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huszer
LebsttickMária honvéd
Íőhadnagyemlékirata
1848.1849.bőI*

bele az eleven vérmérsékletíi
Lebstück Maria a 48-as szabadsagharc egyik házátót sodródott
majd a magyar
legvitézebbhonvédtisztje. Nő és katona. Érdekes lanyka a bécsi forradalomba,
éveskorában mint huszór
palyafunsa kari;lményeiről részl etesen értesülünk az szabadsagharcba. ]9
Jónak Jozsef őrnag,, felesége.
alabbi Naplóból' Női honvédeinktől eddig ez az frihadnag,, lett a vitéz
hőstettei utan Mária
egyetlen emlékirat.Lebstück Maria egyénisége Érthető,hogl szabadsagharci
vissza naglbatyja hazaba,
mindenkor közérdeklődésre tarthatott szamot. A főhadnagy nem térhetett
büszkén,emlékirataitis kiadta
Közlöny ]849, marcius ]7-i szamában(55,)napi hír ki osztrak haditetteire
hazasságaban 2] évettöltott eg/
emlékezikmeg rola, hogt Debrecen utcdin a nyallra 186].ben.Masodik
Pasch Gyulaval. Utoljóra fianól
honvédtisztóItaldnos feltűnést keltett. Jókai volt honvédtiszttel,
(Csokonai utca 4. szam). ott halt
személyesenismerte és írt róla., Később oszi fény lakott Újpesten
meg 1892,majus 30-an. A Történelmi Lapokban
címűlatetébenírt életéről.
jelent meg: Szobrot Lebstiick
Lebstück Maria etsőférje az a Jónák József nevű ]893-ban fetszóIítas
A szobor nem készültel.
tüzértisztvolt,,aki mint a cs. és kir 5. tüzérezred Mórianak! (132. Iap).
díszsírhelyetadományozott,s
hadnagla, az egészi)tegévelatj()tta honvédséghez. Úipest varosa azonban
2'1-én.]93I, oWóber
Itt 1848.november 18-an szazadossa lépettelő., odavittékat 1849. szeptember
tartottam előadóst Lebstück
t849. aprilis L-jétőlpedig őrnaggn.' Görgeytek ez 6-án a radióban
Úipest varosa elhatarozta
a vitéz tüzérségifrinöke vette nőül Lebstück Maria Máriaról,o Kérésemre
híres halottja sírjanak állandó rendben tartasat.A
főhadnaglot. Az őrnagy 42 évesvolt, mikor 16 évi
hazat pedig emléktáblaval
varfogsá gra íték ék va sban, fe l ségárula sért, A radon Csokonai utca 4. szamú
iinnepélye]935, március
l850. március ]4-én.Aradi fogságukbai született ielökék meg. Leleplezési
bronz
volt. Az emlékenLebstilck dombormíÍvű
fiok, egletlen glermelcük.Az apat vasban, Szuronyos ]5.én
őrÖk kísértékbe a cellaba, ho4y gyermekét l<epmásais látható. .
A HadtarténetiMuzeumban őrzik LebstückMaria
megláthassa' Fianak ket fia maradt: Jónák Antal
Jónak Gyula birtokaban
varosi pénztáros és Jónak Gyula, Úipest varos atillajat ésegfénykepét.A
adom át lévő másik egyenruhós képe szerintem még
tűzoltó-parancsnoka.Az ő szívességéből
női honvédLebstück Maria Naplójat a nyilvánossagnak, a értékesebbemléka szabadsógharc
tisztjéről.- Írt róla a híres Racidula is francia és
H adtö rténelmi Kö zl emények révén.
Karoly fővadász néven
A Naplót Lebstück a halalos aglán mondta tollba angol memoárjóban.' o csak
nem mind megbízhatók,Ír
egykorújegyzetei alapján. Életiratát azzal kell említiLebstück)t. Adatai
a Naplo nem említ.Egyik:
kiegészítenünk,hogy Zágrabban született ]83a. azonban kétdolgot, amit
vadósz g/újtjaÍel hőSi
augusztus]5-én.Atyja jómódú lrereskedővolt, anyja ]848. november26-an Károly
hidat Pozsony felett.
Simunich Fanni. A serdlilő Mária hamarosan vakmerőséggel az újfalusi
Kossuth-tól kértea
elkerult a szülői haztól. ]3 éveslaratól nagbótyja Mósik: Debrecenben magótól
Hősies ségét,
házánál nevelkedett Bécsben.Mar 7 évig tavol huszárokhoz való atminősítését.
mindkétadat csak növeli.
voltam, írja emlékiratavégén.Nagbatyja Simunich érdemességét
Boldizsár baró, brigadéros, 1848. október végén
mint altábornag, hadosznly.paranc snok vezetteaz
egyik osztrák sere4et Trencsénmegyébe.Az ő
*Megjelent 1935.bena Haüörténdí Közletnények)ffi{VI. kiitdében
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,,Bécsbentartózkodtam 1848-ig, a forradalom
kitöréséig, melyhez mindjárt kezdetben, március
13., 14, és 15 , napján hozzácsat|akoztam, Ez a
következőképp történt: éppenlemenni 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 igyekeztem, ez már nem sikenilt, mert a város kapui le
voltak zárva. Azutcák tömve emberekkel és én is
belekeniltem az áradatba,A drága kalap természetesenegószen tönkrement. A tolongásban
megkérdeztem:Mit jelent ez a sokadalom? és itt
kaptam azt a felvilágositást, hogy kitort a
forradalom. Első törekvésem az volt' hogy
szabaduljakebből a tomegből. Egy ismeerősömhöz
sza|adtam,aki egy cipészmestervolt 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 elhatározásomat, hogy csatlakozom a forradalomhoz, és
résztakarok abban venni. Minthogy kevés pénzem
volt, eladtam a fi'ilbevalómat,a cipészsegédtől
egy
kabátot, éspepita nadrágot vásároltam, a mestertől
pedig egy férficsizmát, aki ráadásul egy inget és
alsónadrágot is adott. A feleségepedig elnyírta a
hajamat férfi módra. Minthogy a cipészmestera
nemzeti gárdának tagja volt, átadta nekem a gárdasapkát 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 főparancsnokságaa|attá||ő
jurista csapathoz kerültem. Ezekkel együtt vettem
résztokÍóberbenminden barikád-harcban. Sebet is

kaptam a fejemen és mint sebesült a Deutscheshaus-ban jutottam ápolás a|á. Itt nekünk,
sebesülteknekigen jó dolgunk volt. Egy Holzapfel
nevű szerzetes páter, aki maga volt a jóság a
sebesültekkel szemben, azt tanárcsoltanekem, hogy
szökjem meg Bécsból, 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"ánynéllnil
senki sem hagyhaÍtae| 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...Szerencsérevolt
még egy hely, és még nagyobb szerencsémreegy
pénzigyőri fovigyáző volt az útitársam
Wimpassingig. Beszélgetésbeelegyedtemvele, és
kérdezte,hogy hová utazom? Szorult helyzetemben
kénytelen voltam hazudni, hogy a bityámhoz
utazom egy hétre.Ennek megönilt, és azt mondta,
hogy Wimpassingig együtt utazunk. Lassan
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déli 12 or6ra meg ls
a városból.A fináncudvarolnikezdett. utat Győr felé, ahova
kijutottunk
Elbúcsúztamútitársaimtól'ésrögtön
Tűrtem. Végre elértünkaz őrvonalhoz,ahol az érkeztünk.
aki egy gazdag
Pro forma kotorásznikezdtema felkerestemJohannanővéremet,
útleveletkérték.
volt férjnél.Johannanagyon
zsebembenés aztmondtam,hogy bizonyosanaz mészárosmesternél
elcsodálkozottaz oltözékemen:fátyolos kalap és
útonelvesáettem.Erre a fővígyínőmegnyugtatott,
mindent
mond.Amikor a rendőr- katonaköpeny volt rajtam.De miután
hogy majd a testvérének
neki, azonnal adottúj ruhát.Másnap
biztos hozzÍlmkerült, azt mondötta, hogy vele elmondtam
első utam Giron őrnagyhoz, a németlégió
utazom.
vezetett, aki a Fehér Hajó
Így baj nélkül kijutottam Bécsbő1Wim- parancsnokához
és
Qiron mindjártmegismert,
passingba.Itt a híd le volt rombolva, csak a Szállodábanlakott'
fogadott: >Grüss Gott
főgerendákésa korlát voltak meg.Ezekenkellett ezekkel a szavakkal
Azonnal felvettújraa német|égsoba,
átvergődnöm. A fináncnak meg kellett ígérnem, Bruderherz!<
az egyenrÜhát,amit azonna|
hory egy hétmúlva ezen ahelyen fogok ,a,a^i, mindjárt megkaptam
Mikor készen
tőle' és átmisztama gerendákonés hazavittem.otthon átoltoztem.
Elbúcsúztam
a nénémheza konyhába és
kor|áton.Baj nélktiljutottamát a tulsó partra,kis voltam, kimentem
a szobámkulcsát.Johannanem
útitáskámata fővigyítző kardja segitségé,,elodaadtamneki
ésnagyot bámult a meghajítottautánam'A falu határábankétnyárssal, ismert rám azonnal,
KÖzÖltemvele, hogy elhatározott
meg vasdoronggalfelfegyverkezettparaszt iúi,ott;jelenésemen.
Haladéktalanul
s mert kémneknéztek,ietartőztattak szándékomaszabadságértharcolni.
megál1ítottak,
ésdéli 12 őrakora FehérHajó
ésbezártakegy pajtába.Itt voltam délig,amikor is szo\gá|atramentem'
mivel
ésalaposan etotii piacon felesküdtem az ágyúnkra,
hazajottabíró.A bíró tudottnémettil
Délután2 őrakorőrszo|gő|atra
kikérdezettmindenről, Mikor elmondtamneki, lobogónknem volt'
püspoki palotába, ahol Gorgey
hogy Győrbe igyekszem,ahol egy nővéremférynélosztottak be a
a főhadiszállása.December25-e
van,szabadonengedetfsőtegy parasztotis rendelt tábornoknakvolt
hideg té|.Azt hittem,lefagynaka
kalauzul, hogy a legrövidebb útonjussak el volt, kegyetlen
el lábaim őrállás kozben.Ez volt az első szolgálatom
Sopronba.Itt a Korona Szállóba kvártélyoztam
magamat,mert útlevélnélkülnem lehetettinnen Magyarországon.
mint
DecemberZí-tnvisszavonultunkGyőrből,
tovább menni. Görgey ugyanis közeledett a
az osztrák hogy Windisch grátz herceg egészseregével
ésszínlelttámadástintézett
seregével,
kavarodást közeledett' Bábolnáig vonultunk vissza, ahol
az íúta,{ános
állásokellen.Kiha szntútam
álltunk az osztrákokkal'Ez vo]itaz
ésdéli 12 őrakorsikenilt megszöknöm. Este 6-kor nagyobbcsatát
Ezek is első titkozetemMagyarországon. Itt fog1'ákel az
...-baérkeztem,ahol kétúrral ta|áIkoztarrt'
Gyanútlanul
zász|őa|jat.
Sopronból léptekmeg. Érdeklődtek,hogy hova egészPrinz von Preussen
volt, amikor
igyekszem útlevélnélkül ezekben a kritikus pihentelqméga fegyverük':.11áb.'"
az uh|ánusok.En néhány
időkben' Gyórbe - feleltem.Minthogy ők is oda hirtelen rajtuk estek
Az
ültem a vendéglőben.
eryütt menttinkCsornáig.Csornánál |ársammalegyuttebédnél
szándékoztak,
juthattunk ki, hát az ablakon
átkelttinka befagyottRába folyón. A jégtakaró ajtón már nem
Végreösszeszedebeszakadta kocsi terhealatt,de hála Istennek,már keresztülkellett meglépnünk.
után a Vértes-hegységen
egészenkozel a parthoz.Ígyis térdenfelül érta lőzködtünk ésa csata
Tétényig.Itt megint Összeviz. A'partona honvédekelőőrsei tartózkodtak. keresztül vonultunk
Svalizsérek, meg
it trtrztatki bennünketkotelekkel'meg hosszú csaptunk a lovassággdr,
Az erdő szélénegy kisebb
rudakkal,aztán e|vezetteka honvédtáborba,ahol gránátosok voltak.
Jelekkel integettek,hogy áÍ
nedves ruháinkat megszárogattukaz őrtvzné|,Az gránátos osztagállott.
Minthogy a legionisták
eryik altiszt adottegy kevéspálinkát ésery katona akarnakpártolni hozzÍnk.
akart
tovább folytattukaz nagyon gyáván viselkedtek, és egyik sem
köpenyt. A két,űrra|azutítn
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közeledni a gÍéLnátosokhoz,hát én vettem
magamhoz 5 embert és átmentem hozzájuk.
Lerakták a fegyvertiket, és-úgy nyilatkoztak,
hozzánk csatlakoznak. Átvezettem az egész
osztagot a mi táborunkba és átadtam őket a
parancsnokságnak. Téténybőltovább húzódtunk
Budapestre, ahová estéremeg is érkeztünk.A
Lipótvárosban szállásoltak el. Itt jelentkeztem Söll
Vtalis őmagyná|, akj az István Főherceg Szállóban
lakott. Tiroli vadászokhoz akartam bejutni,
minthogy a legionáriusok Bábolnánál cserbenhagytak. Soll őrnagy azonn'il fel is vett, és
beosztotta tiioli vadászokhoz.
Pestról Yácra masíroztunk, GÖrgey ugyanis
egyelőre nem akart nagyobb ütközetbe keveredni.
Pesten Görgey, Vetter és Perczel tábornokok
Csányi kormánybiztossalhaditanácsotültek ésúgy
határoztak, hogy Gorgeynek nem szabad nagyobb
ütközetet elfogadnia, hanem vonuljon vissza Vác
felé, kedvezőbb allásba. Vácról tartson Lipótujvárnak 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.'GÖrgeyteljes katonai pompával temettetteel. Vácról a bányavárosok
felé vonultunk tovább. Először lpolyságnak, majd
Selmecbányának; Göt'gey itt utotte fel főhadiszéi|ását.Ez január 14-énvolt. Innen Körmöcbányára indultunk, de az osárákokÍól itt sem volt
nyugtunk; tovább masíroztunk tehát Besztercebányára. Itt Összpontosítottahadseregét,melynek
egyik vezéreAulich vezérletealatt Kremnitzler
vo|t, Ez nehézfeladat volt a vezérekre.Itt vírrtrrnk
csatát Turcsek mellett az evangélikus tótok
v e z é r é v e |H
, u r b á n n a l . J a n u á r 1 7 - é nK m e t t y
tábornok rövidcsata után szétszórta őket. Liptay
főhadnagy itt léptetettelő engem fővadásznak.
Ebben a csatában esett el Pusztelni főhadnagy és
Kremnitzler százados, aki Aulich tábornoknak volt
az adjutánsa. Másnap az összes fegyvernemek
részvételemellett eltemett.úk
az elesetteket10 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 martalékalett.

