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Lebsttick Mária honvéd hu szer
Íőhadnagy emléki rata

1848.1849.bőI*
Lebstück Maria a 48-as szabadsagharc egyik

legvitézebb honvéd tisztje. Nő és katona. Érdekes

palyafu nsa kari;lm ényeiről ré s zl e te s en érte sülünk az

alabbi Naplóból' Női honvédeinktől eddig ez az

egyetlen emlékirat. Lebstück Maria egyénisége

mindenkor közérdeklődésre tarthatott szamot. A

Közlöny ]849, marcius ]7-i szamában (55,) napi hír

emlékezik meg rola, hogt Debrecen utcdin a nyallra

honvédtiszt óItaldnos feltűnést keltett. Jókai

személyesen ismerte és írt róla., Később oszi fény
című latetében írt életéről.

Lebstück Maria etső férje az a Jónák József nevű

tüzértiszt volt,, aki mint a cs. és kir 5. tüzérezred

hadnagla, az egész i)tegével atj()tt a honvédséghez.

Itt 1848. november 18-an szazadossa lépett elő.,

t849. aprilis L-jétől pedig őrnaggn.' Görgeytek ez

a vitéz tüzérségi frinöke vette nőül Lebstück Maria

főhadnaglot. Az őrnagy 42 éves volt, mikor 16 évi

varfo g s á gra ít é k é k v a s b an, fe l s é gárula s é rt, A radon

l850. március ]4-én. Aradi fogságukbai született

fiok, egletlen glermelcük. Az apat vasban, Szuronyos

őrÖk kísérték be a cel laba, ho4y gyermekét

megláthassa' Fianak ket fia maradt: Jónák Antal

varosi pénztáros és Jónak Gyula, Úipest varos

tűzoltó-parancsnoka. Az ő szívességéből adom át

Lebstück Maria Naplójat a nyilvánossagnak, a

H adtö rténe lmi Kö zl em é ny e k rév én.

A Naplót Lebstück a halalos aglán mondta tollba

egykorú jegyzetei alapján. Életiratát azzal kell

kiegészítenünk, hogy Zágrabban született ]83a.

augusztus ]5-én. Atyja jómódú lrereskedő volt, anyja

Simunich Fanni. A serdl i lő Mária hamarosan

elkerult a szülői haztól. ]3 éves laratól nagbótyja

házánál nevelkedett Bécsben. Mar 7 évig tavol

voltam, írja emlékirata végén. Nagbatyja Simunich

Boldizsár baró, brigadéros, 1848. október végén

mint altábornag, hadosznly.paranc snok vezette az

egyik osztrák sere4et Trencsén megyébe. Az ő

házátót sodródott bele az eleven vérmérsékletíi

lanyka a bécsi forradalomba, majd a magyar

szabadsagharcba. ]9 éves korában mint huszór

frihadnag,, lett a vitéz Jónak Jozsef őrnag,, felesége.

Érthető, hogl szabadsagharci hőstettei utan Mária

főhadnagy nem térhetett vissza naglbatyja hazaba,

ki osztrak haditetteire büszkén, emlékiratait is kiadta

186].ben. Masodik hazasságaban 2] évet töltott eg/

volt honvéd tiszttel, Pasch Gyulaval. Utoljóra fianól

lakott Újpesten (Csokonai utca 4. szam). ott halt

meg 1892, majus 30-an. A Történelmi Lapokban

]893-ban fetszóIítas jelent meg: Szobrot Lebstiick

Mórianak! (132. Iap). A szobor nem készült el.

Úipest varosa azonban díszsírhelyet adományozott, s

odavitték at 1849. szeptember 2'1-én. ]93I, oWóber

6-án a radióban tartottam előadóst Lebstück

Máriaról,o Kérésemre Úipest varosa elhatarozta

híres halottja sírjanak állandó rendben tartasat. A

Csokonai utca 4. szamú hazat pedig emléktáblaval

ielökék meg. Leleplezési iinnepélye ]935, március

]5.én volt. Az emléken Lebstilck dombormíÍvű bronz

l<epmása is látható. .
A Hadtarténeti Muzeumban őrzik LebstückMaria

atillajat és egfénykepét. A Jónak Gyula birtokaban

lévő másik egyenruhós képe szerintem még

értékesebb emlék a szabadsógharc női honvéd-

tisztjéről. - Írt róla a híres Racidula is francia és

angol memoárjóban.' o csak Karoly fővadász néven

említi Lebstück)t. Adatai nem mind megbízhatók, Ír

azonban két dolgot, amit a Naplo nem említ. Egyik:

]848. november 26-an Károly vadósz g/újtja Íel hőSi

vakmerőséggel az újfalusi hidat Pozsony felett.

Mósik: Debrecenben magótól Kossuth-tól kérte a

huszárokhoz való atminősítését. Hősies ségét,

érdemességét mindkét adat csak növeli.

*Megjelent 1935.ben a Haüörténdí Közletnények )ffi{VI. kiitdében



1998. március tljpesti He|1'történeti ErÍesítő

,,Bécsben tartózkodtam 1848-ig, a forradalom
kitöréséig, melyhez mindjárt kezdetben, március
13., 14, és 15 , napján hozzácsat|akoztam, Ez a
következőképp történt: éppen lemenni készültem a
belvárosba, hogy magamnak egy kalapot vásárol.
jak. Ugyanis a Deutschmeister-ezred tisztikara
táncmulatságot rendezett és erre bennünket is
meghívott' Én nagybátyámékkal tartottam volna
eryütt. Amint a bevásár|ásból visszatérni igyekez-
tem, ez már nem sikenilt, mert a város kapui le
voltak zárva. Azutcák tömve emberekkel és én is
belekeniltem az áradatba, A drága kalap termé-
szetesen egószen t önkrement.  A to longásban
megkérdeztem: Mit jelent ez a sokadalom? és itt
kaptam azt a felvi lágositást, hogy kitort a
forradalom. E lső  t ö rekvésem az vo l t '  hogy
szabaduljak ebből a tomegből. Egy ismeerősömhöz
sza|adtam, aki egy cipészmester volt és nekünk is
dolgozott' Egyúttal házmester is volt. Amikor
megpillantott, meglepetve kérdezte >> Az Istenért
Mari kisasszony' mit csinál Ön ezekben a válságos
órákban itt? Nem tudja, hogy kitört a forradalom?<
És akkor elmondtam neki abbeli erős elhatáro-
zásomat, hogy csatlakozom a forradalomhoz, és
részt akarok abban venni. Minthogy kevés pénzem
volt, eladtam a fi'ilbevalómat, a cipészsegédtől egy
kabátot, és pepita nadrágot vásároltam, a mestertől
pedig egy férficsizmát, aki ráadásul egy inget és
alsónadrágot is adott. A felesége pedig elnyírta a
hajamat férfi módra. Minthogy a cipészmester a
nemzeti gárdának tagja volt, átadta nekem a gárda-
sapkát és egy régimódi fegyvert , valamint egy
írásos bizonylatot, hogy mint az ő segédje, én
fogom őhelyette az őrszo|gá|atot teljesíteni.
Azonnal elmentem az őrségre. A Kártnerthor
mellett jelentkeztem az őrparancsnoknál' Fél óra
múlva már el is kezdtem első őrszolgálatomat.
Mikor jelentkeáem, a többiek nagyon szemügyre
vettek és furcsallottáh hogy egy suszterlegénynek
milyen finom keze és arca van. Néhány nappal
később a német |égiőhoz mentem az űn. ha|á|-
|égsőhoz, melynek Gron volt a parancsnoka.u Maid
pedig a gróf Colloredo főparancsnoksága a|att á||ő
jurista csapathoz kerültem. Ezekkel együtt vettem
részt okÍóberben minden barikád-harcban. Sebet is

kaptam a fejemen és mint sebesült a Deutsches-
haus-ban jutot tam ápolás a|á.  I t t  nekünk,

sebesülteknek igen jó dolgunk volt. Egy Holzapfel
nevű szerzetes páter, aki maga volt a jóság a
sebesültekkel szemben, azt tanárcsolta nekem, hogy

sz ök jem meg Bécsbó l ,  minthogy a rendőrség
nyomoz a felkelők után. Így tehát amint kissé
kiláboltam a bajból, i$ra női ruhába öltöztem és
elmentem a rendőrségre. T. i. igazo|v"ány néllnil
senki sem hagyhaÍta e| az őrvona|at. A rendőrségen

azt mondták, hogy jojjek délután. Véletlenül
meghallottam, hogy szlávul beszélnek, és az a
tervük, hogy délután fogolyként ott is tartanak.

Arckép Lebstiick Mdríóról

Megígértem, hogy du. 4-kor újra ott leszek. A
rendőrségről egyenesen a postára mentem, hogy az
első postakocsival odébbálljak... Szerencsére volt
még egy hely, és még nagyobb szerencsémre egy
pénzigyőri fovigyáző volt az útitársam
Wimpassingig. Beszélgetésbe elegyedtem vele, és
kérdezte, hogy hová utazom? Szorult helyzetemben
kénytelen voltam hazudni, hogy a bityámhoz
utazom egy hétre. Ennek megönilt, és azt mondta,
hogy Wimpass ing ig együtt  utazunk.  Lassan
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kijutottunk a városból. A finánc udvarolni kezdett. utat Győr felé, ahova déli 12 or6ra meg ls

Tűrtem. Végre elértünk az őrvonalhoz, ahol az érkeztünk. Elbúcsúztam útitársaimtól' és rögtön

útlevelet kérték. Pro forma kotorászni kezdtem a felkerestem Johanna nővéremet, aki egy gazdag

zsebemben és aztmondtam, hogy bizonyosan az mészáros mesternél volt férjnél. Johanna nagyon

úton elvesáettem. Erre a fővígyínőmegnyugtatott, elcsodálkozott az oltözékemen: fátyolos kalap és

hogy majd a testvérének mond. Amikor a rendőr- katonaköpeny volt rajtam. De miután mindent

biztos hozzÍlm került, azt mondötta, hogy vele elmondtam neki, azonnal adott új ruhát. Másnap

utazom. első utam Giron őrnagyhoz, a német légió

Így baj nélkül kijutottam Bécsbő1 Wim- parancsnokához vezetett, aki a Fehér Hajó

passingba. Itt a híd le volt rombolva, csak a Szállodában lakott' Qiron mindjárt megismert, és

főgerendák és a korlát voltak meg. Ezeken kellett ezekkel a szavakkal fogadott: >Grüss Gott

átvergődnöm. A fináncnak meg kellett ígérnem, Bruderherz!< Azonnal felvett újra a német |égsoba,

hory egy hét múlva ezen ahelyen fogok ,a,a^i, mindjárt megkaptam az egyenrÜhát, amit azonna|

Elbúcsúztam tőle' és átmisztam a gerendákon és hazavittem. otthon átoltoztem. Mikor készen

kor|áton. Baj nélktil jutottam át a tulsó partra, kis voltam, kimentem a nénémhez a konyhába és

útitáskámat a fővigyítző kardja segitségé,,el odaadtam neki a szobám kulcsát. Johanna nem

hajította utánam' A falu határában két nyárssal, ismert rám azonnal, és nagyot bámult a meg-

meg vasdoronggal felfegyverkezett paraszt iúi,ott; jelenésemen. KÖzÖltem vele, hogy elhatározott

megál1ítottak, s mert kémnek néztek, ietartőztattak szándékom aszabadságértharcolni. Haladéktalanul

és bezártak egy pajtába. Itt voltam délig, amikor is szo\gá|atramentem' és déli 12 őrakor a Fehér Hajó

hazajottabíró. A bíró tudott némettil és alaposan etotii piacon felesküdtem az ágyúnkra, mivel

kikérdezett mindenről, Mikor elmondtam neki, lobogónk nem volt' Délután 2 őrakor őrszo|gő|atra

hogy Győrbe igyekszem, ahol egy nővérem férynél osztottak be a püspoki palotába, ahol Gorgey

van, szabadon engedetfsőt egy parasztot is rendelt tábornoknak volt a főhadiszállása. December 25-e

kalauzul, hogy a legrövidebb úton jussak el volt, kegyetlen hideg té|. Azt hittem, lefagynak a

Sopronba. Itt a Korona Szállóba kvártélyoztam el lábaim őrállás kozben. Ez volt az első szolgálatom

magamat, mert útlevél nélkül nem lehetett innen Magyarországon.

tovább menni. Görgey ugyanis közeledett a December Zí-tnvisszavonultunkGyőrből, mint

seregével, és színlelt támadást intézett az osztrák hogy Windisch grátz herceg egész seregével

állások ellen. Kiha szntútam az íúta,{ános kavarodást közeledett' Bábolnáig vonultunk vissza, ahol

és déli 12 őrakor sikenilt megszöknöm. Este 6-kor nagyobb csatát álltunk az osztrákokkal' Ez vo]it az

...-ba érkeztem, ahol két úrral ta|áIkoztarrt' Ezek is első titkozetem Magyarországon. Itt fog1'ák el az

Sopronból léptek meg. Érdeklődtek, hogy hova egész Prinz von Preussen zász|őa|jat. Gyanútlanul

igyekszem útlevél nélkül ezekben a kritikus pihentelq még a fegyverük':.11áb.'" volt, amikor

időkben' Gyórbe - feleltem. Minthogy ők is oda hirtelen rajtuk estek az uh|ánusok. En néhány

szándékoztak, eryütt menttink Csornáig. Csornánál |ársammal egyutt ebédnél ültem a vendéglőben. Az

átkelttink a befagyott Rába folyón. A jégtakaró ajtón már nem juthattunk ki, hát az ablakon

beszakadt a kocsi terhe alatt, de hála Istennek, már keresztül kellett meglépnünk. Végre összeszede-

egészen kozel a parthoz. Így is térden felül ért a lőzködtünk és a csata után a Vértes-hegységen

viz. A'parton a honvédek előőrsei tartózkodtak. keresztül vonultunk Tétényig. Itt megint Össze-

it trtrztat ki bennünket kotelekkel' meg hosszú csaptunk a lovassággdr, Svalizsérek, meg

rudakkal, aztán e|vezettek a honvéd táborba, ahol gránátosok voltak. Az erdő szélén egy kisebb

nedves ruháinkat megszárogattuk az őrtvzné|, Az gránátos osztag állott. Jelekkel integettek, hogy áÍ

eryik altiszt adott egy kevés pálinkát és ery katona akarnak pártolni hozzÍnk. Minthogy a legionisták

köpenyt. A két ,űrra| azutítn tovább folytattuk az nagyon gyáván viselkedtek, és egyik sem akart

I
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közeledni a gÍéLnátosokhoz, hát én vettem
magamhoz 5 embert  és átmentem hozzájuk.
Lerakták a fegyvertiket, és- úgy nyi latkoztak,
hozzánk csatlakoznak. Átvezettem az egész
osztagot a mi  táborunkba és átadtam őket  a
parancsnokságnak. Tétényből tovább húzódtunk
Budapestre, ahová estére meg is érkeztünk. A
Lipótvárosban szállásoltak el. Itt jelentkeztem Söll
Vtalis őmagyná|, akj az István Főherceg Szállóban
lakott .  T i ro l i  vadászokhoz akartam bejutn i ,
minthogy a legionáriusok Bábolnánál cserben-
hagytak. Soll őrnagy azonn'i l  fel is vett, és
beosztott a tiioli vadászokhoz.

