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,,A kicsi szép,,_ gondolta
Ludwig H. Endre, a többszörös városi képviselőegy
délelőttön. ,,A kicsi szép,,_
n}rugtatgattamagát, mert rápillantott a
Pesti Magyar KereskedeimiBank háromszintesépületére.
Ludwig ilr, az Ujpesti Kereskedők
Társulatának alapítőjaésörökös tiszteletbeli elnöke az Atpád ilt észaLáoldalán á||dogált, pár sarokra a Dunától. Nézte a
bankot,furkésztea járóke|őket,majd balra
fordítottafeiét,ésa földszintes házat,benne BernsteinMór izletét ésmellette,,akapu túlsóoldalán,sajátkereskedését
kezdte

figyelni. Az első fővárosi nívőjű divattizletet {Jjpesten.
Ludwig úr, a Nemzeti Demokrata
Párt alelnöke komolyan hitte, hogy a kicsi
szép,hogy az ember az uz|eti világban is
Ezértharcoltakiaz'
mindenneka mértéke.
üzletekben dolgozók: az alkalmazottak
érdekében,
hosy a boltok a városbanne
éjje| tizkor zárjanak, hanem két őrávaI
korábban.
Ludwig Endre elmúltnegyvenéves,
amikor bevonult; az e|ső világháboruban
30 hónapon át volt katona.Hatvankilenc
óves volt, amikor munkaszolgálatra hurcolták ésmegölték. !
SiposBalózs

volt a cél...
onképzéséssegé|yezés
,'Nltégalig száradt meg a tinta
azon a bizonyíwányon, mit
1877. éw júliushó |6-6,'na 4,
elemi osztályból állítottak ki
résztinkre, mi már .uryanazofi

hónap 29-én,Friedmann Miklós szűk szobájában 18-anösszeszorulvahallgatjukszellemiveSzterényiJózsef biztatő, bátorító szavát'
"é'.iq!
volt a cél,amelyre
onképzés
éssegélyezés
[...]
lelkének
minket lelkesített,
s nemes
erejeúgyelragadottmindnyájunkataző szebbvilágába,hogy
kívánságátés
nagyörömmel azonnalteljesítettiik
körtinket, éshogymily erős alapmegalapítotnrk
ra is fektettÍikazt' megmutattáaZa jövő, amit 50
évespályánkon átfutottrrnk.Megalaku|t tehát az
UjpestionképzőkörI877,július29-én."
[.'']
,,A megalakulásután rövid időre a Kör
műkedvelőielőadássalegybekötött táncmulatsáhogy a kulturánakszolgot rendezett.,eg5rtészt,
gáljon,másrészt
pedig,hogy annakjövedelmévégulpedig,
tanulókat segé|yezzen'
bő| szegény
hogy könpt árát gyarapítsa,
|átszott,de fényeMerészvá||a|kozásnak
sen sikerült.Moliöre ''BotcsináltaDoktor.. vígjátékátadtuk,az a|á<orezen cé|raegyedülmegkávéház.,nagyfelelő helyiségben,
a ''Széchényi
Az e|őaáásután, amint a fiiggöny letermében.
gördüIt, megszólaltaz ujpesticigányok tánczenéjeésa sok gyermek,fiúkésleányokszüleikkel
ésa többi vendéggelegyüttkivilágoskivirradtig
ropogtattáka csárdást,lejtettéka keringőt,nem
is árult ám ott petrezselymetegyetlenegy hölgy
sikervetettemega
sem.Ez az e|sőerkölcsi fényes
is.'' [...]
Kör mulatságainak
éltizedesjó hírnevét
10-én
megtar|896.
évi
március
hó
,,Az
ülésen[..,]határozruk
el a Kör
tottválasztrnányi
házánaképítését.
t...] E korszakotaz anyagiság,
á|ta|ában,de ez
az ónzéskorszakánakbéIyegz1k
az épi|et,melynek termébenma díszközg5,íilésünke.ttartjuk,kiáltó ellentétee téveshiedelemjárultakkortink denek. onzeden lelkesedéssel
rék,buzgó tagjaiönkéntesadományaikkale kulZ." |".,,]
turpalotafelépítéséhe
egész
város
kulturális életére
kiható
,,Az
mega|apozására
ésa város szellemifejlődésének
döntő tényezővolt a Kör részérőla gimnázilm
létesítése
cé|jábó|évekóta kihildött bizottság
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megvá|asztásais [...] Ez a bizottság gyűjtötte
szükségességét
össze a gimnázium létesítésének
állandóan fomunkásságával
bizonytő adatokat,
kozta a gimnázium megvalósításfua irány,lló mozgalmat ésvégiil ezenbizodság kitartó munkájának
eredménye vo|t az, hogy az 1905-ó-iki iskolai
tanévbenmegnyílta községt gimnázium.'' [.. .]
,,A.Kör irodalmi bizottsága az ujpesti művészgárdabevonásával az |900. évbena Kör öszszes helyiségeibenműkiállítást rendezett, melynek sikere az igazi művészet iránti lelkesedés
Iángra lobbantásával rendkívül nagy hatást gyakorolt e városban' Ujpest vagyonos polgárainak
lakásaibanakkor ugyanis legtöbbnyire értéktelen
képek és míitfugyakvoltak felhalmozva. A műtárlat megrryitását ünnepélyes keretek között
eszközöltiik és arcaHockJános Vóbányai plébánost is kihír,tuk,ki lángoló lelkesedésseléspáratlan saónoki ihletettséggelolyan határta|anszeretetet ébresztettfel a nagyszáműhallgatóságban a
m(tvészetiránt, hogy már másnap az ujpesti laképekésszobkásokból repültek |a az értéktelen
rok, hogy azok he|yéta kiállítás értékesmiívei
fog|a\jákel, ésUjpesten még ma is létező igen
sok nagyértékűmíígyüjteménya|apját ez a|<tá|lításvetettemeg.'' [...]
,,Az irodalom ésa míivészetekszolgálata
mellett a szegénytanulók á||andő segélyezésére
is sokszor anyagserejénfelül áldozott a Kör új
óta, nem kis gondot és
otthonának megépítése
munkát okozva ezzel annak a bizottságnak, melyet e célraévrő|-éwemegváIasztott."[...]
,,Bár nem az énhivatásoma jelen ismer_
tetése annyit azonban mégismeg kell állapítanom, hogy a Kör jelenlegi elnökeinek, valamint
a hivatásuk magaslatán á||ó egésztisztikarnak és
a tagtársak ewetértő üdvös munkásságának gyümölcse az ''Ujpesti Közművelódési Kör<< minden irányban való eredményeshaladása, amire
ma többszörösen is szükségvan, mint volt valaha, mert minden önfe|áId,ozőtevékenységahaza
o|tfuát építi fel ttfa, amit ádáz kezek átkos
módon döntöttek romba.'' [...] (Részletekdr.
Ugró Gyu|ának 1927. december Í8-án, az
Ujpesti Kőzmíive|ődési Kör fennállásának 50.
édordulóján tartott ünnepi előadásából.) tr
(osszedllítottad,r.Kőrös Andrós)
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Dn. KŐnos AxpnÁs

A közmíívelődés civil szelvezetei Ujpesten
törtak, színdarabokat adtak e|ő, ésé|őszőva|vagy
Ujpest kulturális életének
írásban bír álták egym ás műveit v agy eIőadását.
téneteegyidős a településtörA helységművelő- Nagy tekintélynek örvendett az áIlandő bíráIő.
ténetével.
legfontosabb bizottság, amely azokban az esetekben döntött,
déstörténetének
amikor az írő ésakritikus, avaw az e|őadő ésa
tészéta közmíívelődéscivil
szewezeteijelentik' Ezek a tobbnyire diáktár- bírá|ó ellentétbe keveredtek a mííirodalmi érsakból, barátokból' ismerősökből verbuváló- tékevagy az előadás minősége felett.
A körnek az önképzésmellett kezdettől
dott kózösségek-amelyeka szellemi-művésze_kezfogva lényeges tevékenységevolt a diákok seti értékekközkinccsé tételérealakultak
amelyre a három-négy havonta rendenől jelen vannak a településtörténetében. gé|yezése,
_
színieIőadások bevételéből nyílt
sikeres
dezett
igénye a saját
Az újpestipolgárok önmíívelési
maguk által megteremtettközösségi keretek lehetőség.Az önképző kör - a tagokanyag; á|között - végigkíséri
az elmúltmásfélszázadot, dozatváL|alásáva|- egyÍe warupodó könyvtárat

is fenntartott. Idővel az őnképző kor felnőttebb
tagjaibarátaikkal Társalgó Kör névenúj egyelr |9. százxd végétő|a második világháborírig
A 1'9,századközepén a sofra alakuló felekezeti siiletet alapítottak, amely főleg hangversenyek
éskózségiiskolák működésetermékenytalajt rendezésévelvívott ki sikereket. 1887 szeptemésa művelődéstszol- berétő| azonban a két teswéregyesület- Ugró
biztosítottaz őnképzést
Gyula javas|atára - Ujpesti Közművelődési
Nem véletlengáló közösségek létrehozására.
_,
ma bármilyen hihetetlennektűnik is hogy az Kör néven egytitt miíködött tovább. Székhelye
első közművelődésikort 12-15évesdiákokala- a Társalgó Kör helyiségelett, az Arpád út 1.
szám alattiházban.
pították.Az L877. jű|ius29-énmegalakultUjAz egyesülésjelentősen kiszélesítettea
pesti onképző K& elsősorban a diákok saját
(önirodalmi műveinek előadásfua,megvitatására szetuezet lehetőségeit korábbi célkitíízései
képzés, segélyezés,köny'vtár) megvalósításáA kör első elnöésbítá|atára
adott lehetőséget.
másrésztennek eredményekénta tekintéban,
a
diálegfőbb
szőszó|őja,
ke az egy|etalapítás
lye is egyre emelkedett. Már nemcsakaz önmíi'kok szellemi vezéte,SzterényiJőzsef volt. Az
alapítók között találjuk IJgró Gyulát, Ujpest velés és a kultúra terjesztése,hanem a község
későbbipolgármesterét,
aki az önképző kör al- szellemi, sőt gazdasági ügyei is szerepeltek az
tilések napirendjén, mint UgTó Gyula írja: ,,a
könyvtárnoka lett.
A tagok kezdetben az !,rpád út egyik község rohamos fejlődésénekminden fontosabb
földszintes házában, az alelnöknek választott ügye a körben döntetett el''. A kór t897-tő|
Friedmann Miklós szobájábangyííltekössze. Társadalmi lapok címmel folyóiratot adott ki,
Később az összejöveteleket iskolai tantermek- maid tagjai áIdozawá||a|ásáva|, adományok és
ben, kezdetbenaz Attila utcai elemi iskolában, kölcsönök révén1899-re felépíttetteönálló otthonát a mai Á,rpádűt66. szám alatt.(r{apjainkmajda BeniczkyésaJózsef utcasarkánLévőizvégüla jelen- ban ez az épi|et az Ujpesti Polgár Centrum.) A
raelitaiskola egyik helyiségében,
legi Katolikus Kör helyen á1ló Templom téri kör századunk első felében aktívan Vett réSzt
qp"'t szeliemi éskozéletében, így_ az kodaelemi iskolábantartották.
Az önképző kor hétpontból á||ő szabá|y- lom szolgálata és aszegénytanulók állandó semellett _ a gtrmnáziumalapításában,
alkotott,
éshárom tudományos(nyelvé- gé|yezése
zatot
szeti-történelmi, természettudománp,keres- míítárlatok szervezésében' AZ íi otthon
kedelmi) szakosztáLyraoszlott, amelyeknek lehetőséget teremtett a szőtakozásra is: hetené|énegy-egyelnök éstitkár állott. Az üléseken ként társas összejöveteleknek, táncestélyeknek
a tagok sa1átdo|gozataikatolvasták fe|, szava|- adott helyet. Nem maradtak el természetesena
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tudományosésközérdekííelőadásoksem,amelyek továbbrais a kör legnépszeríibb
rendezvényeikozétartoztak,Eztawrágzókorszakotcsak
átmenetílegszakítoftame1 aZ első világháboru
ésa Tanácskö zt*saság időszaka,ígyakar 1927ben még bizakodóan iinnepelhette öwenéves
ját.1940-benazonban_
f enná||ásánakévforduió
a második zsidótörvény árnyékában_ er,ószak_
kal oszlatrákfel arrnakazűjpestl po|gárságnakaz
egyestiletét,
amelynektúlnyomótöbbségemindig a vallási,i|ágnézeu tiirelmet hirdette.
Kísérletek 195ó után
A másodikvilágháború,
a nyilasuralom,majd a Rákosi-féle
kommunista diktatúraidején
szó sem lehetett Ujpesten
semmiféle
alulról szeweződő.

civil kulturális közösség |étrehozásárőL. Az
195ó-os forradalmat követő meEtorlás dermedt évei után azonban néhány tóttrekész diákban - akik a Kön.y'ves Ká|mán Gimnázium
harmadik-negyedik osztályosaiként éItékát a
forradalmi eseményeket- ismét fölvetődött a
szellemi közösségteremtés gondolata. Az
értelmiségilét meghatározó eleme a komoly,
érve|ő beszélgetés.A beszéd igénye a lassan

konszolidálódó rendszerben, az l960-as évek
elejénismét összehozta az akkor frissen diplomázott egytori gimna zis tatát sakat.
Abban az időben társasági összejövetelek
szewezésetermészetesennem történhetett hi.
vatalos (párt)jóváhagyás nélkiil. L962 őszén_ az
- Sipos Lajos ésSo1957_benegyütt érettségiző
mos András felkerestékaz ald<oi keríileti oárttitkárt, és bejelentették,hogy többedmagukkal
értelmiségiklubot szerebrének',"*e,'i,,,É,telmiségi klubot munkáskerületben?'' _ hűztá
fel a szemöldokét a munkásönképzés történetében valószíníílegkevésséjáras hölgy, ám nem
mondott kategorikusan nemet a gondolatra, ésa
későbbiekben is megtűrte a klub |étezését.
A
Hazafras Népfront w. kertileti bizottságának
akkori elnöke viszont kifejezetten támogatta az
ödetet, ésígy alakult meg a Fiatal Ertelmiségiek
Klubja mint szellemi közösség a Házafias Nép&ont égiszealatt. Mííködési helye az abban az
időben Ságvári Endréről elnevezett (Arpád út
66. szám alatti) művelődési házbanvolt, amelynek vezető1eszinténpárdogolta a megalakulást.
A klub rendezvényeitbe kellett építenia
mÍívelődésiház munkatervébe,amelyet a kerüIeú párrbizottság propaganda- és míívelődésigyt osztá|ya engedélyezett.Ez a feladat a Ság-

A Rákőczi Ferencjótékonv célúasztaltórsasóg bd|,jaaz 1920.as nek uégén(A fató a KizruííueJődesiKir színhdzterwébenkészült.)
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vári Endre Művelődési Ház művészetielőadójára, Sedivi Lilla klubtagra hárult, aki a kerületi
tanács népművelésiosztáIyán is dolgozott. Az
osztály vezetője felügyelte a kerület kulturális
rendezvényeit,az ő jíváhagyátsanélkiil nem valósulhatott volna meg semmilyen plogram.
A Fiatal Ertelmiségiek Klubjához a vo|t
Könyves Kálmán-os diákok mellett e$'Te többen csadakoztak: pedagógusok, orvosok, jogászok, frissen diplomázott vagy még diploma
eIőtt áILő fiatalok. A klub nem volt zárt, tagsu
hívták barátaikat, ismerőseiket, akik köziil sokan
áIlandó r észwevői lettek a találkozásokn ak. Igy
(ó, aktkköziil legalább ötffit össze kb. 70-80
venen mindig jelen voltak az esteken. A klub
kéthetente tartotta összejöveteleit, amelyekre
változatos programokat szeweztek. Az egykori
klubtagok visszaemlékezéseiszerint az |960-as
években étdeláeszítőelőadások hangzottak el a
míivészetpszicholó giáról, a fi lm más odik vil ágháboru utáni európai történetérő|,uítő szeméésa társadalommal fennálló kapcsolaIy.tségérő|
táró|, az ártatlanság vélelméről. Emlékezetesek
voItak azorsós magnetofonnal tartott j azzbemutatók, valamint a Berda-estek, amelyeket nagy
vacsorák követtek. A klub összejövetelein azonban nemcsak előadások, viták kaptak helyet, hanem a szórakozás is: rendszeres asztalifoci-csaaz együtt töItött időt.
ták színesítették

