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A tornyos villaépületfalai
között a társaság igazgatőia
keresi a nyugalmat, míg
gyermekeinaphosszata fa*
lépcsőkönrohangálvakergetikegynást.A
manzárdből már régkitiltottákaz aprónépet' a rejtélyesszoba ezértá||andócsábítást jelent.onnan a legszebba kilátás!Ha
az ember felkapaszkodika tető a|á, tiszta
időben a Szunyog-szigethatárain is tul,
egészenaz óbudai tenrplomkeresztjéig
ellát. A kert végében
a Duna hordozza ahíreket' A papa Isternek hwja, akárcsak a
cégét,amely kutakat és csővezetékeket
építUjpestnek.Köröskörül kertészlocsolja a frissenVetettfíímagot,
ésa postáscsak
kerékpárraljut el ide a főpostáról. A gouvernantea kézbesített
cégesborítékra
pil-

lant, ésidőmértékesverskéntolvassaa feladót: Compagnie Généraledes Conduites
d' Eau Liége Belgique..' A postabélyega
térdnadrágoskisfiú albumába kerül, az ötvenéveskoncessziórő| sző|ő iratok pedig
az igazgató ésa polgármester páncélszekrényébe.Mindenki komolyan gondolja a
megállapodást. Csak a Duna _ ahogyan a
pape mondja: Ister _ sejti bölcsen, hogy
egy törvény miatt, télrévszázad múlva az
igazgatő már nem lesz ura a tollvonással
államosított cégnek.A tornyos épület ma
is megvan; a kertészt,a postást' a gouvernante-t ésa tobbieket már elfeledterég...
Csak egvetlen szereplő maradt még a régi
társaságból: a kert végébenterpeszkedő
Duna... avagy Ister - ahog-y-a papa mondaná. n
Rojkő Annamtíria

Palota-I.Ij pest vasútja
,,Panasza m. áll. vasutellen.Jó idejemar,
hogy a Palota-Ujpestállomásona reggelivonatok nem a legnagyobbpontossággalindittatnak.
Igy a reggel7 &a20 perczkorinduló vonatren*
desen néhányperczcze|későbbenindittatik, ez
napokon kedvező iőőjárás mellett, ktilon kéjvo- az:|tánutktjzbenmég2-3 -szormegáll ugy, hogy
natokat fog forgalombahozni Budapestről K.
az utasokrendesenegy negyedórai késedelemközönségtől annyira megkedveltRákos Pa|otá- mel érkeznekBudapestre,a mi a hivatalnokokra ésvissza.Az e|sővonatmár ez évtáptiI2i-én nak sok kellemedenségetokoz. Azt hisszülg
fog indittatri. - IndulásBudapestről:Délután4
hogy ebben a villamos korszakbana gőzvasuak
órakor, Rákos pa|otáró|vissza:Esti 10 óra 10 pontosságárais kellene egy kis figyelmet fordi.
perczkor.''(UjpestésVidéke,188ó. április 25.)
tani, mert ktilonben rosszabb közlekedési eszhalál
torkában.
Kedden
hajnalban
közzé
vá|nak,mint a n1'ugalombavonuló lóva,,A
három órakor az oszták-magy^Íállamvasút sut volt.'' (Közérdek, 1897,janvár 17.)
Rákospalotáról Budapestreelindult egyik tar,,Palota-Ujpest,mint gyorwonati megtalékmozdonya,Ujpest és Rákospa|otaközt,
állóhely. A rákospalotaiakat,meg az ujpestieket
illetve az ujpesti főut végén|évőát1árőná|egy régenbosszangaaz, hogy a gyorsvonatPalotaYatga András tulaidonát képezőésSzerző I|- Ujpestrek csak,'fiitytil..,de nem áil meg.Pedig
lésáltal hajtottkocsit e|gázolt.Az e|gázo|ása|- mindig akadnanéhányfelésleszálló utas,mert
kalmával a kocsi teljesenösszetört, a lovak pe- Palota-Ujpest ma már népes állomás. Mint
dig agyonzuzattak.A kocsisnak,a ki ktilönben
halljuk' ugy a rákospalotaiak,mint az ujpestiek
a kocsin ült, csodálatosansemmi bajasem törmozgalmat fognak inditani, hogy a g'yorsvonat
tént.A szerencsédenséget
állitólag az okozta, állomásunkonmegálljon.A mozgalom érdekéhogy a mozdony a rákospalotairemiszből minben közbenjárnak Wolfrrer Tivadar képviseden jelzésnélkiil indult el s így az ágfuót a lőnélis.'' (Jjpesti Közlöny, 1901.július28.)
pá|yaőr el nem zárta a kozlekedéselől.'' (Uj,,Betörésa Rákospalotaiállomáson.HétpestiHírlap, 1891.március29.)
Íőn éjje|három óra körül a rákospalotai vasút
álkulccsal beállomásánakpénztárhelyiségébe
,,O felségefogadtatásaR.-Palotán.E hó
Egészeste
6-án3 órakor robogottel az udvarivonatPaloa
hatolt BogdránFerenc asztalossegéd.
előtt, hol lassította menetét.A. pá|yaházban ott ólálkodott az á||omásonésalkalmaspillanatmintegy-3000 ember vartaéslelkesenmegélje- ra várt. Mikor az igye|etes tiszt a pá|yán fogÍLezte.
o felségehajadonfővelállt a coupéab- lalatoskodott,ráspolylyal ésvésővelnekiesett a
ésfeszítenikezdte. Pintér
|akáná|ésmelegen fogadta az üdvözleteket.'' pénztátszekrénynek
(iJjpestiHíradő, l 892.jrrnius9.)
azonban
észrevettea betörőt és
György éjjelift
,,Palota-Ujpest.A m. kir. Allamvasuta'k lefogta.''(Jjpesti Napló, 1909.júniusó.)
igazgatőságánakértesitése
szerint a budapest,,Rákospalota-Ujpestállomásnak nagy,
4 millió
marcheggivonalon fekvő Palota állomás neve modern pá|yaudvaná va|ő átépítés&e
>Pa.
Az
első
hitelrészlet
a kereskedelmi miniszter rendeletéből
korona irárryoztatott eIő.
lota-Ujpestre<<
lett vá|toztawa.''(Jjpesti El400000K.val már az I9L3. éviköltségvetésben
Eddig a fóldmunka ésa p6lyalenőr, 1894.június24.)
engedélyeztetett.
egy
része,továbbáa vác-gödölá||amv
asutak
Palota-Ujpe5t
szin
emelésének
állomá,,Az
emelése
ésvezetékének
sánál'az eg'yesVonatokindulása előn oly nagy lői vasútpá|yaszinének
tolongás van a pénztárná|,hogy az sokszor hajtatottvégre.A következő munkarészleta teegyúszééleweszélyes
is, ennekoka pedig az, hogy nincs herpályaudvarésa személypályaudvar
(UjpestiNapló, 1914.május 3.)
az e|őtt vaskorlát. Jó volna tehát oda ilyet
neke|őál|ítá.sa.''
(osszeóllítona:
Krizsán Sdndnr_SzöllősyMacsináltaori már a rend kedvéért
is.'' (I(özérdek, n
június
189ó.
28.)
rianne)
,,Kéjvonatok vasár- ésiinnepnapokon Rákos Palotára. A
szab. osztrák-magyat államvasúttársaság az idén is a ny.ári évad alatt, vasár- ésünnep.
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IvÁNn JÁNos

Dokumentumok az,,Istef, Magyat Yíznnrű
Részv ényátrsaság újp esti vízrníivének
létesítésérőléstizemelte tés&ő|
kőzel száz évve|eze|őtti vállalkozások nyelvezetétmegismerni \<tvánőolvasók körében.
Tekintettel arta,hogy az újpestivtzmíi
kiépítésére
a Compagnie Généraledes Conduites d' Eau Liöge Belgique belga cégkapott
megbízást,ésa létesítményaz Osztrák-Magyar Monarchia területénlévő Ujpest város
tészéreépítette,az iratok nagy részeháromnyelvű (francia, német ésmagyar).A wzmíi
bejegyzettnove:,,Ister''sociétéhongroise des
Conduites d' Eau, sociétéanonyme a' Budapest, azaz: ,,Istet,, Magyat Yízmíi' Részvénytársaság,Budapest N., Yáczi utca 11/b.
Napszabá|yában rögzítették:,,Székhely:
Ujpest, üzletköre kiterjed Magyarotszágra,az
osztrák-Magyar Monarchia által annektált

Az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő 2003. jriniusi számának
18_20.oldalánmár foglalkoztunk az újpestivízművekkel.
Abban a cikkben elsősorbana
vtzníí'egészének
létesítéséről
írtunk,illewe a
víztorony műszaki jellemzőit ismertetttik dr.
Mihailich Győző professzorkorabeli cikkének
felhasználásával.Aprólékoskutatómunkával,a
Budapesti Történeti Múzeum kutatási engedélyével
sikerült fellelnünk a Fővárosi Levél_
tát e tárgybanmégnem rendezett- archívumában eredeti terveket, jegyzőkönyveket,
ajánlatokat.Ezek közreadásával talán sikerül
érdekiődéstkiváltani mind a mííszakidokumentációk iránt figy.elmettanúsító,mind a
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Tanulrnóny

tartományokra, Boszniáta ésHercegovinára.
Jogosítása szomszédosállamokra,valarrlintaz
összes európai államra''.
A váro s határo zata a vín,ezetékkiépítésénekidőszerűségére
vonatkozóan helyesnek
bizon1nrlt, ugyanis a vízsza|gá|tatás1912. jit.
nius 17-i beindulásátkövetően avtzg5űjtő telep kibővítésérőldöntöttek, amely bővítési
munkák 1915-benmeg is kezdődtek,ésamely
munkáknak 19 1ó-ban be kellett volna feieződniük. Érdekesa fogyasztók számánakalakulása, továbbá a vtzÍogyasztás
növekedése.Amíg
1913.május 13-án 460 Íogyasztótregisztrálnalg ezek száma gyakorlatilag esy év alatt
szinte megháromszorcződik(1914.május 1óán t2t2 fogyasztó),kétévalattközel ötszöröséreemelkedik(1915.március15-én17t2 Íogyasztő).Amíg 1914-ben735 000 mr volt a
vízfogyasztás,
addig 1915-benennek csaknem
a duplája: 1 25ó 000 m'. Ugy tíínikazonban,
hogy a vízdíjL<legyenlítésével
eleink is hadilámert
bon álltak,
a vízmíidirekt formanyomtatványon hívta fel adósai b.(ecses)figyelmét
fizetésikötelezettségükelmulasztására.
Feltehetően a korábbi'Jersenyeztetést''követően kiildték el az ,,rster,,Magyat

Az ,,Ister,, rlízrníj énaki bomlokzata

Tanulmáruy

Yízmű Rt. dicséretes(löblich) igazgatóságőnak ajánlatukata bővítésiszakaszravonatkozóan többek között a Melocco Rt. ésaz újpesti
vállalat (amely'nekfejSchreiber Gyula építési
víztoronyállválécespapírján az a|ignégyéves
nyazása,acégjellemzője _ mai szőva|logója).
Ugy tűnik, a környezewédelem és a
tisztiorvosifelügyeletnem korunk találmánya.
Amikor 1915-ben a Schlick és Nicholson
Gép-,lVaggon ésHajógyár Rt. az újpestiszivattyútelep mellett hajőkazánkovács-műhelyt
a város ésa vízmííbeszándékozottlétesíteni,
kérte a telepítéshezszükségesberendezések
meghatározását, amelyek kőzegészségügyl
szempontból védik a város vízművét.E;gy
1918.VI. 24-i jegyzőkönyv arról tudósít,hogy
Ujpest város ésaz ,,Ister''képviselőikérik a
engedélymegtagadását,
hatóságtól az építési
amikor a Károlyi-uradalom a népszigetiiparvasútnyomvonalát a vízmíívekszivattyútelepétőlinduló kéta400 főnyomócső felékívánja meghatároztú.legyzőkönyv szól továbbá
arról is, hogy a vízvastartalmánaknövekedése
miatt mind a csőbáiőzat, mind a víztorony
öblítéséről a szokásosnál - a negyedévenkéntinél- gyal*rabbankell gondoskodni.

Úi,re*rn

A. vtzmí3'építése
és üzemel*
tetéseszorosan összeftigg a
politikai éstörténelmi háttérrel.Az I9I7.Iu. I6-i és23-i
miíszaki bizottsági ülésen *
amelyen résztvett Farkas l(álmán miniszteri
tanácsos,Hoffer Mihály gazdaságitanácsos,
Paulkovits Vikor városi miíszakitanácsos és
az ,,Istet,,tészérő|Swaters Bertalan igazgató _
az Ujpesten létesítendő katonai gyárak
érdekébenkialakítandó csővezetékekterveit
ésköltségeit tárgyaLják.A hadigyárakterülete:
a Brüsszeli utca, Széchenyitér, a Római, a
Chinoin, a Párizsi ésa Berni utcák által határolt terület.
1917-ben az Ulrich B.I. Bp. arról
értesítiaYÍzműveket, hogy - a legnagyobb
sajná|atára- a teljesöntötwasnyomócső-kész.
letéta.Cs. ésKir. Hadtigyminisztériumlefoglalta ésát is vette, ígya cégnem tud szá||ítani,
Ugyancsak 1917-esadat,hogy avízmíí'foly"matos munkás- ésanyaghiánnyalhizd, a kiutalt nyersolajmennyiség
nagyon kevés,ezétta
szivattyútelepetlehetőleg a Phőbus-központ
átamáva|tartják iizemben. A Phőbus csak egy
magasnyomásúszivattyútképesellátni, arni
napi 5000 m3 víztogyasztásbiztosításfuae|ég,
Ezen tulmenő igényeseténegy másik szivatytyúegységetmár Diesel-motorokkal keli
üzemben tartani.
Eg5r 1'9L9,VIII. 7-i jegyzőkónyv arcől
tudósít,hogy a Tanácskormány szocializáIásra
vonatkozó rendeleteit hatályon kívül helyezték' a munkástanácsténykedése
megszűnt,és
joga
az ,,Ister''-nekismétszabadrendelkezési
_
jegyzővan. AZ ,,rster'' képviselője a
könyvben _ kijelenti, hogy a további üzemvitel a jelen viszonyok között ésaz eredeti feltételekmellett nem teljesíthetőaz engedély
okiratban foglaltak szerint, így nem tudnak
műliödni, ezétthatáIyátveszti azon kétoldalú
szerződés,ami a munkástanáccsalszületett.Az
összes kárra vonatkozó jogát az ,,Istef,mind a
magyat áI|am,mind Ujpest város ellen fenntarga.
Kártérítési
igénnyelé|tazrt.a második
világháborut követően is. A háborus károkat
mintegy 400 000 pengőben határozták meg,
amely magábanfoglalt épület-ésgépberende.
zéskátokat,elveszettjárművekeg eltűnt anyagokat és irodaberendezéseket.A felújításra

Úiru"e"x

már az új forint bevezetéseután adott Bessenyői Szabó János újpesti építőmesteregy
aján|atot,építési
munlcákra,mintegy 1ó0 000
forint értékben.A ki nem frzetetttaftozások, a
vízművek - feltehetően az ebben az időszakban bekövetkezett _ államosításamiatt Í948kérelmet
ban, Liége.benaz ,,Ister''kártérítési
nyújtott be, többek között megjelölve a
szerződésszerint 19ó4' december31-ig még
bátra|évőidőszakban várhatóan befolyó javadalmakatis.
É'd"k"' megá||apítások
tehetők a műszaki dokumentációk tanulmányozása során.
Az első be|ysztwajzokon, amelyeken az e|ső
kiépítés
szerepelhatágu csáposkutakkal, kútházza|, a Palotai-sziget és az Ujpesti-sziget
között mégé|őa Duna. Az első lcútcsoportot
így az Ujpesti-szigeten követi további három
csápos lcút,majd a víznyerő helyek egyre inkább a part feléhúzódnak,ésa kutak a továbválnak.
biakban soros elrendezésűekké
első kiA településwzv ezetéksendszere
a,,történelmi''város utcaszerkezetét
építésben
hálőzzabe. Bár a fellelt térképdátumot ésfeliratot nem tatta|maz,azutcahá|ózatésutcanemegvek alapján az I9I2-es, a vtzszo|gá|tatás
indulásakor fennálló állapotot mutatja.A térképenfelttintettékazűn.f
e|talajtíizcsapokat,a
közkutakat ésaz öb|ítőaknákat is. Ugyanis a
csőhá|őzatat időszakos öblítéssel tisztítani
kellett. (Dr. Ugró Gyula Újp"'t-*o''ográfiája
szerint már 1930-ban, amikot a csőháIózat
hosszaa ó3 l.cn-t is meghaladta,a várost 18
kerületre osztották fel, amelyből naponta 1*1
kerület vezetékrend
szetétöblítettékát.)
A vízvezeték.há|ózatbővítésére két térképis utal. Az
egyk az Attila utca-Vécsey
utca_Vasút (ma: Görgey)
utca-Mező (ma: Erkel Gy.)
utca közötti terület csőhá|őzatáttmutatia be.
(kataszteri- 1:2880- lépNoha ez a térkép
tékbenr ajzolt he|yszínrajz) sem tartalmaz dátumot' mivel a gróf Apponyi Fanny térenmég
nem szerepela Fa- ésFémipariIskola, annak
időpontja t927 etőttretehető.
Dátum nélktili a megyeri kiépítésre
vonatkozó térképis. Ezen mégnem látható
azUTE Stadion,ésa Kisfaludy utca is zsákutca a Megyeri út felől. ly vízvezetékhálőzatta| ellátni kívánt terület a Yáci

