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Háborúban hallgatnak a tanárok. Hailgatnak, ha a diák
|eírja,amit a rádióban nagyhangÉszónokok mondanak,
amít az újságokba zsurnaliszták firkáIgatnak. Hallgatnak, ha háboru van, ha háború lesz nemsokára, hisz akkor mindenkinek össze kell fognia, szívünknek egyszerre kell dobbannia, satöbbi, satöbbi.
Háboruban a gimnázium (épülete)
nem gimnázhlm.
"
Élethalálharc helyszíne, ahol ,,felsőbbrendíí"diákok azt hirdetik: a négerek
lusták ésalattomosak mind. Ahol azonban
akad egy tanár, aki ki meri mondani: ők is
emberek 1odon von Horváth egy 1938-as
kisregényében).

Y ^gykatonakórház, aho|i|ágháb orús sebesültekfekszenek.Mint lJjpesten,
19|6-ban,ahol egy Babits Mihály nevíi'ta.
nár is dolgozott. Aki le merte írni: ,,Csak
ewszer lenne még enyem / s kedvemre
csókkal önteném/ szívesenhalnék
azután/
nagyobb örömmel ontanám / l<tsujjáérta
csobogó vér't,/ mint száz I<tráIyétt,lobogóétt!,,{ átszottama kezével,19 15).
,*Akiezt írta_ háborgott egy olvasó _'
magyat á||ami gimnáziumban, az á||am
jővo|tábő| hazafrságraoktatja a gondjaira
bízott gyermekeket. Milyen lehet egy
olyan ember hazaftasérzij,lete,
aki ebben a
rettenetes' hekatombák alatt nyögő ídőben ilyen cinikus kijelentésekrehajlan.
dó...'' n
SiposBaltízs

,,Civil'' pillanatképek

*

,,Az ',ujpestiIparosilak Kö.
re<<
pünkösd vasárnapd.l, az
ezredévesünnepélyalkalmából saját helyiségében
(Kilián-féLevendéglő) díszülést
tart. A díszülésmegnyitásáraTanos Pál kir.
anyakönprvezetőt, a kör tiszteletbeli elnökét
kérik fel. Este Boros Vilmos ésSzalai Károly
felolvasásttaÍt,ezt pedig mulatságÍog1a
követni.'' (Közérdek,189ó.május10.)
;,Meghívó.Az '>UjpestiMagyar Műkedvelő Kör.. ez éi május hő 24-énpiinkösd vasárnapa kör helyiségében
(Iswánutcza I. sz.)
tánczviga|ommal egybekötöt t jótékonyczé|l
megnyitó ünnepélyttendez,melyre a nagyközonségtisztelettelmeghivatik.Műsor:''fupád
a honfoglaló ésa magyarokbejövete|ehazánkba<<
írtaésfelolvassa:Erschinger János, a kör
tiszteletbeli elnöke. Ezt követi: ''A politikus
csizmadia<<
bohőzat 2 felvonásban,rendezte:
Lőrinczi Sándor, a kör titkára. Előadás után
>Magyarors
zág ezerévesdiadalünnepe..láwányos némaképlet,
görögtűzÍény vi|ágításmellett. Ezt táncz, a szinőrában pedig kétmillenniumi fának elültetéseköveti.'' (Közérdek'
189ó.május17.)
,,Az ujpesti Katholikus Legényegyletf.
é. November hó I-én a sa1át dísztermében
(Csokonai utcza 34. sz.) jótékonyczé|umíikedvelői szinielőadástrendez.Ez alkalommal
szinre kerül: ,'A Molnár ésgyermeke,,czímíi
szinmű, melyben Simon Kattcza, Morvai Mariska és Erzsike, Heinczinger Mariska, Ribárszfu Dániel, Borsos Ferencz, Lázár PáI,
Heinczinger István, Wingert o.ttó ésKugler
Ferenczműködnek közre.'' (A, IJj Rend, l 90ó'
október17')
,,Sikerült SzilveszterestélyeketrendeZettaZ''ujpestiKőzmí3ve|ődési
Kör<<ésaz,,Ujpesti Torna Egyesület<<.
A Közművelődési
Körben Erkel Jenő elmésprológja után Baranyai Bélánéénekével,Erkel Jenő mókáival,
Lengyel llonka, Deutsch Aranka, Ditrói Gábor ésErkel Jenő a ''Valami hibája van..,czímíi vtgjátéke|őadásáva| mul attatták a kö zön séget,Az Ujpesti Torna Egyesületvendégeiszámára Polgár Marci ésMagyar ElemérCabaret
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estélyt rendezett, melyen Somogyi Nusi,
Szmolka Ferike, Radó, Juszth, Mátrai vígszinházi növendékek, továbbá Fuchs Jőzsef, Faragó, Lebovics, Gombos, Nemes és PoIgfu az
UTE tagjai paródiákkal, humoros dalokkal és
ep i zód okkal agyon kaczagtatták a kö zöns éget.''
(A" Ui Rend, 1908. január 8.)
,,Az ujpesti ,,Ly,^ Mííkedvelők Gárdája<.október 31-én,szombaton este a Colosseum nag}termébenSzerencsesorsolás,világposta éstánccal egybekötött hölgy-esté|y rendez,
színtekerül: Vigéczek. Eredeti fővárosi életkép
3 felvonásban. Irta: Kövesi Albert. Szinrendező: Marosi Vince' Kezdete 8 órakor' A tiszta
jövedelem 25o/o-aa ,>Munkás-Otthon.. javára
fordíttatik.''(Ujpest, 1908. október 18.)
,,Az ''IJjpesti lparos Ifiak Köre< folyó
hő 20-án tartott vá|asztmányi ülésénelhatározta, eW a jövő hónapban megtartandő nagyszabású nyári táncestély me1taftását, melynek
tiszta bevéte|eaz Ujpesti Dalkor fenntartására
fordíttatik. Mint értesülünk ezen i$ú tagokból
szeÍYezett dalkar működését már megkezdte
Erkel Sándor úr vezetésével
s nagyban előkészül a tervbe vett ésaugusztusban megtartandó
(Ellenzéki Hírnyilvános nagy da1esté|yére.,,
lap, 1908.június28.)
,,Az >>lJjpestiKer' Szoc. Egyesület<<építendő''Munkás - otthon.. javár a sorsjátékotrendez, s e sorsjáték főnyereménye 2000 korona
értékű'tárgy lesz. Hogy az egyesület magasztos
cé|jait segítsék,a főnyeremény megszerzéséhez az ujpesti iparos urak kegyes és jótékony
adományaikkal járultak. Maguk kebeléből 5O-es
bizottságot alakítottak, elnökti] vá|aszt,án
Scheiber Jánost és pénztárnokul Szatur Iswánt;
minden szerdán este rövid értekezletrejönnek
össze mikor is bejelenti mindenki, aki adományáva| az egyesület munkájának sikerét támogatniakarja.'' (Ellenzéki Hírlap, 1908.július2ó.)
,,Az ujpesti Közmííve|ődési kör sorozatos előadásainak fol1tatásául február hó 13-án
este 8 és fél órakor a városháza dísztermében
előadást rendez, amikor dr. Rónay Zoltán író
,,Gazdaság és társadalom.<címen előadást fog
tartani,,,(Ujpesti Hírlap, 1913. február 9.) n
(o sszedllítottaSzijllősy Marianne)
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Szorrósy Menrexxp

Civil szerve zetek Uj pesten
a ,,boldog békeidők" idején
MagyarAz 1867 -es I<tegyezés
országon is gyors gazdaságifejlődést indított el, mely magával
hozta a társadalmi kibontakozást,Igy alakult ez Újpesten is.
1840-ben kiadott a|apítólevelébengróf Káro.
lyi István egy főként iparos éskereskedő település feltételeit teremtette meg. Az a|apítő
iratban foglaltaknak megfelelően bekoltözők
főként a polgári életformát tekintették mintának, ugyanakkor fontosnak tartották saját ét.
dekvédelmük mellett a míive|ődést,kulturálódást, környezetük jobbítását, biztonságossá
tételétis.
Az 1870-es évekbenésa következő évtizedekben alakultak e|ső szervezeteik. A kisiparosok szakmai érdekvédelmicsoportjait tömörítő Qpesti Ipartestületet 1885-ben szervezték meg. A szakmánként formálódó testiiletek közös e|határozással, közadakozásból
188ó-ban építették fel első széIdtázukat.
1897_1908 között az iparossegédekszámára
száI|őt létesítettek,melyet a vidékről ideszárvehettek
mazott tanoncok csekély díjfizetésért
igénybe. Az 1910-ben már 230 főt szám|á|ő,
engedéllyel dolgozó asztalostársadalom még
1894-ben nyersanyagbeszerző szövetkezetet
alapított,melyet 1900-ban egy közös hitelszövetkezet életre hívása követett.
Ennek az anyagi támogatást nynjtő
szervezeÚrck alakuló ülésén I27 tag 264 izIetrésztjegyzett. A helyi kereskedelem támogatásét határ o zták el, me lysára r aktár épület építé
nek terveit és kivitelezéséthelyi iparosok készítettékel' A Király ésDiófa (ma: Kassai) utca
sarkán álló depó 1903-ban készült el. A raktár
kapacitása lehetővé tette, hogy a termelők közvetlenül találkozhassanak a fogyasztőva|. Ez
fő|eg az asztalosipar termelésétsegítette.
Az ipartestület székházának építését,
szintén közadako zásbő|, I 9 2 6 -b an fej ezték be.
Az épületben ma a Szabó Ervin Könywtár újpesti fiókja mííködik.

Úir;;:cs'*

A szakmai szewezetek foglalkoztak a
szabadidő hasznos eltöltésével is. Már 1'869ből találunk tudósítást amatőr színtársulatról,
Csiki Sándor asztalos mííkedvelő csoportot
szervezet\ mely március 7-én és8-án nagy sikerrel mrrtatta be A bujdosó lengyel gróf ésa
megtért haramiák című, Csiki Sándor áIta| írt
darabot. Az időnként felbukkanő, majd eltíinő
csoportok között említésreméltó az 1895-ös
bemutató. A helybéliek egyik csoportja ekkor
mutatta be Gerhardt Hauptmann: Takácsok
címíí'darabját.
A szíryátsző csoportok mellett jelentős
volt az {Jjpesti Dalkör, mely többször lépett
fel a helyi közönség eIőtt. I892-től több tészre
szakadt kórus egpk legtöbb sikert e|értrészea
Munkáskép ző D a|kar, melyrrek a|apítő karnagya Erkel Gyrrla volt. E kórus megérte fennállásának 100. évfordl1'óját is. A férfikar népdaiokon és mozgalmi dalokon kívül Verdi-,
Schubert-, Liszt-műveket is me gs zóIaItatott.,

Az öntevékenycsoportokmuqkáját megnehezítettea megfelelő helyiséghiánya, |902ben merült fel először egy öngonálló épületfelépítésének

dolata. A megalakult Munkásotthon Bizottság ipartestületi támogatással gyí3jtötte az
Az adományoadományokat az épírkezéshez.
zőkközöttvolt Scheiber János, Csikesz József,
Krisztics F'de, Záhorsz|cy Pá|, Vankó Iswán,
Schlarkó István, Fejes István és mások, akik
kisebb összegekkel támogatták az építkezést.
A Kakas vendéglő helyén 1909. december 5én adták át rendeltetetésének a Munkásott.
hont _ a mai Munkásotthon utcában, a ma ott
működő könywtár területén. Az intézménytaZ
1970-es évek végénbontonák le. Műkedvelő
előadáson itt mutatták be a már említett darabokon \<tvifilaz Éjj.li '''"''"dékhely ésaJezsuitákcímíi drámákat is. 1911-tő1itt egy 55 tag6
zenekar is működött, mely Verdi-, Rossini-,
Mascasni- ésStrauss-műveket is előadon.

Tanalmtíny

Ebben az épületben szerveztékmeg az
,
Ujpesti Természetbarátok Egyesületét}9 I 6ban, és itt alakult meg I912-ben az Qpesti
Munkáskép ző T orna Egyesület is.
Más jelentősebb civil szewezetekis működtek Ujpesten. Ezek egy r észefelekezetekhez
kötődött, mások világi csoportosulásnak számítottak. Az egyháza|d.toza századfordulón katoli.
kus, református és zsidó szervezetek tartoztak.
E hárorn felekezet már önálló egyházközséggel bírt az 1870-es évekelejétől.Első kulturális
ésjótékony szervezeteik is ekkor alakultak.
1871-benkezdte meg működésétazIzraelita Nőegylet, mely hangversenyek ésszínielőadások tartásával ffijtatt adományokat emberbaráti célokra. Nekik köszönhette |ététaz
1899-ben, aJózsef (ma:József Attila) utca 18ban alapítoa újpesti izraelita leányáwaház,
ahol ó éveskortól munkába lépésignevelkedhettek, tartózkodhattak a lányok. I92I-ig mí3_
ködött az intézmény. Elnöknői között volt:
Lő*y Dávidné, Ehrenwald Simonné, FriedmaÍrn Arminné, Sonnenfeld Lina. A nőegyletről már megemlékezik Koch (Kemény)
Gusztáv váci járási szolgabíró I874-bő| származó jelentése,melyet grőf Szapáry István főispánhoz ktildotu
2 nőegy|etvafl) az
"{Jjpesten
eg5nkaz úg1mevezettfelekezet nélkiili Frőbel
nőegylet, melynek áldásos működése folytán
80-100 kisded neveltetik t...] A másik azIJj_
pesti Izraelita Nőegylet,
segít elszegényedett özvegyeket s áwákat, részint pénzze|,
részint ruhával vagy tjze|ővel.'' A hitközség
működtette az l9}1-ben alakult Maskil El Dal
(szegényekrefigyelő) egyletet. Ez a szewezet
segé|yeztea szegénysorsúcsaládokat. Az önhibájukon kívül bajba jutott embereknek kamatmentes kölcsönöket biztosított.
Az I870-től önálló katolikrrs hitközség
1891-ben alakította meg dr. Yarázséji Bé|a
hittanár kezdeményezésérea Katholikus Legényegyletet' 1901-ben Károtyi Sándor gróftól önálló épületet kaptak a Csokonai utca
3 8.-ban.A szervezet a vallás éshazaszeretetiegyében Wánta nevelni az iparos i!úságot,
műveltté akarták tenni a leendő ipari munkásokat ázért, hogy becsületes tagjai lehessenek
a társadalomnak. Ennek érdekébenjogi, egészségügyi és társadalmi ismeretteriesztő
előadásokat szerveztek, Sport- és turistaszakosztályokat alakítottak.
Tanulruány

i903-ban kezdte mes működésétaz István tér 14.-ben az Ujpesá Katholikus Kör,
mely szintén dr.Yarázséji Béla kezdeményezé.
sénekköszönhette létét.Céljuk a társadalmi és
kulturális tevékenységmellett a hitélet fej\esztésevolt. A 3-400 tagot számláló csoport rendszeresen rendezett hangversenyeket, felolvasóesteket. Székhelyiik azIswán tér ó.-ban volt.
187 3-ban alakult önálló egyházkőzséggé az újpesti református felekezet. Feltóthy
Lász|ó vezetéSévela hitközség kebelén belül
kezdte meg teYékenységét
1907-ben az Ujpesti Református Kör. Céljaiban megegyezett
az e|őbb említett katolikus körével.
A világi csoportok között voltak larlturális egyesületek, jótékonysági, egészségügyi,
szakmai, sport éspolitikai csoportosulások.
Az egy.tklegrégibb kulturális egyesület
a Közmíivelődési Kör elődie l876-ban a|akult. Ugyanebben az évben kezdeményezte
egy Sós nevű (keresztneve nem maradt fenn)
színész,hogy az önálló községi iskola 4. osztá|yába még együtt járő frűk és lányok között
színjátsző csoportot szeryezhessen. S zánd éka
szerint,,hazaftas irányű' ésléleknemesítő,, darabot kívánt előadatni. I876. évkarácsonván a
színJőszív;3'asztalosmester ésa kis árva círrrí3,
művet mutatták be óriási sikerrel.
A szereplők Szerettékvolna valamilyen
formában folytatni a műkedvelő munkát. A
frissen középiskolába került fi atalok Szterényi
(Stern) J őzsef ttjság1ró ( 1900 - tól kereske delmi
mini szter) b iztatásár a |étrehozták 18 7 7 . július
29-én az Ujpesti onképzőkört. A csoport el_
nöke: Szterényi József, alelnöke: Friedmann

