség szer ve zé se 1921-ben kez dõ dött. Fran -
gepán ut cai temp lo ma és a hoz zá tar to zó
pa ró kia 1933-ra épült fel. Újli pót város re -
for má tus la kos sá ga már az 1920-as évek tõl
tar tott is ten tisz te le te ket a Vá ci úti is ko lá -
ban, majd a Tu taj ut cai ima ház ban. A Po -
zso nyi úti im po záns temp lom, mely nek
alag so rá ba szín ház- és kon fe ren cia ter met is
ter vez tek, 1940-re ké szült el. A Fó ti (ma
Kas sák La jos) úti evan gé li kus temp lom
1938-ban épült Sárdy Gyu la ter vei alap ján
a Pes ti Evan gé li kus Egy ház és az An gyal -
föl di Lu ther Szö vet ség mint egy két év ti ze -
des ál do za tos ado mány gyûj tõ és szer ve zõ
mun ká já nak ered mé nye ként. 

Kü lön le ges Vá ci úti lát vá nyos ság a Le hel
té ri Ár pád-há zi Szent Margit-plébánia -
temlom. A fõ vá ros 1930-ban bo csá tot ta a
Lõ por tár-dû lõi hí vek ren del ke zé sé re a ré gi
Le hel pi ac te rü le tén lé võ tel ket, és a ter -
vek el ké szí té sé vel azt a Möller Ist vánt bíz -
ta meg, aki 1889-ben rom ként kon zer vál ta

a zsámbéki temp lo mot. Mi vel a meg bí zás
sze rint az épü let nek Mar git ko rá ra kel lett
em lé kez tet nie, az épí tész me rész öt let tel
tég lá ból és vas be ton ból ál ló, ám az ere de ti -
hez hí ven fa ra gott kõ csip kék kel dí szí tett
há rom ha jós, két tor nyú, 2600 sze mély re
mé re te zett ro mán temp lo mot ter ve zett,
amely a zsámbéki ha son má sa. A temp lo mot
1933. ok tó ber 15-én szen tel ték fel.

A Béke téri Szent László-templom 
The Saint Ladislaus church in Béke square
Sankt Ladislaus Kirche in Béke Platz



A VA SAS ne ve egy be forrt a XIII. ke rü le té vel.

Né hány mun kás fel hí vá sá nak ha tá sá ra 1911.

már ci us 16-án a Thö köly úti Va sas-szék ház ban

a Vas- és Fém mun kás ok Szö vet ke ze té nek tag -

jai lét re hoz ták a Va sas Sport Clu bot. 

Az ala pí tó lab da rú gó-szak osz tály el sõ mér -

kõ zé sét 1911. má jus 7-én ját szot ta. Ek kor még

kék-sár ga mez ben, fut ball ci põ hí ján “cú gos”

ci  põ ben lép tek pá lyá ra. 1911–12-ben az MLSZ a

IV. osz  tály ba so rol ta a klu bot, de 1916–17-ben

már az I. osz tály ban ját szot tak. Pá lyá ju kat

An gyal föl dön bé rel ték. A csa pat hí res ka pu sa

volt Platkó Fe renc, és 1916-ig a Va sas ban ját -

szott Orth György is. A gya kor ta anya gi és

pá lya gon dok kal küz dõ, mun kás moz gal mi ha -

gyo má nyai mi att a po li ti kai ve ze tés ál tal is

tá  ma dott klub lab da rú gói min den ne héz ség

el le né re a két vi lág há bo rú köz ti idõ szak meg -

ha tá ro zó csa pa tai kö zé küz döt ték ma gu kat.

Szelky Ot tó bir kó zó lett 1918-ban az egye -

sü let el sõ ma gyar baj no ka egy ben 1924-ben

az el sõ olim pi kon ja is. A két vi lág há bo rú kö -

zött ös  sze sen nyolc szak osz tály mû kö dött.

A hú szas évek ben az at lé ták kal, a ké zi lab -

dá zók kal, majd a sak ko zók kal és a tor ná -

szok kal bõ vült a Va sas-csa lád. A „Va sas,

ne hagyd ma gad” jel szó (az 1924-es szak -

szer ve ze ti se gé lye zõ bé lyeg fel ira ta) le gen -

dás sá lett, no ha ne héz évek jöt tek, mi vel a

Va sas sem mi lyen ál la mi tá mo ga tást nem

ka pott. 1929-ben je löl ték ki a Vá ci út és a Le -

hel út kö zöt ti fü ves Tarnai-rét egy ré szét

sport pá lya cél ja i ra. 1934-ben a ter mé szet -

já ró-szak osz tály is meg ala kult. A né met

meg szál lás után a klub élé re mi nisz te ri biz -

tost ne vez tek ki, 1944 áp ri li sá ban pe dig a

Val lás- és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um fel -

füg gesz tet te a klub ön kor mány za tát.

A XIII. ke rü let sport tör té ne te szer ve sen
kö tõ dik a ma gyar sport moz ga lom tör té ne -
té hez, an nak több mint 100 éves ha gyo -
má nya i hoz. An gyal föl dön az 1900-as évek
ele jén élén kült meg az egye sü le te ken be lü -
li sport élet a gyá ri mun ká sok szer ve zett
for má ban tör té nõ spor to lá sa ér de ké ben.
1909-ben a Te ve ut cá ban ala kult meg Olaj
Pál el nök le té vel a Fõ vá ro si Test edzõk Kö -
re, mely nek a Vá ci úton 300 fõt be fo ga dó
pá lyá ja volt. Az egye sü let a III. és II. osz -
tá lyú baj nok ság meg nye ré se után 1914-ben
már az I. osz tály ban ját szott. A Te réz vá -
ro si Lab da rú gók Kö re 1913-ban, a Te réz -
vá ro si Sport Klub 1911-ben ala kult a Szent
Lász ló ut cá ban. A Bu da pes ti Test gya kor -
lók Kö re 1909-ben (Hun gá ria kör út 87.),
lab da rú gó-, ököl ví vó- és ké zi lab da-szak -
osz tál  lyal kezd te meg mû kö dé sét. A Poseidon
eve zõs klub az el sõ olyan egye sü let, ame lyet
sza bad eve zõ sök ala pí tot tak, és ké sõbb ala -
kult át ver seny sport tal fog lal ko zó egye sü -
let té. Klub há za az Új pes ti-öböl ben volt a
Me der ut ca 6.-ban. A Ter mé szet ba rát ok
Tu ris ta Egye sü le tét és a Mun ká sok Test -
edzõ Egye sü le tét fõ leg mun kásfiatalok lá -
to gat ták.

Sport
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A Vasas SC elsô csapata 
az 1912–13. évi bajnokságban 
The first team of Vasas SC 
at the championship of year 1912–13 
Erste Mannschaft von Vasas SC 
in der Meistarschaft von 1912–13



Nép szi ge ti olim pia

A szi get a vá ros fon tos zöld te rü le te, a ke rü let hi va ta los vá ros ré sze. Hos  sza más fél ki lo mé ter, ahol a

leg szé le sebb, ott is alig 250 mé ter. Az 1695. évi pes ti ha tár be já rás ada tai alap ján Saban-szi get nek hív -

ták. A köz nyelv ké sõbb Szú nyog-szi get vagy Csi gás-szi get né ven is mer te. A szá zad ele jén kö ze pét

er dõ bo rí tot ta, part ját sû rû bo zót. Ere de ti leg a Du na egyik szi ge te volt Pest és Rá kos pa lo ta ha tá rán,

ame lyet Új pest hez kap csol ták. A par ton épí tet ték meg a Pes ti és Fi u mei Ha jó gyár Vá ci úti te le pét. 

A nyu ga ti ol da lon a lidó mel lett kü lön bö zõ gyá rak üdü lõi vol tak, mint egy ver se nyez ve a Ró mai part -

tal. A Nép szi get nyu ga ti ol da la sza bad strand ként mû kö dött. Az öböl fe lõ li ol da lán ka ja k- és ke -

nu szak osz tály ok te le pei ala kul tak ki, ven dég lõk nyíl tak. Az Ilik csár da tu laj do no sa a sa ját komp ján,

in gyen szál lí tot ta ven dé ge it a Me der ut cai át ke lõn. Ha jött az ár víz, az épü le tek be ren de zé sét

föl rak ták az eme let re, s ami kor az ár el vo nult, új rafes tet ték a bó dé kat, a ven dég lõk fa lát – a szi -

get fris sen vár ta a für dõ zõ ket. Az öböl ben, a szi get dé li csú csá nál, a Me der ut cá tól ré gen egy kis -

ha jó-komp já rat járt át a szi get re, meg szûnt, ami kor fel épült a gya lo gos híd. 

Ke vés sé is mert, hogy ko moly terv ké szült egy eset le ges 1928-as olim pia ren de zé sé re, amely a fi a ta -

lab bik Manno fi vér tõl, Leonidastól szár ma zott. A hú szas évek ele jén, a Csá szár für dõ 33 mé te res

me den cé jé nek el ké szül té ig a té li ki kö tõ ben ren dez ték az úszó baj nok sá go kat. A be ru há zás vé gül

meg re kedt a ter ve zés szint jén, és pénz hi ány mi att el sem kez dõd het tek a mun ká la tok.

A hú szas–har min cas évek ben sor ra ala kul -
tak az üze mi, vál la la ti sport egye sü le tek, és
épül tek a mai na pig fenn ma radt sport lé te sít -
mé nyek. Több ez ren spor tol tak az egy ko ri
Elzett, Ha jó gyár, Láng, Csa var gyár és Ju ta
egye sü le tek ben. A Ter mé szet ba rát ok Tu ris -
ta Egye sü le tét és a Mun ká sok Test edzõ Egye -
sü le tét fõ leg mun kásfiatalok lá to gat ták.

A Bu da pes ti Elekt ro mos Sport egye sü let
1922-ben lab da rú gó-szak osz tál  lyal ala kult
meg Elekt ro mos Mun kás SE né ven. 1929-ben

ké zi lab da-, 1939-ben re pü lõ szak osz tályt hoz -
tak lét re. A ki vá ló an mû kö dõ cél lö võ szak -
osz tá lyon kí vül mû kö dött még bridzs-,
bé lyeg gyûj tõ-, da los- és ze ne-, fény ké pe zõ,
hor gász-, va la mint tú raszak osz tály is. Az egye -
sü let fõ véd nö ke dr. Szendy Kár oly, a fõ vá ros
pol gár mes te re volt. Az egy ko ri Lat or cai ut cai
te le pen al kal maz tak Ma gyar or szá gon elõ ször
vil la mos vi lá gí tó be ren de zést, ezért az el sõ vil -
lany fé nyes vá lo ga tott mér kõ zé se ket is itt tar -
tot ták.
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Az Elektromos sportpálya villanyvilágítással 
The Electric sports field with electrical lighting
Sportplatz Elektromos mit elektrischer Beleuchtung



Vé dett há zak – csil la gos há zak

A fõ vá ro si zsi dó sá got 1840 la kó ház ban he lyez ték el, ahol csak zsi dók lak hat tak. A ki je lölt há zak ra 30 cm

át mé rõ jû, fe ke te ala pon sár ga csil la got kel lett ki rak ni. In nen kap ták a „csil la gos ház” el ne ve zést.

A la kók a há za kat na pon ta mind ös  sze 2 órá ra hagy hat ták el, ki zá ró lag élel mi szer -vá sár lás cél já ból. 

A kü lön fé le men té si ak ci ók ered mé nye ként egy re nõtt azok nak a szá ma, akik hoz záju tot tak a meg fe le -

lõ ira tok hoz. Ez szük sé ges sé tet te újabb vé dett há zak ki je lö lé sét, azon ban így sem volt elég hely, és a

zsú folt ság nö ve ke dett. Nagy ré szük az Újlipótváros dé li ré szén  („kis get tó”) volt. A Tát ra ut ca 6. épü -

le te adott ott hont a svéd kö vet ség ki ren delt sé gé nek. Az épü let ben in téz ték a vé det tek ügye it, a vé dett

há zak igaz ga tá sá nak meg szer ve zé sét, or vo si el lá tá sát, élel me zé sét. A Tát ra ut ca 14–16.-ban a svéd kö -

vet ség kór há za nyílt meg. Volt járóbeteg-el lá tá sa is, min den rá szo ru ló se gít sé get kap ha tott az épü let -

ben. To váb bi svéd vé dett há zak vol tak: Hollán Er nõ ut ca 7/A, B, Kár pát ut ca 3., Ka to na Jó zsef ut ca

10/A, 14., 21., 23/A, 31., Bal zac ut ca (ak kor Légrády Kár oly ut ca) 39., Raoul Wal len berg ut ca (ak kor

Phönix ut ca) 7. A Nem zet kö zi Vö rös ke reszt ál tal vé dett há zak vol tak a Po zso nyi út 16., 23., a Tát ra

ut ca 4. Kor mány zói ki vé te le zett há zak vol tak a Po zso nyi út 28. és a Szi get ut ca 41.

1944 de cem be ré ben a csil la gos há zak és a nem zet kö zi get tó élet ben ma radt la kó i nak be kel lett köl töz ni -

ük a „nagy get tó”-ba. De cem ber 12-én kez dõ dött a gyer me kek át szál lí tá sa. Et tõl kezd ve már a vé dett

há zak ból és épü le tek bõl is meg kezd ték az em be rek get tó ba hur co lá sát. Akik nem men tek, azok nak a

buj  ká lás ma radt és a ve le já ró ve szély.

A há bo rús vég já ték 1944. már ci us 19-én a né met
had se reg be vo nu lá sá val kez dõ dött. A ná cik el sõ
te en dõi kö zé tar to zott a zsi dó ság kon cent rá ci ós
tá bo rok ba hur co lá sa. A nyi las ha ta lom át vé telt
kö ve tõ en a ha tó sá gok no vem ber 29-én ren del -
ték el a pes ti get tó fel ál lí tá sát. Az ide ke rült zsi -
dók kö zül so kan let tek a szin te min den na pos sá
vá ló nyi las ter ror ak ci ók, tö meg mé szár lás ok és de -
por tá lá sok ál do za tai. A fõ vá ro si zsi dó ság mint egy
200 ezer fõs lét szá ma pár hó nap le for gá sa alatt
több mint fe lé re csök kent. Az Újlipótvárosi ne -
gyed épí té sé ben nagy sze re pet vál lal tak zsi dó mér -
nö kök és vál lal ko zók, ké sõbb a la kos ság több sé ge
is kö zü lük ke rült ki. 

Az ül döz te tés elõl me ne kül ve so kan meg pró -
bál tak val lást vál toz tat ni. A hi va ta los aka dá lyok
el le né re a ke rü le ti egy há zak haj lan dók vol tak a
ve szé lyez te tett em be re ket meg ke resz tel ni, és ez -
ál tal va la me lyest vé de lem ben ré sze sí te ni.
A Po zso nyi úti re for má tus temp lom pap ja,
Bereczki Al bert mint egy más fél ezer, gyak ran

vis  sza dá tu mo zott ke reszt le ve let ál lí tott ki.
No vem ber vé gé tõl rend sze re sek vol tak az éj sza -
kai Du na-par ti ki vég zé sek, ame lyek nagy részt
a ke rü le ti fo lyam sza ka szon tör tén tek. Az ál do -
za tok ci põ it, fel sõ ru há ját a par ton le ra kat ták, a
job ba kat el vit ték, a ros  szab ba kat más nap még
lát hat ta a la kos ság. 

A zsi dó ság em ber vesz te sé ge en nél is sú lyo -
sabb lett vol na, ha nincs az a nem zet kö zi se -
géd let tel fo lyó zsi dó men tés, amely ben kulcs -
 sze re pet ját szott a svéd Raoul Wal len berg, a
sváj ci Carl Lutz, a por tu gál Sampaio Garrido és
Carlos Branquinho dip lo ma ták, a pá pai nun -
ci a tú ra (Angelo Rotta), va la mint szá mos ma -
gyar sze mély(Sztehlo Gá bor) és egyes szer  ve ze tek.
Õk és to váb bi tár sa ik kez de mé nyez ték a „nem -
zet kö zi get tó” fel ál lí tá sát a Szent Ist ván park há -
za i  ban, ahol sok csa lá dot vé dett há zak ba me-
  ne kí tet tek. Ké sõbb a nyi la sok kal foly to no san
egyez ked ve men le ve lek ki bo csá tá sa út ján biz to -
sí tot ták so kak szá má ra a túl élés le he tõ sé gét. 

A  há bo rús évek és az ost rom
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Raoul Wallenberg emlékmûve 
The monument of Raoul Wallenberg
Denkmal von Raoul Wallenberg
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nagy ve zet te KISKA ala ku lat. A nyi las ha ta -
lom át vé tel kor fel szá mol ták a nem zet õr sé get,
he lyet te a ki se gí tõ kar ha ta lom szer ve zé sét és
fel ál lí tá sát en ge dé lyez ték. 

A KISKA ala ku la tok lát szó lag a nyi la sok
szol gá la tá ban áll tak, va ló já ban azon ban a
nyi la sok és a ná ci né met ka to nák el len te vé -
keny ked tek, va gyis al kal mas nak bi zo nyultak
ar ra, hogy az il le gá lis an ti fa sisz ta te vé keny -
ség fe dõ szer vei le gyenek. A XIII/1. Hon véd
Ki se gí tõ Kar ha tal mi Zász ló alj pa rancs no ka az
er dé lyi szü le té sû Gidó falvy La jos fõ had nagy
lett, akit le ven te ki kép zõ pa rancs nok nak ne -
vez tek ki An gyal föld re.

A rend sze res õr szol gá lat so rán fel ada tuk
kö zé tar to zott a rom bo lás és ga ráz dál ko dás
meg aka dá lyo zá sa. A Fer di nánd híd fel rob -
ban tá sát úgy há rí tot ták el, hogy az õr ség tag -

Wal len berg vé den cei kö zül so kan még ma
is itt lak nak. A svéd dip lo ma ta 1944 nya rán
a svéd kö vet ség hu ma ni tá ri us at ta sé ja ként
Bu da pest re jött se gí te ni a ma gyar fõ vá ros szo -
ron ga tott hely zet be ke rült zsi dó la kos sá gán.
A kö vet sé gen osz tályt szer ve zett azok nak a
vé del mé ben, akik nek csa lá di vagy üz le ti kap -
cso la tai vol tak Svéd or szág gal. Õk kap ták a
svéd kül ügy mi nisz té ri um négy nyel vû ide ig le -
nes út le ve lét.

Ami kor a né me tek de por tál ni akar ták a
kül föl di ál lam pol gár sá got szer zett zsi dó kat, a
dip lo ma ta au tó ján kö vet te õket a Jó zsef vá -
ro si pá lya ud var ra, és bá tor, sze mé lyes fel lé -
pé sé vel mag aka dá lyoz ta el szál lí tá su kat. Ka  rá-
 csony elõtt a gyer me kek meg men té sén fá ra -
do zott. Ami kor Szent Ist ván kör úti ott ho na -
ik ból gyer me ke ket, il let ve a Pan nó nia ut cai
raz zia so rán 41 sze mélyt, köz tük sok vé det tet
el hur col tak, Wal len berg sze mé lye sen sza ba -
dí tot ta ki õket.

A har cok ide je alatt je len tõs el len ál lá si cso -
port ként mû kö dött a Gidófalvy La jos fõ had -

Wallenberg emléktáblája a róla elnevezett 
utca 11. sz. házának falán 
The commemoration board of Wallenberg on the wall of
the house no. 11 of the street named after him 
Die Wallenberg-Gedenktafel an der Wand des Hauses
Nr.11. inder nach ihm benannten Gasse

Gidófalvy Lajos
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jai a rob ba nó töl te te ket le sze rel ték és a lak -
ta  nyá ban he lyez ték el. Az Aré na (ma Dó zsa
György) úti alul já ró nál és a híd nál is szer -
vez tek õr sé get, így a rob ban tás tól eze ket is
si ke rült meg men te ni. A szak mun kás ok kal
és az if jú ság gal együtt gyá rak, üze mek gé pe i  -
nek le sze re lé sét aka dá lyoz ták meg. Az Elzett,
a Bá dog áru-, a Csa var- és a Láng Gép gyár -
ban rend kí vül nagy ér té kû nyers anya got, fél -
kész árut és gé pe ket men tet tek meg. Se gí  tet ték
a baj ba ju tott fi a ta lo kat, az ül dö zöt te ket, az
Er dély bõl és Len gyel or szág ból me ne kül te -
ket. A po li ti kai rend õr ség fog sá gá ból ma guk
ké szí tet te iga zo ló ira tok se gít sé gé vel sza ba -
dí tot tak ki ci vi le ket és ka  to ná  kat. Gidófalvy
ma ga tar tá sa és tet tei üt köz tek a fenn ál ló tör -
vé nyek kel, ezért had bí ró sá gi el já rást in dí -
tot tak el le ne. 1944. de cem ber vé gén még
ta lál ko zott Raoul Wal len berg svéd dip lo ma-
 tá val. A Pes ten fo lyó har cok so rán 1945. ja -
nu ár el sõ nap ja i ban – má ig is me ret len kö rül -
mé nyek kö zött – halt meg. 

Gidófalvy La jos és csa pa ta rend kí vül so kat
tett az An gyal föl dön élõk ér de ké ben. Ne héz
há bo rús kö rül mé nyek kö zött is pél da mu ta tó -
an vi sel ke dett, ne vét és em lé két ut ca, va la mint
la kó te lep õr zi. A volt harcos tár sak és az utó -
dok em lék szo bá ban gyûj töt ték ös  sze sze mé lyes
tár gya it és a ve le kap  cso la tos írá so kat, me lye -
ket pél dá san gon doz nak.

A pol gá ri la kos ság mér he tet le nül so kat
szen ve dett a lé gi tá ma dás ok tól, majd az ost -
rom tól. Az 52 na pon át szün te le nül fo lyó
ost rom ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyek kel
járt. A ka to nai vesz te sé gek és a zsi dó ül dö zés
em berál do za tai mel lett a ci vil la kos ság ból is
sokan pusz tul tak el az ér tel met len küz de -
lem ben.

A már ko ráb ban meg in dult bom bá zá sok,
a né met híd rob ban tá sok és fõ leg a ne héz tü -
zér sé gi ost rom mi att a vá ros pél dát lan ká ro -

kat szen ve dett. Az alá ak ná zott Mar git híd
már no vem ber ben fel rob bant. Az ut cai har -
cok tól rész ben meg kí mélt XIII. ke rü let épü -
letál lo má nyá nak két ötö de sem mi sült meg
rész ben vagy egé szé ben az ost rom elõt ti hó -
na pok ban a szö vet sé ges lé gi tá ma dá s ok so rán.

Bu da pest el len 1944. jú li us 2-án haj tot -
ták vég re a leg na gyobb ere jû bom ba tá ma -
dást. Kö zel 600 ne héz bom bá zó ha lá los ter he
zú dult a Nyu ga ti pá lya ud var kör nyé ké re. An -
gyal föl dön vol tak olyan, a vá gány há ló zat hoz
kö ze li ut cák, ahol szin te min den ház ra, te lek -
re hul lott bom ba. Az nap 500-an vesz tet ték
éle tü ket. Szep tem ber 13-án az An gyal föl di
(ak kor Magdolnavárosi) pá lya ud vart ér te
bom bá zás.

Világháborús sérülések 
a Pozsonyi úti református templomon
Damages of the world war 
on the Reformed church in Pozsonyi avenue
Beschädigungen aus dem Weltkrieg an der 
protestantischen Kirche in der Pozsonyi-Strasse
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1945–1956
Az 1944. évi bom bá zá sok, a vis  sza vo nu ló fa sisz -
ták rom bo lá sai és az ut cai har cok An gyal föl dön
is je len tõs ká ro kat okoz tak. Az ak ko ri ke rü let
la kó há za i nak fe le meg ron gá ló dott vagy lak ha -
tat lan ná vált. A har cok alatt 62 épü let meg -
sem mi sült, 276 sú lyo san, 1450 ki sebb mér -
ték ben ká ro so dott, ös  sze sen 3108 la kó ház vi -
sel te ma gán a há bo rú pusz tí tá sá nak nyo ma it.
A gyá rak nagy ré sze is meg sé rült, sok kö zü lük
ro mok ban he vert, az épü le tek ki foszt va áll tak.
A le sze relt gé pe ket, nyers anya go kat és a rak -
tá rak ban ta lált élel mi sze re ket el vit ték. A ki -
kö tõk ben el sül  lyesz tet ték a ha jó kat, ki dön -
töt ték a te le fon- és vil lany póz ná kat. A ke rü le -
ti né pes ség szá ma – el sõ sor ban az el ha lá lo zás, a
bom bá zás elõ li vi dék re me ne kü lés mi att – a há -
bo rú elõt ti 90 000-rõl 54 000 fõ re csök kent.

A Vígszínház romokban… 
The Comedy Theatre in ruins… 
Lustspieltheater in Ruinen…

… és az újjáépítés után
… and after the reconstruction 
… und nach der Renovierung
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Man ci híd

A má so dik vi lág há bo rú vé gé hez kö ze led ve a

né me tek 1945. ja nu ár 18-án rob ban tot ták fel

az utol só bu da pes ti hi da kat, kö zöt te a Mar -

git híd meg ma radt ré szét. A fõ vá ros ban és

kör nyé kén 1945 feb ru ár kö ze pén vé get ért

had mû ve le te ket kö ve tõ en a szov jet mû sza -

ki ala ku la tok há rom ha di hi dat ké szí tet tek.

A fel rob ban tott Mar git híd ide ig le nes pót -

lá sá ra cö löp jár mok ra épí tett pon ton hi dat az

1946. ja nu á ri jég zaj lás el vit te. Új hi dat kel -

lett épí te ni olyan he lyen, ahol nem aka dá -

lyoz zák a mun kát a ron csok, s ahol az ké sõbb

is fenn ma rad hat, amíg a ko ráb bi híd el nem

ké szül. 

Az õs  szel el bon tott cö löp híd he lyé re a le -

rom bolt Mar git híd tól észak ra épült a gya l-

o gos pon ton híd, amit a köz nyelv a Mar git

híd után „Mancinak” ne ve zett el. Az új híd

1946 má ju sá ra ké szült el, a Luk ács für dõ

kert jé bõl a szi ge ten át a Szi get (ma Rad nó -

ti Mik lós) ut cá nál ér te el a pes ti par tot. Ter -

ve zõ je Mistéth End re volt. Az épít ke zés nél

a kör nyék la kos sá ga je len tõs tár sa dal mi

mun kát vég zett. Négy mé ter szé les sé gé vel

a híd el sõ sor ban gya lo gos for ga lom ra épült.

A hí don 8 és 16 óra kö zött le he tett köz le -

ked ni és az át ha la dók nak iga zol ni uk kel lett

sze mély azo nos sá gu kat. 1948-ban, a Mar git

híd re konst ruk ci ó ja után fe les le ges sé vált,

így el bon tot ták. 

A ke rü let bõl 1945. ja nu ár 12. és 18. kö -
zött ûz ték ki a nyi la so kat és a né me te ket, így
An gyal föl dön az el sõk kö zött kezd ték meg el -
ta ka rí ta ni a ro mo kat. Elõ ször a rom há za kat
kel lett hely re ál lí ta ni, az élet ve szé lyes sé vált
la ká sok ban élõ csa lá dok nak is mét fe de let biz -
to sí ta ni. Azon nal meg kez dõ dött a he lyi köz -
le ke dés hely re ál lí tá sa és ki épí té se is. 1945.
feb ru ár 7-én meg in dult az el sõ 55-ös jel zé sû
vil la mos, amely a Forgách ut ca és az új pes ti
víz to rony kö zött köz le ke dett. Ha ma ro san el -

in dult a 12-es és a 14-es já rat is, ame lye ken a
Vi seg rá di ut cá tól Új pest re és Rá kos pa lo tá ra
le he tett el jut ni. Az an gyal föl di mun ká sok már
az el sõ na pok ban fel ke res ték üze me i ket, el ta -
ka rí tot ták a ro mo kat, és a gyá rak rö vid idõn
be lül ter mel ni kezd tek. El sõ nek a Láng
Gép gyár ban in dul tak meg a gé pek, majd ha -
ma ro san mun ká hoz lát tak a ha jó gyá ri ak is.
A sta bi li zá ció meg nyug vást vál tott ki a dol -
go zók ból, le zá rult a gaz da sá gi talp ra ál lást
aka dá lyo zó inf lá ció idõ sza ka. 

Csörgeö Tibor felvétele

Manci híd  – 1945, Budapest 
(A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Bridge Manci - Budapest, 1945. 
(Property of the Hungarian National Museum)
Die Brücke Manci- Budapest, 1945 
(Eigentum des Ungarischen Nationalmuseums)
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A leg fõbb fel adat az élet el in dí tá sa, az új já -
épí tés meg kez dé se, a la kos ság éle lem mel va -
ló el lá tá sa, a köz biz ton ság meg te rem té se, az
ál lam ha ta lom és a köz igaz ga tás he lyi szer ve i -
nek lét re ho zás volt. A köz biz ton ság vé del me,
a spe ku lá ció, a fe ke té zés el le ni küz de lem, a fel -
sza ba du lás el sõ órá i ban lét re ho zott rend õr -
ség re há rult. A Ke rü le ti Elöl já ró ság Kál mány

Já nos ve ze té sé vel a Bé ke té ri épü let ben kezd -
te meg a mun ká ját. Itt ka pott he lyet a ke rü le -
ti Nem ze ti Biz tos ság ala ku ló ülé se 1945.
ja nu ár 28-án. A Nem ze ti Bi zott ság és a Ke rü -
le ti Elöl já ró ság az üre sen ál ló vá ro si és OTI-
bér  há zak igény be vé te lé rõl 1945. feb ru ár 8-i
szük ség ren de let ében dön tött, és a la kás ín ség
eny hí té se érdekében el ren del te a bér há zak
üres la ká sa i ba va ló be köl töz te tést. 

An gyal föld po li ti kai éle te a vá lasz tá sok
után el tért az or szág és a fõ vá ros töb bi ré szé -
nek éle té tõl. Az 1947. ok tó ber 7-ére meg hir -
de tett he lyi vá lasz tá so kon az egyik ol da lon
az egy sé ges lis tán in du ló mun kás párt ok és a
ve lük szo ros szö vet ség ben mû kö dõ Nem ze ti
Pa raszt Párt a ma ga 64%-os ered mé nyé vel
mes  sze meg elõz te az or szá gos, sõt a fõ vá ro si
át la got is. Az or szá go san 57%-ot el ért kis gaz -
da párt An gyal föl dön nem tu dott je len tõ sebb
tö me ge ket ma ga mö gé ál lí ta ni.

Pap Károly utca bombázás után
Károly Pap street after bombing
Die Pap Károly Straße nach den Bombardements

Szükségpénzek 
Emergency banknotes
Notgelder
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Meg ala kul a ta nács

Az 1949. évi XX. tör vény sze rint he lyi ta ná csot kel lett ala kí ta ni min den me gyé ben, já rás ban és vá -

ros ban, a bu da pes ti és a mis kol ci ke rü le tek ben. A bu da pes ti vá ro si ta nács 1950. jú ni us 15-én, a bu -

da pes ti ke rü le ti ta ná csok 1950. au gusz tus 15-én kezd ték meg mû kö dé sü ket. A ke rü let ben az Elzett

gyár klub ter mé ben Nezvál Fe renc, ké sõb bi igazságügyminiszter rész vé te le mel lett ala kult meg a

ta nács 101 fõ vel, majd jó vá hagy ták a 15 fõs vég re haj tó bi zott sá got is. A ta gok kö zül 13 mun kás-, 1 fõ

ér tel mi sé gi és 1 fõ pa raszt csa lád ból szár ma zott. Az új tes tü let meg vá lasz tot ta el nök ké Werlein

Fe ren cet, az ad di gi elöl já rót, el nök he lyet tes nek Ta kács Je nõt, és tit kár nak Ko vács Károlynét.

Bõ vül a ke rü let
Az élet nor ma li zá ló dá sa le he tõ vé tet te egy, a
szá zad ele je óta ter ve zett, bár egye sek ál tal vi -
ta tott po li ti kai lé pés meg té tel ét: a fõ vá ros és
a hoz zá szo ro san ta pa dó pe rem te le pü lé sek
egye sí té sét. Az 1949. évi XXVI. tör vény sze -
rint a ke rü le tek szá ma a ko ráb bi 14-rõl 22-re
nö ve ke dett, és egy ben a ré gi ke rü le tek ha tá -
rai is mó do sul tak. Bu da pest lett Eu ró pa he -
te dik leg na gyobb vá ro sa. Az 1950. ja nu ár
1-jé vel meg tör tént köz igaz ga tá si át szer ve zés -
sel jött lét re a mai XIII. ke rü let. A ré gi jel leg -
ze tes mun kás ke rü let hez ek kor csa tol ták a
fõ vá ros ve ze tõ ér tel mi sé gi jei ál tal la kott V. ke  -

rü le ti Li pót vá ros egy ré szét, az Újlipótvárost.
A mun kásmúl tú An gyal föld ki bõ vült a Szent
Ist ván kör út, a Du na, a Drá va ut ca és a Vá ci
út ál tal ha tá rolt vá ros rés  szel, to váb bá a Mar -
git szi get tel. A ke rü let te rü le te kö zel a dup lá -
já ra nõtt, la ko sa i nak szá ma az 1948-as 74
500-rõl 132 017 fõ re emel ke dett. A ke rü let
hi va ta los ne vet nem ka pott.

1950-ben a tör vény ha tó sá gi ön kor mány za -
ti rend szert a ta nács rend szer kö vet te. A tör -
vény ér tel mé ben a ta ná csok egy szer re vol tak
ál lam ha tal mi, ál lam igaz ga tá si szer vek és tö -
meg szer ve ze tek.

Május 1-jei felvonulás 
Procession of the 1st of May
Maiaufmarsch



A Da gály strand

A lé te sí ten dõ strand für dõ el sõ ter mál kút já nak fú rá sát a haj da ni Für dõ-szi get tel szem köz ti

part sza ka szon 1943-ban kezd ték meg. A kö vet ke zõ év ben 126 mé ter mély rõl 42 °C hõ mér sék -

le tû víz tört fel, amely nek víz ho za ma per cen ként 6000 li tert tett ki. A strand épí té se vé gül

Dar vas La jos ter vei alap ján 1947-ben kez dõ dött meg, de a kör nyék la kos sá ga ad dig is tö me -

ge sen ke res te fel a kel le mes hõ mér sék le tû víz zel telt göd rö ket für dõ zés és mo sás cél já ból.

A Da gály ut cai für dõ 1948. szep tem ber 4-én nyi tot ta meg ka pu it az úgy ne ve zett iker me den -

ce üzem be he lye zé sé vel. Ok tó ber 7-re a má so dik, „ve se ala kú” me den cét is át ad ták. 1949-ben

hi va ta lo san a Sza bad ság strand el ne ve zést

kap ta, de a nép nyelv ben min dig is Da gály

für dõ ma radt. Fenn ál lá sa fo lya mán több ször

bõ ví tet ték, kor sze rû sí tet ték, te rü le tén több

szob rot is el he lyez tek. 1954-ben 3 hek tár ral

nõtt a te rü le te, 1955-ben ké szült el az 1100 m2

víz fe lü le tû té li me den ce. 1969-tõl a víz el lá -

tást biz to sí tó Bé ke kút hõ fo ká nak csök ke né -

se mi att a Szé che nyi für dõ ve ze té ken ér ke zõ

vi zé vel táp lál ják a gyógy me den cé ket. 1973-tõl

hi va ta lo san is gyógy für dõ vé nyil vá ní tot -

ták. A 25 mé te res, sá tor te tõs uszo da 1983-ban

nyílt meg. 1985-ben több me den cét is fel újí -

tot tak, és kor sze rû sí tet ték a für dõ park ját.

2001-ben kez dõ dött meg a für dõ tel jes re kon-

st ruk ci ó ja és mo der ni zá lá sa, mely nek so rán

a me den cé ket új já va rá zsol ták, él mény me -

den cék ké ala kí tot ták, és kor sze rû szû rõ-for -

ga tó be ren de zé sek kel lát ták el. A 9,3 hek tá ros

Da gály für dõ a pes ti ol dal leg na gyobb für dõ je. 10 me den cé jé ben egy szer re 8500-an már tóz hat -

nak meg. Ha tal mas park já val az egész fõ vá ros egyik ked velt für dõ- és pi he nõ he lye. Éves ven -

dég for gal ma el éri a 800 000 fõt.
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A Ma gyar Dol go zók Párt ja olyan gaz da sá -
gi po li ti kát erõl te tett a nép re, amely fi gyel men
kí vül hagy ta az or szág gaz da sá gi adott sá ga it.
A több ször fel emelt há rom éves terv 7 hó nap -
pal ko ráb bi be fe je zé se szá mos gon dot oko zott.
1949 feb ru ár já ban ver seny moz ga lom in dult,
amely be a XIII. ke rü le ti gyá rak is be kap cso -
lód tak. An gyal föl dön ítél tek oda elõ ször él -
mun kás jel vényt sok élen já ró, túl tel je sí tõ
dol go zó nak. A hi bák el le né re a há rom év alatt
An gyal föld gya ra po dott, va la me lyest ja vul -
tak a dol go zók szo ci á lis vi szo nyai, az ok ta tás

kö rül mé nyei, emel ke dett a ter me lés. Köz uta -
kat ál lí tot tak hely re, ja ví tot ták a köz vi lá gí -
tást, fel épült a Tomori pi ac. A há rom éves terv
be ru há zá si ös  sze gé bõl ju tott a Láng Gép gyár
és a Ganz Ha jó gyár új, ha tal mas sze re lõcsar -
no ká nak fel épí té sé re, a Tu dor Ak ku mu lá -
tor gyár fej lesz té sé re, új mû he lyek üzem be
ál lí tá sá ra, üze mi szo ci á lis lé te sít mé nyek mo -
der ni zá lá sá ra, a mun ka he lyi mun kás el lá tás
ja ví tá sá ra, üze mi ét kez dék, óvo dák és kul túr -
ter mek ki ala kí tá sá ra, a Da gály strand fel ava -
tá sá ra.

A Dagály strand gyógymedencéje 1960 körül 
The medicinal pool of Dagály beach around 1960
Heilbecken des Freibads Dagály um 1960
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Az új já épí tés után nagy len dü let tel meg -
in dult a la kás épít ke zés is. 1948-ban a Le -
hel pi ac egy ré szét le vá lasz tot ták, és fel-
  épí tet ték az Él mun kás-há zak há rom nagy
ház tömb jét. 1950-ig 2180 új la kást ad tak
át a ke rü let ben. 

föld üze me i ben to vább bõ vült a ma ga san
kva li fi kált szak mun kás gár da lét szá ma.
Ge ne rá ci ók dol goz tak a nagymúl tú gyá -
rak ban.

Az el lent mon dás ok el le né re az el sõ öt éves
terv alatt je len tõs elõ re ha la dás tör tént ke rü -

1950. ja nu ár 1-jé vel meg in dult a nagy
cél ki tû zé se ket elõ irány zó el sõ öt éves terv.
Gran di ó zus be ru há zá so kat, ter me lé si cé lo -
kat fo gal ma zott meg, s az élet szín vo nal
alap ve tõ ja vu lá sát ígér te. A nem kel lõ -
en elõ ké szí tett terv be in du lá sá val fo ko -
zot tab ban je lent kez tek a már ko ráb ban
is meg lé võ el lent mon dás ok, prob lé mák.
Az el sõ hó na pok ra elõ írt terv szá mo kat az
an gyal föl di üze mek több sé ge a sok túl óra-
vál la lás el le né re is kés ve tel je sí tet te. Ha -
ma  ro san egy ér tel mû vé vált, hogy a 1,5-2-sze-
 resére fel emelt terv tel je sí té sé hez hi á nyoz -
nak a tár gyi és a sze mé lyi fel té te lek, a nor -
mát a ke rü let ben át la go san 87,5%-on tud ták
tel je sí te ni. Eb ben az idõ szak ban An gyal -

Az Élmunkás-házak a Lehel téren 
Success Workers’ houses in Lehel square 
Spitzenarbeiter-Häuser auf dem Lehel Platz

Textilüzem a Váci úton 
Textile factory in Váci avenue
Textilbetrieb in der Váci Str.
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le tünk ben. A la kos ság több sé ge az or szág egé -
szé hez ké pest nem csak hogy bi za kod va, ha -
nem sa ját élet kö rül mé nye i nek ja vu lá sa ként
él te meg ezt az idõ sza kot. Az 1951–1953-as évek -
ben nem csök kent to vább az élet szín vo nal,
1954-ben az 1949-es év hez ké pest nõtt a la -

kos ság fo gyasz tá sa. Meg kez dõ dött a Ró bert
Kár oly kör úti há zak ta ta ro zá sa, a gyá rak ban
ebéd lõk, für dõk, öl tö zõk, böl csõ dék és le ány -
szál lá sok épül tek. Ös  sze sen 4524 la kó há zat
emel tek a Bé ke, a Fi as tyúk ut cá ban és a Jó zsef
At ti la té ren.