Tanalruóryt

út-Fóti út_Barossutca-Rákóczi (ma:Perényi
Zs.) utca á|ta|, illewe a Baross utca
-Schweidel utca-Attila utca_Báthory utca
által határolt tertilet. A helyszíntajz va|őszínűleg 1922 e|őtt készült.
A térképek
tanúságaszerint a vízműtovább kívánt terjeszkeclni.Egy 1949. július 1jei keltezésűhelyszínrajzona víznyető kutak
már a Palotai-szigetenrannak. A. belyszíntajz
az e|ső (eredeti) kútcsoportokatés a később
fiírt kutak nagy részétis használaton kívüliként jelöli. A Palotai-szigeten Duna-vizet
nyerő berendezéstmutat' ésinnen a vizet a
Duna-ágon keresztülvezewejuttaqael a Népsziget gépbázáig.A térképérdekessége,
hogy
ezen már a Palotai-sziget ésaz Ujpesti-sziget
közötti Duna-ágat hoitágnak jelöli.
során nem
Jóllehet egyvízműlétesítése
az épiiletekesztétikairnegjelenése
az elsődleges,elődeink mégisgondoltak arra, hogy épületeiket igényesenalakítsákki. Függetlenül attól, hogy megépült-evag'ysem' szemet gyönyörködtető a Vikória elnevezésűkutat körülfogó csigalépcsőfölé emelt öntötwas házikó vagv a betonból megálmodott lcútház
(Brunnenhausaus Beton) |917-bő| szátmaző
terve.Ma sem mernénk8 crn vastagbetonból
épületettervezni! Megépültviszont az igazgatósági éslakóépület,amely mégnra is á|l, igaz,
jóval kopottabban, mint ahogy annak idején
(1910 októberében)megtervezték.Az eredeti
terveken úgypompázik, mirrt egy ,,várkastély
a Kárpátokban''. Alaprajzát tekinwe minden
kényelemmelellátták, ami építése
idejénlehetségesvolt. Ami hiányzott, az a vtzöb|ítéses
WC. de fiirdőszoba már volt. Szerkezetéttekinwe ugyancsak a kor szakmai színvonalát
követte' pince ésföldszint feletti födéme ún.
acélgerendákközötti poroszsüveg-boltozatú
födém, ami már .,modernebb''a dongaboltozattá|, ésgyakorlatilag a teljes pinceteret kihasználhatóvá teszi.
L gépbáz tervein szintén az adott
építésikorszak eredményeiláthatók. A faöntöttvas-acél (ún. folywas) kombinációjú
Polonceau-fedélszékmegérdemelnéa védettséget.Hasonló kialakítású,szinte azonos
fesztávolságúszetkezet a Császár Lász|ő áIta|
írt Korai vas- ésvasbeton építészetünk
című
kiadványban (Műszaki Könyvkiadó, Bp.,
1978) mint ipari műemlékszerepel(Bp. V.'
Tanulrn,óny

Piarista köz 4., Vasudvar - udvarlefedés,amit
a közelmúltban korhííenhelyreállítonak).
Bár a dokumentumokszerint l949-ben
a vtzmíi fejlesztéseérdekébenpróbafiirások
a
a|apján további víznyető helyek l<salakitásár
tettek ajánlatot, fejlesztésnem történt' mert
1950-ben_ Nagy-Budapest kialakításával- a
Fővárosi Vízművek csak a víztornvot vette át
Ujpest városától üzemeltetésre.A népszigeti
terüle*e a Honvéd Folyami Flottilla költözött. Mivel a kétsziget koz<ittifolÉszakaszt
már a negyvenesévekvégénholtágnak tiinígyvédettöbölként kiképtetik fel a térképek,
zésicélokatszolgálhatott. Ennek a története
azonban már további vizsgá|ődás tárgya
lehet.* E

*A. szerz.őezútonmond köszönetetJárai Ritának
áIdozatoslevéltárikutatómunkáiáért.
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,,En az é|etemetaz é|etszolgálatába á||ítottam''

Pállva Celeszdn

Híres emberek születésének rét _ a növendékekkompozíciósversenyének
vagy halá|ának é.yfordu|őjfu
ő|
díjátnyeti.
nemcsakiilik megemlékezniVisszajön Budapestre,s egy bő félévig
feleleveníweéletÍikés mun- Lotz Károlynál tanul. Innen iltja a müncheni
kásságukjelentősállomásait_, Akadémiáravezetj,ahol otto Seitz a rnestere'
de kötelességtinkis.
társai: Iványi Grünwald Béla, RévészImre,
Igy van ez Bállya Celesztin festőmíívész Rippl Rónai J ózsef,Y ágő P á|,
esetében
is, a|<t
százneg)rven
éweleze|őn.,1864.
Apja halála után - bár édesanfakomoly
március 9-én,Genovábanszületett.
ösztöndíjat eszközöl Ia számfuaaz akkori kulLpja az osztrák katonai szolgá|at eLő| tuszminiszternéi_ kénytelenhazajönni. Ekkor
Olaszországbaemigrált 1859-ben,olasznőt vett lesz BenczúrGyula taníwánya,ez jelentősállofeleségül,
hiszentudásánakéstehetségéde 18ó8 -banvisszatelepüItekMagyar
másaz életében,
országra.A vabútrálbetöltött hivatalnokiszol- nek köszönhetően Benczúr Budavár bevétele
gá|ataaz egész
családotévekenát egyikvárosból címííképénegvütt dolgoznak.Egy alkalommal
mikor is
a másikbavaló költözésre kényszerítette,
míg- FerencJózseflátogatottel a miíterembe,
nem 1879-bensikerült véglegBrltlapestenma- Pállya Celesztinképeelőtt hosszanidőzött' ryajd
radniuk.
ezt mondta: ,,Gaflz wie Pettenkoffen!"@pp
Pá|Iya Celesztin ekkor kezdi míívészeti olyan, mint Pettenkoffenl)Nem is ez volt az
tanulmányaitaz OrczágosMagyar Királp Rajz- utolsó ta|á|kozásaa Monarchia első emberével.
el jó nevííújpesti
tanoda és Rajztanárképezdében,
Tanulmán,vaibeÍejeztev
ahol Morelli
Gusztár'rrálfametszést
tanul. Ekkor, 1ó évesen kereskedőtőlkap megbízástegyfestrnényelkéÁ..',,
festiaz EjfélipárbajcímíÍ,képét,
i890-ben ideköltözik, ésin is marad.
mellyelkésőbb szítéséte,
is
mellettselyemlegyezőket
a bécsiAkadémiánériel életeeiső jelentőssike. Jellegzeteséletképei
fődíjátnyeri.
fest, s az 1891-es|egyező|<lá||ítás
kerül.
Munkája grőÍZichy Jenő gyííjteményebe
való
Az otszága millenniumi,iirrnepségre
készülődés
|ázábanég- FesztyArpád is tervezia
Mag7arok bejövetele címííkörképét,szewezi a
hozzávalókat ésa kis csapatot'hogy elkészüljenek időre. A jó sorsnakköszönhetően Pállya Celesztin is bekerült a körképet festők csapatába
(,,...,anagybajból.'. énrántottamki, mégpedig
azza|,hogy a hétvezért,az összes iovascsoportot
amelya domb melésrohamot,s azta rész|etet,
lett van, ahol a csatafolyik mind énfestettem
meg Vágó Pállal'').A munka mintegy kétévre
lekötötte idejét,ésráadásul befejeztéveligen
rosszszájízzelhagytael FesztyArpádot.
Ferenc JózseÍ,a|a ,,|óértő,'ember hírében állott, a körkép megtekintéseután minthogy neki kiilonosen a lovak megfestése
tetszett - kozel húsz képetvásárolt a fiatal
rnestertől.
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Az 0a0-a páizsi w|ágklá||ításonHúzó
Kiállítások rendezésealkallovak címűképenagydíjatnyer' valamint ebben
mából is járják az országot
(Pécs,Debrecen,Erdélystb.).
az et,benrendezi a Miícsarnokban első wűjteményeskiállítását.Zágrábban egy nemzetközi
Rövid ideig a gyulai művészkiállításon1902-benltatás címíí
telep vezetőjekénttesz sokképéért
kap díjat. A sikeresszakrnaiéveketbeárnyékoljaa si- mindent,hogy az otszáge távoli szegletében
is
hirdesse
kertelencsaládiélet.Már megszületettmindkét a képzőmíivészetjóságát, szépségét
Lánya,az 1900-asévekmásodikfelébenmégisel- (,,...aképekfuáta gyu|aiviszonyokhozmérten
válik. A cseperedőlányok iskoláztatása,
megfele- igen alacsonyanszabtákmeg, hogy mindenki
legyenek'').
lő neveltetésiik
biztosítása,
a ház Íenrltartása
mind
á|ta|hozzáÍérhetőek
arra készteti,hogy folyamatosanfessen,ésa kéMindenkori festői munkásságajellemzői
peket megfelelően értékesítse.
E szorító hely- a kis méretű,fő|eg f*táb|árafestettéletképelq
zotbő|második házasságamenti ki, hiszen olyan tájképek,de sokszornyúltmitológiai ésmisztitársra talál, aki odaadó gondoskodássalneveli a kus témákhozis, vagy festett mély lélekábrálányokat ésüseli gondját az egészcsaládnak.
zo|ásrő|tanúskodóportrékatis.
PáI|yaCelesztin, a polihisztor isméttelPályafutásának50. évfordulójaalkalmájes erővel álmai megvalósításának,
(1931-ben)
a Miícsarnokbanrendezettismunkának
ból
a
kiállítást.A kritika teljes elmétgyűjteményes
tud élni.
- megkapír eddigi tevékenységéről
Polihisztor.
ismeréssel
Társulat az éw nagydíjá,t.
Bródy Sándor neveztePá|Lyamestert a ja aKépzőmíívészeti
folytatott
magyar Leonardo da Vincinek, aki nemcsaka Töretlen energiávaléslelkesedéssel
festészetet
művelte felsőfokon, de sok minden munlcásságaelismerésea számosméltatókritiMúzeum,valamint a szémást is, mint a reneszánszmegannyinagy alak. ka, a Szépművészeti
ja. Tervezettmerev szárnyilrepülőgépet(készí- kesfőváros részérő|valő vásárlás stb. Túl 70.
megfeskérésére
tett működő modellt),valaminthelikoptertAséletévén
Újpest városvezetése
félalakosportbóth előtt, készítettszobrokat (a kis méretíí ti Horthy Miklós élemagyságu,
bronzokat maga öntötte), fabrikált automobilt réját,ame|ymind a kotmányző, mind a megsaját haszná|atáta,maga készítettegyalukat rendelő ftszétő|méltósikert arat.
használtsajáthegedűinekkészítéséhez.
Életének
talán legjelentősebbkit{intetéU tazásaikapcsán komoly hegedíígyííjte- sétkapja 1939.december3-án - Ujpest város
ményretett szert (Amati-, Maggini-, Stradivari- díszpo|gárávává|asztj6lk.Ez mát 1934-ben is
hegedűivannak),de magais készített
szóba kertilt,de akkor elrnaradt_ mint ahogyaz
néhányatnem is akármilyenminőségben.Az l928-bian, 1940-ben javasolt utcanévadássem valósult
Frankfurtbanmegrendezettnemzetközi zeneiés meg. A kittintetésáwéte|eköriili időkben való
felépülveújrafiataloslendühangszerkiállításonkomoly sikert aratott.Ekkor
gyengélkedéséből
Hubay Jenő is nagy elismeréssel
írt róla' ,,Ter- lettel dolgozik,melynekbizonltéka számosújmészetesen',
zeneszeÍzéssel
is foglalkozott,fenn- ságcikkésrádióriport.
Bár egyre sötétebbeka felhők a Hajnal
maradt néhánykottája, kottatöredéke,valamint
mégitt
nyilatkozott nocturne-jénekbemutatőjárő|.
utcai ház felett is - 80. születésnapját
Az 1910-esévekben
siklóhajót,valamint ünneplik. lu egyteközeledő front elől feleséaddignem használatoshajócsavarttervez,mely- gévelNagymarosraköltöznek - itt érikmeg a
ről a Miíszaki Egyetemenis elismerésselnyilat- háboru végét
is. Ujpestremár nem jönnek visztöri meg
koznak. Sajnosaz I. i|ágháború kitörésemeg- sza, nagqarosi csendjüketnéha-néha
al,adá|yoztakifejlesztését
és ipári sznúi gyár. egy rokon vagyjő ismerős |átogatása.
Celesztin mesternem beteg,csak eljártását.Későbbmár ő sem foglakozottvele. (Polihisztorságábanaz üzleti vénanem volt erős.)
tak felette az évek,Vibráló-szúrós szemeinek
A második feleségének
sziilőhelyereva- tekintetehalványabb,egyrerövidebbek a kirán1ó rendszereslátogatások,az onnani hosszabb- dulások,séták,a munkávaltöltött idő.
Nyolcvannegyedik születésnapjaelőtt
rövidebb kirándulások eredményesok Dunakanyar ésNagymaros környeki, felvidékitájat három hónappal, 1948.janlár 11-énértejöttek
bemutatófestrnénye.
az angyalok. E
Ktizlernények
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ALzújpesti lóvasút, 6. tész
H"ly' lóvonataink életéből...
vonal feilődése
szeszgyár is, mely 1878-ban kapott iparvá1877-bengróf Károlyi Sán. gányt. A mai Jókai, KassaíésPetőfi utcák vetdor tulajdonábakerüit az új. tékkörül a Pollack ésFiai Gyufagyárat, hová
pest_rákospalotailóvasút.A
teherszállítólóvasútikocsik feltételezhetőena
veszteségekmegszüntetése' '80.asévekelejétőljártak.Az 1882-benmegaillewe bevételeineknöveiése lakult pamutgyárat (mely ekkor még csak a
érdekébenhozzá|átott a vonal fejlesztéséhez, mai Erkel Gyula ésKiss Ernő utcák sarkán
sűríteni kívánta a járatok számát. Az egyvá,gá- állt) szinténebbenaz évtizedbenlátták el iparnyos pálya azonban a maga három kitérőjével vágánnyal.
erre alkalmatlan volt,,így további váltók beHogy a sűrííbbforgalmat le tudják boépítését
hatátoztael. Uj kitérő létesültUjpes- nyolítani, újabb jármíívekreis szükségvolt.
ten a Fő (A'pád) ílton, az Attila utca torkolaEddig személyszá|lító
kocsikból 10 db taÍtotának közelében.Ennek elnevezése
utal helyé- zott'az állománÉa' most 7 -te| gyarapodotta
re, ugyanis a ,,dombi vá|tő" a Váci út felőli
vasrit.1877októberébenaGanz gyártól kereemelkedő tetejérekerült. Az Iswán utca Jókai
vásároliak,valamint
keket,csapágyperselyeket
ésKirály utcák közötti részén,
a mai vár oshőza üvegtáblákatis beszereztek.Novenr'berbenfi helyévelszemben fektidt a második, Tempzettek a kocsikon végzendőbádogosmunkálom (Szent Iswán) téri kitérő.A Vasút (Görkért.i878. májusi keltezésűa SturczerJános
gey Artúr)utcában kéthelyen: a mai Kiss Errészérekiállított szám|a 5 db szemé|yszá|lítő
nő ésCorvin utca között, valamint a Kiss Jákocsiért.Valószínűleg házi|ag (vagy a Budanos utca torkolatánál létesült egy-egy újabb pesti Közúti Vaspálya Társaság műhelyeben)
váltó. A rákospalotai Vasút (Pozsony) utcá- szereltékössze a jármiíveket.Később, 1882ban, a mai I(árolyi Sándor útközelében,I{orben eggyelgyarapoclotta személvkocsik
száma.
váth Mihály püspök u||ája (ma: Leán1mevelő
Teherkocsikból 1875-ben 25 db állt
Intézet)előtt is fektettekle kitérőt,ám ez csak rendelkezésre.A darabszám t878-ig 22-re
később,1880 első felébenvalósult meg - épí- csökkent, majd 1883-igéventeeggye|emelke.
tésénekkiadásait júniusban számolták el. dett; ekkor mfu 27 kocsi látta el az árufuvaro1879-ben fejlesztések
történtek a rákospalotai zásife|adatokat.Nem maradt el a vonóerő fei_ a mai Kertköz utcában működő _ forgalmi lesztésesem: 1879 márciusából nyolc, i880
telepen is: új kovács- ésbognárműhely,vaIa- júniusából három új ló megvéteÍérő|
tudunk.
mint egy várószoba épült.
Számuk azonban csökkenő mértéketmutat'
Ebben az időben keletkezett a Palota ugyanis 1875-ben58 db volt a vasútszolgála(ma:Rákospalota-Újpest)vasútállomásraveze- tában, t878_79-ben 56, 1880-ban 54, ma)d
tő iparvágány.Ennek mérnöki munlcáit 1877 egy esztendő múlvz már csak 50 _ egészen
novernberében,
a kapu felállítását1878 máju.
1885-ig.188ó és1888között - sorban 43,
júliusbanszám- 47 és45 db volt az évvég1lóállomány.
sában,a kövezésekelvégzését
|ázták.Most, h9gy megvalósult az összekötte.
tésaz Osztrák Allamvaspá|yaTársaságr'onalá- Epizód a megyeri vonal történetéből
val, élénkebbé
vált a teherszállítás.Egyre több
A pest_újpesti
lóvasút(mai vasútihídmelletti)
ipari üzem vezeúebe a vasútontörténő árufu- végállomásátólindult ki, ésa Vá"ciútonhaladt
vatozást, ígya Fő úton,a mai Aradi, Bocskai a mai Zsilip utca vonalában fekvő L<:kótőiző,résTemesvári utcák által határolt területen eltöltésig a megyeri lóvasút'Ezt a rövid kis szahelyezkedő, Stern Ignác tulajdonát képező kaszt adminisztrációs szempontbóI az ize-
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meitető BKVT együtt kezelte a Budapestre
vezető vonalával, azonban forgalmát attól elhilöníwe |ána e|. Feltételezhetően egy kocsi
ingázott a két végpont között.
Valószínűleg nem volt jövede|mező e
járat fenntartása, így a cég ieállította. Ánr a
sajtó erre is reagált: ,,A buelapesti közúti vaspá|ya társaság igazgatőságát fi gyelmeztetjtilq
hogy a megyeri vonalon kocsijai nem közlekednek, már pedig - tudomásunk szerint _ szabadalmát csakis a|y hozzáadással nyerte, hogy
eme vonalon a rendes kr;zlekedéstfenntartsa.
A kocsiknak közlekedéSe most annyival is kívánatosabb volna, minthogy a pocsékos időben a gyaloglás felette kellemetlen. A közönség eme mulasztás fölött mé|tán megbotránkozik.,, (Ujpest és Vidéke, 1884. dec. 25.) A
panaszt később orvosolták, a forgalom újra
csak 1885 január1ában(22-e e|őtt néhány nappal).indult meg.
Ipawágányok a Váci úton
A megyeri lóvasút mentén fekvő, egyre nagyobb mennyiségií terméket előá||ító Wolf-