Az l960-as évekmásodik fe|étőI egy fiatalabb generáció
is feltűnt a klubtagoksorában.
A klub tudatosanszeweztea fratalokat:Sedivi Lilla rendszejárta
toborozta
kozépiskolákat,
az
újpesti
resen
az érde|áődődiákokat, meghívókatktildott részükre. A gimnazisták egy csoportja azelőtt
rendre összegyűlt,mintegykis klubként,az Arpád rit 66,-ta|szembenlévőHófehérkepreszszóban, ahol egy-egyBambi mellett cseréltek
eszméta világ dolgairól. Többen innen ,,párnemtoltak át'' a klubba.A klub tevékenysége
ki,
hanem
terjedt
szervezésére
csakelőadóestek
a művelődési házban lévő kiállítóteremben
is.
észeatár|atokmegrendezésére
képzőmíív
klub az 1960értelmiségl
Egy ,,megtíírt''
as évekbennem létezhetetranélhil,hogy valane figyeltékvolna. Az e|őmennyi rezdülését
adók személyeésa vá|aszton- többségükben
- témákmiatt a keriileti állami éspárt,,kényes''
a félelem,nelrogya társavezetőkbenkísértett
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ság egyújabb,,Petőfi-körré'' vá|jék.Amikor a
klubtagokaz e|őadőkéntmeghívottegyik vezeaktuális politikai kérdésekkel
tőt jó| cé|zoLt.,
za|datták,magukis tartottakattól, hogy a ,,hűzd
másmeg, ereszdmeg'' politikájaszellemében
be,
következett
nem
Ez
elviszik.
tobbtiket
nap
(beépített
emberekkel)
de a párt ún.,,téglákkal''
gondoskodottarról, hogy a klubban történtekiől azonna|',,forródróton'' értesüljön.A klub
annyibanvolt ellenzéki,amennyipersze,,CSak',
L"'' *"g" a gondolkodásabbana korban ellenzékinekszámított.
Az 1970-esévekelejérea klub aIapító
ta$ai középkoruakká vá|tak, egzisztenciájuk,,
családjukvált elsődlegesenfontossászámukra.
Többán eköltöztek Újpestről, és az utódok
nem töíődtek annyit az tánpőfJás biztosításával sem.A,,puha diktatúra''időszakábana kozéleti kérdésekiránti érdeklődésis lanyhult.
Ezért lelkes szewezők, aktívtagok ésprogramok hiányábana klub elsorvadt.
I979/$O-banújabbkísérletektörténtek
Somos András Köza klubéletfelélesztésére.
az
életiKlub névenmegpróbálta ú1jászervezni
érdeklődést
tartós
esteket,
értelmiségi
újpesti
nem váltott ki.
azonban ez a kezdemértyezés
Tibor és
Jóval nagyobb sikere volt Bartos
-| e|evíziőriGyőrf{' Miklós (későbba Maryar
amely kb. 3-4
portere)Irodalmi Kávé|tázának,
első
évismííködöttaz l980-asévek felében,ésa
Klubjához hasonlóannem
Fiaial Értelmiségiek
volt zártköríí,összeiövetelein bárki résztvehetett. Egészenpontosansenki nem tudja, hogy
vagva hatalom
néhányévután az érdektelenség
miatt szűnt-emeg.
,,diszkrétÍojtogatása,,
Az l960.as ésaz I980-aséveknekaz értelmiségi levegő fenntartásárairányrrló kísérletei Új pestenmai szempontbő| azértjelentősek,
mert megőriztékaz igénytésa példáta hasonló szellemisé#, ^ pártoktól ésa mindennapi
az
politikától fiiggetlen civil szervezkedésekre
_
amikor az tljraszewezés
1980-asévekvégére,
minden eddiginélnagyobbtámogatottsággalés
sikerrel- megkezdődhetett.Azok, akik a nehezebbidőkbenis mertekszippantania szabadlevegőbőI,ismétszínreléphettek.Az ő tevékenyhogy i988. december2-án
ségükeredménye,
Klub, amely
az
UjpestíE.rtelmiségi
mágalakult
jo
az
ge|ődjének,
szellemi
I996 szeptemberétől
Újpesti Közművelődési Körnek nevétfelvéve
immár 15 évesikeresenműködik' tr
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FényesElek
1807. július 7-én, a Bihar
vármegyei Csokaj faluban
született Fényes Elek geográfus, statisztikus' az MTA
Ievelező, majd rendes tagja,

aki életénekutolsó éveitUjpesten töltötte, és
itt is tért örök nyugalomra 187ó. július 23án. Apja csokaji Fényes Antal közbirtokos,
anyjaMfuiássy Eva volt.
Fényes Elek tudás fuántt vág5ra mát
gyermekkorában megmutatkozott, amikor is
az apja által megrendelt irodalmi műveket
bújta. Elemi iskoláját ésa g1mnáziumot Debrecenben, bölcsészeti strídiumait Nagyváradon, jogi tanulmányait Pozsonyban folytatta.
Jogi tanulm ányai után ugyanitt gyakornokoskodott, ahol beleszeretett a szá||ástadó Eisele tiszttartó asszony Zsófia |ányába, akit később feleségtilvett. Apja 183l-ben bekövetkezett halá|aután örökségének zá|ogba adásáva|pénzbezjutott, ésa Pozsonyvármegyei Sárosfán bérelt birtokon gazdáIkodőti. Áórdeklődése a statisztikai adatgfi)tésre irányult, ésa gazdaságát e|hanyaqolta.
Első munkájának nyomdába adását
követően felszámolta a sárosfai birtokát, miután 1835-ben Pestre, a reformkor egyik legfontosabb helyszínére érkezett.,,Reform volt
a je|szó, haladás a zász|ó, amely kciré legjobbaink sorakoztak',. Ez a légkör volt hatássai
Fényes Elekre is, amikor a maga eszközeivel
szerette volna a haladást elősegíteni. Ehhez
hozzájárult az a felismerés, hogy az ország
akkori helyzetérő| senkinek nem volt átfogó
kézikönyve, adattára. Mindenki,
aH az
adminisztrációban dolgozott, a maga megyéjérő| bírt részletes tudással, míg a szomszédos várme gy érő| a|ig rendelkezett ismere ttel.
Ezt a hiány je|ezte Komárom vármegye leítása címíí munkájának e|őszavában: ,,Es midőn mindezen előszámIáIt tárgyakat őszintén
meg akarnánk indítani, megdöbbenve vettiik
észte,hogy legjobb szándékkal is keveset tehetiink, mert nem ismerjük hazánkat, adataink, melyek biztos vezérfonalul szolgálKiizlemények

hatnának, csonkák vagy épen teljességgel
nincsenek."
Fényes Elek nagy szorgalommal, ,,1e
nem győzhető szívősággal'' nekilátott a hiány
pótlásának. Legelső nagy műve a hatkötetes
Magyat országnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani áI|apotja, statistikai és
geographiai tekintetben címíi' 183ó-40 között, Pesten megjelent munkája volt. Munkáj áb an, ; észrehaj 1atlans á g,' v ezételte, am ellye l
el szerette volna érni, hogy az országot ú,g1r
fesse le, 'mint az va|ődilag áll, nem pedig,
mint állani kellene''. Kjtíizőtt cé|jaitelérte, és
az ország kőzigazgatási egységeit ma is felhasználható módon írta le az arszág kerületéről kiindulva a legkisebb településig. A jelentős művet siker koronázta. és az aWori
Magyat Tudós Társaság |evelező taggá vá|asztotta, munkáját jutalommal díjazta.Az e|ső nagy művet g.yorsan követte a második, a
Magyarország statistikáj a címíimunka.

FényesEle h, Magarország

településeinekleírója
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Mindezenközben Szerepet e|őszór Bihar vármegyében teswérénél
bujdosott
váilalt a közéletbenis. 1843- Csokajon, később Gödöllőn
jelentönként
ma)d
elő|,
haragja
F{aynau
ban az országos Mag,var
és
barátja
Ga|gőczy
kezett. A büntetést
Gazdasági Egyesület előAz
új
kömegúszta.
munkatársa segítségével
ad6vá váIasztotta, ahol
1844_49 között a Mezei naptárt is szerkesztette. ,,Itt ismerkedett nqeg Fényes az ország
legkiválóbb férfiaiva|, itt tanulta gyakorlatilag megismerni a társulásban rejLő etőt, me|yet ezttán áwitt az irodalmi, majá az abból
keletkezett pesti, utóbb ellenzéki ésradikális
körbe, mel}rrek elnöke ya|a',,Mindezek mellett szerepet vállalt az iparegyesületben és a
védegyletben, továbbá sikertelen kísérletet
tett aZ országgy6|ésiképvise1ő-választásban.
I84748-ban a Magyar Iparegyesület heti|apját szerkesztette. Ezen időszakban több
cikke is megjelent. Közben, 1'846-ban, nagy
beteg volt. Hónapokig a kor egyik súlyos
betegsége, a cstr;iuralkodott eI rajta, aminek
később ha|á|átg tartó nyakmerevség lett a következménye.
Lz l848-as első mawaÍ felelős kormány beltigyminisztere érdemei és szakmai
felkészültsége alapján Fényes Eleket osztáLytanácsossá nevezte ki, ésmegbízta az országos Statisztikai Hivatal szervezésével, vezetésével.Rövid hivatali ténykedésétkövetően 1849-ben mint vészbírőság elnöke
tevékenykedett. ,,Szigorú jelleme mellett is
könyörületes vala és soha senkit halálra nem
íté|t.,,Mindez kevésnek bizonyult az eIvesz.
tett szabadsásharcot követően, amikor is

Fenyes Elek-emléktóbla, mely a Tauasz utca 34. nómú hóz
e került
faldról az Ujpesti Helytötténeti @íÍjterl.t.ényb
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riilmények között ismét naw szorgalommal
látott neki a munkának, és 1851-ben egy
újabb jelentős míivét adták ki, Magyarország
geographiai szőtárát. A tobb kiadásban és
reprint vá|tozatban is megjelent mű a mai
napig forrásul szolgálhat a történelem és a
fóldrajztudomány művelőinek. Talán csak
Erdély helységnévtárhiánya csökkentette a
munka érdemét.Egy kis |<ttérőután (A török
birodalom |eírása,1854) újabb jelentős alkotása, Az alsztriai birodalom statistikája és
főI&ajzi |eírása bizonyította tehetségét.
1857-ben az E|ső Magyat Aitalános Biztosító Társaság életbiztosítási igyosztá|yának főnoke lett. Kidolgozta aZ élettartam és
a ha|áIozás v alőszínűs ég-táblázatait. A 18 ó0 as években a Sürgöny főmunkatársa, és a
hasábjain ktizolt cikkeket.
Pesti Hirnök
Nyílt vitát folytatott Szemere Bertalannal,
amiben a korábbi belügyminiszter a következőkkel minősítette Fényes írásit: ,,On
eW azon kevesek közi.il, kik nálunk angol
józanságga|, egyszedien érthetőleg, de mindig argumentatíve okoskodnak és írnak.'' Az
évttzedv égére azonban Fényes EIek pá|yájának íve megtört.
1867 -ben, a \<legyezéstkövetően nem
nyerte el a statisztikai hivatal vezetéSét,de a
miniszter jóindulatából tiszteletdíj címén
nyugdíjat ésmunkalehetőséget kapott. Elete
alkonyán még egy nagyobb megtázkődtatás
érte. Ugyanis a Tudományos Akadémia,
amely 1858-ban rendes tagjává választotta,
székfoglalójának elmaradása miatt 18ó7-ben
törölte tagjai sorából. Kapcsolata nem szakadt meg a statisztikai hivatallal, ahol bevonták a Helységnévtár készítésébe.,
Elete utolsó időszakában lJjpesten, a
Tavasz utca 34.-ben lakott. Itt is halt meg
187ó. július 23-án, a nemzetközi statisztikai
kongresszus napjaiban. A Megyeri úti temetőben a ravata|nál Keleti Káro|y méltatta
munkásságát.
A szegényen elhunyt Fényes Elek
temetési költségeit a statisztikai hivatal fizette ki. !
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Beniczl<yekUjpesten
1868.júliusI6-ánvagy 17-énorgyilkosságá|dozatalett.Egy levélbenegyhaldokló honvédtiszthez
hír,ták.Beniczky elindult Budára,de
többénem |átták.
qp..t j"gy,őj", Beniczky Antal sokáig
Ujpestentelepedtek|e. Az új községnek1850- kerestettea holttestét,
majd meg{enyegették'
ha
ben mégcsak673 lakosavolt. Itt élthaláláigBe- nem akarű,gyjárni,mint BeniczlcyLajos, hagyniczky Atrila (1809-18ó 7).J o gotv égzen.,
1829és jon fel a keresésével.
Szeptember30-án Csepel
1833között nemesitestőrkéntszolgált.Ző|yom pargán ha|ászok talá|tak rá a holttestre. Nem
vármegyében1840-től tiszteletbeli szo|gabíró. tudták,hogy a megtalálónakjutalomjár, értéke1848.okóber l4.étő|a Heves vármegyeilovas in megosztoztak,éseltemették.
A hatóságerről
nemzetőrségőr-nag5ra,
november28-átő|a gyöna
tudomástszeÍZett)
exhumáltattaésazonosította
gyösi nemzetőrség
parancsnoka
volt a fegyverle- holttestet,amelyneknyakán éskezeinkötélszotételig.Ujpestenh.'''yt el 18ó7.augusztus31-én, rítások nyomai látszottak.Az elkövetők soha
a helyi temetőbenhelyeztékvégsőnyugalomra.
nem kertiltekkézre.
qp.'t.'' temettéke| az egykoria|ezreHúga,,Kuliffay EdénéBeniczky Irma
(1828_Í902)
Ujpestenlakott, irodalommalfog- dest.Várady Gábor a sírnálígy bűcsűzocttőle:
|a|kozott,regényeket,
pedagógiaimunkákatírt. ,,Tárt könywkéntállott Beniczky Lajos élete
Ujpestentemettékel'
előttÍink,éppenúgy,mint zán,a|esz- égtudja,
BeniczkyLajos,mint teswérei,
aZő|yom meddig _ haIá|atörténeténekdtka." Az rijpesti
vármegyei Micsinyén, 1813 májusábanszü- temetőből hamvait a Kerepesi temetőbe heletett.A selmecbányaiműszakiakadémiánvég- |yezték
át (3t/2-2-27sírhely).tr
zett, I842*benZő|yom vármegyealispánjának
neveztékki.
1848.május közepétő|a felvidékibányavárosokkormánybiztosaként
működött. Július6ától nemzetőrőrnagy volt, okóbertől Felső-Magyarcrszágteljhatalmúkormánybiztosa.onkénteszász|őa|jatalakított,katonáitBeniczky-honvédeknek nevezték.Csapata Budatinnélmegverte
Hurban szlovákszabadcsapatait,
Losoncról katonáival kétezerosztrákotvert ki. 1849'április 21én alezredessé
léptettékelő. JúliusbanKomáromban csatlakozotta feldunaihadsereghez.
II.
ésltr. osztályriérdemjellel
ttintették
ki'
A feg1verletételután
halá|ra,majdkegyelemből húszévivárfogságra íté|teaz aradi hadbíróság. 185ó végénszabadultki amnesztiával
Kufsteinből. I863_I864-benrésztvett az Alrnásy-félefiiggetlenségi
szervezkedésben,
ami miatt
újbólhalálra íté|ték,
majd btintetését
királyi kegyelemből20 évvárfogságraenyhítették.
18ó7ben szabadult.A pesti honvédegylet
elnökeként
élénkpolitikai tevékenységet
fejtettki. Beniczky Beniczky Lajos sírja a Kossatb-mauzőleurn, kiizelébenáll a
lelepleztea fiiggetlenség mozga|omárulóit.
Kerepesi temetőben
Az 1849-ben levert szabadságharc után az ősi nemes Beniczky
család sarjai, akiknek vagyonát
Beniczky Lajos szabadságharcbeli szereplésemiatt elkoboztá\
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Közsé gház ésiskola
Az újpesti közoktatás történeteegyidős a településsel. Az 1830-40-es években az első betelepülők
gyerekeit még a községi
jegyző tanította.Az első iskola va|ószíníileg
a kozségházán míikőd'ött Ujpesten is, mint
mindenütt az országban. 1841. augusztus
I6-án a betelepültek vagy - ahogyan magukat nevezték_a ),gvarmatilakosok,, á|Iást
foglaltak, miszerint Holló József addigi
tanítő és )egyző helyett, aki máshová költözött, új ,,keresztény,,tanítót kellene fogadni. Lz űj tanító hasonló feladatokat
kapott, mint elődje. A községtőI nyen szabad lakást ésévenkénti500 váltó forint fizetést. Az első jegyző-tanító utóda Verni
Miháiy lett, őt Maszterla János követte.
1842_53 között pedig KiráIy Antal volt a
jegyző_tanító. A helybeli lakosok vá|asztmányt hoztak létre, amely megváIasztottaa
tanítandó tantárgyakat,eldöntötte a tanítási
rendszert, ésminden tanítást érintő dologban el;.árt és állást foglalt. A' vá|asztmány
tagsai lettek Szép Mihály dunakeszi pIébános, Hutiray Sándor uradalmi igyész,
Lő-y Izsák bfuő, Mildenberger Márton,
Neuschloss Bernát és Farkas Iswán elöljárok. ok gyakorlatilag a később törvényesen
létrehozott,,iskolaszék''
feladataitlátták el.
1854-ben, amikor országosan is elvá|asztották egymástó| a jegyzői ésa tanítői
hivatalt, Ujpesten is kiilönvált egymástól e
kétfeladat. A községbeÍ ezt ^z elváIasztásta
gyermeklétszám g.yors növekedése miatt
amú'gy is végre kellett volna hajtani.
Ugyanakkor bővíteni kellett a mai Arpád út
21.-ben, a községházán Iéttehozottiskolaszobát is. A munkát Meixner Mihály újpesti
kőműves végezteel. 1870-ben a tanköteles
gyermekek száma már 540 volt.
1874-ben, adóbehajtási eljárás során
kialakult konfliktus következtében, a helybeliek egy részemegtámadta ésfelgyújtotta
a községházát. Ezze| megsemmisültek az