Új lakók a Tahi utcai lakótelepen 
New occupants at the housing estate in Tahi street • Neue Bewohner in Wohnsiedlung von Tahi Straße

A Mosoly utcai lakóházak
Dwelling-houses in Mosoly street 
Wohnhäuser in Mosoly Str.
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Köz le ke dés 
Az észak–dé li irá nyú út vo na lak mel lett meg
kel lett te rem te ni a nyu gat–ke let irá nyú a kat
is. 1948 no vem be ré ben meg in dult az el sõ 32-es
busz já rat, s ez ál tal egy órá val le rö vi dült az uta -
zá si idõ An gyal föld és Kõ bá nya kö zött. So kat
se gí tett a ke rü let köz le ke dé si gond ja i nak
megol dá sá ban, hogy a Mar git hi dat tel jes szé -
les sé gé ben át ad ták a for ga lom nak. A Dó zsa
György úti alul já rót 1950-ben ki szé le sí tet ték,
az Ár pád hí don meg in dult a 33-as vil la mos -
já rat. 

A tro li busz-köz le ke dés is ha mar el ér te a ke -
rü le tet. Az 1954. de cem ber 31-én meg in dí -
tott 75-ös já rat (Nép li get–Vá ci út) Fe renc-
 vá ros és An gyal föld köz vet len kap cso la tát te -
rem tet te meg. 1955-tôl a 76-os tro li val az
Újlipótvárosban la kók a Nagy kör utat el ke -
rül ve jut hat tak a Ba ross tér re (Ke le ti pá lya -
ud var). To vább ja ví tot ta a ke rü let köz le ke dé si
vi szo nya it az Óbu dát a Nép li get tel össze kö tõ
55-ös au tó busz já rat és az 1956-ban fel épült
Bé ke ut cai alul já ró.

4-es busz a Gyöngyösi utcában
Bus no. 4 in Gyöngyösi avenue
Bus 4 in der Gyöngyösi Straße
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Az Ár pád híd 

Az Ár pád hi dat 1950. no vem ber 7-én avat ták fel. Ezt meg elõ zõ en az 1876-ban át adott Mar git híd

volt az utol só, amel  lyel észak fe lé ter jesz ke dett a vá ros. 1908-ban meg szü le tett ugyan a tör vény az

óbu dai Du na-híd meg épí té sé rõl, de a vi lág há bo rú köz be szólt. Pon tos he lye kö rül so kat vi táz tak.

A Du ná nak itt négy ága volt, s ez kér dé ses sé tet te, hogy a híd érint he ti-e egy ál ta lán a Mar gitszi -

ge tet. A híd ál ta lá nos ter ve it Széchy Kár oly, az acél szer ke ze ti rész let ter ve ket a MÁVAG ké szí -

tet te. Az óbu dai szi ge ti vas be ton ke ret hi dat és a Mar gitszi ge ti le haj tót Sá voly Pál ter vez te. A hi dat

egye nes ten gel  lyel ter vez ték, az épít ke zést 1939-ben kezd ték meg. A Ha jó gyá ri-szi ge tig tar tó sza -

kasz 1944-re el ké szült, s a szi ge tet csak nem két száz mé ter rel meg hos  szab bí tot ták, hogy a le haj tó -

kat meg épít hes sék. A felsza ba du lás ötö dik év for du ló já nak tisz te le té re el ha tá roz ták, hogy az ad dig

az ügy irat ok ban Ár pád híd ként és Óbu dai híd ként em le ge tett hi dat Sztá lin ról fog ják el ne vez ni.

Az 1956 óta új ra ré gi ne vét vi se lõ Ár pád hi dat az 1970-es évek ben két szer há rom sá vos ra ki szé le sí -

tet ték. Át adás kor 983 mé te res, a Du na fe lett át íve lõ sza ka szá nak hos  szú sá gá val Kö zép-Eu ró pa

leg hos  szabb híd já nak szá mí tott. A hi dat 1984-ben új szer ke zet tel újí tot ták fel. A két kö zép sõ, ré gi

fõ tar tó a villamospályát hord ja, a köz úti ré szek egy-egy kü lön ál ló szer ke ze ten nyug sza nak. A tel -

jes szé les sé ge 35,3 mé ter lett. Az or szág ös  szes híd já nál na gyobb a for gal ma, na pon ta át la go san 110

ezer au tó kel át raj ta.

Villamosok a Váci úton 
Trams in Váci avenue 
Straßenbahnen in der Váci Str.
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A má so dik vi lág há bo rú utá ni évek ben az
anyák nagy számú mun ká ba ál lá sá val meg nõtt
az óvo dai fé rõ he lyek irán ti igény. Ezek az in -
téz mé nyek már nem csu pán gyer mek meg õr -
zõk vol tak, ha nem a kö zös sé gi élet re, az is  ko lá ra
va ló fel ké szí tés re is tö re ked tek. 1951-ben a
ke rü let ben 23 óvo da mû kö dött 1780 fé rõ -
hel  lyel. Az új ál ta lá nos is ko lák épí té se a negy -
ve nes évek vé gén kez dõ dött meg. 1949 õszén
nyi tot ta meg ka pu it az ak kor Kö zép-Eu ró pa
leg mo der nebb in téz mé nyé nek szá mí tó, Koz -
ma La jos ál tal ter ve zett Ki li án György Ál ta -
lá nos Is ko la, hogy a mun kás ke rü let hát rá nyos
hely ze tû gyer me ke it ne vel je 32 tan ter mé -
ben. Két év vel ké sõbb lé te sült a To mori Pál
Ele mi és Ál ta lá nos Is ko la, az egy ko ri Ba -
rakk is ko la jog utód ja ként. A Ze ne is ko la
1952-ben ala kult a Fõ vá ro si Ze ne is ko la
Szer ve zet tag is ko lá ja ként. Az öt ve nes évek
el sõ fe lé ben a 18 ál ta lá nos is ko lá ban kö zel

12 000 gyer mek ta nult. Az 1949/1950-es tan -
év ben az Üteg ut cai Schönherz Zol tán Gim -
ná zi umban mind össze két osz tál  lyal kez dõ-
dött a ta ní tás. Ké sõbb az in téz mény be ol -
vadt a Ber zse nyi Dá ni el Gim ná zi um ba, amely
1952/1953-ban a Gömb ut cai ál ta lá nos is ko -
lá ban mû kö dött to vább 9 osz tál  lyal.

Ok ta tás, egész ség ügy, sza bad idõ

A Kilián György Általános Iskola
Kilián György Elementary School 
Grundschule Kilián György

A Gyöngyösi utcai óvoda udvara
The yard of the kindergarten in Gyöngyösi avenue
Hof des Kindergartens von Gyöngyösi Str.

Sziget utcai iskola 1947–48-as tanév
School on Sziget Street Year 1947-48
Die Schule in der Sziget Straße, Schuljahr 1947-1948
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1947 de re kán je len tõs ha tár kõ höz ér ke -
zett a ke rü let, egy ben a fõ vá ros egész ség ügye:
át ad ták a XIII. ke rü le ti új Egész ség há zat. Az
in té zet a Gyön gyö si úti szü lõ ott hon le bom -
bá zott épü le té ben nyert el he lye zést. A hely -
re ál lí tá si mun ká la to kat már 1945 nya rán
meg kezd te a tisz ti fõ or vo si hi va tal, azon ban
az inf lá ció szé dü le tes ira ma egy esz ten dõ re
meg sza kí tot ta a mun ká la to kat.

Az új já épí tés után ha ma ro san meg in dult
a köz mû ve lõ dé si te vé keny ség is. A Láng Kul -
túr ház ve ze té se a szak szer ve ze ti bi zott ság ha -
tás kö ré be ke rült, és 1949-ben mû ve lõ dé si
ott hon ná nyil vá ní tot ták. Ugyan eb ben az év -
ben de cem ber ben fe je zõ dött be a Jó zsef At ti la

Mû ve lõ dé si Köz pont épí té se. A kez det ben
Rá ko si Má tyás ne vét vi se lõ kul túr ház ban a
vis  sza em lé ke zé sek, ko ra be li fo tók és új ság -
cik kek ta nú sá ga sze rint is pezs gett az élet:
„a könyv tár ol va sóter me és a klub szo bák töl -
töt ték be az es ti ta lál ko zó hely sze re pét;
mun ka idõ után öre gek és fi a ta lok a sak ko -
zók, ping pon go zók, re pü lõ mo del le zõk, szob  -
rá szok, fes tõk, tán co sok, szín ját szók szak  kö -
re i ben, az as  szo nyok a ker té sze ti és sza bás-
var rás tan fo lyam okon, az ap ró sá gok a me -
se dé  l után okon és báb elõ adá so kon ke res ték
és ta lál ták meg szó ra ko zá su kat”. 1956 nya -
rán a kul túr ház Jó zsef At ti la ne vét vet te fel,
és ma is ezt vi se li.

Mûvelôdési Központ a József Attila téren 
Cultural Centre in József Attila square
Kulturzentrum auf dem József Attila Platz
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A József Attila Mûvelôdési Központban
In the József Attila Cultural Center
Das József Attila Kulturzentrum



A ke rü let ve ze tõ sport egye sü le te: 
a Va sas

Az 1945-ben új já a la kult klub mun kás moz gal mi ha gyo má -

nyai mi att a sport moz ga lom elõ te ré be ke rült. 1946. szep -

tem ber 11-én Ká dár Já nost vá lasz tot ták meg a Va sas

el nö ké vé. 1948-ig a Va sas ból át iga zo lá sok kal, ös  sze vo ná -

sok kal, szak osz tályát vé te lek kel egy 21 szak osz tály ból ál ló

nagy egye sü le tet ala kí tot tak ki. Az 1948-as lon do ni olim pi -

án már két egyé ni arany ér met sze rez tek: Né meth Im re ka -

la pács ve tés ben és Gyar ma ti Ol ga tá vol ug rás ban. Kár pá ti

Ru dolf ré vén a gyõz tes kard csa pat ban is sze re pelt Va sas-

spor to ló. Új já szer vez ték az ököl ví vó-szak osz tályt, az An -

gyal föl di BTK tes tü le ti leg csat la ko zott az egye sü let hez

Adler Zsig mond ve ze té sé vel. Ver seny zõi kö zül ki emel ke -

dik az 1953-tól itt ök lö zõ Papp Lász ló, a kerület díszpolgára.
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A meg szi lár du ló tár sa dal mi és gaz da sá gi vi szo -
nyok kö zött meg élén kült An gyal föld tö meg -
sport ja is. Kü lö nö sen jel lem zõ ez a nagy üze mek re,
ahol a szak szer ve zet épí tet te ki a szer ve ze ti ke re -
te ket. A la kó te le pek meg je le né sé vel, a gyö ke res

élet kö rül mény- és élet for ma-vál to zá sok nak kö -
szön he tõ en tí zez rek kap cso lód tak be az ak kor
nép sze rû tö meg sportmoz gal mak ba. A ke rü -
le ti sportegye sü le tek dön tõ több sé ge to vább ra is
vál la la ti bá zi son mû kö dött.

A háromszoros olimpiai bajnok Papp László edzôként segíti tanácsaival a szintén olimpiai bajnok Gedó Györgyöt 
The threefold Olympic champion Papp László supports the also Olympic champion Gedó György with his advice
Der dreimalige Olympiasieger Papp László hilft als Trainer mit seiner Ratschlägen dem ebenfalls Olympiasieger Gedó György
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Az 1956-os for ra da lom a XIII. ke rü let ben is
több szin ten érez tet te ha tá sát. Ok tó ber 23-án
Újlipótváros ér tel mi sé gi cso port jai és az an -
gyal föl di mun kás ság nagy tö me gei is úgy
érez het ték, vé get ért egy fé le lem mel te li kor  -
szak, le hull tak a bi lin csek, s bol do gan vo nul -
tak az ut cá ra, hogy csat la koz za nak az egy re
nö vek võ ün nep lõ tö meg hez. Olya nok is
szép szám mal akad tak, akik a bel vá ro si fegy-
 ve res fel  ke lõk höz csat la koz tak. A XIII. ke -
rü let ben is meg ala kí tot ták a For ra dal mi
Bizotságot, amely fõ ként újlipótvárosi kom -
mu nis ták ból állt, és a leg több gyár ban is elég
rö vid idõ alatt meg ala kul tak a de mok ra ti -
ku san vá lasz tott mun kás ta nács ok. Ugyan -
ak kor a ke rü le ti párt bi zott ság a kez det tõl
fog va min den erõt moz gó sí tott a for ra da -
lom esz mé i nek an gyal föl di ter je dé se el len.
A párt bi zott ság és a ke rü le ti ta nács irá nyí -
tá sát át ve võ For ra dal mi Bi zott ság gya kor la -
ti lag mind vé gig Biszku Bé la és Ká dár Já nos
út mu ta tá sa it kö vet te. Ok tó ber 23-án éj jel

több mint szá zan gyûl tek ös  sze a párt bi zott -
ság Vá ci úti épü le té ben (ma Jó zsef At ti la
Szín ház). A for ra da lom el sõ nap ja i ban in nen,
28-ától a Láng Gép gyár ból irá nyí tot ta a he lyi
párt ve ze tés, az „el len for ra da lom” el le ni szer -
vez ke dést, röp la po kat nyom tat tak, pla ká to kat
ra gasz tot tak, élel mi szer-szál lít má nyo kat és
csa pa to kat szer vez tek. Ok tó ber 30-án a ke rü -
le ti párt bi zott ság pár nap ra il le ga li tás ba vo nult.

A for ra dal mi ese mé nyek nagy ré sze a Te -
ve ut cai Rend õr ka pi tány ság hoz kap cso ló -
dott. Ok tó ber 31-ig a for ra dal mi erõk nem
tud tak be fo lyás ra szert ten ni, a fegy ver szer -
zé si cé lú tá ma dá so kat a he lyi rend õrök sor -
ra el há rí tot ták. Ok tó ber 25-én ját szó dott
le a leg sú lyo sabb ös  sze tû zés, amely so rán há -
rom ci vilt le lõt tek, ha tot meg se be sí tet tek
és mint egy 90 fi a talt vet tek õri zet be, aki -
ket ké sõbb a tö me gek kö ve te lé sé re el en -
ged tek. A fegy ver szü net ok tó ber 28-i ki -
hir de té sét kö ve tõ en a bu da pes ti ke rü le ti
rend õr ka pi tány ság ok egy más után csat la -

1956 a ke rü let ben

Béke téri emlékmû 
Monument in Béke square
Denkmal am Béke-Platz



AZ ÚJJÁÉPÍTÉSTÕL A RENDSZERVÁLTÁSIG3.

104

koz tak a for ra da lom hoz, de a XIII. ke rü le ti -
ek csak fel sõbb uta sí tás ra, az utol sók kö zött
vol tak haj lan dók meg szer vez ni az 500 fõs
nem zet õr sé get. Ez itt An gyal föl dön elég ké -
nyes fel adat nak bi zo nyult, hi szen a nem zet -
õr nek je lent ke zõk kö zött volt ÁVH-sok,
hír hedt an gyal föl di va gá nyok, köz tör vé nyes
bû nö zõk is vol tak, akik nek a he lyi vi szo nyo -
kat jól is me rõ rend õrök nem szí ve sen ad tak
vol na fegy vert. Egye dül a Láng Gép gyár ból
je lent ke zõ 20 fõ nyi mun kás csa pa tot tar tot -
ták meg bíz ha tó nak. A Nem zet õr ség fel ada -
tá ul szab ták a rend meg õr zé sét, a bol tok
vé del mét és a volt ÁVH-s be osz tot tak õri -
zet be vé te lét. 

Ki sebb ös  sze tû zé se ket ki vé ve no vem ber
4-ig je len tõ sebb for ra dal mi meg moz du lás
nem tör tént a kör nyé ken. A szov jet tá ma dás
ha tá sá ra azon ban gyö ke re sen meg vál to zott a
hely zet. A Te ve ut cai nem zet õrök már nem
bíz tak a rend õrök ben, akik lát ha tó lag nem
akar tak har col ni. A fel ke lõk ha di szál lá su kat
a Mautner Sán dor (ma Szent Lász ló) ut cai is -
ko lá ba és a Jó zsef At ti la Kul túr ház ba tet ték
át. Emel lett fel ke lõbá zi sok ala kul tak ki az An -
gyal föl di Pá lya ud var nál és a Rá kos-pa tak Vá -
ci úti ke resz te zõ dé sé nél, a Ta hi ut ca18. szá mú,
ak kor még fél kész la kó ház köz vet len kö ze -
lé ben. A XIII. ke rü le ti fel ke lõk a lé nye ge sen
szer ve zet tebb új pes ti ek tõl kap tak tá mo  ga tást
és azt az uta sí tást, hogy a szov jet tá ma dás el -
len dé li irány ból biz to sít sák õket.

No vem ber 5-én, ki sebb dél elõt ti har co kat
kö ve tõ en, dél után há rom óra táj ban 5-6 harc -
ko csi (más vis  sza em lé ke zõ sze rint 300 mé te -
res harc ko csi osz lop) vo nult a Da gály ut ca
fe lõl a Nyu ga ti Pá lya ud var irá nyá ba. A Rá -
kos-pa ta ki sza bad ság har cos ok a tan kok ra tü -
zet nyi tot tak, mi re a szov je tek a fel ke lõk
ös  szes tü ze lõ ál lá sát meg sem mi sí tet ték. A nyil  -
ván va ló fö lén  nyel szem ben te he tet len fel -

ke lõk el me ne kül tek. Ma ra dék em be re i ket
más nap egy szov jet ala ku lat vég képp szét -
szór ta. 

A Ká dár-kor mány meg ala ku lá sá nak hí -
ré re An gyal föl dön meg szûnt a fegy ve res el -
len ál lás. An gyal föld kom mu nis tái már a
Ká dár-kor mány ha ta lom ra ke rü lé se utá ni
na pon, no vem ber 5-én meg ala kí tot ták az
MSZMP XIII. Ke rü le ti Ide ig le nes In té zõ
Bi zott sá gát, akik egy ben a ke rü le ti párt bi -
zott ság tag jai is let tek. A XIII. ke rü le ti üze -
mek ben, is ko lák ban azon ban 1957 már ci u-
 sá ig foly t a „hét köz nap ok for ra dal ma”, ame -
lyet a min den te rü le ten fo ko za to san na gyobb
be fo lyás sal bíró új párt egy re ha tá ro zot tab -
ban aka dá lyo zott meg.

Harckocsi a Balzac és Hegedûs Gyula utca sarkán
1956. október 29-én 
War chariot at the corner of Balzac street 
and Hegedûs Gyula street on the 29th October 1956
Panzer an der Ecke Balzac 
und Gyula Hegedûs-Gasse am 29. Oktober 1956
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A po li ti kai kon szo li dá ci ó val egy idõ ben az üze -
mek ben el in dult a ter me lés, a min den na pi élet
vis  sza zök kent a ré gi ke rék vá gás ba. Az új la kás -
épí té si prog ram a szo ba szám és az át la gos alap -
te rü let nö ve ke dé sét, va la mint a kom fort fo ko zat
ja ví tá sát tûz te ki cé lul. 1949-ben 38 és fél ezer
volt a la kás ál lo mány a ke rü let ben, ez 1969-re
50 ezer lett, az az 30%-kal bõ vült. Elõ ször az
1960-as évek ben az Ár pád híd pes ti híd fõ jé -
nél in dult meg az épít ke zés, majd 1970–1979
kö zött a ke rü let ben már 4980 új la kás épült. En -
nek el le né re a la kás hely zet meg ol dat lan volt:
az an gyal föl di ott ho nok 60%-a ré gi, szo ba-kony -
hás, kom fort nél kü li – a la kás ál lo mány csak
17%-a für dõ szo bás –, bon tás ra érett, amint azt
a ke rü let fej lesz té si le he tõ sé ge it tár gya ló he lyi
párt bi zott ság meg ál la pí tot ta. Te lep sze rû épít -
ke zé sek kez dõd tek a Ma da rász, a Tü zér, a Bé -
ke, a Kár pát, a Gyön gyö si és a Bé ke ut cá ban,
va la mint a Sze ge di úton. 

Aho gyan a fõ vá ro si, úgy a ke rü le ti la ko sok
szá ma is fo lya ma to san nö ve ke dett, el sõ sor ban
a be ván dor lás kö vet kez té ben: 1960-ban több
mint 140 ez ren, 1970-ben már kö zel 155 ez -
ren lak ták a ke rü le tet, ez zel ak kor a fõ vá ros -
ban a má so dik leg né pe sebb ke rü let vol tunk.

1957-tõl a rend szer vál tá sig

Az 1980-as nép szám lá lás ada tai 135 860 fõt
szám lál tak 3569 la kó ház 51 842 la ká sá ban.
Az egy szo bás la ká sok ará nya vi szont 56,4%-ról
49,1%-ra csök kent. A má so dik vi lág há bo rú -
tól 1980-ig 17 710 ott hon nal gya ra po dott a
ke rü le ti la kás ál lo mány. 1981–1984-ben to -
váb bi 6566 új la kás ke rült át adás ra, fõ ként a
Vi za fo gó, a Sze ge di úti, az Or szág bí ró és a
Gyön gyö si ut cai la kó te le pe ken. A ház gyá ri
la kó töm bök épí té sé nek kor sza ká ban a leg -
ros  szabb hí rû szük ség la kó te le pek több sé gét
fel szá mol ták. Az utol só ke rü le ti pa nel há zak az
Esz ter go mi út és a Fu tár ut ca kör nyé kén épül -
tek, ame lyek már csak 3-4 eme le te sek, kor -
sze rû ek, esz té ti ku sak, és kel le mes la kó kör -
nye ze tet biz to sí ta nak.

Az Árpád híd környékén épült lakóházak 
Dwelling-houses built around Árpád bridge
Wohnhäuser in der Umgebung der Árpád-Brücke

A Kárpát utcai lakótelep
Housing estate in Kárpát street 
Wohnsiedlung von Kárpát Straße

Az Esztergomi úti házak a Vizafogón 
Houses of Esztergom avenue at the Sterlet Fishing Place 
Häuser der Esztergomi Straße in Vizafogó
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Az élet mód vál tás kö vet kez mé nye volt a
köz ét ke zés el ter je dé se. A Vá ci út 140. szám
alatt 1965-ben nyílt, s na pon ta négy ezer

ven dég el lá tá sá ról gon dos ko dó ven dég lá -
tó egy ség az or szág el sõ gyors ki szol gá ló bü -
fé je volt.

Önkiszolgáló étterem a Váci út 12.-ben… 
Self-service restaurant at Váci avenue 12… 
Selbsbedienungsrestaurant in Váci Str. 12…

Munkások a Váci út Róbert Károly körút sarkán 
(Kiss István alkotása)
Workers on the corner of Váci street and Róbert Károly
boulevard (István Kiss’s work)
Arbeiter in der Ecke der Váci Straße und Róbert Károly
Ring (von István Kiss)

… és a Váci út és Dagály utca sarkán 
… and at the corner of Váci avenue and Dagály street 
… und an der Ecke der Váci Strasse und Dagály Gasse
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An gyal föl det, a fõ vá ros leg na gyobb ipa -
ri te rü le tét 1870 és 1980 kö zött gyár vá ros -
ként is em le get ték. A ke rü let fõ út ja a

Nyu ga ti tér tõl in dul, An gyal föl dön és Új -
pes ten át a fõ vá ros köz igaz ga tá si ha tá rá ig
ter jed. 

A Vá ci út

A ke rü le ti sza kasz hos  sza 5,7 km. Egy kor a fõ vá ros észa ki ipar ke rü le te it kö töt te ös  sze a vá -

ros bel se jé vel. Itt in dult meg 1866-ban az el sõ ló vas úti já rat, amit 1897-ben vil la mos vál tott

fel. A XIII. ke rü let lét re jöt té ig a Váci út osz tot ta két rész re a ke rü le tet, a pá rat lan ol dal a VI.,

a pá ros ol dal az V. köz igaz ga tá si ke rü let hez tar to zott. A mil len ni um évé ben a fõ vá ros 18 leg -

je len tõ sebb gép gyá rá ból tíz a Vá ci úton mû kö dött. 

Ük apá ink és déd apá ink Vá ci út ját a ló vas út, a Ré gi Vá ci te me tõ, a Fer di nánd té ri pi ac, az el -

sõ Vám ház, a Gyu fa gyár, a Nicholson Gép gyár, a Jancsics rét je len tet te. Apá ink, nagy apá -

ink Vá ci út ja az ipar fel leg vá ra volt: Da nu bi us Ha jó- és Da ru gyár, Ma gyar Acél áru gyár, a

Láng Gép gyár, az Ak ku mu lá tor gyár, a Csa var áru gyár, ELZETT Zár- és La kat gyár, RICO

Köt szer gyár. Ma is meg van a ro man ti kus stí lus ban épí tett Krayer-ház, a Szent Mar git-

temp lom, a Tizen há rom ház, a Hét ház kö zel száz esz ten dõs épü let tömb je, a Jó zsef At ti la Szín -

ház, a Nyug díj fo lyó sí tó, az Ár pád híd fõi la kó te lep, a Váci út 203. sz. alat ti csár da, amely

ere de ti leg a ló vas út vég ál lo má sá nak épült, a múlt szá zad tí zes éve i ben épült vá ro si há zak, a

Fer tõt le ní tõ In té zet. Má ra a fõ vá ros leg gyor sab ban át ala ku ló fõ út vo na lá vá vált, ame lyet a szak  -

em be rek iro da fo lyo só ként, a köz nyelv „iro da bul vár ként” em lít.

A 80-as évek kö ze pén 250 ipar te lep je lez -
te, hogy a fõ vá ros leg na gyobb ipa ri ke rü le te
to vább ra is An gyal föld, ahol a bu da pes ti
fog lal koz ta tot tak 13,2 szá za lé ka ke re si a ke -
nye rét, to váb bá nyolc ku ta tó-fej lesz tõ és
szer ve zõin té zet is mû kö dött a ke rü let ben.
Az ága za ti lag a gép ipar ba, vegy ipar ba és
kön  nyû ipar ba tar to zó, mint egy 30 an gyal -
föl di ipa ri szö vet ke zet kö zel öt ezer em bert
fog lal koz ta tott.

A négy száz nál is több gyár, üzem, vál la -
lat, ipar te lep – több sé ge a Vá ci úton – száz -
ezer mun kást fog lal koz ta tott. A ter me lé si és
mû sza ki fej lesz té sek, mil li ár dos be ru há zá -
sok ha tá sá ra or szá gos és nem zet kö zi hí rû
nagy vál la lat ok ká fej lõd tek, és a vi lág szá mos
or szá gá ban ér té ke sí tet ték ter mé ke i ket.
Ugyan ak kor, mert Bu da pest túl zsú folt sá gá -
nak csök ken té se is ha laszt ha tat lan ná vált,
le ál lí tot ták az új üze mek lét re ho zá sát, meg -
gyor sí tot ták a kor sze rût len vagy kör nye ze -

tet ká ro sí tó üze mek vi dék re te le pí té sét, így
az an gyal föl di üze mek jó ré szé nek vol tak az
or szág kü lön bö zõ ré sze in gyár egy sé gei, te -
lep  he lyei.



Ha jó gyár, Láng  Gép gyár

1945 és 1953 kö zött a há bo rús károk fel szá mo lá sa

után a gyár el sõ sor ban jó vá té te li cé lok ra gyár tott

ha jó kat, ame lye ket ki vá ló mi nõ sé gük mi att a

Szov jet Ha jó zá si Vál la lat újabb meg ren de lé sei

kö vet tek. A gyár ten ge ri és fo lya mi sze mély- és

áru szál lí tó ha jók, sport ha jók, ki kö tõi por tál- és

úszó da ruk, ra ko dó hi dak, ka zá nok, kon té ne rek, gé -

pek gyár tá sá val fog lal ko zott. Az ös  sze vont gyá -

rak ban 1968-ig 81 ten ge ri áru szál lí tó, 63 fo lya mi

sze mély-, 193 fo lya mi von ta tó- és to ló-, 30 spe ci á -

lis ha jó, 57 uszály és la kó ha jó, 145 úszó da ru, 610

ki kö tõi és sze re lõ da ru ké szült el mint egy 10 000 dol -

go zó mun ká já nak ered mé nye ként. 1974-tõl a gaz -

da ság ta lan ága za tot kép vi se lõ ten ge ri ha jó gyár tás

meg szûnt, he lyet te a da ru- és ka zán gyár tás ju tott

ki emel ke dõ sze rep hez. Az ex port Eu ró pa és a vi lág 19 or szá gá ba, 45 nagy vá ro sá ba, ki kö tõ jé be irá nyult.

A gyár az 1980-as évek ele jé re Eu ró pa leg na gyobb úszó da ru gyá ra lett, 1988-ban 14 ki sebb egy ség re bom -

lott. 1991-ben a fõ leg szov jet meg ren de lés re ké szült 2000 ló erõs fo lya mi to ló ha jók so ro zat gyár tá sa meg -

sza kadt, a ter me lést le ál lí tot ták. 1993-ban meg kez dõ dött a ha jó gyár fel szá mo lá sa. A gyár egy ko ri

te rü le té nek egy ré szén be vá sár ló köz pont és iro da há zak épül tek.

1948 ta va szán a Láng Gép gyár is ál la -

mi tu laj don ba ke rült, majd több ször is

el nyer te az „Él üzem” cí met. Az 1980-as

éve kig a gyá rat szin te tö ret len fej lõ dés

jel le mez te. Fõbb gyárt má nya ik, a spe ci -

á lis dí zel mo to rok, ka zá nok, tur bi nák,

kon zerv gyá ri és vegy ipa ri be ren de zé -

sek vi lág szer te el is me rést arat tak.

Az év ti zed vé gé tõl a gyár ter me lé se

stag nált, mun kás lét szá ma 1000 fõ vel

csök kent. Ex port ja ugyan egy év ti zed

alatt két sze re sé re nõtt, de ez zel pár hu -

za mo san vesz te sé gei is emel ked tek.

1987-ben kény szer sza ná lás tör tént, majd

3 év re rá az Asea–Brown–Boveri (ABB)

svéd–sváj cimul ti na ci o ná lis cég meg sze -

rez te a törzs tõ ke 75%-át, és meg ala kult az

ABB–Láng Kft. 1994-ben a gyár rész -

vény tár sa ság gá ala kult. 1999-ben az

ABB mel lett a fran cia ALSTOM

kon szern is a gyár rész tu laj do no sa lett,

majd 2000-ben tel jes egé szé ben meg -

vá sá rol ta azt.

AZ ÚJJÁÉPÍTÉSTÕL A RENDSZERVÁLTÁSIG3.
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A Hajógyár
The Ship Building Factory
Die Schifffabrik
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A ke rü let köz le ke dé sé ben nagy vál to zást ho -
zott az észak–dé li met ró vo nal meg épí té se.
A De ák tér és a Le hel tér kö zött 1981-ben,
az Ár pád hí dig 1984-ben, majd az Újpest-
Városközpontig 1990-ben épült meg a met ró.
A met ró épít ke zé sek kel pár hu za mo san el kez -
dõ dött a Vá ci út és a Ró bert Kár oly kör út kor -
sze rû sí té se is. Ilyen nagy mé re tû köz le ke dé si
be ru há zás nem volt még elõt te a fõ vá ros ban,
az épít ke zé sek kö rül be lül egy mil lió em bert érin -
tet tek. A mun ká la tok irá nyí tá sá ra mi nisz te ri
biz tost ne vez tek ki dr. Dalmy Ti bor sze mé lyé -
ben. 35 mé te res re szé le sí tet ték az Ár pád hi dat,
ki épí tet ték a híd két vé gén a fe lül- és alul já ró -
rend szert. Új pá lyát épí tet tek az 1-es gyorsvil-
lamosnak, 2×4 sáv ra szé le sí tet ték a Ró bert
Kár oly kör utat. A fel szín tel jes ren de zé sé re is
sor ke rült. A Ró bert Kár oly kör úton a villamos -
pálya, il let ve az út el ké szül te elõtt meg kel lett
épí te ni a fõ gyûj tõ csa tor nát. Mi vel a for ga lom

szü ne tel te té se nél kül folyt az épít ke zés, a sok
for ga lom el te re lés és az út vo na lak gya ko ri mó -
do sí tá sa is aka dá lyoz ta a mun ká la to kat. 

Az épí tés kü lön le ges fel ada ta volt a Rá kos-
pa tak ke resz te zé se, me lyet egye dül ál ló an hat -
sá vos híd szer ke zet tel ol dot tak meg. A 3-as
(kék) vo nal já ra tai na pon ta, irá nyon ként
55-60 000 utast szál lí ta nak.

A 3-as (kék) metró hét megállóval érinti kerületünket 
The underground line no. 3 (blue) has seven stops in our district 
Metro 3 (blau) hat sieben Haltestellen in unserem Bezirk
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Ok ta tás

A la kó te le pek kel együtt épül tek az is ko lák
is. A Fi as tyúk ut cai la kó te le pen 1958-ban a
Fi as tyúk ut ca 47–49., egy év vel ké sõbb a 35–
37. szám alat ti ál ta lá nos is ko la épült meg.
Elõb bi 2000 óta õr zi Hegedüs Gé zá nak, a ke -
rü let dísz pol gá rá nak ne vét. 1962 óta mû kö -
dik ál ta lá nos is ko la a Rad nó ti Mik lós ut ca
35.-ben, amely 1994-tõl vi se li Herman Ot tó
po li hisz tor ter mé szet tu dós ne vét. 1964-ben
épült a Ka ri kás Fri gyes ut cai Hu nya di Má -
tyás Ál ta lá nos Is ko la. A Csán gó és a Gidó-

falvy la kó te le pek fel épü lé sé vel egy idõ ben
ké szült el a Tü zér ut cai ál ta lá nos is ko la,
amely be a Kresz Gé za ut cai ál ta lá nos is ko la
köl tö zött. 1979-ben ad ták át a Kár pát ut cai
la kó te lep gyer me kei ré szé re a Pan nó nia ut -
cai Kék Ál ta lá nos Is ko la épü le tét. 1980-ban
a Gyön gyö si ut cai la kó te lep be ru há zá sa ként
épült a Gyön gyö si sé tá nyon ta lál ha tó Szá mí -
tás tech ni kai Ál ta lá nos Is ko la. 1988-ban ad -
ták át a mint egy tí zez res lé lek szá mú Vi za fo gó
la kó te lep gyer me kei szá má ra épült ál ta lá nos
is ko lát, s eb ben az év ben meg épült az Eöt vös
Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la is a Béke–Tatai ut cai
la kó te le pen. Az is ko lák meg épí té sé vel ja vul -
tak a kö rül mé nyek is. Míg az 1968/69-es tan -
év ben az egy osz tály te rem re ju tó ta nu lók
szá ma meg ha lad ta az öt ve net (50,29), ad -
dig az 1972/73-as tan év re ez a szám negy ven
alá (39,8) csök kent. Eb ben a tan év ben a mû -
hely te rem mel va ló el lá tott ság 91,7%-os, a
ter mé szet tu do má nyi elõ adó 57,9%-os, tan -
te rem 83,5%-os volt.

A ke rü let ben gyors ütem ben fej lõ dött a kö -
zép fo kú ok ta tás. A Kár pát ut cá ban 1986 õszé -
tõl mû kö dõ négy és hat év fo lya mos Ber zse nyi 

A Fiastyúk utcai általános iskola
The elementary school in Fiastyúk street 
Grundschule von Fiastyúk Str.

1968–69-es tanév
Year 1968-69
Schuljahr 1968-1969
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Dá ni el Gim ná zi um elõd jét, a né met nyel vû
kö zép is ko lát 1858-ban ala pí tot ták. Az in téz -
mény az 1920/1921-es tan év tõl kez dõ dõ en vi -
se li Ber zse nyi Dá ni el ne vét. A gim ná zi um
1958-tól a Hu ba ut ca 7. szám alatt társ bér let -
ben mû kö dött a Ven dég lá tó Szak mun kás kép -
zõ In té zet tel, majd 1986 õszén köl tö zött
je len le gi új épü le té be, a Kár pát ut cá ba. Egy
gim ná zi umke vés nek bi zo nyult, ezért meg kez -
dõ dött a ta ní tás a Vá ci úti Bo lyai Gim ná zi -
um ban is. 1959-ben a ke rü let gim ná zi u ma i ba
435-en irat koz tak. A Ki li án ut cá ban 1949-ben
át adott há bo rú utá ni el sõ ke rü le ti ál ta lá nos is -
ko lá ban 1962-tõl kez dõ dött gim ná zi u mi kép -
zés, majd 1989-ben itt in dult el új ra Ma gyar-
 or szá gon a nyolc osz tá lyos kö zép fo kú ok ta tás,
s ek kor vet te fel az in téz mény Né meth Lász ló
ne vét. Az el sõ nyolc osz tá lyos ok ta tás ban részt
vett, 1998-ban érett sé gi zett év fo lyam az or szá -
gos fel sõ ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti kán a har ma -
dik hely re jut tat ta a gim ná zi u mot.

A la kó te le pek kör nyé kén az is ko lák mel -
lett óvo dák is épül tek. 1959-ben 28 óvo da
mû kö dött 1864 fé rõ hel  lyel, ami a fo lya ma tos
nö ve ke dés mi att már ke vés nek bi zo nyult, hi -
szen 2237 óvo dás várt fel vé tel re. Alig eny hí -

tett a gon do kon az Ár pád híd nál 1970-ben át -
adott 75 fé rõ he lyes óvo da, mert 1985-re a fel -
ve he tõ gye re kek szá ma 4600-ra emel ke dett.
Az igé nyek ki elé gí té sé re több la kás óvo dát is
ki ala kí tot tak. Az óvo dák ban, az al só-, kö zép-
és fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu lók szá -
ma el ér te a 26 ezer fõt. To váb bi há rom is -
ko lá val gya ra po dott a ke rü let, így 4 ezer rel
több di ák irat koz ha tott be az in téz mé nyek -
be. A ke rü let a 80-as évek re je len tõs köz ok -
ta tá si bá zis sá nõtt.

A gyer mek in téz mé nyek fej lesz té sé re a köz -
pon ti for rá so kon túl rend kí vül nagy se gít sé -
get ad tak az üze mek és a la kos ság is. Ez a
tár sa dal mi ös  sze fo gás tet te le he tõ vé, hogy Bu -
da pes ten az el sõk kö zött An gyal föl dön ol dot -
ták meg az óvo dai és böl csõ dei el lá tást, az
is ko lák ban az egy mû sza kos ta ní tás mel lett a
ma gas szín vo na lú ok ta tói mun ka fel tét ele it.

A Futár utcai bölcsõdében
At Futár Street Nursery
In der Kinderkrippe in der Futár Straße

Érettségizôk a Németh László Gimnázium elôtt 
Learners before the final examination 
in front of Németh László Secondary Grammar School 
Abiturienten vor dem Németh László Gymnasium

A Futár utcai általános iskola
At Futár Street School
Die Grundschule in der Futár Straße
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A II. vi lág há bo rú alatt a kór há zak nak se bé -
sze ti, bel gyó gyá sza ti és szü lé sze ti fel ada to kat
kel lett el lát ni uk, így a Nyírõ Gyu la Kór házelõd -
je,az egy ko ri el me gyógy in té zet fo ko za to san ve -
gyes pro fi lú kór ház zá ala kult át. A fej lesz té sek
ered mé nye ként 1960-ban új bel gyó gyá sza ti
osz tá lyok nyíl tak, 1963-ban meg kezd te mû kö -
dé sét egy 100 ágyas ideg gyógy ásza ti osz tály,
1976-ban új, mo dern épü let be ke rül tek a szü -
lé sze ti osz tá lyok. A sok ol da lú, mo dern kór ház
meg tar tot ta a gyö ke re it je len tõ pszi chi át ri ai
ha gyo má nyo kat is. A szen ve dély be te gek gyó -
gyí tá sá ban ki emel ke dõ ered mé nye ket ér nek
el, de a szü lé sze ti osz tály is ne ve ze tes: itt fo -
gant 1988-ban az el sõ lom bik bé bi. 

A szin tén ha di kór ház ként mû kö dõ egy ko -
ri Zsi dó kór ház ne ve az 1950-es ál la mo sí tást
kö ve tõ en több ször vál to zott (Sza bolcs ut cai
Ál la mi Kór ház, 1956-ban Orvos to vább képzõ
In té zet majd Egye tem, azu tán Haynal Im re
Egész ség tu do má nyi Egye tem). 1956–58-ban je -
len tõs re konst ruk ci ós mun ká la tok zaj lot -
tak. 1973-ban egye te mi ran got ka pott.
1978-ban el ké szült az új ok ta tá si épü let,
1984-ben új se bé sze ti mû tõ blok kot ad tak át. 