nérb& gyár 6,n:szá||ítás
ának vasútil ebonyolítását a BKVT is szorgalmazta.Ujpest elölját ő ságáva| a terül ethasznáIaa szerző désta Y áci
úti vágánykiágazás építéséért
éshaszná|atáért
188ó-ban kötötték meg) ezatán létesült az
ipawágány.(Érdekes,hógy ennek ,,kézze|fogható'' emlékeis maradt:aYáci úton,a lózsef
Attila utcától kifeiéhaladva megfigyelhetiink
egy őtiás plakátcikkaltelezsúfolt,rég;,ámpa_
tinás téglakerítést,
amely abőrgyárévolt. Egy
kis szakaszonennek vonala e|tétaz útvonalától, nem párhuzamosvele. Itt lehetett az ewkori iparvágánybejárása,ám a kapu helye már
be van falazva.\
AVáci útésZsilip utca találkozásipontjának délny'ugati
oldalán helyezkedettel a légszeszgyár, melÉez szintén Vezetett iparvágány. E;zt is _ lrason|óan a bőrgyfuéhoz _
188ó-banfektették
le.
Mindennapok *z újpest-rákospalotai ló.
vasúton
Sajnos,eddig nem akadtunkkorabeli hivatalos
jelentésekrea mindennapi üzemelésselkap-

Az zijpest-rdkospal,otai
lőuasút15'i)spdlyaszómúkocsija@otő:ErdélryiMór, a BTM Kiscelli Múzeumfenyképglűjternényéből)
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csolatban, így most elsősorban a helyi sajtó
a|apjánkaphatunkképetlóvonatunk működéséről.A lapok azonban inkább negatívhangvételűírásokbanemlékeztekmeg a ,,köpőládáknaP' nevezett kocsi}ról ésaz atazás körülményeiről.,n4'rákos-palotailóvasrit köpőládái
ellen nagyon sok a panasz_ írtaaz Ujpesti Ellenőr 1887. október 23-i szőma. - Mindenekelőtt a menetei nemhogy gyérek,hanem
oly ügyetlenül vannak berendezve, hogy a
rákos-palotai indóháznál soha sincs ott a ko.
csi, a midőn a vonat megérkezik,s a közönség
mindannyis,zot gyalog kénytelena rengeteg
pocsolyaéssárbanUjpestre avagyR.-Palotára
vánszorogni. Nagy baj az is, hogy a kocsilg a
mióta gyérebbenközlekednek a hajók, csak
ritkán vár1ő.kbe a hajót, de a legnagyobb baj
az,hogy tisztességes
ruhával ésépegészséggel
nem igen lehet bele ülni abtraa köpőládába, a
melynél Noe apánk bárkája se lehetett primitívebb,s a mel1mekbensejétlegtöbb esetben
úgy eltorlaszolják az őnás koiarak, b..yot.'
zsákok, libák, kacsák, csirkék, szerszámok,
kályhacsövek stb., hogy ember legyen, a ki be
Lvw ki nrd belőle mászni. Ily körülmények
között nem csoda, ha a közönség nem igen
veszi igénybe,s az uradalom jövedelme nem
fokozódik, pedig egy kis jó ak.aratta|mind a
kettőn segítheoreaz iz|ewezetőség.''Előfordult az is, hogy ,,...alóvasútikocsi a főűtközepett megállt' mert a szembenjövő kocsit a lovak nem bírtákhúzni.Félóránál tovább kellett
állani ennek folytán a kocsinak, sígy azltazők
kénytelenekvoltak vagy leszállni, vagy pedig
bevárni a mígaz állomásról más kétlovat hoztak.''(UjpestésVidéke,1885.nov.22.)
Többször módosult a menetrend. A követésiidő a '80-as
évekmásodik felérejó részben félórára korlátozódott, és
a kocsikvégállomásaikrólsem
mindig indultak pontosan.Ez kiderül a következőkből:''...nagyon kellemetlenarta nézve,
akinek reggel a nyo|cz órai kocsival kell Ujpestről elindulni vagy a rákospalotai vasútona
vonattalakar a fővárosbajutni, ha tízperczné|
is tovább vesztegela rákospalotailóvasútikocsi a váltókon és még kellemetlenebb arra
nén,e,aki este tíz percz.czelnyolcz óra előtt
érkezikUjpestre s a ny6|g2órai kocsival akar
Palota te|évagyéppenPalotára indulni s a ko-
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csi, természetesenaz utolsó, már háromnegyed n.volczkorkirobogott az Ujpesti állomásból.'' (UjpestésVidéke,1887.jan.23.)
Nem maradt kritika nélhil a kocsisok
gyorshajtásasem' mert: ,,...ha egyszer kiindultak az állomás hely-eikről' eszeveszettiil
hajtanakméga kercsztező atczákpontjain is.''
(Ujpesti Ellenőr, 1887.okt. 23.) Am a másik
véglet,a túl lassúutazási idő is jellemző |ehetett a kitérőkben történő hosszadalmasveszteglésekmiatt.
N*gy gondot okozott, hogy mind a pálya, mind a járművek egyre jobban elhasználódtak. Felújításuklassan elkertilhetetlenné
válg de a költségekből csak kisebb munlcákra
futotta.Igy például1885 nyarán a Fő (Arpád)
úti, 188ó őszénpedig az Iswán utcai lóvasúti
pá|yát töltötték fel. A vasútj<ivedelmenemcsak hogy a fejlesztésekre
nem volt elégséges,
hanem még a szii}séges ráfordításokat sem
fedezte.A kiadások_ az 1879.,1885.és188ó.
_ meghaladtáka bevételt.l887.
évikivételével
augusztusl-je ésdecember3l-e között 10 498
forint 65 Wajcár folyt be, *íg kiadás 24 ót6
forint 83 krajcár volt, a deficit"a bevételközel
másfélszerese
lett.
Ezek lratásáragróf Károlyi Sándor úgy
döntött, hogy vasútjaforgalmát véglegmegsziinteti.Az Ujpesti Ellenőr 1888.szeptember
|6-i szá'mábxnezértbírálat is érte.A cikkíró
megemlítette,hogy ,,A Rákos-palotai lóvasút
jövedelme sokkal nagyobb volna, ha a kocsik
tisztességesebbek,
kényelmesebbekvolnának:
ha megtiltanák a kocsik belsejétpodgyásszal
teletömni, s a kocsik tetejéncsinálnának a batyuknak helyet ésvégre,ha a közlekedés gyakoribb éspontosabbvolna. Száz meg száz ember csak azértmegy naponkéntgyalog az :ujpesti indóhőzhoz, mert restel egy féI&átvfuakozni a köpőládára, a melyben csirke, lúd,
kacsamiatt meglehet,hogy helyet se kapna."
Azonban mégsemkerült sor a vonal
forgalmánakfelszámolásáta,ugyanis a gróf új
ötlettel állt elő. Ajánlatot tett Ujpest vezetőségéneka Vasút utca feltöltéséreés Íásítá.
sára,mind a sajátköltségén.Tette ezt azéttis,
hogy az utca északioldalán lévő földjeitházhelyekként értékesíthesse.
A lóvonat pedig
biztosíchatná továbbra is a megfelelő közlekedésikapcsolatot akát a Budapestrevezető
vonallal, vagy akár a vasúttal.E
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Szemelvények tljpest szülészetl-ellátás ának
másfé| százados történetébőI
Az 1840-benalapítottUjpest.
rőI szóIő híradásokbóltudjuk,
hogy az első Újpesten doÍgoző, majd I846-tő| helyben is
lakó orvos. a későbbiekben
Qpe't községi ofvosa' SeligmanMór szülészmester is volt. A jó közlekedés- dunai kikötő
ésa vasút- miatt felgyorsult a településfejlődése,ígya szülések,ennek következtébena lakosság számanövekedett, A' |<legyezést
követő
évekből már három újpestiszülésznő neve
ismert, HassaJozefa, Szűcs Katalina ésWeisz
Franciska, akik oklevelesbábakéntdolgoztak.
1912-bena szociális gondoskodáscéljából Károly" g'óf segítségével
hozta létre a
településaz Egyetemi Szociálpolitikai Intézetet. Az intézmény
többek között a nemi betegségekmegelőzésév
e|, gyógyttásár.alfoglalkozva nőgyőgyászatifeladatokatis ellátott. A Károlyi Kórházban az első világháborut megelőző időben nyílt meg az első újpestinőgyógyászatj osztá|y,amelynek főorvosa l9t7-ig dr.
Prokess Antal volt. Rajta kivül 1914-benmár
több szülészis működött Ujpesten, így Héderváry Sámuel orvostudor szúIészfőorvos,
Krancz Sámuel orvos szülészésozmann Mór
sebészsziilész.Rajtuk kívülekkor már 33 szakképzettbába segítetta szi|észetiellátásban.
Az erőteIjesenfejlődő településenrohamosan
emelkedetta szülésekszáma,.érthetőtehát,
hogy mégaz első világháboru kitörése előtt, a
tízesévekelső felébenígy írta korabeli sajtó:
,,a 60 000-néltöbb lakossal bíró Ujpestnek
nincs olyan kőrháza, hol a vajúdónők felvetetnének...Csak rá kell mutatnunkazon szomorú tényre,hogy mit étezhet,mit szenvedhet
testileg és lelkileg egy docogő mentőkocsin
budapesti kőrházba szállított nő, kinek minden zökkenés éles fá,jdalmatjelent. Ezen á|datlan á1lapotonsegítendőeszmecserérehívtuk fel Ujpest ésRákospalotaorvosait,a városi
vezetéstényezőit,s a helybeli phylantropikus
társulatok v ezetőit.,'
Közlemények

Lz óhajnak megfelelően 1914-ben
megalapítottáka helybeli szülészekközreműködésévelaz Ujpesti Szn|őház Egyesületet.
Dr. Fadgyas Gyula, dr. Fornheim Ernő, dr.
Sándor István, dr. Lőrincz Béla mellett az
egyesületelnöke Schreiber Gyula lett. Az elnök úr á|ta|adományozotttelken, a Váci utca
9. számalatt 1Árpadút-Váci útsarok)a háború miatt csak 1917-től kezdett mííködni az
t925első újpestiszülőotthon,15 Í&őbe||ye|.
ben már több mint ezet pácienstláttak el itt.
Véglegesésa kor színvonalánakmeg{elelőhelyiségetbiztosítandó a szi|őorthon számára
I926-ban az egyesületmegvettea Vasút (ma:
ésUjpest
GörgeyArtúr) utca 87. számú'telket,
városajelentőskőzadakozássalitt építette
fel a
jelenleg is mííl<ödőszülészetet.Bőhm Henrik
és Hegedűs Armin terveit megvalósításraaz
EgyesítettUjpesti lparosok kapták, akik kifoígy 1928,július23gástalanmunkát végez,tek,
án megnyílhatottazUjpesti Szülőotthon. Első főorvosa az egyestilet alapítóinak egyike,
Lőrincz Bélalett, a\, I94}-iglátta el feladatát.
A szülőotthontaz Ujpesti Szú|őbázEgyesület
20 évtebérbevéveműködtette 1948-ig, amikor városi kezelésbekerült. Megnyitásakor az