r0

urP*gstt

-r-a

rrr*^.",i,.a

elsó községi elemi iskolára vonatkoző adatok ésdokumentumok is.
Lz első községháza felgyűitása és
lerombolása után fel kellett építenia második közs égházát. Ez az éptilet _ fe|tételezésemszerint _ az Lt:ila utcai iskola
helyén vagy annak közelében kellett álljon.
Ezen a területen 18ó9-ben a katolikus iskola és a községi iskola két-kéttanteremmel
rendelkezett. 1880-bat kőzg5űIésihatározat alapján négy, 1883-ban újabbhat tantitem melterem épült itt. Ilyen építkezési
Íeltéte|ezni,
azt
lett semmi okunk nincs
hogy a korábbi szokást feladták volna, amely
szerint az iskola ésa szükségesközségháza
egymásmellett építendő.
A 19. század legvégéna Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium nagvszabású
tervet fogadott el. Ehhez csatiskolaépítési
lakozott Ujpest nagyközség is. A képviselőtestiilet 1900. februfu 3-án tartott ülésénöt
állami elemi iskola ésaz á||amipolgári fiúiskola számára hat ingyentelket adományozott.
A ktilonboző telkeken épült új iskolákban nyolcvankét tanterem és körzetenként hilön egyébtermek és lakások elkészítéseis szerepelt a kincstár ésa község terveiben. Ezeket az ingatIanokat öwen év
leteltével,a megfelelő telekkonyvi betétekben, kifejezetten iskola cé|jaira,örök hasznáIatraa kincstárnak átadták.A megvalósítás
Ezekaz
során e helyektől alig történt eltérés.
épületekUjpest legrégibbhivatalos épületei.
1891-bennyíItmeg azErzsébetutcai iskola,
és 1901-ben és 1902-ben átadták az Attlla
utcai' a Lőtinc utcai, a Toldy utcai ésFerenc
Jőzsef (Széna)téri iskolákat.
1909-ben elhatátozták a Viola utcai
a munkálatok elkezdését
iskola építését,
zték.T ehát
azonbancsak 19 15-ben engedélye
hétújtelek volt, de csak öt újiskola épült.
Uj p est nagyközség jegy zőkönyveiben
két telket rr.rintjövőben beszetzendőt említettek. A Nyár ésVirág utcák táján egy iskoKözlernények

la csak 1905-ben épült fel, ez azonban|étszámban ésa tantermek számában is kisebb
volt, mint az eIőző|eg építettiskolák. Ez
va|ószíníi|egcsak felújított iskola volt. A
másik telket is később szeÍeztebe a képviselő-testtilet. Ezen a telken iskola nem
épült, ugyanis a Váci út és a Vörösmarty
ltca táján végrilmozi létesüit,mint azt egy
későbbi jegyzőkönyvből megtudhatjuk.
A megépítettnégy elemi iskolában
összesen ó4 tanterem,a polgári fiúiskolában
18 tanterem létesült, azaz ósszesen 82 tanterem. Dr. Ugró Gyula Ujpest címűmonográftájaszerint ez megfelel a tervezetteknek.
A tobbi tanterem csak további és későbbi
hozzáépítés
ésfelújításlehetett.
Az iskolák felsorolásában továbbá
szerepel mégaz Arpád úti fiú ésleány elemi, amely a|étszámaéstantermeinekszáma
a|apján valószínűleg szintén csak felújított
iskola volt (5+4tanterem).Ez a terület több
évtizedeiskolai célokatszolgált, ésitt volt a
községházais. Ez utóbbi keiiskola (Arpád és
Nyár, illewe Ykág utcai) már nincs felsoroiva azUjpest monográfiában az á||amielemi
iskolák 1913 és 1930 közötti adatait tarta|mazó táb|ázatban. Feltételezhetően megszűntek. Ebben az időben már mííködött a
Viola utcai iskola.
Foglaljuk össze az adatokat ésaz éweket:
I. Az első közsésház az Arpád }lt 2I. sz{m
alatt volt. 2. Ujpest nagy-

község képviselő-testületének jegyzőkónyvei szerint feltételezhető,bogy az I874-ben
lerombolt épület heiyén építettek egy
másikat. Az Arpád úti iskola fel(ljításának
dátuma 1902. Ez az időpont nem mag.yatázza meg, hogy a korábbi évtizedekben hol
végezték az fuányttó munkát Újp"'t
vezetői. 3. Más adat a kozségházára vonatkozóan nincs. 4. Marad a fe|téte|ezhető mesoldás, amely szerint az Ltti|a utcai isko]a
épüIt a községháza helyére. Ez a lehetőség
egyébkorábbi újpesti adatokkal is egybevág.
Az elemi iskolai oktatásra vonatkozó korábbi újpesti adatok a következők:
Lz iztae]ritanemzeti iskolának 1858ban három, 18ó7-ben négy tanterme volt,
négy tanítőval. Név szerint a fentiek mellé
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került Schwartz Mór, majd Liszer Ignátz
tanító is. Ebben az isko|ában kézimunkatanítőnő is tanított.
L káposztásmegyeri pulsztán 18ó8-tó1
működött osztatlan ésveg'yeselemi iskola.
Mindkettő a katolikus egyház irányítása aIá
tartozott, tehát a meg{eleiő iskolaszéknek
taÍtozottbeszámoini.
1869-ben aközség ésa katolikus egyház egyaránt két-kéttantermet épínetettaz
Attila utcában
^az |évő saját telkiikre. Ekkor
indították
evangélikusokis felekezeti
iskoiájukat.
1883-ban a kőzségtulajdonát képező
további hat tanterem épült az Attila utcai
(Ekkor már mind állami iskoiskola részéte.
la volt.) I874_benrombolták Ie a ftgt községházát.A korabeli szokások szerinl az iskola ésaközségháza eLd<or
mégegytitt épült
és működött. Mind ezek a|apján feltéte|ezhető, hogy itt működött, mííkódhetett a
községháza ts.
A harmadik községháza Íe|építését
ő|
1895. január 28-án döntött az újpestiönkormányzat. F;zt ,,az igényeknekésa község
páratlanul rohamos fejlődésének
megfelelő''
épületet,a mai vátosházát 1900-banépítették fel. Ebben az épi|etben már ,,csak,,a
város ügyeit i|ntézték.Ű

A ,,régi,,községhdza Úip,'t,",

az ÁrptÍd úton

Üi,r"p".'.ex
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Az újpesti lóvasút, 5. tész
Utazás Pestre (1880.as évek)
Mindennapok - forgalomfejlesztésikísérletek
,,A lóvasuti kocsik belsejében _ olvasható Ugró Gyula
leírásában, aki Budapestre
járó gimnazistaként
maga is
naponta vette igénybeezt a
kozlekedésieszközt_ nem volt tilos a dohányzás s az atazó közönség a legkomiszabbpipadohánytól kezdve a legktilonfélébbcigaretta
és szivar fiisttel úgy megtöltötte a levegőt,
hogy éptiidejénekéssasszeménekkellett annak lennie, ki azt kibirta s minthogy az utasok
sem az ajtót, sem az ab|akota hidegben kinyitni nem engedték,mi serdülő diák gyerekek ugyancsakmegszenvedttikaz i|yen utazásokata téliidőkben. Mikor már a nikotin mérgezőhatásáterősen éteztik,vaw a szemünket
a ftist marásateljesenelborítottakönnyel, úgy
segítettiink magunkon, hogy leugrottunk a
kocsiról s rögtönzött versenyt rendeztünk a
volt,
lóvonattal, ami annális inkább lehetséges
mert kiilönösen a hazate\éfáradtan baktató
paripák nem valami nagy sebességge|igyekeztek előretörni. de nem is akartak túltennisehogy sem rajtunk, ha mi ilyenkor magunk
mellett is hagynrk őket.
Nyáron aztán az emeleteskocsik tetején, a kakasülőn, friss levegőt szívhatnrnk,
azonban ott meg végig kellett élveznünk a
palotai kofák nem éppenlegépületesebbtár*
saigásait.[.'.]
Igen sok esetbenaz e|őadásután, midőn a Kálvin tétrőIjövő ujpesti kocsi sehol
még látható sem volt, kiilönösen akkor, ha
szép deríísnap volt, elindultunk gyalogosan
bazafe|éabban a reményben,hogy majd csak
utolér bennünket az az a|kaImatosság,amin
majd azltán a gyaloglástkipihenhetjnkhazáig. Megsúghatomazt, hogy bizony legtöbbször kiérttinkmi Ujpestre anélktil,hogy a lóvasuti kocsi utolért volna bennünket, avagy
láthamrk volna mögöttiink annak csak a szinét
is.'' (Jjpesti Napló, 1934,jan.6.)
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A lóvasút egyik nagy hátránya - mint
kitérősrendmár említetttik- az eg,vvágányos
szerben kereshető. A Kerepesi (Rákóczi)
űt_indóház o{y.'g"ti pályaudvar) közötti szaát,
kaszt I 87 1,előtt kettős vágányűvá építették
Asa
mai
tér
és
majd idővel a SzénaQűlvin)
toria között is létesültmásodik vágány, Szükségis volt rájuk, hiszen egyre több irányban
szerveztekújabb viszonylatokat,az újpestikocsik száma is mindinkább emelkedett.1871ben azindőház ésUjpest közöa hétközbenső
kitérőn át jutottak be a kocsik Pestre, a lóvasúti üzem szinte teljes időszaka a|att.fennállt e
a Pesti Közúti
rendszer.A vonal fej|esztéséte
Vaspálya Társaság (PI{VT) többször is tett léa pesti tanácspéseket;példáulkérelmezték
koa
Rákos-patak
tér
és
mai
Lehel
hogy
a
tól,
zött elhelyezkedő kitérőket összevonhassák
második sínpárrá.Aterveket1873.május9-én
egy e céIraösszejött vegyesbizottság tárgyaIta, az iljpesti vonalkitérőkösszekötési javaslahogy ez csakkis résztát elfogadta.YaLőszíníi,
ben vagy egyá|ta|ánnem valósult meg. Ezenkívül még a '70-es évekmásodik felébenis
kért a PKVT hozzájániást e vasútvonalmá(1878-ban a
sodtk vágányának megépítésére.
pesti lóvasúticégmegvásároltaa budai vállalatlt, így neve is váItozott: ekkortól Budapesti
Közúti Vaspálya Társaságnak _ BKVT hívták.)
azonbanlegfeljebb a
A pá|yaátépítése
a terjedhetettki, az
zabbításfu
me
ghoss
kitérők
jelentkező
helyi sajtó
egyre rendszeresebben
is nemegyszer tárgya|tae gondot. Az Ujpesti
Közlöny 1882. november 12-i számábano|vashatjuk, hog5r ,,az által, hogy a hét vá|tó
mindegyikénélrendesenvárni keI|,az út kelletlen hosszú,rendesenöt negyed,de nem ritkán egy s fél órányi ideig tart, mi pedig igen
sok, tekinwénazon kortilményt,hogy más viszonyok között ez az űt rövid háromnegyed
őra alattvolna megtehető'''A kortárs sajtóban
élesebbbírálatok is születtek: ,,A kocsiknak
Közlernények

nevezettvízözőn e|őmbárkákban, s azok tetejénzsűfolvavannak az utasok, s így nem csoda, ha a végkimerülésben
sinlő gebékcsiga
lassúsággal
vonják a szörnyííséges
alkotmányt.
Szedik a tömérdek pénzt,de a kényelemről
nem gondoskodnak.''
(UjpestésVidéke'188ó.
aug. 8.)

