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A. Zenede születésekor az
elegáns Conservatorium
nevet kapta, később mindenki egyszeríen csak Zenedének nevezte. Hozzátartozott a polgárosodó világhoz. Remek helyre szüietett,
sohasem unatkozott, hiszen tan(tja lehetett a város pezsgő életének.
Hétköznapokon kora reggeltől a
szemközti piac vá|tozatos hangokkal köszöntötte: szekérnyikorgással,lónyerítéssel, kofák perpawarávai. Sőt, később villamos is csilingelt ablakai előtt. Mindig
hivatásáho z méItőan váIaszolt a város id.zeneteire: szárnyalő dallamokkal, hegedíí-

szővaI, zongoraakkorddal, fuvolafutammal..., amelyet olykor lakkcipős, matrőzblűzos leányok, olykor _ évekmúltán farmeres i$ak csaltak elő hangszereikből.
Pihenésrecsak vasárnap jutott ideje.
Ilyenkor délelőttönként a térmásik lakőja,
a református templom üdvözölte harang.
szőval, megköszönve, hogy az istentiszteleteken az áItala művelt fiatalok
milyen szépen éneklik a zsoltárokat.
Délután aZ aÍta sétálókat nézegewe elméIázhatotta diákhangYersenyek sikerein,
és próbáita számolgatni, hogy hány ezer
gyermeket ésifút vezetett be a zene birodaimába... D Kőriis Mdrta

1894.április 2-án,
Budapesten temették Kossu th Lajost
,,Kossuth Lajos nincs tobbé!
F{osszú'kínos szenvedés,rettenetes haláltusa után március hó 20.án örökre lehunyta szemeit. Március 20-a _
gyásznap1aIesz ezenúll a magyarnak. Fájdalmas, nehéz elgondolnunk, hogy Kossuth, a
lánglelkű nagy Kossuth most némán éshidegen fekszik idegen foldon. Sohase fogjuk többé hallani a szavát, azt a bíibájos szót, mellyel
csodát teremtettl... Es amint ezt leírjuk,
könny hull szemünkből, kezünkben megremeg a toll... [...] Szomoru nagyhét.Benn vag1'unk a szomorúság,a gyász hetében.Krisztus (Jrunk is e nagy napok alatt szenvedett és
halt meg; Kossuth Lajos - ki a mi megváltónk
va|a _ is megvált szenvedéseivela fölcli éIettőI.
U1.pestis felvette a szomorriságképét. Aházakon gyászlobogók lengenek, a kirakatokban
Kossuth arcképe gyászkeretbe foglalva, minden házban gyász ésszomorúság.[...] Ujpesti
körökben
mély megdobbenést okozott
Kossuth haláIa, s a községi képviselő testületet
a bíró azonna| összehívta, hogy díszpo|gára
iránt az utolsó kegyeletes aktust megtegyék.
t. .] A gyűlésen határozatba mentek: 1.
Kossuth Lajos legnagyobb hazánkfiának halála fölött
Ujpest po|gárságának fájdalma
jegyzőkonyvbe iktattatik.2, Az elhunyt nagy
hazafi csa|ádjához részvéúratintéztetik. 3. A
temetésenUjpest község kiildöttségileg képviselteti magát Beniczky Antallal és Zsoldos
János jegyzőveI.4. A képvise|őház sürgősen
felhivatik, hogy a nemzet drága halottja országos költségen, itthon temettessékel; hogy emléke törvénybe iktattassék;hogy neki országos
költségen szobor állíttassék;ha pedig ez
nemzeti közadakozás rítián létesítetnék.akkor
megszaYaz akőzség 500 frt-ot, mely összeg a
szobor létesítésének
idejéiga község által mint
ki'ilön letétkezelendő. 5. Az összes felekezetek
lelkészei felkéretnek, hogy az orczágos gyász
alkalmából ünnepi gyász istentiszteleteket
tartsanak és harangjaikat meghúzassák.,,(!Jj.
pesti Ellenőr, 1894. márc. 25.)
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,,Kossuth Lajos itthon|' Hazajött Kossuth Lajosl Neg1ruenöt ér,'vel eze|őtt IB49.
aug. 17 -én lépte át Vidinnél az ország hatátát, alá<ormég azért,hogy a zsarnokság túlnyomó ereje ellen segítségethozzon a maakár
gyarnak, akár hogy TörökországbóI,
Angliából, majd a szabad Amerika fö|d1&ő|,
végte az ltalia Unitá a szabadságban egyesült
olaszhonból. Akkor még azért, de mikor
l8ó7-ben sem jött be, akkor már önkéntes
számkivetésre ítélte magát, mivel szent eszméit megalkuvással soha se volt hajlandó
diadalra juttatni. De Kossuth szelleme, Kossuth ereje ma még nagyobb lelktinkben, mint
volt, és a gyász mellett erősekké, megdönthetetlenül erősekké tesz bennünket az, hogy
hazajóttközénk ésvelünk él,bennünk éI,amíg
mi élünk, amíg csak |esz Magyarország.
s
Udvöz|égy nagy halott itthon, közöttünk
áldott legyen a föld, me|y hazádkénthazát ad
hamvaidnak!', (IJjpesti Ellenőr, 1894. ápr. I.)
Kossuth temetésén.t.. ]
"Ujpestiek
Vasárnap reggel indult a r'ary emberáradat és
a körök,
egyesületek zászlói alatt mintegy
ó000-en mentek be. A lóvasút igazgatősága
gondoskodott elegendő számű' kocsikról és a
gyors közlekedés biztosíwa volt. I..] Ujpestről a statisztikai kimutatások szerint mintegy 15 ezer ember vettÍészta temetéSen.[...]
Geduly Lajos ev. ésMády Lajos ref. lelkészek
Kossuth Lajos temetésénsegédkeztek Sárkány püspök mellett. IJW ^ ravata|náI,mint a
sírnál is résztvettek a pontifikátióban.''
,,Isten hozott Kossuth Ferencz! ['..]
MutaSSa meg Ujpest, hogy midőn Kossuth
Ferencz mege|őzve az ország összes városait
ésközségeit, minket tisztelt meg látogatásáva|,
nem leszünk rá érdemtelenek és illő módon
fogadjuk. t...] A ref. templomban tartandó
gyászistentisztelet 10 órakor kezdődik, melyen Kossuth Ferenczen kívül kerületünk
országos képviselője, Yárady Károly és gróf
Károlyi Gábor is megjelennek.,' (Ujpesti
(osszedllította
Ellenőr, |B94. ápr. 8.) n
Sztjllősg Mal.ianne)
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Kossuth Lajos,Ujpest díszpolgára
,,Egyhangúlag és a legnagyobb lelkesedés mellett''
Kossuth Lajost Ujpest naryközség1889.augusztvs26-án
ke|t jegyzőkönryi bejegyzése
szerint a képviselő-testület díszpo|gárává
vá|asztotta' A díszoklevelet a torinói emigrációban é1őpolitikusnak egy újpesti kiildöttség
adta át,
Döntésüket nemcsak a hazánkban virágzó Kossuth-kultusz magyarázza. Konkrét
oka az L879.L. törvénycikk elfogadásavolt. E
rendelkezése folytán elveszti mag.yar á|Iampo|gfuságátaz a ktilföldön élő állampolgár, aki
(1879. december
a törvény életbe |épésétőI
27.) számított tíz esztendő alatt nem kéri
állampolgársága megűjítását az osztrák_
Magyar Monarchia konzulátusain. Kossuth
Lajos nem tett eleget a törvénynek. Ezze|
kapcsolatban 1889. december 20-án nyílt levélben leszögezte: ,,Ferenc Jőzsef osztták
császár, ma gyar király a|atd,a|őj ának ma gamat
soha egy percig sem ismertem el, s el sem ismerem' Ez az én álláspontom.''
Hazájában azonban tízezrek várták
vissza még ekkor is Kossuthot. Számukra elfogadhatatlan volt eszményképük hontalanná
váIása, Szinte minden hazafi tenni kívánt
valamit annak érdekében,hogy megakadá|yozzák az á||ampolgárság elvételét Kossuth
Lajostól. ,,Ezett képtelen á||apot bekövetkezését- olvasható Ugró Gyrrla Qpest című
monográfiájában * az egészország igyekezett
meghiúsítani az á|tal, hogy Kossuth Lajost
ú'gysző|vánaz összes maryar városok díszpolgárukká váIasztották.,' Még a főváros is. A
városok sorát a közsések is követték. Első a
nagyközségek sorában ujp"'t volt. A rendkívüli képviselő-testtileti ülésen az a|ábbiakat
Vették jegyzőkönyvbe:
,,e haza határán
kívíil élő' de e honnak legnagyobb polgára
Kossuth Lajos e nagyközség díszpo|gárávává.
lasztassék. Ezt |<lván)anemcsak a határtalan
hódoló tisztelet és nagyrabecsülés, hanem
|<:vánjaésóhajtja e 18'000 lélekből áI|ő,1,200
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vá|asztót meghaladó község polgársága, mely
de ktilönösen most
óhaiának többszörösen
Lajos napjának iinneplésealkalmával, minden
rang és politikai pártktiltimbség nélktil kife1ezéstadott.''
Tjsza Kálmán miniszterelnök parlamenti lépésekettett a törvény módosítására
annak érdekében'hogy Kossuth Lajos állampolgársága megmaradhasson. Az 1890. február I2-l' minisztertanácson Tisza a honossági törvény egyik paragrafusának csekély módosítását javasolta. Ennek értelmében akít
valamelyik magyar város díszpo|gfuává vá|asztott' s az i|Iető a váLasztást elfogadta, annak
honpolgársága tíz évtávolléteseténsem szűnnék meg. A minisztertanács a javaslatot nem
fogadta el, a módosítás azt a|átszatot keltené,
hangzctt az indoLdál mintha klzáró|ag Kassuth Lajos kedvéértalkották volna. Ezt pedig
ki kell zárti ,,o|yan valakire nézve, ki mint
Kossuth '..megtagadjaa korona irányában köteles fuggést,s ezá|ta|az ország törvényeinek
elismerését..,,,Tisza Kálmánt miniszterei
Ieszavazták, másnap benyújtotta az ura|kodónak lemondását, me|yet ő el is fogadott. A
számtalan díszpolgári oklevél ésa magyar miniszterelnök kísérletesem volt elegendő, a
világ szemébenis nawÍa becsült magyar politikus hontalanná vált'
,,Nem vagyok többé maryar polgár _
írta Kossuth 1891-ben Turinban. - De magyar ember vagyok s maradok. Anyám a magyar haza, törvénYszerzői minőségben kitagadott; én kitagadott gyermeke nem fogom
anyámat, a t::raryar hazát megtagadni; kitagadásom dacáta fiúi kegyelettel áldom nevét,
fiúi szeretettel fogok osztozni örömében, bújában, s fogom szívemen viselni nemzeti érde.
keit, nemzeti reményeit mind halálomig'''
Kossuth halá,|áig képviselte hazája érdekeit az
egész viLág e|őtt. Egyet|en főhajtással sem ismerte el a Habsburg-ház uralmát Magyarország ÍeIett,elhunytáig a fliggetlenség híve maradt' Erről vallanak L894. márciusában, ha|á|a
előtt elhangzott utolsó mondatai: ,,Mondják,

Tanulmány

hogy én a múltnak vagyok embere..., de az a
múlt, amelynek embere vagyok, olyan múlt,
amelynek jövendőnek kell lenni, ha a magyar
nemzetnek még van jövője" S én számot Vetve
azon é|eterővel,amely a rrragyatnemzetet anynyi balszerencse közt, annyt viszály után egy
ezred évenát fenntartotta, hiszem, hogy van, s

Tanulmóny

|tát azon múltnak is van, amel}rnek én embere
vagyok. ,. Az én nevem óramutató; jelzi az
időt, mely jönni fog, mel1nek jőni kell, ha a
mawar nemzet számára mégtartottak feljr;vőt
a végzetek, és annak a jövőnek neve: szabad
haza Magyar ország szabad polgárainak, annak
a jövőnek neve: állami fuggetlensé{, J
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Díszpolgári oklevél
Kossuth Lajos
Polgártársuknak,
MAGYARGR.SZAG VOI,T
KOWOJANAK

r$PEST

összes polgárai
Í.889.
Felvétetett Ur.
JEGYZOKONW.
pesten' 1889. évi augusztushó 26,án tartott
képviselőtestületi
ülésében.
Jelenlévők:Tanos Pá| bíró, Csepcsányi Arpád, Dr. Seligmann Jenő, Heisz
Káro|y, Palotai Adolf, Wittmann Miksa, odry
Lehel, Ullerich Gyrrla, Dr. HéderváriSoma,
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Hochbaum Jakab, Bús$' István, Boscovits
Alajos, Illek Vincze, Erker András, ArlV MiháI1r. Kárpáthy }6zseÍ, Korponay odön,
Reiter György, Perich Káro|y, Mády Lajos,
Hornecz Józset, Handel Kálmán, Fornheim
Dávid, Simon Dániel, Leiner Fülöp, Schön
Bernát, Schaff Rezső képviselők, Beniczl1y
Antal ésGurányi Iswán jegyzők,
100. sz. Indíwány tétetett,hogy ehaza
határán kíviil é1ő, de e honnak legnagyobb
polgára Kossuth Lajos e nagyközség díszpolgárává választassék.E;zt |<wánjanemcsak a
határtalan hódoló tis ztelet és na gyrabecsülés,
hanern |<wánjaés őha1tja e 18.000 lélekből
á||ő, I2a0 vá|asztőt me ghaladó község poigárde kiilösága, mely óhajának többszöröben
nösen most Lajos napjának ünneplése alkalmávai, minden rang és poiitikai pártkiilömbadott.
ségnélkül |<lfejezést
Ujpest kőzség képviselőtesfiilete ezen
indíwányt egyhangulag és a legnagyobb lelkesedés mellett elfogadva KossurH Le1os
nagy hazánkflát ezennel díszpol g.árává me gvá_
Iasztja és a díszpolgári oklevélnek, jelen jegyzőkönyv kíséretéb
en való elktildésételrendeli.
Kedves kötelességénekismeri e nagyközség
képviselőtestülete a poi gársá g ésa v á|asztők ez
irányban nyilvánított óhajának annál is inkább
megfelelni, mert teljesen átérzi azon nagY
fontosságú, lángoló hazaszeretet, tántofíthatatlan politikai meggyőződés vezéte|te
nag1rnérvű szolgálatoknak a jővőre is kiható

