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Ady Endre városai
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Érmindszent:

 Ady Endre 1877. november 22-én született Érmindszenten.

 Az 1797 évi hadi összeíráskor főbb birtokosai Pelei Imre és gróf 
Andrási Károly voltak.

 1910-ben 789, lakosa közül 413 magyar, 369 román. 1992-ben 175 
lakosból 92 magyar 83 román. A trianoni békeszerződésig Szilágy 
vármegye Tasnádi járásához tartozott.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ady_Endre
https://hu.wikipedia.org/wiki/1877
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1797
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gy_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasn%C3%A1di_j%C3%A1r%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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Ady Endre szülőháza
Forrás:http://www.origo.hu/hirmondo/utazas/20100819-erdelyi-

utazas-kirandulas-turazas-erdely.html
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Debrecen

 A szabadságharc után Debrecen lassan újra virágzásnak 
indult. 1857-ben elérte a vasútvonal, amely összeköti a 
mai Budapesttel, majd hamarosan vasúti gócponttá vált.

 Új iskolák, kórházak, gyárak, malmok épültek, bankok és 
biztosítótársaságok telepedtek meg a városban.

 Magasabb épületek, villák épültek, parkokat alakítottak 
ki, így a város egyre inkább nagyvárosias külsőt öltött.

 1884-ben az országban elsőként elindult a gőzvontatású 
városi közúti vasút (helyét 1911-ben a villamos vette át, 
mely a mai napig nagyrészt a régi gőzvasút 
nyomvonalán halad).



A Piac utca a 20. század elején

Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen
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Budapest

 Az igazi fejlődés azonban csak a 19. 
század első felében, 
a reformkor idején indult meg, amikor 
Pest az ország kulturális és gazdasági 
központja lett. 

 A korszak jelképeként megépült a két 
várost összekötő Széchenyi lánchíd.
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 A szabadságharc bukását követő 
osztrák elnyomás egy időre 
megakasztotta a fejlődést, az 1867-
es kiegyezést követően 
azonban világvárosi növekedés 
kezdődött.

 A vezetők 1872 decemberében 
fogadták el Pest, Buda és Óbuda 
egyesítését, majd a mai Budapest 
1873 őszén jött létre.
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 A főváros napját az egyesítés 
emlékére november 17-én ünnepelik, 
ugyanis 1873-ban ezen a napon ült össze az 
egyesített város tanácsa átvéve az 
elődvárosok tanácsától az ügyek intézését 
(ez azonban csak egy volt az egyesítéshez 
kapcsolódó átszervezés eseményei közül, az 
önkormányzati választást már 
szeptemberben megtartották, a 
főpolgármestert és a polgármestert pedig 
októberben megválasztották).
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Budapest Európa leggyorsabban növekvő városa lett, a 
lakosság húsz év alatt megduplázódva a századfordulóra 
közel háromnegyedmilliósra duzzadt.

 Ekkor alakult ki a mai város 
képe, a hidakkal, 
körutakkal, modern 
közlekedési hálózattal, 
Európa első Nagy-
Britannián kívüli földalatti 
vasútjával, a belső és külső 
kerületekkel, 
az Országházzal és a többi 
országos középülettel.

 Forrás:http://bpdua.blog.hu/2010/04/1
6/2010_04_16_budapest_vilagvarossa_f
ejlodese
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_Duna-h%C3%ADdjai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gh%C3%A1z


Erzsébet-híd, Lánc-híd

 Forrás:http://bpdua.blo
g.hu/2010/04/16/2010
_04_16_budapest_vila
gvarossa_fejlodese
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 Világhírűek lettek Budapest 
színházai, 
kávéházai, gyógyfürdői, a 
pezsgő kulturális élet, és a 
híres „pesti éjszaka”. A fejlődés 
jelképeként tartották meg 
1896-ban a millenáris kiállítást 
és ünnepségeket.

 Nemzeti Színház 

 Forrás:http://budapestcity.org/
11-egyeb/eltunt/Nemzeti-
Szinhaz/index-hu.htm
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91i
https://hu.wikipedia.org/wiki/1896-os_millenniumi_%C3%BCnneps%C3%A9gek


Budapest kiegyezés utáni 
fejlődésének egyik jelentős 
alkotása a Magyar Állami 
Operaház

Forrás:https://hu.wikipedia.
org/wiki/Budapest
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llami_Operah%C3%A1z


Nagykároly

 1871-ben rendezett tanácsú 
város címet nyert, ugyanezen évben 
elkészült a 
Nagykárolyt Szatmárral és Debrecenne
l összekötő vasútvonal.

 1887. május 6-án a város nagy része 
leégett, ezután alakult ki a belváros 
mai, rendezett képe.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/1871
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendezett_tan%C3%A1cs%C3%BA_v%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti
https://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen
https://hu.wikipedia.org/wiki/1887
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_6.


 A híres piarista algimnázium mellett 1883-tól 
leányipariskola,1893-tól polgári leány-
, 1913-tól pedig polgári fiúiskola is 
működött.

 1885-ben alapították a Nagykároly és 
Vidéke című politikai hetilapot, 1886-ban a 
városi ipartestületet, 1900-ban a Kölcsey 
Múzeumot, 1901-ben a város állandó 
színtársulatát (1908-tól önálló 
épülettel), 1905-ben a papírgyárat. 1904-
ben vezették be a villanyvilágítást.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/1883
https://hu.wikipedia.org/wiki/1893
https://hu.wikipedia.org/wiki/1913
https://hu.wikipedia.org/wiki/1885
https://hu.wikipedia.org/wiki/1886
https://hu.wikipedia.org/wiki/1900
https://hu.wikipedia.org/wiki/1901
https://hu.wikipedia.org/wiki/1908
https://hu.wikipedia.org/wiki/1905
https://hu.wikipedia.org/wiki/1904


 Károlyi kastély
 Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%A1roly
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Nagyvárad

 A 20. század elején a magyar kulturális élet 
egyik legjelentősebb központja volt, Ady 
Endre költő „Pece-parti Párizsnak” nevezte.

 Nagyvárad vára

 Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A
1rad
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https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad


Csucsa

 Az emlékházzal azonos telken 
álló kastélyt a 19. 
század végén Boncza Miklós, 
Ady apósa építtette Csinszka 
édesanyjának a neves 
műépítésszel, Alpár Ignáccal.

 A régi Boncza-kastély 
maradványa

 Forrás:http://kirandulastipp
ek.hu/kolozsvar-erdelyi-
medence/csucsa-kastely
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Boncza-kast%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alp%C3%A1r_Ign%C3%A1c