Pestról Yácra masíroztunk, GÖrgey ugyanis
egyelőre nem akart nagyobb ütközetbe keveredni.
Pesten Görgey, Vetter és Perczel tábornokok
Csányi kormánybiztossal haditanácsot ültek és úgy
határoztak, hogy Gorgeynek nem szabad nagyobb
ütközetet elfogadnia, hanem vonuljon vissza Vác
felé, kedvezőbb allásba. Vácról tartson Lipótujvár-
nak és kergesse ki onnan az osztrákokat. Görgey
azonban nem igazodott ehhez a tewhez, már Vác.
nál megütközÓÍt az osztrákokka|. Az ütközetben az
osztrák generá{is: Götz elesett.'GÖrgey teljes kato-
nai pompával temettette el. Vácról a bányavárosok
felé vonultunk tovább. Először lpolyságnak, majd
Selmecbányának; Göt'gey itt utotte fel főhadi-
széi|ását. Ez január 14-én volt. Innen Körmöc-
bányára indultunk, de az osárákokÍól itt sem volt
nyugtunk; tovább masíroztunk tehát Beszterce-
bány ár a. Itt Összpontosította hadseregét, melynek
egyik vezére Aulich vezérlete alatt Kremnitzler
vo|t, Ez nehéz feladat volt a vezérekre. Itt vírrtrrnk
csatát Turcsek mellett az evangélikus tótok
vezéréve|,  Hurbánnal .  Január 17-én Kmetty
tábornok rövidcsata után szétszórta őket. Liptay
főhadnagy itt léptetett elő engem fővadásznak.
Ebben a csatában esett el Pusztelni főhadnagy és
Kremnitzler százados, aki Aulich tábornoknak volt
az adjutánsa. Másnap az összes fegyvernemek
részvétele mellett eltemett.úk az elesetteket 10 óra
tajban Délben az a|agűton tt Ző|yomba vonultunk
üssza, aho| 24 orán át pihenttink. - Innen Iglóra
masíroztunk, ahol január 28-án nagyobb ütközet
kozben Igló a lángok martaléka lett.

Iglóról Rózsahegyre vonultunk, ahol éjjel 11
őríto| reggelig tartó ütközettink volt.

Megsegyzésül: az iglói ütközet után Altsohlba
mentünk, hogy az ott tartőzkodó Gorgey-had-
sereggel egyesülj ünk. Auli ch tábornok e|batár ozta,
hory hadse r egét a magas Szkotkó-hegységen vezeti
át, minthogy más kivezető út nem volt. Ha Aulich
rendes úton vezette volna a hadseregét' kitette
volna az osztrákok támadásána\ míg ellenben ezen
a hegyen való átkelés bizonyosnak látszott. Mégls
ez az út veszedelmes volt. A számta|an szikla és
szakadék miatt még a 5lalogosoknak is' hát mégaz
ágyúknak és a kocsipark számára| Aulich első éjjel
elrendelte az átke|ést, Zivataros' viharos éjjel volt.
Vaksötét volt és sűrűn hullott a hó' Ilyen időben
menetelt az egész hadsereg: gyalogosok, huszárok'
szekerészek, tüzérek és a muníció. Mind egyszeÍTe
mászta meg a nyaktörő utat. Isten segítségével
másnap Altsohlba értünk, hogy GÖrgey hadsere-
gével egyesüljünk és Klapka seregét felkeressük.
Rózsahegy felé meneteltünk. Átkeltrink a Ziepsz
folyón, hogy Kassa ellen vonuljunk. Innen vissza
menetelttink Kirchdraufra, ahol mi Guyon tábornok
segédcsapatát képeztük. RÖvid pihenés után
Rózsahegyre mentünk a Sturecz hegyen át '
Iszonyatos út volt! Rettenetes télidőben, sziklákon
át, mé|y szakadékok kozÓtt, széditő magasságban
vezetett, félelmetes jeges utakon. A huszárság
segítségére sietett a ttizérségnek, hogy az ágyűkat,
melyeket szét kellett szedni' tovább vontassák'
Csak így volt lehetséges nagy fáradság mellett
átvergődnünk. Ezer veszély kozott vonult az egész
sereg a hegyi úton át a havas hidegben. A mérnök-
és utászcsapatnak előre kellett mennie' hogy a
sziklába utat vágjon és a szakadékokat áthidalja'
Csak azután jottek a gyalogosok és a huszárok,
akiknek legtöbb dolguk a lovakkal volt, minthogy
azok nem tudtak menni a síkos úton. A legtobb
bajlódás azonbanazágyil- és kocsiparkkal volt. 16
órán tartott ez a veszedelmes út, míg a segédcsapat
a hegyger incre ért .  -  K isebb ka lamitásokat
kivéve, nem történt nagyobb baj. Estére átke|t az
egész sereg a hegyen.

Csata után továbbmasíroztunk Késmárkra, ahol
egy napig pihenhink. Itt egy táncestélyt rendezttink,

I
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miközben az osztrátkok Késmárk és Béla között

megtámadtak bennünket. A táncestélyről kény.
telenek voltunk hadba indulni, mely éjjel 11 órától

egész haj nal has adtári g tartott.'
Másnap, 4-én Lőcsén állítottuk fel a főhadi-

szállást. Másnap a tisztikar Gorgey születés-
napjanak és a hegyen való szerencsés átkelésének
megünneplésére táncestély t rendezett, mely
hajnalig tartott. Lőcse és Eperjes kozött fekszik a
BranyiszkGhegy, melyen át egy út vezet. Ezen az

úton vonu|tatta át Görgey hadseregét Eperjesre,
hogy onnan Kassára vezesse. Az osztrátk sereg
megszállotta a Branyiszkó.hegyet és ágyúkkal
rakta meg, igy az átkelést könnyen kivédhették.
Görgey másnap, február 5.én parancsot adott
Guyon tábornoknak, hogy a hegyet az osztrákoktól
tisztítsa meg. Guyon l0.000 gyalogossal, 1500
huszárral9 és 24 ágyúval azonna| útra kelt. Mi,
vadászok voltunk a segédcsapat és a hery lábánal

elterulő úton állottunk fel, innen könnyen szét
tudtuk az osztrák sereget szórni és futásra bírni.
Hanem a hegyre fel a szigoru hidegben, a jeges

talajon, veszélyes volt az út, melyet még növelt a
frissen esett hó. odafönt dörögtek az ágyuk, és a
lovasok nagy zavart okozva csapatainkban, egész

sorokat terítettek |e. Az elesettek rázuhantak az

utánok következőkre, sokakat a leguruló sziklák
ziztakaryon. Az osztrákok fatonköket dobtak le az

ostromló honvédekre, és egész rendeket vágtak
köztük. A.honvédek már nem voltak hajlandók
előremenni, és hátrálni kezdtek. Ekkor Guyon
tábornok odakiáltotta: előre! dupla lénung, a
hátrálóknak kartács! Guyon vezette a roham.
csapatot, mellette Erdősi Imre tábori lelkész,
magasra tartott feszülettel. A roham megújulq s a
pap kialtotta: >Fiúk, kövessétek a keresztet!< és a
honvédek vad erővel rohantak az ellenségnek,
melyet teljesen levertek.

Az ütközet reggel 9 őréttő| éjfélig tartott. Jeges
hidegben, sziklás, csúszós utakon, 25 állásból
kellett az ellenséget kiverni, mely vad futásban
menektilt. Éiret után l órakor fenn voltunk a
hegytetőn. Az osztrákok látták, hory a honvédek
követik őket. Ujházy csapataival kerülő úton a
hegytetőre jött, hogy az osztrákok visszavonuló

útját elvágia. Deym tábornokot kivetette állasából'

aki lőszer és sebesültek visszahagyásával futva

menekült . Az osztrákok visszavonulásának
fedezésére rendelt Párma batail lont teljesen

szétverték a honvédek. Ebből a szerencsétlen
bataillonból egyetlen ember se jutott Eperjesre.

Vagy elestek, vagy fogságba jutottak. Az ellen-

ségtől megtisztítoÍt úton vonult el Görgey csapata

Eperjesre, aho| 24 órás pihenésük volt. A hegyen

olyan rettenetes volt a hideg, hory sokaknak a keze

vagy a füle lefagyott. Február 10.én Kassára

érttink, aho| gyászmisét tartottak az elesettekért,

azatán díszmenetben vonultunk el Görgey előtt' s

amint eléje érek, valami jelentéktelen dolgon

nevetnem kellett; a tábornok nyolcórai kurtavassal

büntetett. Gorgey aznap egy táncmulatságot is

rendezett, és tiszttársaim értem jÖttek. Ágyban

feküdtem és azt mondtam, hogy nem jo| érzem

magamat, de ők már |átti*. a vasra vert kezem, és

kérték Görgeytől btintetésem elendedését. Ejfél

felé meg kellett szakítani a mulatságot, mert az

osztrák ismét támadott.
Innen Miskolcra menttinlq ahol nekem egy 200

főből ál ló fogolycsapatot kellett Debrecenbe
kísérnem. Mkor ag, őr átwette tőlem, azok elárulták

neki,'hogy lány varyok. Egyben gratula|sak nekem,

és különböző verseket írtak emlékül a jegyző.

könyvembe. Egyik gzt irta: >Károly gondolj

Bécsre, ahol egy barátod epedve vár<. Másnap

visszatérve Miskol cra, Egerb e masí roztunk, február

l5.én. Itt bennünket, vadászokat, Dembinszky

seregébe osztottak be. Majd február 26-ín

kezdődött me1 az első harc, a kápolnai csatábaru

mely 27-éig tartott .  Mi bekerítő mozdulatot

hajtottunk végre az ellenséges lovasság ellen, de

szétszortak bennünket' Egyik szomszédomat
lelőtték, egy másik fiatd, vadász kardvágást kapott,

mely a fé| arcát egészen leszelte. A levágott húst

egyszeriien puszta kézzel odacsapta, és azt mon-

dotta: >No pajtás, én a magamét már tnegkaptam,
most már mehetek!< Én egy zsebkendővel

szükségkötést alkalmaztam' Hanem az ellenség

által sorainkon ütött résen benyomult az osztrák

lovasság és szétszórt benntinket az attak e|őtt, Ez

úgy történt, hogy mi tartalékban állottunk és

i*



1998. március Ujpesti Ilelytörténeti Ertesítő

mellettünk huszáraink, Az osztrákok a hegység
zegzugos útjain ereszkedtek alá. Kérdeztem egy
huszártól, hogy nem fel.e a vasemberektől, akik ott
a hegyek felől jönnek? Azt felelte: >Ha megiszom
két garas ára pál inkát,  én is vassá válok!< A
markotányosné toltött neki egy pohár pálinkát.
Éppen arra jott egy ágyúgolyó, és két darabra
szakította a markotányosnét. A felső testét messze
elhordta a golyó.  A huszár azonban nem a
markotányosnét sajnálta, hanem a pálinkát. Azt
mondta. >Jaj de kár, oda a pálinka! Atkozott
svábj a, ezért megftzetsz| <<

Minthogy a lovasság szétszőrt bennünket,
csataláncba fejlődtünk. A talaj nagyon mocsaras
volt, úgyhogy én elmaradtam társaimtól; ekkor
tortént, hogy három el lenséges vértes lovas
üldözőbe vett. Közttink egy patak vize folydogált,
de a uz oly magas volt, hogy a lovak nem akartak
átjönni. A lovasok utánam kiáltottak: >All.1 meg,
átkozott Kossuth kutyája!( Tovább sza|adtam, mig
csak védelmet nem talá|tam egy fíizfa tÖrzse
mögött. ott puskára veffem a lovasokat. Mindkét
golyó tal.ílt, A harmadik lovas megfutott. Nekünk
vadászoknak kétcsövű karabélyunk volt. Mikor a
honvédek megvizsgálták a halottakat, az egyikné|,
R. báró kapitánynál' akit én még Bécsből ismer-
tem, egy arany|áncot találtak a karján és egy
medaillont, menyasszonya arcképével. A másik
halott káplár volt. A kürtösök takarodót fújtak.
Újra osszegyülekeztünk, otth nevű kapitány
elvezetett engem Dembinszky tábornokhoz, aki
ezekkel a szavakkal fogadott: >Fiatalember,
maradjon mindenkor ilyen vitéz' ma megszo|gíit
az arany kardbojtért!< És ott a csatatéren
hadnaggyá nevezett ki. Dembinszky még nem
tudta, hogy fehérnép vagyok. A vezérkar távolról
|áttta, hogy védekezem a három lovassal szemben.
Azután Verpelétnél meg kellett rohamoznunk egy
majorságot, melybe osárák vadászok fészkelték be
magukat. Ebben a csetepatéban egy golyó horzsolta
a fejem jobb oldalát. A kÖtözőhelyre vittek, és
elsősegélyben részesítettek. Azután a tobbi
sebestilttel eryütt Egerbe jutottam, ahol a barátok
kolostorában szál|ásoltak el. Itt lett a titkom
leleplezve. Törzsorvosunk, Lumnitzer' mikor a

sebemet kÓtözte, kénytelen volt csuronvér ingemet
lehúzni rólam, és meglátta keblemet. Azt mondta
csodálkozva: >>Az ezer szentségit! Hiszen a mi
Karolyunk tulajdonképpen leány!( - Ezer trdög
doktor! Kötözzön be, és ne csináljon feltűnést a
dologbó l '  -  A k ö t ö zés után még 48 órát  ot t
maradtam, azután, bár sebestilt voltam, egy 86
fóből álló sebesült szállítmányt adtak kezemre,
hogy vezessem őket  T iszafüredre és onnan
Miskolcra, onnan pedig GyöngyÖsre.