Egész ség ügy

Az ost rom so rán a Ma da rász ut cai Gyer -
mek kór ház épü le te sú lyos ká ro kat szen ve dett,
hely re ál lí tá sá ban a kör nyék be li üze mek mun -
ká sai ön ként, tár sa dal mi mun ká ban vet tek
részt. 1947-ben nyílt meg új ra, im már önál ló

Sebészeti osztály a Róbert Károly körúti
(ma Nyírô Gyula) kórházban 
Surgical department in the hospital in Róbert Károly
boulevard (today Nyírô Gyula Hospital) 
Chirurgische Abteilung des Krankenhauses 
am Ring Róbert Károly (heute Gyula Nyírô)

A Visegrádi utcai szakorvosi rendelô 
The clinic in Visegrádi street 
Fachärztlicher Ordinationsraum 
in der Visegrádi-Gasse
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in téz mény ként. Igaz ga tó já vá dr. Ka pus Gyu -
lát ne vez ték ki. Az õ kez de mé nye zé sé re tet -
tek kí sér le tet 1951-ben a há zi gyer  mek or-
 vos-rend szer ki ala kí tá sá ra: „A múlt ban csak a
jó mó dú ak en ged het ték meg ma guk nak az ún. há -
zi or vosrend szert, va gyis azt, hogy gyer me kü ket
há zi or vos kí sér je fi gye lem mel szü le té sé tõl kezd -
ve, és ha be teg, ke zel je, gyó gyít sa.

Most ugyan ez az egyorvosrendszer sok ezer
dol go zó gyer me ké nek ki jut. A XIII. ke rü let min -
den gyer me ké nek van há zi or vo sa. Ez után majd
má sutt is be ve ze tik, Mis kol con, Sal gó tar ján ban,
Gyõ rött.” Az ál ta la ki ala kí tott új szem lé le tû
gyó gyí tá si és szer ve ze ti for ma lé nye gé ben az -
óta is vál to zat lan. Mun kás sá gá ért 1952-ben
Kos suth-dí jat ka pott. Ke rü le tünk dísz pol gá -
ra, dr. Ke mény Pál (1913–2001) a kór ház ban
díj ta lan gya kor nok ként kezd te, s mint kór ház -

igaz ga tó fe jez te be pá lyá ját 1958-tól 1982-es
nyug dí ja zá sá ig.  

A „hon véd” kór ház ban a há bo rús nél kü lö zé -
sek utá ni fej lõ dést je lez te, hogy 1950 má ju sá -
tól bar na ke nyér he lyett fe hér ke nye ret kap tak
a be te gek, be ve zet ték a di é tás ét kez te tést, a
kony hai dol go zók na pon ta tisz ta ru hát ölt het -
tek. Az el kö vet ke zõ évek ben a Köz pon ti Kór -
ház a Nép had se reg egész ség ügyi bá zis in té ze té-
 vé fej lõ dött. 1954-ben a ren de lõ in té ze tet a kór -
ház hoz csa tol ták. 1967-tõl 1971-ig be fe je-
 zõ dött a kór ház fel újí tá sa, az égé si rész leg
1970-ben önál ló osz tál  lyá szer ve zõ dött. 1972-ben
a Hon vé del mi Mi nisz ter fel avat ta az új ren de -
lõ in té ze tet. 1979-ben a kór ház 25 ágyat biz to -
sí tott ke rü le ti bel gyó gyá sza ti be te gek ré szé re,
mi vel a Ta nács kór há zá nak pa vi lon ját élet ve -
szé lyes sé nyil vá ní tot ták. A Köz pon ti Hon véd -
kór ház vég le ge sen a ma gyar katonaegészségügy
ve ze tõ gyógy in té zet évé vált. 

Ki emel ke dõ egész ség ügyi be ru há zás ként
1983 má ju sá ban át ad ták az Or szá gos Men tõ -
bá zist. A Ró bert Kár oly krt.–Vá gány ut ca–
Moh ács ut ca ál tal ha tá rolt 2740 m2 te rü le tû,
8 szin tes épü let a vezetéknélküli men tõ-hír köz -
lés köz pont ja, 70 men tõ gép jár mû vel az or szág
leg na gyobb ál lo má sa lett.

A já róbe te gek szak el lá tá sá nak fej lesz té se ki -
emelt prog ram ke re té ben folyt. A ke rü le ti be -
te gek gyó gyí tá sát az 1980-ban fel épült Sze ge di
úti szak or vo si ren de lõ in té zet és a tel jes egé szé -
ben fel újí tott Vi seg rá di ut cai ren de lõ in té zet kö -
zö sen vé gez te. 

Munkaterápia a Nyírô Gyula Kórházban 
Work therapy in Nyírô Gyula Hospital 
Arbeitstherapie im Krankenhaus Gyula Nyírô

Szakorvosi rendelôintézet alapkôletétele a Szegedi úton 
The foundation stone-laying of the clinic in Szegedi street
Niederlegung des Gründungssteines des fachärztlichen
Ordinationsraums in der Szegedi Strasse



An gyal föl di Hely tör té ne ti Gyûj te mény

Az An gyal föl di Hely tör té ne ti Gyûj te mény a há rom nagy ke rü let rész – An gyal föld, Újlipótváros

és Vi za fo gó – új ko ri, leg újabb ko ri hely tör té ne ti do ku men tu ma it és tárgy anya gát gyûj ti és mu tat -

ja be. A ke rü let tör té ne té re, múlt já ra vo nat ko zó kü lön fé le írá sos és szó be li em lé kek gyûj té se terv -

sze rû for má ban Jelenics Jó zsef ve ze té sé vel kez dõ dött meg. Eh hez az in dít ta tást az 1969-ben

meg ren de zett „Fekete? Fehér? Igen? Nem?” cí mû te le ví zi ós ve tél ke dõ ke rü le ti for du ló ja ad ta. Kez -

det ben a gyûj tést a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont ban mû kö dõ An gyal föl di Hely tör té ne ti Klub

szer vez te. A mint egy 80 m2 ki ál lí tó tér rel ren del ke zõ An gyal föl di Hely tör té ne ti Gyûj te ményt 1985.

feb ru ár 13-án nyi tot ták meg a Vá ci út 50. szám alatt. Ak kor öt ven tár gyat, öt ezer fény ké pet, tíz ezer

ol dal ira tot, il let ve irat má so la tot és száz húsz órá nyi hang anya got tar tal ma zott a gyûj te mény.

Az óta több mint há rom ezer tárgy, ugyan en  nyi fo tó és ne ga tív, har minc ezer do ku men tum, két ezer

könyv és több száz órá nyi hang fel vé tel áll a ku ta tók és a ke rü let múlt ja iránt ér dek lõ dõk ren del ke -

zé sé re. A hely tör té ne ti gyûj te mény 2001-ben tör tént re konst ruk ci ó ját kö ve tõ en a fel újí tá sért és a

gyûj te mény szak mai mun ká já ért a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma a Mú ze um pár to ló

Ön kor mány zat 2002 cí met ado má nyoz ta a fenn tar tó nak. 

Az év mú ze u ma or szá gos pá lyá za ton a gyûj te mény 2003-ban mi nisz te ri di csé ret ben ré sze sült, 2004-ben

pe dig el nyer te az ICOM (Mú ze u mok Vi lág szö vet sé ge) kü lön dí ját. 

A gyûj te mény ki ál lí tá sa it éven te több mint 15 000-en lá to gat ják, ku ta tó mun ká ja és ki ad vá nyai a

kö zön ség és a szak ma kö ré ben is el is me rést arat tak. Je len leg az An gyal föl di Jó zsef At ti la Mû ve -

lõ dé si Köz pont ban ta lál ha tó.
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Az idõ szak si ke res volt a köz mû ve lõ dés te rü -
le tén is. A ke rü let leg na gyobb mû ve lõ dé si köz -
pont já nak éle té ben az egyik leg fon to sabb
he lyet a több év ti ze de mû kö dõ Moholy-Nagy
Lász ló Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Stú dió fog lal -
ta el, amely a meg lé võ cso por tok ha gyo má nyos
te vé keny sé gé re épít ve 1976-ban ala kult rajz-

és fes té szet, gra fi ka-, szob rász-, fa szob rász, tex -
til-, ke rá mia-, tûz zo mánc- és öt vös cso por tok -
kal, komp lex mû vé sze ti ok ta tás sal, ne ves mû -
 vé szek ve ze té sé vel. A JAMK-ban ala kult if jú -
sá gi klub 1967-tõl Da gály If jú sá gi Klub né ven
mû kö dött két év ti ze den ke resz tül. 1972-ben itt
ala kult meg a Hely tör té ne ti Klub is.

Kul tú ra

Vedres Márk: 
A béke kútja a Tahi utcai
lakótelepen
Vedres Márk: 
„The well of peace” 
at the housing estate 
in Tahi street 
Vedres Márk: 
„Brunnen des Friedens” 
in der Wohnsiedlung 
von Tahi Str.



Mar gitszi get  

A Pest, Bu da és Óbu da egye sí té sé nek 100. év -

for du ló já ra Kiss Ist ván ál tal ké szí tett jel leg -

ze tes Cen te ná ri u mi em lék mû a szi get dé li

be já ra tá nál ta lál ha tó. A Mar gitszi get ér de -

kes sé ge és han gu la tos szó ra ko zá si le he tõ sé ge

volt a Vö rös mar ty kert mo zi: „Bu da pest leg na -

gyobb film szín há zá nak nin cse nek fa lai, tra ver -

zek lép csõ ze te ke re te zi, s in kább mozi stadion-

nak ne vez het nõk, mint film szín ház nak, a so -

rok kö zött nem jár jegy sze dõ, s a ké sõn jö võk

ked vé ért nem kell ös  sze zsu go rod ni a szé ken, a

né zõ te re ket vi rág szõ nye gek il la toz zák, a be sö -

té tí tés rõl az éj sza ka gon dos ko dik és hul ló me -

te o rok tû zi já té ka kí sé ri az au gusz tu si elõ adá -

so kat” – ír ja a 60-as évek ben az egyik szín há -

zi lap. A má so dik vi lág há bo rú alatt sú lyo san

meg ron gá ló dott Sza bad té ri Szín pa dot 1949-ben

épí tet ték új já: 3700 sze mé lyes lett, s a szín pad

szá má ra egy 180 négy zet mé te res tánc par ket -

tet is épí tet tek.
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Az An gyal föl di Gyer mek- és If jú sá gi Ház
jog elõd je if jú sá gi klub, ké sõbb út tö rõ ház volt.
A Da gály ut cai Da gály If jú sá gi Klub az 1960-as
évek vé gé tõl új len dü le tet ka pott klub moz -
ga lom egyik bu da pes ti fel leg vá ra volt. Töb -
bek kö zött itt mû kö dött az el sõ rend sze re sen
tar tott fõ vá ro si tánc há zak egyi ke is. A hat -
va nas évek tõl a kör nyé ken nagy szám ban la kó
gö rö gök szá má ra is eb ben az in téz  mény-
 ben szer vez tek kul tu rá lis prog ra mo kat és
tánc há zat. A mint egy há rom év ti ze dig út tö -
rõ ház ként funk ci o ná ló épü let ben a gyer mek
és if jú sá gi kor osz tály szá má ra sok fé le tar tal mas
sza bad idõ-el töl té si le he tõ sé get nyúj tot tak.

A Láng Mû ve lõ dé si Köz pont ban 1958-tól
szak mai kép zõ- és to vább kép zõ tan fo lya mo -
kat is szer vez tek a már meg lé võ sza bad idõs
prog ra mok mel lett. Be in dult a Dol go zók Ál -
ta lá nos Is ko lá ja és a gyár nõ dol go zói ré szé re
a Nõk Aka dé mi á ja. A Láng Kul túr ház ban fo -
lyó pezs gõ kul tu rá lis élet ha ma ro san szük sé -
ges sé tet te a ház ki bõ ví té sét. 1968–70 kö zött
a SZOT, a Va sas szak szer ve zet és a gyár dol -
go zó i nak ös  sze fo gá sá val a ré gi épü let mel lé
egy új há rom eme le tes komp le xu mot épí tet -
tek szín ház te rem mel, ki ál lí tó tér rel és szak -

kö ri szo bák kal. Et tõl kezd ve Láng Mû ve lõ dé -
si Központ né ven mû kö dött, és nem csak a
gyár dol go zó it szol gál ta, ha nem a ke rü let la -
kos sá gá nak is szín vo na las és vál to za tos szó ra -
ko zá si le he tõ sé ge ket kí nált.

1956-ban a ke rü le ti ta nács ve ze tõ i nek ja -
vas la tá ra az ak ko ri párt bi zott ság ta nácster -
mé nek át ala kí tá sá val hoz ták lét re a Jó zsef
At ti la Szín há zat, amely – an nak el le né re, hogy
nem tá masz kod ha tott a szín ház lá to ga tás ha -
gyo má nya i ra, az igé nyes kö zön ség tá mo ga tá -
sá ra – ha mar a ke rü let szín há zá vá vált.

A József Attila Színház 
József Attila Theatre 
Das József Attila Theater

Magyar Hajó- és Darugyár Mûvelôdési Háza
Hungarian Ship and Crane Factory Club Library
Die Klubbibliothek der Ungarischen Schiff- und Kranfabrik
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Ez az idõ szak na gyon si ke res volt a ke rü le ti
sport élet ben is. A Va sas lab da rú gói 1957-ben
sze rez ték el sõ baj no ki cí mü ket, ké sõbb
Illovszky Ru dolf edzõ vel 1960-tól 1977-ig
még öt al ka lom mal ér tek el el sõ he lye zést. Ki -
emel ke dõ já té ko sok vol tak: Berendy Pál,
Ihász Kál mán, Mé szöly Kál mán, Far kas Já nos
és Várady Bé la.

A ví vó szak osz tály ágai kö zül el sõ sor ban a
kard ho zott si ke re ket, itt vív tak Kár pá ti Ru -
dolf, Ko vács Pál, Rajcsányi Lász ló, Delneky
Gá bor olim pi ai baj no kok, Ko vács At ti la,
Ko vács Ta más, Meszéna Mik lós vi lág baj -
nok ok. A kard csa pat négy szer nyer te meg a
BEK-et. 

A ví zi lab da-szak osz tály tag jai kö zül olim -
pi ai baj nok lett Szí vós Ist ván, id. Jeney Lász ló,
Markovits Kál mán, ké sõbb Fa ra gó Ta más,
Csa pó Gá bor, Ke néz György.

Sport

A csa pat 1979-ben, 1984-ben és 2002-ben
a BEK-ben, 1985-ben a KEK-ben vég zett az
el sõ he lyen.

Két kiemelkedô eredményt elért 
labdarúgócsapat az 1960-as…
Two football teams from the 1960’s… 
Zwei ausgezeichnete Ergebnisse erreichende
Fußballmannschaften aus den 1960er…

… és az 1970-es évekbôl
… and 1970’s that achieved outstanding results 
… und 1970er Jahren

Csapó „Dudi”, Kenéz és Faragó „Tonó”
(Vízilabda)
Csapó „Dudi”, Kenéz and Faragó „Tonó” (Waterball)
Csapó „Dudi”, Kenéz und Faragó „Tonó” (Wasserball)
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Je len tõs a Koz ma Ist ván és He ge dûs Csa ba
olim pi ai és vi lág baj no ki gyõ zel me it fel mu ta -
tó bir kó zó szak osz tály.

Az ököl ví vás ban az 1972. évi olim pi án
nyert baj nok sá got Gedó György. Az at lé ták
kö zött ki emel ke dett Né meth Im re ka la pács -
ve tõ és fia, Né meth Mik lós ge rely ha jí tó olim -
pi ai baj nok. 

Az él spor ton és az üze mi bá zis ra épült egye -
sü le te ken kí vül egy re na gyobb hang súlyt ka -
pott a la kó te rü le ti sport. Lét re hoz ták az
An gyal föl di Ter mé szet ba rát és Test edzõk
Egye sü le tét, mely a la kó te rü le ti sport egye sü -

le tek mun ká ját se gí ti, itt gon dos kod nak azok -
nak a fi a ta lok nak a rend sze res test edzé sé rõl,
akik is ko lá juk ban, mun ka hely ükön nem
spor tol nak.

Németh Miklós

Dr. Hegedûs Csaba

Kozma „Pici” által fémjelzett birkózók 
Wrestlers with the hallmark of Kozma „Pici”
Die den Stempel von Kozma „Pici” tragenden Ringkämpfer

Évtizedeken át 
a világ élvonalában 
a nôi kézilabdázók 
(1973, 1982)
Woman handball players
that were in the front-rank
of the world for decades
Jahrzehntelang in der
vordersten Linie der Welt:
die Handballspielerinnen



A ke rü let cí me re
A ke rü let cí me re: ál ló csücs kös tal pú pajzs, ben ne a meg ha tá ro zó szí nek a vö rös

és az ezüst, ki egé szí tõ szí nek a kék és az arany. A nyolc so ros vö rös-ezüst pó lyá -

zat az Ár pád-há zi te le pü lés re utal. A kék szín a Du nát, il let ve az egy ko ri Vi za -

fo gót jel ké pe zi. Az arany szín a ki ter jesz tett szár nyú, szét tárt ka rú an gyal pik to -

gram já ban for dul elõ, mely egy ben az ún. be szé lõ cí mer jel kép rend sze rét

al kal maz va An gyal föld re utal. A nyolc ka rú fo gas ke rék ket tõs jel ké pet hor doz, egy -

rész rõl az egy ko ri je len tõs gyá r -i part,más részt az egy más hoz kö tõ dõ vá ros ré szek (tör -

té nel mi leg nyolc) szo ros egy sé gét jel ké pe zi. A két ágú hor gony a kö ré csa va ro dó kö tél vég gel a vá -

ros rész ha jó ipa rá ra, il let ve egy ko ri rév át ke lõ jé re és ha jó ki kö tõ jé re, az öt so ros sak ko zás  Újli pótvárosra

utal.

A ke rü let zász la ja
A ke rü let zász la ja 1:2 ará nyú tég la lap, vö rös és kék szí nû, há rom ol da lán vál ta ko zó ezüst és fe hér far kas -

fo gak kal dí szít ve. A zász ló rúd fe lõ li ré szén ta lál ha tó a ke rü let cí me re, a pajzs fe lett a fel irat: BU DA PEST

XIII. KE RÜ LET. Az ön kor mány  zat zász ló ját a Pol gár mes te ri Hi va tal ta nács ter mé ben he lyez ték el.

1990-TÕL NAPJAINKIG4.
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Az 1990-es évek tõl gyö ke re sen át ala kult az or -
szág po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi éle te.A vál -
tás egy aránt érin tet te a fõ vá rost és a ke rü le te ket.
Az 1990-ben ki küz dött de mok ra ti kus jog ál la mi
rend dön tött a köz ha ta lom de mok ra ti kus meg -
osz tá sá ról is. Meg szü le tett és ha tály ba lé pett a ha -
zánk ha la dó ön kor mány za ti ha gyo má nya it és az
Eu ró pai Ön kor mány za ti Char ta alap kö ve tel -
mé nye it ma gá ba ol vasz tó tör vény a he lyi ön kor -
mány zat ok ról, mely sze rint ezek jog ál lá su kat te -
kint ve egyen lõk. A he lyi köz ügyek te kin te té ben
az önál ló, fe le lõs dön tés jo ga az érin tett kö zös sé -
gek vá lasz tott kép vi se le te i nek ke zé ben van. 

A XIII. ke rü le ti ta nács utol só ülé sét 1990.
szep tem ber 13-án tar tot ta a Jó zsef At ti la Mû ve -
lõ dé si Köz pont szín ház ter mé ben, hét na pi ren -
di pont tár gya lá sá val. A vég re haj tó bi zott ság
1990. ok tó ber 8-án ülé se zett utol já ra, ak kor már
négy párt kép vi se lõ jé nek je len lét ében. Az el sõ
ön kor mány za ti vá lasz tást 1990. szep tem ber
30-án (a má so dik for du lót ok tó ber 14-én) tar -
tot ták. A kép  vi se lõ-tes tü let 46 fõ vel ok tó ber
25-én ala kult meg. A mó do sí tott ön kor mány -

za ti tör vény sze rint a má so dik vá lasz tá son (1994.
de cem ber) a pol gár mes tert már köz vet le nül vá -
lasz tot ta a la kos ság. 1998 óta a ke rü let ben ci -
gány, gö rög, hor vát, len gyel, né met, ör mény, ro -
mán, szerb és szlo vák, majd 2002-tõlru szin és bol gár
ki sebb sé gi ön kor mány zat ok mû köd nek, 2010-
tõl mint nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok. 

Ami kor le he tõ vé vált, hogy a ke rü le ti ön -
kor mány zat ok nak is önál ló jel kép rend sze re
le gyen, az ön kor mány zat meg al kot ta ren de -
le tét Bu da pest fõ vá ros XIII. ke rü let cí me ré -
rõl, zász ló já ról és pe csét jé rõl.

Gyökeres átalakulás

Régi és új utcanévtáblák Újlipótvárosban, 1991
(Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár – Karasz Lajos)
Old and new street plates in Újlipótváros, 1991
(Hungarian National Museum Historical Photo Collection- Lajos Karasz)
Alte und neue Straßenschilder in Újlipótváros, 1991 
(Ungarisches Nationalmuseum Historische Fotogalerie-Lajos Karasz)
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A XIII. kerület elsô díszpolgárai 1996-ban
The first freemen of the 13th district in 1996
Erste Ehrenbürger des Bezirks XIII in 1996

A Kép vi se lõ-tes tü let a „Bu da pest fõ vá ros
XIII. ke rü let dísz pol gá ra” cím ado má nyo zá sá -
val azok élet út ját is me ri el, akik ki ma gas ló mun -
kás sá guk kal köz vet le nül hoz zá já rul tak a ke rü -
let fej lõ dé sé hez, ki emel ke dõ szak mai te vé keny-
 sé gük kel emel ték, il let ve elõ se gí tet ték azt; és a
ke rü let nem zet kö zi kap cso la ta i nak vagy az
együtt mû kö dés más for má i nak fej lesz té sé vel
hoz zá já rul tak hír ne vé nek, te kin té lyé nek eme -
lé sé hez. A ki tün te tet tek a dísz pol gá ri cím mel ok -
le ve let és „Ke rü let Kul csa” em lék tár gyat kap -
nak. A cí met és a ki tün te té se ket min den év
jú ni us 1-jén, az önál ló ke rü let té vá lás nap ja al -
kal má ból ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ja át a
pol gár mes ter.

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor -
mány za ta fon tos nak tart ja a köl csö nös elõ nyö -
kön ala pu ló nem zet kö zi kap cso la tok ki ala kí tá -
sát. El sõ ként Auszt ri á ban Bécs 21. ke rü leté vel,
Floridsdorffal kö tött test vér vá ro si meg ál la po dást

ön kor mány za tunk (ak kor még Bu da pest Fõ vá -
ros XIII. Ke rü le ti Ta ná csa). A ki vá lasz tás szem -
pont ja az volt, hogy a két vá ros rész vi szony lag
azo nos jel le gû. A test vér ke rü let is a Du na part -
ján fek võ, túl nyo mó részt ipa ri, na gyi pa ri te vé -
keny ség nek helyt adó vá ros rész, de je len tõs a
szõ lõ kul tú rá jais. 1993-ban kez dõ dött és alá írás -
sal zá rult az ered ményes együtt mû kö dés  a len -
gyel or szá gi Var só Ochota ke rü le té vel. 1998-ban
az ak kor már több éves kap cso lat meg erõ sí té se -
ként az er dé lyi Szováta vá ros sal – a hí res Ma ros
me gyei üdü lõ hel  lyel – vált hi va ta los sá kap cso -
la tunk. A hor vát or szá gi 800 éves, 130 000 la ko -
sú Drá va-par ti vá ros sal, Eszék kel az együtt mû -
kö dés rõl szó ló szán dék nyi lat ko zat 1999-ben, a
meg ál la po dás pe dig 2001 áp ri li sá ban ke rült alá -
írás ra. A szlo vá ki ai Kassa-Délvárossal 2000 ta -
va szá tól mû kö dik együtt vá ros ré szünk, s ezt 2002
má ju sá ban meg ál la po dás alá írá sá val pe csé tel ték
meg a pol gár mes te rek.

Bécs, Floridsdorf kerülete
Vienna, Florisdorf district 
Wien, Bezirk Floridsdorf 

Varsó – Ochota kerülete
Warsaw, Ochota district
Warschau, beyirk Ochota

Szováta 
Szováta
Sovata

Eszék
Eszék
Esseg

Kassa-Délváros
Kassa-Southern Town
Kaschau-Südstadt

„Angyalföld
utca” Bécs
Floridsdorf
kerületében
„Angyalföld
street” 
in Floridsdorf
district 
of Vienna
„Engelland-
Gasse” im
Bezirk 
Floridsdorf 
von Wien
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A ke rü le ti ön kor mány zat ki emelt fon tos -
sá gú fel ada tá nak tart ja a la kos ság gal va ló
kap cso la tot, az ügy in té zés kul tu rált fel tét e -
le i nek meg te rem té sét. Cé lunk és gya kor la -
tunk a mi nõ sé gi szem lé let, a szol gál ta tá sok
szín vo na lá nak nö ve lé se. A köz igaz gatás ban
el sõk kö zött fog lal koz tunk a mi nõ ség biz to -
sí tá si rend szer meg va ló sí tá sá val. 1998-ban a
„CI TI ZEN SER VI CE” (a pol gá rok szol gá la -
tá ért) a PHA RE-prog ram ke re té ben ta nul -
má nyoz tuk és ele mez tük, majd meg kezd tük
a kor sze rû „egy ab la kos” ügy in té zés meg va -
ló sí tá sát. 

1999-ben, a fõ vá ros ban el sõ ként, az or -
szág  ban har ma dik ként ve zet tük be az ISO
9001:1994 nem zet kö zi ta nú sít vány nak meg-
 fe le lõ mi nõ ség biz to sí tá si rend szert. A si ke res
fe lül vizs gá lat ok meg ál la pí tot ták, hogy a XIII.
ke rü le ti Pol gár mes te ri Hi va tal ban kul tu rált
ügy fél fo ga dás, pol gár ba rát ügy in té zés va ló -
sul meg. 

A Bé ke té ri új épü let szárny bir tok bavé te lé -
vel meg va ló sult a la kos ság jo gos igé nye, hogy
hi va ta los ügye it a leg ki sebb idõ vesz te ség gel és
fá rad ság gal, egy he lyen, szak sze rû en és kul tu -
rál tan in téz hes se. Meg te rem tõd tek azok a fel -
té te lek, mely nek eredmé nye ként az ügy in té zés
egy sze rûb bé, ha té ko nyab bá vált. Az erõ  fe szí té -
sek el is me ré se ként 2004-ben az or szág ban az el -
sõk kö zött ré sze sül tünk a Ma gyar Köz igaz ga -
tá si Mi nõ ség díj ban, 2012-ben a Mi nõ ség Há za
cí met nyer tük el.

Le he tõ vé vált az interneten tör té nõ be -
je lent ke zés, a na pi sor szám ki adást kor sze -
rû ügy fél hí vó-irá nyí tó rend szer vál tot ta fel.
Az elekt ro ni kus ügy in té zés mint szol gál ta -
tás igény be vé te le az ún. „Ügy fél ka pu” meg -
nyi tá sá val egy sze rû sö dött. Az ügy fe lek az ok -
mány iro dai ügyek több sé gé nél sze mé lye sen
és te le fo non is idõ pon tot kér het nek ügyük
in té zé sé hez, mely lé nye ge sen csök ken ti a vá -

A Minôségbiztosítási Tanúsítvány
The quality insurance certificate
Qualitätssicherungs-Zertifikat

A polgármesteri hivatal új épületszárnya
The new wing of the Mayor’s Office
Neuer Flügel des Bürgermeisteramtes
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ra ko zá si idõt. Internetes ol da lun kon meg ta -
lál ha tók és le tölt he tõk a kü lön bö zõ nyom -
tat vá nyok, az ügyek in té zé sé hez szük sé ges tá -
jé koz ta tók.

1999. ja nu ár 1-jé tõl in gye nes „zöld szám”
te le fon vo nal áll a la kos ság ren del ke zé sé re,
me lyen a ke rü let pol gá rai fo lya ma to san be je -
len té se ket, ész re vé te le ket te het nek, il let ve
in for má ci ó kat kér het nek. Mun ka tár sa ink fel -
ké szült sé gét, ud va ri as sá gát, se gí tõ kész sé gét
és az ügy in té zés gyor sa sá gát az ügy fe lek kö ré -
ben rend sze re sen vég zett elé ge dett ség mé ré -
sek is bi zo nyít ják. Szol gál ta tá sunk ügy fél köz -
pon tú vá vált. 2012 óta a Pol gár mes te ri
Hi va tal épü le te tel jes kö rû en aka dály men -
te sí tett lett.

A millennium évében felavatott kerületi emlékhely, Varga Tamás: Ôshajó
District Memorial inaugurated in the year of the millenial, Varga Tamás: Ancient Ship
Die im Jahre des Milleniums eingeweihte Bezirks-Gedenkstätte, Varga Tamás: „Urschiff”
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Az 1980-as évek vé gén el kez dõ dött po li ti kai,
tár sa dal mi át ala ku lá son túl a gaz da sá gi rend -
szer vál tás is le zaj lott ke rü le tünk ben. A Vá ci
út na gyi pa ri üze me i nek meg szû né sét rész ben
a ha gyo má nyos ipar ágak nyolc va nas évek tõl
kez dõ dõ és egy re fo ko zó dó vál sá ga, pi ac vesz -
té se, más részt a 3. met ró vo nal Újpest város köz -
pontjáig tör té nõ meg épí té se okoz ta. A tönk  re -
ment, üre sen ál ló gyár te le pek he lyét, gya kor  ta
ma gu kat az ipa ri csar no ko kat is fel ér té kel te
a ki vá ló fel szí ni és fel szín alat ti köz le ke dés, s
szin te azon nal meg in dult a szol gál ta tó- és ke -
res ke del mi szek tor ro ha mos be te le pe dé se.
Mind ezt elõ se gí tet te az ipar szá má ra ki épí tett
és ma is igen jó kar ban lé võ inf rast ruk tú ra: az
út há ló zat, a víz-, gáz-, elekt ro mos és csa tor -
na há ló zat, a jó par ko lá si le he tõ ség. A gyö ke -
re sen át ala ku ló gaz da ság leg fõbb jel lem zõ je -
ként csak nem tel je sen meg szûnt a több mint
egy év szá za dot meg ha tá ro zó ipa ri te vé keny -
ség. A tu da tos ke rü let fej lesz té si po li ti ká val si -
ke rült ide von za ni a vi lág ve ze tõ cé ge it, kor -
sze rû, vi lág szín vo na lú be vá sár ló köz pont ok
épül tek, me lyek nem zet kö zi leg el is mert üz -
let lánc tag ja i ként mû köd nek. A nem zet kö zi
szin tû au tó sza lo nok ban je len tõs ke res ke del -
mi – rész ben ipa ri – te vé keny sé get foly tat a sze  -
mély gép jár mû ága zat. A ke rü let a bú tor ke -
res ke de lem nek is köz pont já vá vált, de a
leg na gyobb ke res ke del mi ban kok és biz to sí -
tók is szép szám mal te le ped tek meg itt.

Ke rü le tünk el múlt év ti zed ének ro ha mos fej  -
lõ dé se csak a 19. szá zad vé gé vel, a 20. szá zad
ele jé vel vet he tõ ös  sze. Az egy kor kül vá ros nak
és klas  szi ku san ipa ri te rü let nek szá mí tó Vá ci
utat és tér sé gét ma már a fõ vá ros „iro dabul -
vár ja ként” em le ge tik. A be ru há zók szá má ra
be bi zo nyo so dott, hogy nem koc káz tat nak,
ami kor a Vá ci út tér sé gét vá laszt ják. Ös  szes -

sé gé ben több száz ezer m2-es fe lü let tel egy be -
füg gõ iro da fo lyo só bi zo nyít ja, hogy a kör nyék
pro jekt jei si ke re sek, hi szen itt ér vé nye sül a
„tá vol a bel vá ros tól és még is a bel vá ros ban”
szem lé let. Az át ala ku lá si fo lya mat még hos  szú
éve kig fej lesz té si le he tõ sé get nyújt.

Az Ár pád híd pes ti híd fõ jét vi gyá zó épü le -
tek, a Du na Tower és a Europe Tower 15 eme -
le te sek. A két új épü let tel alap ve tõ en meg -
vál to zott a kör nyék ké pe. A dé li, 27 ezer m2-es
net tó iro da te rü let föld szint jén ét te rem, fitt -
neszterem, gyer mek meg õr zõ és bank ka pott
he lyet. Az au tó kat a há rom szin tes mély ga rázs
nye li el. Az észa ki ol dal iro da há za 37 ezer m2

alap te rü le tû épü le té hez mély ga rázs és par ko -
ló ház épült. A Du na Plaza kör nyé kén szin te
meg ál lít ha tat la nul bõ vül az irodanegyed. A
kö zel múlt in téz mény épü le tei kö zül a Te ve ut -
cai Fõ vá ro si Le vél tár és a Kár pát ut cá ban
épült Rad nó ti Mik lós Mû ve lõ dé si Köz pont
épí té sze ti ér té ke it em lít hetjük. 

Ipar, ke res ke de lem, la kás

Az Európa Torony
The Europe Tower
Der Europa-Turm



Le hel pi ac – Le hel Csar nok

A kép vi se lõ-tes tü let 1999 már ci u sá ban több

évi elõ ké szí tõ mun ka után dön tött a Le hel csarnok épí té sé rõl. A dön tést el sõ sor ban a pi ac le rom -

lott ál la po ta in do kol ta, amely nek kö vet kez té ben már nem fe lelt meg az egy re szi   go ro dó egész -

ség ügyi és épí té si elõ írá sok nak, a vá sár ló kö zön ség kul tu rált vá sár lá si kö rül mé nyek irán ti igé -

nyé nek, a gyö ke re sen át ala ku ló kör nye zet vá ros ké pi kö ve tel mé nye i nek. A pi ac gyor su ló ütem ben

rom ló ál la po ta a ke res ke dõk szá má ra is fe nye ge tõ ve szélyt je len tett, amely a fo lya ma to san csök -

ke nõ for ga lom ban öl tött tes tet. A kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett ab ban, hogy el sõd le ges szem -

pont a Le hel Csar nok pi a ci funk ci ó já nak meg tar tá sa úgy, hogy egyút tal meg fe lel jen a XXI. szá -

zad el vá rá sa i nak is. Rög zí tet te azt is, hogy a hasz nos alap te rü let két sze re sen ha lad ja meg az

ad di git, és az oly sok gon dot oko zó par ko -

lás is ol dód jon meg. Dön tött, hogy a Le -

hel pi ac to vább ra is ön kor mány za ti tu laj -

don ma rad. Az át épí tés idõ szak ára az

ön kor mány zat ide ig le nes pi a cot épí tett a

Kas sák La jos ut cá ban. 

Az iga zi vál to zást a 2002-ben át adott

Le hel Csar nok 43 000 m2-es, öt szin tes

élel mi szer-be vá sár ló köz pont je len tet te a

klas  szi kus pi ac han gu la tá val. A Rajk

Lász ló ál tal ter ve zett, 6,5 mil li árd fo rin tos

költ sé gû csar nok tel jes egé szé ben ön kor -

mány za ti be ru há zás ban ké szült. A hét

min den nap ján a ha zai és im port élel mi -

sze rek szin te tel jes pa let tá ját kí nál ja.

A csar nok ban mint egy 240 mû kö dõ üz let -

he lyi ség ta lál ha tó. 25 hús- és hentesáru-, 35 zöld -

ség-gyü mölcs árubolt és több mint 100 õs ter me lõi

asz tal. Itt ta lál ha tó az or szág leg hosszabb, 46

mé ter hos  szú sá gú, egy be füg gõ hentespultja, ahol

a ha gyo má nyos, nem ön ki szol gá ló rend sze rû ér té ke sí tés fo lyik. 

A ké nyel mes be vá sár lást szol gál ja a két szin tes, 400 gép ko csit be fo ga dó par ko ló, a szin tek kö zöt ti

lif tek és moz gó lép csõk. Az új csar nok to vább ra is a fõ vá ros egyik leg ked ve zõbb árak kal mû kö dõ élel -

mi szer -áru sí tó he lye, na pi át lag ban több mint 25 ez ren lá to gat ják. 
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A Duna Plaza Közép-Európa elsô 
bevásárló- és szórakoztatóközpontja
The first shopping and entertainment 
centre of Central Europe: Duna Plaza
Duna Plaza ist das erste Einkauf- 
und Vergnügungszentrum von Mittel-Europa

A Lehel Csarnok, ôstermelôk asztala
Lehel Hall, table of croppers
Die Lehel-Halle, der Tisch der Bioproduzenten



1990-TÕL NAPJAINKIG4.

124

A ke rü let ben te vé keny ke dõ vál lal ko zá -
sok mé ret és tõ ke erõ szem pont já ból egy aránt
dif fe ren ci ál tak. A több mint 29 ezer re giszt rált
vál lal ko zás kö zel fe le kor lá tolt fe le lõs sé gû
tár sa ság. A be té ti tár sa sá gok szá ma meg ha -
lad ja az 5 ez ret, az egyé ni vál lal ko zá so ké a
9 ez ret. A 2434 kis ke res ke del mi üz let je len -
tõ sebb ré sze az élel mi szer- és ru há za ti ága -
zat hoz köt he tõ.

A vál lal ko zá sok ma gas szám ará nya el le né -
re a ke rü let gaz da sá gát a nagy, je len tõs tõ ke -
erõ vel ren del ke zõ, rész ben mul ti na ci o ná lis
cé gek je len lé te ha tá roz za meg. A ke rü let ben
te vé keny ke dik az or szág 200 leg na gyobb vál -
la la tá nak az egy ti ze de. A ke rü let ben mû kö -
dõ vál lal ko zá sok sú lyát mu tat ja, hogy a bu da -
pes ti GDP-nek hoz zá ve tõ leg 10%-át ad ják,
je len tõs köz tük a ki emelt adó zók (a net tó éves
árbe vé tel ük több mint hat mil li árd fo rint) szá -
ma. A fej lõ dés üte mé re jel lem zõ, hogy a fõ -

vá ro si iro da há zak mint egy 25%-a a ke rü let -
ben épült, il let ve épül. 

A ke rü let ide gen for gal mát 12 szál lo da, 2
pan zió, 1 tu ris ta szál ló, 1 kem ping és 62 ma -
gán szál ló szol gál ja. Ki emel ke dõ je len tõ sé gû az
Ybl Mik lós ter vei alap ján épült Mar git szi -
ge ti Nagy szál ló, a Hélia és a Thermál Ho tel.

A 3622 fé rõ he lyen a ven dé gek szá ma éven te
meg ha lad ja a 200 ez ret, ahol a kül föl di ek kö -
zel fél mil lió ven dég éj sza kát töl te nek el.
A ke rü le ti la ko so kat és az ide lá to ga tó ven dé ge -
ket több mint 700 ven dég lá tó hely szol gál ja.

Margitszigeti szálloda (Grand Hotel) 
Hotel in Margaret Island (Grand Hotel)
Hotel von Margareteninsel (Grand Hotel)

A „Rendôrpalota”
The „Police Palace”
Der „Polizeipalast”

Átrium park
Atrium Park
Der Átriumpark
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Bu da pest egyik legsokszínûbb, több mint
száz ezer la ko sú vá ros rész ében ta lál ha tó köz -
ked velt kert vá ro si öve zet, ele gáns nagy vá ro -
si la kó ne gyed és ápolt zöld fe lü let tel ren del -
ke zõ pa ne les la kó te lep. Az utób bi 20 év ben
nagy len dü le tet vett az egy ko ri üze mi te lep -
he lyek fel szá mo lá sa, be épü lé se iro da- és la kó -
há zak kal. Ez ked ve zõ en át for mál ta a ke rü let
ar cu la tát. Épí té sze ti leg is kü lön le ges ér té ket
te rem tet tek az újlipótvárosi zöld ud va ros la -
kó par kok, sé tá ló ut cák. Az új iro da há za kat és
la kó épü le te ket ne ves ma gyar épí té szek ter ve -
zik, jó néhányuk épí té sze ti ní vó dí jat ka pott.

Az újon nan épü lõ la kó épü le tek hoz zá já rul -
nak a de mog rá fi ai mu ta tók (5 éve emel ke dik
a szü le té sek szá ma) ja vu lá sá hoz, egy ma ga sabb
jö ve del mû la kos sá gi ré teg meg te le pe dé sé -
hez, va la mint a la kás ál lo mány meg újí tá sá -
hoz. A Du na-par ti lakóegyüttesek fõ vá ro si
szin ten is ki emel ke dõ je len tõ sé gû ek, új faj ta,
természetközeli élet mó dot kí nál nak. Az új vá -
ros rész ben ma gas presz tí zsû la kó in gat la nok
épül tek, szín vo na las köz te rek ala kul tak.

Újlipótváros ér té ke it meg õriz zük, és foly -
tat juk köz te rü le te i nek meg újí tá sát. Ki emel -
ten ke zel jük az épí tett ér té kek vé del mét, s en -

nek ér de ké ben a la kó épü le tek, köz épü le tek
kor sze rû sí té sét, il let ve a hom lok za tok re kon-
st ruk ci ó ját tá mo ga tó prog ra mot. Kez de mé -
nye zé sünk re fõ vá ro si ren de let véd több, mint
100 épü le tet, a Szent Ist ván kör út és a Po zso -
nyi út ház so ra it.