Iglóról Rózsahegyre vonultunk, ahol éjjel 11
őríto| reggelig tartó ütközettink volt.
Megsegyzésül:az iglói ütközet után Altsohlba
mentünk, hogy az ott tartőzkodó Gorgey-hadsereggel egyesüljünk. Auli ch tábornok e|batározta,
hory hadser egéta magas Szkotkó-hegységenvezeti
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|anszikla és
szakadékmiatt méga 5lalogosoknak is' hát mégaz
ágyúknakésa kocsipark számára| Aulich első éjjel
elrendelte az átke|ést,Zivataros' viharos éjjel volt.
Vaksötét volt és sűrűn hullott a hó' Ilyen időben
menetelt az egészhadsereg: gyalogosok, huszárok'
szekerészek,tüzérekésa muníció. Mind egyszeÍTe
mászta meg a nyaktörő utat. Isten segítségével
másnap Altsohlba értünk, hogy GÖrgey hadseregével egyesüljünk és Klapka seregétfelkeressük.
Rózsahegy felé meneteltünk. Átkeltrink a Ziepsz
folyón, hogy Kassa ellen vonuljunk. Innen vissza
menetelttinkKirchdraufra, ahol mi Guyon tábornok
segédcsapatátképeztük. RÖvid pihenés után
Rózsahegyre mentünk a Sturecz hegyen át'
Iszonyatosút volt! Rettenetestélidőben,sziklákon
át, mé|yszakadékok kozÓtt, széditő magasságban
vezetett, félelmetesjeges utakon. A huszárság
segítségére
sietett a ttizérségnek,hogy az ágyűkat,
melyeket szét kellett szedni' tovább vontassák'
Csak így volt lehetségesnagy fáradság mellett
átvergődnünk. Ezer veszély kozott vonult az egész
sereg a hegyi útonát a havas hidegben. A mérnökés utászcsapatnak előre kellett mennie' hogy a
sziklába utat vágjon és a szakadékokatáthidalja'
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- éskocsiparkkal volt. 16
órán tartott ez a veszedelmes út,míg a segédcsapat
a h e g y g e r i n c r e é r t .- K i s e b b k a l a m i t á s o k a t
kivéve, nem történt nagyobb baj. Estére átke|t az
egészserega hegyen.
Csata után továbbmasíroztunk Késmárkra, ahol
egy napig pihenhink. Itt egy táncestélytrendezttink,
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miközben az osztrátkokKésmárk ésBéla között útjátelvágia. Deym tábornokotkivetetteállasából'
megtámadtakbennünket.A táncestélyrőlkény. aki lőszer éssebesültekvisszahagyásávalfutva
telenekvoltunk hadbaindulni, mely éjjel11 órától menekült. Az osztrákok visszavonulásának
rendelt Párma bataillont teljesen
fedezésére
egészhajnalhasadtárig tartott.'
a honvédek.Ebből a szerencsétlen
Másnap, 4-énLőcsén állítottukfel a főhadi- szétverték
jutott Eperjesre.
szállást. Másnap a tisztikar Gorgey születés- bataillonból egyetlenemberse
jutottak.
Az ellennapjanakésa hegyenvaló szerencsésátkelésénekVagy elestek,vagy fogságba
útonvonult el Görgey csapata
t rendezett,mely ségtőlmegtisztítoÍt
táncestély
megünneplésére
hajnaligtartott.Lőcse ésEperjes kozött fekszik a Eperjesre, aho|24 órás pihenésükvolt. A hegyen
BranyiszkGhegy, melyen át egy útvezet. Ezen az olyanrettenetesvolt a hideg,hory sokaknaka keze
útonvonu|tattaát Görgey hadseregétEperjesre, vagy a füle lefagyott.Február 10.énKassára
hogy onnan Kassára vezesse. Az osztrátksereg érttink,aho| gyászmiséttartottak az elesettekért,
vonultunk el Görgey előtt' s
megszállottaa Branyiszkó.hegyet éságyúkkal azatándíszmenetben
rakta meg, igy az átkeléstkönnyen kivédhették. amint eléjeérek,valami jelentéktelendolgon
Görgey másnap, február 5.énparancsotadott nevetnemkellett;a tábornoknyolcórai kurtavassal
Guyon tábornoknak,hogy a hegyet az osztrákoktól büntetett.Gorgey aznap egy táncmulatságotis
jÖttek. Ágyban
tisztítsameg. Guyon l0.000 gyalogossal,1500 rendezett,és tiszttársaimértem
jo| érzem
huszárral9és24 ágyúval azonna|útrakelt. Mi, feküdtem és azt mondtam, hogy nem
ésa hery lábánal magamat,de ők már |átti*. a vasra vert kezem, és
vadászokvoltunk a segédcsapat
Ejfél
elterulő útonállottunk fel, innen könnyen szét kértékGörgeytől btintetésemelendedését.
tudtuk az osztrák seregetszórni ésfutásra bírni. felémeg kellett szakítania mulatságot,mert az
Hanem a hegyre fel a szigoru hidegben,a jeges osztrákisméttámadott.
Innen Miskolcra menttinlq ahol nekem egy 200
talajon,veszélyesvolt az út,melyet mégnövelt a
frissen esetthó. odafönt dörögtek az ágyuk, ésa főből álló fogolycsapatotkellett Debrecenbe
tőlem, azok elárulták
Mkor ag,őr átwette
lovasok nagy zavart okozva csapatainkban,egész kísérnem.
nekem,
sorokat terítettek|e. Az elesettek rázuhantakaz neki,'hogylány varyok. Egyben gratula|sak
jegyző.
utánok következőkre, sokakat a leguruló sziklák éskülönböző verseketírtak emléküla
ziztakaryon. Az osztrákok fatonköket dobtakle az könyvembe. Egyik gzt irta: >Károly gondolj
ostromló honvédekre,ésegészrendeketvágtak Bécsre,ahol egy barátodepedvevár<.Másnap
Miskol cra,Egerbe masíroztunk,február
köztük. A.honvédekmár nem voltak hajlandók visszatérve
előremenni,éshátrálni kezdtek.Ekkor Guyon l5.én. Itt bennünket,vadászokat,Dembinszky
tábornok odakiáltotta:előre! dupla lénung,a seregébeosztottak be. Majd február 26-ín
hátrálóknak kartács! Guyon vezette a roham. kezdődött me1 az első harc, a kápolnai csatábaru
csapatot,melletteErdősi Imre tábori lelkész, mely 27- éigtar tott.Mi beker ítőmoz d u l atot
magasratartottfeszülettel.A roham megújulqs a hajtottunkvégreaz ellenségeslovasságellen, de
pap kialtotta:>Fiúk,kövesséteka keresztet!<ésa szétszortakbennünket' Egyik szomszédomat
honvédekvad erővel rohantakaz ellenségnek, lelőtték,egy másik fiatd, vadász kardvágástkapott,
mely a fé|arcát egészenleszelte. A levágott húst
melyetteljesenlevertek.
Az ütközet reggel 9 őréttő|éjféligtartott. Jeges egyszeriienpuszta kézzelodacsapta,ésazt monhidegben,sziklás, csúszósutakon, 25 állásból dotta:>No pajtás,éna magamétmár tnegkaptam,
kellett az ellenségetkiverni, mely vad futásban most már mehetek! <Én egy z se b ke n d őve l
menektilt.Éiretután l órakor fenn voltunk a szükségkötéstalkalmaztam'Hanem az ellenség
hegytetőn.Az osztrákok látták, hory a honvédek által sorainkon ütött résenbenyomult az osztrák
követik őket. Ujházy csapataivalkerülő útona lovasság ésszétszórtbenntinketaz attake|őtt,Ez
hegytetőrejött, hogy az osztrákokvisszavonuló úgytörtént, hogy mi tartalékbanállottunk és
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mellettünkhuszáraink,Az osztrákoka hegység sebemet kÓtözte, kénytelenvolt csuronvéringemet
zegzugosútjainereszkedtekalá. Kérdeztemegy lehúzni rólam, és meglátta keblemet. Azt mondta
huszártól,hogy nem fel.e a vasemberektől,akik ott csodálkozva: >>Azezer szentségit!Hiszen a mi
a hegyekfelől jönnek? Azt felelte:>Ha megiszom Karolyunk tulajdonképpenleány!( - Ezer trdög
ké tgar a s á r a p á link á t , é nis v a s s á v á lo k! <A doktor! Kötözzön be, és ne csináljon feltűnésta
markotányosné
toltött neki egy pohár pálinkát. d o l o g b ó l ' - A k ö t ö z é s u t á n m é g 4 8 ó r á t o t t
Éppenarra jott egy ágyúgolyó,éskétdarabra maradtam, azután, bár sebestilt voltam, egy 86
szakítottaa markotányosnét.
A felső testétmessze fóből álló sebesült szállítmányt adtak kezemre,
e l hor d ta a g o l y ó . A hus zá r a zo nban n em a h o g y v e z e s s e m ő k e t T i s z a f ü r e d r e é s o n n a n
markotányosnét
sajnálta,hanema pálinkát. Azt Miskolcra, onnan pedig GyöngyÖsre.
mondta.>Jaj de kár, oda a pálinka! Atkozott
Itt jelentkeztem a főparancsnoknál, Görgey
svábja, ezértmegftzetsz|<<
tábornoknál, és kértem a huszárokhoz való
Mi n th o g y a l ov a s s á gs zé t s ző rtbennünket, áthe|yeztetésemet.Görgey Gáspár táb ornokhoz
csataláncbafejlődtünk. A talaj nagyonmocsaras ktildott, aki rögtön át is vett és a 9-es Miklós
volt, úgyhogyénelmaradtamtársaimtól; ekkor
t ort én t,h o g y h á r o m ellens é gesv é rt eslovas
üldözőbe vett. Közttink egy patak vize folydogált,
de a uz oly magasvolt, hogy a lovak nem akartak
átjönni. A lovasok utánamkiáltottak:>All.1meg,
átkozottKossuth kutyája!( Tovább sza|adtam,mig
csak védelmetnem talá|tam egy fíizfa tÖrzse
mögött. ott puskára veffem a lovasokat.Mindkét
golyó tal.ílt,A harmadiklovas megfutott.Nekünk
vadászoknakkétcsövűkarabélyunkvolt. Mikor a
honvédekmegvizsgáltáka halottakat,az egyikné|,
R. báró kapitánynál' akit énmégBécsbőlismertem, egy arany|áncot találtak a karján és egy
medaillont,menyasszonyaarcképével.
A másik
halott káplár volt. A kürtösök takarodótfújtak.
Újra osszegyülekeztünk,otth nevű kapitány
elvezetettengemDembinszkytábornokhoz,aki
ezekkel a szavakkal fogadott:>Fiatalember,
maradjonmindenkorilyen vitéz'ma megszo|gíit
az arany kardbojtért!<És ott a csatatéren
hadnaggyánevezett ki. Dembinszky mégnem
tudta,hogy fehérnép
vagyok. A vezérkartávolról
|áttta,hogy védekezema három lovassal szemben.
Azután Verpelétnél
meg kellett rohamoznunkegy Afőhadnagy síremlékea Megleri útitemeiőben
majorságot,melybe osárák vadászokfészkelték
be
magukat.Ebben a csetepatéban
egy golyó horzsolta huszárezredhezosztott be. De mielőtt a vadá.
a fejemjobb oldalát. A kÖtözőhelyre vittek, és szoknál leszereltemvolna, végigkelleu ktizdenem
e l s ő s e g él y b e nr és zes ít et t ekA. zut á n a tobbi a hatvaniütközetet. >Átkozottfickója, méguto|jára
sebestiltteleryütt Egerbe jutottam,ahol a barátok velünk kell jönnöd!< - mondttka vadásztársaim,
kolostorában szál|ásoltak el. Itt lett a titkom Hatvanná|, a hídon,az osztrák vadászokka|kézi
leleplezve.Törzsorvosunk, Lumnitzer' mikor a tusára kertilt a sor. Bajonet-szúrást
kaptama bal
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paraszt, akivel beszéltem,
tenyerembe.A csata után Gyöngyösre mentünk sem lehet kapni. A
mtgé állt és onnan
vissza, ahol eltemettükBraun vadászkapitányt. szintén odajott, abirő háta
kérjek. Mondtam
Innen Miskolcra kerültem, ahol megkaptama integetett nekem, hogy csak
belul nem kapok
huszár egyenruhát.Miskolcról Tokajba,ahol aztÍn a bírónalq ha negyed órán
Ipolyságot minmegkaptamkardomat,sarkantyúmat'meg egy 23 kocsinak előfogatot, úgy
mellének
lovat. Szépbarna állat volt, Luci volt a neve. Itt denestől a levegőbe röpítem, egyben
szegeztem a pisztolyomat és kiáltottam:
már amagaslóhátról csaptama szelet a gyöngyösi
rögtön, ha
htlgyeknek.Déli |2 ora felé,mégebédelőtt, egy Schwarzgelb Canaille! Halálfia vagy
megijedt, és
kis csatát álltunk a rakamazihídon,a lovassággal félre akarsz vezetni. Erre ő nagyon
perc alatt elégfogat
szemben.Ez volt az e|ső ütközet, amelybenmint száuadosúrnakszólított, és 15
is indultunk és
huszár vettem részt.Innen kerülő úton,éjszaka, állott rendelkezésemre.Azonnal el
szerencsésenLéva elé érkeztünk,hol harmadszor
Tokajba térttinkvissza.
Tokajból Szolnokra mentünk.Innen nekem egy kellett az osztrákok elől menekÍilnünk.
Minden baleset nélkül szerencsésenKomárom2 3 k o c si b ó1 á lló | ő s zer-s zá llít mánytkellett
háromszoris Szentpéterreérkeztünk, ahol Gáspár tábornok
Komárombavinni, de mígodaértem,
Azonnal
meg kellett szaladni az ellenségelől. Először gyal ogság i osztagáv a| tartőzkodott.
számára hozott
Gödöllőnél, mely osztrák kézenvolt, másodszor jelentkeztem nála, átadva neki. a
tartott ebéden,
Ipolyságnál,ahol megrekedttinkegy kis szorosban, sürgönyöket. A tábornok magánál
ki megtudakolni:
ésa kocsik csak egyenkénthaladhattak,meg- mialatt huszár patrult ldldött
Ebédre olyan
fordulásról szó sem lehetett.A hegységszinte szabad-e a Komárom felé vezető út?
kézzel
nyüzsgött az osrtrákoktól.Amikor a parasztokezt kemény rostélyost ettünk, hogy fogga|,
visszajött a patrul
hátam mögött kifogták a lovakat, és szaggattuk' Rövid idő múlva
észrevették,
.az
ellenségneknyoma
mindentvisszahagyva,elmenekültek.Énugyanis azza| ajelentéssel,hqgy
felé' Megegy öreg tűzmesterrelaz első kocsin ültem. Gya- sincs, és így szabad az út Komárom
négy huszárt
logsági fedezetem,mely mindenfélefegyver- indultam és magam mellé vettem
postára mentem, ott
nemből verődött össze, legnagyobbtésztszintén fedezetnek. Szent-Péterena
előtt haladtam.
m e g s z ö k ö t t . N em m aradt m á s tennivaló m, ery postakocsit vettem' ésa kocsik
borravalót
minthogy kifogiam .kocsimbolaz egyik lovat, A 'postakocsisnakegy ezüst húszas
nagyon gyorsan
ráüljek ahátára,ésIpolyságralovagoljak,lovakat adtam azza| az utasítással,hogy
postakürtöt erősen
r e k v i r á l ni. Erre a z idő re ő rs é gülnéhányhű hajtson,ésa komáromi hídon a
hagytamhitra. Az volt tujja.
emberrelaz Tregtrizmestert
Görgey,
érkezésemet,
Komáromban már vártíú<
az
hory ha nem kapoklovakat,a|<kor
a szándékom,
ésmás
egészszáI|itmánytmagammalésa legénységgelKlapka, Guyon ésMészárostábornokok
jártak a
eryütt a levegőberöpítem' hogy az ellenségkezébe vezérkaritiszt, minthogy már a végére
j elentne kerüljön. A hegységbenegy paraszttal muníciónak.Gorgey tábornokhozmentem
ta|á|koztam'aki németülis értett.Tudakozódtam kezni, átadni neki a számárakijelölt sürgönyöket.
ná|a,hogy vannak-e a faluban lovak. Mikor Lakosntlyába vitt és aza|attWagner uzérkapitány
hogy miről van szó, elmondotta,hogy a átvettea muníciót.Du. 4 óra volt. Gorgeyátmenta
megértette,
míg a
bíró császárpárti,éssemmit sem akar tenni a másik szobába, és bezárta az ajtőt,
Ló, mondotta,van eléga faluban,de sürgönyöket olvasta. Majd kinyitván az ajtőt, igy
magyarokért.
bemutatomnektekKároly
a bíró tagadnifogja,csak lépjekfel vele szemben sző|t atisztekhez:>Ímé
Bementünkvele a községhÍnára,aho|az főhadnagyot! <Mész ár os mini sz te r me r ész
erélyesen.
ki'
eslaidteképpenülésttartottak.Beléptemközéjüb vállalkozásomértaznapfőhadnaggyánevezett
az
éskereken 23 kocsi elé lovakat kértem' Azt Ekkor láttam először Rózsa Sándort.'oÓ vo|t
a
mondotta,hogy az egészfaluban egyetlen lovat első. aki 600 emberbőlál1ó szabadcsapatáva|
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hídon át Ujszőnyig vonult, ahol a csata megkezdődött. (300 embere lovon, 300 emberegyalog,
mindannyian kék és fekete csikós ingben és
rangban volt.)
gatyában;Rózsa Sándor szí"z;adosi
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 észrevettekés tüzelni kezdtek ránk. A
golyók melletttinkjobbra-balra a vizbe csapódtak
le. A Margit.híd közelében átértemszerencsésen,
miután átadtam Görgeynek a sürgönyöket, a
Gellért-hegyrementem, ahol a mozsárüteg volt
fe|á||itva.Ez május 18-án volt. Jónák századosnak
el kellett lovagolnia a Bresch-titeghez, mely a
Kri sztinavárosban vol t fel áll ítv a' Eza| att nekem
adta át a parancsnokságot a Gellért-hegyen. A
főtűzmesternek ezeket mondotta: >Távollétemalatt
Károly főhadnagy úr veszi át az útegpafancsnokságát. Parancsainak eleget kell tenni.<A
mozsár mindjárt úgynevezettBrandkugeln-eket
lőtt. Egy löveget 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:
>Szentségesegek! Ki tüzeltetett?<A tűzmester
mondta, hogy Károly főhadnagy úr parancsára
történt. Ekkor a százados megveregettea vállamat
és mondta: >Brávó Károly, ma kiérdeme|tedaz
aranysarkantyút!Ez a lÓvés még nekem, öreg
katonának sem sikenilt volna erykönnyen.<<
Május 20-árő| Zl-ére ürradó éjszakavolt a vár
általános támadása. Huszártiszt létemremégisa
gyalogsággal mentem ostromra. A Ferdinánd-kapu
felé vonultunk, ott |étrán ostromoltuk a falakat.
Egyszerre csak a létrafelső fokán alló katonát egy
golyó ta|á|ta, ránk esett, és többen néhány öl
magasságból lezuhantunk. Szerencsémrekisebb
horzsolásokkal és zuzódásokkal menekültem meg'
A kovetkező |étrin megint csak felmásztam, ésaz
istálóknál felértema várba. SÖtétvolt, ós íg;l nem
láthatnrk' hory a jász|ak alatt ellenségesvadászok
rejtőzködnek, akik ránk lőve, sok honvédeta