Itt jelentkeztem a főparancsnoknál, Görgey
tábornokná l ,  és kértem a huszárokhoz va ló
áthe|y eztetésemet. Görgey Gáspár táb ornokhoz
ktildott, aki rögtön át is vett és a 9-es Miklós

Afőhadnagy síremléke a Megleri úti temeiőben

huszárezredhez osztott be. De mielőtt a vadá.
szoknál leszereltem volna, végig kelleu ktizdenem
a hatvani ütközetet. >Átkozott fickója, méguto|jára
velünk kell jönnöd!< - mondttk a vadásztársaim,
Hatvanná|, a hídon, az osztrák vadászokka| kézi
tusára kertilt a sor. Bajonet-szúrást kaptam a bal

I
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tenyerembe. A csata után Gyöngyösre mentünk

vissza, ahol eltemettük Braun vadászkapitányt.
Innen Miskolcra kerültem, ahol megkaptam a

huszár egyenruhát. Miskolcról Tokajba, ahol

megkaptam kardomat, sarkantyúmat' meg egy

lovat. Szép barna állat volt, Luci volt a neve. Itt

már amagas lóhátról csaptam a szelet a gyöngyösi

htlgyeknek. Déli |2 ora felé, még ebéd előtt, egy

kis csatát álltunk a rakamazi hídon, a lovassággal

szemben. Ez volt az e|ső ütközet, amelyben mint

huszár vettem részt. Innen kerülő úton, éjszaka,

Tokaj ba térttink vissza.
Tokajból Szolnokra mentünk. Innen nekem egy

23 kocsibó1 á l ló  |őszer-szá l lítmányt kel lett

Komáromba vinni, de míg odaértem, háromszor is

meg kellett szaladni az ellenség elől. Először

Gödöllőnél, mely osztrák kézen volt, másodszor

Ipolyságnál, ahol megrekedttink egy kis szorosban,

és a kocsik csak egyenként haladhattak, meg-

fordulásról szó sem lehetett. A hegység szinte

nyüzsgött az osrtrákoktól. Amikor a parasztok ezt

észrevették, hátam mögött kifogták a lovakat, és

mindent visszahagyva, elmenekültek. Én ugyanis

egy öreg tűzmesterrel az első kocsin ültem. Gya-

logsági fedezetem, mely mindenféle fegyver-

nemből verődött össze, legnagyobb tészt szintén

megszök ö t t .  Nem maradt más tennivalóm,
minthogy kifogiam .kocsimbol az egyik lovat,

ráüljek ahátára, és Ipolyságra lovagoljak, lovakat

rekvirá ln i .  Erre az időre őrségül néhány hű

emberrel az Tregtrizmestert hagytam hitra. Az volt

a szándékom, hory ha nem kapok lovakat, a|<kor az

egész száI|itmányt magammal és a legénységgel

eryütt a levegőbe röpítem' hogy az ellenség kezébe

ne kerülj ön. A hegységben egy paraszttal

ta|á|koztam' aki németül is értett. Tudakozódtam
ná|a, hogy vannak-e a faluban lovak. Mikor

megértette, hogy miről van szó, elmondotta, hogy a

bíró császárpárti, és semmit sem akar tenni a

magyarokért. Ló, mondotta, van elég a faluban, de

a bíró tagadni fogja, csak lépjek fel vele szemben

erélyesen. Bementünk vele a községhÍnára, aho| az

eslaidtek éppen ülést tartottak. Beléptem közéjüb

és kereken 23 kocsi elé lovakat kértem ' Azt

mondotta, hogy az egész faluban egyetlen lovat

sem lehet kapni. A paraszt, akivel beszéltem,

szintén odajott, abirő háta mtgé állt és onnan

integetett nekem, hogy csak kérjek. Mondtam

aztÍn a bírónalq ha negyed órán belul nem kapok

23 kocsinak előfogatot, úgy Ipolyságot min-

denestől a levegőbe röpítem, egyben mellének

szegeztem a pisztolyomat és kiáltottam:

Schwarzgelb Canaille! Halálfia vagy rögtön, ha

félre akarsz vezetni. Erre ő nagyon megijedt, és

száuadosúrnak szólított, és 15 perc alatt elég fogat

állott rendelkezésemre. Azonnal el is indultunk és

szerencsésen Léva elé érkeztünk, hol harmadszor

kellett az osztrákok elől menekÍilnünk.

Minden baleset nélkül szerencsésen Komárom-

Szentpéterre érkeztünk, ahol Gáspár tábornok

gyal ogság i osztagáv a| tartőzkodott. Azonnal

jelentkeztem nála, átadva neki. a számára hozott

sürgönyöket. A tábornok magánál tartott ebéden,

mialatt huszár patrult ldldött ki megtudakolni:

szabad-e a Komárom felé vezető út? Ebédre olyan

kemény rostélyost ettünk, hogy fogga|, kézzel

szaggattuk' Rövid idő múlva visszajött a patrul

azza| ajelentéssel, hqgy 
.az 

ellenségnek nyoma

sincs, és így szabad az út Komárom felé' Meg-

indultam és magam mellé vettem négy huszárt

fedezetnek. Szent-Péteren a postára mentem, ott

ery postakocsit vettem' és a kocsik előtt haladtam.

A 'postakocsisnak egy ezüst húszas borravalót

adtam azza| az utasítással, hogy nagyon gyorsan

hajtson, és a komáromi hídon a postakürtöt erősen

tujja.
Komáromb an már vártíú< érkezésemet, Görgey,

Klapka, Guyon és Mészáros tábornokok és más

vezérkari tiszt, minthogy már a végére jártak a

muníciónak. Gorgey tábornokhoz mentem j elent-

kezni, átadni neki a számára kijelölt sürgönyöket.

Lakosntlyába vitt és aza|att Wagner uzérkapitány

átvette a muníciót. Du. 4 óra volt. Gorgey átment a

másik szobába, és bezárta az ajtőt, míg a

sürgönyöket olvasta. Majd kinyitván az ajtőt, igy

sző|t atisztekhez: >Ímé bemutatom nektek Károly

főhadnagyot!< Mészáros miniszter merész

vállalkozásomért aznap főhadnaggyá nevezett ki'

Ekkor láttam először Rózsa Sándort.'o Ó vo|t az

első. aki 600 emberből ál1ó szabadcsapatáva| a
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hídon át Ujszőnyig vonult, ahol a csata meg-

kezdődött. (300 embere lovon, 300 embere gyalog,

mindannyian kék és fekete csikós ingben és
gatyában; Rózsa Sándor szí"z;adosi rangban volt.)

Másnap visszameneteltem Szolnokra, innen
Cinkotára és azutín Budapestre. Itt beosztottak
Gellért-hegyre, Jónák tuzérszázadoshoz, előbb
azonban egy sürgÖnyt kel1ett vinnem Budára
Görgeyhez' akinek főhadiszál|ása a Svábhegyen
volt. Csónakon mentiink át a Dunán. Az osztrákok
a várból észrevettek és tüzelni kezdtek ránk. A
golyók melletttink jobbra-balra a vizbe csapódtak
le. A Margit.híd közelében átértem szerencsésen,
miután átadtam Görgeynek a sürgönyöket, a
Gellért-hegyre mentem, ahol a mozsárüteg volt
fe|á||itva. Ez május 18-án volt. Jónák századosnak
el kellett lovagolnia a Bresch-titeghez, mely a
Kri sztinavárosb an vol t fel áll í tv a' Eza| att nekem
adta át a parancsnokságot a Gellért-hegyen. A
főtűzmesternek ezeket mondotta: >Távollétem alatt
Károly főhadnagy úr veszi át az úteg pafancs-
nokságát .  Parancsa inak e leget  ke l l  tenni .< A
mozsár mindjárt úgynevezett Brandkugeln-eket
lőtt. Egy l öveget a vár fe|é irányítottunk és
ttizeltem. olyan jó volt ata|á|at, hogy mindjártalz
csapott fel a nyomában. Amikor aatJónak százados
meglátta, vágtatva jott fel a Gellért-hegyre:
>Szentséges egek! Ki tüzeltetett?< A tűzmester
mondta, hogy Károly főhadnagy úr parancsára
történt. Ekkor a százados megveregette a vállamat
és mondta: >Brávó Károly, ma kiérdeme|ted az
aranysarkantyút! Ez a lÓvés még nekem, öreg
katonának sem sikenilt volna erykönnyen.<<

Május 20-árő| Zl-ére ürradó éjszaka volt a vár
általános támadása. Huszártiszt létemre mégis a
gyalogsággal mentem ostromra. A Ferdinánd-kapu
felé vonultunk, ott |étrán ostromoltuk a falakat.
Egyszerre csak a létra felső fokán alló katonát egy
golyó ta|á|ta, ránk esett, és többen néhány öl
magasságból lezuhantunk. Szerencsémre kisebb
horzsolásokkal és zuzódásokkal menekültem meg'
A kovetkez ő |étrin megint csak felmásztam, és az
istálóknál felértem a várba. SÖtét volt, ós íg;l nem
láthatnrk' hory a jász|ak alatt ellenséges vadászok
rejtőzködnek, akik ránk lőve, sok honvédet a

lábukon megsebesítettek. A honvédek ezen annyira
felbőszültek, hogy a vadászokat egytől-egyig
lemészáro|ták. Az ostrom után 3 hétig még a
várban maradtunk. Engem egy régi, egyemeletes
házban szállásoltak el. A halottak még sokáig
fektidtek ott, s midőn éjjel a szállásomra mentem, a
|épcsőházba érve, valami puhára léptem. VJlágot
gyújtottam, s akkor láttam, hogy egy halottnak a
kezére léptem. Így feküdtek még másnap is a

holttestek. Ezen időben a tisztek a kis sörcsar-
nokban és a postán mulatságot rendeztek. Jónák
százados rábeszélésére női ruhában mentem el a
mulatságra. Itt rám ismert egy Mezei nevii tiszt és
így kiáltott fel.: >Hiszen ez a mi Károlyunk!< Ezt
megtudta Görgey, és azt hitte, kémnek akarok
felcsapni. Azonnal ismét eryenruhát kellett öltene.
Nemsokára jott a fegyőr, elvette a kardomat, és
vasra ver.ve |ezárt, Kérdeáe tőlem a fegyőq hogy
tulajdonképpen mit vétettem, mert Görgey aryon

Emléktúbla a Csokonai utcaí hú4falon

I
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akar l övetni. Magam se tudtam miért, és azt

mondtam, hogy számomra még nem öntöttek
golyót. 48 őráigvoltam bezárva. Jónak százados és
Liptay Kozbenjárására, kik miután a tényállást
megtudták, azonna| Kossuth-hoz menve, őt a
valódi tényállásról felvilágosították, s ő azonnal
elrendelte szabadon bocsáttatásomat.

Három hét leteltével Szeged és Dorozsma felé
menektilttink. Dorozsmán a tábori lelkész Jóná{<kal
megesketett. Lz esküvő után mindj árt magamra
öltöttem egyenruhámat. A nászlakoma dorozsmán
volt. Itt hirtelen rajtunk ititt az ellenség, úryhogy
az ablakon kellett menelailnünk. Mégis magammal
vittem szalvétába kötve egy egész turós rétest és a

ló nyergéhez kttöttem. Szegedig kellett vissza.
vonulnunlg majd Lugos és Facsetig, ahol átusztuk
a Marost.'' Augusztus 18-án fogságba estem és
Lippára vittek, ahol át kellett úsznur.rk a Marost.
Arad várába vittek. Az akkori várparancsnok igen
goromba ember volt, különösen a magyarokat
gyiilölte. A várban egy alkalommal tiizesete volt,
és a parancsnokot akkor baleset érte. A lakás alatti
pincében ugyanis nagyobb mennyiségű spiritusz
volt elraktátozva, Szo1gája ügyetlensége folytán a

spiritusz felrobbant éppen akkor, mikor a parancs-

nok az ajtón akart kilépni, a padló leszakadt alatta,
s ő a lángokba esett és odaégett volna, ha a
fogságban lévő Szathmitry ezredes ki nem menti.
Égési sebeibe azért be|ehalt. Halála előtt meg-
mentőjének 50 aranyat adományozott..' Utódja gr.
Thun tábornok lett, aki a foglyokkal emberibb
módon bánt. Miután tudomására jutott, hogy áldott
állapotban vagyok, kiutaltatott számomra egy
magánlakást Hem Áoam városi mérnöknél, a
Keutz utcában. Itt állandó felügyelet alatt állottam.
Egyszer kihallgattak a főtörvényszéknél Buda-
pesten, Üiepuet 5. sz. udvarában, I. em. 11. ajtó
alatt Reischl főhadnagy és Ketzel Íőtörvényszéki
tanácsnok. A kihallgatás után előfogaton azonna|
visszavittek Aradra. Ez még háromszor
megismétlőditt' December 18-án a várba vezettek
Kosfelnitz várparancsnokhoz. Megkértem őt, hogy
férjemet, Jónák őrnagyot engedje a keresztelőre
hozzámjönni a lakásomra, miután minden órában
várom a lebetegedést. December 24.én egy

egészséges fiúgyermeknek adtam életet, mely hírre

férjem, Jónák őrnagy két altiszt kíséretében eljott a

keresztelóre. Még 3 hónapig maradtam Aradon,

azután a foglyokkal eryütt Pestre hoztak, ahol két
napig a Vadászkürt Szállóban laktam. Innen a
zimonyi hajón két altiszt kíséretében Sziszekre

vittek. A tobbi foglyot Péterváradra vitték.

Sziszeknél az egylk a\tiszt megmondotta, hogy már

kíséret nélkúl mehetek tovább. >>Asszonyom! tn

most hazáj ában van, mi most visszamegyünk<.
Irántam tanúsított becsületes magavisel etéért

mindegyiknek 5 forint borravalót adtam. Az ité|et

számomra igy hangzoft: kiutasítás Magyarország

egész teruletéről, Horvátországba internáúva' Ezt a

kedvező ítéletet foldieimnek köszönhetem, akik a

főtörvénys zék'né| allasban voltak. Ók meg büszkék
is voltak arra, hogy egy horvát nő milyen hősiesen

küzdött'
Sziszekről kocsin Zágrábba utaztam, hova

április 24.én délután 2 órakor érkeztem. Édes-

anyám és testvéreim nagy örömmel fogadtak,

miután már 7 évig távol voltam. Csak egy fivérem,

a!,,s, az olasz hadjaratból jött, melyet a Don Miguel

századb an harcolt végi g, szemrehányásokkal és

szidalmakkal fogadott, és gyermekemmel egynft az

első emeleti ablakból ki akart dobni, amlért a

magyarok ná| szo|gáltam. Édesanyám közben-
járására a f ivérem mégis k ibékü1t velem. A

lakosságtól is igen sokat kellett szenvednem. Az

utcán kivekkel és sárral hajigáltak meg és vizze|

öntÖttek le, úgy hogy mar az utcáta se mehettem.

Utánam kiabáltak. Édesanyám akkor elment

Jelaöió bánhoz és mindezt elpanaszolta:. Abán azt

mondta: jojjon anyám másnap velem együtt oda.

Nagyon barátságosan fogadott és mindenről

kikérdezett engem. Azt mondta anyámnak: büszke

lehet a |inyira. (A bán távoli rokonunk volt, s így

tegező viszonyban mondta: >Fanni! Büszke lehetsz

a lányodra..'<) Ekkor kitárta az e|őszoba ajtaját és

bemutatott engerh az ott egybegyűlt tiszteknek,
mint háborús bajtársukat' Büszkék lehetnek -

mondta -, hogy ilyen bátor ftldijük van. Másnap

mindenhol német, horvát és olasz falragaszok
jelentek meg, melyeken szigoruan tiltva volt a

hazáért felkelőket, legyen az férfi vagy nő,
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sértegetni. Inkább büszkék legyünk rá, hogy horvát

nő, bár ellenséges táborban, ilyen vitéztil krizdött.

Ezen tilalom következtében azortű| mindenkitől és

mindenkor nyugalmam volt.

Zágrábban 1851. ig maradtam. Azután ismét

Magyarors zágba j Öttem, nővéremhe z, aho| másod-

szor nőül mentem, Pasch Gyula műfestőhöz, ki

szintén mint hadnagy szolgált 1848-49:ben a tiroli

vadászoknál' Győrben 17 évig laktam, azután 6

évig Komáromban, ahol féqem meghalt. 1870-ben

Budára mentem, ahol 1880-ig maradtam. Azután

Ú ipes t re  ko l t ö z tem f iamhoz ,  ak i  i t t  fes tő  és

mázoló.,,

Közli:Dr Hegyaljai Kiss Géza

Jegyzetek:
1Közlöny 35. szím.
2 Közlöny, 1848, 163. sz.
3 Közlöny. l849,.66. sz.
4 Új Időlq L932,3. sziárrl" Mríriafőhadnary. Képpel.
5 Magyarul: Beck Vilma brírónő: Egy hölgy emlékiratai.

