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A Ház olÉor l<nézönmagábőI. AHáznak sok szeme
van, akár huszonhat is, és
ez mind a homlokzatán.
Ezenkívül persze, egyébszemei is vannak.
Lház sok szeme mind ésmindig másképp
Iátja ugyanazt. L fa ágaít,,Iombját,kibomló ésiehulló levelét,az Eg metamorfózisát, a Duna fodraít,a hegyek ívét,a szélés
a szeliemalakok turkálását a szeméthalmok között. Ná néz,meg fölé 1át.Ha öreg
a Ház, sok szeme lassan hályogos lesz,
megrepedez1k, néme|viknek csak az ürege
marad. Am ha megvakul ts, aHáz akkor is
Iát, Ha szítává Lu'ggatják,olyan lesz, mint

szeme;a képösszetörik, de a |átőa Iég5,
szög kitágul.
Az öreg Háznak áLtalábanszépruhája is van.Az utcábannem illik ízléstelen
öltözetben mutatkozni.Néha régi korok
je|mezétölti magára, például reneszánsz
köntöst, ívekkel, díszes záróVó-ékszerck_
kel. kartusokkal.fesztorokkalékesítiruházatát, hogy az ütca színpadánméItőlehesSenarra tévedő,méltatlanközönségéhez.
AH:áz á11'éscsaknéz,már nem is
követi hulló ékszereiítját, toszló ruházatát se szégye|Ii;
mégkitágu|t látőszögével sem értimindazt, amit lát' mert a kép
Bertalan Tiaadal,
összetörött. !

,?...épülaz IJTF. űi, hatalmas sporttelepe''
Közel 4 órakor vette kezdetéttöbb
mint 20 000 ember jelenlétében
az ünnepség,amikorca rr'ár megérkezetta kormány
képviseletébenAlmássy László nemzetgyíílésialelnök és TamássY Iózsef nemdos fái között az UTE sporttelepe számára, zetffiIési képviselő. Az Ujpesti Dalkör
hogy ott Újp"'t ifúsága testétmegeddze,s Weigele Sándor vezetésével,a katonalelkét felüdítsea szabadsportolássa|,az idén zenekar, a városi tanács, az I]TE vezeazonban búcsútkell vennie ettő| a gyönyöríí
tősége és a pálya részvénytársaságigazhelytől, mert a sporttelep helyénkéménjzek gatősága a játéktérrevonult s mögötttik
fognak majd fiistölni, de már nyikorognak a foglalt helyet azUTE színeiben pompázó
talicskák, s csattognaka csákányok a szorgalkerékpárososZtag.
mas munkáskezek alatt: épül azUTE új,haDr. Semsey A]adár megyebiztos nyitalmas sporttelepe a Megyeri út mellett.'' totta meg az ünnepséget,átadva a pá|ya te(FüggetlenUjság, t92I. nov.21,.)
rületét 30 éwe az UTE-nek. Utána Reich
sporttelep
felépítésére
egy
részaltábornagy a hadtigyminiszter szerencse'A
vényársasáe alakul, az UTE Sporttelep Rt.
|<ívánatait
tolmácsolta, majd SzíícsJános az
névalatt.A.részvényyegyzések
már igen szép UTE elnöke átvette a pá|yát, meghatott
eredménnyel folynak;' az országos Testszavakbanígéwe,legjobberejük éstudásuk
nevelésiTanács 1.000000 K-val járulthoz.
szerint fogják előrnozdítaniaz újpestisportjegyzések
zá. A'nagyobb
a következők:Wo|féletet. A beszédek elhangzása után a zener Bőrgyár 1.000000 K' Mauthner Bőrnekar a Himnuszra zendítőttrá,majd^,vy
gyár 500000 K, Phóbus Villamos Vállalatok
pesti Dalkör adta eIő mély átérzésse|
250000 K, Ehrenrx.a|dLász\ő 200000 K,
Hubert ''Fohászát... A két csapat felvoSándor A]adár 100000 K, I'einer Enyvgyár nulása következett ezrJtár',kölcsönösen üd200000 I{, Schreiber Henrik 200000 K,
vözölve eg1rrnást.Az FTC ftszérő| Blum
Szemere Ernő 100000 K, stb.'' (Független Zoltán, az L}TE részérő|Fogl Károly csaÚj'|g,1921. ngv. 19.)
patkapitánymondott ijdvőzlő szavakat.[..']
,,Lz ország legmodernebtrsporttelepe Csányi Jőzsef dr. az ML\Z társelnökének
|esz az újUTE-pály". [...] Tizenötezet szá- ''kickoff..-j a után kezdetétvette a rnérkőzés.
mozott tribünülés lesz ésközel negyvel7ezer Az előbb lassú,későbbmind vehemensebb
ember szárnáralesz kényelmeshely. A Matempójú bajnoki mérkőzésenragyogő szeg5,arLabdarugó Szövetség már foglalkozik
mekkel bámulták az újpestiekderékcsapais awaI a gondolattal, hogy a nemzetközi
tukat, mely ellenfelévelszembenállandó förnérkőzéseketjövő éutő| kezdve az űjpesti lényben volt. Mikor aztán Szidon az első
páIyántartja meg.'' (Ujpesti Kozlöny,I92I.
gólt berúgtaaz e|Iénfélkapujába' leírhatatnov.17.)
lan lelkesedéstört ki, amely percekig nem
IJTE.
2
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arányban
|egyőzte
akart elcsendesedni' A második félidőben
,,Az
a FTC=I. Nugy napja volt Ujpestnek az el- Schaller szetzett az UTE-nek újabb gólt,
múltvasárnapdélutánján,amikor a megyeri mit az FTC minden igyekezete dacára sem
részennagyában elkészült impozáns spoftrudott kiegyenlíteni.
Felejthetetlen gapja vok az UTEtelepétavattákfel ünnepélyeskeretek között
nek, de hilönösen Ujpest közönségének,
az Ujpesti Torna Egyletnek. [...] Alig volt
valaki ujpesten, aki akarva, nem akarva tu|<l ezek után fokozott trizalommal és redomást ne szeÍzettvolna arrőL, hogy Ujpest
ménnyel tekinthet kitűnő csapata jóvője
hatalmasfordulópontot jelent elé.''(FüggetlenUjság,1922. szept.24.) E
Sportéletében
ez a déIután.
osszeállíto tta Szö llősy Marianne
,,Nlegkezdik az Ujpesti Torna Egylet impozáns Sporttelepének építését.
Kozel két
éwizedig taIá|t haj|ékot az
újpesti Népsziget évszáza-
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Az Uipesti Helytörténeti
Alapíwány lapja
Alapító szerkesztő:
KADl'eco\'irs GÉzA.
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A szerkesztőbizottság elnöke:
Dn. Snos Leyos
A szerkesztőb izottság tagsú:
HmruxlN Ltszró
Dn. Kónos ANonrk
Ro6o Alwelr:irun
Szerkesztő:
Ro;xó AxNaltÁnre
Munkatársak:
Feles ANrnr
IvÁNrrNÉKownÁo Gzp'lr,q'
Kónos Axrró
Dn. SerutJÁNos
Szorlősy Meruaxlq'
Számunk szetzői:.
BERD^JíZILF költő
BnnrereN Ttvepxx író,
képzőmííuész
Bune Arrne, kiirzyattíros
(ELTE BTK)
Douoros MÁryÁs
irodalomtiirténész
Fr'nrcslÍivKlrmÁN tanlír
Hm,l,mxtNLtszt-o tanlír
IvamnvÉ roNnÁo Glztu-n
okleaeles
épttőmémök
Kónos Arv:r<óújságírő
Dn. Krusre Gvoncy egtetemi
ad,junktus(ELTE)
KnrzsliN S ÁNoor g ííjtemény
kezelő
Dn' SeI-lxJÁNos hatdrőr alezredes
SzoLLósy MarucN]N'E
-uezető
helytön énetigűj temény
Dn. Trinczy FrnENc
Szerkesztőség:
1041Budapest,Istvánút 14.
T eI.:23 t -3 | 60, fax; 23I -3 I 6 |
Kiadia: Újpest onkorm ányzaa'
Lapterv: B,tNcn FpRrNc
Műszaki szerkesztő:
GBI-I-ÉnrKereuN
Nyomdai kivitelezés:
PÉ.PnrNr Br.
Felelős luezetől.SzÚcs EnNo

Ujpest, Dallasor 11. (részlet),Bertalal.l Tiuadar feluétele

BBnrereN Trvaoan A Hdz
MílJttdéző
,.,..épiilaz UTE új,hatalmassplfttelepe,,
osszeállította SZoLLőSY MARIAN\rE
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A Kír,olyinalód legjelentősebb
tűglai,

Közlemények
Dn' SerrerJÁNos Úip,'t katonai térképe.ken,
2. rész
IGlzsa.r..*SÁNoon omnibusszalPest ésL}jpestközött
3. rész
Kónos Axrri
Úip,'t utcaneueinekttir.ténete,
IvexlrNÉ KoNnÁo Grzplle
Mit r"ejta templzmker.esztgörrt.bje?
FBnrcsÁN KAL^,L{N Egy újpestilabdanígő
szeruődése
I926-ből

Dn. Knrsre GyÓncy ,,Ziildszigetek,,Ujpesten,3, rész
A Farkas-er,dőéletközös5é
gei: homokpusztagep
Doltoros MÁrvÁs Ber,daJőzsefsziiletésének
100. éufordulőjin
BonneJózsrr Nehéz!
Híres úipestiek
HmlrexN Llrszrő SemseyAladór,
Interiú
Szorrősy nzLcRIAr\NB
Az Ujputi Helytölténeti
n] megteremtője
Gyííjtent.é
Levelesládánkból
Dn. TÁnczv FERpNc Vdrosbdziemlék
Felbíaós
Helwörténeti hírek
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Buoe Arrrre

A l(írolyi család legielentősebb tag1ai,2. tész
4. I{árolyi Jőzsef utódai
Károl,vi József özvegye, aki
1803-ban,a Íérjehalálakor éppen néhány ér,'velhaladta csak
túlharmincadik évét,
teljesítette
az elhunyt családfő azon kívánságát, miszerint a gyermekeit magyar szellemben és Magyarországon kell nevelni. A fóti
gazdaságot ts azért vette meg' mert közel fehidt az egyre inkább fővárossá váló PestBudához, aho| az országos hivatalok központosultak. A gyerekek oktatását is hamar meg.
kezdte, még Bécsben, családi keretek között,
de magyar, főképp pedig piarista atyák fennhatósága alatt. Amikor aztán a család 1808ban elhagyta Bécset, az apai kívánság óhatatlanul felerősödött a környezet hatására, Az
azonos családi szoctaIizáció ésa hasonló társadalmi várakozások következtében a három fiú
életének alakulása egyformán kezdődött: a
házi neveltetés befejeztéve|a pesti piarista

Grríf-Kirolyi Isnón Q7e7-1881)
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gimnázium diákja| majd pedig a pesti jogi kar
hallgatói lettek. Egyetemi éveiket mindhárman latin nyelvű disszertációval fejezték be,
majd a szükséges katonai kötelezettségeknek
tettek eleget: Iswán a Liechtenstein-, György
a Würtenberg-huszárezredné|. Hogy Lajos
hol szolgált' azt pontosan nem lehet tudni, az
ő életébena katonáskodásra csupán aZ a hiátus
utal, ami egyetemi éveinekvége ésközpá|yájának kezdete között található. o Íejeztebe ezt
egyébkénta leghamarabb, hogy a magyar udvari kancelláriáná| vállaljon hivatalt, az áL|arni
foglalkozást azonban hamarosan felcserélte a
megyei élettel: előszor Pest megyei a|jegyző
volt, majd 1830-tól Csongrád meg'ye főispáni
helytartója. Eza|att teswérei külföldi szokásokkal éspéldákkal ismerkedtek.
István, a legidősebb, a katonaévleteltével diplomá ciai páLyára lépett, ésPárizsban az
()sztrák Császárság katonai attaséja lett.
Gyorgy, a legfiatalabb, hosszabb időt töltött a
huszárok között, miközben aranglétránis egyre feljebb lépett. A Hessen-Homburg hrszárezredben együtt szolgált Széchenyi Istvánnal,
itt kötönek meleg barátságot eg1mással. 1823
végén azonban báqjához hasonlóan ő is
Iernondott a katonai pá|yárő|, visszavonult birtokaira, ésfranciául, angolul kezdett tanulni.
Amikor 1827 -ben György is elérte a
nagykorúságot, aZ addig egy'utt kezelt, nagy
területű és több helyen Iévő Káro|yi-örökséget a három fiú.szétosztotta egymás közt. (A
lányteswérekr észétmárhamarabb kiadták.) A
felosztásról általánossásban azt lehet elmondani, hogy a felvidéki-birtokok Lajosnak, a
tésze, valamint Parád és
dél-alföldiek
"gy
Nagykároly kr;rnyeke G-yörgynek, míg a fóti
gazdaság, a dél.alfoldi birtokok másik részeés
Fizórradvány pedig Iswánnak jutottak. A közös terhek viseléséremeghagytak közösen kezelt birtokrészeket, s voltak házalk Budapesten is. Ezek kozül a Károlyi-pa|ota, a mai Petőfi lrodalmi Múzeum épülete közismert, de a
Zö|dfa utcában (ma: Veres Pálné utca), az
Üllői úton, a Szentkirályi utcában, később a

Tanahnóny

Reviczky utcában is egvaránt voltak házajk. A
birtokmegosztással lehetővé vált, hogy mindhárman' önálIó családfőv év á|va, sa)áttulaj donuk igazgátása tévénfelvirágoztassák azokat, s
részt vegyenek a reformkor politikai és kulrurális kiizdelmeiben.

