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A' gyárak, bizony, félelmes
dolgok voItak. ott rejtőztek
hatalmas kerítések mögött a
Külső Váci út meg a Baross

utca közötti titokzatos háromszögben.
Ismerttik őket, pers ze, I<ívulrő|, bőrgyár,
vegytgyár, cipőgyfu , cérnagyát, bűtorgyár,
bányagépgyár _ ezerszer elkerekezttink
mellettük, nyújtogattuk a nyakunkat a
bicikli nyergébőI, mi rejtőzhet a magas
falak mögött. Nem volt semmi kiilönös
célunk ezze|, alig ízéves kiskölkök voltunk,
hát kíváncsiak, egyszerűen birtokba akartuk
venni ezt a terüIetet is, ahogy birtokba vet-
tÍik, bejártuk, megvizsgáltuk Újpest min-
den négyzetrnéterét: fatelepeket, kőrháza-
kat, átjárőházakat, áruházakat, mindent.
Ahogy beóvakodtunk a föld alatti suszter-

mííhelyekbe, a nappal alvő rcmízekbe,
temetőkbe, átkelőhajőkra. Ahogy felugrál-
tunk a tolatómozdonyo}ra, a múira meg a
szódáslovakra, ahogy gödröket ástunk a
megyeri határban és orgonát loptunk a ül-
ianegyed házalbőI. HogF nyomot hagyjon
berrniink a i|ág, amelyet otthonunknak
vallotttrnk. De a gyárak nehezen adták meg
magukat. Portások, őrök, farkaskutyák.
Egyszer-m ásszor bejutomrnk azért, váIla-
Iati kultúrmíísor, sziinidei munka, rokon-
látogatás ürügyén. De az a titokzatos
háromszög a tízes és a nyolcas vonala
között, sokáig felfedezetlen földrész maradt
a számunha.

Mfua meg eltíínt, eIÍáradt, elörege-
dett, ahogy az egészrégi Ujpest, gyermek-
korom világa. ! Jolsvai András
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Beköszóntő

Régi-új lapot tart a kezében,
kedves olvasó! Ujata szónak
abban az értelmében, hogy
első alkalommal jut ei a
korábbiná| jőva| nagyobb

péIdányszámban, íW ^ szokásosnál több
helyre az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő.
Az íjságnak azonban immár hétéves tör-
ténete van, ezért Ílefil az első, hanem rnár
a nyoicadik ér,{olyarnot iegyzi a kiadó.
YaIő tgaz, sokaknak ismerős a címe, annak
e'llenére, hogy az Ujpesti Helytörténeti
Ertesítő ezen idő alatt alkalmanként cse-
kély példányszámban jelent meg, és a lap-
számok jőrészt a városrész iskoláiban,
kön}'vtáraiban szolgáltak olvasnivalóval. A
folyóirat kiadásának foIyatásávaI az a cé-
lunk, hogy szélesebb körben nyújtsunk át
olvasnivalót a városrészünk helytörténete
iránt érdeklődőknek, és ezze| azoknak is
felkeltsük aZ érdeklődését lakóhelyiik
iránt, akiket eddig nem érintett meg a

,,hely szelleme".
Az Ujpesti Helytörténeti ,Erte-

sítőnek van tehát ,,története''. Az Ujpesti
Helytörténeti Alapíwány, ameIy a rend-
szerváItást követő időszakban a legelső
civil szervezetek között alakult meg Uj-
pesten, hét ér,'vel ezeIőtt döntött az értesítő
kiadásáról. A negyedévenként megjelenő
űjságot cégek és magánszemélyek egyaránt
támogatták, 9 folyaqatosan nyújtott ehhez
támogatást Ujpest onkormányzata is. Az
alapíwárry céIja, a helytorténeti L-utató-
munka felkarolása és annak népszeríísítése
megeg.yezett az űjpesti önkormányzat céI-
jaival és törekvéseivel is, sőt számos eset-
ben közös alkotás is született, Jó péIdája
ennek az LJipestl Helytörténeti ólvasó-
köny'v, amel1'rrek a rnegírására osztómző
felhívást az a|apíwány tette kózzé, rnajd a
legsikeresebb páIyázőkkal már az önkor-
rnányzat kötött szerződést az olvasóköny'v
rneg1rására, és az iskolákat fenntartó önkor-
r]riányzat teremtette meg aÍlnak a lehe-
tőségét, hogy - országosan egyedülálló (és
követésre méltó) módon - a helytörténeti
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oktatás beépiiljön az áIta|ános és közép-
iskolai tantervekbe.

Az eltelt évek bebizonyították, hogy
az úipestiek többsége nemcsak kötődik a
vátostészhez, hanem érdekli múltja és
jelene is, a jővő ÍormáIásában pedig szá.
mít a múltbéli tapaszta|atokra. Igény volt
a történeti munkák, monográfiák megje-
lentetésére, több esetben ismételt újra-
nyomtatására. Ebből a feladatból sokat
vállalt rnagára az alapíwány, meiynek
sesítői nemcsak a szükséges szellemi
tőíéveI rendelkeztek, hanerri a nélkiilöz-
hetetlen anyagiakat is előteremtették. Ám
nem volt titok: a I<tadványok többezres
péIdányszámban való megjelentetése csak
önkormányzati segítséggel lehetséges. Igy
jutottunk el odáig, hogy a lapkiadás anya-
gi terhe mellett a megjelentetéshez sziik-
séges kiadói tevékenységet is áwáIIaIva
IJjpest onkormányzata ,,,jeryz1,, ettőI a
IapszámtóI kezdve az \)jpesti Helytör-
téneti Ertesítőt.

A kiadó' amikor űtiára bocsátja a
régi-íj lapot, arra szárnít: törekrrése ked-
vező fogadtatásra ta|á| az újpestiqk kö-
zött. Minden bizonnyal lesznek' akik el-
teszik majd a kiadványt' mások csak idő-
legesen lelik örömüket tartalrnában.
Legyen bárhogyan is, tény, hogy ebben az
esztendőben még egy összevont szám, a
későbbiek során pedig évi négy lapszárn
megjeIentetéséhez teremtjük meg az
anyagi feltételeket. Az olvasnivaló összeál-
Iítása, a szerzők felkérése a szerkesztő-
bjzottság feladata' melynek tagjait az
lJjpesti Helytörténeti Alapíwány és a ki-
adó delegálta. A szerkesztőbizottság szán-
dékai szerint a lapban a település rnűIt1ára,
ipar- és mííve1ődéstörténetére, város-
történeti, természetföIár ajzi helyzetér e és
alalcrlására vonatkozó írások mellett he-
lyet kapnak az újpestiek visszaenlékezé-
sei, a családi fényképalbumok kincsei is,
továbbá néhá,y írás a ,,tégt,, Ujpesti
Helytörténeti Ertesítő lapjairól. Ü
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Ujpest a|apítőlevele

En Nagy I(árolyi Gróf l(írolyi Iswán o Császári
Királyi Apostoli Felsége Arany Kulcsossa' mint a'
Tekintetes Nemes Pest, Pilis, és Solth törvényesen
egyesültt Vármegyékben helyheztetett Fóthi
Uradalomnak tulajdonossa, adom tudtára minde-
neknek: hogy a' nevezett lJradalomhoz tartoző
I(áposztás-Megyeri pusztámon felálitandó,'s Új-
Megyer nevet viselen dő gyarmaton megtelepedni
kivánó lakósok részére következő örökös, masa-
mat, és maradékimat kóte|ező szetződést adtam
légyen ki ugymint:

I. Minden megtelepedő kap azUruságtó|.
, 1-ör Háromszáz azaz 300 ! ölelae terjedő

ház he|yet, mellyhez azonban semmi némű ktilső
illetőségek nem adatnak, a' mint is ez irántminden
letelepedett személy magárol irásbeli Téritrirényt
az Uradalomnak adni tanozik. -

2-ot Az i|Iyes ház helyek kőzzíi| eW sze.
mély többet is válalhat fel; _ ellenbenha az e'-végre
szántt ház helyek benépesíwe lennének, az IJ ruság
semmi szín a|att nem köteleztethetik uj ház helyek'
kiosztására.

3 -or Minden me gtelepedő házzal bfu ő |akó.
sok mindenféle gyfuok.at szabadon álithatnak, és
akár minémű kézi mesters éget vagy kereskedést a'
hazai töwények korlátai közt szabadon fol1tathat-
nak; egyedül a, mészárszéhj, sefiőzés, ós mérés, úgy
az épület {áv al v a|ő kereskedési jussok' kivételével.

Ellenben a, Zse|\érek, kik tudni il|ikházzal
nem bírnak, és a, ház birtokosoknak nem szegődött
cselédjei kézi mesterségnél, és míívészeurél, €8Íe-
bet csak akkor folytathatnak, ha a' ház birtokosok
e'beli jussokat ezeknek engednék át.

4-et A, Káposztás-Megyeri Duna partoÍl aZ
tlraság által kimutatandó helyen valo kikotő minden
lakós által szabadon' és közösen használtathatil!
ug1rnind azon á|talhogy a' Duna hajókázás, és azza|
egybe kötött hajó vonatás akadá|yomane légyen. -

5-ör Minden házza| biró lakos a' ki osztott
ház helyen tett épületeket, és javitásokat akárkinek
szabadon eladhatja, és úgy ezek, mint a, Zsel|érek
minden akár ősi, akát szerzettingó, és ingatlan va-
gyonokról szabadon rendelkezhetnek; - önkén1t
értetődvén ebből, hogy az U raság örökösödésének
csak a' vé grendelés nélktili magv aszakaóás esetében
lészen helve.

ó-or Eiőbbeni lakhelyekről nyertt elbo-
csátó úti, és előbbeni élet módjokrőL sző1ó
bizonyság levelekkel ellátott zselléreket a, ház uIaj-
donosok béfogadhatnak.

7-er Minden házzalbiró lakós alább leirtt
módon a, községigazgatásában bé foly.

8-or A' megtelepedő Község kap aZ
{Jraságtól minden bérfizetés nélkil Templomra,
Temetőre, és Község házára ház helyel

9-er Jussa vagyon a' Községnek magok
részére egyedül a, Kőzség lakosait köte|ező, és a
hazai törvényekkel nem ellenkezó rendszabályokat
(statutum) az U rasághelyben hagyás a hozzájárl|tá-
val alkotni.

1O-er A' külsők elleni minden némü ügyek-
ben az Uraság pártfogásával éI a, Kőzség, -

II. Köteleztetik minden megtelepedő:
1-ör Házhelyet vá|a|ő, vagy házat vevő

honni lakós a' törvények által meghatározott, ha
pedig idegen tartománybeli a' legfelsőbb ren-
delések által kiszabott mód szerint előbbeni lakhe-
lyeről nyert tanú bizonyság, és illetőleg elbocsátó
levelet az IJ taságnak bémutatni tartozik'

2-or Tartoznak a, ház n'|ajdonosok a'
házokban béfogadandó Zselléreknek bizonyság
leveleit azuraságnak2} pengő forint biintetés alatt
bemutatni, - melly Zse|l&ek béfogadásában min-
dazonáltal a' ház birtokosokat az Uraság helyes ok
né|ktil nem akadáIyozhaga. _

3-or Egy egy 300 ! ölböl áI|őház helyért,
és az átengedett jussok haszná|ásáért minden ház
níajdonos frzet az {-Iraságnak évenként 25 pengő
forintokat három cs. kir. ezüst húszast egy ezüst
forintba, és ó0 ezüst húszast egy finom Koloniai
markába számíwa,

A' Zsellérek pedig egy az az 1pengő forin-
tot tartoznak évenkint azlJtaságnak fizenri'

4-er Minden váIa|koző köteles aZ
Uraságnak azonna| 100 forintokat ezüst pénzben
Cautio képpen előre lefizenri, és a, Íelvá|a|tt telken
a, vá|a|kozás idejétől számitandő egy esztendő aiatt
az épitendő házának leg alább falát felépitni, -

ellenkező esetben a'Iefrzetett Cautioja, és minden
ne talán tett fizetések, és költségek elvesztése mel-
|ett, a' felváIalt telke tetleg másnak fog adatni, *

melly ponti rendelet azon esetre is kiterjesztetik ha
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vala|<t akfu gyarmati lakős, akár idegen puszta ház
helyet venne' az i|Iyes tartozik ezen Cautiot az át
iratásnál hasonló kötelezés mellett le tenni.

5_ör Az esztendei adót minden egyesházza|
biró lakóstőI az e' végre közüiök választott
pénztárnokaze|öIjárőságbéf olyásávalszedibéolly
formán; hogy azt egy sommában, fél esztendőnként
előre u.m. Sz. György, és Sz. Mihá|y napján az
lJraságnak lefizethesse. Melly sommának pontos
lefizetésére nézve az Elöljáróság kezeskedni tar-
tozik olly forrnán: hogy ha a, frzetés akár rnelly
okból elmaradna, az elöljáróságnak minden ingó, és
ingatlan javaikból valóságos végrehajtással sommás
úton fog az megvétemi.

ó-or A' ZsellérektőI évenként fizetendő egy
ezüst forintot a, ház tulajdonosok' tartoznak
beszedni, és azt a, kiszabon időben a' pénztárnok-
nak által adni, rnit ha elmulasztanának, vagy
valamelly ház tulajdonos a' kiszabott időben tulaj-
don tartozását sem frzerné le; hasonló sommás
elmarasztás, és végrehajtáS utján fog az illyes ház
birtokoson az megvétetni. -

7 -er Ezen uj gyarmat díszesítése, és a, tiz
kár e|me|Lőztetése végett köteleztetnek a' r'álal-
kozók, és minden épitni kivánók házokat hom-
lokkal az útza felé építeni, és úgy hogy oda semmi
nemű disztelen, és a' jó izléssel ellenkező épületek
ne tétessenek - a, tető Cserépből vagy Zstndelybő|
legalább' a' kerítés pedig kőfal, vagy deszkából
engedtetik, sövényezés, és körül árkoiás egvá-
taliábat tiltatik, - mellyek czélerányos eszközöl-
hetésére megkivántatik, hogy minden építni kivánó
az épitési mintát az Uraságnak jőváhag5rás végett
bémutassa.

8-or Hogy a, gyárok, mesterségek, és
kereskedés minél előbb virágozhassanak, a,
megtelepedni kívánóknak előre is alá kell magokat
vetni azon szabál,ptak (statutum) mell}nél fogva
magok között sem czéheket forrnálni, sem az ipart
megszorító kirekesztő kiváltságos ieveleket (exclu-
siwm privilegium) szerczni nem fognak; hanem
mindnyájan ug.yan azon egy jussal élhessenek,
kivévén azon jussokat, mellyeket azlJraság I. a' 3-
ik szám a|att magának feltartott, és a' mellyeket
vagy maga gyakorolhat, vagy kiilön szetződés utján
eg1nek, vagy többeknek által adhat. _

9-er A' Kereskedésnek, és mesterségnek
pedig fó rőgója|évén a, hitel' mellyet leginkább az
igazság gyors kiszolgáItatása tart fel - annak okáért
alá veti magátminden g.yarmati lakós azon szabá\y-
nak, minél fogva a, törvénykezés űtját az igazság

Dokumentunt

. gyors kiszolgáItatásában akadály oző birói paran-
csolatokkal élni nem kiván, - ellenkező esetben
ollyanok a, biróságtől elnem fogadtatnak, -

lemondván egy átaljában az ellentáLlássali éléstől
(oppositionis remedio).

