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Az egykori Sparber-kítria (1862) u Vécsey Károly utcában.
(Fotó: Bleicher Imre)
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A Vértanúk emlékezete

1849. októbéi 6-a a b.as:szii...es.a..h.qr.qg napja volt 150 évvel ezelőtt Aradon kívégezték a mag/ar
si;ubatlsűgh;ati...ti.zenhtib,m.tábt nbkat UgL október 9.én az Újpesti Vórosvédő Egesiilet félsztúz
'td.gi.e,.:,.:"--_.p.olg.iú,iitirsaik képviseletében is - megkoszorúzta a vértanúk emlékmíívét. Újpest,
B,uia,ptest]á ;btii* v,íro'rés4,e, ahot válá*:niyi rutűrtír emlékét utca őrzi. A nemzetí tragédia 150.
éufordulóján a vértanúk rövid életrajzával tisztelgünk emlékük előtt.

DESSEWFFY ARISZTID
1802-1849

Hivatásos katona volt, de 1839-ben megvált
katonai s zo|gá|atátől . Eperj es en é|t és gazdálkodott.
1 848 augusztusában Sáros megye nemzetőrségének
parancsnoka, őrnagyi rangban. A téli hadjáratban
szerzett érdemeiért ezredesi rangot kapott. Buda
bevótele után tábornoki rangra emelték. ,,A ha|ál
nekem semmi,, val lotta ttbbször is, ezért nagy
lelkierővel á|lt a |<tv égzőosztag elé.

LÁzÁn ulMos
181 5-1849

Örmény eredetű családból származott. 1 844-ben
vált meg az osztrák hadseregtől, mint hadnagy.
1847-tő| a Kozépponti Magyar Vasúttársaság
főpénztárosa és titkára volt. A szabadságharc,ban a
39. honvédzászlőa|j kapitánya. Harcolt a Dukla-
hágó védelmében. A temesvári csata után ezredes
lett. A mai napig rejtély, hogy miért sorolták a
vezérekkÓzé.

scHWElDEL .lózser
1796-1849

Hivatásos katona, a császári hadsereg őrnagya
volt. 1848 tavaszánmár a IV huszárezredőrnagya,
majd tábornoka. 1849 májusától Pest város katonai
parancsnoka,  majd a kormány mindenkor i
székhelyének parancsnoka volt.

KISS ERNO
1799-1 849

G azdag nagybirtokos családb ő| származott,
hivatásos katona volt. 1848 tavaszán ezredesként
Újpécsen szo|gáIt, kittínt a pákozdi csatában.
Tábornoki rangban a bánsági hadtest vezetésével
biztákmes..

POELTENBERG ERNO
1813-{ 849

osztrák származástl' hivatásos katona volt. A
pákozdi győze|em után-a magyar hadsereg tisáje
lett, többször hangoztatva ,,a nyelvem német, de a
szívem magy ar,, . A tav aszi hadjár at után tábornoki
rangot kapott.

rönör lGNÁc
1795-1849

Kisnemesi család sarjaként, a bécsi hadmémöki
akadémián tanult .  Ezredesként Komárom
parancsnoka, |849 elejétől tábornok volt. Később a
hadsereg műszaki egységeit vezényelte.

LAHNER GYORGY
1785-1849

Hivatásos katona volt, 1848 őszétő| a lőszer és
fegyvergyártás fő irányítőja. Az ő vezetésével
létesült Nagyváradon fe gyver gy ár, amit tábornoki
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Schweidel József

Nagysándor József L eining en-|l/e ste rburg Kár oIy

Vécsey Károly
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fangban vezetett. A sors megadta számára, hogy
kivégzése előtt elbúcsuzhatott feleségétől és ötéves
kislányától.

KNEz|cH xÁnoly
1808-1849

Az osztrák hadsereg t iszt je  vo l t .  Horvát
szátmazása e l lenére a forradalmi  hadsereg
alezredese, majd tábornoka. Mindvégig Görgey
vezérkaúhan szolgált.

LEI Nt NG EN.WESTERBU RG KAROLY
1819-1849

Hessen tartományból  származott,  osztrák
katonatiszt volt. Leszerelése után nagybirtokosként
Pozsonyban élt magyar feleségével. A forradalbm
kitörése után katonának j elentkezett, Damj anich

alatt mint őrnagy szo|gá|t. Budavár ostroma után

ez redes ,  1849  jú l i u sá t ó l  t ábo rnok .  , ,A  l ámpa

kialudhat' de a csi l lagok még ezer év múlva is

fényesen tündökölnek, melyekh ez ma felnézünk''

írta utolsó éjszaká1 án.

NAGYSANDOR JOZSEF
1804-1849

1847-ig hivatásos katona volt, l848 tavaszán
nemzetőrséget szervezett, ma1d ezredesként a
Délv idéken szo lgá l t .  A tavasz i  had1árat  után
tábornok' az l. hadtest parancsnoka vo|t.

DAMJANICH JANOS
1804-1849

Horvátországi szerbnek született, de a magyar
szabadsáqharcban a ..hősok hőse'' címet érdemelte

A kivégzettek emlékmííve Aradon, 1999 októberében
(Fotó: Wagner Alfréd)
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ki. 1848 nyarátőI a forradalmi hadsereg szézadosa,
decemberben ezredes, 1849. januártól tábornoki
rangban a délvidéki hadtest parancsnoka volt. o
foglalta vissza Szolnokot, majd az aradi vár
parancsnoka lett. Az összeomláskor a várat az
oroszoknak adtaát.

VECSEY KAROLY
1807-1849

Arisztokrata c saládbó 1 származott, őrnagyként
az osztrák hadseregben szolgált. Fivérei hűek
maradtak a császárhoz. ő így írt feleségének:

' 'szegre akasztom osztrák kardomat' magyar

vagyok,  hazámmal tar tok ' ' .  1848 nyarán a
Délvidéken szo1gál alezredesként, decemberben
már tábornok. Az V. hadtest parancsnokaként

e|foglalta az aradi várat.