Dokurnentum

horderejét, melyeket Kossuth Lajos nyilvános
pá|yája megkezdése óta e mai napig folytonosan hazánk érdekébentanusított.
Küzdött ó nemzetisésünk és alkotmán1rrnk fenntartása érdekében egy hosszú
életenkeresztiil, s midőn létjogunk, alkotmányunk, szabadságunk megtámadtatott, ezeknek védelmében annyira kimagaslott, hogy
minden alkotmánya' nemzetiségeésszabadsága fentartásáért blzgő mag.yar ember a magasztos elvek tántoríthatatlan és soha nem
lankadó előharczosa és védelmezője, a nagy
mawar polgár előtt meghajolva, bámulatát,
há|áját és határtalan becsülésétminden alkalommal ny|vánítja.
Ezredéves történelmünk a haza és
szabadságszeretet folytonos lánczo|ata s gazdag az alkotmányéft éS a szabadságért való
kiizdelemben. Vannak a haza, nemzetiség és
szabadság védelmének,a honpolgári kötelességteljesítésének
nag.yonszámos éskimagasló
történelmi a|akjai, kiknek emlékéta hazáért és
ennek szabadságáértrajongó mawaÍ nemzet
háIáva| őtzi meg mindenkor. Es ezen kimagasló alakok között KossurH L4Jos, KÓZsÉGÜ]Nr oÍszpot,cÁne immár, az ujabb kor történelménektanusága szerint is' legkiválóbb
a|akja ésez marad is mindaddig' a míg a maWar nemzet ésa magyar történelem élni fog.
Es midőn Ujpest Község Kossuth Lajost díszpolgárává megvá|asztja' nem vét sem
nagy hazánkfia ellen, sem pedig a tön,ény
szerint több önállóságga| s díszpolgárságra
választási joggal bíró városok ellen a szerénység rovásáta, a midőn mint nagyközség
első hazánkban, mely Kossuth Lajost díszpolgárának üdvözölhetni szerencsés.
Ujpest községének 18.000 lélekből ál1ó
és majdnem kivétel nélkiil iparral foglalkozó
polgárai kétszeres kötelességet teljesítenek,
midőn a há|a, szeretet és ragaszkodás ezen
csekély adőját nagy hazánkfiával szemben lerőjják. Kossuth Lajos lévén az, I<taz egész
nemzet' minden magyar legmélyebb hálá)át
kiérdemlő működése mellett, a magyar ipar
Íe|irágzása érdekébenis oly ktizdelmet vívott,
a milyet sem előtte, sem mellette senki.
Mindezeknél fogva az ekként egyhan gula g történt díszpol gárr á v aLó me gvá|asz_
tatása jegyzőkönyvbe iktattatik és Kossuth
Lajos mindazon jogokkal, a melyekkel e
Dokamentum

községnek bármely más po|gárabír, felruházottnak kimondatik.
Kmf.

Tanos Pál
bíró
HochbaumJakab
törv. bíró
Kiss János
jegyző
BeniczL7Antal
jegyző
Dr. HéderváriSámuel
községiorvos

Gurányi Iswán
a|jegyző
BúsfizIswán
közgyám
Ladány Zsigmond
községiállatorvos

LindtJános
pénztárnak
|és53 a|áírő]*
*Az oklevél készítője:,,Bauer tanár, IJjpest''. A
díszpolgári oklevél fotómásolatát, kötését készítette:
VáradiJ. ésTársa Fényképészet,Ujpest. Az oklevél ezen
példánya az Ujpesti Helytörténeti Gyíjteményben
tekinthető meg. Az ok]evelet eredeti helyesírással
közo1iük'
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Ljpest és a vasút
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nyi Ullmann Móric pozsonyi származásűpestl
18 37. októb et 25 _éna Dunagykereskedő, aL<l
na-balparti vasútPozsony-Pest közötti vonalára előmunkálati engedélyt kért. Ehhez november l4-énjutott hozzá. Avonal tewezésével megbízta az ameÍikai vasútépítésbenis
részt vett Charles F. Zimpel főmérnököt.
Zimpel 1838 júniusában a pest-váci vonal
részletes tervét. valamint a létesítendő magyaror szági háIőzat helyszínrajzát benyújtotta
A pest-váci vasútvonal építése,rnegnyitása
a helytartótanácshoz'
1B39 májusában Ullmann kőzzétette a
A Bécsbe vezető vasútvonal énítéséhez
kétféle
leendő vasút programját tészvénytársaság
terv született. Az egyik váItozatszerint a Duna
bal partja mentén, Pestről Pozsony érintésé- a|apítása cé|jábő|'Anyagi előrelépés azonban
vel jutott volna el a birodalmi fővárosig, a mácsak lassan történt, a gazdaságivisszaesésidején
javaslatát
a társaság sem kardoskodott a vasút mie.
sik tervezet a Duna-jobbparti vasút
lőbbi megépítéséért.
tartalmazta' mely Győr városát kapcsolta volA cég a|apszabá|yát a helyartótanács
na be a kozlekedésbe' Előbbit a Rothschild
1844. január 24-énhagyta)ővá,majd I. Ferenc
banLd.áz, utóbbit pedig a Sina bankérdekeltcsászár az előmunká|atok megkezdésétől hét
ség karolta Íe|'Az uralkodó I. Ferenc császár
ésa helytartótanács a jobb parti vasutat tárnoévre sző|ő \<lzárőIagossági jogot biztosított az
gatta, a bal parti vonal engedélyezését
haloépítőknek. A helytartótanács március 13-án
Az engedélyeA
engedé|yeztea vasút építését.
gatta. bal parti vonal előnyéreszolgált, hogy
zési szerződés alapján a Magyar Középponti
Duna.hidat nem kellett építeni,így Pestről
eg.yenesentovább lehetett vezetni Debrecen
Vasúttársaság 1ogot nyert.azt osztrákhatár _
felé. A Sina érdekeltségvégul 1840.ben a
Marchegg - Pozsony _ Ersekújvár _ Yác _
bécs_győri vasútvonal építésimunkáit besziinPest, valamint a Pest - Debrecen felévezető
tette' mert az országg1íílésen
fővonal, ésinnen Komárom, Arad, Nag1ruárad
résztvevők többés Rakamaz irányába szárnyvonalak léteségea Duna-balparti vasút építését
támogatta.
Az osztrák észaL<t
vasutat építtetnikír.á- sítésére.
Az építkezés1844 őszén indult. Télen,
nó Rothschild bankházhoz csatlakozott szitáa rossz időjfuásban is folyt a munka' A következő év tavaszánnrrár akavicságyazat terítésén
dolgoztak, majd megkezdődött a talpfák és a
sínek véglegeselhelyezése.Pesten, nagy1ábő|
a mai Nyugati pályaudvar helyén nagyméreúi
állomásépületet hoztak létre, és a közbenső
megállóhelyek (Palota _ a mai Rákospaiota _,
Már egy élt'izede|teLtazőta,
hogy Ujpest első nagyobb
ipari vállaik ozásai megkezd.
ték működésüket, éshat éve
alakult meg a község első
e|ö|jár ő sága, Az e gyre gyarapo dó településtől
mintegy fé|őrányi járóföldre
azonban mlát
járt,
méghc:zzá Magyarorgőzizemí3 vasűt
szágon az e|ső|'Ekkor 184ó-ot írtak.

Palota dllomós a Pest-Vóc uasúroonalon@ktképek, 1847)
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Ujpest, Dunakeszi), valamint az ideiglenes
végállomás (Vác) is elkészült.
IB45 őszén tafrották meg József nádor
és családja jelenlétébenaz első próbamenetet
Pest ésPalota állomás közótt. Anovember 10én történt eseményről november I3-án így
számol be a Budapesti Híradó: ,,Hirdetve volt

Közlem,ények

tudni illik, hogy tíz órakor a központi vasúton
első ünnepélyeskirándulás fog történni Palotáig, s ennek ha|\atára már nyolc őrakor ezer
meg ezer ember fog|a|á el az indulási pont
környékét. Tizennegyedfé| óra tájban taÍaczkok dörgése nádorunk ő fenségékköze|ítését
jelenté,ki a koronaőr ő exc. által ünnepélyesen fogadtawán, azonnal elfoglalni méItóztatott helyét a pompás társalgási szoba gyanánt
feldíszített kocsiban ,s az egész fogat, mely
összesen hét kocsiból állott. mellvek mindegyikében mintegy szőva| öwen meghívott
vendég ült, harsogő zene közt tova repült,
.<Buda'' és ..Pest'' virásrizér ekkel felcsinosí's
tott mozgonyok áIta|,.o,,t"w,, az egy mértföldnyi tért azennéw percz alatt haladá meg.
Palotánál katonai zeneszó,'s a körüllakó falusiak ezreinek harsogó éljenzései fogadták az
érkezőket.,,
jól ha1adt,így
A pest-váci vonal építése
annak hatósági bejárását 184ó. július 5.én tartották meg, 15-én pedig ünnepélyes keretek
között megnyílt Magyarország e|ső gőzizemíi
vasútvonala.A korabeli sajtó részletesenbeszámo|t az eseményről, melyen a nádor, va|a_
mint családja ésudvara is résztvett. Délután 4
órakor a,,virá gokk a| ko szorűzott és zász1óId<a|
díszített két gőzmozdony ..Buda>>és <<PesD>
egyet nyerítenek, vagyis sivítának, és azudvari
kocsi hét waggonnal megindult a sokaság bámulatára...', _ írja a Budapesti Híradó t846.
július 23-i száma.
A mintegy 350 utast szál|ítő ktilönvonat Palota állomáson megállás nélhil haladt
kereszttil, Dunakeszin pedig csak vízvételide)éreá|It meg" A teljes utat - a dunakeszi tiz_
perces tartózkodással együtt - 59 perc alatt futotta be. A megérkezésiinnepi hangulatát erősen csökkentette aZ a szomorú eseménv,melvre senki sem számított, ugyanis Vác vírosábán
diz pusztított, Az iinnepség részwevői beszéd
e|hangzása és lakoma nélkiil, rövid itt-tartózkodás után utaztak vissza Pestre.
Másnap' július 1ó-án a közforgalom
számára is megnyílt a vasút.A viteldíj szalonkocsiban Pest ésYác közott 1 forint 30 krajcárba került, az I. osztályon 50, II. osztályon
30, III. osztáIyon20 kr összeget kellett fizetni.
A Magyar Középponi Vasút pozsony_
marcheggi vonalát 1848. augusztus 20-án adtákát. A társaság anyagi készletei azonban kiKiizlerrzőnyek

meriiltek, ezért vona|ait, jármíiveit, épületeit,
szeméLyzetétés egyéb felszerelésétaz á|Iam
váltotta meg és -o't alapított Délkeleti Allamvasútra bizta." Ez folytatta a már megkezdett építkezéseket,így |ehetővé váIt, hogy
1851 áprilisáig a t79 km hosszú'Pest ésPoZsony közötti szakasz teljesen elkészüljön. A
vonalat 1855-ben az osztrák (I882-tő| osztrák-Magyar) Államvasút Társaság vette át.
Palota - az etső állomás
A palotai vasútállomás környéke az 1840-es, 1850-es
évek fordu|óján még kevéssé
kotődott lJjpesthez. A mai
Yácj és Arpád út ta|á|kozásáná| ÍeWő, a fejiődés stádiumában |évő
település ugyanis messze fektidt a vasúttól'
Bár hosszabb gyalogutat kellett megtenni az
á||omáshoz. mégis többen vá|asztották e közlekedési eszközt a Pest fe|étartő, lassú,rendszertelen forgalmú omnibusszal szemben. Sőt,
IJjpestről az á|lomáshoz társaskocsi-j áratot is
szerv e ztek (a for galm at v a|ő színíi|e
g helyi vál |a|koző tartotta fenn), elősegíwe az innen indulók vagy ide érkezőkutazását. A vonat Pestre negyed óra a|attért be, ez idő tájt ezvolt a
le ggyorsabb ltazási forma.
Az ál|omás mellett fekvő térségmár a
vasútépítése
előtt is kedvelt kirándulóhelyvolt,
1846 nyarától még inkább |átogatottvidéknek
számított.Itt, nag5t1ábóla vasút_ Vécsey I(ároly utca - Leiningen Károly utca - Sporttelep
utca _ Erdősor űt á|ta| határolt területen helyezkedett el a Palotai erdő, mely jő |evegőjével vonzotta a kirándu|nivágyő pesti polgárokat. Szórakozásra is adódott lehetőség:1847ben az állomás mellett megnylílt az eIső kertvendéglő' melynek később követője is akadt.
EIőszór közvetlenül az erdő mellett
hangulatos nyaralótelep létesült, néhány csinos, díszesépülettel.A Villasor _ ma Vécsey
Káro|y utca - első házait a vasút Palota felőli
oldalán újabbakkövették, a 19, századvégéig
egy egészújlakónegyedet hoztak létre.Lassan
kialakult az á||omás környékének arculata.
rngavonatok Pestről Palotáig
Kellemes tavaszi, nyári vagy éppen kora őszi
napokon e$,.re többen látogattak a Palotai erdő környékére, a Pest és Palota kőzötti ,,egy
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mérföldnyi,,, azaz 7,ó km-es forgalom jóval
nagyobb volt, mint a vonal többi szakaszán.
Ezért bevezették a csak eddig járó ,,kéj)áratokat'', a kirándulóvonatokat. Szükség is volt
rájuk, mert például 1847-ben 12 ezer pesti
polgár látogatott e| a jő |evegőjíi,környékre.
Később az esti szórakozásra vágyók részére is szerveztek kiilönvonatokat. ,,A szab'
osztÍák_magyar á||amvasúttársaság az idén is
a nyári évad alatt, vasár- és ünnepnapokon
kedvező időjárás mellett, ktilon kéjvonatokat
fog forgalomba hozni Budapestről k. kozönségtől annyira megkedvelt Rákos Palotára és
vissza. Az e|ső vonat már ez évi ápr1I25-énfog
indínatrri. - Indulás Budapestről: Délután 4
órakor, Rákos Palotárólvissza: Esti 10 óra 10
perczkor.,, (Ujpest ésVidéke, 188ó. ápr. 25.)
Palota-Újpest és a munkásvonatok
A jó közlekedési kapcsolat hatására növekedett a környék á|Iandő lakóinak száma, ésegy_
re többen insáztak Pest és Palota kőzött. Az
1870-es ovekől Ujp".t terjeszkedéseis meggyorsult, elsősorban a vasútállomás irányába
ke zdtek |akóházakat építeni. Az évtiz ed v és,ére
gp.'t közelebb kerui az állomáshoz, , uőn,ton Budapest felé ltazók nagy részeis itt iakott. A község elö|)árősága azon k&déssel is
foglalkozott, hogy az á||omás neve ,,lJj-Pest
Rákos Palota'' legyen. Ez ügyben lépésektörténtek,de az elnevezésmódosítására csak később került sor, erről tanúskodik az Újpesti