10-er A' ház he|yeket akár osztá|y, akár
eladás végett 300 n ölesnél apróbb darabokra
elszaggatni egy átaljában tilalmas; _ és azért a'leg-
nagyobb ház helyek is mellyek t.i. több 300 ! öles
helyekből vagynak öszve téve csak úgy osztathatnak
fel, hogy a' fel osztott házhely minden része egy
egész két, hár om, va gy több 3 00 fl ölekb ő1 á1Iő ház
helyet tégyen. -

LI-er Az illyes nagyobb ház helyek el-
osztását,Vagy több egészház helyeknek öszve kap-
csolását tartoznak az osztozők, YaW vevők az
Uraságnak béjelenteni, I<s' az osztá|y lehetőségét
megvizsgálja, és a' helyben hagyás után megtörtén-
tet a' birtok könyvbe béíktatja, és a, szeruődéseket
a' történt esetre alkalmaztat1a, - melly végett a,
gyarmat évenként öszvefog íratni. _

12-er Minden birtok eladásnál tartozni fog
a, vevő az adás-vételbeli sommából vételrészképpen
(laudemium) 100 ftól 3 ft 30 xrt, - a'ki pedigvégin-
tézet mellett jut a' birtokhoz, és a' végren-
delkezónek nem egyenes örököse annak becs
árábol 100 ftól 5 ftot tartoztti fog az uraságnak
ftzetni, értvén eg.yedül ingadan vagyont' - másból
azUraságvétel részt nem kap.

13-or Minden házvétel me|ly az Uraság
tudta nélkiil történik, a' törvény e|őtt erő nélhi-
linek fog tekintetni, annak okáért az Uraság e\őtt
történendő illyes adás-vételi át iratásnáLha a, vétel-
beli somma az uraság \<tjáttzására a, vevő á|tal
csalárdúl eltitkoltatnék, valamint, ha a' végrendelet
útján birtokba lépő nem egyenes örökos a'
törvényes megbecsülésnél valamelly csalárdkodás-
sal élne, az illyes csalárdkodó költségén tartandő
földes LIri széken kétszeres vételrész fog a' csalárd-
kodó vagyonából kjvétetni. -

14-er Hasonlóan ha vaIal<t a, lakósok közzül
az áItalengedetteken kivtil akármelly jussok gya-
koriásába avatkoznék, az 1\Lyes költségén tatandó
úri széken 100 ezüst forint biintetésben sommás
úton fog elmarasztafrri, és az elégtétel akárhol talál-
ható vagyonábol végreha jtá,s űtján eszközöltetni.

15-ör Kötelezteúk a, Község azlJraságtő|
Templomra, oskolára, és Község házá,ra ingyen
nyert házhelyen egy esztendő a|att az épitéshez
fo gni, - ezen házhe|yek más czé|r a leendő fordítása
e gy átaljáb an til tatik.
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I6.ot Az IJraság képviselőségét elismérni
tartoznak.

I7-er Szavazati többséggel, és az lJraság
helyben hagyásával alkotott uj szabályokat elfogad.
ni, és azokhoz magát alkalmazni minden gYarmati
lakós köteles. -

III. A'belső fendszer' község igazgatása,
és a, koziő e(íSrnozditásáta nézvez -

1-ör Köteles a' Közséq minden eszten-
dőben, és ugyan csak Januarius 1-ő és utánna
következő napjain egyKözg5íilést tartani, ha pedig
a' körülmények azt egyébkor is szükségessé ten-
nék, az Uraság által határ idő rendeltetik, és
legalább 3 nappal előbb koz hirül tétetik' _ melly
közgyűlésben:

a') Helye' és szavazata vagyon minden ház-
za|birő lakósnak.

b.) Az Elnökségte az Llraság hivatik meg.
c.) A' Tanácskozási tárgyat szavazati tőbb-

ség dönti el.
d.) Minden végzés csak az Uraság helyben

hagyása után nyeri köte|ező törvényes erejét.
Az,iliyes közgíílésen:
A.) Magok részére egyedül a' Községet, és

ennek lakósit kötelező, a, hazai töruényekkel nem
ellenkező, '' .gy harmadik jussaiban nem vágó
szabályok (statutum) az IJ raság megegyezése hozzá
járu ltával alkottatnak.

B.) A' ezen Szerződés kétséges pontjai az
Uraság által felvilágositatnak' felmaradván a' meg-
nem elégedő közönségnek a' törvényes úton való
Keresete.

Megjegyeztetvén e' pontnáI' hogy a'kétség,
és félre értés esetében a' német nyelvij íorditás
elmellőzése mellett, a, magyar tekintetik eredeti
szerkezetnek.

C.)Jussa, és kötelessége Van a'kózségnekaz
Uraság által minden hit, vallás, és nemzet kilomb-
sége nélkiil elő terjesztettházza| biró három lakós
kozzilváIasztani:

1-ször egy Birót,
2-or egy pénztárnokot, ki egyszer'smind

Tanácsbeli hivatalt visel, és
3-or Három Tanácsbelit. -

A' Fő Biró, és Pénztárnok minden három
évben újra váIasztatik, - úgy szinte a' Tanácsbeliek
is, mindazonáltal, ha idóközben akár mellyik
tiszwiselő valamelly bün, 's büntetés által terheltet_
nék, és abban elmarasztaltatnék, azonnal
Hivataljából a, Közgyilési kihirdetés után ki

marad, felmaradván birtokon kivül per úton lehető
keresetek.

Megszaporodván idővel a, gyarmat, és több
Elöljárókat, vagy éppen rendezett Tanácsot kiván.
na, azokváIasztásában hasonló módon fog béfolpi
az Uraság. _ Jegyzőt szintén az l}raság mege-
gyezésével fog a. Község választanj.

Az e'képpen váIasztottElőÍjáróság a' földes
IJri íő felügyelési jusnak fenttartása mellett:

1.ör Tartozik minden vagyonával
kezeskedni a, Pénztárnok kezelése zlá bizott
pénztárról, és az esztendei úri adó rendes, és pon-
tos fizetéséért'

2-ot L, számadók számadásait elölegesen
megvizsgálni, és bővebb vizsgáIatul, és megbirálá-
sul az uraságnak legfőlyebb egy negyed esztendő
alatt bémutatni.

3-or A' lakósok áwáira való gondviselés, és
vagyonokra nézve kezelés, - mi végett az áwák
vagyonának legalább két Tanácsbeliek jeleniét-
tében leendő öszveirása, az \)raság helyben-
hagyásával gvámatya rendelése, a' tőkék biztos
helyre való kiadása, és mind azoh;rő|, mind azok
kamatjairól felelőség, - az áwák jő, és czé\erányos
nevelésökre, és szükséges oktatásokra felügyelés, a'
gyám atya számadásainak megvizsgáIása, és azok
megbirálásául az TJraságnak leendő bényujtása, és
mínd az mi a' szülők köteiességök lehetne' helyet-
tök az áwákért elkövetni fő kötelességök leend'

4-er A' Község szolgáinak felfogadása, és
azok elbocsátása hatalmában vagyon. -

5-ör Tartozik végre a' belső jó rendre felü-
gyelni, a' község gazdaságát nevelni, kissebb vét-
ségeket megfen1'itni, a, polgári viszonyokból eredő
ügyekben aZ alább meghatározott sommáig
biróskodni, - szóvaI a, hazai törvények, kőz igazság,
bévettjó szokás, és íenn álott's áliittandó szabáIyok
szerént, aZ egyes lakósok és innen eredő, község
javát előmozditni. -

D.) Minden egyébb a' községet érdeklő
politicus tárgyak, mellyeket a' helybeli Tanács el
nem intéz, vagy ennek intézetével a' közönség
bénem elégszik, a'közgyülés eleibe terjesztetnek. -

2 -or Magára vála|ván az |J raság a, Kózség,
pártfogását, és védelmezését, - de egyébberánt
tulajdon jussai fenttartása, és védelmezése tekin-
tetéből is, köteleztetik a'község, vagy annak egyes
lakósi ha t. i. illyeseknekaz egész községre, Yagy aZ
IJraság jussaira béfolyással lennének minden kiil-
sőkkel kötendő társaságok, egyességek, és más min-
den néven nevezendő szerződése|cőI, űw minden
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ügyekről, mellyeket hilsőkkel, vagy egész társasá-
gokkal, vagy községekkel kezdendnek, minden
kérelmeket mellyek az illyesekhez intézendők
Iennének az Uraságnak bejelenteni, bépanaszolni'
minden akár vérengző, akár polgári megbántá-
sokat' hogy e'képpen mint tulajdon jussait ha ne
talán sérwe lennének fenttarthassa, és illetőleg
vissza szerezhesse, mind pedig pártfogása alatt|évő
gyarmati lakósait oltalmazhassa.-

rV. A' polgári viszonyokból támadható
perekben, következő idomú bíróságoknak
tattoznak magokat alá vetrri minden Uj
Megyeri lakosok, u.m.

1-ör A' hazai towények értelme szerint
s zabadon élhenrek v álasztott birósá ggal (compro-
missum), melly biróságnaktagsai, idoma, köre, és
határa a' felek irásban foglaltt megegyezésektől
fiig, * ha tehát a, Felek valamelly polgári ügyben
vá|asztott birósággal kivánnának élni, - az ertőI
szóló irásban foglaltt egyeségnek párjátaz uraság-
nak, a' la á|ta| mindazonáltal törvényes ok nélkííl
ezen jussokban nem akadáIyoztathatnak, bé adni
kötelesek.

2 - or A, község Bir ája két Tanácsbelivel szó-
beli summás úton biróskodik.

a') Mindennémü polgári ügyekben mel-
lyekre nézve magokat a' Felek szőva| vagy irásban
ezen biróságnak alá vetik'

b.) Minden világos vagy könnyen tisztába
hozhatő adóságokban, mellyek 20 ezüst ftokat folril
nem haladnak.

c.) Az adó fizetésben hátra maradő lakósok
ellen, ha bár mi nagy sommát tenne adóbeli tar-
tozások.

A' birtokon kivtiii fölyebb vitel az IJn-
Székre engedtetik meg.

Perbeli költségek a,vesztő felet terhelik.
3-or Az lJraság vagy ennek a' biróságra

hilönösen kijelelt törvén1t tudó megbizotja, som-
más szóbeli rövid úton biróskodik

a.) Mindennémű polgári ügyekben ha a'
Felek szóval vagy irásban ezen biróságnak magokat
alá vetik'

b.) Minden világos és könnyen tísztára
hozható, és 100 ezüst ftokat fohil nem haladó
adóságokban.

c.) Azon esetben ha az IJri adó aZ
eloijáróság' tartoző befolyásával a' pénztárnok által
az IJraság pénztárába a' kiszabott időre bé nem
fizettetnék.

Dokamentum

A' birtokon kivüli fölrbb vitel a' nemes
Vármegye törvényszékére engedtetik meg.

Perbeli költségeket a, vesztő fél köteles
vinni.

4-er Az IJri Szék, melly kirekesztőleg aZ
IJj-Megyeri lakosok ügyeikre nézve ktilön tartatik,
és mellynek elnöke és két meghivott közbirá1a a,
földes úr, vagy annak tisztjei lehetnek, a, szavazat_
tal biró törvényes bizonysággal következő ügyek-
ben formás uton biróskodik:

a.) Azon viszonyok, és esetekre nézve, mel-
iyek ezen szerződésbőL, és áItaljában a' földes Ur és
lakósok, úgy nem ktilönben az E|öIjárőkaak lakó-
sokkal, és viszontti viszonyaiból eredhetnek, - ha
t.i. a' község kőz gyí3|ésében el nem intéztethettek.

b.) A'vétel, és örökösödési rész (laudemi-
um) felett történtt csalárdkodásokban.

c.) A' királyi haszonvételekben úgy nem
kiilönben minden azUraság által feltartott jussok-
ban való bé avatkozások esetében.

d') Mindennémü polgári ügyekben, mellyek
az e|őbb leirtt sommás útu biróságok' körét, és
határát tul haladják, és mellyekre nézve magokat a,
felek más biróságnak alá nem vetették.

e.) A' számadők megvisgált számadásai
megitélésében.

f.) A' község birájátőI fölrbb vitt ügyekben.
A' birtokon kivüli fölyebb vitel a' Nemes

Vármegye törvényszékére engedtetik meg.
Az Uri-Széki költségek kivévén az a,) alatti

ügyekben melly a' községet terhelik mindég a'
vesztő félen vétetnek meg, mellyre szükséges
arányx a IJri-Szék késziti, és a' keresetbeli ügyel
együtt megitéli.

Melly e' képpen |eirtt szerződési pontokat,
és szabályokat részemrő|, és maradékim részérő|
megmásolhatatlanul úgy adtam ki: hogy az csak a,
kózség jól léne úgy kivánván aZ ezen szeruődés
rendében leirtt módon, zZ én, vagy maradékim
megegyezése hozzá járu|tával módositathatik,
megváltoztath aúk, a, később hozandó uj törvények
érte|méhez, és a' község korszelleméhez arányoz-
tathatik' Me|\y szerződés két egyenlő péIdánya á|ta-
Iam aLá irva, és é1ő pecsétemmel erősíwe egyike a'
Nemzetségem, másika pedig a' község Levé|tárába
letétetik, hason nyomtatott példányai pedig minden
házbirtokosnak Uradalmi Íő ttsztem aLá irásával' és
Llradalmi pecsétemmel erősíwe kiadatik.* tr

- Az alapítólevelet eredeti heIyesírással közö| iük.
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Mr,zev B,q.nx.q.

Gróf Károlvi Iswán urbariális szetződése
Uj-MeSyer lakosaival

1840. április 5-én Burg Károly
uradalmi inspektor vezetésével,
Huritay Sándor uradalmi tiszti
igyész, ,,mint az uri jogok fenn-
tartőia,, ielenlétében a főti

uradalomban az űjmegyeri ,,gyarmaton'' élők
részvételével közgyűlést tartottak, s a földbir-
tokos támogatásáia| létrejött egy Íi kozség. Úy
Megyer. A jelenlévők főbírát, jegyzőt és
pénztárnokot is választottak Lőwy lzsák, Holló

József, Neuschloss Bernhard személyében.
Végrehajtották a községltez tartozó földek éS
v a gy ontár gyak ö s s zeírá s át, me gvi zs g á|ták tov áb -

bá a lakosok bizonyságleveleit. Burg Károly
intéző előterj esztés ében a lakosok me gismerked-
hettek azza| a szerződéstervezettel. melvet a tu-
lajdonos kívánt kötni a birtok |akőiial azok
jogairól és kötelezettségeiről. A jegyzőköny,v
tanúsága szerint néhány apróbb kérdésben
szorult csupán magyaráZatÍa az irat, aztkövetően
a jelenlévők elfogadták azt, és,,kijelentette a te-
kintetes elnök úr, hogy a méltóságos gróf
Földesúr hazajottével az eredeti szerződ'ési
szabályok a fent tisztelt uraság álta| aláírva a
Községnek kiadatni fognak, aZ ewesházzalbírő
lakosoknak pedig hason nyomtatott példányai
tekintetes Burg Károly inspektor ír aláírásával és
uradalmi pecséttel megerősítve kiadattak''.

A húszas években ezen a helyen mégház
sem volt, a Károlyi-uradalom szántóföldje, illető-
leg pusztája terült erre el. Az első ház felépítésére
Mildenberger Márton kérvénye alapján került
csak sor, 1832-ben. Az 1808-ban a terület tulaj-
donjogát megszerző Károlyi család a térség
fejlődésében jelentős fordulatot hozott. Károlyi
Iswán grőf döntése a|apján a pusztából
sző|őte|epítés céL1ábő| kiszakított területek
műveltetését árendásokn ak szánták. A földesurak
földjének bérlete országszerte a szőlőbirtokok
esetében volt a legelterjedtebb és legkedveltebb,
hiszen a jobbágyok számára szabadabb birtoklást
biztosított, a földesúrnak pedig a művelés sajá-
tosságai folytán számos. előnnyel járt a bérlett

konstrukció. 1831-ben 39 birtokos bérelte a
104 800 négyszögölnyi szőIőt. Agazdák által is
kedvezőnek ítélt feltételeket, a földbirtokos jóin-
dulatu támogatását is je|zi, hogy 1 840-r e már 24
ház áIlott az új-megyeri telepítésen, 10ó lakóval.
A házhelyekhez (11 300 négyszögöl) csekély
méreúj kert (93B négyszögöl) és ún. ktilsőség
(775 négyszögöl) járult. A lakosság 1840. évi
összeírása szerint nyolcfajta adőt fizettek a
telepesek (házhe|yért, kert után, zsellértaksaként,
malomárendába, serfőzésért, mészátszék-
tartásétt, mészégetésért éS eg.yes mesterségek
után). Az 1838., évi nagy árvíz kedvezett a
betelepülésnek: Uj-Megyer biztonságos' maga-
san fekvő, árvízmentes teriilet volt. A feljegy-
zések szerint Pestről és körnvékéről sokan
települtek át Új-Megyerbe.