AULICH LAJOS
1793-1849

Pozsonyi  német csa ládbó l  származott ,  nem
beszé l t  magya ru l .  Ha rm inc ö t  év i  a s z t r ák
katonáskodás után lett a magyar hadsereg ezredese.
E lőbb a Délv idéken,  majd Görgey seregében
harcolt. A tavaszi hadjírat után tábornoki rangot
kapott.

orökkévató Isten!

{tdluarldssat köszönjiik ltteked, hogl elhoztúl mínket, és ítt lehetitnk ezent a ile$4en., me.Iy
nemzetiink éIetének szomor,i emlékezetíí színhel1,e, és uhonnan mégis, a mdsftl évszdzad
ttjvotáhól .felénk sugdrzik u huzaszeretetnek és a szabatlsdg szeretetének fényes tdngja.

"íIrlunk és mugasltalunk Tégett azoknak a férfiaknak étetéért és haldláért akik ÍÍt atltdk
étetiiket a szuhatlsdgért, u magyar haaÍért. Áia,,* Téged azért, h,gy au (j éIetük példa
lehet előttünk és u héső saÍzudok, gvermekeink és uo,k,Íi,k etatt x fia,Iő péIrla, hogy ísy
keIÍétniésha!niahaaÍért,ígvkeIIszeretníahazát,ahog.vanÓkszirették..

Pettig t,olt közöttük nem csuptÍn mug||ar, tle néntet és szerb ís, és mégis eg|,üft dobbant a
szít,iik u mugvur néppel, akinek szabudsdgdért dIdozttÍk éIeti]ket. Kérünk, h,gJ,,
1téltltijukkal is Íuníts minket a hon szeretetére és uz érte t,aló dlrlozatra. Kérünk, hadd
iehesscn az Ó emléktik áIrlott, nem csupún a mi szívünkben, de a késő utótlok szívében is
ctnlékeztető és tÍIt]ozatra bíztató. ÍgJ, kériink, hog1, hatlgasd meg könj,örgésiinket, áIdd meg
a mi nemzetünket, IJrunk nevében kériink erre, aki íg1,tanított HoutÍd ímtÍdkozni:

Mi At.l,tink, aki a mennyekben Va$},l szenteltessék meg a Te neved, jöjjön eI a Te
t r r horsaigotl, Iegven meg a Te akaratod, amiképpen mennyben, azonképpen itt a FöIdön ís.

hIÍntlennapi kenyeriinket adc] meg nékünk ma, és bocsdstl meg a mi vétkeinket, miképpen
mi is meghocstÍtunk az elleniink vétkezőknek, és ne vígy minket kisértésbe, de s1abadíts
nle{ u gonosztóI. A Te.nevedért, melynek leg|,en dicsőség, örökkön-örijkké. Ámen.

ZIENGELLER JiZsEF reforttdÍws lelkész imája Aradon, a mtÍrtírok; emlékmíívénéI,. Ethangzott 1999. október
9-űn, az Újpesti Vtirosvédő Egy_esiilet megemlékezésén.
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Dr' Szerényi Antalné:*

Vajon minden Ujpesti tudja, kinek a szobra ez?
És hol található?

Nos, a mellszobor Berda Józsefet ábtázo|ja.
Újpest a kis- és nagyiparnak' a kereskedelem

jeles képviselőinek éppúgy otthona volt, mint a
miivészetnek. Alkotóik sorába tartozott Berda
József is. Nem Újpest szülötte, de élete Újpesttől
elválaszthatatlan.

1923-ban a Tolnai Világlapja kiadásában
vékonyka kotet látou napvilágot KÓnnyek útja és
eg,léb írások címmel. A kotetben hét fiatal író és
költő alkotása. A kötet ajánlása figyelemre méltó.
A költőfejedelem, Goethe szav ait idézi

Tűrd szívesen, ha ifiúfecseg,
Mi új, az cseng, mi régi recseg

Krúdy Gyula igy ír ''Verejtékes és talpas
időszakban mutatja be első probá|kozásait ez a
néhány lelkes, bátor poéta. Az irok élete örök

Berda József emlékére
lemondás, befejezés nélktili küzdés, de teher alatt

nő apá|ma.Ta|án éppen e korgó időben jon valaki

új to l la l ,  hogy megtanítsa a magyarokat  az
i rodalom élvezetére. ' '  A k ö tetnek ezeket  a
bevezető szavatt Krúdy így folytatta: ,,...Akadnak
az tfjű tollforgatók kozott olyanok is, akiknek
neve nem múlik e| ezze| akezdő kÖnywel.''

Ezek kozé tartozott Berda József is.
De hát ki ez a kolto? Berda József. Lki az

értelmetlenné váló vi lágban az érte|emért, a
szépségért, a ttsztaságért harcolt.

A lexikonok és a krit ikusok egy része mint
hedonista' a foldi ör ömöket megéneklő kö ltőt
tar t ja  számon, ak i  az evés- ivás,  a szere lem
gyonyÓ re i r ő l  és  más  e f fé le  ba lga  és  múló
szépségekrő| ir

Va l óban  c sak  enny i  l enne  Be rda  J ó z se f
kö|tészete?

Mie lő t t  akár  igennel ,  akár  nemmel
váIaszolnánk. nézziJk roviden ki is ez a koltő!

|902.  február  1- jén szü letet t  Budapesten,
három éwel korábban mint barátja és koltőtársa'
J ó z se f  A t t i l a .  Idősodő  s zü l ők  nyo l cad i k
gyermeke. A Váci út 140.-ben, Budapest egyik
legszegényebb részében élte gyermekkorát. Itt
prőbá|gatta a nagyobb fiúkkal baráti
verekedésekben izmosodó erejét, innen sza|adtak
ad'án meztelen a Dunára.

Az iskolát hamar kénytelen volt otthagyni,
munkába kelel lett á||nta. Lakatosinas, később
ki futó ,  majd a lka lmi  munkákat  vá l la l t  -  de
sohasem fordítot t  hátat  a tanulásnak '  a
művelődésnek, csak más formában foglalkozott
ve le.