I

A honvédekezen annyira
lábukon megsebesítettek.
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
|épcsőházbaérve, valami puhára léptem.VJlágot
gyújtottam,s akkor láttam, hogy egy halottnak a
kezéreléptem.Így feküdtek még másnap is a

Emléktúblaa Csokonai utcaíhú4falon
holttestek.Ezen időben a tisztek a kis sörcsarnokban ésa postán mulatságotrendeztek.Jónák
női ruhábanmentemel a
századosrábeszélésére
mulatságra.Itt rám ismert egy Mezei nevii tiszt és
ígykiáltottfel.: >Hiszenez a mi Károlyunk!<Ezt
megtudtaGörgey, és azt hitte, kémnekakarok
felcsapni.Azonnal isméteryenruhátkellettöltene.
Nemsokárajott a fegyőr, elvette a kardomat,és
vasra ver.ve|ezárt,Kérdeáe tőlem a fegyőq hogy
mit vétettem,
mert Görgey aryon
tulajdonképpen
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adtaméletet,mely hírre
fiúgyermeknek
akar lövetni. Magam se tudtam miért,és azt egészséges
eljotta
mondtam,hogy számomra mégnem öntöttek férjem,Jónák őrnagykétaltiszt kíséretében
golyót. 48 őráigvoltam bezárva.Jónak századosés keresztelóre.Még 3 hónapig maradtamAradon,
Liptay Kozbenjárására,kik miután a tényállást azutána foglyokkal eryütt Pestre hoztak, ahol két
megtudták, azonna|Kossuth-hoz menve, őt a napig a Vadászkürt Szállóban laktam. Innen a
Sziszekre
valódi tényállásrólfelvilágosították,s ő azonnal zimonyi hajón kétaltiszt kíséretében
vittek. A tobbi foglyot Péterváradravitték.
elrendelteszabadonbocsáttatásomat.
hogy már
Három hétleteltévelSzegedésDorozsmafelé Sziszeknélaz egylk a\tisztmegmondotta,
tn
menektilttink.Dorozsmán a tábori lelkészJóná{<kal kíséretnélkúlmehetektovább. >>Asszonyom!
megesketett.Lz esküvő után mindjárt magamra most hazájában van, mi most visszamegyünk<.
becsületes magaviseletéért
öltöttem egyenruhámat.A nászlakomadorozsmán Irántam tanúsított
volt. Itt hirtelenrajtunk ititt az ellenség,úryhogy mindegyiknek5 forint borravalót adtam.Az ité|et
az ablakonkellett menelailnünk.Mégismagammal számomra igy hangzoft:kiutasításMagyarország
Ezt a
vittem szalvétábakötve egy egészturós rétestésa egészteruletéről,Horvátországbainternáúva'
foldieimnekköszönhetem, akik a
kttöttem. Szegedigkellett vissza. kedvezőítéletet
ló nyergéhez
allasbanvoltak. Ók meg büszkék
vonulnunlgmajd Lugos ésFacsetig,ahol átusztuk főtörvényszék'né|
a Marost.'' Augusztus 18-án fogságbaestemés is voltak arra, hogy egy horvát nő milyen hősiesen
a Marost. küzdött'
Lippára vittek, ahol át kellett úsznur.rk
Sziszekről kocsin Zágrábba utaztam,hova
Arad várába vittek. Az akkori várparancsnokigen
goromba ember volt, különösen a magyarokat április 24.éndélután2 órakor érkeztem.Édesgyiilölte. A várban egy alkalommaltiizesetevolt, anyám éstestvéreimnagy örömmel fogadtak,
ésa parancsnokotakkor balesetérte.A lakás alatti miután már 7 évigtávol voltam.Csak egy fivérem,
az olasz hadjaratbóljött, melyet a Don Miguel
pincébenugyanis nagyobbmennyiségűspiritusz a!,,s,
folytán a században harcolt végig, szemrehányásokkalés
volt elraktátozva,Szo1gájaügyetlensége
spirituszfelrobbantéppenakkor, mikor a parancs- szidalmakkalfogadott,ésgyermekemmelegynftaz
nok az ajtón akartkilépni,a padló leszakadtalatta, első emeleti ablakból ki akart dobni, amlérta
s ő a l á n g o kbaes et t é so daé getvt o lna, ha a magyarokná| szo|gáltam.Édesanyámközbenfogságbanlévő Szathmitryezredeski nem menti. jár ásár aa fivér emmégiskibékü1 tve l e m. A
Égésisebeibeazértbe|ehalt.Halála előtt meg- lakosságtólis igen sokat kellett szenvednem.Az
Utódja gr. utcán kivekkel éssárral hajigáltakmeg ésvizze|
50 aranyatadományozott..'
mentőjének
Thun tábornok lett, aki a foglyokkal emberibb öntÖttekle, úgyhogy mar az utcáta se mehettem.
módon bánt.Miután tudomásárajutott,hogy áldott Utánam kiabáltak.Édesanyámakkor e l me n t
Abán azt
állapotban vagyok, kiutaltatottszámomra egy Jelaöió bánhozésmindeztelpanaszolta:.
magánlakástHem Áoam városi mérnöknél,a mondta:jojjon anyám másnapvelem együttoda.
Keutz utcában.Itt állandó felügyeletalattállottam. Nagyon barátságosanfogadott ésmindenről
Egyszer kihallgattak a főtörvényszéknélBuda- kikérdezettengem.Azt mondtaanyámnak:büszke
pesten,Üiepuet 5. sz. udvarában,I. em. 11. ajtó leheta |inyira. (A bán távoli rokonunkvolt, s így
alatt Reischl főhadnagy ésKetzel Íőtörvényszéki tegezőviszonybanmondta:>Fanni!Büszke lehetsz
tanácsnok.A kihallgatás után előfogaton azonna| a lányodra..'<)Ekkor kitárta az e|őszobaajtajátés
vi s sz a v i tte k Aradra. Ez m é g hár omsz or bemutatottengerhaz ott egybegyűlttiszteknek,
December18-ána várbavezettek mint háborúsbajtársukat'Büszkéklehetnek
megismétlőditt'
Kosfelnitz várparancsnokhoz.Megkértemőt, hogy mondta-, hogy ilyen bátor ftldijük van.Másnap
férjemet,Jónák őrnagyot engedjea keresztelőre mindenhol német,horvát és olasz falragaszok
hozzámjönni a lakásomra,miután minden órában jelentekmeg, melyekenszigoruantiltva volt a
. em ber 24.én egy hazáértfelkelőket, legyen az férfi vagy nő,
v á r o m a l e b et egedé s tDec
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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| másodszor nőül mentem, Pasch Gyula műfestőhöz,

ki

szintén mint hadnagy szolgált 1848-49:ben a tiroli
vadászoknál'

Győrben

folyik. Ennek pedig azon a tájon olyan kicsiny a nyári
vízil|ása, hogy könnyiíszerrel át lehet rajtagázo|rll
12 Az aradivár parancsnoka1849' október 4. óta Howiger
Alajos tábornok volt. A megmentő honvédtisztpedig
SzathnuáryMihály, a bácskai huszarokezredese.
13 Lebstück Mária nevétnéhaelferdítveírták. Mikár
Zsigmond: Honvédnévkönyv, I89I, 3,72'lapján így
olvasható:özv. Paschné'szül.: Lebstig Miiria nyug. honv.
főhadnary'Budapest.

