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Hazardíroző nagyapám fölött megint beborult az ég.
Csődbe került. A fiataloknak
kapóra jötta lehetőség,hogv
színházat bérelhetnek Ujpesten. Minden
színészbenéga vágy, hogy valamennyi szerepet e|játssza,amiről álmodott, s a szereposztásbarajta kívtilne szólhasson bele senki..Ktllönköltöztek, kölcsönöket vettek fel.
Az újpestiTavasz utcában szépnagy,kertes
villalakást rendeztek be pazarul. E'z I9a9
ele;énlehetett. Apám, Papít Sándor joggal
számított rá, hogy ra1ongői a perifériára is
követni Íogják.S ebben nem is csalódott.
N'gy társulatot szeruődtettek, amel)'nek

többek között tagja va|t Neményi Blanka,
Somogyi KáImán, Somossv René, Szöregh
Gi,'ula, Göndör Aurél, Szentes Jankó és
mégsokan mások.
A színház virágzott, Játszottak francia vígjátékokat, népszínműveket, naryoperettet' drámát. Szobáink falait ezüstöZött, aranyozotq selyemszalagos babérkoszorúk borították.A bejárat előtt esténként toiongtak a bérkocsik,magánfogatok.
A' színház zenekarátjó karmester dirigálta.
Divattá váIt Újpestre látogatni Papírékelegáns kis színházába,ahoi mindig telt ház
volt; az előadásokatl<fiínő színészek,ügyes
SzepesMiria
rendezőkvitték színre. n

IparosodásUjpesten 1900-1930
,,Iparvasút. Az Egyesült
Rt. újpesti
Villamossági
gyártelepére
iparvasutat
építtet.L közigazgatási bejárás Söpkéz Sándor vasúti
éshajőzási főfe|ngyelő vezetésévelmár meg is
tartatott s az iparvasútépítésére
az engedelem
megadatott. A villamossági rt. ésa közúti vasúttársaság között némi szerződési ellentétek
merültek fel, de reméljük, hogy ezek is mielőbb elsimulnak s az ''Egyesült Villamossági
Rt... rövid idő a|att teljes erejével működésbe
hozhatja uj pesti gyártelepét.'' (Q pesti Hírlap,
1900. október 14.)
,,E hó 2-án tartott képviselőtestületi
ülésen polgármesterünk előadta a vízvezeték
ügyében folytatott tárgyalásokat, behatóan,
nagy kortiltekintéssel s feszült figyelem mellett boncolgatta a nary horderejű ügy minden
porciká1át,a képviselőtestület[...] a belga cég
aján|atát, mint legelőnyösebbet, a részleges
tár gyalás alapjául elfo gadja.'' (IJjpesti Hírlap,
1909.június13.)
,,Ujpest egyik legnagyobb gyára, amely
a belföldre való termelésenkívül, jelentékeny
és számottevő kivitellel is rendelkez1k, az
1885-ben alapított ''Kohn és Fried.. vegyészeti wár aZ utóbbi évek folyamán rohamos
fejlődésnekindult. Több utcára terjedő hatalmas gyártelepén kívül Kollár Mik1ós cégtulajdonosnak, Monfalconéban hason természetíí
gyáravan Kollár és Breitner cégbejegyzéssel.
A két gyártelep egyesült [...] Qpest ésMonfalcone Yegyészett Gyárak néven.'' (Ujpesti
Napló, 1915. február 28.)
,,..'aztán elmentünk megtekinteni a
Matu cipőgyárat, ame|y a Yáci űt 26. szám
alatt van. Lévai Zo|tán úr a gyár agilis ifu vezetője [...] végig vezetett a hatalmas telepen.
Módunk volt csodálni a modern technika vívmányait, a gépek tökéletes munkáit. A, szabáson kívül itt mindent gépvégez. [...] Boszorkányo s gyors asá g, s zemkápr áztató ízIésés p re cíz munka az, ami a Matu cipőgyárban elénk
tárult. Egy darab Amerikal [...] Végül elmentíink oda, ahol a már kész cipőket csomagolják. Minden pár cipő egy ''Matu Shoe..
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feliratú - szétterjesztett szárnyú turul, a háttérben egy amerikai lobogó _ vignettás dobozba kerül, hogy aztánvt|ághódítő utjára engedjék a már is nagy keresletnek örvendő híres >'Matu..cipőket.'' (IJjpesti Kurír, 1924. jűnius 19.)
,,Jubilál az Ehrenwa|dLászIó Rt. Most
ünnepli ugyanis harminc éves fennál|ását az
Ehrenwald LászIó Fakereskedelmi és Epítészeti Rt' [.'.] Ujpest közönségének nem kell
bemutatni azt a céget, amelyet 1899-ben
a|apított Ehrenwald Lászl'ó mai székhelyén,
Arpád űt LI4-L20. alatt ésmely mindig a polgári szolidság és a becsületes kereskedelem
mintaképe volt [...] Amikor jubileuma alkalmából szeretettel köszöntjük a céget,mint a
polgári megbízhatóság mintaképét, azt hisz.
szük nem mondunk novumot' ha eláruljuk,
Ehrenwaldék saját telepükön nagy készletet
tartanak épület és asztalos faanyagokból.
Vevőkörtik nem csupán a helybeli asztalosokbő|, gyárakból ésvállalatokból á||, a fővárosból is rengetegen vásárolnak az Ehrenwald
LászIő Rt.-nél, hisz ennek a cégnek szolidsága szinte utolérhetetlen.'' (Ujpesti Napló,
1 9 2 9 .j ú n i u s1 5 . )
,,Yégrejobb lesz az uccák közvi|ágitása|.
Az eddigi 900lámpán kívül, ujabb 900lámpát
tartoz1ka Phöbus még ebben az évbenfelszerelni. A közuzemi bizottság e hó 19-én este
tartotta ülésétavárosházán dr. Semsey Aladár
polgármester elnöklése mellett. Az ülésután á
kőzúzemi bizottság tagjai a Phöbus megbízottaival a helyszínen tekintették meg azokat a
sötét uccákat, amelyek világitását a szerződésbő| járő uj lámpákkal meg kell javítani t...] A
közizemi bizottság a szerződés kötelezettségein túlmenő eredményt is ért el. Ugyanis a
vá||a|atképviselői kijelentették,hogy 10'000
pengő ellenében a szerződésszeríienelőírt 900
|ámpa helyett 1200 |ámpát szerelnek föl és a
már meglévő vtIágítástakként is javítják, hogy
az égők erejét növelik. Egőerősségüket tekinwe tehát az eddigi 900 lámpa helvett közel
2900 közi|ágítási |ámpája lesz lJjpestnek.''
(ossze(Ujpesti Napló, 1929. júni:us20.) !
dllította Szöllőqt Marianne)
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Ipawáros a Íővátrosárnyékában:I.Jjpest
Károlyi Iswán gróf _ a 19.
század főúri divatja szerint fi atal éveit lr{yugat-Európában
töltötte'
Mezőgazdaságt taffi..ffi
pasztal'atait hazatérése után
elsősorban fóti birtokán kamatoztatta' Már az
1830-as években fejlett majorsági rendszer(í
gazdáIkodást építettki. Birtokának ezen a részén sző|őtermeléssel és konyhakerti növények termelésévelfoglalkoztak az idetelepü|ők. ^z ítgynevezett Iswánhegytől délre építették háza1kat az első sző|őmíive|ők &öztük
Mildenberger' a promontori kocsmáros is, az
első haszonbérletiszerződésegyik kedvezményezettje).A szőlőtelepítésegyik oka lehetett
az is, hogy.a fi|oxétajáwány ítt is - mint Magyarország más területein - nagy pusztítást
végzett' A kipusztult szőlőültetvény helyét
korszerű' módon kivánta hasznosítani a tulajdonos. A modern európai elvek szerint gondolkodó főűr az alábbi kitételek mellett kotött
szeruődést a letelepedni kívánó polgárokkal:
,,Minden megtelepedő házza], bíró lakosok
mindenféle gyárokat szabadon állíthatnak, és
akár minémíí'kézi mesterséget vary kereskedést a hazai töwények korlátai közt szabadon
folytathatnak; egyedül a mészárszéL<t,
setfőzés,
és mérés,űgy az épületfávalvaló kereskedési
iussok kivételével.''
A betelepülők tobb kedvezméq,t kaptak az uraságtól annak érdekében, hogy az
iparfejlődés minél zökkenőmentesebben kezdődhessen el. Ezek közül talán az egytk legjelentősebb a következő: 'A Káposztás-Megyeri
Duna parton azIJraság által kimutatandó helyen való kíkötő minden lakos által szabadon,
és közösen használtatik, úgy mind azon á|tal,
hogy a Duna hajókázás, és azzal egybe kotott
hajóv ontatás akadá|yozv a ne |égyen',,
Iparfejlődést támogatő intézkedéseiközött figyelemre méltó az a Íe|tétel,melyet a
szerződés következő részében olvashatunk:
,,Flogy a gyárok, mesterségek, és kereskedés
minél előbb virágozhassanak, a megtelepedni
kívánóknak előre is alá kell masokat vetni azon

Úitr"pi,I

szabál1nak (statutum) melyrrél fogva magok
között sem céheketformálni, Sem az ipart megszorítí kiváltságos leveleket (exclusivum privilegium) szerezni nem fognak; hanem mindnyájan ugyan azon eW jussal élhessenek...''
Károlyi eszméiben olyannyira ipari
jelentőségű települést képze|t el, hogy a bérIeti szerződés ktilön foglalkozik a megvalósítandó építkezésekkülső alakjával, melyből
egyérte|mííenvárosias kép rajzoLódik a szemünk e|& ,,Ezenúj gyarmatdíszítése,ésadizkár elmellőzése végett köteleztetnek a vállalkozőkés minden építenivágyókházokat homlokkal aZ :utca felé építeni és ú'gy,hogy oda
semminémű dísztelenésa jő ízlésselellenkező
épületek ne tétessenek,a tető cserépből, vagy
zsindelyből legalább, a kerítés pedig kőfal
vagy deszkából engedtetik, sövényezés és körül árko]ás egyá|talán tiltatik. . .''
Qpest l932-ben megjelent monográfiájának szerzője, dr. Ugró Gyula - a város első
polgármestete - aZ alábbiak szerint méItagaa
saját kor áb an is reform eszméketidéző, Széchenyi Iswán gondolataiva| egybevágó iz|eti
megállapodást: ,,A modern államok legerősebb alapja: a szabad ipar ésa szabad kereskedelem, s akkor amidőn az összes magyar vátosok iparosai és kereskedőt évszázadokon át
sínylettek még az elavult rendszer békói alatt:
az űj telepen mát |azáratott a céh rendszer,
valamint a kiváltságos levelek létesítéseis, s
ezek helyett gróf Károlyi Iswán a szabad Íorgalmat ésa szabad ipart honosítottameg.''
Milyen hatássalvolt ez a gondolkodás a
település fejlődésére?Megvalósultak-e az
ipar- és városias fejlődésre vonatkozó grófi
elképzelések?
Veg1rrk eIő az olykor unalmas, de min=
denképpen je||emző statisztikai adatokat! Az
adatok szintén Ugró Gy'ula fent említett művébő| származnak:.
1840-ben 22 épnletvolt a településen,
után egy éwel, 18ó8-ban 229, a
a I<tegyezés
századfordu|őn 23 14. r% O.ban 3 604 lakóháZat taÍtottaknyilván. Az említett kilencven év
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aIatt a lakosság száma 448 főrő| 67 283-ra
emelkedett.
A rohamosan szaporodó lakosság dontően iparosokból és kereskedőkbő| állt. Itt is
segítségünkrelehet a statisztika; 1840-ben _ a
fiíszerkereskedők és mészárosok mellett - 9
aszta|os, 5 cipész,4 ács,3 tímár is bekoltozik
Ujmegyer községbe. (A települéSneve 1841ben változik Ujpestre.) 193O-banmár 390 asztalos-, 433 cipész-' 11 ács- és 9 tímármester
dolgozott a városban.
I'{em szokatlan az a gyakorlat, hogy a
neglévő kisiparból fejlődik ki a később meghatároző jellegű nagyipar. IJjpest kitíínő lehetőséget kínált a fővárosból áttelepülni kívánó
befektetőknek, vállalko zóknak. Az olcs ó telekár és a Károlyi Iswán á|tal garuntált lehetőségek csábítóan hatottak, sok más mellett, a
pesti vállalkozők számára is. IJgyanígy vonző
volt a közlekedés, nemcsak a Duna vízi űtja,
de 184ó.tól a Pest-Vác vasútvonal,ésa közúti
fuuszá|Iításis. A lakossági közlekedést pedig
18óó-tó1 a lóvasút, majd 1890-tő1 a villamos
bonyolítja lJjpest ésa pesti Széna(ma Kálvin)
tér között.
Kik voltak az e|ső telepesek? A bőriparosok között találjuk rnár 1840-benLőv,y

Ignácot, aki pesti adőfizető, id' Lőwy Betnátnál tanulta a mesterséget.Majd ugyanitt olvashatjuk Wolfner Julius nevét, aki Pesten,
nagybátya üzletében tanulta a gyapjúmosást
ésbirkanyersbőr-kereskedést.1855-től testvérével, Wolfner Lajossal Wolfner Gy'ula és
Társa Közkereseti Társaság néven alapítottak
vállalatot. Nevük örökre beíródott Ujpest
történetébe: Lőwy lzsák, az em|ített Bernát
testvére,Ujpest község e|ső jegyzője, Wolfner
Lajos 1851-ben eskiidt, IB54-tő| 1873-ig pedig törvénybírói tisztet töltött be. Haláláig tevékenyenvett részta településgazdasági,kulturális és kozéleti fuányttásában. 80. születésnap1án,1904-ben, érdemeijutalmául'újpesti''
előnér,'velnemességetkapott ésa község díszp r:|gár áv á v á|aszta tták. HaIá|a a|kalmáv a| így
emlékezik meg róla az Ujpest címíi' ű1ság
Í9I2, mfucius 31-i számr,,,Városunk fej|ődé_
sénekegyik hatékonytényezője vo|t az elhun1t,
aki ipari vá||a|atáva|adta meg az e|ső lépést
ahhoz, hogy itt munkáslakások települjenek
meg, ésígy a rég telepből évtized során Magyarország legnagyobb rendezett tanácsúváiosa (1907) és azőrszág mondhatni e|ső gyárvárosa lett... Embe rbaráti könyörületessége, a
szegények iránt étző szíve síiríinnyilatkozott