14 éves volt, amikor any'ját elveszítette Kép
nem maradt róla, de minden képnél élesebben és
ttsztábban őrizte szive mélyén anyJa kedves
vonásait'

l, A szerző tandr, helytörténeti katató
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Az embertelens é g S arában
is nyolc g,,ermeked
anyja voltál
ó, csillagszemű tót leány.,.
ó, csillagszemiÍ tót leány
elfáradt asszony, nézz reóm
nevess és dalolj odaátról

Ugyanez a gyongéd szeretet munkás apja iránt
is' akit a felnőtt ferfi fájdalmáva|sirat el

,..szelíd öreg..'
kicsiny apóm .'.
glönge g,,ermek...
takard be végre magadat
csavargó lelkem mosolyóval

Berda József gyermek- és ifiúkorát a százade|ő
társadalmi gondokkal terhelt Magyarországában
é|te, az első világháboru szenvedései, az érte|met-
len pusztulások kitör<jlhetetlen nyomot hagynak
benne. Itt kell keresnünk annak a magatartásnak a
gyökereit is' amelynek tipikus példájaként, jelleg-
zetes alakjaként emlegetik: a társadalomkívüliség
magatartásformája ez. Csavargó költő lesz'
magányos szabadlegény vagy talán helyesebben
XX. századi szegénylegény-költő egy vesztett
háboru utáni Magyarországban.

Nem üres pőz, tetszelgés tehát számára ez a
magány, ez a társadalmonkívüliség, hanem belső
meggy őződésbo1 fakadó, kényszert áp|á|ta,
egyedül  he lyes és lehetséges á l lapot ,  amely
egyszerre t ö lt ötte el büszkeséggel, de gyötrő
fájdalommal is. ,, Ó, átdott / ó szomorú magamra-
haglatottság / és nem zúgolódom többé...,, - !7j4
önvallomását.

Angya l f ö l d  és  kü l ö n ö sen  a  Vác i  út  140 .
Újpesttől csak egy lépés. Így természetes, hogy
első verseivel Újpesten jelentkezlk, hiszen innen
indul egyik példaképe, Kassák Lajos is. Berda
J ó z se f  e1ső  ve r se  az  Ű1pes t i  Nap1ó  1922 .

december 3I-i számában jelent meg. A vers címe:

Az én anyám. A család, az otthon, a közvetlen

körnvezet élménvei lesznek hát első költői témái.

Sok lágy, meleg vers ihletője a korán elvesztett
anya is. Kö ltői lélek ritkán tárulkozik olyan
osz intén lep lezet len fá jda lommal ,  mint  ő  a
következő sorokban:

.''Alig emlékszem szavaidra már,
de arcod még vissza-visszacsillan elém
glermekkorom legendája : anyám, anyám
jó apám szépfelesége te!',,

... é gi fény vag,, immór...

Újpest nemcsak a verseit fogadta, de a költőt
magát is. A húszas évek végén ide költözött, a
Gellért u. (ma Berda József u.) 3l-be. Erről így ír:
,, Harminc éve immár / hogy itt lakom, / Akár
tetszik, akár nem: akór nem / eme áldozati
hajlékot / el nem haglhatom'.,''

Első verseinek kedvező fogadtatása megnyitja
előtte a N1ugat, a Széphalom ós más országos és
újpesti folyóiratok hasábjait. Mestereitől, főleg

Berda lóaef 1925-ben
(Archívfotó)
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Kassáktól) aZ amerikai Whitmantől, a francia
Claudeltől nemcsak a szabadvers formáját tanulja
eI, az áradő gondolat szabad kifejezését is,
amelyet nem a szakaszok, a kötött rímek fognak
egybe, hanem a gondolatok logikája és belső
r i tmusa. Már e1ső kr i t ikusai  észreveszik
kö l tészetének ezt az egészen egyéni
jellegzetességét és az avantgárd egyik legérdeke-
sebb tag|ának, a szabadvers egyik legjelesebb
művészének nevezik.

I928-ban megjelent Egyedtil c. kotetérol
bíráIatában azt írja Illyés Gyula, hogy az
egyedüliség, a szegénység' a szerelmetlen ifiúság
a művészet fényében eleven valóság |esz, igazi
költészet.

A természette| való, szinte panteisztikus
egyesülés már korai költészetének egyik alapvető
jellemzője lesz, és fényes fonálként húzódik végig
későbbi lírájában is.

Ugyancsak ezze| egy időben szaporodnak meg
azok a versek is, amelyek később az evés-ivás, a
testi örömök szűk abroncsát szorítják költészete
köré. Hatalmas intenzitásil vágy van ezekben a
versekben - irja Bálint György az orökkévaló
lobogással c. kotetről a Nyugatban. Tulajdon-
képpen keseni fintor ez az egésztiírsadalom ellen,
amely ,,...ig/ekezett letagadni az ember emberi
természetét.,, Másoktól nem jórt út az övé a XX.
szózadi Iírában...,,.

A hagyományos költői képbe valóban nehéz
beilleszteni alakját. Pedig tulajdonképpen csak
annyit tesz, hogy a testi vegetáció is a költői
szemlélődés látószögébe ér.

A sivár városi élet robotjába fogott egészséges
ember ösztönei fedeztetik fel vele önmagában és
önmaga korül a természetet. A harmincas évek
második felében a súlyosbodó kor súlyosabb
mondaniv alő vá|Ia|ására készteti' 1 939-ben a
második világháboru idején megjelent kötetének,
a Sötétségnek több versében fájdalmasan jajdul

fel: nincs menekvés a jogta|anság, az
elnyomott ság,, a kiszolgáltatottság e\ől',, Sz ere s s
minket szabadság! / Hiú álmunk: Szabadság! /
drága Szabadság, szállj perbe értünk isten előtt s

jTjjon / már el a te országod..,''

Kemény harcunkban nemzet i  létt ink

fennmarad ásáért különös gonddal kell őrködnünk

nyelvünk tisztaságán. Mint szerelmi vallomás a

gazdag, sokszínű és telt élet iránt csendülnek fel

az Oda szavai a magyar nyelv dicséretében:

,,Nyelv, sugárzó anyanyelvem / '..A költő hódol

neked, a büszke és alázatos, ki / belőled formóIja,
onti szoborba a dah és / örom, hit részeit, ünnepi

torokkal kióltván / nincs ami szebb, izgatóbb s

illattal tekebb volna nálad...''