17 évig laktam, azután 6

évig Komáromban, ahol féqem meghalt. 1870-ben
Budára mentem, ahol 1880-ig maradtam. Azután
Úipestre koltöztem

fiamhoz, aki itt festő és

mázoló.,,
Közli:Dr

11

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 halálfejesnémetlégióparancsnokaGiron Pétervolt'
7 Eztéves.Götz az 1849.április 10-iváci ütközetbenesettel.
8 Az itt következő eseményeketteljesen összezavarja a
szerző.Nyilvránvalóképtetenség,
hogy a Besztercebiírryiáról
jutott csapatok,a Klpalcíval
Liptó megyénát a Szepességbe
való egyestilésvégett(!) visszaforduljanak Zo|yomba
(Altsottl), ahol Klapka hadtestesohase járt. Ez a hadtest
rnr{rjanuárius3l-énRakamazra,varyis a Tisza bal WrtJára
vonultvissza.
9 Ez a sám téves.Mindössze 375| gya|ogés 150 lovasból
állott Guyon átkelő hadosztálya.Vesd össze Breit:
Magy arország 1848-49-i fiiggetlerségi harcránakkatonai
története'I. kötet, 2l8. lap. És Guyon iratai alapján
SzokolyiViktor:Hazánk,III.155-156.Dr. H' K. G.
10 Más fomísokbólvaló ellenőrzésreszonrl:ott volt-e RóZsa
Sándor Komárom alatt? Egyesek arra hivatkoznak,hory
csak az Alföldön harcolt,Szinnyei József: Korruírom184849-benc. munkája nem említi.Bizonyos, hory a 35 éves
szegénylegényekkor volt virágiában. Kossuth 1848.
december 15-énkelt hirdetményében
megerősítia
Rózsának adott amnesáiát, vitézségéért.
Ha fel is hozziák
ellene, hogy a rendes honvédállománybólelbocsátottiák'
mint guerillavezér Komáromnál is éppúgyárthatott az
osztrákoknak,mint másutt szeretett.Lebstück maga is
említi, hory mint szabad-csapatvezérét,látta.
Kékinges
harci viseletétnriísokis Lebsttickkel egybehangzóaní{rák
le. Lásd mégGracza: SzabadságharcTlrténete,III. kÖtet'
IIz-I2L.lap. Dr. H. K. G.
11 Facsetnél'tudvalevőleg,nem a Maros, hanema Béga Enléktábla
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Kovérlmre:*

Lebstück Mária -Károly huszer
a szabadságharc
részvétele
csatáiban

Lebstück Mária, született: Zágrábban' 1830.
augusztus 15-én. Apja gazdag kereskedő. Kora
fiatalságában Bécsbe kerül, ahol sztiüeinekjómódú
rokonai laknak. A bécsi polgari forradalom mámora
1848 marciusabana 18 évesleany lelkétis elragadja.
Március l3-an és 14.énmég csak koszorukat késát
az if1,űharcosok számára, de 15-énmár nagyobb
tettre szárrja el magát. Női ruháját felcseréli aulista
egyenrúával, puskát ragadva beáll a Giron Péter
vezénylete alatt alakult ,,németlégióba'', majd a
jogészzÍsiloa|jba'melynekfőparancmokaColloredó
gróf. Ettől kezdve férfinak tekintette mindenki,
érdemeivel,csendesenmegvonul...''
Részt vesz a vérengző utcai
Igen, Ő az, akirő| utcát neveztek el Úipesten, Károly volt a neve!
a fegrvertárak megostromlásábana
díszsírhelyetkapott a régs,majd az új, Megyeri úti torlaszharcokban,
minden tavasszal sok ürág végsővéresütkÖzetig.
temetőben. Síremlékére
A felkeléstleverő ezredeknem kevesebb,mint 38
ésa hőseiknek kijaró babérkoszorukertiü.Az utolsó
szembe magukat. Acsbert
lakóhazan emléktábla hirdeti hazafias cselekedeteit. ezer emberrei, ta|áiták
parancsnokkatonái, Jelaöió eryestilt hada
Síremlékeegyik oldalan l3 helységnevétvésték helyőrségi
seregei. október végén
kőbe az utókomak, ahol Karoly névenharcolta végg Windischg rdtz tábornagy
bal arcan Karoly is sebetkap.
a csatatereket,sebeket éshalalt osáogatva, és sok ebbena vérescsatában
A legnaryobb sebet sávének az jelenti, hory Jelaöió
sebetkapva...
fegyvert fogó bécsi
Az utolsó vesztett csatája után sem fedte fel horvát csapatai is a szabadsíryért
leryőzőikozitt vannak. Ezt
harcos férfitarsaivaleryütt, btiszkénvállalta diákok, polgarok véres
nőiségét,
a sűlyos'börtÖnnapokat is! Sokfelé a szabadságharc sohasem felejti el!
Itt, Bécsbenelőször ésutoljára, azzal szabadul
vérescsatáinak hőseit Önfeládoá asszonyok százai
ésa börtöntől, hory felveszi a női
ápolták és gondozták. Ezek a lelkes nők a beteg. meg azüldÖzestől
Bécsből ryalog, letörolve arcárő| a
ápolás feladatát nemcsak a tábori kórházakban ruhájat éskisétal
eljut Winpassingig,
várllaltak, de ott voltak az ágÍftbzben, go|yőzÍryorban puskaporftistöt. Szerencsésen
helyett, csak egy gerendát és
a harcmező kotözőhelyén is, életüket veszé|yez- ahol egy folyó hídja
Ezen tortázta át magát a túlsó
tetve...Lebsttick Mária nem a kínokat,ryötrelmeket hídkorlátot ta|á|.
nemzetőrre bukkant, akik
enyhítő, ryógyító, életmentőhonleányok névtelen, partra' ott két mawaÍ
Bevitték a faluba és egy
hősi magatartására vágyott. Ö csatában, ellensége elfogták, mint kémet.
azonban szabadon engedte és
szemébe nézve, karddal, puskával, szuronnyal pincébe zirták', A bíró
foldon Vasváron keresztül
osáogatja a halált, ferfitarsai kÖzott.Ki ez a,,Károly folytathatta útját magyar
Sopronig. Győrbe igyekezett eljutni, ahol férjhez
huszár''?

,,A pénztámrílegy 48-as honvéd főhadnagy ült,
egyenruhában,mellén a koszorúsvitézségirenddel,
fején a trikolor-rózsás csákó; napbarnítottarcán se
bajusz se szakáll.' . Én ezt az a|akot 1849. májusi
napokban Láttam,akkor mégnyalka >legény<volt,
huszár dolmanyban, sarkantyúscsizmában. Írtamis
róla valami kilteménfl', _ irta Jókai Mór 1891-bena
Pesti Hírlapban.IMajd igy zír1aitását:,,Most itt lakik
Úi.Pesten a fiíná|. Szegénysorban van ésbeteg.
Nem panaszolja sorsát, nem alkalmatlankodok a
hazafiak ajtajan, nem kéreget,nem dicsekszik az

A szerző ny.
196&ban.

ekő ískolaíhelytörténdí szakkör megszervezéseÚjpestm,
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ment nővérelakott. Sopronbannem tud megpihenni,
mert Görgey egy hadosáálya cseltárnadástindít az
jut
osztrák csapatok ellen. Ebben a csatazajban
tovább, de most már parasászekéren.Csoman tul a
Kis-Rában a jég beszakad a szekéralatt' A honvéd
előőrsök bűzzi]<ki a vízből. Az őrtilzeknélszarítja
ruháit a honvédekkopónyegeibe burkolózva... A
pálinkás kulacsukból is megkínáljak,hory felmelegedjék.A megszáradt ruhában azonnal nekiindult
Teswéreörömmel
ryatog tovább, másnap Győrbe ért.
fogadta.
A kalandot elfeledhette volna, de ő már nem
kalarrdnaktekintette,ami eddig történt. Teljes lelkét
betöltötte a szabadságértvaló rajongás.Három napot
pihent. Megtudta, hory egykori parancsnoka,Giron
őmary Győrben van, odasietetthozzá. A parancsnok
ráismert női ruhájabanis. Eryenruhát, puskát, kardot
kapott, Máriából Károly lett' Még aznap délben
letette az esküt a háromszinu zászlő alatt. Be is
osztották őrnek Görgey száir\ásaelé a püspöki
palotahoz. Ez volt az első szo|gillata maryar zászlő
alatt, és életevégéighűségesis maradt ehhez a

1998.március

januar 4-5' éjjelénBudapestről váirosunkonát vonult
Görgey tábornok serege Vác felé. 6-án hajnalban,
városunkon keresztül tiüdozte ery dzsidás század a
Vác felé iryekvő Szötl Vitalyos tiroli szabadcsapatPohl
éssegédtisztjét
beli őmaryot a későbbivértanút
Ede főhadnaryot.'' Íme 19 évesenelőszor Lebstück
Mária is váirosunkföldjére lépett.Akkor mégnem
sejthette,hory életeutolsó éveititt élile fianál.
Kormocb ányán nagy csatára került sor, sok
áIdozatt,a},hősiesktizdelemmel.Itthalthősihalalt:
Pusztelnik ezredes, Kemniczer kapitány, Aulich
tábornok hadsegéde.Ebben a csatában olyan
hősiesenharcolt,,KáÍoly'',hogy dandarparancsnoka
Líptay ezredes, azonta| elől éptettefővadás szá.
Gorgey legragyogóbb haditettétitt hajtotta végre
azzal,hory aminden oldalról körÍ.i'lárt csapatátery
banyaalagutonát megmentette.Az ellenséglába alatt
kertiüt annak hátiha. Tovább baladva Besáercebánya
már langokban ál1, ésa tűzon kereszlul, fáradságos
hegyi irtonjutnak Rózsahe5ne. Itt sem pihenhebrek,
11
*.,t .gy éjjeli támadást vernek vissza' amely
órától reggelig tartott. Késmárkon ery pihenőnapot

lobogóhoz.
Győrből kiindulva, szabadságharcunkfontosabb
csatáinak szerényhősével,Mariávaljárjuk végig a
hosszúutat. Harcoljunk vele, az ő kezévelforgassuk
mi is a kardot! Próbaljuk í*é|nimegpróbáltatásait,
megfejtenihősi, férfiaserejénekforrását!
Görgey serege1848' december26-án visszavonul
Győrből. Bábolna közelében kerult Károly'az első
ütközetbe a nyílt csatatéren.Vesáeséggelvégzodött.
A o.écsilégionáriusok megfutamodtak a ,,|eány,,
buzdító szavai ellenére.A második csatája Tétény
alattvolt Cress könnyű lovasai ésgrárrátosaiellen: ez
is futással végződött. A kudarc, a szégyennem
keresett magárrakméltóbb
oltotta ki lelkesedését,
bajtarsakat.Budapestre érvebeallt a tiroli vadászok
szabad csapatába,melyet Szöll Vitályos őrnagy

tartottak.Ahonvédektisáeletéretáncmulatságotis
jÍtttik a
rendeztek a varosban. Amikor legobban
csárdást,megdördultek az ellenségagrui.
A táncból a fegyvertáncba kellett rohanni.
Reggelig tartott a mulatság, de végül az ellenség
még
fáradt bele. Az állandó megpróbáltatásoknak
a
mindig nem volt vége.Következ.elt február 5.e,
Branyiszkói nap. A szoros elfoglalásában a tiroli
lövészek, Guyon tábornok vezetésévelhősiesen
a
harcoltak. Éiretutan 1 óra volt, amikor elfoglaltak
szorost ésa herytetőn kitíÍáették a maryar zászf,őt.

Eperj esen végremegpihenhettek24 őrát,
Kassán Görgey gyaszrrriséttartott a branyiszkói
ütkozetben elesettekért. Az unnepség utáni
elvonulásnal Karoly éppenGörgey előtt elhaladva,
elnevettemagát,mertahadvezemek ki volt szakadva
rá
mindkét könyökén a egyenruhája. (Nem ért
szeÍvezett.
Karolyt parancsnoka8
Ezért a sértésért
' Ezze| a hadseregge| járta be Károly azt anagy befoltozri.)
kurtavassalbtrrrtetteéseltiltotta a balról, melyet
hadműveletet,melyet Görgey tábornok hajtott végre órai
holryek adtak a honvédektiszteletére'Pedig
a bányavárosokon át Branyiszkőig, a csikorgó a kassai
már akkor tisztként tartották számon. A
hidegben, folyton kettős tiz kizött, sehol meg nem Károlyt
is a katonai életheztartozott.
btrntetés
pihenve.
Miskolcon komoly feladattal bizták meg: 200
Pestről indulva GÖrgey serege 1849. január 4-én
szállítson Debrecenbe, amit ügyesen
Vác felé menet városunkon is áwonult. Az Újpesti hadifoglyot
is hajtott.
Városháza emléktáblájaígy örökíti meg: ,,l849. végre
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Debrecenben a foglyok átadása után a vendég- zásilőa|jat be nem kerítették,vagy át nem alltak az.
lőben összeryűlt tisztek egyike ráismert, mert bécsi ellenséghez.GÖrgeyneknem sikerriLlta jobb szárnyon
rokonánál valamikor udvarolt a lánynak. Tagadni rendbe hozri csapatát.A végső vesáeség igen nagy:
nem lehetett. ,,Mari kisasszonyt'' anná] szívesebben |200 magyar, 352 osztrák' Windischgrátz táirata a
fogadta bajtársa. A tisáek örömükben ery albumot csata úán igy sző|t, ,,a |ázadő hordák megsemszereztek és abba belBírták emlékmondataikat: misítve!''Pedig a dicsőségestavaszi hadjárat csak
Karolyhoz!
eztfténérteel nagy eredményeit.
Kóroly a kápolnai csala hőse: alhadnagl!
A nagy vesáeség ellenérea tiroli szabadcsapat
A szabadságharc egyik legnagyobb csatája komoly résá vá]lalt az itközetből. Nary tömegévela
Kápolna mellett 1849.február26-27-énvolt,amely a visszavonulást fedezte az országúton'A nehéz
magyarok ü sszavonulásával végződott' D embinszky, lovasság szétszakitotta
a gyalog csapatot.Egyik része
GÖrgey,ésKlapka csapataiálltak szembenSchlich és harcban elesett,vagl elfogtak, masik részeelfutott a
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Korabeli meghívó a 100. éuforduló városi ünnepségére1948-ban
Windischgrátz hadtesteive|.Az első nap az osztrákok
kezdték a támadást a felsorakoző magyar csapatok
ellen. Honvédeinkaz ágy,fuésésa nary tulerő miatt
meghátralni kényszeniltek,feladva Kápolnát. Ekkor
mégnem volt a csatatérensem Dembinszky sem
GÖrgey.
Második nap szintén az osztrákok támadtak
először: Schlich Verpelétnéla jobbs zárnyon,
Windischgrátz középen, és igyekeztek bekeríteni
Dembinszky hadosztá|yát.Ez nem sikerült, de
Kápolna visszafoglal ásáértmegindult a magyarok
támadása.Ezkezdetben sikerrel történt, míg a fanini

lápos, mocsaras vidék irányába. Károly egyedul
futott az országtlton, feryverét megtartva. Három
feg1rveres,vérteslovas utana" sadalmazv4 fenyegetve, megállásra felsálíwa. Egyszer aztán megállt,egy
oreg fúzfa mögé bújva. Háta mÖgÖttmély, stippedékestertiLletvolt, lovasok ide kertilni nem tudtak.A
fa mögül puskájával két lovast lelőtt, a harmadik
megfordultéselvágtatott.Amikor a magyaÍcsapatok
maradékaosszegyűlt, ott kapitány, aki a jelenet
szemtanújavolt, odavezetteKárolyt Dembinszky elé,
aki e szavakat intéztehozzá.,,Fiatalember!Leglen
Ön mindig ilyen vitéz! Ön ma az arzny kardbojtot