WolfuerCipőgór
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meg a jótékony célúadományokban. A rég-i totta &Iauthner Mihály,
igazi bőriparos
"W
közgyűlési jegyzőkönyvek tanúságai annak,
dinasztia |eszármazattja, akinek apja Mauth.
hogy újpestiWolfner Laj os mennyi t áldozott a
ner Náthán pesti bőrnagykereskedő volt. Miszegények,az iskolák, az ővodák céljaira.Leghály megvéveJordán Károly Váci úti gyárát,
utóbb is a folyó évben 5000 koronás alapít- i<orszerű üzemet létesített. Gőzgépeket vásáványt tett a szegénvgyerrnekek istápolására.''
roit, iparvágányt építtetett.,I921.ben Turul
Fiai (ozü1 Tivadar Németországban, Cipőgyár Rt. névenközkereseti társaságotalaAngliában és Franciaországban szeÍzett ta.
pítottak, napi 1000 pár clpő gyártásával' A 2
pasztalatokat a nagyiparban. 1898-tó1 meghaizem I933-tó| átáLlt a finombőrők gyáttására'
tároző egyéniségevoIt az immár M. Kir'
A kesztvűb őr gyártás sikerét igazolta például,
Honvédség Egyetlen Bőr- Hadfelszerelési
lro5y sokszor 200 munkás is dolgozott a konGyárának. Szakmai munkáján kívül bekapcsofekciós részlegben.1950-tő1jogutódja az tJjlódott a helyi és fővárosi politikai életbe: pesti Bőrgyár lett' A rendszerváltás után ezt is
elnöke lett a Kereskedelmi és Ipar Kamaráfelszámolták.
nak, igazgatósági tagja volt a Gyáriparosok
Köztudott, hog.v Uipestet a bőripar
országos Ször.etségének.
1918-banbárói ranmellett a textilipar fellegváraként (,,magyar
got kapott. A Wolfner csaiád gyárai komoly
Manchester'') is emiegették'A Károlyi grófok
termelésieredménvekkeldicsekedhettek,adaip aro sítási törekvés e ősztönző en hatott eff e az
taik szerint 1938-ban több mint 544 000 db
iparágra is.
nyersbőrt dolgoztak fel,1229 munkást és l73
Az első textilüzem 1882-ben került Ujtiszwiselőt foglalkoztattak. Hadi felszerelési pestre. Roger Tatham angol vállalkozó újpesti
üzemként a második vilás.háboru alatt is kofonodájának épületeitebben az évbenkezdték
moly teliesítménytnpijáttak. Jogutódai az
építenia Károlyi Sándortól kedvezményesen
államosításután a Táncsics Bőrgyár ésa Duna
r'ásárolt 4000 négvszcigölnyi területen. Igy ír
Cipőgyár voltak. A renciszerváltás rrtán ezek
errőI az Ujpesti Közlöny 1882. október 1-jei
megszűntek.
számában:,,A Vasút [ma: Görgey Artúr] utca
A fővároshoz csatolás idején több bőrmellett, a vörös keresztnélegy szovőgyár épil,
gyár működött Újpesten. A Wolfneréké melamely két hó alatt munkáit megkezdi. A gyár
lett a második legjelentősebb a 'A,{authnertestmár azért nagyon előnyös lJjpestre nézve,
vérek vállalata volt. A céget 1887-ben alapí- mert benne 13' életévétbetöltött suhanctól
kezdve a legkorosabb ember is, ki más munkára képtelen, kaphat a|kalmazást. Nehéz
munka nincs; a munkások csak gépeknélalkalmaztatnak. A már meglévő 1600 négyzetméteres kiterjedésű termen kívül a jovő tavaszta
még három ép ily nag.y termet akarnak még
hozzáépíteni,ésígyközségünkben pangó általános munkahiányon ezen gyát egy kis lendtiletet fog adni, ezenkívül a budapesti határban,
közvetlen az tndőház mellett Jutta-gyár szintén épüi, mely Újpes t jovő)éreszintén nagy
befolyással bír, mert az ottan a|ka|mazandó
egy néhány száz munkás nálunk fogja szüksé.
gleteit bevásárolni ésitt helyben lakni.''
Az angol váIIalkoző 1883-ban etradta
cégéta Magyar Országos Banknak, mely így
1887-ig üzemelt. 1887-ben német tőkével
Magyar Pamutipar néven éIedtú1jáMagyar
ország első ésakkor egyetlen pamutfonodája.
L századfardulót követően folyamatos fejlőAz újpestiMauthner Bőrgltír 191)_bell
dés jellemezte aZ újpesti textilipart is, mely
r
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ktilonboző átszers,ezésekután más, például
óbudai üzemekkel kiesészülve működött. A
pamutgyár fejlődéséthadiüzemmé nyilvánítása is serkentette: az l930-as adatok szerint
2500 dolgozót foglalkoZtatatt,s ennek |5%-a
újpesti, 22%-a budapesti lakos volt' A g5,át
1948 utáni jogutódja a rendszerváltás után 5
évve|zárta be végleg kapuit.
Fontos SZefeDevolt a város életébena
ma is műkö dő cérnigyárnak, mely _ nawatádi testvérüzemévelegyütt _ a húszas évekvégétől egyedül látta el cérnával a háboru utárr
megmaradt Ínagyar területeket, I922-tő|
Walkó Lajos, akkori kereskedelemügyi miniszter kezdeményezéséretárgyalások kezdődtek angol tőkéskörökkel. A Coats-konSzern pozsonyi gyárának (alapíwa 1901-ben)
igazgató)a, Bodó Ajbert kapott megbizást az
újpesti gyár a|apítási ügyeinek intézésére.A
terület |<lváIasztásábanismét az olcsó telekárak játszottak szerepet. Bodó közvetítésér.el
az angol tőkések me gvásárol ták Kár o|yi Lász|ó grőf káposztásmegyeri birtokának Duna
mellett elterülő 25 400 négyszőgöles részét.
Ezze| egy időben a kereskedelemügyi minisz.
tet az alábbi kedvezményeket biztosította a
készi]ő cégszámára: az ű1 gyár 15 évre sző|ó
adómentességeté|vez,2 5-3 5 oÁ-os vámvédelmet kap' engedéIyeztea nyerspamut vámmentes behozataIát.A beruházás fokozatosanvaló-
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sult meg 1924 és 1'926 között. IW az 1926.
április 22-éntartott avatásiünnepségidejénaz
üzemek már teljes kapacitással dolgoztak. A
cég jelentóségehelyi szempontból szinte felbecsüihetetien volt, ugyanis döntően női
munkaerőt aikalmazott. A statisztikai adatok a
következóképpen )e|ztk ezt: I926-ban: tisztviselő: 19; munkás fér{l:48 munkás nő:230;
művezető 6; I936-ban: tisztviselő: 13; munkás férfi,:
ó3; munkás tlő:405.
IJjpest azonban nemcsak a ,,könnyűipar,, ágazatának adott otthont. Ma is mííködő
legjelentősebb váIlalatát 1900-ban is a fővárosból ,,kapta,,.Ekkor már öt éveműködött az
Egger és Társa közkereseti társaság a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank tőkéjéve|a \{I.
kerületi Huszár utcában' Az izzóIámpagyártássai fogla|koző územnek Ausztria-Magyar országon nem volt versen),társa' Ilyen körülmények között nem csoda, hogy lassan kinőtték a pesti telephelyet. A bővítésa beépítettség miatt Budapesten már nem volt lehetséges. Uj terület után kellett nézni, A Kereskedelemügyi Minisztérium anyagi segítségével Károlyi Sándor gróftól 13 500 négyszögöl
telket vásároltak, azzal a kikötéssel, hogy a létesítendő üzem minimum 1200 munkást foglalkoztat majd és napi 25 000 db izzó|ámpát
gyárt' Mt|yen volt a helyi reakció? Nézzúk az
újságotlUjpesti Közlöny, 1900. október |4, _
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kozség fejlődésétnagyban e|őmozdít"Ujpest
ja
az az óriási ipartelep, amely most épül IJjpesten. Lz országszerte ismert >>Budapesti
Egyesült Villamossági Rt.<<(a volt Egger és
Társa), amelynek Budapesten,'a }J.lszár utcában van hatalmas gyára, most Ujpesten is nagy
gyártelepet létesít,ahol 7-800 munkást fog a|kalmazni... Mindenesetre örvendetes, hogy
vármegyénknek amúgy is irágző kózsége ez
áItaIa gyártelep által is óriási lendületet nyer a
fejlődés terén és a munkás a|ka|mazásávaI
munkanélktili emberei is foglalkozáshoz jutnak, sőt új munkások felvételévela lakosság
száma is nagyban emelkedik.''
Mennyire igaza vo|t a hírlapírőnak|. 1913-ban a gyárban
fog|a|koztatottak száma lr'ár
3ó00 főre emelkedett, hazánkban ekkor csak a Csepeli
Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben dolgoztaktöbben, ott ó000 munkás volt. Avállalat
1921-ben kutatólaboratóriumot létesített.
mely'rrek eredményei hamarosan világszinten
is ismertté tették a céget. Ujpest szempontjából nagyon jelentős személyiségekdolgoztak
ekkoriban a g5,árban,fuchner Lipót volt a cég
egytk igazgatőja, ahj az IJTE egyk legfőbb
vezető)e és(a cég révén)mecénásalett. A menedzser típusú igazgatő olyan szakembereket
hozott a kutatás területére, akik tevékenyen
járultak hozzá a kor ele.ktronikai fej|ődéséhez.
A televíziós laboratóriu m v ezetőjekéntitt dolgozott Czukor Károly. A kutatólaboratórium
egylkvezetője lett Bródy Imre, a knptongázza|
töltött izző|ámpa feItatáLőja.Bay ZoItán fizikusnak jelentős Szerepe volt a fénycsövek és
elektroncsövek fejlesztéseterén.Millner Tivadar dolgozta ki a nagykristályos wolframszál
e|őá||ításánakelméletialapjait.I9Z2-benindult
meg a rádiőcsőgyártás' 193O-banI |23 000 db
készült ebből a termékből, melyből jelentős
exportot bonyolított aziózelr. Az 1930-as évek
jelentős eredménye volt a wolfram-, majd
kriptonlámpák gyártása. 1937 -tő| Európában
negyedikként kísérletezteksikeresen televíziós
képáwiteli lehetőségekkel, a háboru alatt pedig
_ a később az (lrkltatásban felhasznált - holdradar-kísérleteket végeztékBay Zo|tán vezetésével.A Tungsram Rt. egyike azon újpesti
melyekma is tizemelnek, a General
gyára|<nak,
Electric cégcsoporttagja.
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A Chinoin győgyszergyfuat l9l2-ben
alapították. Az Ujpesti Hírlap, I9t2. ápril'is
I4-én így tudósított a történtekről: ,,A közelmúltban alakult Dr. Kereszty, Wolf és
Társai Yegyészeti Gyár Rt. új gyártelepét
Ujpesten a Phöbus Villamossági Rt. áramfejlesztő telepének szomszédságában építik
fe|. Lz űj gyárat most kezdik meg építeniés
a nyár folyamán már üzembe is fogják he.
lyezni."
Valóban, a Károlyi grőftóI vásárolt
9 000 négyzetméternyiterületen már júniusban megindult a termelés.Ez a cég is gyors
fejlődésnek indult. Jelentős kutatómunkával
ekkortáj t szabadalma Ztatták az As zpirin alapanyagát. A Chinoin Rt' 19i8-ban már 1050
munkást fog|a|koztatot, ebből530 volt nő. Az
1930-as évek jelentős felfedezései voltak a
Coderit, a Demalgon, és ekkor szabada|maztattak jő néhány ismert vitamint is.
A felsorolt vállalatok nemcsak a
munkanélktiliséget csökkentették vagy a |akosság |étszámátnövelték. Tevékenyen vettek
részt a város infrastruktúrájának kialakítáa villamosközsában is. Az iparvasutak építése
lekedés fejlődéséheZyezetett. Az utcák köveétminzését,csator názását, a w|ág1táskiépítés
den vállalat segítette a saját érdekövezetében,
s eZ a kőzigazgatás számára tetemes támogatást jelentett.
I930-ra az Ister Magyar Vízmű Rt.
63 ' 50+ méter vezetékkel' 24 közkűtta| és
2ó58 bekapcsolt ingatlannal rende|kezett; az
áramszo|gáltatást a Phőbus Villamos Vállalatok Rt. biztosítottu a cég aközvi|ágításra
1822 darab lámpát üzemeltetet\ a vezeté|dtá|őzathossza 143,9 km volt; a magán- és
ipaú gázszolgá|tatő az Nta|ános OsztrákMagyar Légszesztársulat volt, a csőhá|ózat a
40 000 folyómétert is meghaladta; a csatornáva| e|látott terület 55 035 folÉmétert tett
ki 1000 db tisztítóaknával és 2200 db víznyelővel; a burkolattal ellátott közutak hoszsza meghaladta a 3ó 008 folyómétert, ebből
I0 I25 folyómétert aszfa|t,20 090 folyómétert kockakő borított.
gp.'t
l929-ben megyei jogú város
lett; mindezek alapján nyilvánvaló: több SZempontból nem jelentett e|őrelépést1950-ben a
Íővátos rV. kerületévévaLőalakulás a település
számára. ]
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Az újpesti lóvasút, Í. tész

Az első vonal születése
A 19. század derekán Újpestet ,,közelebb kellett vinni'' a már szinte fővárosi
Íangra emelkedő Pest városához. Valószínűleg így vetődött fel _ ktilföldi példa a|apján - a lóvasút
létesítésének
a gondolata, Ez minőségi vál.
tazást jelentett a Pestre,irányuló közlekedésben. Az első, éppen tJ;.pestre vezető vonal
szorgalmazójaként ezért lépett fel Károlyi
Sándor gróf.
A terv helyesnek bizonlrult. Ujpesten
1870-ben rrrár 6722-en laktak. Az ő Pesrrejuttatásukat a döcögő, rendszertelenül induló
omnibusz már nem tudta biztosítani.