A tár sas há zak ré szé re nyúj tott ka mat men -
tes köl csön nek je len tõs a sze re pe az épü le tek
re ha bi li tá ci ó já ban. Az ipa ro sí tott tech no ló gi á -
val épült la kó épü le tek fel újí tá sa a pa nelprog -
ram  és a fû tés kor sze rû sí tés ÖKO-prog ram ja so -
rán 176 épü let 13 300 la ká sá ban va ló sult meg.

A la kás- és he lyi ség gaz dál ko dá si fel ada tok
az ön kor mány zat cél ját, a bér lõk ér de ke it, az igé -
nye sebb gaz dál ko dást, a ke rü let va gyo ná nak
gya ra pí tá sát, a köz pén zek kel va ló ta ka ré ko sabb
gaz dál ko dást szol gál ják. Ja vult bér la ká sa ink
kom for tos sá ga, la kás ál lo má nyunk mi nõ sé ge.
Az ön kor mány za ti épü le tek sza ná lá sa és a he -
lyü kön épí tett új ön kor mány za ti la ká sok je len -
tõ sen hoz zá já rul tak a re ha bi li tá ció gyor su lá sá -
hoz. Je len tõ sen ja vult az ön kor mány za ti la ká sok
kom fort ös  sze té te le, 61%-uk lett kom for tos,
össz kom for tos. Az in ten zív ke rü let fej lesz tést biz -
to sí tó sza ná lá sok kal si ke rült el ér ni, hogy a szük -
ség la kás-ál lo mány 78%-kal csök kent. La kás -
pá lyáz ta tás sal egy új la kás bér be adá sa 2,5 csa lád
la kás hely ze té nek meg ol dá sát és jobb, kom for  -
tosabb la kás ba ke rü lé sét tet te le he tõ vé. A fi a -
ta lok vég le ges la kás hoz ju tá sá hoz se gít sé get
nyúj ta nak a fecs ke há zi la ká sok.

A Fôvárosi Levéltár épülete 
The building of the Archives of the Capital 
Das Gebäude des Archivs der Hauptstadt

Central park
Central Park
Der Centralpark
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Mar gitszi get

A két ezer éves szi get egy da rab ka õs ter mé -

szet a vi lág vá ros kel lõs kö ze pén. Ter mé sze -

ti szép ség, gyó gyí tó hõ for rás ok, tör té nel mi

lég kör, mû vé sze ti és iro dal mi em lé kek, kul tu -

rá lis, szó ra ko zá si, üdü lé si és sport lé te sít mé -

nyek, sok ré tû ven dég lá tás szín he lye 166 hold -

nyi te rü le ten. A ja pán kert ta vá nak vi zén

hal vány li la, fe hér ta vi ró zsák nyíl nak, a víz -

esés alatt a víz ben arany ha lak úsz kál nak.

A szi get nö vény vi lá ga egye dül ál ló an gaz dag. 

2000-ben el ké szült Szent Mar git em léksír -

he lye. A kö vet ke zõ év ben a ke ren gõt tég lá ból

ké szült pad ló bur ko lat tal lát ták el, 2002-ben re -

konst ru ál ták a kút há zat, mely ben egy új, a lá -

to ga tók nak friss ivó víz zel szol gá ló fa ra gott

márványkutat is el he lyez tek. 2005-ben az

apá cák egy ko ri temp lo má nak nyolc szög alap -

raj zú szen tély fa lát res ta u rál ták. 

A ki rá lyi ud var ré gé sze ti ása tá sá val és a ko -

los tor rom ja i nak fel újí tá sá val kor sze rû en kon -

zer vált rom te rü let vár ja a kö zép ko ri han gu -

lat ra vá gyó lá to ga tó kat, akik a park ban

sé tál va ta lán nem is gon dol nak ar ra, hogy a

szi ge ten ta lál ha tó ker tek elõd jét, már víz ve ze -

ték kel ren del ke zõ do mon kos ren di ko los tor -

ker tet 750 év vel ez elõtt az apá cák épí tet ték.

Meg újult a vadaspark is. A szi get múlt já hoz

il lõ par kot ala kí tot tak ki va dász ház zal, ahol

dám szar va sok, pó nik, nyu lak és szár nya sok

vál tak új ra a lá to ga tók ked ven ce i vé. Ked velt

sport cent rum az egy ko ri MAC he lyén 1950

óta mû kö dõ Út tö rõ sta di on, ma At lé ti kai

Sta di on. A szi get több ször adott ott hont

nem zet kö zi sport ren dez vé nyek nek öt tu sá -

ban, ví zi lab dá ban és úszás ban.

Az úszó Eb-re készült új uszoda 
The new swimming pool completed 
for the European Swimming Championship
Das für die Europameisterschaften 
gebaute Schwimmbad

A toronyugró-medence 
The high dive pool 
Das Becken der Springer
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A Víztorony 
The Water Tower 
Der Wasserturm

Bodor-féle Zenélôkút 
Bodor’s Musical Fountain
Der Spielbrunnen von Bodor

Az ország legnagyob szökôkútja 
The largest fountain all over the country 
Der größte Springbrunnen des Landes

A Centenáriumi emlékmû (Kis István alkotása)
Centennial Memorial ( István Kis’s work)
Das Zentenariumsdenkmal (von István Kiss)
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A ke rü let inf rast ruk tú rá ja ma gas szín vo na lú.
Tel jes nek te kint he tõ a víz-, csa tor na- és föld -
gáz el lá tott ság. A ke rü le ti la ká sok je len tõs ré sze
be kap cso ló dott a táv hõ szol gál ta tás ba. A ki épí -
tett táv köz lé si há ló zat nem zet kö zi szín vo na lon
szol gál ja a kor sze rû igé nye ket. A kom mu ná lis
el lá tó há ló zat hos  sza több mint 900 km. 

A két fõ vá ro si köz üzem nek, a Fõ vá ro si Víz mû -
vek nek és a Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek nek itt ta -
lál ha tó a köz pont ja. A ke rü let jól ki épí tett út -
há ló za ta fo lya ma to san újult meg. Té rí tés men tes
ve ze ték nél kü li internet (WiFi) szol gál ta tást ve -
het nek igény be a Ke rü le ti Kár tyá val ren del ke -
zõ la ko sok a köz te rü le tek ki lenc hely szí nén és
négy köz in téz mény ben. A sok ré tû szol gál ta tást
nyúj tó kár tyát hasz ná lók szá ma meg ha lad ta a
10 000 fõt.

A ke rü let köz park jai és köz kert jei je len tõs
rek re á ci ós, kör nye ze ti és öko ló gi ai ér ték kel ren -
del kez nek, mint egy 260 000 m2-en. A fõ vá ros -

ban el sõ ként el fo ga dott „Angyal ZÖLD” stra té -
gia meg fe le lõ ke re tet biz to sít az ön kor mány zat
zöld te rü let-fej lesz té si tö rek vé se i nek, a la kos ság
élet mi nõ sé gét ja ví tó, a kör nye ze ti kul tú ra szín -
vo na lát eme lõ vá ros üze mel te té si gya kor lat nak. 

Pi he nõ park ja ink, újlipótvárosi sé tá ló ut cá ink
(Hollán Er nõ, Ditrói Mór ut ca és a Po zso nyi út)
nagy nép sze rû ség nek ör ven de nek. Az ön kor -
mány zat, a la kos ság, a ci vil szer ve ze tek kö zöt ti
együtt mû kö dés erõ sí té se, az in gat lan fej lesz tõk -
kel va ló együtt mû kö dés ja ví tá sa, a La kos sá gi
Zöld fe lü let Véd nök sé gi Pá lyá zat se gí ti a kör nye -
zet tu da tos szem lé let mód és az él he tõbb kör nye -
zet ki ala kí tá sát. Az önkormányzat kez de mé -
nye zé sére az iro da há zak par ko sí tott ud va rát
köz hasz ná lat ra meg nyit ják, kel le mes ven dég -
lá tóte ra szo kat lé te sí te nek.

A Mar git szi get fon tos ré sze a la kos ság pi he -
né sét szol gá ló több mint 2 mil lió m2 zöld te rü -
let nek. A Szent Ist ván park és a Já szai Ma ri tér
szin tén a fõ vá ros tu laj do na. A Gyön  gyö si sé tány
cso bo gó já val és vi rág be mu ta tó já val ki emel ke -
dik a több mint száz ke rü le ti ke ze lé sû te rü let
kö zül. Az Or szág bí ró sé tány la kó te lep komp lex
fel újí tá sa so rán a ní vós egye di köz te rü le ti ar cu -
lat ki ala kí tá sá ra, a kör nye zet tu da tos ság ra és a
la kos ság gal va ló együtt mû kö dés re fek te tett
nagy hang súlyt az ön kor mány zat. A fõ vá ros -
ban elõ ször al kal ma zott au to ma ta rend szer ta -
laj víz zel ön tö zi a zöld fe lü le te ket. Park ja ink ban
az 54 ját szó té ren le võ több mint 400 ját szó szer
mind egyi ke eu ró pai uni ós szab vá nyos. A ke rü -
le tet be há ló zó 34 km ke rék pár út szol gál ja a kör -
nye zet tu da to san köz le ked ni és a spor tol ni vá -
gyók igé nye it. A fõ vá ro si át lag nál ked ve zõbb
zöld te rü le ti ha tást – a ter mé sze ti adott sá go kon
túl – a gon do zott gyep fe lü le tek és a kü lön fé le
kul túr nö vé nyek (több mint 50 ezer fa, 60 ezer
tõ vi rág) biz to sít ják. A ke rü let út ja it ta vasz tól
õszig 15 ezer, lám pa osz lop okon vi rág zó mus kát -
li dí szí ti.

Karácsonyi lámpafüzérek a Szent István körúton 
Christmas string of lights at Szent István boulevard
Weihnachtsgirlanden 
auf dem Heiligen Stefan Boulevard
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Tíz köz te rü le ti szö kõ ku tat 
épí tett  2002 óta az ön kor mány zat
There have been built ten fountain springs in public
places by the local government since 2002.
Die Stadtverwaltung baute zehn Springbrunnen 
auf öffentlichem Gebiet seit 2002.

Közparkjaink, játszótereink 
Our public parks, playing fields 
Unsere öffentlichen Parks, Spielplätze
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Az ön kor mány zat a fõ vá ros ban el sõ ként,
2003 óta té rí tés men te sen biz to sít ja a böl csõ  -
dei el lá tást a ke rü le ti gyer me kek ré szé re.
A gon do zó nõk szak sze rû en meg ter ve zett kör -
nye zet ben fel ügyel nek a rá juk bí zott gye re -
kek re, biz to sít ják szá muk ra a har mo ni kus ér -
zel mi, ér tel mi, tes ti és szo ci á lis fej lõ dés
le he tõ sé gét és fel tét ele it. A több mint 1000
böl csõ  dei és csa lá di nap kö zi fé rõ hely szám a
fõ vá ros ban a leg ma ga sabb a ke rü le tek kö zül.

A Gyer mek jó lé ti Köz pont a gyer mek ér -
de ke it vé dõ spe ci á lis, sze mé lyes gon dos ko dás,
szo ci á lis szol gál ta tás. Te vé keny sé ge so rán a
szo ci á lis mun ka mód sze re i nek és esz kö ze i nek
fel hasz ná lá sá val szol gál ja a gyer mek tes ti és
lel ki egész sé gé nek, csa lád ban tör té nõ ne vel -
ke dé sé nek elõ se gí té sét, ve szé lyez te tett sé gé -
nek meg elõ zé sét, ki ala ku lá sa ese tén an nak
meg szün te té sét.

Az ön kor mány zat Egye sí tett Óvo dá já ban
ös  sze sen 18 tag óvo dát, 12 épü let ben 9 ál ta lá -
nos is ko lát, 1 ze ne is ko lát és 3 gim ná zi u mot tart
fenn, ahol kö zel 10 000 gyer mek rõl gon dos ko -
dik. A pe da gó gi ai prog ram meg va ló sí tá sá hoz,
a szí nes és szín vo na las te vé keny ség foly ta tá sá -
hoz az ön kor mány zat ál lás he lye ket és több let
óra ke re tet biz to sí tott az is ko lák szá má ra. 

A terv sze rû en, tu da to san fel épí tett ok ta -
tás po li ti ka ered mé nye a szü lõi igé nye ket ki -
elé gí tõ, ki szá mít ha tó és ter vez he tõ mi nõ sé gi
köz szol gál ta tás, a jól mû kö dõ in téz mény há -
ló zat. En nek ér de ké ben az ön kor mány zat ön -
ként vál lalt fel adat ként op ti má lis szak mai, sze -
mé lyi és tár gyi fel té te le ket te rem tett köz ok-
  ta tá si in téz mé nyei szá má ra. Az óvo dák, is ko -
lák, tan uszo dák, hát tér in téz mé nyek, köz mû -
ve lõ dé si és sport lé te sít mé nyek jó fel té te le ket
biz to sí ta nak a ne ve lés hez, ok ta tás hoz, kép zés -
hez, spor to lás hoz. Az in téz mé nyek meg fe le lõ

szá mú és mi nõ sé gû szá mí tó gép pel ren del kez -
nek. Az internethálózat tan ter men kén ti ki -
épí té se 2003-ban be fe je zõ dött, va la men  nyi
szak tan te rem ben di gi tá lis táb la biz to sít ja a kor  -
sze rû ta ní tás fel tét ele it.

El vá rás az is ko lák fe lé a meg fe le lõ „ki me -
net”: a ta nu lók ver seny ké pes tu dás sal hagy ják
el az is ko lát, s ez a mé ré sek ered mé nye i ben is

Gon dos ke zek ben a gyer mek

Dózsa György úti Ének-zenei 
és Testnevelési Általános Iskola
Dózsa György Street Musical 
and Sport Elementary School
Die Grundschule für Musik und Sport 
in der Dózsa György Straße
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tük rö zõd jék. Az ön kor mány zat ál tal fi nan szí -
ro zott, a fej lesz tést és a fel zár kóz ta tást se gí tõ
több let óra ke re tek és a fej lesz tõ szak em be rek
al kal ma zá sá nak kö szön he tõ en ta nu ló ink az
or szá gos kom pe ten cia mé ré se ken évek óta az
or szá gos át lag fe lett tel je sí te nek.

A gim ná zi u mi alap kö ve tel mé nye ken túl -
mu ta tó tu dást, az esély egyen lõ ség meg te rem -
té sét az ECDL- és a nyelv vizs gaprog ram szol -
gál ja. A kö zép is ko lás ok té rí tés men te sen
jut hat nak nem zet kö zi szá mí tó gép-hasz ná lói
jo go sít vány hoz, és in gye nes nyelv vizs ga-elõ -
ké szí tõ tan fo lya mon ve het részt min den érett -
sé gi elõtt ál ló gim na zis ta di ák. 

Gim ná zi u ma ink nak jó a hír ne vük, a ta nu -
lók 75%-a egye te men, fõ is ko lán foly tat ja ta -
nul má nya it. Az or szá gos ta nul má nyi ver se -
nye ken el ért ki emel ke dõ he lye zé sek, s a

fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyek be fel vé telt
nyert di á kok szá ma alap ján a Ber zse nyi Dá -
ni el és a Né meth Lász ló Gim ná zi um az or -
szág leg jobb gim ná zi u mai kö zé tar to zik.
A pe da gó gu sok si ke res te het ség gon do zó mun  -
ká já nak kö szön he tõ en a ma tu rá lók kö zel
20%-a ki tû nõ re érett sé gi zik.

A mun ka erõ pi ac át ala ku lá sa meg kö ve te li a
ta nu lá si szo ká sok meg vál toz ta tá sát, mely ru -
gal mas sá got és egész éle ten át tar tó ta nu lást
vár a mun ka vál la ló tól. A ke rü let ben ta lál ha -
tó szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nö -
ve lik a fel nõtt kép zés fej lõ dé si esé lye it.

Pannónia Általános Iskola
Pannónia Elementary School
Die Grundschule Pannónia
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A min den nap ok biz ton sá gá ért
Az ön kor mány zat cél ja olyan el lá tó rend szer
mû köd te té se, amely ben a ke rü let ben élõ ál -
lam pol gár mél tó ság ban, biz ton ság ban, ki szol -
gál ta tott ság nél kül él het. A sze gény ség meg -
elõ zé se és vis  sza szo rí tá sa ér de ké ben ága  za tkö zi,
in teg rált pre ven ci ós prog ram mal ren del ke -
zik. Az ál lam pol gár ok kö zel 20%-a vesz igény -
be va la mi lyen el lá tást, szol gál ta tást. A pénz -
be li tá mo ga tá sok ese té ben az ön kor mány zat

tuk, fo  gya   tékos sá guk, pszi chi át ri ai vagy
szen ve dély be teg sé gük mi att ezt biz to sí ta ni
nem ké pe sek. Az idõ sek kö zül szo ci á lis
alap szol gál ta tás ban és nap pa li el lá tás ban
ré sze sü lõk szá ma ke rü le tünk ben a leg ma -
ga sabb. A há zi- és a jel zõ rend sze res se gít -
ség nyúj tás a sa ját ott ho nuk ban élõ idõs ko -
rú, il let ve fo gya té kos sze mé lyek ré szé re
nyújt biztonságot. 

min den jo gos igényt tel je sít. A rend sze res szo -
ci á lis se gély ben ré sze sü lõk rang so rát ke rü le -
tünk ve ze ti.

Az in téz ke dé sek elõ se gí tik, hogy az idõ -
sek, köz tük a több mint 30 000 nyug dí jas
ott ho no san ér zi ma gát a ke rü let ben. Ét ke -
zé si le he tõ sé get kap nak azok a szo ci á li san
rá szo rul tak, akik ko ruk, egész sé gi ál la po -

Életmódnap a kerületben
Lifestyleday at the district
Lebensweisentag im Bezirk

Idôsek klubja
Club of the elderly people
Klub der Alten
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A 10 ke rü le ti idõ sek klub já ban a szol gál ta -
tás sok ol da lú, az alap ve tõ hi gi é nés el lá tá son
túl le he tõ ség van tár sas kap cso la tok ki ala kí -
tá sá ra. A sza bad idõs prog ra mok cél ja, hogy az
idõ sek ak tí van él jék a min den na pi éle tü ket.
Ked vez mé nyes gyógy- és üdü lé si le he tõ sé ge -
ket, kon di ci o ná ló tor nát, in gye nes úszást, szû -
rõ vizs gá la to kat, élet mód prog ra mo kat, rend -
sze res kul tu rá lis ren dez vé nye ket, kép zé se ket
szer ve z az önkormányzat szá muk ra.

Tornázó idõsek az Országbíró lakótelepi sportparkban
Elderly exercising at the Országbíró housing estate sport park
Die Olympischen Spiele für Senioren

A Pre ven ci ós Köz pont in for má ci ós szol gál -
ta tás sal se gít el iga zod ni a jog sza bály ok ban.
Se gít sé get nyújt a csa lád se gí tés, a gyer mek -
jó lé ti szol gál ta tás, a pszi chi át ri ai be te gek el -
lá tá sá ban. Az idõ sek át me ne ti el he lye zé sé re
szol gál a 70 fé rõ he lyes Gon do zó ház. A gon -
do zot tak el lá tá sa ér de ké ben bel gyó gyászt,
reumatológust, bõr gyógy ászt, ideg gyógy ász
szak or vost, fi zi ko te rá pi ás nõ vért, gyógy tor -
nászt, fod rászt, pe di kû röst, s kon zí li u mi szin -
ten uro ló gus szak or vost fog lal koz tat nak. A
Frim Ja kab Szo ci á lis In téz mény két te lep he -
lyén biz to sít ja az ér tel mi fo gya ték kal élõ és
autista sze mé lyek nap pa li és la kó ott ho ni el -
lá tá sát. Az in téz mény elõ se gí ti integrá-
ciójukat és mi nél tel je sebb tár sa dal mi rész -

vé te lü ket. A vácegresi te lep hely ápo ló-gon -
do zó cé lú la kó ott hon. A Szo ci á lis Fog lal koz -
ta tó a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek szá -
má ra nyújt mun ka le he tõ sé get.

Az esély egyen lõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben
to vább foly tatódik az ön kor mány za ti in téz -
mé nyek aka dály men te sí té si prog ram a, a meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû, fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek re ha bi li tá ci ója, meg fe le lõ for -
rá sok hoz és szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé rés
le he tõ sé ge.

Nyugdíjasfarsang
Senior Carnival
Fasching der Rentner

Idõsek olimpiája
Senior Olympics
Senioren, die im Sportpark auf der Wohnsiedlung
Országbíró turnen
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A ke rü le ti ön kor mány zat a la kos ság igé nye it
ma gas szín vo na lon ki elé gí tõ egész ség ügyi el -
lá tást nyújt. A leg fon to sabb fel ada tá nak te  -
kin ti a fo lya ma tos, meg bíz ha tó, jó szín vo na -
lú alap- és járóbeteg-szak el lá tást. Prog ram ja
az egész sé ges élet mód ra ne ve lés, a be teg sé gek
idõ ben tör té nõ fel is me ré sé vel kap cso la tos fe-
l  ada tok. A be ve ze tett új sze rû szû ré si mód szer
be vál tot ta a re mé nye ket, és meg fe le lõ ke re -
tet adott a ke rü le ti la kos ság egész ség tu da tá -

nak fej lesz té sé re. 1993 óta a szak or vo si ren -
de lõ in té ze te ket is át vet te az ön kor mány zat,
hogy a gyó gyí tás fo lya ma ta ha té ko nyabb le -
gyen. A há zi or vo si ren de lõ egy sé gek mind -
egyi ké nek a szá mí tó gé pes há ló zat ba kap cso -
lá sá val, a szak ren de lõk ben la bo ra tó ri u mi
le le tek köz vet len el ér he tõ sé gé vel a gyor sabb
gyógy ulás esé lye nõtt.

Az ön kor mány zat min dig ki emel ten ke zel -
te a la kos ság egész ség ügyi el lá tá sát szol gá ló
in téz mé nye i nek fej lesz té sét. A be ru há zá si
prog ram so rán va la men  nyi ter ve zett há zi or -
vo si ren de lõ fel újí tá sa meg tör tént. Meg va ló -
sult a fel nõtt- és gyermek-há zi or vo si ügye le -
ti rend szer új bá zi sa. A mo dern, jól fel sze relt,
in for ma ti kai esz kö zök kel el lá tott ügye le ti
köz pont lét re ho zá sá val a szol gál ta tás kö ze -
lebb ke rült a la kos ság hoz, a be te gek gyor sab -
ban és idõ ben kap hat nak el lá tást.

Egész sé gün kért

A felújított Egészségház a Szegedi úton
The renovated Polyclinic in Szegedi street
Das renovierte Ambulatorium in der Szegedi Straße
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A Sze ge di úti szak or vo si ren de lõ fel újí tá sa
so rán kor sze rû mû sze re ket sze rez tek be. Fon -
tos ered mény az egy na pos se bé sze ti el lá tás be -
ve ze té se 2007-ben. 6 szak te rü le ten (se bé szet,
sze mé szet, nõ gyógy ászat, or to pé dia, uro  ló gia,
fül-orr-gé gé szet) szer ve zet ten és ha té ko nyan
mû kö dik, éves át lag ban 1200-1300 mû té tet
vé gez nek.

A 65 év nél idõ seb bek té rí tés men te sen jut -
hat nak a Pneumococcus bak té ri um okoz ta
fer tõ zés ki vé dé sé re szol gá ló vé dõ ol tás hoz.
Az ön kor mány zat a költ sé gek 90%-os át vál -
la lá sá val le he tõ sé get biz to sít a ke rü let ben ál -
lan dó la kó hel  lyel ren del ke zõ 8. osz tá lyos, 13.
évü ket be töl tött le ány- és fiú gyer me kek szá -
má ra HPV el le ni vé dõ ol tás be adá sá ra. 

A Jász ut cai idõ sek klub já ban a fõ vá ros ban
el sõ ként al kal ma zott táv el len õr zés sel mû kö -

dõ egész ség gon do zó rend szer  uta zást és vá ra -
ko zást nem igé nyel, s nagy se gít sé get je lent
az idõ sek nek a be teg ségek meg elõ zé sé ben.

A Nyírô Gyula Kórház a 90-es évek elején 
The Nyírô Gyula Hospital at the start of the 1990's years 
Das Gyula Nyírô-Krankenhaus am Anfang 
der neunziger Jahre

Honvéd Kórház
Hospital of the Hungarian Ministry of Defense
Krankenhaus der Landwehr
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A ke rü le tet szín vo na las kö zös sé gi élet, gaz dag
köz mû ve lõ dé si, mû vé sze ti ha gyo má nyok és
te vé keny sé gek jel lem zik. Az ön kor mány zat

köz mû ve lõ dé si szín te re ket biz to sít, tá mo gat -
ja a tan fo lyam ok, fel nõtt ok ta tá si le he tõ sé gek
meg te rem té sét, az ama tõr al ko tó, mû ve lõ dõ
kö zös sé gek te vé keny sé gét. Ma gas az ön szer -
ve zõ dõ kö zös sé gek szá ma, ame lyek je len tõs
kul tu rá lis-köz éle ti sze re pet töl te nek be a ke -
rü let min den na pi éle té ben. A fel újí tott An -
gyal föl di Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont
(AJAMK) új le he tõ sé ge ket te rem tett. Új kul -
tu rá lis ér té kek jöt tek lét re, át ad tuk a Rad nó -
ti Mik lós Mû ve lõ dé si Köz pon tot (RaM). A tel -
je sen ön kor mány za ti for rás ból épült komp lex
mû ve lõ dé si in téz mény szín vo na las prog ram -
ja i val ha mar nép sze rû vé lett. 

A ha gyo mány te rem tõ ke rü le ti ren dez vé -
nyek év rõl év re egy re na gyobb tö me ge ket von -
za nak és moz gat nak, s a kul tu rált szó ra ko zás

Kul tú ra – Szín vo na las köz mû ve lõ dé si prog ra mok

Néptánc az Angyalföldi József Attila 
Mûvelôdési Központban 
Folk dance in József Attila Cultural Centre 
Volkstanz im Kulturzentrum József Attila

Az Angyalföldi József Attila Mûvelôdési Központ
József Attila Cultural Centre
Das Attila József Kulturzentrum
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mel lett a la kó hely hez va ló kö tõ dést is szol gál -
ják. Köz ked vel tek és ha gyo mán  nyá vál tak a
XIII. Ke rü le ti Na pok, a Ci vil Szer ve ze tek Nap ja,
a Jó zsef At ti la-na pok, az An gyal föl di Õsz, a Szent
Mi hály-na pi bú csú, az An gyal föl di Ut ca bál, a Vi -
dám Ud va ri Elõ adá sok, az Élet mód nap, a Szent
Ist ván par ki Nyár es ti Kon cer tek, az is ko lák kó ru -
sa i nak ka rá cso nyi temp lo mi kon cert je.

A köz mû ve lõ dé si te vé keny ség to váb bi, fõ -
vá ro si szin ten is je len tõs in téz mé nyei: Pol gár -
mes te ri Hi va tal Vá ros ház Ga lé ri á ja, An gyal -
föl di Gyer mek- és If jú sá gi Ház, An gyal föl di
Láng Mû ve lõ dé si Köz pont, An gyal föl di Hely -
tör té ne ti Gyûj te mény, Újlipótvárosi Klub-
Galéria és a Víz ön tõ Pin ce klub.

A ma ra dan dó iro dal mi ér té kek lét re ho zá -
sát és a fi a tal te het sé gek szá má ra meg nyil vá -
nu lá si le he tõ sé gét nyújt a Kas sák La jos Iro -
dal mi Díj. Az ön kor mány zat együtt mû kö dik,
és anya gi tá mo ga tást nyújt a nem ön kor -
mány za ti fenn tar tá sú in téz mé nyek nek, ci vil
szer ve ze tek nek. Az em lék táb la-ál lí tá si prog -
ra munk a ke rü let ben élt és al ko tott je len tõs
sze mé lyi sé gek és az egy ko ri gyá rak em lé két
és he lyét örö kí ti meg az utó kor szá má ra.

Radnóti Miklós Mûvelõdési Központ RaM
Radnóti Miklós Cultural Center (RAM)
Radnóti Miklós Kulturzentrum (RAM)

Kerületi napok – Liszt Ferenc Kamarazenekar
District Days- Liszt Ferenc chamber orchestra
Bezirkstage- die Kammerorchester Franz Liszt

Polgármesteri Hivatal Városház Galériája
The gallery of town hall
Die Rathausgalerie
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Az ön kor mány zat ki emel ten ke ze li a ke rü let
több mint 100 éves múlt ra te kin tõ sport moz -
gal mát. Fej lesz tet te az inf rast ruk tú rát és az ál -
la mi nor ma tí ván túl or szá gos vi szony lat ban is
ki emel ke dõ en tá mo gat ta a sport te vé keny sé -
get. Pél da ér té kû az 1999-ben in dult egész ség -
ügyi szû rõprog ram az ál ta lá nos is ko lás gyer -
me kek kö ré ben. Min den óvo dá ban a ne ve lé si
prog ram kö te le zõ ele me a test ne ve lés, min -
den ne ve lé si in téz mény ren del ke zik ki vá ló an
fel sze relt tor na szo bá val. Az is ko lai test ne ve -
lés ma gas szin tû meg va ló su lá sát szol gál ják az

A nyug dí jas kor osz tály rek re á ci ó ját se gí ti a
tor na, év rõl év re nö vek võ mér ték ben bé relt
uszo dai pá lyá kat ve het nek igény be. 

Az An gyal föl di Sport köz pont eu ró pai szín -
vo na lú lé te sít mény a vá ros szí vé ben. Egyik
csar no ka 250 fõs né zõ te rû, eme le tes sport lé -
te sít mény, nem zet kö zi te rem lab da já ték ok
meg ren de zé sé re is al kal mas. Az Új pa lo tai úti
Sport te lep új mû fü ves pá lyák kal és kor sze rû
ki szol gá ló épü let tel gaz da go dott. A Nõ vér ut -
cai és a Rad nó ti Mik lós ut cai fel újí tott tan  u -
szo dák tel jes mér ték ben ki szol gál ják a ke rü -

Sport

OLLÉ-prog ram ke re té ben épí tett mû fü ves
pá lyák és az ön kor mány zat lé te sít mé nyei: An -
gyal föl di Sport köz pont, Új pa lo tai úti Sport -
te lep, Csa ta csar nok, tan uszo dák, tá bo rok. 

Ki emelt je len tõ sé gû a sza bad idõ sport fej -
lesz tés, tá mo ga tás fel tét ele i nek meg te rem té -
se. Az An gyal föl di Ter mé szet ba rát és Test -
edzõ Egye sü let az ön kor mány zat se gít sé gé vel
szer ve zi a leg na gyobb tö me get meg moz ga tó
sza bad idõ sport-ese mé nye ket. Hét vé gén is
nyit va tart há rom kon di ci o ná ló te rem, to -
váb bá is ko lai tor na ter mek és sport ud va rok.

Az Újpalotai úti bowlingpálya
The bowling ground in Újpalotai avenue 
Die neue Bowlingbahn der Újpalotai-Strasse

Angyalföldi Sportközpont
Angyalföld Sport Center
Sportzentrum in Engelsfeld

Mûfüves pálya avatása a Tomori Pál Általános Iskolában
Inauguration of artificial grass court at Tomor Elementary School
Die Weihe des Kunststoffrasens in der Grundschule Tomori Pál
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le ti óvo dá kat, ál ta lá nos is ko lá kat, és helyt
ad nak más di ák sportren dez vé nyek nek is.
A mar git szi ge ti tá bor ban kor sze rû víz for ga tó
be ren de zés sel el lá tott me den ce épült. A nyár
fo lya mán 10 hét alatt 1500 gyer mek kul tu rált
kö rül mé nyek kö zött tör té nõ va ká ci ó zá sát
sza bad idõ-szer ve zõk se gí tik.

Az or szá gos trend del el len tét ben nem
csök kent szá mot te võ en a ke rü le ti sport egye -
sü le tek szá ma. A ke rü le ti gyer me kek szá mos
spor to lá si le he tõ ség kö zül vá laszt hat nak. 51
sport egye sü let 123 szak osz tá lya, 45 sport ág -
ban vár ja az ér dek lõ dõ fi a ta lo kat. Az ön kor -
mány zat az után pót lás-ne ve lõ mû he lyek
ki vá ló szak mai mun ká ját fo lya ma to san tá  mo -
gat ja. Az ön kor mány za tunk min den év ben
oda íté li a ke rü let ki vá ló if jú sá gi spor to ló ja dí -
jat, el is me ri és ju tal maz za azo kat a ke rü le ti
il le tõ sé gû spor to ló kat és fel ké szí tõ szak em -
be re i ket, akik a vi lág ver se nye ken ki emel ke -
dõ ered ményt ér tek el. 

A ma gyar sport moz ga lom két meg ha tá ro -
zó és vi lág hí rû ered mé nye ket el érõ egye sü le -
te a Bp. Hon véd SE és a Va sas SC. A Va sas
spor to lói az ala pí tás óta el telt idõ alatt 1545
fel nõtt ma gyar baj nok sá got nyer tek. A nem -
zet kö zi ered mé nyek is kiemelkedõek: a 45
olim pi ai arany érem mel lett 40 vi lág baj no ki és

39 Eu ró pa-baj no ki cí met, 5 Vi lág ku pa-, 1 Eu -
ró pa-ku pa  gyõ zel met sze rez tek, szá mos ezüst-
és bronz érem mel, va la mint to váb bi ér té kes
he lye zé sek kel gaz da gí tot ták a klub hír ne vét
a nagy vi lág ban. 2011-ben az egye sü let meg -
ala ku lá sá nak 100. év for du lója al kal má ból az
ön kor mány zat a klub 100 éves tör té ne tét
ös  sze fog la ló há rom kö te tes könyv meg je len -
te té sét, az egye sü let éle tét a cen te ná ri u mi ün -
nep sé gen be mu ta tó fil met és egy élõ fü ves,
Machos Fe renc rõl el ne ve zett lab da rú gópá lya
ki ala kí tá sát tá mo gat ta. 

1990-tõl vált iga zán ke rü le ti egye sü let té a
Bu da pes ti Hon véd, az óta je len tõs részt vál -
lalt a ke rü le ti is ko lák, óvo dák sport mun ká já -
ból. Rend sze re sen az el sõ he lyet sze rzi meg az
egye sü le ti rang sor ban az olim pi ai pont ver -
seny ben. Sportolói 1312 ér met, eb bõl 460
arany ér met nyer tek el a leg ran go sabb vi lág -
ver se nye ken, köz te 64 olim pi ai el sõ he lye zést.

Olim pi ai arany ér met nyer ni fan tasz ti kus
tel je sít mény, aki a csúcs ra jut, az meg ér dem li,
hogy ne vét örök  idõk re meg õriz ze az utó kor.
Fá bi án Lász ló dísz pol gá runk Szö ul ban nyert
arany ér met, ahol Martinek Já nos és Gyu lai
Zsolt dup láz ni tu dott. At lan tá ban ke rü le ti

Minden gyermek eljut tanuszodába
All children can go to swimming training
Alle Kinder gehen ins Schwimmbad

A Sportcsarnok 
The Sports Hall 
Die Sport-Halle
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spor to lók kö zül Ko vács (Kokó) Ist ván nyert
ara nyat. Hor váth Gá bor a ka jak né gyes tag ja -
ként Syd ney ben és Athén ban is nyert csak úgy,
mint Nagy Tímea, aki egy ben a 150. olim pi ai
arany ér mün ket nyer te. Ví zi lab dá zók kö zül
Vá ri At ti la, dr. Kis Ger gely, Ger gely Ist ván és
dr. Mol nár Ta más tu dott ke rü le ti spor to ló ként
dup láz ni. Ugyan csak ví zi pó lós ként két test vér -
pá ros: Steinmetz Ádám és Bar na bás, va la mint
Var ga Dá ni el és Dé nes nya ká ba akasz -
 tot tak arany ér met, elõb bi ek nek Athén ban,
utób bi ak nak Pe king ben. Lon don leg si ke re -
sebb ma gyar spor to ló ja Ko zák Da nuta lett.

Rendezvény a sportcsarnokban 
Event in the sports hall 
Eine Veranstaltung in der Sport-Halle

Fábián László



1988. Szö ul

Áb ra hám Attila: kajak né gyes, 1000 m, BHSE

Borkai Zsolt: torna, lólengés, BHSE

Buj do só Imre: vívás kardcsapat, Vasas SC

Csipes Ferenc: kajak né gyes, 1000 m, BHSE

Fá bi án László: öttusa, csapat, BHSE

Gedõvári Im re dr.: ví vás, kardcsapat, Vasas SC

Gyulay Zsolt: kajak egyes, 500 m, BHSE

Gyulay Zsolt: kajak né gyes, 1000 m, BHSE

Hódosi Sándor: kajak négyes, 1000 m, BHSE

Martinek János: öttusa, csapat, BHSE

Martinek János: öttusa, egyéni,BHSE

Nébald György: vívás, kardcsapat,BHSE

Sza bó József: 200 m mell, BHSE

1996. At lan ta

Ko vács István: ökölvívás,Vasas SC

2000. Syd ney

Hor váth Gábor: kajak né gyes, 1000 m, BHSE

Nagy Tímea, vívás, pár baj tõr, egyéni, BHSE

Novák Ferenc: kenu kettes, 500 m, BHSE

Pulai Imre: kenu kettes, 500 m, BHSE

Vá ri Attila: vízilabda, csapat, Vasas SC

2004. Athén

Be ne dek Tibor: vízilabda, csapat, BHSE

Biros Péter: vízilabda, csapat, BHSE

Fo dor Rajmund: vízilabda, csapat, BHSE

Ger gely István: vízilabda, csapat, BHSE

Hor váth Gábor: kajak né gyes, 1000 m, BHSE

Ká sás Tamás: vízilabda, csapat, Vasas SC

Dr. Kiss Gergely: vízilabda, csapat, BHSE

Ma da ras Norbert: vízilabda, csapat, Vasas SC

Dr. Mol nár Tamás: vízilabda, csapat, BHSE

Nagy Tímea: vívás, pár baj tõr, egyéni, BHSE

Steinmetz Ádám: vízilabda, csapat, Vasas SC

Steinmetz Barnabás: vízilabda, csapat, 

Vasas SC

Var ga Tamás: vízilabda, csapat, Vasas SC

Vá ri Attila: vízilabda, csapat, BHSE

Vereckei Ákos: kajak né gyes, 1000 m, BHSE

2008. Pe king

Ger gely István: vízilabda, csapat, BHSE

Hosnyánszky Norbert: vízilabda, csapat,

Vasas SC

Kis Gábor: vízilabda csapat, Vasas SC

Dr. Kiss Gergely: vízilabda, csapat, BHSE

Dr. Mol nár Tamás, vízilabda, csapat, BHSE

Var ga Dániel: vízilabda, csapat, Vasas SC

Var ga Dénes: vízilabda, csapat, Vasas SC

2012. Lon don

Dom bi Ru dolf: ka jak ket tes, 1000 m, 

Építõk Mar git szi ge ti Di ák Ka jak Klub

Ko zák Danuta: ka jak egyes, 500 m, BHSE

Ko vács Ka ta lin: ka jak né gyes, 500 m, BHSE

Ko zák Danuta: ka jak né gyes, 500 m, BHSE

Sza bó Gab ri el la: ka jak né gyes, 500 m, BHSE

Szil ágyi Áron: kard, egyéni, Vasas SC
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Ke rü le ti olim pi ai baj no kok a kö zel múlt ból

Kozák Danuta Szilágyi Áron
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Are gé nyes tör té ne tû Mar gitszi get, a
sok di csõ sé get és ku dar cot lá tott
Rákosmezõ, a pol gá ri ér ték ren det

kép vi se lõ Li pót vá ros és a nyomorlakta An -
gyal föld egy aránt meg ih let te a köl tõ ket, író -
kat. Ne ves al ko tók re gé nyei, no vel lái, ver sei
õr zik rég múlt és kö zel múlt ese mé nye it, alak -
ja it, han gu la tát.

A kö zép ko ri Mar gitszi get rõl, az ott fo lyó
épít ke zé sek rõl, az apá cák és ba rá tok éle té rõl
szem lé le tes le írást ol vas ha tunk Gár do nyi Gé -
za Is ten rab jai cí mû re gé nyé ben. Arany Já nos
1877-tõl ha lá lá ig (1882) min den év ben a
Palatinus Nagy szál ló má so dik eme le tén la -
kott ko ra ta vasz tól ké sõ õszig. A gyógy für dõ
és a pi hen te tõ kör nye zet vis  sza ad ta az öre ge -
dõ köl tõ al ko tó ked vét. A szi ge ti tölgy fák
lomb sát ra alatt szü le tett több je len tõs mû ve
is. Leg is mer tebb kö zü lük az Õszi kék vers cik -
lus, mely cí mét a szi ge ten ho nos ki ke rics faj -
ról kap ta. A Mar gitszi get, mint az or szág
leg el sõ gyógy- és üdü lõ he lye, több író ott ho -
na lett: hos  szabb-rö vi debb ide ig Jó kai Mór,
Krúdy Gyu la, Mol nár Fe renc, Bródy Sán dor
és Szép Er nõ la kott és al ko tott itt. Som lyó Zol -
tán ra jon gó so rai így ének lik meg a szi ge tet:
„Ó, szi ge tek szi ge te! Fü ves éden! / An gya li
lan kán lágy, il la tos is te ni rét! / Ki rály nõi bá -
jak hal mán csip ke le gen da – / te kí ná lod mi -
ne künk a li ge tek li ge tét.”