Árruin
Az Qpestiniitőotthon Bőhm Henrik ésHegedíís
tet.ueialapján épült
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intézménÉen5 orvos mellett 18 főnyi szeméIyzetdolgozott.
Az intézményszakmai mutatói egybevágtak a korabeli más intézetekadataival,
olykor meg is előzték azokat. 1925 és 193Ü
között példáulnem volt.halvaszületésazintézetben. [.Ijpestváros elöljátői számáraaz időben is fontos volt a köz egészségügye,
a
jelzi,
területi munkára fordított figyelmet
hogy t929-től 4 városi szülésznőta|ka|maztak, akiknek száma |938-n 13-ra emelkedett.
A sztilőotthonnak hamarosan vetélvtársais
akadt Ujpesten, harminc évigkétszúlészet
is
műkodott a városban; az Avpád kórházi osztály első főotvosa Semsey Zo|tán volt. 1934tő| I946-ig vezette az osztá|yt. 1940-ben a
sziilőotthon főorvosának dr. Nagy Györgyöt
neveztékki. 1945-től 19ó1-ig dr' Selmeczy
Ernő volt a vezető. Selmeczy főorvos eléviilheteden érdemeketszeÍzeft.
awal, hogy 194-5
janufujában már megindította a szülő nők el|átását a szülőotthonban, és valamennyl újpesti kórházközul a leggyorsabbanitt normalizálódott az elLátása háborúután.
A száz éve,Újpesten született dr. Lóránd Sándor kisebb megszakításokkal1928től l969-ig Újp".te'' dálgozott. A magyar
szülészetnemzetközileg is elismert reprezentánsavolt. A több nyelven beszéIőfiatalember
másodorv'osként
kezdea itt gyógyítani.A betegellátáson túl tudornányosmunkára is volt
kötődik a szüenergiája.Ezekhez az éve1'útez
|őfájások objektív mérésére
alkalmas e|járás
kifejlesztése,amely számára nemzetközi elismerésthozott. 1932-benjelent meg első közleményeNémetországbana fájásmétőkészü-
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lékÍől.Alig múlt 40 éves,amikor a második
világháboru utolsó évében,életétmentendő,
Í945 jan,lárjában már
bujkálni kény52grii11.
ismét dolgozik, egzisztenciájais rendeződik,
!946-ban kinevezik az Arpác' Kórház szüv ezető főorvosnak.N'gy lendülettel
lészetére
veti magát bele a tudományos élettre.|946.
ban rnegalkcttaa tokométert,a gyakor|at'számára megfelelő, zsebóra nag1rs{g{műszert,
amelyettöbb nyug.at-európaiországbanis sza70-néltöbb
badalom védett.osszességében
doigozata jelent meg, több mint 5096-ban
idegen nyelven.
1961-benösszevontáka kétújpestiszü.
(akkor éplészetet,ésa szülőotthon vezetését
pen aZ A'pád Kőrbáz szülészeti oszta|yának
nevezték)dr' Lóránd Sándorra bízták, ab.jaz
'50-es, 'ó0-as évekbena kevésnemzetkozileg
is jegyzett mawat orvos közé tartozott. A
százágyas,igen nagy forgalmúosztályonévente több mint 5000 nőt láttak el. Lóránd Sánelor 19ó9-ben ment nyugdíjba,azt követően is
dolgozott, számta|anközleményt írt munkatársaival. Szép és akadályoktól terhes' szakmailag igen sikerespályafutástkövetően 1990.
február 22-éntávoz,ottkaztiltink.
gp".t a második világháboru után is
tovább fejlődött, 1950-től afőváros rV. kerülete lett. Még orvosi rendelőintézetetis épí
tettek, ahol a szülészeti-nőgyőgyászadjárőbeteg-rendelés,a terhesgorrdozásméltó kö.
rtilményekkozékerült. I969-tő1 1989-ig dr.
Gergely Imre vezette az osztá|yt,és teremtette meg a gyógyttás modern feltételeit.
Műkö dése aIattaz osztá|vtfelújították, amelynek neve ekkor Ujpesti Kőrbáz szülészetinő győgy ászati osztálya lett.
1989_94kijzött dr. Kovács Iswán volt
az osztá|y vezetője, majd l994-től Hintalan
Albert főorvos. Az elmúlt évtizedbenaz ország demográfrai heIyzetévelis összefuggésben az ágyszámjelentősen csökkent. Jelenleg
a szülészet-nőgyőgyászat5a ággyal működik,
évente3500 nőbeteget,terhestlát el. A családközpontú szülészetiellátás feltételeibizto.
sítottak az osztáIyon, a nőgyőgyászaa míítéti
körülményei javultak.
tevékenység
A település 150 éves múltjánaknapnbb részébentghát onálló sziilészetiittézménymÍíködött Ujpesten' E mrilt tartia fenn a
reményt,hogy ez a jövőben is megmarad. I
Ktizlemtínyek
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A labdarúgátskezdetei Ujpesten, t. tész
1899.december31-énekkö1900 legelején)árunktehát,s az igazság
dös, sáros vasárnapdélutánján az,hogy ez ióő tájt Ujpesten az UFC-n kívül
izgatott fiatalemberek egy semmilyen más sportegyesület nem míícsoportja gyülekezett aZ ködött.
újpesti Gyár (ma: Munkás.
A 15 ér'velaze|őttalapítottUjpesti Torotthon) utca 31-esszámri háza e|őtt.Amikor a na Egyestilet- amely az újpestisport alapjait
nagyközség apraja-nagy1alázas buzgalommal
leraka _ immár három évenem adott életjelt
az évszázadutolsó szilveszterérekészült,az itt
magáró|.Amióta a polgári fiuiskola igazgatősáösszegyíílthúszfőstársaságotegészenmás do.
ga a tornaterem haszná|atáta klubtól megvon.
log foglalkoztafta. Kedvenc szórakozásukat ta, az eryteta működésétfelfiiggesztette'semszerettékvolna hivatalos keretek kazéhelyez.
miféle sporttevékenységetnem folytatott' S
trj, a Magyarországon pár éveteret hódító jácsak az Amadeó vendéglőbenhébe-hóbatar
tékszenvedélyétő|
hogy a teljes
hajwa futballklubotakartak tott baráti összejövetele{<.jelezték,
alapítani.
feloszlás nem történt meg. A negyvenkétezer
A 15 órakotkezdődő alakuló ülésenaz lelket számláIő kozség sportéletehaldoklott
a|apszabá|yokelfogadásaután megválasztot- tehát, éstalán teljesenmeg is szűntvolna, ha a
ták a nyolc tőbőlrá||ó tisztikart. Elnök Baráth helyi fiaalok, a szomszédos
Budapestentanuló
Lajos, alelnök Kocsán Mihály, titkár: Kranz
ipari iskolások nem hozzák haza {Jjpestre a
Sándor, II. titkár: Müller Imre, jegyző: Weisz
fővárosban ekkoriban már egyre inkább tért
Aladár, pénztáros:Schön Jenő, ellenőr: Sta- hódító űj játékot,a labdarugást.
tocsni János, szertárnok:'Deutsch Dávid. A
A frissen megalakult UFC-nek ahhoz,
vá|asztnány aze*ét tagból állt, s ezenkívül hogy hivatalos mérkőzéseket
is tudjon játszavolt négypót-választrnányitagis.
ni, erre alkalrnaspá\,át kellett kialakítania.Az
Ezután meghatározták a klubtagság eddigi gyakorlótér, a kozségdéli határában
feltételeitis. A egyesületalapító tagjánakszá- fekvőJuta gyári homokmező erre nem volt almított az,.aki ,)ewszeÍs mindenkorra 50 kovégekennézettkökalmas. A klub az észa|<t
rona tagsági díjat frzet,,*ett;a pártoló tagok rtil, éstalált megfelelő teriiletet. A Mező utévenként5 koronát fizettek; ,,rendes- vagy cában (ma: Erkel Gyula utca), a Pamutgyár
mííködő tagok, oly feddhetetlen e|őé|eői mellett,gróf Károlyi Sándortól bérbevett foldegyének,,- lehettek, olvasható az a|apszabá|y- tészenépültfel az újotthon.Lévaj BélaLilaban -, ,,kik 18 évetbetöltöttek, amellett az fehérben című könywében tévesenKárolyi
a|apszabá|yokbanfoglalt, felvételi követelLász|ót jelöli meg a földrészlet tulajdonosáményeknekmegfelelnek.Evenként8 korona
tagsági,3 korona beíratásidíjatfizetrrek''.
A keresztségbena klub az Ujpesti
Football Club nevet kapta,s a színelila-fehér
len. Az Ujpesti Football Club 1901. február
11-én beolvadt az Ujpesti Torna Esy"sületbe.
Tekintsük át tehát kronológiai sorrendben, mi is történt va|őjában!A korabeli
sajtó (a Sport-Világ újság és a helyl lapok)
szinte naprakészentudósított a történtelről,
így ezeketaz írásokatkutawa lassan |arajzo- Neged' szózad'dal az UFC alakuLÍsa u.tón mtír mind.en aalódnak előtrtink az egykoúfejlemények.
jdrtak n újpexiek (arebíu kép192,-bőD
slírnap meccs-re
Közlenúnyek
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nak. Ezen a pá|yán játszották le 1900. április
29-énaz űjpesti futball történeténekelső hivatalos mérkőzését,
Ezen az UFC (éstermészetesennem az UTE, ahogy az eddigibeszámolók jegyzik)meglepetésre
1;1-esdöntedent
értel a III' ker. TV.C ekkora mát sok csatában
edződótt, nagy hírű csapataellen. Az Újp..t
"
Dinich _ Bodor, Barárh_Macho, Bier, Weisz,
- Weidlinger, Deutsch, Pozsonyr, Ugró K.,
Schön összeállításútizeneggyel állt fel. Egy
csere révén,a kapuban Dinich helvét Ug,io.
Károly foglalta el, aki kiváló teljesítményt
nyújtvaezután hosszúidőre kibéreltemagának a kapusposztot.A mérkőzéstő|tudósító
Sport-Világ ésUjpqsti Közlöny tanúságaszetint, az IJFC szerzett vezetéStaz első féIidő.
ben. Az első, történelmi újpesti góI szerzőie
pedig Weidlinger volt (ésnem Vágó Aiadár).
Erre a ta|á|ata váIaszo|taz óbudaiaktól Domonkos, kialakíwa ezze| a végeredményt.
A
Dinich Károly csapatkapitány áIta| vezetett
UFC tehát rögtön az e|ső mérkőzé"9nfigyelemre méltó eredménytért el. Az Ujpesti
Közlöny május 6-i számában lelkesen írta:
,,Felhívjuka sportkedvelő i!úságot, hogy minélszámosabbancsatlakozzanakaz IJF C zászLajaa|á,hogy együttes,összetartó működéssel,

végre-vaiaháraegy á|Iandó sportegyesületet
teremtseneklJjpesten."
A folytatás azonbanelmaradta felfokoA június2-án megrendezott.várakozáso|<tőI,
levonulássalzárult Arad elleni
zett,batÍárLyos,
mérkőzésena csapat 1:0 arányű vereséget
szenvedeft. Szerencsérea tarta|ékgárda, va|amelyest enyhíwe a csalódást, másnap 3:0-ra
|egyőzte aKőbányai FC első csapatát.Az Arad
elleni mérkőzéseredményenem csökkentette
sőt nemÚjp..t"', a futball iránti érdeklődést,
sokára az IJFC-nek helyi ríváIisa,sőt riválisai
akadtak.Július elsejénalakult meg a későbbiekben szép eredményeketelérő Haladás
Football Club a Pollacsek ésa Tresz testvérek
vezetéséVel,
majdkéthéttelkésőbb,15-énkét
egylet is alakuló ülésttartott.Az újpestiPetőfi
Körnek Nemzeti football osztá|yaa kör heiyiségeiben,az Arpád kávébázban,a Ladányt
Dezső ésDoszpot Dezső fémje|ezteUjpesti
Athleticai Club ([JAC) pedig aYáciút 8. szám
a|att jeIezte az űjpestl sport évek őta tartő
agőniájának végét.
Az UAC tehát, amely az eddigi beszámolók szerint már az 1900-aséve|ején_ az
UFC-vel együtt - beleolvadtaz UTE-ba, csak
ekkor, 1900 nyarán alakult.
@olytatjak...)

- 1901-benkészült,a Mező utcaiptífuón
Talón az ebő újpesti,,footballkép,,
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Az újpesti Szabad Lyceum története
96 éve, 1908 őszén kezdte múltban itt semmiféleszabadtanításiintézmeg mut(odesetutpesten a mény gyökeret verni nem tudott. Végtelen
Szabad Lyceum, a szabadta- örömiinkre azonban a kétségés aggodalom,
nításiskolája.
hogy a nagy anyag1és
erkölcsi munkásságmedAszabad tanítás.asza- dő marad,alaptalanvolt. Ujpest tanulni vágyő
bad míívelődés
mozgalmaAmerikában,Angliközönsége megértiésátétzia SzabadLyceum
ában ésSvédországban
született.Magyarctszá- nagy kulturális hildetésétéselőadásainkzsúgon Türr Iswán kezdeményezte,IrányDániel
folt termekbenfolytakIe..."
már állami feladatnaktekintettea felnőttek okA Szabad Lyceo* megjelenéséra|
Ujtatását. Allami támogatás híján különböző
pesten az Uj Rend, a községi demokratapárt
egyesületek prőb áItákelvégezni ezt a feladatot. lapja számol be. Melegen, de némiszkepticizUjpesten a Közművelődési Kör, a Lujza Lemussal köszönti a társaságmegjelenését
a váányegylet és felekezei szewezetek végezték rosban. Aggálpskodása azonban más je||egí,
népszeríísítő
előadások tartását,
mint az előbbi. Elismerésselszól mindazoktó|,
1899-benjelentős fordulat következett akik állami helyiségetbocsátomakrendelkezésbe. Megalakult a SzabadLyceum, mely felada- re, dicséri a város vezetőségét.
Ujpesten vatának tekintette,hogy tudományosalapúmű- lóban nagy sziikség van ilyen intézményre;
veltségetterjesszen a társadalom minden ,,..'amitaz á||amnem tehet meg adott körül.
rétegének"
ményekközött, ott a társadalomnakkell a hiA budapestiközponttal rendelkezőszer- ányt pótolni. Ideális emberekvoltak azolq kik
vezet lassan terjeszkedett.obuda, Kelenföld
kultúránkat közelebb akarták hozni a nyugatután 1908-banUjpestenis megalakulta Szabad hoz, amikor megalapítottáka Társadalom TuLyceum telepe a következő vezetőségfuányí- dományi Társaság szabadiskoláját..,,,
Ugyantasáva|:elnök Köhler Ferenc főmérnök;társel- akkor Íélattól, hogy majd e|toru$ák a klub
nök BaumgartenEtelka el. isk. igazgató; dLt- eredeti szándékát.
kár: Barta Dezsíó polg. isk. tanár; tagok dr.
Az aggodalomfeleslegesvolt. A Szabad
Barta Gyula, Farkas János, dr. Fuchs Ignác, Lyceum újpestitelepe az egésztársadalomhoz
Gyürkő Móric, dr. HéderváryErnőné,dr. Hé. szóló ésáltala elfogadott,vele együttműködő
dewáry Sámuel' Lővi Sánd;r, Nagy Ferenc, szewezettévá|t. Az 1910-esévekbena legviPéteri Sándor' Doby Antalné, Fipek Jolán,
úgzőbb telepek közé tartozott..
Golka Róza, GrófJúlia, PéterdyTeréz,Kühler
Az előadások ideje az iskolai
Ferencné, Liszek Emma, Ráday Antalné;
rendszerííokaúsi időt vette
könyvtáros: Risztich Milán.
alapul, őszi éstavasziciklusban
Figyelemre méltó, hogy a helyi társabonyolították le a programoságbanegyenlő aránybanvannaka nők ésa fér.
kat. A Szabad Lyceumban
fiak, sőt a társelnök is nő. Ez mát az ilj, a 20. vasárnapiegyesésköznapi sorozatoselőadásolg
századeleii modern szellemneka következmé- tanfolyamok voltak, vasárnapi kirándulásokat
nye. A nők megjelenteka közéletben.
szeweztek,ésrendelkezésreállt a könyvtár is.
Ujpesten a Szabad Lyceum szervezését
A vasárnapi előadásokatmindenkor este
aggodalmakéskétségek
kísérték.
A központ6 órakor kezdték,a sorozatoselőadásokatpenak készültbeszámolóban a következőket oldig szerdán este 7-től 8-ig tartották.A tanfovashatjuk ,,Némikétséggel
ésbizalmadanság- lyamokon a mawat (idegen ajkuak részére),
gal fogott hozzá az L908-1kévteléna Szabad angol, francia,németésolasz nyelvet oktatták.
Lyceum igazgató vá|asztnánya az újpestitelep Időnkéntgyorsírásiésrajztanfolyamot,sőt kemegszervezéséhez.
Kétséggelazétt, mett a reskedelmi szaktanfolvamotis indítottak.Az
,.1,.1,
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előadásokon, tanfolyamokon, kirándulásokon
résztvehetettminden 15 évenfelüli egyén,aki
egy hónapra szó|ő, 30 filléres jegyet.váltott.
Ezétt a könyvtárat is használhatták.
Igen nagyproblémátjelentett
Az oktatásifőa hely kérdése.
hatóság hozzájáru|ásáva| kezdetben az Attila utcai elemi
iskola igazgatőnője, Baumgarten Etelka bocsátott rendelkezésrenéhány
termet az e|őadásokra'később az Iswán t&i
polgári leányiskola tornatermétis használhatták' maid a FerencJózsef (ma:Tanoda) tériiskola termei,a háborusidőkben olykor a gimnázium, sőt ew-ew alkalommalavárosházadíszterÍnefogadtaa hailgatókat.
Au e\őadásokatvetítettképekkelillusztrá|ták.A baj csak azvo|t, hogy 1909 és1911
között Ujpesten mégnem r'olt villanyvi|ágítás.
A titkári jelentésszerinta gáz|ángmagábanve.
títésicélokraalkalmatlan volt, így a villanyt
pótló, rendkivül költségesoxigénnelvaló vetítéshezkellett folyamodni.
Az l9a9-tő| |9l4.ig a központnak készítettbeszámolók részletesadatokatkozölnek
a részwevőkszámárő|,az egyesprogramoklátogatottságáról,a hallgatőságkor ésfoglalko.
zás szerinti megoszlásáról.A jegyek mellévalószínűlegkis leválasztható,statisztikaicélokat
illesztettek.A titkár ezek
szo|gá|ószelvényeket
beszámolóit.Mivel bizonyos,
a|apjánkészítette
hogy nem mindenki adtavisszaezeket,a közölt
mégisfonadatok csak tájékoztatője|IegÉek,
tosak a telep működésére vonatkozóan.
1909-1910-bena kor. nem ésfoglakozás szerinti megoszlása következőképpenalakult.