dott reá, első dolga egy sarok ülést keresni
[...] hirtelen be|evágsamagát[.'.] előveszi lapját s azza| egy khinai falat vonván maga és
utastársai kozött, kezdi [...] reggeli szellemi
abrakját fogyasztani.
Térjünk át a lóvonati intelligentla egy
másik fajára,a mely szellemes (?) eszme cserévei iparkodikazttazás unalmát elüzni. Szám_
Az utasok
talanszor volt szerencsém ezzel a oublikumMost idézzüka kortárs szemtanút:
mal is !taz|ú, számtalan themát hailottam itt
megpen.díteni,de befejezni egyet sem. [...]
,,Legelső lóvonati publikum
U de kacza1 hangzik a másik osztálybóI,
[.'.] palotai kofák, már az
"
(leszámítvaaz melyet a kis traranyosok. foglaltak el s most
időt iiletőleg;
Ujpesten rekedt lumpokat). ércze|ődneka fiuk felett, kik állva kénytelenek
A}i nem hiszi, kapaszkodjék az :utat megtenni. (Udvariasságból ugy sem
fel a legelőször induló kocsira, e zsebkiadású kelnénekfel mégidősebb hölgyeknek sem...)''
>>központitejcsarnokra.<.
t...] ez a hajna|i (Pártény lózseÍ: A lóvonat. Ujpesti Ellenőr,
kocsi [...] a palotai tejes-n1rnphákés zöld1888.márc. 24.)
séges-flórák|azáró|agosprivilegiuma. i...]
A posta szá||ításife|adatát tészben a|óMicsoda zsivaj, milyen |árma, milyen
vasűt végezte' a csomagokat a kocsik belsejényelvelés!t...] A palotai kofák után követben helyeztékel. Egy alkalommal (1883' janukeznek a gépolaj-illattaláthatott, vaw liszttel ár 2-án), amikor a kocsivezető kénytelen volt
impregnált munkás zubbonyok, lllető|eg az jármíivételhagrni, kifigyelve a kisposta helyet,
azokbabújtmunkások.[.'.] Az említettzub- egy a kocsiban ülő 18 évesújpesti kefekötő lebonyon kívül térdigérő csizmák, rövid, vagy génymeglépetta csomaggal. De pechérebenhosszúszáru kávéházipipák [...] irtózatos kone pénzt nem talált, az azonna|i feljelentés,
misz kapadohány,foghagymaéspálinka-illat- majd nyomozás hatására másnap el is fogták.
keverék,zsebkendőbekötött elemózsia,sze- Más esetben pedig zsebtolvaj tevékenykedetta
met kivágó pípafiist,vay a dobhártyátvégel- lóvonaton, aki ,,Révay Armin karmesternek,
szakadássalfenyegető horkolás, ez jel|emzi a mi d őn a,,Y ar ázsfátyol.. diri gá|ásához Uj p estreggeli munkásvonatokat'
re igyekezett, kicsente a zsebébő|az ezist őráA palotai kofák ésmunkások, már rég ját.'' (Ujpest ésVidéke, 188ó. dec.26.)

napi teendőiketvégzik,
mikor az e|sőbeamter
tisztviselő]
éstanuló fe|szá|ta |őH"ly' kezdeményezések a iobb közleke[hivatalnok,
Vonatra,mi rendesen7 ésf. 8 órakőzöttvá|tadésért
kozik, a szerint, a mint többé, vagy kevésbbé Az 1880-as évek elején Lővy Dávid gyáros,
szigorúa főnök tlr,vagy a milyen messzeaz isgp.'t
község képviselő-teittileténeÉ tagia
kola van. A lóvonaton utaző beamterseregép
ugy' mint a tanulóké,két tészreoszlik olvasókra éstársalgókra ama4leányokra ésfiukra
emez.[...]Leginkább olvasottlapok a lóvonaton: a >>Budapesti
Hirlap.., ttBudapest.,>tPester Journál<<.
Elvétve|át az ember >>Egyetértést<<
és >>Pester
Lloydot.. is, de akkor meg
publikumotnem látni, s énőszinténmegvallVa nem is szereteme kétlapot együtt, meÍtaz
egészlóvonatot beléjük lehet mindenestÍil
csomagolni.
De hát térjiink vissza ''olvasóinkra...
Mikor az i|yen újságmolyazutánnagy lihegve
utolértea kocsit s szerencsésenfelkapaszko- A PWT újputikoaiszínjeaz 1870-eséaekben
Közleruőnyek
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Vezetésével
a|áírásffijtés indult. A második
vágány |ir'a|a|<tása
ésa forgalom javításamellett kérelmezték,hogy az esti színházi,vonat
után is, este 11 órakor induljon kocsi Ujpestre. Jelezték,hogy panaszukelutasításaesetén
sajáttársaskocsi-vállalatot
alapítanak.
A BKVT
igazgatója,Jellinek Mór 1882. november 2óán fogadtaa 25 fős ktildottséget,
kik átadták a
több mint száz a|áítást tarta|mazőkérelmüket.
A kezdeményezéshatására az igazgatő megígétte,hogy 1883. április végénmár kettős
vágányon halad .a forgalom, |ta a fővárosi tanács is )őváhag51aa tervezetet.Addig is a menetidő csökkentéséregyorsabb hajtást rendel
el a kocsisokrészére,
éshogy a pesti utasok a
város területénaz aműgy is túlzsúfoltújpesti
kocsikatne vegyékigénybe,mindenki tartoz1k
majd e kocsikon az újpestiüteldíjatmegfizetni.
A Lőry-féle mozgalomtól fiiggetlenül
_ mint láthattuk _ a BKVT már foglalkozott
a fejlesztések
gondolatával,gondok a kivitelezésseladódtak. A már meglévő,a Váci űt
n}.ugati oldalán ÍeWő vágány mellé kellett
volna újatépíteni,
ami nag.yfeltöltésekkeIjárt
volna. Az úttestrenem lehetett elhelyezni a
második vágányt, mert a kozúti kocsiforgalom már nagymértékíí,
az úttestpedig sziík
volt. Az úi sínek fektetésére
három terv is
született, a legjobbat kívánták engedélyeztetésrefelterjesztenia miniszterhez.A felméréseket
még1882 taYaszánvégeztékel,
ám
a nehézségeket
nem sikerült maradéktalanul
megszüntetni. Az Ujpest és Vidéke 1884.
november 27-i számában ismét egy helybeli
csoport szándékátemlíti fel: ,,Mint halljuk,
több jómódu polgár egy Budapest-Ujpesti
társaskocsi vállalat |étrehozásán Íáradozlk,
mely hivawa volna a budapestiközuti vaspá|ya-társasággal versenyezni.''
1892 októberébenTanos Pál, Ujpest
község bfuájának kezdemény
ezéséremegbeszélésre
került sat az ekkortájt már ktilönösen
sok panaszraokot adó lóvasútikozlekedésfejlesztéseügyében.Ezen a bírón kívül Farkas
Agoston megyei főjegyző, Hédervári Soma
községi orvos' Jellinek Henrik $ellinek Mór
fra) vezérigazgatóés Somogyi István újpesti
állomásfőnök vett részt.A tárgyalásonmegállapodtak abban, hogy a BKVT a menetrend
szerinti vonatokon kívül még hat, a Ny'ugati
pályaudvarig kozlekedő kocsit is forgalomba
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A menetrend

1882 decemberétő|a kocsik
napközben már 10 percenkéntindultak Pestre.csakdéli
12 őrakor volt egy ,,húszperczes vonat''. A színház|átogató közönség kényelnréreminden szomba.
az
ton ésvasárnapeste a Kálvin tértő|(<ésőbb
futoriától. az űn. Múzeum körtlti kitérőből)
este fél ll-kor is indult lóvonat Ujpestre.Az
éytized közepén a mindinkább emelkedő
utaslétszámhatására már 7 perces járasíirííség
időszakban.
volt a csúcsforgalmi
Az Ujpesti Hírlap 1891.augusztus20-i
számaközolte a teljes menetrendet.E szerint
az e|sőkocsi UjpestrőI4 őra 10 perckor,a pesti végponttól (amely a '80-as évekfolyamán
átkerült a Fővám térre)5,20-kor, az utolsó
mindkétvégállomásróleste 10 órakor indult.
a következők szeint alakult:
A járatsíirí3ség
izemkezdettő| 6 őráig
6 és9óra között
de. 9 ésdu. 3 óra között
du. 3 és6 &aközótt
6 ésfé|8 kozött
fél8 ésfél9 között
féI9ésfél10 között
este 10 őráig

10 perc,
7 perc,
10 perc,
7 perc,
10 perc,
15 perc,
20 perc,
30 perc.

A viteldíi
Egy úta vasútlétrejötte őtaI. osztá|yon2a, a
II.-on 15, a III.-on pedig 10 krajcárbakeríilt.
mikor a BKVT néhány
A'80-as évekközepén,
más vonalán életbeléptettea szakaszjeg5,eket,
Qp.'t lapjai nemewszeÍ arról cikkeztek,
a másikig
hogy e viszonylaton egyik |<ltérőtő|
ugyanannyitkell fizetni, mint a teljes(ltért,ez
pedig a Yáci út menti gyárakban do|goző
munkásoknak nagy kiadást okozott. Ugy |átszik, e panaszokvisszhangra talá|tak,ugyanis
1887. november 10-tő1 kezdődően itt is
bevezettéka szakaszjegy eket,
(Folytatjuk...)
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állít. Ha ez Sem lenne elegendő, űgy további
pluszjárműveket ,,vet be'' a társaság. A megyei
hatőság pedig a rendőrséggel fogja ellenőriztetni, hogy az engedé|yezettmaximá|is f&őhelynél több utas a kocsikban ne foglaljon
helyet.
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Dn. GBnsrn Alelos

tlj pesti Katolikus Le gényegylet
1891-ben egy kis barátl társaságban, melyhez anyai nagyapám, Ranyák György kádfumesteris tartozott,többek között felvetődőtt az iparostanorlcok szomorú,áldatlan helyzete.A régicéhek megszűnte\ sőt Károlyi grőf a|apítólevele
kifejezetten tiltotta a szabad versenyt akadá|yoző cébszeríí
tömörtilést. Valahogyan segíteni kellene ezeken a gyökértelen, magányos
fiatalokon, mondogatták egymásnak.De nem
sajnálkoztak.Cselekedtek!
Európában ez idő tájt egytetöbb városban alakítottákmeg a munkásfiatalokszámára
a katolikus legényegyleteket.E mozgalom
megalapítójaKolping Adolf volt, a Németországban élő, iparostanoncból-lett katolikus
pap. (2003-banújjáalakultaz Ujpesti Kolping
család Egyesület.) Cé|jaaz volt, hogy a nyomorgó, kiszolgáltatott,a kapitalistanyereségéhségtőlkizsigerelt fi atalokat,védelmülegyesületbe tömörítse. Saját sorsán tapasztalhatta
meg ennek égető szükségét.Mint szegény
szülők gyermeke, nem követhette szíve vágyát, me|y a papi hivatás felészólította. Cipészsegédként
dolgozott sokáig. Világosan
felismerte, hogy a proletáröntudat élesztése
helyett inkább a szak'rnaiéslelki télkészültséget kell előtérbe helyezni. oly"" hasznos
munkásokat,polgárokat kell nevelni, akik ké-

pesek keresztényalapokon a munkában ésa
hivatásban, a házasságban és csa|ádban, az
egyházbanésa társadalombanfelelősen h"lytállni' Nagy érdemevolt, hogy a munkát hivatás szintjéreemelte.
EzzeI aziparosságnakis rangot adott.A
köszöntés ezvo|t:,,IstenáIdjaa tisztesipart!''
A keresztény ember számáta nem
annyrraaz a fontos,hogy ,,mit'' csinál, hanem
az,,,hog5ran,,csiná|ja.
Érdekes véletlen, hogy 1849-ben,
Kölnben, amikor Kolping néhánylegényelőtt
meghirdette mozgalmát, ugyanaznapa város
másik részébenMarx bontotta ki a szociá|demokrata munkásmozga|om zászlaját; az
egyik a lélekfelsőbbrendűségével,
míga másik
osztálÉarccal akarta céIjáte|émi.
Kolping Budapestenis iátt. Eiső alkalommal _ mint a budapesti Belvárosi Főplébánia templomában hirdeti egy máwánytábla
_ 185ó.március 25.én.éslelkesítőbeszédével
nagy lendületet adott a katolikus legényegyletek szervezésének.
Ebbe a mozgalomba kapcsolódtak be
az újpestiiparostársakis, létrehozvaaz Ujpesti
Katolikus Legényegy|etet,
melytöbb mint fél
évszázadonkeresztiil segítetteUjpest iparosrétegének
fejlődését.
Az
első
világi elnök Tanács Dezső volt.
..
Ugyvezető egyházi elnök dr. Varázséji Béla

Az UjpestiKntohkusLegnyegkt jubileumi zószlója 1941-ből
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hittanár, a későbbiprépostplébános,majdváci kanonok, a|<tt925 szeptemberébenmegkapta Ujpest díszpolgárioklevelétis. A nemes
ügyértlelkesedő ésazifiíságot kiilönösen szerető egyházi elnök vezetésealatt gyors fejlődésnekindult az eg5,|et.
Hetenkéntháromszor
ésvasárnapvoltak az összejövetelek. A tagok
határtalanvolt.
lelkesedéseésíidozatkészsége
Mindent saját erejükből gyííjtöttekössze. Egy
Arpád úti,kétszobáslakásbankezdték.
is sor
1893-ban rr.ár zász|őszentelésre
került. A' zász|őanyaitisztet gróf Károlyi Sándorné töltötte be, aki egyben az egyletnek
jubiaáományozta a zászJ'őt.(A neg1wenéves
leumon ezt a tisztségetGerber AlajosnéRanyák llona, avt|ágt elnök hiwese látta el.)
A tagok száma örvendetesen emelkedett. Ttibb alkalommal kellett nagyobb h"lytségbe költözniük. Egy vá|asztmányi ülésen
felvetódött az indíwány,hogy kérjenekújhelyiségeta jótékonyságárőIközismert Károlyi
Sándor gróftól.
A kérésmeghallgatásra ta|áIt. Egész
házat kaptak haszná|atra, e|őször a r égi vasúti
megállónál, majd a JózseÍutcában.Az egy|etl
munka gyönyörűen haladt, a tagok száma
minden várakozástfelülmúlt.Károlyi Sándor
gróf élénkfigyelemmel kísérteaz egsr|etmíiködését,és|áwa annak társadalomnevelőhatását, megvette a Csokonai utca 38. sz. alatti
egyemeletesházat. 1905-től ez|ett az eg,JIet
szé|dtáza.
L9I2 szeptemberbenavanák fel nagy
ünnepségkeretébenazErke| utcai oldalon az
egylet tanoncotthonát, mely az egy|et nagy
patrónusának, a Károlyi családnak nagylelkű
adományábólépültfel. Ez alkalommalhe|yezték el a díszterembenKárolyi Sándor gróf
mellszobrát, melyet I(árolyi LászIő gróf készíttetettatyja emlékére.
Az akkori kételnök Thury Károly fóti
ésSzedlacsekIswán csongrádiplébánosvolt.
Az ővezetésükkelaz egyletbenkorszeríímunka indult meg. Onképzőkörthoztak létre,vasárnap délutánonkénta tagok vajas kenyér
uzsonnát is kaptak. El is neveztékőket ,,vajasoknak".
Ebbe a legényegyletbe
került, mint fiatal fogtechnikustanonc,édesapám,az 1'892ben született Gerber Alajos. Ma is őrzöm vándorkönyvét, mely igazo|ja felvételi idő-
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pontját 1909. október. Háromévi tanoncotthoni tagság után vált legényegyleti taggá.