-
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masíroztaka Miklós-huszárok egészenSzolnokig. Itt
rij feladatot kap Karoly: Wagner ttlzérőrnary mellé
rendelik nyargoncnak (futár, hírvivő, különleges
megbízott)
Nyargoncot ftíhadnaggl ó léptetikelő
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 szekérlőport és
töltényt szállítsonoda. Adtak mellé egy öreg
tűzmestert, meg egy csapat onkénteskatonát
talalta.
Ez az úga is kalandok egész
Régi várya volt már, hogy az igazi katonak közé fegyveresfedezetnek.
jelenti. Állandóan ellenségesportyáző
kerüljon a huszárokhoz. Ezt is elérte.Görgey, Gaspar sorozatát
csapatokelől bujdokolv4 azokat Godöllőnél, Vácnál,
tábornokhoz küldte őt, aki Károlyt a Miklós
kikeríilve.végreLéva d'á
huszárokhoz osztoÍtabe. Nyalka huszár volt. Már Ipolyságnál szerencsésen
menekul$| ar-zala hírrelallíqák
akkor sokan tudták róla, hogy leány. Tizenkilenc ért'Itt a szembejövő
hogy az erdőn átr'ezető utat a
esztendősen, mint leány, huszárhadna1Y:A mai meg a csapatát,
el. Erre a rémhírrea fuvarosok
világban mégférfinak is gyermek volna. Erzékeny császáiak foglalták
és lovon elmenebűcsútvett a tiroli lovészcsapatbólmegmaradtaktól, kifogták lovaikat szekereikből,
egyedol maradt ott a
mert Hatvanná| taLáltrájuk Utoljara résztvett veltrk kültek. A fiatal hadnagy
kísérőkatonák is elfutottak. A
a hídon vívott szuronycsatában.Itt parancsnoka,az tiízmesterrel,mert a
otthagyva a szekerekkel,',vi sszanyargalt,,
óriás termetríBraun százados is elesett. A csata trízrrrestert
rekvirálni' bátrabb legényeket
hevébenőt is szuronydofésérte a jobb kezén. Ipolyságra lovakat
Ezekkel azután
Bekötött kézze|Gyonryöson, ahol méltó temetést toborozni a megfutamodottaknál.
elütte a lőszeres szekereitSzentpéterig,
rendeztek parancsnokának, ő tette a sirjára a szerencsésen
tábornokra' Az oreg nagyon
koszorút.Utolsó búcsúvolt ez a hős tiroliaktól. Ót :.ahol rátalálrtGáspár
megdicsérte,ésGörgey fővezérhez cimzett pecsétes
már vártaa huszárélet,újabbcsaták,hőstettek.
mar akkor Komarom alá
Nyári Pál szerint, ha önkéntesnekjelentkezik a levelet adott át neki. Görgey
Négy huszárt is kapott
fiatal, mind huszár szeretne lenni. Hát miért nem érkezetta fő sereggel.
a szekerekmellé.Hajnalbanérkeáekmeg
szerelik fel őket, aztán kis kiképzésután trány a kíséretnek
Károly átadtaa levelet Görgeynek.
c s a t a t é r ?A h o z z á é r t ő , k a t o n a v i s e l t -c i v i l í g y Komarornba,ahol
a csillagsánc felszabadításanak
válaszolt: ,,Tudja barátom, ennek alapvető oka van: Antap délbenvolt
A harc után' 1849.április22.én
egyetlenhuszar 232 darabbóláll. A csatákhozszokott véres,nagy ütközete.
hadtigyminisáer Karolyt kinevezi
erős ló, eryenruha, kard éspuska, puskapor, Iőszer, Mészáros Láu:ár
zab csak a legfontosabbkellék.Ember Mvan elég.'' ffihadnagynak.
Budavór vkszlfogldósa
Alighogy Károly jobb keze begyógyult, MisÚgy látszott, hogy a tavasá hadjáratban sikerül
kolcon huszár egyenruhát, kardot és sarkantyút
elvesátett lendriletét,a
kapott.Paripáját csak Tokajbarrkapta meg. Lovagolni visszaszeremi a forradalom
Horyan is ttírhetia neÍrzet,
is jól tudhatott,mert már antap a Rakama.a ponton. néphitét,lelkesedését.
alatt van? Kossuth a
hídonrohamravállalkozik az ellenségeslovassággal. hogy fővárosa idegen uralom
hivatkozott.A tábomokok győzri
Sírkovérevésve a 10. hősi csatahely Rakamaz. Már nemzet becstrletére
sereggel köri|zárta a
az is csodálatra méltó, hogy egy leány ura tudjon akartak. Görgey harmincezres
így kertrltseregével
maradni a nyeregnek,kantárnak éskengyelnek, meg várat. Hősirnh Károly főhadnary
huszár csak ryalogosként
a nehézlovassági kardnak, és rÖgton rohamra Budara. VárosÍomoknál a
József tuzér őrnagy
mehessenés verekedjen.Ehhez valami őserejű használható. Károlyt Jónák
.démoni
működő
erő is kellett. Ennek az erőnek napról napra mellé osáották be, aki a Gellért-hegyen
a
Görgey
volt'
példáját mutatta a csatákban. Innen csaták nélkül bombavetőmozsártelepfőparancsnoka

szolgálta meg!'' Azonnal kinevezte alhadnaggyá.A
kinevezésután nary feladat veia,Összeszedi a tiroli
egy
lovészekmaradványáú,és ezek élénVerpelétrrél
ellen5égáltal megszállt majorlakot megostromolt és
elfoglalt. Jellemző a vér,escsatára,hogy aki élve
maradt, mindenki sebet kapott. Maga Károly is
megsebesült,egy golyó a fejétsúrolta.Nem ment
kőrházba, hanem bekötött fejjel egy sebesült
szállítmárrytkísértTiszafüredre. Ezt tartotta most
fontosabbnak!Mire visszatért,vadászcsapatátnem
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Kis-Sváb-hegyről és a Gellért-hegyről lövette szigorú ember volt, talán ezértrobbantották fel a
trieérségéve|
avérat.
parancsnok lakosáalyát, aki sebeibe belehalt. Thun
A ftata| főhadnagy itt kapta a legveszélyesebb gróf jott Aradra utódnak. o emberségesebbvolt.
sebet:nem Karoly, hanem Mária sávébe; szerelmes Megtudva, hogy Károly tulajdonképpenMária, és
lett a hős ttizérparancsnokba.Maga is nagyon hogy áldott állapotban van, kiengedtea börtonből,
megijedt ettől a mámorító szenvedélytől,éshogy hogy magánszálláson lakjon, katonai őrizet a|att.
végetvessen neki, a halálnak rohant. Nekirohant a Közben e|jott az idő, hogy megszülje gyermekét.
golyózápomak.
Kérte a parancsnokot,hory sántén fogoly férjétery
Május 20-Ír;.éjjela dontő rohamraKaroly főhad- napta engedjeki keresztetőre.Igy eryütt ünnepelnag1vaz éléreall az önkénteseknek,akik vállalkoaak hettékfiuk kereszte|őjét'Két tüzérkáplár volt
a
arra,hogi a Ferdinánd-kapunállétrakonfeljussanaka keresáapa.
bastyafokara. Nem tala]tameg a haláLlt,de megtalálta
Három hónap mulv4 női ruhában, csecsemővel a
helyette a boldogságot. Szerelme viszonzásra ta|á|t, karján a foglyot és gyermekételőbb Pestre,
majd
Egy tábori lelkész elrendezettmindent. (Bár később Zimonyba szá||itották. Innen két katona
kísérte
nem ismertékel hivatalos eskrinek.) Három hétig Sziszekre, ahol tudtára adták, hory szabad.
Horvát
tartott a visszafoglalt Buda vÍrában a mulatozás' a földon.
grőze|em ésa szerelem mámora. Ez a nagy boldogSzüleinél, Zágrábban három évig maradt. Itt
ság nem illett össze a huszárfőhadnagyi egyen- osárák katona testvérévelkell harcot vívnia,
ésa
ruhával. Gyorsan meg is akart szabadulni tőle, de ez horvát lakosokkal, akik sáda]maztáLk,kővel
dobáltak.
nem ment könnyen. Népviseleti ruhát öltött. Egy Ie|lemző,hory Jelaöió bantól kapott
oltalmat.
tancmulatságbarr,
ahova vesáére ő is elment,ráismert
Természetesenvisszakívankozik hősi csatáinak
e5' hizérkapitány.,,Nini! Hisz e hölgy nemróg a mi színhelyére,Magyarországra. Győrbe
ment lakni,
Útegrinknélszolgált, mint huszártisá!'' E szóra rögtön
aho| 21 évet élt boldog házasságban második
elfogták és a József.bástya.bortonébezárták, A fé{ével,a festő Pasche Gyulával,
aki szinténharcolt
főparancsnok ítéltteszigorú:,,Akár kém, akár éshadnagy volt a szabadságharcban.
Férje tralála
szökevény az á|ruhába öltozött, főbe kell lovetni!'' után került fiához Újpestre, és itt
é|t ha|átáig.
Negyvennyolc óráig volt siralomházban. Ez a|aÍt Csendesen, szerényen,ahogyan két
harcos évét
azonbanférje,Jónák őrnagy ésSebess térparancsnok véglgkís
{rve megszoktuk.
Kossuthhoz siettek és elmondva a regényesigaz
Idézzílkcsak fel abevezető sorokat,Jókai szavait,
történetet,kieszkozoltéka kegyelmet,d,eazzal a hory jól megsegez'zíJk:
,,Nem panaszoljasorsát,nem
föltétellel, hogy Károly vessen végeta színész- alkalmatlankodik a hazaftak
ajtaján, nem kéreget;
kedésnek:ves/e fel újraaz egyenruháját,ésmenjen csendesenmegvonul.'' És
a végénhozzát,eszi:,,A
csapatának zász|őja alá. Ekkor már elkezdődott a itéz amazon, a hős huszárfőhadnagy
kiszenvedett.
csapatokvisszavonulasa.Kevesen tudták, hogy észak Ez évbentettékle örök nyugalomra,
katonai parádé
fe|ő| az orosz cári szuronyos, dzsidás csapatok észeneszónélkül,l892.
május 3o-án.,,
tizezrei menetelnek hazánk felé, hogy újabb
Megismerve életutjanaklegszebb két évét:a mai
évtizedekrerabbá tegyéka nemzetet,
fi atalokat cs el ekvő hazaszer etetre, önfel á|do ző
Pesttől Dorozsmáig meg sem á]ltak a huszárok, ott bátorságra"multunk megismerésére,
megbecsülésére,
a támadó ellenségkényszerítetieőket Szegedre céltudatos
életrekell, hory példájalelkesítse.
huzódni. Folytonos csaták kozben huzódtak Lugosig,
onnan Facsetra, ahol az ellenségtől uldözve áttsztattak a Béga folyó vizén. Itt fogta el az ellenség
Karolyt is ésütték Aradra. Ez|ett Mária fő\adnary
u t o l s ó c s a t a h e l y e .E l b ú c s ú z o t tl e g h ű s é g e s e b b
baráqilől: lovától ésjó feryverétől' Rab lett. A maryar fogoly tisáeket az Aradt várbÖrtön legsötétebb
kazamatáiba zárták. Az első várparancsnoka túl
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Bánonédr. FleischmannMarianna:*

