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Az épületek _ sorsdrámánk
kulisszái - fontos üzenethordozők: a körülöttünk élő emberek közös mű|tjáq jelenét,
jövőkilátásait ttikrozik. 188ó-ban, amikor
már több mint hétszáz zsidő család éla Duna menti kisközségben, ünnepélyesszertartás keretébenmegnyitják híveik előtt a neolőg zsinagőgát.
Ahogy telnek az évek,évizedek, egy_
re szűkebbnek bizony'ul az imaház, l940-te
az izraelita hitközség is húszezer tagot
szám|á|.A holokauszt után mindössze kétezÍentérnekvissza közülük. Távollétiikben
az e|néptelenedettzslnagőgát, ahol az e|-

hurcoltakingóságait táro|ják,a nyilasokkifosztiák,s meggya\ázzáka későbbbombataLáIattő|is sújtotttemplomot. A túlélők
egykori
kétévaIattsaj6terejükből űjjáépítík
szentélytiket.
Nyolc éveújtarégipompájábaná||a
korééptiltházak ölelésébenrejtőzködő zsinyolcnagóga.Az iinnepi istentiszteleteken
százhívő gt'3hkösszeéstársalkodikazorökalkalmákéva|őval.
A kántorhangversenyek
bő|űjra megtelneka padsorok
Tizenhétezerújpesti névá|1 a mártírok falán. Egy ,,rendhagyó történelemőrán,, mindenki letehetnéitt az emlékezés
kaücsát. l ValachiAnna

A zsidótörvények.visszhang;a a korabeli sajtóban
,,Egy diszzsidó levele, akinek
72 harctérisebevolt. Boczonádi Szabő Imre képviselő
urhoz. [...]Amint azEgyenlőség-ből értesültem,On,

képviselő úr, a parlament egyik ülésénRupert
Rezső beszédébeazt|<láltotta kozbe zmawat
zsidókról, hogy: >'Diszzsidőkat' kiildtek ki a
frontra!.. [...] Képviselő úr nézzenkicsit széjjel Ujpesten, nézze meg azt a sok-sok többszörösen kitüntetett zsidó tisztet, altisztet és
kozkatonát, nézze meg a hadigondozottak iratait _ önnek az is mődjában áll - s állapítsa
meg, hogy mennyit szenvedtek ezeka szegény
zsidó emberek a hazáért, anltán gondolkodjon egy kicsit, szá||jonmagába ésrevideálja ön
is álláspontját. Az nem szégyen'[...] Tisztelettel városbelije: Kaposi-Klein Ernő avolt cs.
és kir. 44. w. e. hadirokkant főhadnawa.,,
(Egyenlőség, 1.937.május 26.)
,,A Mag5rarság című'nyilas újság egyik
ujpesti asztalosmester panaszát közli, mely
szerint az >>ócska
zsidó<<butorkereskedőie csak
ugy hajlandő az á|ta|aszállított butort átvenni,
ha annak ellenértékekéntjárő összeg legalább
fe|éértutalványt ad az egytk zsidő fíiszereshez,
ahol köteles azt levásárolni, természetesen
drrpla áron. Az eset annyira hihetetlen hogy
foglalkozni kezdtiink az iggye| ésezuton köikérdést intézünk az ujpesti asztalosokhoz,
hogy nevezzékmeg azt a butorkereskedőt, aki
ily módon jár eL,hogy mi is kipellengérezhessük. Viszont erős a gyanunk, hogy ez is olyan
igaz hkadás, mint a kisvárdai rádióleadó esete...'' (Ujpesti Napló, 1938.október)
,,Az e|ső és második zsidótöwénv wászos fordulópontot jelent a mawar ,'iaZ'ag
legujabbkori történetében' mert megszüntette
a mawar zsidóságnak a XIX. század folyamán
nehéz és több évtizeden át tartő kiizdelem
árán l<lvívottegyenjoguságát. A második zsidótörvény kor|átoző rendelkezéseivel lehetetlenné teszi a zsidó számára a jövőben a magyar áI|ampolgárságnak honosítás, házasságkötés éstörvényesítésutján való megszetzését,
a legszííkebb térre szorítja az á|Iami é|et
ügyeinek intézésébenva|ó részvételijogát, el-
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törli közhivatalviselési képességét,
kor|átozza
jogát,
ingatlanszerzési
teljesen számíízi őt a
szellemi és gazdaságtrélet egyes területeiről,
míg más területen mííködéséta száza|ékszám
{e|á||ításáv
aI erős en nehezítl.,, (Uj pesti Zsidó
É|et,1939.június)
,,A képviselőtestiilet julius hó 26. napján ülést tartott. Az ülés tárrysorozata a Segé|ybizottság szervezeti szabá|yzata éssegélybizottsági tagok megvá|asztása volt. A képviselőtestület elhatározta, ho gy a zsidótörvény
következtében előállott helvzet envhítéseérdekében helyi szociális bizottságőt szer,ez,
melynek fe|adatalesz, ho gy anyagi, természetbeni és egyéb segítséggeltámogassa azokat,
akik a zsidótQrvény következtében állástalanná és kenyértelenné váInak. A rendelkezésre
á||ó anyagi fedezettel megoldja mindazokat a
szociális problémákat, amelyekkel a zsidótörvény fo|7,tánszámolni kell. A képviselőtestület
lelkesedéssel fogadta el a segé1ybizottság
szabá|yzatát.,,(Ujpesti Zsidó E|et, 1939.