A Szabad L1ceumaz 19l0-es nektől az Isndn útipolgÍri
letínyiskohibankapotthelyet
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Kor

15-20
2r-30
3r40
41-50

Férfi
104
t49
143
61

Nő
81
7L
59
29

Foglalkozás szerint

Férfi

Nő

Főiskolai hallgató
Ipari alkalmazott
Kereskedelmialkalmazott
Tanuló
Napszámos,szolga
Háztartásbeli nő
Tiszwiselő
Tanár, tanító
Mérnök, rujzo|ó
Magánző

r57
229
27

+9
47

29
173
T2
32

I

57
3

119
18
1

Az Ujpesti SzabadLyceum 1911-1913
között éltefénykorát.Minden területen nagy
érdeklődésmellett folytatták a megkezdett
munkát.A tanfolyamokktiztil kiemelkedikaz a
progTam'amelyről az Ujpest címűhetilap így
számo|be 1912. szeptember15-i számában:
,,A Szabad Lyceum vezetőségefelhívja a fimeg nem becsülhetőalgyelmet^ttaaz e|éggé
kalomra, amelyet a Szabad Lyceum a kereskedők szabadiskolájával karölwe npijt azok.
nak, kik szakismereteketszerezni,vagy azokat
bővíteni óhajtják azá|ta|,lrogy a kereskedők
szabad iskoláját |átogagák. Tárgyai lesznek
könywitel éslevelezés,kereskedelmiszámtan
ésközgazdaságiismeretek.Előadók dr. Márki
Gyula ügyvédésdr. Ballagi Mór keresk.akad.
tanát,,,^z L9LI_I9L2_L9I3. évbendr. Geréb
stílusolról, Rosenberg
Jőzset az építészeti
Auguszta az ítjkofifestészetlegnagyobbalak.
jakőI, Maros Imre kir. geológus az é|őLények
világárőlr,KelecsényiJános dr. gimn. tanát a
németalföldi festészetrő|,Glatz Ernő Arany
Jánosról tartott e|őadásai3736 érdekJődő e|őtt
hangzottakel.
Az l9l3-as beszámoló a telep fejlődésévoltak a távoli
ről, sikereirő| szóI,Népszerííek
ésembereketbemutatóvetítettképes
r.idékeket
előadások.A helyi sajtó is a Szabad Lyceum
melléállt, hosszabb-rövidebbhírekben,tudósía programokat.Platásokbannépszerűsítették
kátok is táiékoztattaka várható előadásokról.
is tágp".t város polgármestereés,vezetősége
mogattaa telep működését.

Közlemények

Ennek bizonyltéka,hogy megoldást kerestek a legnagyobb
nehézség,a helyszííkemegszüntetésére.
A nagy látogatottság-miaft az Attila utcai iskola már nem tudta befogadni a látogatókat,
tartanikellett attól, hogy helyhiány miattazúipesti telep elsorvad"A megoldásról a következőket olvaslratjuka beszámolókban:,,...A
pest meg"yeikir' tanfelügyelőúrnakésScherer
Gyulának, a polgári leányiskola igazgatqának
köszönhetjiik' hogy a tanfelügyelőúr megengedte, hogy szükség.eseténigénÉevegyiik a
leán1,iskolatornatermétis.. ' '' Ide a társaságbevezettettea l"illanyt,ésmost már villany{énynél
lehetett vetíteni.Természetes,hogy a színes
képek fokozták az érdekfőóést,vonzották a
közönséget.
A SzabadLyceum újpestitelepe 1913ban osztáliy.á fejlődött. Május 2-án tartofta
meg alaluló közgyűlését,Pá|iSándor alelnök
einötsége mellett. Megállapítonák az ügyrendet,megválasztottáka tisztikartésa 30 tagú'választmán1.r,amelynek soraiban Ujpest társadalmának minden rétegeképviseivevclt. A
tisztikar: elnök &Iuránvi Iván: társelnökök:
BenkovicsImre, Führ., Si,,,o,,,Fischer Izidor
dr., Kis Sándor dr., Nagy Lajos dr. ésScherer
Gy-ula;titlcár: Barta Dezső; kónyvtáros: Bánó
Vince. A választrnánytagjai:fuaái Béla,Boros
Mór, Bánó Vince, Bíró Gyrrla, Bolgár jenő,
BaumgartenEtelka, Bergmann Soma, Baumgarten Gizella, Bak Józse{ Elek Pál, E,hrenwald László, Fadgyas Gy'rrla,Földi Ármin,
Fuchs lgnác, GáborJenő, Goll Jenő, Gömöri
Vilmos, Herczeg Arpád, Jurkovich Viktor,
Köhler Ferenc, Keleti Kornél, Klein lgnác'
Lányi Ernő, Lővi Sándor, Liszer Emma,
MolnárVince, PéteryTeréz,
SzigetiGy'ula,Sipos Andor, WolfirerJakabdr.
A tanítástehát zavaftalanulfolytatódhatott. Eredménve,
hogy 15 előadáson24Í6, 18
r'asárnapielőadáson pedig 1ó5ó hallgató vett
részt.A művészetijellegííelőadásokköziil kiemelkedikegy 1913-banmegtartottestéI1,
azÚjpestiDalkör közreműködésével"
Az estélytárgya
a mawat népdalvolt bemutatásokkal.
Az ismertető előadástKolumbán tanfelügyelőtartotta"Az
estél}Tea naw érdeklődésre
való tekintettela
várasháznagyüléstermében
került sor.A beszámoló szerinta részwevőkszáma750 fő volt.
Kiizlem,ények

végül szólni kell a szabad tanításlegfontosabb eszkoz&ő|, a könyvtárról. A társaság áwette az űipesti népkönyvtárat,melynek
a|ap)áta földművelésügyiminiszter 150 kötetes adományavetette meg. A Szabad Lyceum
ezt 4a0 kötetesre fejlesztette.1909.november
18-án adták át az olvasőknak,akkorramfu 420
kötetesre bőviilt állománnya|. Ez évrő| évte
gyarapodott,1910-ben750, 1913-banmár
950 kötetből lehetett válogatni. A könyvtár
haszná|ata1'9l2-tőI ingyenes volt, a kölcsönzőknek 2 korona betéti díjat kellett fizetni.
Könyr'tárfejlesztésrefordítottáka városi szubvenciót, BaumgartenFerenc újpestipolgár pedig 1ó koronás alapíwányttett erre a célra.A
könyvtár tudományos és szépirodalmi mű.
vekkel,napi éshetilapokkalvárta az o|vasők.at.
19i3-ban I23 szemé|y4ó3 kötetet olvasott,
325 kölcsönző pedig 1451 kötetet vin. haza
otthoni olvasásra.
Az I9I3_L4-es időszak a megszokott
lendülettel indult. Az e|őző időszak dalestélyi
sikerénfelbuzdulva egymást követték a zenei
műsorok'Verdi születésének
100.évfordulóia
alkalmábói ünnepi Verdi-estet rendeztek.
1913 novemberébenegy hangulatos Schumann-esttelörvendezteffékmeg a |átogatókat,
majd 1914 februáriában egy sok szereplőt
felvonultató, bemutatókkal kísértáltalános
zenetörténeti előadás hangzott el. Szokatlan
módon ez nem r'olt ingyenes,50 fillér volt a
beléptidíj.
Anehézségek
ellenérea SzabadLyceum
a háborusévekbenis folytattanépművelőtevékenységét.
A vezetőségésa tagsága tanításon
kívül más területen is igyekezett kapcsolatot
tartani a lakossággal.,,Ujpestközönsége előtt
felejthetetlenmarad az t9I5_I6. évi háborús
ciklus, amikor éppena SzabadLyceum vo|t az,
mely a hadiözvegyek ésárvák, valamint a rokkantakügyérea helyi társadalomfigyelmétfelhívta.országos férfiake naw kérdésterkölcsi
ésegészségügyi
oldalról megvilágítvatárták a
közönség elé''= írtaa SzabadságNaptár 1918ban,visszatekintveaz újpestitelep egy éltizede
folyó munkájára.Ebben az összegző visszatekintésbena szerző e szabadtanításiforma népszerűségét
emeli ki. Az 1908_1918közötti
időben negyvenötezernéItöbben kapcsolódtak
be Ujpesten a Szabad Lyceum míívelődési
programjaiba.fl
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Dr" Szabő Pál Tivadar 80 éveszületett
Évtizedekenát Újpesten élta modelliét;éslétrehoztáka korrekciós osztályok
kiváló gyermekpszichológus, prototípusát.Kidolgozták a differenciált beisamely nemcsak'áltaaki hilonosen sokat tett a ke- Lobzási izsgá|at airapjait,
pszichológiai
hanem
lános orvosi"vizsgáht6ól,
rület gyermekeiérdekében.
di
ai',.111y1z
"sgálatból is
Rákospalotánszíiletett, és egyéb,példáu| logopé
á||t."izabó Pál Tivadai a Fővárosi Beiskolázási
Kitíínőminősítésií
1924.december1-jén.
wőwműködön. A Felsőpedagógiai oklevelet szeÍzett1952-ben,majd Szakbizottság vezetőjeként
Központ felkéréKutató
pszichológiát éspedagógiáttanult Budapesten, oktatási Pedagógiai
a
az Eöwös Loránd Tudományegyetemen.Pszi- sérenégy főiskolán me1szeÍvezteésvezette
cholósiából doktorált1964-bencum laudeered- pedagógusjeloltektöbb tanévenát tartó szeméa pályaalkalmasságésa menménnyel.A gyóg1pedagógusidiplomamegszer- lyisegvizsgá|atát,
állapot szempontjából.
dol- tálhigiéniai
zéseután egy évlgfőiskolaitanársegédként
I973-bandr. Szabó Pál Tivadarnakfölgozott. Utána több éviggyógypedagógusként
ajánlottáka Fóti Gyermekvárospszicho-lógusiálkiilönböfoglalkozott értelmifogyatékosokkal
az á|IaF-lsősor- úsát.Elfogadta, mert régótaérdekelték
intézményekben.
ző gyóg5rpedagógiai
vemélyiproblémái.
az ezekkelkap- mi gondoiott gyermekek
vtzsgá|ataiés
ban iskolaérettségi
pszichológiai,pedagógiaisaalapjánelőbb ségtikésneveléstik
közleményei
csolatostudományos
doa zlg|ői gyermek-ideggondozóbakapott meghí- jáiosságai.Az országos Pedagógiai-Intézet
Semmelweis
a
meghívták
I977-ben
mafi L966-bantudomá- ..'''"ként
vást pszichológusként,
nyos munkatárs lett az orczágos Közegészség- orvostudományi Egyetem tr. SzámúGyermek
Klinikáia keretébenműködő országos Csecse.
osztÁIyán,
ügyi Intézetiskola-egészségogp
Intézetbevezető
Dr. Szabó Pál Tivadar ésmunkatársai mő- ésGyermekegészségügyi
ott dolgozott
főmunkatársnak.
dolgozták ki összetett iskolaérettsé
91 izsgáIat pszichológus
vonulásáig.
1va+-ig,nyugállományba
s"'uo tanári pá|yáján végigvonult a
Erről beszéltelőadásaiban,
gyermekvédelem.
témábantöbb mint kétszáz
e
fo,,g'"''"o'okon,
szakmai közleménye jelent meg. Tizennégy
könyv, könyvrészlet, jegyzet szeruője,szerkeszTártője-is.A Fodor József Iskolaegés"ségügyi
PedaMagya1
A
tartozik.
közé
saság alapítói
gó$ai Társaságnakésa M1gyar Pszichológiai
i {rslsá,gnakszinténegyik alapító ta$a, kezdettőI tagsia Magyat Gyógypedagógusok Egyesüszóleténók. A nemzedékekegyüttélésének
T
árőglai
Gerontol
sző|óiakéntcsatlakozott a
sasághoz.
1971.banmegkaptaa Fodor József IsI!úTársaság,,Egészséges
kolaegészségiigyi
-ben-pedig
a
gét,L987
emlékplaket
Wer.
sá,gért'
*ók"ké't ,égzertmunkájáérta György Júliaemlékérmet.Két.""' kapta meg a ,,Kiváló
Munkáért''kitiintetést.
Dr. Szabó Pál Tivadar 1999.december
ló-ánhunyrel. E
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Kiizleruenyek

Dn. SerrerJÁNos

Péksegédből pénzhamisító
Magyarországon1925-bena
koronát felv.áltottaa pengő,
mint fizetésieszköz. A váltás időpontjában 1 pengő
12 500 koronát ért.A jelentősen devalválódon korona atán az emberek
megismerkedhetteka kis címletekbenközforgalomba keriilt pengővel. A címletekközül a
papírból előállított 5 pengőst t926-tő|
nyomták, de hamisításaolyan gyakori volt,
hogy hamarosanúj típusú5 pengős bankjegyekkel kellett kicserélni.1926és|944kózött
nem kevesebb, mint ötféle azonos címleríí
papírpénzkövette egymást. A jelentős vásárlóerővel bíró 5 pengős nagy pénznekszámított a hétköznapi kereskedelmi életben.
(Ebben az időben énekelteKabos Gyula, hogy
,,Havi ké*záz pengő fixszel az ember könnyen
viccel".)
1937-ben több helyszínen is feltűnt,
amikor hamis 5 pengős került a forgalomba.
Egymást követték a bejelentések,majd a
helyszínek 1938-ra Fót és Alag kclrnyekére
korlátozódtak. A cserrdőrségnyomozó alosztály parancsnokságaP á|inkásJ ános ti szthelyettest bíztameg a nyomozással.A nyomozó
csendőr tiszthelyettes gyanúja egy kisalagi
pé}segédreterelődött, aki ritkán dolgozott,
ugyanakkoröt tagúcsaládjávaljó színvonalon
élt.Háromholdas telket, házat, istállót bérelt
nem igazolható keresetből. A gyanút erősítette, hogy öccse korábban szintén pénzhamisításmiatt már összeütközésbe kertilt a
törvénnyel.
A gyanúigazo|ása,a pénzhamisítóelfogása hosszú,alapos nyomozást, azaz időt'
igényelt. Kezdetben a nyomoző csak egy
újabbhamis 5 pengőst fedett fel a pélisegéd
figyelésesorán. Am a kereskedő nem tudta
határozottan állítani, hogy az e|őta|á|thamis
pénzze|a pélisegéd
fizetett. A nyomozás időszakában a tárgynyilvántartó szerint újabb
hamis 5 pengősök bukkantak fel Pest-PilisSolt-Kiskun Yármegye területén:Fót, Alag,
Dunakeszi, Ujpest, Rákospalota, Mog;yoród
Kiizlemények