helyezkedett el. Érdemes megfigyelni, hogy
itt a Váci út szintje aZ vtca kereszteződésénél,
az egykori töltés helyén magasabban fekszik.)
Az építőkmegadták a leendő vonal műszaki és
az e\őre számított gazdasági paramétereit is.
Ezze| egytdejí3Iegkibocsátották az építéshez szükséges tőke fedezetére szolgáló
részvényeket. A kö zzétett tervek hatására sikerült megfelelő anyagi alapot teremteni. Ezt
követően építésiengedélyértfolyamodtak a
Helytartótanácshoz. A kérelem a pest-újpesti
vonal építésére
ésPest város területén létesítendő minden |ó- ésgőzizemíi vasítte|őjogának biztosít ására v onatkozott,
I{ovember 17 -én a hatóság és a helyi
közigazgatás képviselői, valamint a vállalkoElőzmények
zők részvételévelmegtartották az engedé|ye18ó3. október 1l-én tartott tanácskozást Kázési tárgya|ást, majd I9-án bejátták az űworolyi Sándot,grőffa| az é7enaz a társaság,amely
naiat. Menet köZben tisztáztakeg.y Sor míisza_
a Pestről Ujpestre vezető lóvonat megépí- ki jellegííkérdést.
téséhezaz eIső hivatalos lépéseketmegtette.
A Helytartótanács 18ó5. április 22.én
Előmunkálati engedélytkértek,e|készítették
az
adta ki a végleges engedélyt.Ebben meghaépítésiterveket és a köItségvetést,majd végtározták, hogy ,,a Pest Uj pesti lóvonatú vasút
leges építésiengedélyértfolyamodtak. Az épít_ ezen engedély okmány kelte napjátő| számíkezéshezaz évnovemberében a pesti városi hatandó két év alatt felépítendő 's az úz|et megtőság,7864 februát1ában pedig a megyei l.ezeindítandó mert ktilönben e' feltétel nem teltőség adta meg a szükséges hozzájárllást.
;.esítéseesetében az engedé|y önként megElvégezték a mérnöki munkát, majd
szüntnek fog tekintetni.,' Kikötötték még a 40
felméréskészült a forgalom várható nagyságáéveskoncesszióidőt, valamint azt, hogy ennek
ról is. Az új vasút programját májusban több
|ejártával a vasúwállalat összes felszerelése(a
napilapban is közzétették. A Pesti Napló
lovak kivételével)ingyen Pest város tulajdoná18ó4. május 5-iszámáből idézünk ,,Apest-ujba megy át. Továbbá előjogot kaptak minden
pesti lóvonatú vasut föladata, hogy rendes szePest terület én építendő,|<lzáró|aglóvontatású
mély- és fuvarforgalmat létesitsen a ne\'ezett
vasútvonallétesítésére.
két hely között, mérsékeltvitelbér mellett. A
Az engedélyokirat birtokában, Károlyi
tervezett Yona| a szénatéren(ma: Kálvin tér),a
Sándor gróf elnökletével május 22-€ n megtarKét oroszlánnál indul meg, az ország- ésváczi
tották a társulat e|ső kőzgyőIését.Határozztut közepén haladva, az á|Iamvasutindőházánál
ban mondta|<l akőzgyíi\és a részvénytársaság
a töltés közelében, áttéraváczi országutbalmegalakulását ésa Pesti Közúti Yaspá|yaTár.
felére, s ug.yanazon irányban fo|y,tat1afutását
saság (PKVT) cégnév felvételét. A társulat
az ujpesti Wagner.féle teleknél fekvő végalaptőkéjét220 000 forintban állapították meg.
pontjáig, a téli kikötő zártö|tése közelében.,' A cég vezetéséta vá|asztmány intézte, elnöke
(A kikötő töltése a mai ZsiIip utca vonalában
Károlyi gróf volt, alelnöke Hollán Ernő, déliKiizleruónyek
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vasúti felügyelő, majd a Közmunka- ésKözleke d ésü gyi Mini sztérium államtitk ár a. Műszal<t
igazgatőnak Bielek Miksát, a budai Józsefipartanoda tanárát, később műegyetemi tanárt)
kereskedelmi igazgatőnak pedig Jellinek Mór
kőzgazdászt' nagykereskedőt vá|asztották.
A részletes építésifeltételeket októberben több alkalommal tárgya|ták, Az eredeti tervekhez képest néhány vá|toztatás történt
(a vonal vezetésea pesti végállomástól kiindulva ne az úttestközepén, hanem a bal szélén
épüljön; az eredetileg tervezett vas pályafelépítményi rendszer helyett a gyorsabban kivitelezhető és olcsóbb farendszert aIkalmazzanak). Ezután megkezdődhetett az építkezés.
A vasúti pálya 1435 mm-es normál
nyomtávolsággal, egyvágányos kivitelben
épült, a kocsik ta|á|kozására a vonal bizonyos
pontiain kitérőket hoztak létre.
B eszerezték a szükséges,,iz|eteszköző ket,,, azaz a kocsikat is, nyolc emeletes ésnég,v
egyszintes )fumí3ve|kívánták a forgalmat megindítani. (A vagonok a bécsi Spiering gép- és
kocsigyárban készültek')
A vonalon a Szénatérivégállomásésaz
újpesti végpont között a Nemzeti Műzeumnál, aZrínytkávéházná| (Múzeum krt. 1.),
az evangélilnrstemplomnál (Deák tér),a Lipót
templomnál (Bazilika), az indőháznál (Ny'ugati pályaudvar) ésa Kis sörcsarnoknál(a Csanády ltca torkolatánál) jelöltek ki megállóhelyet. {Jjpest felé, a további szakaszon fel- és
Ieszá||ásmiatt a kocsik bárhol mes.álltak.

Az újpestivégállomáson a társaság fubérelte - később megvásárolta _ Wagnet János építészházát a forgalmi szemé|yzeth.boségei, valamint váróterem részére.A benne
taláIható vendéglő a lóvonat megindulása után
is üzemben maradt. (Ez az ,,indőház,, ma is áll;
Angyalföld és Ujpest határán, a vasúti híd
szomszédságában található.) Mellette építették fel az istáIlőkat és a kocsiszínt. A PKVT
kezdetben nem akart saját ,,vonóerőt,, tartani,
a lovakat csak bérelték(később mégis áttértek
a sajátlovak,,üzemeltetésére'').
A lóvasút megnyitása
A majdani főváros, Budapest első közúti
vasútjának megnyitóünnepségét 18óó. július
30-án, délután 4 őrakor tartották. A jeles eseményrő| több lap is beszámolt. Most idézzik
az egykszemtanút, aMagyatotszág ésa Nagy
Világ tudósítóját: ,,Képzelhetik onök, hogy
nagy volt az érdekeltséga közönség részérő|s
a lelkesülés,midőn az öt kocsi, a városi hatóság több tagsáva|,- élükön az a|po|gármesterrel _ sok úri nővel, szép|eánnya|, részvényesekkel' polgárokkal s egy egészkocsi csupa újságírókkal- megindult. Az egyrk kocsiból harsogott az ott elhelyezett népzenészekhangszereiből a vidám induló s a többi kocsin is
folytonos vidámság ésjókedv uralkodott, mia|att a harminczhat percnyi utazás után a vonat Uj-Pestre megérkezett. EgéSz őszintén
valljuk be, hogy az ujpesti tndőház vátakozásunkat felülmúlta. E tágas és díszes épület
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zászlőId<alvolt díszíwe.['..] Uj-Pesten is szép
számí társaság fogadott bennünket, s míg a
tfusaság egyík része a helybeli |eánykák á|ta|
osztogatott virágbokrétákban gyönyörködött, addig a másik rész az indőházi vendéglőbe sietett, hol jutányosan éselégjó uzsonnát
szolgáltak fel (jó pénzért)a vendéglős furge
pinczérei, s egy cigánybanda erölködött - jó
magyar dalokat játszani. Hat óra e|őtt pár
perczczeI megszólalt a vonatvezető sípja s
pontban hatórakor indultunk vissza Pest felé,
s harminczötpercz után a szénatéten,ismét a
váró sokaság üdvözlései mellett szálltunk le a
kocsikról.''
A menetrend szerinti forgalom augusz-j
tus 1 énindult. Kezdetben a v égá||om6,sokról
napi Í4-I4 menetet indítottak, 20 perc és 2
óra 30 perc.között vá|tozottaz indulási idő. Az
első kocsi Ujpestről 5 őra 56 perckor' az utolsó este 8.3l-kor' a Szénatéró| az e|ső 6.10kor, az utolsó esti 8.44-kor indult.
A viteldíjat akövetkezők szerint ál|apították meg: az I. kocsiosztáLyon 20, a II.-on

15, míg a III. osztályon 10 krajcárt kellet kiadni egy útért'Az utasnak fizetéskor úgr,nrevezett e||enőrzési jegyet kellett áwennie a ka|auztól (akkoriban: kocsivezetőtől), amit az utazás végéigmeg kellett őrizni ésaz e|Ienőr kérésérefelmutatni. A j.gy elvesztése eseténaz
utast a viteldíj úibóli megfizetésérekötelezhették.
Az utasok hamar megkedvelték az űj
kozlekedési eszközt, A lóvonatok nagy forgalmat bonyolítottak le, már az e|ső hónapban
közel 57 ezren vették ig'énÉe. A zsúfoltság
enyhítésénekérdekébena PKVT intézkedéseket is tett: lehetőségéhezmérten űjabb jiárműveket vásárolt, melyekkel a forgalmat
vasár- ésünnepnapokon sííríthették.
Természetesen adódtak problémák: az
üzem során szereztek tapaszta|atot a sínek'
valamint a kocsik szerkezeti hibáiról' a szemé|yzet gyakorlatlan ságárőI. A lóvasút azoÍIban beváltotta ahozzá ffizott reményeket. D
(Folytatjuk...)

Az zijpesi telep madfutóolatból
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LepÁxn Lnszrő

Gyap otte rnre sZtés Káp o s ztásme gTeren
Magyar narancs' magyaÍ
gyapot, gumipitypang, olyan
fogalmak, melyek a köztudatban elevenen élnek.Ezeket a növényeket óhatatlanul
is azonosítjuka Rákosi-rendszer elhibázott és
bódult mezőgazdasági kezdeményezéseivel.
Ugyanakkor leggyakrabban elfelejtődik, hogy
a gyapot meghonosításával már a 18. század
végeóta kísérleteztekMagyarországon, mivel
a belőle késziIő pamut stratégiai alapanyagnak számított. Főleg azokban az időkben kapott új lendületre a kísérletező kedv, amikor
valamilyen kiilső politikai tényező me gakadáIyozta a szükséges pamutalapanyag behozata\át (Napóleon és a kontinentá|is zát|at, az
első világháború' vagy éppena hidegháboru).
A növény termeszthetőségének
az északi határa a 45-46. szélesség.i
fok körnvékén

G1apottennés_ kedlező id.{jlírísesetén
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hitzhatő meg. Magyarország ésa Kárpát-medence nagy része ettő| avonaltól éppen északra esik. Nálunk a &vapot tenyeszideje ó-8 hónap, amely azt je|ents,hogv áprilisi vetés esetén a növény novemberben takarítható be'
Ehhez persze az időjárási események számtakell megtörténlan szerencsésegybeesésének
nie, amely csak igen ritkán fordul elő. A sikeres aratáshoz szükségesa tavaszi fagyok elmaradása, a nyári csapadék egyenletes eloszlása,
hosszú,,vénasszonyok nyara,, és fag1irnentes
október. Mivel ennyi kedvező időjárási feltétel
nemigen teljesül eryszeÍÍe,ezérta gyapot magyarctszági termesztése rendkívül nagy kockázattalbír.
A növény meghonosításának kísérletei
II. József uralkodása a|att kezdődtek, ésa kedvezőbb időjátásű években újra ésújra feléledtek. A kísérletekszinte mindegyike _ az átmeneti sikerek ellenére- kudarccal végződött.
Talán éppen ezétt nevezetes aZ 1855ben Káposztásmegyeren folytatott próbálkozás, ez ugyanis egyike vo|t az eredményespróbálkozásoknak. A fe|jegyzésekErkövy nevéhez (keresztneve nem maradt fenn) kapcsolják
az esemény. Külön érdekességea kísérletnek,
hogy KáposztáSmegyeren alkalma zták előszor
a gyapottermesztéSben azt aZ e|járást, melynek keretében a gyapotmagokat melegágyban
csíráztatták, ésa mát kifejlett pa|ántákat ültették ki a foldekre. Igy megvédtéka fiatal növényi hajtásokat a tavaszi fagyoktól. Az itt kifejlesztett módszert a későbbi próbálkozások
fo|yamán tömegesen alka|mazták. AZ 1855.
évirendkivül kedvező időjárás nagyban hozzájárult ahho z, hog5rnovemberben eredményes
legyen a wapot aratása.
A siker azonban csak átmeneti volt. A
későbbiekben nem találkozunk olyan feljegyzéssel,amely arra utalna, hogy a növény meg.
honosításával újabb prőbá|kozások folytak
volna Káposztásmeg.yeren.Az 1855-ös a W"pottermesztési kísérlet ezért csak egy röpke,
de érdekespillanata volt a kerület mezőgazdasási történetének. !
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DR. SALLAI JÁNoS