II. kíkőni F. jótékonycélúantaltdrsasóg bólja az I920-as
éuekaégén.
A fotő a Polgírcennam színhóztertnébenkészült
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Miklós, tttkára Forray (Wodianer) Soma, főkönyvtárnoka: Romlalqy Béla, ellenőre:
Deutsch Sándor, alkönyvtárnoka: Ugró Gyula
volt. Első hivatalos helviséeük Friedmann
Miklós szobája,a, kpád, út 40.-ben, később
az Ltti|a utcai iskola egyik tantermébenvolt.
A tagok adományból vagy saját pénzbőIvámagukat,válogatsárolt könyvekből képezték
A kör tagjaiszámííveket.
az
eIőadandó
ták|a
mára szigorúszabá|yokatalkotott, mely nagyban hozzájárult későbbi sikereikhez.,Első
előadásukat a SzéchenyiKávéházban(fupád
Moliére BotcsináltaDoktor
út 1.) rendezték;
került színre.A közösség, lévén
című'vígsátéka
többségébenköziskolai tanuló, csak felnőtt
felügyelete mellett működhetett. A tagság
időközben nagykoruságot elért részeezt nehezen úselte. 1883-bana fiatal felnőttek új
társaságot alapítottak Társalgó Kör néven.
SzékhelytikaYácí úti villamos forgalmi telep
indőházának egyik emeleti helyisége lett.
elsősorbana zenei tendezvéSzervezéseikben
nyek váltak igen sikeressé.Elnöktik először
Abrányi Lajos tanító,majd SonnenfeldMiksa,
Weisz Mór ésLadány Zsigmond voltak. A
két párhuzamosan működő szervezet tagjai
felnőttek, önállókká váLtak,s többen munkájuk miatt vag5regyébokokból Qpestről is elköltöztek. A tagok |étszámamegcsappant'a
szetvezet fennmaradását csak az í)raegyesítés
,
r
4
.^^1
1 ,
| Í.
jelentette.Igy 1887-bena kéttársaságUjpesti
Közmíiv e|ődésiKör névenegyesült.
Az 1890-esévekelejéna kör
tagja volt dr. lJgró Gyula,, a
nagyközség utolsó bírája, Ujpest város első polgármestere
ésaz e|oljáróságtöbb tagja,így
képviselőis. A
Wolfner Tivadar országg,y"3|ési
KőzmíÍve|ődésiKör tevékenységiköre kiszélesedett;,,a modern pedagógiai követelményeknekmegfelelő elemi iskolai épületek
a polgári fiú-ésleányiskolák kérdélétesítése,
iparosok és kereskedők
megoldása,
sének
a népjóIéteIőmozkérdése,
továbbképzésének
irádítása,a szociális bajok megsziintetésére
ny'uló törekvések''mind áIlandőtémáivoltak a
kör üléseinek.1897-ben sajátűjságotjelentettek meg Társadalmi Lapok címmel.Az űjság
főmunkatársai Kárpáti János, Nádasy Gusztáv, Bartók Lipót, ErschingerJános, dr. Kobay Károly ésUgró Gy'ula voltak. A pezsgő
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szellemi élet központjául ekkor már nem
nagyon felelt meg a Széchenyi Kávéház, s
189ó-bandöntésszületett,hogy közadakozásból saját otthont építaz egyesület.A korabeli
fe|jegyzés79 adományoző nevét örökítette
meg,akik között több ismertképviselő,üzemtulajdonos, kereskedő ta|á|ható.Kovács Fritervei a|apján,Kőrösi Lajos
gyes műépítész
készült
építőmérnök,köri tag kivitelezésében
el az épület. 1892. december17-énavattákfel
akör házát, az Arpád rít Só.-ban (ma: 66).Az
épület,Polgárcentrum néven,ma is a szellemi
é|et szo|gá|atábanáll, a jogutódként alakult
Közművelődési Kör székhelyeis.
A KözművelődésiKör 1897-benbizottságot alakított,mely összegyűjtötte egy helyi
ildokait. Az újiskola,
gimnázium létesítésének
Allami Főgimnázium
Királyi
Magyar
a későbbi
(a mai Könyves Kálmán Gimnázium előintégimnázium',az 1905/|906zete)mint ,,kózségs
os iskolai tanévbennyílt meg' A Kör javasolta
az e|öIjárőságnakaztis,hogy Kiima Lajos besztercebányai tanárt, Mildenberger Márton
unokáját híiákme1 az iskola élére.
A KözművelődésiKör 1900-banjelentős
kiállíművészekalkotásaiból ny|t nagyszabású
Bihari
tást rendezett. A kiállítók között volt:
Sándor,MednyánszkyLászló,Edvi lllés Nadár,
Pörge Gergely, PáIIyaCelesztin,Margittay Tihamér,Bac}rmannKÁro|y, Andrejka Károly,
Reinerné Iswánfi' Gabriella, Kernstock I(íroly, Jakoby l(ároly, Thurmajer Károly éssokan mások.A nagy sikerrevaló tekintettele kiá|litást akővetkező kétévbenis megismételték.
'Az I9I}-es évekbenúj civil SZefveZetek alakultak. Ilyen volt az Ujpesti Jőszív
Egyesület, az lJjpesti Gyermekbarát Egyesület, mely népkonyhátis üzemeltetett az Arpád űr 56'-ban,a II. Rákóczi Ferenc JótéTársaskör ésa Kossuth Lajos Betegkonycélú
Nőegylet, az UjpestsegéIyzőésTe.metkezési
Rákospalota OnkéntesMentő-Egyesülete és
az Ujpesti SzegényGyermekkórházEgylet is.
segítettea Lu1za LeányegyeA nők képzését
sület ésa SzabadLyceum Ujpesti osztá|y'
Az e|sővilágháboruésa háborúbefejeújkorszakotjelentetta cizésemindenképpen
vi|' szewezetektörténetébenis. Egyesek tovább működtek, újakalakultak, néhánytevékenységepedig időlegesen vagy végérvényesen abbamaradt.fl
Ta,nulrntíny
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Az újpestilóvasút,2. tész
A megyeri ésa rákospalotai vonal építése
A 19. század derekára ÚjpestetPesttel_ a községkeIen szé|étőI
messzebbfekvő
vasútonkívül - már lóvasút
is összekötötte. A megin-

gyeri birtokosok iegyzőie) 18óó novemberében beadványt intéztek a hel1tartótanácshoz.
Ebben kérték _ minthogy megtudták a
PKVT további vasútépítési
szándékát-, hogy
a társaság ne kapjon többi vonalára végleges
dult omnibuszok, valamint az 1860-as évek építésiengedél1t, míg az engedélyokmányelejétől üzemelő helyi hajók _ melyek Pest
ban kikötött feltételnek - hogy ti. az újpesti
belvárosábó1 kiindulva Ujpestig, illetve
vonalat két év alatt végig, aZaZ a téli kikötő
Megyerig (a tertilet akkori elnevezése szerint
zfutö|téséig meg kell építenie _ nem felelt
_
Káposztásmegyerig) jártak
a lóvonatmeg. ,,Miután mi alólirottak, az elött a'
kozlekedés bevezetésekor megszűntek. (A
gőzhajó társulat á|tal a, gőzösen legalább
hajóközlekedést később ismét bevezették.) egyszet, naponkint, kényelmesen Pestről UjArn az egyre terebélyesedő településen belül
pestre' 's illetőleg K.megyerre, onnét vissza
is növekedtek a távolságok. Addig csak gyaloközlekedhettünk, most pedig, miután a'
gosan járhatott vagy bérkocsin utazhatott' az
közuti vaspálya társaság fenhangon hirdeté,
újpestipolgár.
és arra a' végleges engedélyt ki is nyerte,
A lóvasút megjelenéséneka helybeliek
hogy a széna térről lJjpesten, a téIíkikötő
egy részenag'yon örült. Többen anyagilag is
zártöltéseig a'vonalat épitendi,még is a'voérdekelve voltak az űi vá||a|kozásban. azoÍ|- naIat nem addig, hanem csak a' pesti határon
ban hamarosan visszaléptek,mert aZ átadott
a' pesti határ korcsmáig építette|<l,ez áIta| a,
vonal nem készült el teljesen. A pá|ya csak a
vasuti társaság a' volt kozlekedéstinket megközség dé|i határáig épült ki, központjáig
rontotta' mivel a, gőzha)ó társaság bízván a,
nem jutott el.
pesti köZúti vasut társaság hirdetményében,
Ujpesti viszonylata várakozáson felüli
ésnyert engedélyében,a' mint a' közuti vasanyagi hasznot hozott a lóvasúti társaságnak. pálya társaság a ka z|ekedését
me ginditotta, a'
A bevétel egy tészétújabb vonalak építésébe gőzhajó társulat kozlekedését1eállitotta.,,A
kívánta befektetni' Pest város területén akart
megyeriek ezek szerint nemcsak lóvasút,
egységeshá|ózatot létrehozni. Még 18óó okhanem méghajő nélkÍil is maradtak.
tóberében tárgya|ták az Astoriától a VárosA helytartótanács leiratban jelezte Pest
ligetbe, valamint e vonalból l<ságazvaa Pestváros tanácsának, hogy utasítsa a PKVT-t,
losonci vasút indóházához (ma: JózseF.'árosi
nyi|atkozzon a kérdéses vonalszakasz meg
pályaudvar) vezető pá|ya tewét, 1867 őszén a
nem építésének
okairól. A vállalat 1867 ápriKőbányfua felé haladó lóvonat építésével lisában kelt védekezésébenÍe|hozta:aZ engekapcsolatos kérdések tisztázására került sor.
délyben foglaltak szerint 1.ogotkapott e vonal
A Pesti Közúti Vaspálya Társaság eg.yre teljes hosszban történő megépítésére,
de erre
inkább _ a nagyobb anyagi haszon reménem kötelezhető. A kérdésesszakaszt szakérnyében _ jelentősebb forgalmú riw-onalakon
tőkkel megvizsgá|tatták és a talaj minősége,
kívánt lóvonatot jfuatni és még újabb iráaz építésköltségeinek összege, a forgalom
nyokban tewezett páIyát létesíteni.
várható nagysága - ezá|taI a bevétel mennyisége- miatt elálltak a megvalósítástól. A kb.
A megyeri vonal születése
400 bécsi öl (kb. 760 m) hosszúságúraterA megyeri ház- és szőlőbirtokosok (élükön
vezett pá|yarészhez ktilön rendőri és pénzüKaan Agoston pesti ügyvéd, a káposztásmegyi el1árásra lett volna szükség, a vágányKiizlemányek
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fektetés még a kocsiforgalmát iS akadá|yozta
volna.
Az ügyben előrelépés nem történt,
ezért a megyeri birtokosok az év végénismételten levelet intéztek a nem régen megalakult közmunka- és kozlekedésügyi minisztériumhoz. Ebben korábbi kérésük mellett
kifejtették, hogy a lóvasút eszméjea megyeri
lakosok köréből eredt, kik ez ügyben buzdították az újpesti ház- és gyártulajdonosokat.
Most viszont éppen őket zárták ki a közlekedésbő1.
Nem maradt hatástalan az
újabb kérelen;')aZ ügyet felülvizs gá|ták. Me gállapították,
hogy az 18ó5-ben kiadott enffiÉj|-}t
gedélyokmány alapján a teljes, téli kikötő zártö|téséig vezető pest_újpesti vonalat két év alatt, tehát 1867. április
22-igke||ett volna kivitelezni. Az 18ó8. május
3-i miniszteri 1eirat szerint a társaságot
kötelezték, hogy az engedély visszavonásának
terhe mellett a rendelet kézhezvéte|étőI
számíwa négy hónapon belül a kérdésesvonalszakaszt hely ezze forgalomba. A .9 g újabb
haladékot kért, ám ezt elutasították.Igy ,,'..a
pesti közúti vaspálya társulat által az újpesti
indóháztő| az ottani téli kikötő zár tö|téseig
vezető pá|yavonal teljesen kiépittewén) ezen
vonal folyó october hó 7én |...] megnyittaátadatott,,, - olvastott' s aközforgalomnak
hatő a megyei jelentésben'Ez a nagy késedelemmel létrehozott Váci úti lóvonat volt
gp"'t területén az e\ső kozúti vasút,az e|ső
közöss égi kozlekedési i gényeket eILátő )ármű'.
Az úipest-rákospalotai vonal első tervei
Ekkoriban már megfogalmazódott az igény
az Ujpestet és a szomszédos Rákospalotát
is. Mindkét teleösszekötő lóvasút építésére
pülésen egyre többen laktak, olcsóbb és sűrűbb Pestre irányuló közlekedést kívánva.
Ezt a pest-újpesti lóvonat biztosította, Szaporodtak az ipari vállalkozások is. Aruik szálIítását megkönnyítette Volna az új vasűt,
amelynek vágányait a cs. kir. szabadalmazott osztrák Allamvasút Társaság pá|yájáva|
Palota állomáson kívánták összeköttetésbe
hozni.
Elsőként Lukácsy Sándor, rákospalotai nvaralótulaidonos és érdektársai folya-
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modtak előmunkálati engedélyérta közmunka- és közlekedésügy'i miniszterhez. 1868.
március 11-én Íé|éwe megkapták a tervek'
ez szikséges hozzászámitások elkészítéséh
járulást. A munkák e|végzéseután azonban
Lukácsy újabb beadványban )e|ezte, hogy a
kellő anyagi alaptervezett vasút építéséhez
pal nem rendelkezik, így az előmunkálati
engedélyt egy vállalkozőkbő! e célra alakult
konzorciumru ruházta át. Név szerint Vogel
Péter, Basch Fülöp, Wolfner Gyula és társa,
Gyengő Lász|ő, Flesch Mór, Weisz Ldo|f,
Eppinger Farkas és Stern Ignác voltak már,
kik a végleges építésihozzájáru|ásért a miniszterhez fordultak.
Az engedélyezési tárgya|ásra 1869'
április 27 -énkerült sor. Az előadott tervezet
szerint a vonal újpesti, Duna-partná| Iévő
végpontjától a Károlyi család tuiajdonában
lévő földeken keresztül jutott volna el Palota állomást érinwe és az osztrák Allamvasúti Társaság vasúwonalát keresztezve _
Palota község területére. }Iosszát 2050 bécsi
ölben (kb. 3,9 km) állapították meg. Teljes
kivitelezéséreB0 000 forintot szántak, amelyet
részvénykibocsátás űtján |ovántak fedezni.
Az engedély megadásáh oz a következő
váItoztatás vált szükségessé:,,...a kért irányban építendő vaspáIya a gr. Károlyi földeket
földterületeket érketté szeli, s az eIsza|<ított
Károlyi
vá||aIkozók
mivel
s
téktelenné teszi,
grófnak e részbeni nyllarkozatát, vagy beleegyezésétkimutatni nem tudták, a kért vaspálya aként engedéIyeztetik, hogy az _ a bemutatott tervtől eltérőIeg az országőton [ma:
Arpád út] vagy annak közvetlen szomszédságában vezettessék''. A vállalkozőkat űj terére kötele zték.
v ek készítés
Július 4-i ke|tezésíi az újpest-rákospalotai lóvasút engedélyolrnánya. Ebben kikötötték; a vasutat az oI<rnánykeltétől számíwa
egy évalatt kell üzembe he|yeznt, ktilönben az
engedély érvényétveszti, a vasút fenntartói
ezenkívül kötelesek a postakalauzt, valamint
kétl:názsányl árut ingyen száIlítani, levelek
száI|ításátavasútsajátka|auzánakkíséretében
végezni, a viteldíj mértékéta kormány áL|apítjame$l honvédség,valamint pénziJ.gy,állami
és közbiztonsági őrség tagjai kedvezménnyel,
állami tiszwiselők, hivatalnokok ésmegbízással szolgák is ingyen utazhamak.
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jogukban á|| részAz engedélyeseknek
vénytársaságotalapítani, részvényeketkibocsátani.A vasútengedélyidejét
45 évbenhatározták meg. Ezenfelül 3000 forint biztosítékot kell a vállalkozóknak letenni aZ
esetlegesbe nem fejezettépítkezések
helyreá||ítására.
1869 végénújabb tárgyalásra került
sor. Erre okot egy másik lóvonat-építési
szándékadott: Károlyi Iswán gróf augusztus
18-án kelt beadványában,szintén
miniszteri
hozzíjárulást kért egy Ujpestet és Palotát
összekötő vonalra.
Ennek ten'e előkerült, rajta a község
a|apítójának aláírása is olvasható. Pest és
IJjpest határátőI kiindulva arégi katolikus és
zsidó templomok között délkeleti, a mai
Mártírok útja vonalátő| az _ akkor még
névtelen* osz utcában keleti iránvban iutott
volna el Palota ésÚjpest község iataráig. x
határ menténhaladva kereszteztevolna a pa.
lotai országutat,a jelenlegiArpád utat' nag.yjábő| a Yíztorony helyen. Tovább eg"yenes
vonalban értevolna el a vasútállomást'valamint a palotai vendéglőt.Kereszttilhaladva a
vasútvágányain, a mai Pozsonyi utca déli olda|án egészena Szövőgyár utca torkolatával
szemben tervezettvégállomásigkozlekedett
volna. Hosszúságát2250 ölre (kb. 4,27 km)
teÍvezték.