teleptiléseken.A helyzetet nehezítette,hogy
az orczág politikai életébenjelentős vá|tozások miatt más irányri feladatokjelentkeztek a
csendőrségszámára.Mindez a gyanúsítottat
magabiztossá tette, és munka nélktili élet
mellett kocsit, takarmányt vásárolt. Gyümölcskereskedésrekért engedé|yt,ezze| igazolódni látszott a jövedelemforrás, ám kereskedéstnem folytatott. Közben bejelentés
nyomán házkutatásra került sor, amel1mek
eredményea je|zett személ'vnélelmaradt a
v ár akozástól. Ennek oka a házőt ző |<vtyaugatása r'olt, a ,,je|zés,,ugyanis lehetőséget
teremtett a bíínös szerszárnok elttintetésére.
Az idő múlásávalnagy számban kerültek elő
újabb bizonyítékok, főleg az újpesti és a
rákospalotai piacon. Ezektől a pénzverő
nyomda szakéttőimegállapították,hogy egy
hamisítótól származnak.A nyomozás sikerét
je|eztékelőre, hogy a hamis pénzze| fizető
személyekleírásaa gyanúsított
péksegédre
és
öccsére illettek.
A fenti ismeretek birtokában a nyomoző magasabb fordulatszámra kapcsolt.
Tizennégy naPon kereszttil intenzív megfigyelésre került sor, amely eredményre is
vezetett.Kiderült, hogy a megfigyelt személy
lényegesentöbbet költött, mint'azt egy iparos
vagy kereskedő megtehettevolna. A munkahelyén, az újpesti Láng gépgyárbanévente
csak 8-9 hetet dolgozott, ezze|.látszata igazolta további jövedelemforrásait éstávollétét.
Az is a gyanúsítotülak kedvezett, hogy ez
időben a Láng gépgyár}rárom műszakban
termelt, tehát bármely időben elhagyhattaa
házát, zz nem keltett gyanútszomszédaiban.
Munkakönyvét négyévigbent hagyta a gyátban, környezete számáta jelen,e, hogy reggelenként Ujpesten munkába jár. occse,
mivel takargatnivalójavolt, bejelentésnélktil
éltUjpesten. A fenti adatok már elegendőnek
bizonyultak eW újabb házkatatás megtartásához, melynek során a következő bizonyítékokkerültek e|ő: a gyanilsítottfejpárnája a|ó| 1 darab hamis 5 pengős, az aszta|-

zl
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követően hamarosan bement Ujpestre, az őcs.
kapiacta, ahol 1 kilogramm bronzot vásárolt, s
abból öntött magának 5 pengős készítéséhez
aikalmas formát, zzaz _ ahogy a szaknyelv nevezi _ klisét.Arról, hogy az eredetihez hasonló minőségű papírra hogyan tett szert' nem
maradtak fenn adatok.
Eközben Józse{ nevíí öccse 1 pengősöket hamisított, amiért el is ítélték.(ValószínÍi|egmár ebben is kozremííködött, de mivel öccse magára vállat mindent' ő asztára
mosta magát.) Közben a gyanú elterelése ésa
Fótra,
hatóság félrevezetésemiatt átköltözött
jelentette
ki
hogy
értette'
majd Alagra. Nem
megtudta,hogy mitott leányávalbeszélgewe
lyen körtilmények között készülteka hamis 5 fel, hisz szomszédai mind rigy tudtík' hogy ő
Ú;p.'t.e jár dolgozni. A gyanúsított a helyszílakásán a feleségeőrpengősök. A péksegéd
ni szemle során lejátszotrl a pénzhamisírást,
pénz
gyártása
a
fásködött, mikozben a hamis
amelÉez mindössze 14 percre volt sziiksége.
kamrában zajlott.A bííncseleknényeszközeit
A. nyomozást elősegítette, hogy a résztminden alkalommal a kertben kijelölt helyen,
több mint egy méter mélységbenelásták (a vevők köztil Kishalmi törzsőrmester már korábban is résztvett pénzhamisításnyomozásárejtekhelyetmeg is találták).
A felfedett bizonyítékok bemutatása ban, így felismerte a házkatatás során talált
taga- pénzhamisító eszközöket. Am a nyomozás leután már nem volt értelmea gyanúsított
dásának. Elmondta, hogy 193ó.ban Alagon zárt&,a\ is kérdésmaradt, hogy a péLsegédés
ésnag.yonrossz ke- öccse honnan szerezhette az ismereteit a hamis
dolgozott péksegédként,
resetevolt. Ekkor határozta el, hogy 1 vagy 5 pénz e|őá||ításához, Igy atóIag az is érdekes
pengősöket fog készíteni'Egyik alkalommal lehet, hogy a nytsmozáSt nem a budapesti
gipszből öntött mintába ón-antimon keverék- rendőrség detelaivjei folytatták le, holott a
áshoz szükséges talált hamis bankók előfordulási helyeinek
a pénzhamisít
ből elkészítette
jelentős tészénők lettek volna ílietékesek. D
formákat. de azoknem voltak tökéletesek.Azt

fiókból pedig 1 darab antimon, 1 rud cin,
1 darab kétágu drót. Bár a g.vanúsítottés
felesége tagadta a hamisítást' nem keriilhették el az őrizetbe r'ételt. E,zzel párhuzamosan
a csendőrség megjelent a gyanúsított öcscsének újpesti lakásán is, ám ő értesülhetett
a látogatásról, és eltíínt. A házkutatás itt
nem iárt eredménnvel.
A nyomozás a gyanúsított
makacs tagadása miatt egy
rövid időre megakadt. A
nyomozó űjra kiment a
helyszínre, ahol a gyanrisí-

Isnán grőf portréjaláthatő
Az 1928-banforgalombakerült 5 pengőselőoldahinSzéchenyi
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Dn. Krusre Gyoncy

[ijpesti patakok az ezredfordulón, |. tész
A Szilas-patak
I

I
-1.

Ujpest természeti értékeit
bemutató sorozatunkb an szá_
mos értékesélőheliyel ismerkedtünk meg, amelyek utolsó

vizsgálat előtt patakrendezéscíménkipuszdtották a part menti növényzetet,amelya jellegzetesenmocsári fajokat:keserűfiivet,feketenadálytövet, mocsári nefelejcset,kúszóboglárkát,
zöld szigetekként
őrzik a rég- sást ésbékabuzogányttartalmazatt.A vízben
múlt burjánző é\őw|ágának
em]ékét.
Mégsem nagyobb mennyiségbentalálhatók fonalas
tekinthetjük őket pusztán múltidézőmúzeu- zöldmoszatok. A növén1zet helyet kaviccsal
moknak,hiszen városrészünkfejlődésével
a laszórtákbe, majddróthálóval lefedték.A beavatkókörnyezettinket színesítőmocsarakéstétek, kozás hatásaijó| tll|röződtek a második mintapatakokéserdők is vá|toznak.Avizes élőhelyek vételeredményeiben.
jeA biológiai sokféleség
feltöltődnek, a láprétekkiszáradnak,a bYeP- lentősen csökkent, míg az első mintavételnél
foltok beerdőscidnek.Ezeknek a változásóknak 18 állatcsoportotsikeriilt begyűjteni.Ma már
a-]rátterébengyzkran természetesfolyamatok csakaz adatlapigazo|ja,hogy hat évve|eze|őtt
álinak, amelveketfelgyorsíthatnak,
esetlegve- a Szilas-patak vizében tanyáztak laposhasú
szélyesirányba fordíthatnakkáros emberi be- acsák, keringőbogarak, szövőtegzesek,teleszavatkozások'A legtöbben kiváncsiak rzgyunk kópszemííkérészek,
színesszárnyú
éssávossziarra,hogy a környezetünkben feilelhető termé- takötők, |é$vadász láwák, tejfehér planáriák,
szeti értékekjelenleg rnilyen állapotban van- bolharákok, molnárkák, csigapiócálq víziskornak, ésvan-e esélyarta,ltory gyermekeinkis
piők, gyászplanáriák, kozönséges vtziászkák,
éWezz€k ezek ajándékait,a nszá vtz csobogá- nyolcszeműnadályok, iópiócák, púposszúnyosát, a friss virágillatot ésa madárdalt.Szeren- gok, árvaszrinyogok,valamint iszapgiliszták. A'
csérelóteznek már olyan egyszerííen
e|végez- másodikmintavételn
é|mfu csaknyolc állatcsohető biológiai vizsgálatok,amelyek segítségé- portot találtunk. Bizonyos fajok csak nag.yon
v-elképetalkothatunkaz egyesóletközösségek kis egyedszámbanfordultak e|ő (szővőtegzes
állapotáról.
|árvák, teleszkópszeműkérész|áwák,tejfehér
A patakok ésfolyók minősítésére
alkal- planáriák).ugyanakkora korábbiakkalellentétmas a tr,1agyarMakrozoobenton Családpont- ben tömeges megjelenésűek
voltak a vérszívő
rendszer,ámelyneksegítségévei
sorozatunkban púposszúnyogok
lárvái. A vá|tozáseredményegórcső alá vesszükaz újpestipatakokat.A módkénta vízminőskéskevésbé
szennyezettrőlköszer elnevezésében
a makrozoobentonarra Zepesenszennyezettrevá|tozott.A harmadik
utal, hogy a wzsgáIatsorán a patakból szabad évben elvégzettmintavételeredményemég
szemmel is jól látható (makroszkopikusmére- mindig jeleztea vizsgáltpatakszakaszon
történt
tíi),a|jzatoné|őá|latokat(zoobenton)gyűjtiink korábbi környezetl*árosítást,annak ellenére,
be, majd családszintenmeghatározvi ezeket, hogy a dúspart menti vegetáció már teljesen
wzminőségselző tu|ajdonságaikatfigyelembe elrejtettea szemtinke|ő|a
nyo,,parÚendezés''
véveá||apítjuk
rneg az áram\óvízbiológiai mimait az élőhelyminősítése
(közepesenszeÍrnyenőségét'
zett)ésa korábbi vízminőségiosztáWa sorolása
Az alábbiakbana Szilas-patakonhárom nem váitozott.
egymást követő évben (1998-2000) azonos
A felméréseredményeként
egy kezdetmintavéteiihelyen, Rákospalotán, az .M3-as ben szemmellátható, majd későbbmár csak a
aatópáIyaközelében,egy gyors folyásúszaka. gerinctelenélőlényegyüttesben
nyomon követszon elvégzettbiológiai vtzminősítés
eredmé- hető emberi beavat]<ozás
káros következményeit foglaljuk össze. A teriileten a második nyeit értékelhetttik.
@olytatjak...)
Közleménvek
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Ne gryeÍrnyolclépcsőfok
Nekiink országos hírű gi'mnáziumunk
volt, nekik meg... nos, arról csak annyit, hogy
ha Ujpestenvalamelymihasznakölyök mindenhonnan kibukott már, s utcagyereknekse vették
volna föl, a sztilei azza| fenyegették,,meglátod,
el, vagy a veresegyházi szeméIy,beszívnr a kisfiacskám,a végénbeíradaka Wágnerba!''
vonatftist illatát, fiitryéről megmondani, miért (Amelyet akkoriban hivatalosanDózsa Györgyésfelriadni,éjiőrán, nek hívtakug'yan' de a népnyelva régi nevén
késetta négyhuszonnégyes
ijedten a csöndre, ha elmaradtva|ame|yváratlan emlegette- ahogyminden mást is.)
Nálunk kétemeletes,délceg városháza
okból a megszokott zakatolás.
náluk
sztirke községháza.
volt,
az
nézetr',
fahídra
A szobám ablaka egy
jól
folyton sütött a nápr náluk soha.
Nálunk
vezetettát a vasútfölött, az kótötte össze a
Nálunk közvt|ág1tás volt, náluk közismert, szeretettvilágomat, Iswántelket az is.
ide- sötét'
mereden,távoli, sötét éskiszámíthatatlan
Négyhíd íve|át pedig a kétvilág között,
gen vilá.ggal,Rákospalotával.
hivatalosan mindkettő ew-ery kerülete volt
owen métervolt a távolság.
Három sínpár meg kétsávnyifiives tér- csak a fővárosnak, kiilső kertilete még|tozzá,
mégistávolabb voltak egymástól, mint a Merség,éskétkőkerítés.
lnir ésazUtánusz,
letttink
Mégis, mintha kontinensnyire
Két hllon bolygó.
volna onnan.
Négy-öt éveskoromban már barangolMi, büszkeujpestipolgárok rettenetesen
a palotaiakat.Elmaradott,vidékinép- hattam a környékiinkön, elgyalogolhattam a
lenéztÍik
meg a Rózsa Ferenc utcán a
ségnektartotnrkőket. Hát aZ nem vitás, hogy Klára utca végéig
kistrafóig, benyitogathattama szomszédkertekmásfajtavilág volt akkoribanmégarrafelé.
be, mepimogathattam a kuvaszolgfarkaskutyák
Földszintes, falusias.
bozontos fejét,kergethettem papírsárkányt,és
kocrakva
sárga
tgaz,kivoltak
A ffiutak,
dobozbaszöcskéta kocsmamelletkakővel, de a szélesmellékutcáksárosakvoltak gyííjthettem
mind, akácÍákéskukacvirágok szegélyezték'a ti kisréten,és,igen,óvatosanfölgyalogolhattam
nyikorgó, kétszárnyil fakerítésekmögött ba- a hídrais, bámulni a vonatokat
Kedvenc szőrakozásom volt ez' megromfiudvar,disznóól, istálló. Az utcákon gumia kishidat (negyvennyolcolajos falépcső,
jának,
mászru
a bakon nagy
rádlis, kétlovasszekerek
csizmás,pörge bajszű,kevésszavú,kucsmásfér- a harmincadiknálkis pihenő, vaskorlát,alul fonott védőrács,keresztpántokvasból, imbolygó,
fiak. fuszonyaik tótos nagykendőkbeburkolózlámpák rajta).Amikor fölértem, háeanézkerek
fonott
árultak
túrót
tak, s friss tojást, tejfölt,
nagyanyámaz ab|akbő|,s ha nem
figyel-e
vállkosarakbóla kispiacon.Bezzegnálunk a fa- tem,
telepi kocsisok (pedig annál nemigen volt lej- láttamezüstfejét,beakasztotama cipőmetará.
jebb) is pantailót viseltelga borbély,az őrás, a csokba,ésfelhúztammagam a híd korlátjáig.
mellénytis, óralánccal,a férfrakszé. Avún,hogy ígymegnőttem,sokszor&ábgbáféttyképész
les karimájúkalapokat,a nők horgolt cérna- multama|á,ai|ágba.
Néztema messzefutó sínpárokat,avá|kesztyűt.
tókat, a robogó vonatokat,az áIl.omásfelől erre
Minálunk híres, nagy gyárüzemek volkódorgó mozdonyokat,a sínautókat,a mozdotak, náluk harmadosztályúamatőrök.
nyok oldalán kikönyöklő masinisztákat,a szénNálunk négymozi, náluk egy.
Nálunk rézfiivósokkal teltek a szabad- poros arcúKltőket,avörös zász|ősbaktereket,a
sínekközött kóborló kutyákat. Megszámoltam
téritinnepek,náluk búcsrival.
Vasút mellett születtem.
Szerettem élni ott.
Hallgatni az elrobogó vonatok
kattogását, hangról megállapítani, a miskolci gyofs ment
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mindent, ami a szemem elé keriilt, zakato|ásolat ésszerelvényeket,
utasokatéspoggyás4okat, ésezt nem tudtam megunni napestig.Elnéztem aztán o|da|ra,v égqgpásztáztam
feliilről
szeretettvárosomat'számbavettema templomtornyokatmeg a v|Ztoronykupoláját,a nagyoti
sziluettjétésmind az ismert háztetőket,s az ott*
honlét melege öntötte el a szívemet,!\ztár|
megfordultam,éskicsit félve.kicsit idegenkedve, de elnéztema palotaitornyokatis: meg a tereket, fatelepeket, udvarokat mindent, ami
onnan' a fahídróllátszon.
Néztem,néztema szomszéd
vár ablakait,
ésközben arra gondoltam,micsoda szerencse'
hogy énUjpestensziilettem.
El is bujdosnékszégvenemben,
ha nem
ígylenne.
Mondom, minden ujpesti büszke a honára, de mi, ha lehet, még a büszkébbnél
is
büszkébbekvoltunk e tekintetben.Engem már
az inkubátorban arra tanítona\ ki volt szépapám,s mily fontos szerepet játszotte nawszerű város alapításában
s aztárLvé$gazegészcsalád' déd-ésnagyszi|ők,oldalági rokonok, tántik éssógorok mind: egy kicsit úgyis éteztem
magam'mint a legkisebbkiráffi, óvéez a föld
itt',az ő tulajdona,ha nem is jogi érteiemben,
de
lelkileg mindenképp.Elképzelnise tudtamnagyobb büszkeséget
ennél,mint ezt belesztiletni
egy kózaszteletben álló ujpesti családba,egy
világba, ahol otthon vagyok, alanyi jogon.
@gészenközötttink szólva ma sincs ez teljesen
másként boldogan lennékma is kiskölyök a
hatvanasévekUjpestjén,bárattól tartok, ezmár
nem fog összejönni sohasem.)Elveztemminden
percétujpestiségemnelg
nap mint nap lubickoltam ebbena szerencsében.
Ésnéhaszánalommalgondoltama palotai rokonokra.
Merthogy persze minékíink is voltalq
szegről-végről,palotairokonainlgilyesmi a legjobb családdalis előfordul, de bajbanismerszik
me9 az ember,például,hogy miképpenviszonyul palotai rokonaihoz. Hát mi nagyon
derekasanviszonyultunk hozzájl*, iinnepeken,
ahogy illilq folkeresttik őket, vittiink ezt-azt,
süteményt,bort, kinőtt ruhákat,elüldögéltÍink
náluk, meghánynrk-vetemiika világ dolgait,
aztánhazamentiink.
Negyedórányi járástalaktak tőltink a palotai rokonok - Rigóéknakhívuíkőket egyébKözlemények