Ellenőr 1894. június 24-i száma: ,,A m. kir.
államvasutak igazgatőságának értesítéseszerint a budapest - marcheggi vonalon fekvő Palota állomás neve a kereskedelmi miniszter ren|ett v á|toztatva.,,
d eletéből .<Palo ta-lJj p estre>>
Az egyre növekvő utasforgalom miatt
18ó8-ó9-ben a pá|yát Pest ésVác között kettősvágányóra építettékát, az áL|omásépületet
feltételezésünk szerint nag51áből ebben az
időben bővítettékki.
iB70-től az osztrák Áilamvasút Társaság Pestrő| Pa|otátg munkásvonatokat he|yezett üzembe. Külön e forgalom lebonyolítására 1873-ban emeletes kocsikat is beszereztek, így e rövid vonalszakaszon még tobb férőhelyet tudtak biztosítani. Bár az emeletes
kocsik a felső szint nehézkes megközelítése
miatt nem váltak be, a munkásvonatok igen
'90-es
népszerűekvoltak. A
évekbenmár napi
tíz v onatpár kö zleke dett" J elentőségét mutatja, hogy e vonatok számát csak az I. világháború után kellett csökkenteni. A munkásvonatokra ktiion r'iteldíjat állapítottak meg,
hasznáIatáértaz 1B80-as évek közepétől heti
90 ki.ajcártkellett fizetni.
1891-benBaross Gábor kereskedelemügyi miniszter kezdeményezésérea Magyar
Királp A]lamvasutak üzemkezelésébekerült a
pest_marcheggivonalis. Hogy ezltán hogyan
fejlődött, vá|tozott a Palota-Ujpestre tartó
vonatok forgalma, az eW másik történet része
lesz. E
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Az újpesti forradalom rrnártíi^,
Rajki Márton ügyvéd
Dr. Raiki Márton _ eredeti
nevénKlein Mór - zsidó vallású családbanszületett Zentán, 1901-ben.Apja tehetős
fiííszerkereskedő
volt, emellett

Körbe. Ekkor már a Peswidéki Kamara vá|asztmány tagja volt. És munkájának eredményeként házat vásárolhatott az Erzsébet
utcában.
L942 -ben behíwák katonai szo|gálatta,
40 holdon gazdáIkodott a Zentához taÍtoző
három hónapon keresztül karpaszományos
Gunarasi tanyán.
honvéd volt Kecskeméten. Leszerelése után
A fiatalember szilővárosában végeztea
nem sokkal, I943-ban kéthetespáncéltörő kikozépiskolát.1919-ben,a szerb megszáTlás.el- képzéstkapott' |944 jíniusában a második
leni tiltakozásképpen egy diákmo zga|om é|ére zsidótörvény a|apján zsidő származása miatt
állt. A szerbek által megkövetelt feltételeket munkaszolg á|atra vitték Pestszentlőrincre. A
nem volt hajlandó betartani. 1920 nyarán átkemény fizikai munkát jő| úirte, hiszen fiatal
szökött Magyatországra. Budapesten beiratkorában sokat birkózott. vívott. remek ökolkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem
vívónak számított. Dr. RajkiMárton egyrövid
Fakultására.Egyetemi
éveiben
több alkae|távozás alkalmával október 24-én megszöJogi
lommal illegálisan átlépte a határt. Egy alkakött a táborból, hazamenektilt. és lakásában
lommal elfogták a szerb hatóságok, Topolyára
vitték, bebörtönözték.
Menekülését apja
lélekjelenléténekköszönhette, aki a börtönben addig alkudozott fráért, míg nem kevés
arunyért cserébe 15 nap után elengedték.
Megmenektilt, de a szerb hatóságok kitoloncolták az országból. 1938-ig nem látta sziileit.
Az erősen magyar érze|mí3,
ifiú egyetemi évei a|att fokozatosan jutott el a további
éle tét me ghatár o zó kere sztény érté|si|ágho z,
Tanulmányai utolsó éveit Nürnbergben végezte, a Handelshocholeban. I924-ben t&t
vissza Magyar or szágra, és befejezte felsőfokú
tanulmánya it. J ogászi pá|yáj.át lr{yírbátorban
kezdte. I926-ban érkezettQpestre, ahol dr.
Décsi Iswán ügyvéd mellett dolgozott. 1928ban üg1wédvtzsgát tett, és Qpesten kezdett
praxist. Ugyanabban az évben feleségül vette
Kaiser llonát. A kapuvári német családból
származó feleségétől1932-ben született fia,
György. A család 1935-ben nevétRajkiravá|toztatta.
Az immáron dr. Rajki Márton életében
fordulópontot jelentett, amikor dr. Csík
József, az újpestl főp|ébánia apátja 1938-ban
megkeresztelte. Az apát ösztönzésére Rajki
1938-ban belépett az újpesti Katolikus
A Tolnai Lajos utcei bö?tiinben, I957-ben
Közlemónyek
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bujkált. Később megtudta' hogy szökése után
ben folytatta a pá|yát. 195ó. október 24-én a
a századát Néme tors z ágb a v ezénye|ték.
munkaközösség rendszeres napi feladatát
A háboru után nagy lelkesedésselvállalt
v égezte ko|Iégáiva|, amikor Íutó{tizként ter Szerepet a közéletben. Keresztényszocialista jedt a hír, hogy az íjpesti városháza mellett
nézetei a Kisgazda Párt felé irányították. A
nagy tömeg gyülekezik, és ledöntik az épi|et
párt újpesti főt:ú<áralett, szervezte a naptó|
szomszédságában á|Iő szovjet katonai emléknapra nagyobb tag|étszáműheiyi szervezetet.
művet. Dr. Rajki _ akárcsak a többi ügyvéd-,
1945 április ában azonban komoly nézete7tér
é- délben kiment a kózeli térre, majd a rör,.id
sei támadtak egyes helyi kisgazda vezetőkkel.
munkaszünet után visszatért dolgozni. Este
A konfliktus központjában az a kérdés állt,
kíváncsiságból ismét kisétált a térue, ahol a
hogy milyen mértékben ajánlatos eg)^itt- mai városháza mellett több ezres tömeg hallműködni a Kommunista Párttal. Dr. Rajki
gatta a ledöntött szobor megmaradt ta|apzafontosnak tartotta a Kisgazda Párt fuggetlentára kapaszkodó szónokokat. A tömeg rövidesen Forradaimi Bizottság megalakítását
ségét's amikor véleményével
kisebbségbekekívánta.A legtöbb ember Gálhidi Béla tanácsrült, lemondott főtitkári poszt)árő|, sőt a pártból is kilépett. A rövid kisgazda epiződ után
elnök-heiyettes bizottsági elnökké való megvá|asztását követelte. Az egyik, korábban
segélyezési akciókat szervezett; legnagyobb
ismeretlen szónok, Kósa Pál odalépettdr. Rajilyen akciója a munkaszoigálatosok számára
kihoz, és arta kérte, segítsen előkeríteni Gálvaló gyűjtésvolt.
hidit. Dr. Rajkinak régi jó barát1a volt a taKaritatív tevékenységea háborrácselnök-helyettes, így elindult megkeresni
rúban tovább erősödött katoőt aTanácsházán.
likus
hitéből
táp|á|kozott,
Később mindketten lementek a téÍre,
Hithű katolikusként élt,hivatalos szerepet vállalt az újpesti ahol a vátosvezető rövicl beszédetmondott a
Katolikus Főplébánia életébenis, 1945.től ő
n1'trgalom és a renc fenntartásának szükségességéről.Ezt követően trodájába hívta valalett a főplébánia egyházközösségének az
ügyésze. Ellátta több egyházi szemé|yiség mennyi szónokot. A következő néhány őrában
megalakult a Forradalmi Bizottság. Lz egymás
bírósági védelmét.Védte többek között dr.
Csík József újpesti apátplébánost, aLá.azért számára többnyire ismeretlen emberek bemukerült a vádlottak padjára, mert aZ Ujpesti
tatkoztak, beszéltek magukról, biztosították
Turul Egyesület vezetőSégi tagja volt. Dr.
eg1rrnást,hogy Ujpest nyugalmának fenntarRajki Mártonnak a kommunisták is szerepet
tása a legfontosabb ebben a képlékeny helyzetben. A Forradalmi Bizottság Rajki Mártont
szántak. F'zért kereste meg Rajkit Földes
választotta elnökké' Hatásköre nem volt viláLász|ó képviselő vezetéSévelegy parlamenti
gos, hiszen a rész|etekl<ldo|gozásáranem volt
képviselőkbőlr áIL,sCsoport' nem sokkal azután,
hogy Pócspetri községben, hamis vád aIap)án idő éslehetőség.Alegfontosabb feladat akóz_
elítélték
a helyi plébánost.Az á||amképviselői bi ztons ág he|yr eáIlítása volt. A rendőrségnek
nyomát sem lehetett|átni, a kapitányság teljes
arra próbálták rávenni az újpesti ügyvédet,
hogy vegyen rész olyan programokban, me.
legénysége- tartva az emberek haragjátő| _
kivonult a városból. A Forradalmi Bizottság
lyek a keresztény felekezetek és az á|Iam
polgárőrséget állított fel' Az őrségnek biztosíWegyezésétszimboiizálják. Dr. Rajki Márton
nem ellenezte a kiildöttség töreloréseit, ezétt tani kellett a kozbiztonságot, ugyanakkor
össze kellett gyűjteni a feg1rueres civileket,
egy egyeztető éttekezlet szerv ezésétj avasolta.
ellenőrizni kellett őket, nehogy a feg1werekkel
A hatalom képviselői felkérték,hogy szervezze meg a tanácskozást. A program nem
bárki is megzavar1a a közrendet. A rendelkezéstRajki Márton adta ki' A mindenki által
sokkal később békésen|ezajlott, de a rendezhelyeselt döntés eredményeképpen fegyelvényen Rajki nem volt hajlandó előadást tarmezett csoportokat szerveztek a kósza fegytani.
veresekből. A tömeg megn}'ugtatásaérdekéAz ötvenes évek elején ügywédiésközéleti tevékenyégéterősen visszavetette súlyos ben dr. Rajki felnyittatt^ a Magyar bJemzeti
Bank újpesti ftőkjának páncélszekrényét.
betegsége.Felépüléseután munkaközösség-
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Október 26-án a bank vezetői tudatták a
Forradalmi Bizottság elnökével, hogy a
páncéLszekrénylarlcsát őrző négy emberből
csak hármat találnak, az izemek do|gozői
azonban kovetelik a bérüket. A Forradalmi
Bizottság elnöke engedélyt adott a
,páncé|szekrény záqának feltörésére. Igy Ujpesten
mindenki időben megkapta a járandóságát.
Ugyanezen a napon a Forradalmi Bizottság nevében dr.
Rajki tárgya|t a Magyar Dolgozók Pártja újpesti vezetőivel, a|<lk azt ígérték, hogy
értesítik a Honvédelmi Minisztériumot:
Ú1p".t"'. rend van, nem kell katonaságot
hildeni a,n1nrgalom fenntartására' Az ígéret
ellenére Ujpestet két irányból szovjet tankok
közelítették meg. A tömeg fegyveres harcra
készült.
Október 27-én az elmenektilt rendőrség ktildöttséget menesztett a Forradalmi
Bizottsághoz, hog5r egyeztessék,miként tudnak együttműködni a későbbiekben a rend
fenntartásában. A tömes az aId<oriTanácsháza eIőtt észrevette ^ ,egi rendszer eg.yen.
ruháit viselő embereket. Azt követelték,
tartóztassák le a ktildc;ttségtagjait. A hangulat
egyre fenyegetőbb |ett, ezért a polgárőrség
parancsnoka tehetetlenségébendr. Rajkitól
kért segítséget' AZ elnök, akinek a fegywerek
tömeges megjelenésévelegyre kevésbévolt
befolyása az eseményekre, rövid beszédben
felhívta az épi|et előtt álldogáIó ezrek figyelmét a törwényességreésaz etőszakveszélyeire. A tömeg azonban nem csitult, így az
elnök javasIatára a rendőröket a polgárőrség
védelmébenkicsempésztékaz épületből.
Dr' Rajki Márton ebbő| az esetből levonta a tanuiságot: a tömeget képtelen irányttani. Lemondott a Forradalmi Bizottsás.elnöki tisztéről. és átadta a vezetést Kósa Fáhak.
Másnap bejelentette, hogy a továbbiakban
nem vállalja a bizottsági tagságot sem. Négynapos elnöki tevékenységealatt senkit nem ért
bántódás, az á|ta|avezetett testület törekvése
arra iránwlt' hogy a tiszwiselőket újra munkába á||ítsák, és megteremtsék a város n1nrgalmát.
Dr. Rajki figyelme ekkor a régóta tervezett pártalakítás irányába fordult. Dr.
CsíkJózsef plébános javas|atára,néhány ba-