augusztus)
'Az elmult közq'yíílésena baloldal részérő|szemérevetettéi; város kozigazgatásának, hogy működésébő| hfo|yő|ar az ujpesti
z',qidóság bizonyos sérelmeket szenved. Dr.
Edet Zo|tán tanácsnok, a közigazgatási ij'wo sztá|y v ezetői e ezzel kapcsolatban ki j elentette, hogy akőzigazgatási ügyosztá|y mlnkája a
törvény szell emében {o|yl'k.Ezért sérelmekről
semmi esetre sem beszélhetnek a zsidók. A
közigazgatás életében le gfelj ebb j o gsérelmekről lehet beszélni.Azok pedig, akik ugy gondolják, hogy jogsérelmetszenvedtekjogorvoslattal élhetnek.,,(Igaz Szó, 1940. október 5.)
,,Bevontak U;'pesten mintegy 400 iparengedélp és iparigazo|vány a zsidóktól. [.'.]
Háza|ő zsidó ügpökök
kínálják áruikat azokon a helyeken eladásra, ahol a zsidótörvény
életbelépéseelőtt árumegrendeléseket gyíijtöttek. Most a kereskedelmi miniszter rendeletileg utasította az iparhatőságokat, hogy
el|enőrizzék az engedé|y nélktili zsidő háza|ő
üg1mököket és indítsanak e|járást ellenük'''
(osszeóllíQgaz Szó, 1940. december) tr
totta: Szöllősy Mar,ianne)
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Zsidő hitélet tlipesten 183 5-tő| 1944-ig
A reformkort követő alig több
mint száz esztendő az űjpesa
zsidó hitközség megal apításának, felvirág zásának, végül tragédiájának időszaka' Három
emberöltő a|att a néhány bázbő| álló település
az ország harmadik legnagyobb iparvárosa lett,
az ideköltöző zsidő lakosság pedig _ amel}'rrek
hitéletétkezdetben egyetlen imaterem 1e|képezte _ az idők során három zsinagógát, iskolát,
áwaházat, betegsegélyező és közművelődési
egyletet, könyvtárat, népkonyhát és aggokházát
alapított.
A,,zsidó gyartnat,,
A fenti kifejezéstI(árolyi Iswán gróf abban az
18 35-ben ke|t szerződésben haszn álta, ame|yet
Lő*y lzsáId<a|,a Nagysurányból érkező első
zsidó telepessel kötött. E terület nem fedte le
teljes egészébena későbbi alapító okiratban Új
Megyerként megnevezett községet, kiterjedése
a Duna mentén, aYáci úttól keletre eső részre
vonatkozott. Lő*y Izsák eredei szándékaszerint Pesten kívántafelépíteniésfelszerelni apjá-

Lőwy Izuík (I79j_I847), az első tíjpestizsidő telepes
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tól örökölt talpbőrüzemét, de a tartózkodási engedély megszerzésének
nehézségei,illewe a tímár céh akadékoskodásamiatt megváltoztatta
tervét.Felvette a kapcsolatot Burg l(árollyal, a
I(árolyi-uradalom jőszágigazgatójáva|, a|a a Lő wy családot mégpagysurányi uradalmi tiszwiselői működése idejéből ismerte. Burg segítségével jött |éte az első bérleti szerz,ődés,amellyel
egy időben még kettő született, mert Lőwy
Izsák teswérei:Bernát ésJoachim, valamint családjuk is a ,,zsidó gyarmaffa,,költözött. Helltcirténeti érdekesség,
hogy Lő*y Izsák saját lakhe.lyet
letelepedéseidőpongátő| ,,Uj Pesbrek'' nevezte' postai címétis így tiintette fel.*
A Lőuyekkel egy időben telepedett le a
Frommer, a Kunitzer, a Schwartz és a Stern
család is. Hamarosan újabb iparosok jöttek
Nagysurányból, majd 183ó-ban Vágvecséről
érkezett a településre Neuschloss Simon és
testvére' Bernát. A Neuschloss fivérek a mai
Váci út ésfupád út sarkán létesítettekfalerakatot ésfakereskedelmi vállalatot.