Ujpest rendvédelménektörténete
í8Y a fővárosi
s ideje nincsen az ész|e|ésre,
rendőrség csak puszta véletlen Ío|ytánnyerhet
értesülést.''
L jövőre vonatkozóan a Rendészeti
Közlöny
Ujpest rendőrségének a fővárosi
foglal állást, melyet
fővárosközbiztonságirendszerében
a település rendőrségalárendelésében
önálló kapitánysággal rendelkezlk majd. Az
a|átámaszt az a jóvőkép is, hogy a község ,,ma
1840-benmégmindössze 10ó lakosúközség vagy holnap ugyanis egészena fővfuoshoz fog
I92}-ravároskéntmár 56 4B9lakossalrendel- tartozni, a hova törvénykezésiéspénzügyídolkezett:A kezdetbenkis lélekszámú
település gai ma is csatolják''. ,,tJj-Pestnek_ szól zhíraPest-Pilis-Solt vármegye közigazgatási terü- dás - a fővárosi rendőrség működési körébe
Ietéhezilleszkedett, de az 18ó0-as éveket való bevonáSa nem űj eszme; az mát az 1880.
követően aÍővátosközelségeésa rohamosipa- év folyamában, vagyis a fővárosi rendőrségről
ri éslakossági |étszámnövekedés
új probléma szőIő tőrvényjavaslat összeállítása alkalmával
eléállítottamind a főváros, mind a vármegye tervbe volt véve, s akkor csakis a költségkívez'etőit",
mélésSzempontjából lett e|me|Iőzve.''A köA rendvédelem lJjpesten a fenti idővetkező évek eredményekéntmegszületett az
szakban a korábbi vármegyei str.uktúraszerint
1889. éviXLVI. törvénycikk a Budapest fővá.
működött' A település már az 1870-es évek- rosi rendőrség hatáskörének l<lterjesztésérőL
ben, sajátos he|yzetébő| adődőan, felhívta maUj-Pest és Rákos-Palota községek területére,
gára a rendvédeimi vezetők figyelmét. Az
amel},nek következtében megszervezett,,Uj1878-ben kiadott RendészetiKözlöny II" szá_ pesti kerületi kapitányság'' néven 1890 január
mában megjelent Ujpest és jövője című cikk
elsejétől újpesti székhellyel a főváros alárenelőrevetíti lJjpest )óvőjét, amikor artő| ír, deltségébenmegkezdte a működését, Az űj
hogy a település fejlődéséta fővárosnak támokerületi kapitányság Ujpest és Rákospalota
gatnia kell. Továbbá megfoga|mazta a sajátosterületén volt illetékes. Az újonnan felállt
ságot is, amely szerinü ,,Már maga a váczi orkapitányság a települések speciális földrajzi és
szágűt mentében épült számta|an gyár, egy
kózigazgatási adottságainak következtében
természeteskapcsot tiintet fel Ujpest ésa fővánem szakadt el teljesen Pest-Pilis-Solt várros között, s ezta kapcsot szi|árdítjaaz a körülmegyétő|. A vármeg,ve és a községek 188ó.
ményis' hogy a lakosság keresete,foglalkozása XXII. törwénycikk a|apján szabá|yrendelet-alés munkálkodásánál fogva féllábáva| úgyszóI- kotó jogai megmaradtak. Ezenkívül a törvény
ván Budapesten van.'' A két településösszefoó. S-a szerint: ,,agazda éscseléd,valamint menódására döntő hatást gyakorolt, hogy 18óózei munkások és napszámosok között támadban átadták a lóvasutat, amellyel Ujpest a főható viták, ugyszintén a törvény rendeleteivárosban dol gozók számára lakóhelyet biztosínek áthágása eseteibenUj-Pest ésRákos-Palotott. AZ igazi nehézségetazonban az okozta,
ta községek területérevonatkozólag első fokohogy akiknek okuk volt a fővárosi rendőrség
zatban az illetékes kerületi kapitány, második
eIőI e|rejtőzni, szívesen váIasztották az akkor
fokozatban Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
még a rendőrség számáta ismeretlen Ujpesalispánja és a harmadik fokozatban a vármetet' Akit üldöztek, ugyancsak gyorsan eljuthagyei kózigazgztási bizottság lesznek hivawa ellelt.
mitott Uipestre, ahol menedékre
járni,,, A felállított kapitányság működési költ,,Azért
vel Qpest bejelentési hivatalial még a legkezségeitaz á||ampénztár Íedezte,de ahhoz a tördetlegesebbjellegiível sem bír. Községi rendvény szerint a két településnekishozzá kellett
őrségea népesség
arányához képpestelégtelen járulnia.
Ujpest alapításánakidején va|ószíníi|egsenki sem gondolta,
hogy néhány évized múlva - a
rohamos fejlődésésa lakosság
számánaknövekedése miatt - a
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Ezt követően igen furcsa he|yzet á|It
elő. Adott volt a főváros, melyrrek rendőrsége
a főváros területén volt jogosult rendészeti feladatok e||átásfua,és megkezdte működését a
fővárosi rendőrség alárendeltségébeutalva a
közelségében lévő község teri.ildtén illetékes
kapitányság. A későbbi időszakban kialakult a
kapitányság strukturája, és a státusokat feltöltömék. A kapitányság szemé|yáI|ományárő|,
ügyrendjéről ésfeladatrendszerérőligen kevés
forrás á1l rendelkezésre. amelvek koztil kiemelkedik a dr' Saly Alajos alml irt és kiadott
rendőrségi útmutató. A könyw _ amelyből idézünk _ részletesenbemutatja az 1926' évi fővárosi rendőrség szervezetét és személyál|ományát, amel}mek része volt az újpesti kapitányság is'
Ú|p.'t, Vasút l. Í6. sz.
A könywben a Vasút (ma: Görgey Artur) út 1ó.
számú'házban működő kapitányságról a következő volt olvasható,. ,,Az újpesti ker. kapitányságnak azonfelül, hogy mindazon hatósági
ténykedéseketgyakorolja, amiket a budapesti
kerületi kapitányságok, azoktó| e|térő, sőt
mondhatni: azokat messze túlhaladó hatásköre
van kiilönleges helyzeténélfogva.
Területi hatáskör: Hatásköre kiterjed
Ujp"'t ésRákospalota rendezett tanácsúvárosokra, valamint Megyerre..
Bejelentőhivatal Qpesten: Az újpesti
ker. kapitányságnak hllon bejelentőhivatala
van, mely ugyanazon elvek alapján működik,
mint a budapesti főkapitányság bejelentőhivata|a,a bejelentőlapok is teljesen azonos szövegííek,azza| az,eltéréssel,
hogy a be- éskijelentőlapokon,,Ujpest-Rákospalota'' megkiilönböztető jelzésvan nyomtatva' s ezek csakazűjpesti ker. kapitányság rendőri területén használhatók. Az Ujpest ésRákospalota r. t, vátosok területénlakók a be- éskijelentőlapokat22 pé|dánybantartoznak kiállítani, - eltérőleg a
budapesti gyakorlattól, - melyeknek egyik példánya az újpesti bejelentőhivatalban lesz felhaszná|va, a másik példány pedig az egységes
kezelésérdekébena központi (budapesti)bejelentőhivatal rendelkezésérebocsáttatik.
Feg1wertartási engedélyek A fegyveréslőszervás ár|ási, valamint a fegyv ertartási engedélyeket ugyancsak a ker. kapitányság adja
|<1,^Z engedélyek iránti kérvényekelbírálása,
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|<tá||ítása,
kiadása teljesen úgy történik, mint a
főkapitánys ág közigazgatási osztá|yáná|,
Külföldiek jelentkezése:Az újpestiker.
kapitányság rendőri területére érkező, ott tartízkodó éstávozó ktilföldiek ki- ésbejelentése
az újpesti őrszobák, illewe bejelentőhivatal útján történik. Két hónapot meg nem haladó
időtartamr a az újpesti ker. kapitánys ág v ezető je ad tanőzkodási engedélyt;huzamosabb tartózkodás iránti kérvények az újpesti ker. kapitányság útján továbbíttanrak a m. kir. beltigyminisztériumba illetékes elbírálás végett.
Kihágási ügyek Az újpesti ker. kapitányság hatáskorébe tartozik azon kihágások
e|bíráIásais, melyek afővátos területén afőkapitányságnak, illewe egyes kiilönleges feladatok megold ására LétesítettszenTlek (hatóságnak) tigykörébe esnek, mint pl. a közbiztonság
elleni kihágások, erkölcsrendészeti kihágások,
fiatalkoruak kihágási ügyeinek önálló intézése,
bejelentésikihágások stb.
Bűnügyek Bűnügyi nyomozásokná| az
újpesti ker. kapitányság sokkal szélesebb memint a budapesti
derben fejti ki tevékenységét,
ker. kapitányságok, amennyiben a nyomozási
cselekményeket a perrendtartás értelmében
teljes mértékbenfoganatosítja, a soros wzsgálóbíróval közvetlen érintkezést tart fenn, a
rendőrhatósági indíwányozás jogát is kozvetlenül gyakorolja.
Engedélytigyek, bizonylatok A rendőri
engedélyekhez kötött vigalmak, táncmulatságok' míísoros összejövetelek, Sportversenyek'
gyűlések Stb. megtatásának engedélyezése
itánt: kérvényektárgyában a ker. kapitányság
vezltője határoz, Ide tartoznak a lakbizonylatok és erkölcsi bizonyítványok iránti kéwények is, melyek szinténin nyernek elintézést.
Felügyeleti szo|gá|at:Az újpestiker. kapitárryság rendőri teriiletén mindennemű felügyeleti szoIgá|atot, úgyszintén a nyilvános gyűlésekena hatósági biztosi teendőket a ker. kapitányság tiszwiselői szemé|yzete Iátja eI. Az
illetékekteljesen azonosak a Budapesten meghatár ozott ésa Közigazgatási osztáIy engedélyügyek fejezetben rész|etezett díjakkal.
Tű|zás nélktil nevezhetnők az újpesti
ker. kapitánys ágot frók-{ókapitányságnak, mert
csökkentett méretekben ésjóval kisebb terüle.
ten ug.yanolyan önállóságga| és hatáskörrel
működik, mint a {őkapitányság'
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A kapitányság vezetője: Dr. Bartha
Endre rendőr főtanácsos. Helyettese: Vincze
Károly rendőr tanácsos, a|<ta hozzá beosztott
Molnár Lajos rendőr segédfogalmazóval
együn akövetkező ügyeket intézi erkölcsi bizonywányok, italmérésiügyek, fegywervásárlási engedélyek, mulatságok, táncvigalmak,
Sporwersenyek stb. engedé|yezésiügyei és
egyébkőzígazgatási jelle gű ügyek.
Másod-helyettese: Dr. Csutak Béla
rendőr tanácsos, ab az intellektuális bűncselekmények, ú.m. csalás, sikkasztás, okirathamisítás stb. gyanújával foglalkozik. Előadók:
Dr. Salamon Lajos rendőrkapitány, al<tahozzá szoLgá|anételrebeosztott dr, Sza|ay Dezső
rendőr segédfogalmaző közreműködésével az
Ujpest ésRákospalota r. t. városokban lakó és
átataző külföldiek e||enőrzésének ügykörét
látja eI,s ezze| kapcsolatban a lakhatási bizonylatok iránti kérvényeknek,az újpesti bejelentőhivatal ügyeinek, valamint az idevágő l<lhágási ügyeknek a referense. Mik]ós Dezső
rendőrkapitány, kinek ügykörébe tartoznak a
cselédügyek, az á||amrendészetivonatkozású
ügyek, valamint a kerületi kapitányság közvetlen intézkedésétinvolváló egyes ügyek'
mint rendőri felügyelet aIá helyezés,bizalmas
természetíímegfi gyelések,más batőságok tájékoztatása stb. Ide tartoznak továbbá az eImebetegek ügyei s az ezel{<e|kapcsolatos hatósá.
gi intézke dések, egyéb kő zi gazgatási ü gyek, el Veszett és talált tárgyak ügyei, valamint a
rendőri büntetőbíráskodást is gyakorol. Babó
Gyula rendőrkapitány, a sérülésiéshullaügyek

e|őadő1a' Ide tartoznak a magánlaksértés,
hivatali hatalommal való visszaélés,hatósági
ügyek éskerítés,
közeg elleni erőszak, eltíínési
magzate7hajtás stb. tigyek. Dr. Csóka János
rendőr faga|maző, a lopás, rablás és zsarolási
ügyek eIőadója. Dr. Kovács Jőzsef rendőr fogaImaző, a kihágási rendőri büntetőügyek előadója, s a helybeli, valamint a más hatóságokműkötó| érkező megkeresésekelintézésében
dik. Dr. Felde István rendőr segédÍogaImazó,
akihez a más hatóságoktó| érkező eIővezetési
illewe tomegkeresések,idézéseke|intézése,
vábbítása, a büntetőparancsok közlése, áIta|ában a határnapos ügyek nyl|vántartása éselintézésetartoz1k.Kerületi felügyelő: Salm Egon
rendőr főfeiügyelő.
Végul meg kell emlékeznünk arről az
igen fontos tevékenységről,amit a kapitányság
16 főbőI á1ló detektívcsoportjavégez éppen a
kapitányság ktilc;nleges he|yzetébő| és nagy
részt frlggetlen bűnügyi ténykedésébőlkifoIyőlag. A tobbi kerületi kapitányságok detektív|étszámávalszemben, a szép számmal míiködő detektívcsoport is egyik tükre annak a
ktiltinösen fontos tevékenységnek'amit a két
város közbiztonsága érdekébenaz újpesti ker'
kapitányság nagy-naw igyekezettel kifejt.
A közbiztonsági előfeltételekneklényeges éselengedhetetlen kelléke a 2 lovas a|tisztből és 14 lovas rendőrből álló ktilönítmény,
mely a motorkerékpár versenyekre s egyéb
sportversenyekre, lóversen1rre áramló tömegnél, valamint a nem ritkán mutatkozó tömegmozgalmakn áI |<lváIőaná||ja meg a helyét.'' !

Dr. CsókaJónw kapitdnyigazoluónya
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Az első da|árda ,,kis Amerikában,,
Az ismeretlen múlt ködéből
1887-benbukkan fel először
ésvéglegaz Újp,esti Dalkör.
Ez az énekkar,Ujpest |egrégebben nyilvántartástravett
egyesülete, szo|gá|tattaa műsort az év őszén a
Jótékonyság asztaltársasággal a helybéli szegény gyerekek felruházására rendezett dalesten á fővárosi..Ebredés'' da|fudamellett. Az
abban az évben Lőbl karnagy keze alatt mű.
ködő kórus a hírszerk,,,tő szerint komoly
fejlődésen ment keresztül egy év alatt, s ,,ha
számra nézveis szaporod7k,az orszáe legjobb
dalárdáinak lesz egyike''. A dalkör míísorában
ekkor sok német szerzőtő| származő, sőt németül előadott dal szerepelt' 1888-tól l894-ig
minden évbenlegalább öt rendezvénykapcsán
feltíínik a kör neve. 1891-tő1 az énel<karaz
akkor alapított Ujpesti Conservatoriummal is
együttműködik két .évenát haszná|ják az intézményhelyiségeit és zongoráját.
1894-ben viszont megtorpan a fejlődés.
I!. Erkel Sándor karnagy bevonult a hadseregbe, ígya kor kénytelenvolt működését,próbáit
ÍéIbeszal<:tani.
A majd' féléveshallgatás után
június 2I-én (fél nyolckor) kezdte meg ismét
rendes működését a kórus, Angelotti Hugó fővárosi zenetanár irányttásával. A rövid vá|ság
után újabbfontos személycseretörtént, azidős
Keil Károly helyett az Í895_ös éwe Kolozsváry
Gy'ula rendőrkapitányt választották elnökké.
Bár a kör elnökének nem tul jó a sajtója _ Íő|eg
az az évmájus elsejei, munkásokkal való összecsapás után -, a dalkörről ismét sokat és csak
dicséretet hallani. Akár a Függetlenségi Kör
zász|ófe|avatási ünnepségén, akát az t/jpesti
Központi fuztaltársaság vendégeként' akár a
budapesti Typográfia dalegyesület 25 éves
jubileumi ünnepélyen álltak színpadra. A saját
rendezvények száma is visszaállt a kívánatos
szintre. ,,Míg más egyesület tagjai kózöt' feszült viszony uralkodik, addig ezen meglett és
intelligens férfiakból á1ló egyesület tagjai mindig a legnagyobb egyetértésmellett törekednek a kör fe|irágoztatására.,,
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Az egyesületen belül viszonylagos nyugalom van, s mikor 1897-ben egy bizonnyal
|avá|ó közösségi ember ésjó szervező, Andrejka JózseÍ keril az elnöki székbe,egy éwe felpezsdül az egy|et élete.Nagy sikerű estélyeket
rendez a da|árda,ésaz éveta 25 évesfennállás
megünneplésévelsikerül zárni, aho| tíz da|árda (400 ember) énekelte aEazánkcímíí dalt.
A ,,sikertörténet'' a következő évben
könnyen végetérhetettvolna. Elterjedt, hogy
a kör feloszlásnak indult. Alapja az vo|t' hogy
Andrejka és i$. Erkel Sándor karnagy leköszönt posztjárő|, Az Ujpesti Dalkör azonban
életbenmaradt. Azűjvezetők: Czipauer elnök
és Keller karnagy nevével fémje|zett két év is
aktív és sikerekben gazdag időszak lett. Czipauer János községi képviselő személyében
egyébkéntigen befol,vásos' vag.yonos ésgaval1ér körvezetőt ta|áItak. aki 1898 nyarán ,,a
Polgári körnek adósági rendezésére|0 ezer
forint kölcsönt adott saját vagyonábő|',.
A 19. század utolsó évébena későbbi
polgármester, dr. Ugró G1'ula került Czipauer helyébe, aki Ujpest társadalmi életével
kapcsolatos minden kezdeményezésben t észt
feladatait igyekezett a
Vett. Dalkörelnöki
lehető legjobban ellátni, a da|áróa korábbi
lendülete azonban megszakadt, bár továbbra
i s színvonalas i d ény'nyitó j elme zestéIyek szervezése és vendégszereplések je||emzik az
Erkel Sándor vezette kórust. 1902-ben Vigh
Károly karnagyoskodik egy évet, majd a
következő év nyári mulatságán már Stark
Henrik vezénye|.Ekkorra Ujpest társadalmi
életének nem az a fő gondja, hosy kevés az
egyesület, hogy kevésa társadalmat összefogó
rcndezvény. Az tJjpesti Dalkörnek is helyi
konkurensei születnek, köztiik legnagyobb
erőként 1899 aususztusában a Danubius
hajógyfu da|árdája, Uj célokat kellett kirűzni.
Meg kellett mutatniuk, hogy a dalkörnek
nemcsak a közönség szőrakoztatásában van
tehetsége,de kiállva a versenytérreénektudásával is képesa várossá növő telepiilésnekdicsőséset szereznl
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Stark Henr7k, az ekkori karnagy, jő
nevű.fővátosizenetanár volt, de ugyanakkor a
Budapesti Általános Munkásegy1"iL",,,,",t"."
ésszámos, munkáskórusok részérekomponált
népszeú3 dal szerzője is volt. Valószínűleg
szerette volna, hogy a dalkör ,,munkásabb''
da|árdává válion, az ,,álvá|tozás'' azonban sem
abban a karnagyi évben, Sem a másikban nem
következett be. Az 1904-es jelmezestély,majd
a nyfui mulatqág jól sikerült, októberben a kör
addigi történetének legkomolyabb konfliktusa
robbant ki.
Történt ug.yanis,hogy a dalárdavisszautasította a Függetlenségi Kör, felkérését,
amely jubileumi ünnepélyen az Ujpesti Dalkörtől Szerette volna hallani a Himnuszt éSa
Szózatot. Az indoklás: a dalkör alapszabá|ya
kimondja, hogy politikai színezerű ünnepen
va|ő részvételtilos. Ezt a Függetlenségi Párt
politikájáva| szimpaúzá|ő sajtó az eseten felháborodva a dalkör kormárypártiságának és
tagjai német származásának szám|ájáta ítta. A
kérdésben a da|árda sem volt egységes, ami
szakadáshoz vezetett. Ugró Gyu|a, ^|, ^,Úipesti Függetlenségi Kör elnöke is volt, Emmerling Rezső ésmég 3-4 tag kilépett a dalos
egyesületből' Mivel a dalkör karnagya szimpatizá|t a munkásmozgalommal, e|képze|hető,
hogy a dalkörön belül nemcsak a ftiggetlenségi- vagy szabadelvíí-szemlélet feszült. Mivel
azonban 1905. március I2-én, azÚjpesti M*
gyar Műkedvelők Körének március 15-i ünnepélyéna Stark dirigálta kórus már hajlandó
volt a Himnuszt és a Szőzatot elénekelni, va|ószíníi,hogy a belső válság oka nem a ''munkás-burzsoá'' elmélet volt. A konfliktus következményeként a dalkörről másfél évig szinte
semmit nem hallani.
A kínos csend az |906-os nyári mulatságról beszámoló cikkel tört meg' Szeptemberre, a dalkör 35 évesfennállásának ünnepére, már a kilépett dalkörösök is megbékéltekdr. Ugró Gy'ula a zász|óanyához induló kiildöttség vezetőjeként beszédet is mondott _,
de a tisztikarban már nem vállaltak Szerepet.
Új arcok tííntek fe| avezetők között, mint SziIágyi Pá|, Agócs Arpád, Papp Lász|ő, vagy a
foglalkozásukra nézve lakatos, kútmester, vízvezeték-szerelő Kucsera teswérek. Megujul
ma9a az egyesület is. 1907-ben módosítják az
alapszabáIy,t.A kör vezetéSébena működő taKiizlemények