A teswérek szinte egyedtllállo módon
megbecsültékuradalmi tisztjeiket, s érdekeltté
tették őket munkájuk eredményes elvégzéséb en. Gazda tjsztj százalékoltatási rendszert vezettek be, elwel erősen érdekelttétették őket
anélki'il, hogy ezt az érdeket nekik másokkal
A teswérekaz őket értL<:bívá- szemben is ke|lettvolna érvényesíteniük.
sokra egyes kérdésekbenhaSzintén péIdátmutattak az egyéni gonsonlóan, más kérdésekben
a- dosságban: sokszor |átogattákmeg a távol fekzonban ktilönbözőképpen rea- vő birtokrészeket is, személyes jelenléttikkel
gáltak, másként ítélvemeg a ha nem is felügyeltek (mert ezt meghagyták
jőszágkormánsrzőíknak),deiránf tottákazépgazdá|kodás ésmásként a politika ügyeit. Amiben egyetértettek,az elsősorban az előbbi volt.
pen esedékesmunkákat. Gazdatisztjelk e||áLáttákugyanis a robotra ésaz a||odiá|is (azaz a
tása mellett pedig nagy figyelemmel kísérték
jobbágyaik életét:Károlyi Lajos mágocsi gazsaját keze|ésben tartott) birtokra épid'|őmezőgazdaság életképtelenségét,
korszeríí termedaságában (Csongrád megye) saját köitségén
lésrevaló alkalmatlanságát, s a saját birtokaikiskolát tartott fenn a cselédek gyermekei szákal kapcsolatos reformokat összekötőtték az
mára, Csomádon (Pest megye) viszont Káország sorsával. Ennek megfelelően a birtokrolyi Iswán az al<korielnevezésszerinti tótok,
me gosztás utáni első ténykedésükaz v o|t, hogy
a mai szlovákok gvermekeinek létesítettnemörökölt
részükön kiilönféle beruházásokat
zeti iskolát. Az örökvá|tságot is, ha a közös
eszközöltek, vaW a már korábban elkezdettemegegyezésre lehetőség ny|t, már évekkel
ket folytatt6,'k.E|őszót is közvetlen lakóhelyii1848 előtt megadták nekik, például György
ket hozták rendbe, ennek köszönhető a fóú, a
gróf Szentesnek,vagy másik példákéntelégitt
tótmegyeri és a fehérvárcsurgói kastélyok réIswán gr őÍ káp osztásmegyeri telepítésétemlígebbi épületeinek felújítása.E két utóbbi
teni: az 1838-as nagy pesti ársrízután, hogy a
egyébkéntLajos és György kedves nyád tar
fővár os lakóin segítsen, kedvezményekkel ösztózkodási helye volt, a legidősebb testvérnek, tönözte a Duna melletti területen való leteIswánnak ilyenre nem volt szüksége,mivel Fót
lepedést- ebből a telepből robbant ki hallatewszerre a főváros közelében is volt, ésnyári
lanul gyors fejlődésselvárossá Ujpest.
tartózkodási helynek is tökéletesen megfelelt.
A grófok az eredményes munkavégzésAz épületek mellett, amelyekben fontos és hez szükséges emberi viszonyok megteremtéközponti szerepet kapott a könyvtár s a hilönse mell ett j el entős áta|al<:tásokat hajtottak végfé|emíitárgyakat tartalma ző gaIéria,valamint a
re a tényl.e1esgazdá|kadásban is. A korábban
házi kápolna, r.agy gondot fordítottak annak
haszonbérbeadott birtokokat fokozatosan viszkörnyezetére is. Ahol szükségesvolt, ott kártaszavették, önálló gazdaságokat hoztak létre, a
lanítás útján megvették a túl közel fekvő
robotrnunkát isaerőre cseréltékfel, a ktilönböépületeket, házakat,. majd lebontaw a azokat, a
ző mí3ve|ési
teriileteket elki'ilönítették egyrnásmeglévő kerteket nagy terüleúivé egészítenék tóI, nagyar ányű' ma1otépítés
b e, p á|i.nkaházak,
ki. Míg a 19_20. században a magyaÍ kertlrríí(tehénistállók)
ésjuh'
mészárszékek, svá1ceriák
v észeta túlnyomó r észt sz'abáIyozon' formákat
hodályok létesítésébe
kezdtek. Utóbbi mindalka|maző francia példákat követte' addig a 19.
három gazdaságban az áI|attenyésztésj elentős
század elejérernegváltozott az ízlés,pontosabr észevolt, törzskönyi'e zett tenyészeteikvoltak,
ban más példák is hatni kezdtek aKáro|1nakaz
de komoly SertéScsordákkal is rendelkeztek.
előbb említett kastélyaikparkjait angol minták
Néhány példa:a Csongrád megyében lévő denyomán áta|a|<lttatták,messzemenően figy.rekegyházi pusztán mindhárom testvérnek
lembe véve a meglévő adottságokat: patakocsnagy juhnyájai voltak, Farkasdon és Tótrnekákat, tavakat, kiilönlegesen nőt.t sövényeket,
gyeren (mindkettő Nyitra megyében) Károlyi
fákat, s csupán a legminimálisabban avatkoztak
Lajosnak spanyol birkanyája, Gyálon (Pest
be az egyébkéntszabott rend szerint ültetett
megye) és a Hódmezővásárhe|y
melletti
növényzet növekedésébe.
pusztán Károlyi Iswánnak törzsördöngösi
Tanuhnány
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könywezett birkái, Kompolton (Heves megye)
pedig Károlyi Györgpek
nevezetes marha-,
ló- ésjuhtenyeszete volt. A nagykárolyi ménest
1828-ban György grőf a|apította.Ahol lehetett, kapcsolatot kerestek az ipari termelésselis,
vízimaimokat építtettek, mezőgazdasági terményeiket szeszgvátakal, ser- és o|ajgyárakkal, gőzmalmokkal közösen dolgozták fel.
Nagysurányban (|{yitra megye), ami Károlyi
Lajos tulajdonavolt, 1835-ben kezdett műkodni az e|ső gőzma|om, s 1854-ben a korszerű
termelési viszonyokat megvalósító cukorgyár.
Károlyi György a Pesti Cukorfinomító ésCukorgyár elnöke volt, azElső Magyar Biztosító
Társaság a|apítő1a.Ipari vállalkozásai közil a
nag'1rrnuzsalyitimsó- és a paúdi üveggyár volt
jelentős. Előbbit 1808-ban, utóbbit a I8. szá_
zad e|ejénmég az eIőző tltajdonosok alapították. A három testvér érdekelt volt a gyors és
biztos szí|||ításban'emiatt pártolták a vasútháIőzat fejlesztését, valamint a Ío|yővizek
szabáIyozását' M:ndez a tevékenységfeItéte|ezte a fejlesztésekhezszükségespénzekpontos
Iaszolgá|ását, a tőkebevitelt _ amit mindhárman meg is tettek. A ktilönféle javttások, űjítá_
sok, állatnemesítések,számtalan tennelőberendezés megvásáro|ása és alkalmazása, épületek

IűírolyiLajw Q7 99_I 863)

6

Ú'n'-9.'-:*I-i

követke ztébenbirtoemeléseéskísérletezések
jöveclelemtermelést
produkálkaik nagyfoku
tak, a legsikeresebbebbenKárolyi Lajos volt.
A gazdálkodáspártolásátésfejlesztésétazonban az egészországra kiterjesztették.Károlyi
Lajos már 182ó-ban,Pozsonyban tagjalett a Magyar Gazdasági Egyesület elődjének, s annak alapítói között mindhárom testvér szerepelt, sőt a
következő éwizedekben egymás után betöltötték annak elnöki tisztét is. Az egyesület
működését aIapíwányokkal segítették,Károlyi
Lajos Rohoncon gazdasági tanintézetet alapított; Károlyi Iswán pedig a rákospalotai vasútállomás mellett felajánlott egy telket, ahol
kísérleti helyet és majoros gazdákat képző
intézetet hoztak létre. A lóversenyzést is azért
támogatták többek kózött, mert azt remélték,
hogy ily módon az atisztol<cácia tagjai között
is terjeszteni tudják az okszeríi gazdá|kodás
gondolatát. A reformkorban l]llői úti telkiikön lovardát is tartottak. s a Nemzei Műzeum mögötti Károlyi-palota mellett' a hajdani
otpacsirta utcában (ma: Pollack Mihály tér)
nyitotta meg kapuit 1858 elején a Nemzeti
Lovarda. Emellett minden alkalmat megragadtak az á|talu-k helyesnek vélt módszerek
terjesztésére_ íw például 18ó0-ban Lajos
gróf birtokán, Tótmeg.yeren ekésversenyt
rendeztek, sok résztvevő jelenlétében.Ugyanő végrendeletében50 000 forintos a|apíwányt
tett egy mawaÍ alapon ésmagyar szellemben
nevelő fe|ső gazdasági tanintézet létrehozatalára.
A gazdasággal szemben a politika terén
azonban ktilonboző utakat jártak, Az előbbiben sikeresebb Károlyi Lajos ezen a téren sokkal konzervaúvabb és a Habsburgokhoz lojálisabb volq mint testvérei. Ebben őt nyilván
feleségeis befolyásolta, akinek révénMetternich sógora lett. De azért a konzervativizmust
hazafras érzülettel fogta fel, a közteherviselést
és a birtokszabadságot ő is szükségesnek tartotta - ám politikai jellegií mozgalmakat nem
pártolt, az e||ená||ásrólnem is beszélve.Ha a
fiiggetlenség ésaz alkotmányosság szempontjábő| ez a vélekedésel is utasíthatő, azért gondoljunk arra, hogy egy termelő gazdaságot
működtetni is kell, huzamosan és egyenletesen, hogy annak jövedelme lehessen;politikai

Tanalmóny

je|szava|á<al
ésfedezet nélkíili, deklarált értél{t
pénzzelviszont mégoly magasztos eszméketis
nehézmegvalósítani. A negyvenes évek elején
előszörAbaúj megye, majd Nyitra megye főispánja volt. (Az őt felmentő és kinevező irat
érdekességeaz, hogy az e|ső okmányok közé
tartoz7k, amelyet teljes egészébenmagyarul
Íoga|maztak mei;g,az 1844. évi 2. tc. alapján.)
Főispánságát az első felelős mawaÍ minisztérium alatt is megtartotta, de visszahűzódott,
és semmiféle kezdeményezésbennem vett
részt, Ugyanakkor nem helyeselte a maryar
alkotmány eltörlését sem, vagyis a hazaszeretetet össze tudta egyeztetrti az államforma és
az uralom v á|to ztathatatlanságával. 1849 - b en,
Bécs felé tart6 ű\a közben a komáromi várból
kicsapó huszárok elfogták, s Klapka fogságba
vetette; e tén1mekpikantétiá)át az szo|gáItatja,
hogy Komárom védői között ott volt unokaöccse is, Iswán fia. Klapka végül a szabadon
bocsájtás miatt a vátba elzatándokolt gróf
Zi,I'y Karolin kéréséreengedte el - e hölgy
I(árolyi Gyö'gy felesége,s ennélfogvaKáro|y
. Lajos sógornője volt. Világos után Károlyi
Laj o s fe|a1ánl o tta szo|gá|atait I. Ferenc J ó zsefnek, de azudvar nem nag"yonélt ewel, csupán
a legidősebb teswér börtönbüntetése alatt
annak birtokait felügyeltette vele, pontosabbanzárgondnoka lett a birtoknak, hogy a büntetés összegét minél hamarabb előteremtse'
Mivel azonban ezt a feladatot csak vonakodva
végezteel, ésinkább (érthetően) fedezte a bebörtönzöttet,
s udvarhűsége ellenére sem értett egyet a szabadságharc utáni Habsburgkormányzás eszközeivel, Párizsba távozott, s
csak a villafrancai békeután, 1859-ben jött ismét vissza Magyar országr a.
György, a legfiatalabb, sokkal aktívabban vett részt már a reformkori mozsalmak.
ban is ésa forradalomban is. Miután mewált
a katonai pá|yátő|, eg,yÍe|ő|hosszabb utaiásokat tett Nyugat-Európában és a Közel-Keleten, s egyik útján Széchenyi Iswánnal egyiitt
Németországba s Angliába utazott. Elvbarátságuk, ahogyan szó volt mát rőIa, a közös katonáskodás a|att kezdődött, maid az országgyűlésben folytatódott 1825-ben Pozson}ban, a Széchenyi Iswán által letett Magyar
Tudományos Akadémia alapjához Káro|yi
György azonna| 40 000 ezüstforinttal csatlakozott. Barátja révénbefolyásos Szerepe volt a
Tanulrnánv

Lánchíd építésében
ésa dunai gőzhajótársaság
alapításában. Titkára Bártfay László író vo|t,
1819-től a család titkára ésügyésze,akinek a
szo|gá|atair a a |egfiata|abb testvér I 827 után is
igényt tartott. Bártfay lakása előbb a grófok
Ullői úti tisztviselői házábanvolt, majd annak
árviz ltáni pusztulását követően feleségével
együtt az Egyetem utcai palotába költözött.
Ullői úti lakásán volt a reformkor egyik legjelentősebb irodalmi sza|onja; évekig vezetett
nap|ója becses irodalmi éstörténelmi forrás' A
romba dőIt ház helyén Pollack Mihály egyemeletes, klasszicista házat épített' amit később Ybl Miklós még.98y emelettel kiegészített;az épi|etrrra az l]llői út 17. számotwseli. György grófot 183O-banis megválasztották Szatmár meg'ye országgyíilési követévé,
résztvett az országgyíilésen,szoros kapcsolatban állt Kölcsey Ferenccel, aki verssel üdvözölte beiktatását. Két ér,welkésőbb Károlyi
Györgyöt
a Magyar Tudományos Akadémia
tis zteletbeli tagáv á v á|asztotta. L Íe|sőháztagjaként szinte minden reformkori országg5í3,lésenrésztvett. Pozsonyban ismerte meg feleségét,a már előbb említett Zichy Karolint is,
és ott házasodtak' össze. A harmincas-neg'yvenes évek fordulóján e|őször Csongrád me-

IűÍrofui
Györ,g Q 802-1877)