A napi istentiszteletek megtartásához
Lő,y lzsák sajátházában nyilvános imatermet
alakított ki, amelynek lelki vezetője Stern
Márkus rabbihelyettes volt. Tizenhárom zsidó
család élt a településen - valamennyi jiddis,
illetve német anyanyelvű -, amikor 1838-ban
megalakult helyi hitközség. Az alapító tagok
Lő,y lzsákot vá|asztották meg elnöknek' A
hivatalos anyakönyweket 1848-ig német nyelven, de héber betííkkel, 1848 után nagyrészt
magyarul vezették.Az 1870-es évektől minden
Íe|jegy zéstk.lzárő|ag m agyarul írtak.
Az Ujpesten letelepedett zsidó vallásúak
|étszámanéhány esztendő alatt annyira megszaporodott' hogy az imaház nem volt többé
alkalmas istentiszteletekcéljára.A hívek 1839ben közadakozásból építettékfe| zsinagőgájukat azon a telken, amelyet lűrolyi Iswán gróf
erre a célra adományozott. A templomot a
Bocskay utca 7_|I. szám alatt, a Part utca sarkán, 1840-ben szenteltékfel. Ujpest első rabbija Stern Márkus volt, aki a két éwel később
megnyílt zsidó iskola vezetésétis végezte.

Tanulmány

Stern Márkus rabbi időközben nyugállományba vonult. A hitközség 18ó0-ban Desmegalapítása után Károlyi
sauer Gyulá t vá|asztottafőrabbivá. A korábban
István gróf e|érkezettneklátEnyingen működő főrabbi hétévenát marudt
ta az időt a település a|apítő Ujpesten,majdlemondott,hogy |lzáró|agteookiratának megalkotására. A
lógiai' irodalmi munkásságánakéljen.A megföldbirtokos Uj Megyerkéntneveztemeg a fóti
üresedett papi tisztségetezt követően Stern
birtokból kihasítottközséget.Uj Megyer első Albert Aron lengyeltóti rabbi töltötte be. A kifőbírájává Lő*y lzsákot, pénztárnokáváNeutűnően képzettpapkezdetbena templomjárók
schlossBernátot vá|asztorák.
töltötte be hivatását.Mííködémegelégedésére
A későbbugyancsakkiemelkedő szere- se időszakábanUjpestnek mintegy bétszázzsi.
pet vállaló nagysurányiWolfner család 1841- dó vallásúpo|gfuavolt.187l-benkezdeményeben költózött a községbe. L844-(d a helység zésére
alakult meg az Ujpesti Izrae|itaNőegyim.márhivatalosanis az ,,{Jjpest''nevethaszná|- let. 1878-tól három éven át szerkesztettea
ta. A zsidó családok számae|érteaz öwenet. A
Hamechaker címííteológiai éstörténelmi fohitközségen belül megalalnilt a Szent Egylet lyóiratot. Stern Albert Aron azonbat működé(Chewa Kadisa), amely nemcsakaz elhunytak sénektovábbi szakaszábanszélsőséges
valláskegyeletétápolta, hanem kozjótékonyságotis újító törekvéseivel megbotránkoztattahíveit,
hogy 1884-ben
gyakorolt arászoru|takkorében.Az egylet első akik annyiramegharagudtaktá,
Családi nevétmár
elnökévéLő,y Bernátot választották.Dr. Se- lemondásrakényszerítették.