gok a korábbinál nagyobb szerephezjutnak.
Ez is jelzi,hogy az egyesület,,kinőtte''korábbí szabáIyzatát.Yége azoknak az időknek,
amikor 10-12működő tagottudhaton csaksoraibana kórus. 1907-benújra10 rendezvénynyel kapcsolatbanemlítik a dalkört a helyi lapokban' A kórus céIjaiközött ekkor már a legfontosabbhelyre a dalosversenyekenva|ő szerepléskerült. Eger (1907),Kecskemét(1909),
Budapest(I9I2) dalversenyeinmeg is állták a
helytiket,öregbíwe Ujpest hírét.
Kórusvezetőkéntis feltííntekúi arcok.
Major J. Gyrrla, az Ú jpesti Magyar Zeneisko|a
igazgatója 1909-benésDőcs Károly, fővárosi
zene- és énektanár1911-ben.Saját estélyek
ekkor már nem igazán jeleskeszewezésében
dik a kör - kivételaz 19l2-es ésaz 1.9t4-esév
-. de szervezkétL<ltándulást
éskétszínházies_ főtélyt.Egy dalosversenyenva|őrészvéte!
leg akkor, ha vidékenkerült megrendezésre
igen erősen megcsapoltaa da|árdapénztárát,
elsődleges
ésígy a dalestélyekszervezésének
cé|1a
a versenyekrevalő utazás ftnanszírozása,
azutazási alap növeléselett.
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1909-bentíínikfel elősz& a
titkári poszton Weigele Sándor, aki frávaI,oszkárralegyütt
a korszak végéiga dalkör
lesz. Fia
vezéregyéniségévé
1913-tól karnagya a kórusnak' ő maga I9I2-ú|
elnöke a körnek. A sok újtaggal az egyesület fiatalodott, megerősödött. Mindez az oIyan régs
dalosoknak is - természetesen* köszönhető volt,
mint Vukitsevits József, Scherzer Gusztáv, Je'k
Odön, Emmerling Dezső, Ehrenwald Lajos. oket ötüket 1912-ben a Budapesten megtaftott
országos dalosversenyalkalmából 25 éi daltestvéri működésiikért érdeméremmeltüntettékki.
Az 1910-es évekre Újp"'t"', rengeteg
',minden rendű és rangú czímí3és czimtelen''
kör és aszta|társaság mííködött. Ennek okát a
hírlapíró abban látta, hogy ,,mindenki elnök
akar lenni'', hogy magát ünnepeltesse. Márpedig ez szétrrrorzsoljaaz erőket, a régi tekintélylyel és létjogosultsággal bíró és pártfogással
méltó és hivatásának magaslatán á||ő egyletek
rovására. Az Qpesti Daikort komoly ieszé|y
nem fenyegette)az I9t2 nyaráma 40 évesfennállás alkalm ábó| r endezett serle gfelav ató díszebéden 150-en vettek részt.Es ma1a a polgármester' dr. Miklós Antal avatta fel a serleget.Az
évtelén a legrégebbi tagsággal bíró Vukitsevits
,,Pepi'' tiszteletére rendezett ünnepségre dr.
Hédervári Lehel, a keriilet országg5ű|ésiképviselője is ktildott üdvözlőlevelet, sőt ajándékotis'
A dalkör életébenúgy jött a háboru,
mint derült égbőI a villámcsapás. 1914 nyaráig
igen akív vo|t az egyesület. A március 15-i iinnepélyen' az arisztol<raták kerti ünnepélyén,
gyermeknapon, nyári mulatságon adtak műsort.
A Kolozsváron meghirdetett országos dalosVersenyen vaIő részvételről áprilisb an a váIasztmány ta$ai lemondtak, helyette a trencsényteplicei fiirdő tulajdonosától jövó meghívásnak
eleget téve utazás beiktatását határozták eI,
Augusztus t-1érea Brunovszky Kávéházbantartandó dalestéllyelkészültek. Ez azonban a háboru miatt elmaradt.
Az addigi aktivitás nem tört meg, csak
más formát nyert. Augusztus 19-re rendkívüli
kazg5íilést hír,tak össze, melyen megtárgyalták,
hogy miként segítséka dalkor bevonult, nős
tagjainak családjait a dalkör pénztfuábó|.Végül
a családos bevonultak hozzátartozóinak 100, a
nőtlen bevonultakénak 50 koronát szavaztak
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kórus a FerencJómeg. Résztvetta ))maÍadék''
zsef neve napjára az Ujpesti Katholikus Legényegylet á|tal rendezett iinnepélyen öt kórusmíível. Ezen tinnepélybevételétis a hadbavonultak
csaiádjai javára fordít'ották.Októberben a Viola
utcai hadikó rházban énekelteka sebestilteknek,
valamint szivarra|, cigarettáva| és a Német
Lász|ő daltestvér áIta| fe|a1ánlott borocskával
kedveskedteknekik. A iátogatást Szentestemegismételték.Karácsony első napján is énekelt a
kórus a Colosseum dísztermében,a segítő biZotÍság javára rendezett hangversenyen. (Az
188ó-ban megnyílt, 6a0 |ót befogadó Colosse:um,aZ A'pád út elején,a Reich-féle vendéglő
színháztermeként műkö dö tt.)
Egyes dalkorösok egyénilegis jótékonykodtak. Dr. Földes Iswán a dalkor hadba vonult
tagainak ajánlott fel egy bizonyos összeget,
B|asz lőzsef ésneje pedig 200 koronát az Ujpesti segítőbizottság részére,BIasz azt is vállalta, hogy kávéházábana háboru végéigfenntart
egy asztaLt,ahol a sebesült katonáknak délutánonként egy-egy csészekávétsüteménnyel,díjtaIanu1fog kiszolgálni'
1915-re a dalkör is ,,kifirlladt,,, Ezután
már csak az l9t5-ös ptinkosdi kirándulások, az
191ó. december 30-án alará|ypárnak, a koronázás alka|mából adott szerenád ésegy I9I7 ápkapcsán hallani a mííködő
rilisi vendégszereplés
d alosegyletről. A háboru e gzisztenciális an főle g
a kis ésközepes iparosok vá|]akozásaitsújtotta.
A dalkör elnökét, Weigele Sándort lekötötték a
teendői. A fiatal
katonai igyoszta\y Yezetésének
dalosok a fronton szolgá|tak,az idősebb dalosok
koztll többen távoztak eI az éIők sorából. A háboruban hallgattak a dalkör műzsái is. Ezért is
gondolt arra a képviselőtestület,hogy megvonja (óIe a város szubvencióját. ,,Ne n1,rlljunkbántó kezekkel a dalárosok most árva otthonához,
mert még fel fog ragyogni a szebb idők napja,
vissza tér a szívbea jó kedé1yésvsszatér az ajkakra a dal! Amelpek otthonát ápolni, kell.''
Ezekkel a szavakkal vette védelmébeaz Ujpesti
Hír1ap a 45 évesdaloskört. I9l7-ben Weigele
oszkár még megpróbá|ta összefogni az itthon
maradt, illewe a helyben katonai szolgálatot teljesítő kórustagokat ew, az újpestihadiárvák és
özvegyek javára rendezendő hangversenyhez.
Nncs nyoma annak' hog5r az Ujpesti Dalkör
ajkára a monarchia összeomlása előtt visszatért
volna még eyszer a dal. fI

Közlemőnyek

IvÁNyt JÁNos

25 éveégett le a Magyar Pamutipar fonodái^
1977, janlár 3-án 2 őra 59
perckor kigy'ulladta Magyar
Pamutipar 4000 m'-es fa
shed-szerke
zetíiűn. BD fonodája. Jóllehet a tíLzészlelése

után néhány perccel a W_XV. Kerületi Tűzoltóság megkezdte a tíiz o|tását, a fonoda teljes technológiai berendezéséveI
(benne az ak_
kor három éve üzemelő korszeríí fonógépekkel) együtt megsemmisült. A BRFK vizsgá|atl
osztá|ya bűncselekményt nem állapított meg,
a tijzet nag1rva|őszínűséggelvalamelyik férrycsőarmatúra kondenzátorában keletkezett
szikra okozhatta' Az akkori értéken a káröszszeg |20 millió forint volt (összehasonlításul:
Í997_ben egy Skoda 1,20-asgépkocsi kb. 80
ezer forint volt, ma a ,,lego1csóbb''Skoda Fabia személygépkocsikb,2 20a 000 forintba kerül).A kieső gépekendolgozó munkásoknak a
hasonló könnyűipari üzemek _ a Pamutkikészítőgyár, a Kel(enfoldi)tex(til), a Kis(pesti)tex(til) biztosítottak folyamatos munkát.
(Ugyancsak összehasonlításul: a úizeset időpontjában a Magyar Pamutban 2300-an, a
g5rár alapításának 100-ik ér,{ordulóján, I9B7
janufujában 920-an dolgoztak, ma pedig _
annyi más nagy múltúújpesti gyárhoz hason|őan _ a Magyar Pamut már csak emlék, néhány hel1'rajzi szám, több tucat tulajdonos és
számtalan bérlemény).

Még a tíizeset napján döntés született a
Könnyűipari Minisztériumban: ,,A leégett BD
fonodát újjá ke|I építeni...".A több változat
köztll a leégett épület helyén tótténő űjjáépí
tést választották, a úiz egyévesévfordulóján
(|978, jan. 3.) indíwa az űj izemet. A munka
szervezéséta gyár válla|ta fel, bizonyos építőmesteri munkák elvégzésévelegyütt. A tervezésta Könnyűipari T eryező Yá||a|at, a gener á||<::,tte|ezés
t a Könnyűip ari Sz erel ő Y á||alat
(Talán
végezte.
a mai olvasó számára nehezen
érthető, hogy egy gyári beruházási döntést
miért az iiletékes minisztériumban hoztak
meg. Ennek magyaráZata az adott korszak
centrahzá|t felépítésébenkeresend ő, ame|yben gyakorlatilag ,,minden'' iparágnak megvolt a minisztériuma' a tervező, aI<lvitelező,
sőt a saját e||enőrző vállalata is.)
Jelen sorok írója a Könnyííipari Tervező Yá||a|at néhány éves gyakorlattal rendelkező statikus tewezőjeként vett tészt az őjjáépítésben,íg5rszemé|yesenis tanúsíthatja,milyen emberfeletti munkát végeztek - elsősorban a gyát munkásai, kazép- ésfelső yezetői _,
ho gy a |<lúizőtthatáridőr e újb ó 1,,pörö gjen ek''
a fonoda orsói.
Az űjjáépítéshezolyan szerkezetet kelIettvá|asztani, ami a lehetősége|<hezképestaz
élőmunka rninimalizálásávaI valósítható meg,
ugyanakkor követni udja az adott helyszíni

Ami a fonodóbó! 1977 ' január 3-tín i\élutónrarnegmaradt

A szerkezet szerelésea max. 10t teherbírósúautódaluual
(hóttérbenaz Újpesti Tűzoltósóg tííztlrnyzíaa,l)
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körülményeket ésviszonylag g'yorsan e|készíthető. A tilz míatt e|eve|<tzártvolt éghető anyagok alkalmazása _ így az eredeti faszerkezet,
noha a nagy fesztávolságok lefedéséremár ak.
kor is voltak ismert megoldások _, és az acé|is elvetették.(Ismert, hogy
szerkezet beépítését
500 .C fe|ett az acélátkristáiyosoclik, sz1lárdsá.
gánakjelentős részételveszíti, és bár nem ég,
megfelelő és nagyon drága űtmédelem nélkiil
az adott tíízterhelésmellett alkalmazása nem
gazdaságos) Így olyan vasbeton szerkezet aIka|mazásárakerült sor, ami viszonylag g.yorsan'
nagy tömegben ésütemezetteÍLgyárrhatő, gyakorlatila g szá||ítőeszkózr ő1 a helyére emelh ető
ésazonnal terhelhető. Ez volt a Beton- ésVasbetonipari Művek Szolnoki Gyárában amerikai
licenc alapján akkor induló gyártású' ín.
födémpalló, amel1nrek a|átáSPAN-DECK
masztását a svlu.Ét-v plZ elnevezésííszerke.
zet biztosította. Az a|apvető szerkezeti Íaszter a
Í2,0xÍ2,0m-es főtartó-födémpanel fesztávolság volt. A Pamutgyár utcai szabá|ya|an beépítésivonal miatt szükséges vá|tozó fodémpanelhossz biztosítható volt, mert a panel gyártási
technológiájának lényege,hogy a kb. 120 m
hosszú elemet ún. hosszúpadon egyben gyártják, ésa beton megszilárdulása után fíírészelik
megfelelő a|a|úraéshosszúságúra'A beépítendő elemek méretétkar|átozta a max. 10 tonna
emelőkapacitású autódaru (akkor még nem áll-
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Áz újjóépítés
emlékérea Hollőhózi Porcel,língtírban
készítettplakett
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tak az építőiparrendelkezésérea ma szinte terKATo'
mészetesnekű1ő nagy teljesítnrényíí
stb. típusú mobi1 emelőberenLIEBHERR
dezések).
Külön kell szólni a szerkezetek alapozásáró|, hiszen az alapgodröket nagyrészt
meglévő - boltozott - pincében, talajvízben,
acé|szekrényvédelmében kellett kiemelni,
biztosíwa a ba|tozat állékonyságát mind az
mind a.i'églegesállapot során. Mindent
építés,
összel'etve, harrgsúlyozva a gvát I<ltínő koordínáIó szerepét, sikerült a l<ltűzött határidőt
tartani, azaz: 1977. február végéigeltakarították a romokat; március 3-án megkezdték az
a|apozási munkákat; május 3-án megkezdtéka
szerkezet áI|itását; június végéiga födém kb.
95"/o-áta helyére emelté[ október 17-én e|kezdték az uj fonógépek szerelését,ésdecember 23-án az utolsó fonógépet is ,,befonták''.
1978. január 3-án, a diz egyévesévfordulóján
mind a 42 fonógépen megkezdték a munkát.
Azizemetdélelőtt 10 órakor' éppenegy éwel
azL7tán, hogy a tüzet teljesen eloltották, a
könnyűipari miniszterhelyettes felavatta.
Ma, amikor egy beruházás _ tl:'egfelelő
döntés után ésmegfeielő anyagi háttér mellett
- igen rövid idő alatt megvalósul, talán megmosolyogjuk huszonöt évvel' eze!őtti önmagunkat, miért is volt - akkor _ gigászi teljesítHiszen a gyár akkor már
mény az í:jjáépítés?
nem is volt önálló, hanem egy szocialista
nagyváL|alat.a Pamutnyomóipari Yá||alat ré.
sze' eg}.re nagyobb mértékben feladva teljes
vertikumát' önálló er őmíiv ét, festödéj ét,konfekcióüzemét' vidékre telepíwe gy ár egységeinek egyes tészett.De a gyárban ott dolgoztak
olyan munkásdinasziák, akiknek ősei már
1895-ben fonóként a gyár a|kalmazottai voltak, s olyanok, akiknek már 1942-ben is a gyár
adott kenyeret.
A feladat ugyanakkor kihívás is volt.
Meg kellett oldani, hiszen ezt kértéktőlünk.
Hosy kikP Mi, saját magunk, a szakmai tisztességünk. S habár ma a gyárból csak az épljletek állnak _ sok jelentősen áta|akjwa _, hiszem, hogy mindazok, a|<lkaz újjáépítésben
részt vettek' nem érzik hiábavalónak akkori
munkájukat. Hiszen a gyár - a sző nemes értelrnében _ az övék (a mienk) volt, kezük
munkájával az övék (a mienk) lett. Nem biztos, hogy el kellett veszíteni. fi
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Dn. Krusrn.GyÓncy