A könyvben az aIábbi aján|ás
olvasható: ,,Gerber Najos az
újpesti tanoncotthonnak három évig,a Legényegyletnek
ponpedig négyévtghűséges,
tos éslelkiismeretestagjavolt, s mint ilyent a
kat' Legényegyesületekés minden 1őérzésíi'
ember őszinte szeretetébeajánlom. L9I2. ápr.
15 SzedlacsekIswán fiúgimn.hittanár, azűjpesti Legényegyletelnöke.''
A vándorkönyv segítette a legényeket
ütazás,vándorláskapcsán.Figyelmeztetőintelmeketis tarta|maz:,,Azidegenföldön való vándorlás ésmunka a legutolsó iskola arra, hogy
valaki képzettmesterrélegyen [...] gyarapítsd
an,szegedet ésismereteidet szal<rtádb
ü gyessé
rezz embeismeretet'hogy mint elidegeníthetetlen tőkét kamatoztathasd egykor azokat.,,
Felhívjáka könyv tulajdonosánakfigyelmétarra is: ,,azidegen földön van a legjobb alkalom
személyesönállóságodat kifejleszteni'Itt mutasdmeg,mi vag/, mit tudsz,ésmit bírsz''.Féltő szeretettel inti az űttakelőt: ,Jó elvekkel és
erős jellemmel felvértezvekeljen ki-ki vándorűtjára;ktilönben erkölcsiségecsakhamarhajótörést szenued.A leEöbb lfiúta gyávaságteszi
hogy
tönkre!'' ,,onzd meg szívedszabadságát,
mindig vidám ésjókedvíímaradj!''- hangzotta
következő figyelmeztetés.A legutolsó pedig
így foglalta össze az aján|ott életfelfogást:
,*{mit nem akarsz,hogy neked cselekedjenek
az emberek' te Se tedd azt másnak. De mindeneket, amit akartok, hogy cselekedjenek
nekik!''
nektek az emberek,ti is cselekedjétek
Az egyesület a távolban is gondoskopontos éslelkiismeretes''tadott a ,,hűséges,
gokról. A ktilonbciző országokban|évőegyleti
széhházakbanátmenetileg ingyen éjjeli szá|is kaptakévente30-50napon.
lást, étkezést
Mint a fentiekből is látszik, komoly táakik a
mogatástkaptak a frataliparoslegények,
(első?)
naponta látogatott egyletben második
otthonulra leltek.
Az első világháboru ésaz utána következő Íarradalmak és válságok okozták a taAz egylet azonban
noncotthon megszííntét.
ezekttán is újraéledt.
I923-ban Harang címmel havonként
megjelenő lapot adott Ia az egy|et.Anyagiak
Közlemények

hiány.ában csak három évig jeienhetett meg a
lap, de ezen idő a|att a kolpingi eszméknek nívós terjesztője volt.
Az elnökök komoly gondot fordítottak
arra, hogy a tagokat közelebbről megismerve
segítsékszeméIyestulajdonságaiknak kibontakoztatását. Zenekar, da|árda, műkedvelő gárda, sport- és níraszakosztáIy működött. Az
épületben köny'r,tár, tornatefem, játékszoba,
színházterem szoIgá|ta a szakosztályokba tömörült fiatalokat. A baráti, vidám, családias
légkör, a hangulatos estékvonzottákaz érdek|ődőket. Szívesen tanultak, szőrakoztak, |<t'
rándultak egyÍitt.Az azonos értékrendkialakítását segítettéka rendszeres hitbuzgalmi előadások, beszélgetések,az évenkéntilelki gyakorlatok. A lélekápolás elengedhetetlen volt,
mert a közösen elfogadott ,,alaphang'' nélktil
az együttesben nehezen jöhet létre harmónia.
Takarékpénztár míikődtetéSe is segítette a tagokat, hitelfelvételt éssegélyeketbiztosítva.Jelentősen növelte az egy|et pénztárát
az orczágos hír(ímííkedve|ő gárda, mely színvonalas, értékesmiívek bemutatásával is a jellernnevelést szo|gá|ta.
1927 elejétől édesapánkat az egy|etvilági elnöki tisztségévelbíztákmeg. Ezt a feladatot egyedülálló módon, igen hosszúideig _, felelősen |átta eI.
többszöri újravá|asztítssal
Az űj egyházi elnök is akkor kapta megbízatását. Valter Lajos hittanárral együttmíiködve az
egyesület vtágkoráté|te, egészena II. w|!gháborut követő betiltásig. Nagyapám is sok éven
át volt tiszségviselő, e|őbb pénztáros, majd
egy ideig világi elnök. Az egylet alapításábanés
1919 utáni újjáé|esztésében
szerzett érdemeiért az egylet ,,örökös dísztag,,-jacímmel ttintették ki. Említésre méltó, hogy számára sem
jelentett |ezártteret a kádármííhe|y.A"Ujpesti
Ipartestiilet alelnöke, majd díszelnöke is volt,
egészen195 O-ben bekövetkezett haláláig.
A mások feló való nyitottság, a seg1tő-,
nevelőkészségédesanyánkatis bevonta az aktiv
egyleti vezetéSbe.t938 őta irányltotta a Napsugár Leányklubot, mely igen áldásos tevékenységetfejtett ki a leányifiúság nevelésében'
N"gy segítségetnyújtottak a lányoknak, hogy
szélesköríí ismereteket szerez zenek női, édesanyai hivatásuk majdani betöltéséhez. Különböző anfo|yamokat szgw eztek, meghívott előadókkal. Egészségrigyi,betegápolási, gyermekKözlemányek

nevelési és korszeríí főzési isrnereteket sajáúthattak el. Sok fiataItsegített az egy|eabarátság
boldog házassághozis.
A szíryátszó gárda, melytrek édesapánk
vezetője és műkedve|ő színészevolt, jelentős
sikereket mondhatott n;'agáénak. Nemcsak
helyi viszonylatban, hanem országosan is elismert táÍSulat volt. Irodalmi értéketképviselő
alkotásokat igyekeztek mindig bemutatni. Két
ízben is elnyerték országos versenyek alkalmával a legjobbnak járó kitüntetést. Ma is őrzöm
a szép, díszes ezüstserleget a Íe|irattq!' ,,A

MAGYAR MUKEDVELO
EGYESULETEK ORSZÁGOS SZo\ETSÉcn, vÁNDORDÍJA 1931. VÉGLEG ELI\YERTE
U.K.L.E." (UjpestiKatolikusLegényEg.yl.Q.
Különleges nrűkedvelői,teljesítmény
volt, hogy Emmet Lavery: AzUt katonái című jezsuita dtámát harminc alkalommal mutatták be ktilonboző he|yszínekenl A Kultuszminisztérium elismerése abban is megnyilvánult, hogy hozzájáru|tolyan színművek bemutatásához is, melyek nem szerepeltek a műkedvelő előadásokra engedé|yezettszínmíívek
Iistáján, A sikerek egyútral jelentős anyagi bevételt is jelentettek az egy|et számára. Jő néhány elismerő oklevél ésserleg tanúskodik ma
is az egykoti sikerekről.
Világi elnökként tevékenykedő atyánk
szewezte llrreg az ország e|ső hazafras szava|őkórusát is. Igen gyakran szerepeltek meghívásokra, így az {Jjpestváros által szewezetthivatalos iinnepségeken is. Hazafias ésünnepi sza-

Áz Ujpesti Kntolikus Legényeglet fenntíltísónak 50. éofordalőján, Balról jobbra: Gerber Alajomé Ran1ók llona, a
második sorban - a rendőrtint mellett _ IűÍrolyi Lószló
grőf, Valter Lajos eghózi elnők, a barmadik sorban Mitlik
Béla ésGerber Alajos aildgt elndk
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valókórusok gyűjteménye címen szavalókórusok
számára szerkesztettfiizeteket is megjelentetett,
részben saját műveivel. A Toborzó vallásos és
patrióta műveket tartaknazott'.
Az egyleti élet nagy eseménye volt az
1941$en ünnepelt öwenedik jubileum. A
rendezvényen jelen vo|t az egylet nagy patrónusa, dr. Károlyi Lász|ő gróf és leánya is,
al<taz édesan11áthelyettesítette, WindischgÍaetz Magdolna hercegnőt, akit felkértek a
zászlóanyai tisztségre, aIa azonban ez a|kalo1nmal,nem tudott személyesenmegjelenni.
Újpest iparostársadalmának sok vezető
ésgazdasági szakembere került ki a.legényegyletből. Ezek között volt: Alscher Odön városi
képviselő, ipartestiileti alelnök, Cseres József
BSZKRT-aIi3azgatő, Csepregi Pál ipartestületi elnök, Ujpest megyei város ítzoltőfőparancsnoka. Csizmadia Ferenc cukor- éslisztelosztő, bőnyi Gere Lajos ipartesttileti titkár,
Gerber Alajos, egyletünk világi elnöke, az űj-

A Katolikus Legényegletnékbóza a Csokonai utca 38..ban
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pesti Római Katolikus Egyházkózség gondnoka, a FogtechnikusokOrszágos Szövetségének
elnöke, a Sajtókamaratagsa,GergyessyLász|ő,
tagja,a
az egybázközségképviselő-testületének
EmJI,
az űjszűcs szakosztá|yelnöke, Gyártás
pesti Ipartestiilet valamikori elnöke, a Yármegyei Közg5ű|és tagsa,városi képviselő,egyháztanácsos,Grósz Kristóf, a szab6 szakosztá|y
elnöke, Kupár Győtgy, a bőrkereskedő szakosztalyelnöke, Eszakpestvármegyetalpbőrelosztója, Kangyera Lász|ő helyi cukor- éslisztelosztó, Kovács Péter,a szabó szakosztáIya|e|nöke, egyházközségi tanácstag' Martinovics
Lajos ipartestiileti elö|já,rőság tag, Michalek
Dezső főnrkár, Mitlik Béla városi képviselő,
egyházközségi tanácstag, Praznovsz|al Zsigmond városi képviselő, a húsiparosokszakosztá|yának elnöke, egyházközségi tanácstag,
Ranyák György, az Ipartestiiletalelnöke, örökös díszelnöke,Rein Kátoly, az Iparresttiletelnöke, Roth Ferenc városi főpénztáros,Roth
Rezső ipartestiileti pénztáros,Szabó János, az
Ipartesttilet szereIő mestervizsg áztatő bizottságának tagia, vitéz Yereczkey Ferenc ipartesttil eti gazda,e gyházkö zségi tanácstag, elö ljárőságitag,Yarga G1'ulahelyi cukor- éslisztelosztó, Vranák JőzseÍ, a vendég|átó.ipari
szakosztá|yelnöke.
társadalminépAz egy|etjelentőségét,
mutatja az akkot tevékenykedőtaszerűségét
s.oklétszámais. A ktilönbtiző szakokbanműÉoaot száma 650 fő volt. A tagok családtagjai
és az e|őadásokat |átogatő vendégek száma
2500.ratehető.
A második világháboru sok fiatalt a
frontra szólított.Az egyleti életa minimumra
csökkent. ^z 19+4,március I9-én megterveelmaradt.Azon a
zetthazafrasemlékiinnepély
szállásoltakbe
páncélosokat
délutánonnémet
az épületbe.Német tankok sorakoztaka Csokonai utcában.Később a városunkatértbombatámadásegylettinketsem kímélte)mett aZ
udvarraesettlégibombaa báz száznáItöbb ablakát betörte, éssok mást is megrongá|t'A
.városi
száhatóság I20 róbő|álló vasútépítő
zadot helyezett'e| itt. A továbbiakban.is katonai szá|Iásulszolgált az épu|et.Az Ujpesti
Katolikus Legényegyletműködését1950-ben
betiltották. A Csokonai utcai épületbenma a
Íőváros tulajdonában Iévő idősek otthona
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Rekyiem a ttsztes ipatért

Az Ampenszám család történetébő|
2003.június4-énhelyeztük
el korán elhunyt barátunk,
iskolatársunk hamvait a
Megyeri temetőben,a családi sírboltba.
A sírkövön három azonos név: Ampenszám Ferenc. Csak a születésésbalá|ozás
évszámaikülönböznek: t882_l963, I9I4
-1986, 1944*2003.Kiket is takar ez a névés
ez a sírkő?Ujpest sok ér,tizedenát ismert és
megbecsült iparosai, köszöríísök voltak ezek
a Íérfrak.
Az újpestiSzent István téren,a református egyház telkén,a Mády Lajos utca sarkán ma is áll egy nag.yonrégi üzlet' Egyidős
a templommal, a parókiával,bár amígazokat
többször átépítették,
ez vá|tozatlan maradt.
Az az egyik újpestivallásközösség székhelye,
ez a tisztesipar egyik básqrájavolt.
Idősebb Ampenszám Ferenc (1882
_1963) fiatalemberként,friss segédlevéllela
zsebébendolgozotr, majd 1912-benmestervizsgát tett, önállósította magát, és saját
műhelyt nyitott.
Ez a míihely az al&oti kor legmodernebb eszközét, a viliamosságot felhasználva
működtette gépeit. Műkcisárűsüzem volt.
Mit is jelentettez abbanaz időben? Egy elektromos motoÍ energiáját felhasználva több
köszörűgépet lehetett üzemeltetni. A gépeka
szükségletnekmegfele|ő erejíiek,méretűek
voltak. Az územésüzlet elsősorban a városi
lakosság napi szükségleteitelégítetteki, de
alkalmas volt arra, hogy az egyre bőv.ilő
gyátipar igényeitis kiszolgálja. Lbőrgyát, a
papírgyár nagy vágőeépeket üzemeltetett,
amelyeknek a hatalmas, erős késeit is meg
tudta élezniez a kis üzem.
A mííhelya hátsó traktust foglalta el,
az vtca felőli néhány négyzetnéterében
csinos kis üzlet kapott t'"tyJ. Vitrines pult volt
azivegablakos szekrényelőtt. A szekrényfelső tészénaz eg5rmásfelé forduló két gólya
Közleruéwek

csillogó dombormííve, a solingeni acél emb|émája volt látható. Sokszor megcsodáltam
őket kicsin1z koromban.
A mííhely szerény keretek között prosperált. Tulajdonosa sohasem lett nagypolgár.
Kjs házat vásárolt zz a|<koriMegy er en, a LázárYilmos utcában.
Munkáját a város közönsége és az
Ipartestület is elismerte. Hosszú ideig ennek
a nary tekintélyú szeÍYezetnekelöljárója volt.
Aki csak egy kicsit is ismerte ezt a világot,
tudja, hogy ez milyen megbecsülést jelent,
milyen szakmai, emberi feltételei voltak ebben a városban az ipartesttileti választott
funkciónak.
Ampenszám Ferenc az első világháború előtt, mikor önálló iparát elindította, családot alapított.
Fia, i$abb Ampenszám Ferenc, aki
1914-ben születetett, nemcsak nevét,de szakmáját, majd iparát is örökölte.
Csendes, szelíd ember volt, aki a We?
mekeket nag.yon szerette. Sokszor magyatázta, hogyan működnek a köszörűk, miért kell

Id,ősebb
AmpenszórnFerenc(1882_I 96,
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űz a kövekre' miért kicsi az egyik kő, miért
nary a másik, miért kell a köszorülés után
még megfenni a késeket, borowákat. Számomra öröm volt bemenni az üzletbe. Feri
bácsi, ahogyan hívtam' mindig szeretettel
látott vendégül. Küiönösen azután, hogy fiával együtt jötttink haza az iskolából.
Ahogyan édesapjának ereje fokról fokra csökkent, úgy lépett - fokról fokra - a he|yéte. LqjahaláIa után vette át hivatalosan is
az uzeln, az izlet vezetését.
Ekkorra mát a harmadik generációt jelentő legilabb Ampenszám Ferenc is ott állt
mögötte. Róla van a legtöbb emlékem, hiszen
(Mónus lllés, Komját
nyolc éven átaLőrinc
Aladár) utcai á|ta|ános iskolában ew osztály_
ba jártunk, öt éven át egy padban ültünk. Ferinek kitűn ő esze volt, kiilcinösen a matematika, majd a frzika, a mértan voltak az erősségei.
Igen jó tornász volt, a hasonló koruaknál mindig erősebb. Nagy dolognak számított, ha
birkózásban valaki is legyőzhette. Nekem so.
hasem sikerült. Azza| egyitt, hogy nag'yon
erős volt, sze|íó',vidám tetmészetíi gyerek és
ugyanilyen felnőtt volt.
Ahogyan az éIethozni szokta,,az áItalános iskola után útiaink széwá|tak. o a tech-