Ú'n*j-ti

gye főispáni helytartója, majd Békés megye
{őispánja lett. 1848.ban ismét Szatmár megye
főispánja volt, s ilyen minőségben vett részt
szeptemberig az orszáegyűlésen. Közemberként a nemzetőrség tagja lett, de októbertől
kezdve, amikor Bécsben felfuggesztették a
mawar alkotmányosságot, ő is visszahúződott..
1849-ben pesti palotáj ában tartózkodott, amit
Windischgrátz éskésőbb Haynau is saját rezidenciájának tekintett. Károlyi Gyorgy nyár
közepén csa|ádjáva| együtt Fehérvárcsurgóra
ment' augusztusban azonban |etartóztanák és
a pesti Ujépületbe száI|ítonák. Egy hónap
múlva elengedték ug.yan' de Pestet el kellett
hag1mia,ésnagy összegű pénzbírságraítéIték.
Az 1849-es évfolyamán, más és
más okok miatt, de mindhárom
testvér keg'yvesztett lett. A viszonyok némi normalizáIása v
tán, mivel a politikai óletben
való rébzvéte|rőIszósem lehetett, a kultúra felé fordultak. Ebben azidőszakban nőtt meg az
általuk tettalapítványok száma, amelyek a legktilonbozőbb célokat foglalták magukba az
á|Iattenyésztésfejlesztése éstan gazdaságok létesítésétőla szabadságharc rokkantjainak és
özvegyeinek segítéséig,
írók ésművészek pártolásától a ktilonböző intézményekanyagi támogatásáig. Hármuk közül a legtöbbet Károlyi Iswán tette. Kasté|yában galériátlétesített,
ahol híres festményeket őrzött: Munkácsi Mihály Tépéscsinálók címií képét,Lotz Káro|y,
Medny.ánszlqr Lász|ő, Barabás Miklós, Ligeti
Antal, Markó Károly ésmások kiváló műveit.
Ligeti Antalnak, aki nagykárolyi születésű,
tehát foldi volt, éveken keresztül biztosította
itáliai és közel-keleti tartózkodását, hogv képezhesse magát. \'bl Miklós tervei a|apján
1855-ben elkészült a főti templom. Károlyi
Iswán nagy figyelmet Szentelt az ítők gondjainak enyhítésére:az Irői Segélyegylet egyik
a|apítőja volt' Egyik első segélyezettjeik Vörösmarty Mihály árvái és Garay János voltak.
Ne.m feledkezett e| a vallásról ésaz ewházró|
sem: haláláig a Szent Iswán Társasá!'ehöke
volt, de résztvett az elsősorban Bukovinában
é|ő magyarok támogat ásfua létrehozott S zent
Lász|ó Társaságban is. Hitéletében liberális
volt. ebben a francia liberális katolikusokat
követte: fe|fogásában a szabadság és a vallás
f,ogalmai kiegészítenékeg1,rnást.
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A civil szerveződések segítésébenés életre hívásában György gróf sem maradt el
teswéremögött, még 1825-ben egyik létrehozőja vo|t a pozsonyi országgyíi|ésiegyletnek,
amely a pesti Casino elődje volt, de tészvényesként többek között a Nemzeti Színház, az
Irói Segélyegylet, a Fejér megyei és Békés
megyei gazdasági eg.ylet, a Pesti KépzőmíívészetiTársaság, a kisdedóvő intézet, a
tornaegylet, a szegény gyermekek kőrháza, a
nemzeti zenede és még számtaIan más íntézmény a|apítói között szerepelt.
A hawanas évek elején Ausztria ktilpolitikai és hadászati tekintetben meginogni
|átszott, s emiatt belső szövetségeseket keresett. Ez a lehetőségjó alkalom volt arra, hogy
a mawar alkotmány visszaállíttassék,az 18ó0
és 18ó1-es év ennek az i||űzjónak a jegyében
telt el. Károlyi Györgyot például 18ó0-ban
Ferenc József koronaőrnek nevezte ki, a következő évben az országg5íilésmeg is választotta annak, majd ismét Szatmár megyei főispán lett és valóságos belső titkos tanácsos.
Lajos gróf is visszakapta régl megbízztását, a
rövid alkotmányosság ideje alatt ugyanis
megint Nyitra megye főispánja |ett' Hozzájuk
hasonlóan Iswán grófot másodszor is Pest
me gye helytartó főisp ánjáv á nev ezték1<t,de az
ő megbízatása sem tartott hosszú ideig, mivel
18ó1 októberében az országgyíilés törvényellenes feloszlatása miatt tiltako zásu| az egész
megyei tisztikarral együtt lemondott. Személye azonban a folytonosság biztosítása miatt is mellőzhetetlennek bizonyult, hiszen
18ó7-ben, a véglegesséválrő kiegyezés után
harmadízben is betöltötte Pest vármegye főispáni hivatalát, ő, a|<tebben az évbenlépett be
a nyolcadik éltizedbe. A kiegyezés után, amit
Lajos gróf már nem ért meg' mivel 1863-ban
elhunyt, Ferenc Józs ef igyekezett megbocsájtani az á|ta|a korábban elítélteknek, annak
fejében,hogy azok ts nézzékel neki október
hatodikát. Ennek következtében például
Károlyi Györgyöt
l872-ben királyi főudvarmesternek nevezte ki.
A három testvér koztil másodiknak
György halt meg' I877-ben, a leghosszabb
kort a testileg, lelkileg sokat szenvedett Iswán
értemeg' aki 188l-ben, 84 évesenhunyt el.
@olytatjuk...)
Tanulrrt.ány
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Ujpest katonai térképeken,2. tész
Lz 18ó7-es osztráVmagyar,
majd az eztkövető 18ó8-asmagyar_horvát kiegyezés az élet
minden területére, a politikára, gazdasáera, tudományta,
kultúrára egyaránt hatást gyakorolt, így természetesenfelgyorsultak a geodéziai,térképészeti munkák is. A magyar kartográftában
jelentős térképek,térképalkotásokszülettek:
elkészültPerczel földgömbje, ma1daz első turistatérkép,Rómer Flóris néprajzitérképe,valamint az e|ső szintvonalas Magyarország tér.
kép. Ezen túl újabb közigazgatási út, vasút,
vármegye, postai, fali stb. térképalkotások
születtek. A kor egyik kiemelkedő magyar tétképészeTóth Agoston volt, aki katonatérképészként,majd a szabadságharcban honvéd

ezredesként szolgá|t. 1887-ben a Közmunka
ésKözlekedésügyr Minisztériumban megszervezte aZ első Magyar Helyszínra1zi osztá|yt,
melynek később igazgatői posztját is betöltötte. Tóth Agoston jelentős elméleti munkásságot is kifejtett, ésmindent megtett az öná||ó magyar térképészszervezet|étrehoiásáért.
A |<tegyezéstkövetően egyre erőteljesebben
jelentkezett az igény a magyar nyelvű kartográftai szem|é|tetőeszközökre' E törekvéseknek tett eleget Kogutowicz Emánuel (Mano),
aki 1889-1890 között - a Posner Intézet kiadásában - közel 30 vármegye fali térképét,
valamint 72 vármegye kézi térképétrajzo|ta
meg. Később ugyanezt rendszerezték, s Magyatország Megyéinek Kézi Atlasza címen
jelentettékmeg. A kiegyezésitörvények visz-
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szaá||ították a vármegyék és kiváltságos területek autonőmiáját, Erdély és Magyarország
Unióját, a Partium visszacsatolását Magyarországhoz. A horvát kiegyezés eredményeként
Magyatország tésze lett Muraköz és Fiume.
1869-ben elrendelték a határőrvidékek polgárosítását.
A fenti időszakban rendelte el Ferenc
Jőzsef császár az osztrák_Magyar Monarchia
harmadik katonai felvételezését.A felmérés
során az egész monarchiát egyetlen területi
egységkéntkezelték, és területéről egységes
alaptérképethoztak létre. A harmadik katonai
felvételezésI869.tő| 1887-ig tartott' ezen belül Magyarországon t872-I884 között zajlon..
A felméréssorán több úi módszert éseszközt
alka\maztak, íw a távolságmérésheza métert
rendszeresítették. A felmérés méretaránya
1:25 000' az I:75 000 méretarányú,,részletes''.
térképmű is e felmérés alapján készült. Az
1:750000 méretarányútérképmíí
is ebbe a sorozatbatattozottmétetatányáttekintve,noha
a felmérési a|apanyaga más volt. Magassági
alapszintnek az Ldriai tenger kozépszintiét
számították. A domborzat ábrázo|ását a
Lehman-féle csíkozás egy vá|tozatával oldották meg, melyet kiegészítettek a szintvonalas
ábt ázo|ási magasságviszonyok érzékeltetésére.

ták ki. Ezek a térképműveka terep egy adott
áIlapotát tÍikrözték, ám a térképészekhelyszíni megújítással, revideálással és részbeni
helyesbítéssel a terepen bekövetkezett vá|tozást a térképekenis megjelenítették.
A kéziratos térképszelvényekkozül a
mai Budapest területét a következő szelvények fedik le: 4962/3, 4962/4, 5062/1, 5062/2.
Az áttekintő térképés a részletestérképszelvények a Magyar Hadtörténeti Múzeum és
Hadtörténeti Intézet T érképtátábankutathatók fel. Ezen sze|vénvekközül kettőn találhatjuk meg Ujp.,t t.leptle. kartográfiai keresztmetszetét, amelyeken jelkulcsok és megneveaz a|ábbiak olvashatók le:
zéseksegítségéve|
Neupest (Pf.) (Uj Pest) már egy Iényegesen nagyobb településképetmutat a korábbi (második) felvételen látottaktól. Területét a Duna ésa már izemeIő vasútközött találhatjuk, amelyet északon a Káposztásme gyer
puszta' Megyer erdő, délen Engels Feld
(Angyal Föld) ésIswán telek határol. Megnövekedett aházak száma, amely új utcák kialakulásához vezetett; a Pa|otára vivő utat már
telkek, házak jeIzik. Nagyon jól kivehető a
piactér a|akja és nagysága, valamint a téÍ
közepén ta|á|ható templom jelkulcsa' A település északi hatfua ekkor még a mai vasútálA felmérés
teljesanyagánné- lomásra vezető (Görgey) út, amel1mek északi
1*l
met nyelvű
nyelvíí névrajz
néwaizta|á|hatő;.
ta|á|hatő. oldaia még beépítetlen.A térképenjelkulcsok
} l met
A német névrajz
névraizmiatt a helyhelvsegítségévelvendégházakat, fogadókat, Meségnévraiz azonosítása továb
g"yeren (a mai Farkaserdőben), erdészházat,
bi, aprólékos munkát igényel.
több ipari létesítménytis felfedezhetiink. Az
Az e|igazodást nehezíti az e|ferdített, idegen
Ujpest teríileténáthaladó főút nevében is rögnyelvre fordított helynevek tömeges e|őforzítettéka Íőváros egyesülése során bekövetdulása, amely a felmérőtisztek eltérő nemzekezett váItozást, A térképen a főít megnetisége miatt kerülhetett a térképekre.A harvezésekor Budapest maryat és német nyelvű
madik katonai felmérés jelkulcsa 1875-ben
$tr/aitzen) elnevezésseltalálkozhatunk.
jelent meg, addig csak ideiglenes jelkulccsal
A harmadik katonai felmérés anyag^
dolgoztak. A harmadik felvételezés cé|ja a
hosszú ideig egyaránt meghatároző .'ólt-"
monarchia 1:75000 méretarányú részletes magyar katonai és polgári térképészetszátérkepművének e|őáIítása volt. A harmadik
mára.' A dokumentumot a váItozások, mókatonai felvételezés1887-ben befejeződött,
dosulások és természetesena, fe)|ődéskövetkeztében folyamatosan megújították. Kéamely után igen g'yorsan kiadták a monarchia
első összefiiggő ,,részletes'' térképművét sőbb elrendelték ug.yan a negyedik katonai
1:75000 méretarányban. A dokumentum a
felmérést,ám az első világháború és a monarchia széthullása miatt Magyarországot ez
monarchia hadi térképelett, majd ez a|apján
jelentették meg az 1:200000 méretarányű' már nem érintette. A később felújított térképek még részletesebbek, a fejlődés miatt
általános térképművet,amely 1887_1913 között készült eI. Az 1:750000 méretarányú lényegesen több érdekességgel szolgálnak
számunkra. l
,,áttel<lntő,,térképeket 1882-1 886 között ad-
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Ktizleménvek

KntzsÁx SÁxoon

omnibusszal Pest ésl.Jjpest között
Már Ujmegyet) a későbbi
Ujpest község alapításakor
felmerült az igény arra,
hogy a szomszédosPest városába hivatalos vary rrragánügyek intézésére,a megélhetési lehetőség biztosítására, élelem beszeruésétevalamilyen rendszeresen kozleked ő jármíive| |ehessen bejutni.
A tehetősebbek magánfogatokon jártak. A kevésbétehetősek bérkocsival közlekedhettek. E já,rmt3fajtaegyéni utazási lehető séget b i zto sított, az :utas áItaI |ov ánt i d őb en
ésnem kötött irányban haladt. Emellett már
1832-ben megjelent Pesten az e|ső, előre
meghatározott úwonalon és menetrend szerint induló társaskocsi,,más néven omnibusz.
Utóbbi egyszeÍÍetobb utast is szállított, olcsóbb volt a bérkocsinál, így ^ szegényebbek
ltazási lehetős ége ezáIta|j ar,rrlhatott.