rátjáva| e|határozza, hogy létrehoznak
"gy
keresztényszocialista pártot. A következő
napokban számos párt kezdte meg a működését' tobb koztilük kereszténynek vallotta magát. Dr. Rajki azt kiyánta elérni, hogy
a valódi kereszténvszocialista sondolat is
megjelenjen a l,á,o,b"n ésaz orízágos politikában.
A Keresztényszocialista Párt október
30-án született meg. Helyiséget Gálhidi Béla
segítségével
kaptak, a Repülőszövetség korábbi újpesti irodái felett novembet I-jétőI tábIa
hirdette a párt létezését.Az úionnan alakult
,,1
párt egy alkalommal jelent meg lJjpest köZéletében.November elején Kósa Pál tanácskozásr a hívta a kerületben szervező dőtt pártok
képviselőit, itt adhatta elő elképzeléseitdr.
Rajki Márton is. A párt csupán a jelszavak
szintjén született meg, hiszen a későbbre
összehívott programalkotó értekezletre akárcsak a hivatalos elismerésre - a szoviet
bevonulás miatt nem került sor.
Az újpesti harcok során az üg1wédnem
mozdult ki lakásából, családjával eg-yüttvárta a
fegyveres küzdelem v égét.
November I2-én a Forradalmi Bizottság Tanácsházán tartőzkodő tagjait az épijletbe behatoló szovjet egységek váratlanul
|etartőztatták, ésismeretlen helyre hurcolták.
Dr. Rajki Márton számára sem volt világos,
hogy később milyen megítélés
alá esik Szerepvá||alása, Politikai véleményétazonban nem
re1.tettevéka a|á' Hosszú memorandumot fogalmazott Kádár Jánosnak, amiben javaslatot
tett aZ ország helyzeténektisztességesrendezésére.Ebben a kereszténvszocialista.a kisgazda, a szociáldemokrata és a kommunista
erők összefogását vetette fel. A foga|mazvány
azonban nem adta postára.
1957 márciusában érte el a foruadalmárokkal szemben folytatott e|járás. Tanúként kihallgatásra kellett mennie. A kérdések
megvá|aszolása után hazaengedték, de a
kihallgatást követő bizonytalan időszakban
már sejtette, hosy nem kerülheti el a felelősségrevonást. Az lJjpesten lezajlott forradalmi
események részvevői ellen folytatott nyomozás eg"yre nag.yobb méreteket öltött'
A
nyomozőszervek rengeteg embert behívtak
Ujpestről tanúskodni. A vádlottak száma
1957 őszéis 33-ra emelkedett.
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1957. május Í4-én é1je|a rendőrség lebítőság halálbüntetést szabott ki. A szer.
tartóztatási paranccsal érkezett a Rajki család
vezkedés VezetéSemellett gyilkosságra valő
Erzsébet atcaiházához. A letartóztatás során a
felbujtásnak minősítették békére sző|ítő
tanúként áthívott szomszédok szeme láttára
beszédeit.
pisztolyt
egy
kíséreltekmeg elrejteni a lakásDr. Rajki a bíróság előtt nyíltan vá|La|ban, amit terhelő bizonyítékként találtak
ta politikai havatartazását. Hangot adott megvolna meg. A kísérletet azonban meghiúsítotgyőződésének, miszerint a kommunista reta a családda|szimpaúzá|ó szomszéd,akit emizsim elleni összeeslrivés Ílem elítéIendő,hanatt a rendőrség bántalmazott.
goztatta álláspontját, hog'' bűnt nern követett
L |etartóztatott ü$Zvéd,etmájus I 4. étő| el. Többször
kifejtette, hogy vallásos megmájus 20-ig majdnem mindennap kihallgatgyőzőáése rniatt kertilt bíróság elé.
ták. Ez,ltán a tevékenységévelkapcsolatos
A Legfel-*őbbBíróság a másodfoi<utár.
tanúk meghallgatása követke Zett.A nyomozás
gyalás előtt errÉítésre javasolta dr. Rajki
vége előtt, júliusban még néhány alkalommal
Márton ítéletét.A tanácselnök, dr. Borbély
faggatták a nyomozók, majd 1957 szeptemJános - akit a családtagok csak ,,vigyorgő
berében az igyet átadták a bíróságnak. Dr.
halálnak'' hívtak - nem kegy_elmezett.L959.
július 2B-án kihirdették a másodfolni ítéIetet,
Rajki Mártont a népi demokratitros államrend
elleni szervezkedés szervezésévelésvezetésé- mely hét ember halálbüntetésétmondta ki'
vel vádolták, mely a legszigorűbb vád volt a
Köztük volt dr. Rajki Márton is.
hatalom szemében.AZ |958 áprilisában megAz ítéIetet1959. július ]0-án hajtotkezdett tárgyalásnak 93 ülésnapja volt, az íté_ ták végte. Életénekutolsó pillanataiban dr.
Rajki Márton iig1wédfennhangon hirdette a
|et 1959, március 15-én született meg. Rajki
n
Mártonra _ tíz társával eqyütt _ az elsőfolai
békét.

Dr. Rajki Mfuton újpestisírja. A síl,kdaetd,r. Rajki G1i)rg, tig,uéd, dr' Rajki Mtírton Jia állíttatta 1962.ben' A fényképet
Iaónyi Jónos készítette

I4

Úi,ÍÍ-öJ"''.'r.:i

Kiizlernények

IvÁNyrJÁxos

A felrijított ésaz egykori UTE Stadion
Az UTE Stadiont 1922. szep- épített pénztárak és feljáratok egészítettekki.
tember I7-én az UTE-FTC
Hajós Alfréd eredeti terve szerint a Megyeri úti
bajnokimérkőzéssel
avattákfel. kiilső járdaszinrhez képest a kizdőt& mintegy
Tewezője Hajós Alfréd építész 1,8 m-rel lejjebb került, így elkerülve _ a beaz e|ső újkoriolimpia (Athén, vágás-töltés optima|izálásával- a feleslegesföld-

1896) aranyérmesbajnoka, aki az l924-es párizsi
munkát. Hiszen ,,már a régi görögök is'' felolimpián - természetesensporrpályatervével_
haszná|ták a terepviszonyokban rejlő lehetőséezüstérmetnyert, tehát a ,,ftzikai,,olimpiai ér- geket, s ha az Iswán-hegy iejtője egy taorminai
mek mellé szellemit is szerzett. A Fővárosi
színháznak másolatául nem is szolgálhatott, de
Levéltárban fellelt alapra1zokés metszetek szekis racionalitással egy sportarénáhozmegfelelő
rint Hajós Alfréd mintegy 32 500 főt befogadni
terepnek bizonyrrlt. Sajnos ez a későbbiekben
képes stadiont tervezett, amelyet további 1000
hátránnyalis járt, meIt - megfelelő vízelvezetés
fős le|átőval gondolt a későbbiekben \<tegészí- híján_ egy fe|hőszakadástkövetően az arénában
teni. Az igy33 500 fős nézőtéra 80 páholyon kímegállt a wz' Az ülőhelyek fő|éa tewező az akVül 2500 szá'mozotttribünt, 5000 ún. corsó ü1őkori korszellemnek és szakmai felkészültségnek
helyet és 2ó 000 állóhelyet tarta\mazott.Korámegfelelő ácsszerkezetűlefedésttervezett.
nak legkorszeríibb stadionjában gyakorlatilag a
, Hogyan emlékezettmeg a Nemzeti Sport
teljes sporwertikum helyet kapott. A nemzetköaz lJjpesti Stadion sajtóbemutatőjárő|? A Sportzi előirásoknakmegfelelő 70x110m-es ,,football'' múzeumbanfellelhető, Hajós Alfréd építész
dippálya mellett ugró, súlydobó sáv, 400 m-es futóLomáját őrző vitrin albumában a hjvatkozott
pálya (a maga korában a legmodernebbnek íjság az 1922, szept. 13-i számban így ír: ,,Malszámitő ellipszis alaku rövid szakaszo&al és 130
m-es célegyenessel)épült.Ez utóbbit a későbbiekben kerékpárversenyekrendezésérealkalmas
450 m-es 12-42 Íokosdőlésíí
százI<tlométer/óránál nagyobb sebességretervezett fordulókkal
építettpáIyává alakítonák át, amely 1928-ig, a
Millenáris űjjáépítéséig,,remek
versenyeket és
szépjövedelmet hozott'' az UTE-nek. A hilső
p á|yák mell ett torn a- ésvívótermet is tetv ezettaZ
építész,
a tribünök alatt uszodával, amely feltehetően csak a sportolók ',felüdülését,,szo|gálta
kis méretei- 10x25 m _ okán. Az öltözőkön kívül természetesena stadion részevolt a klubvezetőség irodáinak sora, az előcsarnokkal, színpaddal ellátott díszteremésaz alső szinten a vendés1ő. Helyet kapott a vendéglős és a sporttelepi
szolga szoba-konyhás lakása is. Az ülőhelyeket
3 db reprezentatív|épcsőház,az á||őhe|yeketa
4x6 pénztártmagában foglaló fe|járatszolgáltaki.
A létesítmény
elrendezésetöbbé-kevésbé
az ercdeti funkcionális elrendezéstköveti. Tehát
a déli oldalon helyeztékel az ,,épített''egységeket, a többi oldalon pedig a földműként kialakított lelátókat, amelyeket a virtuális sarkokon az
Az WE ered,etiid{jelző óríja
Közlemények

Úinr..-r',-ei
15

I
I

:

i
.-..1
I
1:l

]..

':i
,i!
i;
I
.t
1

i

:
I

I
l

Az WE Stadionalaprajza Ha,jősAlftéd ter.ueszerint

'-!:

.t|;
uú..rtrut $lu'tfrÍ

ryltFn'

l4l -.,toraili7i,ei

Itttralt.
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és ezek befejeztévelmeg fog kezdődni a nap
mérkőzés,,'
attrakciója: az FTC-UTE
nagyszetííés
Ugy tíínik,hog5,az építéskor
_
gazdaságos,lebetonozott földréZsű görögök ide
vagy oőa - nem volt tókéletes, a klub a létesíményt kinőtte, a profivilág komfortigényemiatt
idejéngyakorlatilag az ország legkoraz építése
szerűbbstadionjamár sem a sportolóknak,sem a
szurkolóknak nem felelt meg. (Megjegyezzik,
hogy 1949-bena Világi!úsági Találkozót méga
rendeztékmeg, Budapest
stadionban,,te1tházza|,,
akkor legnagyobb stadionjába$.
Hiába korszeríísítették
azonban technikai
felszerelésekkela stadiont - elektromos eredmény1e|zőőrával, vagy a stadionon kívülre telepítettújkandeláberekkel-, alelátókat (szektorokat) szakaszosan lezárták. Az l990-es rendszervá7tozástkövetően _ a tulajdonosváltozássalpár=
huzamosan - erkölcsi ésfizikai alrrlás következtébenúgy ríínt' a Megyeri Stadion és az UTE
A régiWE Stadion légifekétek
,
napjai ''meg vannak szám|á|va,,
Azonban az UTE
''nem találtatott
könnyíínek''lA lelkes lJTE-rajongők, az újpesti
teres ládák és állványdeszkák között botorkált
lokálpatrióták, a városrészönkormányzata és az
végigvasárnapdélelőttaz l]TE pálya sajtóbemuországos Sportvezetésúgy döntött' hogy a több
tatő1ának közönsége' de máris megállapíthatta,
mint 100 évesmúltravisszatekintő egyesületetés
hogy Budapest legformásabb páIyá1alesz a vasáraz annak otthont adó stadiont mégis felújítják.
nap felavatandósporttelep,ha teljesenelkészül.
majd ezt
E)'őszőr csak a tribünök űjjáépítésére,
Szenzáciősan jó mérnöki munkát végzett
jelenkovetően a déli oldal épületegyüttesének
Hajós Alfréd és emberfölöttit SziícsJánossal az
les,i követelnrérrvek szerinti l<lalalatásárakerült
é|énaz építőbizonság.Ennek eredményeként
a
'o"'. É' mivel ,,evésközben jön meg az étvágy,,,
mfu 132 m lrosszútribün vár1akétpáholysorával
minél nagyobb nézői |étszámbiztosításáramegésöt sor ülőhelyevel az FTC-UTE közönségét.
szüntettékaz űn, Maratoni kaout. ésa nemzetA tribünön 2200, a korzókon, lépcsőkön 2500
köZi köYetelményeknek megfelelően megtörtént
ülőhely lesz, míg az amfiteátrális körtöltésen
is.Jelenlegbefe.
az ülőheiyek 90%-ánaklefedése
30 000 ember fogialhat állóhelyet. A körtoltés
jezéséhez
közeledik a stadion Megyeri úti végbetonlépcsőitcsakjövőre építikki, amikor már a
|ezárásakénta vezetői irodák ésa vendés'szobák
feltöltött talaj leülepedik. Tizennégy bejárő biztosítjaa helyek kényelmeselÍogla|ásátésa tolongásmentestávozást.
A salakpályaaz egyenesben9,2 m széles,
ami rekordszámba megy Budapesten. A tribün
terméSzetesenmég nem eredetileg tervezett
nagyságbankészült el, jővő év tavaszánfolytatni
fogják az építkezést,
amikor is a tribün mélysége
a dlplájára fog emelkedni.
A vasárnapirnegnyitó ünnepség,/,3 őrakor a városi tanácsképüselőjénekátadőbeszédjévelfog kezdődni, amit az UTE összes szakosztály.ánakfelvonulása követ. Ezután féLőráig tartő
boksz- ésbirkózó bemutató mérkőzések
lesznek Á régi stadion a jeknbgi kandelóberekkel - uti feluétel
Közlemónyek
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Az UTE Stadionlefedaének
flízisai

adott
kialakítása(összedolgozvaa stadionlefedés
szakaszánakszerke zeteivel).
szerkezeti kialaA' nézőtérlefedésének
az a körülmény, hogy egyrészt
I<ltásátnehezítette
a már elkészült vasbeton lelátóktól fiiggetlen
szerkezetetkellett építeni,másrészt,hogy ennek
a nézőtérennem lehettekpillérei,amelyeka sza-