IfiabbAmpensztímFerenc(1914-1 986)
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nikumba ment, én a gimnáziumban tanultam
tovább. ő már akkor*a családi tradíció folytatásátakésziilt, előttem az orvosi pálya képe lebegett.
Mindketten elértük, amit magunk elé
tűztiink. Az éveksorán alig találkoztunk. Egyszebeg'rszer, még medikuskoromban bement"^ u üzletbe, elbeszélgetti'ink Ferivel is,
édesapjávalis' Elmondták,hogy ha szerényen
is, de még megy az ipar. Ahosy édesapjaidősödött, egyre több terhetvett át tőle Feri.
Nem tudtam családalapításáról, nem
tudtam gyermeke születéséről, nem tudtam
arról, hogy édesapja198ó-ban meghalt, nem
mdtam arról, hogy ő ádrette az iz|etet, nem
tudtam arról, hogy időközben súlyos betegség támadta meg. Küzdött a betegségge1,
p'óbáltu fenntartani az ípaft, a családot, de
végül fel kellett adnia, javakorabeli emberként rokkanttáváIt.
Hosszú-hosszú évek után kaptam egy
segélykérő telefont. N"gy baj történt. F ^ddig is nehe zen mozgó Feri elesett, éseltört a
gyógyszerektől elgyötört combcsontja. Ter*és"etesen azonna| felvettem az osztáIyom_
ra, éshosszas előkészület után megoperáltam
őt. Magam sem voltam bizonyos abban, hogy
még va1ahafelépülhet. Az ő optímizmusa volt
az, ami átsegített mindkettőnket a nehézségeken. Egyre inkább kezdtem hinni abban,
hogy még |ábra á||hat.Természetesen ehhez
ketten kevesen voltunk. De ott volt mellette
a|eánya, az édesan11a,az unokája, akit anynyit emlegetett.
Amennyire munkám engedte, mindig
leültem az ágya széI&e beszélgetri, feleleveníteni a fi atalságunkat, g.yerekkorunkat.
óriási volt a gyógyulásba vetett hite.
Lábra állt. Sajnálta, hogy vele családjában ez
a tisztes ipar kihal. Leánya, ha a mesterséget
nem is, de az emberséget,a tisztességetfolytatja tovább.
A betegség ezze| egyutt könyörtelenül
haladt tovább, és korán, tragikusan korán
elragadta koztiltink őt a ha|áI.
. Temetése olyan volt, mint az egyénisége.A nap sütött ránk, az idő vidám volt, és
a gyász, a rá vJró emlékezésismét összehoZott sok-sok olyan embert, akik több tiz éve
nem látták'egymást, bár leIktikben egytivé
tartoznak: újpestiek. !
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Dr. Gárdi Jenő, a rehabilitáció egyik első
szaktekintélye
Gárdi Jenő 188ó-ban született. Budapesten'a Pázmány
Péter Tudományeg"yetem
orvosi Faku1tásánnyerte el
orvosi diplomáját. Ezután
Újp"'t"'' telepedettle. A szegénysorsú,tiidőtuberkulózisban szenvedő betegek számára
ttidőgondozót, rendelőt létesített,
ahol ingyen
látta el a tászoru|őkat.Létrehoztaa tuberkulotikus felnőttek számára az első munkaterápiás intézetet.1933-bana ttidőtuberkulotikus
gyermekek részéregyógyiskolát létesített.
3_16 évesgyermekeketlátott el, 25 bent lakó
ésó5 bejáró gyermek részesültoktatásbanés
lelkiismereteskezelésben.
Az e|őbb említett,a felnőttek számára
működő intézménya Jőzsef Főherceg Szanatórium Egyesület újpesti rendelője volt.
Gárdi Jenő itt osztályos főorvosként tevékenykedett.Kollár Miklós telekadományozása
révénsikerült létrehoznia Hadigondozó Telepet, ahol elsőkéntindított el munkateúpiát
is folytató rehabilitációs intézményta tiidőbetegek kórházi gyígyttásakeretében.Az űgynevezettKollár.telep Újp"'t"',, a Barossutcában volt (a 105*107. szám alatt), a hajdani
épületma is áll. Az ingyenestiidőgondozó a
Jókai utcában működött.
Ugró Gyula monográfrájában errő| a
munkáról ígyír:,,Hazánkban ez az e|ső wógymunkatelep, mely Dr. Gárdi Jenő főorvos
emberbaráti szereteftel áthatott. ernvedetlen
munkálkodása folytán németésholiand példákon felépült.Jelentőségeabban rejlik, hogy
hosszúévekenát tédenségreítéltttidőbetegeknek megfelelő természetíí
ésmennyiségií
munka alkalom adatik, ami testileg, lelkileg
könnyítőleg hat, a beteg a végzettmunka ellenértékéveIsaját anyagi he|yzeténis könyn5ít,az államot pedig tetemesterhektől szabadítjameg.Jelenlegkétfekvőcsarnok,műhelyek, családi ésközös lakásokból álló lakótelep
ésegy dispensairevan a telepen.''IJgró G1rrla
Kiizlemények

az |93a-asévnéhányműködési adatátis közli:
,,Ú; b"t"g jelentkezótt2783;Rendeléseköszszes száma:28 898; Röntgenvizsgá|at:3066;
Laboratóriumi vizsgálat: 7450; A, í,j jelentkezők közül gümősnek bizonyrr|t 1825.,,
Az I930_I931-estanévben2398 tanuIőtvtzsgá|tak meg, közülük 33ó bizony'ulttuberkulózissal fertőzöttnek.
I936-ban a Magyar Orvosok Tuberkulózis EgyesületénekXVIII. nagygyíílésén
dr.
GárdiJenő ésdr. Vas Imre a tuberkulóziselleni
k{izdelem időszeríj'kérdéseirőlbeszélt.Foglalkoztak a tömegvizs gá'Iatokjelentőségével,
a
nyaralásrakiválasztottgyermekekfelülvizsgálatának szti}ségességével.
Hangsúlyozták a röntgenizsgáIat rendkívülifontosságát.Beszámoltak újpesti intézetük működésénekirányelveiről, elemeztéka munkaterápiakérdéseit.
Dr. GárdiJenő ésdr. Vas Imre Ujutak
a tuberculosis lehizdésérecímmel mindmáig
kitíínőnekminősíthető könyvet írt (Budapest,
1935).Az e|őszót minden idők első maryar
be|győgyászprofesszora,bárő dr. Korányi
Sándor egyetemi tanár írta.
Dr. Gárdi Jenő igazgató főorvost, a
szegényekorvosát Í944-benmunkahelyeről a
békásmegyentég|agyárbahurcolták. Orvosi
működéséttovább fo|yatta _ ezűtta|a szabad_
ságuktól is meg{osztottszerencsétlenemberpáriák érdekében.1944 )iitusában sorstársaival együtt deportálták Auschwitzba, majd
onnan a kauferingi táborba vitték,ahol a felszabaduláselőtt néhányőráva| halt meg.
I949'ben emléktáblávaljelölték meg az
egykori Kollár-telep főépüietét.1973, ápri|ís
10-éna táb|át áúte|yezték
dr. GárdiJenő mííködésénekmásik színhelyére,
aJókat utca I/a
számú'ház udvari homlokzatára.A fehérmárvánÉól kész:d.|t,
tég|a|apalakútábl án ez olvasható: ,,Hirdessee táb|aa mfutirha|á|thalt dr.
Gárdi Jenő, a kiváló ember ésorvos emlékét,
aki életétá|dozta az emberisés.fe|szabadításáétt.Újp",t, 1949júniushaváÉan.''E
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Dn. Krusre GyÓncy

A Dunakes zi-tőzegtavak
tól szeptemberig nfllnak. A növény ktilöna mé|yenalső á||ásű,megnyúltmaglegessége
hána, amelynekcsúcsándíszleneka sziromlevelek. Nagyméretíígömbszeríi,kőúja sokáig
díszída uzpartot. Gyakori méga feIú3nőwrága
r ágzatísédkender.
r étih:nénvésa fészekvi
amely a rákosi homokpuszták vizes élőhelyeiA növényi tápanyagokbangazdag,nitronek egyik utolsó menedékevolt. Az eredetileg
talajnemcsaka nagycsalánterjedésének
géndús
nagy kiterjedésűnedves területen buja növényterjeszkedőmade agresszíven
alkalmat,
i"re-t
e|.
Az
zet é|t,amely gazdag á||atvtlágot tartott
mínt az
kapnak,
lábra
is
ingoványos terület és a ny.áron tömeges szú- gaskórós gyomok
ény,a
dísznöv
ameúkaieredetű, kivadult
északnyogfajok távol tartottákaz embereket,így a vimagasaran1vessző.A nedvesebbrészekena fedéké|ővi|ágaa le gutó bbi évtizedeki g érintetl en
kete nadálytő ésa mocsári gólyahír is megjemaradt.
Az oxigénhiányos,pangó vizes |ápi taLai- lenik, éssásokalkotnakzsombékokat.
A {úzfákközül a fehérKtz, a törékeny
ban az elhalt növényi részeknem bomlottak le
szervetlen anyagokká, hanem a ta|aj mélyebb ffiz, a mandulalevelűKtz, de a ,,gömbös bokorrétegeiben a kőszénképződéselső lépéseként csoportú''t,iz|áp fogyatkozőÍaja,a hamvasfiíz
is megélitt. A bokorfiizesekmellett z 20-30
tőzeggé alakultak. A vastag tőzeg|erakődásokat
méteresmagasságotis elérő fehét{,íz,fehét
néhol az ember kitermelte, és így kisebb-nanyát ésfeketenyár alkot fíz-nyfu ligeteket.A
gyobb gödrök jelentek meg a területen. A mafíizfák kozé e|egyedika kányabangita,amely
gas taLaj,,,lznéhány hét alatt e|átasztotta a rr'éősszelérlelivérvörös terméseit.
lyedéseket, S a terület kis tavacskákkal
A tavaktól nyugati iránÉan szinte áthajellegzetes
a
és
kialakulását
A
tavak
gazdagodott.
|ápi növényzettel való benépesülését6-7 éve tolhatatlanbokorfiizesekhelyezkednekel, amelyeket érintetlenmocsár- ésláprétekszegé|yezmég bárki nyomon követhette a Mogyoródinek. Az erre kiránduló mégszépszámbanmegpatak ésa vasútmenti kavicsbányatavak közötti
találbatjaittazokatatermészetestársulásalkotó
azonban az MO-s
területen. 1998 első félévében
(pl. ördögharapta ftí), amelyek
növénifajokat
miatt a terület bokorfiizeseit
a,atőpá|yaépítése
nagyritkaságnakszámíta {őmár
előfordulása
ésKtz-tyáiligeteitV'lvágrák,anövényzetetaZitt
Ío|yó építkezéélő állatokkal együtt felégették.A tavacskákat város környékén.A térségben
törmeléktöbb ezer köbméter földdel feltölwe ttintették sek során a láprétekegyrészétépítési
megkövetkeztében
aminek
be,
kel
borították
el a fold színérő|.A súlyostermészetromboláseredeti
és
az
elszikesedése
kezdődón, a taLaj
tól csak kétkis tó menektilt meg, amelyek hatánövény.állománykipusztulása.A tavakatkísérő
raitól néhány méternyire, az Auchan áruházhoz
:,tzpatinövényzetetfő|ega nád ésabodnározó
vezető aszfa|tutná|megálltak a buldózerek' A
tömeges
aikotja,de egyespartrészeken
megmaradt élőhely a kavicsbányatavakatWsérő gyékény
ts.
a védetttőzegpákány
gát oldalában rejtőzködik. A tavakat síírííboAnádszegélygyakori növénye az ebszőkorfiizesek ésfíiz-nyárligeterdők övezik. Ha lelő csucsor,amely indás szárávalfelkapaszkodik
ereszkedünk a gát tövébe, akkor a fízfákközött
együtt
is, így több más növénr.{ajja\
a fíizfá|<ra
Yezető egyik ösvényen megközelíthetjük a vizet.
alkot.
jellegzetesiátyoltársulást
tőzeges talajon nedvességhezköA sötét színíÍ,
A sekély,20-40 cm-es vízbenkialakuló
j
elenik
növényzet
|ágyszáru
nagy
termetű,
tődő,
hínárnövényzetet Íő|egcsillárkamoszatgyepek
meg, amit magaskórósnak nevezünk. Az itt kizöldmoszat bonyolulalkotják.Ez a teleptestíí
alakuló magaskórós jellegzetes növénye a bora
miatt magasabbrendííhí
tabb testfelépítése
zas fizike, amelynek bíborpiros vírágai júliusA Dunakes zi-tőzegtavakat Úy
pest északi hatfuában találjuk.
Korábbana Mogyoródi-pataktól
majdnemDunakesziighúzódott
áZ a mocsaras, lápos terület,
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nárnövényekhez hasoniít, ami a felületes szemlélőt könnyen megtévesztheti.A tóban a fonalas
zöldmoszatok ésa forrásmoha alkotnak mégjelentős növénytömeget.
A tó gerinctelen állatvilága elsősorban a
wzi növényzethez kötődik. A csillárkát elkerülik
az álta|a kiválasztott kémiai anyagok miatt,
ezért g5íijtéskor a fonalas zö|dmoszatot és a
forrásmohát érdemes áwizs gá|nunk. E zek siírííjébengyakori az 5-L0 mm-es közönséges vízicsiga, amely héjfedőt visel a ta|pán, ezért a házába visszahilződv a képes el zárn i a báz b ej6tatát. A tóban gyakori még az élescsiga, a nagy
tányércsiga,a karcsúcsiga ésa naw mocsárcsiga' Kiölthető szítróormányáva| támadja meg a
puhatestííeketa csigapióca.
A tó nyílt vízben lebegő kisrákjai (r'ízi.
bolhák, kandicsrákok) rnellett a növénvzetben
gyakoriak a bolharákok és a közonséges víziászkák. A rovarlárvák kö zül a kétszárnyú,Iárvák
élnek nagyobb egyedszámban a növényzetben.
Közülük leggyakoribbak az eutrofrzá|ődó partszegélyeken a naw szervesanyag-tarta|mítwz
indikátor (je|ző) szervezetet,mint például a herelégyláwák,aredősszűnyog,azárvaszúnyogés
a katonalégylárvák. A fonalas zöldmoszat lakói
a kis termetíícsiborok és csíkbogarak, de előfordul itt a sárgaszegéW csíktlogár és az őriás
csibor is.
Ató ritka gerinctelen á||ataaz orvosi pióca. Nemcsak meleg vérííállatokon, hanem bé.
kákon is élősködhet, de ivarérettséseelőtt mindenképpen emlős- vagy madárverikell szívnia.
Az orvosi pióca színe igen vá|tozatos' néha díszes mintázatú.
A'tő vizébeaz éveksorán sok korhadó ás
és fatörzs került, amelyek a megtelepedéshe*z
|<tvá|őa|jzatot biztosítanak az édesvíziszivacsok
és a mohaállatok számára, Ezek a helyhez kötött élőlényekaz ágak vízbe merü|ő részéna|kotrak sárgás,barnás telepeket.Jelenléttik a láp
aszta vizének egyértelmíi' bizonyttékai. A telepes testíí állatok ősszel elpusztulnak, és csak
speciális szerveik élik túl a telet, amelyekből
tavasszal űjtaképződnek. A szivacsok esetében
ilyenek a fatörzseket borító 1 mm-es narancssárga gyöngysarjak, ésilyenek a mohaállatokvíz_
felszínenúszó fekete tartóspetéi,mely utóbbiak
csak tavasszal emelkednek fel a pusztuló telepből, hogy szétsodródva a vízen hozzájáruljanak
a faj elterjedéséhez.
Közlerntínvek

A gazdag gerinctelen áI}atslIágmellett a
terület gerinces állatokban is gazdag. A tóban
főleg naphalak éskesze gfé|ék
élnek,de a védett
kétélrííeket
is több faj képviseli. A farkos kétéltűekközül a pettyes gőte, míg abékákkoztil a
kecskebékaél a tóban. Tavasszal a tóba petéznek a környéken élő barna- észöldvarangyok is.
A hüllők közül a parti növényzetben tovakűsző vízisiklóval és a vízben heverő fatörzseken sütkérező mocsári teknőssel ta|á|kozhatunk. A terület madárhilönlegessége a csodálatos színekben pompázó jégmadár, ame|y a uz
fölé benyrrló nagy tíizfaágakról figyeli a kis ha|akmozgását a tóban. Ez a kicsiny tesú3baLászmadár oIyan jól érú magát itt, hogy gyakran itt
is telel át.
TaIát még reménykedhetünk abban,
hogy a két kis tőzegtó az aszfa|tttak és a horgásztavak szorításában rejtve maradhat a természetrombolókszeme elől. !