ligmann Mór személyeben184ó-ban kinevez- 1881-ben Szterényireváltoztarca.Lemondása
tékUjpest első orvosát,aki 1852-benhatósági után Pestentelepedettle, ahol ,,Izrae|itaRefororvossálépettelő.
má|t Egyház,, aIapításárakért engedélyt, de
Az újpestizsidósághazaszeretetét
ésbe- Trefort Agoston vallás- ésközokatási miniszilleszkedésitörekvésétjól ttikrözi, hogy jelen- ter a budapestiRabbiképző Intézettanfui karáelutasítofta.
tős aránybanvett résztaz I848/49_esforrada- nak véleménye
alapjánkérvényét
Ebben az időszakban, azaz a úszaesz|án
lomban ésszabadságharcban.
A közigazgatási
hatóság által Ujpest községtő| kívánt tizfőnyi vérvád idején történt, hogy Ujpesten antikatonailétszámbólhat honvédugyancsakzsidó
szemita plakátok jelentek meg, ésegy kisebb
vallásúvolt.: Ehrenwald Salamon, Ehrenwald csoportugyancsakantiszemitaindítékkalmeg-.
Simon, Frommer János, Lő*y Adolf' Lő*y
kísérelteStern Ignác szeszgyáránakÍe|gyujtáazonnalintézkedett.A
Emánuel, Wol&rer Lajos, akikhezkésőbbBersát.A községvezetősége
koüts Ferenc ésNeumann Sámuel is csadako- falragaszokatnyomban leszedette, összegyíijtett a megyeihatóságnál.A
zott. Dr. SeligmannMór ugyanekkorhonvéd tötte, ésfeljelentést
a belezredorvosként
szolgált.Mindemellett a tábor- személyiésvagyonbiztonságérdekében
banIévő mawú katonaságszámára1849-ben ügyminisztérium1882.október 5-i rendeletéhirdetett adakozásbőlaz újpestizsidók is részt ve| a 4. számú'hlszár ezred 6, |ovasszázadátU jvállaltak.
pestre vezénye|te.
A katonai beszállásolástköA szabadságharcbukásátkövetően a zsi- vetően hamarosanhelyre állt a rend.
dők vá|tozadanulrésztvettek a községtre|öÍjáróság munkájában. 1854-ben a törvénybírói Autonóm ortodox hitközség alakul
székbeWolfrrer Lajos (1824-1912)került, aki A' 19. század derekán Magyarországon- a né.
közel húszévenát, 1873-igtöltötte be hivata- metországireformok minajára - vallásújítótölát. A soknemzetiségií,
sokvallásútelepülés rekvések indultak' Komoly hitéleti viszá|y
hálás szívvelemlékezettmeg mindazokról, akik keletkezett.A reformerek az emancipáció ércselekedeteikkelUjpest hírnevétöregbítették. dekébenmetésztervekkel léptekfel, amelyek
Ennek egyik széppé|dája,hogy 18óó-ban, az ellen a hagyományhűzsidóság erélyesenvette
elöljáróság határozatanyomán utcát neveztek fel a harcot, lu osznák_magyatlaegyezésselaz
e|LőwyIzsi,kÍő|.Először a későbbifuadi utca, 18ó7-esesztendőa zsidók számárameghoztaa
későbbaz Arpád utat a Bocskayutcával összetörvényesemancipációt,de a felekezetenbelüli
kötő utca viseltenevét.
békenem jött létre.A kormány emiattországos
Gyarapodó hitközség
ot éwel a ,,zsidő Wármat,,

Tanalmtíny
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zsidó kongresszusthívott össze. Az 1868_69- deportálták, ő maga a háborut kovetően az
ben megtartottpesti kongresszusonaz újpesti Egyesült Allamokban telepedettle.
anyahitközségis képviseltettemagát,ésannak
hatfuo zatait elfogadta.
Uj neológ zsinagóga épiil ,
188ó-ban,az újpestihitközségbőlkivál18ó8-banUjpest megkaptaa
va, né|l6nycsalád megalapítottaaZ autonóm
nagyközségi rangot' ésa tesortodox hitközséget' Zsinagőgájuka Virág uttületi tisztújítást követően
cában épültfel. Vallási vezetőjik Reich Ignác
törvénybíróvá Wolfrrer La(1821-1887)hitközségielnök volt, aki koráb- ÉÍ-.,.'.ffi
jost, községi pénztárnokká
ban Pesten,az ortodoxközponti irodábante- dr. Boskovitz Alaios
jos községi
közsési orvost
orvost választotvá|asztotvékenÉedett.