A lakosság lendületes bővtilése
érlelte meg á földesúrban a dön-
tést, hogy a lakosokkai az vbári-
umok mintájára szerződést
kössön. Lz urbéri szerződések

klass zilrrs formájukb an elsős orb an a földesúrnak
falvaival (jobbágyaival) kotött szerződései
(melyek a jobbágyok, zsellérek gazdasági és tár-
sadalmi helyzetét, jussait és szo|gáltatási
kötelezettségeit foglalták össze). Mária Terézia
úrbéri pátense óta ugyan ritkábban fordultak elő
egyedi urbáriumok' többnyire elegendőnek
ítélték a földesurak a központl szabáLyozást,
es etünkben azonban ú j célok megfo galma zásár ő1
volt szó. A szóban forgő szerződés egyik oldalán
a közösség, a főként áttelepült ,,előbbeni lakhe-
|yétől nyert tanúbizonyság és illetőleg elbocsátó
levéllel', rendelke ző gazdák, továbbá (házas, ház-
zal rendelkező ésház nélkiili) zsellérek, cselédek
állottak. A községet megalapító szeruődés cé|ja
1841-ben láthatóan a lakosságszám további
dinamiLrrs növelése volt az iparos és kereskedő
tevékenység meghonosítása érdekében. A
szerződés első részében, ahol a megtelepedők
jussáról ír, csábítani igyekszik a jövevényeket, s
elősorolja a juttatásokat és a telepeseket illető
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jogokat. A dokumentum első passzusa nyoma-
tékosan szögezi le, hogy a hátomszáz nég5r-
szögöles házhelyhez ,,semmi némű ktilső
illetőségek nem adatnak'', tehát a földművelő
munkához szükséges kert, szántő az űj telepe-
seknek nem jár, ellenben ,,minden megtelepedő
házzal bíró lakosok mindenféle gyárakat
s zabadon állíthatnak és akárminé mí3' kézi mester-
séget vagy kereskedést ahazai törvények korlátai
között szabadon folytathatnak,,. Ez a korábbi,
sző|őmíivelésre vonatkozó koncepció módo-
sulását je|zi, s az iparos tevékenység ftányába for.
duló birtoki gazgatási törekvéseket tükÍöZi.

Lz 1840. esztendő a magyaÍ
kereskedelmi jog (s egyben ipar és
kereskede1em) sZempontjából
mérföldkőnek számít. A rendi
diéta nagy jeIentőségű törvé-

nyeket fogadott eI a váltőról és csődrő|, a
kereskedőkrőL, a gyárak jogviszonyairőI, a kőz-
kereseti társaságokról, kereskedói testiiletekről,
alkuszokról, fuvarosokról, az ingatIannyilván-
tartásól. A reformkor modernizációs törekvé-
seinek egyik csúcspontja |ett az 1839/40. évi
otszágg5íi|és, indikálója és garanciája a gaz-
daságfejlesztő tevékenys é gnek, Igaz, a v á|tozások
nem a rendi jog mélységeit érintették (nem, vagy
csak alig bolygatták meg a nemesi tulajdonjogot,
a birtokjogot, az ősiséget' a személyes előjogokat,
a nemesi adómentességet), lehetőségeket terem-
tettek azonban a vá||a|koző nemessésnek az
újítások bevezetésére' Aligha vitathaió gróf
Károlyi Iswán 1840. évi oklevelét olvasván, hogy
kibocsátója a váItoztatásért kiizdő reformarisz-
tokrácia tagja volt. Jól szemlélteti felfogását a
szerződés első részének otodik pontia' mely a
falu lakóinak szabad rendelkezést biztosított
mind ősi, mind szerzett birtokaira (az öröklés
jogát csupán a végrendelkezés nélkiil magvasza-
kadt örökhagyó esetére tarwa fenn), holott az
idevágő törvényi rendelkezést, az I840:I2. tc.-et
a jobbágyok szabad örökléséről csupán május 1 3 -
án szentesítette az uralkodó.

Maga a szerződés hatírozottabban kör-
vonalazta a betelepülők jogait, mint köte-
lezettségeit. Ez utóbbiak körében is többségben
voltak azok, melyek a település fejlesztése
érdekében korlátaztáklakóit, mintsem a földesúr
financiális jogait garantálók. A szerződ'és a
földesúr javára sző|ő ktilonféle címen szedett
j ár a dékokat e gyesítette, s a zokat,,a házhe|y ér t és
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átengedett jussok használatáért,, meghatát ozott
összegben, évente két alkalommal, ,eW
somában'' rendelte beszedetni az e|ő|járőság
á|ta|. Az ingatlan értékesítése esetén a földesurat
csupán 3,3o/o-os laudemium illette meg; a nem
eg'yenes ágs |eszfumaző végrendeleti örök]ése
esetén pedtg 5o/o illeték. A tobbi korlátozás (mint
például az építészea előírások, a váLla|kozások
cautiói' a céhek |étrehozásának tilalma vary a
hitellel kapcsolatos tőw énykezési eljárás proces-
su áli s .akadályo zásának \azár ása) min d a települé s
fejlesztésének érdekében beépített szabá|yok,
Uj-Megyerben csak azok lelhettek otthonra, akik
bizonyságlevelekkel igazo|ták, hosy előző
lakóhelyiikr ő| a hatőság őket elbocsátotta, hogy
koltozktidésük szabályos és törvényes. Ez a ren-
delkezés is jeIzi áttételesen a felfokozott
érdeklődést és a betelepedni kívánók törekvéseit'

Hatósági tevékenysége a községnek szer-
Vesen a földesúri birtokigazgatás részeként
alakult. A statutum-alkotási jog gyakorlásának
feltétele csahigy, mint a kőzgyúLési határozatok
érvényess é g ének az urasá g helybenha gyása volt;
a mindenkori tisznjkő k0zgyíi|és elnokének
hivatalból a földesurat rendelte a szerződés, A
pénzigyek vonatkozásában a földesurat fel-
ügyeleti jog illette meg' a községbéli árvákgyám-
nevezéséhez hozzájárllása volt szükséges,
igazságszo|gáItatási ügyekben az íriszék a kőzsé-
gi bíróság fellebbviteli fóruma volt.

A kor törvényi szabá|yozásának meg-
feIe|ő közigaz1atási keret a földesúr jóvoltából
tehát rendelkezésre állott. Ennél azonban jóval
többet árul el az a|apítőrőI a szerződés. Az
oklevélben szinte valamennyi fontosabb köve-
telés mestalá|hatő a reformkori liberális eilenzék
p'og'u*Jábó|, Az ipaffejlesztés terén a szabad
ipar és szabad kereskedelem, a céhrendszer
L<tzárása és hitel biztosítása; a közjogok terén a
kőzigazgatás egyszerűsítése és a törvénykezés
olcsóbbá tétele; a jogegyenlőség követelése
körében a földesúri jogok lebontása (,,az úri jus-
sok'' átengedése), a magántulajdon korlátjainak
lebontása (a forgalmi és végrendelkezési szabad-
ság szerzett és ősi javakra egyaránt), valamint a

,'hit, vallás és nemzet hilönbsége nélhil'' bonyo-
lított választások, Gróf Károlyi Iswán
(I797_I88I) ',korának szellemi és politikai
szabadságok megszerzése iránti kiizdelmeiben
részt vevén, a harcok hosszú és nagy tusái után
e|ért országos sikereket ő már az alapitási
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oklevélben g-Megyeren illetve Újp.'t.'' -.g-
valósította' Jól tudta, hogy az állam csak úgy lesz
erős és hatalmas, ha a haladás űtjára|ép; az áIIa-
mot éS társadaimat alkotó néo csak akkor lesz
boldog és csak úgy lehet megelégedett, ,,ha a
szabadság az éltető ereje'' - méltatla az alapítő
érdemeit 1932-ben lJgró Gyula, IJjpest város
nyrgalmazott polgármestere. Bár Károlyi grőÍ a
reformkori politikai kiizdelmektől távol tartotta
magát, birtokán a liberális nemesség számos
követelését váltotta valóra. A szabadelvű éshaza-
fi as mágnások egyikeként vagyona, összekötteté-
sei és tapasztalata mindenkor a haladás szol-
gá|atában állottak. Pesti tanulmányai, párizsi
diplomáciai szo\gálata, itáIiai tartőzkodása vál-
lalko ző ke dvíí, m o d erni zá ci őr a haj\ó ari s ztokratát
formáltak belőle. Többször is vállalta a hazaflzs
szolgálatot (1848-ban Pest vármegyei főispán
lett' Fóton saját köitségén szewezett nemzet-
őrséget' majd. rövidebb fogság és hosszabb
passzív élet után l8óO-ban és 18ó7-ben ismét
elfoglalta főispáni tisztét). Életművében nemcsak
az újpesti fejlesztések, de a fóti templom és kas-
téIy fölépítése, az íról, segélyegylet megalapítása,
a Szent Iswán társulati elnökség, akadérniai
ta gság is beszédes bizony ítékai tevékenysé gének.

Végül érdemes még egy pillantást
vetni a község lakosságának
összetételére is. Az 1842-ben fel-
vett nyilvántartás szerint 1837 és
1842 között Mildenbers'er

Márton házánáL lakott például onállósulásáig,
illewe,,kiköltözéséig'' Hoehn Mátyás bognár,
Grollich Flórián nyerges' Vajand Máqás
kovács, Brenner Jőzsef kalapos, Töringer
Ferenc mészáros, Svob Bernát Agost szabó, ott
Adám pék, Remma Jőzsef kovács, Siegl
Ferdinánd asztalos, Krell Márton pintér, Kopits
János asztalos. Janís Józsefnél élt Laufer lgnác
kocsmáros, Mokk Ferenc kalapos, Radnyánszlqr
Ferenc molnár, Holitsek József asztalos' Kiss
Ignác esztergályos, Frimer Pál suszter, Fideliusz
Maiszner kesztyűs, Fisch Márton suszter. A
foglalkozások magukért beszélnek egy iparos
település fe1lődésérő| tanúskodnak. A lakosság
mozgása meglehetősen intenzív: a ki-
költözködők (a faluból tovább települők)
helyébe újak költöztek. Többen maradtak, mint
ahányan távoztak, így a lakosság folyamatosan
növekedett. Bár a honosság alapján 4ó-an kerül-
tek a magyar kategóriába, magYaÍ nevű lakos a

- 7 - a  ,  t . t u  \ ' 1  .  .10 U,n:g.gÍ"I

településen mindössze négy volt. Sokan
érkeztekktilföldről, s a község befogadó vonását
tanúsítja, hogy l842-re a 139 nyilvántartott
lakos között 39 izraeltta hiwallású tagja volt a
községnek. Aszerződésben ki kellett kötni' hogy
vita esetén a községben forgalomban lévő német
és magyar nyelvű szövegváltozatok közül utób-
bit kell hitelesnek tekinteni, ami legalábbis arra
utal, hogy a lakosság beszélt nyelve a mawaÍ
mellett a német. A lakossás, összetételére
vonatkoző későbbi visszaiga zolás Benicziq' Antal
községi 1egyző 1867 . év|felirata a vármegyéhez,
ki a dinamikus fejlődés kapcsán szükségesnek
tartja hangsúiyozni, hogy,,Ujpest lakosainak
zömét többnyire a kilországokból bekoltözött,
következőleg Sem nyelvünket nem bíró, sem
törvényeinket nem ismerő munkások képezik,
kiket a mindennapi kenyérkereseten kívül más
érdek nem köti azon községhez, melynek
lakossága többségét képviselik''. Ebből a
heterogén telepesközösségből alaL-ult ki a mo-
dern Magyarország lendületesen Íe1|ődő
iparosvárosa.

Lz oklevél a telepeseknek községi
szervezetet biztosított. Rendelkezéseinek
megfelelően jött létre az elöl1árőság, mely
immáron a földesúrtól nyeÍt hatósági

,iogosíwányainak birtokában megkezdte a
kö zigazgatás kiépítését, statutumok alkotás áho z
fogott, S megtette az első lépéseket a közösségi
lét olyan intézmény einek, mint a kőzs é gházának
és a templomnak felépítésére. Nem véletlen,
hogy ezt a szerződést gyakran mint Lrjpest
a|apító oklevelét tdézik, hiszen a későbbi mo-
d ern na g1város alapj ainak me gvetés é r őI v olt szó.
Ha a polgári átalakulás eseményei közbe nem
szőInak, a település minden bizonnyatr', a
mezővárosi jogáIlás irányába fejlődött volna. Igy
azonban a polgári állam keretein belül előbb
18ó9-ben nagyközséggé vá|t, hogy azurián 1907 .
má1us 29-én gróf Andrássy G1.ula beltig1'mi-
niszter jőváhagvja Ujpest rendezett tanácsú
várossá alalatását.

Az Qpest elnevezés Q-Megyer 1841.
január hő Í7-én tartott közgyűlésében bukkant
fel első ízben, ezt azanban ekkor hivatalosan
nem végiegesítették. Az 1844, január I7-i
tisztűjítás során jelent meg újfent a megnevezés,
S ettől kezdve rninden ktilön határozat nélkiil
állandósult a hivatalos iratokban. Ú1p.'t
megszületett. Ü
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KŐnos AxIró

Úp"'t utcaneveinek története , L. tész

Ujpest térképe 1 8 62-ből

170 ér,'vel eze|őtt, 183O-ban U;p*'t területén
összesen csak három ház áI|t, amelyek a
Károlyi-uradalom káposztásmegyeri pusztá-
jához tartoztak: egy erdészlak, egy csőszház
(ezeket később lebontották)' valamint a nap-
jainkban is|étező és üzemelő, Megyeri csárdá-
nak nevezett vendégfogadó.

IJjpest fejlődésének alapját gró{i Káro_
lyi István Vetette meg. 1830-ban a fóti
uradalmához tattozó megyeri pusztábőI aváci
országűttőLkelet felé emelkedő dombot _ a
jelenlegi Attila és Károlyi utcák, valamintVáci
és Fóti utak által határolt területet _ szőIő-
ültetés céLjából kihasította. 183l-ben ezt a
területet 32 évi időtartamta ,,árenda,, díj
ftzetése és karbantartási kötelezettsés elle-
nében vállalkozók kezébe adta. A ',a|abi,-
tokosok koztil a lestöbb részt a Budafokról
idetelepiilt Mildenberger f,4árton bérelte. ő
volt az első, aki a mai Ujpest teru|etén, az
akkori pesti határcsárda mellett (a most
izletháznak használt' egykori villamosremíz
helyén), egy 1831-ben kapott engedély
alapján az első házat megépítette' Milden-
berger Mártont a többi idetelepülő követte az
építkezéssel. A ,,gyarmat'' időközben eg1,re
népesedett, míg végiil a grőf 1'839. év végén
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elrendelte a gyarmati lakosság összeírását,
melyet 1840 elején foganatosíttatott is. Ekkor
már 15 háztulajdonost és 29 zseI|ért tartottak
nyilvá-n, így a gróf elérkezettnek|átta az időt,
hogy kiadja az alapítási oklevelet'

Az űj telepnek az TJ1-Megyer nevet
adták.