A Csömöri-patak
Az Ujpestre érkező lassúfoly.ású
síkvidéki patakok közül ma is
fontos természeti értéketkéoviselhetnea Csömöri-patak, ha
az emberi tájrombolás megkegyelmezett volna létének.De nem így történt'
A Rákospalota,irányáből' a 14-esvillamos végáI|omásánál IJjpestre érkező patak medrét
kibetonozták, teliesen felszámolva ezzel a oatak
dús növényzetíi parwldékéhezkötődő étőVl|ágot. Ezze| a pusztítássalnem elégedtekmeg aZ
élő természetet t(tzzel-vassal irtó ..szakemberek'', hanem szinte példátlan módon a patakot egy betoncsőben a föld alá süllyesztették.
A betoncső-börtön kezdeti nyí|ásanéhányméterre található a 14-es villamos végáI|omásátőI,
a Külső Sz|rágyi út mellett.
Ezze| a lelkiismeretlen ousztítássalnemcsak egy patakot töröltek el a lc;ld színérő|,hanem a káposztásmegyeri lakótelepen élőket is
megfosztották az é|ő természetegy darabkájátó|, ame|y értékesszínfolt lehetett volna a
sivár betonh ázak r engetegében.
Ha valaki látni szeretné,hogv milyen lehetett a sokszínűéletnekotthont adó Csömöripatak a beavatkozás előtt Káposztásmegyeren,
annak Rákospalotán kell kirándulást tennie, pár
száz méterrea káposztásmegyeri lakóteleptől.
A 14-es villamos végá||omásátóla kibetonozott betonmeder mentén elindulva érünk a
patakon átive|ő vasútihídhoz. Ha utunkat folytatjuk Rákospalota irányába, akkor elérkezünk
ahhoz a részhez, ahonnan már kibetonozás
nélkiil természetesmedrében fut a patak.
A természetesmedrében csörgedező
Csömöri-patak
bonyolult táplálé\<há|őzatok
fennmaradását képes biztosítani' amelyek a
parti ésvízi é|etközösségekszövevényes kapcsolatrendszerével lehetővé teszik az anya1
állandó, természeteskörforsását. Szinte lehetetlen feladatravá||a|kozik ai aki akár egy ilyen
Lllls vízfo|yás életközösségét szeretné teljesen
áttekinteni, ezért a teljesség igénye nélktil
ismerkedjünk meg a patak néhány jellegzetes
élőlényével!
Kiizlemőnyek

A parti részt gazdag mocsári növényzet
alkotja, ameiyek koztil a ktilonboző sás (Carex
sp.), kóka (Schoenoplectus
sp.) és zsur"lő (Eqoiseturn) fajok mellett az egtszeríÍbékabuzogdny
(Spargarliaceaeemer,sum)áI|ományai jelentősek.
A békabuzogányjúniusban ésjúliusbanhozza
wrágait.Ilyenkor a növénysűrűben sok helyen
megcsodálhatjuk a virágos hajtásrészenaz eg5nvarú, porzós és termős virágzati gömböket.
Ezeken az egyszikunövényeken kívül gyakoriak
még a jellegzetes kétszikÍ3',
nedvességkedvelő
növények is, mint a májustól szeptemberig virágzó kék mocstír,inefelejn (hfuosotispalustris), a
sárga virág(:' kúszőbogltírko@anunculus r,epens),
az étdes|evelűekcsaládjába soroltfeketenaddlytő
(Syrnpbytrlmfficinale) ésa lőrom @umex sp.).A
vízbe behatoló dúsvízpara vegetáció mellett a
patak ékességeaz úszó békaszílő(Pzta,nxlgetz7l
natans),amely a természetesállapotú hínárosok
növénye' A Budapest területén átfo|yő patakoknál ma mát bizony útkaságszámba megy, ha
a vízbetl megtaláljuk- a terméizetes hínártársulások valame|yik jel|egzetes faját, mint amilyen
az űsző békasző|ő is.
Az üde parti növényzeten főIeg a nyári
hónapokban százával pihennek a hilonboző
szitakötők' Megtalálhatók itt a légiaadtíszok
(Agr,ionidae),amelyek hím;ei kék, míg a nőstények
barnás mintázatíak, de a patak fölött kiálló növényzetengyakran láthatjuk őrkodni avadászterületét szemmel tartó díszes, fémfényíi'
sduos
szitakötőket (Cahptery,x splenden) is. Ilyenkor
megfigyelhetjük a szitakötők furcsa párzási viselkedésétis. Az udvarlás nyitányaként a hím
egyed testvégi' harapófo gó szer:íiszew évelmegragadjaa kiszemelt nőstény nyakát. A furcsa közeledéseredményekénta,,szerelemre gerjedt''
nőstény íze|t |ábai között e|őrenyíl)tjavékony
potrohát a hím felé. Ennek eredményeként
összekapcsolódhat egyrnással a nősténytestvégi
és a hím előrébb ta|á|ható párzószerve, megkezdődhet a megtermékenyítés.
A párzás során
karikába fonódott párok szárnyai egy irányban
állnak, így annak sincs akadálya, hogy párzás
közben repüléssel változtassák helyüket. A
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párzás befejezéseután a hím légivadász apeték
lerakásában is segédkezik.A petéklerakásakor a
nőstény|eszáL|egy a patakbólkissé kiemelkedő
növényi részre,és - miközben ebben megkapaszkodik - potrohát a vízbe márt)a, ésa testvégénkipréselődő petéit egyesével a növény
belsejébe rejti. Eközben a hím továbbra sem
ereszti el a nőstény nyakát, hanem merőlegesen
felfelé állva őrködik a peterakás folyamata
folott. Mivel az áram|ó patallrízben a szitakotők
nagy számához mérten kevés alkalmas hely adódik peterakásra, ezért ezeket a helyeket nagyobb számban ellepik a petéző párok. A parti
növényzeten itt-ott megcsillannak a nedvességkedvelő borostytínkőnigók (Saccineidae sp.) és a
fémfényí3',cincétszeríi sósbogarak @onacia sp,)
is, amelye kn ek |áw át a patak iszapjáb an fejl ő d nek. A víz által idevonzott jelentős rovartömeggel táplálkoznak a vízpart pókjai. Megtaláljuk
közottük a parti növényzeten háirót Íeszírők;jlonboző keresztespókokat, mint a nód,i keresznspők (Arglopid,aecornutu), de a vízfelszínen is
ügyesen futkosó kalőzpók (Pirata piratica) és a
tekintélyes méretííuidr,apők @ olomedesfirrl,briatu) is gyahan a szemünk elékerül. A'vízben, a
(Gal.
{eIszínközelében élnek a mtíjmételycsigík
nevű
élősa
májméte|y
truncatula),
amelyek
ba
ködő laposfér eg kőztesgazdái.

A vízbe sok helytitt behatoló sűrű
növénytömegl<túLnő a|jzatot biztosít a vízi gerinctelenek megtelepedéséhez,A növényzet
között a hajlott tesúibolhartíkok(Gammarus sp,)
és a közönséges uíziószkók (Asellus aquaticu,
tömegesek. Itt feszítik víz a|ata há|őikat a
szöaőtegzes (Ijldropsycbe sp.) |árvái is. Ezek a
lakócső nélktili tegzes|árvák avíz apróbb é|őA nölényeit ha|ásszák ki hálóik segítségével.
vényzetben gyakoriak méga szitakötő|árvák. A
férgek közi| az a|1zatközelében találjuk meg a
tejfehér plandrilít (Dendrocoelum locteam), a
(Dagesia lagubris), a nyolcszemíí
giszplanóridt
naddlyt (E,r,pobdellaoctoculnta), valamint a lőpitíctÍt(Haenxlpbis sanguisuga), amelyek ragadozó életmódot folytatnak. A poloskákkőziI a
vízfe|színenkorcsolyázó molnirkók (Gerris sp,),
poloskók (Hydrornetr&stagnlrum) ésa
a vízmér,ő
partoldalban lapuló aíziskorpiő (,{epa r,ubra)
gyakori. A molnárkák és a vízmérő poloskák
a vízbe pottyant szárazfö|di rovarokra, míg a
víziskorpió a vízii|ág aptó á||ataira vadász1k.
áramló vízhez hasonlóan
A többi
fagy be télen. Ez lehesem
a Csömöri-patak
tővé teszi, hogy a patak víz a|atti é|őw|ágáva| akár a zord téli időszakban is megismerkedjen aZ eÍÍe kiránduló természetbúvár. E
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Dn. UngÁNLÁszró

Berda Jőzsef össz egqjtött
Berda Jőzsef ,,minden''versét
senki sem ismeri. A költő
számta|anszorutalt rá: á mesjelenő köteteiben,'"*,"".épel minden alkotása, melyet

"J

az éppenkiadásra várő g5rí3jteményben
szeretett volna megjelentetni. 1933-ban, a Férfihangon című könyw előszavában ezt ítta:
,,...kötetem anyagának több mint egynegyed
részétkénytelen voltam _ mint önkéntes cenZoÍ - kihagyni.'' Az I939-es Sötétség című
gyííjteményénekajánlásában ez olvasható:
,,...kénytelenvoltam _ sajnos, nem első ízben
_ kihagyni ebből a kotetből sok olyan verset'
melyek kötetemet még teljesebbétették volna,,. t944 és 1957 között pedig egyá|ta|án
nem jelent meg verseskötete, egy kész, álIítólag korrektúrapéldányig eljutott versgyííjteményének a kladását az utolsó pillanatban
tiltották le. Ebben az időszakban, a hozzávetől eges számitások szerint, kö ze| ótszáz v et set írt. Ezek kis része alkalmi. helvi kiadványokban megjelent, nagy részikei azonban
Berda e|ajándékozta barátainak, jótevőinek,
,,mecénásainak'',ahogyan ő maga mondta'
akik valamilyen módon a segítségérevoltak.
Főleg az íljpesa híveinek adott a kézirataiból.
Hozzáv ető|egesen tudható, |<lk tartoztak ebbe a körbe. A költő szavátismételve ,,első osztá|yil' mecénás'' volt a Wolfner B&gyár
tulajdonosa, a legnagyobb vállalatok néhány
vezétigazgatőja: ők álta|ában 100-200 pengőt
adtak egy-egy dedikált verseskötetért, verskéziratért.,,Másodosztályú mecénás'' volt
tobb nagykereskedő, kazépvá|la|kozó, néhány
ügyvéd ésfőorvos, a|<l20és 100 pengő között
fizetett. Berda számára fontosak voltak a ,,harmadosztálÉ mecénások''is: ők rendszerint 510 pengővel, egy-egy ebédmeghívássaltámogatrák a mindig szűkölködő poétát. Számon
tartotta azokat a híveit is, akik a második világháború e|őtt a Horváth-kertben egy jó p"hár borra invitálták.
2003-ban a Helikon Kiadó közreadja
Berda Jőzsef verseinek legteljesebb gyíijte-

Közlemények

versei

ményét'Ebben olvashatók lesznek a kötetekben és újságokban megjelent mÍívei,az országos Széchényi Könywtár, az Akadémiai
Könv'r,tár. aPetőfr' Irodalmi Múzeum kézirattárában és az Ujpesti Hel1történeti Gyűjteményben fellelhető alkotások, az újpestibarátoktól eddig előkeriilt versek.
A következő két alkotás is egy-egy
időszal<l kiadvánÉól való, kötetben egyiktik
sem jelent meg. !*

"Kérjük azokat, akiknek a birtoi<ában Berdaverskézirat van, juttassák g1 a szöveg kéziratát vagy a
kézirat fénymásolatát az Ujpest íljság szerkesztőségébe
(104l Budapest, Iswán út l4.) vagy Az Ujpesti Helytörténeti Gyűjteménybe (1043 Budapest, Berda József
utca 48.). A beérkezett kéziratokat letétbe helyezzük a
gyűjteményben. A verseket, a kéziratn,ila)donosnevének
feltüntetésével,megjelentetj i:k az összegyíijtött verseket
tartalmaző kötetben'

Berd'aJózsef

Uin'f*e*

11
L)

BpnoeJózsen

Elkergets4 de én kenyérrel |<tnáilaktéged...
Hiába minden teswérl
Ha százszor lekopc;d az arcom)
én mégiskenyeret teszek asztalodra,
_ meft tudom azidők elvettékeszedet...
N'gy hibáid
a|ázatossá facsarják égő szivemet:
add kezembe gyönge kezedet.
Látod? amott nevetnek a mezők
ésmindennek olyan jószagavan'
- Mert több van a másiknak?
Ne gyulöljl .
Mi olcsó felelősségben
nem osztozunk.
Este lefekszünk ésreggel felkeltink
- elfáradni a szent Kapu elé...
Igy. _ Gyere testvérem'
magadhoz hivlak,
leköpött teswéreda szeretetben.
lnkább én halok meg,
de nékednem szabad elveszned
üres kezekkel
a megáradtÉletelőtt...

r928

A szabadság szépnevében

*;;1i#::';::w#xr;oas
;T:i*!;;;ff
Nem a szo|gák csa|ádjáttereld te:
legyensorsod afényes,a legszebbszabadságl

Szentjeid égő pé|dájalegyen szépséges
forradalmunk:
emberség
ellen ne vétsenmár semmi gonoszönkény.
Béküli Egyház, béküljdemokrácia,hosy éIjena fény,
haljon a sötét s győzzönvégre az isteni törvény.
,,947
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HmmexnvLxszt'ó

