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Míg várostörténet- és helytörténetírás a törté-
nelmi Magyarország városai esetében egymást nagymértékben 
átfedő területek, a 19. század harmadik harmadában világvá-
rossá fejlődő Budapest sajátos kivételt képez. Kerületeinek, sőt 
(az 1949:XXVI. tc-kel létrehozott Nagy-Budapesten olykor még) 
kerületeken belüli valahai településeinek történetírása is eleven 
maradt. S mindezt az első világháborúig sem csupán a főváros 
tíz kerületének reprezentációs igénye táplálta: a sokszor önma-
gukban is (vidéki) városnyi népességű és területű kerületek egy-
mástól jól elkülönülő szocio-kulturális egységet alkottak, külön 
világokat Budapesten belül. Így volt ez még az 1873-as város-
egyesítéskor kialakított, ám az Erzsébetváros nevet csak 1882 
óta viselő VII. kerület esetében is. (Perczel Olivér kötetének tán 
egyetlen hiányossága, hogy nem tárja elénk a városrész nevének 
születési idejét és körülményeit, amely a jelzett évig maga is a 
Terézváros része volt, s így azt az első évtizedben Erzsébetváros 
néven emlegetni historizálás, ez pedig a szakma íratlan közleke-
dési szabályzatában a piros lámpán való áthajtásnak felel meg. 
A recenzens azonban nem visel egyenruhát, s bizonyára maga 
is bűnözött már…)

A kerület reprezentációs igénye könyvünk esetében is jól lát-
ható, hisz kiadója az Erzsébetváros önkormányzata, Vattamány 
Zsolt polgármester úr pedig fényképes bevezetővel tisztelte meg 
a munkát. E ponttól azonban a politika előzékenyen a háttérbe 
vonul, hogy átadja a helyet egy fiatal történésznek. 

Perczel Olivér szerteágazó alapkutatásai eredményeinek so-
kaságával város(rész)történeti monográfiává mélyítette könyvét. A  R O V A T O T  S Z E R K E S Z T I :  K I R S C H N E R  P É T E R

Kapecz Zsuzsa:  
Péntek délután
A Városház utca sarkán állok
tétován. Esteledik. A bezárt
főposta kapuján rozsdás a rács,
koszos ablakban kiszáradt növény.
Kora tavasz. Ünnep volt a szombat
hosszú éveken át,  jól emlékszem,
a szél mindig átfújt a nagyszobán,
anyám tükrös asztalán ajándék
várt a gyerekekre, képeskönyvek,
sütemény és mézbe mártott dió.
Rég nincs már ünnep. Széthullt a család,
pár rokon magába dermedten él,
ha él egyáltalán, ki tudja, hol.
A tér felől harangszó hallatszik,
felhős az ég. Ez itt az én falum,
néhány szűk utca az óvárosban,
ahol a tócsából galamb iszik,
dohszagot érzek a kapualjban,
s álmomban látom a háztetőket,
a holdsarlót a kémények felett.
Eső szitál. Eláll, újra kezdi,
az esti zápor tűnődik, mint én.
Hova tűnt negyven év? Kire várok,
mint eltévedt gyerek? A harangszó
lassan elhalkul. Leszáll a sötét.

BUDAPEST 2004-ben visszakapta patinás folyóiratát. A BUDAPEST olvasói közül jó 
néhányan már az új folyam tíz hiánytalan évfolyamának büszke birtokosai, de többen 
vannak azok, akik az elmúlt években csatlakoztak előfizetőink, barátaink táborához. 

Szerkesztőségünk – és műhelye, a Nagy Budapest Törzsasztal – úgy gondolja: 
a mögöttünk lévő évtized publikációi elegendő alapot adnak ahhoz, hogy azokat 
az értékeket: írásokat, képeket, amelyeket az elmúlt években közreadtunk, tema-
tikus repertóriumokban is hozzáférhetővé tegyük régi és új olvasóink számára. 
Az Egy város képei című kiadvánnyal tavaly indított sorozatunk következő, 
idei első kötetét:

A BUDAPEST PLUSZ 
à la carte

című válogatást Szántó András gazdagon illusztrált írásaiból szerkesztettük és 
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum támogatásával adjuk ki.  
A piacok világáról, a nyári vendéglők történetéről, a cukrászdákról mesél. 

Előfizetőink (a postázási díjjal együtt) 1500 forintért vásárolhatják meg.
Megrendelni az összeg banki átutalásával (10300002-10096951-49020015), 

postai utalványon vagy a http://www.budapestfolyoirat.hu/elofizetes-vasarlas 
menüponton lehet. 

Kérjük: MINDEN ESETBEN GONDOSAN TÜNTESSE FEL a nevet és 
a postai címet, akinek és ahová a lapszámot postázzuk. A kiadó hivatalában – 
PRESS XPRESS Bt. 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121 – hétköznapokon 
személyesen is megvásárolhatja a kiadványt.

Kapható továbbá az Írók Könyvesboltjában (VI., Andrássy út 45.), a FUGA Buda-
pesti Építészeti Központban (V. Petőfi Sándor utca 5.), a Budapest Antikváriumban 
(IX., Üllői út 11-13), a Litea Könyvesbolt és Teázóban (I. Hess András tér 4.).

Szemnek,  
Szellemnek ingere
Zeke Gyula