A' tfugyaláson megjelenő Károlyi Iswán gróffal közölték:
mivel Vogel Péternek és társainak érvényes
éskizárólagos
engedélyeYanaz építésre,
az ő
kérelménekmost nem lehet eleget tenni.
Amennyiben a vállalkozók va|am1lyenokból
nem tudiák megfelelő ideig a kivitelezéstbeÍejezni,Károlyi grőf pá|yaépítési
szándékát
fi gyelembe fo gsákvenni.
Eddigi ismereteink szerint földmunkíkramég 1870 tavaszánsem került sor. Az engedélyesekmájusbanújabbbeadványbankértéka
július4-énlejáró engedéIYdőmeghosszabbítását egy éwel. Indoklásukban rossz pénzügyi
viszonyokra,az építőarryagok,
kiilönösen a vassíneknehézkesbeszerzésére
ésaz építésrő|
a
PKVT-vel va|ő tárgyalásokbefejezetlenségére
hivatkoztak. Ezenfeliil egyre több építkezés
fol1t a községekben,ezéttszerinti'ika tervekhez
képesttöbb módosítástkellene végrehajtani,
a
mérnöki munkákkal pedig nem késztiltekel.
A miniszter fél évetadott méga vá|Ia|kozóknak. Mivel ők mfu előre látrák, hogy
képtelenekeleget tenni a feltételeknek,engedélyiiketaz ezze| járő jogo|<kal
éskötelezettségekkelegyütt a lóvasúti ügyekben jfutasKárolyi Sándor grófrrakadták el. Az újtervek ésa
megvalósításe|őkészítésébe
már ő fogott bele.
@olytatjuk...)

A gróf l{lírolyi Isnán-féle lőz.lasútiaonal teroe (1869)
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Ujpes t százesztendős iskolái
Ujpest lakosságának folyamatos gyarapodása'a vidékről érkező családok letelepedésea
t9. századvégéna hely.iközoktatás sajátos problémájaként
jelentkezett.Az iskolaépületekésa pedagógusok száma elenyészőnekbizonyrrlt, ezérta községegyre több lakóház,il7ewe kozéptiletszobáinak bérbevételére
kényszerült.A képviselő-testület erejénfelül vállalta az anyagi terheket an.
nak érdekében,hogy eleget tegyen a törvényi
előírásnak,amely szerint minden hat éstizenkét
év közötti gyerek számára kőtelező az e7emi
iskolai oktatás. Míg az elöljáróság folyamatos
p énzigyi- gazdasági nehézségekkel küs zkö dött,
a kisdiákok a korszeríitlen körülménvektől
szenvedtek.A helyzetet néhány éwel később a
kozség,valamint a vallás- ésközoktatásügyl minisztériumáltal megkötött példaértékíí
megáilapodássaIrendezték'
Az 1870-es évek derekán a történelmi
egyházak sorra úgy döntöttek, hogy Qpesten

megszüntetik felekezetiiskolájukat.Elsőként az
izrae|ita,majd a katolikus, végul 1878-ban az
evangélikusfelekezeti isko|a zárta be kapuját. A
tanulókat szüleik átíratták a felekezet nélkiili
községi iskolákba, amelyek {enntartásához a
vallás- ésközoktatásügyi miniszter eseti államsegélyeketfolyósított' 1B79-ben a28 tagú'iskolaszék_ felmérve a település tanügyi helyzetét _
indíwánnyal fordult a képviselő-testülethez.
Vizsgálaruk megállapította, hogy Ujpesten a
legutolsó összeírásszerint 1ó00 népiskolárakötelezett 6-12 éves gyermek éI, az iskolában
azonban csak 800 a férőhelyek száma. Az érjntettek öwen százalékanemcsak oktatásban nem
részesül,de ezzel a törvén-vielőírásoknak sem
tesz eleget.Az iskolaszékindíwányozta, hogy a
község a probléma megoldása érdekébenforduljon a kormányhatősághoz. A képviselő-tesnilet e témában az alábbihatátozatot hozta: ..A
község képviselőtestületenagyon átérziaz iskolák hiányának hátrányos következményét, de
végtelenül korlátolt anyagi viszonyainál fogva
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azt el nem hfuíthatja, ennélfogva nem maradván más mód a bajon segítendő,mint a magas
kormányhoz azon kérelemmel fordulni, hogy
méItőztatnaállamsegélyből még a folyo tanévben legalább 3 osztá|yt'létesíteniésa tanítók fiZetését'és lakbérét államsegélybő| fedezni _
mely esetben nagy á|dozat bár, de a tanügy érdekében magára vá||a|ná a képviselő-testiilet,
hogy a község terhére3 tantermet kibérel ésazt
iskolának berendezi. Végiil a méltányosság kívánalma szerint fe|aján|jaa magas kormánynak,
rniként az áItala fi zetett ezen 3 tanító v áIasztásának jogáról lemondva, azok kinevezéséhezte|jesen hozzájárul ésbelen1'ugszik.''
A következő esztendőben Pest-PilisSolt-Kiskun vármegye kózigazgatísi bizottsága
hivatalosan je|ezte,hogy amennyiben a községi
iskolák állami iskolákká alakulnak át, az á||ami
adó So/"-afelettis jelentős összeggel hozzájáru|na aZ iskolák működtetéséhez'Mindemellett
felvetette, hogy újiskolák építésére
is sor kerülhet, ha a község erre a célra telkeket aján| fe|.
Rövid időn belül létrejött a szerződés,amelyben tőgzítették,hogy a ,,községi elöljáróság által Ujpest községi elemi népiskolánakfelekezeti
hilönbség nélküli állami elemi népisko|ávávalrő
átengedése érdekében',átadja az Atd|a ít 6.
szám, valamint a Lőrinc utca 40. szám alatti iskolákat minden melléképületiikkel együtt. A
réSzletesen
kitér a tantermek |e|tárba
szerződ,és
vett bútorairaéstaneszközeire is. 1880 decemberébenazá||am hivatalosanis áwette aközségi elemi népiskolákat, ésbiztosította aZ ott dolEmellett aZ oszgoző 13 pedagógus bérezését.
tályok számátújabb öttel gyarapította, azok é|ére újabböt tanárt állított. A hivatalos adatok szerint immár I25L tanulót res.isztráltak.Az állami
iskolák igazgató1áváMády iaj os lelkészt,Új pest
első református lelkipásztorát nevezték|a,
Három á,'vel később mindkét iskolát
áta|a|<tottákés bővítették"Az államosítást követően évrő| évrenövekedett aZ osztá|yok és a
tanárok száma: az I884/85-ös tanévbenmár 38
pedagógus állt alkalmazásban. EzzeI a nagyságrenddel az újpestielemi iskola az ország |egn agyob b iskolájáv á fejl ő dö tt. E gyetl en igaz gatő
immár nem tudta ellátni valamennyi területet,
ezért egy évtized múlva már öten irányították
az á|Iami elemiket: Mády Lajos mellett Fridrich
Vendel, Radoch József, Baumgarten Etelka és
Kiss Béla. A folyamatos fejlődés e||enéreaz
Közlemények

oktatás köriilményei űjra és újra elmaradtak a
kívánatostól. Ismét bérházi lakásokat kellett
igénybe venni, hogy valamennyi osztál1t elhelyezzék.
1897-benTóthJózsef Pest megyei tanfelügyelő vá|tozásra érettnek ítéltea helyzetet,
és felterjesztéstkészítetta vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, Kívánatosnak tartotta,
hogy építsena község korczerí3elemi iskolákat
úgy, hogy azok költségeit 50 évre amotazálva
az á||am viselje, a telket azonban az elöIjárőság
biztosítsa.A képviselő-testületaz lJ.gyelőkébizottságot neYezett ki, amely többek
szítésére
között a köverkező javaslatot tette: ,,A kőzség
hajlandó a vallás- és közoktatási minisztérium
[...]leirata értelmébenalább ktilön is megjelölt
7 ktilönböző heIyen, összesen 82 tanteremből
és minden hilon körzetben igazgatói, tantestületi szoba és szo|ga lakásból álló iskolát
j elen határozat jogerőr e emelkedésé
tő| számított egy évalatt felépíteni.A kincstár á|ta|fizetett segély|ejárta után a jelen határozat a\apján
emelt 7 iskolaépületettelkestól együtt l/jpest

Mády Lajos lelkész,az újpestióllami iskolák első igazgatőja
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község köteles lesz 50 évután az állam tulajdonába bocsájtani. Végül amennyiben nagyobb
beépítés
vagy újabbtelepítésekfo|ytán az iskola
épületek szaporítása válnék szükségessé'köte|ezi magát a község, annyiszor ahányszor
szükséges,iskolaépítésicélokra telket az á||am
rendelkezésérebocsájtani' Amennyiben azonban ezen szükségletnem újabbtelepítés,
illewe
parce|Iázásmiatt válnék szükségessé
, ezen jogát
a nag1rrnéltóságuvallás- és közoktatásügyi minisztérium, tekintettel a község jelenlegi nagyon is válságos pénzigyt helyzetére, jelen
határozat j o gerőre emelkedésé
től számított I0
évenbelül nem gyakorolhatja. Az ekkéntfelépí
tendő iskolák taníthatásiszemoontból való berendezése,nemktilönben ezen berendezésidőközönkénti kibővítése, valamint elhasználás
folytán újakkalvaló felcserélése
a jövőben sem
fogsa a község kötelességétképezni.,,
A leiratban megjelölt, újonnan építendő
iskolák helyszínei az a|ábbiak voltak:
,,1' A Nyár ésVirág utcáktáján, egy még
a jövőben megszerzendő telken 2' A község

Wassits G1ula kiizoktatíiigti

miniszter
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tulajdonát képező ésaLőrinc ésErzsébet utcák
sarkán fekvő' most is iskolai célokra szo|gá|ő
telken 3. A község tulajdonát képező Iswán
téren kihasítandó telken 4. A Baross ésToldy
utca sarkán |évő és aközség tulajdonát képező
telken 5. Esy aYáci út ésVörösmarty,,ltcáktájána)övőbenszerzendő telken 6,Egy a jelenlegi községházhelyén ésvégre7. A'Szénatérnek
a villamos vasútáltal átszeltkisebb felén,vagyis
a Palóc ésBocskav utcák felé eső részén,,,
A képviselő-testtilet felhatalmazta a bizottságot a jogügyletek lebonyo|ítására,a rész|eés
tes tervek elkészíttetésére
jőváhagyására' Mivel az épít.
kezések miatt a közsésre e kedvező feltételek
mellett is jelentős tehei hárult, Wolfner Tivaképviselő |<ljártaWlassits Gyrrdar országg5í3lési
la közoktatásügyi minis ztetnéI,hogy az iskolákat az állam építse,ésUjpestet az eddiginélnagyobb teherviselésne sújtsa.
Bár nem egy esztendő a|att, de aránylag
rövid határidőn belül valamennyi iskola felépült. A testületi határozatban felsorolt elemi iskolák kr;ztll elsőként azErzsébet utcai (ma Károlyi Iswán 12 Évfo|yamosGimnázi,,-) kezdte
meg mííködését1901 májusában.A következő
négy:az Attila utcai (ma Bródy Imre Gimnázium)' a Lőrinc utcai (ma Bay Zo|tán Elekronikai,
Gépészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző),a FerencJózsef téri (késóbbTanoda téri, Aprilis 4. téri,újraTanoda téri,ma SzentJános Apostol Katolil-us Altalános Iskola) ós a
Toldy utcai (ma Langlet Valdemar Altalános és
Felnőttképző Altalános Iskola) 1902 szeptemberébennyílt meg. 191l-ben készültel a Viola
utcai állami elemi iskola (jelenleg a Károlyi
Gáspár Református Egyetem Allam- ésJogrudományi Karának épülete).Hetedikként 191'2.
ben kezdte meg működésétaBéIautcai iskola.
A kincstár számára átengedett telkek
jogwszonyátcsak 1925-benrendezték.Négy is.
kola (a Lőrinc, a Toldy, azErzsébet ésa Viola
utcai iskolák) telekkönywr átírásakot a képviselő-testtilet úgy döntött, hogy az ingatlanokat
iskola céljairaörök ltaszná|atraa maryaÍ királyi
kincstár részéreátengedi, és felhatalmazza a
város polgármesterét,hogy az örök haszonbéres
telkekre Vonatkozóan, az átengedéshezkérje ki
Károlyi Lászlő gróf hozzá)árulását, ésaz o|<sratokat ',a város közönsége nevében,,írjaaIá. J
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,,Evszázados múlt után,,
A fenti jeligével ellátott művelnyerte meg az újpestiközségháza építésetárgyában I<lí,t páIyázatot a Hegedíís
Armin*Böhm
Henrik építészpáros 1898-ban. Ennek a páIyázatnak két
eredeti tervlapja került elő - több más terwel
együtt - 1994' december elejéna volt Városi
Mí3sza|<lTelep (Attila u. 126') épületeinek
felújításasorán a padlásról. Jelen sorok írójának szerencséjevolt a dokumentumokat eredetiben látnia és azokróI fényképfelvételeket
készítenie. Az igyekezet, hogv a tervlapokat
restaurálják, sajnos kudarcot vallott. Amint a
fotókról is látható, az anya1 oly mértékben
károsodott (penészedett, összetöredezett),
hogy a restaurálási kísérlet nem járt eredménnyel. Igy már csak ezek a fotók őrzik az
eredeti,,leletek'' emlékét.
A ,,leletetadó'' telket a rajta levő épületekkel egy győgyszerforga|maző cégvásárolta
meg. Ezen clkk szerzőie statikus tervezőként
résztvevője volt az épületek felűjításának, s a
tewezői művezetéseksorán (amire épületfelújításoknál fokozott figyelmet kell fordítani)
j ó kapcsolatot sikeriilt kialakítania a l<tvite|ező