IJjmegyerre részben azok a városi
céhekből kiszorult személyek költöztek,
akik itt szabadon végezhették iparukat,
áruik értékesítése
azonban a pesti piacon
zaj|ott. Hasonló módon P.esthez kotődtek
azok is, akiket a városi árakhoz képest
o1csóbb lakóhely vonZott településünkhöz.
A drága bérkocsira azonban nekik nem
te|t, ezért jött létre az e|ső rendszeres közösségi kozlekedési kapcso1at Pest és
{Jjpest között.
E viszonylatban - tudomásunk szerint
- 1839-ben, elsőként a pesti bérkocsis céh
szervezett omnibuszjáratot. A céh elsősorban a bérfuvarozás terénváIt ismertté, s csak
aZ 1830-as évektőI kezdve vett nagyobb
részt a társaskocsi-kaz|ekedés lebonyolításában. Kocsijai lJ;.megyerrő| őránként
indultak Pestre és vissza' a viteldíj 10 kra1cárba került'

Menetrend szerint induhí tórsaskocsi, azaz omnibusz
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F{amarosan helyi fuvarozók
is megjelentek a piacon. Ai
1844. janllár 2í_én tartott
községi közgyűlésen a ház_
birtokosok arró| szavaztak,
hogy minden házrúa)donos kapjon-e jogot
omníbuszjárat fenntartására vagy sem. Végü1 Blum Ignác újpesti bérfiwarozó nyert kizárőIagos engédélytez év ápr1|is utolsó napj ái g a pest-újpesti omnib uszjár atra. Feltételként szabták: a községtvezetők által havonta
megszabott indulási időket meg kellett taÍtanta. Y alószínűle g a |<lzáró|agoss á gi jo g |ejár tával Blum a pesti céhvel versengett az :utasokért. Szerencsés volt, mert viteldíjának
összege csupán 6krajcárt tett ki _ olcsóbban
,,fuvarozott'', mint a céh. Ta|án ezért is támogatta Hutiray Sándor, a főtiKárolyi-uradalom igyésze Blum váI|a|kozását október
28-iki beadványával, melyet Pest város tanácsához intézett. Engedélyt kért a pesti
Trombitás fogadónál (mely a mai BajcsyZs1|inszl<y úton állt) állomáshely létesítésére. Blum lgnác a pesti tanács hozzájáruLásával decemb ertől hat kocsi jár atását v égezte,
pgyanakkor a céh is tovább folytathatta Uj pestre irány'uló szemé|yszál\ítását.A
magas' 10 krajcáros viteldíj miatt azonban
kevesen ltaztak kocsijain, ezért forga|mát
1845 tavaszán megszüntette.
Ujpest környékének közlekedésében
a következő vá|tozás 184ó. július 15-én történt; amikor is átadták Magyarország első
vasúwonalát. Ez elsősorban a Pest és Yác
között élőknek ielentett az addisiakhoz ké-

Eg ttírsaskocsia pest'ajpesti forgalomban
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pest jobb utazási feltételeket. Községünk
mellett -bár igaz, akkori kiterjedésénélfogva még kissé távol - helyezkedett el Pest felőli első á|Iomása, Palota (ma RákospalotaUjpest). A helybeliek, ha vasúton kívántak a
nagywárosba jutni, az ide vezető utat már
nemcsak gyalog, hanem omnibuszon is
megtehették.
Közben
a pest.újpesti forgalmat
Blum Ignác mellett 1846-tőI Mildenberger Antal flvarozó is ellátta. Köztük aZ .utasokért ,,harc,, ke,zdődott, a vitáknak Ujpest
e|ó|járósága vetett véget. Testületi ülésen
kimondták: október I|-tő| a vállalkozók kocsijai egymás után á|Ijanak, ÍelváItya induljanak, Egyik héten Blum, másik héten pedig
Mildenberger iármíive legyen elöl. Igy kívánták elejét venni a Sorozatos veszekedéseknek.
1848-ban újabb vállalkozók akadtak,
akik bekapcsolódtak a szeméIyszá||ításba:
szeptemberben Deutsch Jakab, valamint
Landesmann Jőzsef kapott engedélyt az űjpesti viszonylaton kocsik járatásáta' Abban
az évben Blum Ignác saját jármíiveit leállította. 1853:ban már öten voltak: Steighoffer
Jakab, Schwartz lzsák, Deutsch Jakab, Hofmann Sándor és Fellner József társaskocsitulajdonosokról tudunk. Nevtiket a dr. IJgró
1853. auGy'ula á|tal klgyíjtött és közölt
Az
ismerjük.
gusztus 6-i községi végzésbő|
elöljáróság ismét foglalkozott az omnibuszközlekedés problémáival, mivel a vállalkozók kocsisai,'elszemte1enedtek''. Csak akkor
indultak, amikor akanak, illewe, ha megtelt
a kocsi _ így ^ teljes forgalom rendszertelenné váIt.Ezétt a rendelet szerint (augusztus 7-től november 1-jéig) egy kocsinak öt
utassal már el kellett indulnia. Hogy a későbbiekben e rendelkezést mennyire vették
komolyan, ezt most még nem ismerjük, a
döntés talán csak' átmeneti jal'ulást hozott.
Az omnibuszok forgalma 1Bóó-ig maradt meg, az ekor meginduló lóvasút szükségtelennétette közlekedtetésüket. A kötött
pá|yán haladó járművek több utast tudtak
száI|ítani, egyenletesebben haladtak. A korábbi vá||alkozók jármiíveiket {Jjpest helyi
for galmában mint bérkocsika t aIka|mazták.
Ezze| az eseménnye| Iezáru|t egy korszak a
település kozlekedésénektörténetében. !
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utcaneveinek története , 3. tész

Személ}rneveksokasága
19+5 után utca-átnevezési
hullám indult meg a Íővárosban. Egy |946_47között tartott felülvizsgá|at nyomán a
2250 utcanévnek csuoán
mintegy a fele (48,97.o/"),
1102 maradt meg
eredeti formájában.Ujpest 1950-ben Budapest negyedik kerülete |ett,ezze|elvesztvevárosi önállóságát. Hogyan befolyásolta NagyBudapest létrehozásaaZ utcanevekhelyzetét?
Az intézkedéskövetkeztében az utcanévá|lomány a fővárosbanó000-re emelkedem,íw a
22 kerületben igen magas|ett az azonos nevíí
utcák száma.A személyekrőlelnevezett,eddig
is nagy arányban előforduló utcák száma
egyre nőtt. Nem elég,hogy a főváros kibővítésévelmegugrott ezen utcák száma, a
személyekrő|va|ő elnevezésolyannyira kedvelt névadásiforma lett, hogy azt többen joggal kifogásolták. Ám ''"-.űt az vo|t piob"
léma, hogy az utcákat jelentős atányban
személyekrő|neveztékel, nagyobb problémát
jelentett, hogy ugyanazon utcanevek _ a fő_ Budapesten belül többváros bővítésével
ször, ki'ilönboző kertiletekbenis előfordultak.
Több lett a névismétlődések
száma.lw Úi_
pesten több más kerülethez hasonlóan található például Ady Endre, Jőzsef Attila,
Deák Ferenc, Mikszáth Kálmán vagy az aradi
vértanúknevétviselő utca.
A politika hatása
A kor politikai vá|tazásaiaZ 1Jtcaneyeket
sem
hagyták érintetlenül'A korábbi korszakok jelentősebb politikusainak, közéleti személyiségeinek,tudósainak nevétletörö|ték az utcanér,táblákról.
Igy lett Qpesten azI||ekVince
utcából Humhál LászIő (bőrmunkás),a Szent
Lász|ő térből Papp József (géplakatos,
195ó
októberébenmeggyilkolt honvédezredes),a
Szent Imre utcából PappJózsef, al(ráLy utcából Rezi Károly (szövőmunkás) utca.A hagyományos utcanevekkoztil a Bélautcából Hoffmann Ottó (lakatos),a Kassai utcából Bán TiKtizleménvek

bor (munkásmozgalmi máttír), a Lőrinc utcából Komját Nadár (kommunista költő) utca
lett. $ felsorolást még hosszasan lehetne folytatni. A Horthy Miklós ít az e|mű|t száz évben négyszer(!) cserélt nevet: Vasút, Horthy
Miklós, Dózsa György után napjainkban a
Görgey futűr nevet viseli. A Jósika utcát viszont csak később, 1'9 7 I -b en v áItoztatták S zijdi Györg1re (kommunista költő).
Érdekességek
A személ1mevek megvá|toztatásának sorába
tartozik az a két utca' amelyek korábban csupán egy-egy keresztnévből mint e|őtagbó| áiltak, Ezek aJőzsef,és a Mária utcák. 1945-ben
József Attilának Ujpesten is emléket kívántak
á|Iítan| és megváltoztatták az eredetileg férfi
keresztnevet viselő utca nevét a költő nevére.
E.z a megoldás (azAttila névcsatolása)egyszerííbbnek tűnt, mint egy eddig más nevetviselő
utcát átkeresztelni, vary eW teljesen új utcát
elnevezni. Ez történt aMáriautcával is 1948ban, amikor is a közterület megkapta _ az ekkor még hibásan írt - Leibstück Mária nevet.
E hibát két ér,'velkésőbb, 1950-ben korrigálták. azőta Lebsttick Mária az utca neve.
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Dátumok az utcanevekben
A politika nemcsak a személyekrőlelnevezett
utcákra hatott. Az 1950-es évtized,je||egzetességevo|t az is, hogy megjelenteka nevezetes dátumokról történő e|nevezések.
A Tanoda térneveÁprílis 4-e térre,.
az Aschner Lipót térneveJanuár 1l-e térre(Ujpest felszabadulása)vá|tozott.Fontos tudni, hogy a Fővárosi Közmunkák Tanácsa ellenezte, hogy
dátumokról nevezzenekel közterületeket; ám
Újp"'t"'', éppűW,mint egészBudapesten,
""
mégis
megtörtént.

A többi, itt épült utca neve a természet fogalomköréből került ki: ezek a Yadgesztenye' Szérűskert, Vetés és az Erdősor utca.
Itt található a Kosár utca is, amely neve
a|apján egyik eddigi kategőúába sem sorolható be.
Ekkor cíínttöl Ujp"'t utcanevei között
a ',sor'' a Sziiaspatak sor elnevezéstren.
Védett utcanevek
Ebben az időben, vagyis a hatvanas években
Budapest több utcanevét is védettényilváni
tották. A Fővárosi Tanács végrehajtóbizottságának 19ó5-ben, I966-ban, L967-ben és
19ó8-ban hozott határozatai a|ap)án 23I
budapesti utcanév vá|t védetté,amelyek főleg
az I., III., VII., tehát a belsőbb keriiletekből
kerültek ki. Ujpesten csak az Iswán tér és a
Munkásotthon utca kapta meg a védettényilvánítás eIismerését.

Új"tl utcák
Egy l963-ban kiadott Budapest-térképen
már
a fönt említettutcanevek szerepelnek,lt"sfigyelhető továbbá e térképen,hogy Qpest
időközben észal<ra,
a Fóti úton tulra bővíilt.
T,egészakibb
utcája így Megyeren a Szilaspatak sor, amely a Szilas-patakmenténhe|yezkedik el, innen a név illewe a Káposztásmegyer feléeső területen azErdősor tttcáva|záru|t az utcák sora.
Me gyerenn éhányújutca ktilönfé|e fafajtákról kapta a nevét:Nyárfa, Jegenye,FíizÍautca,vagyis a növénywilágköréből töftént azutcanév-bokrosítás.
Sem itt, sem a Káposztásmegyer
feléeltertilő részen_ az eddigqekől eltérőenszemélyekrőlnemneveztekel újabbutcákat'
Az űj utcák egytő| egyig köznevek,
amelyek a követ}ezőek négyeg1'rnássalpárhuzamos,a Fóti útramerőlegesutca: Bucka
utca, mely alakjárő|,a ú je||emzőtulajdonságról: a dimbes-dombosfe|színrő|kapta
a nevet.
Ehhez hasonló indokkal alakult a Telkes' az
ujki.ne" ésa Künhalom utcanévis.
A Sporttelepésa Futó utca nevek a közelben levő sportpá|yára,a Tábor utca pedig a
nyári ifúsági táborra utalnak.

Az utcanevek politikai okokból történő megvá|toztatása Ujpesten az I97 }-es évek végén,
1980.as évekelejéntovább folytatódott. Erre
az is ürügyet szolgáltatott' hog.y lJjpest jelentős rószét szaná|ták, a régi földszintes
házakat lebontották, lakótelepet építettek, s
az utcaszerkezet teljesen megváltozott. Iw
lett a Deák Ferenc utca eg.y részébő|Rónai
Sándor. (az l950-es évek elején az Elnöki
Tanács elnöke), a Lebsttick Mária utca eg-y
szakaszábő| Gács László (kommunista újságí16), a Rózsa utcából Tito utca. Az is
jellemző, hogy _ a hagyománnyal szakítva _
olyan emberekről nevezték eI ezeket az
ltcákat, akiknek soha semmj köze nem volt
Ujpesthez. I

Utcanéuuóltozós az 1980-as éaekuégén

Ujpes eg kori plébónos-képaiselőj
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Mit rejt a templomketeszt gömbj"P
Az 18ó0-as évekre az újpesti reszt gömbjében találták az a|ább közölt kétirat
katolikus hívők száma annyira
eredetijét. Az egyikből kideriil, hogy a
megnőtt, hogy a pesti határ
templom tornyát 1888-ban gróf Károlyi SáI}dor
mellett lévő temető kőzepén á1_ ésa poIgárság adományaiból építették
fel Kauser
.
|
.-. +.1!hc)ló kápolna igencsak szűknek biaki a
budapesti
építész
tervei
szerint,
Jőzsef
zonyult. Uj templom éspaplak építésére
Károbudapesti műegyetemen és a páizsi Ecole des
lyi Iswán gróf 18ó8-ban telket adományozott a
Beaux Arts-on végeztetanulmányait, majd Ybl
községnek a ma is piackéntműködő teriileten.
Miklós halála után az ő iránvttásával fejeződött
1870-ben az újpesti katolikus egyház.
be a lipówárosi Szent Iswán Bazi|ikaépitése.
közösség önálló lett, ekkor kezdte meg a munA másik irat az egyházközség 1888. évi
jogokkal
káját Illek Vince mint plébánosi
felvezetőségéneknévsorát tarta|mazza.E két iratruházott káplán' 1873-ban felépülta ma is álló
másolat 200I márciusában a plébánia irattáráplébánia.Megkezdődött a templom építéséhez nak selejtezésekorkerült Eiben Agoston, a
j el enl egi e gyháztanács egyik tagj ának ke zébe.
szükségespénzösszegyűjtése.
1875 áprilisában a váci püspök Illek VinA két dolarmentum berííszerinti leíráscétkinevezte plébánossá.Károlyi István a tempban a következő:
lom tervének elkezdésévelYbl Miklóst bízta
'Az újpesti.róm. Kath. Egyház tanács mint védmeg. 1875 szeptemberében e|kezdődött az
nöke az Egyháznak 1BBBAug 15
építkezés'Az összeg5űjtött pénz azonban keIllek Vincze pleb
Egyházi elnök
vésnek bizonyult' szükségvolt a gróf és a váci
világi elnök
Keil Károly
püspökség segítségére
is. ok valamilyen oknál
alelnök
Kuthy Iswán
Íogvaaz ígértösszeget nem adták át az egyháztiszt. Elnök
Kaprinay Gábor
községnek, ésaz építkezés
abbamaradt'
AdamisLajos
1egyző
1880 február1ában Károlyi Sándor váIellenőr
MádéAndrás
lalta egy az Ybl-féle terveknéljóval szerényebb Hatosy Nándor
gondnok
méreúi és kivitelű templom építésének
költpénztárnok
Heisz Károly
ségeit. Lz egyháztanács Bachmann Károly
újpesti építésztés építőmeótert bízta me1 az
építkezéslebonyolításávaI. Az egyhajós, torony nélktili, 1881. november 25-énfelszentelt
templom az Egek |<:rá\méjaelnevezéstkapta.
Berendezésére, díszítésére
még kevésbévolt
pénz, mint az építkezésre.
Illek Vince saját va.
gyonából emeltette a ma is |árható oltárt, melyet 188ó karácsonyán szenteltek fel' Később
Károlyi Sándor gróf újabb 1ó00 négyszögöles
telekajándékávallehetővé vá|t a templom körül
egy bekerített park kialakítása.
190ó-ban egy szinténújpestiépítész,Zák
Alajos tervei szerint megépült a két oldalhajó'
Elkészültek a színes üvegablakok is, melyeket
tehetős újpesti polgárok ajándékoztakaz egyházközségnek. Kialakult a templom mai képe'
I956-ra elkeriilhetetlenné vált a tempAz Egek kir,ólynéja templom a Szent Isnón téren.
lom felujítása' Ennek során a tornyon álló keAz iratokat a ker,esztgtirnbjébentalóltók
Közlemények
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fuky Mihály
Papp Imre
Grieber András
Bódy Ferencz
Ullerich Gy'ula
Kerekes Lász|ő
Erker András
Reiter György
TaslerJózsef
KarriőJeromos
AkerlJános
Smidt Ferencz
LansJános
GáspárJózsef
BarsyAdolf
Udvary Imre
VagnerJános
LindtJános
Mihályi Ede
FriedmannJózsef
Szadecz|q Pá|
SzimacsekJános
Doria KároLy
Szabó Sándor
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kántor
egyházfl.'
Illek Vncze
plebános''