A settlementhazai megtestesítője:
Egyetemi Szociál politikai
|ntézet- Ujpest

150 éwel eze|őtt,az 1830-asévekelejénalakult nélkiil _ bevál asáhattak minden házbi rtokost.'
Mindezek következtében Ljpest 1akossága
kr Újpest' a mai Budapest IV. kerulete. Születésének idején a hazat ipar fejlődése még nem indult 1870 és 1910 között l0 évenkéntmegsétszerezőmeg' Hazánk ki fej ezetten mező gazdasági termel ést dött ( 1870-ben6722 lakosa volr l 9 1&ben 55.197).
Hazánkban az iparosodás folyamata a
végzett,és még az I. vl|ágháború előtt is agrár
o r s z á g v o l t . L a k o s s á g á n a k m i n t e g y 6 0 o Á - a németekkel,csehekkel, szlol'ákok]<al,osztrákokkal,
mezőgazdaságból élt, csupán 24oÁ do|gozott az valamint a zsidősitggal indult meg. A gazdag zsidő
Lőw, Neuschloss ésWolfner családok _ az e|ső
ipar, kereskedeleméskozlekedéstertiletén.'
_' valamint az Újpest
Az ]840-ben megalakult Újpest alig félszaz nagy manufaktúrák alapítói
esztendő alatt Magyarorszag egyik legnagyobb e|ső házát és serfőzdéjét1831-ben felállító sváb
iparvárosava fejlődc)tt, Ehhez hozzájárult a Mildenberger családok mellett az újpestrlakosság
_
település kedvező földrajzi fekvése _ a Duna nagy részét_ főleg kezdetben idegen nemzetim e l l e t t , k Ö z l e k e d é s i c s o m ó p o n t b a n é s P e s t s é g űk i s i p a r o s o k é s k i s k e r e s k e d ő k a l k o t t á k ,
kozelébenhelyezkedik el -, valamint a helység z Ö m ü k b e n c é h e k b ő l k i s z o r u l t e g y é n e kv a g y
foldesurának, gróf Károlyi Istvánnak alapító levele, munkanélküliek, olyan személyek,akik munkamelyben a letelepü|ők számára teljes ipari és a l k a l o m r a , v á l l a l k o z á s i 1 e h e t ő s é g r el e s t e k '
k e r e s k e d e l m i s z a b a d s á g o t , v a l a m i n t v a l l á s i Hasonlóan Pest.Budához, |Jjpest a ktilönböZő
biztosított.Így az a|apitő levél a bevándorlók gyűjtőhelyévévált, akiket a főváros
egyenjogúságot
szabad vá||a|kozás akadályait - ellentétben a nem tudott, Yd1Y nem akart befogadni, ezért őka
korabeli szokásokkal és törvényekkel _ a közeli Újpesten telepedtek le és keresték
településenmegszüntette,hangsúlyozva,hogy boldogulásukat.
Újpest lakosságán ak 60-70%-a kezdettől fogva
senkit nem akadá|yozhat meg nemzetisége,vallása
abban, hogy olyan Önálló vá||a|kozítshozfogjon, az ipuban dolgozott. ,,A s:a:adfordutón Újpest a

amlhez kedve éstőkéje van' Az ipar terénminden fővdros kc;rnyékéna ,-arosi munkaslakossag
megkotés nélktil engedélyezte bárm1|yen gyár aranyat tekintve 4. helyen allt. ]0 év múIva]9]0a|apitását és bármilyen ipar gyakorlását. Minden ben már Újpesten éIt, nemcsak létszamat, de
telepesnek előre alá kellett magát vetni azon lakossagon beliili aranyat tekintve is, a legtribb
szabálynak, hogy céhetnem alapíthat,sem pedig az munkas. ]0 évalatt megelőzte Csepelt, Erzsébetet,
i p a r t m e g s z o r í t ó k i v á l t s á g o s j o g o k a t n e m Albertfulvát. A harom helység munkasl-étszama
szerezhet. A kereskedelem terén az okmány együttesen sem érte el az újpesti munkashasonló szabadságotbiztosított,pl. a Dunán szabad létszámot,,'.1910-benÚjpesten a gyán munkásság
kikötőket engedélyezett.A község autonómiája is 5 2 o Á - a a z 5 0 0 f ő n é l t ö b b e t f o g l a l k o z t a t ó
e l ő s e g í t e t t ea s z a b a d i p a r i f e j l ő d é s t , v e z e t ő nagyüzemekben dolgozott. Ez a |egmagasabb
testületébe_ vallás és nemzetiségrevaló tekintet nagyüzemi koncentrációt jelentette országos
*A szerző glógyszerész,kandiddtus, orvo$örténeti kutató.
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meretben'tu|szárnya1vaBudapestet
is, ahol ez csak kultúra elsajátításába és a cé|kitíizések
meg-.. .: \.o|t.
valósításába.

.{ nagyipar kiugró _hazai viszonylatban korai :oIodesénekeredménye,hogy a korszak ellent:nondásai is jóval előbb és koncentráltabbformában mutatkoztak Újpesten, mint az ország más
teniletein. Az ipan munkásság nagyfoku kiszolgálmtott sága, az újpestilakosság nyomora' a lakosság
r o b b a n á s s z e r űn o v e k e d é s é v eel g y r e r o s s z a b b
lakásviszonyok' az e|égte|entáplálkozás és az
ezekből fakadó közegészségügyi árta|mak,
valamint a népbetegségek
kiemelkedően nagy
száma hosszú időkig kísórői a településnek.Az
újpestinyomor a korabeli sajtó állandó témájavolt.
Szóra bírta forradalmi koltőnket, a fiatal Ady
Endrétis, ahnek,,Álmodik a nyomor'' című versl
dÖbbeneteserővel rajzo|ta meg a századforduló
Újpesq énekviszonyait.

Az iparváros másik sajátossága, hogy a népb e t e g s é g e kl e k ü z d é s é r eo l y a n e g é s z s é g t i g y i
intézményekis 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 szociáldemokrata képvise|ő á|ta| a|apitott Munkaterápiás TBC
Gondozó, Gyóg,,i skola és 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 intézménynek a munkás és tiltatában szegényebb
néposztalyok által lakott városrészekben kelt
mintegy letelepednie: (to settle), hog1,,a szegény
Az ipan fejlődéseredménye
volt továbbá az is, nép, mint jó barátot, mint jó szomszédot
mindig
hogy Újpest a századfordulónmár komoly erőt kannyen
igénybevehesse, ésaz intézetmunkatarsai
ké p vi se l őm u n k á s o szt á | | y a|rendelk ezett.A is
a szegény népnek minden ügyében-bajaban
munkásokkovetelésére
egymásután alakulnakmeg kc;nnyen segítsé
géreleltessenek,, .'

az egészségügyiintézmények.ot jól mríkÖdő
Az Intézetbenfolyó szociálpolitikai munka
kőrház mellett, az egy főre jutó kÖzegészségugyimagvát
az a tudományosésgyakorlati munka
kiadásokis itt voltak a legmagasabbak,va|amintaz képezte,
mely 1905-benKolozsvárt tndu|te| az
egészségügyi
szakember-ellátottság
terénis messze Erdélyi MúzeumEgyesüIet Jog és TársadalomkiemelkedettÚjpest a peremtelepülések
kozül. Az tudomaÍtyiSzakosztalyanak megalakulá sával. Itt
az
állami gyakorlattól eltérően a szervezett erdélyrészi
jogászok és a társadalmikérdéssel
munkásság a kulonboző eryesületekhívtákéletre foglalkozó
szakemberektomÖniltek,ésa kozös,l
az itteni kőrházak, egészségü
gyi intézeneknagy munka során kiváló eredmények
szüIettek.Már 3
részéÍ,,
ésbiztosítottákfenntartásukatis. Ezek az évvel
a megalakulásután, 1908-banaz iskolán
intézetekigen sok anyagtr
nehézséggel
kriszkodve, kívüli oktatáskolozsvari szervezete,a Néphivatal,
példamutatőanbiztosítottákÚjpest éskÖrnvéke
a fiatalkoruak Partfogo Eg,,esülete, va|aminta
lakosságánakegésaégugyi
ellátását'amit a uá,o, Tiidőbeteg-gondozó j e|ezteúttÖrő
munkásságukat'
képviselőtesttileti
jegyzőkÖnyveiis bizonyítanak. Ekkoriban
ismertefol a kolozsvári foiskolai ifúság
Az a tény,hogy a sok egészsésugyi
intézmény azt atársadalmikotelességet,
hogy a munkásnéppel
ellenérea na1y iparváros egészségügyi
viszonyai közvetlen foglalkozzék,munk áját, ha|adását
nem voltak kielégítőkésa lakosságmorbiditási
segítse
ésvele kapcsolatottartson.6
mutatói nemjawltak, kétséget
kizárőan bizonyíA szociális intézmények
munkájasorán már
totta, hogy a magas szintű egészségügyi
etlátás 1909 végérekialaku|t az a nézet,hogy az intéz-'
megvalósításához nem elegend,őaz egészségügy
ményeketegységesíteni
kell. En. akülföldi (angol'
tárgyi ésszemélyifeltételeinek
biztosítása,
hanem német)settlementtapaszta|ataiis indokolták.
A
alapvetőenszükségesa szociális viszonyok, az
szociális moz galom és az abbó l táp|á|k oz o
élet.ésmunkakönilményekvá|tozásais,valaminta
szociálpolitikai intézmények
kÖzpontitelephelyétil
lakosság széleskÖrűbevonásaaz egészségtigyi
Budapestetjelolték1<t.
En, részbenaz itt é|őnagy.
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jö vőb e n
száműmunkáslakosságindokolta, másrészta tár sadalmimunkások képzésébean
kell.
körű társadalom- érvényesülni
éslegszélesebb
legintenzívebb
Az Intézetmunkáját három osztéiy|átta e|: a
tudományioktatás a budapestiegyetemekenés
népművelési ésnépvédelmi
főiskolákon folyt, ami a munkát nagybansegít- népegészségügyi,
osztá|yt- melynek
hette.A budapestifőiskolai ifiúság nagyobb osztály. A népegészségrigyi
*
esoportjai már ekkor erősen szervezkedtek- a vezetőjedr. Somogti Zsigmond volt a szociális
zségügyi vonatkozások vi zsg áiatára szerveztanulmányaikatkiegészítő_ szociális munkára.Így egés
elleni intézszámitani lehetettarra, hogy az Intézetmunkáját ték.Feladata volt a népbetegségek
ményesküzdelem a győgyitoon'osi ésszociálfogák.'
segíteni
munka által, valam|nt.az ekozbentalált
Ezen meggondolásokalapján iött létreilletve higiénés
feldolgozásaés
ésmegfigyelések
épi)Itfel Újpesten, Budapest legnagyobb ipari eredmények
a küz delem megszer ve z ésén e k
elővarosaban, a Főiskolai Szocialis klep I9]2- ér tékesítése
a érdekében.
ben, Károlyi Laszló gróf és Újpest varosa által e|őmozditÍts
en a settlement-gondo|at
Az osztá|y l étesüléséb
adornanyozotttelken, az Erke| u. 26. szám a|att,
tervei ereje nyilatkozottmeg. A mozgalomeg1'rkcélja
Korb Flóris műegyetemitanár, műépítész
néposaalylaka|apján. Igazgatojadr. Erődy Harrach Béla, a ugyanis azvo|t, hory a szegényebb
lássa el' ameközgazdaságtudományi kar nyilvános rendes ta vidékeketolyan intézményekkel
tanára,helyettese,dr. Hilscher Rezső egyetemi lyek a hatóságok ktilonboző iranyu lnÍnyzo tevépótolják vagy a meglevőketkiegesátik.
kenységét
magántanárvolt.
való rendszeresfoglalkozásaz
A Főiskolai Szocialis klep zavartalanmunkáját A népbetegségekkel
csakaz I. világháboruután kezdhettemeg.A Köz- IntézetkeletkezéseidejénhazánkbanmégmajdI 920.ban a nem ismeretlenfogalomvolt. Tüdőbeteg-gondozó
Kar 1étesítéseko1
gazdaság!,ldomanyi
Főiskolai Szociális Telep igazgató tanácsa az inté- csak Újpesten ésKolozsvárt műkodott.Utóbbi
zetetésaz abbanszervezettszociálpolitikaimunkát helyen is a settlementgondolatszeweztemeg' A
az intézettelegy
felajánlottaaz egyetemnek,ésennek munkájában venereásbeteggondozáseszméjét
vetettékfel elsőként'A
önálló a|apitványként,mint közgazdaságtani és időben Németországban
szociálpolitikai tanszékekintézetevett részt.Ettől settlementjellegnek ígyaz osztá|yfunkciója teljefogva mint Egyetemi Szociálpolitikai Intézetvé. sen megfelelt,mivel biztosítottaezen az elhanyamunka
golt területena szociális egészségügyi
gezteszociálisnevelő éskutató munkáját.'
ésmegvalósulását.n
kibontakozását
Az Intézetffi feladatánaktekintette:
nevelés- A gondozók munkájabanésazoknaktÖkéletesí1. A szociálpolitikai,szocialhigiéniai,
jelentett azIntézetésaz oTI
nary lépést
tésében
egyesítését,
intézmények
ügyi ésmunkásvédelmi
ésolyan erységesvezetésimódszerekbiztositását, közott létrejottmunkaközösség, mely a Tüdőgonaz arra rászoruló osztályok dozőban már ]'926-ban,a Nemibeteg-gondozóban
amelyeksegítségéve|
képes pedig 1923.januárl-jénkezdettdolgozni.A munszámáraa közvetlen ésmaximális segítséget
kaközösség cé|jaaz volt _ itt szinténa settlementmegadni.
_, hogy a tbc ésa nemibeteg2. A külÖnböző munkák kapcsán nyert adatok, elv jutott érvényre
_ elleni ktizdelem
a továb- ségek_ mint fertőző betegségek
ésértékelését
rendezését
tényekgyűjtését,
ésfeladatoksorán,valamintaz e|ért egyformánkiterjedjena pénztánbetegekreésa
bi célkitÍízések
E'zt a kétbetegség
tudományosésnépszerű nem pénztári szegényekre.
ismertetését
eredmények
fertőző ésidült jellege indokolta.
kiadványokban.
I920-ban a Szociális Telepen tüdőbeteg3. Az elméletiésgyakorlati tapasztalatok,té.
röntgen laboratória társadalomnevelé- gondozó' nemibeteg-gondozó,
nyek birtokabanrneghatározta
sénekáltalános alapelveit,továbbá azokatM egy- um, orvosi laboratórium, 192l.től önálló Vegyvizsrendelés
ségesésegyetemesszempontokat,amelyekneka gáló Allom ás, |923-től on-torok-gége-ful
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működött. Az Intézetteki ntélyes b etegforgalmat vag;lis a lakások 24oÁ-a. A megvizsgaltlakások, a
bonyolított:így pl. 1920-ban 2.066, I925-ben helyiségek száma szerint az a|ábbimegoszlást
37.248, 1928-ban 194.030, 1932-ben 233.622 mutatták:
kezeléstvégeáek. A betegek fokéntÚipest lakoscsak 1 szobából ál1ó lakás volt 45T _ I7,6o/a
sága, va|amint a Budapest környéki települések
1 szoba-konyháslakás
1809 - 70,40Á
lakói kÖzül kerultek ki, éstöbb mint 70oÁ.uk ipari
munkás volt.
2 szobáslakás
265_ |1,3%
Azlntézet munkájában a tudományoselméletés
2 szobásnálnaryobb
43 _ L,7oÁ
a gyakorlat egységbenfonódott ossze, aminek
köszönhetően csodálatos eredményekszülettek. A
A megvizsBá|t2568lakásközül :
gyakorlati munka során igen sok embert vizsgáltak
I 2 4 - 4 , 8 o Áo l y a n , a m e l y b e n 1 s z o b á b a n 1
ésgyógyítottak. A győgyitő munkával párhuzamo- személylakott
san - a vizsgálatokra építve- kutatták ésfeltárták a
389 -15,2oÁ olyan, amelyben I szobában 2
népbetegségek
és a szociális viszonyok kapcsola- személylakott
_
tát, igy többek között _ a tbc terjedésének
össze573 - 22,4 oÁ olyan, amelyben I szobában 3
függéséta lakás-, kereseti és élelmezésiviszo- személylakott
nyokkal.
593 - 22,9 oÁ olyan, amelyben I szobában 4
Az osztá|y működósének legfontosabb feladata a személylakott
tbc elleni küzdelem volt, amely főleg az ország
391 -15,3 y;oolyan, amelyben 1 szobában 5
ipari munkás és mezőgazdasági rétegeiből szedte személy1akott
á|dozatait.Újpesten _ ebben a rohamosan fejlődő
245 - 9,6 Yo olyan, amelyben 1 szobában 6
_
ipari központban különosen elterjedt.Ehhez személylakott
sajnos minden feltétel adott volt, ezérta gumőkór253 - 9,8 yo olyan, amelyben 1 szobában 6-nál
ha|á|ozás a budapesti és az országos átlagot is tobb személylakott
meghaladta1
. 9 1 3 - 1 9 1 5 - b e np | , a z o r s z á g o st b c
mortalitás harmincegy tizezre|ékvolt' ugyanakkor
A megvizsgált lakásokban egy fekvőhelyen :
U j p e s t e n Ö t v e n e g y Í " i z e z r e | é k .A' o m e l l é k e l t
egyedül
1487 -57,90Áa|udt
táb|ázat, amely Czoma, Petrilla, Bakacs és MeIIy
másodmagával 1003 -39, ToÁaludt
adatai alapján készi|t, T90I-1948 közÖtt mutatja be
harmadmagával 66 - 2,5oÁa|udt
a tbc ha|álozásokat Budapesten, Újpesten és a
háromnál tobb
, 12 - 0.5oÁa|udt
peremtelepüléseken.Újpesten az ad'atokszinte
mindig a legrosszabbak.
A ttidőbetegség
ésa betegszociálishelyzetének
Az Intézetben végzett.kutatások kimutatták, osszefüggéséretovábbi adatgyiijtéseketis
hogy a tbc a nyomor betegsége,
amely elsősorbana végeztek.2000 gondozás a|att állő tüdőbeteg
rbsszul táp|á|t,egészségtelen
lakásokbanlakó, ipari adataitdolgozták fel és a tüdőbetegekkereseti
14A vizsgá|atkörébe
munkások ktréből szedi á|dozatait. I92O és 1928 viszonyait vizsgá|ták.l3'
vont
kozÖtt Újpest kb. 57.000 főnyi lakosságábo|25oÁ, 2000 család kÖztil 820 családbanazt ta|álták,hogy
azaz 14.II7 egyénjelentkezettvizsgálatra a Tbc az egy személyreeső keresetheti 8 pengő alatt
gondozóban. L2,6oÁ-ná|,azaz minden második maradt'Ha ezt az összeget az akkori lakbérek
személynél(71L7 fő) állapítottakmeg tbc-t. Ebből viszonylatábanvizsgáljuk, a következők állapít|2,4 oÁ, ipari munkás volt.'' Feldolgozták a tbc hatók meg: csak egy szobából altó főbérletilakás
ter.1
edésétÚj pesten lakóházanként csoportosítva.'' heti bére7,03 P volt, szoba-konyhás7,42 P,2
A vizsgálatok rávilágítottaka tbc és a lakásviszo- szoba-konybás12,51P. 3 szoba-konyhás|7 P. ^z
nyok Összefilggésére.
Az 1928. év végéigmegvizs- albérletben
lakó tüdőbetegeká|ta|fizetettlakbérek
gá|t2568lakás koztil: egészségtelen
lakás volt 613, összege átlagosanheti 5,48 P volt. Az Intézet
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33 eryén,
őstermelő
hogy a 820.család90 %.
vizsgálataikiderítették,
varyis az összes újjelentkező0,4oÁ.a
40.
áná|a fizetettlakbéra család összkeresetének
82,|yo
ipari, ryári munkás 6770
tetteki. Ha emellettfigyelembevesszük a
50 oÁ-Í,t
kor árait (l kg marhahús2,30 P.be, 1 kg zsir 2,24
|,9oÁ
I57
kereskedő
P-be, 1 kg kenyér0,43P-be, l mázsaszén7,81P7,2oÁ,
594
tisztviselő
be, 1 férfiruha[II. rendű] 51,20P-be, 1 pár női
8,4oÁ
háztartásía|kalmazott693
cipő 25 P-be, 100 g oleum jecoris 4,80 P-be, 1
doboz Thyreoideatabletta3,10 P-be, 50 gramm
Az 1920-1928.évekbenjelentkező új betegek
Spir.'Salicylatus1,58 P-be került) kitűnik,hogy
köztil :
olyan összeg á||t ezencsaládokrendelkezésére,
melyből' még a legelemibb létsziikségletek ferfi volt 5567,
vagyis az összes újjelentkezők67,5aÁ-a
sem lehetett biztosítanl.Ennek a
kielégítését
32,5oÁ-a
2680
nő volt
ténynektovábbi következményeaz volt, hory a
820 családban- az esetek4|oÁ.ában_ a kereset
táplálkozást és
hiányából következő elégte1en
jpesten lakott 7|| egyén- 83,60Á
ruházkodástfeltétlenülama okok kozé kellett
g,6yo
7g2
sorolni, amelyek a tuberkulózis megbetegedést Rakospalotán
4,loÁ
338
Vidéken
e|őidézték.