_ Pylon 2000 Kft. _ építésvezetőive|.Az ő
múlt iránti érzékenységüknekköszönhető az
értékesaflyag megta|á|ása,mqgmentése ésátadása, amiért ez úton is köszönet illeti őket:
N"gy Péter ésBodó Pál ügyvezetőket.
Lássuk hát részleteiben a ,,kincseket''!
A városháza tervpá|yázati anyagábőI egy
heIyszínrajz és az épület |átvány,terve került
elő. A hel;,színrajzon látható a páIyázat bontásakor szokásos felülcímkézés_ IJjpest községházánaktennpáIyázata,,Evszázadosmúltután''
- továbbá néhány érdekesség'Nevezetesen: a
templom csak egyhajós (a Zák Alajos-féle olkédalhajókkal tőrténő kibővítés csak tiz ér,ryel
községházávalát1908-ban
készül
e1),
a
sőbb,
ellenben terveztek egy vásárcsarnokot, a tét.
szerkezet pedig szinte a mai formá1át mutatja.
A' vátosháza láwány"tervének csak a délkeleti
sarka ,,élvezhető,,, de abból is látszik, hogy
lényegéttekintve mai állapotában is a terveZett foÍmát tárja e|énk az épi|et. Taláin a pá|yázati tervben az emeleti ablakok nem voltak
annyira hangsúlyosak, mint ahogy azokvégi|
is megvalósultak'
Előkerültek továbbá elemi iskolák tervei is. Ugró G1'ula Qpest monográfiáiának

Ujput községhózín ak ter"u
pó lyázata . belyszínrajz,
HegedűsAnnin-Biibm Henrik pólyózati ter.ue

Újput községhóztinak ter.uptilyízata _ lónónyter.u. Hegedíís
Annin-Bijbm Henrik pdhózati tel.ue
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433. oldalán részletesenbeszámol a község
képviselő-testületének azon iiléséről, amelyen
őságtl vallás ésközoktaelfogadták a,,nag1rrnélt
tásügyi minisztérium,,637 59/IB9B sz. leiratának intenciója szerint építendőiskolák helyeit.
0/. ö. ielen számunk 12. oldalával.)
Nyilván a megjelölt területek
mindegyikére készültek tervek,
amelyekből előkerült - sajnosa
tervező(k) nevének feltüntetése nélkiil _ a ,,Ytrág utcai
körzet''-nek nevezett Erzsébet ttca-Lőrtncz
utca sarkán felépített iskola földszinti és
emeleti alaprajza (helyszínrajzi vázlattal), az
Iswán téren építendóiskola terve (helyszintajztváz|attal), ami azonban nem épült fel (ezen a
telken áI| a 2002. évben beÍejezettún. Iswán.
ház), továbbá a Jőzsef (ma: József Attila) ésaz
Attila utca sarkán felépítettelemi iskola terve

(ma a Bródy Imre Gimnázium épülete,melynek helyén áI|t a régiközségháza),
A' nagyívű'testi.ileti döntés nvomán végül megépült hét iskola. ,,Lz első iskola
épületét _ olvasható Ugró G1'ula monográfiájában - 1901. évi május 22-én ünnepélyes
felavatássalnyitották meg [...] AZ l902-ik év
Szeptember havában a következő négy új elemi iskola készült el s vétetett haszná|atba a
az Lttilautcai, aLőtanévkezdetén,úg1rrnint:
Elektronikai,
(ma
Bay
Zo|tán
a
rincz utcai
Gépészeti Szakkozépiskola és Szakmunkásképző mííködik az épületben),a Ferencz Józse{ téri és a Toldy utcai [...] A hatodik s a
legmodernebb iskola, a Viola utcai elemi isko1" [...] az I9I1-ik évbenadatott át rendelteté.
sének..., az I9I2-ik évbena Bélautcában bérelt helyiségbena hetedik állami elemi iskola
is felállíttatott.'' !

Áz Erysébetutcai iskola terue _ fi;lfuzinti akprajz helynínrajz

Az Isntín téri iskola ter.ue_ foldszinti alaprajz belyszhra1z

Az Erzsébet utcai iskola terne _ emeleti alapraiz
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Áz Attila ltttai iskola terue - alaprujz belyszínrajz
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MorNÁn IsrvÁN Genon

Az újpesti cigányság tórténete, I. tész
Nem tudható, hogy az 1840,
április 5-én,101 fővel községgé alakult lJjpesten volt-e cigány származású'. Az a|apítőlevél minden lakos számára
vallásszabadsá got ésj o gegy enLőséget biztosított. Valószínű, hogy az a|apítő grőf az izraelita vallásúakmiatt iktatta be e passzust, ez a
paragrafus azonban a későbbiekben érintette
a cigányságot is. Más községekhez képest itt
enyhébb volt a közterületi és közhivatali el\en6tzés, a házbirtokosok nem vették szigorúan a bejelentésikötelezettséget sem. Mindez segítettea romák letelepedésétis.
Az országos Magyar Királyr Statisztikai HivataI,,czigány''
összeírása szerint,
1893 . január 3 1-énUjpesten 23 52I lakos közőtt |6I fő cigány szátmazásű ember élt.
P est-Pilis - S olt-Kiskun v árrnegy ében, amelyhez Újpest tartozott) akkor {7 fő szegkovácsot és 1399 zenészt tartottak nyilván.
Feltételezhető, hogy közülük többen Ujpesten éltek.
Dr. Ugró Gyrrla monográfiájában lege|őször az 1874. március 8-j Lázadás kapcsán
esik szó roma származásűró|: ,,Aközségházán
tovább tombolt a néo dühe. ésaz elmenekiilt
jegyzőt és bírót kereste. Egy cigány |átta a
menekiilést s ezt tudatta a néppel, hogy a
jegyzőék merre menekiiltek. .'''
A romákró| a L9, század utolsó két évtizedében főLes a hírek kozott esett szó. 1882
októberében az Ujpest Közlöny című lap hasábjain például a következő hít olvasható:
,,Lakatos Sándor ''Babajkó.< név alatt ösmeretes bőgőst feljelentettékerőszak miatt, a
,mindent
bíróságon. Lakatos
tagad.'' 1896ban a Közérdek című újságban meg az szerepelt: Nyári kirándulóhely,,Tisztelettel tudatom a kedves közönséggel' hogy lJjpesten
Vasút lcca 87 , szám a|att é1óvendéglőmet a
modern igényeknek megfelelően rendeztem
be. Kitíínő konyha és1ő cigány, pontos éskifogástalan szo|gá|at.,, 1899-ben pedig ez volt
ahír: ,,Az Iswán Kávéházban Radics Rezső és
|

.1
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zenekara muzsikál, príma hangulattal. A
Korona Vendéglőben: Rácz Jőzsi és kirűnő
bandája zené|,,,
Dr. Ugró Gyula, a nagyközség utolsó
Íőbírájaésa város első polgármestere maga is
nagy pártolója volt az lJjpesten működő, mua
zsiká|ó cigánybandáknak. Nyilvánvalóan
nőtaszerző polgármester rokonszenve is segítette a betelepülést.
A várossá vezető ifton
Az újpesti állami elemi iskolák statisztikai
adatai szerint az 190 I -b en alapított, Erzs ébet
utcai iskolában regisztráItak előszór cigány
anyanyelvű tanulót. ^z 1.907/|908-as tanévben ugyanitt két leánygyermek szerepelt a
tanulók között. N"gy va|őszíní3séggeltöbb
cigány gy er ek j ár t az ű)pe sti i skol ákb a, mive l a
muzsikus cigányok (romungrók) nem taÍtoztak az anyanyelvi roma kategőriájába, ezért
az ő gyermekeiket az 5150 iskolás között ktilön csoportba sorolva nem tartották nyilván.
1909-ben, a korabeli sajtóban, vendéglők és kávéházak hirdetéseinek ttcatjai számolnak be aruőI, mily kiríínő cigányzenekat
mulattatja esténként a szőrakozni vágyőkat.
Rögtön eg1mrássalriva|izá|ó rokonok is akadnak:,,Horv áth-ÍéIevendéglő az ű1pestivasútnál, naponta Ersekrijvári Kolompár Jancsi a
kitűnő cigányzenekaráva| hangversenyez!''

a'-.

Hor.uátb-féle uendé
glő
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,'DemokrataKávéház az Lrpád - Rózsa utca
sarkánál: Kolompár Jancsi |2 tagból á1ló
cigánybandája hangversenyezl'' A többi kávéház, vendéglő' mulató is büszkélkedik híres,
neves prímásaival:Pannónia Kávéhán Berkes
Berczi híres prímás, Blasz Jőzsef Kávéháza:
Pápai Náci ésbandája, TomikJános vendég.
Iő)e: Lakatos Kálmán és cigányzenekata,
Elite Kávéház: Ba|oghJancsi zenekara, Attila
Kávéház: Bókai Berczi és bandája, Vigadó
Kávéház:Pazsár Marci zenekata, majd fél évvel később Lakatos Gi,'ula bandá1a" A Pannónia Kávéház az Arpád út Só.-ban siíríín
váltogatta a jobbnál jobb zenekarokat, Berkes
Berczi után Egri oláh Gy'ula, majd Csillag
Izső bandája következett' eg.y éven belül. A
zenekarok kivétel nélkiil nyolc és tizenkét
főbő| á||ő, hagyományos cigányzenekarok
voltak. Ezen tdőszak az újpesti cigányzene
nasv korszaka.
A muzsikusok el tudták tartani
családjaikat.A feleségekáltalában háztartásbeliként a wereknevelésben és a konyhában
serénykedtek.Főzték otthon a
cigányos ételeket,ami nem sokban ktilönbözött a mag.yar konyhától, ha csak azt nem
vesszük kiilönbségnek, hogy sokkal zsírosabban és ftíszeresebben, aZaZ ízesebben Ííóztek,
sütöttek. Kedvenc ételük volt a töltött káposzta és a csirkepörkölt galuskával. Mindig
többet főztek, mint amennyit kellett' mert
annál nagyobb szégyennem volt, ha jöttek a
vendégek,rokonok, ésnem tudták őket étellelkínálni.
A városban az 1910-es évekvégén16
fő szegkovácsot tartottak számon' Ok ősi,

Fat,kas Béla éscigríltj,zenekara
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vándorló mesterségükkel letelepedve próbáltak megélni munkáikból' Nem hirdették az
újságok hasábjain magukat.
Az I9I|_Í9I2-es esztendőkben valamilyen ,,divat,, folytán, a korabeli sajtó vendég|átói hirdetéseiből eltíínik a cigány sző a
zenekarok elől. A prímások nevei viszont
ugyanazok. Később újból mindenhol I<t(tinő
cigányzenét ígérnek a vendéglősök.
Az e|ső világháború évei a lakosságtól
őriási áldozatot követeltek. Nemcsak a katonai behívókkal kellett szembenézni, hanem
az ewÍe sűrűbben fellépő élelmiszerhiány is
hatalmas problérnákat okozott' A cigán1.rnuzsikusoknak is akadt egy-két konkurense a
katonazenét játszó bandák között.
Két világh átporu között
Í932-ben Ujpest egyik legrégebbi épületében, a Megyeri Csárdában Bujka Józsi és
híres cigányzenekara muzsikál. A Pannónia
rcavehaíban pedig az,,EgerbőI hazatért IJ jpest kedvenc prímása, Kolompár Laci teljes
z enekaráv a| 1átszlk r eggeli g !,' Azonb an sokái g
nem marad, éshelyébe RáczLaci prímás lép
bandájávil', aki saját szetzeményeit adja elő.
1939-ben megnflt a Brunovszky NagyvendégLő (Szllágyi ucca 14.). Ahogy ma az óreg
cigányok mondják, a ,,Brilnó,,, a ,,Brúnócki''.
A megnyitón oláh Dudus észenekara muzsikáIt, majd az Amerikábő| hazatelepedett
cigánygróf: Nyári Józsi és Rudi cigányzenekara játszott. Vele szemben a Horváth Kertben: Oláh Kálmán és bandája hangszerez,
majd CsókaJőzsi észenekara váItja őket.
tJgyanekkor növekedtek a megélhetési
nehézsések,E,rrő| |924-ben Látogass a baad hírt:
rakkvárJsba címmel azÚjpesttKuiír
ha_
Szibériához
télen
,,A nyáron portenger'
sonló: A BUR telep háta mögött közeL a
Chinoin gyárhoz, terül el a Barakkváros.
olyanok laknak itt, akik máshol nem tudnak
lakást kapni, bérelni. Itt élnek munkások és
cigányok egyaránt' A barakk |akój fe||ázadtak
a szadista gondnok ellen, ki elmondásuk szerint korbáccsa|jfu a barakkok között, ésazza|
dicsekszik, hogy ő már két kommunistát is
megölt. A gondnokot feljelentették a bírőságon. A bíró utasítást adott a rendőrségnek,
hogy azonnal távolítsák el a gondnokot.''
(Folytatjuk...)
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Pillanatkép Ujpes t tátsadalrni é|etébő|
Százéves história
A kiegyezést kovetően a Magyar KiráIyság településein a
valamilyen közös cél érdekében szerveződő civi| szervezetek tevékenysége
alkotta a társadalmi életet. Ezek a polgári szerveződések
ritkán éltek meg egy gene,rációnál hosszabb
időt. Nem voltezmáskéntUjpesten sem. 1902
decemberénekmásodik felében Újpest társadalmi életétaz önkéntes részvételenalapuló
körök, egyletek, csoportok, egyesületek,társuIatok, asztaltársaságok sokszínűsé
ge tükrö zte.
Igy volt ez 1902 decemberébenis. Akkor a ,,boldog békeidők'' szokásos rendezvényei zaj|ottak Karácsony környékén a civil
Szervezetek pro gramj ai áItalában larlturális' j ó tékonysági jellegííek,ritkábban a rendszeres
szerv ezeti életükhöz kapcsolódtak.