Lz e|ső utcanevek

Qpest legelső utcái a kőrnyező
településekr őI kapták nevüket.
Ezek a következők voltak: a
Váci út, Fóti út, Megyeri út,
illewe a váci országűtra merő

leges Fő űt.Ez utóbbi kivételével a többi föld-
rajzi névből eredő utcanév. Lz e|őtag az vtca
irányátjelzi mind a három esetben' vagyls azt,
hogy hova vezet, ám ezen belül különböző
típusokhoz tartoznak. A Megyeri út esetében
az e|őtag és a jelölt irány kapcsolata reális,
vagyis az ut valóban addig tart, odáig Yezet)
amit a név meghatároz. Azok az utcanevek'
amelyek ebbe a csoportba tartoznak, á|ta|ában
a városon belül levő kisebb föLdrajzt egységet
jelölnek. Ez a jelenség Budapest több
utcaneYében is fellelhető, űgy mint itt'
Újp..t.'', melynek - ekkor még kiskc;zség -
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részét képezte Megyer. Maga a név a hét ősi
magyar törzs egyike, ami arra utal, hogy a hely
történelmi jelentőségű.

A másik két név esetében csupán a
helység fe|é vezető irány egyezik. Különbség
viszont, hogy míg Fót közvetlen szomszédos
községe Ujpestnek, addig a Váci utat jelölő
fö|drajzi név távolabbi helyre utal. A váci
országűt azonban rr.ár a középkorbran is
meglehetős szerepet játszott: a Felvidék és
Pest közti forgalmat bonyolította le. Vissza-
térve a negyedik, vagyis a Fő útra: ez az ilt
csak 189ó-ig viselte az eredeti nevet' a millen-
nium alkalmából ug-yanis megkapta hon.

ífoglaló vezérünk, Arpád nevét. Ez a négy űt
zárta közre a kisebb utcákat és tereket.
Utótaguk - mind a négy esetben az űt _ js

je|zi,hogy ezek voltak az e|ső, főbb úwonalak
a helységben, olyannyira, hogy lJjpest utca-
szerkezete a mai napig megőrizte eredeti
arculatát.

A terület felszínének kialakulásában
elsősorban a Dunának volt szerep". Ú;p"'t
felszíne eredetileg szé|barázdás, ám a széIba-
rázdákirányát egyetlen utca sem követi, mivel
a mellékutcák elhelyezkedésére már nem
annyira a fe|szín, hanem a főút, az Arpád ítt
kánya volt hatással, hisz ehhez kellett alkal-
mazkodniuk.

Intézkedések
1B4ó-ban, mikor az e|ső vasútál-
lomás megépült, kapta az áI|o-
más felé Yezető utca a Vasút út
nevet (a mai Görgey űt). Az
űttóI északra ekkor még egy

beépítetlen terület, a Rákospalotai erdő
helyezkedettel' Azutcák elnevezése és aházak
számozása tekintetében 1 8 78-ig bizoq,talan-
ság és rendetlenség uralkodott, Yégi| az
említett évben egy képviselő.testületi ülésen a
községi bírő arra utasította az eIö|)árőságot,
hogy az utcák elnevezésére és számazására
,,ttizetes tervet" dolgozzanak ki. Ekkor kaptak
nevet az eddig még el nem neyezett utcák is.
IJgró Gy'ula írja a klzg5,íiIésről lJjpest címíí
könywében:,$ legközelebbi képviselő-testti-
leti ülésen az utcáknak az e|őI)árőság á|ta|
történt elnevezése felolvastatot' s az helye.
selve mint kihirdetett tudomásul vétetett. A
még meg nem nevezett utcák, valamint a már

megnevezett utcák esetleg uj nér,wel való
el|átásár a a képvi s el ő te stiil e t az e|ő|j ár ő s ágnak
felhatalmazást adott. Az utca neveket feltün-
tető táb|ákbeszerzési költségei a községet ter-
helik. A házszámok beszerzési és kiszegezési
költs é gei t a ható sá g a háztu|aj donosoknak e l ő -

Iegezi, S azt kötelesek megtéríteni. A ren-
dezett tanácsú várossá va1,ó átalakl|ás után az
utcák elnevezése a tanács jogkcirébe tartozott,
mig az 1929. én )oo( t. c. a|apián ezen jogot
a polgármester gyakorolja.''

Utcanévbokor- előzmények
A mai Erzsébet utca eg'y része ekkor még
(1882 előtt) aZö|d, a mai LebstückMária utca
(amely sokáig csak Mária néven volt ismert)
egy tésze pedig a Kék előtagot viselte. E két
párhtzamos utca színeklíI való elnevezését
utcanévbokraink elődjeinek is tekinthetjük. A
névbokrosítás - pontosabban a heterogén
bokrosítás - azt jelent| hogy a szomszédos ut-
cák neve azonos fogalomkörből kerül L<t, ezze|
megkönnf we a tájékoződást, Hogy létezett-e
egyéb más szín (pl. piros) nevét viselő utca a
környéken, amely kibóvítené az e|őzőeksorát,
arról semmilyen adatot sem találtam.

A' századfordulótól a tizes évekig
A huszadik század kiiszöbén más utcák voltak
Újpesten! Egy nyomtatásban megjelent, isko-
lai haszná|atra kiadott térképen (IJjpest
térképe 1910 előtt) már 72 utca számolható
össze. Azutőtagokatvizsgá|va öt út szerepel a
há|őzatban: Arpád, Fóti, Megyeri, Vasút és
Váci út. Két tér (Iswán és Ferencz lőzsef tér)
ta|álhatő a térképen, a többi elnevezés mindaz
utca utótagot viseli.

Vizsgáljuk meg az előtagokatl

Személyek nevét viselő utcák
Az említett 72 atcából 42 üseli személyek,
híres emberek nevét, ezek az utcák 58,33o/"-át
teszik ki. Ilyenek például: Amila, Bocskai,
Kossuth Lajos, Károlyi, Kölcsey utca. De
,Útcát neveztek el Apponyr Albert grófról, a
Pá|ffy családról, Kemény Gusztáv főszo|-
gabírőrő|, Ujpest egyik díszpo|.gárárőL,
valamint Baross Gáborról kozlekedési mi-
niszterről is.

A Király utca nem méltóságot jelöl,

hanem Kirá|y Antalnak, Ujpest község egyko-
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ri tanítőjának és jegyzőjének nevét viseli. Ez
esetben elég megtévesztő, hogy csak a családi
név fordul e|ő az utcanévben, sőt, ez mind a
mai napig így marudt, emiatt a lakosság nagy
része a király szó ercdeti értelmében haszná|.
ja az utcanevet. Erdekes jelenség figyelhető
meg a Deák Ferenc utcával kapcsolatban.
Ebből az utcábó| ferdén nyílik egy kis mel-
lékutca, amely ma Illek Vince nevét viseli. E
térképen viszont a Deák utcának ez a kis
oldalága Kisdeák utca néven szerepel, mint az
előbb említett utca e$nk - kisebb - folytatása,
ezétt is viseli a ,,|<ls,, je|zőt. Továbbá megfi-
gye|hető, hogy ekkoriban még az utcák e|ne-
vezése kissé pontatlan volt. Budapest mai
utcanév-összesitő1ében, mely a régi utca-
neveket is tartaImazza, ekétutca a Nagy Deák
Ferenc és Kis Deák Ferenc neveket viseli,
holott a térképen csupán a Deák és a Kisdeák
eIőtag olvasható.

Épületek, építmények nevei
A többi név között előfordul a közelben lévő
épületről elnevezett utca iS. Ilyen a Templom
utca, amely az 1881-ben épült Egek Király-
néja katolikus plébániatemplom mögött fek-
szik, a Temető utca' mely az a|<kori _ azóta
szaná|t _ köztemető mellett vezetett el,
valamint a Gyár utca' mely a közelben elhe-
|yezkedő bútorgyárnak köszönheti a nevét
(egy időben Bútorgyár utca is volt).

Ha végignézzik bármely település
utcaneveinek történetét, megfigyelhetiük,
hogy mindig is szokás volt közterületet elne-
vezni fontos (köz)épületről, vagyis templom-
ról, iskoláról, postáróI, kőrházről, temetőről
stb. Ujpest utcaneveinek történetében is
ttikröződnek ezek az ltcanévadási hagyo-
mányok.

Az.utca mityenségére uta]ó nevek
Ufpesten ebben az időben három ilyen utcát
nevezhetünk meg. Ezek az o, az Uj és a
Szép utcák. E je|zők az em|ített utcák tulaj-
donágaira utalnak, vagyis - Hajdú Mihály
felosztása szerint _ az Ütcaneveknek azon
csoportját alkotják, amelyek e||ótagja
jelképesen vagy közvetlenül utaI az ltca
milyenségére.

Utcanévbokrok
Az 1u:pád rittal párhuzamosan futó négy utcát

1,néw évszabó| neYezték el: Tavasz, Nyár,
osz, Tél. Névbokrosítás figyelhető meg a
szintén eg1.rnás szomszédságában elhelyez-
kedő Virág, Viola és Rózsa nevek esetében is.
Az utcanévbokrok a későbbiekben is jellemző-
ek voltak az űjpesti utcanévadásra: 1914-ben
európai fővárosokról, 1890-tő1 folyamatosan
az aradi vértanúkról neveztek el eg1rrnáshoz
köze]i utcákat.

(Folytatjuk...)

Ujpest tőrképe 1 900-1 907 köztitt
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DomÉNvNÉ MÉszÁnos Eve

Kaffka Margt Ujpesten

Kaffka Margit, a |<lváltó írónő
1907. szeptember I-tő| I9L2.
június 30-ig tanított a Lőrinc
utcában, az 1. Sz. Polgári
Leánvisko1ában. Miskolcról

helyezték át lJjpestre 1907. július 5_én. Az
áthe|yezés Gönczi Mór miniszteri osztá|y-
tanácsos segítségével történt, akit még
sziIővátosából ismert. Lz áthelyezés oka az
volt, hogy férjét, Fröchiich Brúnó
erdőmérnököt a Foldművelésügyi Minisz-
térium erdészeti osztályára helyezték. A
feleség,,a frissen lett anya örömmel követte
férjét.IJjpesten a Baross utca 26.-ban kertes,
földszintes 1<ts házat béreltek. A Lőrinc utcai
iskola közel volt a házhoz,

Kaffka Margit Ú1p"'t.e kerülésekor
már ismert vo|t az irodalomban. Több kötete

jelent meg: Versek (1903)' Levelek a zárdábőI,
Nyár (1904), Kaffka Margit könywe (190ó)' A
gondolkodók és egyéb elbeszélések (190ó). A
Ir{yrugat valamennyi e|ődje: A Hét, Figyelő,
Szerda, Vasárnapi Ujság helyt adott
írásainak.

Kaffka Margit az iskoiában mag.yart'
föIdrajzot, történelmet és szépírást tanított.
Rengeteget dolgozott, még aZ iskolai
szüneteket is kihasználta. Hatalmas lexikonok

,,társaságában'' sok időt töltött az iskola
könyvtárában is.

1908' december 7 -én, aZ Ujpest i
Polgári Leányiskola 25 éves jubileumára pro-
lógot írt. Az iskola 1908_1909. évi értesítő)e
így emlékezett meg erről' ,,Üde lánysereg
lepte a községben levő ''Eden.. színház szín-
padát, mert hát a hangverseny iliewe e|őadás

A mai IQírolyi Isnlín út a 19. ndzad uégén
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nagyobb méretei és a reá irányuló nagymérvű
érdeklődés arca kényszerítette az intézetet,
hogy ez ünnepélyével elhagyja hajlékát és
nagyobb teret nyújtó helyiséget keressen fel.

t...] A hangverseny Fröchlichné színes,
lendületes prológjának ügyes elmondásával
kezdődött, amely az iskola történetét ó0 darab
vetített képpel illusztrálva adta eIő.,,

kz 1909-191O-es tanévben Kaffka
Margit csak magyart tanított' s áwette az ön-
képzőkör VezetéSét iS.

A II. D osztáIyban, ahol órákat adott,
taníwányai elhanyagolták a többi tárgyat.
Szuggesztív erővel hatott a diákokra, akik a
tanárnő hatására verseket, novellákat kezd_
tek el írni. A növendékek gyakran elhanya-
golták külsejüket is, ahogyan azt KafÍka
Margittól |átták.

Kaffka Margit legszorosabb baráti
köréhez tartozott F{errerné Drumár
Alexandra, F{errer Cézár festőmí3vész
felesége. Yárady Borbély Zsigmondné,
Herrer Cézárnébaútnőie, Budai kis ház című
regényében így meséli el Kaffka Margit
újpesti otthonában tett látogatását..,,Egyszer
délfelé kimentünk hazzájuk' KafFka Margit a
konyhában ült egy asztal mellett és írt, ott a
konyhaasztalon. olyan toalettben' amely félig
estélyi ruha, félig fiirdőruha volt. Lehetetlenül
öltözködött| ot ujja cigányos, borzas hajában.
Valami eszébe jutott' felkelt, magára kapott
egy ruhafélét és leült megírni. Vasárnap lévén,
aZ|lra is otthon volt. Ult avarrőgép mellett és
gépelt. Így éltek. F;zt az életet ném igen bírta
egyik sem sokáig.

Már eddig is sokan feltették a kérdést.
'' Mért nem váltok el?..
- }lát nézzétek _ mondta Kaffka

Margit -,ma eltört a kisbalta nyele és meg-
csinálta. En nem tudnám megcsinálni.''

Kaffka otthonában gyakran gyííltek
össze a művészetek éttői és mí3ve|ő| S bár
több újságíró vendége is volt, írásait eryszer
sem ajánlotta fel egyetlen helyi lapnak sem.

Tanárt munkájában 1910. augusztus
13-án hivatalos szünet következett' A minisz-
ter ,,egész évre kiterjedő szabadságot'' adott
neki, melyet 1911 augusztusában újabb e5y
élwel megtoldott. A szabadságot két tankönyv
megírására kapta. Az egyiket, eW mawaÍ
nyelr,tant a polgári fiú- és leányiskola második

Közlemények

osztá|ya számára, Kellner Fülöppel együtt
szerkesztett. A másik egy költészettan volt a
mawar nemzeti irodalom torténetének át-
tekintésével, a po|gári leányiskola N. osztá|ya
számára. A második könywben két Kaffka-vers
is olvasható: Petike jár és Petike utazik.

Kaffka Margit ekkor rr'ár a Ny'ugat
sokat foglalkoztatott szerzője volt. Eg1rrnás
után jelentek meg kötetei: 191O-ben A
csendes világok, 19ú-ben a Csonka regény és
novellák' I9l2-ben a Süppedő ta|ajon címíi'
könyw. Kapcsolatba került Ady Endrével, aki
egy alkalommal meg is látogatta lJjpesten (e
látogatőűtján pillantotta meg a ko|tő a pince-
lakásban alvó fiatal munkást, a|<t az Almo.dik a
nyomor című versében meg is jelent). Szoros
barátságba jutott Berény Róberttel, Mőricz
Zsigmonddal, osvát Ernővel, Szabó Dezső-
vel, Tersánszky Józsi Jenővel. E|járt a
Palermo Kávéházba, ahol mindenkit ,,elkáp-
r áZtatott s zellemi s zemfényvesztés ével'', mint
szeretettelje s iróniával később Tersánszky
megjegyezte. Ezenközben 1 9 1 1 -ben elkészült
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és a Vasárnapi Ujságban folytatásokban meg-
jelent a Színek és évek címíi regény. Mődcz
Zsigmond a Nyugatban árad,oző cikket írt
róla: ,,Kaffka Margit asszony _ olvasható a
folyóiratban - a Vasárnapi lJjságban megírt
egy regényt, mely most feieződott be decem-
ber 31-én, kötetben még nem jelent meg' a
címe Színek és évek s az én érzésem szerint
ezze| a regénnyel ő eddigi írói útjának csú-
csára ért S eg.yszefsmind olyan magaslatra,
ahova asszonyírő nálunk még soha. [...] Most
megéreztem a belső létbeli ktilcinbséget a f&ft
és a nő író kozött. Még jobban rájöttem, hogy
mennyire igaz az, amit én az írás bázisának
tartok. |'..] A, én érzésem ez, al<t az é|etét
írásban tovább tudja élni, az ítő.,, A regény
1912-ben könyvalakban is megjelent. A ki-
robbanó sikert bizony-ttja, hogy a Nyugatban
Móriczon kívül Lengyel Menyhért és
Schöpflin A]adár is méltatta' De nemcsak a
Ny'ugat, hanem más korabeli újságok a Pesti

Napló, a Budapesti Szemle, a Magyar Kul-
tilra, a Magyar Figyelő is foglalkoztak vele.