ként-, de ezeka|átogatásoknekem mégisrettentő kalandosnaktűnte( s egy kicsit félelmetesnek is. Jól ftil kellett öltözni mindig, ha a
Rigóékhoz mentÍinlg mert a Rigóék szegény
emberek voltak, nemigen fiítöttek, télidőn se,
jobbáraa konyhájukbanvacogtab ott volt Rigó
műhelye is, szabőasztal,próbababa, merthogy
szabómestervolt a Rigó, uraságoklevetettruháit alakítottaát, évizedekóta. Szoba-konyháslakásuk volt a Rigóéknaka Petőfi utcában,döngölt padló, háziá|dás,pléhlavór:úgytudam rácsodálkozni mindenre, mintha eszkimómúzeumban járnék. Aztán félni is lehetett olykor,
meft a Rigó szangvinikusembervolt,eljárta keze néha,ha nem kedve szerint alakultaka dolgolq s akkor bizony nem volt tehntettel jelenlétiinlae.
Egy esős, őszi napon megkérdeztem
nagyanyámat, miféle rokonaink nehink a
Rigóék.
Nekem semmilyen- mondta nagyanyám
éllel_ az apádéi.
Apám akkor már Hollandiában élg s
nem örvendett osztatlannépszerűségnek
anyai
családomkörében.
Kiderült aztán, lassanként;hogy Rigóné
azapámhúga.Es azérté|Palotán,
rnert odavaló
a család. A dédapám,a nagyanyám,az apám
meg azösszes húgai.
Beletelt egy kis időbe, míg
megértettem,hogy mit jelent
ez, Hogy ezek szerint énéppannyira vlgyok palotai, mint
ujpesti. Edes istenem, csak
valahogykine dertiljön! _ ezvolt aze|sőgondolatom. Autánahogytudtam,kiszökem az esőre,
fölszaladtam a hídra,észokogtam' zokogtam'
bőngázva.
_Micsoda szégyen!
_ gondolam egyrecsalr
A'ztán letöröltem a könnyeimet, éséletemben először űgy néztemle a palotai fatelepek irányába,hogy hát akkor, félig-meddig,az
is ahazám.
Azóta perszeéppolybüszke vagyokpalo.
tai őseimre, a csizmadiára,az ácsta ésa parasztokra, mint az ujpesti tanárokra, ügyvédekre,
tisztviselőkre. Belőlük vagyok, valamennyiükbő|, széwá|aszthatadanul,
ésez így van jó|.
S azóta szeretek igazán a hidak közepén
á||ni,tartozrueg.yszerre
ide is ésoda is, ésnem
tartozni ugyanakkor igazán sehovase. !
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F{eogr,ádyLász|ő
A díszpolgáricím a legrangosabb azafi' kittintetések
közül, amelyeta híresújpestiek r.alahais kaphattakvárosunkvezetőitől éshálás lakóitól. ValószínűlegNeográdyLászlő is így&ezhette' niert a közelmúitban bekövetkezetth*láláig biiszke volt a díszpoigárirangot tanúsító
okievélre.
Sok híresújpestihezhasonlóan ő is más
teleptilésről szánnazott. 19 14 májusáb an, ZiIahon született,polgári családban.Edesapjaa helyi Ipar ésGazdasági Bank íőkönyvelője volt,
édesanfa, egy kassai gyógyszerész|eánya, a
háztartístvezette.Kisgyermekkéntélteát a roa
mán betörést,Erdélyháborusszenr'edéseiből

Neogródy Lószlő az Ad Honorem Ujpest díj ón,ételekor
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Neogrády család is részesült.A trianoni békét
kör'etően ahatár feletttik is átlépett,de a szilárd
erkölcsíí csa|ádtő az űj kőzhatalom alatt is
igyekezett kitartani. Fiait taníttafta,íw az ifi{l
Neogrády Lász|ő elemi iskolai tanulmányait
végezte,középiskoláskéntpeszülővárosábarr
.Wesselényi.kollégium
tanulója
áig a neves
vo|t. L925-ben édesapjaelhrrnyt, így a csa|áó
kén1telenvolt a budapestirokonokhoz költ0zni, ahol az owegy édesanyatámaszt remélhetett. A fiatalemberíw a, obudai Reálgimnáziumban (ma:Árpád Gimnázium) érettségize*,
1934-ben.Ezt követően jogi pályrírakésziilt,de
anyag1okok miatt csak a :'aai járásbírőságon
vállalhatott munkát.
193ó-ban katonai behívót kapott. A
bánhidai légvédelmittizéreknélszolgált, hadapródi, majd zász|ósi rangban. Elöljárói javasel a Ludovika katonaiakadémiát,
|atáravégezte
ahol 1939-benhivatásostiszti, főhadnagyirangot kapott.
visszacsaEszak-Erdélyésa SzékelyÍold
tolását követóen Kolozsvárra, Paid Marosvá^ 27. onálló Székely
sárhelyre vezényelték,
lett. 1943GépágyusAlakulat titegparancsnoka
janufut944
ahol
ban áthelyeztékBudapestre,
jában, egy színházlátogatáskorismerte meg Fényes Judit győgyszerészhallgatót.Kapcsolatu.
kat májusban e|jegyzésselerősítettékmeg,
majd az év végén_ két légiriadó közötr _ a
Margit köruti ferences templornban egybekeltek. Házasságuk szomorú eseményekfunyékában kezdődött, hiszen kezdetétvette a város
ostroma. A bevonuló Vörös Hadsereg eg'vik
politikai tisztje a Práter utcában |eta*óztattz
Neogrády Lász\őt, aki a januári hidegben Ceglédiggyalog, majd onnan l.asútonvolt kénytelen egy fogoly.transzporttal egésza romániai
Focsaniig vonulni. Feleségearadi rokonainak
talá|trá,ésa nemzetközi Vöröskesegr*égével
reszt ápolójaként,a helybeii csángók támogatá.
sávalérteel, hogv szabadonengedjékférjét.
A lelkiismereteskatonatisztezután rövidesenvisszatérta ffvárosba, ahol felajánlotta
szo|gálataita városparancsnokságon.Műszaki
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tapaszta|atait kamatoztaFÍa ew ltászszázad'
élénvasúti hidakat, vágámyszakaszokagá1lomásépiileteketállíttatotth.ly'".
I946-bat eddigi tevékenységétől
merőben eltérőbeosztástkápott: áwezéive|ték
a budai várban lévő Honved Levéltár ás Múzeum
állományába.
Eletének egyik legboldogabb időszaka
következett. A család a honvédelmiminisztérium támogatásáva|az Ostrom utcában vett lakást. Hamarosan megszületettJudit, majd pát
évmúlvaZsazsawta nevíígyermehik. A századosi, majd őruagyl'rangban do|goző,levéltári
feladatokat ellátó Neogády Lászlő számára
szakrnai szempontbó| ezek voltak a legtermékenyebbévek.1948.ban,a szabadságharccentenáriumán felkutatta és hazaltozata a hadizsáIrnánykénta szovjet csapatokáltal elhurcolt
'48-as hadilobogókat.
Igy fordult figyelme a
vexillológia, azaz a történelmi zászlőtan fuánt,
ebben atémábantudományosműveketis publilcílt. Beiratkozott a Budapesti Tudományeg'yetem bölcsészkaráta, történelem szalra,
hogy szakrnaitrrdásáttökéletesítse.
Ezt a tudományos páIyát törte meg
1951-benFarkas Mihály honvédelmiminiszter, akinek pat ancsára nagyar ínyú,
tisztogatásba
kezdtek a tátca intézményeinél.
Neogrády funagyot - indoklás nélkiil - 37 évesennyugdí
jaztÁk,az ostrom utcai lakását elvették.195óban került csupán birtokába az irat, amelyből
kiderült, hogy korábbi, háboru előni tiszttársaivalfenntartottbarátsásavolt ellene avád.
gp"'t ennek a ízomoru eseménynek
köszönheti, hogy egv újlakossalgyarapodott.
Hogy családjaszámáramegélhetést
biztosíBon, Neogrády Lász|ó megpá|yázott egy
tanári ál|ástarV' keriileti, Megyeri útiáltalános
iskolában.Szolgálatilalcísrólaz iskola gondoskodott számáta,ő pedig lelkesenkezdettbele a
korábbi katonatiszti pátyátőI merőben e|térő
pedagógusitevékenységbe.
Szalonai munlcíjának színvona|átje|zi,hogy hamarosanigazgatóhelyettesi me gbízástkapotr.
Nem szakítottviszont azza| a szemlélettei, ami a hadtörténeti kutatások ideién
jellemezte gondolkodásmódját. T aníwányaival együtt helytörténeti emlékekgyűjtésével
kezdett foglalkozni. Szakkörének tagjaival a
káposztásmegyerivárosrészhatárában ókori
régészeti
leletekre bukkant, ezekegy részema
Híra újpestiek

rangos múzeumokban látható. A lőzseÍ
(ma: József Attila) utca 38. szám a|att |évő
házban megtalálták az egykori Károlyi-uradalom telekirodájának iratait, k<izttikUjpest
alapító oklevelét.19ó9-ben, a Templom utcában egy ideiglenes gyűjtőhelyet hoztak
létre a tárgyl emlékek számára, majd 1972ben a Venetianer utcai iskola épületében
hivatalosan is megalakult a Helytörténeti
Gyííjteménnigaz, hogy működési engedélyét
csakt977-ben adták ki.
A kezdetben kicsi, majd
folyamatosan bővülő milzeum 1982-től az Iswán út 5.ben lévő pane|házföldszintrre=€
jén működött. Az évtizedek
során Laci bácsi _ ahogy a tár|ókat böngésző
|átogatők, a gyűjteménp felkereső gyerekek
nevezték _ hatalmas leletmentő munkát
végzett,Egy e|tíinőfélben,átalakulóban lévő
vátosrész,a régsUjpest tárgyt emlékeitőrizte
meg az utókornak' Nyugdíjasként a Helytörténeti Gyííjteményvezetésemellett rendszeresenbejárt a Hadtörténeti Intézetbeésa
Nemzeti Múzeumba,s akív szerepetvá||a|ta
Helytörténeti Alapíwánylétrehozásában.
Lelkesen vett részt a legelső helytörténeti vetélkedősorán a csapatokfelkészítésében.
Tevékenységét
a múlt tisztelete niotiválta. Elismerésbenazonban csupán a közelmúltbanlehetettrésze.1990-ben
a honvédelmi miniszter utasításárarehabilitá|ták,a|ezredesséléptették
elő. Az elkobzoa lakásáértkárpótláskéntúj otthont kapott a II. kerületben.
Ugyanebben az évbenAd Honorem Ujpest
díjbanrészesült,amelyetpolgári kezdeményezéstea településiinkért
legtöbbet tevő személyiségekvehettek át. |992-ben a rangos budapestiPro Urbe kitüntetést'1993-banaz újpesti díszpolgáricímettanúsítóokleveletnyújtották át neki. 199ó-ig vezette az á|ta|aalapított
Helytörténeti Gyűjteményt' Hajlott korára
való tekintettel ekkor visszavonult az akúv
közéleti szercptő|, de budai otthonából továbbra is élénkfigyelemmel kísérteaz újpesti
eseményeket.
2003 októberében,kilencvenedik életévébenhunyt el. Végakaratánakmegfelelően
a Megyeri riti temetőben talált végsőnyugalomra. Laci bácsi, Ujpest tanát uta, a hosszú
útvégénhazatért.
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A zikhi Waselényi-kollégiarn

Zi|ah, ahol Neogrády LászIő
született, az Erdélyhez taÍtozó Partium részevolt' A településmellenl Zi|ah patakvöl.eu.llg gyébena honfoglalásidejénis
E{F*u,"
Anonymus leírása szerint a
laktak emberek. Anonrrmus
honfoglaló magyarokitt megpihentek,s innen
indultak tov-ább.Zi|ah mfu a |3' században
város volt. N"gy Lajos korában vásártartásijogot, I446-ban pallosjogot nyert. A. Szi|ágy
vármegyébentalálható települést|Z4t-ben a
tatárok. 1ó01-ben Basta császári tábornok,
1703-ban Rabutin katonái feldúltak.
Templomának szenté|yeI246-ban épült. A
város 1598-ban csatlakozott Erdélyhez, és
egészen1848'ig odatartozott. A régi Király
utcában ma is á|1 az a ház, amelyben )ilI.
I(ároly svédkirály 1711-benmegpihent.Az
uralkodó a benderi vesztett csata után Erdélyenát menektilvejutott eIZilah városába.
A várostól 26 Wn-re fekszik az árvlzi hajós,
Wesselényi Miklós zsibói kastélya. 1849,
augusztus 25-én Kazinczy Lajos tábornok
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honvédeie kastélyudvarán tettékle a fegyvert
a cári csapatokelőtt. A tábornokot, Kazinczy
Ferenc fiát, a tizenhárom aradi vértanúután,
1849.október 20-án kivégezték.
- járásA város számos kilzintézménye
bíróság, királyi tanfeliigyelőség,állami erdészeti hivatal, vármegyei múzeum - sorából
kiemelkedett református főgimnáziama, a
amel1mekegykohíresWesselényi-kollégium'
volt.
is
diákja
ron Ady Endre
,'Aki vagyok _
írta később a koltő egyik cikkébenerről az
iskoláról *, az a négyzilabi esztendő á|ta| vegyok. Es más nem lehetek.''A kollégiumelőtt
állt Wesselényi szobra. Nem messze tőle
pedig a honfoglaló Töhötörn emlékrniíve
mindkettő FadruszJános alkotása.
Neogrády Lász|ő is sokszor emlékeztetett a heg1'ekközt megbúvó,kedves városra' a girbegurba utcákra, az itteni emlékekre. Az ő lelkébenbizonyára soliszor megfogalmazód'ott a Mikes Kelemen.i gondolat
parakázisa: olyan forrón szerette Ujpestet,
hogv el nem feledhetteZilahot. E
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Soha nem adta fel...
|944-5I között a másodikvilágháború során kialakult
szovjet katonai övezetben a
katonai elhárításésa szovjet
állambiztonságiszerveka civil
lakosságmegfélemlítése
céljából- koholt vádak alapján tartőztattakle fiatalokatésidősebbeket. A szigoru btintetésekheztörvényi
hátteret a Dzerusinsz|<tjá|ta| létrehozott
I926/58 -astörvény dzennégyalpontja szo|gá|tatta,melyek között a kémkedéstől
a fegyveres
szervezkedésen
keresztiila cári rendszerkiszolgá|á,sáig
mindenféletevékenység
megtalálható
vo|t.Az általuk sokszornem is ismert okokból
elítélteket10_25évikénvszermunkára.
átneve.
lőtáborokba hurcolták a Gulagra. Talán kevesen tudják, hogy ez az e|tevezésnem konkrét
foldrajzi területet jelöl a korabeli Szovjetunió
határain beltil. Az orosz nyelvű rövidítés a
moszkvai Lubjanka téri Lágerek Allami Főhatóságátjelöli, melynek elődje, a Cseka hozta
|étre az úgynevezettátnevelőtáborakat az
1918_22 közötti években.Ennek az intézménynekvolt feladataaz 1940-esévekremár
közel negyvenezerkényszermunkatábormiíködtetése.Ezeka táborok Szibériátóla Kaukázusig a Szovjetunió majdnem egészterületén
szigoru számozású ny|vántartás szerint működtek, egyidőben 10-12millió emtreréltbennük. Itt sínylődött vag'y puszfult el megkőze|ítő|egszázezermagyarhonfitársunkis.
Ujpestről is sok embert hurcoltak el.
Néhány név közültik Hárai Gleilig) Jánost
1945márciusábanfogták e|, az egyik táborban
éhségsztrájk
következtébenhunyt el. Kánai Lajos 1945,január 9-éntííntel, Kiss Lajost áprilisbanfogtákel, ő 1953-bantérthaza.Kurinszky Sándor szobafestő10 évután térhetettviszsza csa|ádjához.Dr. Saly Géza orvost 1955ben, Skipor Simont, a Pamutipari Vállalat
tiszwiselőjét1958-banengedteel a szovjetá1lambiztonság, Szabó Kálmánné munkásnő
1945_54között, az újpestiszületésűSzente
Lász|ő, Tolna vármegye főispánja 1,947-53
között sínylődött szibériai munkatáborban.
Interjú