Miskolc, 1901. 83-85. lap.
6 A halálfejes német légió parancsnoka Giron Péter volt'
7 Eztéves. Götz az 1849. április 10-i váci ütközetben esett el.
8 Az itt következő eseményeket teljesen összezavarja a

szerző. Nyilvránvaló képtetenség, hogy a Besztercebiírryiáról
Liptó megyén át a Szepességbe jutott csapatok, a Klpalcíval
való egyestilés végett (!) visszaforduljanak Zo|yomba
(Altsottl), ahol Klapka hadteste sohase járt. Ez a hadtest
rnr{r januárius 3l-én Rakamazra, varyis a Tisza bal WrtJára
vonult vissza.

9 Ez a sám téves. Mindössze 375| gya|og és 150 lovasból
á l lott Guyon átkelő hadosztálya. Vesd össze Breit:
Magy arország 1 84 8 -49-i fiiggetle rsé gi harcrának kato nai
története' I. kötet, 2l8. lap. És Guyon iratai alapján
Szokolyi Viktor:Hazánk,III. 155-156. Dr. H' K. G.

10 Más fomísokból való ellenőrzésre szonrl: ott volt-e RóZsa
Sándor Komárom alatt? Egyesek arra hivatkoznak, hory
csak az Alföldön harcolt, Szinnyei József: Korruírom 1848-
49-ben c. munkája nem említi. Bizonyos, hory a 35 éves
szegény legény ekkor volt virágiában. Kossuth 1848.
december 15-én kelt hirdetményében megerősít i  a
Rózsának adott amnesáiát, vitézségéért. Ha fel is hozziák
ellene, hogy a rendes honvédállományból elbocsátottiák'
mint guerillavezér Komáromnál is éppúgy árthatott az
osztrákoknak, mint másutt szeretett. Lebstück maga is
említi, hory mint szabad-csapat vezérét,látta. Kékinges
harci viseletét nriísok is Lebsttickkel egybehangzóan í{rák
le. Lásd még Gracza: Szabadságharc Tlrténete, III. kÖtet'
IIz-I2L.lap. Dr. H. K. G.

11 Facsetnél' tudvalevőleg, nem a Maros, hanem a Béga

folyik. Ennek pedig azon a tájon olyan kicsiny a nyári
vízil|ása, hogy könnyiíszerrel át lehet rajta gázo|rll

12 Az aradi vár parancsnoka 1849' október 4. óta Howiger
Alajos tábornok volt. A megmentő honvédtiszt pedig
Szathnuáry Mihály, a bácskai huszarok ezredese.

13 Lebstück Mária nevét néha elferdítve írták. Mikár
Zsigmond: Honvéd névkönyv, I89I, 3,72' lapján így
olvasható: özv. Paschné' szül.: Lebstig Miiria nyug. honv.
főhadnary' Budapest.

I

Enléktábla az Újpesti VóroshtÍztÍn
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Kovér lmre:*

Lebstück Mária -Károly huszer
részvétele a szabads ágharc

csatáiban
,,A pénztámríl egy 48-as honvéd főhadnagy ült,

egyenruhában, mellén a koszorús vitézségi renddel,

fején a trikolor-rózsás csákó; napbarnított arcán se

bajusz se szakáll.' . Én ezt az a|akot 1849. májusi

napokban Láttam, akkor még nyalka >legény< volt,

huszár dolmanyban, sarkantyús csizmában. Írtam is

róla valami kilteménfl', _ irta Jókai Mór 1891-ben a

Pesti Hírlapban. IMajd igy zír1aitását:,,Most itt lakik

Úi.Pesten a fiíná|. Szegény sorban van és beteg.

Nem panaszolja sorsát, nem alkalmatlankodok a

hazafiak ajtajan, nem kéreget, nem dicsekszik az

érdemeivel, csendesen megvonul...''

Igen, Ő az, akirő| utcát neveztek el Úipesten,

díszsírhelyet kapott a régs, majd az új, Megyeri úti

temetőben. Síremlékére minden tavasszal sok ürág

és a hőseiknek kijaró babérkoszoru kertiü. Az utolsó

lakóhazan emléktábl a hirdeti hazafias cselekedeteit.

Síremléke egyik oldalan l3 helység nevét vésték

kőbe az utókomak, ahol Karoly néven harcolta végg

a csatatereket, sebeket és halalt osáogatva, és sok

sebet kapva...
Az utolsó vesztett csatája után sem fedte fel

nőiségét, harcos férfitarsaival eryütt, btiszkén vállalta

a sűlyos'börtÖnnapokat is! Sokfelé a szabadságharc

véres csatáinak hőseit Önfeládoá asszonyok százai

ápolták és gondozták. Ezek a lelkes nők a beteg.

ápolás feladatát nemcsak a tábori kórházakban

várllaltak, de ott voltak az ágÍftbzben, go|yőzÍryorban

a harcmező kotözőhelyén is, életüket veszé|yez-

tetve... Lebsttick Mária nem a kínokat, ryötrelmeket
enyhítő, ryógyító, életmentő honleányok névtelen,

hősi magatartására vágyott. Ö csatában, ellensége

szemébe nézve, karddal, puskával, szuronnyal

osáogatja a halált, ferfitarsai kÖzott. Ki ez a,,Károly

huszár''?

A szerző ny.
196&ban.

Lebstück Mária, született: Zágrábban' 1830.

augusztus 15-én. Apja gazdag kereskedő. Kora

fiatalságában Bécsbe kerül, ahol sztiüeinek jómódú

rokonai laknak. A bécsi polgari forradalom mámora

1848 marciusaban a 18 éves leany lelkét is elragadja.

Március l3-an és 14.én még csak koszorukat késát

az if1,ű harcosok számára, de 15-én már nagyobb

tettre szárrja el magát. Női ruháját felcseréli aulista

egyenrúával, puskát ragadva beáll a Giron Péter

vezénylete alatt alakult ,,német légióba'', majd a

jogészzÍsiloa|jba'melynekfőparancmokaColloredó
gróf. Ettől kezdve férfinak tekintette mindenki,

Károly volt a neve! Részt vesz a vérengző utcai

torlaszharcokban, a fegrvertárak megostromlásában a

végső véres ütkÖzetig.
A felkelést leverő ezredek nem kevesebb, mint 38

ezer embe rrei, ta|áiták szembe magukat. Acsbert

helyőrségi parancsnok katonái, Jelaöió eryestilt hada

Windischg rdtz tábornagy seregei. október végén

ebben a véres csatában bal arcan Karoly is sebet kap.

A legnaryobb sebet sávének az jelenti, hory Jelaöió

horvát csapatai is a szabadsíryért fegyvert fogó bécsi

diákok, polgarok véres leryőzőikozitt vannak. Ezt

soha sem felejti el!
Itt, Bécsben először és utoljára, azzal szabadul

meg azüldÖzestől és a börtöntől, hory felveszi a női

ruhájat és kisétal Bécsből ryalog, letörolve arcárő| a

puskaporftistöt. Szerencsésen elj ut Winpassingi g,

ahol egy folyó hídja helyett, csak egy gerendát és

hídkorlátot ta|á|. Ezen tortázta át magát a túlsó

partra' ott két mawaÍ nemzetőrre bukkant, akik

elfogták, mint kémet. Bevitték a faluba és egy

pincébe zirták', A bíró azonban szabadon engedte és

folytathatta útját magyar foldon Vasváron keresztül

Sopronig. Győrbe igyekezett eljutni, ahol férjhez

ekő ískolaí helytörténdí szakkör megszervezése Újpestm,
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ment nővére lakott. Sopronban nem tud megpihenni,

mert Görgey egy hadosáálya cseltárnadást indít az

osztrák csapatok ellen. Ebben a csatazajban jut

tovább, de most már parasászekéren. Csoman tul a

Kis-Rában a jég beszakad a szekér alatt' A honvéd

előőrsök bűzzi]< ki a vízből. Az őrtilzeknél szarítja

ruháit a honvédek kopónyegeibe burkolózva... A

pálinkás kulacsukból is megkínáljak, hory felmele-

gedjék. A megszáradt ruhában azonnal nekiindult

ryatog tovább, másnap Győrbe ért. Teswére örömmel

fogadta.
A kalandot elfeledhette volna, de ő már nem

kalarrdnak tekintette, ami eddig történt. Teljes lelkét

betöltötte a szabadságért való rajongás. Három napot

pihent. Megtudta, hory egykori parancsnoka, Giron

őmary Győrben van, odasietetthozzá. A parancsnok

ráismert női ruhájaban is. Eryenruhát, puskát, kardot

kapott, Máriából Károly lett' Még aznap délben

letette az esküt a háromszinu zászlő alatt. Be is

osztották őrnek Görgey száir\ása elé a püspöki

palotahoz. Ez volt az első szo|gillata maryar zászlő

alatt, és élete végéig hűséges is maradt ehhez a

lobogóhoz.
Győrből kiindulva, szabadságharcunk fontosabb

csatáinak szerény hősével, Mariávaljárjuk végig a

hosszú utat. Harcoljunk vele, az ő kezével forgassuk

mi is a kardot! Próbaljuk í*é|ni megpróbáltatásait,

megfejteni hősi, férfias erejének forrását!

Görgey serege 1848' december 26-án visszavonul

Győrből. Bábolna közelében kerult Károly'az első

ütközetbe a nyílt csatatéren. Vesáeséggel végzodött.

A o.écsi légionáriusok megfutamodtak a ,,|eány,,

buzdító szavai ellenére. A második csatája Tétény

alatt volt Cress könnyű lovasai és grárrátosai ellen: ez

is futással végződött. A kudarc, a szégyen nem

oltotta ki lelkesedését, keresett magárrak méltóbb

bajtarsakat. Budapestre érve beallt a tiroli vadászok

szabad csapatába, melyet Szöll Vitályos őrnagy

szeÍvezett.
' Ezze| a hadseregge| járta be Károly azt anagy

hadműveletet, melyet Görgey tábornok hajtott végre

a bányavárosokon át Branyiszkőig, a csikorgó

hidegben, folyton kettős tiz kizött, sehol meg nem

pihenve.
Pestről indulva GÖrgey serege 1849. január 4-én

Vác felé menet városunkon is áwonult. Az Újpesti

Városháza emléktáblája így örökíti meg: ,,l849.

januar 4-5' éjjelén Budapestről váirosunkon át vonult

Görgey tábornok serege Vác felé. 6-án hajnalban,

városunkon keresztül tiüdozte ery dzsidás század a

Vác felé iryekvő Szötl Vitalyos tiroli szabadcsapat-

beli őmaryot a későbbi vértanút és segédtisztjét Pohl

Ede főhadnaryot.'' Íme 19 évesen előszor Lebstück

Mária is váirosunk földjére lépett. Akkor még nem

sejthette, hory élete utolsó éveit itt éli le fianál.

Kormocb ányán nagy csatára került sor, sok

áIdozatt,a},hősiesktizdelemmel.Itthalthősihalalt:
Pusztelnik ezredes, Kemniczer kapitány, Aulich

tábornok hadsegéde. Ebben a csatában olyan

hősiesen harcolt,,KáÍoly'', hogy dandarparancsnoka

Líptay ezredes, azonta| elől éptette fővadás szá.

Gorgey legragyogóbb haditettét itt hajtotta végre

azzal,hory aminden oldalról körÍ.i'lárt csapatát ery

banyaalaguton át megmentette. Az ellenség lába alatt

kertiüt annak hátiha. Tovább baladva Besáercebánya

már langokban ál1, és a tűzon kereszlul, fáradságos

hegyi irton jutnak Rózsahe5ne. Itt sem pihenhebrek,

*.,t .gy éjjeli támadást vernek vissza' amely 11

órától reggelig tartott. Késmárkon ery pihenőnapot

tartottak.Ahonvédektisáeletéretáncmulatságotis
rendeztek a varosban. Amikor legobban jÍtttik a

csárdást, megdördultek az ellenség agrui.

A táncból a fegyvertáncba kel lett rohanni.

Reggelig tartott a mulatság, de végül az ellenség

fáradt bele. Az állandó megpróbáltatásoknak még

mindig nem volt vége. Következ.elt február 5.e, a

Branyiszkói nap. A szoros elfoglalásában a tiroli

lövészek, Guyon tábornok vezetésével hősiesen

harcoltak. Éiret utan 1 óra volt, amikor elfoglaltak a

szorost és a herytetőn kitíÍáették a maryar zászf,őt.

Eperj esen végre megpihenh ettek 24 őrát,

Kassán Görgey gyaszrrrisét tartott a branyiszkói

ütkozetben elesettekért. Az unnepség utáni

elvonulásnal Karoly éppen Görgey előtt elhaladva,

elnevette magát,mert ahadvezemek ki volt szakadva

mindkét könyökén a egyenruhája. (Nem ért rá

befoltozri.) Ezért a sértésért Karolyt parancsnoka 8

órai kurtavassal btrrrtette és eltiltotta a balról, melyet

a kassai holryek adtak a honvédek tiszteletére' Pedig

Károlyt már akkor tisztként tartották számon. A

btrntetés is a katonai élethez tartozott.

Miskolcon komoly feladattal bizták meg: 200

hadifoglyot szállítson Debrecenbe, amit ügyesen

végre is hajtott.

!
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Debrecenben a foglyok átadása után a vendég-
lőben összeryűlt tisztek egyike ráismert, mert bécsi
rokonánál valamikor udvarolt a lánynak. Tagadni
nem lehetett. ,,Mari kisasszonyt'' anná] szívesebben
fogadta bajtársa. A tisáek örömükben ery albumot
szereztek és abba belBírták emlékmondataikat:
Karolyhoz!

Kóroly a kápolnai csala hőse: alhadnagl!
A szabadságharc egyik legnagyobb csatája

Kápolna mellett 1849. február 26-27-énvolt, amely a
magyarok ü sszavonul ásával végző dott' D embinszky,
GÖrgey, és Klapka csapatai álltak szemben Schlich és

zásilőa|jat be nem kerítették, vagy át nem alltak az.
ellenséghez. GÖrgeynek nem sikerriLlt a jobb szárnyon
rendbe hozri csapatát. A végső vesáeség igen nagy:
|200 magyar, 352 osztrák' Windischgrátz táirata a
csata úán igy sző|t, ,,a |ázadő hordák megsem-
misítve!'' Pedig a dicsőséges tavaszi hadjárat csak
eztftén érte el nagy eredményeit.

A nagy vesáeség ellenére a tiroli szabadcsapat
komoly résá vá]lalt az itközetből. Nary tömegével a
visszavonulást fedezte az országúton' A nehéz
lovasság szétszakitotta a gyalog csapatot. Egyik része
harcban elesett, vagl elfogtak, masik része elfutott a
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Korabeli meghívó a 100. éuforduló városi ünnepségére 1948-ban

Windischgrátz hadtesteive|. Az első nap az osztrákok
kezdték a támadást a felsorakoző magyar csapatok
ellen. Honvédeink az ágy,fués és a nary tulerő miatt
meghátralni kényszeniltek, feladva Kápolnát. Ekkor
még nem volt a csatatéren sem Dembinszky sem
GÖrgey.