Kaffka Margit a Színek és évek
regényének megjelenése után, 1912. július 5-
én elhagyta Ujpestet' De a későbbiekben is
többször visszatért a városba, életének egyik
fontos állomáshelyére. Szívesen sétáLt a
Szűnyog-szigeten, vacsorázott az újpesti
Halászcsár dában. Szabő D ezső Eleteim című
önéLettajzában is egY ilyen alkalomról
mesélt: ,,A rendes Nyugat tátsaságga| a
',Bristol.. előtt ültünk. Mikor már a
Jánoshegyhez közel vitorlázott a nap,
elköszöntem, hogy naplemente e|őtt még
kl|é|egezzem magam a Gellérthegyen.
Margit velem jött. Amikor közel értiink a
Ferenc József-hídhoz, éppen kikötött egy
Ujpestre járatos hajó. Margit sajátos, mohó
könyörgésselkért, hogy szálljunk fel és men-
jünk Ujpestre. Két perc múlva már úsztunk is
felfelé a vízen.,, Ű
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IvÁxrtNÉ KoNnÁo Gtzp;-t-n

Hol lehetett Lotz I{ároly miítermeP

Az 1800-as évek második felé-
ben Újpest kedvező termé-
szeti adottságai miatt még a
kirándulók, pihenni vágyők
kedvelt helye volt. A csendes,

nyugodt környezet vonzotta a művészeket is,
főIeg a festőket, szobrászokat. tJgró G1'ula
1932 -ben kiadott lJipest-mon ográflája tény-
1 ,ként közli, hogy ,,...a 80-as évek végén
Ujpesten lakott ... a wlághíríiLotzKároly, . ".
és Jakobey Károly egyházi festő''.

Ki voltJakobey Károly? S a ,,világhírű''
Lotz? Es hol laktak, amikor itt dolgoztak
ulpesteni

Jakobey Károly a mai lugosz|ávia
területén fekvő Kulán született, 1825-ben.
Főleg arcképeket és vallásos témájű, képeket
festett. Művei között iáthatjuk Liszt Ferenc,
Széchenyi István' Károlyi Lajos (Károlyi
Iswán öccse) portréját és saját felesége arc-
képét, melyet a Nemzeti Galéria őriz.
Számunkra, újpestiek szÁmára fontos, hogy ő
festette az 188ó-ban épült Baross utcai kápol-
na eredeti freskóit és képeit.

Lotz Kátoly Németország Homburg
vor der Höhe nevű helységében született
1833-ban. Először Pesten, majd I852-tő|
Bécsben tanult. Főként tájképeket és freskókat
festett. Kezdetben bécsi mesterének segéd-
kezett ottani kozéptiletek díszítésében, t863-
tól pedig Magyarországon dolgozott. ISmét
megjelenik Károiyi Lajos, mint megrendelő.
Az ő _ Nemzeti Múzeum mögött épülő -

pa|otáján dolgozik Lotz e|őszőr együtt Ybl
Miklóssal, s együtűnűködésük Ybl haláláig
taÍt, Lotz freskói díszítik a Pesti Vigadó és a
Nemzeti Mrizeum |épcsőházát, az Egyetemi
Köny"vtár, az Andrássy úti Régi Műcsarnok,.a
Ferencvárosi templom, a Yáci utcai Uj
Yárosháza, a Keleti pályaudvar, az operaház,
a Tudományos Akadémia, a Mátyás-templom,
a Curia, az országház és a Bazilika épületét.

Lotz Káraly dolgozon Jakobey me-
gyeri míítermében, s Jakobey l89i-ben be-

Kiizlemények

Lotz I{óroly dnarcképe

I
I

következett halála után feleségül vette az óz-
vegyet. Ennek a tén1rrrek ismerete a műterem
h elyén ek felkrrtatá s áb an a|apv ető fontos s á gri.

Tudnunk kell, hogy a kápolna aZ aÍl-
golkisasszonyok nevű női szerzetesrend bir.
tokában levő területen épült.

Negyedi-Szabó Béla és Weisz Sándor
kiadásában, 1914.ben megjelent az Ujpest
Képes Almanach e|ső száma, mely utcák sze-
rinti felosztásban közli az egykori házaiay
donosok nevét és a házszámok (h) mellett a
heIyajzi (hr) ós betéti (bt) számokat is. A
kutatás során kiderült, hogy az angol|<lsasz-
szonyok (h: 54, bt: 1380) déli (Pest felé eső)
szomszédja özv. Lotz Károlyné (h: 52' bt:
13B1). Ez a felismerés korántsem jelenti, hogy
megtaláltuk a műterem helyét' mert aZ újpesti
házak ió részét az l920_as évek vésén átszá-
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mozták' és az akkori Baross utca 52. sz. egyá|-
talán nem azonos a maival. Célszerűnek |át-
szott a betéti szám szerints azonosítás. Ehhez
felhasználtam Bánhalmi Rezső 1937 -ben
kiadott Budapestkörnyéki ingatlannyilván-
tartás - IJjpest című kiadványát. Az 13B0-as
betéti szám a|apján kiderült, hogy a kápolna
1937 -ben - és ma is - a 70-es házszámot vt-
selte. Ennek déli szomszédsás.ában azonban
hiába keres tem az 13 81-es beté1í számotl Sem
a ó8-as, Sem a óó-os. de més a 64-esházszám
betéti száma Sem azonos .,.l.. Sőt. Az esész
Baross utcában nem találtam ilyet. A leg-
közelebbi azonosítható telek a 60_62, ház-
számú volt, amely 1914-ben a 46-48-as szá-
mot viselte. A következő házszám, az 59-as,
már mint Rákóczi (ma: Perényi) utca jelenik
meg. Ez azért figyelemre méltó' mert
emlékezetiinkbe idézi, hogy a kápolnától déire

özv.Lotz Károlyné idejében az e|ső keresztut-
ca aRákőczi utca volt! A Kisfaludy utcát a for-
galom eIőtt a Baross utcáig 1930-ban nyitot-
ták meg, s ezze| az egykori 50-es számú (bt:
1351)' később 66-os számú tulajdon meg-
szíint, 1930 e|őtt a Kisfaludy utca a Megyeri
útfeIőIzsákltca volt, a szintén később nyitott
Horánsz|q (ma: Labdarúgó) utcáig, ez abe-
építési képből a mai napig látszik.

Lz 1937 -es nyilvántartásban a Kis-
faludy utcán végighaladva a Megyeri űttő| a
Baross utca felé a páros (a Fóti út felé eső)
oldalon az utolsó, házszám nélhili sarok-
teleknél végre megjelenik az 1381-es betéti
szám, mely egykor a Baross utca 52., azaz
LotzKárolsmé tulajdona volt, s t937 _ben már

,,IJjpest város közönségé,,-é. Az 193O-as évek
végére tehető a Don Bosco (ma: Sörétgyár) u.
megnyitása a Baross atca fe|ő| a Horánsz|qr
utcáig. Ekkor alakult ki a mai utcaképl így lett
a kápolna telke saroktelek. Napjaink szá-
mozása az l937-estő| már alig ktilonbozik.

A Jakobey-Lotz-fé|e műterem tehát a
mai Baross v 66_68. sz.ház és a Sörétgyár u.
Baross utcai torkolatát magában foglaló
területen lehetett. !
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Dn. KpnÉxrt trstr,,ÁN

Két dokumentuÍn Berda Jőzsef
élettörténet élaez

Berda Jőzsef Baumgarten- és

Jőzsef Attila díjas költő
húszévesen, |922 -ben költözött
IJjpestre. Agy- vagy albérlő volt
a Vörösmarty, Arany János,

Tempiom, Dugonics, Irányi Dániel, Aradi
utcában' majd I932_tőI ha|áLáig, I966-ig a
Szent Gellért utcában, a mai Berda Jőzsef
utcában.

Berda szííkebb és tágabb baráa korébe
sokan tartoztak a városból. Közéjük sorolható
Sudár Ernő nevű fényképész, aI,: I923-ban
létrehozta aK.jzdő ésKezdő Irók klubját, en-
nek titkárává Berdát váIasztották, a Könnyek
útja c' antológia szewezői és munkatársaí, az

Ujpesti Napló szerkesztői, Negyedi Szabó
Béla és Miklós Móric, akik először közöItek
nyomtatásban Berda-verset, Az én anyám
címűt 1922' december 31-én.

Berda barátainak tekintette azokat a
kereske dőket, iparo s okat, tis ztvis e|őket, taná-
rokat, üg1wédeket, orvosokat,,akik megvették
a zömmel saját kiadásban és Ujpesten megje-
lent versesköteteit is.

Ilyen barátja volt a köItőnek dr.
Kerényi László, 1922 -től a városházán, a nép-
jő|étt osztályon dolgozó foga|mazó, a későbbi
a|jegyző, ma1d tanácsnok' 1939-43 kozött az
elnöki ügyosztály vezetője, 194+48 között a
Vallás és Közoktatási Minisztérium felelős
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munkatársa. Neki dedikálta l926_ban az itt
|áthatő fényképet és az lgyanab.ban az évben
közreadott első kötet, aZ Aradás egylk
péLdányát.

Ennek a kötetnek kiilön érdekessége,
hogy az e\őszőt a szerzőné| alig egy ér,wel
öregebb kö|tő, az első könyvét, a Föld, erdő,
Isten című Verses gyííjteményét ugyancsak
t922-ben publikáló Szabó Lőrjnc írta:

,,Magyarországon, I926-ban,
irodalomba rátok l<tadják egy uj
költő verseit. Ez a nemes
lelkesség - tekintet nélkiil arra,
hogy eredménye, mint irodalmi

tett, mit jelent - ma oly meglepő, hogy meg-
becsüléssel és reménykedő örömmel kell
fogadni.

Az űj köItő azonban, az újpesti Berda
Jőzsef, míivészl szándékajval is jogot formá| a
közönség és kritika bátorításfua (tő| azon az
egyéni kitiintetésen, amelyben a szerető meg.
becsülés részesítette verseit): ez az inteli,ek-
tuális, nyers és zi|á|t, modern proletárlélek,
amely a friss csírák és rügyek tiirelmetlensé-
géve| vágyk a fényre s fiatalosan szatirilans
pesszimizmussal tartja vissza kiábrándultságát
a kétségbeeséstől' színeiben mai termék ) s aZ)
ami benne, mint tartalom lerakódott: tisztu-
latlan kevertségében is kitíínő nyersanyag. Ez
a tartalom, amint évek folyamán súlyosodik,
természeténél fogva rendeződni fog s rejtel-
mes törvények szerint bizonyára láthatóbb
körvonalakat, szi|árdabb formát ölt. Ma més -
én ú'gy látom - formátlan és frazeo|őgiá1ában
is ahoz a szélsőségesnek nevezett szellemi
mozgalomhoz igazodik, amely az el-nem-
mélyulés művészetének alkonyán hasznos
munkát végzett rombolásáva|, sőt impulzív
erejével negatí\'umait is jelentőssé tudta tenni.
Indulásánál ilyen kapcsolat épp annyi veszélyt
jelenthetne, mint e|őnyt, ha a költészetben
nem a tehetség fe)Iődő, életképes ereje volna
azilr, az azúr, a|<l csak akkor a legnagyobb és
mindenható, ha engedelmes szolgá jává típorja
a|ázadő formát.

Van bronz, sár, homokkő, márvány,
ezer{é|e nyersanyag, s valamennyiben ezer
forma lehetősége alszik. Míg a míivész készül,
keres és dolgozik' főként a lelke' akarata és
igéretei iránt érdeklődünk. Mikor felébredt a

- r -  a  , r ,  t .E rh .  |  , !  1  i -2 .  .20 urPg,gll

mű, lélekből a tökéletes VerS: a míivész fájda|-
mai és örömei helvett az alkotás lelkének
vatázsa kezd uralkoáni rajtunk és a kész mű
irányítja vissza, most már intenzívebben,
érdeklődésünket a míivész felé'

Adja isten, hogy Berda Jőzsefnek
ezeket a verseit' amelyeket most nyilvánosság
elé visz az irodaIom áIdozatkész Szeretete'
évek múlva, utólag' mint tehetséges igéreteket
kereshesse föl a művés Zet iÍárltl érdeklődés.''

Szabő Lőrinc

Dr. Kerényi LászIó és Berda Jőzsef
baútsága az évek múlásával tovább mélytilt.
Ezt tanúsít-|ák a család birtokában |évő
dedikált kötetek' versek' és ezt je|zlk a levelek.
A kettejük közti viszon1mak és a korszaknak
fontos dokumentuma az a 1evé1', melyben a
költő 1944 aususztusában Csorba Géza
ügyében kéri miniszteriális barátja s nagybáql-
ja, Mester Miklós á|Iamtltkár közbenjárását.

Csorba Géza ekkor 52 éves, nagy híríi'
szobrászvolt. ó készítette el Ady síremlékét a
Kerepesi temetőben' Az örök vándor címmel
megalkotta Kőrösi Csoma Sándor emlékmű-
vét, ekkortájt dolgozott a 40 szoborból álló
Magyar Pantheon egyes darabjain. Zsidő va|.
lása miatt azonban, akárcsak Radnóti Miklóst
és Szerb Antalt, a munkaszolgálat réme
fenyegette.

Csorba Géza reliefie Ad1 Endrér,ől
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Berda itt következő, betííhív leveléből a
segíteni akatás, a kiállás szándéka és a min-
denkit valamilyen formában környékező
v eszéIy e gy{ormán L<lér ezhető :

,,Kedves Lacikárr.,
Csorba GézátőI értesültem, hogy még

nem kapta meg aZ ideiglenes mentesítő le-
velet, pedig most volna a legnagyobb szülrsége
reá, mert közben behivót kapott _ rom-
takarításra. (Ami, úgyvélem, kissé mégis furcsa
volna egy olyan előkelő rangu művésznél, aki
ímn'ár a óO-ik életév felé közeledik.)

Tekintettel arra, hogy Csorba hivatko-
Zott aZ ideiglenes mentesítő levél közeli kia-
dására - két heti haladékot kapott. Ebből
majdnem egy hét letelt már. S tekintettel a fe-
nyegető terminusra - egy hét van még _, sze-
retettel kérlek; sürgesd ki valamiféleképpen az
ideislenes mentesítő levél gyors kiadását.

Egyébként itt kozlöm Veled:
Csorba Géza rendkívül megha-
tottan beszélt Rólatok. (Mester
államtitkár barátunkról és
Rólad.) Nagyon nagy sebet

győgyítottatok meg s higyjétek el: életetek
egyik legemberibb s egyben legmagyarabb - a
kettő természetes rokonságban van _ cse-
lekedete vo|t az, amit őérete vállaltatok.

. Hiszem, sikerülni fog fáradozásotok.
Még egyszer köszönöm Néktek, hogy

ennyire emelkedett szellemíí magyarok és igaz
emberek voltatok az egytklegnagyobb maryar
szobrászm(tvész: Csorba Géza ügyében !