Irodalmi mun.kásságának
termé- ták, Aközségi közgyám tisztételőbb Fornheim
ke a háromkötetes, Bét-El című, személyes Dávid, majd dr. Hadl Soma töltötte be. Dr.
hangu é|etajzi lexikon, amelynek alcíme:Ér- Had| 1921-igvolt a település
tisztiorvosa
.Közdemes maryar izrae|iták tiszteleti csarnoka. egészségügyi szolgá|atának elismeréseként
Reich Ignác nevéhezfííződikKölcsey Ferenc 1908-bankirályi oklevélleltiintettékki. Az elH}rnnusánakhéberfordításais.
ismerésegyben azt ielentette, hogy a doktor
A kis létszámú
hit]<özsés
hosszabbidőn
,,hévizgyörki''előnéwel, családi nevénekHéát rabbinélktilműködött, es csák 1894-benvá- derváryrava|ó v á|toztatásáv
a|, magyar nemeSlasztottrabbit Friedmann Ármin személyében. ségetkapott.
aki 1933-i g, ha|á|áigÚi p..t.'' tevékenykedett.
Az 18ó0-as évektől virászásnak indult
Az ortodox hitközség 1910-ben vá|asztotta qp".t ipartelepeinektöbbségéizsidók alapímeg első f&abbiját, Goldmann Józsefet, aki tották. Az első telepes Lő.y Izsák fra, Lő*y
28 évenát töltötte be hivatását.Működéseide- Dániel parkett- és furnérgyárat,a Mauthner
jén, L929-ben,a hitközség felhívássalfordult testvérekbőt gyárat,SchreiberHenrik ecetgyáhíveihez,hogy közadakozásbő| létesítsenek
a rat létesített
Ujpesten. Ugyancsak zsidó tulajvárosban rituális ftirdőt (mikvét).A gyííjtés donosokhozffiződlk a szeszgyát,a pamutfonó,
eredményesvolt, ésegy évenbelül, a temp- a kartonfestő,a cserépedényéstetőcserépgyár,
lomépület pincéjébenmegnyílt a fnrdő. Az
a parkett-észsindelygyár,valamint a tintagyár
építkezés
során a munkások forrásvízre bukmegalapítása.
A bőrfeldolgozásminden ágában
kantak,amel1nekwzéta medencébe
vezették. szerepet)átszottak.
A talpbőrtől a bútor-éstarKóser mészárszékis
mííködött a városban.ésa solÉőrön át egészena kiegészítőkellékek
hívekegy csoportja 1929-bencsatlakozottaz
gyártásáigkiépítették
újpestiüzemeiket.A már
orthodox Szombattartók Orszásos Szövettöbbször említett Wolfrrer Lajos bőrgyárrá
ségéhez.
alakítottabátya gyapjúmosóüzemét,ame|ya
Még Goldm annJ ózsef Íőrabbiműködé- maiJózsef Attila utca-Váci út_I(írolyiIswán utse idejénvá|asztottákmegaz ortodoxhitközség ca keteszteződésénél
miíködött. 1873-ban a csa(dájánává)
bírájává
Waschmann-Leichtaq Áb|ád megvásáro|ta
az Első Magyar Bőrgyár Rt.-t
rahám rabbit, aki korábban a hollandiai 3che- is, amely révéncégük az ország legnagyobb
veningen vfuos főrabbijavolt. (Flollandiai papi b&gyátává vált. A közéletbenbetöltött szerepmííködéséért
Vilma |<ltá|ynőérdemrenddél vá||a|ásáért
Wolfnert 1904-ben- 80' sztiletésttintette ki.) Eg}nk legismertebbtudományos napjaalkalmábő|_ FerencJózsef,,újpesti''
előmunkája,amelyetújpestiműködésea|att ír:t,a néwelnemesirangra emelte.