Rá kos sík ja több kö zép ko ri té má jú re gény
szín te re. Az el sõ ma gyar re gény, Du go nics

Írók és köl tõk tol lán
... ró la tok szó lok kül vá ros cso dái
ha tal mas gyá rak, bol tocs kák, grun dok
szö ges ke rí té sek és kocs ma cé gér…

(Kas sák La jos: Vis  sza pil lan tás)

And rás 1788-ban meg je lent Etel ka c. po li ti -
kai cél za tú, az Ár pád-kor ban ját szó dó re gé -
nye az zal vég zõ dik, hogy ele ink Rá kos me   ze jén
a ve sze del mek ben mel let tük ál ló is te nek nek
kõ ol tárt épí te nek, s itt he lye zik el At ti la kard -
ját. Egyes fel té te le zé sek sze rint a Le hel ut ca
a Du go nics-re gény ben sze rep lõ Le hel ve zér -
nek kö szön he ti ne vét. 

A ma gyar ság sor sa fö lött ag gó dó re form -
ko ri írók és köl tõk az egy kor or szág gyû lé sek
és har cok szín te ré ül szol gá ló Rákosmezõt a
sza bad sá gért har co ló, a ha zá ért ál doz ni kész
õsök szim bó lu má vá avat ták. Kis fa ludy Kár oly
a Rá kos és a Rá ko si szán tó a tö rök alatt cí mû

Arany János emlékére állított mellszobor 
és kopjafa a margitszigeti tölgyek alatt
Bust and wooden pike in memory of Arany János under
the oak-trees of MargaretIsland
Die zum Gedenken von Arany János gestellte Büste
und das geschnitzte Holzsäulchen unter den Eichen
der Margarete Insel
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ver sé ben szem be ál lít ja a Rá kos vi zé vel táp lált
sík ság bá tor és di csõ hõ se it az él ve ze te ket haj  -
szo ló, a kö zért sem mit sem te võ ko ra be li if jú -
ság gal. Pe tõ fi Sán dor gyak ran ban du kolt a
Vác fe lé ve ze tõ or szág úton, s 1839-ben írt
„Rá kos nak szo mo rú me ze jén…” kez de tû ver -
sé ben õ is a ki áb rán dult õsök sí rá sát hall ja ki
a Rákosmezõn vé gig su ha nó szél bõl. A csa ló -
dott öreg vi téz hû szol gá já val, Ben cé vel a
Rákosmezõn lo va gol va em lé ke zik a múlt ra
Arany Já nos Tol di es té je cí mû mû vé nek 4.
éne ké ben. 

Szá mos író, köl tõ dísz pol gár ral büsz kél -
ked het ke rü le tünk: Nemeskürty Ist ván, He -
gedüs Gé za, Baranyi Fe renc, Sán ta Fe renc,
Rá ba György, Ná das Pé ter, Spiró György, Vá -
mos Mik lós, Bé kés Pál.  

A Ditrói Mór u. 3. sz. alatt la kott Hegedüs
Gé za (1912–1999) ha tal mas mû velt sé gû po -
li hisz tor író, köl tõ, drá ma író, az iro da lom- és
kul túr tör té net je les kép vi se lõ je, a Szín ház- és
Film mû vé sze ti Fõ is ko la ta ná ra. Az Ügy nök
(ma Kresz Gé za) ut cá ban nõtt fel, s a Ber zse -
nyi Dá ni el Gim ná zi um elõd jé be, a Markó ut -
cai gim ná zi um ba járt. A Fi as tyúk u. 47–49. sz.
alat ti ál ta lá nos is ko la 1999-tõl ne vé ben õr zi
a Jó zsef At ti la-dí jas író ne vét, aki több mint
száz iro dal mi, tu do má nyos és is me ret ter jesz -
tõ könyv szer zõ je.  

Baranyi Fe renc Kos suth- és Jó zsef At ti la-
dí jas köl tõ, író, mû for dí tó, a Kár pát ut ca la -
kó ja, 1994-ben Vi za fo gó cím mel je lent meg
ver ses kö te te. Da gály ut ca, An gyal föld, Vi za -
fo gó és Le hel pi a ci bal la da, Vá ci út cí mû ver se i   -
ben a 60-as évek tõl a 90-es éve kig, jel leg ze tes
ké pek kel és han gu lat fes tés sel idé zi meg a ke -
rü let kü lön bö zõ hely szí ne it.  

Sán ta Fe renc (1927–2008) Kos suth-dí jas
író 1955 és 1966 kö zött a Võ le gény u. 3/a
alatt, majd 1974-ig Újlipótvárosban, a Bal -
zac ut cá ban élt és al ko tott. 1957-ben a Ganz

Ha jó- és Da ru gyár ban dol go zott esz ter gá -
lyos ként. 

Rá ba György (1924–2011) író, köl tõ, mû -
for dí tó, kri ti kus és iro da lom tör té nész An gyal -
föl dön szü le tett, s 1939-tõl ha lá lá ig a
Pan  nó nia ut cá ban la kott. Itt vé gez te ele mi is -
ko lai ta nul má nya it, s a Vá ci úti Bo lyai Gim -
ná zi um ban ta ní tott. Így vall Nyak hos  szal ver ve
cí mû írá sá ban: „A Ká vés Ka ro lá hoz észak ra,
la ká som tól Új pest fe lé kel lett tar ta nom. Az
már az iga zi An gyal föld. A kör nyék szí vem -
hez kö zel áll. Ott szü let tem, gye rek ko ro mat
et tõl a ká vé zó tól nem mes  sze esõ, akác fák kal
sze gé lye zett, po ros mel lék ut cák ban töl töt -
tem.” (An gyal föld 1930).

Újlipótváros ki emel ke dõ al ko tói: Bé kés Pál
(1956–2010) író, drá ma író, me se író, mû for -
dí tó és Vá mos Mik lós író, for ga tó könyv író,
ki adó igaz ga tó, mû sor ve ze tõ. Ná das Pé ter író,
pub li cis ta az Újlipótvárosban szü le tett, a Po -
zso nyi úton la kott, s a Szi get ut cai is ko la (ma
Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la a Rad nó ti u.
8–10. sz. alatt) di ák ja volt. Ugyan eb be az is -
ko lá ba járt Spiró György író, drá ma író, iro -
da lom tör té nész és mû for dí tó.

A XIII. ke rü let ben 2012-ben 26 em lék -
táb la áll az itt élt írók és köl tõk tisz te le té re: 

Bá lint György, Berda Jó zsef, Déry Ti bor,
Di mit riosz Hadzisz, Dobozy Im re, Faludy
György, For gács An tal, Gel lért Osz kár,
Hatvany La jos, Hegedüs Gé za, Heltai Je nõ,
Il  lyés Gyu la, Kaff ka Mar git, Karczag György,
Kas sák La jos, Kellér De zsõ, Ker tész Er zsé bet,
Obersovszky Gyu la, Rad nó ti Mik lós, Sán ta
Fe renc, Si mon Ist ván, Sza bó Zol tán, Sze ke -
res György, Szomory De zsõ, Tatay Sán dor,
Vas Ist ván.

A Kresz Gé za ut ca 16. sz. ház ban la kott
1910 és 1930 kö zött Bá lint György (1906–
1943) író, új ság író, kri ti kus és mû for dí tó – a
pol gá ri hu ma niz mus egyik leg je len tõ sebb õr -
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zõ je és kép vi se lõ je, a Nyu gat ne ves szer zõ je,
Rad nó ti leg jobb ba rát ja.

Ben já min Lász ló (1915–1986) húsz évig la -
kott An gyal föl dön, ahol gyá ri mun kás ként
dol go zott. La kó hely ét idé zi fel Sze ge di út cí mû
ver sé ben: „Itt va gyok hát, fo gadj be, ré gi kör -
nyék, / hadd lep jen új ra ott ho nos po rod, / s
moz do nya id fúj ják rám úgy a per nyét, / hogy
le ne mos sák sem mi zá po rok. / Ka pasz ko dom
be léd, most fogj erõ sen;”

Berda Jó zsef (1902–1966) egy ko ri szü lõ há -
za a Vá ci út 140. sz. alatt állt. Édes ap ja a Láng-
gyár mun ká sa, édes any ja mo só nõ. A nagy
nyo mor ban élõ, idõ sö dõ szü lõk nyol ca dik gyer  -
me ke mind ös  sze négy ele mit vég zett, mert
mun ká ba kel lett áll nia. La ka tos inas ként, ki -
fu tó ként, al kal mi mun kás ként, könyv ügy -
nök ként dol go zott. A ki áb rán dí tó va ló ság elõl
a tár sa da lom kí vü li ség be és a ter mé szet be me -
ne kül. Ma gá nyos, „csa var gó”, a tár sa dal mi
kon ven ci ók ra fit  tyet há nyó, az élet ap ró örö -
me it meg ének lõ köl tõ, aki egész éle té ben nagy
sze gény ség ben élt, de gaz dag élet mû vet ha -
gyott ma ga után. Ke vés is ko lá já ból fa ka dó hi -
á nyos sá ga it si ke rült pó tol nia, s a szabadvers

ki emel ke dõ, Baumgarten- és Jó zsef At ti la-
díj jal el is mert kép vi se lõ jé vé vált. An gyal föld
egy ko ri külnegyedérõlcí mû ver sé ben a ke rü let -
részt gúny ne ve in szó lít ja meg: „Hej Lepsi,
Lepsi, bol do gult / Bringyeleváros, hol anyám
/ haj nal tól va ku lá sig varrt és mo so ga tott; / a
te te ker gõs tá ja don  / nõt tem fel víg sze gény -
nek! Így / hát rám le hel ted a szo mo rú sze gény -
sza got.” Vi za fo gócí mû ver sé ben gyer mek ko ra
is me rõs szín te re it ke re si a meg vál to zott, ide -
gen táj ban. 

Déry Ti bor (1894–1977) a Já szai Ma ri tér
5. sz. alatt la kott 1936–39 kö zött. A pol gá ri
szár ma zá sú, de lá za dó ter mé sze tû író A be fe -
je zet len mon dat cí mû át fo gó tár sa dal mi re gé -
nye a nagy pol gár sá got és a mun kás sá got ál lít ja
szem be. A pol gá ri er köl csök irán ti meg ve tés
és a sze gé nyek irán ti sze re tet hat ja át a re -
gényt, mely ben a li pót vá ro si Parcen–Nagy
csa lád és az an gyal föl di Or szág bí ró ut cá ban
la kó Rózsáék kép vi se lik az el té rõ lét for mát
és ér ték ren det. A két vi lág ta lál ko zá si pont -
ja egy li pót vá ro si kocs ma a Csáky (ma He ge -
dûs Gyu la) ut cá ban, ahol in dul és ahol 20 év
múl va vég zõ dik a cse lek mény. Fe le letcí mû re -

Kassák Lajos: Angyalok földje címû regényének egyik helyszíne a 13 ház Váci úti homlokzata
One of the scenes of Kassák Lajos’s novel: „The field of Angels”, the frontal of the 13 houses at Váci avenue
Einer der Schauplätze des Romans „Das Land der Engel” von Kassák Lajos: Fassade der 13 Häuser in der Vácistraße



An gyal föld szép sé gei

It te ni él mé nye i re vis  sza em lé kez ve ír ta Il  lyés Gyu la

1975-ben er rõl a más faj ta szép ség rõl:

„An gyal föld! S ahol még an  nyi em le ge tést ér de mel -

ne vá ros te le pü lés ként a Hét ház, a Tizenháromház,

az tán a vár ként kö rül ke rí tett gyá rak, gép rak tá rak.

S kü lön meg bá mul ni va ló ként a park nagy sá gú ócska -

vas telepek, ame lyek rozsdafedte, va la ha rej tel mes célt

szol gá ló kis és nagy tár gyai közt az if jú szem úgy rep -

des ide s oda, mint Alicéé a csodaországban. Fõ leg per -

sze egy gé pész ko vács fi á nak a va sak közt még sem

egé szen já rat lan sze me. 

Az em ber idõ söd ve fe de zi föl, haj da ni él mé nye it ele -

ve nít get ve, hogy hány szü lõ föld je is la pul a szí vé ben.

A tol nai tá jak után vé let le nül kap tam, rá adá sul a ba la to nit (be nõ sül vén egy ti ha nyi nyá ri ház ba).

En nek szép sé ge it nem kell nyo moz ni. Egy re job ban kí ván koz nak tu da tom ba mind an nak az új faj ta

szép ség nek az ele mei, a vas kos va ló ság nak mind az a meg gyö nyör köd ni és föl fe dez ni va ló ja, amit

An gyal föld rõl hor dok ma gam ban.”
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gé nye An gyal föl dön ját szó dik, s a Hét ház, a
Tizenháromház és a Vá ci út la kói ele ve ned -
nek meg lap ja in. A li pót vá ro si rak par ton és a
po zso nyi úti temp lom kör nyé kén sé tál tat ta a
fõ sze rep lõ mér nök Ni ki ne vû ku tyá ját Ni kicí -
mû kis re gény ében.

Dobozy Im re (1917–1982) író a Szent Ist -
ván park 15. sz. alatt ír ta mû ve it. 1996 és 2003
kö zött a Szent Ist ván krt. 2. sz. alat ti ház ban
élt és al ko tott Faludy György (1910–2006) író,
köl tõ, mû for dí tó, hu ma nis ta gon dol ko dó.
A Rad nó ti Mik lós u. 19. sz. ház ne gye dik eme -
le tén la kott Gel lért Osz kár köl tõ, a „Nyu gat”
szer kesz tõ je: „A Szi get ut ca kö ze pén la kom,
/ Be teg va gyok, ki tá rom ab la kom. / Rö vid kis
ucca. Jobb ra, bal ra né zek. / Két pil lan tás be -
fog ja az egé szet. // Amott a Vá ci-út, emitt pe -
dig / Sza bad a szem a Mar git-szi ge tig. / Kes  keny
kis ucca, ám két vé ge még is / Kiöblösül s tág
táv la tok fe lé visz…”

Hatvany La jos (1880–1961) Kos suth-
dí jas író, kri ti kus, iro da lom tör té nész, a
MTA tag ja tisz te le té re a Po zso nyi út 40. sz.

alat ti la kó he lyén áll em lék táb la. Nem csak
la kó ja, ha nem épít te tõ je is volt a Du na -
park-há zak nak ne ve zett, a 38–42. sz. alat -
ti lu xus bér ház-együt tes nek. Ugyan eb ben a
ház ban la kott Heltai Je nõ (1871–1957) író,
köl tõ, a Víg szín ház igaz ga tó ja és szín pa di
szer zõ je is. 

Il  lyés Gyu la (1902–1983) köl tõ, író, mû -
for dí tó, drá ma író, a Nyu gat társ szer zõ je ön -
élet raj zi ih le té sû Be at ri ce ap ród jai cí mû
mû vé nek lap ja in An gyal föld is fel tû nik. 14
éve sen ér ke zett Bu da pest re édes any já val, s
egy ide ig ke reszt any ja Gömb ut cai la ká sá ban
ka pott szál lást. Va ló sá gos cso da a fiú szá má -
ra a kör fo lyo sós nagy, ma gas bér ka szár nya, a
fo lyó víz, a vil lany és a sok em ber. Ke reszt -
any já nak má so dik fér je, a Le hel pi ac ko fa-
so ri pénz be sze dõ je ka la u zol ja a kül tel ki vá-
 ros ne gyed ben.  Fé le lem mel és gyö nyö rû ség -
gel fe de zi föl a vil la most és a Bul csú ut ca vé -
gi pisz kos, bû zös ala gu tat. Fel nõtt ként egy
ide ig vis  sza tért An  gyal föld re, ahol a Hun u. 6.
(Le hel ut ca 26.) sz. alatt la kott. 

Illyés Gyula emléktáblája 
a Lehel utcai ház falán 
Memorial tablet of Illyés Gyula 
on the wall of a house in Lehel avenue
Gedenktafel von Illyés Gyula an der Wand
eines Hauses in der Lehel Straße



Rad nó ti Mik lós 
el sõ és utol só ott ho na

A Ká dár u. 8. szám alat ti ház ban szü le tett Rad -

nó ti Mik lós (1909–1944) köl tõ. 1935-ben vet te

fe le sé gül Gyar ma ti Fan nit (1912–), aki vel a Po -

zso nyi út 1. szá mú ház ban (az öz vegy ma is ott

él) bé rel tek la kást. Rad nó ti utol só ott ho nát Or-

tutay Gyu la így mu tat ta be:

„Az Új-Li pót vá ros ban az ak ko ri ban épült mo -

dern há zak egyi ké be köl töz tek: egy szo ba, kis

elõ szo ba s amo lyan egyez mé nyes meg ol dás sal

el vá lasz tott für dõ szo ba-kony ha volt a la ká suk.

A szo bá ban cse rép kály ha. A tá gas ab lak, er -

kély aj tó sok fényt, ba rát sá gos vi lá gos sá got

adott. Az er kély rõl a Du nát le he tett lát ni, a

Mar git híd ívét s tá vol ból a Já nos-he gyet. La -

ká sa szi get és me ne kí tõ bar lang, a fe led te tõ volt

szá má ra.”
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Kaff ka Mar git (1880–1918) 1911–1915-ig
az Üteg ut cai pol gá ri le ány is ko lá ban (Üteg ut -
ca 15.) ta ní tott ma gyar iro dal mat és föld raj -
zot. Eb ben az idõ szak ban ír ta leg je len tõ sebb
ver se it, no vel lá it és re gé nye it (Szí nek és évek,
Má ria évei). A te het sé gét fel fe de zõ Osvát Er -
nõ szer kesz tõ vel sze rel mük ide jén gyak ran sé -
tál tak a nyu gal mat, meg hitt sé get és a nyil-
  vá nos ság elõl va ló me ne kü lést nyúj tó Szú -
nyog-szi ge ten (ma: Népszi get).

A Szent Ist ván krt. 16. sz. alatt élt és al  -
ko tott 1959-tõl ha lá lá ig Karczag György
(1941–1978) író, Ár pád-há zi ki rá lyok ról szó -
ló tör  té nel mi re gé nyek szer zõ je. 

„S ha egy szer meg ha lok, a lel kem is csak
hoz zád jár majd vis  sza An gyal föld…” ír ja a
mély bõl in dult Kas sák La jos (1887–1967)
köl tõ, író, kép zõ mû vész, szer kesz tõ. Több
mint 40 éven át la kott a ke rü let ben, így ön -
élet raj za (Egy em ber éle te), ver sei (Egye dül az
éj sza ká ban, Vis  sza pil lan tás stb.) és An gyal föld
cí mû re gé nye olyan em ber val lo má sa, aki ezt
a föl det má so dik szü lõ föld jé nek te kin ti. Má -

ju si vers cí mû mû vé bõl ugyan ez a sze re tet su -
gár zik: „Sze ret lek én, / An gyal föld, / új ha -
zám / di csér tes sél / szép má jus / haj na lán”.

A re gény bõl An gya lok föld jecím mel 1962-ben
film ké szült, mely nek több je le ne tét ere de ti
kör nye zet ben for gat ták. (1906 és 1913 kö zött
több ször is la kott a Hét ház tömb jé ben, a Vá -
ci út 112–114. szá mú ház ban.) Az 1910-es és
20-as évek ben a Szi get (ma Rad nó ti Mik lós)
ut ca 16. el sõ eme le tén volt a la ká sa, 1917–
1920 kö zött a Vi seg rá di u. 15., 1932-tõl 1946-
ig a Bul csú u. 21/a alatt élt és al ko tott. 

A Ka to na Jó zsef u. 35. sz. alatt la kott a hu -
mor mû fa ját kép vi se lõ Kellér De zsõ (1905–
1986) író, kon fe ran szié, san zon szö veg író.
Ker tész Er zsé bet (1909–2005) Jó zsef At ti la-
dí jas író 1946-tól az Új pes ti rak part 7. sz. alat -
ti la ká sá ban ír ta nép sze rû re gé nye it.
Ober sovszky  Gyu la (írói ne vén: Oby) (1927–
2001) író, köl tõ, fõ szer kesz tõ a Kesz ke nõ u.
35. sz. alat ti ház ban élt 1969-tõl ha lá lá ig.
1956-os te vé keny sé ge mi att csak a rend szer -
vál tás után pub li kál ha tott sza ba don.    

Radnóti Miklós emléktáblája az Újlipótvárosban
Memorial tablet of Radnóti Miklós in Újlipótváros 
Gedenktafel von Radnóti Miklós in Újlipótváros



Rad nó ti szom széd ja és ba rát ja, Ko vács Mar git szob -

rász- és ke ra mi kus mû vész így em lé ke zett vissza a

Nem tud ha tom cí mû vers szü le té sé re:

„Há bo rú volt: az egész vi lág és az or szág fe lett sö -

tét fel le gek. A lég vé del mi szi ré na meg szó lalt. Rad-

nótiék az zal a meg ha tó ked ves ség gel, ami már

tör vén  nyé vált, nem le fe lé in dul tak az óvó hely re, ha -

nem föl hoz zánk, hogy cók mók ja ink le vi te lé nél se -

gít se nek. Min den ki azt vit te, ami rõl azt hit te, hogy

az oly bi zony ta lan jö võ ben a leg fon to sabb. Mik lós -

nál nagy rend ben, pa tyo lat tisz ta ság ban egy dos  szié

volt: a ver sei lap ja i val le ül tünk a né pes óvó he lyen,

õk ket ten és mi ket ten anyá val, ke res tünk egy nyu -

godt kis szi ge tet a la kók sis ter gõ hul lá mai kö zött.

Le te le ped tünk. Mik lós mond ta, hogy ná la van új -

szü lött ver se is. Cí me: »Nem tudhatom«. Ös  sze -

ha jol tunk és õ ol vas ta. Gyö nyö rû en ol vas ta õ is,

Fifi is: olyan mó don, hogy a vers és vers mon dás az

egyszerreszületettség, egy be szö võ dött ség ér zé sét

kel tet te. És amíg po tyog tak kö rü löt tünk a bom bák,

zúg tak fö löt tünk a fé lel me tes gé pek, szép csön des

han gon szólt a vers ugyan ar ról a bor za lom ról, de az

em ber hang ján: a táj ról, a ha zá ról, az em ber érez te

meg ha tó an és hí võ en, hogy ezek a szép sza vak va -

la mi ke mény bol to za tot épí te nek min den fö lé, ami

erõ sebb a fegy ve rek nél.” 

A köl tõ em lé két ke rü le tünk ben há rom em lék táb la

is õr zi.
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1962-tõl ha lá lá ig a Wal len berg u. 7. szá -
mú ház egyik la ká sa volt az ott ho na a köl tõ,
mû for dí tó, es  szé író Si mon Ist ván nak (1926–
1975). A Vi seg rá di u. 43–45. sz. alat ti ház -
ban nõtt fel Sza bó Zol tán (1912–1984) író,
ne ves fa lu ku ta tó. Sze ke res György (1914–1973)
pub li cis ta és mû for dí tó, a fran cia el len ál lás ki -
emel ke dõ sze mé lyi sé ge a Wal len berg u. 4. sz.
alatt élt. A Po zso nyi út 22.-ben töl töt te utol -
só hó nap ja it Szomory De zsõ (1869–1944) író,
pub li cis ta, a Víg szín ház háziszerzõje, a mo  -
dern ma gyar drá ma meg ala po zó ja. Tatay Sán -
dor (1910–1991) Kos suth- és Jó zsef At ti la-dí jas
író a Gyön gyö si u. 53. sz. alatt élt és al ko tott

1955-tõl ha lá lá ig. A Tripolisz si ra tá saés a Val -
lo más a Rá kos-pa ta kon túl ról cí mû írá sa i ban
An gyal föld egye di han gu la ta és az író e ke rü -
let rész hez va ló erõs kö tõ dé se je le nik meg. Vas
Ist ván (1910–1991) Kos suth- és Jó zsef At ti -
la-dí jas köl tõ, író, mû for dí tó a Vi seg rá di u. 5/a
alatt élt. 

A Drá va u. 12. sz. alat ti mû te rem ház ban
bé relt la kást Bölöni György író, mû kri ti kus,
ahol gyak ran meg for dult Ady End re is. Lá nyi
Sa rol ta író nõ az el sõ vi lág há bo rú ide jén az
egyik an gyal föl di is ko lá ban ta ní tott. Is ko lací -
mû ver se meg rá zó ké pet fest az éhe zõ, be teg,
el ha nya golt gyer me kek rõl. 

Kovács Margit-emléktábla
Margit Kovács memoria plaque
Gedenktafel von Margit Kovács
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Len gyel Jó zsef Vi seg rá di ut ca cí mû do ku -
men tum re gé nye a Ta nács köz tár sa ság ról
szól. Cse res Ti bor Jaj, de ma gas ég! cí mû no -
vel lá já nak az egy más ra utalt ság ból fa ka dó
együtt ér zés és se gí tõ kész ség a té má ja, hi szen
a Jász ut cai sze gény ség be fo gad ja az Er dély -
bõl szár ma zó, kis gye re kes, nincs te len ha di -
öz ve gyet. A II. vi lág há bo rú vé gét örö kí ti
meg Il lés Bé la Víg szín há zi csa ta cí mû re gé -
nye. Fe jes End re Jó es tét nyár, jó es tét sze re -
lem! cí mû kis re gé nye meg tör tént ese tet
dol goz fel: a Vá ci úti Csõ gyár ban la ka tos -
ként dol go zó nyír sé gi fiú ke ser ve sen ös  sze -
ku por ga tott ke re se tét ar ra hasz nál ta fel,
hogy ma gát kül föl di dip lo ma tá nak ki ad va
szé dít se a nõ ket.     

Ka rin thy Fri gyes több el be szé lé se a Club
ká vé ház már vány asz ta lá nál szü le tett. Az író

agy da ga na tá nak stock hol mi mû tét je na gyon
sok ba ke rült. Ré gi jó ba rát ja, Herczeg Fe renc
gróf Beth len Ist ván mi nisz ter el nök hú gát kér -
te meg, hogy pró bál ja ös  sze szed ni a hi ány zó
pénzt. Beth len Mar git író nõ fel ke res te a gaz -
dag újlipótvárosi as  szo nyo kat, s na po kon be -
lül ös  sze gyûlt az uta zás hoz szük sé ges sok ezer
pen gõ.

A No bel-dí jas Ker tész Im re ír ta a Be ko pog
a sze re lem cí mû ze nés víg já té kot, me lyet a Jó -
zsef At ti la Szín ház mu ta tott be. Eb ben az an -
gyal föl di sze rel mi tör té net ben hall hat ta a
kö zön ség elõ ször a ké sõb bi slá gert G. Dé nes
György szö ve gé vel és Hor váth Je nõ ze né jé -
vel: „Já rom az utat, macs ka kö ves utam, a lép -
tem ko pog esõs éj sza kán…”

Az ab szurd iro da lom zse ni á lis kép vi se lõ je,
Ör kény Ist ván Egy po cso lya em lék ira tai cí mû

Mó ricz An gyal föl dön 

Mó ricz Zsig mond 1934-ben két együttérzõ, a sze gé nyek kel ro kon szen ve zõ ri por tot írt An gyal -

föld rõl. A Ta vasz az An gyal föl dön cí mû írá sá ban ap ró élet ké pek fel vil lan tá sá val mu tat ja be a

fõ vá ros nak ezt a sze gé nyek lak ta, „szé gyell ni va ló” ré szét:

„Hol van ez a vi lág? A pes ti em ber csak ak kor lát ja a bu dai vá rat, ha ide gen ven dé gei van nak, s

an nak mu tat ja meg. Az An gyal föl det vi szont még a hi va ta los ide gen ve ze tõ is azért ta nul ja meg,

hol van, hogy ki ke rül hes se: az is te nért, va la ki meg ne lás sa. 

Az An gyal föld ott van a he ti hat pen gõs ke re set zó ná já ban. Észak ról öve zi a por-bûz-füst vá ro -

sa, Új pest. Ke let rõl a bu dai he gyek dé li bá bos szép sé ge, ahon nan egy ál ta lán nem le het ide lát ni,

nem úgy, mint in nen oda. Nyu gat ról és dél rõl be le mo só dik a bu da pes ti sze gény ség fo ko za ta in

át a vi lág vá ros ba, amely bõl él de gél va la hogy.” 

Az el sze gé nye dés út ja cí mû ri port ban az itt élõ, a mun ka nél kü li ség és sze gény ség súj tot ta,

nyo mor ba sül  lyedt em be rek éle tét, gond ja it tár ja fel:

„Kint vol tam pár szor az An gyal föl dön a na pok ban. Az An gyal föld óri á si te rü let, de a ne ve ze -

tes sé ge a fõ vá ro si és ál la mi mun kás te lep, ahol né hány ezer el sze gé nye dett mun kás csa lád él.

A köz vé le mény ezek rõl a te le pek rõl úgy be szél, mint ha azok mind va la men  nyi en rab ló gyil kos -

ok és be tö rõk és úton ál lók vol ná nak.

– Hogy mer oda men ni, ké rem – mond ta egy gaz dag em ber –, hisz ott nincs biz ton ság ban az éle -

te sem, ha csak rend õr nem kí sé ri.

Vis  sza em lé ke zem azok ra a sze líd, ked ves és kel le mes em be rek re, akik kel az An gyal föl dön ta -

lál koz tam, és tû nõ döm raj ta, mért ret teg a ren de zett vi szo nyok kö zött élõ em ber an  nyi ra a sze -

gény ség ben el ár vult, el gyen gült el bá tor ta la no dot tak tól?”
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egy per ces no vel lá já nak cím sze rep lõ je a Drá -
va u. 7. szá mú ház elõtt „tócsáskodott”. Az agi  -
ta tív köl té sze tet mû ve lõ Soós Zol tán Go  rom-
 ba ko vá csok cí mû kö te té ben a ha jó gyá ri mun -
ká sok ról, a Só lya té ri tél ben pe dig a pes ti al vi -
lág ról ír.

Szép Er nõ nek 1944-ben egy Po zso nyi úti
csillagosházba kel lett köl töz nie a Mar git szi -
get rõl. Em ber szagcí mû mû ve az it te ni és mun -
ka szol gá la tos él mé nye i nek meg rá zó, nap ló  sze rû
kró ni ká ja. A be zárt ság ról és ko ráb bi ott ho -
ná nak hi á nyá ról így vall: „Szem be volt a ho -
má lyos Mar git szi get; még ilyen kor is ke  rül tem,
hogy oda-oda pil lant sak: az eget né ze get tem
meg a vi zet, meg a vá rat, a Gel lért he gyet.
Majd a szí vem sza kadt meg az el sõ na pok ba,
mi kor, ha ki men tem az er kély re, vagy az ab -
la kon ke resz tül pil lan tot tam, sze rel me tes Szi -

ge tem zöl dellt a sze mem elõtt.” Kon rád
György 1944 nya rán, 11 éves ko rá ban köl tö -
zött Be ret  tyó új fa lu ból Hollán Er nõ ut cai ro -
ko na i hoz. El uta zás és ha za té rés cí mû mû ve az
át élt bor zal mak ról és meg me ne kü lé sé rõl szól,
me lyet a Po zso nyi út egyik sváj ci vé dett sé gû
há zá nak kö szön het. 

Ör si Fe renc re gé nye it, for ga tó köny ve it
An gyal föl dön, az Alig ut cá ban ír ta. Az ál ta -
la jól is mert hely szín, a Le hel tér és a pi ac kör -

Az Angyalföldi antológia 
The Angyalföld anthology
Die Antologie von Angyalföld

Soós Zoltán a hajógyári „Gorombakovácsok” között
Zoltán Soós among the “Gorombakovács” 
from Hajógyári Island
Zoltán Soós unter den „groben Schmiedern” 
auf der Schifffabrikinsel
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nyé ke ad ta a hát te ret Princ, a ka to na cí mû
film re gé nyé hez. Fõ hõ se ide tért ha za el tá vo -
zás kor, itt ran de vú zott a lá nyok kal, itt ran -
da lí ro zott a ba rá ta i val.  

Az if jú sá gi iro da lom má ig nép sze rû kép vi -
se lõ je Thury Zsu zsa lány re gé nye, A tûz pi ros
üveg gömb, mely ben az an gyal föl di szá lon fu tó
cse lek mény (a Petneházy ut cá ban is ját szó -
dik) 1944-ben in dul és a 60-as évek ben zá -
rul. 1946-ban, majd át dol goz va 1955-ben
je lent meg Hárs Lász ló Majd a gye re kek cí mû
if jú sá gi re gé nye. A szov jet Ti mur és csa pa ta
min tá já ra ké szült tör té net ben egy an gyal föl -
di mun kás ház gye rek la kói a ma guk esz kö ze -
i vel har col nak a nyi la sok el len. A ke rü let két
is ko lá já nak, a Szi get és a Pan nó nia ut cai is -
ko la ta ná ra it és ta nu ló it örö kí ti meg Kern Ist -
ván (dísz pol gá runk, a szí nész Kern And rás
édes ap ja) Csa ta a hó bancí mû if jú sá gi re gé nyé -
ben. Újlipótváros a szín he lye és ih le tõ je Both
Ga bi A hin ta rab ló cí mû me se köny vé nek.

A ke rü let ben szü le tett a 70-es évek ben
nép sze rû két Sza mos Ru dolf-re gény a Kán tor
nyo moz és a Kán tor a nagy vá ros ban cím sze -
rep lõ je, a va ló ság ban is élt, hí res nyo  mo zó -
ku tya.

1959-ben in dult és 2500 adás után 2007-ben
ért vé get A Sza bó csa lád el sõ ma gyar rá dió já -
ték-so ro zat. Öt le te a Jó zsef At ti la Szín  ház dra -
ma turg já tól, Liska Dé nes tõl szár ma zott, aki
eb bõl a szín ház ból vá lo gat ta a kez de ti adá sok
fõ sze rep lõ i nek nagy ré szét. El sõ szer zõi (Liska
Dé nes, Baróti Gé za és For gács Ist ván) egy an -
gyal föl di csa lád éle tén ke resz tül áb rá zol ták a
vá ro si em be rek, a mun kás osz tály és az ér tel -
mi ség min den nap ja it. A hang já ték a va lós
idõ vel együtt ha lad va min dig az adott idõ szak
ese mé nye it és élet hely ze te it je le ní tet te meg.
A hall ga tók egy ré sze va ló sá gos tör té net nek
hit te a cse lek ményt, pe dig a csa lád  re  gény fõ
hely szí ne a va ló sá gos XIII. ke rü le ti Apály vagy

Da gály ut ca he lyett a kép ze let be li La pály
ut ca lett. A hét köz na pi hely szí nek nek (la kás,
mun ka hely, pres  szó), a ne ves szí né szek nek
és a na pi ak tu a li tá sok nak kö szön he tõ en a so -
ro zat 48 éven át a leg si ke re sebb köz éle ti mû -
so rok egyi ke volt.

A ke rü le tünk ben élt, il let ve élõ, al ko tó kor  -
társ írók és köl tõk: Ba lázs An na, Balla Zsó fia,
Báthori Csa ba, Ger gely Ág nes, Gör gey Gá -
bor, Nóg rá di Gá bor, Ördögh Szil vesz ter, Par -
ti Nagy La jos, Som lyó György, Tor nai Jó zsef.
Sumonyi Zol tán an gyal föl di szo ci og ra fi kus re -
gé nye Pa nel-ha lomcím mel je lent meg 1981-ben.
Pol gár Er nõ nek 2000-ben  A Szent Ist ván par -
ki fák cím mel je lent meg no vel lás kö te te.
Kaiser Lász ló A fe ke te em be rek cí mû el be szé -
lé sé nek egy Szi get ut cai bér ház a hely szí ne.
Az An gyal föl di an to ló gia lap ja in a  ke rü let ben
élõ vagy élt ne ves szép írók ver sei, no vel lái,
írá sai ol vas ha tók. Szán tó T. Gá bor Édeshár-
mas cí mû re gé nyé ben Újlipótváros mi li õ je je -
le nik meg.

Bor bély Sán dor iro da lom tör té nész, szer -
kesz tõ, kri ti kus a Pan nó nia ut cai ál ta lá nos ba
járt, s Újlipótvárosról így vall: „Fel eme lõ ér -
zés a Po zso nyi út kör nyé kén lak ni. Akár min -
den ház ra ki te het né nek egy em lék táb lát.
Rad nó ti ver se i nek szín he lyén já rok, ver se i -
nek hõs nõ je, öz ve gye is itt la kik.” 

Bächer Iván két Újlipótvárosról írt köny -
ve, a Lipócia és az Újlipócia a ke rü let rész iro -
dal mi port rék kal gaz da gí tott hely tör té ne ti
ka la u za. A nagy mû velt sé gû író, pub li cis ta
ben sõ sé ges han gu la tú és sze re tet tel jes han -
gú kró ni ká ja csa lá di as, él he tõ vá ros rész ként
áb rá zol ja Újlipótvárost, ahol „min den ház egy
re gény”.

Ke rü le tünk dísz pol gá ra, Farkasházy Ti va -
dar nap ja ink nép sze rû hu mo ris ta író ja. A Szi -
get ut cai is ko lá ban ta nult, la ká sa a He ge dûs
Gyu la ut cá ban ta lál ha tó. 
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Az an gyal föl di kul tu rá lis élet sa já tos szín folt -
ját ké pez te a mun ká sok mû vész is ko lá ja,
amely a Vá ci út 15. szám alatt mû kö dött az
1920-as évek ben Podolini-Volkmann Ar túr
festõmûvész ve ze té sé vel. Is ko lá já ban szá mos
is mert fes tõ ta nult, pél dá ul Korniss De zsõ,
Dési-Huber Ist ván, Su gár An dor. Az em lí tett
mû vé szek va la men  nyi en a Szo ci a lis ta Kép zõ -
mû vé szek Cso port já nak tag jai let tek. Korniss
De zsõ ezen kí vül még Kas sák Mun ka Kö ré -
ben is részt vett. A ma gyar iro dal mi és kép zõ -
mû vé sze ti avant gárd ki emel ke dõ alak ja,
Kas sák La jos ve ze té sé vel az Újlipótvárosban
mû kö dött az irány zat egyik leg je len tõ sebb
mû he lye. 1915 és 1927 kö zött a Szi get (ma
Rad nó ti) ut ca 16. el sõ eme le tén, majd a Vi -
seg rá di ut cá ban az õ irá nyí tá sá val szer kesz -
tet ték a Tett, a Ma, a2×2 = 4,a Do ku men tum,
majd a Mun ka, va la mint az Al ko tás cí mû
avant gárd iro dal mi és kép zõ mû vé sze ti fo lyó -
ira to kat. A Vi seg rá di ut ca 15. alatt az egyik
szo bá ból ki ál lí tó ter met is ki ala kí tot tak, ahol
is me ret len fi a tal fes tõk mû ve it kí ván ták be -
mu tat ni. A Kas sák La jos hoz tar to zó kör te vé -
keny sé ge azt mu tat ja, hogy a ha la dó ér tel mi ség
is gyö ke ret tu dott ver ni eb ben az ak ko ri ban
kül te rü let nek szá mí tó vá ros rész ben.

A kép zõ mû vé szet je len tõ sé gét tük rö zik a
XIII. ke rü let szá mos ré szén em lék hel  lyé vált
mû te rem la ká sok, az itt élõ vagy al ko tó mû vé -
szek rang ja, a köz té ri al ko tá sok és ki ál lí tó he -
lyek szá ma. A Drá va, a Pan nó nia és a Bul csú
ut cai, a Mág lya kö zi és a Le hel úti mû te rem-
vagy mû vész há zak al ko tói mel lett ne ves mû -

A szí nek és for mák, az anyag és a fény va rázs lói
A mû vé szet le mos sa a lé lek rõl 
a min den nap ok po rát.

(Pablo Pi cas so)

vé szek dol goz tak-dol goz nak ke rü let szer te az
al ko tó mû vé szet va la men  nyi mû fa já ban.  Kö -
zü lük hár man: Mácsai Ist ván, Re dõ Fe renc és
An gyal föl di Sza bó Zol tán ke rü le tünk dísz pol -
gá rai. 

Re dõ Fe renc (1913–) fes tõ, gra fi kus, go be lin  -
ter ve zõ. Ta ní tott a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Fõ -
is ko lán, 1952–1956 kö zött az Ipar mû vé sze  ti
Mú ze um fõ igaz ga tó ja. 1958 óta ter vez és ké -
szít go be li ne ket – kö zü lük több köz épü le tet
dí szít. Az Ér de mes és Ki vá ló Mû vész el is me -

rés sel ki tün te tett kép zõ- és ipar mû vész a
Csanády u. egyik eme le ti la ká sá ban él és al -
kot. Fe le sé ge és al ko tó tár sa, Vö rös Ro zá lia
(1919–1992) szin tén ne ves tex til mû vész. 