Tóbiás GézaBoldizsár segédmunkást
Kijevből,
a hadifogolytáborból hurcolták el Szibériába,
1955-ben hazaszá||ították,1956 júniusáig
raboskodott,,bűneiért''.
Jászberényben
Az Iswán téripiac egyik népszerű,kedvenc lacikonyháját vezea PintérJolika immár
20 éve.Az édesanfa,PintérnéRohr Magdolna
1953 decemberében,
karácsonyelőtt szerencsésen hazatért Szibéria kényszermunkatáboraiból. Vele idézttikfel a szörnyíí évekmegpróbáltatásait.
- A borzalmak 1945augusztusábankezdődtek. István (21 éves)egyetemistabarátomat
Kőszegen |etatőztatták. Disszidálni szeretett
volna. Szervezkedés
volt eléskémtevékenység
lene a vád. Noteszában kétangol pilóta címét
ta|á|tákmeg, akikkel a katonai kórházban ismerkedett meg. A vád a|apjátez képezte.A.
címekközöa az enyém(17 éves)ésbarátnőm,
Borika lakhelye, illetve egy Kornél nevíí,18
évesfiúéis szerepelt.Két szovjetkatonaésegy
mawaÍ egyenkéntfelkeresettbenniinket, felszólítottak,lpsy .sy kis beszélgetésre
menjtink
velük. Egy Ullői úti épületbenazonnal megkezdődött az eryénenkéntikihallgatás. Fogalmunk sem volt róla, hogy mi a nyomozás tárgya, mivel tolmács nem volt, ésaz egészotoszul folyt. Fenyegetésellenére(csak Iswánt
bántalmazták súlyosan,neki kiverték a fogait)
sem tudtunk semmit mondani a ,,négyszemélyes összeeskiivéssel''kapcsolatban.Pár nap
múlvaponyvás teherautón Szombathelyre,az
úgynevezett,,B agolyvárba,,szá||ítonakminket.
Enni nem sokatkaptunk,ésa cellákbana pricscsenésegyvödrön kívül semmisemvolt. Majd
innen hasonló módon jutotnrnk Eisenstadtba
(Kismarton),ahol egy mosókonyhában,a földre dobott szalmán aludtunk.In folytatódtak a
kihallgatások.Egy orosz nőt is zártakmellénk,
aki valószínű|egaz egymáskoztitti beszélgetésünkből próbáltvalamilyen információt szetezni. Decemberben,azzal hitegewe,hogy hazamehetünk. teherautón Balatonfiiredre vittek
benniinket.Itt hirdettek ítéletethármunkat a
Szovjetunió elleni fegyveresszervezkedés,
agi-
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táció éskémkedés
vá,djáva|10 évijavító-nevelő
munkára ítéltek.Kornélt kiilön kezelték,őt
először halálra ítélték'melyet későbbszerencsére10 évbörtönbiintetésre vá|toztatak.
BüntetésünketSopronkőhidán, barátnőmmel egy cellábankezdtiik meg.En a kortilményekhezképestjó munkát kaptam,a katona.
tisztekremostam.A katonáktól élelmetésninden az élethezszükségesdolgot megkaptunk.
Egy besúgó azonban elárult minket. Tobbet
nem mehettemmosni.
Februárban otthonról ruhákat hozattak
nekiink, mert még mindig abban voltunk,
amelÉen szeptemberbenbevittek. Az előkészületek azért tötténtek, mert szögesdróttal
kettévá|asztotttehervagonokban szállítottak
bennünket (középen ültek a géppisztolyos
őrök), csak ülni vagy fekiidni tudtunk, szükségünketegy padlóba vájt lyukon végezhettiik.
Három héag utaztaaak,majd Lembergbe ér.
kezttink. Ugynevezett elosztólágerbe keriiltÍink.Itt fertőtlenítettekésieborowáltak bennünket. Az orosz őrök nagy derültségemellett
kezdődtek mega|áztatásainka nőket férfiak,a
férfiakatnők borowálták.Mindenki kapott egy

E l|Lória-iiaeggel aédett,beszegettfotő a kételllurcolt barótnőről, a uíborokban is Magdikánól aolt
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nyilvántartásiszámot,az enyémazB_322 vo|t.
Ettől kezdve ez volt a nevem a hátra!évőtöbb
mint nyolc évenát.
Innen az ulirajnai Donbassrakerültem,
bárryamunkátvégeztiinkegv szénmedencében.
A táboron kívüli munkaterületre inclulásunkkor a kapusésa kísérőőrök között a köl'etkező
parancsátadászaj|ott:,,A nép ellenségétáta.
átveszem.''FIa a sordom.'' ,,A népellenségét
balravagyjobbra tett vaiaból kifeléegy lépést
ki, azonnal lőttek. A táborokat mindenütt kettős kerítésvette körül: beltil sűrű szögesdrót
kerítés,utána gereb|yézetttiltott zőna, majd a
fából késztilthilső palrínkkövetkezett. Ezenkívúlvérebekvigyáztáka tefepet.Fából késziilt
barakkokbanlaktunk, emeletesreépítettpricscseken aludtunk a deszlrárr.Egy koz<islatrina
állt a táborban, melyet, ha megtelt, ki kellett
tisztítanunk,néharám is sor került. Mivel nem
tudtunk ruhát váltati, ez napokig érezhető
volt. A kényszersok-sok trükköt tanítottmeg
nekünk. Vajon ki gondolná, hogy meg lehet
,,mosakodni''egy pohárnyi vízben,melyet inni
kaptunk egésznapra? Az ételtbarakkonként
egy közös lavórban adták.Nagyon hígvolt. Ha
valaki nem volt tapasztaltéserőszakos,mint én
is, akkor nem nag.yonjutott neki, csak lé.
A szijkésszinte lehetetlenvolt, még a
hullazsákokat is megszu rká|ták, nehogy valaki
abbanpróbáljon meg a táboron kívülrekerülni,
mert a falakon kívül hó alá temettékőket (a
fagybannem lehetettásni),ezértsokdomb formájúhalom \'ett körül minden tábort. Ebből a
táborból ew társaságmégismegpróbáltaa sző.
kést, így 194ó júiiusábanbüntetésbőlismét
mindenkit a szögesdrótos vagonokbaraktak,és
egészenszeptemberigfolyamatosanutaztunk.
En közben maláriában megbetegedtem,félig
aléltantettem meg a hosszúutat, de kibírtam!
helyeztekel
A szibériaiTajset elosztólágerében
bennünket. Krumplit kellett gyomlálnunk, s
én,mint városi lány, meg sem tudtam kiilönböztetrri egymástól a növényeket. Kórházba
de ery szinténfogoly
kerültem tífuszgyanúval,
örmény orvos megállapítoaaa maláriát, éskinint is szerzett.valahonnan.Apolásom alatt ő
az őrok,
oroszul is tanított,mikor észrevették
időről időre
kapott érte.Ez a betegség
fenyítést
visszatérta lágerekbenkésőbbis. Gyóg1'r:lásomat itt ew mawaÍszakács,Dénesis segítette.
Ejszakai takarítókéntfoglalkoztatott a kony-
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ra, űgy sikerült élvekibírnia,hogy megfagyott
társa maradványaitfogyasztottael.
A tarthatatlannává|t állapotok eredméPár hónap múlva Bratszkba,
nyekéntBratszk 30-35 lágere közül valamea vtzi erőmíí építéséhez
kerültem. A Bajlcíl-Amúr vaslyikbe szá|lítottakvissza frzikai feljavítás célis dolgozútvonal építésénél
1ából.Könnyített munkánk az űgynevezettMá.
tam. Fakitermelésnél kézze| ria-üveg hasításavolt. Ekkor mfu l953-at írde
vágtuk ésraktuk szá||ítőjárrníirea többméteres tunk. Nyilvánosan nem lehetettbeszélgetrri,
meghalt
Sztá.
fatörzseket. Sokszor az élelemhiánytilgy pő.
űtóí,zkéntterjedt el a hír,hogy
A
toltuk, hogy a töltésbeölfákat temettiink,ésaz lin. Ujra hinni kezdtük,hogy hazatérhetiink!
arra haladó vonat így kisiklott. A. rajta |évő l embergi g5íiitőtáborba szállítotcaktöbb ir ányélelmiszertelosztotnrk.40-50 fokos hidegben ból magyarfoglpkat, minket is. Itt hat hónadolgoztunk,ha ennélhidegebbvolt, már nem pot töltöttünk, mert Rákosi megvárta, míg
engedtekdolgozni, mert a nagyobb hidegben Moszkvából parancsot kap, hogy áwegye a
már a fémis könnyen tört, ígysokvolt a kár. A
mawar foglyokat.1953őszénaz est:számolásmunkával is muszái volt csalni, ha tul akarnrk nál felolvastáka neveket,hogy kinek nem kell
élnia megpróbáltatásokat.A kivágott fákatra- másnap dolgozni menni. Csak reggel tudtuk
katba kellett raknunk.A legtöbbet úgyépítet- meg, hogy vonattal,s most már nem tehervattik, hogy a belsejeüres volt, ígylátsző|agmeg- gonban,elindulunk haza. Ebben a csoportban
volt a napi penzum, ésjutott időnk melegedni 1500férfités22 nőtindítottakel együtt.1953.
a tűz mellett'
december3-án érttinkhoni tertiletre.Csopnál
fogadottbenniinket.Egy hétigNyír
A vasútvonala az Angatánkeresztülve- ^, Ávlts^
zetett,a híd mégnem készültel. Télen a befa- eg5rbázánvártuk a papírjainkat,majd kisebb
gyott folyón kelttink át gyalog a túlsó partra' csoportokban'most már kíséretnélkiil, minhogy az építést
fol1tathassuk'400 km-t tetttink denki elindulhatottaz otthonafelé.
meg másfélhét alatt, ktilonboző lágerekben
Boldogok voltunk. Később megtanulaludtunk, vary Íolyamatosanmeneteltünk. tunk együtt élniemlékeinkkel,sorsunkkal,meNem is tudom, hogyan bírtamki. Hamarosan lyek egészena rendszewáltásignegatívanbefoZajarszk lágerébeérkezttink.Ez a tábor fog- lyásolták munkavállalásunkatéséletÍinket
egylyoknak ésőröknek egyaránta büntetéseklegaránt, Máig is találkozunk november,decemmélyebbpontja volt. Ezen a vidékennem volt bet tájékán,még
é|ősorstársak.Azok emlékére,
fa, szinte minden kőbő| vo|t, az épületis. A
akik sajnos már nem térhettekvissza, tiz éve
vasútútjátkőfejtésselalakítotnrk.Tnzet gyuj- egy alapíwánythoztunk létre- A Gulagon Eltani fa hiányábannem tudtunk,fáztlnk, ésa ta- pusztultakEmlékénekMegörökítéséreAlapít.
vasz bekösztintévelaz Angatánkeresztüla közvány a nevünk. E
lekedésis megszűnt,ígyélelmiinksemvolt. Az
őrök végsőelkeseredésükben
egy medvétlőttek, s pár napig ennek a húsátfogyasztottuk.
Már majdnem teljesen feladtam a reirnényt'
hogy valaha hazakerülhetek.Megmenektilésemeta véletlennekköszönhettem: találkoztam
isméta már említettörmény orvossal,aki kitalált női bajja|kőrházbakiildött. Ehhez a tüneteket a vitaminhiány okoztafurunkulusokszolgáItarcák.Hamar kiderült a csalás, kitettek a
kőrházbő|. Az orvostis megbüntették.
Néhány
rab végsőelkeseredésében
ezen az embertelen
vidékenis megpróbáltaa szökést.Egyihiket az
üldözőknek pár hétmúlvasikerült elfogni. Levágott fejétmementókénthordozták körbe a
lágerban.Szerencsétlen
úgyjutott erre a SorS- GUL4G ernlékműa Honaédterm. (VesztrérniImre alkotdsa)
hán. Dolgozni nem engedett, csak etetett. Ké-

sőbb_varrodában
dolgoztamegy rövid ideig.
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tesen rövid ,,u-val'' való írását. Ktiltin-ktiltin
ábrázo|jaaz apai-anyaiágon gyermeki emléAz Ujpesti Városl'é- keiből felmerülő közvetlen felmenőit ésa csadő Egyesület kiadá- ládkutatások során általa megismert nagykősában jelent meg az rösi őstjket.Szeretetteljes
humorralfestielénk
Ujpesti utcanévle- az ,,újpestiség''
ki'ilönbségéta vasútontúli ,,faxikon, Kadlecovits luval'', Rákospalotával szemben' Irásaiban
Géza munkáia. Besok-sokpolgár,mesteremberésa köznapi élet
vezetőjébena szetző
örömeiben, tragédiáiban osztozó szomszéd,
ismerteti Ujpest leg- ismerős életétkísérhetjükfigyelemmel. Az
fontosabb statiszti- egvesszám első személybenfogalmazottBonkai mutatóit; törtédolatokból a kisvárosi Iét által csiszolgatott
neti áttekintésben személyiségfejlődését,vágyait, reményeités
összefoglalja a legfontosabbnévadásijelleg- kudarcait is végigkövetheti az olvasó. Jolsvai
zetességeket,és listaszerűen felsorolja a ma András időnkéntvidám, néholszomorkásemérvényes
elnevezéseket.
Ezután a kötet gerin- lékezéseinek
konkrétokát a kötetet zá,rő nocétképező magyarázatosszócikkek következvellából tudlratjukmeg.
nek. Ezek a jelenlegi utcanéwel kezdődnek,
majd az e|őző e|nevezésekolvashatók. Igen Emléktábla-avatás
hasznos ésinformatív elem, hogy szerepel a Születésének
centenáriumán,2003.november
kerületen belüli közelebbi helymeghatározás, 14-én,a Baross utcai Városi Kórházban
illewe, hogy a szerző megadjaakezdő ésa vég- márványtáblátavattakdr. Pitrol$'-Szabó Béla
pontokatis.
ahJaz urológiai osztá|yalapítófőoremlékére,
A kiegészítő
részbenolvashatóka volt ut- vosavolt.
canevek jelenlegi elnevezéseikkel
párhuzamosan,valamint az újpestiutcanevekkelkapcsola- Kriszt Lajos-díi
tos emlékráblákésköztéri szobroknevei éshe2004.január29-énaz újpestivárosházatárgyalyei is. A kötetet illusztrációk _ térképe(fény- lótermébenátadtákaKriszt Lajos, néhaiújpes.
képfelvetelek_zárjáka rég-ésközelmúltból.
alapítottdíjat.A kuraa főszámvevő emlékére
tórium döntése alapján az idei kitiintetést
A Fekete Sas Kiadó
Keszthelyi Ilona anyakönryezető vehetteát.
jelent
gondozásában
meg 2003-bana kiSemsey-villa
vá|ő írő éspublicista Megujulóban van az egykori Semsey-villa a
önéletraizi vonatko- Külső Szilágyi úton.Az egykor elegáns lakózású novelláskötete. épület,tulajdonosaijóvoltából, hamarosanréAz allegorikus cím gi eleganciájátttikrözheti.
egyfelől a szi|ői ház
Rákospalota.Ujpest Környezetesztétika
vasútállomáshozva- Városszépítési
mozgalmat hirdet a Karinthy
ló közelségétés a Frigyes Altalános Művelődési Központ Hogyermekkori élmé- moktövis oktatóközpontja, valamint az Egésznyek egyik jelentős fortását, nrásfelől a szerző
ségmegőrzőSportrekreációs és Természet.
városrészünkhözvaló személyeskapcsolódását védelmiEgyesület.Az érdeklődőka 380-ó188is jelenti.E kedves,nosztalgiávalteli emléke- as telefonszám 13-as mellékénkaphatnak
zésbemutatjaJolsvai András szűkebb rokonfelvilágítást.
ságát,a nagy múltuUgró család történetét.A
nagy elődhöz, dt. Ugró Gyulához va|ő tartozás deklarálásakéntis felfoghatjuk települéMárciusi számunkbarra 14. és 18. oldalon látsünk nevének_ a 20.századelső felébenmeg- ható fotókat és dokurnentumokataz lJjpesti Helytörszokott helyesírásnakmegfelelő _ következeténetiGyűjteménybocsátottarendelkezésünkre.

32

-

r-

a trr..,,,u.r,.,.
1,.,. .

U,Pg.gÍ..;

Helytörténeti hírek