Meleg barátl szeretettel köszönt mind-
kettőtöket:

Esztergom, 1944. aug. LI.

Berda József,

BBnoe Józsrr
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Rémuralomz 1944

Borzalmas idők tanúi vag.yunk, barátom:
szemünk előtt üli org;áját az aIjasság,
úgyannyira, hogy már-már azt kell hinnünk,
nem az Isten, bolondok kezében
van a Sorsunk csupán!
S mit tehetsz mindez ellen?
Átkozódhatsz-káromkodhatsz csak.
hogy verje ̂ ,Ég minden fergetege
ezt a förtelmes világot: fag51on
meg minden gabonája, minden
szál gyiimölcsfa, pusztítson el
a dögvész minden á||aaIényt', melynek
ehető húsa van még! Mert nem étel-ital'
csak korbács kell e kerge népességnek, mely
annyira me gfele dke zett magár ől, ho gy
nem is atdja már, mi az emberség, holott
ezért jőtt volna a i|ágra, mint Isten
képmására alkotott felsőbb teremtmény S nem
azért, amint a példa mutatja: enmagának is
gonosztevője legyen, megbélyege zvén ezzeI
a születés kegyelmét s a kort, melyről csak
szégyenkezve beszélhet majd a kései utód!
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Dn. Krusxa Gyoncy

,,Zöld szigetek'' tljpesten
A Farkas-erdő é|etközösségei: Íás tátsulások

A' káposztásmegyeri lakótelep
szomszédságában, a Megyeri út
és a lakótelep mellett futó
Farkaserdő utca között tertil el
Káposztásmegyer legismertebb

természeti értéke, a Farkas-erdő. 2000-ben itt
tanösvény létesült az ű)pesti önkormányzat
támogatásáva|, amelynek öt áLlomásán a
Farkas-erdő jellegzetes fás és fátlan élet-
közösségeivel ismerkedhetünk meg, képekkel
illusztrált, információs táb|ák segítségével.

A terület fás társulásai korábban teliesen
leégtek, ezért a mai Farkas-erdő már ,, .-b.,
erdőteIepítő munkájának az eredménye. Az
erdő a SziIas-patak mellett haladó oceánárok
utcától a KáposztáSmeg-yer II. lakótelepig
húzódik, észal<l irányban. Közelítsük meg aZ
erdőt déli irányből, áz óceánárok utca felZll

Lz erdő szé|én gazdag lásy szárű'
növényzetet találunk, amelyek közi|az ernyős
virágzatű növények dominálnak. Ilyen növény
a, tavassza| és nyár elején tömeges, apró fehér
virágú' za??aatls tur"b o ly a (Anth ris cus c er,efo lium),
amel1mek levele megdörzsölve kellemes ánizs-
illatot áraszt. A növény Zsenge leveleit ma;.o-
nézes sa|áták kés zítéséhez is felhas ználhatj uk'
A gyakori g-yomnövények, a ptísztor,tóska
(Capsella bur"sa-pastor,is), a tar,sőka (fbtaspi sp.),
a aadr.epce (Sinapis al"uensis) mellett előfordul a
nyár e|e1én virítő nagy, sár ga virágű, b akszaktíll
(Tr,agopogon sp.), amely e|virágzása után
tenyérnyi bóbitát fejleszt. Ebben kicsiny
,,ejtőernyőve|,, rendelkező kaszattermések
csoportosulnak, amelyeket a szé| terjeszti
mindenfelé. Az erdőbe vezető számos ösvény
egyikén elindulva a fák lombsátta a|att hamar
eltíínnek a nagy fénygényií mezei virágok, és
csak néhány, az árnyékot jobban tíirő lágy_
szárú,képezi az a|)növényzetet. AZ út mentén
tavassza| és nyáron gyakori a száIanként meg-
je|enő,1 méteresre is megnövő hag5rmaszag(l.
kínyazsorubor (Alliaria petiolata), A növény a
keresztesvi rágú'ak csa|ádjába tartozik, ami
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apró fehér vir ágának j ellegzetes szerkezetér e
utal. A virág takarólevelei, a csésze- és szirom-
levelek és porzók kereszt alakban állnak, ami
főleg akkor szembeötlő, ha felülről nézünk a
virágra. A növény levele dörzsölésre h"gy-
maszag(l. Sokfelé közönséges még a száraz
erdők jellegzetes növénye, a ragadős galaj
(Galium aparine), amely a szárát borító apró
ttiskék miatt könnyen beleragad ruhánkba.
Ahol nem zárődik teljesen aZ erdő
lombkoronasztntje, fő|eg a fekete bodzáva|
tarkított részeken, ott tavasszal és nyár elején
egy kis nrágu szegffifé|e, a tyúkhúr, (Stellar,ia
ru.edia) és a már megismert Zamatos turbolya
alkot összefiiggő gyepszőnyeget, amit később
különböző fíifé|ék váltanak fel. A lomberdős
részeken tavassza| az aljzaton itt-ott ktinya
stír^zna (o rnit b o ga lurn b ouc h e anurn) virágzik' A
legszebb telepeit a Káposztásmegyer I.
lakótelep utolsó házaival eW vonalban
találjuk. Ezt a hagymás, zöldes virágú' liliom-
[é|ét kónya madártejnek is nevezik. A zöld
wrága növények 2 0- 3 0-as Csoportjai impozáns
láwányt nyújtanak a fákkozotti tisztásokon. A
kónya sárma mellett aZ er,nyős rnaddr,tej
(on,litbogalum ulnbellaturu) fehér virágai is
megjelennek áprilisban, májusban. A fák közül
az egész Farkas.erdőben a nyugati ostorfa
(Cehis occidentalis) a leggyakoribb. Ez a fa
észak-amerikai eredetíí, de ma már
Magyarországon is sokfelé él elvadulva.
Levelének széLe fí3t észes, termése tr arnáspiros,
vékony húsú. Az idősebb fákkérge szürke és
mélyen baúzdáIt' A nyugati ostorfa nagy
tűrőképességű, ezért gyakran sorfának is
ültetik. IJjulata, az idős, nag.y termeú fák
árnyákéban fej\ődő ostorfacsemeték aZ
erdőben sokfelé szinte áthatolhatatlan cser-
jeszintet képeznek. Az erdő másik gyakori
fafaja az akdc (R.obinia pseudo-acacia), amely a
zöld jubarral (Ácer. negundo) és a kor"ai juharral
(Acer platanoides) a|kot elegyes erdőrészeket. A
szurdok erdők jellemző fájával, a begi jubawal
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(Acer pseudopla,tanu), a rnezei jubanal (4cer
cűnxpesÚ,e) és az észak-amerikai eredetű /e-
pényflíaal (Gkditsia triannthos) is több helyen
találkozhatunk az erdőben. A Farkas-erdőben

|  , r  1  J  elszórtan terebélyes csertö lg ek (Quercus cen,is)
élnek, míg a bokorerdős részeken a kocstínj,os
rdlg (Quercus robud a gyakori.
tT---fu-l Á ..o.jeszintben itt-ott megje-I t . f f i  t : " . : - '
l sL$rd lenik az áprilisban, májusban
lt:qÚYg}J& virágző kétbibés galagaru1a
l g r r c  1 l

|Ylí! )i9 | (-rntnggg15 |.neuigata)" Ez azjjá'el'JÉT o(iRs j ,.',.',,..E-.;.rÉd*Í tomberdőkben éiő nor,'ény ősz-
sze|7rczza piros terméseit" A cserjeszint gyak-
ran előforduló képviselője rnég a fekete bodza
(Sambllcus nigra) és a zold juhar. A zöld juhart
jellegzetes' 3 -5 levéikéj íi szárnyas ieveleiről és
az őssze| az ágaktől csomókban lecsüngő
szárnyas termésekről ismerhetjük fel. A felis-
merést segíti még az is, lrog11 az ez évi hajtások
élénkzö ldek és f iatalon hamvasak'

Az erdőben észa|<t iránytian tovább ha.
|aáva a sűrűbben zfuődő részeken az erdei ta.
lajt vastag avartakaró borítja. Itt a szerteszét
heverő, korhadó fatörzsek és a dús avát gaz-
dag talajlakó élővilág fennmaradását biztosítja.

Mind az avar mél,vebb rétegeit' mind a
mfu régőta korhadó fatörzseket teljesen
átszövik a fehér gombafonaiak, amelyek az
elhait sZerVeS anyagokat bontják le ásványi
anyagokká. Nedves időben. főieg ősszel a

íelszín fölé emelkedő terraőtesteket
fejlesztenek, igy mindenki számára |áthatővá
válik jelenlétül. A fatuskókon ősszel gyakori
a tnér gező s lír.ga kéna in.d ggomb a (Hyp b o. lorna

fasciculnre) és a lepketaplti (fl.ametes uersinlol"),
de a csapadékosabb, meleg őszi időben az
ehető mol1,bos tinór,r,t (Xerocomus subtomento-
sus) és a nagy őzllíbgamba (Macr"olepiota pro-
cera) is megjelenik az erdő déli részén. A
gombáknak különösen kedvező meleg,
nedves időben a Farkaserdő utcától nem
meSSZe az erdő síírűjében nagy gilkos golóca
(Áruanita phalloides) telepei emelkednek ki az
avarból. Ez a gomba nevének megfelelően
végzetes mérgeket tatta|maz aZ ember
számára' A különleges alakú gjtakor,i csillag_
gouúa (Geastt.unt sers jl91is megjeIenik itt-ott a
neoves avaron.

Az erdőben észah irányban továbbha-
lad.i'a kisebb erdeifen1wesek következnek. Itt a
sííríín elhelyezked ő u"deifen1tők (Pinus syhest.
rk) és fekete1enyők finus ruig"a) egész évben
csak kevés fénp engednek az al1zatra, ezért a
fenw'esek l'ágyszárű- és cserjeszintje is szinte
teljesen hiányzik Nemcsak a fényhiány,
hanem a vastag tűlevéltakaró is gátat szab a
Iágy szárv növén1'ek rnegteiepedésének. A fe-
ny ő!<r ő| folyap21ou"lr hulló tűlevél leb ontását a
benne ielhalmozódó gyanta akadáLyazza meg

(Folytatjuk...)

Nywgati ostorfós rl, Fa,rkas_erdőben

ui,ílp"$:t:Kiizlerltények
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Gróf l(árolvr Sándor

Lz Úip"'t"t a|apitő Károlyi
Iswán gróf emléke kissé el-
homályosítja fia, Sándor gróf
alakját. Ennek ta|án az az oka,
hogy a kórházalapító, mecénás

gróf még a hallgatag mágnásként jellemezhető
ary1án is túltett szerénységben, puritán élet-
vitelben, a reflektorfény kerülésében. Jellem-
ző, hogy mikor l942-ben megjelent Károlyi
Sándor máig egyeden életrajza, annak írói
nem találtak megfelelő portrét, fényképet
köny'r,rik i||usztrá|ásához' csupán eg.y Cso-
portképről kinag1ntott felvételt publikálhattak.

Gróf Károlyi Sándor 1831. november
10-én sziiletett a család ZöIdfa (ma: Veres
Pálné) utcai palotájában. Atyj^ második
házasságábó| származott, édesanyja gróf
Esterházy Franciska volt. Ifúkoráról kevés adat
maradt fenn, bár nyilvánvaló, hogy gondos
nevelésben részesült. Kifinomult íz|ésr e, széles
körú műveltségre tett Szert. A pesti piarista
gimnáziumban érettségizett. Lp1a reformkori
kapcsolatrendszere, a fóti birtokon megforduló
jeles személyek valamennyien nagy hatást
gyakoroltak az ifiú, grő{ra. Az általuk elvetett
mag aZ 1848-as szabadságharc idején hozott
bőséges termést. A mindössze tizenhét éves ifú
Károlyi lelkesen csatlakozott az apja á|taI a|apí-
tott huszárezredhez, ahol főhadnagyi rangot ért
el. A komáromi erődben szolgált, amel1mek
parancsnoka, Klapka tábornok több ízben is
elismeróen ír emlékirataiban les.ifiabb
tisztjének vitézségérőI. A s,^b^d{egha,,
bukásakor Sándor gróf - a komáromi vár-
védőkkel együn - menlevelet kapott, amel}mek
birtokában ktilföldre távozhatott. A párizsi
emigránsokkóréhezcsatlakozvagrőÍBatthyány
Kázmér és a lengyel Czartoryski társaságában
vett réSZt a diplomáciai tevékenységben, amely
a |egázo|t Magyarország helyzetén kívánt vál-
toztatn| A számkivetés éveit Ferenc Jőzsef
1854. éü házassága alkalmából hirdetett am-
nesztia szakította meg. Károlyi hazatérhetett, és
egy ideig pénzügyeinek rendezésével, bir-
tokainakf elvrágoztatásávalfoglalkozott.Afóti
birtok ez idő tá1t íjra a mawaÍ politikai elit
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taláIkozőhelye Iett. Podmaniczky Fri gyes báró
- aki korábban maga is a Károlyi huszárezred-
néI szolgáIt - Egy régi gavallér emlékei c'
munkájában háIásan emlékszik l.issza aÍta a
vendégszeretetre' amelyben az idős Isn-án gróf
és fia részesítették' Az 18ó0-as él'ekől Károlyi
Sándor bekapcsolódon a poLitikai csatározások-
ba is. Az tbót-es orsziggyíilésen a radikális
Teleki-féle Határozan P árthoz csatlakozott. Az
ekkor mindössze 30 esztendős gróf később
mérsékeltebb politikai nézeteket vallott.
Széchenyi politikai elveit kövewe tehetségét
els ő sorban a hazai mező gazdasá g fej l es ztés én ek
szo|gá|atába áI|ította. 1 879-ben vezény|etéve|
bontott zászlőt az agránus mozgalom a székes-
fehérvári gazdakongresszuson. Számos hozzá
hasonlóan gondolkodó arisztobatávaI, Zichy

Jenő; Széchenyi Pál grófokkal együn tervbe
vették a dualista M agyarország mezőgazdaságá-
nak porosz típusú fejlesztését. Károlyi éLen járt
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a jó pé|dával' birtokainak modernizá|ásával.
1 8 8 1 -ben a korrnányzó Szabadelvíí Párt tasnádi
kerületi képviselőjeként aZ orczánffiés tagja
lett. 1 B84-ben azonban az eszterházi mandátum
birtokában mát a mérsékelt e||enzék, gróf
Appoqn Albert körében találjuk.

1881-ben az agglegény gróf magán-
életében is változás állt be. Oltár elé vezet-
hette Ede bátyja ozvegyét, gróf Kornis
Clarisse-t. IJgyan házasságuk gyermektelen
maradt, de mindvégig gyengéd kapcsolat
fíizte össze őket,

Házassága után sem változtatott meg-
szokott napirendjén. Korán kelt fóti kasté-
|yában, szerény reggelijét követően négyes
fogatán behajtatott Esterházy utcai palotáj á-
ba. Kilenc óráig birtokainak ügyeive1
foglaIkozott, majd a nap hátralévő részét a
közügyeknek szentelte. Dolgozószobá)ában
egymásnak adták a kilincset politikusok,
pénzemberek, közéleti személyiségek.
Országos tevékenysé gébőI kiemelkedik a
Pest Vármegyei Hitelszövetkezet meg-
alapítása (188ó)' a Magyar Gazdaszövetség
létrehozása (189ó) és nem utolsósorban a
Hangya szövetkezett háIőzat megtefemtése
(1898). Ez az európai sz inten is útt örő
tntézmény sikerrel valósította meg a termelő,
értékesítő és fogyasztói szervezetek mo-
delljét' Számos parusztgazda köszönhette a
Hangyának, hogy az amerikai farmerek
mintájfu a fellendíthette gazdaságát.