I

A népkonyháktól a felolvasóestig
Az Amadeo Agnes aszta|társasáe18 szegényis.
kolás gyermeket látott el ruhával december
l4-én (vasárnap) Bráner Ferencz vendéglőjében(Attila u. ó.), a tagok évközben adományozott filIéreiből'
Vnuk Lajos vendéglőjének asztaltársasága 17 -éntéli harisnyával éscipővel látott el
11 gyereket - tag;aik évesmegtakarításainak
kamataiból. ,,Az aszta|társaságlelke Pohl Károly ipartestületi titkár , pénztárnokaVnuk Lajos vendéglős'' volt - a ,,pénztárnok''vendégIője aKirály utca ó.-ban' a néhai ipartestületi
széh.házzalszemben állt. Szintén ezen a napon, délután5 órakor Blitzner Károly vendég.
lőjében ült össze a Nevelésügyi Asztaltársaság
- a korábban már kijelölt szegény gyerekek
fe1öItöztetésére.
A civil szetvezetekközött a jótékonysági területen kimagasló Szerepet játszott az
1897-ben egyletté alakult Qpesti Gyermekbarát Egyesület. Elődje az 1894-ben alapított
Központi Asztaltársaságésaz ehhez 1895-ben
csatlakozott lztae|ita Asztaltársaság volt. Az
Kdzlenuínyek

egyesület jótékonysági tevékenységét
Qpest
község évesköltségu-etésében
r ögzített összegekkel támogatta. December 18-án (csütörtökön) az egyesület 103 gyereknek adott - felekezetre való tekintet néllnil - téli ruhát, majd
tarto tta me g egyleti helyis égében díszkozgyőlését.Rendezvényükonjelen volt ,,Illek Vincze
esperes-plébános,Mády Lajos református esperes' dr. Venetiáner Lajos főrabbi, Lindt János bíró, Zsoldos János főjegyző,,...
Az újpestiiparosokat fogta össze a település egyik legfontosabb civil szeÍvezete)az
1885-ben alapított{Jjpesti lpartesnilet' Előd;e
az 1879-ben életrehívott ',újpestivegyes ipartársulat'' volt, amely 1BB4-ben magát feloszlatta, vagyonát átadta az ipartestületnek. Később
Ujpest Megyei Város Ipartestülete névenmííkodott. Székházuk a Király utca 5.-ben volt,
helyén ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-tár
újpesti Király Könyvtára mííköclik. A karáCsonv előtti héten székházukban közművelődésiestet rendeztek. A Katholihrs LegényegyLet dalárdája énekelte e7 a Szőzatot, majd ezt
követte Kiss Béla igazgató felolvasásaaziparos
és kereskedő tanoncok neveléséről.Várady:
Melyiket szefessem'. . címííkölteményénekelhangzása után az Ernani-opeúbőI a Bordalt
adta elő a Katholikus Legényegylet dalárdája'
Ezt ű)ra egy felolvasás követte ,,a szövetkezés
egyéni,társadalmi ésnemzetgazdaságij elentő-
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ségérőI,,,amit cimbalom- éshegedűzenévelo1dottak. Majd egy humoreszk felolvasása és a
da|árda fellépésefeieztebe az e|őadást.
Ezen a héten a szegétryekszámára három népkonyhát nyitottak meg. A felnőttek az István téri Széchenyi-házban, az
iskolás gyerekek a Toldy (mai
Langlet Valdemar u.) és Erzsébet utc4i iskolákban 11_13 és 16_|7 óra között juthattak
ételhez.Kétezernél több gyermek szorult rá a
népkonyhára,százná| több gyerek pedig családoknál került elhelyezésre.Az egyletek ésmagánosok által fenntartott népko"Éák mííködéséta község lehetőség szerint támogatta' Az
1890-es évek elejénrövid ideig községi népkonyha is működött, majd csupán az lzradrita
Nőegyletnél lehetett a r ászorrLtaknak ételhez
jutni _ itt valláshilonbség nélhil látták el a
szegényeket.A'90-es évekvégéna táncvigalmakból és ensedélvdíiakból szátmazó bevételét Ujpest kö"zségé,,a népkonyha fenntartására'' fordította.
,,Díszes,e|őkelő társaság,'vett részt december 17 -én az Ujpest Rákospalotai Szent
E,rzsébetJótékonysági Nőegylet esté|yén,az
egylet helyiségében,Ez az Arpád út melletti
Iswántelken volt (a gyermekmenhely, a későbbi Clarisseum), amely 1938-ig kőzigazgatási
szempontból Rákospalotához tartozott. A nyitó felolvasást két opera részletkövette az űjpesti zenede elnökének e|őadásában. Zongoráva|
kísértcimbalom- és fuvolakoncert, majd éjfézárta a programot' A jótélig tartó ,,csevegéS''
geket felvállaló, népkonykonysági tevékenysé
hát is mííködtető egylet elnöke hosszú ideig
gróf Károlyi Lászlóné volt.
,,Minden egyesület és aszta|társaság
gyííjtsön a Kossuth szobor javára,,* olvashattuk a korabeli sajtó szinte minden egyes számában az iljp esti Kossuth-szobor bizottsá g felésváhívását. Most, karácsony táján |<tá||ítást
sárt is szeweztek. A felajánlott tárgyakat a bizottság elnökének, Endre Jánosnak a Deák utca (ma Deák Ferenc utca) 8.-ba lehetett bektildeni' Az újpesti Kossuth-szobor bizottság a
községháza II. emeletén (az 1900 nyarán átadott Szent Iswán téri űj községházán, késóbb
városháza, ma polgármesteri hivatal), december 2O-tól karácsonyi kézimunka-kiállítást és
vásárt szervezett a Kossuth-szobor 1avára.
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Mintegy 120 kézimunka, 15 festrnényés szobor került fe|aján|ásraésvolt megtekinthető aZ
újévignyiwa tartó ideiglenes galériában.
December 2I-én az if1ilságl' egyesületekről címszó a|att e\őadást hallgathattak meg
az iparos munkások képzésérealakult újpesti
bizottság rendezvényén r észtvevők.
Több szegénygyerek jltott 22-én meleg ruhához és cipőhöz a korábban már említ"ít Újp".t Rákospalotai Szent Erzsébet Jótékonyságr Nőegyesületnek kösziinhetően. Csak
december hónapban az egyesület háromszáz
gyermekruhát, száz pár cipőt és harisnyát, ötven-ötven férfi ésnői ruhát, ezer adag kenyeret éS tejet, 250 adag ttizelőt (egy adag 25 kg
szénés 15 kg fa volt) osztott széta rászorultak
között. Két gyermekágyas asszonyt élelemmel,
tize\őve|, ág.ylrreművel,pénzbeli segéllyel és a
szülésznői költségek fedezéséveltámogattak.
Tizenkét személyt 5-20 korona közötti összeggel segítetrek. Karácsony napján 12 fe|díszírcn
Lrácsónr,{át. élelmet ésruhaneműt osztottak ki.
pákent Ujp.ut katolikus iparosait fosadta az 1891-ben létrehozott, felekezeti alaamelylon működő Katholikus Legényegylet'
nek zászlőszentelésére1893-ban került sor.
Károlyi Sándor grófnak köszönhetően ,,kíilön
házban,,volt a székhelyiik ,,a régivasúti megáI|őnál, majd a J őzsef utcában'', végül a Csoko
nay utca (a mai Csokonai u.) 38'-ban, Karácsony első napján az újpesti Katholikus Legényegyletben vetített képekkel kísértbibliai
ólő'dá't, majd egy karácsonyi j6,tékotláthatott
a,,szépszámilésintelligens közönség''. Az este
8 órakor kezdődő előadást a daLárdahangversenye kcivette.
Karácsonytól S zilveszterig
A Közérdek címíi,újságkarácsonyi, száma hétköznaponként is a Rákospalota Ujpest Korcsolyáző Egyesület jégpáLyáján zaj|ő víg éLetrő|
számolt bé. Az újpesti tánckedvelő ifjak
december 25-én, a Nemzeti Kávéházban (a
Templom ésa Deák utca _ ma Deák Ferenc u.
_ '".ká''; rendeztéktáncestjiiket _, melynek bevételét az újp esti n épkonyhán ak aján|ották fel',
Néhány,sportolni vág,1ó i!únak köszönhette az lJjpesti Torna E,gylet (UTE)
e\ődje,az Qpesti Torna Egyesület 1885 tavaszánlétrejőttét'Nem sokkal később már az országos kiállítás országos tornaversenyén40 ta-
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gú tornászcsapattalszerepeltek. 1902, éw köz.
gyűlésüket december 27 -én, a Széchenyi
Kávéház (Arpád út 1') nag1termébentartották'
szépszámú'résztvevővel. Különösen
a ,,football-osztály'' beszámolója keltett nagy figyelmet' AZ I-ITE három focicsapata |902-ben 36
,,nyilvános'' meccsen vett részt, amiből 19-et
megnyert' 3 döntetlen volt.. ' Akkori klzg5ríi.
lésükön tornászatróL, vívóiról ésaz igen n$!engén''szereplő futballcsapatárőLlehetett hallani.
December 28-án az ioaros munkások
képzésér
e alakult újpesti bizóttsá g előadóestjén Szent Iswánról, majd a magyar zenérő|
szó\ő e|őadásokat szava|atés monolós zárta.
Az újpesti Zenemíívelő Egyesület igaigatővá_
Iasztmánya 29-én tartott ülésén,,magánénekte,, 3-4 f:ó, Í6 évet már betöltött lány tandíjmentes felvételéről és képzésér
őI határ ozott,
vagyoni helyzetükre való tekintet nélktil.
- Nagyon jól sikenilt szilveszter estje volt
az Ujpesti Dalkörnek a Keil-féle kávéházban.
Az r87l-től működő dalkör Qp.'t legkorábban alapított civil szervezeteinek egyike volt.
Szintén december 31-énkerült sor az Ujpesti
Munkásképző Egylet tagjai számára rendezett
szilveszteri bálra. ,'A Colosseum nagytermét
teljesen megtöltötte a közönség, amely nagy
tetszésselkísértea műkedvelők előadását.,, Az
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azőta e|bontott Colosseurn (Árpád u. 23 ') faIai
kozt A falu rossza népszínma és a Rabszolga
Iázadás címíj'dráma került bemutatásra. A zene
szüneteiben az egyIet ve-g.yes és férft' da|kara
énekelt. Saját könywtáruk javára (Bocskai u.
25.) szerveztékmeg az lJjpesti Hajós ésEpítőmunkások a ,,világposta tombola-játékkal és
szef encse halászatta|,' egybekötött
sz1Lveszteríiket. Az,,újpesti egyesült szew ezetek,,
a Ripper-féLe kávéházban (Templom u. 10.)
aján|ottak szilveszteri kikap-csolódást látogatóiknak: dal, szava|at, mono-lóg, páros
jelenetek, szerpentin, világposta és tánccal
egybekötött kedélyes Szilveszter-estre került
itt sor.
Az Ujpesti Kőzm(lveIődési J(ör 1887ben jött létse,az 1'877-ben alakult Qpesti lfiúsági onképzőkör, valamint az 1883-ban alapított Társalgó Kör egyesüléséveI'SzéIdtázát
1899-ben avatták fe| az Arpád űt 56,-ban _ ez
a mai Arpad űt 66., azÚipLsti Polgárcentrum.
Itt, a közművelődési kör szilveszterén nevetve
búcsúztak e| az óesztendőtő| a kör tagjai és
meghívott vendégeik. Rigmusokban taftott
szilveszteri beszámoló, a Brehm áI|awl|ága címíi' da|míi',gordonka - éscimbalombemutatók,
valamint a Bál után elnevezésűmonológ képezte rendezvényük,'kötött'' részét' a
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A Szilas-patak
Ujpestet régebben joggal nevezték az é|ővizek városának,
hiszen a Duna és a Dunamenti puhafaligetek áradásos
tavacskái és pocsolvái mellett
sokfelé találhatók vízfoltokkal tarkított lápos
területek, tlszta vizí| tőzeg- és kavicsbányatavak. Korábban komoly természeti értéket
képviselt három síkvidékipatak, amely számát
tekinwe is jelentős természeti érték,amellyel
Budapest más részeisohasem büszkélkedhettek. Kár, hogy mára ezeknek a vidáman csörgedező patakoknak a medrét és partját kibetonozták, elpusztíwa a vízhez katődő é|ővilág jelentős részét.Ezek a csatornává vált
vízfolyások a Szilas-patak, a Csömöri-patak és
a Mogyoródi-patak. Ahhoz, hogy megtudjuk,
milyenek voltak valamikor ezek a patakok,
amikor még volt bennük magasabb rendíí
élet, nem kell időutazásra vállalkoznunk, elég
az is ha megtekintjük őket Ujpest szomszédos
kerületeiben'
A Szilas-patak a szilasligeti ésa kerepesi forrásoknál ered. Az utóbbi évek aszályos
időszakajmiatt a Szilasliget ésKerepes közötti rész teljesen kiszáradt, és csak a Kerepes
előtti forráslápok vize tölti meg a patakmedret. A Szilas-patak {e|duzzasztásával hozták
létre Cinkota mellett a Naplás-tavat' amelynek ktilönleges növény- ésállawilága védelem
alatt áll. A természeteskörnyezetbe jól illeszkedő, nagy kiterjedésíító jelenleg horgásztőként működik, és sok, a főváros betonrengetegében élő ember kikapcsolódását szo|gá|ja.
A Duna felé csörge d'ező Szl|as-patak
egészenRákospalotáig természetesélőhely. A
part menti vegetációt jellegzetes mocsári növényzet alkotja. A békabuzogányos (Sparganiaceae emer.sum)szegélynövényzetben megtalálhatjuk a feketenadáIy,tőt (Sympbytum fficinale), amely gyógpövény, a mocsári nefelejcset @/Iyosotispalustris), a úti boglárkát
sásféléket.
(R.anunculusacris) és a kiilönböző
A, nővényzet egy része a patakvízbe is behatol, kedvező feltételeket teremtve a bol-
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harákoknak (Gammanls sp.) és a vízi ászkarákoknak.
A bqlharákok egyatántgyakoriak állóésfolyóvizekben.Hátpajzsuknincs,testükoldalirányba lapított. L táp|á|kozásbanfontos
első négypár lábuk, melyekből az első kettő
pár ollót visel és előreirány'ul. A következő
három pár tor|áb, azíszáshoz szükségesevező|áb.Az elsőhárom állandóancsapkodópotrohláb a vizet hajtja a hasoldali kopoltyiJJütoz, míg az utolsó három pár hátra
irány'uló ugróláb, llrie\yaz a\jzatróIlöki el az
állatot. Mikor nem úsznak,akkor a fenéken
oldalt fekve, a lefeléirányuló hátsó lábaikkal
mozognak, testüket begörbítik, majd kinyujtják. Ezért Magyarország egyes teriletein oldalgóknak is nevezik őket. Többségük növényevő, de némelyikük apróbb
férgeket,rovar|árvákatis megtámad.A patakoÉbanélők fontos szerepet játszanakavízbe
bekerülő szerves anyagok lebontásában.Az
ászkák szinte valamennyi vízi élőhelyet
meghódították, miközben egyes fajaik, a
közismert pincebogarak a szárazföldre is
kimerészkedtek.Gyakori fajuk a wzinövérryközönséges vízizet köZott é|ő,barna színíi,,
.
ászka (Asellus aqua.ticus)
A part közelében vadász]k rájuk egy
ragadozó poloska, a víziskorpió Q,{eparubra).
A víziskorpiő a tavak éspatakok partoldalán
ál1 lesben, a növények gyökere között. Innen
figyeli az aprő wzi állatok mozgását,majd ha
egyikiil. a fogőkala közelébe kerül, előrelendül, megragadjaa prédát,éstestnedvét|<lszívja, Lapított potrohának nyolcadik szelvénye
két hosszú|égzőcsőbenfolytatódik, melyek
egymással összekapcsolódva biztosítják a
poloska számáta az oxígén-utánpótlásta
légkörbő1.
A víziskorpió nevéttestformájának,foköszönheti.
gólábainakés|égzőfuggelékeinek
nem sok köze van szárazföIdi névE'gyébként
rokonához. A táplálkozását igen egyszeríi
megfigyelni, ehhez e|ég egy alkalmas zsákmányt, pl. egy víziászkátjuttatnunk a fogó-
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Iábaiközé. A poloska ilyenkor hirtelen előre.
lendül, és megragad)a a zsákmányt. A szájszerv mint egy kis ormány hajladozikide-oda,
hogy megta|áIja azt a részt,ahol a belsejéből
előbukkanó szúrósertékbehatolhatnak a testbe. Táplálkozása során a víziskorpió egyfolytában mozgatja a hosszú szúrósertéket,
melyek átjárják a zsákmány testét. Repülni
nem tud' mert repülőizmai visszafej|ődtek.
A vízben álló békabuzogánv
és s.Vé.1Cr"uíiilus
kény gyökerei között tavigiliszt7k
lacaum) élnek, amelyek hasonló életmódot
folytatrrak, mint szátazföldi rokonaik, a földigiliszták. Testtik kékesen irizá|, így féreg
létükre is szép |á..r,ány nyújtanak a tekergőző
állatok.
Az iszapgiIiszták veszélyes ellensége a
ragadoző LónadáIy (Hnernopis sanguisuga),
amely nemcsak őket, hanem a vízbe kerülő
földigilisztákat is bekebelezi. A méretébenés
megjelenésébenis a vérszívő orvosi piícához
hasonló fétegaz emberre nem jelent v eszé|7t.,
de a gi|isztákat úgy szippantja be, akár aZ em.
ber egy szá| makarőnit. A lópióca hasoldala

hasonló lehet, mint az orvosi piócáé, a teste
szintén rendelkezhet sárga szegéL|ye|,de a
hátoldala mindig egyszíníi,barnás, szemben
az owosi piócával, amelynek a háti részét
márványozott mintázat borít1a. Petecsomóikat nyár végénrejtik el a parton. A kis
piócák tavasszal kelnek ki a kokonokból, és a
vízbe másznak, hogy fol1tassák szüleik ragadoző é|etmódját. A patak ragadozó laposférgei az öwén5fiérgek. Ezek az áIlatoktöbbnyire a patakmederben heverő kövek alsó felszínén tartózkodnak az itt é|ő rasadozó
nyolcszemű nadá||yal @rpobdella ocnrulnta)
együtt, amely hazánk leggyakoribb piőcája.
Az öwénsférgek, mint a tejfehér planária
(Dendrocoelum lacteum) és a gyászp|anária
Q)ugesia lugubr.is) apró férgekre és rákokra
vadásznak, de az elhullott állatok lebontásában is fontos szerepük van.
A szitakötő|árvák kazu| a sávos szitakötő (Calopterix spknden) és a légivadászok
(Agl.ionida) |árvái gyakoriak. A vizbe hato|ó
növényzetben élnek a szövőtegzes (Hydropsyche sp.) Láwái, amelyek víz a|atti hálójukkal