A Nemibeteg.gondozómunkájánakfő területei
másik igen fontos
Az Intézettevékenységének
elleni harc volt. Ezt a következők voltak:
tenilete a nemibetegségek
népesedés- 1. A jelentkezők megvizsgálása'a b e te g e k
külonosenindokolta nagy elterjedésük,
felkutatása;
mely a születésekszámának
politikai jelentőségrik,
megrövidtilésében 2. gy(:gykezelés
ésaz é|ettartam
csokkenésében
folytatasaa gyógyulásig renitens
hogy
körülmény,
a
az
nyilvánult meg, valamint
betegekfi gyelmeáetése,kőrhÍuba utalása;
elsőrendű
tényezőknek
a szociális
elterjedéstikben
3. családtagokvédelme;
szerepükvolt.
4. hiaassá$ités előtt vizsgalatolq tanácsadas;
ában |920.1928
Az Intézetnemibeteg-gondozój
5. felülágosítaséspropagándamunka.
között 8247 egyénjelentkezettvizsgálatra.Ezek
A venereásbetegeke||átásátaz egészagglofoglalkozásszerintimegoszlásaa következő volt:''
2 gondozó
merációban csak Újpesten végezték,'
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műkÖdött9 orvossalés2 védőnővel.'u
osszesen:184külfbldi látogatójött el.
Az Egy etemi Szociálpolitikai IntézetNemiI 926-ban az Intézet,,
EmbervédelmiKi áll ítás''-t
beteg-gondozőjánakfeladatavolt a venereás rendezett, melynek képanyagábólnéhányat
megbetegedéseken
kívul a bőrbetegségek
kezelése közzéteszek.
is. Újpesten igen fejlett vo|taz asztalos-ésbőripar,
Az országos Szociálpolitikai Intézetésaz oTI
melyeknéla bőrfertőzésekszáma igen nagy. Az által együttesenfenntartottTüdő- ésNemibetegipari munkásokszáma 1928-banmintegy 23.50O' gondozó 1949.december31-ig működott. 195o
és2.400 tanonc volt. A vizsgá|atokazt mutatíák, január l-jével a kót gondozőt áthe|yeztékaIY.
hogy az összes bőrbetegségek78%-aaz ipari kenil eti Tanácsuj Szakorvosi Rendelőintézetébe
.
f ogl a l k o z á so k b óleredt .Az ös s zlak o s s ág évi
Összefoglalóan megá||apithatő, hogy az
ekcémamorbiditása át|ag t3,1 Ya-otmutatott.Az Egyetemi Szociálpolitikai Intézeta maga
korában
ipari bőrbetegségek
okozta munkaveszteség
az úttörő munkát végzettaz ipair munkássággyőgyi|928. évitáppénznapló
szerint 1086hétvolt. Az tásában,képzésében
ésvédelmében'
Mííködése
Egyetemi Szociálpolitikai Intézetvégezteaz á|ta|a kort megelőző győgyitási
ésszocialpolitikai
újpestiiskolák bőrbetegségeinek
kezelését
is. Az elvek kerultekfelszínreésrészbenmegvalósításra.
1928. évben62oa gyereketvizsgá|tak meg,24 Szociálpolitikai kutatásaikíávilágítottak
a kapitaújpestielemi éspolgári iskola valamennyitanuló- lista társadalmirend visszásságaira.
Haladó munját. Fejbőr ekcémát28 esetben,fejtetvességetkatársai már
ekkor felismerték,hogy a népbeteg.
fiúknál I 0oÁ-ban,l ányoknál 4Oo/vb
an ta|á|tak,|1
ségeklelaizdéseésfelszámo|ásaaz adotttársadaAz Egyetemi Szociálpolitikai Intézetbenezen lmi, gazdaságirendbennem oldható
meg.
kívül orr-fiil-gége-torok
rendelés,orvosi laboratórium működott. (Beteganyagukata kozolt kimutatás Jeg.vzetek:
szemlélteti.)
A népegészségury
érdekeitképviselte 1 Berend lván-Ránki György: Tanulmányok Budapest núttjtiból
WI' Bp. 1961' 548. (Budapest környéki ipari övezet kialakulása)
az 1921-benlétrehozottonáltó Yegyvizsgaló 2 Magtarorszóg
vórmegtéi és vórosai Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm.
Állomás, melynek elődje az I916-banlétesült Szerk': Borovszky Samu, Bp. 1910' ÍI,köt. 472.
országos Chemiai IntézetÚ1pesttKirendeltsége 3 Ruisz Rezső: .4 maglar vórosok iparosodasa. Bp. 1934. 24-30.
4 Ruisz Rezső: uo.
vo| t .A z Á l l o m á so n |9 2 0 -|9 2 8k özöt t 1 0.315 5 Erődy-Harrach
Béla: Társadalmi nevelőmunkánk módszere,
mintát vizsgáLltak,
a rqtuk végzettmeghatározások eszközei éseszméje.Szociólpolitikai ÉvkarryvGp. 1912-1929.)I.
köt. 11.
száma89.185volt.
6 I{. Erődy.Harrach Béla: A magyar settlement mozgalom eszméi.
Az Egy etemi Szociálpolitikai Intézetműködé- Eglet.
Szociálpolitikai Int. Arcívuma, 1927.
sérelailfoldon is felfigyeltek.Szociális kérdések-7 Erődy.Harrach Bé|a:uo.
8 Hilscher Rezső: Népm{ivelésimunkánk és annak eredményei.
kel, munkás ésmunkavédelemmel
foglalkozők.n'.i
a
Sz oc i ólp ol itikai Evkönyv, 25.
vil ág mindenrészéből
felkeresték
az Intézetet.,8 9 Somogyi Zsigmond: A magyar,settlementa népegészségügy
szolgálatában. Szociólpolitikai Évkanyv, 70.
Angliából
42
Ausztráliából
3
1 0 T i l e s c h Z o | t á n : T u d ő b e t e g - g o n d o z ó I n t é z e t ü n k2 5 é v e s
Amerikábó|
27
Hollandiából
3
pu|monológiai munkájának áttekintése.Az újpesti Szakorvosi
Németoiszágból 24
Litvániáből
3
Rendelőint' j ubi le umi évkönyv e, Bp. 1975' 38 -39.
Franciaországból 15
Lettországból
3 11 Somogy Zsigmond i. m. 79-81. és90.
12 Szoc, pol. Evkonyv 73. (Schlachter
munkája.)
Romaniából
9
Afrikából
2 1 3 S o m o g y i Z s i g m o n d : E g é s z s é Mátyás
g ü g y im u n k á n k Ú j p e s t e n é s
olaszországból 8
Csehszlováhából 2
Rákospal otán az 1932-ik évben : N ép egészs égti gl 1936. 1 6-18'
Bulgariából
14 Hanák Péter.Hanák Katalin: A Maglar PamuÍipar történeÍe
6
Eryiptomból
2
I 887-1962. Bp. 19ó/. 218.
Ausztriábó|
4
Svédországból 2 15 Szoc iólp olitikai
Evktfuyv, 84.
Svájcból
5
Új.Zé|andbo|
2 16 Ugró Gyula: Ujpest l831-1930' Maglar Vórosok Monogrófiója.
Kínából
Bp.1932,368.
4
Lengyelországbo| 1
17 Czibor Pál: Adatok az ipari ekczémák kérdéséhez.
Japánból
4
Jugoszláviából
l
B őr gtó glószati S zemle' 1929.
Dániából
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OpauszkiViktoria:
számainak
ő,|99411.-1997/6.
Az UjpestiHelytörténetiÉrtesít
tematikus bib|iográfiája