S  hogyan fogadja városa,  Ú jpest  ezt  a

melegszívú nagy gyereket, aki úgy botorkáIt az

ocsmány világban, mint eltévedt idegen?

Bizony, nem nagyon becsülte. Tudomásul

vette, hozzátartozott Újpesthez, de ennól többet

nemigen tett. Egy-egy írő barát megpróbálja

erősíteni a kö ltő tekintélyét. Martosi Mórocz

lapja, aMagazin így ir rő|a 1.934-ben: Számunkra

azért is különös érték Berda lőzsef, mert innen,

ebbol a városból indult el, itt él közöttünk' s

iányitőja Újpest valóságos irodalmi életének'' A

városi kultúrbizottság évről évre mégis neki
juttatja a városi kultúralapból a legcsekélyebb

összeget. Berda erről így it: ,,.'.néhány jó szó s

néhány pengő, amit adtál...,' Vagy: ,,...Egl fene
Sorsom, lesz, ahogy lesz / kibírja a halált, aki

sokat szenved..."
Ebbő l  a  kese rű  v i l ágbó l  menekü l  a

természetbe, a trindéri tinóru gombák, a bujdosó

fi'ivek kÓzé, a kedves barátok körébe, a jó pohár

diópálinkához, a vidám beszélgetésekhez, a pilisi

hegyekhez
Költészetének első komoly el ismeréseként

I944-ben 2000 pengős Baumgarten díj ja l

ttintették ki'
A második vi lágháború befejezése után a

v i|ághoz való kapcsolódásában bizonyos v áItozás

figyelhető meg. Főleg az első években az i$ haza

építésének |ázában éI. ,,Égő lóngként lobogj, ne

aludj, / mindenre figyelj! / Haljon meg már a

halál,- / élni kell, élni kell!',
Életvaggyal telve szembefordul a gyű1ölt

halállal. Az Ílt. az éLet kezdetén ál1ó fiatalokhoz
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Borsos Miklós plakettje

így sző|: ,,.'Í,l a heglekbe, mind magasabbra! /

Csak addig élsz, míg bátorít barangoló kedved..' /

éli telt tűzzel / s lásd a vidám világot.. csak így

menekülhetsz a halál elöl!',

A szegénységet - mely hűségesen kiséri végig
- l  minden szenvedését most  már b ö lcs

nyugalommal fogadja. Azoknak a bolcseknek a

denijével, akik megismerték az é\etigazi érteImét,

mérlegre tették a jót és a rosszat, barátot és

ellenséget' és akik tudják, hogy az ember csak

önmagában találhatja meg a békét és nyugalmat.

Ebhez nem kell sem pénz, sem gazdagság, csak

tiszta lelkiismeret, aZ élet lobogó szeretete és

őszinte t isztelet az ember iránt' Hitval lása,

amelyet ars poeticáj ának tekinthettink:

orülj, hog,, élsz , hog1/ nem

vertek ag/on a szeszélyes időjárós mindenkori

bolondjai azért, mert a vad viharok kellős

krizepében is ember mertél maradni

1948-ban  megünnepe l ték  25  éves  k ö l t ő i

jubileumát. Az ünnepségen' amelyet a Venetianer

és Lőr inc utca sarkán lévo k isvendéglőben

tartottak (mert ott igazi, tiszta bort mértek),

megjelentek a kulturális és irodalmi életünknek

j e lentős  személy i sége i :  o r tu tay  Gyu la
művelődésügyi miniszter, Bőka Lász|ő, Tolnai
Gábor és mások. A magányos mezőkön magányos
vaddisznó, ahogyan önmagát nevezte, talán már
nem is volt annyira magányos. Csak éppen fiitytilt
a társadalmi konvenciókra, eltűrte a bohócsipkát,
mert szabad ember akart maradni. 1961-ben jelent

meg a Magvető Kiadónál lgy igaz című kötete. S
végül igazi elismeréséül gazdag munkásságának
1965-ben József Attita díjjal ttintették ki. Ő volt
az egyetlen, akinek a dijat, illetve annak egy
részét készpénzben' nem oTP betétkönyvben
adták át' mert látni akartík örömét, amint a szép
piros hasú bankókat megolvassa. Gyermek volt,
nagy ö r ö k  gyermek,  j óságos  szívve l ,
meghökkentő nyílts ággaL, magától értetődő
természetességgel'

S ha most újból feltesszük a kérdést, vajon
Berda Jőzsef csak a jó ételek, a húslevesek költője
volt-e csupán, azt htszem egyértelmrien nemmel
kell felelnünk. Látszólag igénytelensége mögött
szi|árd és hiteles erkölcsi fölény húzódott meg,
ezze|nézte és bírálta a kort. a szemforsató emberi
társadalmat.

Váratlanul halt meg l966-ban, július 5-én.
Kedves, zömök a|ak'1a, kissé mindig borostás'
joviális arca örökre eltűnt Újpest utcáiról.

A házat is lebontották, ahol majd négy
éúizedig lakott.