Á Szilas.patak
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szíiríkki apró élőlényekbő| á|Ló táplá|ékukat a
lassan áramlő vízbő|. A Szilas-patak értékes
élőlényee g5rkérészÍajLárvája, amely kevéshelyen fordul e|ő az ország más területein. A
patak csendesebb, kiszélesedő részein a molnárkák (Gercis sp) mellett napsütésesidőben a
vtzÍe|színen kőr öző keringőbo gar ak (Gyrinus
sp) vadásznak vízbe hullott rovarokra.
Sajnos |999 tavaszán a patakrendezése
ürügyén az M3-as aatőpá|yátől kezdődően
több száz méteres partszakasz növényzetét
pusztították el Újpal.ota irányában. A partot
kaviccsal szőtták le és dróthá|óval lefedték'
Ennek következtében ezen a területen kipusztult a patak sokszínííéIővtlága,A beavatkozás következtében ezen a részentömegesen
elter j edh ettek a púposs zűnyo gIárvák' amelyek
kifeilett nőstényei vérszívásukkalaz embereknek is számos kellemetlenséget okoznak.
A patak mentén néha megfigyelhetjük a jégmadarat (Alcedo attbis bPida) is, amely a
Szilas-patak melletti kis tóban halászik. A tavat néhány
méterre találjuk a Szilas-pataktól, az M3-as
autőpá|ya mellett. Ez az élőhely a helyi védettségű Rákospalotai Turjános részét képezi. Partja mentén nádasok alakultak ki,
amelyekben a mocsarak és az átterek jellegzetes növényeit is megtaláljuk. Ilyen
pe1daul az észak-amerikai eredetű süntök
(Echinocystb lobata), amely {ó!eg ártéri |izesekben jelenik meg, ahol a növényzette
felfuwa szinte áthatolhatatlan szövedéket
képez, és a tövises termésű bojtorján szerbtöiis (Xanthium strumarium). A nádas által
szabadon hagyott részeken gyakori még az
árt&i üde gyomtársulásokra je|Iemző borsos
keserűfií (Polygonum bydropiper), amely csípős íze miatt kapta a nevét, és a ligeti sepi"''." (Stenactis űnnua subsp. stl,igosa), amely
ártereken és vágásokon sokfelé elterjedt az
otszágban. A vízben, az a|jzaton sűríí csilIárkamoszat (Cbara sp) gyepek alakultak ki,
míg az alámerült hínárvegetáciőt az érdestíósagaz (Ceratophylletunl demersi), a fésíis
békaszőIő (Potamogeton p ectinatus) és fonalas
ző|dmoszatok képviselik. Az érdestócsagaz
állományai a növényi tápanyagokban gazdag
eutróf vizet jdizik, és gyors növekedésű
iszapfelhalmozőként jelentős szerepet ját-
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szanak a tó szukcessziós feltöltődési follya'
matában. .\ hínárnövényzet sűrűjében taYasztó| őszig gazd'aegerinctelen állawilág él.
Már kora tavasszal tömegesek a vízben
lebegő kandicsrákok (Copepoda),majd avízibolhák @apbnia sp.) megje|enésekor a velük
táp|áLkoző piros színíi víziatkák (Hydra_
chnida) és a törpe-vízipoloskák (Plea leachi)
is tömegessé válnak. A. vízi növényzetben
rovarlárvák, mint
gyakoriak a különböző
(Stratikatonalégy
közönséges
a
ámilyen
bogár|árvák,
a
YaW
o*y i, cbamaeleon) |áwá)a,
de a ragadozó bűvárpók (Argyroneta aquatica) is sokszor szemünk elé kerül. A szitakotő|áwák közül a közönséges szitakötő
(Synpetrum uulgatum) Iáwái gyakoriak a
tótan. A' ragado,ző búvárpók is A nyílt vízi
részeken gyakran megfigyelhetjik az űsző
vízisiklót Q,{atrix natrix), vagy a tőkés récét
(Anas platyrchyncbos).A tó autópáIyátíI távolabbi }észén fiLzfák alkotnak puhafaligetet,
társulások
majd távolabb magaskórós
ktivetkeznek.
A patakban é1ő növények és állatok
részét képezik a Szilas-patak bonyolult
életkozosiégének, amelybő1 ha kiesik
néhány fonios tag, akkor az összes többi
é|ő|ényis elpusztu|, Ezért -van aZ, hogy a
part menti növényzet kiirtásával és a meder
tibetonozásával hirtelen eltűnik a patak
sokszínű éIővi\ága, és átaója helyét a káros,
gyakran az emberre is veszélyes'mikroorga''iz*.'sok'ak. A patakmeder kibetonozásámocsári és
val eltűnik a patakot végig|<l'sérő
a
Kivesznek
vízinóvényelr zöld szegéIye.
állanovénytársulásokban élő gerinctelen
tok is. A patakban a növényi lét kezdetleges
formái. baktériumok, kékmoszatok képesek
csak fennmaradni' Ezek nem tudják lebontani a patak messziről ideszállított szefiynyezőáéseit, sőt gyakran maguk is mérglk.t juttatnak a vízbe, A patakrombolás
Lá'o' hatásait felismerve a Rákos-patak
r evitalízáciőjára, betonmedrének lebontására tervek születtek, amelyeknek a meg.
valósítása a kazeIjavőben fog megkezdődni.
A jó példa erejében bízva ta\án reménykedhetünk abban, hogy unokáink még visszakaphatják azt a vidáman csörgedező Sz1Laspaiakot, ami most csak nagyapáink emlékeiben él. t]
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Dn. SzEnÉxyIMÁnre

Jámbot Pál (Hiador) verse l.Jjpestrő|
Jámbor Pá| 1821-ben született,
Pakson. Kalocsán, Pécsett és
Vácott játt gimnáziumba, majd
a kalocsai papnevelde hallgatója
lett. Kalocsán' kispaptársaival
1840-ben ,)maryaÍ iskola'' elnevezéssel onképzőt alakított. Ekkor jelentette meg verseit
Hiador álnéven. 1843-ban Hattyúdalok címmel közreadta első verseskötetét.Nkotásait a
Petőfi Sándor ellenfelének számító Honderű
közölte. Az ttjság segédszerkesztője,Zerfft
Gusztáv, aki 1848-ban majd németre fordítja
a Nemzeti Dalt és részt vesz az Egyen|őségi
Társulat megalapításában, I846-ban cikksór ozatban támadta Petőfi t. A, Ew magyar lylricus. Irodalmi levelek dr. Laube Henrikhez
T',ipcsébecímű írásaiban a János vitézrő| péIdául elítélőlegbeszélt,szeméreVetve a szerzőnek a ,,póriasság''-ot, a műveltség hiányát,
máshol aztL<lfogásolta,hogy Petőfi ,,balul értelmezi a népiesség,,-et,
a da|ai,,zsíros,fenés''
aljasságokkalvannak tele, műveiben,,leszállt''
ug'yan a néphez, írta, de azt ,,a költészet magaslataira''már képtelenvolt fölvezetni. Petőfivel szemben Hiadort tekintette nagy költő*Éorváth
nek. A szerkesztő, Petrichevich
Lázár is kendőzetlenül fogalmazott. AzEurópai műveltségűHiador, divatos Petőfi címmel
a következőt írta |847 ' február 9-én: ,,Hiador
munkái a divatos Petőfié fc;lött _ csekélyvéleményünk szerint - annyival fönntebb áilanak,
mennyivel egy európai műveltségí3,kö|tész
fönnebb á1l olly koltőnél, ki saját hona keskeny szellemébentul mit sem ismer. Gyémánt
mindkettő. Egy'k, melyen még rajta.,ü,,g u"
anyaföld salakja; másik, mely művészkézek
közévetődött s köszörűnek minden úiabbforgásáva|űj tuzet- új fényt lövell ki.''
Jámbor Pál (Hiador) maga nem vett
részt az irodalmi harcban. 1844-ben pappá
szentelték,1846-ban és 1847-ben - a névével
folytatott csatározások idején - óbecsén
segédlelkész.1848-ban hazafias versekkel és
cikkekkel harcra buzdított. Kossuth lelkes híve lett' 1849-ben a Vallás- ésKözoktatásüp.Vi
Közlemányek

Minisztériumban hivatalt vállalt. A szabadsásharc bukása után egy ideig bujkált (akárcsak
Vörösmarry). 1852-ben emigrált. Párizsban
telepedett le. Barátságot kötö1t a Petőfl á|tal
csodált franci a költővel, B éranger-v a|, magyar
verseket fordított franciára, Paul Durivage néven francia verseket ésregényeketírt'
1859-ben hazatért.Előbb segédlelkész
volt, 18ó1-tőI a szabadkai gimnázium igazgatója lett. LHatározati Párt hívekéntaz I86I-i
és az 1867_1871-es országffilés képviselője'
I87 2-ben Közvélemény címmel,,röpívek''-et
jelentetett meg. Ebben a kéthetenkéntmegjelenő folyóiratban, melybe |<tzfuóIagő írt, sző
volt az önkormányzato1<ró|, a honvédelemről,
a vasút fej|esztéséről,a közlekedésrőL, az ipar
és a kereskedelem fellendítésének
szüksésességérő|,a népnevelésrő|, az iskolaügyről, a

Jómbor Pól (Hiador)
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könywkiadásról ésa színházibemutatókról is.
A cikkeiben sokszor hivatkozott Széchenyi
is. A
Iswány gróÍ írásairaéstevékenységére
Közvélemény címííújságegyik I97I-es számábanhírtad arról, hogy,,gr.Károlyi Sándor
|őerejíi vasutat építtet''a Íőváros és Ujpest
között.
Jámbor Pál (Hiador) ésKárolyi grőf a
szabadságharcbukása után Párizsban élt.Talán már ott is ismertékegymást,az viszont bizonyos'hogy 18ó1-benmindkettena HatározaaPárt parlamenti képviselőivoltak, s nem
kizárt, hogy egyszerííismeretségentúl akár
mégaz iparpártoló javaslatokéstörvénytervezetek kidolgozásábanis közösen dolgoztak.A '
g.yorsanÍej|ődőUjpest önmagában is példalehetett a költő-képviselő számára.
étté|dt

A teleptilésrőlktilonben egy másik eseménykapcsánis hírtadottlapjában.18ó8 júliusábanmegemlékezett Beniczky Lajos egykori szabadságharcosalezredes,majd 18ó1-es
képviselő ha|á|áró|. Beniczky holttestét a
Dunából fogták ki, a,kortársak gyilkosságra
gyanakodtak.Mivel Ujpesten é|t a nővére,
ÉeniczkyIrma írónő, ésitt temettékel 18ó7ben elhunyt testvérét'az egykori nemzetői,t
őrnag1rot,Beniczky Attilát, ezéttkézenfebő
volt, liogy az !850. február 28-án kötél általi
ha|á|ra, majd húszévisáncfogságra íté|t,1858ban szabadultkatonatisztetUjpesten temessék
el. Elképzelhető, hogy a temetésenJámbor
Pil Gliador) maga is résztvett.
Az Uj-Pest cíművers 187l-ben, a Fliador
újabbkölteményei címűkötetben jelent meg.

JÁmnonPÁl (Hnnon)

Uj-Pest
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ó-goda'ol csenga pöröly,

Harsog a kiirt, éljenUj-Pest!
Ilri szépktilvárosunk,
Hol csengő pöröly tüzében
Kél a nap, mit álmodtunk.
Aki számkivewehervadt'
A teswérmegjött haza;
Hints virágot merre indult;
Egy lépésttett.ahaza.

Dal, mit a munkás dalol;
Mesterművet szült a lrámor _
Azt jelenti e gomoly.
A nap, mely aranysugárt szór
A harmattal, mely ezüst,
A"''y'áldást, hidd, nem átaszt,
Mennyit átasztmost a ftist.

jó
$ogyha szárnynincs, a mankó;
Eljen a lovas vasút!
Amerika ily uton jár,
Es mi messze,messzefutl
Mondd' ki vette vaih előbbre
9zt a gazdag századot?
o a foldbe milliót vet,
Millót Vet,mint magot.

Minden egy sző: Munka!Munka!
T"dju eztjőIAlbion,
Atfurván a tenger ágyát
Tegnap egy drótsodronyon.
Mindennap csodák születnek,
Avilág uj arcot ölt.
Oh hon ébredj! annyi kincset,
A''.y' kincset - rejt e föld!...

Pest az agy, dekarjaÚj-Pest,
Méh ma, holnap óriás;
Egrk a hajnalthasítja,
Pénztver itt a kalapács.
Pest-Budától Palotáig,
Egy bíró lesz ezután;
Holnap a Lánchíd helyett majd
Három híd fut a Dunán.