Mi újpestiek elsősorban azokkal aköz-
tntézmény ekkel kapcsolatban emlegetjük gróf
Károlyi Sándor nevét, amelyek alapításában
tevékenyen részt vett. Feleségével együtt
hívta életre azF,1ső Budapesti Gyermekmen-
hely Egyletet' megalapítva a Clarisseum
intézményét. Ehhez hasonlóan szeÍvezte meg
a fóti gyermekmenedé|<házat, ahol a PáIi
Szent Yjncérő| elnevezett nővérek áoolták az
árva gyermekeket. 1879-ben, a szegedi áwíz
idején ingyenkonyhát működtetett a város_
ban. 1892-ben Vörösmarty Fóti dal c. köl-
teménye megírásának féI évszázados
j ubi 1 eum án { e|íjíttatta a Fáy- p r é s h ázat, ahol a
mí3' először elhangzott. Tovább csinosította a
fóti családi kastélyt és az apja által Ybl
Miklóssal építtetett templomot. Jelentős
adománnyal járult hazzá az újpesti Egek
Kirá|ynéja templom 1881. évi felépítéshez.

Híl.es újpestiek

Lz áIta|a adományozott Csokonai utcai
házban jött létre aZ újpesti Katolikus
Legényegylet iS. Legjelentősebb alapítása
azonban minden bizonnyal az újpesti kórház,
amely ma is a nevét viseli. 1895-ben nyitotta
meg a kapuit, eg.yszerre nyo|cvan-száz
beteget volt képes ellátni. A szintén Ybl által
tervezett épület kora legmodernebb egész-
ség"nn intézménye volt.

Gyakorlati tevékenysége mel-
lett nem törpül el elméleti
munkássága Sem. Termény-
kiviteltlnk és avízi utak (1881),
Néhány sző a magyar munkás-

kérdésről (1895), A telepítés kérdéséhez
(1900) c. műveiben részletekbe menően fej-
tette ki a hazai gazdaság fellendítésérő| Íor-
má|t nézeteit.

Tevékenysége elismerést váltott ki a
legmagasabb korokben is. Annak ellenére,
hogy a dualizmus ellenzéki politikusa volt,
Ferenc lózsef 1882-ben belső titkos taná-
csosává nevezte ki. 1885-ben az édesapja
á|ta| alapított Szent Iswán Társulat
elnökévé váIasztották, majd 1900-ban a
legrangosabb kitüntetés, az Aranygyapjas
Rend birtokosa lett. Tagja vo|t az ország-
gyűlés főrendi házának, a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának.

A' számtalan elismerés és a felé áradó
hála ellenére élete végéig megmaradt vissza-
hílződó, méltóságtelj esen szerény fi lantrópnak.

Idős korában eluralkodott szeÍvezetén
a gyötrelmes betegség, aZ asztma. Ezért az év
nagy tészét, novembertől márciusig a francia
Riviérán, Mentonban töltötte. 1905 őszén a
köszvény okozta fájda|mak már tolókocsihoz
kötötték' de szellemi frissessége mindvégig
megmaradt. Végrendeletében örököséüI uno-
kaöccsét, gróf Káro'lyi Lászlót nevezte meg.

Legyengült szeÍvezete nem tudott
megbirkózni a meghűlés okozta légcsőhurut-
tal, 1906. április 24-én szerettei körében
hunyt el. Testét végakaratának megfelelően
hazaszá|Lították, május 4- én a fóti családi krip-
tában temették el. Koporsója a g1rászszertartás
alatt '48-as fehér tíszti köpenyén nyugodott,
mellette piros bárs on1p árnán a kar dja fektidt.

Károlyi T;.tván gróf emlékét már.
ványtábla őrzt IJjpesten) aZ á|tala a|apított
kőrház fa|án'
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Gróf KÍrolyi Sóndor szobra a uórosligeti Vajd'ahunyadaór ud.aarón

Gróf Károlyi Sándor emlékére
ez ideis nem emeltek szobrot
Ujpest területén, ezze| a gesz-
tussal még adós a hálás utókor.
Ugyanakkor kőzel száZ éve,

1908. október 2I-e óta látható Stróbl Alajos
s zobr ászmíiv ész a|kotása. S án dor gr őf ér ca|ak)a
a Vajdahunyad váraként közismert városliged
épületegyüttes udvarán.

A szobrot mesrendelő és áLlíttatő
bizottság Károlyi gior ha6tát követően
rövidesen megalakult. Tag)ai között olyan
kiváló személyiségek voltak, mint gróf Apponyi
Albert, gróf Bethlen Iswán és nem utolsósor-
ban gróf Károlyi LászIó, Károlyi Sándor
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örököse. A bizottság áIta| előteremtett ó0 000
korona Íedezte a szoborál|ítás költségeit. Az
iinnepélyes leleplezésen képvis eltett e magát az
országgyíi|és, a Wekerle-kormány, 12 ország
agr ár szőv ets é gei ktil dtek kos zorút a ta7ap zatr a'
D arányt lgnác földművelésügyi miniszter a.lató-
b eszédében így indokol ta a bely színvá|aszúst:
,,A szobor környezete pedig a lt[ezőgazdaságy
Múzeum, mely dióhéjbah Magyarország űjabb
gazdaságs haladását és fejlődését ttinteti föl.
Károlyi Sándor grófnak erős jogcíme van
ahhoz, hogy szobra itt legyen elhelyezve, mert
ami haladásunk és fejlődésünk az (l1abb korban
mutatkozott, abból a maga részét Isten és
ember előtt becsületesen kivette.'' !

Hír"es újpestiek



Szorrősv Menrerrxp

A ,,srőfr" úton véEg

- Vlírosalapítónk, gróf Kít,olyi
Istudn egJenes ógi leszdr,rnazottja
IQírolyi Lószlő. Tőle kérdezem,
rrziként élt c nagt előd ernléke a
családban?

_ Igazábó| nem sokszor került szóba
Károlyi Iswán. Más családokban Sem
emlegetik naponta aziJk- vagy szépapákat. Az
ő szelleme benne volt a levegőben: fiait s azok
a fiaikat hasonló erkölcsi értékrendben
nevelték, így életünk során gondolkodásának
hatásáva| tettekben taIá|koztunk. Ujpesttel
kapcsolatban sem vá|tozott a gondoskodás, a
figyelem. Péida erre Károlyi Sándor vagy
nagyapám, Károlyi I,ász|ő tevékenysége is.
Ugyaníg1, apám is kötelességének érezte a
törődést a birtokhoz ilr'már nem olyan
Szorosan kapcsolódó várossal szemben is.

_ Gr,őf lGírolyi Ldszlő 1944-ben, 13
éaesen tiirténelrui kényszeríÍségből hagyta el anyjd-
ual és nag|on fiatal testaér,eiuel eglütt
Magtar"or"szdgot, hogy ezutdn több rnint önen
éoig kiilfrldön élje életét. Á főti birtokon tijltőtt
gterunekéuek entlókei ruost, hog mdr több éae
bazatelepült, isrnét feleleuenedruek. A főti kastéljt_
ban bér.elt laktísóből gnkr,an jórya be lóual uagt
jtírunűuel a bajdani birtokot, s fedezi fel az azőta
alaposan ruegtldltozott kiir.nyezetet, Mi jut eszébe
először", ha a régi Ujpest kerül szőba?

- Otéves korom óta lovagolok, nap-
jaimat a tanuláson kivűl kedvenc pónimmal,
Dorkával toltöttem legszívesebben. Szeret-
tem bebarangolni lóháton a birtok közel eső
részeit. Gyakran lovagoltam be az ílgynev ezett

,gtőft,, úton (kb. a mai Baross utca [ót: irány.
ban meghosszabbított vonala) a káposztás-
megyeri majorba (ma: Fóti út 5ó.). Itt voIt az
ország egyik legmodernebb tehenészete. Az
állatok tartása a kor szeríi holland rends zerben
íolyt, de a fejést kézzelvégeztékaz asszonyok,
lányok' I94O után a|kaImazták e|őször az eIekt-
romos fejőgépeket 'Ez amajorság egy nagybir-
tok részét képezte. Takarmányt is termeltek,
hiszen a teheneknek kellett az é|e!em. Főleg
kézi erővel művelték a földeket. Egy kor-
mányrendelet szerint csak egy traktort vagy
gépegyüttest működtethettek 5000 holdan_
ként, azért, hogy a Trianon után kenyér nélkiil
maradt 1 millió fős agrármunkásságot fog-
lalkoztatni lehessen. Nálunk is a kevés föld-
művelő gép mellett magyaÍ szürke marhák
igába vonás ával szántottak, arattak, I944-ben
én is segítettem az aratásná| a földeken. Apám
ragaszkodott ahhoz, hogy minden birtok
körüli munkát meg kelltanulni.

A 140 ha-os fóti park déli részén |évő

,,Ko|eszár,, kapun _ melyet vadászunk után
neveztiink el, aki ott mint portáS is mííködött

A régi ,,grófi út,, az I930-as éaekbőJ
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, jutottunk ki a grófi útra, amely eg'yenesen
IJjpestre vezetett) beletorkollva a mai Arpád
útnak aYáci út előtti egyik legutolsó nagyobb
kanyarjába, a mai Baross utcába. A fóti park
keleti részén - a mai tsz-major mellett - egy
üvegházas virágkertészetünk működött. A
háboru a|att abombázások után mindig pótol-
ni kellett az e|tőrt üvegeket. A főkertészünk
nagyon akkurátus ember volt, egy alkaiom-
mal, mikor éppen üveget javítottak, szernte-
lenül megkérdeztem' miért pótoljuk ezeket,
hiszen este majd jönnek az angol-arnerikai
bombázók, és úgyis kitörnek megint. A fő-
kertészünk kioktatott, és ezt kérdezte, ,,hát
maga miért eszik, ha újra megéhezik,,?

- Ujpest meglebetősen öntílló életet élt.
Mifuen aolt a kapcsolat az alapítő leszdgrynazottai
és a tekpülés között, bog1an értestiltek a atírossal
k ap cso latos es em én^v e kl,ől?

- Ujpest mindig szerepelt a
családi beszélgetésekben. Sok
újpestivel volt közvetlen kap-
csolatunk. Dr. Fadgyas András
képviselő például minden hé-

ten vendégünk volt. Lovát itt tartotta az istá|-
lónkban. Rendszeresen részt Vett a nagy őszi
falkavadászatainkon. 1 941 -ben, amikor mun-
kaszolgá|atra besorozták, mé g elj ött elkös zön-
ni, Azőta sem tudjuk, mi lett vele. Szoros
kapcsolatot tartottunk dr. Sándor rsffánnal, a
Károlyi Kórház igazgatójával is, őt a háború
alatt sikerült elbújtatnunk. Személyes emlé-
kem, hogy ezen a helyen Vették ki a mandulá-
maq úgy hatéves korom tájékán.

Evente kétszer, tanév elején és végén
apám, anyám és én ellátogatttrnk a Claris-
seumba. Megnéztük a kézimunkákból készí-
tett kiállítás' aZ iskolát és az ünnepséget'
Némelykor nagyanyámmal még ktilön is el-
mentem. A, diáklányok hozzánk is ellátogat-
tak, Fótra. Enekeltek, táncoltak, míísort adtak
néhány alkalommal.

- Az előbb uadtÍszatot említett, hol, hogtan
zajlottak ezek?

_ I{ubertus napján, november 3_án, a
káposztásmegyeri síkon volt a taIáIkazó az év
utolsó nagy falkavadászatá'ta (lovas róka-
vadászatára), melyeket ősszel tartottunk aZ
újpesti, alagi, fóti, mogyoródi és csomádi
térségben. A meghívott lovasok között sok
első világháborús katonatiszt volt, hon-

védtiszti egyenruhában, melliikon összes
kittintetéseikkel. A volt Kár.olvi huszárezred
tisztjei is jelen voltak, és jómagam is, Dorka
lovammai. Felügyeletemet Csatlós {ő\oyász-
rnesterünk látta el. A kormán-r'zó is rnin.lis.
részt vett a Huberrus-napi falkai-adászatokon,
és cmlékszeni. hogr. egr aJka1ornnral édcs-
an1l{- bemutatta neki Csatlóst' akivel kezet
fogott' miután bemutatkozott, mint Horthr-
Miklós. A Dunakeszi feié menő r'asútnál
legttibbször bajom lett Dorkával. Lovam félt
aZ alagúttól. néhányszor le is dobott.
Emlékszem egyszer, amikor éppen Hubertus
napján így leestem, Dorka egyedül érkezett
vissza fóti istállónkba. E,kkor a kastélÉan már
folp a hagyományos Hubertus-napi bál, a
szeméIyzet nem merte sziíieirnet értesíteni.
Ekkor Csatlós Robival, apám nagy ír |ováva|
jött ki keresni, és késő éj1el alva megtalált a
mai Alagi Major vicinális á\Iomásáva| határos
szántóföld mellett. Feleme]t a nyeregbe, maga
elé ültetet' és így hozott haza a kastélyba.
Ezeken a falkaiadászatokon gp.'t néhány
személyisége is rendszeresen részt Vett'
például a n;rát emiített dr. Fadgyas is. A grófi
úttól keletre, az akkori újpesti házalá<a| mát
határos kis akácerdőben lőttem életem első
őzbakját.

- Eg gterunek szdmtíra a spz?.t és a
aaddszat nagt élmény és szép erul,1k is egtben. De
az ifiít, yőfuak tanulnia is kellett. Í!ol, hogtan
aégezte iskolóit?

- Negyedik elemiben, I939-40-ben
kezdtem az iskolát. Apám egy angvalföldi
iskolába íratott, valahol a mai Duna Plaza
környékén volt az iskola. Azért keliett oda-
járnom, hogy megismerjem a proletárgye-
rekek é|etét, s hogy ne kivételezzenek velem,
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így nem újpesti vagy főti intézményt' válasz-
tott. A nevelőmmel együtt, aki otthon
foglalkozott velem, és szintén tanított abban
az iskolában, minden reggel hatkor mentiink a
vicinálissal' majd villamossal az iskoiába, és
kora délután vele érkeztem haza is. Minden-
nap végigmentünk az Arpádúton, majd aYáci
úton. Elnéz tem a gy ár akat, b érházakat, rende-
zett udvarokat, és elképzeltem, milyen lehet
itt az élet, hogyan élhetnek itt a gyerekek.
Mindennap felfedeztem valami újat. Az elemi
elvégzése után, L944-ig, 4 évre Pannon-
halmára kerültem gimnáziumba.

_ A biíboni bizonyóra közaetleniil érintette
önt is, sok kellernetlen élrnényt hagyua maga utlín,
Elmondana nébdn1at?

- Gyermekként inkább kíváncsian, mint
félve éltem át a korszakot.1'944, március 20-ig
itthon nem éreznik a háborut. Eztltán a bom-
bázás már közvetlenül a fővfuost érintette. Az
angol-amerikai bombázók nemcsak ipari
részeket, de lakóteriileteket is pusztítottak. Igy
Ujpesten is nagy pusztítást okoztak. Kétszer
naponta' nappal és éjjel is visszatértek a gépek,
ho gy leszórj ák bombáika t, Az éjje|t lé gvédelmi
pincénkben töltöttem, melyet t944. márcfus
20_a után hoztunk létre .a fóti kastély alatt. A
bombázás minden éjjel 11 órakor k,ezdődött, éS
egyrg, fél kettőig tartott. Nappal Dorkával
többször felmentem a Somlvóra. és onnan
néztem u1p"'t szőnyegbombázásÁt. Először
csak a fiistöt |áttam, majd később hallottam a
robbanások hangsát. Aztán figyeltem az Qpest
és Rákospalota felett kibontakozó légicsatákat.
Láttam, ahogy maryar vadászgépeink megtá-
madták a szövetséges gépeket, és q.jongtam,
amikor pilótáinknak sikertilt megtizedelni az
ellenséges gépeket. Magyar gépek is áldozatul
estek. Volt eset, amikor pilótáinknak sikerült
zuhanő gépeikből kiugrani, és rá egy &ára űj
géppel megint felszállni a behatolók ellen. A
bombázások után anyámmal és apámmal néha
elmentiink megnézni a pusztítást. A magyar
vadászgépek, a légvédelmi ütegekkel együtt,
melyeket a honvédség a kc;rnyeken felállított,
sokszor kiszorították az ango|_amerikai bom.
bázőkat a város Íe|ő|, és ekkor, hogy azok
megkönnyebbüljenek, Ujpest és a Koleszár
kapu kozotti foldekre szórták bombáikat. A
város és a birtok kc;zotti területet szinte telje-
sen letarolták. Sok-sok évvel ezlltán, amikor
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anyámmal megint taláIkoztam, ő mesélte,
hogy mikor 1 945-ben Mag5rarországra vissza-
tért, és amár áI|amosított kastélyba, otthonába
kegyesen beengedték, olyan pusztaság fogadta,
hogy a második emeleti.volt szobájáből, ahol
én is születtem, ellátott IJjpestig. ̂ z I94M5-
ös időszakban a legtöbb fát Fót és Qpest
között, télen a fagyoskodó lakosság vágtaI<l.