,,Az Egy 'ésoszthatatlan Szentháromságnak, az
Atya, Fiú ésSzentlélekIstenneknevében.Amen.
E tornyot Isten nagyobb dicsőségére,a keresztény katholikus hit fö|virágoztatására, Ujpest
község diszére,a még 1881-dik évben emelt
templomhoz építtetteGróf Károlyi Sándor ésa
p ol gárság szíves adako zásának ho zzájárúás áva|
az ujpesti hitközség Egyháztanácsa Kauser József budapesa építész
terve szerint Heisz Károly
helybeli építőmesteráItaI,Teszarik András ácsésSzalinevits Károly bádogosmester munkájával
a Megváltás Egyezerny o|cszáznyo|cvannyolcadik Esztendejében,midőn a római ka$' anyaszentegyház feje volt XIII. Leó pápa o Szentsége;midőn Magyarország apostoli \<ltá|yavoIt
dicsőségesenuralkodó I. Ferencz József o Felsége;midőn a váczi egyházmegyétNag'yméltóságú és Főtisztelendő Schuster Konstantín
püspök kormányozta; midőn Ujpest Község plebánosa Illek Vincze volt; midőn az Egyháztanács
elnöki úsztjétKeil I(ároly, gondnoksági ál|ását
Mádé András viselte; s midőn Ujpest Község
bírájának Karriö Jeromost tisztelte.
Kelt Ujpesten, 1888.éviaugusztushó 10-én.
Illek Vincze
pleb."

A dokumentumokat dr. TemesszentandrtísiPéter plébtínosúr bozztíjónllísóual közöljük,
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Egy újpestilabdarugő szeruődésel926-ból
1885. június 1ó-án alakult meg aZ lJjpesti
Torna Egylet.* Az egyestiletet Goll János 44
éves középiskolai tanár, zeneszerző, 188ó-tól
az Apolló c. folyóirat szerkesztője szeÍvezte
meg. Az IJTE vezérkarába taÍtozott a város
majdani első polgármestere' az al<kormindössze 20 esztendős Ugró Gy'ula. Az a|apítőlevél szerint az egyesület 78 taggal kezdte meg
a működését.
A tornászok, az at|éták,a teniszezők és
vívók után, alig két évve|azt követően, hogy
Löwenkosen (Lányi) Károly mintaasztalos
hazatért Angliából' ahonnan két,,football''labdát ésa játékszeretetétis magával hozta, az
UTE is rnegalakította a ma1a labdarugó-szakosztáIyát. Az első pá|yát a pamutgyári mezőn,
a mai Görgey utcától északra,maguk a iáté.
kosok építettékmeg a Károlyi Sándor gróftól
bérelt területen.
AZ UTE labdarugócsapata 1901-ben az
országos bajnokság második, I904-tő| az első
osztáIyában játszott. A Népszigeten' a mai
Ujpesti-szigeten kialakított második pálya
után l922-ban készült el a korszak legnagyobb éslegmodernebb sportlétesítménye,az
Ujpesti Stadion. Az ország első ilyen sporttelepét Hajós Alfréd míiépítész,az l896-os
athéniolimpiai kétszeresríszóbajnoka,az e|ső
maw ar labdarugó -válo gatott csatára teÍvezte.
Y

Az UTE-zászht

19. szózadban a telepiilésneuét,,(J,,-aal írták

az egerület központjóban őr"zik
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Az l920.as években,külföldi minták
a|apján,nálunk is bevezettéka professzionális
labdarúgást.1926 őszén indult meg a profi
a szombathelyi Sabaria,
bajnokság,amel}ryrek
a szegediBástya,a-debreceniBocskaiésa Ferencváros mellett az UTE |ett az egyik legjelentősebbegyüttese.Az újpesticsapat1929ben megnyerte a Közép-Európai Kupát,
1930-ban pedig a Genfben megrendezett
,,Bajnokok tornájá,,-t.
lett
A Fogl-teswérekrévénvilághíríívé
UTE egyik játékosának,Kelecsényi Ferencnek a szerződéseérdekeskordokumentum.
Aszeruődés

1. A játékos köteles a legkifogástalanabb módon és legjobb tudásával játszani
klubjáért.
2' k játékos köteles mindenkoron a
I<lú pá|yáján,vaw bárhol másutt megjelenni,
ahova klubja kirendeli, ott a k]ub titkárának,
menezserénekvagy trénerénekminden a játékra, vagy tréningre vonatkoző ltasításait
követni és magát mindazon utasitásoknak
alávetni, melyeket a klub arra illetékes szerve
ad ki.
3. A játékos köteles mindent elköveuri,
magát
a legjobb kondicióban tartsa és a
hogy
l eghathatós abb szo|gá|atokat nyuj thassa klubj ának. A klub illetékesszerveinek erre vonatkozó
utasitásait, vonatkozzanak azok tréningre, vagy
életmódra köteles a legszigorubban betartani.
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4. A játékosköteles figyelembe venni és
magát alávetni az országos labdarugó szövetség szabályainak, valamint mindazon egyesülések, ligák, alszövetségek szabá|yzatainak,
melyeknek a klub tagja.Jelen szerződésis a|á
Van.Vetvea szövetségek mindazon intézkedéseinek, melyek a szezon felfiiggesztésére,
vagy
pedig betejezésétevonatkoznak és a szerződésben foglalt frzetésimegállapodások is ennek megfelelőleg vá|toznak meg (meghoszszabbittatnak, illetve felfiiggeszttetnek).
5. A játékosnem r'állalhat á||ást a klub
beleegyezésenélkiil ésnem lakhatik olyan helyen, melyet a klub erre alkalmatlannak tart.
ó. Amely játékos teljesen hasznavehetetlennek bizonizul, avagy többszöri
figyelmeztetéSellenére sem tesz eleget kötelezettségeinek, sportszerütlenül é1 és viselkedik,
vagy pedig sulyosan megsérti a klub fegyelmi
szabályzatát' annak szetződéséta klub azonnali hatállyal felbonthatja, és elbocsájthatja
anélkiil azonban, hogy ezze| a uáltságdijra aonatkoző jogai megszünnének.Az ilyen azonnali
felmondások és elbocsájtások is csak a megfelelő szövetségi szabályok alap-iánésformalitásai szerint eszközölhetők' Tehát irásban bejelentendők a szövetségnek a pontos ok megjelölésével,mely a felmondást indokolja' Irás-

ban közlendő azonl<tvil a játékossal is, megjelölvén ugyancsak a felmondás okát és azt a
szövetségi fórumot, melpél a felmondás és
azonnali elbocsátás ellen j o gorvoslattal élhet.
A játékos fellebbezési joga a következőkben szabá|yoztatik. A játékosnak joga
van a klubnak ama irásbeli határozatát, melyben vele a szeruődésmegszüntetésétésannak
okát közli, akézhezvételtől számitott 8 napon
b e|i| az alszövets ég intézőbizotts ágáho z m egfelebbezni. Az intézőbizottság köteles a felebbezésbeérkeztétőIszámitott tsznapon belül a
játékost és a klubot kihallgatni és itéletet
hozni. Ez ité|et ellen mindkét fél további
felebbezésselélhet a szövetség tanácsához, i|lewe felebb ezésj tanácsához' E felebbezések
.
az ité1'etme gho zatalától éskihirdetésétőI számitott ugyancsak 8 napon belül nr,'uitandók
be' A beny'ujtástól számitott ujabb tiz napon
beltil koteles a tanács, illewe a telebbezésitanács a felebbezést elintézni ésvégzésétmeghozni. E végzésellen további felebbezésnek
helye nincsen. A végső forum döntését közli
az országos futballszövetség illetékes szervével, rnely a nyilvántartásbavétel fenntartását,
illetve megszüntetését eszközli. A szövetség
ilyen jogának gyakorolhatása Szempontjából
minden szerződésnak tartalmaznia kell egy

Jubikumi mérkőzésaz 1920-as éaekközepén
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|dalzu|át, hogy végső forumként a szövetségnek van joga dönteni a szerződések fenntartása, Vagy megsemmisitése felett és az i|ynemü döntések többé már birói uton sem támadhatók meg.
7. Jelen szerződés,annak terminusai és
feltételei,a megsziintetéséreés |ejárására vonatkoző megállapodásai mindenben a1á vannak vetve a labdarugó szövetség szabá|yainak,
valamint a szövetségi szervek idevágő határozatainak. Ép"n ^Jé,t teljes védel''íet ny'ujt
játékosnak és egyesületnek egyaránt, ha valamelyik félnek e|járása nem felelne meg a szövets ég szab á|y zatainak.
8. A]ulirott játékos a szabá|yok gondos
áttanulmányo zása után kötelezöleg kij elenti,
hogy aláveti magát e szerződés pontjainak és
feltételeinek,mellyel szemben szerződő Hub
kötelezőleg kijelenti, hogy nevezett játékosnak Kelecsényi Ferenc urnak hetenként 32
pengőt fizet és pedig 1926 atlg. |_tő1 1927.
julius 31ig, továbbá hetenként..-..
pengőt
f l z e t I 9 2 . .* . . t ó | I 9 2 . - . . . i s .
9. Jelen szerződés me{szünik, illewe
befejeződik 1927 julius 31-én kivéve azt aZ
esetet' ha közös
megegyezéssel, illewe a
szövetség megfelelő szabá|yai alapján azt Tneg
nem ujitották'

Áz WE-stadion

Esetleges ujabb, illewe ktilon feltételek:
Minden megnyert bajnoki, díj vagy
nemzetközi mérkőzés után 32 pengő, eldöntetlen után pedig 15 pengő jutalom Kelecsényi Ferencnek játékaesetén.
le|en szerződés a|áirás előtt felolvastatott éSaláirással hitelesittetett.*
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szerződ,ésteredeti helyesírással közöljük.

A dokumentumot

if.

Kelecsényi Ferenc, a

sportoló fia bocsátotta rendelkezésünbe, Az eredeti példány a Helpörténeti

Gyűjtemény tulajdonába került.
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,,Ző(d szigetek'' Ujpesten, 3. tész
A Farkas-erd ő é|etközösségei:
homokpusztagyep
gyasztják. A díszes mintázatll bogarak érdekessége,hogy sztnte mindegyiküknek más és
más a míntázata, Osszel gyakori a mácsonyafé|é|&ez sorolt vajszíníí ördögszem (Scabiosa
(Agrimonia
ocbroleuca)ésa sárgairágí'pórlffi
jellegzetes
korábban részétképezte a mai Városliget és sp.), ame|yek a száraz gyepek
növényei.
Népliget területe is'
A kis tisztások szélénsokkal vá|tozatojellegzetes
A gyepben é|ő védett és a
sabb cserjeállománnya| ta|á|kozharunk, mint
társulásalkotó fajok nagy száma azt jelzi,hogy
az erdő más részein.Megtaláljukitt az illatos,
ez az értékeséletközösség a legősibb része a
fehér virágu közönségu fagnlt (Ligustrum ualFarkas-erdőnek.
gar,e), ame|y ősszel érleli mérgező, fekete terEltávolodva a Káposztásmegyer I. lakómését,ésa piros bogyós sőskaborbolyót@er,berb
telep utolsó h6zaitó| az erdő képe megváltouulgaris). Itt-ott előtűnik a csíkoskeaker,ógő
zik. Mind gyakrabban előtűnik az etdőtalaj
(Eionynaus europaeus),amelyet a kiilönleges
és
kaücs'
aIő| az alapkőzet, a dunai homok
jellegzetemegjelenésíípiros és narancssárga színű terEnnek megfelelően a novényzet is
mése miatt díszcserjeként is ültetik. Az ersen átalakul ' Az erős napsütésnekkitett dombdőben innen kezdve egyre gyakrabban találoldalakon jelennek meg a szárazságútrő gyekozhatunk a aarjritiiaissel (R-harunuscntbartimegpek, amelyekben a virágzási idejüknek
cus), ame|y fekete terméseit ősszel hozza. Nefelelően mindig más ésmás növényfajok díszvének megfelelően szúrós tövisekkel renlenek. Már kora tavassza|megjelennekafarkas
delkező cserje'
kutyatej (Eupborbia Epar,issia) vékony levelű
A homokos tisztások széIénésa kicsiny
hajtásai. Ma1d az idő előrehaladtáva| mindvölgyekben a fenywesek mellett a homoktalajt
inkább domináns növényeivé válnak a terület
is kedvelő fehér. (Populus albn), és szürkenyór
nyílt és zárt gyepeinek. A teriileten megtalál(Populus canescens)a gyakori. Ezek az egyedek
seguieripusztűi
kutyatej
ható még a
@uphorbia
ana) is, A kutyatej e|virágzása után boruoki a két faj szárazságú3rőcsoportjába (ökotípus)
tartoznak, hiszen a nedvességkedvelők az árpimpók (Potentilla arenar.ia)százaitóL sárgállik a
terek gyakori növényei. A Farkas-erdő homodomboldal' A Farkas-erdőben ilyenkor egyekos részein messzire nyrrló győkérsarjaivalter(Sti.
fu.ualón1baj
a
védett
dtil itt ta|áIhatő meg
jeszkedik,
ezért ezeken a részeken a kisebb
pa sp.). Később fészkes virágzatí, lila színű
méreúi,bokorszerű példányai is gyakoriak. A
imoltík (Centa'urea sp) és iistdkös göngikék
nyárasok területén sokfelé előtíínik a homo@,Luscaricomosum)virítanak a tisztáson. A hokos alapkőzet, amely ősszel ^gapjas tintagom(Asparanyúlárnyék
mokos részeken gyakori a
gus fficinalis). Ennek a növén1nrek ágszeríí' bónak (Coprinus clruatus) biztosít megfelelő
levelei vannak, és fiatal hajtásai édes ízíi,ek. létfeltételeket. A' gyapjas tintagomb a egészen
friss állapotban, amikor lemezei még hófeTermesztettváItozata a közismert spárga. Ha
hérek, fogyasztható, de szeszes ital hatására
nöközelebbről mégvizsgá|juk az eIágaző
mérgezővé váIík. Az idősebb gomba tervén1.t,akkor szinte mindig megtaláljuk rajta a
mőteste tintaszerűen'elfolyósodik. A' nyfufás
spdrgabogarakat (Crioceris asparagi). Ezek a
szomszédságában egy kis tisztáson találjuk
bogarak csak a nyúlárnyék hajtásait fo-