A szegénységszo|gaság azt
Mondja eW nagy francia,
Es amit mond, szentírás az,
Nála nincs nagyobb iga;
Gazdagodjunk meg barátim,
A szabadságmegjövend.
Hogyha szárnyat bír a nemzet:
A jövendő a mienk!

uir*es"r:i
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Dr. Técsőy Henrik
Ujpestet rnár 193O-ban
sporwárosként emlegették
az akori szaklapok. Ffoszszú a sora azoknak avtlás-

bajnokoknak és olimpikonoknak, akiknek városunkhoz kotodik

sportpályafutása. Sajnos a dobogó fokain
állók sokszor eltakarták azokat az edzőket,
sportvezetőket, akik maguk is rengeteget
tettek esy-egy |<lvá|ő eredményért. Ezek
egyike volt dr. Técsőy Henrik is, akinek
személye összeforrott az újpesti vízi sportokkal.
Csa|ádja eredetileg a Tichy nevet
viselte. Edesapja, Tichy András kőmíívesmester vo|t, ó építette családja számáta
188ó-ban az osz utca 55. sz. a|attiházat.Itt
látta meg a napvilágot a Schneider Margittal kötött házasságábóI származő fia |894.
augusztus 15-én.
A szerény anyagi körülmények kozött felnövő gyermek e|végezte a polgári iskola négy é*,folyamát. Ezt követően mindössze tizennégy évesen dolgozni kényszerült. Betanított munkásként helyezkedett
el, L909-13 között
mintaasztaló,-tano,'.
volt a Láng Gépgyárban' Munka mellett
azéÍt.)vtottideje a testedzésre is. Barátaival
együtt gyakorta |eiárt az újpesti téli kikötőben lévő egykori fauszodába. Tehetségével hamarosan kitűnt társai kazttl. Az
UTE 1910-ben hozta létre úszószakosztáIyát, majd hamarosan megalakult a vízilabdacsapat is. Első rnérkőzésétaz együttes a
Tetézvárosi F. C. ellen játszotta. A keret
tagja volt Tichy Henrik is.
Munkahelyén felfigyeltek rá. Támogatták tanulmányait, így érettségi vizsgát
tehetett. 1916-tő| már nem fizikai munkásként, hanem műszaki tiszwiselőként
dolgozott. A Láng Gépgyár az eLső w|ágháború utolsó éveiben nagyvátadi izemében foglalkoztatta őt. Az összeomlást
követő gzzdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerül ő váI|a|at |étszámleépítéseTichy
Híl"es újpestiek

Henriket is érintette. Az agilis fiataiember
könnyen talá|túj á|lást,I920-tőL már a Budapesti Iparbank tiszwiselője volt. I92tben megnősült, feleségül vette FIyroSs
Constanciát. Két gyermekiik született, István ésVilma.
Tichy Henrik aktív sporto|ói páLya_
futása ekkortájt véget ért, de a medencéknek soha nem fordított hátat. F,dzőként
tevékenykedett, I921-től pedig a Magyar
l/szó Szövetségben töltött
be ktilönboző
tisztségeket.

Dr. Técsőy
Henrik
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Héwégenként leventeoktatóként tevékenykedett, olyan lelkesedéssel, hosy
1941 -ben hadtestparancsnoki elismerésben
részesült. Ezt a feladatot ís azétt vá||alta,
mert eszményképe voLt az edzett, iskolázott if1(lság. A kibontakoző háború fokoUjpest szolgáIatába. A számvevőszéken
zott aggodalommal töltötte el. A Magyar
Kriszt Lajos munkatársaként dolgozott,
Uszószövetség alelnökeként országos is1927 -tőI szárnasztl beosztásban. Ui munmertségre tett szert' íg5r étthető, hog5r a
kaköre szélesebb ismereteket kívánt, így
II. bécsi dörrtés során Magyarországhoz
beiratkozott a szegedi FerencJózsef Tudo-ben
visszakerült Marosvásárhely polgármesteri
államtudományegyetemre' ahol 193 1
s,ékétdr. Técsőy Henriknek ajánlották fel.
ri, t932-ben jogtudori oklevelet szerzett.
elhárította a megtisZo előrelátóan
sportolók
kezdve
akeze
alatt
dolgozó
Ettől
aZ újpesti áwaszék
I944-tő|
teltetést.
nagy tisztelettel csak ,,Doki bácsi''-nak
elnöke lett.
szólították a jogász-edzőt. Ekkortájt maA háború utáni nehéz időket az
gyarosította nevét Técsőyre.
is megsínylette. Técsőy Henrik
úszósport
Lipót,
az
UTE
1935-ben Aschner
mindent megtett' hogy tehetséges verakkori elnöke és fő mecénása megbízta őt a
_
senyzői ne szenvedjenek hiányt semmiben
sporte g'yesül et úszó sz ako sztáIy ának v ezeté
sével. Dr. Técsőy Henrik ebben az évtized_ sem. Kettesi Gusztávnak, a későbbi magyar
bajnok vegyesúszónak lábbelit szerzett a
ben állt pá|yája csúcsán. Kiváló növendékei
szövetségtől, Brunovszky Jőzsef újpesti
voltak, kozttik az időve| baráttá váIő Havendéglősmesternél pedig |<ljárta, hogy
lassy olivér olimpikon. F'dzői sikereit haltehetséges, de szegény sorsú sportolói.
latlan munkabírásának, a frataI tehetségek
ingyenebédet
koztük Csordás György,
magabiztos \<tváIasztásának, a sportolókkal
kapjanak. Szerepe volt abban, hogy Kutasi
kialakított atyai viszon1mak köszönhette.
ZoItán,
Iswán, Szitrya Károly, Dömötör
t936-ban érte élete talán legnagyobb
dr. Mayer Mihály olimpiai bajnok és
megtiszteltetése. Sporwezet őként tagsa |ehelyezett lett.
hetett a berlini olimpiára kiutazó maryar
A proletárhatalom azonban nem tarcsapatnak. Büszkén viselte a válogatott vilátott igén}"t szo|gáIataira. 1950-ben meg.
Kiváló
gos színíí, címeres formaöltönyét.
jó
szüntették az iljpesa áwaszéket. és ő renvette
a7
Itasznát
német nyelr.nrdásának
delkezési állományba került. Ezt követően
olimpián, ahol a magyar.versenyzők remek
jogászi végzettségéhez méItatktilönboző,
eredményeket értek el. orömét csupán az
lanul alacsony beosztásokban volt kénya vi|ágverárnyékolta be, hogy röüddel
a hivatali
telen dolgozni. Visszavonult
Igy
a
két
senyt mege|őzően megözvegyült.
nyrgellátást
minimális
pá|yárőI, és mivel
gyermek felnevelése is az ő gondja lett.
kapott csupán, ezértszinte nélkÍilöznie kelTöbbé nem nősült meg. A sport, akőzéIetí
szereplés és Újpest töltotte I<l az életét. lett. Sporwezetői tevékenységét is beÍejezte.
I936-tő| a város áwaszékének jegyzőjelett,
-ben
Egy életen át tartő áIdozatos mun1937
belüg'yi igazgatási szabizsgát
ká1át a mlaryat állam később a sport értett. Munka mellett kevés ideje maradt a
demérem bronz, majd ezüst fokozatával
kedvtelésekre. Szabad őráit gyetmekeivel
e|. Az aÍarry fokozatra is felterjeszismerte
eltöltötte, akik maguk is úsztak. Gyakorta
tették, de 19ó3. december 31-én bekokísértéksporwersenyekre apjukat, az 1lyen
alkalmakat rendszerint fényképezőgépéve| vetkezett ha|áIa miatt ezt már nem kaphatta meg. Abban az osz utcai házban hunyt
örökítette meg. Felvételei a korabeli íszóel, ahol megszületett. A Megyeri úti tesport fontos dokumentumai.
metőben hantolták el. Sírját halottak nap1938-ban átadták a Yáci ít 104.
az
lszodát, amely
szátm alatti Tungsram
lán minden évben megkoszorízzák
képviselői.
mai
úszósport
lett.
otthona
kezdve
második
innentől

PáIyája ezt követően két szálon futott, tiszwiselőként és
sporrvezetőként egyaránt
szép karriert épített fel.
I92 6 -ban lépett szulővár osa,
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Híresújpexiek

A sztízezer nézőt befogadő berlini olimpiai aréna

Dr. Técsőy Henrík páIyafutásának
csúCspontja
minden bizonnyal a berlini olimpia volt' A világversenyek
történetében
kiilönös
helyet foglalnak el a XI. iljkori já_
tékok, hiszen a náci Harmadik Birodalom
voit a házigazda. Ez a tény ug.yan beár_
nyékolta a versenyeket, de az őkori olimpiai szeiiern ezűttal is diadalmaskodott:
remek Sporteseményeken tapsolhatott a
közönség. Magyarország
száÁára ez volt
az egylk legeredményesebb megmérettetés, az érerntáblázaton harmadikként vés.Zett a csapatunk. Csík Ferenc a 100 m-és
gyorsúszásban első helyezett lett. Csák
Ibolya rnagasugrásban leit a világ legjobbja, Elek llona vívő szintén a dobogó legfelső fokára állhatott. Atíz aranyérem leáértékesebbje az űjpestiek szárnára mindJn
bizonnyal az a trőÍea, melyet a vízilabdaválogatott szerzettmeg a Tvé-"to., zágga|
Hír"es rijpestiek

játszott döntő mérkőzésen. A csapat oszlopos taga Halassy olivér vo|t, szewező
ielke pedig dr. Técsőy Henrik. A döntőben az elbizakodott németek éIvezték a
hazai medence minden e\őnvét. a lelátőkon eztek biztatták
őket. igy
hírlett,
hogy a Führer is jelen }.esz,anémetek fen.
nen hirdették, hogy ezkét gő|t je|ent számukra. Végül Hitler nem ült a páho|yában, a várt győzelem ís elmaradt. A keserves összecsapás 2_2-es eredménye mégis a
magyaroknak kedvezett, j obb gőIaránnya|
ők nyerték Ír.eg aZ aranyérmet.
A rnagyar olimpiai csapat taglai a
sportpályákon
és az (lszóstadionon kívül
keveset láttak a korabeli Berlinből. Dr.
Técsőy Henrik az olirnpia forgataga után
aiighanem szívesen tért haza a Berlinhez
képest kisvárosi jetlegű Újp.'t'".
Ha élne, talán örülne annak, h'gy
,
Ujpest testvérvárosa a rendszewá|tás őta
Berlin Marzahn kerülete. !

Úin*"i
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IvÁxn JÁNos

,,.. .|.gjobban az űjpesti Stephaneum
templomának lebontása fá.i...,,
Beszélgetésa millennium évébenszületett
rnökkel
Lász|ő György építőmé
nil Így hát beiratkoztam a műegyetemre, ahol
többek között geológiából ér,{olyamelsőként
vizsgáztam Safarzik professzor írná|, Geológiai tudásomnak hamarosan hasznát vettem _
a fronton. 1916 január)ában Wolchíniában
Pro Urbe Díj kitiintetettje.
javaslatom szerint építettékmeg aztaz alag6t_ Méruök Ur! Az elsőuilóghóboruí
önt a
fedezéket, amely a szükséges biztonságot és
mint önkéntestszólímííegtetemrőlelsőéaeskt1nt
rnííszn,- ,,komfortot'' biztosította a háborús korülmégler"ruekéueir,ől,
tlttű. el. Kérem,beszéljen
ki indíttatóstíról, a btíborujrtílésa uisszatérésl,ől! nyek között. Egy egészzászlóalj elfért benne,
parancsnoki' legénységihelyiségekkel, konyKereshető-ea bosszúélettitka a gtennekkori köhával, WC-vel, mindennel, amire egy zász|óriilményekben?
_ Nagybátyám Szárcsa község állomásaljnak szüksége vo|t az adott helyzetben. De
főnöke volt, ésmegengedte, hogy báqrárr.rma| visszatérve a kézlhajtányta és a vasútra: még
19 1ó-ban hadifogságba kerültem, és,,építhetfelüljünk a kézihajtárymak nevezett speciális
tem,, aZ északkeleti l]ral-vasutat.
jármííre,mindez 1908-ban volt. Es mit akar
- Ezek szerint - ami az alagtitépítést
illeti
egy 12 éveskamasz, aki lelkesedik mindenért,
_ a
gtakol.oltn a
ami mozog ésamin mozog? Még többet tudfrontszolgrÍlatsardn ,,élesben,,
Mííegteternentanultakat. De hogtan éltemeg a
badifogsdgot? Hogyan tudta fenntar.tani kiuóló
fizikai kondícitíjlít biszen beaonuldsaelőtt szinte
a legjobbteljesítményeket
fehnutatő ifiúsági atléta
(sprinte), kitíínő ökijlaíaó oolt, sőt az 1916-os
olimpiára úg készült kimenni, hogt ott pebelysúlybanolimpiai bajnoklegyen?Miael tudta emellett mégbiztosítani a szellem fl,issuségétis?
- A hadifogoly'ágert egy vidéki kereskedőváros múzeumában rendeztékbe. A kiálIított tárgyakat elvitték' de a múzeum remek
könywtára megmaradt, ésabba nekiink bejárá.
sunk volt. A könyr,tárban olyan tudósok munkái is megvoltak, mint pl. Kant, Schopenhauer. Francia, angol és német tankönywek
mellett itt találkoztam már Einstein legujabb
felfedezésének- a relativ-itáselméletnek- a
|eírásával, továbbá a legmodernebb műszaki
eredményeket tárgya|ő kötetekkel. Itt olvastam először a Pelton-turbinárói, al:;riabban az
időben technikai újdonságnak számított. Ennek lényege, hogy nagy nyomású vízsugarat
_
,'lőnek'' egy speciálisan kialakított páros laA ma mtír r,ubindiplomás mérmök, Ldszló G1öt.gt 1998-ban