A legszebb búcsúztatót Kónya Lajos irta ro|a
Profán sirató címmel:

Híiség, barótsóg példaképe
végül hát ő is itthag,lott
Prffin püspok, annyit bolyongott
e kis haza vidékein
Úipestl urcák, ftti dombok,
KtnyörÓgjetek érte ím:
Még itt lebeg keze utolsó
Intése, harsány új szava
S legombolyult, mint dróga orsó,
Ráhengerült az éjszaka
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Szentpáli Gábor:*

1923 febtuárjában soha nem látott méretű
árviz pusztított Megyeren. A külváros
külvárosának nevezett megyeri városrészben
többszáz kispo1gár, munkás vagyonát tette
tönkre a Duna vize'

Újpest mostoha városrészében a szegénység
korábban is szóbeszéd tárgya volt:  utcá i
rendezetlenek, közvi |ágítása ro S SZ' közl ekedé s e
csapniva1ó, csatornázottsága gyenge'
vizvezetéke pedig egyá|ta|án nem volt. Kis
házaiban a halálozási arány jóval magasabb a
többi városrésznél. A parceL|ázási és építési
engedélyek kiadása árv izvéde|mi
intézkedések hiányában - komoly hiba, ugyanis
a területen korábban kavics- és homokbánya
működött, így a Duna szintjénél jóval mélyebben
feküdt. Feltöltés nem történt még később az
országut építésekor Sem. Ez a fe le lőt len
terjeszkedés volt az oka annak, hogy a folyó vize
a  Megyer i  csá rda  és a  87-es  v i l l amos
végállomása között áttörte a gátat és e|árasúotta
az alacsony városrészben fekvő bázakat.

Az egyik napró l  a másikra rohamosan
növekvő vizszint |átványa nem eredm ényezett
gyors' mege|őző intézkedéseket. A katasztrőfát
Tassy rendőrfelügyelő ismerte fel először, a
rossz hírek a|apján a kávéházakból hamarjában
összeszedett emberekkel próbált nyúlgátakat
építeni. IgyekezetÍik elkésett, februar |3-án már
kisebb bútoraikat,  ágyneműjüket mentő,
elkeseredett embereket lehetett látni. Megyer
elmaradott áI|apotát nem lehetett többé
figyelmen kívül hagyni: viz aIá került a Kálmán,
Béla, Canczot, Fóti, Tomori és Megyeri utca. Az
Egyesült lzző Amper Sporttelepét 2 méteres víz
borította, a várost Megyer felől övező mezők
mind víz a|att álltak. Az UTE új stadionját is

Az 1923.as megyeri ántlz
veszéIyeztette az ánviz, de nagyobb víztömeg
tdáig szerencsére nem ért el. 2000 ember lett
hajléktalan, akár meghaladta a kétmill iárd
koronát.

Az árvíz híre megráztaTJjpest és a főváros
közvéleményét. A mentés nagy erőkkel
megindult: a rendőrsé g nagy számban' megjelent
Megyeren Egri Póter Pál főkapitány-helyettes
vezetésével.  A mentők dr.  ossmann Mór*
mentőorvos vezetésével éjje l-nappaI tartő
szo|gá|,atot tartottak, több mtnt száz esetben
kel lett  e lsősegélyt nyújtaniuk. Az újpest i
cserkészek szintén komoly szerepet játszottak a
mentési feladatokban. A városi hatóságok dr.
Semsey A ladár*  po lgármester  vezetéséve l
állandóan a Szer €ncsétlenül járt területeken
tartózkodtak. Kót városi tisztviselő, Hingyi
József és Bey Lajos tevékenységéveI kivívta,
hogy az 1838-as árvízí hajóshoz hasonlítsák
őket. A folyó ,,új partjait'' ellepték a szenzáciőra
éhes emberek, akiket február I4-én délután már
kordonnal kellett távol tartani a mentósi munka

érdekében. A mentés során kimenekítették a
szerencsétlen 1akosok még haszná|hatő
eszközeit, á||atait, a legnagyobb feladat azonban
a visszavonuló viz tújában álló mútárgyak
eltávolítása volt. A viz visszavezetése két-három
hétig tartott. Az átvíz tetőzésekor készített
jelentések lehangolóak: a szobák 1,5 méteres
vízzel telten, a viz fe|színén isző bútordarabok,
székek, edények. Sok helyen |áthatőak voltak
azok a kis földtorlaszok, amelyekke| házukat
szerették volna védeni a lakók. Léderer ottó*
főszerkesztő, csőnakútja után igy foga|maz:

,'mindenhol csak pusztulást láttunk''. Yárnai
Dániel  és Saly Endre képviselők is
v égigc s ónak ázták a v ízb en ál1ó területet.

* A szerző egletemi hallgató, helytörténeti kutgtli
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A viz a|att á||ő Megyert február I6-án délutan
maga Horthy Miklós kormányzó is meglátogatta
és aznap járt itt József főherceg, aki miután
megtekintette az áwtzet,100.000 koronát adott a
károsultak javára. Számtalan gyűjtés indult és
rengeteg segélyt ajánlottak fel: a népjóléti
minisáer 1 000 000 K gyorssegélyt utalt ki. A
lege lső  po lgár i  kezdeményezés dr .  Csutak
Károly rendőrkapitány gyű.;tése, aki az IJTE
bá l j án  kért  pénzsegély t .  (Ez  72 .000 K- t
eredmény ezett .)  A Szociá ldemokrata Párt
l00.000 K-va| kezdte meg a gyű.;tést. Az Újpesti
Napló nyilvánosságot adott az adakozóknak,

hangos vitáva| telt el, a karzat, a padok teljesen
megte l tek ,  o rszággyű lés i  képv ise l ők  i s
résztvettek, s az ellenzék teljes számban. Az első
felszólaló dr. Semsey A|adár volt, aki 1elentést
tett az addig elvégzett munkáról, és a károsultak
számára beérkezett 1.288 000 K sorsáról . Ezután
több képviselő a hatóságokat tette felelőssé a
katasztrőfa mtatt, és a személyi felelősség
megá||apitáséra bizottság létreh ozásátj avasolták.
A képviselőknek dr. Kiss Sándor* vá|aszo|t:
amig segíteni lehet, nincs itt az ideje a bűnösség
firtatásának. Zák Alajos* épitész egószséges
lakások építését szorgalmazta' Schwarcz lgnác

minden számban megjelent az adakozak neve és adakozásra szólította fel a közgyűlést, ő maga a

azősszegnagysága. A sortNegyedi Szabó Béla* Schwarcz Jenő* Bőrgyár nevében 15.000 K-t

főszerkesztő nyitotta 1000 K-val, de megjelent ajánlott fel. Az ülés szünetében a képviselők