A két kis tőzegtő kükinbges élőuilógot őriz
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Volt egyszer egy lóversen}pá|y,
Káposztásmeg.yeren ma lr:.ár csak néhány
közterület elnevezése (Lóverseny tér, Galopp
ot.", Ügető utca) őrzi az 1910-es években
létesített lóversenypálya emlékét. Hajdan a
Megyeri Sportegyestilet miíködtette a pá|yát.,
amelynek alapítói közöa ott találjuk Károlyi
Lász|ő grófot is. A pálya mintegy fé| év.
századon keresztül fennmaradt, az |960.as

évekelejénmégedzőpályakénthasznáIták.Az
arisztokráciaversenylovaiszámárafenntartott
megyeri lóistállókban angol lovászok is dolgoztak,ésnemegyszerkerült sor a legények
féltékenyközött maryar_angolvetélkedésre,
esemény
tragikus
ségiverekedésre.Az egyik
emlékétaz újpestinépköltészetis megőrizte
PáncélGábor balladáiában.

Páncét Gábor bal|adáia
PáncélGábor, PáncélGábor
a javábő|,
kocsislegény
miértis e világra lettél,
sokakbújáraszülettél.

Kibe akkor éjjelvoltál
akire tisztát váltottál,
a pokolban égsenponá,
az|ett rajtam az ostorrá|,

Apád volnék,gya|ázná|ak,
4oyád volnék,siratnálak,
Ocsédvolnék,átkozná|ak,
Fiad volnék,tagadnálak.

De a könnyem még eloltsa,
tested takala a gyolcsa,
hej, a tested eztakarta,
de a bűnöd elárulta
tégedvitt abítőÍára,
engem a nary áwaságba|

Babád vagyok,mit csináljak?
olelgetem az ág5rtádat,
az ág5,fádat,a párnádat,
v érbe áztatott ruhádat.
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Dr. Czetr István
Dr. Czeti Iswán Ujpesten ellenéreanary gazdzságiilágvá|ság éveialatt
született1908.március5-én. ennéliobb aiánlatranem számíthatott.
,i,
h'desapja szabómesA városi szeretet- vagy más névenszeter volt. A Sopron melletti
gényl.Áz190ó-ban került Ujpest rulajdonába.
Ujkérről származő ifú ipaA nagyközségCsekonics gróftól vásároltameg
ros a közeli Ács kc;zsegbőlnősült, feleseplvea Baross utca 100. szám a|atti ingatlant, ahol
ve Dulay Jolánt. A házaspár Ujpestre koltoberendeztékaz új szociális intézményt.
A szezött, ahol az öná|Ió szabómester biztos megélretetház egyemeletesfőépületből ésegy földhetést remélt. Felesége a pamutipaú vá||alat szintes melléképüle
tbő| á||t.Ez utób biban kahelyi tizemében helyezkedett el. Iswán nevíí pott helyet az orvosi szo|gá|at:
lakás,a felügyegy*ermehik korán árv aságra jutott, mindössze
|ői szá||ás,valamint öt betegszoba,női ápoltak
kilenc hónapos volt, mikor édesanfa eihunyt.
számára.A férfiakata főépületnagyobbkórter.
A kisfiút ezt követően a vidéki nagyszülők nemeiben helyeztékel. Az intézmény
orvosi felüvelték,csak édesapjának19L2-ben történt új- gyeletejeientős szakmaifeladatvohtaz ifiú dr.
bóli nősülésétkövetően került vissz" Újp"'t."'
Czeti Iswán részére,
hiszen L26 idős embert
A család szerény körülmények kozott é|t, az
kelletr győg5nania,nem beszé|veaházi ápo|ásArpád úton.Id. Czeti Iswánt hamarosan besoban részesüIőkÍőI.
rozták, ésa trukovinai frontra vitték. Fia ezekAlig egy éve|átta e| hivata|át,mikor az
benaz évekbenkezdte eltanulmányaitaz Attintézmény a fenntartó város ellenőrizte. L
la utcai elemi iskolában. Tanárai felfigyeltek
delegált bizottság egyik tagja volt Kelemen
az é|eseszű, törekvő gyermekre, ésjavasolták,
Gyula képviselő-testiiletitag is. A városatya(a
hogy tanulmányait ne a társadalmi helyzetéN"gy Imre-kormány későbbi bebörtönzött
nek megfele|ő po|gári iskolában, hanem a heállamminisztere. akiért dr. Czeti Iswán szót
|yl gmnáziumban folytassa tovább. ^z ir}ÍI emelt) elképedvehallotta, hogy az ifiú orvos
Czeti Iswán a Könywes Kálmán Gimnáziumfrzetéseelmarad a konvhai alka|mazottakétól.

ban is remeki.il megállta a helyet. Az iskola
legjobb totnásza volt, a pá|yája legelején álló
Farkas Iswán tanár pedig mentorként pártfogásába vette a náIa alig pár éwel fiatalabb növendéket.A hagyományos tanár-diák viszonyból idővel életre sző|ó barátság lett. Részben
az ő ösztönzéséte jelentkezett az Í926, éi
érettségiuzsgát követően a budapesti orvostudományi eg'yetemfe' ahol szintén a legjobbak
kőzé tartozatt. Már az egyetemen elkezdte tudományos kutatásait, s ötödéves hallgatóként
megkapta a rangos Arányt-pá|yadíjat. Ennek a
kittintetésnek köszönhette első munkahelyét
is. Az újpesti városi képviselő-testiilet hírét
vefte aZ ambiciózus ifiú orvosnak' és1932-ben
kinevezték őt a Baross utcai szeretetházintézményvezető poszrjára. A létesítménybenszolgálati lakás mellett teljes ellátás és havi 50
pengő fi zetésvárta az általános orvosi végzettségiíszakembert. A kiváló minősítésíídiploma
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ígykezdeményezésérea hivatal duplájfua, száz
pengőre emelte a tiszteletdíját.
Czeti Iswán doktor 1933 februárjában
megnősült, a RákospalotárőI származó Pesztalics Anna tanítőnőt Yezefte oltár elé, eskiivői
tanújuk a már említett Farkas Iswán tanár volt.
Házasságukból három gyermek született, Anna, István ésMária nevííek.A család továbbra
is a Baross utcai szolgálati lakásban lakott' A
csa|áóÍőinnen járt át a közeli városi kőrházba,
ahol a kórbonctani részleg vezetője lett. Közben folytatta az eryetemi évei a|att megkezdett kutatói tevékenységet,ésfelfedezte egy a
szívgyőgyászatban használható szer hatásmechanizmusár A gyógyszett a debreceni egyetemen Törő ésMikó professzorok dolgozták
ki, idehaza Corhormon, Svájcban Recusen
néven gyártották az orvosságot. Czeti doktor
időközben gyermekorvosi szakvizsgát tett, Uj pest megbecsült gyermekgyőgyászává váIt. Az
űjabb végzettség megszerzésére az indította,
hogy első gyermeke súlyosbeteg lett csecsemőkorában.
A második világháboru nebéz éveiben
derekasan állt helyt. Mikor Pesta László tisztiorvosnak a diszkriminatív törvények miatt bujkálnia kellett, ő vette át a asztségét.Számos
ember köszönheti életétdr. Czeti Istvánnak
mivel rokkantsági igazolásokat adott ki' megmenwe sokakat a frontszolgáIattő| vaw a
munkaszol gálatosok sorsától. Saját lalcísán bújtatta Flesch Armin zsidó orvos kislány unokáját, H;á|ás pártfogoltjai a háborut követően elsők ktizött igazoItákőt a háborus bűnöket vizsgáIőbizonság e|őtt. t945 ,,tán az Ujpesti Rendelőintézetben dolgozott . 1945 februárjában a
Dunába robbantotr hidak mögött feltorlódott
zajLő jéga foIyó űgát á|Ita. A medréből kilépő
víz elöntötte az aLacsonyanfekvő újpesti Megyer városrésztis. Dr. Czeti Iswán gyermekorvos jó bará1áva|, dr. Iswánfr' Ernő állatorvossal együtt csónakkal mentette a rászorl|őkat.
1956 forradalmi szele az IJjpest-szerte
ismert orvost is magával rugadta. Lelkesedését|átvaavárosig5rőgyászaaintézményekforrydalmi bizottságának elnökév é vá|asztották.
O ebben a minőségében a jőzan. higgadt hangot képviselte. Nem éngedte, hogy számon
kérjék egyes kollégáin a párttagságukat, azt
hirdette, hogy a nehézidőkben minden ofvosra szükség van.
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A forradalom leverésétkövetően megindult a megtorlás. |956 decemberébenletartóztatták.Avád - mivel a forradalmi tanács elnökeként végzett'munkájában nem akadt kivetnivaló - feg1werek rejtegetése volt' A hír
hal|atára az újpesti gyárak üzemi tanácsai felvették követeléseik kőzé a Szeretett orvos elleni eljárás megszüntetését.,az újpesti orvosok
pedig egy emberként álltak mellé. Az alábbi
levelet írták a belügyminiszternek*:
I

&gy@Bs.6t
ts@DotaEl
?rÍtrtoÜ
bctá&Etli]tor
$:*".!ú

EEt.

4ESllltr_

Árdt$ott
uáilrt.8.lo'D*1otól.
mto!
títt*kogE.E
Ú
tüi.LhÉ
|6Ét
fóor'yó!
h.rHeabt.'rtúrE
Yi5'étrt
aeltü
clGrctci
ií
tsloE}iitt.b.
b.Eürtcb.
Éíltl
1al5Áió1
!1vÍtt.I.d.tÜtb.!
bá.gEfllt
lfltatált
tÉrtott&Ü.
tEdo!á!ílt.I
r.q:L
t.!ürl6
rl.iot
!ílf
ur
tlláttaE..
Íc1c16q!.gí!&
11 omlcx
trllr!
üA.t.}E
H'.
októb.'
z'.4
á.lhtlEL'hosr
*t9 ÚJ'.t-Ep!él
.r.tü*
kocléit.t{..lB'I t. beüo'lottól'
vdB9ltüL
l,}ÍttdÜ$|
áli8l.
.16trt
rBL.t..
!fi|mBÉ
}cl.Jtrtrtjilx'b'&r
}ErÜtt&t
olye
ot9o. a;lui.etl
trJrp].

r.Jt!.rtu'tagl .ás

ffii."*$n"*:í"ffiilyg'li:s**ffil:ot

Íí!ó!ü!t

ü

t1']'9t.}.r

üffiH!

E4!áGr

.p

ntr.tü.Bg

!{w.l'
!l+q!t. Í.1tÜrÖ4s" -r]"rJla g íu.td afugt r hrté.l31-loÜag.r
lü{ttáE b. é! a töíéa'|r JÖg n.t$!!bé"r! 'olyta!r{} Íc etlru u

.L!á!í!t..
lÚaéü
.l'látl.dt
onorí

Ehát
ó'ttliB
EJBgo&tBE
€rr

EÍtplt'19'6.il.o!!b€ '

a i.ét b!tr]s.
'óg.dhcÍ5ltl..
&'

ilil.gl"át1e

x'rüI€i

8.

8-

Jcl*cq l-ru/

,-

*t€ a +

}r,+1#{*fi1á--.|f .+.}:l
,t-. gt4d*. i..f

á" ,./;,-,t

9;,." ,{"-7'z-.--

b,. ,7< ,j"Z/+ )2,

W4!/L"?

-

z-.

e- -tit*l+2 ;Xr7,

*#'{

,t, ,*i.: V 1..7:L,
* to
7í.4J
a t*.--<-

4trL"4l;-r"Xo-y-i

vtl^,
"Qal!'llÁ;
t!'W-a,t*ek:< la

t+|,^;|2'fí-",,r."-:
lv ' f\4aioa-

,14,

9--l',

?---:
4
,-+r<L'
l7,2-dlnil
'
^)V Ee;&-'( * ?'l'k"=;^1,'+*.,
*21

u''7

Dr. Czeti Iswánt _ ta|án a fellépéshatására is _ pár nap vzsgáIati fogság után elengedték. A hatalom azonban nem felejtette
eI. |957 júniusában_ nyaralás közben, családia előtt _ Ietartőztarták, Kistarcsára internál-

Híru újpestiek

ták. A büntetőtáborban egy behigyminisztériumi oryos jóvoltából a gyengélkedők tábori
kőrházának vezetője lett' Annak ellenére,
hogy az internálótáborban is hivatását q'yakoto|ta, ez gyötrelmes időszakva|t, számáíá.
1957 novemberében fogságát házi őrjZetÍe Yá|toztatták. Hazatérhetett, de újpesti
áLlásátfel kellett adnia' Ezt követően nyrrgdíjazásáig a rákospalotai rendelőintézetben dolgozott, fenntartva újpesti magánpraxisát'
19ó1-ben átadta a Baross utcai szolsálati laká-

sát, ésa Kassai utcába költözött családjával.Itt
é|t 1979 áprilisában bekövetkez ett ha|á|áig.
Az újpestiek körében ismert és elismert
Czeti doktor, a gverekek rajongott Pista bácsija a Megy.eri úti temetőben' családi sírban
ny'ugszik. pmegye népes csa|ádjakorében jelenleg is {Jjpesten él.

* A dokumentumot
Bleicherné Ghira Rita bocsátotta rendelkezésünkre.

Tibany ldtképe a bencésaptítsóggal Ludwig Rohbock aízfesttnényén

Annak ellenére, hogy dr.
Czeti István egészélete Ujpesthez kötődött, volt egy
település,ahová - ha csak tehette _ elszökött a városi
forgatag elől. Tihany, a Balaton gyönyőríi' fé|szigete családja és jómaga számára mindanynyiszor menedéket nÉjtott.
A tó fölé magasodó hegykripon mát a
kora Arpád-korban bencés apátság emelkedett, de csak a 19, század során vált a kirándrrlók kedvelt célpontjává a telepüiés.A híres ,,tihanyi visszhang'' és a barokk apátság1templom mellett csak fokozatosan váltak ismertté
az egyéblátványosságok: a gejzírmező hárommillió éveskripjai, valamint a barátfakásokként

Híres rijpesriek

ismert barlangcsoport, amely Közép-Európa
egyetlen fennmaradt remetetelepe. Utóbbi területére még I. András hívott bazi|ita szerzeteseket orosz földről.
A nyaranta hangos Tihanyi-félsziget
csendes falvai nem eg'y neves embert vonzottak. Németh Lász|ő és Borsos Miklós Sajkodon' Illyes Gy.ula Kopaszhegyen lelt menedéket a világ zaja e|ő|.Dr. Czetl Iswán a közeli
Gödrös üdülőtelep egyik ódon nyara|ójában
töltötte legkedvesebb napjait, hog:y jó barátja,
a szintén újpestíJoszt Jőzsef fiil-orr-gégész
szakorvos társaságában hódoljon a horgászat
szenvedélyének.A tihanyi Gödrös igy viItÚjpest mellett dr. Czeti Iswán életénekmeghatározószínterévé. il
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Szorrősv Merremvg

Ibsennel vallja: írni ann}rl mint állandó belső
bíráink előtt állni, sohasetn hazudni
December I4-én tölti be 95.
Szepes Mária írónő,
éIetévét
Papír Sándornak, az újpesti
Népszínház a|apítő igazgatő-

't-ú'{q.iffi
jának |eánya. CsaIádja 1909
és1913között Ujpestené|t,előszőr aTavasz,
majd a Deák utcában.A jó néhánysikeres tués transzcendensvidományos-fantasztikus
|ágga|foglalkozó mű mellett nevéhezfíiződlk
gyermekkorunk kedvelt olvasmánya,a Pötyis. Ez alkalomból
työs Panni címűmeseregény
éshosszúéletetkíköszöntjük jő egészséget
várwa az írőnőt.