Az eredeti óllőhelyes lellító szerkezeti ret,lt|szere
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b ad kilátást akaőá|yozzák. Ugyancsak nehézséget
jelentett,hogy a lefedésimunkák indításánálcsak
száa déli - repfezentatív_ oldal lefedésével
moltak. Ennek sikeres megoldása után került sor
a keleti ésn}'ugati_ rövidebb - oldalak
az észaL,l,
és a sarkok lefedésére.A folyamatosan bőviilő
feladatotvégülis sikeresenoldotta meg a tewező
rÉsz Kft. (dr. Hegedűs Tamás)' Nyilvánvaló,
hogy egy műszaki megoldás mindig vitákat
de az a tény,hogy hazánkban eZ aZ
vált(hat) I<:',
kiterjedő - fedett
teljes létesítményre
első
stadion, mindenképpendicséretreméltó m(tsza'
méltánjogos örököse az |922-es,
ki teljesítmény,
Hajós A]fréd áItaI megálmodott stadioneszmének.
A{aga a szerkezet egy 19 m-re a nézőtér
fölé kinÉló konzolos félkeret,amelyet a pillérhosszabbító árbochoz felfii ggesztettek ésa pillértalphoz visszahorgony oztak, Lz acé|szerkezet
geomettiájának végiegesalakját az esztétikaiés
statikai optimálás határozta meg. A 8,3 m-enkénti keretállásokataz egyenesszakaszokonhullám-
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Az WE-sporttelep helyszínrajztínak részleteaz új, lefedett
stadionnal

lemez dongák fedik, speciálisan kialakított gerinclemezes gerendák felső öveire támasztva'
Mind a gerendákésa visszahorgonyzőkonzolok,
mind a pillérek iln, változő magasságúgerinclemezestartók' a fiiggesztő-kitámasztó,ill. a lehorgonyzó- ésoszlopkitámasztóelemekmeiegen
hengerelt HE-A 22a szelvényt:őlkészültek' A
helyszíni iilesztésekCsavarozottak,részbennyírt
CSaVaroS'részben homloklemezes, ún. nagyszilárdságu kapcsolatok. A szerkezet saját síkjában önmagában merev' hossziránÉan a főtartók
felsó síkjában andráskeresztekkel, ill. rácsos
tartókkal merevített.
A sarkok lefedései önálló szerkezetek,
fiiggetlenek az a|dalszerkezetektől. Lefedésüket
tekinwe is különböznek a.z általános íves lefedéstől,itt ugyanis a felületek síkok' élben nregtört nyeregtetőegységek,vápában torténő yízelvezetéssel.
A keretek a|apozásao 60-80 cm átmérőjű,
fiirt cölöpalap a 6 - 8 m mélységben,a kavicsos
homok,,alapkőzetbe'' bekötött cölöpcsoporttal,
amihez a iehorgonyző szerk:ezetis kapcsoiódik.
A lefedő szerkezet laa|a|<ltásánála már
eikészült tribün Vasbeton szerkezeténtul figyeiembe kellett venni a stadionvilásításkandelá-bereinek he|yzetét,a foldben meg.lévő- sok esetben ismererlen- közműveket,iovábbá - igaz,
sajnos csak minimális mértékb
en - aZ eredeti,
Haj ós Alfréd á7ta1tervezettszerkezeteketis.
De vajon- az erkölcsi romlásontul - mi
iehetett a fizlkai oka a stadion szerkezetei puszKiizlemányek

tulásának? A felhőszakadásokután a mesálló
vizdi<ről már beszéltünk. Az avatásról lelkesen
beszámoló újságcikkis hivatkozott arta, hogy a
föidnek ülepednie kell mintegy egy évet ahhoz,
hogy arra a betonlelátót meg lehessen építeni.
Sajnos a bontás során az derült ki, hogy ez utőbbi betonozásakortulzott volt a takarékosság,
sem
a beton vastagsága,sem annak minőségenem
volt megfelelő, Lz északilelátó ésa Megyeri úti
ívesszakaszáttört vasbeton falát merevítővasbeton pilléreketa lelátó alatti ftildfeltöltésbehorgonyozták be' ami idővel elkorrodált' ésemiatt a
- több ízben- meg
vasbetonrnerevítőpilléreket
kellett köpenyezni. Több egyébszempont mellett már ezen hibák is indokolhatták az ílijáépítést,
így dicséretesnek
mondható a mégmost
is látható eredeti részekmegmentéseés a Megyeri úti íves épületrésszelaz eredeti stadionlezfuás imitálása.
Az eredetistadionfelavatásakaocsántöbb
forrás is lelkesen dicsérteHajós Alfréd tervező
mellett Szűcs Jánost, al<taz építőbizottságélén
iránytotta a munkát. Az aj fedett stadion tervezésében
orosz|ánrésze
volt dr. Hesedűs Tamás
irodavezetőnek és dr. Papp, Feren. .sy. docens
konstruktőrnek, akik a KESZ Kft. szakembereivel alkották meg ezt aZ egyedülálló mérnöki
létesítményt.
!*

*A cikkben
közöit adatokért,a rendelkezésrebocsátott informáciőkért és fénvképekértköszönet illeti dr.
Hegedűs Tamást, ^rÉsz Kft. i.d',..,.tőjét, Rogatian S.
Mtengát, aKESZ Kft. főépítésvezető1ét,
dr. Szabó Lajost, a
Mag1'21. Sportmúzeum igazgató1át, Ipacs Lászlónét,
Gyimesi Kendét, az UTE
munkatársait és a Fővárosi
Levé1tárat.

A lefedett stadion B (északi)lelítőja (A Mar,atoni kapu
elbontlísautón)
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A Mogyoródi-patak
Qpest mindig is gazdag volt
vizes élőhelyekben, de a területfejlesztésnem bánt kesztyűs
kézze| ezekkel a természeti értékekkel. Ezt az áLlítást bizonYga annak a három sílozidéki pataknak, a
és a
Szilas-pataknak, a Csömöri-pataknak
mamár
Mogyoródi-pataknak a Sorsa' amelyek
szennyvízcsatornakéntszelik át a kerületet.
Ujpest legészakibb részéntaláljuk a
Mogyoródi-patakot' A ktilső Szllágy űtvezet
a patal{toz, amelynek partjainál jelentős földmunkák fol1tak az M0-s autópálya feliiljáró)ának építésemiatt. A patak galénaerdőit,
partvidékét munkagépek dózerolták le, és a
környék tavacskáinak vizét a Mogyoró{i-p^takba vezették.A Mogyoródi-patakot Ujpest
határain t(l|, az építkezésrőleltávolodva kicsiny ligetek kísérik, amelyeknek gyakori fás
növényei a nedvességkedvelőfiizek, anyárfák
és az égerek.Ahol a síiríi növényzettel védett
patak könnyen megközelíthető, ott aZ ember
is letette név)egyéta patakba autógumi ésmás
hulladék formájában. A patakpartot dús
|ágyszárú' novényzet kíséri, amelyek közül
ÍőIega nedvességkedvelő fajok a gyakoriak. A
nagyobb bozótokat alkotó nag csaldn (Utr,ica
dioica) és bamuas szeder.(Rubus caesius)mellett
megtalálhatő a |ápréteken közönséges réti
bogllírka @a,nunculus acris) és a fekete nadólytő
(Symphytum fficinale), amely utóbbit gyógynövényként is használnak, Lz állandóan üzes
part iszaplakő növényzetének egy tésze behatol a vízbe. Itt a víz és a szárazfo|d határán
megjelenő élőlényegyrittesek biztosítják a
patak öntisztu|ását. Ennek első lépésekénta
víz alatti tárgyak és élőlények felszínétborító
baktérium- és moszatbevonatok kötik meg
testükben a vízben oldott szennyezőanyagokat. A bevonatot sokféle éIő|énye|fogyaszt.
ja' mint például a közönségu aízicsign@ithynia
tentaculata). Ez a csiga a lábán egy mészlapocskát visel, amellyel visszahúzódáskorjól el
tadja zárniházánakbejáratát. Erre a héjfedő.
nek nevezett képződményre azért van szük-
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sége a közönséges vízicsigának, mert így nagyobb eséllyel tud védekeznj a reá leselkedő
ragadozőI<kal szemben. Ilyen ragadoző a
Mogyoródi-patakban é|ő nadá|y, a csigapiőca
(Glossiphaniaclnxplanű'ta)is. Ez a lapított testíí
pióca legtöbbször a mederben heverő kövek
a|só részénrejtőzködik. Az áI|at szájnyt|ása az
elkeskenyedő testvégenvan, míg a másik pólusán jól fejlett tapadókorongot visel. Porco san kemény teste áttetsző, jó| |<lrajzo|ő dnak
benne a gyomorb éI ágai, amelyek az e|foWasztott táplálékot raktarozzák. A pióca nem
tud úszni, araszo|va halad előre a vtzi növények síiríijében.A csigapióca nevének megfelelően csigákra vadászik. Ha a csiga nem tud
elmenekiilni előle csigamivoltát meghazudtoló gyorsaságga|, vag.y nem rendelkezik héjfedővel, akkor könnyen a csigapióca prédájáváváIhat. A csigapióca behatol aházába menekíilő csiga után, éskiölthető izmos gaÍatjával apró darabkákat tép' harap ki a csigatestből. A csigapióca olyan féreg,amely gondoskodik utódairól. Petecsomóit április tájékán
rakja|e. Ezeket a hasoldalán mindenhova magával cipeli , sőt egy ideig a kikelt kis piócák is
á sz.Ü,lőnmaradnak. Ha ilyenkor megpíszkálsaját
juk a nadályt, akkor összegömbölyödve
testévelvédi kicsinyeit.

A Mogyoródi-patak kicsiny
zóia a uíziskorpi ő
csúcsragado
N,pa r"ubra),A csúcsragadoző kifejezésarra utal,
hogy ez a roval a táp|á|ék-

lánc csúcsán ál1, kevés terméSzetesellensége
van a patakban. A űzipoloska skorpióhoz
hasonló testalakja miatt kapta a nevét. Nemcsak űzirovar|árvákra, például a patakban élő
kórész @aetis sp.) |árváira jeteleszkőpszeru,íí
lent veszélyt, hanem a halivadékot is megtámadja. Az á|Iat csak ritkán úszik lassan
evezgetve - kisebb távolságokra, tóbbnyire az
a\jzaton, és a vízi növényeken mászik. A
víziskorpió nem tud repülni, mert repülőizmai elcsökevényesedtek, illewe a légzés
szolsáIatába álltak'
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A víziskorpiő |árvájának szárnya és
légzőcsöve csökevényes, de egyébtula-jdonságaiban hasonló a kifejlett tovarhoz, az imá_
gőhoz, A \áwa több vedlésselalakul kifejlett
szárnyas rovarrá. EZt aZ átalakulást kifejlésnek
(epimorfózis) nevezzük. A víziskorpió korhadó növényi részekbe süllyeszti el petéit tavaszszal és nyáron. A rnásik két sílc''idékipatakhoz hasonlóan itt is megtaláljuk a bolhartíkckat
(Gammal"us str) ésa közörusíges aíziószktít (Ásellus aquaticrn). A lakócső építő tegzeslán'ák is
megtalálhatók a patakban, Ezek a vízbe hulió
növényi anyagokból építikmeg házukat' és
táplá|kozásukkor is ezeket az anyagakat fowasztják. Az iszapban az rírzaszúnyag(Cbir.onoru.idasp') Iáwái és kevéssertéjűgíÍr,íífér.gek
(Qligocbaeta)élnek.