Baeder I l la tszergyár  munkása inak II .27O K je lentős fe la ján lásokat  tet tek,  ezek kozt i l

adományais .  k iemelkedik Tomola Fr igyes t öbbszázezer

Az árvtzet kovető első városi kozgyűlés koronás segélye, de Diamant JózseÍY, dr. Márkus

Telelő hajók az í|jpesti télí kiköt(iben 1929 janudrjábun
(Archívfoto)
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Tibor*, Mezei Elek* és Kiss Sándor* képviselők
is jelentős összegeket ajánlottak fel

Végül pedig a vizsgálőbizottság tagiai: dr.
Sza|'ay Sándor*, Erl Ferenc, Urlick József, dr.
K i s  Sándor* ,  dr .  Csorba Dezső ,  d r .  Anta l
Endre*, dr. Kálmán Odön*, dr. Beck Sándor,
Tomola Frigyes, Höberth Béla, Prikklmayer
Ferenc, Zak A|ajos*, Mihályi Ferenc' Nyírő
Bálint, Pogácsás Menyhért lettek. A közgytílés
egyenkénti' név szerinti szavazással 2 millió K
gy ors s e gé |y r ő| határ o zott, A s e gé lyb izotts ág
ülése utan bejelentette Darvas Bertalanx előadó'
hogy a bizottság a Toldi utcai iskolában 300
ágyat állít fel a hajléktalanoknak, továbbá 300
par cipőt és 500 méternyi ruhavásznat vásárol a
megyeri lakosoknak.

Az újpest i  k özgyűlés a megyei és városi
törvényhatóságokhoz és a rendezett tanácsú
városokhoz felhívással fordult, hogy segítsenek a
katasztt ő fa pusztítás át enyhíteni.

Dr. Fábián Béla a Nemzetgyűlés ülésén
interpellált, és a főváros közryiílésén is felszólalt
a megyeri áwizigyében

A gyűjtések eredményeként Semsey Aladár a
következő k özgyűlésen lakások építésének
tervéről  számolhatott be'  s a kormánnyal '
számos miniszterrel és a kormányzónéval történt
tárgyal'ásaí után az építkezés mielőbbi
megkezdését ígérte.

Március 1-jén Újpest nagyszabású
jótékonysági rendezvénynek adott otthont a

Semsey Aladárné áIta| vezetett újpesti nőegylet

szervezésében. Az esemény a Közmrívelődési
Körben és a Körkávéházban zajlott, és a Blaha
Lujza S zíthén miiv é sze inek fellép és év e| záruIt. A
zenét cigány zenekarok s zo l gáltatt ák, az e sté ly

fővédnökei: Preszly Elemér* főispán' i l letve

Agorasztó Tivadar alispán voltak. A három hét

alatt befolyt pénz lehetőséget nyújtott az árvíz

utáni védgátak építésére. A védgátat a

Vízmiiteleptől a Megyeri Csárdáig építették, a

Váci út bal oldalán lévő árkot 8,4 m magasságban
feltöltötték, és 2,4 m széles töltést építettek.

Március végére már csökkent az adakozást

kedv. Az árvíz áIdozatai a várost semmittevéssel

vádolták, Megyeren, a sok ígéret ellenére semmi

nem történt, a falak vizesek, a pincék vízze|

telve voltak, a kutak vagy be voltak szakadva,

vagy ihatatlan' fertózött volt a vizük. A

megyeriek vádja szerint: a városházán ,,Csak
bizottságoznak, ahelyett, hogy felúj ítanák,
felépítenék bútorainkat, házainkat. A gyűjtött

pénz pedig már csak a felét éri.''
Az építkezés tehát lassan indult, azonbatt

1924 és 1927 közőttmégis épültek új otthonok.
Érdekes volt a rákospalotaiak véleménye az

árvizrő|. Az óreg palotaiak sokat beszé|tek az
1876-os áwízről, amikor az elöntött terület még
rákospalotához tartozott, s ők védték meg

többszáz szekérrel, többezer ember munkáj ával.
Véleményük szerint, ha Újpest területet szerez,
védje is meg.

1923-ban je lent meg Babits Mihályx
Kártyavár című regénye is, melyben a
szókimondő írő ta|á|óan igy fogalmaz: A város

''puffra épült! és hogy épült! máról holnapra,
mint a mesebel i  vár|. ' ,  A fe le lőt len,
meggondolat lan, amerikai  típusú fej lődést

szerv ező polgármester-hős egyik alkalommal
ekként morfondírozik: ,,.,.a város homokra épült,
...Ki kell lépni ebből az épi|etből, ...mielőtt
leomlana. Utána az ozónviz|"** 1923-ban egész
városrészt tett tönkre az ozÓnvíz...

Megieglzések:
x A személyekről bővebben lehet olvasni az Újpesti éleÍrajzi

l exi ko n b an ( Új p esti V úr o sv é dóí E gl es ijlet, 1 9 9 8. )
xx Babits MihtÍIy: Kdfiavdr, I7G177. oldal.