_ Kérem, meséfen a szülői bózről! Hoglan
kötődik Ujpesthez a csalód?
- Edesanyám Beregszászon született
1883. február 28-án. Kornai Margit néven
mezzoszoprán hanggal sikeres énekesnő, szí-
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nésznőlett. Emlékeimet nemcsak személyes
ratapaszta|atból,hanem az ő eIbeszÉléseiből
Marihoz
Tőle
tudom,hogyJászu
kom össze.
is 1árt magánőrá|<ra.E szenvedélyesnagyaszszony annyira megszeretteanyámaghogy kéis vállalt rijpesti
sőbb még vendégszereplést
szüKecskeméten
Edesapám
színházunkban.
Ietett t877. február 25_én.Fadrusz Jánosnál
tanulta ki a faszobrász mesterséget,csak kéSikeres táncos-komikusként
sőbb lett színész.
egy társulatbanszerepeltanyámmal.Szerelem
lángolt fel kozotttik. Anyám nem tudta, hogy
kicsapongó természetemellett súlyosanbeteg
férfrhez köt: az éIetét,aki ilríkorában egy
légyottrólvaló menektilésközben kiugrott az
első emeletről, s a feje megsérült.Az ekkor keletkezett mélyedésnyomta az agyát, és nagyobb éjszakázás'pezsgózés:utána megduzzadt ereitől görcsrohamok kínozták. Apám
tagadta, hogy epilepsziás. Sorsszeríí,hogy
artyám az eskiivőjükig nem tapaszta|ta ezt.
Apám ebben az időben aMagyat Színhánban
együtt játszottFedák Sárival, Ráthonyi Akossal. Családunk lakásgondjaitoldotta meg a kíná|koző alkalom, ho gy Ujpes ten színházatbé.
relhetnek. 1909 e|ejénköltözttink egy szép,
nagy kertes villalakásba a Tavasz utcába.
Anyám édesapámminden gondjában osztozotti szeÍvezett,hitelezőWeI tfugy alt, újdarabokat vásárolt, színészeketszeruő dtetett, iátszott... Az a szírtházTbába olyan szentélye
volt, ahol a művészekkomolyan vettéka hivatásukat. Apám az al&ori színházi világban
hamarosanfeltűnt kivételesjel|emábrázolótehiteles maszkjaival, egyénisége
hetségével,
szuggesztivitásával.Ko||égái haragudtak rá,
mert amint megjelenta színpadon,,,senkimás
nem élt mellette''. Harminchárom évesko1911-benhalt meg'
rában.
.Édesapám
kíilön-ös ember lehetecr.
Túlfeszült, nagy Íantaziáií...es beteg. Egészen fi atalorrreszketegaggasq'ánokatalakított
őrznk róla. Komihitelesen.Több fén1'képet
Interjú

kus alkat volt, de annak ellenére, bogy pá|yája
néhány rövid esztendőre szűkiilt, szinte üstökösként ragyogott Íe|a század eleji fővárosban.
Ya|ó)ában drámát Szeretett volna játszani. Mikor meghalt, éjje|iszel<rényén
ott volt a Hamlet agyonforgatott' szamárfiiles szövegkön1ve'
Annak a címszerepérekésziilt titokban.
Anyám két fiút szült Papír Sándornak.
Mikor a nagyobbik gyerek az akor méggy6gyíthatatlan,,torokgyíkban', kiskorában meghalt, engem hordott a méhében. De akkor
már rémülten, kiábrándultan tudta, hogy micsoda csapdába került. Félt, hogy gyermekei
öröklik apjuk betegségét.Semmiképpen nem
akatta, hogy megszülessek. Forró fiirdőkkel,
kininnel próbálkozott, de én makacsul méhe
magzatwzébenmaradtam. Édesapám szerelmi
ügyei, kétes viszonyai is tudomására jutottak'
Mégis, a gyermekelhajtási kísérletektől szédelegve, halott kisfia utáni sajgó gyászában végül
átengedte magát a vt|ágra Wvártkoző élet kovetelésének.Az a babonás remény kísérteme,
hátha magzatáb an,,Pityukát'' kapj a vissza. D e
egy apró, fekete hajú kis vakarcs Lánygyerek
sÍrt fel mellette. Nugy csalódás lehetett neki.
Edesapám viszont ujjongott. A felvonás végén a színházban oda is kiáltotta a tapsoló
közönségnek:,,Lányom született! Lányom
született!''
_ Hogtan erulékszikaz újpestiNépszínhdz
életére,hiszen, gondolom, összefonódott a magánésktizéleta szülői bdzban?
- Sziiletésem után a fiataloknak kapóra
jött a már említett újpesti lehetőség. Minden
színészbené|a vágy, hogy valamennyi szerepet eljátsszon, amiről álmodott, s a szereposztásbarajtakivül ne szólhasson beie senki. Kölcsönöket vettek fel. A Tavasz utcai lakást pazarul berendezték, Apám joggal számított rá,
hogy rajongói a perifériára is követrri fogják. S
ebben nem is csalódott aszínházrövid ttindöklése alatt. N"gy társulatot szerződtettek,
amelynek többek között tagja vo|t Neményi
Blanka, Somogyi Kálmán, Somossy René,
Szöregh Gyula, Göndör Aurél, Szentes Jankó
ésmég sokan mások, akiknek a neve talá|hatő
a két színházi szezont magában fogialó újságjuk 191I_12-es évÍo|yamának bekötott
pé|dányában, amelyet átadtam Gobbi Hildának a múzeum részére,hogy el ne vesszenek.
E kÍilcin lapot a fiatal HarsánytZsoltszerkesz-
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tette. A népszerííkiadvány bzárő|ag az újpesti
színház ügyeivel foglalkozott, társulata tagjairól fotókat közölt, ésmég rólunk, ,,a kis Papírokról'' is megjelentek benne apró, színes
sztorik. Harsányi Zso|t a|á<oriban beleszeretett anyámba, a primadonna ,,dirinébe''.Édesapámtól szabályosan megkérte a felesége kezét. Harsány"t Zsolt meglepő aján|atát mindketten nevetve elutasították.
A színház urágzott. Valamennyi mí3Íaj.
ban eredeti bemutatókat tartottak' J átszottak
francia vígátékot, népszínmíivet' nag.yoperettet, drámát. Szobáink falait ezüstözött, atanyozofr, selyemszalagos babérkoszorrik borították. A bejárat előtt esténkénttolongtak a
bérkocsik, magánfogatok. A színház zenekarát
jó karmest"' di.igá1t" . Divattá vált Újpesme
látogatni Papírék elegáns |<tsszínházába, ahol
mindig te|t.ház volt, s az e|őadásokat kitíínő
színészek,ügyes rcndezőkvimék sikerre.

Míítermi felaétela tesnérekről
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A társulat ta$aikijzé tártozott
a fiatalBaloghBélais. Széptenor hangú,muzikális, gumilabda-könnyedséggeltáncoló
bonviván volt, aki tehetségével ellensúlyozta ktilönös, nl$!l szögletes formájú' cytanói orru arcát, amelytől minden
karikaturist a cer,azájaviszketni kezdett. Aoyámat már akkor, apám életébenmessziről csodálta, de nem is álmodott arról, hogy életük
valaha összekapcsolódik. Anyám karcsú, izmos, félszeg és nagyon ifú kezdőként emlékezett rá, akinek a szemétmindig magán érezte, mikor a színpadon próbált. Akkor is bement a nézőtérre,amikor neki nem volt jelenése.Nem iilt le. A homályban távolabb, egy
földszinti páholy peremének támaszkodva,
némán figyelt. Anyám sohasem volt szép,csak
színes, okos, kellemes egyéniség. Ezüstös
hangszíne, nagy szemhéjú,melankolikus pillantásúszeme' középen elválasztott, sötét, fényes haja, aprő lába, fehér karja, keze és
válla, míg fi atal volt, lényétvongyi)ngy{ényíí,
zőan romantikussá tette. E ,,regényhősnő''
nimbuszát fokozta, hogy sokan tudták a környezetében,házasságanem boldog. Pedig szeretett nevetni' és tudott nevetni. Egész társaságot elszórakoztatott. Szellemes mondásait
Harsányi Zso|t fe|jegyezte, és közölte a színház|apjában,
_ A színhdz a csalódi életrészeaolt, de a
színpad uólt-e jótőktérré az ön szómóra?
_ Mi, apróságok felléptiink néha egyéles emlékem saját
egy darabban. Ktilönös,
szereplésemfi| _ ta|án a Cigányszerelem lehetett _ az instrukciók ellenére elkövetett öntevékeny epizódom. Anyám sokgyermekes cigányasszonyt játszott benne. Porontyai orgonasípszerűen sorakoztak mellette. Szövegemet betanították, és én pontosan el is mondtam: ,,Ehes vagyok! Ehes vagyok!'' Anyám
tám szó|t:,,Te vagy a legkisebb, ós te csinálod
a legnagyobb lármát,,' Mire én: ,,De én vagyok a legéhesebb|''Oriási taps tört ki. A színpadot teledobálták virágokkal és cukorral.
Anyám fogta a kezemet' de én kicsavartam
fal anryi u jj aimat a szorításábő|, e|őr e szalad tam
a rivaldához, szoknyámat kétfelé csippenwe
mélyeket pukedliztem, hajbókoltam' Senki
nem mondta, hogy ilyesmit csináljak. A taps és
nevetésfokozódott. Mindmáig tíínődöm rajta,
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miféle atavisztikus ösztön haitott, noha a színpad nem vonzott később,pedig tehetségemés
módom lett volna rá,hogy e tészegítő,mostoha éskegyet|en pá|yára lépjek'
- Milyen uoh gterrneknek lenni ebbena
kömyezetben?
- Szüleink életmódja elkerülhetetlenné
tette, hogy bennünket a szemé|yzetneveljen'
Ok formálták viaszlényünket saját zavaros, érzelmes, ellentmondásos egyéniségükszerint.
Róza, a szakácsnőnk ,,kislánypárti" volt. oltöztetett' fésült, dédelgetett. Mariska nevelőnőnk a bátyámatszerette jobban. Férfibolond,
egza|tált, gátlástalan nő volt. Kicsi, sovány és
nag.yon szeszélyes. De értett hozzá, hogyan
kössön magához bennünket mókákkal, kísértethistóriákkal s hangulata szerint csípős pacskolásokkal is. Kipirosodva égett tő|e a meztelen fenektink. E hangulatok viharos szerelmi
ügyeitől fiiggtek' Szikkadt, nimfomániás lényében volt valami szuggesztivitás. A furcsa az
volt, hogy bátyámmal együtt imádtuk a rémhistóriákat, soha nem teltiink be velük, s rejtélyes módon szerettünk félni. Ennek több jele
is volt egészenkicsi korunkban, de szerencsére értelmiink fejlődésévelkinőttük.
_ Hog,an ólték meg édesapjukkorni elaesztését?
- A mélymúlt homályából tragikus
ha|á|a körüli események némely töredéke is
felvillan bennem. Nem tudtuk, mi történik
körülötttink, de éreztük a itko|őző feszültséget. A felnőttek lehalkították a hangjukat a közelünkben. Sok ember vonult át a lakásunkon.
Sötét selyemruhába, fátyolos kalapba öltözött
asszonyok felkaptak, összecsókoltak benniinket. Arcunk nedves lett a könnyeiktől. A férfiak a hajunkat simogatták. Nagy zacskő cukrot
nvomtak a kezünkbe. Mi a Mikulásra kapott
puttonyos' szakállas télapót hurcoltuk, mutogatnrk, és gvomorrontáSig tömtük magunkat
csokoládéval. Senki se törődött .t'elünk, nem
szóltak ránk, nem vették el tőlilnk a tul sok
édességet,mint máskor. Azután hilönleges
napra virradrunk. Atvittek bennünket a szomszédba abátyámmal egyidős Berényi Pubiékhoz, ,Játsszatok!'' - mondták idegesen, s magunkra hagytak bennünket. Ez nyt|ván a te_
metés napja lehetett, Azt. mesélték később
Mariskáék, olyan tömeg szorongott a temetőben éskörülotte is, hogy néhányan rosszul let-
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tek. Több kocsi vitte a hatalmas, szalagos koszorúkat. Pes*ől is jöttek gyászo|ók, rokonok,
barátok, tisztelők, kollégák, újságírók.' ' és
szerelmes nők, akik még évekig hordták apám
sírjára az é|ő, piros rózsacsokrokat. Ki emlékszik erre ma rajtam kívül? Hová lett apám tíizijátéksikere és hírneve? Apánk eltíínt az é|etünkből. Környezettink
elhitette velünk:
messzire utazott. Csak később tudtuk meg, mi
történt vele való j áb an. Ha|áIa éjszakáiánis haj nal felé tért haza, lefekiidt, agyonpezsgőzve,
za|datoftan, és rájött a görcsroham. Rángatózásában arcra fordult, ésbelefulladt a pátnájába. Az orvos legalábbis fulladásos halált á||apított meg. Anyámat rettenetesen megrázta ahít,

A haláleset után a színház
apám emlékéredíszelőadást
rendezett' An.vám talán e felénkirányuló részvéttel,
népszerűséggelakartabizonyta-

ni a hitelezőknek, hogy ha engedik, a színház
tovább élhet. Remélte, több tiirelmet tanúsítanak, s kap némi haladékot, ha|átják, hogy a
társulat az ő keze alatt is mííködőképes. Egy*
éhes óriáskígyó ketrecébe dobott nyrrl tobb
eséllyel könyörgött
vo|na az é\etéért,
mint ő.
L dísze|őadás csúcspontja egy fekete és ezüst
drapériákkal díszítetté|őképvolt a színpadon,
apám egy óriásira nagyított fényképével.
Anyám dobogón á||t, gyászruhában, fátyolosan. Mi kétolclalt, Szorosan hozzásimllva.
Fogta a kezünket. Lelkiinkre kötötték, nem
szabad megmozdulnunk. A ftiggöny széthűzódott. Halálos csend támadt a nézőtéten.Azután kitört a taps' a zokogó é|jenzés.
Akkor én
megint csináltam valamit, amiért utólag nagyon szégyeIltemmagam.Báqám évekig csúfolt miatta. A taps okozta. Lz é|őképhároméves kislány szerep|ője meghajolt olyan méIyen, ahogy csak tudott. A taps fokozódott, de
a zokogást nev€téSmor aj vá|totta fel. A. színház
még néhány hónapig ktizdott a|étéért,azután
nekitámadtak a hiénák, ésminden mozdítható
& tékétszéttépték,elhurcolták fi||érekért, át _
verés ürügyén. A színház felszámolása :utár'
már nem volt értelme újpesti tartózkodásunknak. 1913-ban visszaköltözttink Pestre, a Rákőczi ít Sl-es ház ötödik emeletére. Anyámnak dolgoznia keliett. Csak azt csinálta, amihez értett:énekelt, magánszámokat adott elő a
Jardin nevű mulatőban, az atrrkormár egyre
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szaporodó mozikban s azErzsébet köruti Royal orfeumban. Lemezfe|véte|ei is vannak
abbőI az időből.
- Tapasztaham, hogt nngyon elfoglah, ma
rnia el fo gla l k oz i k, ír.őnő ?
_ Mit csinálok ma - kérdezi _ egy
i|yennagyfiíi élet trtán, mikor mííveim áttörték már a nyugati nyelvek falait? Angliából
éppúgykapok hálás leveleket, mint Ausztráliából' Kanad,ábő| telefonokat, Iátogatókat,
mint Münchenből, ahol készül a Vörös
oroszlán című egyik legnagyobb könywem
12, I<ladása'Magyarors zágon é|ek,özv egyen,
Gyen56 évigtartó' gyönyörií házasság:u;.;án.
gülő testem, megromlott látásom ellenére
dolgozom. A szellemnek nincs kora. A Szintézis S zabadegyetem egy1k főv édnökeként az
összefu ggések tudom ányáva| foglalkozom.
T aníwányaimnak diktálonr életmíívembefejező kóteteit. Levelezek, riportokat adok.
Telefonom titkos' mégis sokan rám találnak
tanácskérésselésköszönettel azért,hogy írásaim segítségével
megoldották súlyosproblémáikat. En pedig nyugodtam várok a kiiszöb
előtt. Tudom' nem éltem hiába' Ü
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