A rákosi homokpuszták
pusztagyepeinekegyik utolsó maradványátlelhetjük fel
a Farkas-erdőben.A hajdan
nagy kiterjedésűélőhelpek
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ezüstfákkal övezve a Farkas-erdő kicsiny
hornokttjuis (Hippopbae r,hamnoides) populáciő)át. A Homoktövis utcától néhány méterre
található állomány csak hím egyedekből áll'
Ez arra utal, hogy valaha egy véletlenül idekerült magból fejlődött ki .gy cserje, amely
ivartalanul szaporodott tovább. A homoktövis
'Újp"'t"''
természetes pbpulációi már csak
találhatók meg egyedü| az otszágban,
Nem sokkal a Káposztásmegyer II.
lakótelep e|őtt a Homoktövis utca átsze|i a
Farkas-erdőt. Azút túloldalán a Megyeri útig
folytatódik a lomberdő gazdag Iágyszáru- és
cserjeszinttel. A lágyszárű,nóvények közül a
tayaszi erdő dísze a soktérdíísalamonpecsét
@olygonatum odoraturn), de a szemölcs ellen
használatos uérehwllőfecskefi (Cbelidonium
maju) is sokfelé megjelenik. A Homoktövis
utcát keresztezve egy szélesebb ösvényhez
érünk, amely az erdőbe yezet. Itt egy vassorompó zárja e| aZ ntat a gépkocsik elől. Ahol
az aszfa|ílt megszakította aZ erdő folytonosságát, ott az útszé|enagresszívan terjeszkedik
1 parlagfíí (Ambrosia artemisiifolia). Ez az
Eszak-Amerikából behurcolt növénv. amelv a

mind több ember életétmegkeserítő pollenallergia fő okozója, ott tud gyökeret ereszteni,
aho| az ember elpusztítja az etedeti, természetes növénytakarót. Miután ezeken a helyeken gvökeret eresztett, hihetetlen gyorsan elszaporodik, ésallergi át okozó vir ágp or át szétszőrja. Ha valaki karbejár)a a Farkas-erdő e kicsiny szegletét,akkor megdöbbenéssel tapaszta|hat1a, hogy a megbolygatott erdőhatárt
mennyire ellepte már a par|agfí3'.
A parlagfíítömeg szinte hadseregkéntveszi körül ezt a
kicsiny er dőr észletet,mintha arra várna, hogy
az embet erdőromboló munkája újabb életteret szabadítson fel számára. Néhol az erdíóbe
is behatolt már a parlagff3'a nagyobb taposásnak kitett ösvények mentén' de innen nem tudott továbblépni,mért az erd'ő bonyolult életközösségébe nem volt képes,,befurakodni''.
' A káposztásmegyeri Farkas-erdő nemcsak {Jjpestnek,hanem Budapestnek is fontos
természeti értéke,ezért minda4nyiunk érdeke
azt |dvánja, hogy a Farkas-erdó és az erdőt
|<tsérő
természetestársulások még sokáig szolgá|ják az itt é|őkn1nrgalmát éstisztalevegőjét.
@olytatjuk...)

Zórt bomokpusztagyep árualányh ajjal
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Domoros MÁrvÁs

Berda Jőzsef születésének100. évfiordulőián
Domokos M;átryáslevele Berda Józseftrek

Kései szé|iegyzet egy kiadói levélhez
Berda J6skabátyánk Égnil Elégni! címííverseskön1we19ó4. novembervégefelékészültel
a ZrínytNyomdában. A kön)nrnekkiadói szerkesztőjevoltam,akárcsakaz eIőző,1957-es,és
sok,,belsővihart''kiváltottOstor ésolajágnak,
amelyrreka versanyaga,kiváltképpena Csordán kivül, a Különös kaland, a Keresztlevéltánc, legfőképpenpedig a Sajnos című'nég5rsoros-,,Ami van, azvan/ ami nincs,az nincs.
/ Ha nincs szabadság_ / azértvan bilincs.''a frissenfeltámadtKádár.adminisztrációerőa berkeiben nagy felháboszakszervezeteinek
rodást váltott ki; a költőt becitálták az újpesti
rendőrkapitányságra, s jó néhány órán keresztiil, nem kifejez ettenaz úri társalgás hangján faggatták,vallattákversginekpolitikai hátteréről és jelentéséről(ami egyébkéntteljességgelfoloslegesvolt, hiszen ezeknek a
igazán nem volt
verseknek megértéséhez
szükségSherlock Holmes vagy Poirot mester
..).
nyomozói éleslátására.
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AZ t964. december 2-án kelt levelemel kell mondanom,
nek a teljes megértéséhez
hogy az ostor és olajág miatt Berda József
személye és költészete eleve mindenestiil
gyanússá váIt az adminisztratív és ideológiai
hatóságok szemében,ami egyebek közt azza| a
következménnyelis járt, hogy az Ostor ésolajágat követően hét esztendőnek kellett eltelnie,
míghozzájárultak a {óhatőságok ahhoz, hogy
ettő| a költőtől ismét megjelenhessék egy kotemyi új vers. ,,A kegyelmesúri zavar'' emlegetése(Berda szavajárása,amivel az irodalompolitikai Walhalla isteneit ésfélisteneit illette)
nem volt tehát alaptalan, de emlékezetem szerint akkor, a politikai klímát meghatátoző
hruscsovi érában,s zz ílj gazdaságsmechanizmus ábrándjának az időszakában retoruiőta
már nem kertilt sor. Utólagos irodalompolitikai vagy hivatali mennydörgések emlékétnem
őrzi a memőriám,bár va|őszíníí,hogy az o|yan
versek, mint a Kutyanyelven kétsorosa_ ,,Bárki bármiként ugat: / mindig lesznek k.gyurak!'' _ ,vtry a Két ktilönféle őrületben, ami
egyformán marasztalja el a nyilas tébolyt, ésa
bolseúk diktatúrát _ ,,Mindketten olajat ön.
töttetek akkor / a hirtelen elterjedt 6jzre. /
Csak egyre emlékezhetünk ebből: / az égig
érő hullabűzte!,, _, aztán aYá|asz _ ,,Olálkodók falkája / szimato|gat utánad. / Durrants
rájuk alulró| / s rázd meg jól a lábad,,, -, a
Rögzítés I952-bőI - ,,Minden fiil hallgat, /
minden szem figyel. / Emberi ész mindezt /
hogy bírod el?!''-, a Kartoték _ ,,Bolond
bürokratáka t |áttáI késő / este eg.y alagsorban
szortirozni. / Feleljetek felelősen mindenkor
értelmes / E|mék: élet-e ez, hivatás-e, vagy /
ronda foglalkozás
élednket megrontó
csupán?'' _ s a Gondolkozzatok|. _,,F'zer|<l|encszáztizennégyóta nincsen / béke, csak
hébe-hóba feg1werszünet./ Mikor nyerikviszsza végte nemzetek s eg1méniely / emberek
bitangba veszett esziiket?!', _ ésmég sorolhatnám, bizonyára nem kerülték el a kartotékszoÍtíÍozóbürokraták, a hivatásos éshat. eng.
(fel)jelentésírók figyelmét, akik minden
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bizonnyal tá)ékoztatták az í1 Berda-kötet
szellemiségétő|a,,kegye1mesurakat''.
A levélben említéstörténik a visszajuttatott kéziratokról. Ennek aZ a magyarázata,
hogy ezek a szó szoros értelmében,,kéziratok,,
voltak; Jóska bátyánk apró cetlikre tintáva|
rótt sorai, amelyeket a nyomda számára mi
magunk gépelttink le baráti jőszo|gáIatképpen, aZ eredetiket pedig visszaszármaztattam a
költőnek, mert ezekke| a kéziratokkal ő valósággal flzetett is a jó embereinek, újpesti
mesterember mecénásainak.
Másodikán kelt levelem vétele után
nyomban betoppant a valamikori New York
Kávéház negyedik emeletén ta|á|ható Szépirodalmi Könywkiadó szerkesztős égébe,kezében elmaradhatatlan kopottas aktatáská1áva|,
amelyet a legenda szerint Kosztolányi Dezsőtő| kapott ajándékba, aki nagyon Szerette
annak idején az ő verseit, s 1931-ben széplevélben fejezte ki elismerését.BerdaJóska bátyánk ezt a l(osztolányi-levelet is állandóan
magánáL tartotta; ez vo|t az ő kö|tői személyi
igazo|ványa, 1964. december 4-i dátummal
nekem is dedikált egy példányt új kötetéből:
,,Domokos Mátyásnak meghatódott örömmel
azért, hogy ez a kőnyvem megjelenhetett!
Berda Jóska'' _ ta|án mondanom sem kell,
hogy éncsupán eszközevoltam a jó üg1nek. A
,,meghatódott öröm''-ben, visszatekinwe leg-

alábbis érzem, a költő szorongása is ttikröződ1k, al<saz e|őzmények miatt csak akkor
hitte el, hogy hét esztendő után valóban megjelenhet újabb kötete, amikor kezébe foghatta végre a tiszteletpéldányokat.
Az íi évezredbőI visszatekintYe aZ
Égnil Elégnil históriájár a és anyagára,.bár|<l
olvasója nwgtáZhatja ma is, hogy az idézett és
metszően éles- ahogy ő mondaná: ,,vitriolos''
_ verseken túl a kötet máig sugárző ko|tői
mondaniva|őja az a koltőerkolcs és emberi
magatartáq amely Berdát egész életében
jellemezte. Lz E|ég volt! című felejthetetlen
ésmegindító négysorosragondolok:
Csak gyomrom által tudtok mega|ázni,
emberségembensoha.
Ho gy hazugságot hanlgságr a ha|mo zzak?
Inkább vigyen el a Szent Mihály lova!
Az ember azzaI a költővel, akit szeret,
folyton-eleven, de folyton-változó víszonyban é1,s noha az Egn1| Elégni! ,,it||ám1ása1,,,
amelyek kihívhatták volna,,a kegyelmesurak''
nyilvános hangját, ugyanű'gy villámlanak ma
is, mint majd' neg1wen esztendőve| eze|őtt,
mostanában mégis egyre többet gondolok az
éLettő| búcsúzó koltőnek azokra a verseire,
amelyekben nemes szomorúsággalvonta meg
a mawar kóltészet történetében egyedülálló-

Balről Antaffi Gyula újstígíní,
író, BerdaJózs{ ésSzőnyi Istuán,a festőrnííaész
zebegényi
kertjében1958-ban
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an kiilönöS sorsú' ágyrajárő szegénylegény den korban - ma is _ dermesztően időszeríí'
kö|tő pá|yájának és éIetűt1ánakvégső mérlevallomást írt magyar költő a reményekkel és
gét.Kevés ilyen megrázó őszinteségíí
ésmincsalódásokkal roskasztó 20' század során.
Elvitte a huzat
A mostani, majdnem szívem szerinti
Haza se adta meg nekem azt az örömöt-irgalmat,
hogy kimondhassam végre;köszönöm, hogy
emberszámba vettek azért,mert én is
tettem valamit az emberi méltóság
tiszteletben tartásáért,hogy undorodottam a
hazudozástól mindenféle értelemben,,b ármiként
fújtis a széI,divatozott a dőte divat. En
már győgyíthatatlan betege vagyok eme elvi
konokságnak. Hazudjanak helyettem az új
okosok, akik mindezt csak pénzértteszik, legyenek
akár öregek, vdry fiatalok'
Most' 2002-ben ezitígazán szíven'S gondolom, nemcsak engem.