Rákóczy Géza

iít

Újp"'t történetének szerves része a közel száz esztendős Könywes Kálmán
Gimnázium, mel1mek falai
között tudósok, művészek,
kozéleti személyiségekhada nevelődött. Jól
ismert az iskolát alapítő Klima Lajos igazgató neve, minden újpesti tudja, hogy az iskola jogelődjében tanított Babits Mihály.
IJgyanakkor szinte a feledés homáIyába merült dr. Rákőczy Géza, pedig a
gimnázium az ő igazgatása alatt élte meg a
legnagyobb vá|tozásokat, ekkor költözött
jelenlegi épületébe,ekkor'vette fel Köny'ves
Kálmán nevét.
A gimnázium második igazgatőja
1869. ápr1|is 12-én született Vácott, polgári
családban. Középiskol ába a jászber énytközségi főgimnázíumba járt, itt is érettségizett.
Ezt követően a budapesti tudományegyetemre került, ahol filozófia szakos tanáriképesítésre tett szert. Bölcsészdoktori oklevelét 1898. május 11-én vehette kézhez.
Egyetemi hallgatóként tudományos
tevékenységetis folytatott, 1892-ben publikálta a 18. század végén született koltő,
Ungvárnémeti Tóth Lász|ó éIettajzát.
Friss diplomás tanárként önkéntesnek jelentkezetta császári éskirályi 32. gyalogezredbe, hogy honvédelmi kötelezettségénekmielőbb eleget teg.yen.A budapesti
háziezredben olyan derekasan állt helyt,
hogy a ó8., majd a 13. gya|oaezrednél teljesített szolgá|at után végül hadnagyi rangban szerelt le.
Pedagógusi
pá|yafutása 1894-ben
vette kezdetét, mikor helyettes tanárként
alkalrnazták a jászberényi községi főg1mnáziumban. 189ó-ban áthelyezéssel került a
nyitrai katolikus főgirnnáziumba, majd újabb három évet követően a pozsonp gimnáziumban végre ,,rendes tanárrá,, nevezték
ki. Tanárként mindenhol szír,rzel-lélekkel,
igazi hivatástudattal végezte munkáját.
Talán ennek köszönhető, hogy iskolaigazHíres újpestiek

gatói megbízástkapott _ 1909-ben a fehértemplomi fő gimnázivm direktora lett.
Sorsa 1913-ban vetette Újp"'t'".
Klima Lajos, az Újpesti Allami Főgimnázium igazgatója Budapesten kapott állást.
Lz így megüresedett státust töltötték be
R:ákőczy Gézáva|, aki a felvidéki iskolák
után végre a szrj|ővárosához legközelebb
eső városban kapott felelős beosztást. Az
I9I3/14-es tanév már az ő igazgatása jegyében telt el. Ekkor javában folytak azok a
kivitelezési munkálatok. amelvek eredményeképpen a gimnázium a köverkező
tanévet új épületben kezdhette meg. A Tőá|ta|tervezett Fery Emil ésPogányMóric
renc József (ma: Tanoda) téri komplexum
Hasszícízá|ó jellegével hamarosan a város
egylk jelképe lett. A gimnázium második
igazgatójára hárult az űj épu|et felszerelésének, birtokbavételének |á,wányos és komoly feladata.
Az ekkor már városi rangú Ujpest
legrangosabb oktatási intézménye hamarosan nehéz időket élt meg, hiszen a kibontakozó háború az iskolát sem hagyta érintetlenül. A harcok e|hűzódásával ellátási gondok jelentkeztek, (útőanyaghiány miatt
telente hosszabb szénszünetet tartottak. A
tanulók tanrendjébe bekerültek a katonai
tárgyű előadások. 1917-ben már a tanári
kar nyolc tagja teljesített frontszolgáIatot.
Közülük négyen csak 1920-ban tértek viszsza a sz1bériai hadifogságból. A felnőttkort
elérő diákok is behívót kaptak, többen a
harctéren vesztették életüket.
A legnehezebb idők azonban a háborút követő proletárdikt aílra a|att köszöntöttek az iskolára. Í9I9 ápi|isában a Tanácsköztársaság
közoktatásügyi
népbiztosa,
Kunfi Zsigmond elmozdította az isko|a é|érő| Rákóczy Gézáq helyére a fratal jogászt,
IllésBélátáLtítottaművelődéstbiztosként.az
intézmény vezetését egy háromtagú direktórium vette át. Az iskola tanrendjébe ekkor
vezették be Buharin és Engels munkáit, mi-
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közben Kölcsey Parainesisét csak kihagyásokkal lehetett tanítani. Avolt igazgatő ser.r'
kerülhette el sorsát. Feljelentették, miszerint
Károly l<lrály és Tisza miniszterelnök pasztellképeit rejtegeti a szertáÍban, ezétt. úsz_
kéntházi őrizetbe került. Ez minden bizonynyal aztjelentette, hogy nern hagyhatta el az
iskola jobb szárnyában I<lalahtott igazgatői
Iakását, ésnem oktathatott. Csupárr atanácshatalom bukását követően, augusztusban
térhetett vissza iskolája étrére
és a katedrára.
I9I9 őszén a ro-mán királyi hadsereg alakuIatatt száIlásolták el a gimnázium épiiletében, így a tanításra a délutáni órákban a
szemköztl polgári iskola falai között került
sor. Az igazgatő határozott intézkedéseinek
köszönhetően
a megszálló csapatok kivonását követően a gknnáziumi élet hamarosan a
régi kerékvágásba keriilt. A Tanácsköztársaság ideje alatt tanúsított magatartás miatt
három tanulót más intézmény érettségivizs-

gájára utasítottak, néW tanuló e|őtt pedig az
iskola örökre bezárta kapuit.
1920. május 23.án bensőségesünnepély keretében lepleztékle azt a fekete márványáblát, Görög Ignác szobrász alkotását,
amely az első világháborúban elesett hét
tanulónak állított emléket.
gimnáziumi
N"gy tisztesség érte az igazgatőt ís, |92I.
április I2_én kotmányzői rendelettei tankerületi |<tráIyifőigazgatót címet kapott.
^Z 1922/23-as tanévben - a 644081922, sz, miniszterí rendelet érte]mében_
felvette
az Ujpesti A]lami Főgimnázium
AnévváIaszKönyves Kálmán |<lráIynevét.
tásnak izenetéttéke volt, hiszen rnint az
iskola évkönwében olvasható, ,,ir}ú'városunkban, mint legfelsőbb tanintézet, a mi
iskolánk nevelt e|őször ahazának a köny'v és
kard kettős eszményképéérthevülő ifsakat.
Ezért viseli Könyves Kálmán nevét. Es ma
jobban, mint valaha, a könyw éskard kettős
eszrnényére kell eskiidnie minden mag.yar

ifiúnak''.

Dr. fuíkőczyGéza
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Rákóczy Géza igazgató ekkor már
e| a tanári páharminc
évet töltött
kozel
\,án. Az 1924. évi érettségivizsgákat betegen, gyengü|ő erővel vezénye|te Ie. 1924,
jírnius 2I-én hunyt el. IJtóda át. Z|bo|en
Endre lett, akit a Kanizsai Dorottya Leánygimnázium éIérőIhelyeztek át. A' gimnázíum évi értesítője fekete gyászkerctteljelent
meg, melyben Kovács Géza igazgatóhelyettes rövid nekrológban méltatta az eI_
hunyt igazgatő érdemeit.,,Rendelkezései
rövidek és határozottak, de a pillanatnyi
helyzetekhez mindenkor a legillőbbek vol.
tak, irodá1án ésaktáin az ízlés,csíny éspontosság nemes varázsa ömlött el [...] Tanítványainak agrai jőság6 mestere' tanártársainak baráti érzésű'főnöke volt. Nagy szíve
volt Rákóczy Gézának.,',,' Nem csupán
közvetlen munkatársainak volt jó véleménye a néhai direktorról. Dr. Ugró G1'ula
így mé|tattp Ujpest c. monográfi,á1ában a
második
Gimnázium
Köny'ves Kálmán
magas színvona_
igazgatőját:,,Hivatásának
Ián áLIva a legtökéletesebben teljesítette
mindenkor feIadatát,,.
Dr. Rákóczy Gézát a helyi oktatásiúgy szolgáIatában töltött évtizedek méltán
emelik a híres újpestiek körébe.

Híres tíjpestiek

Wíc 19. szrízadi lrítkópe

Ujpest történelmi sorsának
egyik sajátossága,hogy a város feilődéséhezzömmel más
településről érkezett személyiségek járultak hozzá, Fiá.
kőczy Géza, Vác (ahogyan akkor írták:Yácz)
szülötte iS közéjtik tartozik' A város, ahonnan
származott, mindig is szoros kapcsolatokat
ápolt lJjpesttel. A püspöki székhelyet,melyet
Szent Iswán alapított,régi hadiútkötötte öszsze Pesttel, ezen útvonalmellett alakult ki Uimeg.yerfalu a káposztásmegyeri puszta közelében. Yác a középkor óta vkágzó település
volt, patinás közintézményekkel, iskolákkal,
templomokka|. Járási központ volt, így a Íormá|ódó Ujpest község kozigazgatásilag Váchoz tartozott, katolikus papjai is a váci ptispöktől kapták megbízatásukat.A két település
Híres újpestiek

kapcsolatait je|Lemzi a tény, hogy díszpolgáraink sorában két váci is található: Kemény
Gusztáv és Ivánka Pál szolgabírók. (Előbbi
1887-ben elsők között nverte el a rangos címet, kit:ejezettena településünkérdekébenkifejtett tevékenysé
ge jutalma}ént.)
tlgyanakkor a {lata| Ujpest méretéiben
hamarosan maga nrögé utasította szomszédját,
Vác terjeszkedésétbehatárolták a fö|drajzi
adottságok, a Duna' a GödöIlői-dombság ésa
Naszály köZé ékelődye megőrizte kisvárosjellegét,a 19. sz' végénis alig húszezrestelepülés voit. IJjpest ezzeI szemben iparváros lett'
és az előbb említett lakossás- kétszeresével
büszkélkedhetett ug.yanazonldőszakban. A
kétváros kapcsolatai máig sem szakadtakmeg,
a kerület legforgalmasabb útvonala nem véletlenülviseli a Váci út nevet' f]

t-l;ne,e* 2T

Fn,nrcsÁx KAL^IAN

,,Adok neked kenyeret, add vissza a kenyeret!"
Beszélgetésa 80. születésnapjfuakészüIődő
Szusza Ferenccel
Egyszetíí, hagyományos riportfa készültem Szusza Ferenccel, az LTTE ésaz Ujpesti
Dőzsa örökös bajnokával, Qpest díszpolgárával,az Ad Honorem lJjpest 1840-1990 kitüntetettjével.
Többszöri egyeztetésután került sor az első
Találkoztunk, de Szlsza Ferenc
beszélgetésre.
láthatóan nem érezte jd' magát. Beszélnink
telefonon, de nem volt az igazi| Á Szusza nem
lehet ilyenl Már majdnem feladtam' Lztán, a
következő találkozáson alig tudtuk abbahagyni a beszélgetést.Szinte (ózbe jött! A fociról
beszélt.A kezdetekrőI...
- Lz |940-es évek legelején az újpesti
labdarúgás két fontos egvesülete ,az Ujpesti
Torna Egylet, aZaZaZ IJTE ésaz Ujpest vo1t.
Az elsőben 1<lú3nőamatőr játékosok és nagyszerííemberek játszottak' A másik igazi profi
klub volt. Ennek Lang.felder Patyi bácsi, alaCsony' szivaros ember voIt az igazgatója'

Zsengellér (bah.a), mellette Szusza
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I942-ben, érettségiután én is az Újpest szerződéses játékosa lettem. A profi szerződést
Aschner Lipót kötötte meg velem. Aschner
korábbran az T)TE elnoke volt, I942-ben az
I]TE és Ú;p.'t egyik legbefolyásosabbve""
zetőjeként iránftotta a két egyesület munkáját is, miközben az Egyesült Izző|ámpa és
Villamossági Rt. vezérigazgatőja v olt.
_ Milyen szerepeuolt a csalódnak abban,
hogt az életeíg alakult?
- Egyszeríi családból származom. L
Juta-házban születtem. N"gy szeretetbennőt.
tem fel' Apám a Kender Juta Gyárban dolgozott. Tiszteltem, becsültem és szerettem. Kijártamérkőzésekre. Szigoru ember volt' KritizáIt ésbiztatott. Mindig éÍeztem)hogy a jaVamat akaqa' Akármi is történt, a szüleimet
ott étzem'magam mögött.
_ Edunnyja is öv"iilt, hog a fia labdar,úgő
lett?
- Mi, gyerekek, rengeteget fociztunk a
Kender Juta Gyár melletti grundon' Egyszer
édesanyámértem jott,haza akart zavarni. ,,Ne
bántsal - mondta egy minket figye|ő úr - ebből a gyerekbőImég lesz valami.,,Egyszet eg5r
válogatott mérkőzésre is utánam jött. Igaz,
csak a második fé|időre &t oda. Ez a svéd
_mawar meccs volt a Ftadi-pá|yán' Az első
félidőben megsérültem,ésa fejemen egy turbánnal jöttem kí a második félidőre. I(özben
leesett az eIsőhó' AZ édesanyámUjpestről utánam hozta a kabátomat, nehogy megfázzak.
Amikor meglátott a turbánnal, többet nem jött
el. Ennyire féltett ésszeretett, sőt még ennél is
jobban.
- Mit jelentett Onnek az UjPest?
- Felnőtt sportpályafutásom során,
csakaz UTE ésa jogutód Ujpesti Dózsa játékosa voltam. Két számmal szeretnémje|ezni a
helyzetet. 37 éveskoromban hagytam abba a
játékot.4ó3 NB l.-es mérkőzésen játszottam,

Interjú

és 397 NB I.-es gő|t szereztem. Ez ma Magyarországon _ bizonyos értelemben - a II. helyet jelenti. A tatabányai Szabó György, aki 38
éveskoráig volt NB I'-es játékos,több meccset
játszott, ő azonban háwéd volt, I972-ben az
első osztályú nemzeti bajnokságban való mérkőzés-számom és góIjaim a|apján Münchenben megkaptam ezérta rekordomértjáró oklevelet. Németországba meghír.ták még Zsengellért ésPuskást is. Puskás Ocsi nagy gólgyártó volt, de két klubban szerezte gő|jait' A Honvédbanésa Realban.
- 1942 és19 5 6 kijztitt 24-szeresadlogatott
aolt, a adlogatottmérkőzéseken
18 gílt szerzett.A
korszak kgneuuebb sportolőinak egtikeként tartottók szdmon' onöket beceneuük.önemlegették:
Papp Laci, Szusza Ferkő, Paskós oni, Bonik Cucu... Aztdn egszer csakkimaradt a udlogatottből'
Pedig mondtók, a szoajetek elleni uálogatott ruérkőzésen1951-ben még a tizenegtest is szóndékosan mellénigta.
- A tizenegyesrugás nem igaz. Nem
rúgtam szándékosan mellé! En gólokat szoktam rúgni! Tény, hogy Moszkvában két mérkőzést játszottunk, Az e|ső 1:1-re végződ'ott_
ezen játszottam, és a szünetben lecseréltek és a másodikon 2:1-re kikaptunk. Ilyenkor
mindig felfokozott volt a hangulat. Győzelemnél is meg kell beszélni a dolgokat, de vereség után még inkább. Bozsik Cucuval
voltunk egy szobában, aminek a teÍasza a Vörös tér felényílott. Pont ezektől a ... kaptunk
ki - mondtam. Ez volt a legszebb szoba. A
többiek is feljottek. Ebben a hangulatban a
p ezsgő i s előkerül t . Blzánszlqr ; en*ő ki d ob ott
egy üveget a t& felé.Jó kondiban volt, tulment a vonalon, ahol a politikai Yezetőkközlekedtek kocsijaikon. Ekkor persze nem volt
ott senki. Nagyot pukkant. Terrorcselekménynek vették. Jött a rendőrség a hotelba.
Sebes Gusztáv, a szövetségi kapitány tudta,
hogy kié az a szoba. Megkérdezték Cucut, azt
mondta, ő nem volt. Bozsik párttag volt.,Egy
párttag nem hazudik. Mentek tovább. En is
mondtam, hogy én nem voltam. Én nem.,oltam párttag. A Jenő volt, aki most is a barátom. Most már megmondhatom, de akkor
nem mondtam.
_ Éuekkel későbbmég rnindig kiemelked,ő
jótékos aolt, ésakkor, sem szerepeltettéka utílogatottban!
Inte(ú