Második nap szintén az osztrákok támadtak
először: Schlich Verpelétnél a jobbs zárnyon,
Windischgrátz középen, és igyekeztek bekeríteni
Dembinszky hadosztá|yát. Ez nem sikerült, de
Kápolna visszafoglal ásáért megindult a magyarok
támadása. Ezkezdetben sikerrel történt, míg a fanini

lápos, mocsaras vidék irányába. Károly egyedul
futott az országtlton, feryverét megtartva. Három
feg1rveres, vértes lovas utana" sadalmazv4 fenyeget-
ve, megállásra felsálíwa. Egyszer aztán megállt, egy
oreg fúzfa mögé bújva. Háta mÖgÖtt mély, stippe-
dékes tertiLlet volt, lovasok ide kertilni nem tudtak. A
fa mögül puskájával két lovast lelőtt, a harmadik
megfordult és elvágtatott. Amikor a magyaÍ csapatok
maradéka osszegyűlt, ott kapitány, aki a jelenet
szemtanúja volt, odavezette Károlyt Dembinszky elé,
aki e szavakat intézte hozzá.,,Fiatalember! Leglen
Ön mindig ilyen vitéz! Ön ma az arzny kardbojtot
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szolgálta meg!'' Azonnal kinevezte alhadnaggyá. A

kinevezés után nary feladat veia,Összeszedi a tiroli

lovészek maradványáú, és ezek élén Verpelétrrél egy

ellen5ég által megszállt majorlakot megostromolt és

elfoglalt. Jellemző a vér,es csatára, hogy aki élve

maradt, mindenki sebet kapott. Maga Károly is

megsebesült, egy golyó a fejét súrolta. Nem ment

kőrházba, hanem beköt ött fejjel egy sebesült

szállítmárryt kísért Tiszafüredre. Ezt tartotta most

fontosabbnak! Mire visszatért, vadászcsapatát nem

talalta.
Régi várya volt már, hogy az igazi katonak közé

kerüljon a huszárokhoz. Ezt is elérte. Görgey, Gaspar

tábornokhoz küldte őt, aki Károlyt a Miklós

huszárokhoz osztoÍta be. Nyalka huszár volt. Már

akkor sokan tudták róla, hogy leány. Tizenkilenc

esztendősen, mint leány, huszárhadna1Y: A mai

világban még férfinak is gyermek volna. Erzékeny

bűcsút vett a tiroli lovészcsapatból megmaradtaktól,

mert Hatvanná| taLált rájuk Utoljara részt vett veltrk

a hídon vívott szuronycsatában. Itt parancsnoka, az

óriás termetrí Braun százados is elesett. A csata

hevében őt is szuronydofés érte a jobb kezén.

Bekötött kézze| Gyonryöson, ahol méltó temetést

rendeztek parancsnokának, ő tette a sirjára a

koszorút. Utolsó búcsú volt ez a hős tiroliaktól. Ót

már vártaa huszárélet, újabb csaták, hőstettek.

Nyári Pál szerint, ha önkéntesnek jelentkezik a

fiatal, mind huszár szeretne lenni. Hát miért nem

szerelik fel őket, aztán kis kiképzés után trány a

csatatér? A hozzáértő ,  katonav ise l t -  c iv i l  így

válaszolt: ,,Tudja barátom, ennek alapvető oka van:

egyetlen huszar 232 darabból áll. A csatákhoz szokott

erős ló, eryenruha, kard és puska, puskapor, Iőszer,

zab csak a legfontosabb kellék. Ember Mvan elég.''

Alighogy Károly jobb keze begyógyult, Mis-

kolcon huszár egyenruhát, kardot és sarkantyút

kapott. Paripáját csak Tokajbarr kapta meg. Lovagolni

is jól tudhatott, mert már antap a Rakama.a ponton.

hídon rohamra vállalkozik az ellenséges lovassággal.

Sírkovére vésve a 10. hősi csatahely Rakamaz. Már

az is csodálatra méltó, hogy egy leány ura tudjon

maradni a nyeregnek, kantárnak és kengyelnek, meg

a nehéz lovassági kardnak, és rÖgton rohamra

mehessen és verekedjen. Ehhez valami őserejű
.démoni 

erő is kellett. Ennek az erőnek napról napra

példáját mutatta a csatákban. Innen csaták nélkül

masíroztak a Miklós-huszárok egészen Szolnokig. Itt

rij feladatot kap Karoly: Wagner ttlzér őrnary mellé

rendelik nyargoncnak (futár, hírvivő, különleges

megbízott)
Nyargoncot ftíhadnaggl ó léptetik elő

Kitűnő lovasnak kellett lennie, akinek feladata

árkon-bokron vágtatni a cél felé. Módot is kap erre,

mert a szorongatott Komárom várában fogytán a

Iőszer. Azzd,biz.zák meg, hory 23 szekér lőport és

t ö l tényt szá l lí tson oda.  Adtak mel lé egy ö reg

tűzmestert, meg egy csapat onkéntes katonát

fegyveres fedezetnek. Ez az úga is kalandok egész

sorozatát jelenti. Állandóan ellenséges portyáző

csapatok elől bujdokolv4 azokat Godöllőnél, Vácnál,

Ipolyságnál szerencsésen kikeríilve. végre Léva d'á

ért' Itt a szembejövő menekul $| ar-zal a hírrel allíqák

meg a csapatát, hogy az erdőn átr 'ezető utat a

császáiak foglalták el. Erre a rémhírre a fuvarosok

kifogták lovaikat szekereikből, és lovon elmene-

kültek. A fiatal hadnagy egyedol maradt ott a

tiízmesterrel, mert a kísérő katonák is elfutottak. A

trízrrrestert otthagyva a s zekerekkel,',vi sszany ar galt,,

Ipolyságra lovakat rekvirálni' bátrabb legényeket

toborozni a megfutamodottaknál. Ezekkel azután

szerencsésen elütte a lőszeres szekereit Szentpéterig,

:.ahol rátalálrt Gáspár tábornokra ' Az oreg nagyon

megdicsérte, és Görgey fővezérhez cimzett pecsétes

levelet adott át neki. Görgey mar akkor Komarom alá

érkezett a fő sereggel. Négy huszárt is kapott

kíséretnek a szekerek mellé. Hajnalban érkeáek meg

Komarornba, ahol Károly átadta a levelet Görgeynek.

Antap délben volt a csillagsánc felszabadításanak

véres, nagy ütközete. A harc után' 1849. április22.én

Mészáros Láu:ár hadtigyminisáer Karolyt kinevezi

ffihadnagynak.
Budavór vkszlfogldósa

Úgy látszott, hogy a tavasá hadjáratban sikerül

visszaszere mi a forradalom elvesátett lendriletét, a

nép hitét, lelkesedését. Horyan is ttírheti a neÍrzet,

hogy fővárosa idegen uralom alatt van? Kossuth a

nemzet becstrletére hivatkozott. A tábomokok győzri

akartak. Görgey harmincezres sereggel köri|zárta a

várat. Hősirnh Károly főhadnary így kertrlt seregével

Budara. VárosÍomoknál a huszár csak ryalogosként
használható. Károlyt Jónák József tuzér őrnagy

mellé osáották be, aki a Gellért-hegyen működő

bombavető mozsártelep főparancsnoka volt' Görgey a
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Kis-Sváb-hegyről és a Gellért-hegyről l övette
trieérségéve| avérat.

A ftata| főhadnagy itt kapta a legveszélyesebb
sebet: nem Karoly, hanem Mária sávébe; szerelmes
lett a hős tt izérparancsnokba. Maga is nagyon
megijedt ettől a mámorító szenvedélytől, és hogy
véget vessen neki, a halálnak rohant. Nekirohant a
golyózápomak.

Május 20-Ír;. éjjel a dontő rohamra Karoly főhad-
nag1v az élére all az önkénteseknek, akik vállalkoaak
arra, hogi a Ferdinánd-kapunál létrakon feljussanak a
bastya fokara. Nem tala]ta meg a haláLlt, de megtalálta
helyette a boldogságot. Szerelme viszonzásra ta|á|t,
Egy tábori lelkész elrendezett mindent. (Bár később
nem ismerték el hivatalos eskrinek.) Három hétig
tartott a visszafoglalt Buda vÍrában a mulatozás' a
grőze|em és a szerelem mámora. Ez a nagy boldog-
ság nem illett össze a huszárfőhadnagyi egyen-
ruhával. Gyorsan meg is akart szabadulni tőle, de ez
nem ment könnyen. Népviseleti ruhát öltött. Egy
tancmulatságbarr, ahova vesáére ő is elment, ráismert
e5' hizérkapitány. ,,Nini! Hisz e hölgy nemróg a mi
Útegrinknél szolgált, mint huszártisá!'' E szóra rögtön
elfogták és a József.bástya. bortonébe zárták, A
főparancsnok ítéltte szigorú: ,,Akár kém, akár
szökevény az á|ruhába öltozött, főbe kell lovetni!''
Negyvennyolc óráig volt siralomházban. Ez a|aÍt
azonban férje, Jónák őrnagy és Sebess térparancsnok
Kossuthhoz siettek és elmondva a regényes igaz
történetet, kieszkozolték a kegyelmet, d,e azzal a
föltétellel, hogy Károly vessen véget a színész-
kedésnek: ves/e fel újra az egyenruháját, és menjen
csapatának zász|őja alá. Ekkor már elkezdődott a
csapatok visszavonulasa. Kevesen tudták, hogy észak
fe|ő| az orosz cári szuronyos, dzsidás csapatok
tizezrei menetelnek hazánk felé, hogy újabb
évtizedekre rabbá tegyék a nemzetet,

Pesttől Dorozsmáig meg sem á]ltak a huszárok, ott
a támadó ellenség kényszerítetie őket Szegedre
huzódni. Folytonos csaták kozben huzódtak Lugosig,
onnan Facsetra, ahol az ellenségtől uldözve áttsz-
tattak a Béga folyó vizén. Itt fogta el az ellenség
Karolyt is és ütték Aradra. Ez|ett Mária fő\adnary
uto lsó  csatahelye.  E lbúcsúzott  leghűségesebb
baráqilől: lovától és jó feryverétől' Rab lett. A ma-
ryar fogoly tisáeket az Aradt várbÖrtön legsötétebb
kazamatáiba zárták. Az első várparancsnoka túl

szigorú ember volt, talán ezért robbantották fel a
parancsnok lakosáalyát, aki sebeibe belehalt. Thun
gróf jott Aradra utódnak. o emberségesebb volt.
Megtudva, hogy Károly tulajdonképpen Mária, és
hogy áldott állapotban van, kiengedte a börtonből,
hogy magánszálláson lakjon, katonai őrizet a|att.
Közben e|jott az idő, hogy megszülje gyermekét.
Kérte a parancsnokot, hory sántén fogoly férjét ery
napta engedje ki keresztetőre. Igy eryütt ünnepel-
hették fiuk kereszte|őjét' Két tüzérkáplár volt a
keresáapa.

Három hónap mulv4 női ruhában, csecsemővel a
karján a foglyot és gyermekét előbb Pestre, majd
Zimonyba szá||itották. Innen két katona kísérte
Sziszekre, ahol tudtára adták, hory szabad. Horvát
földon.

Szüleinél, Zágrábban három évig maradt. Itt
osárák katona testvérével kell harcot vívnia, és a
horvát lakosokkal, akik sáda]maztáLk, kővel dobáltak.
Ie|lemző, hory Jelaöió bantól kapott oltalmat.

Természetesen visszakívankozik hősi csatáinak
színhelyére, Magyarországra. Győrbe ment lakni,
aho| 21 évet élt boldog házasságban második
fé{ével, a festő Pasche Gyulával, aki szintén harcolt
és hadnagy volt a szabadságharcban. Férje tralála
után került fiához Újpestre, és itt é|t ha|átáig.
Csendesen, szerényen, ahogyan két harcos évét
végl gkís {rve megszoktuk.

Idézzílk csak fel abevezető sorokat, Jókai szavait,
hory jól megsegez'zíJk: ,,Nem panaszolja sorsát, nem
alkalmatlankodik a hazaftak ajtaján, nem kéreget;
csendesen megvonul.'' És a végén hozzát,eszi: ,,A
itéz amazon, a hős huszárfőhadnagy kiszenvedett.
Ez évben tették le örök nyugalomra, katonai parádé
észeneszó nélkül, l892. május 3o-án.,,

Megismerve életutjanak legszebb két évét: a mai
fi atalokat cs el ekvő hazaszer etetre, önfel á| do ző
bátorságra" multunk megismerésére, megbecsülésére,
céltudatos életre kell, hory példája lelkesítse.
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Bánoné dr. Fleischmann Marianna:*

A settlement hazai megtestesítője:
Egyetem i Szociál pol iti kai

|ntézet - Ujpest
150 éwel eze|őtt, az 1830-as évek elején alakult

kr Újpest' a mai Budapest IV. kerulete. Születésé-

nek idején a hazat ipar fejlődése még nem indult

me g' Hazánk ki fej ez ett en mező gazd as á gi term el é st

végzett, és még az I. vl|ágháború előtt is agrár

ország vo l t .  Lakosságának mintegy 60oÁ-a

mezőgazdaságból élt, csupán 24oÁ do|gozott az

ipar, kereskedelem és kozlekedés tertiletén.'

Az ]840-ben megalakult Újpest alig félszaz
esztendő alatt Magyarorszag egyik legnagyobb

iparvárosava fejlődc)tt, Ehhez hozzájárult a

település kedvező f ö ldrajzi fekvése _ a Duna

mel let t ,  kÖz lekedési  csomópontban és Pest

kozelében helyezkedik el -, valamint a helység

foldesurának, gróf Károlyi Istvánnak alapító levele,

melyben a letelepü|ők számára teljes ipari és

kereskedelmi  szabadságot ,  va lamint  va l lás i

egyenjogúságot biztosított. Így az a|apitő levél a

szabad vá||a|kozás akadályait - ellentétben a

korabel i  szokásokkal  és t ö rvényekkel  _ a

településen megszüntette, hangsúlyozva, hogy

senkit nem akadá|yozhat meg nemzetisége, vallása

abban, hogy olyan Önálló vá||a|kozítshoz fogjon,

amlhez kedve és tőkéje van' Az ipar terén minden
megkotés nélktil engedélyezte bárm1|yen gyár

a|apitását és bármilyen ipar gyakorlását. Minden

telepesnek előre alá kel lett magát vetni azon

szabálynak, hogy céhet nem alapíthat, sem pedig az
ipart  megszorító  k ivá l tságos jogokat  nem

szerezhet. A kereskedelem terén az okmány
hasonló szabadságot biztosított, pl. a Dunán szabad
kikötőket engedélyezett. A község autonómiája is

e lősegítet te a szabad ipar i  fe j l ődést ,  vezető
testületébe _ vallás és nemzetiségre való tekintet

nélkiil _ b evál asáhattak minden házb i rtokost.'

Mindezek következtében Ljpest 1akossága

1870 és 1910 között l0 évenként megsétszerező-

dött ( 1 870-ben 67 22 lakosa volr l 9 1 &ben 5 5. 1 97).