1&I'd.

lTjpest szomszédságábana Mogyoródipatak és környéke korábban bonyolult életközösségeknek adott otthont, akárcsak a patak
Pesttől távolabbi szakaszai, de mára holdbéli
tájjá vá|tozott. AZ M0-s autópáIya építése
eltörö]te a f.öld színéről a patakot kísérőnövénytársulásokat, és a vízből is kipusztult az
élet. Az U;.pestre érkező Mogyoródi-patak
kibetonozott medret kapott, így az é1őpatakból haiott vizű csatorna lett.
A Mogyoródi-csatorna
a szintén
kibe tonozott medríí S zilas -csator nába torkol.
lik, nrajd eZ utóbbi a Dunába vezei közös
szenn1riiket.A beömlő szürkés lé hosszú csóvaként hatol a nagy folyó víztestébe,majd lassan szétoszlik a Dunába ömlő ipari és kommunális szennyvizek bíiz|ő tómegében. !
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A Mogoródi.patak
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Joztme Axrer

NagybányaiN"gy Zo|tán
Nugy lván a Magyarország
családai czímerre| és nemzedékrendi táblákkai címíí
könyvében megemlékezik
eW ,,Nagy-Bányai'' nevű

családról. Ez a csa|ád ,,Zernp|én vármegye
czímer\eveles nemes családainak egyike''
volt. Nagybányai Nagy Zoltán feleségének
birtokában van az 1747, aug,lsztus 31-én
Mária Terézia által adományozott oklevél,
melÉen Magyarország I<llrá\mője és Erdély fejedelme szolgálatai elismeréseképpen
nemesi rangÍa emelte Nagy-Bányai Nagy
Ferencet. Az ős és azutána következő nemzedékek nemcsak megőrizték a Szinyérváral1án és Técsőn valamikor volt birtokot,
hanem gyanpították is. A 19. század rnásodik felében élő Nagy-Bányai Nagy Lajos
még több mint ezer holdon gazáá|kodott.
Az ő ivadékai közül néhányan rnár
elszakadtak a f0ldtől. Közéjük taÍtozott
Nagybányai Nagy Zo|tán Pái, aki az orwosi
diploma rnegszetzése után Fóton telepedett
le, s a község ésa Károlyi család orvosa lett.
Itt született 1904. március 6-án a későbbi
festőművész, Nagybányai Nagy ZoItát.
Nehéz élete volt. Nyolcéves korában
elvesztette szüleit. A négy árvát az anyai
nagyszülők vették gondjaikba. A nagymama
ha|á|a után, 1918-ban Kecskemétre került,
az ottani gimnáziumba jfut, végiil Sopronban érettségizett, az evangéIlkus főgimnáziumban. l922-ben, azt követően, hogy a
rraryapa kinyilvánította' nem segíti unokája
további tanulását, Nagybányai Nagy Zo|tán
ielentkezett az akkor alakuló Nemzeti
Hadsereg,'eg'yetemi századá,,-ba. Azza|
hitegették a katonaságot vállalókat, hogy a
rövid újonckiképzés után, mint bármikor
hadrendbe á||íthatő fiatalok, elkezdhetik
egyetemi tanulmányaikat. A rövidre tervezett katonaságból végül két évig tartó
hadiszolgálat iett. Két év után sikerült csak
leszerelnie. Ekkor, I924-ben lett a Képző_
míívészetl Főiskola hall gatój a.
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Rudnay Gyula osztáIyába került. Ez
önmagában is kiilonleges helyzetet teremtett a számára. Nagybányai Nagy Zo|tán
ugyanis a festő-előtanulmányokat PodoliniArtur képzőrní3vészeti szabadVókmann
iskolájában végezte. A mester a nagybínyai
míívésztelepen Ferenc zy Kár oLy taníw ány a
vo!t, az o|asz- ésnémetországi tarw|mányút
után impresszionista képeket állított I<t,az
I92O-as években pedig a konstruktiüsta
formaproblémák foglalkozta r.:ák. Ezért já,rt
az ő szabadiskolájába Derkovits Gy'ula, Dési
Huber Iswán és Kmetty János, akikkel
Nagybányai Nagy Zoltán szoros kapcsolatba került. A főiskolára feljutott húszéves
más
teljesen
Rudnaynál
fiatalember
élményekkel találkozott. Rudnay az ,,alfőIdi
festők''-kel: Tornyai
Jánossal, Pásztor
és Koszta Jőzseffe|
BéIáva|
Endre
Jánossal,
sajátosan llr'agyaÍ piknirát akart teremteni.
A Nagybábonyr utca című képe az elöl
hűződő, utat Szegélyező csupasz fáWaI, a
mos,öttük Iáútató kerítésekkel és kicsiny
falűi házakkal inkább a késő romantikus
korszakhoz kapcsolódott.
Nagybányai Nagy ZoItán a míívészi
pá|ya elején mérlegelhette és kipróbálhatta
rnindazt, amit a 19, század vége és a 20.
század zal<7atott első negyede felkínált a
treendő festőmíívésznek. I925-ben a makói
míívésztelependolgozotL aZ 1925_1926-os
tanévben Rudnay Gy'ula helyettes tanársegéde lett, I926-ban a Szegedi Nyári
Míívésztelepen megismerkedett
Juhász
Gy.ulával és a Szegedi Városi Kónyvtár és
Móra
igazgatőjával,
akkori
Múzeum
Ferenccel. L929-ben az országos Magyar
Bizottság (többek
Királyi kaiztanáwizsgáIó
Rudnay Gyula,
Glatz oszkár,
között
Kisfaludi Strobl Zsigrnond és Lyka l(íroiy)
,,a mí3vészetiés mértani rajz', tanárává n1i|vánította. 1930-ban pedig áwette a Képzőmríivészeti Főiskola diplomáj át.
1930-tó1 a budapesti Széchenyi Istés polgári iskolákban
ván Gimnáziumban
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tanított. Igazában csak a nyári szabadság
idején végezhetett,,teljes értékíí,
művészi
munkát'', amint óné|etrajzában írta. Ennek
ellenére folyamatosan kiállító művész lett.
Képeit a Műcsarnok és a Nemzeti Szaion
tárlatain mutatta be.
t934. augusztus 14-én feleségül vette Miklay Fr_
zsébetet, s {Jjpesten telepedett |e' Lz i{ú feieség

nagyapja,LászIő Endre, a

valamikori Liszthivata| vezetője megvásá.
rolta az Illek Vince utca t+.-ben" alla.
műemlék je|Legii,,a családnak ma is otthont
adó emeletes házat. Ide költözött
NasVbányai N"gy Zo|tán'
A történelem azonban rövid időre
szabta csak a fiatal pár nyrrgaimát . 1937 -ben
katonai szo|gálatra hívták be. 1940-ben
részt vett a második bécsi döntés következtében a Magyarországhoz került ÉszakErdély megszáIlásában. 194l-ben harctéri
szo|gá|atra vezénye|ték. I944-ben hadifogságba esett, egy szibériai hadifogoly-

Nagbányai

Nag

Zohlín 1954, éuikióllíttís-rnepyitójón.
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táborba került, ahonnan frzikallag éslelkileg
összetörve érkezett haza 1947 -bén.
I948-ban, írta önmaeáról
később.
,,a hosszú kiesés miatt mindJnt előröl kellett kezdeni''-e. Lz angyalföldi Kilián
György
lJtcai Áitalános-iskolában
tanított' közben megszervezte aZ Újpesti
Képzőmíivészeti Kört
és annak nyári
művésztelepét,olyasféLe,,szabadiskoli''-t,
mint amilyenbe ő járt annak ideién. A
taníwányait mindenekelőtt
rajzolni tanította, azt tartotta, ez a művészeti
tevékenység a|apja. Ugyanakkor vetített
képes előadásokat is szerve zett számukra,
elvitte őket aJőzsef Attila Szabadegyetem
mÍívészettörténeti kurzusaira, elébük tárta
az e|mú|t évszázadok alkotásit. Azt akarta,
hogy a rajzban és a festésben önmasukÍa
találó emberek elméletileg is k{pzett
művészekké vá|janak.
Ezenközben
folyamatosan festett.
1949_ben néhány alkotása |áthatő volt a
Nemzeti Szalon csoportos háL|ításán, 19 54 ben szerepelt egy angyalföldi
tárlaton,

}obbről a mísodik a kiállítő mfu'lész,mellette óll Barcsay 7enő
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1955-ben a Míícsarnokban rendezett oÍszágos kiállításon. Ezek a képeí a kortárs
míívészettö ténész szerint tárgyilagos, megaz újpesti és az
fontolt kompozíciók,
jeleneangyalfoldi munkáshétköznapok
teinek ,,átköltései',. l962_ben a Derkovitsteremben önálló kiállítást rendezett. Szíj
Béla művészettörténész a fa|akra került
alkotásokról ezeket mondta: ,,Mostani kiál|ításán témaköre kiszélesedett. Figurális
kompozíciók, balatoni, dunai tájak, izemi
falurész1etek váItogatják
épületbelsők,
egymást. olaj, tempera gouche, pasztell,
szén, aquarel technikák lehetőségei egformán hangot kapnak. Minden képen fogal.
maz, összegez, keresi az architektónikus
rendet.t'
|964-ben, nyrgdíjba vonulása után.,
egész idejét a festészetnek szentelte. Meg|átogatta az 195ó-os forradalom után
Pfuűsba emigráIt idősebbik ftát, az Éva
Iánya után másodiknak született Attilát.
Kint tartózkodása alatt sorra járta a mű'zeumokat. Az itteni éimények hatására,
amint későbbi képei mutatták, Iátása,

színví|ága gazdagodott. Nem sokkal ezltán
jobb keze megbénult. A munkát azonban
nem hagyta abba. Bénult jobb kezét az ép
keze fogta, s íW festette-készitette újabb
alkotásait.
I979-ben vo|t az utolsó llá|Iítása az
ób.'d"i Galériában. Itt már csaknem kizárő|ag pasztellképeit mutatta be. ,,A pasztelle|járás _ mondta a tárlatot megnyitó M.
Kiss Pál művészettörténész _ Nagybányai
N"gy Zo|tánnak ktilon alkalmat nyújtott a
gyengéd részletek, érzelmi hatások kialais meg{esti a műterme
I<itására. Többször
abtakából látható fákat és a szép távlatot
a legMegörökíti
sejtető háztömböket.
régebbi újpesti házakat, a piacot, a lacikonyhát, a kikötőt, S egy-egy gyárcész|etet. AZ
erőteljes konstruktív színeket hasznáIja,
g5ralr;ranváItogatja a hideg és a meleg, matt
és ragyogő hatásokat.''
Ezen akiállításmegnyitón hangzott el
e|őszöt Za|ánTibor verse' a Tételek N. N.
Z. képeíhez címíi alkotás a festő frának,
N"gy Zo|tán színrníivésznek az előadá_
sában. I

ZarÁx Ttgon

Tételek N. N. Z. képeihez
I. (hazatérés).

Fölemeljük megmaradt bal keztinket
fölemeljük
megmaradt balkezünkkel fölemeljük a világot magunkhoz
Legyen emberi megint!
Bal keziink emeli az elnémult jobbot
jobban az ecsetetjobban jobban
Tudjuk már mely tornyokban rugdalódzik aha|á|
elkiildjük érette hintós haragunkat
áthűznlk száját l|tr amarin- kékkel ha i d eér
: DC ADDIG :
hunyorogva l<l|épházábő| az ember
szívébő|kiszédülnek a vérmeleg dáliák
- ITTHON
megint ITTHON
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Közlemőnyek
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II. (emlék)
A]momban Párizsban Velencében
Rómában Na gybányán vag'y Korinthoszban megint
bár nem tudom jártam-e ott már nem tudom
én voltam-e akit
nevén szólított'egy asszony s nevén hívogatott a gyermek
vagy csak a szél
süt be forrón feketén újpesti szobámEurópa néző ab|akán
Ha emlékszem
házal<ta eml ékszem fáW a v ízp atti mosolyokra l eoml o tt
falakon
a hangokat fölitták a színek - ! emlékezem ! engem mintáznák a hontalanná futott naplementék
én vagyok a legárvább szín|étezésemvásinain
... emlékszem...

III. (remény)

A világot valamely szörny tartjahátán s rendeli:
,,minden
míí befejezhetetlen - minden élet egformán végtelen''
$z, enyémis: hiába adokházatembéitelen táinaf
Epítek templomot kitirtilt eqek alatt:
valaki csak beköltözi őketvalaki csak belakja őket végül
Látod? Így ''"- reményte|enmégsem
bár olyan esendő ésannyira ---- -'g".ra
esteledik megint

[II. (áhitat)
Mert nem törvény hogy mindig beesteledjék
: adunk méz-sárgátbordóbahaiagult kékhez
szemünkbea kifakult mezőkízétvisszalopjuk
: adunk hersenő zöldet ezüstbeszigorodó kék.hez
beköltöztetjük vívómaszkiainkba
ri sókat
"l.ik"lt
: adunk ölfekete lilába gyál'uló kékhez
letiltink a kerti aszta|hozlassúborok árnvékába
: adunk mámorbarnát szürkébetöpörödá ké|dtez
lnem.lehettörvényhogy mindig beesteledjékl
de kell legyen mindenkor esre
hogy hajnalbanmegfiirös zthessüke|fáradt testtink
a fénybenemelkedő sóhajtó udvarokon

Közlemények
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I)r. Cserba Elemér
IJjpest és a szomszédos Rákospalota története több
ponton
is összefonódik.
Elég, ha Babits Mihályra
gondolunk, aL<s.
az I9I.1,/I2es tanév idején tanított az Újpesti Allami
- Rákospalotán, a Fő u.
Főgimnáziumban
2._ben bérelt lakást, onnan járt be villamossal mindennap újpesti munkahelyére.
Cserba Elemér szeméIye még erősebbé
teszt a két települést összetartő szálakal
Ujpesthez kötődik életénekeg}'lk legjelentősebb szakasza, ugyanakkor Rákospalotán,
a város legelső polgármestereként tett szert
ismertségre.