Fel h asz-ndtt irodal om:
Újpesi Napló, 1923. februdr I7., 24., mórcius 3., 10. sz
Úipesti éIetrajzi lexíkon, (Szerk.: Kadlecovits Géza) Bp.,

Újpesti Vtírosvétlő Eglesiilet, 1 998.
Újpest. Írúsok a telepüIés történetéből. (Szerk,: Kadlecovits

Géza és Sípos Lajos) Bp,, Újpesti Helytörténeti Álapítvóny, 1993.
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A harmadik évezred küszöbéJl ...
. . .címmel szeptember 18-án rendezte meg

Alapítványunk az újpest i  helyt ö r ténészek
konferenciáját. A rendezvényen megjelent Hock
Zoltán alpolgármester ur, aki Alapítványunk első
elnoke volt. Előadásában méItatta az Alapitvány
hétesztendős munkáját, kiemelve a kutatások
fo lytatásának fonto s s ágát. Hangs uly o zta, ho gy az
önkormányzatnak érdeke támogatást adni aI.lhoz a
munkához, ami elősegíti az újpesti polgárok,
diákok Újpesthez kötődését. Fontos szerepet lát a
helytörténet oktatásában, mert az segíti a fiatalok
polgárrá vá|ását. Kadlecovits Géza úr, Alapít-
ványunk úgyvezetője vitaindító előadásában
részletesen ismertette az eddig elért eredménye-
ket, hangsu|yozva, hogy az Alapítvány eredeti
cé|kitúzései megvalósultak, azaz nem vá|t
öncélúvá a hel1történeti kutatás, jelentősen nőtt a
munkában résztvevő Íiatalok száma, anyagi|ag
független maradt az A|apitvány és sikerült távol
maradni aktuálpolitikai áramlatoktól.

Ezeket a gondolatokat erősítették meg a
hozzásző|ók is. Gábor András ur, az Aschner
Lipót Alapítvány elnöke (ez az a|apitvány hozta
létre l992-ben az Újpest i  Helyt ö r ténet i
Alapítvanyt) elismeréssel szólt az eredményekről.
Hiányolta az újpesti ipar történetének hiteles
feldolgozását. Jó példaként említette a Tungsram
Rt. történetének két k<jtetes feldolgozását,
javasolva, hogy más gyárak esetében is hasonló
színvonalon kell ezt a munkát e|végezni. Hirmann
Lószló úr a helytörténet iskolai oktatásának
tapasztalatairol sző|t, hangsúlyozva, hogy a NAT
kötelezővé tette a honismereti, helytörténeti
témák oktatását.  Buda Att i la úr rendkívül
fontosnak ítélte a korabel i  dokumentumok
fe|tátását és megőrzését. Fontosnak mondta az
Újpest monográfia 2000 évig történő megírását,
egyetórtve az Újpest Levéltár létrehozásával
hangsúlyozta' hogy annak helye a Helytörténeti
Gyűjteményben lenne jó, de szakmai feltigyeletét
az A|apitványnak kellene ellátni. Kifejtette, hogy

véleménye szerint az ű1jáa|akult Helytorténeti
Gyűj tem ényb e muze o l ó gus s z akemb er a|kalmazá-
sa lenne kívánatos. Javasolta' hogy jelenjen meg
legalább nógyévenk ént az Újpesti Helytörténeti
Évkönyv, továbbá, hogy készüljenek ú.n. életrajzi
interjúk, elsősorban a rendszerváltozás aktív
szereplőivel.

Kiss Sóndor ur,  a fót i  helyt ö r ténészek
képviseletében üdvözölte újpesti kollégáit és
tájékoztatást adott a fóti eredményekről és
tervekről. Dr. Paulusz Alajos úr kérte, hogy az
1 98 7-ben készített Tungsram interj úk fimany agát
tegyék nyilvánossá. Javasolta, hogy az ,56-os

újpesti mártírokró| nevezzenek el utcákat, és
válasszon Újpest egy erdélyi  te lepü1ést
testvérvárosnak. Bazsó Gábor úr beszámolt
kutatásairó l ,  ami a régi újpest i  épületekkel

Ivónyi János
(Fotti: Wagner Attila)
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Wzvóry Wmos
(Fotó: Wagner Attila)

foglalkozott. Dr, Czétényi Piroska felhívta a
figyelmet a ma még |étező szép újpesti épületek-
re, és javasolta az ipari műemlékek sorsának
figyelését is.

Kövér Imre úr a rákospalotai helytörténeti
munkáró1 tájékoztatott, kiemelve a tárgyak
gyűjtését és szakszerú megórzését, az iskola-
igazgatők személyes me ggyőzését é s me gnyerését
a helytörténet ügyének, továbbá az t|yen szakmai
konferenciák rendszeres megrendezését.

Szöllőss}l Marianna" a Helytorténeti Gyűjte-
mény vezetője tájékoztatott azuj gyűjteményről, a
tervekről és lehetőségekről. Együttműködést
ajánlott a kutatóknak' segítséget kérve és ajánlva
a közös munkához.

Dr Sallai János űr hozzászólásában kifogásol-
ta' hogy tapaszta|atai szerint az iskolák nem
tesznek meg mindent a f iatalok f igyelmének

felkeltésére' nem kiildenek csapatokat a különféle

vetélkedőkre. Javaso|ta az újpesti rendvédelem

t<jr ténetének hatékonyabb kutatását  és

publikálását. Fonto s nak érzi számitő gépe s CD.

lemezek készítését és még tobb helytörténettel

fog la lkozó f i lm megje lentetését.  Az i f jú

nemzedék képviseletében Fejes Antal egyetemi

hallgató számolt be saját munkájáról és terveiről.

Ivónvi János úr .javasolta, hogy a sok értékes
javaslat ktjzkinccs é váIása érdekében, jelenjen

meg nyomtatásban a konferencián elhangzott

vélemények minde gyike. Készülj ön j e gvzék pI. az

Yb1 tervezte újpest i  épületekrő l  (ez más

tervezőkre is érvényes) úgy, hogy a fellelhetó

tervraj z ok a j e gy zék me l lékletéhez tartozzanak.

Kü l ön  szó l t  a  he ly i  védettséget e l rendelő

önkormányzati rendelet fontossá gárő|. Javasolta'

hogy készü l j ön  szakmai  l i s ta arró l ,  hogy a

konferencia résztvevői milyen kutatási területen

dolgoznak, mit kutatnak stb. Szendiné Kósa

Katalin az 
,56-os újpesti események kutatásáról

beszélt és a mártírokról történő utcaelnevezést

' 'Ú jpest  súlyos adósságának ' '  minősítet te.