Hazánkban az iparosodás fo lyamata a

németekkel, csehekkel, szlol'ákok]<al, osztrákokkal,

valamint a zsidősitggal indult meg. A gazdag zsidő

Lőw, Neuschloss és Wolfner családok _ az e|ső

nagy manufaktúrák alapítói _' valamint az Újpest

e|ső házát és serfőzdéjét 1831-ben felállító sváb

Mildenberger családok mellett az újpestr lakosság

nagy részét _ főleg kezdetben _ idegen nemzeti-

ségű k is iparosok és k iskereskedők a lkották,

zÖmükben céhekbő l  k iszoru l t  egyének vagy

munkanélküliek, olyan személyek, akik munka-

a lka lomra,  vá l la lkozás i  1ehetőségre lestek '

Hasonlóan Pest.Budához, |Jjpest a ktilönböZő

bevándorlók gyűjtőhelyévé vált, akiket a főváros

nem tudott, Yd1Y nem akart befogadni, ezért őka

k öze l i  Ú jpesten te lepedtek le  és keresték

boldogulásukat.
Újpest lakosságán ak 60-7 0%-a kezdettől fogva

az ipuban dolgozott. ,,A s:a:adfordutón Újpest a

fővdros kc;rnyékén a ,-arosi munkaslakossag

aranyat tekintve 4. helyen allt. ]0 év múIva ]9]0-

ben már Újpesten éIt, nemcsak létszamat, de

lakossagon beliili aranyat tekintve is, a legtribb

munkas. ]0 év alatt megelőzte Csepelt, Erzsébetet,

Albertfulvát. A harom helység munkasl-étszama

együttesen sem érte el az újpesti munkas-

létszámot,,'. 1910-ben Újpesten a gyán munkásság

52oÁ-a az 500 főnél t öbbet  fog la lkoztató

nagyüzemekben dolgozott. Ez a |egmagasabb

nagyüzemi koncentrációt jelentette országos

*A szerző glógyszerész, kandiddtus, orvo$örténeti kutató.
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meretben' tu|szárnya1vaBudapestet is, ahol ez csak kultúra elsajátítás ába és a cé|kitíizések meg-
-. . .: \.o|t. valósításába.

.{ nagyipar kiugró _hazai viszonylatban korai -
:oIodesének eredménye, hogy a korszak ellent-
:nondásai is jóval előbb és koncentráltabb formá-
ban mutatkoztak Újpesten, mint az ország más
teniletein. Az ipan munkásság nagyfoku kiszolgál-
mtott sága, az újpesti lakosság nyomora' a lakosság
robbanásszerű novekedésével  egyre rosszabb
lakásviszonyok' az e|égte|en táplálkozás és az
ezekből fakadó közegészségügyi árta|mak,
valamint a népbetegségek kiemelkedően nagy
száma hosszú időkig kísórői a településnek. Az
újpesti nyomor a korabeli sajtó állandó témája volt.
Szóra bírta forradalmi koltőnket, a fiatal Ady
Endrét is, ahnek,,Álmodik a nyomor'' című versl
dÖbbenetes erővel rajzo|ta meg a századforduló
Újpesq ének viszonyait.

Az ipan fejlődés eredménye volt tovább á az is,
hogy Újpest a századfordulón már komoly erőt
képviselő munkásos ztá||ya| rendelkezett .  A
munkások kovetelésére egymás után alakulnak meg
az egészségügyi intézmények. ot jól mríkÖdő
kőrház mellett, az egy főre jutó kÖzegészségugyi
kiadások is itt voltak a legmagasabbak, va|amint az
egészségügyi szakember-ellátottság terén is messze
kiemelkedett Újpest a peremtelepülések kozül. Az
állami gyakorlattól eltérően a szervezett
munkásság a kulonboző eryesületek hívták életre
az itteni kőrházak, egészségü gyi intézenek nagy
részéÍ,, és biztosították fenntartásukat is. Ezek az
intézetek igen sok anyagtr nehézséggel kriszkodve,
példamutatőan biztosították Újpest és kÖrnvéke
lakosságának egésaégugyi ellátását' amit a uá,o,
képviselőtesttileti jegyzőkÖnyvei is bizonyítanak.

Az a tény, hogy a sok egészsésugyi intézmény
ellenére a na1y iparváros egészségügyi viszonyai
nem voltak kielégítők és a lakosság morbiditási
mutatói nem jawltak, kétséget kizárőan bizonyí-
totta, hogy a magas szintű egészségügyi etlátás
megvalósít ásához nem elege nd,ő az egészségügy
tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, hanem
alapvetően szükséges a szociális viszonyok, az
élet. és munkakönilmények vá|tozásais, valamint a
lakosság széleskÖrű bevonása az egészségtigyi

Az iparváros másik sajátossága, hogy a nép-
betegségek leküzdésére o lyan egészségt igy i
intézmények is létrejÖttek, melyek országosan
úttörők, sőt világviszonylatban kozismertek és
látogatottak voltak. igy a Főiskolai SzociáIis Tblep,
a későbbi Egyetemi SzociáIpolitikai Intézet,
valamint a nag1lhírű dr Górdi Jenő szociáldemok-
rata képvis e|ő á|ta| a|apitott Munkaterápiás TBC
Gondozó, Gyóg,,i skola é s Gyóg,,óvoda,

Az Egyetemi Szocialpotitikai Intézet _ mint a
Közgazdaságtudományi Kar kutató és gyakorló
jntézete - a mag/ar settlement megtestesítője volt
hazankban. Ennek megfelelően ,,az ilyen intéz-
ménynek a munkás és tiltatában szegényebb
néposztalyok által lakott városrészekben kelt
mintegy letelepednie: (to settle), hog1,, a szegény
nép, mint jó barátot, mint jó szomszédot mindig
kannyen igénybe vehesse, és az intézet munkatarsai
is a szegény népnek minden ügyében-bajaban
kc;nnye n segítsé gére lelte ssene k,, .'

Az Intézetben folyó szociálpolitikai munka
magvát az a tudományos és gyakorlati munka
képezte, mely 1905-ben Kolozsvárt tndu|t e| az
Erdélyi Múzeum EgyesüIet Jog és Társadalom-
tudomaÍtyi S z ako sz talyanak megal akul á sával. Itt az
erdélyrészi jogászok és a társadalmi kérdéssel
foglalkozó szakemberek tomÖniltek, és a kozös,l
munka során kiváló eredmények szüIettek. Már 3
évvel a megalakulás után, 1908-ban az iskolán
kívüli oktatás kolozsvari szervezete, a Néphivatal,
a fiatalkoruak Partfogo Eg,,esülete, va|amint a
Tiidő b ete g-gondoz ó j e|ezte úttÖrő munkásságukat'
Ekkoriban ismerte fol a kolozsvári foiskolai ifúság
azt atársadalmi kotelességet, hogy a munkásnéppel
közvetlen foglalkozzék, munk áját, ha|adását
segítse és vele kapcsolatot tartson.6

A szociális intézmények munkája során már
1909 végére kialaku|t az a nézet, hogy az intéz-'
ményeket egységesíteni kell. En. akülföldi (angol'
német) settlement tapaszta|atai is indokolták. A
szociá l is  mozgalom és az abból  táp|á|kozo
szoci ál politi kai intézmények kÖzponti tel ephelyétil
Budapestet jelolték 1<t. En, részben az itt é|ő nagy.

I
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számű munkáslakosság indokolta, másrészt a

legintenzívebb és legszélesebb körű társadalom-
tudományi oktatás a budapesti egyetemeken és
főiskolákon folyt, ami a munkát nagyban segít-
hette. A budapesti főiskolai if iúság nagyobb
esoportjai már ekkor erősen szervezkedtek - a
tanulmányaikat kiegészítő _ szociális munkára. Így
számitani lehetett arra, hogy az Intézet munkáját
segíteni fogák.'

Ezen meggondolások alapján iött létre illetve
épi)It fel Újpesten, Budapest legnagyobb ipari
elővarosaban, a Főiskolai Szocialis klep I9]2-
ben, Károlyi Laszló gróf és Újpest varosa által
adornanyozott telken, az Erke| u. 26. szám a|att,
Korb Flóris műegyetemi tanár, műépítész tervei
a|apján. Igazgatoja dr. Erődy Harrach Béla, a
közgazdaságtudományi kar nyilvános rendes
tanára, helyettese, dr. Hilscher Rezső egyetemi
magántanár volt.

A Főiskolai Szocialis klep zavartalan munkáját
csak az I. világháboru után kezdhette meg. A Köz-
gazdaság!,ldomanyi Kar 1 étesítéseko1 I 920.b an a
Főiskolai Szociális Telep igazgató tanácsa az inté-
zetet és az abbanszervezett szociálpolitikai munkát
felajánlotta az egyetemnek, és ennek munkájában
önálló a|apitványként, mint közgazdaságtani és
szociálpolitikai tanszékek intézete vett részt. Ettől
fogva mint Egyetemi Szociálpolitikai Intézet vé.
gezte szociális nevelő és kutató munkáját.'

Az Intézet ffi fel adatának teki ntette :
1. A szociálpolitikai, szocialhigiéniai, nevelés-

ügyi és munkásvédelmi intézmények egyesítését,
és olyan erységes vezetési módszerek biztositását,
amelyek segítségéve| az arra rászoruló osztályok
számára a közvetlen és maximális segítséget képes
megadni.

2. A külÖnböző munkák kapcsán nyert adatok,
tények gyűjtését, rendezését és értékelését a továb-
bi célkitÍízések és feladatok során, valamint az e|ért
eredmények ismertetését tudományos és népszerű
kiadványokban.

3. Az elméleti és gyakorlati tapasztalatok, té.
nyek birtokaban rneghatározta a társadalom nevelé-
sének általános alapelveit, továbbá azokat M egy-
séges és egyetemes szempontokat, amelyeknek a

társadalmi munkások képzésében a j övőben

érvényesülni kell.
Az Intézet munkáját három osztéiy |átta e|: a

népegészségügyi, népműve lé si és népvédelmi

osztály. A népegészségrigyi osztá|yt - melynek

vezetője dr. Somogti Zsigmond volt * a szociális
egés zs égü gyi vonatkoz ás ok vi zs g áiatár a szerv ez-

ték. Feladata volt a népbetegségek elleni intéz-
ményes küzdelem a győgyito on'osi és szociál-
higiénés munka által, valam|nt. az ekozben talált
eredmények és megfigyelések feldolgozása és
értékesítése a küzdelem megszervezésének
e| őmozditÍts a érd ekéb e n.

Az osztá|y l étesüléséb en a s e ttle m e nt-gondo| at
ereje nyilatkozott meg. A mozgalom eg1'rk célja
ugyanis azvo|t, hory a szegényebb néposaaly lak-

ta vidékeket olyan intézményekkel lássa el' ame-
lyek a hatóságok ktilonboző iranyu lnÍnyzo tevé-
kenységét pótolják vagy a meglevőket kiegesátik.
A népbetegségekkel való rendszeres foglalkozás az

Intézet keletkezése idején hazánkban még majd-

nem ismeretlen fogalom volt. Tüdőbeteg-gondozó
csak Újpesten és Kolozsvárt műkodott. Utóbbi
helyen is a settlement gondolat szewezte meg' A

venereás beteggondozás eszméjét az intézettel egy

időben Németországban vetették fel elsőként' A

settlement jellegnek így az osztá|y funkciója telje-

sen megfelelt, mivel biztosította ezen az elhanya-
golt területen a szociális egészségügyi munka
kibontakozását és megvalósulását.n

A gondozók munkájaban és azoknak tÖkéletesí-
tésében nary lépést jelentett azIntézet és az oTI
közott létrejott munkaközösség, mely a Tüdőgon-
dozőban már ]'926-ban, a Nemibeteg-gondozóban
pedig 1923. január l-jén kezdett dolgozni. A mun-
kaközösség cé|ja az volt _ itt szintén a settlement-
elv jutott érvényre _, hogy a tbc és a nemibeteg-
ségek _ mint fertőző betegségek _ elleni ktizdelem

egyformán kiterjedjen a pénztán betegekre és a

nem pénztári szegényekre. E'zt a két betegség
fertőző és idült jellege indokolta.

I920-ban a Szociális Telepen tüdőbeteg-
gondozó' nemibeteg-gondozó, röntgen laboratóri-

um, orvosi laboratóriu m, 192l.től önálló Vegyvizs-
gáló Allom ás, |923-től on-torok-gége-ful rendelés
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működött. Az Intézet teki ntélyes b etegforgalmat
bonyolított: így pl. 1920-ban 2.066, I925-ben
37.248, 1928-ban 194.030, 1932-ben 233.622
kezelést végeáek. A betegek foként Úipest lakos-
sága, va|amint a Budapest környéki települések
lakói kÖzül kerultek ki, és több mint 70oÁ.uk ipari
munkás volt.

Azlntézet munkájában a tudományos elmélet és
a gyakorlat egységben fonódott ossze, aminek
köszönhetően csodálatos eredmények születtek. A
gyakorlati munka során igen sok embert vizsgáltak
és gyógyítottak. A győgyitő munkával párhuzamo-
san - a vizsgálatokra építve - kutatták és feltárták a
népbetegségek és a szociális viszonyok kapcsola-
tát, igy _ többek között _ a tbc terjedésének össze-
függését a lakás-, kereseti és élelmezési viszo-
nyokkal.

Az osztá|y működósének legfontosabb feladata a
tbc elleni küzdelem volt, amely főleg az ország
ipari munkás és mezőgazdasági rétegeiből szedte
á|dozatait. Újpesten _ ebben a rohamosan fejlődő
ipari központban _ kül önosen elterjedt. Ehhez
sajnos minden feltétel adott volt, ezért a gumőkór-
ha|á|ozás a budapesti és az országos átlagot is
meghaladta.  1913-1915-ben p| ,  az országos tbc
mortalitás harmincegy tizezre|ék volt' ugyanakkor
Ujpesten Ötvenegy Í" izezre|ék. 'o A mel lékel t
táb|ázat, amely Czoma, Petrilla, Bakacs és MeIIy
adatai alapján készi|t, T90I-1948 közÖtt mutatja be
a tbc ha|álozásokat Budapesten, Újpesten és a
peremtelepüléseken. Újpesten az ad'atok szinte
mindig a legrosszabbak.