I. Ákalónos míívek
II. Ipar
III. Közintéanények
IV. Kulfrira, olúafuÍs
V. Egtházak,felekezetek
W. Sport
WI. Híres újpestiek
WII. Tbkqek

akciók
14. Dr. SzilágyiWindt LászIő: Hósies életmerrtési
Ú:pesten a II. világhríboruidején
Ig9,7
|I.l0-12. oldal
15.Dr. Ugró Gyula: Újpest alapítasa
I99,|D.2.10.oldal
Konrad Gizella: Egi Íejtétymegoldidik?
16.Ivrárryiné
l997l2.l1. oldal
vociológiája (183517. Berkovics Györry: Újpest tdÍténeti

1868)
1997|4,2-|7. o|dal
A: Cikkek, tanulmdnyok,feWolgozósok
Dr. Szerenyi Antalné:Egy modern godolkod:ásu fiíúra
18.
dokumentumok
B: ForruÍsok,
){J{'' szÍzadban:gróf Karolyi István
oldal
199116.2-4.
m
19. Dr. Csikány Tamiís:gr. Károlyi IsWán ésa KiírolyibusáÍezred azl848l49-es szabadságharcban
vA
1. Dr. Derce Tarrriís:Újpest naglközség rendezetttarrrícsú 1997|6.5-6.oldal
20. Buda Attila: Gróf Károlyi IstvrínvendégeiFóton
várossá alakuliísa1907.ben
199'l!6.7-12.oldal
199415.2-13.
oldal
2. IványinéKonrád Gizella-Iványi János: Újpest város 21. IviányinéKonrád Gizella-Iványi János: A Károlyiak
tevékenysége
építeszet-tamogató
a szazadfordulón
építészete
199116.20-23.oldal
1995t6.13-15.
oldal
KÍ!Ía|yiLászhó:A Kfuolyi család sorsaa II' világlt.íboru
22.
1848
Adatok
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történetéhez
3. Kubinyi András:'
Úipest
Úín
1996lI.2.13.
oldal
4. Dr. Sallai János: Újpest, Káposztásmegyer a 1997|6.24-26.o|dal
térképtörténetben
W
199611.16-20.
oldal
5. Dr. SzeÉrryiAntalné:Újpest tírsadalomrajza1850-1865 1. Jeryzőkönyv 1833.bólameryerilctpolnaműködéséről
L994lI.2,o|dal
között
2. Holló Mihíly: Úipest községeredete
199612.2.9.
oldal
ery rendelet-tervezet Igg4ll. 2-4. o|dal
6. LaczkaEdit: Helyi értékvédelem
3. NrásfayNiedermann Lászlő: Adalékok Krárolyi Istvríngróf
tiikrében
élettörténetétpz
|996|2.10-11.
oldal
1994/I.4-6.oldal
7. Bolla Jiínos:Az első ezer év(rált.történet)
+. Üdv az olvasónak|,(az első világháborus emlékmű
Igg6|3.2.4.o|da|
alapkőokirat42.fejezet)
8. Sós Endre:Zsidók a maryarvárosokban.Újpest
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199411.8-9.
199613.13-17.
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9. Ahonfoglalasemlékei
lelyettesnek
I996t4.14.oldal
I994D.46. oldal
l0. Buda Attila: Birtok ésbirtokos Magyarorságon a XD(
6. Íry fejlődttink... (Jegyzőkrnyv 187&bol Újp"'t határairol)
sz. elején
1994R.21.oldal
199616.2-15.
oldal
ll. Dr. Sallai János: Emlékek Káposztásmeg5lerfaluról a 7. Tervekmaradtak...
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199414.22-23.
korabelidokumentumokban
8. Dr. Murányi Miklós főrabbi: ,,A kőbe vésettfájdalom
1996|6.16.
oldal
12. SzentpráliGábor: Ery polgrármester-találkozóemlékei
enyhítsea sávekfájdalmít'' (1948)
199414.3-4.
oldal
199616.17-18.
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(1904)
9. Újpest.községszervezésiszabalyrendelete
13.Dr. Ugró Gyula: Újpest vrárostertileteésfelszíne
199414.5-31.
oldal
1997lL 3-9.oldal
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10.Hirdetmény(1945-ből,a Kiírolyi uradalomtertiletéről)
IIVA
199415.23.
oldal
1. Dr. Újsászy Lász|ó: Gondolatokery errrléktábla
avatásán
11.Újpest alapítólevele
(a Károlyi Kórtuíz rövid története)
199416.2-6.
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199511.
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199416.7-13.
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1840.1950között '
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199513.11-55.
oldal
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( 1945-ből,iires lakrásokról)
4. Dr. Pohl Sándor: Újpest megyei város szociális
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(a nuísodikvilágtráboruÚjpesten 199516.2-12.
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5' SzendiLajosné:Úipest temetői
199511.3.
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199612.12-14.
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199511.4.
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199'713.6-12.
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I7.Dr. Miklós Antal:Újpestjövője (l9l4-ből)
199511.
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III/B
18. Hoffer Mihiíly: Vr{rosfej
lesáésről 19 14-ben( 1914-ből)
l. Ery korabeli dokumentumaz újpestivizlríiléfiejöttéről
199512.2-4.
oldal
1994/3.12-20.
oldal
19.Eg újpestipolgrárvégrendelete
1878-ból
2. Dokumentumoka KrárotyiKőrhiaÉpítéséről
199613.
5-9.oldal
199513.5-8.
oldal
20. Újpest község rendezetttanícsúvarossáva]ó átaLakitására 3. Az 19I5-benkiadottkórhÍzi emlékalbum
e|őszava
vonatkozótervezet
199513
. 9-10.oldal
199614.2-8.
oldal
4. Újpest meryeijogúv érosÍtszÍkan1942
2 1. 1956-osdokumentumok
1996/4.16-17.
oldal
1996/.8-13.oldal
22. Uj -Megyerryarmat Prothokolluma
199713.2-5.oldal
IVlA
23.AdalékokÚjpesttdrténetéhez
(1948-1951)
l. Buda Attila: Babits Mihály ésÚjpest (Tanulmány és
r99',7
t5.2-8.
fomísközlés)
199412.3-44.
oldal
2. Dr' Szerényi Antalné: Az újpesti szinházi é|etIVA
viszontagságai|92o-1944 között
1. Gere Lajos: Az Újpesti IpartestÍilet
50 évestörténete1885- 199415.
16-22.oldal
I 935-ig
3. Dr. Ugró Gyrrla:.dz Ujpesü KözművelődésiKör története
199514.2-43.
oldal
(1927-b(lt)
2. Újpesti Wolfner Lajos, az újpestibőripar megteremtője
199511.5-13.
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196I/1.15.
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4. Hendel Ödtin: Az újpestifőgimnázium krónikája (19053. JeneyKároly: 100évesa mag'arfényfomásiparfellegvríra l 914)
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1995/5.2-23.
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199615.14-21.
oldal
5. Buda Attila: Néhány lap Újpest könyvtárttirténetéből
4. opauszki Viktória: Úipest bőripara
(dokumentumokis)
199714.18-26.oldal
199614.9-14.
oldal
6. 30. évehalt megBerda József
199614.18.
oldal
IIIB
7' Hirmann Lász|ó: Fejezetek az újpestifelnőttoktatás
1. Újpest a főváros után Magyarország legnagyobb ipari történetéből...
városa(Honi Ipar)
199615.2-5.
oldal
199415.15.
oldat
8. Trojkó lldikó: A Bródy Imre gimruíziumépületének
rövid
2. Y1|ágnszolókísérletezés
Úipesten (SzabadÚipest;
története
199611.14.
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199615.6.
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9. Dr. SzerényiAntatné:Papir Srándorerrrlékére
199616.21-22.
oldal

26

Újpesti Hetytörténeti Ertesítő
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IggTlL.17-19.
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1' Ery lappangóBerda-dokumentum
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1905-1946
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17.NeognídyLászIő: Újpest kÓzépületekenbelül elhelyezett
emléktríblái
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tr-syesÜlet
Az {ljpesti,I/árosvédő
hírei
/

} J a n u á r 2 4 -é n a z Ú jpes t i Erő m ű meg- programjainkatkísérjékfigyelemmel, és az
tekintésével
kezdődött egyesületünkI. féléves előzetesjelentkezéseket
kérőesetekben'időben
programsorozata.A nagy érdeklődésmiatt * j e|ezzékrészvételiszándékukat
!
e gys z e r r e c sa k 4 0 |á t o gat ő t fo ga dnak az
Erőműben _ egy héttelkésőbbmegismételttika
} Egyesületrink ezuton is kéri a tagtársak
|átogatást.Az Er őmíi vezetőt közel másfél órás figyelméta tavaszi lomtalanításoktámo gatábemutató keretébenismertettéka fejlesztés sára, va|amint a közterületek tisztaságának
eredményeit,azt hangsúlyozva,hogy az eddig v é d e l m é r eA. k i k h á z u k e l ő k e r t j é b e( c s a k
végrehajtott
korszerűsítések
mikéntszolgálják közterületre!) fát vagy bokrokat szeretnének
a környezet fokozott védelmét.Elmon dták: ü l t e t n i , h í v j á k e g y e s t i l e t ü n k e t e l e f o n o n '
tervek szerint új erőmű épüla régimellett, még díjmentesnövényekért.
korszerűbbtechnol óg iáva|.
} Február 7-éna rákospalotaifőplébániatemplom bemutatásárakerült sor. Tagjainkatdr.
Cs ord á s E ö r s p l ébá no s ur k a|a uzo lt a' aki
élvezetes előadás keretében hívta fel
figyelmünketa templom értékeire.
} Február 2|-én nagy érdeklődéskísérteaz
öröksége'' című dokumen,,Újpest építészeti
tumfilm bemutatásátés az azt követő ankétot.
E z a l k a l o mm a l Iv á ny i Já no s t agt á rsunk
vendégeivoltak Berényi András főépítész
úrés
Merczel András igazgato-főszerkesztő ur, aki a
filmet készítőstáb irányítója volt' A film a
MűemlékiVilágnapon,,DercsényiDezső dijat,,
k a p o t t , a m i j e l e n t ő s e l i s m e r é se b b e n a
kategóriában. A sokféle témiúérintő beszélgetéssorán tagjaink észrevételeire
és iavas|atairaa vendégekválaszoltak, a felvetett gondok megoldásával egyetértve.A résztvevők
á l t a l á n o s m e g á l l a pi t á s a v o l t n e k , h o g y a
F ő é p í t é s zIir o d a m u n k a t á r s a ie r e d m é n v e s
munkátvégeznek.
} Felhívjuk kedves tagtársainkfigyelmét
a r Í a , h o g y a m e g h i r d e t e t t é s k i k ü l d ö t t A Vécseyutcai Sparber kúria (1s62)
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I{eJ-y'LörtéIleü'í
@-HELYTÖRTENEU KLUBOT szervez az
Ady Endre MűvelődésiKözpont ésaz Újpesti
HelytörténetiGyűjteményaz újpestiáltalános
i s k o l á k f e l s ő t ago za t o s t anulói rész ér e.A
havonkéntrendezendőprogramokatSZÖLLÓSY
MARIANNE vezeti'Ezútonis bíáatjuk a szülőket,
küldjékel gyermekelketaz előadásokra,meÍta
sztikebbhaza isméretefontos alapokatteremtheta
munkához.
helytorténeti
későbbi,eredményes

k u t a t ó k n a k b i z t o s í t a n i .K é r j ü k , i g é n y e i k k e l
fordulj anak szerkesztőségünkhöz.
e Elkészü|t az |J1pestiÉletraj'ziLexikon 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 szeptemberbenjelenik meg a Helytörténeti Alapítvány kiadásában, 1000 példányban.
A konyv megjelenésérőla Helytörténeti Értesítő-

e Megielent BABITS MIHALY ,,Kartyavar" b en adunk táj ékoztatást'
kritikai kiadása.
és,,A gólyakalifa''c. regényeinek
e Február 28-án negyedik alkalommal rendeáe
A 'z Ú j p e sti t nk o rm á ny zat t á m o g atásával
megjelentkönyv több helytörténetivonatkozású meg alapítványunk, az újpestikÖzépiskolások
adatotéskozlésttarta|maz.A bolti forgalombanis h e l y t ö r t é n e t i v e t é l k e d ő j é t .A v e r s e n y b e n a
kapható kiadvány 1.450 forintos áron kerül az Berzeviczy Gergely Szakkozépiskola, a Bőripari
olvasó kezébe.Kérjük az újpestihelytÖrténetiSzakkÖzépiskola,a Bródy Imre Gmnázium, a Déri
szeretnénekM i k s a S z a k k ö z é p i s k o l a , a K ö n y v e s K á l m á n
térítésmentesen
kutatókat,amennyiben
a könyvh oz hozzájutni, j e|ezzékigényi.iket Gmnázium, az Újpesti Műszaki Szakkozépiskola
diákjai vettek részt,A hetedik csapat azokból a
szerkesztőségünknek.
diákokból szerveződött, akik újpestiek,de nem
újpesti tanintézetbentanulnak. A magas színvonalú,1óhangulatuvetélkedőta Könyves Kálmán
Gmnázium csapatanyerte meg, a második helyen
a Bőripari Szakközépiskola csapata végzett,a
harmadik helyezéstaz Újpesti Műszaki Szakközépiskola diákjai nyertékel. A zsűrit dr. DERCE
TAMAS vezette. Gratulálunk a győzteseknek és

e Me8JelentKAROLYI ISTVAN életrajza.
BUDA ATTILA igényesmunkája_ néhányhetes
_ februárvégén
került ki a nyomdából'A
késéssel
könyvet az tlipesti Önkormányzat adta ki,
tudomásunkszerint bolti forgalombanem kerlil,
a z o k a k i k a k öny v k ia dá s á t előz etes
jelentkezésükkel
támogatták,a könyvet megvásárolhatjak. Alapítványunkmegkísérlia könyvet minden résávevőnek!
a helytÖrténeti
beszerezniésazt térítésmentesen

támogatói:
Aa alapítvány
ASCHNER LIPOT ALAPÍTVÁNY,trPoRG RT.,
IIANZLIK PÁr,, rror'r, ó SI GYöRGY,
rvÁrwrNE KoNRÁD GIZ]ELLA, 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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E|nök Dr. Sipos Lajos
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