Domokos Mátvás

wl*
t

r,enrJelkezésiinkre.
A kéziratokatésa fén1képetSiposAron bocstította

24

Ú'P--{$"Í:i

Kiizlemőn1ek

HmmeltN Laszró

Semsey AJadát
Qpest történetét leginkább
olyan személyiségekbefolyásolták, akik nem voltak a település szülöttei, távolabbi vidékÍől érkeztek. Mildenberser
Márton, az első telepes budafoki, az a|apító
Károlp család Szatrnár megyei, Ugró Gy-ula, az
utolsó főbíró és elsó polgármester nagykőrösi
származásű volt. Semsey Aladár, a két világháboru közötti időszak meghatározó alakja sem
volt született újpesti- ErdéMen, aHáromszék
megyei Málnáson látta meg a napvilágot 1872ben. Széke|y-magyarszülei megengedhették
magukna\ hogy tehetségesésszorgalmas fiukat
a nagyszebeni elemi iskolában, ezt kóvetően az
ottani Allami Főgimnáziumban taníttassák.Innen Yezetett Semsey Aladár utja a brassói
tudományegyetemre'majd a Budapesti Királyi
Magyar Tudományeg.yetemre' ahol 1894-ben

Az egkoú polgrÍnneste,l.
arcképearcbía feluételen

Hír.esr'íjpestiek

diplomát szerzett. Frissen végzett jogászként
közel két éig a székesfővárosbangyakornokoskodott, Hódossy Imre üg1ruédkamaraielnök
irodájában, majd a millennium évébenErdélybe
hazatéwe Brassóban, Mihálovits Béla társaként
ügyvédi tevékenységbe
kezdett. Megnősült, egy
polgárcsaládbő| szátmaző lány,tv ezetettaz oItárhoz. Fiuk, a|<:tZo\tánnévrekereszteltek,189óban született.
A fiatal jogász 189ó-ban állami hivatalnok, Brassó megye közigazgatási gyakornoka
lett. 1897.b en már várme gyei a|számvevő, 1899ben vármegyei a|1egyző,helyettes áwaszé|<l
i|.
nök, 190 1-t ő| jár ási főszo|gabíró volt. Felesége is
aktív szereplője volt a közéletnek, ő szewezte
meg a karitatív célúBrassói oltár Egyesületet.
Az első világháboru dontó vá|tozást hoZott a Semsey család életében.Szociális probLémákjelentkeztek,ameiyeket az 1907 őtavármegyei főjegyzői tisztségetellátó tisztviselő csak
nehezen tudott orvosolni. 1916 őszénRománia
hadba lépettaz antant oldalán, ésa román királyi hadseregbenyomult Dél-Erdélyterületére.A
felvonuló osztrák-magyar ésnémetcsapatok rövidesen kiszorították a hódítókat a Kárpátokon
tulra, de Semsey Aladár számáta így is szomorú
tapaszta|atokateredményezetta román uralom
pár napja. 1918-bana háborúvégetért,Erdély
román megszállási övezet |ett. Lz űj kozigazgatáSigén}t tartott volna Semsey szakértelmére,
ő azanban nem kívánt eshit tenni a román kiráLyra,így csa|ád1ávalegyütt elhagyta Erdélyt.
Budapestre atazott) ahol fegyelmezett á|lami hivatalnokként munkára jelentkezett a
Beltigyminisztériumban. Az itt kapott beosztás
szerint t9I9 tavaszánVeszprém megyei hivatalt
látott el, a frontról hazatérő katonák panaszait
vizsgáIta ki. A Tanácsköztársaság idején hivata|átó| megfosztották, újfení munka nélktil
maradt.
A tanácshatalom bukását követően azonban fontos feladatot kapott: 1919. okt. 2-t hatállyal kineveztékPest vármegye törvényhatósági bizto sává, é'saz önkorm ány zatátó| átm eneti l eg
megfosztott lJjpest váios élérehelyezték.

UtBfjJti
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Semseynek nem lehetett könnÉ dolga,
mikor az öná||őságukra féltékenyen őrködő
űjpestiekkel el kellett fogadtatnia önmagát, hiszen aZ idegen közhatalmat képviselte.Fáradozása nem volt hiábava|ó, 1922 őszén a polgármester-választási blzdelemben Sza|ay Sándor
ellenjelölttel szemben 47 szavazatnyitöbbséggel
győztes maradt.
Polgármesteri hivatali ideje alatt
a város virágkorát élte.Kiheverte a háborúésazaztkövető forradalmak okozta megrőzkódtatásokat.A városközpont ekkor

nyerteel mai arculatát,felépültaz UTE-stadion,
szobrot állítottakaz első világháborúáldoaz l923-as árvíz károsultzatainakemlékére,
jainak számáraa város által emeltetett,címerrel
épültekazlrán,1,tDániel ésa
díszített|akóházak
Baross utcában, valamint a Mátyás téren.
E,lkészülta postapalota,a sziLőotthon, a mai
fupád Kőrház főépülete.Kulturális térenis fellendiilésthbzott ez azidőszak.Fiúnevelőintézet
létesült a Clarisseum sza|ézirendházban,
emeletráépítéssel
alkalmassátettéka FerencJóa Kanizsai
zsef (ma:Tanoda) tériiskolaépületet
befogadására,
Dorottya Leánygimnázivm
átadtáka Fa- ésFémipariSzakiskolát.olvasókörök, kulturális és karitatív egyletek, baráti
korok tucatjaiműködtek Ujpesten.
Az ipar fejlődéseis számottevő volt,
soránMagyar
hiszena trianonitertiletveszteség
országelveszteftea vidékiipari központok köztil
Pozsonyt ésTemesvártis, ígyUjpest a főváros
utáni második-legnagyobbgazdaságiközpont
lett. I923-ban megkezdődött a terme|ésaz
Ujpesti GyapjúfonóésSzövőgyárban, a Brown
Boveri Művek Villamossági Rt.-ben, a Cérnagyárban, az Újpesti Szóvőgyárban. A fellendülésnekdemográfiaihatásais volt, a város
a budapestiagglomehetvenezres|é|ekszámával
lett.,A felsorolt
telepiilése
ráció legjelentősebb
eredménypkvá|tozástindukáltak Ujpest közis: a település1'929-benmár meigazgatásában
gyei jogu város.
SemseyAladár a kozéIetmegbecsültalakja lett. Az Ujpest rendezett tanácsúváros.
kiadványígymé|tatDíszalbumc. reprezentatív
ja a po|gfumester
érdemeit:
,,Dr. SemseyAladár
város
közönségének
méltónakbizonyult Ujpest
biza|máta, méltónak bizonyult közigazgatási
múltjához,mert megválasztásaóta, pártszem-

26 urP.ssll
-f-a

2M? tu!^

aJ 1n .

pontokon felülemelkedvevezeii a város ügyeit,
aI, va|agének'szeretetreméItőságáv
és egyénisé
e| osztatlanul
égév
mint energiájánaktörhetetlens
bír)aa városközönségénekbiza|mát.,,Semseyés
családja minden bizonnyal1ó|éreztemagátUjpesten'A polgármesterházatvásárolta Szi|ág5n,
út 18. szám alatt, a vasútállomásközelében.
(lrtrapjainkraaz egykor gyönyöríí villa romos
visszaemlékezése
állapotbanvan.)Régiújpestiek
szerint a polgármestertreggelentefiáker szállítottahivatalába.Feleségeis társadalmiszereplő lett, az újpestiKatolikus Nőszövetség,I Ma.
gyar fuszonyok Nemzeti SzövetségeQpesti
Fiuk,
Osztályának e]nökekénttevékenykedett.
orvosszilész-nőgyőgyász
Zo|tán
Semsey
dr.
ként dolgozott a szülőotthonban, és szintén
Qpesten élt.
SemseyAladár hivatali páLyá)ánakegytk
csúcspontjaaz Egyesült Allamokban tett látogatásvolt, amelyrevárosi közgyűlésihatározat
kértefel őt. 1930.március I5-én résztvett a
New York-i Kossuth-szoborleleplezésiünnepahonnét,,igensokAmerikábanélőújpesti
ségén,
honfitárbunk szeretetteljesüdvözletével tért
issza,, - írtaUgró Gy'ula. A polgármesterekkor
már második hivatali ciklusát töltötte, 1930
megjanuárjábana vá|asztásokeredményeként
hivatalában.
erősítették
tetőző w|ágBár a harmincaséveke|ején
gp.,t.t is érintette,azonbana
gazdaság1válság
város viszonylag hamar kiheverte ezt a meg.
rázkődtatástis. Nem véletlen,hogy az itt élő
emlékeztek
nágyszüleinka boldogbékeévekként
ídősza|<ra,
erre
az
vissza
viharfelhőkgyülekeztek
A éltizedvégére
Európa, MagyarországésígyUjpest felett is. A
fokozód'ő háborús készülődés'a társadalmi
politikaimegnyiMnuláa szé|sőséges
ellentétek,
sok komoly kihívásokeléállítottáka korosodó,
megfáradtpolgármestert.1938-banEndre László alispán nyomásáralemondott hivataláról, és
visszavonulta közé|ettő|,
Semsey Naóár nyugállományukéntélte
meg a másodikvilágháborút,a hatalomáwételt,
a főelvesztését,
Úí.'. város fiiggetienségének
-ban
hunyt
el.
3
is.
1
95
városhoztörténő csatolást
A mindeddig leghosszabbhivztali időt kitöltő
újpestipolgármesterhalálábanis húmaradtvárosához,családjávalegyütt a Megyeri úti teme.
tőben nyugszik.
Neiet parkviseli Újpesten. E
Híra újpestiek

A régi Szentlélek-kapu Brassőban a Cenkkel htítterében

A Háromszékmegyei Málekkortájt fejlődésnek indult' )őva| flatalabb
nás, Semsey Nadár szúIő- Ujpesttől, mégis felfedezhetünk néhány közös
fa|uja,kicsiny településvolt. vonást. Brassót ugyanazok az tparágak jel|eMég 1910-benis csupán854 mezték,mint Ujpestet, igaz, a Ía-,bőr- éstexlelket szám|á|t, és bár
tilipar mellé ott felsorakozott az éIe|miszer-

vasútállomással, postahivatallal ésteIefonnal is
rendelkezett, egyetlen vonzereje mégis a
közeli gyógyforrás volt. Nem csoda tehát,
hogy a tanulni vágyő Semsey Aladárt szülei
nagyszebeni iskolába íratták be. A szász város
közel harmincezres lakosságáva|, kózintéz_
ményeivel, patinás múItjáva| megfelelő
kereteket biztosított az ambiciőzus fiatalember fej\ődéséhez.Adöntő hatás azonban Brassóban érte. A Kolozsvár utáni második lep'nagyobb Erdélyi város kultu r.áIis, gazdaságiés
kózigazgatási központ is volt. Bár a magas
hegyek közé éke|ődött, falakkal, bástyákkal
köriilvett település döntően ktilönbözött
az
Híres újpestiek

ipar is' A másik közös vonás a kétváros etnikai
ésvallási sokszínűsége
volt. Brassóban maryarok, szászok, románok éltek eprrnás mellett,
katolikusok, görögkeletiek, protestánsok, zsidók gyakorolták hitiiket. Bfu lakosságszám
tekintetében{Jjpest előbbre járt, hiszen Brassónak 1910-ben is még csupán neryenezeÍ
lakosa volt, de a polgárosodás tekintetében
egyértelműen a naw hagyományú erdélyi város volt előnyben' Semsey Aladár Brassóban
sajátította el egy sokszínű, népes város
vezetési technikáját, és ezeket az ismereteit
szerencsés módon gp.'t
feIvtrágoztatásának
szo|sá|atába áI|itotta. Á
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^z Ujpesti Helytörténeti Gyííjtemény
megteremtője
ezértBudapesten élő öccséhez költözttink. Itt
Gyííjteményünkaz idén ünaz Obudai Reálgimnáziumban folytattam tanepli helytörténeti kiállítóhellyé nytIvánításának30. év- nulmányaimat. Erettségi utánaz akkori nehéz
fordulóját. Ez alkalomból ke- elhelyezkedési vis zonyok közott a T atai J ár ás_
resttik meg Neogrády Lász|őt, bíróságon találtam magamnak munkát.
_ Bírósógi irodóból bogan került katonai
múzeumunk létrehozőját, A Megyeri Uti
Altalános Iskola nyugalmazott t^nái^,a Ma- pályár"a?
_ 1'936_banvonultam be tényleges kagyar Honvédségny'ugállományúalezredese
tonai szolgá|atra a légvédelmi tizétséghez,
munkássását I993-ban a Íőváros Pro lJrbe
majd a Ludovika Katönai Akadémia elvégzése
díjja|,Új{estdíszpolgáricímmelismerteel.
_ Laci bácsi,kérem,rrleséljen
ltán a honvédséghivatásos tiszti állományába
néhányszőkerültem' A második Bécsi Döntés után
ual ifirísógdről!
_ I9L4. május 1l-én EtdéLyben,ZI|a- (1940) Kolozsváron és Marosvásárhelyen,
majd később Budapesten teljesítettemkatonai
hon sziilettem. Edesapám a. helyi bank főkönyvelőj e volt, édes
anyám a háztartástvezet- szoIgá|atot. Ekkor nősültem meg. 1945 januárjában orosz hadifogságb4 estem. A romániai
te. A középiskolát bátyámma| együtt a zllahi
WesselényiKollégiumban,Ady Endre iskolá- focsani hadifogolytáborból feleségem és a
jábankezdtem.
moldvai csángó magyarok segítségéve!szabadultam ki. Ezt követően Budapestre jöttiink
1925-ben édesapámtragikus körülméegyiitt; és a budai Várparancsfeleségemmel
nyek kozött elhunyt, édesartyámegyedül
j,elentkeztem
szo|gá|atra' El is
nehezen tudta nevelésünkgondjait váIIalni, nokságnál