Az Intézetben végzett. kutatások kimutatták,
hogy a tbc a nyomor betegsége, amely elsősorban a
rbsszul táp|á|t, egészségtelen lakásokban lakó, ipari
munkások ktréből szedi á|dozatait. I92O és 1928
kozÖtt Újpest kb. 57.000 főnyi lakosságábo| 25oÁ,
azaz 14.II7 egyénjelentkezett vizsgálatra a Tbc
gondozóban. L2,6oÁ-ná|, azaz minden második
személynél (71L7 fő) állapítottak meg tbc-t. Ebből
|2,4 oÁ, ipari munkás volt.'' Feldolgozták a tbc
ter.1 edését Új pesten lakóházanként csoportosítva.''
A vizsgálatok rávilágítottak a tbc és a lakásviszo-
nyok Összefilggésére. Az 1928. év végéig megvizs-
gá|t2568lakás koztil: egészségtelen lakás volt 613,

vag;lis a lakások 24oÁ-a. A
helyiségek száma szerint
mutatták:

csak 1 szobából ál1ó lakás volt 45T _ I7,6o/a
1 szoba-konyhás lakás 1809 - 70,40Á

2 szobás lakás 265 _ |1,3%
2 szobásnál naryobb 43 _ L,7oÁ

A megvizsBá|t2568lakás közül :
I24 -  4,8oÁ o lyan,  amelyben 1 szobában 1

személy lakott
389 -15,2oÁ olyan, amelyben I szobában 2

személy lakott
573 - 22,4 oÁ olyan, amelyben I szobában 3

személy lakott
593 - 22,9 oÁ olyan, amelyben I szobában 4

személy lakott
391 -15,3 y;o olyan, amelyben 1 szobában 5

személy 1akott
245 - 9,6 Yo olyan, amelyben 1 szobában 6

személy lakott
253 - 9,8 yo olyan, amelyben 1 szobában 6-nál

tobb személy lakott

A megvizsgált lakásokban egy fekvőhelyen :
egyedül 1487 -57,90Á a|udt
másodmagával 1003 -39, ToÁ aludt
harmadmagával 66 - 2,5oÁ a|udt
háromnál tobb , 12 - 0.5oÁ a|udt

A ttidőbetegség és a beteg szociális helyzetének
osszefüggésére további adatgyiijtéseket is
végeztek. 2000 gondozás a|att állő tüdőbeteg
adatait dolgozták fel és a tüdőbetegek kereseti
viszonyait vizsgá|ták.l3' 14 A vizsgá|at körébe vont
2000 család kÖztil 820 családban azt ta|álták, hogy
az egy személyre eső kereset heti 8 pengő alatt
maradt' Ha ezt az összeget az akkori lakbérek
viszonylatában vizsgáljuk, a következők állapít-
hatók meg: csak egy szobából altó főbérleti lakás
heti bére 7,03 P volt, szoba-konyhás 7,42 P,2
szoba-konybás 12,51P. 3 szoba-konyhás |7 P. ̂ z
albérletben lakó tüdőbetegek á|ta| fizetett lakbérek
összege átlagosan heti 5,48 P volt. Az Intézet

megvizsgalt lakások, a
az a|ábbi megoszlást
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vizsgálatai kiderítették, hogy a 820.család 90 %.

áná| a fizetett lakbér a család összkeresetének 40.

50 oÁ-Í,t tette ki. Ha emellett figyelembe vesszük a

kor árait (l kg marhahús 2,30 P.be, 1 kg zsir 2,24

P-be, 1 kg kenyér 0,43 P-be, l mázsa szén 7,81 P-

be, 1 férfiruha [II. rendű] 51,20 P-be, 1 pár női

cipő 25 P-be, 100 g oleum jecoris 4,80 P-be, 1

doboz Thyreoidea tabletta 3,10 P-be, 50 gramm

Spir. 'Salicylatus 1,58 P-be került) kitűnik, hogy

olyan összeg á||t ezen családok rendelkezésére,
melyből' még a legelemibb létsziikségletek
kielégítését sem lehetett biztosítanl. Ennek a

ténynek további következménye az volt, hory a
820 családban - az esetek 4|oÁ.ában _ a kereset

hiányából következő elégte1en táplálkozást és
ruházkodást feltétlenül ama okok kozé kellett

sorolni, amelyek a tuberkulózis megbetegedést
e|őidézték.

Az Intézet tevékenységének másik igen fontos
tenilete a nemibetegségek elleni harc volt. Ezt
külonosen indokolta nagy elterjedésük, népesedés-
politikai jelentőségrik, mely a születések számának
csokkenésében és az é|ettartam megrövidtilésében
nyilvánult meg, valamint az a körülmény, hogy
elterjedéstikben a szociális tényezőknek elsőrendű
szerepük volt.

Az Intézet nemibeteg-gondozój áb an |920.1928
között 8247 egyén jelentkezett vizsgálatra. Ezek
foglalkozás szerinti megoszlása a következő volt:''

Az 1920-1928.
köztil :

ferfi volt 5567,
vagyis az összes új jelentkezők 67,5aÁ-a

nő volt 2680 32,5oÁ-a

A Nemibeteg.gondozó munkájának fő területei

a következők voltak:
1. A je lentkezők megvizsgálása'  a betegek

felkutatása;

2. gy(:gykezelés folytatasa a gyógyulásig renitens

b etegek fi gyelmeáetése, kőrhÍub a utalás a;

3. családtagok védelme;

4. hiaassá$ités előtt vizsgalatolq tanácsadas ;

5. felülágosítas és propagándamunka.

A venereás betegek e||átását az egész agglo-

merációban csak Újpesten végezték,' 2 gondozó

években jelentkező új betegek

t

őstermelő 33 eryén,
varyis az összes új jelentkező 0,4oÁ.a

ipari, ryári munkás 6770 82,|yo

kereskedő I57 |,9oÁ

tisztviselő 594 7,2oÁ,

háztartásí a|kalmazott 693 8,4oÁ

jpesten lakott 7|| egyén - 83,60Á

Rakospalotán 7g2 g,6yo

Vidéken 338 4,loÁ
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műkÖdött 9 orvossal és 2 védőnővel.'u
Az Egy etemi Szociálpolitikai Intézet Nemi-

beteg-gondozőjának feladata volt a venereás
megbetegedéseken kívul a bőrbetegségek kezelése
is. Újpesten igen fejlett vo|t az asztalos- és bőripar,
melyeknél a bőrfertőzések száma igen nagy. Az
ipari munkások száma 1928-ban mintegy 23.50O'
és 2.400 tanonc volt. A vizsgá|atok azt mutatíák,
hogy az összes bőrbetegs égek 78%-a az ipari
fogla lkozásokból  eredt.  Az össz lakosság évi
ekcéma morbiditása át|ag t3,1 Ya-ot mutatott. Az
ipari bőrbetegségek okozta munkaveszteség az
|928. évi táppénznapló szerint 1086 hét volt. Az
Egyetemi Szociálpolitikai Intézet végezte az
újpesti iskolák bőrbetegségeinek kezelését is. Az
1928. évben 62oa gyereket vizsgá|tak meg,24
újpesti elemi és polgári iskola valamennyi tanuló-
ját. Fejbőr ekcémát 28 esetben, fejtetvességet
f iúknál I 0oÁ -b an, l ányokn ál 4Oo/vb an ta| á|tak,| 1

Az Egyetemi Szociálpolitikai Intézetben ezen
kívül orr-fiil-gége-torok rendel és, orvosi laboratóri-
um működott. (Beteganyagukat a kozolt kimutatás
szemlélteti.) A népegészségury érdekeit képviselte
az 1921-ben létrehozott onáltó Yegyvizsgaló
Állomás, melynek elődje az I916-ban létesült
országos Chemiai Intézet Ú1pestt Kirendeltsége
vo|t.  Az Ál lomáson |920-|928 köz ö t t  10.315
mintát vizsgáLltak, a rqtuk végzett meghatározások
száma 89.185 volt.

Az Egy etemi Szociálpolitikai Intézet működé-
sére lailfoldon is felfigyeltek. Szociális kérdések-
kel, munkás és munkavédelemmel foglalkozők a
vil ág minden részéből felkeresték az Intézetet.,8 

.n'.i

Angliából 42 Ausztráliából 3
Amerikábó| 27 Hollandiából 3
Németoiszágból 24 Litvániáből 3
Franciaországból 15 Lettországból 3
Romaniából 9 Afrikából 2
olaszországból 8 Csehszlováhából 2
Bulgariából 6 Eryiptomból 2
Ausztriábó| 4 Svédországból 2
Svájcból 5 Új.Zé|andbo| 2
Kínából 4 Lengyelországbo| 1
Japánból 4 Jugoszláviából l
Dániából 1--épunyolországból l

osszesen: 184 külfbldi látogató jött el.
I 926 -b an az Intézet,, Emb ervédelmi Ki ál l ítás'' -t

rendezett, melynek képanyagából néhányat
közzéteszek.

Az országos Szociálpolitikai Intézet és az oTI
által együttesen fenntartott Tüdő- és Nemibeteg-
gondozó 1949. december 31-ig működott. 195o
január l-jével a kót gondozőt áthe|yezték aIY.
kenil eti Tanács uj Sz akorv osi Rende lőinté ze té b e .

Összefoglalóan megá||apithatő, hogy az
Egyetemi Szociálpolitikai Intézet a maga korában
úttörő munkát végzett az ipair munkásság győgyi-
tásában, képzésében és védelmében' Mííködése
á|ta| a kort megelőző győgyitási és szocialpolitikai
elvek kerultek felszínre és részben megvalósításra.
Szociálpolitikai kutatásaik íávilágítottak a kapita-
lista társadalmi rend visszásságaira. Haladó mun-
katársai már ekkor felismerték, hogy a népbeteg.
ségek lelaizdése és felszámo|ása az adott társada-
lmi, gazdasági rendben nem oldható meg.

Jeg.vzetek:
1 Berend lván-Ránki György: Tanulmányok Budapest núttjtiból

WI' Bp. 1961' 548. (Budapest környéki ipari övezet kialakulása)
2 Magtarorszóg vórmegtéi és vórosai Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.

Szerk': Borovszky Samu, Bp. 1910' ÍI, köt. 472.
3 Ruisz Rezső: .4 maglar vórosok iparosodasa. Bp. 1934. 24-30.
4 Ruisz Rezső: uo.
5 Erődy-Harrach Béla: Társadalmi nevelőmunkánk módszere,

eszközei és eszméje. Szociólpolitikai Évkarryv Gp. 1912-1929.) I.
k ö t .  11 .

6 I{. Erődy.Harrach Béla: A magyar settlement mozgalom eszméi.
Eglet. Szociálpolitikai Int. Arcívuma, 1927.

7 Erődy.Harrach Bé|a: uo.
8 Hilscher Rezső: Népm{ivelési munkánk és annak eredményei.

Sz oc i ólp ol itikai Evkönyv, 25.
9 Somogyi Zsigmond: A magyar,sett lement a népegészségügy

szolgálatában. Szociólpolitikai Évkanyv, 7 0.
10 T i lesch  Zo| tán:  Tudőbeteg-gondozó  In tézetünk 25 éves

pu|monológiai munkájának áttekintése. Az újpesti Szakorvosi
Rende lőint' j ubi le umi év könyv e, Bp. 197 5' 38 -39.

11 Somogy Zsigmond i. m. 79-81. és 90.
12 Szoc, pol. Evkonyv 73. (Schlachter Mátyás munkája.)
13 Somogy i  Zs igmond:  Egészségügy i  munkánk Ú jpes ten és

Rákospal otán az 1932-ik évb en : N é p e gé sz s é gti gl 193 6. 1 6-1 8'
14 Hanák Péter.Hanák Katalin: A Maglar PamuÍipar történeÍe

I 887- 1 962. Bp. 19ó/. 218.
1 5 Szoc iólp olitikai Evktfuyv, 84.
16 Ugró Gyula: Ujpest l831-1930' Maglar Vórosok Monogrófiója.

Bp.1932,368.
17 Cz ibor  Pá l :  Adatok  az  ipar i  ekczémák kérdéséhez .

B őr gtó glószati S zemle' 1929.
18 Dr. Villax Emö hapatékábó|'

I
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Opauszki Viktoria:
Az Ujpesti Helytörténeti Értesít ő,|99411.-1997/6. számainak

tematikus bi b| iográfiája
I. Ákalónos míívek 14. Dr. SzilágyiWindt LászIő: Hósies életmerrtési akciók

II. Ipar Ú:pesten a II. világhríboru idején

III. Közintéanények Ig9,7 |I.l0-12. oldal

IV. Kulfrira, olúafuÍs 15. Dr. Ugró Gyula: Újpest alapítasa

V. Egtházak,felekezetek I99,|D.2.10. oldal

W. Sport 16. Ivrárryiné Konrad Gizella: Egi Íejtéty megoldidik?

WI. Híres újpestiek l997l2.l1. oldal
WII. Tbkqek 17. Berkovics Györry: Újpest tdÍténeti vociológiája (1835-

1868)
A: Cikkek, tanulmdnyok,feWolgozósok 1997 |4,2-|7. o|dal
B: ForruÍsok, dokumentumok 18. Dr. Szerenyi Antalné: Egy modern godolkod:ásu fiíúr a

){J{'' szÍzadban: gróf Karolyi István

m 199116.2-4. oldal
19. Dr. Csikány Tamiís: gr. Károlyi IsWán és a Kiírolyi-

vA busáÍezred azl848l49-es szabadságharcban

1. Dr. Derce Tarrriís: Újpest naglközség rendezett tarrrícsú 1997|6.5-6. oldal
várossá alakuliísa 1907.ben 20. Buda Attila: Gróf Károlyi Istvrín vendégei Fóton

199415.2-13. oldal 199'l!6.7-12. oldal
2. Iványiné Konrád Gizella-Iványi János: Újpest város 21. Iviányiné Konrád Gizella-Iványi János: A Károlyiak

építészete a szazadfordulón építeszet-tamogató tevékenysége

1995t6.13-15. oldal 199116.20-23.oldal
3. Kubinyi András:' Adatok Úipest 1848 előtti történetéhez 22. KÍ!Ía|yiLászhó: A Kfuolyi család sorsa a II' világlt.íboru

1996lI.2.13. oldal Úín
4. Dr. Sallai János: Újpest, Káposztásmegyer a 1997|6.24-26.o|dal
térképtörténetben
199611.16-20. oldal W
5. Dr. SzeÉrryi Antalné: Újpest tírsadalomrajza 1850-1865 1. Jeryzőkönyv 1833.ból ameryerilctpolnaműködéséről
között L994lI.2, o|dal
199612.2.9. oldal 2. Holló Mihíly: Úipest község eredete

6. LaczkaEdit: Helyi értékvédelem ery rendelet-tervezet Igg4ll. 2-4. o|dal
tiikrében 3. Nrásfay Niedermann Lászlő: Adalékok Krárolyi Istvrín gróf

|996|2.10-11. oldal élettörténetétpz
7. Bolla Jiínos: Az első ezer év (rált. történet) 1994/I.4-6. oldal
Igg6|3.2.4.o|da| +. Üdv az olvasónak|, (az első világháborus emlékmű

8. Sós Endre: Zsidók a maryarvárosokban. Újpest alapkőokirat4 2.fejezet)
199613.13-17. oldal 199411.8-9. oldal
9. Ahonfoglalasemlékei 5. Eötv<is József levele 1848-ból a váci káptalani

I996t4.14. oldal lelyettesnek
l0. Buda Attila: Birtok és birtokos Magyarorságon a XD( I994D.46. oldal
sz. elején 6. Íry fejlődttink... (Jegyzőkrnyv 187&bol Újp"'t határairol)
199616.2-15. oldal 1994R.21. oldal
ll. Dr. Sallai János: Emlékek Káposztásmeg5ler faluról a 7. Tervekmaradtak...
korabeli dokumentumokban 199414.22-23. oldal
1996|6.16. oldal 8. Dr. Murányi Miklós főrabbi: ,,A kőbe vésett fájdalom
12. Szentpráli Gábor: Ery polgrármester-találkozó emlékei enyhítse a sávekfájdalmít'' (1948)
199616.17-18. oldal 199414.3-4. oldal
13. Dr. Ugró Gyula: Újpest vráros tertilete és felszíne 9. Újpest.község szervezési szabalyrendelete (1904)

1997lL 3-9. oldal 199414.5-31. oldal
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10. Hirdetmény (1945-ből, a Kiírolyi uradalom tertiletéről)
199415.23. oldal
1 1. Újpest alapítólevele
199416.2-6. oldal
12, Az első világMboru újpesti áldozatainak emlékei (az
alapkőirat első része, névsor és fényképek)
199416.7-13. oldal
13' Az első újpesti újság círrrlapja 1945-ből
1995lI, címlap
1 4. Hirdetrnény ( 1 945-ből, iires lakrásokról)
1995lL 2. oldal
15' Keryelettel errrlékeztink (a nuísodik világtráboru Újpesten
elhunyt orosz' ukráÍL belorusz rildozatainak névsora)
199511.3. oldal
16. Hirdetrnény (1945-ből, az iskolai oktatiís megkezdéséről)
199511.4. oldal
I7.Dr. Miklós Antal: Újpest jövője (l9l4-ből)
199511. l8-20. oldal
1 8. Hoffer Mihiíly : Vr{rosfej lesáésről 1 9 1 4-ben ( 1 9 14-ből)
199512.2-4. oldal
19. Eg újpesti polgrár végrendelete 1 878-ból
199613. 5-9. oldal
20. Újpest község rendezett tanícsú varossá va]ó átaLakitására
vonatkozó tervezet
199614.2-8. oldal
2 1. 1 956-os dokumentumok
1996/. 8-13. oldal
22 . U j -Megyer ryarmat Prothoko lluma
1997 13.2-5. oldal
23. Adalékok Újpest tdrténetéhez (1948-1951)
r99',7 t5.2-8.