Javaso l ta,  hogy két évenként legyen isko la i

vetélkedő 1 956 témaköréből.
A hozzászólásokat Vizvár}l Vi lmos úr, a

Könyves Lexikon szerkesztőj ének megs ző|alása

zárta, Tájékoztatást adott az egykori öregdiákok

kozött folyó munkáról, a lexikon kiadásának

helyzetérol, a Könyvesben éretts égizettek 1 4'000

adatának feldolgozásáról. Anyagi segítséget kért

egy kiadvány megjelentetéséhez, ami három,

egykor a Konyvesben tanító tanár éIetrajzát és

munkás ság át mutatná b e az ér deklődőknek.

A konferenciát dr. Kőros Andrós ur, a

Helytörténeti Alapítvány kuráto ra v ezetie. Zárő

értékelésében hasznosnak és eredményesnek

mondta az összejövetelt. Hangsúlyozta, hogy a

szemé1yes  kapcso la tok  tovább i  e r ő sí tése

érdekében, az 7lyen jel legű Ía|á|kozásokat

rendszeressé ke l l  tenni .  Ezt  az A lapítvány

kuratóriuma szívesen vállalia és szervez|

. . a ! -
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Ujpesti kapuk
Alapítványunk a kazelgő évezred-valtasra

gondoIva, a Budapesti Múszaki Egyetent
Építészmérncjki Kar, Kazépületterllezé,yi tan,szék
diakjainak kc;zreműkadéséve I huszonnégy régi,
egykor szinte művészi kivitelezé^síi kapu
rekonstrukci ós raj zat ké szítte tte el.

A rajzok kazil fizenkettő az Alapínany 2000' évi

falinaptarát díszíÍi. Most az eddig még nem kazt;It
rajzok kaztil harntat mutatunk be Olvasoinknak,
abban a reményben, hogy - a Varo,shaza
kapujahoz hasonlóan _- talan azok is újjasztiletnek,
amelyek ma romosak és elhanyagottak, S:ép lenne,
ha az (,Ijpestet szerető polgarok figyelnének azokra
a pusztuló emlékeinkre, amiket elődeink oly gondos
és míivészi formában alkottak meg évtizedekket
ezelőtt...

József Attilu utca 38. Munkásotthon utcct 34,

Ró mai k utolí k u s .főp l éb áni a
(Murányi Zsolt rajzu)

(Losonci Aron rajza) (Molnár István rajza)
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f{eJ-arÉ'örtén.eü'i hírek...
g Szeptember 18.án rend,ezte meg

Alapítványunk az újpesti helytörténeti kutatók és
oktatók konferenci áját a Polgárcentrumban. Az
eseményről ebben a számunkban a ,,Harmadik
évez red  küszÖbén. . . ' '  c ímme l  o l vasha tnak
beszámolót kedves olvasóink.

e október 9-én Aradon' a tizenhárom mártír
sírjának és emlékművének koszorúzás ávaI záru|t
Alapítványunk és az Újpesti Városvédő Egyesület
egy éve tartó  emlékezése.  Negyvenö t  újpest i
polgár - fiatalok és idősek - utaztak Erdélybe,
hogy polgártársaik nevében is t isztelegjenek a
vérbe fojtott forradalom és szabadságharc 150'
évfordulóján nemzetúnk hősei előtt. A meghatóan
bensőséges emlékezésen ZSENGELLER JOZSEF
nagyti sztel et(i ix, az új pesti b el s ővárosi református
gyül ekezet l elkipásztora mondott emelkedett hangú
megemlékezést és imát. Ezt kovetően BALOGH
AGNES és KoVACs Áros egyetemi hallgatók
helyezték el a koszorút és a jelenlévők mécsest
gyújtot tak.  A megemlékezés a Himnusz
e lének léséve l  és  az  ez  a l ka lomra  készü l t
emléklapok szétosztásáva| záru|t. A csoport tag1ai
megtekintették a minorita rendház udvarán a
megcsonkított Szabadság Emlékművet is.

e október IZ-én megkezdődott  a 2000
márciusában tartandó kÖzépiskolások helytorténeti
vetélkedőjére a felkészítés. A versenyre ki lenc
k özépisko|a 45 d iákot  nevezett ,  ak ik  nagy
1elkesedéssel fogtak munkához. A vetélkedőről
később hírt adunk!

€  Az Ujpest i  Helyt ö r ténet i  Alapítvány
kuratór iuma másológépet ajándékozott a
Helyt ö r ténet i  Gyűjteménynek. A kutatók
munkájának megkönnyítését szolgáló berendezést
üzembeállították' Karbantartásáról az Alapítv ány
gondoskodik.

e október 23-án emlékeztünk az 1956-os
forradalom és szabads ágharc újpesti á|dozataira,
Az idén a baptista templom adott otthont az
emlékezésnek. Ú lvnnI FERENC bapt ista
le lk ipásztor emléke zését a je1enlévők imája
követte' Az ünnepségen a kivégzett á|dozatok
családtagjai is részt vettek.

e Az Úrppsrr HELYToRrÉNprt
ALAPÍTVÁNy gondozásában és kiadásában
megjelent az ,,ÚJPEST 2000.'' című falinaptár. A
kiadványban t izenhárom régi újpest i  épt i let
kapujának képe láthatő. Az érdeklődők hívják
szerke sáő sé stinket a 233 - I 9 7 6-o s telefons zámon.

ffiindan hedvas @Ivasónhnah
hÍvánunh a htzelgő ünnep€hr€
jó pihenésÍ' boldog harácsonYÍ

,és szerencsés utr zszlandőÍ!

Az alapítvány támogatói:

ASCHNER LIPóT Al'.lpÍrvÁNy,
,'ARANY HoRGoNY' GYóGYSznnrÁn.

Éponc RT., HANzLIrrÁL, HoLLósI GYoRGY,
rvÁNyncÉ KoNRÁD GIzELLA, IvÁNYI "lÁNos,
DR. KAPoLYI LÁSZLó, KoZMA sÁNoonxÉ.

Ú.rpnsr oNxonuÁNYZATA.
Ú.rpnsrr vAGYoNKEZELo RT.
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