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Budapest 
„tündérkertje” 

írásban  
és képekben 

A Margitsziget 19. századi képekben című, Gilá  nyi 
Magdolna által összeállított kötet olyan forrás- és 
képgyűjtemény, amely a magyar történelem kiemel-
kedő alakjainak (IV. Béla, Szent Margit, Arany Já  nos) 
életével szorosan összefonódó Margitsziget 19. szá-
zadi szöveges leírásait és képzőművészeti ábrázolá-
sait mutatja be.  

A kötetben szereplő összes forrás az 1800-as évek-
re datálható, mely időszakban fővárosunk története 
két lényegi részre osztható. Az első szakaszban foko-
zatosan kiépül, és ezzel párhuzamosan növekedés-
nek indul a mai Pest belső magja. A terjeszkedő vá -
ros a ’20-as évektől egyre dinamikusabban fejlődő és 
polgárosodó, egyre jelentősebb kulturális és tudomá-
nyos centrummá formálódó településként a magyar 
reformkor eszméinek bölcsőjeként tölt be kulcsszere-
pet történelmünkben. A második periódus – amely 
az 1867-es kiegyezéssel veszi kezdetét, és a Mil  len-
niumig ível – az 1873-as városegyesítést követően 
robbanásszerű gyorsasággal folytatódó gyarapodás 
és modernizáció korszaka, melynek végeredménye  
a századfordulón háromnegyedmillió lakost számlá-
ló világvárosi léptékű Budapest művészeti, tudomá-
nyos és gazdasági virágzása.

A munka behatóan foglalkozik a Margitsziget  nek 
a városlakók életében – mindenekelőtt a kulturált 
kikapcsolódás és szabadidős feltöltődés kapcsán – 
betöltött szerepével. E kontextusban első helyen áll  
a Budapestet szintén az európai fővárosok élvonalá-
ba emelő fürdőkultúra létesítményeinek bemutatása, 
amely a fürdőbeli szolgáltatásoknak a polgárok élet-
vitelére, közérzetére gyakorolt hatására is figyelmet 
fordít: e ponton elsősorban a Margit és a Császár 
fürdő komplexumai érdemelnek említést, amelyeket 
gazdag képanyag reprezentál. 

A könyv változatos és gazdag korabeli metszet-, 
illetve festményanyagot, valamint fotógyűjteményt 
vonultat fel, amelyek a Sziget szép természeti kör-
nyezetét, gazdag növényvilágát és egyedi építészeti  
alkotásait mutatják meg az olvasónak. A fényképek 
zömét a századfordulós Budapest legismertebb és 
legnépszerűbb fotósa, Klösz György készítette. A ké-

peken ábrázolt helyszínekhez  
a magyar történelem, irodalom, 
művészettörténet és földrajztu-
domány jeles képviselői (töb-
bek között Kazinczy Ferenc, 
Törs Kálmán, Hun  falvy Já -
nos, Jókai Mór) mellett né -
met, angol és orosz utazók, 
történetírók és társadalomkutatók (Julia Par-
doe, John Paget, Vlagyimir Boronyevszkij) által adott 
leírások nyújtanak információs hátteret.

A forrásgyűjteményben kitüntetett hangsúly he-
lyeződik a IV. Béla által alapított, később a domon-
kos szerzetesrend által birtokba vett, ám a történelem 
viharai miatt régóta romokban heverő kolostorára.  
A szakrális jelentőségű épülethez köthető legendák 
és valós események a Margitszigetet természetföld-
rajzi és urbanisztikai szerepkörén túlmutató jelentés-
sel ruházzák fel. 

Fontos azt is kiemelni, hogy egy Budapest törté-
netével bármilyen megközelítésben foglalkozó kuta-
tó nem kerülheti meg a város 19. századi történel-
mének talán legtragikusabb mozzanatát, az 1838-as 
nagy árvizet, amely a korábbi városszerkezetet radi-
kálisan megbontva – némileg paradox módon – meg-
alapozta a század második felében lezajló nagyvárosi 
fejlődést. E könyvben sincs ez másként: a pusztító 
esemény a Budapesti Történeti Múzeum által őrzött 
metszeteken tárul fel az érdeklődő előtt.          

Gilányi Magdolna a mű összeállítása és tematikus 
szerkesztése során arra törekedett, hogy az olvasmá-
nyosság, az esztétikai igényesség, valamint a kutató 
történésztől elvárható alaposság követelményeinek 
egyaránt eleget tegyen. Ezt többek között az idegen 
nyelvű forrás-szövegek fordításainak szakszerűsége 
és pontossága is bizonyítja: a szóban forgó írások  
kivétel nélkül könnyen befogadható és színvonalas 
olvasmányok, emellett az eredeti mondanivalót is 
hűen közvetítik. A szakmai precizitás mellett szól az 
a tény is, hogy a könyv teljes terjedelmének felét ki-
tevő és Budapest fejlődéstörténetének kronológiájá-
ba illeszkedő képek a magyar mellett angol, német és 
lengyel nyelvű címekkel, illetve feliratokkal vannak 
ellátva.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a könyv 
mél  tó folytatása a – Jókai Mór által egykor a magyar 
főváros tündérkertjének nevezett – Margitszigetről 
eddig napvilágot látott ismeretterjesztő, illetve mű -
vészi célzatú munkáknak. 
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