2002, algusztus 21-én iinneLászpelte 10ó. születésnapját
ló György rubindiplomásrnéra
nök, Rákospalotadíszpolgára,
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pátí _ turbinakerékre, ami szinte veszteség s három hónap alatt három fé|évanyagát szín.
nélkiil képesa vízi energiátmozgási enetgiává
jeles eredménnyel pótoltam. Végre - a szokáalakítani. Szereztem egy fiizetet, egy tintasosnál kicsit hosszabbra nyúlt tanulmányi idő
ceruzát, kartonból készítettem egy papírvoután - mérnök lettem'
_ Előzetes beszélgetéseinkből
na|zót, és e|emző tanulmányt írtam errő| a
tudjuk, hogt
technikai újdonságról. Talán nem kell moniin az Ást Ede ésTsa. cégnélkezdte ptífuójót. Kédanom, mindez még a cári Oroszországban
rerrz,beszéfiena cégrőlésott aégzenmunkdjdrtíl!
- Az Ast Ede ésTsa. cés.hezMihailich
volt. A hadifo golytábort rends zeresen Látogatták a svédek (akik már azI. világháboruban is
Győző professzor _ akj az újpesti víztorony
semlegesek voltak), és pénzt,. gÉb természettewezője volt - aján|ására kerültem. A cég
beni ellátmányt osztottak szét a hadifoglyok
alapvetően vasbetonépítéssel
foglalkozott Bu,közott' Sőt a vasútépítéstől
úgy vonultunk be
dapest, Szeged, Pécs központokkal. Ahogyan
a ,,táborba,,,hogy spórolt pénzünk is volt, olyanévjegyénlátom, ön is építőmérnök. Bizoannyira, hogy hadifogolyként a városban tudnyára ismeri az fut-Rapid födémet, ami muntam albérletet szeÍezni és azt mesfizetni.
káltatóm egyik szabadalmavolt.
_ Igen, iymer,ern.Taltín ez uolt MaglarMegtanultam oroszul, és jeles ktizéfiskolai,
valamint egyetemi tanulmányaimnak köszönorszógon az első előre g,óltott ger"endtís
fiidőnl, az
hetően tanárként dolgozhattam, a tanárképző
ún, sííríjbordósfiidérn, amelyet 5,65 rn fesztóuolfőiskolán felsőbb matematikát taníthattam. A
sógig glírtottak.
- Igen. Tehát az Ast Ede ésTsa. cégnél
sportolást sem hag1tam abba. Hadifogolytársaimat birkózni, az oroszokat boxolni tanítotkezdtem dolgozni, mint a cég egyetlen Statitam. Ez utóbbiért a fizetségem kenyér, míg a
kus mérnöke ésmint a födémosztá|v vezetője.
polgári ifak tánctanításáérta fizetség egy-egy
vacsorameghívás volt.
orosz nyelvtudásom és szervezőkészségemnyomán - miután besoroztak a Vörös
Hadseregbe - az volt a dolgom, hogy a Jekatyerinburgi Kormányzőságban megszetvezZem az i!úság nevelését,felkészítsem őket a
későbbi katonáskod ásra. Atépítetrüka hippodromot stadionná - aminek 25 évesenén lettem aZ elnöke _, ésmegszervezttik az I92O-as
és t92l-es Urali olimpiát. Itt Jekatyerinburgban jelent}eztem az eg-yetemre,a gépész
karra,. mert ott építészfakultás nem volt.
orosztudásom és míisza|<telőképzettségem
a|apján eljutottam odáig, hogy rajzo|<kalkiegészítettegyetemi jegyzeteimet a ,,bennszülöttek'' is használták. Negyedévesgépészhallgatóként sikerült átjelentkeznem a moszkvai
eg'yetemre' fo lytawa végre ered e ti, s za|<ltány(l
stúdiumaimat.De beütött a krach, mert szinte
a végzéselőtt letartóztattak. Magyar voltam,
hadifogoly, éshiába a Vörös Hadseregből kerültem az egyetemre' nem voltam páríag, veszéIyeslettem a Szovjetunióra. Végül is 1924
végénkicseréltek ew mawar kommunistára,
így nyolc év után végre hazajohettem. 1924
decemberében itthon kellett bizonyítanom,
hogy a Szovjetunióban párton kívüli voltam.
Lószh Gyiirgl főmííae: a rrÍkospalotaieuangélikus
Igazo|tak, így fo|yarhaftam tanulmányaimat,
nagtemplom
Inte(ú
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Repülőgéppe| ingáztam a központok kozott.
Első munkám volt - ami ma is áll, ésamire nagyon büszke vagyok - a Veres Páiné utca 3 3.
sz. hatemeletes bérház statikus tervezéseésaz
építkezésmííszaki irányitása. Júniusban kezdtük a munkát,ítgy, hogy a telken á1ló földszintesházakat is le kellett bontanunk' ésmég abban az évben,december 15-én beköltöztek a
Iakők az épületbe. Nagyon sok épületet építettem' illewe nag'yon sok épület statikus terveit készítettemel. Legjelentősebbnek tartom
_ az előbbin túl _ az Uj|ipíwárosban, azaz a
mai XI[. kerületben a Katona Jőzsef ésPan.
nónia utca sarkán álló ún. Phönix-házat és a
Kelenföldi Erőmű épületeit, melyek egyrkében a szerkezet próbaterhelésétis elvégeztük.
_ Ujpest éskíkospalota ezer szdllal kiitődik
egtmóshoz.Nyihán az 19Í}-esfíaór"oshozcsatolós előtt e kéttelepül4snem tudott az előbbi léptékíi
megbízósokkalszolgtílni az egyrejobban bfutó
mér"ntiknek
8 cégének.
De tadjuk, hog uoltnk újpesti nt.unkáiis...
- I931-ben terveztem és építettem
mint építőmester Istvántelken a Stephaneum
Aggok Házát és mellé a templomot. A
szeretetház 9,50 m fesztávolságú, ami szokatAz épületlanul nagy ilyen létesítményeknél.
együttes első, földszintes épületének építőmestere az újpesa építésiváI|a|koző, Kőrösi
La;.os volt' Az intézmény 1947 -ig mííködött,
amikor az idősgondozástaz állam áwette, ésaz
raktárként
épületbe a Chinoin Rt. költözött,
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kihasználva az e|őbb említett szokadanul nagy
Íesztávot. A neogót stílusban épült templomot leborrtották. Az épiiletkomplexumról
összeállítottam egy visszaemlékezést.Mint
kordokumenlom, ewszet talán érdekes lehet.
Ujpesten egyébként mintegy 40 épület statikus tervezőie voltam. Ezek kcizül az I97]-es
években sokat lebontottak, amikor a városközpont-rehabilitáció jegyében 1 jellegtelen
pane|házak tömegét építették.En voltam a
tewezője többek között a még ma is álló Istésaz
ván út 3I, sz. épület emeletráépítésének
Arpád út 1ó0. sz. kétemeletesbérháznak. En
építettemaz Arpá'dKőrház területén azigazgatő részérekészült emeletes villalakást, amit
1938, mfucius 14-én adtunk át. Ugyancsak a
kőrház területén építettem még l940-ben a
női pavilont.
_ 1945-ben iint meghíutdk Rókospalota
Alapaető feladaadros mííszaki osztólyának élére.
uolt, amit ön közrrlegeléta a atíros újjdépítése
gedósre el is uégzett.1948-ban a aóros aízuezeis kiépült, iin mégis tduozott plszttékrend,szel.e
jtíról, Mián?
_ Rákospalota csatornázása e|odázhatatlanná vált. A szomszédos Ujpesten már a
huszadik század elején kiépült egy rendszer
(az űn,I' ütem), ésszerííen
a Duna felélejtésben, amihez már akkor kellett volna csatlakozni. Ez akkor nem történt meg. Az rijpesti csatornázás II. ütemét l94548-ban tervezték éS
építették,ami éppen az én hivatali időmre
esett' A munkákat Rákospalotáról átkerült
mérnökök szewezték, és felajánlották a díjtalan csatlakozás lehetőségét,Ugy tíint, az újpestiek 'jobban'' szeretnékmegoldani Rákospalota csatornázását, mint maguk az érintettek. Logilms volt szinte minden. A csatornahá|őzat a vízvezetéWendszerrelegyütt kiépülhetett volna, továbbá a háLózat esésea Duna
felé követhette volna a természetes földrajzi
adonságokat. Számomra érthetetlenmódon a
palotai illetékesek ezt a megoldást elvetették.
Ezze| én mííszakilag nem értettem egyet távoztam,
_ on ezek utdn tanítltt a Mííeg1tetemen.
Könyuszekrénye polcain llíttant, egletewxi jeg|zetetit, tankönya eit, a MérnöktoaóbbképzőIntézet
összedllított rnunkdit, amelyeket _
felkér,ésére
kapcsolatban
gépesítéséael
többek köztitt _ az építés
készített.Ezeket őridsi gtakorlati tapasztalatára

Inte(ú

alapzzta, avnelyet a ternpllrnépítés
sordn szerzett
élnlényeiéseredményeiis glarapítottak' Beszéljen
kéremezekről is!
* Megadatott, hogy kilenc templom
építésében,
bővítésében,illewe Íe|iljításában
vehettem részt. Az első a rákospalotai kertvárosi templom tervezése volt, amely a mai
napig áll. A következő a már említett újpesti
Stephaneum Aggok Házához tartozó templom, amelyet követett az \Wancsak ma is működő terézvárosi, a Szondy utca 69. sz. teiken
felépített,neoromán stílusú,római katolikus,
továbbá a ferencvárosi Haller térená|1ó görög
katolikus templom. Székesfehérvárott, a vasútállomás mögötti Prohászka ottokár-emléktemplom 32 m átmérőjíiktpo|ája még tég|ából épült, de a rákospalotai evangétikus nagy_
templom kupoláját már 6 cm vastag vasbeton
héjból építettem. Bogy' község református
templomát 1940-ben újítottukfel teljes egészében, míg a kistarcsai evangélikus templom
űj tornyát 1938. július 3-án szentelték fel.
Pestszenterzsébetena Jehova Tanúinak emelt
épületemetsajnos már lebontották.
Szobója faltín beker.etezaeltígdíszpolgíri
okleuele őletefőmííuének,az előbb említett rókospalotai euangélikus nagltemplomnnk az tÍbrtízolósdual' Ktir,em, ru,andjonnébtínyszőt az építésr,ől, az alkalmazott technikai újdonstígokrőt!
_ 1931-ben költoztünk Rákospalotára,
ebbe a házba, ahol ma is beszélg.etü''k.N"*
sokkal ezltán barátságot kotottein az evangélikus pappal, aki tájékoztatott arrőL, hog5|új
templomot kívánnak építeni,meÍt az eddigi _
ma is álló - templomot a gyülekezet.kinőtte.
Több terwá|tozat után _ amelyek között egy
gótikus stílusúkupola is szerepelt, de amelyet
a rákospalotaiak elvetettek, mert az aWori
rendőrsisakra emlékeztetteőket _ a mesépiilt
vá|tozatot fogadták eI' Az általam ia*"asolt
megoldás a Németországbantöbb templom és
csillagvizsgáló kupolájának építésesorán alkalmazott ún. hajlításmentes héjszerkezetvolt,
amely szerkezetet, illetve építésimódszert a
Berlin-Scharlottenburgi Egyetem profeszszora alkalmazta e|őször. A kor építésiátszínvonala mellett a kupola a szokásos költségek
egyötödéért megépíthető volt. A templom
t936. október 11. és 1940. november 13. között épült fel. Elnézésta hosszúranyúlt szakmai indoklásért, de ú'gy érzem,ez.hozzátarInterjú

tozik 64 év előtti merész i1ításaim megértéséhez'A kupola ó cm Vastagésközepén hálóvasalással ellátott héjszerkezettel épült, amely
alu] ésfelül erőteljes peremgyűrűvel kapcsolódott fenn a kupolasapkához, alul a kupoladobhoz. A bejárati oszlopok, a larpolasapka és a
saroktornyok kilátói vasalt műanyagból készültek, amelyet egy svájci mester fluorral tett
bajszá|rep edésmentess
é,Ar r a aZ esetre, h" gyha egyszer a tornyokban harangok is lesznek,
a tornyok sarokpilléreibeéskoszorúgerendáiba rejtett vasbeton gerendázatot építettünkbe.
_ Mérmiik úr! Hosszúra nyúlt beszélgetésünk uégénengedjen meg eg/ személyesjellegíí
kérdést,
Jőllebet én ruagam ,,csak,,bar"znincéue
dolgozomstatikusként,de mór, nekem is szorunrú
szíuuel kellett rnegtűpűSztíl,lnomegykori lelkesedésselmegsalősított épületehn tel,jes lebontdsdt.
ont hogyan tírintette, hog1an ér,inti ez az
,,élrnény"?
- Nekem ezekbőI az ,,éLményekből''is
bőven kijutott. Mint racionálisan gondolkodó
mérnök megértemaz épületek,épületegyüttesek elbontásának szükségességét'de mint
,,áPZ,,,elsiratom a ,,ftaimat,,.Es legjobban az
újpesti Stephaneum templomának lebontása
fáj, mert űgy érzem, az vo|t a ,,legkedvesebb
gyermekem". !

Ujpex, Arpód Kőr"hdz igazgatői aillalakrÍs, épült 19jS-batl

Úinein

3r

Könyvek U|pestről

lJjpestiHelydők mindkétkötetet megta|á|jákaz
(Bp.rV., BerdaJ.u.48.)
történetiGyííjteményben

Fennállásának 75' évfordulója alkalmából'
város- ésiskolatörténeti
szempontból is jelentős
emlékkönyvet jelentetett meg az Ujpesti Két
Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola
és Gmnázium. A Gál
Katalin által írt ésszerkesztett kötetből megtudhatjuk, hog5, előzetes tárgya|ások,ltán, 1925ben dr. SemseyAladár, Qpest polgármesterefaipari szakiskolaépítése
cé|)ábő|
a magyar kincstárnak ajándékoztaaZ aL<koÍ
Horthy Miklós utcában
lévő ingatlant, amely tényrő|okirat tanúskodik.A
terveket Foerk F-rnő míiépítész
készítette;munkájánakszínvonalátmutatja,hogy az iskola épületét aFővárosi Közgyíílésvédetttelepülésiértéknek nyilvánítona. Az emlékkönyv további fejezeteiben az iskola igazgatóinak,jelentős pályát befutott diákjainak és diákbóL tanárrá lett egyéniségeinek portréjaolvasható. Természetesena mai
színesdiákéletsem maradt ki a kötetből. Az iskola - a technilami ésgimnáziumi képzésmellett immár felsőfoku szakképzéssel
is foglalkozik.

A környezeti neveléssel
foglalkozó pedagógusok és diákok terepmunkáját segstő anyag
KriskaGyörgy: Ujpest és
környékének
természeti
értékei
címűkiadványa.
fogA kötet részletesen
lalkozika környékvizeinek természetes
élővilágával. Ktilön tárgyaIjaa Farkas-erdő, a Szi|as-patak, Csömöri-patak, Mogyoródi-patak, Dunakeszi.tőzegavak és az ártéri erdők jellemző növény- ésá||atvt|ágát,Ismertetiaz emberi beavatkozások hatásait az em|íten.élőhelvelre. Kiilön
fejezetbentárgya|jaUjpest védettnövényet, a homoktövist. A fiizetet 72 színesfelvetel egészítiki.
Kriska György tanul mánya a Karinthy Frigyes Altalános Művelődési Központ, a Környezewédelmi
Alap ésU1p.'t onkormányz atl támo gatásávalkészült el' A kiadvány részleteiaz Qpesti Helyt<'néneti Ertesítő számaibanis olvashatók.Az &de|dőtl
)L
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Kriszt Lajos EmlékéreAlapíwány
Január 30-ánkerült sor a Kriszt Lajos Emlékére
Az e|jsmeAlapíwány díjkiosztóünnepségére.
réstminden esztendőbenKriszt Lajos, IJjpest
a váegykori (ószámvevőjének
születésnapján,
rosházán adják át. A díj alapítója dr. Kapolyi
Kriszt Lajos fia. A kuratóriLász|ő akadémikus,
um döntéseértelmében
,,ázévköztiszwiselője'',
Zobo|yák Ferencné,az újaz idei év díjazotga:
pesti polgármesteri hivatal adőftoáájánakfőmunkatársa.
Aschner Lipót.díjak
Ugyancsakjanuár 30-án kertilt sar aZ Aschner
Lipót Alapíwánydíjainakátadására.A kitiintetésbenéventekétolyan magyaÍgazdaságivezea|<tahazaiiparbana névadószellető részesül,
IdénFarménekmegfelelőentevékenykedett.
ésVargaMihály válkasJózsef kiadótulajdonos
|a|kozórészesült
az elismerésben.
Budapesti Históriák
A BudapestiHonismeretiTársaságszervezésében
programsorozat kezdődött a, főváros történeti
múltjáról.Március 5-énaz Ujpesti Polgárcentkapcsolatos
rum adottotthonta városrészünkkel
Karvaly a címerködélutánnak.
ismeretterjesztő
zepén_ a fóti l(írolyi családszerepe az észak-pescímlétrejöttében
ésfejlődésében
ti települések
BTK
IrodalomtörELTE
mel Buda Attila, az
ténetiKönywtáta vezetőjetartott előadást,majd
Aladr, Zámbő Gyr|a, az Ujpesti Helytcirténeti
píwányelnökeaza|apíwánytevékenységérő|tájékoztatta az érde|áődőket'Az Ujpesti HelytörtéSzöllősy Marianne tartott
neti Gyííjteményben
tár|awezetést.
Helyörténeti vetélkedő
Az Ujpesti Helpörténeti Alapíwánykuratóriuma április 1l-én10 órakor az UjpestiGyermekésl$úságiHázban rendezi meg az általánosiskolások számárameghirdetetthelytörtén"-uu.télkedőt.A zsűri elnöke Hock Zo|tán, Ujpest
alpolgármestere.-

*Márciusiszámunkban
oldalon
azL.,5.,l0., 15.,16.és19.
látható fotókat és dokumentumokataz Ujpesti HelytörténetiG/íjteménybocsátottarendelkezésÍinkre.

Helytörtőneti hírek