Dr. Cser.baElemér, Rókospahta első polgrfu"mester.e
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Családja bajai szárrnazísíl,felmenői
tehetős molnárok voltak. Apju, Cserba
Ferenc jogi egyetemet végzett, I872-ben
kötött házasságot Bozsek olgával. }Jázasságukból három gyermek született,
másodikként Elemér nevű fiuk. 1876.
március 15-én. Lz iÍjű sztilővárosában
végezte el az elemi iskolát, majd a bajai
ciszterci gimnáziumban tanult, végül
1894-ben, Hődmezővásárhelyen érettségizett.A család rövidesen felköltözött Pest
megyébe.Apja a gödöllői járásbíróságon
az 1899kapott á||ást,majd saját kérésére
ben felállított újpesti Királyi Járásbírőság
élérekerült. A Cserba család életeezt követően városunkhoz kotődott., az idősebb
fiű, Dezső, aki szintén jogi végzettséget
szerzett, l)jpesten nyitott ügyvédi irodát,
és idővel a Pestvidéki lIgyvédi Kamara
a|apítóelnöke lett. Csupán a leánytestvér,
Lenke maradt Tolna megyében.
Cserba Elemér egyetemi tanulmányainak egy részétKolozsváro n végezte,
de végül 1903-ban' Budapesten szerzett
jogi diplomát. Az ifiú, ngwéd egzisztetciáját Ujpesten kezdte kialakítani. Saját
irodát nyitott, és 1903 májusában oltár elé
vezette runyai Zsoldos Ilona Karolinát.
Ezzel a friggyel az egy"tklegtekintélyesebb
újpesti család tagja lett,.hiszen apósa,
Zsoldos János 1903-ban Ujpest jegyzője
volt.
Házasságábő| néW fiú született,
koztlltik a legidősebb, Zo|tán 1904-ben,
legelső öccse, György pedig 1905-ben.Apiuk azonban hiába rendelkezett I<:"rl|őháttérrel, nem sikerült önálló ügyvédi praxist
teremtenie Ujpesten. A' nagykózség területén ekkor rnár számos jogász működött,
közttik saját báty1a is, akik jelentős konkurenciát képviseltek. Ezért csaLádjával
együtt áttelepült a szomszédos Rákosp,a|otára, ahoI I9o7-ben új irodát nyitott.
Eletének talán legfontosabb szakaszátzárta
le az Ujpestről történő elkö|tözéssel, hiszen
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itt vált gyakorló ngyvéddé, itt alapított
családot. Rákospalotai
új otthona a
Széchenyi tér 6. sz. a|attiház lett. További
gyermekei, Mátyás ésLászló már új lakóhelyén születtek, 1908-ban és 191ó.ben. A
jogászdinasztta (tj tagjai nem lettek méltatlanok apjukhoz, hiszen a leqidősebb ZoItán
kivételével, aki orvosi páIyára lépett, idővel
valamennyien jogi egyetemet végeztek'
Cserba Elemér letelepedését követően azonnal bekapcsolódott választott
lakóhelye kozéletébe. 1908-ban tagja|ett a
rákospaiotai képviselő-testületneÉ, nevét
hamarosarr megismerték a nagyközségben.
E'bben jelentős Szerepe voIt az lg{z-ta|
megjelenő Rákospalotai Hírlap c' hetilapnak, amelynek felelős szerkesztőte az ifiű,
csa|ádapa-jogász lett. Ez a telepüíés att".i
legje1entősebb sajtótermékeinek egyike
volt, főszerkesztőként Wágner naano. a
rákospalotai gimnázium ala"pító igazgat-ója
jegyezte a lapot" Cserba Elemér nem hagyott fel jogászt tevékenységévelsem, vármegyei tiszteletbeli igyész és a vasutasszöVetségüg"yészevolt.
Az első világháború megzavatta a Cserba család
békéséletétis. A családfőt _
nem tekintve négy kiskorú
gyermekét - besorozták és a
frontra vitték. I9I5_!7 között az első honvéd gyalogezred kötelékében harcolt. Ka*
tonaként derekasan helytállt, I9I7 augusztusában megsebesült, és bár sebestiléiéből
maradéktalanul felépült, mégis leszerelték.
}J:azatér.vevisszatért üg1'védi tevékenységéhez.
Cserba Elemér pályafutása ezt követően
végérvényesen összefonódott
R.ákosp-alota fejlődésével. A nagykőzség
dinamikus fellendülése városi Éereteket
kívánt, így rnár 1911-ben felmerült a
várossá nyi|váníttatás ter.ve. Az öt|etgazda
Kovácsy Kálmán evangéiikus lelkész,*képviselő-testületi
ag volt' A századi|ő
viharos belpoiitikai körülményei, valamint
.nem
a kibontakozó
világháború
tefték
Iehetővé a terv megvalósu!ását, Az erőfeszítések' melyek a magasabb státus
elérésére irányultak,
mégsem voltak
htábavaIőak: 1923. június 3O-án kihirdetHíres újpestiek

ték a Rákospa|otát rendezett tanácsú
várossá nytlvánítő belüg1'rniniszteri rendeletet. A város pá|yázatot írt ki a polgármesteri á||ás betöltésére. A ielentős
ptesztízsit, hivatalra heten pá|yáztak. Közülük 1923 szeptemberében a képviselőtestület egyhangú döntésével dr. Cserba
Eiemér pá|yázatát ítélte a legeredményesebbnek. Igy került az ítjpesti szárrnazás(t üg1'véd Rákospalota pol gármesteri
székébe.
Hivatali ideje egybeesik a város
fejlődésével. Ú vátoshí)át emeltek, modern vágóhidat építtetett a település. A
szociálisan rás zorulók számára szegénvház
létesült, a polgárosodó lakosok igé"nyeinek
megfelelően kaszinót alapítottak. A korábban kátyúkkal teli, poros utcák jó része
szilárd burkolatot kapott, a úizoltőságot úi
eszközökkel
szerelték fel. Erőfeszítések
történtek a közműh á|őzat kiépítésére.
Fejlődött az oktatási{v is, neg.yverr tantermes fiú- ésleánypolgári iskolát, nyolc tantermes elerni iskolát építettek. Több óvoda is létesült. Cserba Elemér polgármester
népszerűségétmutatja' hogy számos civil
szeweződés kérte fe| vezetőnek. A Rákospalotai Egyesült Kaszinő díszelnökévé,
a Katholikus Kör és a Polsári Kör vá|aszt.rnányi elnökévé avatták.
Természetesen nem szakadtak meg
újpesti kapcsolatai sem, hiszen fivére és
felesége rokonai továbbra is itt éltek. Legidősebb fia pedig, miután megszerezte orvosi diplomáját, az (tjpesti Főiskolai
Szociális Telep nidőgondozőjában dotgozatt.
Cserba Elemér településszervező
képességeit nem csak Rákospalotán kaÍnataztatta. Nyaranta
csa|ádjával a Balatonhoz utazatt) ahol Balatonszemesoszöd
villatelep egy1k megalapítőja és
első nyaralótulajdonosa lett. A helybeliek,
felismerve kazéIeti agilitását, a Fürdőegyesület
váLasztrnányi
tagjai
kózé
emelték.
É1.t. végén magas elismerésben
részesült, Magyar
Kirá|yi
Kormányfőtanácsosi címet kapott. Polgármesteri fe1adatait egészen 1936. április 22-én
bekövetkez ett ha|á|áie |átta e|.
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A rtíkospalotai utírosblíza eredeti ríllapotóban

Rákospalota eredetileg ugyanahhoz a főtl központú Károlyi-uradalomhoz taÍtozott,
mint lJjpest. Fényes Elek
1837-ben eztirta a területről:
Pesttől
kb. egy mérföldnyire fek,,...Palota
szik, földjei nagy kiterjedésííek,azonban taIaja
nag.yon homokos. Tágas legelője igen alkalmas a szarvasmarha- és1ótenyésztéste.,,
A kedvező adottságú, fővárosközeli
földek sorsát hosszú távra meghatározta a
Pest_Vác vasútvonal 1846. évi átadása. Az ű1
vágánslpár |efíizte a területet a Károlyi-birtoktest magterüIetérő|, elszigetelte a Dunától ésa
váci főűwonaltól. Igy Ujpesttel ellentétben amely a rohamos ipari fejlődés űrjára lépett _
Rákospalota alapvetően falusias jellegű
maradt. Poros utak, agrárnépesség,a népszokások továbbélése jellemezték még a
századfordulón is. Ugyanakkor megmaradt a
kapcsolat a két település között. I872-tő|
lóvasút, maid 189ó-tól a B.U.R. (Budapest-

2B

Úiri-g...e"',n

Rákospalota-Ujpest) villamosvonai kötötte
össze a két nagyközséget. A két szomszédos
település egyébkéntis szoros és jőszomszédi
kapcsolatot tartott fenn. Jó példa erre
Wolfner Tivadar díszpolgári címének átadása
19L4 júniusában, amelynek ünnepségén
Rákospalota képviselő-testülete ktildöttséggel
képviseltette magát, Cserba Elemér pol.
gármesternek sokat kellett fáradoznia azon,
hogy vá|asztott lakhelye valamit is ledolgozzon abbó| a településszervezettség.szintjén
je|entkező hátránybóI,
amely lJ;.pesthez
jellemezte.
A két város sorsa idővel
képest
ÜWaÍLazlett: 195O-ben Budapesthez csatolták
őket, ezáItaI elvesztették önállóságukat. A
XV. kerületi városháza homlokzatát ma
máwány,táb|a díszítt,melyet a várossá alakulás
75. él,{ordu|őjára á|Iítottak. Ez az emlékmű
ugyan nem tesz említést a város első polgármesterétő|, lgyanakkor a közelmúltban
utcát neveztek el Rákospalotán Cserba
Elemérről. !
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Egész munk ássá,gátUjpest
és Rákospalota betegeinek szentelte
IJjszászy László doktor úr az
gem fenyít, ezért hatalmas sírásba kezdtem.
idéntöltöttebe 97 , é|etévét.Ez olyannyira, hogy édesanyámnakki kellett vinidő alatt egyetlen munkahelye
ni a templomból. Egyébként jól nevelt gyervolt' az újpestiKárolyi Kórház.
mekek voltunk. Amikor szüleimmel sétáItunkaz
Itt kezdte hivatását mint sziutcán, időnként találkoztunk Józan Miklós
- mint mesgorló orvos l928-ban- éskérésére
unitárius lelkész úrral, mindig szépen köszönbízott igazgató főorvos vonult innen ny'ugáilótünk neki, meg is dicsértminket.
mányba I976-ban. A főleg lJjpest' Rákospalota
_ Mikor ker"iiltdoktor úr Újpest kiizelébe,
ésa váci medence lakosai körében népszer(íbelmién adlasztltto a.z or"uosibiaatóst?
gyógyász-reumatológus 1990-ben Ad Hono_ Az I9I}-es években szüleim vettek
rem lJjpest 1840-1990, 1993-ban Pro lJrbe,
Rákospalotán egy telket, ahol a garamszentI99 4-ben Ujpest díszpolgárakittintetésbenrégyörgyi rokonok segítségévelfelépítettekegy
szesült' 1995-ben lakóhelven
a Rákospaiota Kikétszobásházat konyháv a|, szépnagy e|őszobá-2001-b",,
váló Orvosa címetnyerte,
70 évesszakval. Teswéremmelinnen,1'ártunkbe továbbra is
mai jubileuma alkalmából a Semmelweis orvosPestre gimnáziumba, majd egyetemre. Rákostudományi Egyetemen rubin diplomát kapott.
palota-Ujpest vasútállomáshoz ilgy fé|6rás
_ Kérern,beszélj
en g ermekéa
eiről!
gyaloglás után értünk, vonattal utaztunk a
_ 1905. május 2I-én, a budapestiHoNyugati pályaudvarra. A vonaton barátkoztunk
ránszlq, utcában születtem. Edesapám a mai
meg volt kollégámmal, dr. Hajdu Gy'ulával'
Szlovákiából, Garamszentgyörqybő1 szárma- Vele gyalogoln:nk az egyetemi tanórák helyzik, katonaéveit Vácott tc;Iic;ttJ. Édesany.ám- színeire, a hilonböző klinikákra' Annak ellemal, aki dunabogdányi születésű,itt ismerkednére,hogy amíiszal<térzékemisjó volt, már 17
tek meg. A Horánszl1y utcai házban vállaltak
éves koromban is tudtam, hogy orvos akarok
házmesterségetegy ügywédnél,majd az Nkotlenni. Szerettem aZ orvosi szak'nához tartozó
mány ésaYadász utca sarkán á1ló gyönyö ríi' patantárgyakat tanulni, Szerettem az emberekkel
lotában egy bankár özvegyéné|,Csillagnénál'
foglalkozni. Kezdőként, kis pénzkereséscélEdesanyám háztartásbe|i volt, s napköz6en vé- jából is, Rákospalotán dr. Mandl Henriknél a
gezte a házmesterséggeIjáró munkákat is. É- Medveczl1y György (ma: Mackó) utca sarkán
desapám postai altiszként a Krisztina körúti
Levő házában mint orvosgyakornok receptet
Főpostán dolgozott. Szüleim Szeretettelfoelalíttam, Az épület egyébkéntma is rendelőként
koztak velem és Kálmán bátyámmal. ó '"fo'szolgál.
mátus teológiai tanár lett Sárospatakon, vele
_ Egetemi tanulrnónyai aégétőla Kírolyi
együtt jártunk a Szemere utcai elemi iskolába, Kírhdzba került. Mifuen uolt a dr. Sdndor Isnón
majd a Markó utcai Főgimnáziumba. Csaláigazgatósóga alatt dolgoztiintézmény
?
dunk minden vasárnap - *i''k.t szépenfelöl- Szigorló orvos koromban kerültem a
töZtetve _ a Szi|ágyt téri református templomba
Károlyi Kőrházba. Károlyi Lász|ó gróf úr a
járt' Ez számomra nagy kirándulás volt, hiszen
szegényeknekingyenes ellátást is biztosított. A
a Parlament e|őtúhajóállomásról utaztunk át a
be|győgyászati rendeléseken én is dolgozhattúlpartra,Budára, a Sz1lágy D ezső téri állomástam. Mindenhez értenikellett, bármilyen probra. Bátyám komoly, jól tanuló gyerek volt, én lémával jöttek a betegek, mindent jól kellett
csintalan, játékos voltam. Egy alkalomma| az
ellátni, akkor is, hakéz- vagy lábtörés volt a paistentiszteleten a prédiká|ő Hajpá| Benő nagynasz. Ir{agyszerencsémvolt, hogy az I930-as
tiszteletííűr az ujjával mutogatva fenyegetően
években itt dolgozhattam' akkoriban a ilágmagy*atázottvalamit, én azt hittem, hogy engazdaságs váIság miatt nagyon sok diplomás
Interiú
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sel, az ötlet nagyon megtetszettnekem. Úgy gondoltam az 1899 óta nyilvánossági joggal működő
60 ágyas Károlyi Kőrbázban is szükségesévá|na
egy ilyen mrrnka. Az igazgatő úr támogatta
Ybl
éSa Károlyi grófok építésze,
elképzelésemet,
paülonra
építtetett
Miklós á\ta7tewezett Sándor
emeletet úgy,hogy közben akórházban ZavaÍtalanul fol1t tovább a munka' Az ambuláns seszemészetlkezelések egy naw
bészeti, gégészets,
a belgyőgyászati renzajlottak,
kiilön teremben
delésa kórházi osztályon történt.
- A htíborúalatt az eg,ik kg,osszabb hadszínteretjtírta. Hagtan éltemeg a Don-kanyal"ban
töltött időt?
_ Lkórházból egyedül engem vittek a
ftontra, Májer Elemér gégészfőorwost is bevonultatták, de csak Kassára vitték. Először
mint karpaszományos őrmester a kurszki kórházbő| hoztam haza sebesülteket a magyathatárnáI |évő gfrjtőtáborig. Kurszkban egy igen
szegénycsaládn ál száI|ásoltak el. A p árn ám alatt
például egerek voltak. A nagymama ésaz unokája lakott velem. Eleinte szegények féltek tőlem, de miután |átták, hogy nem bántom őket,
sőt méga hideg élelmemetis megosztom veliik,
tőlük, a némegszerettek.Amikor elbúcsúztam
ni egy fémkarperecet iS adott emlékiil. A'hazafe|évezetőútnagyon nehézvolt. Nekem kellett
gondoskodni a vagonokban fekvő elfagyott lábú, beteg emberekről. Amikor valamiértmegállt a vonat, akkor tudtam átrohanni mindig egy
másik kocsiba. Vizünk sem volt, a hóbó| g,íijtött vízze7 mosakodtam. Alighogy hazaértem,
újból a frontra irányítottak. Akkorra már a
szovjet csapatokáttörték a frontot, ésa lavocsnei gy:ijtő tábor feloszla tásáva| h aza kell ett.j ön nöm. A leszerelésigpóttartalékoskéntaz lJllői
úti, majd a budai honvédkórházban do|goztam,
A harcok alatt éppenhogyát tudtam jönni a hidakon, később egy:renehezebb voit a közlekedés' A Károlyi Kórházba orosz katonákat
telepítettek be, az osztályokat máshová kellett
gator munka melleff rs szurte
helyezni. A B elgyó gy ászat a J őzsef utcáb a került
ffia
naponként operáÍt. A dolgozókat tapintatos sziegy ügwéd családi házába. Messze volt a lakágorral fogta össze, mindenki szeÍette's ő sokunSomtól, gépkocsimataz oroszok úgy vittékel a
kat fiakéntkezelt. Megbízott bennem. 1935-ben
kőrház udvaráról, hogy nekem kellett megmubátyám teológiai tanulmányai mian Lipcsébe tatnom' hogyan kell begyújtani.
- A htíbor"úutón ismét a l{ór"olyiban
ment' én is elkísérhettem.Saját költségemen
bejártam a SzentJakab Klinikára Morawefz protalóljuk. Milyen aolt az 1945 utóni időszak, az
nézettszembe
fesszorhoz elsősorban kardiológiát tanulni. Az
újr,akezdés?
Milyen nehézségekkel
kapndn?
megtererutése
épületetéppenakkor bőűtették emeletráépítés- eg újkőt,htízioszttífu