IVA
1. Gere Lajos: Az Újpesti IpartestÍilet 50 éves története 1885-
I 935-ig
199514.2-43. oldal
2. Újpesti Wolfner Lajos, az újpesti bőripar megteremtője
196I/1.15. oldal
3. Jeney Károly: 100 éves a mag'arfényfomásiparfellegvríra
az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
199615.14-21. oldal
4. opauszki Viktória: Úipest bőripara
1997 14. 18-26. oldal

IIIB
1. Újpest a főváros után Magyarország legnagyobb ipari
városa (Honi Ipar)
199415.15. oldat
2. Y1|ágnszoló kísérletezés Úipesten (Szabad Úipest;
199611.14. oldal

IIVA
1. Dr. Újsászy Lász|ó: Gondolatok ery errrléktábla avatásán
(a Károlyi Kórtuíz rövid története)
19941L 6. oldal
2. Kovács Ákos: Az Újpesti Városluáza története
199511. 14-16. oldal
3. Bánóné dr. Fleischmann Mariann: Újpest egészségtigyi
intézmérryeinek rövid t<irténete 1840.1950 között '

199513.11-55. oldal
4. Dr. Pohl Sándor: Újpest megyei város szociá l is
irüéZÍnéÍryei
199516.2-12. oldal
5' Szendi Lajosné: Úipest temetői
199612.12-14. oldal
6. Dr. Ugró G1rrla: Az újpesti vágóhíd (1884-1930)
199'7 13.6-12. oldal

III/B
l. Ery korabeli dokumentum az újpesti vizlríiléfiejöttéről
1994/3.12-20. oldal
2. Dokumentumok a Krárotyi KőrhiaÉpítéséről
199513.5-8. oldal
3. Az 19I5-ben kiadott kórhÍzi emlékalbum e|őszava
199513 . 9- 10. oldal
4. Újpest meryei jogú v éros ÍtszÍkan 19 42
1996/4.16-17. oldal

IVlA
l. Buda Attila: Babits Mihály és Újpest (Tanulmány és
fomísközlés)
199412.3-44. oldal
2. Dr' Szerényi Antalné: Az újpesti szinházi é|et-
viszontagságai |92o- 19 4 4 között
199415. 16-22. oldal
3. Dr. Ugró Gyrrla: .dz Ujpesü Közművelődési Kör története
(1927-b(lt)
199511.5-13. oldal
4. Hendel Ödtin: Az újpesti főgimnázium krónikája (1905-
l 914)
1995/5.2-23. oldal
5. Buda Attila: Néhány lap Újpest könyvtárttirténetéből
(dokumentumok is)
199614.9-14. oldal
6. 30. éve halt meg Berda József
199614.18. oldal
7' Hirmann Lász|ó: Fejezetek az újpesti felnőttoktatás
történetéből...
199615.2-5. oldal
8. Trojkó lldikó: A Bródy Imre gimruízium épületének rövid
története
199615.6. oldal
9. Dr. Szerényi Antatné: Papir Srándor errrlékére
199616.21-22. oldal

I
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t0. Újpest tanüryi helyzete 1930-ban 4. Hirmarrn Lrásáó: gróf Károlyi Sándor é|etrajza

IggT lL.17-19. oldal 199513.2-5. oldal
5. Hirmarrrr Lríszló: Éber Niándor é|etrajza

B 199514.50-51. oldal

1' Ery lappangó Berda-dokumentum o. Újpesti Wolfner Lajos, az újpesti bőripar megteremtője

Ig94l3 . I 1. oldal L996lI. 15. oldal
2. A Kön1ves Kálrnrín Gimnrázium személyzete 1905-1946 7. Negyedi Szabó Bé|a, az újpesti politikai újságírás

között megteremtője
199515.25-2'7 . oldal 199612. 14. oldal

3. Buda Attila: Néhany hp Üjpest k<in1vtrírtörténetéből 8. Csepreghy Prál, Újpest nyugalmazott tűZottó főparancsnoka

199616.19. oldal 199613. 18. oldal

4. Dr' Szerényi Antalné: Egy ismeretlen kassák-vers aZ 9. KrisztLajos

,,Újpesti Napló''.ban 199614.17. oldal

199616,19. oldal 10. 30 éve halt meg Berda József
199614.18. oldal

v/A 1 1. Kelemen Gyula, a forradalom kormánvának

1. Bardócz Ernő: Adatok az Újpest-Clarisseum (Sá. István rállamminisáere
plébránia) tirténetéhez 199615.7. oldal
199416.14-16. oldal 12. Aschnerlipot
2. Szentpáli Gábor: Az Újpest-belsővárosi Református 199615.22. o|da|
templom és gyiilekezet tirténete 13. Halassy olivér
199512.5-11. oldal 199616.20. oldal
3' Illek Vince emlékezete i4. Dr. Szerényi Antalné: Papir Sríndor emlékére

199512.12. oldal 199616.21-22. oldal
4' Szebeni olivér.Marosi Nary Lajos: Ahazaíbaptistak 15. Neogrady Lász]ó:Újpestköztériemlékt.íblái
másfél széaada I99,7lL. 13-16. oldal
199613' 10-12. oldal 16. Arcképek a múltból (€rikaturak)

5. Dr. Friedmann Dénes: Az újpesti dr. Venetianer Lajos 199712.12-16. oldal
Izrae|itaKözművelődési Eryesület története (L89,7-Ig37) 17. Neognídy LászIő: Újpest kÓzépületeken belül elhelyezett

199,7 13 . 13.21' oldat emléktríblái
6. Dr. Varga Lajos: Gróf Károlyi István szerepe a múlt |99,712,I,7-22,o|dal
súzadikatolikus megújulásban 18. Arcképek a múltból (karikatunák)

1997 16.13-19. oldal 199'713.22. oldal
19. Dr' Szerényi Arrtatné: Ery modern gondolkodasú fríúr a

vtB flX. szézadban: gróf Kiárolyi Istvián
l. Jeryzőkin1v 1833-ból, a megyeri kípolna működtetésérő| Igg,716.2-4. otda|
L9g4l|.2. oldal 20, Káro|yiLászfő: A Károlyi család sorsa a II. világhíboru

2. Dokumentumok (az újpesti római katolikus egyház utián
létrejÖüéről) 199,716.24-26. oldal
199512.13-26. oldal

\TII.
vVA 1. Újpesttérképe 1852-ből
1. Halassy olivér I994l3. círnlap
199616.20. bldal 2. Újpest térképe 1900-ból
2' Az Újpesti Toma Erylet krónikája (1885-1925) L994l3.2. oldal
I99,7l5.9.27'o|da| 3. Katonaitérkép l837-ből

199611..17. oldal
VIUA 4. Katonai térkép 1840-bő1
1' Hirmarrn Lásztó: Újpest díszpolgrárai 199611.19. oldal
L994l3.3-I0. 5. Honfoglalás, térképen
2, 45 éve halt meg dr. Ugró gyrla 199614' 15. oldal
199415.14. oldal
3. Illek Vince emlékezete
199512. 12. oldal
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/

Az {ljpesti ,I/árosvédő tr-syesÜlet hírei

} Január 24-én az Újpest i  Erőmű meg-
tekintésével kezdődött egyesületünk I. féléves
programsorozata. A nagy érdeklődés miatt *
egyszerre csak 40 |átogatőt fogadnak az
Erőműben _ egy héttel később megismételttik a
|átogatást. Az Er őmíi vezetőt közel másfél órás
bemutató keretében ismertették a fejlesztés
eredményeit, azt hangsúlyozva, hogy az eddig
végrehajtott korszerűsítések miként szolgálják
a környezet fokozott védelmét. Elmon dták:
tervek szerint új erőmű épül a régi mellett, még
korszerűbb techno l óg iáv a|.

} Február 7-én a rákospalotai főplébánia-
templom bemutatására került sor. Tagjainkat dr.
Csordás Eörs plébános ur ka|auzolta '  aki
é lvezetes  e l őadás  kere tében hívta  fe l
figyelmünket a templom értékeire.

} Február 2|-én nagy érdeklődés kísérte az
,,Újpest építészeti öröksége'' című dokumen-
tumfilm bemutatását és az azt követő ankétot.
Ez alkalommal Iványi  János tagtársunk
vendégei voltak Berényi András főépítész úr és
Merczel András igazgato-főszerkesztő ur, aki a
fi lmet készítő stáb irányítója volt' A fi lm a
Műemléki Világnapon,,Dercsényi Dezső dijat,,
kapot t ,  ami  je len tős  e l i smerés ebben a
kategóriában. A sokféle témiú érintő beszél-
getés során tagjaink észrevételeire és iavas-
|ataira a vendégek válaszoltak, a felvetett gon-
dok megoldásával egyetértve. A résztvevők
á l ta l ános  megá l lap  i t ása  vo l t  nek ,  hogy a
Főépítész i  I roda munkatá rsa i  e redménves
munkát végeznek.

} Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét
arÍa,  hogy a  megh i rdete t t  és k ikü ld ö t t

programjainkat kísérjék figyelemmel, és az
előzetes jelentkezéseket kérő esetekben' időben
j e|ezzék részvételi szándékukat !

} Egyesületrink ezuton is kéri a tagtársak
figyelmét a tavaszi lomtalanítások támo gatá-
sára, va|amint a közterületek tisztaságának
véde lmére .  Ak ik  házuk  e l őke r t jébe (csak
közterületre!) fát vagy bokrokat szeretnének
ü l te tn i ,  hív ják  egyest i l e tünket  te le fonon '
díjmentes növényekért.

A Vécsey utcai Sparber kúria (1s62)

I
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I{eJ-y'LörtéIleü'í

@- HELYTÖRTENEU KLUBOT szervez az
Ady Endre Művelődési Központ és az Újpesti
Helytörténeti Gyűjtemény az újpesti általános
iskolák fe lső tagozatos tanuló i  részére. A
havonként rendezendő programokat SZÖLLÓSY
MARIANNE vezeti' Ezúton is bíáatjuk a szülőket,
küldjék el gyermekelket az előadásokra, meÍt a
sztikebb haza ismérete fontos alapokat teremthet a
későbbi, eredményes helytorténeti munkához.

e Megielent BABITS MIHALY ,,Kartyavar"
és ,,A gólyakalifa'' c. regényeinek kritikai kiadása.
A'z Újpest i  tnkormányzat támogatásával
megjelent könyv több helytörténeti vonatkozású
adatot és kozlést tarta|maz. A bolti forgalomban is
kapható kiadvány 1.450 forintos áron kerül az
olvasó kezébe. Kérjük az újpesti helytÖrténeti
kutatókat, amennyiben térítésmentesen szeretnének
a könyvh oz hozzájutni, j e|ezzék igényi.iket
szerkesztőségünknek.

e Me8Jelent KAROLYI ISTVAN életrajza.
BUDA ATTILA igényes munkája _ néhány hetes
késéssel _ február végén került ki a nyomdából' A
könyvet az tl ipesti Önkormányzat adta ki,
tudomásunk szerint bolti forgalomba nem kerlil,
azok akik a k önyv k iadását e lőzetes
jelentkezésükkel támogatták, a könyvet meg-
vásárolhatj ak. Alapítványunk megkísérli a könyvet
beszerezni és azt térítésmentesen a helytÖrténeti

ku ta t óknak  b i z tosí tan i .  Kér j ük ,  i génye i kke l

fordulj anak szerkesztős égünkhöz.

e Elkészü|t az |J1pesti Életraj 'zi Lexikon I.

kötete. A kÖnyv a ma már nem élő, Ujpest életében

egykor fontos szerepet játszo személyek adatait

tarta|mazza' több mint ötszáz szócikkben. A nér,tár

várhatóan szeptemberben jelenik meg a Hely-

történeti Alapítvány kiadásában, 1 000 példányban.

A konyv megjelenéséről a Helytörténeti Értesítő-

b en adunk táj ékoztatást'

e Február 28-án negyedik alkalommal rendeáe

meg alapítványunk , az újpesti kÖzépiskolások

helyt ö r ténet i  vetélkedőjét.  A versenyben a

Berzeviczy Gergely Szakkozépiskola, a Bőripari

SzakkÖzépiskola, a Bródy Imre Gmnázium, a Déri

M iksa  Szakk ö zép i sko la ,  a  K önyves  Ká lmán

Gmnázium, az Újpesti Műszaki Szakkozépiskola

diákjai vettek részt, A hetedik csapat azokból a

diákokból szerveződött, akik újpestiek, de nem

újpesti tanintézetben tanulnak. A magas szín-

vonalú,1ó hangulatu vetélkedőt a Könyves Kálmán

Gmnázium csapata nyerte meg, a második helyen

a Bőripari Szakközépiskola csapata végzett, a

harmadik helyezést az Újpesti Műszaki Szak-

középiskola diákjai nyerték el. A zsűrit dr. DERCE

TAMAS vezette. Gratulálunk a győzteseknek és

minden résávevőnek!

Aa alapítvány támogatói:
ASCHNER LIPOT ALAPÍTVÁNY, trPoRG RT.,

IIANZLIK PÁr,, rror'r, ó SI GYöRGY,
rvÁrwrNE KoNRÁD GIZ]ELL A, rvÁxyr JÁNos,
DR. KAPoLyr r,Ászr,Ő' KOZMA sÁlqoonxÉ,
Ú.rpnsr öm<onuÁNYZATA, RICoPY KFT.,

TtINGSRAM.scm.Énrn nt.,
Ú.rpnsrr xÖzössÉcl TELEvÍZIó
tl.rnst t VAGYONKEZELŐ RT'
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