- Csak azt mondhatom, amit az Ujpesti
Közmíivelődési Körben is mondtam. Bozsiknak ésPuskásnak is voltak remek Eondolatai a
pá|yán. Én csak Hidegkuti Nándi"helyett ke.
rülhettem volna be. A Nándi tökéletesen kiszo|gá|ta őket. Ennyi irányító már nem fért
volna el egy csapatban.
_ Ewe mondta a beszélgetésen
jelen lnő
Szepesi Gyiirg: ,f Szusza Feri ilyen gíldns úriember! Szereti a gílóns rnegold,ósokat!,,on a pályán is szerette az elegáns húzásokat,nem emlékszen, ama) hogl indalatomak láttaru,aolna, aagt
gorombdnak. A sportszeríítlensé
get p edig eg enesen kizdrbatjuk. Melyik iskoldban tanult?
_ Elemi iskolába a Tomori tttcába jártam. Ezután a Yáci úti Polgári Iskola következett. |942-ben érenség1ztemaBárő Wesselényi Miklós Felső Kereskedelmi Iskolában, az
Izabe|Ia utcában. Dr. GoldaJános volt az osztályfőnököm. Nagyon jól emlékszem a tiszta
tekintetére, hangára. I(tíinő öltönyei voltak,
ésnagy tudású volt. Mindenki szeretett olvasni az osztá|yban. Mai ésszelmég többet tanulnék. Nekem már akkor volt szmokingom'
ezért mindenkit ebben fényképeztek.
- Hogtan kerüIt külfiildre?
1959-tőI edzőként dolgoztam.
|962_63 és 1966_68 között a Rába ETo,
1'963*65és 1980-81 közott azÚjpestiDőzsa,,
I969-ben azEgriDózsa edzőie voltam. 1970-

A gőllöués drörne. Szusza Ferenc 1943-ban,
az Ujpest FC_Ferencvóros ruérkőzésen
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ben Lengyelországba hívtak' itt a Górnik
Zabtze csapatánál dolgoztam' I972.ben kerültem Spanyolországba. Előbb a Betis Sevilla'
aztán aZ Atletico Madrid vezet.őedzőjelettem.
_ Milyen nyelaenbeszélta jótékosokkal?
- Megtanultam egy kicsit lengyelül,
spanyolulpedig még előadásokat is tartottam'
A spanyol médiával is jó volt a kapcsolatom.
Szívesenbeszélgettemvelük. Szerettem, ha jó
riportokat csináltak. Adtam nekik kenyeret,
aztánvísszaadtáka kenyeret' ahogyan egy SpanyolmondáS tartja.
_ Spanyolor.sztígbanígt neuezték: ,,a
Mdgus"...
_ A szurkolókis, az újságírókis így emlegettek.
_ Mit ta?t ű,legszebberedménynek?
_ A labdarugás révénértemel mindent,
tehát ezek az eredményeka legfontosabbak a
számomra. Az egyesületem, aZ Ujpest, és az
itteni szurkolók pedig mindig értékeltéka
munkámat, a játékomat.Ez nagyon jólesett és
most is jó érzés.Lehetnék büszke, de ezt a
szót valahogy nem Szeretem.Játékosankell élni az életetl.
_ Milyen az idedlisjitékos?
- Sárosi G1'uri inteliigenciá1a ésZsengellér G1'ula tudása összegyúrva.
- Volt-e olyanjdtékos,aki ehhezközelített?
- Győrben öt, az t]TE-rrál két évet
dolgoztam, így magyar játékost nem tudok
mondani az aktiv időszakom alatt. Ez kevés
idő ilyen jellegű munkához. Lengyelországban volt ilven iátékos.A Górnik Zabrze cen-

tijpestiotthonóban,
Szusza Fereltc 2002 r]ecemberében
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tere, Lobánszky. o akart tanulni. Jel|emző
voltrá, hogy egyhosszabb gyakorlási idő után
hagytam egy kicsit pihenni, ami csak annvit
jelentett, hogy az edzésutáni egyéni munka
elmaradt, Vodek két hét múlva elém állt, és
aztkérdezte tőlem, haragszom-e rá, mert már
két hete nem fogialkozom vele. Ezzel a csapattal még a Manchestert is megvertük Kato.
wicében 2:0-ra, ésa mai szabályok szerint tovább is jutottunk volna a hazat páIyájukon elszenvedettvereségután, de akkor mégharmadik mérkőzést kellett játszani, A harmadikon
pedig Koppenhágában kikaptunk 3:1-re.Néhány évemég külföldön a tévébennéztem egy
mérkőzést. Volt egy fiatal játékos, aki egy
mozdulattal olyat tett, amit mások csak hárommal tudnak megcsinálni, és fantasztikus
volt a kezdősebessége.Ebből mégnagy ember
Iesz - gondoltam. Ronaldónak híták.. .
_ Volt.e ed,zőiidelífa?
- Nem lehetett. Mi nem mehettünk
ktilföldre. Nem ismertük a nagy edzők munkáit ésedzéseit.Nem volt kapcsolatunk a kiilföldde1.
- Kit tan a kgjobb edzőnek?
_ Kalmár Jenőt. KalmárJenő avá|ogatoftnál dolgozott. Elméletileg is, a pályán is
sokat tanultam tőle. Mindent bemutatott. A
testtartáSokatis. Képzeljük csak el, hogy egy
eldő|ő kapáslövésnél mennyi apró elem van.
Az mind szárnít'
_ Lehet a labdarúgísttanulni?
_ Lehet, éskellis. De mindent, természetesen, nem lehet megtanulni. LTgyanakkor
benne kell lenni a sportban, ismerni kell a folyamatokat is.
- Mi a aóleményea labdarítgdsmai helyzetéről?
* Ma már nem mernék nyilatkozni a
vagyok.
problémákról. Él.ekóta nr,'ugdíjas
- Rö-aiden mégismit tart problémtísnak?
- Rosszak az edzések|.Nem tanítanak,
hanem edzenek.
- Mit tebetünk ma Ujpesten?
_ Spanyolországban Sociosnak nevezlk azokat, akik egy évre előre megveszik a
bérletet,a páholyjegyeket.A RealMadrid csapatánáI Bó 000 ilyen ember van. lJjpesten is
vannak ilyen emberek, akik a|abdarűgásértélnek. Meg kell taláini a támogatőkat is. Sokat
kell játszani a gyerekekkel. I
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Háborús emlék
1944 telén szénhiány miatt
téli sziinet volt az iskolában. Hogy elfoglaljam magam, édesanyáma Fonciere
biztosító társaságnáI h"ly.zett e| mint szünidei tanuló diákot' Az iroda
a Mádi Lajos utca 2.-ben volt. Az orosz csapatok a fóti dombokról lőtték a várost, a fétfiakat összeszedték, és Rákospalota határába
vitték árokásásra. Amilyen szerencsétlen voltam, egyik délben a Kis-pék előtt (a Lőrinc
utca, István út,Mádi Lajos utca háromszögében), a postával szemben áÍttam, amikor
megjelent néhány fiatalember puskával a hátán. Piros-fehér-zöld karsza|ag díszelgett a
kabátjukon. ,,KIS KASOK'' voltak' azaz a|ásegítő karhatalmi zász|őa|j tagsai.Azonnal elkaptak, teherautóra raktak, hogy árokásásra
nag'yon jó leszek. A rákospalotai régi Fóti útra vittek. A többiekkel együtt engem is lezavartak az autótóI, és gyalog menetelésben
kellett a célpontot elérnünk. A tömeg rende.
zetlenül vonult, én az út melletti árokban
egJnnagam haladtam. Közben az orczágűton
a földművesek nagy szekerekkel hozták a betakarított terményt. Jól ismertem ezt a helyet, tudtam, hogy itt. az országúton a villamos nag.y kanyart ír le, mert a református
templom előtt vissza kell térjen a végállomásra. A szííkfalusi utcákon a jfumíí'szinte lépés-

ben teszi rrreg aZ utat. Észrevettem' hogy a
magasba rakott parasztszekerek fedeznek, így
megfordultam, és a nag.yon lassú 55-ös villamos nyitott pótkocsijára felugrottam. Az
Erzsébet utcai megáIIóíg :utaztam) majd
hazaértem,
onnan hazasétáItam. Miután
édesanyám siírű könnycseppek közepette
rögtön áwitt a Deák utcai sarokra, Manfréd
Cecil tanárnő sváici védett házába. Ez a ház
fold alatti folyosós pincerendszerrel rendelkezeLt. A Deák utcai pincéből titkos ajtő ny|t
a Thököly utca 3' száműházpincéjébe, onnan a Faggyas doktor úrék pincéjén keresztiil a Horthy Miklós úton lakó Almásiék
pincéjébe. !

tJjjáépítés
19 4 5 taaaszdn

Felhívás
Keressük Újp.'t régi emlé- tőségünknek,ésrö gzítjükvisszaem|ékezését'
keit: visszaem1ékezéseket,
A rendelkezésünkrebocsátott anyagotaz Uj.
régi fényképeket,képesla- pesti Helytörténeti Gyííjteményben(1043
pokat, dokumentumokat és Budapest,BerdaJózsef u. 48') helyezzükel.*
minden olyan személyes
emléket,amelyekvárosrészünkmúltjáhozkötődnek. Amennyiben on szívesenmesélcsa*Ebben a rovatunkban folyamatosan közöljük
ládja, munkahelye történetéről, kérjük, jeolvasóink leveleit, szükség szerint szerkesztett formában,
je|ezzen
fel
emlékeit,
vagy
szerkeszrövidíwe'
eset'|eg
WeZZe
Leaelesládtínkből

Úimxi

31

Könywek ÚjpestrőI
Az elmúlt hónapokban készült el
Kriska
GyörgyN{aklári Jenóné_
Scheuer Zsuzsanna: Gyertek velünk erdei iskolábal című pedagógiai segédlete.A
könyw a Farkas-erdő laná|ta termésZeteS környezet
lehetőségeit felhasználva új, érdekes tanulási
lehetőségetkínál a környezeti nevelésterüle.
tén' A kötet elejénrövid áttekintéstolvashatunk az erdei iskola peclagógiai történetéről,
típusairól; a szerzők ugyanakkor tanácsokkal
szolgálnak az ismer etátadás techn ikáját, szakmai megoldásait illetően' Biológus, erdész,madarász éssportszakemberfoglalkozik a szabadtéren megfigyelendőkkel és a mozgási lehetőségekkel.A kiadvány számítógépesfeldolgozásához flopy is beszerezhető.A Gyertek velünk
Ujerdei iskolábal címűkönyv megjelentetését
pest onkormányzata ésa Pro Renovanda Cultura Hungariae Napíw án7rtámo gatta.
A kiadvány megvásárolható a Fővárosi Pedagógrai Intézetköry'vesboltjában ésa Karinthy
Frigyes Altalános Művelődési Központban.
gp"'t
történetét
sokan,sokfélemegközelítésben meg#s#df
írták. Kocsis Tibor
kötete sajátoskísérlet a múlt {eltárásáiffitrffi)
ra. Egészenúj módon, a lilák labdanrgó-történeténkeresztiil juthatunk el
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komoly
történelmi
ísÍ$$ J{.!{}:
ismeretekig. A mű
felépítése
hagyományos, kronologikus alapokon
nyrrgszik. A szerző részletesenfelsorolja ?z Ur
pesti Torna Egylet, Ujpest FC és az Lljpesti
Dőzsa neves személyiségeit;
évekszerint a mérkőzésekidejét,helyet, a csapatok összeállítását, a
játéWezetőket, a nézők számát, a gólokat és a
góllövőket, aféIidő állását ésa gólok idejét.
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A kön1w történelmi bevezető sorai bemutatják, hogy Qpest városvezetői számára a
Sport éS a Labdarugás minden időben a szívügyek közé tartozott. 1885-tőI kezdődően, az
egyes évekeseményeit,társadalmi-politikaiváltozásait rör'.id bevezetőben idézi fe| a szerző,
A könyvet statisztikai ősszeállítás, számos táblázat éskorabeli fotók teszik mégszem.
A kötetet a lilák nemzetközi mérléletesebbé.
kőzéseínekrövid ismertetésezárja'
A Veronica Kft. által kiadott köny terjesztésepostai úton történik. Ujpesti lakosoknak a kiadó házhoz szá|Iítjaa kötetet, amely
megrendelhető a a640-464-0587 -es,valamint
a 06.27 -312-325-os telefonszámon.Az érdek|ődők mindkét könwet megtekinth etlk az Ú jpesti Hel}történeti Gfíjteményben (Bp. Nr.'
BerdaJózsefu.48.).
Helyttirténeti vetélkedő
Az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány kuratóriuma Szeptember 2.án megtartotta soron következő ülését.A kurátorok döntöttek a 2003,
éviheli.történeti r'etélkedőmeghirdetéséről.A
felhívásra 12 áItalános iskolai csapat jelentkezett.Avetélkedőre 2003. április 11-énkerül
sOÍazQpesti G).ermek- es Ifiusági Házban.
Ujpgsti akadémikusok emlékére
Az Ujpesti Két Tanítási Nvelvű Műszaki Szakközépiskola ésGimnázium kerületi vetélkedőt
hirdetett az újpestiakadémikusokemlékére.A
kozépiskolásoknovember 13-án adtak számot
tudásukról. Az e|ső és a harmadik helyen a
Kön1ves l(álmán Gimnázium csapatai végeztek; második aházigazda iskola csapatalett.
Százéves iskolák
E,mléktábla kerül a Bródy Imre Gimnáziw
{alára. Az iskola épületét100, éve, 1902-ben
építették.Az em1éktáblátaz tJjpesti Hel1torténetiN apín.ányállíttatja.
IJgyancsak centenáriumát ünnepli a
Langlet Valdemar Altalános és Felnőttképző
Iskola. Az évforduló alkalmából emléktáblát
helyeztek el az épületfolyosóján.*

*Decemberi
és
számunk
7.,5.,6.,7.,I0.,l1.,75.,77.,,23.
3 1. oldalán láth atő fotókat ésdokumennrmokat az Qpesri
Hel1történeti Gy'ííjteménybocsátotta rendelkezésünkre.

Helytdnőneti hírek