An gyal föl di Sza bó Zol tán (1929–) Mun -
kácsy-dí jas, Tor nyai-, Gyarmathy- és Tán -
csics-élet mû dí jas ér de mes mû vész. An gyal  -
föl dön, a Tripoliszban szü le tett. A Tomori ut -
cai ál ta lá nos is ko lá ba járt, te het sé gé re itt fi -
gyel tek fel elõ ször. A hét gyer me kes csa lád
meg él he té sé hez az õ ke re se té re is szük ség volt,
így már az ele mi el vég zé se után csa var gyá ri se -

Re dõ Fe renc: Bolygók – gobelin
Ferenc Redõ: Planets – tapestry
Franz Redõ: Planeten-aus Gobelin
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géd mun kás ként dol go zott. A ne héz kö rül mé -
nyek el le né re si ke rült be jut nia a Ma gyar Kép -
zõ mû vé sze ti Fõ is ko lá ra. A csa lá dot és az
ös  sze tar to zást je len tõ gyer mek- és ka masz kor
em lé ke i nek ha tá sá ra köl tö zött fel nõtt ként a
Gön cöl ut ca egyik kis ker tes há zá ba. Mun kás -
sá gá nak el sõ év ti ze de után, 1970-ben ren dez -
ték meg el sõ gyûj te mé nyes ki ál lí tá sát. An  gyal-
 föld höz va ló kö tõ dé sé nek ékes bi zo nyí té ka,
hogy a 90-es évek tõl alá írá sát az „An gyal föl -
di” elõ név vel egé szí ti ki. A tár sa dal mi prob -
lé mák irán ti fo gé kony ság, em ber köz pon tú
igaz ság ke re sés, szo ci á lis ér zé keny ség, egye -
nes ség és köz vet len ség jel lem zik a mai na pig
ak tív mû vészt.

Mácsai Ist ván (1922–2005) két sze res Mun -
kácsy-dí jas fes tõ mû vész nek gyer mek ko ra óta
a ke rü let volt az ott ho na, 1972-tõl ha lá lá ig a
Pan nó nia u. 36. sz. alatt élt és al ko tott. A Ma -
gyar Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán Bernáth Au -
rél volt a mes te re. Ked venc té má ja Újli pótváros,
a vá ro si épí tett kör nye zet, Bu da pest, és kü lö -
nö sen köz vet len la kó hely ének ut cái, hát só ud-
varai, gangjai. Pannónia utca télen, Pannónia
utca nyáron, Reggel a Pannónia utcában,A Pan -
nó nia ut ca Bu da pes ten cí mû ké pe i vel örök em -

lé ket ál lí tott Újlipótváros e han gu la tos ut cá -
já nak. A mes ter em lé két em lék táb la és az An -
gyal föl di Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont
ró la el ne ve zett Mácsai Ist ván Ga lé ri á ja õr zi.

An gyal föl di Sza bó Zol tán: Mun ká sok
Zoltán Angyalföldi Szabó: Workers
Zoltán Angyalföldi Szabó: Arbeiter

Mácsai Ist ván: Reg gel a Pan nó nia ut cá ban
Mácsai István: Morning in the Pannonia street
Mácsai István: Morgen in der Pannonia Straße

A Pan nó nia ut caisor há zak mû ter me i ben al -
ko tó fes tõ mû vé szek kö zül ki emel ke dik: Csavlek
And rás, Ké ri Ádám (nyu gal ma zott egye te mi ta -
nár), Ko pasz Ta más, Lász ló Dá ni el, Szabics Ág -
nes és Koronczi End re mû vész há zas pár. 

A ma gyar mû vé szet egyik leg fon to sabb em -
lék he lye a Drá va ut ca 12. sz. alat ti hí res mû -
te rem ház. Nem csak la kó ja, de gond no ka is
volt a ház nak a kor szak egyik leg je len tõ sebb
fes tõ je, a „Nyol cak” avant gárdcso port tag ja,
Márffy Ödön, aki fe le sé gé vel (Ady öz ve gyé -
vel), Csinsz ká val la kott és al ko tott itt. A Drá -
va ut cai ház hoz kap cso ló dó ne ves mû vész-
  sze mé lyi sé gek még: Ti ha nyi La jos, Csernus
Ti bor, Mé szá ros Gé za és Kótai Ta más fes tõ -
mû vé szek, Almásy Ala dár kép zõ mû vész. 
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AMág lya kö zimû vész ház la ká sa i ban, 24 mû -
te rem ben je len tõs al ko tók gaz da gít ják-gaz da gí -
tot ták a ke rü let kép zõ mû vé szet ét. Az itt dol go zó
mû vé szek kö zül ki emel ke dik Bá nyai Jó zsef, ifj.
Blaskó Já nos, Kal ló Vik tor, Mé szá ros De zsõ
(1923–2003), Radó Kár oly, Segesdi György, 
ifj. Sza bó Ist ván és fe le sé ge: Sz. Nagy Má ria
szob  rá szok te vé keny sé ge. Je les fes tõk: Fáy
Gyõ zõ (1918–2005), a Kos suth-dí jas Kokas Ig -
nác (1926–2009), Duschanek Já nos, Miskei Lás-
z ló, Ridovics Lász ló, Szurcsik Já nos és fia: Szurcsik
Jó zsef, Vecsési Sán dor és fe le sé ge: Bazsonyi Arany
(1928–2011). Itt él Kokas Lász ló épí tész. A 4. sz.
alatt Würtz Ádám (1927–1994) há rom szo ros
Mun kácsy-dí jas, ér de mes mû vész gra fi kus  em -
lé ké re ál lí tot tak em lék táb lát. A 2. sz. alatt élt és
al ko tott Szentiványi La jos (1909–1973) Kos -
suth- és két sze res Mun kácsy-dí jas fes tõ mû vész. 

A Le hel út 14. sz. alatt 100 éve épült bér -
ház ban a jel lem zõ en fi a tal mû vé sze ket fo ga -
dó kol lek tív mû ter men kí vül or szá gos hí rû,
több mû faj ban al ko tó mû vé szek dol goz tak-
dol goz nak; köz tük Doór Fe renc, Haász Ist -
ván, He ge dûs End re fes tõ mû vé szek és Ku tas
Lász ló, Morell Mi hály, Nagy Gá bor Mi hály
(Nagámi), Orosz Pé ter szob rász mû vé szek. 

Fon tos kép zõ mû vé sze ti em lék hely a Bul -
csú u. 18–20. sz. alat ti épü let, amely ben má -
sok mel lett Bok ros Birman De zsõ és Ved res
Márk szob rász mû vé szek, Hincz Gyu la és Pap
Gyu la fes tõ mû vé szek dol goz tak. Itt al kot
Paulikovics Iván szob rász mû vész, aki az egy -
kor itt dol go zó mû vé szek em lé két õr zõ dom -
bor mû ves em lék táb lát ké szí tet te. 

Würtz Ádám: Hulló idõ (1977)
Ádám Würtz: Hulló Idõ (1977)
Adam Würtz: Fallende Zeit (1977)

Paulikovics Iván: „centrumot jelölõ szobor”
Iván Paulikovics: “center marker statue”
Ivan Paulikovics: „Statue, die das Zentrum zeigt”
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A mû vész há zak al ko tói mel lett sok  je les
kép zõ- és ipar mû vész dol go zott-dol go zik a ke -
rü let kü lön bö zõ ré sze i ben. A ki tû nõ mû vész
sze mé lyi sé gek kö zül ki emel ke dik Ko vács
Mar git (1902–1977) ke ra mi kus mû vész, aki
Rad nó ti Mik lós sal azo nos ház ban, a Po zso -
nyi út 1. sz. alatt al ko tott. Je len leg Minya Má -
ria ke ra mi kus mû vész dol go zik itt. 

Ara tó Ist ván (1922–2010) a ke rü let ben
szü le tett, itt élt és al ko tott. Gyá ri mun kás -
ból lett fes tõ, akit kü lö nö sen a Vág, a Da gály
és a Ga ram ut ca épü le tei ih let tek. Táj ké pe -
in, vá ros ké pe in meg örö kí tet te a ré gi An gyal -
föld tûz fa la it, kör fo lyo sós mun kás ne gye de it.
Egyik ked venc mo tí vu ma a Vág ut cai egy -
ko ri ma lom. 

A Vi seg rá di u. 5/a alatt Szán tó Pi ros ka Kos -
suth- és két sze res Mun kácsy-dí jas, ki vá ló mû -
vész fes tõ és gra fi kus em lé két õr zi em lék táb la.
Több mint egy év ti ze dig a Já szai Ma ri tér 5.
sz. alatt élt Ferenczy Bé ni szob rász mû vész.
Ugyan eb ben a ház ban élt és al ko tott Rá ba Lil -
la fes tõ- és gra fi kus mû vész – em lé kü ket em -
lék táb la õr zi. Ki emel ke dõ ke rü le ti mû vé szek:

Csóti Gá bor és Marosits Ist -
ván szob rá szok; Bács Eme se,
Csáji At ti la, Gáll Ádám, He -
gyi György (1922–2001), Im -
re Ma ri ann, Káp lár Fe renc,
M. Novák And rás, Turcsán
Mik lós, Var sá nyi Ár pád fes -
tõk; Artner Mar git, Engel
Tevan Ist ván (1936–1996)
gra fi ku sok, Ka ján Ka lász Ti -
bor és Réber Lász ló (1920–

2001) ka ri ka tu ris ták; Ger gely Nó ra, Já ger
Mar git ke ra mi ku sok; Dárday Ni ko lett és
Gondán Gert rúd üveg mû vé szek; Gink Ju dit
(1953–2009), Vá sár he lyi Ka ta és Szilvitzky
Mar git tex til ter ve zõk. Ma ra dan dó élet mû vet
hát ra ha gyó, Újlipótváros pa ti nás épü le te it
ter ve zõ épí té szek töb bek kö zött: Hofstätter
Bé la, Ko mor Mar cell és Vá gó Jó zsef. (Hof-
stätter Bé la ter vez te az Odeon mo zi mû em lék
épü le tét a Hollán Er nõ u. 7. sz. alatt.) Ki -
emel ke dõ je len tõ sé gû Ger gely Ist ván bel -
sõ épí tész nek, a Ma gyar Ipar mû vé  sze ti
Fõ is ko la nyu gal ma zott rek to rá nak és Va -
dász György nek, a RaM ter ve zõ jé nek mun -
kás sá ga is.  

Arató István: Révész utca 1962
István Arató: Révész street 1962
Stefan Arató: Révész Straße im Jahre 1962

Paulikovics Iván: A Bul csú ut cai 
mû te rem em lé ke (Bul csú u. 18–20.)
Iván Paulikovics: Memory of Bulcsú Street Studio 
(Bulcsú str. 18-20)
Ivan Paulikovics: Das Denkmal des Ateliers 
in der Bulcsú Straße (Bulcsú Str. 18-20.)



A XIII. ke rü let fo tog rá fu sa

Vydareny Iván (1887–1982) fel vi dé ki szlo vák szár ma zá sú fo tog rá fus egye di, mû vé szi

fény ké pei az egy ko ri An gyal föl det és Újlipótvárost idé zik fel a két vi lág há bo rú kö -

zöt ti idõ szak tól az 1970-es éve kig. A ke rü let min den nap ja i nak és az itt élõ em be rek -

nek a meg örö kí tõ je olyan élet ké pe ket és han gu la to kat ka pott len cse vég re, me lyek

nél kü le már rég ele nyész tek vol na a múlt kö dé ben (pl. verk lis, nagy mo sás a Rá kos-

pa tak ban, cél lö völ de, cir kusz, sor ban ál lás a jegeskocsinál, fagy lal tos). Fes tõ ként 1932-ben

meg örö kí tet te a Le hel té ri temp lom mö göt ti Al föl di Nagy cir kuszt, a II. vi lág há bo rú -

ban le bom bá zott hi dak ról és új já épí té sük rõl – köz tük a Mar git híd ról – szén raj zot, fest -

ményt és réz kar cot ké szí tett.  A Le hel tér egy ko ri ar cu la tát, a Szent Mar git-temp lom

épí té sét do ku men tál ta fo tón, raj zon és ak va rel len. Épí tész ként ne vé hez fû zõ dik a Vi -

seg rá di u. 60. sz. ház ter ve zé se – a há bo rú után szem be, az 53. sz. alá köl tö zött, ahol

em lék táb la õr zi em lé két. Több ezer, köz tük több száz ke rü le ti vo nat ko zá sú al ko tást

ha gyott hát ra, me lyek ke rü le tünk tör té ne té nek fel be csül he tet len ér té kû do ku men -

tu mai.   
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A ke rü let ben élõ fo tó mû vé szek kö zül ki -
emel ke dik Horling Ró bert (1931–1992) és
Gink Kár oly (1922–2002). Tek nõs Mik lós
Újlipótváros fo tog rá fu sa: Bächer Iván Lipócia
és Újlipócia cí mû köny ve i nek fo tós társ szer -
zõ je. Ké pei egy pil la nat ba sû rít ve ra gad ják
meg az it te ni la ko sok lel  ki vi lá gát, az épü le -
tek jel leg ze tes sé ge it és han gu la tát, a ke rü let -
rész hét köz- és ün  nepnap ja it. Je les ke rü le ti
mû vé szet tör té nész Ury Ibo lya (1924–2009
– a Po zso nyi út 12. sz. alatt em lék táb la õr -
zi em lé két) és Frank Já nos (1925–2004), a
Mû csar nok mun ka tár sai. 

A KIPE 13, a ke rü let hez kö tõ dõ kép zõ -
mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti egye sü let éve ken
ke resz tül szer vez te a ke rü let al  kotó kö zös -
sé gét és mû vé sze ti éle tét. A kor társ mû vé -
sze tet szol gá ló ke rü le ti ki ál lí tó he lyek: az
Újli pót városi Klub-Galéria, a RAM Ga lé -
ria, a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont
Mácsai Ga lé ri á ja, a Pol gár mes te ri Hi va tal
Vá ros ház Ga lé ri á ja. Az OTP Bank Ga lé ri -
á ja a Ba bér ut cai köz pont juk ban
ta lál ha tó. A Me mo -

art Ga lé ria a Pan nó nia u. 6. sz. alatt je len tõs
ma gán ga lé ria. A ke rü let mû vé szei és ki ál  lí -
tóhe lyei rend sze re sen részt vesz nek a Ma gyar
Fes té szet Nap ja ren dez vény so ro za tán.

A ke rü let ben található 140 köztéri szobor és
emlékmû közül kö zel 100 al ko tást az 1960-tól
1989-ig ter je dõ idõszak ban ál lí tot ták. Kö zöt -
tük fon tos he lyet fog lal nak el a mar  git  szi ge ti

Mû vész sé tány szob rai, me -
lyek al ko tói a XX. szá zad
leg je le sebb mû vé szei: Beck
And  rás, Beck Ö. Fü löp, Bol -
dog fai Far kas Sán dor, Bor sos
Mik lós, Csor ba Gé za, Erdey
De zsõ,  Kampfl Jó zsef, Kis -
faludi Strobl Zsig mond,  Kiss
Ist ván, Madarassy Walter,

Beck András József Attila-szobra
András Beck’s József Attila statue
Andreas Beck: Die Statue 
von Attila József
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Makrisz Agamemnon,  Mar ton Lász ló,  Nagy
Sán dor,  Pál Mi hály, Pász tor Já nos,  Pátzay
Pál,  Radó Kár oly,  Riger Ti bor, Schaár Er -
zsé bet, Segesdi György, Stróbl Ala jos, Tar
Ist ván, Var ga Im re, Vígh Ta más.  Jó zsef At -
ti lá nak a ró la el ne ve zett té ren ál ló bronz -
 szob rát Beck And rás ké  szí tet te 1952-ben,
Var ga Ta más Bé ke té ri Õs ha jója 2001-ben
ké szült. A Ta hi u. 22. sz. alatt áll Ved res
Márk 1962-ben fel ál lí tott Az if jú ság kút ja
(más né ven: A bé ke kút ja) cí mû bronz dísz -
kút ja, mely a se ma  tiz mus tól sza ba du ló új
ma gyar mû vé szet egyik el sõ re me ke. Az if -
jú sá got, il let ve a bé két a ze ne, a sport, a ta -
nu lás és a ha lá szat szim bo li zál ja. Minya
Má ria 2003-ban fel ava tott két dísz kút ja a
Gyön gyö si sé tá nyon és a Fi as tyúk u. 69–87. sz.
alatt ta lál ha tó. A Dó zsa György úti met ró -
ál lo más mind két pe ron fa lát Szász End re
nagy for má tu mú, 1984-ben ké szült, ke rá -

mia la pok ra ége tett mû alkoltá sa dí szí ti, mely
ke zé ben fák lyá val áb rá zol ja a név adó pa -
raszt ve zért. 

Ved res Márk: Az if jú ság kút ja
Márk Vedres: Fountain of youth
Márk Vedres: Der Brunnen der Jugend

Csobogó a Fiastyúk utcában – Minya Mária alkotása
Fountain on Fiastyúk Street (Minya Mária's work)
Sprudel in der Fiastyúk Straße (Minya Marias Werk)
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A Szent Ist ván park 14. alatt la kott a ze nei
éle tet fel vi rá goz ta tó mû vész há zas pár: Fischer
Annie (1914–1995) vi lág hí rû zon go ra mû -
vész nõ és fér je, Tóth Ala dár (1898–1968) ze -
ne esz té ta, az Ope ra ház igaz ga tó ja, a „Ze nei
Le xi kon” szer kesz tõ je. Fischer Annie 19 éve -
sen el nyer te a Bu da pes ten ren de zett Liszt Fe -
renc Zon go ra ver seny el sõ dí ját. Rend kí vül
si ke res és ak tív ze nei pá lya fu tá sa alatt hí res
ze ne kar ok kal és kar mes te rek kel lé pett fel
itt hon és vi lág szer te. Az 50-es, 60-as évek ben
Ma gyar or szág „uta zó ze nei nagy kö vet ének”
ne vez ték. Tóth Ala dár szám ta lan ze nei té má -
jú köny vet írt, nép sze rû ek vol tak is me ret ter -
jesz tõ cik kei. Ve ze té se alatt az Ope ra ház egyik
vi rág ko rát él te, mun ká ja el is me ré se ként
1952-ben Kos suth-dí jat ka pott. Em lé kü ket
em lék táb la õr zi.

Cziffra György (1921–1994) az an gyal föl di
nyo mor ból in dult mu zsi kus cso da gye rek öt -
éve sen már nép sze rû da ra bok ra imp ro vi zált a
cir kusz ban, 13 éve sen szó ló es tet adott. A tri  -
poliszi ba rakk is ko lá ban kezd te ta nul má nya -
it. Dohnányi Er nõ jó vol tá ból be ju tott a Ze-
 ne aka dé mi á ra, de az „elõ ke lõ” mû vész vi lág
ne he zen fo gad ta be. A pes ti éj sza kák vir tu ó -
za ként lo ká lok ban, bá rok ban zon go rá zott. Egy
pres  szó ban fe dez te fel a Ze ne aka dé mia zon go -
ra ta ná ra, se gít sé gé vel kon cert  pó di um ra ke rül -

A ze ne szár nyán
A ze ne lel ki mély sé get ad, 
vá laszt az élet alap kér dé se i re – 
a ze ne egy kor szak le nyo ma ta és hi te les ta nú ja. 
Ta lán hi te le sebb, mint a fény kép vagy az írott szó. 
Mert a múl tat je len ti, a gyö ke re ket, s ugyan ak kor jö ven döl. 

(Durkó Zsolt)

he tett. 1956-ban
el hagy ta az or szá -
got, s Fran cia or -
szág lett má so dik
ha zá ja. Te het sé ge
ha ma ro san meg -
hoz ta szá má ra a
vi lág hírt és az el is mert sé get.

A Bal zac ut ca és a Vá ci út sar kán ál ló
„Bosch”-ban (ké sõbb Autovill Kul túr ház)
mu tat ták be 1965-ben az el sõ ma gyar nyel -
vû be atszá mot, az Il lés-együt tes Óh mondd
cí mû el sõ sa ját szer ze mé nyét. 

Cziffra György
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2012-ben hat olyan dísz pol gár ral büsz kél -
ked het ke rü le tünk, akik al ko tó- vagy elõ -
adómû vész ként nagy nép sze rû ség nek és
el is  mert ség nek ör ven de nek. A Szi get ut cai ál -
ta lá nos is ko lá ban vé gez te ele mi is ko lai ta nul -
 má nya it Lendvay Kamilló há rom szo ros Er kel-
Fe renc dí jas, Pásztory-díjas, Kos suth-dí jas,
Ér de  mes és Ki vá ló Mû vész ze ne szer zõ, kar -
mes ter, tan  szék ve ze tõ ta nár, zen el mé let-pro -
fes  szor. Pres ser Gá bor ér de mes mû vész, Er kel
Fe renc-, Artisjus, Huszka Je nõ-, Kos suth- és
Prima Primis sima-díjas ze nész, ze ne szer zõ, bil -
len tyûs, éne  kes. Mar ton Lász ló, a Víg szín ház
igaz  ga tó já nak fel ké ré sé re ké szí tet te el Déry
Ti bor: Kép zelt ri port egy ame ri kai pop fesz ti vál -
ról cí mû re gé nyé nek ze nés szín pa di vál to za -
tát. A Víg szín ház ze nei ve ze tõ je ként 1978-tól
se gí ti a ze nés da ra bok szín pad ra ál lí tá sát.
Fe nyõ Mik lós me ne dzser, dal szer zõ, szö veg -
író, a rock and roll egyik ha zai meg ho no sí -
tó ja. A Kár pát ut cai óvo dá ba járt, majd a
Pan nó nia ut cai ál ta lá nos is ko lá ban ta nult.
A ke rü let ben lett ze nész, a Szent Ist ván park
környé ki srá cok ból ala kult el sõ ze ne ka ra, akik
a „Bosch”-ban lép tek fel igen nagy si ker rel.
2001-ben mu tat ták be élet raj zi ih le té sû Made
in Hun gá ria cí mû mu si cal jét. Tát rai Vil mos
(1912–1999) ér de mes és ki vá ló mû vész, Liszt
Fe renc- és Kos suth-dí jas he ge dû mû vész.
A Tát rai-vo  nós né gyes és a Ma gyar Ka ma ra -
ze ne kar ala pí tó ja, ve ze tõ je, egye te mi ta nár.
Mint egy 200 hang le mez fel vé te le ké szült.
Moldován Ste fá nia Liszt Fe renc-dí jas ér de -
mes mû vész, drá mai szop rán ope ra éne kes.
1954–1961 kö zött a Sze ge di Nem ze ti Szín ház,
1961-tõl az Ope ra ház ma gán éne ke se. Õ szó -
lal tat ta meg a leg több Puc ci ni-fi gu rát. Ke mény
Gyõ zõ ze nei pro du cer, a sa já tos hang  zás vi lá gú
és rend kí vül nép sze rû Boj tor ján együt tes ve -

ze tõ je. 1954 óta a ke rü let la kó ja, itt vé gez te
ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta nul má nya it is.

Em lék táb la õr zi Sza bol csi Ben ce ze ne tu dós
(Po zso nyi u. 40.), Haj dú Jú lia (Po zso nyi út 7.) és
Sza bó Fe renc (Hollán E. u. 33.) ze ne szer zõk, Há-
mory Im re (Tát ra u. 23.), Orosz Jú lia (Hollán E.
u. 13–15.), Radnai György (Já szai Ma ri tér 4/a)
ope ra éne ke sek, Her ná di La jos (He ge dûs Gy. u.
8.) zon go ra mû vész és ze ne pe da gó gus, va la mint
Lõ rinc György (Tát ra u. 20/B), az Ál la mi Ba lett
In té zet meg ala pí tó já nak em lé két.

Em lék táb la és 2005-ben ál lí tott, egész ala -
kos bronz szo bor em lé kez tet a Gyön gyö si u. 47.
sz. alat ti tömb ház bel sõ ud va rán Radics Bé-
l ára (1946–1982), a ma gyar rock ze ne le-
 gen dás alak já ra. A tripoliszi szü le té sû, te het -
sé ges gi tá ros, az „An gyal föl di Jimi Hendrix” 14
éve sen kap ta meg el sõ gi tár ját, s 16 éve sen már
egy gyá ri ze ne kar ban ját szott. Te het sé ges gi -
tá ros ta nít vá nya, Tát rai Ti bor szin tén An gyal -
föl dön szü le tett és nõtt fel. Szü lei vá lá sa után
nagy szü lei ne vel ték – nagy ma má ja a Vá ci úti
Ori on gyár ban dol go zott mû ve ze tõ ként. 

Made in Hun gá riacím mel 2001-ben mu tat -
ták be a Jó zsef At ti la Szín ház ban a Fe nyõ Mik -
lós éle té nek 60-as évek be li sza ka szát fel   dol  go zó
mu si calt. Má sik ke rü le ti szín há zunk, a Víg -
szín ház a cím adó ja és ih le tõ je a Szent Ist ván
kör út 14. cí mû mu si cal nek, il let ve Szent Ist -
ván kör úti álom cí mû da lá nak, mely nek Pres -
ser Gá bor a szö veg író ja. Rad nó ti Mik lós
mû vei alap ján ké szült Pap Gá bor Az ég An -
gyal föld fe lett cí mû rá dió mu si cal je.

Kü lön fé le mû fajt kép vi sel nek azok a da lok,
me lyek té má juk ban kap cso lód nak ke rü le -
tünk höz.

A leg is mer tebb Vá mo si Já nos elõ adá sá ban
a Já rom az utam. Fe nyõ Mik lós több dalt is írt
a ke rü let rõl. Az an gya lok föld jén cí mû ka masz -



159

ko ri há zi bu lis em lé ke i nek nosz tal gi kus fel -
idé zé se: „A Drá va ut ca 4/B-be jár tam egy-két
HB-be, a ház elõtt a sé tány, egy szép lány ott
la kott (…) Az An gya lok föld jén az álom a ré -
gi, itt föl di az an gyal, a sze re lem égi, tu dom,
mert itt szü let tem.” An gyal föl di pál ma fák cí -
mû da la az Ame ri ká ból a Szent Ist ván park -
ba ha za té rõ fiú val lo má sa: „Ha za tér egy par ki
jó ma dár, ki ré gen el szö kött. (…) An gyal föl -
di pál ma fák, jöjj el hoz zánk nagy vi lág, mert a
leg szebb pes ti nyár ná lunk jár.” Csa va rog a vil -
la mos és Adios Amigo cí mû nó tái szin tén ke -
rü le ti ih le té sû ek. A Mar git szi get je le nik meg 

Putnoky Gá bor Künn a Mar git szi ge ten,
Aradszky Lász ló Mar git szi get ró zsái és Sárosi
Ka ta lin Kü lö nös éj sza ka volt és a Nem sza bad
el si et ni cí mû slá ge ré ben. Kern And rás Lát lak
Ame ri ka cí mû da lá ban „bár még so sem jár tam
ott, ne kem a 44. ut ca sar ka olyan, mint a
Kresz Gé za vé ge, ahol for dul a vil la mos”.

A Mar git híd sze re pel Csepregi Éva Pil lan tás
a híd ról cí mû da lá ban. A Pa-dö-dö együt tes
Hó mun kás ok da lá ban a mun ká sok a „Hun ut -
ca, Le hel út, Ál lat kór ház” sza ka szon kez dik
meg a mun kát. 

Ke vés bé idil li a Rolls frak ció együt tes Bu -
da pest fe lettcí mû nó tá já nak kez de te: „Az An -
gyal föl dön, ahol fel nõt tem, har mo ni ku san
fej  lõd tem. Na pon ta meg ver tek a té ren, mert
üveg go lyó kat cse rél tem. Száll tak a po fo nok
kö röt tem, de Bu da pest fe lett az ég bolt fel -
hõtlen”.

A Be at ri ce együt tes egyik be til tott da la
volt az An gyal föld cí mû: „An gyal föl di gye -
rek nek szü let tem, sze re tem a vá ros részt,
mely fel ne velt. Itt a gyá rak ból dõl a füst, a
szür kés-sár ga há zak közt. Be le köt a szél egy
ma gá nyos fá ba, az ut ca po rát a sze mem be
vág ja, a Mer ce des gyor san száll, a vil la mos
csak bo tor kál”.

A Made in Hungária címû musical jubileumi 200. elõadása
The 200th jubilee performance of the Musical Made in Hungária
Die 200. Jubiläumsaufführung des Musicals Made in Hungaria
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Az 1910-es évek ben két rö vid éle tû „mozigyár”
lé te sült a ke rü let ben. 1911-ben a Pan nó nia és
a Szi get u. sar kán épült fel egy üveg csar nok -
ban a Hun nia Bio gráf film mû te rem, ahol rö -
vid né ma fil me ket for gat tak. A sem mû vé szi,
sem üz le ti si kert nem ered mé nye zõ vál lal ko zás
más fél év alatt csõd be ment. 1917-ben épí tet -
ték az Astra film gyár Tomori té ri mû ter mét,
ahol már já ték fil me ket is fel vet tek (pl. 1918-ban
A csá szár ka to nái cí mût), s  amely egy szél vi har
kö vet kez té ben 1921-ben rom ba dõlt.

An gyal föld sze gé nyes bér há zai és Újlipót város
pol gá ri han gu la ta egy aránt von zot ta a fil me se -
ket, akik az 1950-es évek tõl szí ve sen és gyak ran
for gat tak ke rü le tünk ben. Ne ves ren de zõk mo -
zi-, té vé- és do ku men tum film jei õr zik a ke rü let
utób bi 60 évé nek szí ne it és han gu la tát: 

Egy pi ko ló vi lá gos (1954)
Ren de zõ: Máriássy Fé lix.
Sze rep lõk: Ruttkai Éva, Bitskey Ti bor, Bul la
Elma, Gör be Já nos, Su lyok Má ria, Schu bert
Éva, Tar soly Elem ér, Be rek Ka ti.
Hely szín: An gyal föld (bér há zak, bel sõ ud va -
rok, kül tel ki kocs mák és kert he lyi sé gek).

Mar ci nak rég óta tet szik Ju li ka, aki vel egy
ház ban lak nak. A fi út be hív ják ka to ná nak,
s mi kor egy év után ha za lá to gat, csa lód nia
kell a lány ban: Ju li gyár ban dol go zik, ahol
rossz tár sa ság ba ke ve re dik, s ba rát nõ jé vel es -
tén ként szó ra koz ni, tán col ni, sö röz ni jár. Ju li
is sze re ti a fi út, ezért haj lan dó a ked vé ért jó
út ra tér ni. 

An gyal föl di fi a ta lok (1955)
Ren de zõ: Jancsó Mik lós.
Do ku men tum film az an gyal föl di VIT-kül-
döttségrõl.

Kül vá ro si le gen da (1957)
Cím vál to za tai: Szi vár vány An gyal föl dön,
Le gen da An gyal föl dön).
Ren de zõ: Máriássy Fé lix. 
Sze rep lõk: Tordy Gé za, Törõcsik Ma ri, Kõmí ves
Sán dor, Hor váth Jó zsef, Sinkovits Im re.
Hely szín: An gyal föld, a már le bon tott Dá nos-

Ke rü le tünk a film vász non 
A nyelv meg ne vez, a film meg mu tat.

(Ba lázs Bé la)

Egy pikoló világos 1995 
(Bitskey Tibor, Ruttkai Éva)
A Piccolo Lager Beer 1995 (Tibor Bitskey, Éva Ruttkai)
Eine helle Pikkolo im Jahre 1995 
(von Tibor Bitskey und Eva Ruttkai)
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ház (Bér ka szár nya a Petneházy u. 11–15. sz.
alatt, ahol sok la kó át me ne ti leg ki köl tö zött a
la ká sá ból, s a fil met az õ bú to ra ik, be ren de -
zé si tár gya ik kö zött for gat ták. Töb ben sta tisz -
ta ként sze re pel tek is a film ben.)  

A 30-as évek An gyal föld jén a jó ké pû,
min dig vi dám Amb rus Pis tát vil la mos ka -
la u zi ál lá sa és a nõk nél va ló si ke rei mi att

irigy lik a kör nyék fi a tal jai. Meg is me ri a
szom széd An nát, a szo mo rú és tö ré keny fi a -
tal as  szonyt, akit fér je, a ré sze ges Benkõ gyak -
ran bán tal maz. Pis ta be le sze ret a szen ve dõ,
szép fi a tal asszony ba, aki vi szo noz za ér zel -
me it. A ha za té rõ fél té keny férj egy al ka lom -
mal az egész ház sze me lát tá ra úgy meg ve ri
Pis tát, hogy az na po kig az ágyat nyom ja.

Külvárosi legenda (1957)  – Törõcsik Mari, Tordy Géza
Suburban Legend (1957) Mari Törõcsik, Géza Tordy
Legende in der Außenstadt(1957)- Mari Törõcsik und Géza Tordy
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Az il lú zi ók nak nincs he lye a bér ház vi lá gá -
ban, egyi kük sem ké pes ki tör ni: a bol dog ta -
lan há zas pár sze gé nyes mo tyó ját két ke re kû
kor dé ra rak va el köl tö zik a ház ból, Pis ta pe -
dig be áll a kül tel ki va gá nyok kö zé ját sza ni. 

Vas vi rág (1958)
Ren de zõ: Herskó Já nos.
Író: Gelléri An dor End re.
Sze rep lõk: Törõcsik Ma ri, Avar Ist ván, Várkonyi
Zol tán, Il lés Ti bor, Váradi Hé di, Daj ka Mar git,
Sza bó Gyu la, Pethes Sán dor, Sza bó Er nõ.

Az 1930-as évek ben, sok fé le hely szí nen ját -
szó dó tör té net ben Ist ván mun ka nél kü li kel -
me fes tõ, aki egy óbu dai ba rakk ban él. Meg is-
 mer ke dik az an gyal föl di Ve rá val, aki mo so dá -
ban dol go zik, és ar ról ál mo do zik, hogy tán cos -
nõ lesz. Gaz dag fõ nö ke sze met ve tett rá, így a
nyo mor tól ret te gõ Ve rá nak vá lasz ta nia kell: a
jó lét és a biz ton ság az idõs, gaz dag úr mel lett,
vagy a sze re lem a nincs te len Ist ván nal?

Fa pa dos sze re lem (1960)
Ren de zõ: Máriássy Fé lix.
Sze rep lõk: Krencsey Marianne, Zenthe Fe renc,
So mo gyi Er zsi, Kál lai Fe renc, Mezey Má ria.
Hely szín: An gyal föld, Fi as tyúk ut cai ál ta lá -
nos is ko la.

A ta nár nõ Ve ra a vil la mo son is mer ke dik
meg Kostál Im re esz ter gá lyos sal, s ki de rül,
hogy a lány Im re öc  csét is ta nít ja. Von zód -
nak egy más hoz, de a lányt el ri aszt ja a fi a tal -
em ber rá me nõs stí lu sa, s vis  sza uta sít ja a fi út.
Ve ra any já nak nagy ter vei van nak a lá nyá val,
új ság hir de tés út ján ke res jól szi tu ált párt ne -
ki. Né hány szü lõ, s egy új ság cikk Ve rát te szi
fe le lõs sé egyik ta nít vá nya ön gyil kos sá gá ért.
Im re az egyet len, aki azon nal vé del mé be ve -
szi, s el ha tá roz za, hogy ki de rí ti az igaz sá got. 

Két eme let bol dog ság (1960) 
Ren de zõ: Herskó Já nos.
Sze rep lõk: Domján Edit, Krencsey Marianne,
Kaló Fló ri án, Sza bó Gyu la, Csû rös Ka ro la,
Törõcsik Ma ri, Ga ras De zsõ, Mécs Kár oly, Kiss
Ma nyi.
Hely szín: An gyal föld, Le hel úti tisz ti la kó te lep.

Víg já ték egy újon nan át adott eme le tes ház
la kó i nak ke se ré des min den nap ja i ról – négy,
új la kás hoz ju tott há zas pár ról, vá lás ról, ki bé -
kü lés rõl.

Ran gon alul (1960) 
Ren de zõ: Bán Fri gyes.
Sze rep lõk:Bitskey Ti bor, Só lyom Il di kó, Su lyok
Má ria, Rá day Im re, Pé csi Sán dor, Psota Irén,
Már kus Lász ló.
Hely szín: An gyal föld, a Ta hi és a Thälmann
(ma Fi as tyúk) u. kö zöt ti te rü let.

A víg já ték két fõ sze rep lõ je, a he gesz tõ ként
dol go zó Jós ka és a pol gá ri szár ma zá sú Zsu zsa egy -
más ba sze ret nek. A mun kás fi út a lány ma má ja
nem lát ja szí ve sen, mert jó par tit sze ret ne a lá -
nyá nak. A két fi a tal ti tok ban ös  sze há za so dik.

An gya lok föld je (1962)
Ren de zõ: Ré vész György.
Író: Kas sák La jos, for ga tó könyv író: Hubay
Mik lós.
Sze rep lõk: Vég vá ri Ta más, Tolnay Klá ri, Zenthe
Fe renc, Gyõry Fran cis ka, Makláry Zol tán.
Hely szín: An gyal föld, Hét ház, Tizenhá rom -
h áz (Vá ci út).

Kas sák La jos re a lis ta kor sza ká nak egyik
leg je len tõ sebb al ko tá sa az 1929-ben írt An -
gyal föld cí mû re gé nye. A könyv alap ján for -
ga tott film ben a ré gi, ke se rû en le gen dás
An gyal föld ele ve ne dik meg. A ren de zõ sze  -
re tet tel és rész vét tel áb rá zol ja a Hor thy -
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kor szak be li mun kás sor sot.  A film több nem  -
zet kö zi dí jat is nyert, leg ne ve ze te sebb si ke -
rét Mar del Platában arat ta, ahol nagy dí jat
és a film kri ti ku sok kü lön dí ját nyer te el.
Makláry Zol tán verk lisfi gu rá ja film tör té -
nel mi je len tõ sé gû: 1962-ben Me xi kó ban
a leg jobb fér fi ala kí tás dí ját ér de mel te ki.
A mû kí sé rõ ze né je Mi hály And rás ze ne -
szer zõ mun ká ja, s szin te már önál ló, ere de -
ti al ko tás. A dal szö ve ge ket Var gha Ba lázs
köl tõ ír ta. A film több je le ne tét ere de ti kör -
nye zet ben for gat ták. (Kas sák 1906 és 1913
kö zött több ször is la kott a Hét ház tömb jé -
ben, a Vá ci út 112–114. szá mú ház ban.) 

Princ, a ka to na (1966) 
Ren de zõ: Fej ér Ta más.
Író: Ör si Fe renc.
Ze ne: Vujicsics Ti ha mér. 
Sze rep lõk: Ernyey Bé la, Zenthe Fe renc, Ma -
da ras Jó zsef, Dá vid Kiss Fe renc, Schwetz And -
rás, Fel föl di Ani kó.
Hely szín: An gyal föld, Le hel tér és kör nyé ke,
„Ká vés Ka ti ca”.

13 ré szes té vé so ro zat a 60-as évek katona -
fiataljairól, akik nem va la mi nagy kedv vel ve -
tik le ma guk ról a ci vil ru hát, s ne he zen
mon da nak le a lak ta nyán kí vü li élet elõ nye i  -
rõl.  Ra vasz ko dá suk és túl sá go san élénk fan -
tá zi á juk mi att so ro za to san ös  sze üt kö zés be
ke rül nek a le le mé nyes sé gü ket nem elég gé
mél tá nyo ló fel jebb va ló ik kal.

Szép le á nyok, ne sír ja tok! (1970)
Ren dez te: Mé szá ros Már ta.
Ze ne: Tolcsvay Lász ló, Tolcsvay Bé la, Szte va -
novity Zo rán, Sztevanovity Du sán, Szö ré nyi
Le ven te,Orszáczky Mik lós, Mik lós Ti bor, Fren  -
reisz Kár oly, Bródy Já nos.

Sze rep lõk: Za la Márk, Jarka Schallerová, Sir
Ka ti, Blaskó Pé ter, Balázsovits La jos, Bujtor Ist -
ván, He ge dûs Er zsi, Pi ros Il di kó, Schütz Ila,
Kosz to lá nyi Ba lázs, Vass La jos.
Hely szín: An gyal föld.

Sa va nyú és ba rá tai gyá ri mun ká sok, akik
a ne héz mun ka után es tén ként bu lik ban és
kon cer te ken kap cso lód nak ki. Sa va nyú Ju -
li nak ud va rol, már el is je gyez ték egy mást.
Az If jú sá gi Park egyik kon cert jén a lány meg -
is mer ke dik a ze nész Gé zá val, s vi dék re uta zik
a ze ne kar ral. Sa va nyú és ba rá tai utá nuk men -
nek. A ri vá li sok ös  sze ve re ked nek, Ju li nak pe -
dig dön te nie kell, hogy me lyik fi út vá laszt ja.