_ Áz élet nern állt meg akkor sem, Volt-e
szőrakozósa eg ifiúnak ebben az időben?

Az élet ment tovább. Anyám,
budapesti ápo|ónői tevékenysége mellett, ha
nem volt légitámadás, egyiitt lovagolt, vadá-
szott és Íalkázott velem az Ujpest és Fót
közöni földeken is. Apám prőbá|ta menteni,
amit lehetett, de emellett' ha csak tudta, járta

erdeit, foldjeit, és próbált vigyázni embereire,
alkalmazottaira. De nem engedett semmit az
országbóI kivinni. Nagybátyám, Jankovich
gróf (apám húgának férje) jó tlarátja volt
Aschner Lipótnak, a Tungsram gyár vezér-
igazgatőjának' Mikor Aschnert t944-ben
elhurcolták, Jankovich Iett a gyár kereskedel-
mi igazgatója. Nagybátyám szorga|mazta a
gyár sportéletének fo|ytatását a bombázások
alatt is. Vízilabdacsapatot szeÍvezett' Lz
edzéseket és a meccs eket az újpesti _ a mai
Megyeri csárdátő| délre fekvő Duna-parti -

fiirdőtelepen tartották. Néha járrunk meccset
nézni' A háboru nekem nemcsak a borzal-
makat, hanem i!úságom egy részét is jelenti.

Megtanultunk együtt élni vele, megpróbáltuk
túlélni, és segíteni a nálunk szerencsétlenebb
honfitársainkon. !

Majorsógi épület

(A feluóteleket az Újpesti Hetytalténeti C4íÍjtemény bocsítot-
ta rendelkezésiinkre.)
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H"gyományaink őrzői

T ízéves jubileumról emlékez-
ttink meg a Budapesti Hon-
ismereti Társaság közgyíi,-
lésén, amely május kőzepén a
Budai Királyi Palotában, a

Budapesti Történeti Múzeum Király-
pincéjében került megrendezésre. Az egye-
sületi formában miíködő ciül Szervezetet
1991-ben a főváros és elődtelepülései' a
szűkebb és tágabb haza hagyományainak,
történetének, értékeinek megismerését,
megismertetését, őrzését és gyarapítását
felvállalók hozták létr e, az orszá gos hatókörű
F{onismereti Szövetség fővárosi szerve_
zeteként. Alapítói a budapesti keriiletek
lokálpatriótái, valamint a,,szakma'' elköte-
lezett tagjai - történészek, levéltárosok,
könywtárosok, muzeológusok, néprajzosok -
voltak. Kezdetben a Csepeli Helytörténeti
Gyűjteményben, az évtized közepétőI a
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközségben
volt a székhelyünk, Í999_tő| az 1Jjpesti
Helytörténeti Gyűjtemény bejegyzett hiva-
talos központunk. Székhelyiinknek egy adott
kerületbe helyezéséve| az ottani kiemelkedő
helytörténeti tevékenységet ismerjük el, és
j elenlétünkkel is s e gítjü) a főv ár os e gészéb en
való népszeríísítését. lJjpesten a várostész
helytörténeti gyűjteményének jelentőségé-
hez lnéItő körülménvekközé he|vezése _ ez
Ú,1p"'. önkormányzátának érdeme _ és az
Ujpesti Városvédő Egyesület megítélésünk
szerint országos szinten is példamutatő tevé-
kenysége együttesen indokolta döntésünket.

Hazánkban öná||ó, bejegyzett civil
szervezetként 19 megyei és a fővárosi honis-
mereti társaság működik. A megyei és
fővárosi szew ezetek dele gált képvis elői ta gj ai
a }Ionismereti Szövetség elnökségének.
Átl"go.",' kéthavonkénti íléseke n t{)ékoz-
tatást adnak végzett munkájukró|, egyeztetik
a közös tevékenységeiket. A honismeret,
helytörténet országos népszerűsítését segíti a
több mint negyed százada, évente hatszor
megjelenő }Ionismeret című folyóirat.
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A Budapesti Honismereti Társaság
kezdetben képviseleti alapon mííködött' köz-
gyíi|ésér e a főv ár osi kerületek dele gálhatták
képviselőiket. Később, az a|apszabály módo-
sítását követően tagjaí saját jogukon vehettek
részt a kc;zgyííléseken, közvetlenül bekapcso-
|ődva a korábban csak a kerületi ktildotteket
érintő információs háLózatba. A' két köz-
gyíi|és közti tevékenység operatív szervünk,
az elnökség irányítása és ellenőrzése alatt
folyik. Egyesületünk kezdetektől fogva a
kerületi helytörténeti ffijternényekre,
múzeumokra és a fővárosi naw kaz-
gyűjteményekre (Budapesti Történeti
Múzeum, Budapest Főváros Levé|tára,
Fővárosi Szabó Ervin Köny'r,tár) támaszkod-
va végezte munkáját. Lehetőségeink határain
beltil törekedtünk a honismeret, a
h e lytö rtén et ü gyéve l f o gla|ko ző kerül e ti civil
szervezetek munkájának támogatására,
segítésére. A Fővárosi Bíróság 2000 már-
ciusában egyesületünket közhasznú társadal-
mi szew ezetté nyilvánította.

Tizéves tevékenységünk so-
rán több jelentős kezdemé-
nyezéssel segítettük aZ
egészséges lokál pa tr iot i  zmus
kibontakozását. ..Kettős

tiikörben az oktatás'' címmel L994-ben
országos pá|yázatot írtunk ki. Egy e|ső, egy
második és két harmadik díj átadására került
sor a pályázat Í995. évi ünnepélyes ered-
ményhirdetésén. Lz Ujpesti Yárosvédő
Egyesülettel közösen 1998-ban megszer-
vezt|ik az e|ső fővárosi hel1történeti fóru-
mot, melyre az {Jjpesti Polgárcentrumban
kertilt Sor. Közgyűlésünk á1lásfog1alása
a|apján egy állandó fővárosi helytörténeti
'fórum'' |étrehozását kezdtük meg egy kiad-
vány (hírlevél/híradő) előkészítésével.
IVapjainkig a ,,Városunk Budapesti
}Ionismereti Híradó'' t:.zenegy szárna került
ingyenesen a főváros összes kerületében az
érdekiődők kezébe. Az 1998 márciusában
megjelent első számunk jelentőS törneg-

LeuelesIádánkból



kommunikációs és szakrnai visszhangot kel-
tett - ennek köszönhető, hogy páLyázati
úton és a kerületi önkorrnányzatokönzetlen
támogatásának köszönhetően a kiadás
financíális háttere úira és úira e|ő-
teremtődött. Újpesti kapcsolódásként em-
líthető, hogy első, referenciaszámunkban
helyet kapott az IJjpesti Városvédő
Egyesület tevékenységét bemuta tő tájékoz-
tatő és az újpesti Lebstück Máriának, az
|848_49. évi szabadságharc egyetlen női
htszátisztjének életutját felvázo|ó írás. Lz
eIső szám őta |ényegéb en vá|tozatlan rovat-
szerkezetíj a \<ladványrnk: aktuális

iubileumok, történések, jelentős személyi-
ségek bemutatása' kerü1eti kiállítások,
könyvszemlék, bibliográfia, a kerületi
helytörténeti gyűjtemények főbb adatai
alkotják a lap mindenkori gerincét.

Rendszeresen közreműködtünk a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum, a Pető|t lrodalmi
Múzeum és a Honismereti Szövetség áital
közösen meghirdetett országos középiskolás
művelődéstörténeti vetélkedőkben, a fő-
városi döntők előkészítésével és lebonyo-
|ításával' A kétévenként megrendezésre
került vetélkedőkön (pl. Emese áIma,
Márciusi lfiak, Felkelt a napunk.'.) tobb
száz Íővárosi középiskola egyenként három-
fős diákcsoportjai szárnára volt lehetőség
nemes vetélkedés keretein beltil felkészült-
ségük összemérésére. Egy alkalommal
felvállaltuk a közép-magyarországi re-

gionális döntő kivitelezését is - erre annak
idején a Néprajzi Múzeum dísztermében
került sor.

Tíz év a|att a F{onismereti Szövetség
több kitüntetéssel díjazta tagjaink
kiemelkedő munkáját. Egy Bél Máq,ás dí),
két Honismereti Munkáért emlékérem,
tizenöt tIonismereti Emléklap tükrözi
Budapest helytörtéleti munkájának orszá-
gos elismerését. Ujpesti tagjaink közül
2000-ben a székesfehérvári }Ionismereti
Akadémián az Ujpesti Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője, Szöllősy Marianne
vehetett át Honismereti Emléklapot. Idén a
kecskeméti Flonismereti Akadémián _ a
Budapesti F1onismereti Társaság felter-
jesztése aIapján - Kadlecovits Géza, az
Ujpesti Városvédő Egyesület igyvezető
alelnökeként végzett tevékenységéétt
ugyanebben a kitüntetésben részesült. Az
emiített, július 2-6. közőtti )c(X. Hon-
ismereti Akadémia a ,,Társult népek a Szent
István-i á|Iamban,, témakörre szeweződőtt.
Szeptember 20_23.ánkerü1 sor aYI. orszá-
gos Diák tIonismereti Konferenciára (hely-
szín: Győr; témakör: műemlékvédelem,
népi műemlékek)' és Szegeden rendezik
meg a III. Iskola és Honismeret Konferen-
ciát (októb er I2-I4-én; témakör: a hely-
történet oktatása felsőfokú intézmények-
ben). A felsorolt szakmai rendezvényeken
va|ó részvétel feltételeiről székhelyiinkön
lehet érdeklődni.

Uipro*

Felhívás

Keressük azokat az á|ta-
lános és kozépiskolá' {"-
talokat, akiket érdekel IJj-
pest története, és szívesen
|átnák viszont kásalkat

lapunkban. Ha kedvet érze| hozzá, hogy te is
helytörténeti kutató legyéI, ne tétoYáZZ' küldj
nektink cikket, tanulmán1t, leírást, bemutatást
épületekről, tárgyaktól, nevezetes-ségekről;
papírra vetheted akár nagyszileid visszaem-
lékezéseit is. n{utasd be Ujpest életének egy-

Ler'lelesládánkből

ew mozzanatát, oszd meg lartatásaidat, meg-
fi gyeléseidet az olvasókkal !

Irásodat a következő címre ktildd:
Úipesti Helytiirténeti Gyűjterruény, 1043
Budapest, Berda József utca 48.*

nEbben a rovat.unkban folyamatosan közöljük
olvasóink leveleit, sziikség szerint szerkesztett formában,
esetleg rövidíwe.
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Könyvek Ujpest nűlgárőI

Az Újpesti on-
korrnányzat tá-
mogatásával, ha-
sonmás kiadásban
megjelent Ug'ó
Gyula l932-ben
késztilt Ujpest cí-
mű monográÍiá-
ja. A köny'v 531
oldalon mutatja
be a város törté-
f letét az 1831-es
sző|őbtrtokok a-
Iapításárő|.

Qpest Ónkotrnányzatának kiadásában je-
lent meg az Ujpesti városháza története cí-
mű könyv. A fényképekkel illusztrált kiad-

vány azUjpest új-
ságban 2000-ben,
1 5 részes Soro-
Zatba'l közzétett
cikksorozat alap-
ján készn|t. Roj-
kó Annamária, a
szerző' munká-
jáért az országos
Műemlékvédelmi
Hivatal Dercsé-
nyi Dezső-díjá-
ban részesült.

György váL|aIkozó, igyvezető igazgatő, dr.
Kőrös András tanácsvezető bírő, Pákozdt
Kálrnán mérnök, vezérigazgató, dr. Sipos
L,ajos egyetenri docens - megvitatták az
Ujpesti Helytörténeti Ertesítő további
kiadásával kapcsolatos kérdéseket. A kura-
tórium 2001. május 30-án e|Íogadta az
Ujpesti Helytörténeti Ertesítő Íaptervét,
melyet Banga Ferenc Munkácsy-díjas
grafikus készített.

Helytörténeti vetélkedő
2001. március 23.án, tizedik alkalommal
került sor az Ujpesti Helytörténeti Alapít-
vány á|ta| meghirdeteit helytörténeti vetél-
kedőre. A Káposztásmegyeri Közösségi
Házban megrendezett Versenyen a városrész
általános iskoláinak csapatai nyolc fordulón
kereszttil versenyeztek. L riz csoport Ujpest
nevezetességeivel és híres szülötteivel kap-
csolatos kérdésekben mérte össze tudását.

9lső helyezést étt eI az Angol Tagozatos
A]talános Iskola, második he|yezett a Német
Tagozatos Altalános és Szakképző isko|a,
harmadik helyezett a Nyár {Jtcai A]talános
és Szakképző Iskola lett.

Millenniumi zász|ó
200I. június 15-én került sor a millenniumi
zász|ő átadására. Az újpesti diákok ó00 fős
kórusának, valamint a város érdeklődő tö-
megének gy<íríijében dr. Dávid lbolya
igazságiry-miniszter asszony nyűjtotta át a
zász|ót dr. Derce Tamás polgármesternek.

Mártírem] ékmű újj áav atása
Az újpesti Berzevtczy utcai zsinagőga keryé-
ben július I 5 - én gyászistentisztelet keretében
kertilt sor a mártíremléloníí űjjáavatására. A
rekonstrukció költségeit Ujpest és Rákos-
palota önkormány zata e gy ar ánt támo gatta.

Emléktábla-avatás
Az újpesti városnapok keretében, 2001.,
szeptember 1-én délelőtt 11 órakor kerül
sor l)gró Gy'ula, Újp"'t első polgármes-
terének emléktábla-avatására, Az emlék-
táblát a Égt városháza falán helpzi eI az
Ujpesti Közrníiv eIődési Kör.

Hehtörtőneti bír.ek

Az újpesti diákok, pedagógusok
szárnára a kötetek szeptembertő| hoz-
záférhetőek az iskolai könyvtárakban. Az
érdekiődők mindkét köny'vet rne gta|á|ják az
újpesti Kká|y Könyvtárban (Bp. 

'\I.,Kirá|y

u. 5.), iilewe az lJjpesti Helytörténeti
Gffiteményben (Bp. rV.' Berda J. u. 48.).

Az Uipesti Helytörténeti Alapíwány hírei
2007. február I9-én az lJjpesti Hely-
történeti Napíwány kuratóriuma dr.
Zámbő Gy'ula üg1'véd elnökletével megtar-
totta Soron következő ülését. A kuratórium
tagjaí - -Hirmann LászIó tanár, Hock
Zo|tán Ujpest alpolgármestere' Hollósi

-7- o r*, o,*.^ r, , , , ., .32 U, E"e....*Í".t


