Kisiparosok, kispolgárok haidani Kispestie
Réqi képeslapokon a hispesti Fő uttát méq íijld,szintes házak sorával szegélqezve látiuk, íga íut neki nlíIeqyenesen a katolikus
templomnah. Ezt az akátíás, kisuárosias uttát sokemeletes paneltömbökkel raktók tele a hetvenes években, mindhét \ldalan
szauálva a 1ellequtes polqárházakat. Ám a póras oldal véqén
néhány régi épüIet méqis megmaradt, tellesen véletlenüI, ólítólag azért, mert elfoqyott a panelberuhózásra szánt pénz,

Így menekült meg a KiSpesti Vigadó, a régi Kaszinó,
és a kettő kóZött, a Fő utca 38,-ban a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény épülete, Nagyszobás, teraszos, kúriaszerű polgárház. A régi, kényelmes, jó világból való,
Va]amikor egy szabómesteré volt,
parkettás termeiben látható mindaz, amit az ötvenes évek óta gyűlő helyi emlékekbő] a maiak érdekesnek találnak megmutatni. A kispestiek l943-ra össze
is válogattak 720 tárgyat, hogy aztán mindez nyomta,
lanul eltűniön a következő viharos esztendőkben, De
már a neglvenes évek végénújra kezdték az egészet, s

l97 4-ben valóban meg is nyílhatott az első álladó
he]ytörténeti gyűltemény. Ennek aztán még egyszer
kellett úllászületnje, 199ó,ban azokból a dobozokból,
amelyekbe l989,ben kerü]t, Jelenleg ez Budapest második legnagyobb kerületi gyűlteménye, tudom meg
siklós zsuzsától. a múzeumvezetőtői,
Ésmost itt állunk a régi Kispest tá.gyai köZött, TiSZtelni kell a helyeket, ahol az emberek büszkék a szerszámajkra, amelyekkel a semmiből valamit építettek,
Még a múzeumban is helyet kaptak például a gyaluk,
Lakkosra kopott nyelű, kézre álló, rafináit késű szegélygyaluk, Európába gyártottak bútort velük a kispesti műhelyekben, Mi mindent meg tudtak CsinálniI
Ésnemcsak az aszta]osok, hanem például az a lakatos
is, aki a negyvenes években képes volt házilag fabrikáln1 hajszárító burát a helyi hölgyfodrász számára _ Ez
a bura ma is ]átható a Herbst Lajos hajmester hagyatékából származő enteriőrben,

Világoztak itt hajdan az iparostestületek, Dalárdák és
is, Dalárdában például
volt külön Weker]e-telepi és kispesti, hiszen e két város-

sportegyesületek formájában
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rész különállása, sőt néha szembenállása máig befolyásol1a a helyi öntudatot. Wekerleinek vagy kjspestjnek
]enni nem ugyanaz. Daiolni azonban mindkét heiyen
szerettek, errői tanúskodnak az énekversenyekről hazahozott kupák, ezüstkoszorúk. Szinte minden iparosegyletnek vo]t külön sportköre, Feljegyeztem például egy
régi plakátról ezt a nevet: Kispesti Húsiparosok Tornak]ubia, Volt aztán még Kispesti Törekvés, és Volt a KAC.
Utóbbiból,.,,, KiSpest Honvéd, onnan Vette piros_fekete
színét, onnan lött Bozsi/i és Puskás is (bár tő]ük Sainos
nincs tárgy a gyűjteményben),
A virágzó iparosélet virágzó vendéglőket is terem-

tett: ]tt a múzeumban legalább harminc-negyvenről
tudnak, s régi meghívóik, étlapjaik alapján meg is
idéznek néhányat. A Rizlinget, a Hunyad- és a Variúféle vendéglőt, me1 az Akhert ]ózsefét; és a két leghíre_
Sebbet] a Határcsárdát és a Halásztanyát,
Színháza is volt Kispestnek, nem is akármilyen, A
legnagyobb színészekjártak ki ,,haknizni", s ez volt a
legkésőbb államosított teátrum Budapesten. Talán itt
érdemes megjegyezni, hogy kispesti származású például Sinhovits Imre, aki a papa éttermébenmár kétéves
korában fellépett, azzal, hogy a fröccs egy részéta szájában vitte ki az asztalhoz, nehocy kilötyögiön.
Lakott itt;,nagy" nevű festő is, bár igen vékony kenyéren: Naqy Baloqh |ános. Galéria is őrzi a nevét, pe,
dig Kispesten többnyire csak önarcképeket, csendéle,
teket és műteremhangulatokat festett. Kubikusképei,
amelyek a leghíresebbek, másho] születtek Emlékét
tanítványa és barátja, Maszlli Ágoston tartotta éLetben. Mlndkettőjüktől látható egy-egy festmény a gyűiteményben,

A Muszéli-kép egy polgári lakásbelső része, amely
némileg gazdagabb, mint más helytórténeti kolIekciók
hasonló terei, Szebben faragottak a bútorok, nem érződnek a kü]városokban gyakran tapasztalható népies
beütések, De azéítjtt is van szódásüveg az asztalon
(természetesen a Kispesti Szikvízgyárból), mint a jó]ét
és a vendégvárás ielképe.
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