Ön arc kép Sza bó Zol tán 
fes tõ mû vész rõl, (1971)
Ren dez te: Kolonits Ilo na.

Port ré film An gyal föl di Sza bó Zol tán gyer -
mek ko ri kör nye ze té rõl (Tripolisz), csa lád já -
ról, egyé ni sé gé rõl és mû vé sze té rõl. 

141 perc a be fe je zet len mon dat ból
(1974) 
Ren de zõ: Fábri Zol tán. 
Író: Déry Ti bor.
Sze rep lõk: Bá lint And rás, Latinovits Zol tán, Sá -
fár Ani kó, Bisztray Má ria, Cso mós Ma ri. 
Hely szín: An gyal föld, Újlipótváros.

Déry Ti bor: A be fe je zet len mon dat cí mû re -
gé nyé bõl ké szült film a har min cas évek ben ját -
szó dik. Parcen Nagy Lõ rinc sza kít csa lád ja
nagy pol gá ri éle té vel, szo ká sa i val, és meg pró bál
kö zel ke rül ni a mun kás osz tály hoz, de kí sér le te
nem jár si ker rel. Ap ja ön gyil kos sá ga után meg -
örök li a csõd be ment csa lá di trösz töt, de a gyár
mun ká sa i val nem ért szót, sen ki nem hisz a jó -
in du la tá ban. Egyik mun ká sa fél holt ra ve ri, de
Lõ rinc nem árul ja el, hogy ki volt a tet tes.
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Fe le let (1974)
Ren de zõ: Zsurzs Éva.
Író: Déry Ti bor.
Sze rep lõk: Bes se nyei Fe renc, Kuna Kár oly,
Törõcsik Ma ri, Ga ras De zsõ, Sinkovits Im re.
Hely szín: An gyal föld, Hét ház, Ti zen há rom-
ház, Vá ci út.

Hét ré szes té vé so ro zat Déry Ti bor azo nos
cí mû, 1950–52-ben meg je lent re gé nyé bõl.
A 30-as évek mun kás moz gal mát áb rá zol ja,
de fel tûn nek ben ne az 50-es évek ele jé nek
él mé nyei, a sze mé lyi kul tusz ta pasz ta la tai is.
A tör té net kö zép pont já ban a fi a tal mun kás,
Köpe Bá lint éb re dõ sze mé lyi sé ge, a mun ká -
val va ló is mer ke dé se és er köl csi fej lõ dé se áll.

Álom bri gád (1983)
Ren de zõ: Je les And rás.
Sze rep lõk: Rátonyi Ró bert, Szir tes Ádám és ama  -
tõr szí né szek.

A ter me lé si film mû fa já nak irónikus pa ró -
di á ja, me lyet el ké szül te után be til tot tak, s
csak 1989-ben mu tat hat tak be. Egy an gyal -
föl di gyár mun kás bri gád ja el ha tá roz za, hogy
elõ ad egy szov jet, mun kásté má jú szín da ra bot,
de vál lal ko zá suk nem jár si ker rel. 

An gyal föl di bo lyon gá sok (1998)
Ren de zõ: Paczolay Bé la.

Do ku men tum film Mó ricz Zsig mond 1934-ben
írt szo ci og rá fi á ja alap ján.

An gyal föld – kert vá ros (2004)
Ren de zõ: Em ber Ju dit.
Ope ra tõr: Il lés Já nos.

A csak nem öt órás, ti zen két epi zód ból ál -
ló do ku men tum film em be ri sor so kat vizs gál

141 perc a befejezetlen mondatból (1974) 
– Bálint András, Sáfár Anikó
141 Minutes from the Unfinished Sentence(1974) 
– András Bálint, Anikó Sáfár
141 Minuten aus dem unbeendeten 
Satz (1974)- Andreas Bálint und Anikó Sáfár

Álombrigád (1983) – Rátonyi Róbert
Dream Team (1983) Róbert Rátonyi
Traumbrigade(1983)- Róbert Rátonyi
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a tör té ne lem ben. A do ku men tum film ben 12
la kó vall ar ról, hogy mek ko rát vál to zott a tár -
sa da lom és a ke rü let nek ez a ré sze hat van év
alatt. A ház sor ok ból ál ló te le pet 1941-ben,
a Hor thy Miklósné ne vé hez fû zõ dõ „nyo -
mor eny hí tõ ak ció” ke re té ben kezd ték el épí -
te ni, s hat van év vel ké sõbb An gyal föld
elõ ke lõ nek szá mí tó vil la ne gyed évé vált. Itt
járt a ba rakk is ko lá ba Cziffra György, az õ zon -
go ra já té ka szol gál tat ja a film ze né jét. Az An -
gyal föld – kert vá ros tör té ne te Tri a non tól
kez dõ dik, s ben ne van a nagy ha tal mi po li ti -
ka, a ki te le pí té sek, 1956, a föl dön fu tók és a
rend szer vál tás his tó ri á ja. 

Ál lo más (2008)
Ren de zõk: Ba logh Zsolt, Pajer Ró bert.
Sze rep lõk: Csuja Im re, Igó Éva, Börcsök Eni kõ,
Gás pár Sán dor, Györ gyi An na, Esz ter gá lyos
Ce cí lia.
Hely szín: An gyal föl di pá lya ud var.

A Du na Te le ví zió el sõ sa ját gyár tá sú víg -
já ték so ro za ta, mely va la hol a szerb, a ro mán
és a ma gyar ha tár ta lál ko zá sá nál épült nem lé -
te zõ, ki csi vas út ál lo más, Tuslag vi lá gá nak és
dol go zó i nak (ál lo más fõ nök, for gal mis ta,
pénz tá ros), va la mint csa lád tag ja ik nak ked -
ves hu mo rú tör té ne te. 

Made in Hun gá ria (2009)
Ren de zõ: Fonyó Ger gely.
For ga tó könyv írók:Tasnádi Ist ván,Köb li Nor bert.
Ze ne szer zõk: Fe nyõ Mik lós, Gu lya Ró bert.
Sze rep lõk: Sza bó Kim mel Ta más, Kiss Tün de,
Fe nyõ Iván, Va len tin Titánia, Scherer Pé ter, Du -
nai Ta más, Ván dor Éva.

A Jó zsef At ti la Szín ház ban 2001-ben be -
mu ta tott mu si cal alap ján ké szült film Fe nyõ
Mik lós éle té nek azt a kor sza kát dol goz za fel,

ami kor csa lád já val a 60-as évek ele jén Ame -
ri ká ból vis  sza tért az újlipótvárosi és an gyal -
föl di ma gyar va ló ság ba. 

Az utol só kép (2010)
Ren de zõk: Móray Gá bor, Dési And rás György.
Sze rep lõk: Hajduk Kár oly, Pap Ve ra, Ko vács Zsolt.
Hely szín: Újlipótváros.

Kü lö nös tör té ne tek kel szó ra koz tat ja egy mást
es tén kén két kis bolt ma gá nyos tu laj do no sa, egy
fo tós és egy fod rász nõ. Az egyik tör té net va ló -
ság gá vá lik és meg vál toz tat ja éle tü ket.

Ba csó Pé ter ren de zõ 1974-ben a Le hel
úti nõ vér szál ló te te jén is for gat ta a le le mé -
nyes mun kás lány ok ról szó ló Szik rá zó lá nyok
cí mû já ték film jét. Az 1976-ban ké szült
Kán tor té vé film so ro zat A pos ta rab lás cí mû
má so dik ré sze a mar git szi ge ti víz to rony ban
ját szó dik. Az an gyal föl di pá lya ud va ron is
for ga tott ke rü le tünk dísz  pol gá ra, az Os car-
dí jas Sza bó Ist ván 2005-ben, ami kor film -
re vit te Mó ricz Zsig mond Ro ko nok cí mû
re gé nyét. A han gu la tos, ma is mû kö dõ pá -
lya ud var épü le te szol gált a re gény be li hely -
szín, „Zsa rát nok” vas út ál lo má sá ul, me lyet
a múlt szá zad hú  szas–har min cas éve it
idé zõ ru hák ban, ko sa rak kal és tás kák kal
vá ra ko zó uta sok még hi te le seb bé tet tek.
Az 1956-os for ra da lom 50. év for du ló ja tisz -
te le té re ké szült, And rew Vajna ren dez te
Sza bad ság, sze re lem cí mû film egyes je le ne -
te it a Jász ut cá ban vet ték fel. A Ta tai út és
a Szent Lász ló ut ca ál tal ha tá rolt épü let -
együt tes a hely szí ne a 2006-ban for ga tott
Mrs Ratcliffe for ra dal ma cí mû an gol–ma gyar
kop ro duk ci ós film nek. A Mo soly ut cai
rend õr õrs ön ját szó dik a 2007-ben in dult
Tûz vo nal ban cí mû ak ció so ro zat. 
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XIII. ke rü le ti elöl já rók, ta nács el nö kök, pol gár mes te rek 
A XIII. ke rü let köz igaz ga tá sá ról, tisztség vi -
se lôirôl meglepôen cse kély irat- és saj tó -
anyag ta lál ha tó a fôvárosi ar chí vu mok ban
és le vél tá rak ban. Mi vel a ke rü let meg ala -
pí tá sa óta kulcs fon tos sá gú sze re pet töl töt -
tek be a gaz da sá gi, szo ci á lis, egész ség ügyi és
kul tu rá lis élet irá nyí tá sá ban, a fej lesz té sek
meg va ló sí tá sá ban, fon tos, hogy meg is mer -
jük ôket. 

Dr. Per tik Bé la (1938-tól 1945-ig elöl já ró)
Per tik Bé la 1885-ben szü le tett Vá con.
1909-ben szer zett dip lo mát a Páz mány Pé -
ter Tu do  mány egye te men mint „ál lam tu -
dor”. 1910-tôl a VI. ke rü le ti elöl já ró ság
ide ig le nes hi va tal no ka, 1911-tôl ide ig le nes
ta ná csi se géd fo gal ma zó a Ta ná csi Se géd hi -
va tal el nö ki ügy  osz  tá lyon, 1912-tôl ta ná csi
se géd fo gal ma zó, 1919-tôl he lyet tes tanács -
jegyzô, 1921-tôl tanácsjegyzô, 1931-tôl ta -
ná csi fôjegyzô. 1936-ban az újon nan fel -
 ál lí tan dó XIII. ke rü le ti elöl já ró ság elôké szí -
tési mun ká la ta i val kap cso la  tos teendôk el -
lá tá sá val bíz ták meg. Fel ada tul kap ta, hogy
az új elöl já ró ság hoz tar to zó ira to kat kü lön
ik tas sa, ke zel tes se és irattároztas sa, ve gye át
az V. és VI. ke rü le ti elöl já rók tól az új tes tü -
let il le té kes sé gé nek megfelelô és fo lya mat -
ban lévô ügye ket, me lyek in té zé sé ben jú ni us
15-tôl kezdôdôen a XIII. ke rü le ti elöl já ró
lesz il le té kes. Per tik Bé lát 1938. jú ni us 13-án
vá lasz tot ták XIII. ke rü le ti elöl já ró vá, mely
tiszt sé get 1945-ben tör tént nyug dí ja zá sá ig
töl töt te be. 

Kámány Já nos (1945-tôl 1948-ig elöl já ró)
Kámány Já nos 1901-ben szü le tett. Ere de ti
fog lal ko zá sa sze rint vas esz ter gá lyos ként
dol go zott. 1919-ben vö rös ka to na ként szol -

gált. 1920-tól a Szo ci ál de mok ra ta Párt,
1925-tôl a Kom mu nis ták Ma gyar or szá gi
Párt já nak a tag ja volt. 1935-ben a Mun kás -
egy ség front listavezetô képviselôjelöltje
lett. Mun kás moz gal mi te vé keny sé gé ért
több al ka lom mal el ítél ték, és hos  szabb ide -
ig állt rendôri fel ügye let alatt. A má so dik vi -
lág há bo rú ide jén az SZDP XIII. ke rü le ti
szer ve zet veze tô ségének tag ja volt, a fel sza -
ba du lás után részt vett a Ma gyar Kom mu -
nis ta Párt XIII. ke rü le ti szer ve ze té nek
meg ala kí tá sá ban. Az 1945 ok tó be ré ben
ren de zett elsô bu da pes ti de mok ra ti kus ön -
kor mány za ti vá lasz tá so kon a XIII. ke rü let
elöl já rói poszt ját a szo ci ál de mok ra ták ál tal
tá mo gat va nyer te el. Kámány Já nos 1948-tól
a fôvárosi épí té si ügy osz tály elôadója, 1950-tôl
a Vá ros ren de zé si In té zet he lyet tes igaz ga -
tó ja, 1952-tôl a Fôvárosi Kéményseprô Vál -
la lat igaz ga tó ja lett. 1945–1947 kö zött a
XIII. ke rü le ti Nép front bi zott ság tag ja,
1947-tôl a Par ti zán-ba rá tok Szö vet sé ge
XIII. ke rü le ti szer ve ze té nek el nö ke volt.
Mun ká ja el is me ré se ként Szo ci a lis ta Ha zá -
ért Ér dem rend del, Mun ka Ér dem rend del is
ki tün tet ték. 1980-ban hunyt el. 

Werlein Fe renc (1948-tól 1950-ig elöl já ró,
1950–1952 kö zött ta nács el nök)
1907-ben szü le tett, szak kép zett sé ge esz ter -
gá lyos. Az 1920-as évek ben a KIMSZ észa -
ki te rü le ti bi zott ság tag ja, 1929-tôl a KMP
tag ja. 1944-ben részt vett az el len ál lá si moz -
ga lom ban. A há bo rút követôen az MKP
Ma gyar Acél áru gyár üze mi szer ve ze té nek,
majd az MDP XIII. ke rü le ti szer ve ze té nek
vezetôségi tag ja. 1949-tôl a ke rü le ti Nép -
front bi zott ság tit ká rá vá vá lasz tot ták. meg.
A vá lasz tá si ülést Nezvál Fe renc ve ze té sé -
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vel tar tot ták, ahol Werlein Fe ren cet elöl -
já rói te vé keny sé ge el is me ré se ként a XIII.
ke rü le ti ta nács el nö ké vé ne vez ték ki. Wer-
lein 1952 után is te vé ke nyen részt vett a ke -
rü let po li ti kai éle té ben mint az MSZMP
XIII. Ke rü le ti Párt Vég re haj tó Bi zott sá gá -
nak tag ja, fôállásban mint a Ma gyar Acél -
áru gyár igaz ga tó ja. Mun ká ját Szo ci a lis ta
Mun ká ért, Szo ci a lis ta Ha zá ért Ér dem ren -
dek kel és Nép köz tár sa sá gi Ér dem érem mel is
el is mer ték. 1967-ben hunyt el.

Víg Pál (1952-tôl 1956-ig ta nács el nök)
Víg Pál 1908-ban szü le tett. Ere de ti szak -
má ja la ka tos se géd. 1934-ben be lé pett a
Kom mu nis ták Ma gyar or szá gi Párt já ba.
1944-ben an ti fa sisz ta moz gal mi te vé keny -
sé gé ért le tar tóz tat ták, de az el len ál lá si moz -
ga lom ki sza ba dí tot ta. A há bo rú után ak tív
pártszervezô mun kát vég zett, ez zel pár hu -
za mo san a Ganz Ha jó gyár mûhelyfônöke és
az üze mi bi zott ság tag ja is volt. 1946-tól az
Ma gyar Kom mu nis ta Párt Köz pon ti El-
lenôrzô Bi zott  ságá nak, majd a Ma gyar Dol -
go zók Párt ja Köz pon ti Bi zott sá gá nak mun  -
ká já ban is részt vett, a Ganz ha jó gyá ri,
késôbb vil lany gyá ri párt szer ve zet tit ká ra ként
és a Bu da pes ti Párt bi zott ság tag ja ként. 1950-tôl
bel ügyi dol go zó lett. A ta ná csok mun ká já ba
1949-ben kap cso ló dott be, elôször mint a
II. ke rü le ti Nép front bi zott ság tag ja. 1952 és
1956 kö zött a XIII. ke rü le ti ta nács el nö ké vé
vá lasz tot ták. Ha lá la elôtt a Fôvárosi Elek-
t ro  mos Mû vek sze mély ze ti osztályvezetôje
volt. Fon to sabb ki tün te té sei: Nép köz tár sa -
sá gi és Szo ci a lis ta Ha zá ért Ér dem rend.

Fü löp Pál (1956-tól 1960-ig ta nács el nök)
Fü löp Pált Víg Pál ta nács el nök sé ge ide jén,
1953-ban vá lasz tot ták ke rü le ti párt tit kár -
rá. 1954 szeptemberétôl a börtönbôl ki sza -

ba dult Ká dár Já nos ke rült az an gyal föl di
mun kás moz ga lom élé re, 1955 szeptem-
berétôl Biszku Bé la lett a ke rü le ti párt tit kár.
Fü löp Pál köz ben to vább ra is a párt vég re -
haj tó bi zott sá gi tag ja ma radt. Az 1956-os
for ra da lom ki tö ré se kor a XIII. ke rü le ti párt
vb-tag ja ként vett részt az „el len for ra da lom”
el le ni szer vez ke dés irá nyí tá sá ban. A Ká dár-
kor mány meg ala ku lá sát követô na pon
megszervezôdött az MSZMP XIII. Ke rü le ti
Ide ig le nes Intézô Bi zott sá ga, majd az új vég  -
re haj tó bi zott ság is, amely nek szin tén tag ja
lett. Fü löp Pál 1956. no vem ber 5-ét kö -
vetôen lett a ke rü le ti ta nács el nö ke. 1960-ban
le mon dá sát kér te, de to vább ra is ke rü le ti és
fôvárosi ta nács tag ma radt. Késôbb a Fô vá -
rosi Köz tisz ta sá gi Hi va tal igaz ga tó já vá ne -
vez ték ki.

Kisléghy Im re (1960-tól 1973-ig ta nács el nök) 
Kisléghy Im re 1926-ben szü le tett An gyal -
föl dön, ere de ti fog lal ko zá sa la ka tos. Tag ja
volt az Elzett gyári és Láng gép gyá ri, majd a
ke rü le ti párt bi zott ság nak. Az 1950-es évek -
ben a Gáz ké szü lék gyár tó Vál la lat nál, majd
a Fel vo nó gyár ban vállalatvezetô, a párt
meg bí zá sá ból ke rült a ke rü le ti ta nács élé re.
A ta nács el nö ki meg bí zá sát követôen nyug -
dí ja zá sá ig a Me di cor Vál la lat sze mély ze ti és
szo ci á lis ve zér igaz ga tó-he lyet te se. Te vé -
keny égét Mun ka ér dem rend ezüst- és arany-
fo ko zat ki tün te té sek kel is mer ték el. 1992-ben
hunyt el. 

Föl des Ró bert (1973-tól 1977-ig ta nács el nök)
Az 1926-ban szü le tett Föl des Ró bert hi va -
tá sos katonatiszként kezd te pá lya fu tá sát.
1950-tôl a XIII. ke rü le ti Ma gyar Acél áru
Gyár ban dol go zott. Az if jú sá gi moz  ga lom ban
különbözô tiszt sé ge ket töl tött be: 1956 elôtt
a vál la la ti DISZ Bi zott ság tit ká ra, 1958–60
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kö zött a KISZ XIII. ke rü le ti bi zott sá gá nak
tit ká ra, majd 1987-tôl a ke rü le ti KISZ agi -
tá ci ós és pro pa gan da tit ká ra volt. Ta nács -
el nök sé ge ide jén, 1975-ben a párt bu da pes ti
ér te kez le tén ho zott ha tá ro zat nak megfele -
lôen a fôváros vezetôi a XIII. ke rü let ben
meg va ló sí tan dó nagy mér té kû be ru há zá -
sok ról dön töt tek. En nek vég re haj tá sa so rán
si ke re sen együtt mû kö dött a ke rü let nagy -
vál la la ta i val, mely nek ered mé nye ként a ter -
ve zet ten felül is jelentôs fej lesz té sek va -
ló  sul tak meg. Ta nács el nö ki hi va tal vi se lés ét
követôen a Gyár- és Gépszerelô Vál la lat sze -
mély ze ti és ok ta tá si igaz ga tó ja, majd ve zér igaz -
ga tó-he lyet te se lett. Áp ri lis 4-e Ér dem rend del
tün tet ték ki. 2003-ban hunyt el.

Dr. Bozsik Jó zsef (1977-tôl 1982-ig ta nács -
el nök)
Bozsik Jó zsef 1929-ben szü le tett a Pest me -
gyei Kartal köz ség ben. Kômûvestanuló lett
Bu da pes ten, és részt vett a há bo rú utá ni
rom el ta ka rí tás ban, az új já épí tés meg kez dé -
sé ben. Mû sza ki ta nul má nyo kat foly ta tott, s
a Ma gas épí té si Tervezô In té zet párt bi zott -
sá gi tit ká ra lett. El vé gez te a Pártfôiskolát,
késôbb az EL TE jo gi ka rán is dip lo mát szer -
zett. A Városberuházási Vál la lat igaz ga tó ja,
20 évig ta ná csi vezetô: Bu da pest VII. ke rü le -
té ben mint ta nács el  nök-helyet tes, a XI. ke rü -
let ben mint ta nács el nök. 1977–1982 kö zött
a XIII. ke rü le ti ta nács el nö ke. Rö vid
kitérôvel igaz ga tó ja volt a Fôvárosi Ide gen -
for gal mi Vál la lat nak, majd is mét a köz igaz -
ga tás ban dol go zott, ak kor már mint ön kor-
 mány za ti jegyzô. 2008-ban hunyt el.

Dr. Bor nem is  sza Sán dor (1983-tól 1986-ig
ta nács el nök)
Bor nem is  sza Sán dor 1939-ben szü le tett, fog -
lal ko zá sa tech ni kus volt. A Réz  hen ger mû -

vek ben, a Ganz Vil la mos sá gi Gyár ban, majd
hos  szú idôn át a Vil la mos Ál lo más Szerelô
Vál la lat nál dol go zott. Mun ka mel lett vé gez -
te el a Köz gaz da ság tu do má nyi Egye te met és
az MSZMP Po li ti kai Fôiskoláját, ahol 1979-ben
dok tor rá avat ták. Késôbb dip lo mát szer zett a
Zrí nyi Mik lós Ka to nai Aka dé mi án. 1973 és
1976 kö zött a XI. ke rü le ti ta nács el nök he -
lyet te se ként te vé keny ke dett, majd két évig az
MSZMP Bu da pes ti Bi zott sá ga köz igaz ga tá si és
ad mi niszt ra tív osz tá lyá nak he lyet tes vezetôje
volt. 1978-tól a Fôvárosi Ta nács ap pa rá tu sá -
nak po li ti kai vezetôje, 1983. ja nu ár tól lett a
XIII. ke rü let ta nács el nö ke. 1986-ban a XIII.
ke rü le ti párt bizott ság elsô tit ká rá vá vá lasz -
tot ták. Kiemelkedô te vé keny sé gé ért 1983-ban
a Mun ka Ér dem rend arany fo ko za tá val tün -
tet ték ki. 2011-ben hunyt el.

Kiss Zol tán (1986-tól 1990-ig ta nács el nök)
Kiss Zol tán 1939-ben szü le tett, ere de ti fog -
lal ko zá sa mû sze rész. 1967-ig a Me cha ni kai
Mérômûszerek Gyá rá ban dol go zott, 1961-tôl
különbözô tiszt sé ge ket töl tött be az if jú sági
moz ga lom ban. 1967-ben meg vá lasztot  ták
a KISZ III. ke rü le ti bi zott sá gá nak tit ká rá vá.
1967 és 1972 kö zött tag ja volt a KISZ Köz -
pon ti Bi zott sá gá nak és MSZMP III. ke rü le -
ti párt vég re haj tó bi zott sá gá nak. 1972 és
1975 kö zött a SZKP KB Po li ti kai Fôiskolájá-
nak hall ga tó ja volt Moszk vá ban. 1975-tôl
1978-ig az MSZMP Bu da pes ti Bi zott sá gá nak
osztályvezetô-helyettese volt, majd át he -
lyez ték a köz pon ti bi zott ság ap pa rá tu sá ba,
ahol 1978–1986 kö zött a párt- és tö meg -
szer ve ze ti osz tály po li ti kai mun ka tár sa lett.
1986-ban Áp ri lis 4-e Ér dem rend del tün tet -
ték ki. Ta nács el nö ki funk ci ó ját követôen az
ESMA Spanyol–Magyar Rek lám Kft. gaz da -
sá gi igaz ga tó ja. 1998-ban a XIII. ke rü let dísz -
pol gá rá nak vá lasz tot ták.
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Síklaky Ist ván (1990-tôl 1991-ig pol gár -
mes ter)
1927-ben szü le tett, 1952-ben dip lo má zott
a Marx Kár oly Köz  gaz  da ságtu do  má nyi Egye -
te men. 1956-ban a Nép mû ve lé si Mi nisz té -
ri um ban a For ra dal mi Bi zott ság szervezôje,
ezért 1957-ben el bo csá tot ták ál lá sá ból.
1965-tôl szá mí tó gé pes rend szer szer ve zés sel
fog lal ko zott. Egyik el mé le ti meg ala po zó ja
volt Liska Ti bor szen te si vál lal ko zás ku ta -
tá si kí sér le té nek. Köny vei, tu do má nyos
pub li ká ci ói jelentôs ha tást gya ko rol tak a
köz gaz da ság-tu do mány új uta kat keresô
irány za ta i ra, nap ja ink tár sa da lom ku ta tá sá -
ban is felfedezhetôk a nyo mai. Tu do má nyos
mun kás sá gát rö vid idôre meg sza kít va, 1990
novemberétôl 1991. jú ni u si le mon dá sá ig
volt a XIII. ke rü let elsô pol gár mes te re.
2005-ben hunyt el.

Sza bó Mik lós (1991-tôl 1994-ig pol gár mes ter) 
Sza bó Mik lós 1944-ben szü le tett Bu da pes ten,
né hány ta nul má nyi évét ki vé ve, ke rü le ti la -
kos. A hon véd ség nél az egész ség ügyi szol gá -
lat tag ja volt, késôbb hi va tá sos gépkocsiveze-
tô lett, el mé le ti és gya kor la ti ok ta tó ként alap-
és továbbképzô tan fo lya  mokat ve ze tett. Ezt
követôn kis vál lal ko zás ok ban középvezetôként
dol go zott. 1989–94 kö zött, el vi el len té tek
mi at ti ki zá rá sá ig (1995), az SZDSZ tag ja,
1990-tôl 1991-ig a ke rü let fôállású al pol gár -
mes te re, 1991-ben pol gár mes ter ré vá lasz tot -
ták. Be in dí tot ta a ke rü let ug rás sze rû fejlô-
dését a ke rü le ti és ide gen cé gek kön  nyebb le -
te le pü lé sé nek elôsegítésével. Le ve zé nyel te a
há zi or vo si há ló zat pri va ti zá ci ó ját és a ma gán -
gyógy szer tá rak há ló za tá nak ki ala kí tá sát.
A job ban mûködô fôváros meg te rem té sé re
alakult Bu da pest Tár sa ság ala pí tó tag ja, és
ala pí tó al el nö ke volt a Pol gá ri Vé del mi Szö -
vet ség nek. Lét re hoz ta a ke rü let köz biz ton sá -

gi ala pít vá nyát. A köz biz ton ság és a ka taszt -
ró  fa vé de lem kö ré ben ki fej tett te vé keny sé gé -
ért meg kap ta a Köz tár sa ság Cí  meres Gyû rû je
ki tün te tést. 1995-tôl egy ma gán cég vezetôje
volt. 2002-ben a Cent rum Párt or szág gyû lé si
képviselôjelöltje a ke rü let ben. Az LMP ala-
pító tagja és az Országos Váalsztási Bizottság
tagja. Fo lya ma to san részt vesz a köz élet ben.
Je len leg fi a tal mûvészekbôl ál ló ko  moly ze nei
tár su la tot ve zet.

Dr. Tóth Jó zsef 1994-tôl pol gár mes ter
1950-ben szü le tett Bu da pes ten. 1968-ban
érett sé gi zett a Bo lyai Já nos Elekt ro ni kai
Szak kö zép is ko lá ban. Ta nul má nya it a Ke -
res ke del mi és Vendéglátóipari, a Po li ti kai,
va la mint a Kül ke res ke del mi Fôiskolán foly -
tat ta. Mar ke tingkom mu ni ká ció, ide gen -
for gal mi és szál lo da ipa ri szaküzemgazdász
ké  pesí té se ket szer zett; 1986-ban gaz da -
ság po li ti kai té má jú dol go za tá ért dok tor -
rá avat ták. 1968-ban kez dett dol goz ni az
Elzett gyárban, majd az if jú sá gi, párt- és
sport moz ga lom ban te vé keny ke dett. 1991-tôl
1994-ig egy cég ügyvezetô igaz ga tó ja volt.
Tag ja a Város-Falu Ala pít vány ku ra tó ri u -
má nak és a Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö -
vet sé gé nek. 1995-tôl a Bal ol da li Ön kor -
mány  za ti Kö zös ség al el nö ke, 2003 ja nu ár -
já tól el nö ke. 1989 októberétôl az MSZP
egyik szervezôje a XIII. ke rü let ben, 1990-
tôl el nök sé gi tag. 1994-ig a Bu da pes ti Párt-
tanács tag ja. 1994-ben, 1998-ban, 2002-ben,
2006-ban és 2010-ben polgármesterré,
2002-ben, 2006-ban és 2010-ben ország-
gyûlési képvise lôvé választották a kerület
lakói. 2003 feb ruár jában a budapesti ke -
rületek polgár mesterei delegálták a Közép-
Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsába,
melynek társ-elnöke lett 2010-ig, a tanács
megszûnéséig.
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Summary

People have already been living in the ter-
ritory of the present District 13 of Bu da -
pest for a very long time since there was

a ferry crossing pretty near. Because of the
floods, the surroundings of the Rá kos Stream
abounding in water became fenny and marshy,
then sand-drift covered the territory thus it be-
came suitable for settling.

Probably Celts, Dacians, Quads and Jasigs
wondered there, then in the 8th century the Ro -
mans conquered Pannonia and the Danube be-
came the natural boundary of the Roman Em pi re.
The strategic fortress called Transaquincum once
stood on the left bank of the Danube.

According to the Gesta Hungarorum writ-
ten by Anony mus, Ár pád and the conquering
leaders searching for homeland set up camps
with their people in Rá kos field, from there they
went to the Megyer crossing and crossed the
Danube. In 1241, on hearing about the arrival
of the Tartars, Bé la IV called the forces of the
country to Rá kos field, became the leader of the
troops and wended his way East. The defeated
Hungarian forces were chased by the Tartars of
Khan Ba tu and the leader Subotey (Szübötej).

The story of nunneries, monasteries and
churches of the Margaret Island is one of the
most colourful pages of our district’s history.
The former Island of Hares was given its pres-
ent name Margaret, who was the daughter of
King Bé la IV. Margaret died in 1271, a year after
his father’s decease. She was canonised in 1943.

In the Middle Ages one could find only a
few small villages there. These villages formed
the part of the ring of settlements around Pest.
Some of them like Új-Jenô and Szentlászló to-
tally depopulated, others like Jenô and Vi za fo -
gó merged into the expanding city and became
its outskirts.

Down-stream Rákosmezô was a wide,
sparsely populated plain, but primarily it was
the place of national assemblies’ sessions or
campgrounds for Hungarian forces. During the
period from 1277 till the Moh ács Disaster sev-
eral sessions of assemblies were held there. As-
semblies were convened by the king generally
between April and No vem ber when cold
weather set in. It is hard to determine the very
place of the sessions since in the Middle Ages
the field called Rá kos covered a really exten-
sive territory. According to the map of
Mikoviny issued in 1737, the so-called Campi
Rakos coincided with the present territory of
An gyal föld. Campi Rakos was a grassland sit-
uated south of the old mouth of Rá kos Stream,
west of the Danube and north of the current
city limits. The first as sembly held its session in
King (Kun) Lász ló IV’s time and declared the

Aranylemezzel borított bronzgombok 
a kora vas-korból (i. e. VIII. század)
Bronze buttons covered by gold sheet 
from the early Iron Age (8th century B.C.)
Mit goldener Platte überzogene Bronzeknöpfe 
aus der frühen Eisenzeit (VIII. Jahrh. v.u.Z.)



171

then just 15-year-old King ma jor. Ró bert Ká -
r oly was also recognised as king by the Rá kos
as sembly in Autumn 1307. At last Má tyás Hu -
nya di was proclaimed king in the Rá kos field,
when the 15 thousand (some sources ment ion
40 thousand) armed soldiers of Mi hály Szil ágyi
had had the desired effect on the nobles carry-
ing on consultations in Bu da.In April 1526, on
hearing the oncoming Turkish invasion, the
king convened the last feudal as sembly.

During the period of the 160-year-long
Turkish rule, our settlements and villages of the
Middle Ages still existed, but on hearing the ar-
rival of King Li pót I, the Turks burnt up and de-
stroyed these villages, too.

When Pest was freed from the Turkish in-
vasion, the city received letters-patient from
King Li pót I in 1703. This document men-
tioned Szentlászlópuszta as north suburban
town of Pest. But until then, the stones of the
buildings and churches of the former town had
al most been completely carried off.

Regarding explanations of name An gyal föld,
the one related to the vineyard owner family
Engl from South Ti rol may be the most prov-
able. Name Engl can be found in the register of

population of the outskirts of Te réz vá ros,
drawn up during the census of the 1770s. In this
register Stefan Engel was registered as old vine-
yard owner. Since his lands were may be called
Engelsfeld, the name An gyal föld can be its di-
rect translation.

Ör dög ma lom (Devil’s mill) is our 17-18th
century relic, that could only survive till the
1960s owing to several rebuilding and recon-
structions of the old Csá szár ma lom (Empe ror’s
mill), although in legal proceedings of the 19th
century it was no longer indicated as a mill.

Bu il ding in, development and resettlement
of An gyal föld and Újlipótváros as integral parts
of our capital began from the mid 1800s. All
non-desirable buildings and es tablishments like
cemeteries, asylums, and dangerous powder
mills were continuously moved from the ra-
pidly extending Pest to these suburban areas.

The Board of Public Works was formed in
1870. In his long term projects, the Board had
already include town planning and develop-
ment of our district, determined the basic lines
of ma in roads, outlined residential districts.
Tasks of the Board also included bu il ding of
bridges across the Danube, docks, formation
of Danube banks and embankments with re-
gards to flood-prevention.

Owing to the Danube, the highroads lead-
ing to Vác, the first railway to Vác opened in
1846 and the horse-tramway along Vá ci út (Vá -
ci Road) from 1866, our district became mo re
and mo re integrated into the circulation of the
capital on the one hand, and assured the set-
tlement of factories demanding good transport
facilities on the other.

Till the end of the 1800s, the significant in-
dustrial activities were mainly milling, bu il ding
and construction and distilling. 6 of the 13 mills
of Pest operated in Újlipótváros and Vi za fo gó
in 1895. In addition to the meat, our next most

A Margitsziget 
Margaret Island 
Margarete Insel
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demanded ex port product in Europe was high
quality wheat containing high proportion of
gluten.

From the end of the 1800s iron industry and
metallurgy began to spread and develop and
An gyal föld became one of the ma jor industrial
parts of Bu da pest. Factories famous all over the
world like Ganz Ha jó gyár (shipyard) established
in 1868, Láng Gép gyár (machine works and en-
gineering), Schlik Nicholson Factory, Eisele Ka -
zán- és Gép gyár (boiler, machine works and
engineering), Csa var gyár (screw mill) estab-
lished in 1866 and Elzett Zár- és La kat gyár (locks
factory) established in 1919, settled their fac-
tories and workshops in our district.

In the first half of the 1900s representatives
of new industrial branches opened their facto-
ries there: Gyap jú mo só Rt. (wool-wash factory),
Rico Köt szer mû vek (bandage factory), Ju ta gyár
(jute manufacture), Zsi nór gyár (string factory)
and Pa szo mány gyár (trimming factory).

In the 1930s the large car producing com-
panies also discovered the advantages of our

area. They also established their agencies,
workshops and built their ser vi ce stations in this
district. From architectural point of view, the
most outstanding bu il ding was the bu il ding of
Fi at Ser vi ce built in 1936–37. Later Ford Mo -
tors moved there and managed the Vá ci Road
workshop.

The growing number of factories attracted
lots of people of different nationalities and ori-
gins to this quarter of the capital. The majority
of incomers came from the settlements around
Bu da pest and from territories of Slovakia in-
habited by Hungarians, although the number
of Transdanubian, Transsylvanian, Austrian,
Slovakian, Czeck and Polish incomers was also
considerable. In the beginning, workmen of the
factory workers were mainly foreign skilled
workers; vegetable gardens around the city also
belonged mainly to Slovak and German work-
ers. Assimilation of incomers became quicker
at the end of the 1800s, and at the same time,
the number of new Hungarian incomers in-
creased.

Multilingual circumstances created the special
subculture of An gyal föld, mainly expressed in fash-
ion called jassz (reminded cloths of a shipwright from
Ham burg) and slang jassz-language (a mixture of
German, Slovak and Hungarian languages).

On the basis of statistics, in the end of the
1910s An gyal föld was the most densely po-
pulated quarter of the capital. The population
of slums lived in overcrowded single-story
barracks or in storied tenement buildings
under unhealthy and unsanitary conditions.
In general, five people lived in a room. The
majority of the flats was single room or had a
room and a kitchen in better cases. Water-
supply and electricity were unknown phe-
nomena. As the rental fees were too high, a
lot of people had no other choice but to ac-
commodate night-lodgers to their tight flats.

Városi házak a Gyöngyösi utcában 1926-ból 
Town houses in Gyöngyösi avenue from 1926 
Stadthäuser in Gyöngyösi Straße aus 1926
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In 1906 Ist ván Bárczy was the District Ma -
yor then later the Mayor of Bu da pest. During
his term of office, local government of Bu da -
pest laid the foundations of mo dern public ad-
ministration. In the result of this mo der  nisation,
the government of the capital achieved some
substantial improvement in the inhabitants’
living standards. The capital acquired the own-
ership of profitable ser vi ce providing corpora-
tions and turned their income and profits on
social tasks. In the result of these measures first
larger schools and then mo dern housing blocks
could be built in our district.

The most important results of that time
were: the first public library in Bu da pest in Vág
Street, Nép szál ló (Public Hostel), designed on

Eng lish patterns and served the homeless and
the unique workshop tenement house built for
handcrafts men. The most important page in
our district’s history was the day when our dis-
trict was declared self-governing administra-
tive unit. Regar ding ra pid growth of population
and buildings in 1930, the government of Bu -
da pest codified that the capital should consist
of 14 districts instead of the past 10. The new
District 13 was formed of the suburbia’s of the
former districts 5 and 6 (Te réz vá ros and Li pót -
vá ros). June 1, 1938 we consider as the birthday
of our District, since its formation was declared
on that day. On June 15 the self-governing 
municipal office of Mag dol naváros began to
work and the bu il ding of the Muni cipal Office

A Váci út eleje 
Fore-part of the Váci avenue 
Vorderteil der Váci Straße
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stand ing on Bé ke Square was opened. The
name Magdol na város symbolises the deep re-
spect of our district to the wife of the former
Hungarian governor Mik lós Hor thy, for she did
a lot in order to support the poor.

The Great Economic Depression after
World War I caused great troubles to the al-
ready poor population. That could be the rea-
son why different socialist, communist and
labour union movements (had ever fallen) felt
on good ground and were so populous. The gov-
ernment of the country and the local govern-
ment considered An gyal föld as some kind of
reference place since the implementation of
huge social projects (like bu il ding of flats, es-
tablishment of schools, medical and cultural in-
stitutions) continued.

As a result of the self-organising movements,
the national cultural policy and the aid granted
by the owners of large factories, the cultural and
social life of the An gyal föld workers was colour-
ful in the first half of the 20th century. Work-
ers organized book-reading circles, libraries,
sports and touring clubs, chores, amateur dra-
matic groups in their workplace and schools,

in religious and even political communities,
too.

Újlipótváros became part of our district only
in 1950. It was built in in the same decades as
An gyal föld. In the result of conscious town-
planning, tenements built in Bauhaus style re-
placed the previous landscape: the wood-yards,
building-yards, warehouses and the factories
disappeared. These smart and mo dern build-
ings are generally designed for the middle
classes, where freelance intellectuals, doctors,
engineers, journalists live in flats furnished with
every mo dern convenience.

The Margaret Island was also connected to
the district in 1950. In the 1800s the Island was

A kazángyári munkások csoportja
Group of workers of the boiler factory 
Gruppe der Arbeiter der Kesselfabrik

Vasöntöde végszámlája 1895-bôl 
The final invoice of the iron foundry from 1895
Schlussrechnung von Eisengießerei aus dem Jahre 1895
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the property of Jó zsef ná dor, who turned the
weedy and wild landscape of the Island into a real
paradise since he built his summer cottage on the
ruins of the Franciscan church, built Margitfürdô
and Nagy szál ló (Grand Ho tel). In 1908 the Is-
land was declared public property and open gar-
den. On the sum received for the Island the
capital built the Palatinus Houses on the bank
of the Danube. These houses are parts of the
World Heritage. Between the two World Wars,
a lot of new buildings and facilities were built and
established on the Island, e. g. the National
Sports Swimming Pool, the Palatinus pools, the
Open Air Theatre and the Music Well.