Helytönénai

Gyíljteményaz lsnón út 5. szám alatt. A felz.lételaz 1980.as éaekelejénkénült
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kezdttik azú)jáépítőmunkát, aIÍU2 Vasút- és
Hídépítő század parancsnoka lettem. A romokban heverő orczág több vasútvonalát és
hídját építetttik újj á'
- Tud,juk,hog tagja aoh annak n katonai
bizottsdgnak, arnelyik felkutatta, ésaisszahozta az
184849-es szabadsógharc zószlőit a Szoajetuniőből' IxIag élménylebetett ez akkor.
_ A legfontosabb űjjáépítésimunkálatok befejezése után a Budai Várban levő,
akkori Honvéd Levéltár ésMúzeum parancsnokságához osztottak be. 1949-ben a szabadságharc centenárium i |<lá||ításfua
készültünk a
Nemzeti Múzeumban. Anyaggyűjtés közben
rádöbbenttink, hogy a katonai zászlík hiányoznak. Felkutatásukban én is részt vettem.
Kiderült, hogy a zász|őkat 1945-ben egy orosz
százados felismerte, Devecserbe szá|Iíttatta
egy zsálanány gyíijtő alakulat va gonj ában. Innen a-vonatot Bécsbe fuányttották. A Bécsi
Hadilevéltár Yezetőjét'kerestiik meg az igy_
ben, tőle azt aZ információt kaptuk, hogy a
zászLők Varsóban vannak. A lengyel főváros_
ban kérdésünkre viszont ^Zt a váIaszt kaptuk,
hogy a zász|őkat továbbvitték Moszkvába. Itt
sikerült végül visszakapnunk az ereklyéket.
N"gy örömmel,
ünnepélyesen, díszszázad
kíséretében szállítottuk őket a Ferihegyi
repülőtérről a Nemzeti Múzeumba. A kiállítás
befejeztéve|a zász|ők a Budai Yátba, a Hadtörténeti Múzeumba kerültek. amelrmek nem
sokkal később megbízott p.,",,.,,'ota lettem.
195i-ben hadimúzeumi szolgálatom megszíínt, és 37 évesen őrnag5,ként ,,nyugállományba helyeztek''.
_ Mikor került kapnolatba Újpesttel ésa
tantÍripdl7tÍaal?
Időközben kozépiskolai történelemtanári diplomát szereztem. Ekkor talá|tamtanári á|Iást lJjpesten. A Megyeri Uti Ntalános
Iskolába kerültem, majd ugyanott később
igazgatőhelyettes lettem. Iskolai munkám
mellett nagy érdeklődésselfordultam Újpest
helytorténete felé. Kü.lönösen Ugró Gyula
egykori polgármester Ujpest című monográfiája volt rám nagy hatással. Ezenkívül a Szabó
Ervin Könyrtár igen bő forrásanyaggaI á|It
rendelkezésemre. 1955-ben határoztam eI,
hogy a diákokat is bevonom a munkába; helytörténeti szakkört szeÍveztem, és nagy örömömre a fiúk éslányok egyarántnagy lelkeseInterjú

déssel vettek részt a helwörténeti kutatómunkában. Fő foglalatosságunk lett ókori
cserépmaradványok győjtése, fő|eg építkezések, szántások területén. Igy fedeztük fel
például a Babits Gimnázium építésekor
aszarmata és kelta lakóterületek maradványait. A
helytörténeti munkám így a sza|d<ör keretében folytatódott. A talált anyagokat részben
aZ ewre bővülő iskolai gyűjteményben helyeztük el, részben múzeumoknak adnik át.
- Volt-e különösen ernlékezetesélménye
ezzel kapcsolatban?
Egy alkalommal a Balaton-parti Fenékpusztán nyári táborozáskor a diákokkal
nagy mennyiségű római pénzérméttaláltunk,
amit a Keszthelyi Múzeumnak adtunk át.
Helytörténeti szempontból a legjelgn '
tősebb eredményünk Károlyi Lász|ó gróf
tel ekel ad ási ir o dája anyagának f e|tárása volt. A
Jőzsef (ma: József Attila) utca 38.-ban mííkodott hivatal iratanyagát és a család áIta| a
második világháború a|att itt letétbe helyezett
könyveket az épi|et pincéjében fedeztük fel.
I974-ben adtuk át a kb. 40 csomó iratanyagot
és 150 térképetaz országos Levéltárnak, a
1 10 kötet könyvet pedig az országos Széchenyi Könyvtárnak.
- Hogyan sikeriih egrben tartanL beru.atatni ésfejleszteni a gyűjteruényt?

A g, t.íjrcn én7 színhriztrjrténeti ttÍrl cija
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_ A helpörténeti munka időközben országossá vá|t, számos konferenciát rendeztek,
melyeken rendszeresen résztvettem. 1957-tő|
a }Jazafras Népfront keretén beltil helytorténeti bizottság jött létre, mely előadásokat,
vetélkedőket szewezett, szakköröket működtetett. A hallgatók, résztvevőka további dokumentumok felkutatásában sesédkeztek. Az iskolai gyűjteményolyan nagy-|ett,hogy kerületi szintű bemutatást is lehetővé tett. A szakköri kereteket kinőve a meglévő anyagok részére a kerületi tanács |969-b;en a Templom
utca 10. szám a|,attbiztosított helyet.
Ebben az időben sok újpestilátogató saját fetajánlásával, adom ányáva| gyarupította az
anyagot. A tanulók, a szjJlőkésaz idősebb lokálpatrióták érdeklődése,valamint munkája nyomán megalakult a helytorténeti gyűjtemény,
melynek alapítási évét I972-{ól számítjuk. A
Venetiáner utcai iskola egyik tantermébekoltozőn.átekkor a |aá|lltás anyaga.Itt már rendezett
körülmények között, tárlóÉban mutattuk be a
meglévő fotókat, tárgyakat, írásos dokumentumokat. A Múvelődési Minisztérium a sqjteményműködési engedélyet 1977-ben adta ki.
1982-ben az iskola fe|űjításamiatt a kerületi tanács az Iswán út 5.-ben lévő lakó-

éptilet földszintjén biztosított he|yet számunkra. L gy1)temény működtetésében szakmailag nagy segítségiinkrevolt Gerelyes Ede,
a Budapesti Történeti Múzeum szakfelügye|ője, fenntartásában az újpesti tanács, majd az
végeztem
önkormányzat' N"gy örömmel
gyűjteményvezetői feladataimat, később már
nyrrgdíjasként.
Munkám során számos újpesti
lakos keresett fel kérdésével,problémájával,
igen jó
felajánlásával, sokakkal kötöttem
barátságot.
szolgá|t, amikor munN"gy örömömre
kám elismeréseként a fővárostől Pro Urbe
díjat kaptam, de az igazán nagy megtiszteltetés akkor ért, amikor Ujpest díszpo|gárává
választottak
- Milyen rna a kapcsolata Ujpesttel?
- A rendszewá|tás után rehabilitáltak;
nyrrgállornányű' alezredesséléptettek elő, lakást kaptam a II. kerületben. I996-ban a
g5íijteményvezetésétaz U)pesttől való nagy
távo|ság éskorom miattfájő szívve|abbahagytam. Azőta is folyamatosan nyomon követem
Ujpest és a helytörténeti ffitemény fej|ődését,rendszeresenkapom a kerületi információkat, ésa mai napig is biiszkénvallom újpestinek magam. !

Pohok, tdrlők, szekrényekaz ablaktalan helyiségben
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Városházi emlék
Eletem első munkahe|ye az
újpesti városháza volt. Ez az
időszak mindössze ó hónapig
tartott. Ezt követően új munkahelyre kerültem, ahonnan
43 éwe| később ny'ugdíjba mentem. ó0 éwel
eze|őtti utols ó v ár o sházi' élményem,,ahhoz a
naphoz kapcsolódik, amikor vtéz dr. Endre
LászIő,* Pest-Pilis- Solt-Kiskun várme gye (akkor még így |nvták Pest megyét) diktátor hajlamú alispánja hivatalos - mondhami megfélemlítési céIzatű_ látogatást .tett a váro*si
elölj áróság me gre guláz ására. Az ors zágos nyilaskeresztes vezetők |lire, vagy inkább hírhedtségemegelőzte érkezését.
L tfugya|ás a díszteremben volt. Engem kedves kollégáim valamilyen |átszatfe|adattal becsempészteka terembe. Az alispán
jelentéseket kért a főtiszwiselőktől, természetesen a polgármestertől; majd utasításokat
osztogatott, mint egy kényúra rabszolgáinak.
Erces hangja pattogott, mint a go|yőszőtó.
Kemény viták keletkeztek, s még keményebb
ledorongolások. Izzott alevegő: a megszégyenítés kimondhatatlan mértékíívolt. Ekkor
felállt dr. Szenyéri Ernő városi tiszti főigyész
_ akit mint a református gyülekezetünkvezető
presbiterét és ügyészétjól ismertem -, és
ugyancsak kemény, határozon hangon visszautasította az alispán dörgedelme s beszédét,azt
törvényellenesnek minősíwe. Majd a törvénysértések elleni tiltakozásul városi főngyészi
tlszt1érő|visszavonhatatlanul lemondott.

Döbberretes csend lett, bénító némaság. Majd felhangzott az alispán diktatórikus
és a főngyészt elítélő dikció;.a, és kényszersziinetet rendelt el. Nékem, aki elsőévesjoghallgató voltam, ez e|égtanulság volt, ésgyorsan megkerestem magamnak a teremből való
kijáratot. A negatív és pozitív példát egyatánt
elhoztam magammal életreszóló tanulságul.

*Dr. Endre Lászlőt a Népbíróságháborus bűntettek miatt 1945-benhaláIbüntetésseI
súitotta.

Felhívás
Keressük lJjpest régi emlé- tőségünknek, és r ö gzítjükvisszaemlékezés
ét.
keit: visszaemlékezéseket,A rendelkezésünkre
bocsátottanyagot^, Úirégi fényképeket,képesla- pesti Helytörténeti Gyűjteményben:1043
pokat, dokumentumokat és Budapest,BerdaJózsefu.48' helyezzükel.*
minden olyan személyes

emléket, amelyek városrészünk múltjához kötődnek. Amennyiben On szívesenmesél csaIádja, munkahelye történetéről, kérjük, jegyezze fel emlékeit, vaw je|ezzen szerkeszLeuelesláddnkből

*Ebben a rovatunkban
folyamatosan közöljük
olvasóink leveleit, szükség szerint szerkesztett formában,
esetleg rövidíwe.
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Könyvek Uipest múltiáróI
2002 márciusában
.i.

aZ U]pesu ő.oznlu-

r,-elődésiKör kezdemény.
ezésére,Újpest onkormányzatának anyags támogatásáyalmegjelent az lJjpest lexikon. A lexikon öt
témakörben foglalja össze a teleW
püléstörténetét.A
szerkesztőbizottság elnöke dr. Sipos Lajos. A
kötet főszerkesztője, egyben a helytörténeti
cikkek szerzője Hirmarrn Lász|ő, Főszerkesztő-helyettes, valamint az építészet-,
míivészetés irodalomtörtén'et témájú,cikkek szetzője:
Iványiné Konrád Gizella. Az ipartörténeti
szócikkeket Szöllősv Marianne, a sporttörténeti szócikkeket Fericsán Kálnrán, a tudomán1történeti szócikkeket Opauszki Viktória
írta. A kötetet dr. Bencze Géza, r1r.Czétényl
Piroska, dr. Estók János, dr. Hencsei Pál és
dr. Kerényi Iswán lektorálta, Banga Ferenc
Munkácsy-díjas grafiLrrsművész tewezte, Az
érde|áődő olvasók tájékoző dását me gkönnyíti
a kötet végépta|á|hatőtematikus mutató.
Az Ujpest lexikon megvásárolható a

meg.elent riportjainak válogatásaszőI az 1948ban Magyarorczágta érkezed görögség polgárháborus üldöztetéséről, menekiiléséről és hazánkban kialakult é|etéről.A betelepülők ésleszármazottaik vallanak arról, hogyan találtak
hazát náItnk, miként ápolják kapcsolataikat az
anyaországgal. Megszólalnak Makrisz AgameÍnnon szobrászmíivész,dr. Szabó Kálmán,
azELa^E görög tanszékénekvezető)e, dr. Ziszj
Kleoniki, a Bethesda Gyermekkórház főowosa
ésmások" A szemtanúkhiteles lallomásai eddig
kevésséismert történelmi eseményeketismertetnek meg aZ érdeklődőkkel, s tájékoztatrraka
görög nemzetiség mai é|etérőI,hazánkhozva|ó
viszonyáról. A kötet az Ujpesti Helytörténeti
Gyűj tem ény köny-vtfu áb an olvasható.
B erda Józs eÍ szav alóvef seny
A koltő születésénekszázadik évfordulóia alkalmából, március 7-én Berda JózseF sza,va|őYersen}t rendezett a Bródy Imre Gimnázium'
A. szervezők az í:jpesti középiskolák versmondóit látták vendégül.
Emléktábla avatás
Az újpesti Király utca 5. szám a|att, a jelenlegi
Szabó Ervin Könywtár fi,ókjának földszinti
fogadóterében március 6-án emléktáblát
avatott dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatőja. A tábla az öt ér,tizeddel ezelőtt, ugyanebben az épületben mííködő könywtáros képző
iskolának állít emléket.

Kossuth Kiadó könywesbolgában (Bp. fV.,
Csányi L. u. 38'), valamint a Libri újpesti
könywesboltjában: a Centrum Aruházban
(Iswánút 10.).
Helytörténeti

vetélkedő
Az Ujpesti Helytörténeti Alapítvány kuratóriMiként a madauma március 22-én 10 órakor, az Ujpesti
rak'.. címmel, PaGyermek- és Ifúsági l{ázban rcndezi meg a
padopulosz Filiko zépiskolai helytörténeti vetélkedőt. A zsíiri
posz beszélgetéseit ehöLe Hock Zo|tán, Qp"'t alpolgármestere.
dr. Eperjessy Ernő szerkesztésé- Kriszt Lajos Emlékére Alapíwány
ben 2001-ben jeJanlár 30-án _ ez(ltta| hetedik alkalommal _
lentette meg az
került sor Kriszt Lajos Emlékére Napíwány
Ujpesti Görög Kidíjl<losztó ünnepségére, amelyet évrő| évre
Kriszt L ajos, IJj pest egvkori főszámv evő1ének
sebbségi Onkormányzat. A kötet
születésnapján tartanak. A díj alapítőja dr. Karészletesen szóI a
poIy Lásző akadémilrus'Kriszt Lajos fia. Az
maryaroÍszágigörögök történetérő|
a 15.szá- alapíwány kuratóriumának döntése értelmézadtőI kezdődően napjainkig,ismerteti a ma- ben ,,az év köztisztvise|ője,, ez alkalommal
gyar-görög irodalmi kapcsolatokatis. A szetző Fritz Iswán né,az újpestipolgármesteri hivatal
I978 és2001 között ktilr;nbozőfolyóiratokban művelődési éssportoszt ályának munkatársa.
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