állástalan volt. 8 éig, míg adjunktus nem lettem' a kórházban kellett laknom. Négy kezdő
orvossal együtt teljes ellátást kaptunk, kiilön
szobában helyeztek el bennünket. Az éte|taz
emeleti ebédlőbenfogyasztotnrkel, s ha kellett,
fehér keszqíis pincér hozta fel a szobánkba.
Emellett minden kisegítő rrrunkát a Szent Vince rendbe tartozó apácákláttak el. Nagy fegyelmet tartottak;az orvosokat is megdorgálták, ha
nem tartották be a házirendet, ha például a szabadidejük alatt este 10 óra után érkeztekhaza.
_ Ilyen szigomÍélenitel rnellett szőrakozlísra is sziikségaolt. Mi aolt doktor úr kedaenc
időtöltése?
_ Nagyon jó hangulatúvolt a munkahelyü.'k, szabadidőnkben is többször elmentünk a
kollégákkal egy kis cigányzenéthallgatni, táncolni. Egyik kedvenc hely'unk az lJjpestRákospalota vasútállomással szembeni Horváth-kert vendéglő volt. Szívesenmentünk későbbi feleségemmel,Tomcsányi Erzsébettel a
rákospalotai -óvárosi és újvárosi református
templomba. Enekkari tagok voltunk, néhaegyegy ünnepélyen hegedültem is. Itt remekiil
éreztükmagunkat, hiszen Benkő ésSzabó dszteletes urak sok szépremegtanítottakbennün.
ket. Cserkész is voltam, egy időben idősebb
Gyökössy Endre helyében parancsnok is voltam. ott ismertük meg egymástéslettünk barátok a fiával, a későbbi híres prédikátorral,professzorral, Bandikával. 1929-b en, az Angliában
tartott cserkésztalá|kozón, a jamboreen a
rákospalotai 198-as Pál cserkészcsapattagjaként vettem részt.Az egyik angol űjság|<lrá\y
fiának vendégeivoltunk, sok híres helyet megmutatott nektink.
_ Milyenek uoltak a bétkiiznapokSdndor
Isnón igazgatő m,ellett?
- Sándor Iswán igazgatő űt _
akit magunk kózött ,,öregnek''
becéztünk - nagyon jól képzett. híres sebészvolt, az igazffi
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-- I9+5 jawárjában grőf Károlyi István
_ Milyen ma a kapcsolata Újpextet? Hokin evez ett intéz eti kó rházi o sztá|W ezető fő o r g|en tapű,sztafiaa mirudenruapiéletbena lakossdg,
vossá. Megbízott a belgyógyászati és fizikoi llen e uolt betegei rnegbecstilését
?
terápiás ambulancia vezetésemeilett a reuma- Mivel Ujpest díszpo|gá'ra vag-yok,
tológiai osztály fe|á||ításávai,ésemellett a reurendszeresen kapom a meghívókat a képviselőmatológiai osztá|y főorvosa lettem. Ugyanis
test{ileti ülésekre. Sajnos ezekre nem tudok
időközben abe|gyógyász szakorvosi ésaz iskoeljárni, de tájékoztatók tartalma alap1án követ|a-if1űság"orvos-egészségtantanári képesítés hetem a legfontosabb intézkedésekkel
kapcstlmellett a reumá szakorvosi végzettségetis
iatos gondokat, döntési témaköröket ... MegmegszeÍeztem' A reumatológiai osztály szer_ kapom az
Qpest újságotis, ebből tájékozódom
vezésétszívesen végeztem.A Népjóléti Miaz er edményekről,napi eseményekről.
nisztérium á|ta| jőváhagyott osztályt a kórA Károlyi Kőrház főigazgatő14 valamint
házbő| eltávolított apácák kápolnája helyén
néhány főorvosa megtiszteltek azzal, hogy a
alakítottam ki. A 18 ággyal működő intéz- Kórházi Krónika című lao két számában
ményben négy beosztott oÍvos dolgozott
portÍétkészítettekrólam, illewe gratuláltak a
velem. Korszerű gépeket szereztünk bi és a
2001-ben kapott rubin diplomámhoz. Ennek
keze|őszemé|yzetet is betaníttattuk. Sajnos az
az a|kalomnak ktilön érdekességevo|t, hogy az
osztá|yt 1956-ban beolvasztották az oRFI-ba.
1931-ben doktori oklevelet nyert 235 orvos
Igy ismét ew űj, a II. Belosztá|y szervezé- koziil ebben .az évben egyedül én kaptam
séhezfogtam, itt 80 ágy betegeit öt beosztott
diplomát'
orvos segítségével
láttam el.
Régi betegeim kozül néhány időnként
_ Mint or.uosésaezető megbecsültszemé- felkeres, főleg a legfrissebb leleteik értékelése'
sorrínkikr"e gondjaik megbeszélése,
esetleg receptíráscélfuiség.HossztÍésteuékenymtmkdsstÍgn
emlékszikszíuesenkollégdi közül?
jából. Van olyan betegem, aki sok éwel eze\őtt
- A legjobb orvos barátom a pécsi kliá|talam összeállíton gyógyszer felírását kéri,
nikáról idehívott laboratóriumi főorvos, dr.
meÍt aZ könnyít betegségén.Egyébként úgy
Horn Zo|tán volt. ő rabg a cukorbetegség látom, hogy álta|ában azért keresnek fel, mert
problémakörével foglalkozott. Nagyon jő -türelmesen végighal1gatom panaszukat' s
szony alakult ki a szegedi szátmazásúbelgyóigyekszem biztató szava|d<almegnyugtatni
gyász kollégával, dr. Tesszár Zoltánna|. Jó baőket. Azt hiszem, régi betegeim száma azétt
rátom vo|t az Arpád Kórházban do|goző sebész csökkent, mert fliléltem őket, bár már a korom
főorvos, dr. Laiarics Jenő. ő goro-gkeleti valmiatt a nagy terhelést sem bírnám. Az egyre
lású családbő| származott, édesapjahittantanár
erősödő háziorvosi rendszer komplex e||átávolt Dabasog. Lazarics dr. Bécsbenis járt egy
sukat megfelelőn biztosítja.J
szemesztert. Jó orvos és jó barát volt. Egyébként engem váltott fel a Károlyi Kőrház igazgatói beosztásában. Itt meg kell említenem,
hogy az osztályos főorvosi állás mellett felvá\wa
a kőrház igazgatőja, illewe i gazgatóhelyettese
voltam. Sajnos Lazarics doktor hirtelen ha|ála
után I976-ban ismétmegbízott igazgató lettem
annak ellenére,hogy már az éve|ejénelindítottam a ny'ugdíjaztatásomat'
Szívesen gondolok vissza a hozzám
beosztott orvoskollégákra, hilönösen
a sokoldalúanművelt és képzett dr' Boga Bálintra,
aki most a III. belgyó gyászaú osztáIy főorvosa.
Kedves emlék ffiz &, Geőbel Acnes kollésa.
nőhoz, aki 8 évig nagy szorga]ommalés oáaadással dolgozott osztályomon. Ugy hallom,
most családorvoskéntdolsozik.
Kírohi Kórbóz az 1950-eséuekben
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Könyvek Újp".t múltiábóI
A
,,Könyveskönyvek'' soroNEM YÁGYoK MÉLr'l
zat Ujpest nagy
hagyományú
gimnáziumnak,
a,,Könyvesnek''
1egjelentősebb
tanáraitmutatja
be. Eddig az alábbi kötetek jelentekmeg:NádasJózsef:Történelmi arckép;
Fecske András: Arcok - életek;VerbényiJózsef: Yitázom önmagammal; Jobbágy Ká.
ro|yz Lz elhagyott repülőtér; Edet Zo|tán:
Játékfilológía. 2002-ben jelent meg Hack
Frigyes: Nem vagyok méltó című könywe.
Hack Frigyes Ujpesten született,ésa Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett
1951-ben.Később az ELTE TTK-n szerzett matemat1ka-fiz1ka,majd ábtázo|ő geo_
metria szakosdiplomát. Kilenc évettanított
egykori gimnáziumában, ahol a csillagvizsgálót és a csillagászati szakkört is vezette.
További pá|yáját a középiskolai, majd
egyetemi oktatásnak és igen jelentős szakcikkek készítésének
szentelte.Hack Frigyes
munkája, a NégyjegyííFüggvénytáb|ázatok
35 éva|attkoze|4,5 milliós pé|dánvszámban
jelentmeg.
lllcK
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E
különleges
tematikájú kötet ug'yancsak a
Könywes
KáImán Gimnáziumszázadikévfordulója alkalmából kiadásra kerülő sorozat része, Dr.
Hencsei Pá| _ a
Sporttörténet
egyrk avatott
szakértője
száz otszágos,

Európa-, w|ág- ésolimpiai bajnok Kön1wesdiák portréiát gyíjtötte kötetbe. A kötet nem
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tatását.

Mindkét kötet az N. J. Pro Homine
Aiapíwány gondozásában jelent meg; sorozztszerkesztő: Yizváry Vilmos. Az érdekIődők a sotozat eg.yesdarabjait megtalálják
az (Jjpesti Helytörténeti Gyűjteményben
(Bp. IV.,BerdaJ. u. 48.).
Athéntől Athénig
2002. szeptember 20-án az lJjpesti Közművelődési Kör, dr. }lencsei Pál sporttörténész,valamintBorovitz Tamás, a MoB
hagyományőrző és-gyíijtőbizottságtagja,az
egyéni gyí3jtőszekciő vezetője szervezésében, Athéntől Athénig címmel sportnyt|t az Ujpest Galériában
történeti l<táI|ítás
(Bp. tV., Arpád űt 66,),A kiállításvendégeit
Hock Zo|tán, Ujpest alpolgármestere köszöntötte. Megnyitóbeszédetmondott Aján
Tamás, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
tagja, a Magyar olimpiai Bizottság titkára.
A kiállításoktóber ó-ig tekinthető meg.
,,Újpest az űj évezredben''
2002, augusztus 31-én sajtótájékoztató
keretében került Sor az ,,(Jjpest az űj
évezredben,,címí3sajtőpá|yázat eredményhirdetésére,
amelyetUjpest onkormányzata
hirdetett meg az idei évtavaszán.A szakmai
Szöllősy Mazsűri különdíjban részesítette
rianne-t, az Ujpesti Helytörténeti Ertesítőben megjelentriportjaiért.
Aschner Lipót-emléktábla
Az Ujpesti Városnapok keretében_ 2002.
szeptember l-jén -, nagyszámú'érdeklődő
jelenlétében
került sor AschnerLipőtnak, az
UTE elnökének,a Tungsram Pit.vezétigazgatőjának emléktábla_avatására.A táblát Tóth Dávi d szobrászmíivé;szalkotását _ az
Újpesti Kózműve|ődési Kör á||íttatta és
helyezte el az UTE Stadion főépületén.Az
avatóünnepségendr' Somos András, aZ
Ujpesti Közmíive|ődési Kör úgyvivőjemondott beszédet.
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csupán sportkarriereket mutat be' de az
eredményeklexikális ismertetésemellett a
is árnya|tan ábrásportolók személyiségét
zo|ja. Lz é|etrajzokategykori újságcikkek
teszik teljessé,és
és visszaemlékezések
gazdagképanyagis segítia sportolók bemu-

Helytörténeti hírek