During World War II and especially in win-
ter 1944–45, when Bu da pest was besieged,
bombings and street fights caused considerable
damages to the houses, factory buildings; the
bridges were destroyed, as well as the buildings
of the Margaret Island and the Víg szín ház. The
population of our district decreased from 90 000
to 54 000 capita.

An gyal föld was one of the first territories of
Bu da pest where the rubble clearance and the
removal of ruins began. In the beginning of
February 1945, the first tram was put in operation.
The workers appeared in their workplaces in the
very first days, therefore industrial production
could soon be started in Láng Gép gyár and the
shipyard, then step by step in other factories.

In the first local elections, the workers’ par-
ties nominated their candidates in a single list
and their ally, the National Peasants’ Party won
64% of the votes, thus well exceeding not only
the national average proportion of votes but the
average of the capital, too. Though the Small-
holders’ Party won 57% of the votes in his coun-
try list, it could not gain the masses.

On January 1, 1950, a new Act on the reor-
ganisation of public administration came into
force. In accordance with the provisions of this

Act, the number of the districts of the capital
increased from 14 to 22 and the territory of our
district enlarged following the connection of
Újlipótváros (where middle classes of District
5 lived) and the Margaret Island to the Quar-
ter of workers. The number of the inhabitants
of District 13 increased from 74500 to 132000
capita, its territory nearly doubled.

The first threeyear-plan was started by the
government of workers in 1947. The fulfilment
of the tasks and goals demanded hard work from
common workers. During the implementation
of the first threeand five-year-plans, An gyal föld
was developing in compliance with the title and
reputation ‘Quarter of the workers’; living stan-
dards of its inhabitants increased considerably.
Until 1950 2180, until 1955 further 4524 new
flats were brought into use. In addition, the Da -
gály (Tide) pools, Tomori market, new schools,
kindergartens were built. The bu il ding of At ti la
Jó zsef Cultural Cent re began even before the
outbreak of the war and ended in 1949, when
the new Cent re opened its doors to the public.

Renationalised large-scale factories consid-
ered the improvement of cultural institutions

Zápolya (ma Gogol) utca 1920-as évek
Zápolya (today: Gogol) street in the 1920’s
Zápolya (heute Gogol) Strasse in den 1920er Jahren
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and sports facilities used by their own factory
workers, of high importance. Several facto-
ries maintained cultural clubs, sports clubs
and libraries. The once small Va sas Sport
Club of the tra de union became a large sports
club with 21 sections. 

The revolution of October 1956 could not
expand in An gyal föld. No bloody fighting’s
like in other parts of Bu da pest happened in
this territory, except the incidents at the Rá kos
Stream.

Until the beginning of the 1980s An gyal föld
was always regarded as an industrial town
where mo re than a hundred thousand work-
ers worked in mo re than four hundred facto-
ries, plants, industrial sites and workshops.
The North-South underground-line built in
the period of 1981-1990 was a large step for-
wards the modernisation of the capital’s as
well as the district’s transport. The recon-
struction of several ma in roads and the mod-
ernisation of the Bé ke–Le hel Road tramway
have already been finished.

The targets of the flat-program introduced
in the 1970s were to increase the number of
rooms, extend the average ground-space and

widen the range of amenities. In the result of
bu il ding new blocks of houses, the number
of flats in the district has increased by 17710
between 1945 and 1980, and then by 6566
until 1984. Our district is decorated with
nearly 100 statues and monuments, memo-
rial plaques.

Between 1958 and 1988 we havebuilt 9
schools. Among these new schools we must
highlight Ber zse nyi Dá ni el Grammar School
that moved to Kár pát Street in Autumn 1986,
where the students receive teaching on a
higher level in four- or six-year-forms. Né -
meth Lász ló Grammar School introduced
eight-year-forms secondary education in
1989, since then it has become one of the best

secondary schools in Bu da pest.
From the end of the 1980s the inhabitants

of our district witnessed great changes.
After the privatisation or often the liquida-
tion of the state-owned enterprises lots of
industrial buildings or areas remained
empty. Nowadays these empty buildings
serve mo dern office-centres, banks, car-
and furni ture-saloons, shopping and amuse-
ment centres. The grey suburban reg ion of

Pannóniai utcai házak 
Houses in Pannónia street 
Häuser der Pannónia Straße

Új irodaház a Váci úton 
New office building in Váci avenue
Neues Bürohaus in Váci Straße
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Greek, Croatian, Polish, German, Armenian,
Serb and Slovak Minority Local Governments
were set up in 1998, whilst the Ruthenian and
Bulgarian ones were set up in 2002. 

Our cultural life remains colourful. Cultural
Centres maintained by the local government,
cinemas, two metropolitan theatres, a mu-
seum and a gallery are open to the public and
offer cultural programs for every age groups.
In addition, different ci vil associations also
organise several public and cultural events.
For the elderly people the local government
maintains eight Social Welfare Centres and
Clubs where they are offered cheap catering,
regular medical counselling and interesting
cultural programs.

Regarding international relations of our
local government, cooperation with sister
towns is of high priority. The first Sister Town
Agreement was concluded in 1989 with Dis-
trict 21 of Wi en called Florisdorf, then with
District Ochota of Warsaw in 1993, with
town Szováta (Sovata, Romania) in 1998,
with Eszék (Osijek, Croatia) in April 2001
and with Kassa-Délváros (South City of

the past now is improving and becomes mo -
re and mo re integrated in the bu si ness and
financial life of Bu da pest.

The first local elections after the collapse of
the one-party-system were held in 1990. The
first Municipal Body of 46 representatives was
set up on October 25. In accordance with the
amended Act on local governments, our Mayor
was elected in the second election and directly
by the inhabitants of our district. The Gypsy,

A Vasas SC csapata 1913-ban 
Team of Vasas SC in 1913
Mannschaft von Vasas in 1913

Az 1960-as években épült Árpád hídi lakótelep 
Housing estate at Árpád bridge built in the 1960’s
Die in 1960er Jahren gebaute Wohnsiedlung von Árpád-Brücke
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Kerületi látkép
View of our district
Bezirksansicht
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Resümee

Auf demGebiet des heutigen XIII. Bezirks
von Bu da pest lebten Mens c hen auch
schon in den uralten Ze i ten, da es in

der Nähe einen zur Überfahrt geeigneten
Liegenplatz gab. Der wasserreiche Krebsbach
und seine Umgebung wurden infolge der
Wasserfluten moosig, sumpfig, dann wurde das
Gebiet durch

Flugsand bedeckt, so wurde es zur men-
schlic hen Ansiedlung geeignet.

Es kamen hier wahrscheinlich Kel ten,
Daker, Quaden, Jasigen herum, dann nach der
Eroberung von Pannonien im I. Jahr hun dert
durch die Römer wurde die Donau die Grenze
des Römischen Reichs. Am lin ken Ufer stand
die aus strategischer Hinsicht wichtige Festung
namens Trans-aquincum.

Arpad und die nach einer Heimat suchen-
den Landnahmefürsten bezogen – gemäß Gesta
Hungarorum von Anony mus – mit ihrem Volk
auf dem Krebsfeld (Rákosmezô) ein Lager, dann
gingen sie von hier weiter zum Liegenplatz von
Megyer und fuhren über die Donau über. Als
Bé la IV. Nachricht über die Annäherung der
Tataren bekam, berief er im Jahre 1241 auf dem
Krebsfeld das Heer des Landes ein und zog an
seiner Spitze nach Osten. Das eine Niederlage
erlittene ungarische Heer wurde durch die von
Ba tu Khan und dem Oberbefehlshaber Szübötej
geführten Tataren hier verfolgt.

Die Geschichte der Kloster, Kirchen auf der
Margareteninsel ist eines der interessantesten
Kapitel der Historie unseres Bezirks. Die ehe-
malige Haseninsel bekam den heutigen Namen
von Mar git, der Tochter von Bé la IV., die im
Jahre 1271, ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters
starb und 1943 heilig gesprochen wurde.

Im Mittelalter befanden sich hier nur einige
kleine Dörfer als Teil des Dorfrings um Pest.

Einige davon wie Új-Jenô und Szentlászló
entvölkerten sich, oder sie wurden von der sich
ausbreitenden Stadt als Außenbezirk angeg lie -
dert, wie Jenô und Hausenfänger.

Das neben dem Bach liegende Krebsfeld war
eine großflächige, schwach bevölkerte Ebene,
die in erster Linie Schauplatz von Landesver-
sammlungen und Lagerplatz der Ungarn war.
Seit 1277 bis zum Unheil von Moh ács (Nieder-
lage gegen die Türken im Jahre 1526) wurden
hier zahlreiche Landes ver samm  lungen abge-
halten. Sie wurden vom Herrscher im allge-
meinen seit April bis No vem ber, bis zum
Eintritt des kalten Wetters einberufen und sie
dauerten durchschnittlich ein bis zwei Wo-
c hen. Die genaue Ortsbestimmung ist sehr
schwie rig, da im Mittelalter die Wiese Krebs-
feld von sehr großer Flächenausdehnung war.
Gemäß der im Jahre 1737 herausgegebenen
Mikoviny-Landkarte lag die so genannte
Campi Rakos – eine Grünfläche südlich von
der alten Mündung des Krebsbachs, östlich von
der Donau, nördlich von der jeweiligen Stadt -
grenze – auf dem Gebiet des heutigen Engel s -
felds. Die erste Landesversammlung auf dem
Krebsfeld fand unter der Regierung von Lász ló

Aranytálka a kora vaskorból (i. e. VIII.század)
Gold saucer from the early Iron Age (8th century B.C.)
Goldenes Schüsselchen aus der frühen Eisenzeit (VIII.
Jahrh. v.u.Z.)
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(Kumane) IV. statt, sie erklärte den damals
erst 15-jährigen Herrscher für volljährig.
Auch Kár oly Ró bert wurde im Herbst 1307
durch Landesversammlung von Krebsfeld als
Herrscher anerkannt. Mathias Hu nya di
wurde ebenfalls auf der Ebene Krebsfeld zum
König gewählt, nachdem die 15 Tausend
(laut anderen Quellen 40 Tausend) Krieger
von Mi hály Szil ágyi einen entsprechenden
Eindruck auf die sich in Bu da beratende Aris-
tokratie machten. Als der König Nachricht
über die Annäherung der Türken bekam,
berief er im April 1526 die letzte ständische
Landesversammlung ein.

Während der 150 Jahre langen Türken -
herrschaft bestanden noch unsere mittelalter-
lichen Siedlungen, sie wurden aber im Jahre
1686 von den Türken in Brand gesetzt und zer-
stört, als sich Leopold I. näherte.

Die von der türkischen Herrschaft freige-
wordene Stadt Pest erhielt im Jahre 1703 von
Leopold I. einen Privilegienbrief, der auch die
Pussta des Heiligen Ladislaus (Szentlászló-
puszta) als nördlichen Außen be zirk von Pest
erwähnt. Damals waren die Steine der
Gebäude und Kirchen der einstigen Dörfer
schon fast völlig abgeführt.

Unter den Erklärungen der Bezeichnung
Engelsfeld ist die mit der Weingarten be si-
t zerfamilie Engl aus Südtirol verbundene am
besten nachweisbar. Der Name Engl wurde in
den vorstädtischen Zusammen schreibungen
von Theresien stadt aus den 1770-er Jahren
als alter Weingartenbesitzer erwähnt. Sein
Grundbesitz soll En gels feld geheißen haben
und dessen Spiegelüber setzung ist An gyal föld.

Die Teufelsmühle (Ör dög ma lom), die sich
durch mehrmaligen Umbau der aus dem Al-
tertum stammenden ehemaligen Kaiser mühle
(Csá szár ma lom) bis zu den 1960-er Jahren er-
halten konnte, ist ein Denkmal aus den 17-18.
Jahrhunderten.

Sie war aber am Ende des 19. Jahrhunderts
nicht mehr als Mühle der Gegenstand eines
Prozesses.

Der Ausbau und die Ansiedlung von En-
gelsfeld und Neu-Leopoldstadt als organische
Teile unserer Hauptstadt begannen zur Mitte
der 1800-er Jahre. Die sich rasch ausbreitende
Pest brachte zunächst die – innerhalb der Stadt
unerwünschte – Anlagen wie der Friedhof, das
Irrenhaus oder die gefähr lichen Pulvermühlen
auf diesem Randgebiet an.

Nyugta a XIX. század végérôl 
Receipt from the end of the 19th century 
Quittung vom Ende des XIX. Jahrhunderts

A Margitsziget 
Margaret Island
Margareteninsel
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In den langfristigen Stadtentwick lungsplä -
nen des im Jahre 1870 gegründeten Rats für Öf-
fentliche Arbeit kamen schon die Ordnung
und der Ausbau des Bezirks vor. Es wurden die
Spurlinien der Verkehrsstraßen bestimmt und
die Anordnung der Wohnviertel geplant. Zur
Aufgabe des Rats für Öffentliche Arbeit
gehörten auch der Bau von Donaubrücken,
Häfen, die Regelung des Donauufers und der
Ausbau der Kaie für Hochwasserschutz.

Die Donau, die Landstraße nach Vác, die
erste, im Jahre 1846 eröffnete Vácer Eisen-
bahnlinie des Landes, dann seit 1866 die Pfer-
debahn der Vá ci Straße entlang schließen das
Gebiet immer mehr an den Kreislauf der Stadt
an, bzw. ermöglichten die Ansiedlung der Fab-
rikindustrie, die gute Verkehrsbedingungen
brauchte.

Bis zum Ende der 1800-er Jahre do min i er -
ten in erster Linie die Mühlen in dustrie, Bauin-
dustrie und Alkoholindustrie. Im Jahre 1895
funktionierten 6 aus der 13 Müh len der Haupt-
stadt auf dem Gebiet von Neu-Leopoldstadt
und Hausenfänger. Zu dieser Ze it war der
Weizen von hohem Kleber ge halt und guter

Qualität neben dem Fleisch europaweit einer
der am meisten gefragten Exportartikel von
Ungarn.

Seit dem Ende der 1800-er Jahre wurde der
Raumgewinn der Eisen- und Metallin dust rie
charakteristisch. Engelsfeld entwickelte sich zu
einem der wichtigsten Fabriksviertel von Bu -
da pest. Solche weltberühmte Fabriken funk-
tioniertenhier wie die im Jahre 1866 gegründete
Ganz Schiffs fabrik, die seit 1868 tätige Láng
Maschi nenfabrik, die Schlick Nicholson Fab-
rik, die Eisele Kessel- und Maschinenfabrik, die
Schraubenfabrik, oder die 1919 entstandene
Elzett Schloss- und Hängeschlossfabrik.

Csavargyári munkások a XX. század elejérôl
Workers of the screw factory from the start of the 20th century 
Arbeiter der Schraubenfabrik vom Anfang des XX.
Jahrhunderts

A karmelita templom
The Carmelite church
Die Karmeliterkirche



In der ersten Hälfte der 1900-er Jahre sie del -
ten sich auch die Vertreter anderer Indu-
striezweige auf unserem Gebiet an. Hier
funktionierten die Wollwäscherei AG, die Rico
Bindewerke, die Jutefabrik, die Schnur fabrik
und die Bortenfabrik.

Seit den 1930-er Jahren entdeckten auch die
großen Autoherstellerfirmen die Vor teile des
Gebiets und bauten ihre Vertretung und Ser-
vicestation hier auf. Architek tonisch hervor-
ragend waren darunter das 1936–37 erbaute
Fi at Service gebäude, später die Ford Nieder-
lassung auf der Vá ci Straße.

Die sich vermehrenden Fabriken zogen die
Menschenmengen von verschiedenster Na-
tionalität und Herkunft in diese Ecke der
Hauptstadt. Die meisten Einwanderer kamen
aus den Siedlungen um die Haupt stadt und
von den durch Ungarn bewohnten Territorien
der heutigen Slowakei, es war aber auch die
Anzahl der Transdanu bischen, Slowaken,
Tschec hen, Siebenbür ger, Österreicher und
Polen erheblich.

Die Arbeiter der Großbetriebe rekrutierten
sich zunächst überwiegend aus ausländischen
Facharbeitern, die Küchengär ten um die Stadt
waren meistens im Besitz von Slowaken und
Deutschen. Die Assimi lation wurde am Ende
der 1800-er Jahre immer schneller und zu-
gleich erhöhte sich auch die Anzahl der un-
garischen Ansiedler.

Die sprachliche Vielfältigkeit brachte
die spezielle Engelsfelder Subkultur
zustande, deren wichtigste Merk  -
male die an die Bekleidung
der Ham bur ger Schiffszim -
mer leute erinnernde 
Jasstracht sowie der
durch Ver  mischung der
deutschen, slowa -
kischen und unga ri s chen

Sprachen entstandene „Sleng”, die so
genannte „Jasssprache” war.

Gemäß den Statistiken wurde Engelsfeld
zum Ende der 1910-er Jahre der am dichtesten
bewohnte Stadtteil der Hauptstadt. Die
Bevölkerung des Arbeiterviertels lebte
außerordentlich gedrängt, unter ungesunden
Umständen in ebenerdigen Baracken oder in
etagenförmigen Mietkasernen. In einem Zim-
mer wohnten durchschnittlich fünf Menschen.
Die Mehrheit der Wohn un gen bestand aus
einem einzigen Raum, bes tenfalls aus Zimmer
und Küche, die Wasser leitung und der elek-

A Cézár-Ház 
The Cézár House
Das Cézár-Haus

Angyalföldi futballcsapat 
(Jutagyári Torna Egylet 1916)
Football team of Angyalföld 
(Jute Factory Gymnastic Association 1916)
Fußballmannschaft von Angyalföld (Turnverein
Jutafabrik 1916)
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trische Strom waren unbekannte Begriffe.
Wegen der hohen Wohnungsmieten waren sie
oft gezwungen, in den engen Wohnungen auch
noch Bett mi eter aufzunehmen.

Während der Amtierung von Ist ván Bárczy
als Bürgermeister seit 1906, dann als Ober-
bürgermeister konnte die Hauptstadt die
Gründe der mo der nen Verwaltung  anlegen
und eine tatsächliche Verbesserung der
Lebensumstände der Bevölkerung des Ge biets
erreichen. Die einträglichen Dien stle i stung -
stätigkeiten wurden in städtisches Eigentum
übernommen und deren Einnah men zu sozialen
Zwecken aufgewandt. So konnten die ersten
größeren Schulen und die damals als mo dern
geltenden Wohn blöcke unseres Bezirks
errichtet werden. In dieser Zeitperiode wurden
auf unserem Gebiet die erste öffentliche Biblio-
thek der Hauptstadt in der Vág Straße, das nach
dem englischen Muster geplante Volkshotel für
Obdachlose sowie das für Handwerker errichtete
einzigartige Werkstattmiethaus erbaut.

Der wichtigste Moment unserer Chronik
war, als der Bezirk als selbständige Verwal -

tung seinheit entstand. Es wurde wegen des
raschen Zuwachses der Bevölkerung und der
eingebauten Gebiete im Jahre 1930 durch die
Führung von Bu da pest zum Gesetz erhoben,
dass die Hauptstadt aus 14 Bezir ken anstatt der
früheren 10 bestehen soll. Der neue XIII. Bezirk
kam aus den Außen bezirksflächen der früheren
V. und VI. Bezirke – Theresienstadt und
Leopold stadt – zustande. Als Geburtstag des
Bezirks gilt der 1. Juni 1938, als das Zustande -
kommen veröffentlicht wurde. Am 15. Juni 
begann der selbständige „Magdalene städ ter”
Vors tand zu funktionieren und wurde das 
Vors tandsgebäude auf dem Bé ke Platz eröffnet.
Die Bezeichnung Magdalenestadt war eine
Ehrenbezeigung vor der Frau von Mik lós  Hor t hy,
dem damaligen ungarischen Gou ver neur, die
viel für die Unterstützung der Armen tat.

Die riesige Wirtschaftskrise nach dem ersten
Weltkrieg bereitete schwere Sorgen für die
ohnehin arme Bevölkerung des Bezirks. Damit
ist zu erklären, dass unser Gebiet für die sozia-
listischen, kommunistischen und Gewerk -
schaftsbewegungen als fruchtbarer Boden galt.
Die Führung des Landes und der Stadt betrach -
 tete Engelsfeld als eine Art von Referenzgebiet,
wo die großzügigen sozialen Aktionen fortgesetzt
wurden: Errichtung von Wohnungsbauten,
Schulen, Anstalten für Gesundheitswesen,
kirchlichen und Kulturanlagen.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
schufen die sich selbst organisierenden Be-
wegungen, die Kulturpolitik des Staats und
die Unterstützung der Eigentümer der
größeren Fabriken ein blühendes und
vielfältiges Kulturleben für die Engelsfelder
Arbeiter. Leserkreise, Bibliotheken, Sport-
und Touristenvereine, Chöre, Theater grup -
pen wurden in den Arbeits-, Kirchen-, Schul-
und sogar politischen Gemein schaf ten
gegründet.

Banképület a Váci úton 
Banking house in Váci avenue 
Bankgebäude in der Váci Straße
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Auch die Neu-Leopoldstadt, die erst seit
1950 Teil unseres Bezirks ist, wurde in dieser
Zeitperiode ausgebaut. Die als Ergebnis der be-
wussten Stadtplanung überwiegend in
Bauhausstil errichteten Miethäuser verwehten
die für die Fläche früher bezeichnenden
Niederlassungen von Holzwaren- und Bau-
materialien, Lagerhallen, Fabriken. In den in
eleganten, mo der nen Gebäuden ausgebildeten
komfortablen Wohnungen fanden insbeson-
dere die Mittelschichten der Bürgerschaft und
freiberufliche Intellek tu ellen, Ärzte, Inge-
nieure, Journalisten ein neues Zuhause.

Auch die Margareteninsel wurde im Jahre
1950 an den Bezirk angeschlossen. In den
1800-er Jahren war die Insel im Besitz von
Palatin Jó zsef, der mit seinem den Ruinen der
Franziskanerkirche zugebauten Ferienhaus,
dann mit dem Margaretenbad und dem Grand
Ho tel die einst verwilderte Gegend zu einem
wahren Paradies zauberte. Im Jahre 1908 wurde
die Insel Allgemeingut, öffentlicher Garten.
Für das Entgelt der Insel ließ die Hauptstadt in
der Neu-Leopoldstadt die Palatinus Häuser am

Donauufer bauen, die als Teil der Welterbe gel-
ten. Zwischen den zwei Weltkriegen wurden
auf der Insel eine Menge Neuanlagen gebaut,
unter anderem das Nationale Schwimmbad,
das Strandbad Palatinus, die Freilichtbühne
und der Spielbrunnen.

Während des zweiten Weltkriegs und
besonders im Winter 1944–45, bei der Bela -
gerung von Bu da pest erlitten die Wohn hä u ser,
Fabrikgebäude infolge der Bombar de ments
und der Straßenkämpfe erhebliche Schäden,
die Brücken, die Gebäude auf der Mar-
garetheninsel und das Lustspieltheater waren
ruiniert. Die Bevölkerung des Bezirks sank von
90.000 auf 54.000 Personen.

In Engelsfeld fing man unter den ersten mit
der Aufräumung der Ruinen an. Anfang Feb-
ruar 1945 startete der Straßenbahn verkehr.
Die Arbeiter erschienen schon an den ersten
Tagen an ihren Arbeitsplätzen, so konnte bald
die Produktion in der Láng Maschinenfabrik,
der Schiffsfabrik, dann langsam in den anderen
Betrieben beginnen.

An den ersten Kommunalwahlen gingen die
auf einheitlicher Liste teilnehmenden Arbei-

A Váci út–Róbert K. krt. sarok
Corner of the Váci avenue – Róbert K. boulevard 
Ecke Váci Straße – Róbert K. Ring

A Palatinus strand az 1960-as években
Palatinus beach in the 1960’s 
Palatinus Freibad in den 1960er Jahren
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terparteien und die mit ihnen verbündete Na-
tionale Bauernpartei mit ihrem Stimmenanteil
von 64% dem Landesdur chschnitt und sogar
dem hauptstädtischen Durchschnitt weit
voran. Die landesweit 57% erzielte Kleinland-
wirtepartei konnte in unserem Bezirk keine
Massen hinter sich stellen.

Mit der am 1. Januar 1950 in Kraft get re -
tene Verwaltungsumorganisierung erhöhte
sich die Anzahl der hauptstädtischen Bezir ke
von der früheren 14 auf 22 und auch die Fläche
unseres Bezirks wurde modifiziert. An den Ar-
beiterviertel wurden Neu-Leo pold stadt, ein
von Bürgern des Mittelstands bewohnte Teil
des V. Bezirks sowie die Mar gareteninsel
angeschlossen. Die Bewo hn e ran zahl des XIII.
Bezirks steigerte sich von 74.500 auf 132.000
Personen, die Fläche beinahe verdoppelte sich.

Während der Periode des durch die Ar bei -
termacht im Jahre 1947 begonnenen und eine

angespannte Arbeit erfordernden Dreijahr-
dann Fünfjahrplans entwickelte sich Engelsfeld
in dem eines Arbeiterbezirks würdigen Tempo,
die Lebensumstände der Bewohner verbesserten
sich erheblich. Bis 1950 wurden 2.180, bis 1955
weitere 4.524 neue Wohnungen übergeben. Es
wurden das Strandbad Da gály, der Markt To-
mori, neue Schulen, Kin dergärten errichtet. Im
Jahre 1949 wurde das Bildungszentrum Jó zsef
At ti la eröffnet, dessen Bau noch vor dem Krieg
angefangen wurde. Die in staatliches Eigentum
übernommenen Großbetriebe hielten die Ent -
wicklung der Kultur- und Sportmöglichkeiten
ihrer Arbeiter für wichtig. Mehrere Betriebe
betätigten Kul tur haus, Sportsektion, Bibliothek.
Der Ge werk schaftsportverein Va sas wurde ein
Großverein mit 21 Sektionen.

Die im Oktober 1956 ausgebrochene Re vo  -
lution konnte sich in Engelsfeld nicht weitrei -
chend entfalten. Mit Ausnahme der Zu-

Az 1960-as években épült Árpád hídi lakótelep 
Housing estate at Árpád bridge built in the 1960’s 
Die in den 1960-er Jahren gebaute Wohnsiedlung von Árpád-Brücke
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  sam menstöße am Ufer des Krebsbachs (Rá -
kos-pa tak) gab es auf diesem Gebiet keine
solchen blutigen Kämpfe, wie an anderen
Stellen von Bu da pest.

Engelsfeld wurde bis zum Anfang der 1980-
er Jahre weiterhin als Fabrikstadt bezeichnet,
da etwa hunderttausend Arbeiter in mehr als
vierhundert Fabriken, Betrieben, Industriean-
lagen beschäftigt wurden.

Im Verkehr der Hauptstadt und des Bezirks
war ein großer Fortschritt die zwischen 1981
und 1990 errichtete nord-südliche U-Bahn-
linie. Auch die Moder ni sie rung mehrerer
Hauptstraßen und der Straßenbahnlinie auf der
Bé ke Straße – Le hel Straße wurden beendet.

Das Wohnungsbauprogramm setzte seit den
1970-er Jahren die Erhöhung der Zim meranzahl
und der durchschnittlichen Grund fläche, sowie
die Verbesserung der Kom fortstufe zum Ziele.
Während des Baus der neuen Wohnsiedlungen
zwischen 1945 und 1980 bereicherte sich der
Bezirk mit 17.710, dann bis 1984 mit weiteren
6.566 Wohnungen. Der Stadtviertel wird durch
fast 100 Statuen und Denkmäler, Gedenktafeln
auf öffentlichem Platz geschmückt.

Zwischen 1958 und 1988 wurden 9 Schu -
len gebaut, darunter das in die Kár pát Straße
im Herbst 1986 umgezogene Gymna sium Ber -
zse nyi Dá ni el, das Vier- und Sechsjahr gang s -
bildung von hohem Niveau bietet. Im Jahre
1989 begann im Gymnasium Né meth Lász ló
der Oberschulunterricht von acht Klas sen,
dann wurde das Gymnasium eine der besten
Oberschulen von Bu da pest.

Seit dem Ende der 1980-er Jahre konnten
die Bewohner des Bezirks die Augenzeugen von
riesigen Änderungen sein. Nach der Pri-
vatisierung bzw. oft Liquidation der staat lichen
Großunternehmen siedelten sich in den leer
gewordenen Industriege bäuden oder auf deren
Stelle moderne Bü ro häuser, Banken, Auto-

und Möbel salons, Einkaufs- und Unterhal-
tungszentren an. Der früher graue Außenbezirk
wird heute immer mehr organischer Teil des
Geschäfts- und Kultur lebens der Hauptstadt.

Die erste Selbstverwaltungswahl nach dem
Ende des Einparteisystems fand 1990 statt. Die
Körperschaft der Abgeordneten bildete sich am
25. Oktober mit 46 Personen. Gemäß dem
modifizierten Selbstver wal tung sgesetz wurde
der Bürgermeister bei der zweiten Wahl schon
di rekt durch die Bevöl kerung gewählt. Im
Bezirk sind seit 1998 zigeunerische, griechi-
sche, kroatische, polnische, deutsche, armeni-
sche, rumänische, serbische und slowakische,
dann seit 2002 ruthenische und bulgarische
Minder he itsselbstver waltungen tätig.

Die Vielfältigkeit unseres Kulturlebens
blieb bis heute bestehen. Durch die Selbst -
verwaltung erhaltene Kulturhäuser, Muse um
und Ausstellungsstelle, zwei hauptstäd tische
Theater, Kinos erwarten die Besuc her, die sich
bilden möchten. Außerdem bieten die Zivilor-
ganisationen zahlreiche gesellschaftlich-kul-
turelle Zeitvertriebe. Die Selbstverwaltung
betreibt acht Klubs für alte Menschen, wo es
sich neben der Möglichkeit zu billiger Speisung
und systematischer ärztlicher Beratung auch
Anlass zur kultivierten Verbringung der
Freizeit bietet.

In den internationalen Beziehungen un-
serer Selbstverwaltung ist die sich mit den
Partnerstädten ausgebildete Zusamme nar -
beit bestimmend. Zum ersten Mal schloss die
Selb stver waltung im Jahre 1989 mit Flo rids-
dorf, dem 21. Bezirk von Wi en, 1993 mit dem
Bezirk Ochota von Warschau, 1998 mit der
Stadt Sovata in Siebenbürgen, Ru mä nien
(Szováta), im April 2001 mit der kroatischen
Stadt Osijek (Eszék), im Mai 2002 mit der
slowakischen Košice-Südstadt (Kassa-Dél -
város)eine Partnerstadt verein barung ab.



RESÜMEE

188

Kerületi látkép • View of our district • Bezirksansicht



189



190

• Adametz Gyula: Angyalföld. Budapest, 1947. 
(Reprint, XIII. Ker. Önkormányzat, XIII. Ker. 
Helytörténeti Klub, 1998.)

• Angyalföldi antológia. Budapest, XIII. Kerület 
Közmûvelõdéséért Közalapítvány, 2001.

• Angyalföldi vallomások. Budapest, Népmûvelési 
Propaganda Iroda, 1980.

• Bächer Iván–Teknõs Miklós (fotó): Megyek Budára 
– Újlipótkötet. Budapest, Ab Ovo, 2010. 

• Bächer Iván – Teknõs Miklós (fotó): Újlipócia. 
Budapest, Ulpius–ház, 2009. 

• Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar fõutcája. Budapest,
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2006.

• Bogárdi Mihály cikkei a XIII. kerületi Hírnökben
• Bokori István dr.: A XIII. kerületi vallási közösségek

tablója. Budapest, Angyalföldi József Attila 
Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteményének
Klubja, 1998. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 3.)  

• Budapest folyóirat (1945–1947., 1966–1988., 2004–)
• Budapest XIII. kerület. Angyalföld, Újlipótváros, 

Vizafogó. Budapest, XIII. Ker. Önkormányzat, 2000.
• Budapest XIII. kerület védett építészeti értékei. 

Budapest, XIII. Ker. Önkormányzat, 2004.
• Budapest enciklopédia. Budapest, Corvina, 1981.
• Budapest lexikon. 1–2. köt. Budapest, Akadémiai

Kiadó, 1993.
• Budapest statisztikai zsebkönyve 2011. Budapest, 

Központi Statisztikai Hivatal, 2012.
• Buza Péter: Pest–budai történetek – rendhagyó 

városnézõ séta. Budapest, Idegenforgalmi Propaganda
és Kiadó Vállalat, 1983. 

• Dömötör Ákos: Vizafogótól Tripoliszig. A fõváros
XIII. kerületének helytörténeti olvasókönyve. 
Budapest, Petit Print, 1994.

• Eörsi László–Juhász Katalin–Szabó Ivett: 
Angyalföld 1956. Emberek, sorsok, emlékek.
Budapest, Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény,
1956–os Intézet, Sprint Kft., 2006.

• Eörsi László: 1956 a XIII. kerületben. Budapest, 
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 1997. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek 2.) 

• Fogadj be, régi környék! Arató István rajzai 
és irodalmi szemelvények Angyalföldrõl. 
Budapest, Múzsák, 1984.

• Földes Anna: Kaffka Margit. Pályakép. 
Budapest, Kossuth, 1987.

• A fõváros tömegközlekedésének másfél évszázada. 
1–3. köt. Budapest, BKV, 1987.

• Fügedy Péter: Kilenc évtized piros–kék sikerei. 
Budapest, Vasas SC, 2001.

• Fügedy Péter: Száz éve már…(1911–2011).
Budapest, Vasas SC, 2011.

• Gaberdeen Rezsõ: A rákosi országgyûlések. 
Rákospalota, 1915. 

• Gárdonyi Albert: Középkori települések Pest 
határában = Tanulmányok Budapest múltjából,
VIII. (Budapest székesfõváros várostörténeti 
monográfiái 12.) Budapest, 1940.

• Gundel Imre – Harmath Judit: A vendéglátás emlékei.
Budapest, Közgazdasági és Jogi Kvk., 1979.

• Hegyi Iván sporttörténeti írásai
• Hegyi Iván: Tíz a százhoz. A Vasas futballcsapatának

bajnoki és kupagyõzelmei. Budapest, Vasas SC, 2011.
• Hatvanéves a XIII. kerület. Helytörténeti írások. 

Budapest, XIII. Ker. Önkormányzat, 
XIII. Ker. Helytörténeti Klub, 1998.

• Hollósy B. Sándor: Hétház – Kilencház – Tizenháromház.
Budapest, Angyalföldi József Attila Mûvelõdési 
Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja,
2000. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 7.) 

• Horváth Péterné: Schlick Ignác vasöntõ és a Schlick gyár
története. Budapest, Angyalföldi József Attila 
Mûvelõdési Központ Helytörténeti Gyûjteményének
Klubja, 2010. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 16.)

• Iványi Béla: Adalékok régi országgyûléseink Rákos 
nevéhez. Szegedi Tudományegyetem Barátainak
Egyesülete, 1935.

• Jelenics József: Angyalföldi A–B–C. Budapest, 
HNF XIII. Ker. Bizottsága, 1985. (Kézirat) 

• Jelenics József: Budapest XIII. kerületének teljes 
utcanévlexikona. Budapest, Fõv. XIII. Ker. 
Önkormányzat, XIII. Ker. Helytörténeti Klub, 2001.

• Jolsvai András kerület– és mûvelõdéstörténeti írásai
• Juhász Katalin (szerk.): Falu a városban – dokumentumok

és tanulmányok az angyalföldi kertvárosi teleprõl.
(Documentatio Ethnographica 27). Budapest,
L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi 
Intézete, 2012.

• Juhász Katalin–Roboz László: Kerületünk hajdan 
és ma. Budapest, József Attila Mûvelõdési Központ 
Angyalföldi Helytörténeti Gyûjteménye, 2001. 

• Kemenczei Tibor: Kora vaskori aranyleletek
= A Magyar Nemzeti Múzeum õskori aranykincsei.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Eötvös L. 
Tudományegyetem Régészettudományi Int., 2000. 

• Kubinyi András: A középkori fõváros = Budapest
helytörténeti kézikönyve. Budapest, 1971.

Fel hasz nált és aján lott iro da lom



191

• Lukács Lajos: Pest–Buda az 1867–es kiegyezés idején.
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1996. 

• Magyar kódex. 1–2. köt. Az Árpádok világa; 
Lovagkor és reneszánsz. Budapest, Kossuth, 1999.

• Magyarország történeti kronológiája. 1–4. köt. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981–1983.

• Marcell István: A Magyar Honvédség Központi 
Honvédkórház története = Honvédkórház. 
Kórháztörténet 1899–1999. Jubileumi emlékkönyv.
Budapest, MHKH, 1999.

• Móricz Zsigmond: Riportok II. (1930–1935)
Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.

• Németh Margit: A rákospataki híd és az aquincumi
Duna–szakasz védelmének kérdései. Szekszárd, 1999. 

• Németh Marietta: A Margit–sziget története.
Budapest, Angyalföldi József Attila Mûvelõdési 
Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja,
2002. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 8.) 

• Nieder Iván: Hogyan alakult ki a XIII. kerület?
– Egy építész szemével. Budapest, XIII. Kerületi
Helytörténeti Klub, 1996. (XIII. kerületi 
helytörténeti füzetek 1.) 

• Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza 
a XIII. század végéig. 2. köt. Budapest, MTA, 1882.

• Préda István: A Szabolcs utcai klinikai kardiológiai 
központ története. Budapest, különnyomat, 2005. 

• Radnótitól, Radnótiról. Budapest, Tankönyvkiadó, 1985.
• Reichardt Ferenc: A Ganz Hajógyár története.

Budapest, Angyalföldi József Attila Mûvelõdési 
Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja,
1999. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 4.)  

• Róbert Péter cikkei a XIII. kerületi Hírnökben
• Róbert Péter: Kerületünk fürdõi és uszodái. Budapest,

Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2003. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek 9.)

• Róbert Péter: Kerületünk postatörténete. Budapest,
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2007. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek 12.) 

• Róbert Péter: Kórház a Szabolcs utcában. Budapest,
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2007. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek 13.) 

• Róbert Péter: „Védett” házak – Raoul Wallenberg 
tevékenysége kerületünkben. Budapest, Angyalföldi 
József Attila Mûvelõdési Központ Helytörténeti
Gyûjteményének Klubja, 1999. (XIII. kerületi 
helytörténeti füzetek 6.)

• Róbert Péter: Zsinagóga Angyalföldön. Budapest, 
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2009. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek 15.) 

• Rupp Jakab: Buda–Pest és környékének helyrajzi 
története. Budapest, 1868. (Reprint, ÁKV, 
Könyvért, 1987.)

• Sárközi Sándor: In memoriam Gidófalvy Lajos.
Budapest, XIII. Ker. Önkormányzat, 2000. 

• Sáska János: A Nyírõ Gyula Kórház története. 
A privát elmekórintézettõl a magánklinikáig. Budapest,
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2009. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek 14.)

• Seressné Döller Márta: Kerületünk egykori malmai.
Budapest, Angyalföldi József Attila Mûvelõdési 
Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja,
2004. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 10.)

• Sugár István: A budai vár és ostromai. Budapest, 
Zrínyi, 1979.

• Szalma Mária: Kassák Lajos a XIII. kerületben. 
Budapest, Angyalföldi József Attila Mûvelõdési 
Központ Helytörténeti Gyûjteményének Klubja,
1999. (XIII. kerületi helytörténeti füzetek 5.) 

• Szalma Mária: Kerületünk kávéházai. Budapest, 
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 
Helytörténeti Gyûjteményének Klubja, 2005. 
(XIII. kerületi helytörténeti füzetek 11.) 

• Száz rejtély a magyar történelembõl. 
Budapest, Gesta, 1999.

• Tausin Károly: Egy szobapincér elbeszélései. 
Történetek a margitszigeti Grand Hotelbõl. 
Budapest, PLKV, 1987.

• Tompa Ferenc–Alföldi András–Nagy Lajos: 
Budapest az ókorban. 1–2. köt. Budapest, 1942. 
(Budapest története 1.)

• Török Ferenc: Fegyverük a sport. A Budapesti 
Honvéd fél évszázada. Budapest, Budapesti Honvéd
Sportegyesület, 1999.

• Török Ferenc: Honvéd-varázs. Piros–fehér évtizedek.
Budapest, Zrínyi, 2009.

• Udvarhelyi Ubulné: 100 éves a mi ovink. Budapest,
Procter & Gamble, 1999.

• Ungvári Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai
tükrében. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973.

• Vitray Tamás (szerk.): Vallomások és legendák. 
Budapest, Vasas SC, 2011.

• Zolnay László: Ünnep és hétköznap a középkori Budán.
Budapest, Gondolat, 1969.



192