Talmud ésa Midrás huszonnégyezer
mondásáA hitkozség|étszámaésanyagierejefonak tematikus és berűrendes feldolsozása. lyamatosangyarapodott.Az 1880-asévelre a
Waschmann-Leichtag Ábrahámot, h"íveivel Bocskayutcai templommár szííknekbizonyult.
együtt, Auschwitzban ölték meg, 1944-ben. A hívek ismét tanújelétadták á|dozatkészséGoldmannJózsef ffirabbi 1938-banbekövetke- soknek' amikor kőzadakozásból, a Beniczky utzettha|á|autánfiát, Goldmann Lipótot vá|asz- ca 8. szám alatt (ma:Berzeviczy u. ó.) felépíttották rabbinak,a|a 1'944-igtöltötte be e tisz- tettéka több mint ezerfőt befogadóneológ zsitet. A gettósításidejéneljutott Pestre, ahol si- nagógát.A sarokelek tájolása miatt az utcáról
került áwészelniea terror időszakát,Családját az épi|etkeleti fala látható. Héber ésmagyar
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nyelvíífalfelirata Ézsaiásprőfétátidézi:,,Az én ingyenes népkonyhát nyitott, emellett Wolfner
házamminden nemzet imaháza,ígysző|azítr,,, Lajos egymaga napi ezer adag ételt adó nép^, (,j templom felszentelésére
1886' konyhát állíttatott fel. A Wolfner család jelenSzeptember23-án került sor. A díszmeneta
tős pénzadományokkal ís támogatta a tászot,.lBocskayutcai templomból indult, a tórateker- |őkat. Az e|ső iIágháborut követően9t újpesti
cseketbaldachinalattvittékát a régitemplom- zsidó hősi halott nevétjegyeztékÍe|.
b6| az újba.A sor élénfehérruhás lánykák haAz Európa-szerte egyre terjedő cionista
ladtak, egyik{ik egy párnán tartotta azilj zsina- mozgalom hatására a városban 1919-ben meggóga kulcsát.A menetbenvonult többek között
alakult a Kadima cserkészcsapat,amely táboa Dohány utcai templom kórusa, a hitközség raiban kivándorlásra buzdította éskészítettefel
tisztikara, majd a hívők több száz fős gyilea zsidő fiatalokat.
kezete.
Dr. Venetianer Lajos 1922. november
A Beniczky utcai templom mellé csak 25-én hunyt el. A papi teendőket ezt követően
jóval annak felszenteléseután' I9|2-ben épí- dr. Lichtrrrann Mór rabbi végezte'Az I920-as
tettékfel a rabbilakást.
évek elején az újpesti zsidók lé|ekszáma már
A hitközségsokáig kerestea zsinagőgája 11 300-ra emelkedett. I92l-ben megnyt|t az űj
számáta méltó főrabbit, így Stern-Szterén1n elemi iskola a mai Venetianer utcában (épiileAlbert távozásátkövetően a va||ásvezetőitiszt tét később lebontották), majd három éwel ké.
tizenkétévigbetöltetlenmaradt.I890-reazizsőbb Arányi Adolf a Deák utca I9_2I. szám
raelita felekezetííekszáma megközelítette a alatt megalapította az aggokházát, amely húsz
négyezret,A papi teendőket rabbihelyettesek idős ember elhelyezésére
volt a|kalmas. 1927végezték.I9I4 eIőtt az istentiszteletekhéber ben megkezdte tevékenységéta betegsegé|yező
nyelven folytak, a prédikációkatazonban né- egyesület, ésugyanebben az évbena hitközség
metiil tartották. Fokozatosantértekát a magyar
nyelvííprédikációkra;I9I4 után már |<tzáró|ag
magyarul szó|tak a hívekhez.
1895-ben,a Jőzsef utca 18. szám a|att
megnyílt a |eányárvaház,amelyet a nőegylet
működtetett. A hitközség közgyűléseinekekkoriban már gyakori témájává v á|t az újpesti fő rabbi posztjánakbetöltése.A hitközségi tagok
többsége világi műveltséggelis rendelkező,
képzett talmudtudó s rabbit óhajtott vá|asztani.
A pá|yázőkkózül tudományosfelkésziiltségével
kitííntaz akkor lugosi főrabbi, dr' Venetianer
Lajos (18ó7_1922),
a|lt az újpestiek189ó-ban
óriási szótöbbséggelfőrabbinakválasztottak.**
1902-benaz újpestihitközségönálló zsidó temetőt létesítetr
a településhátárában,az
angyalföldi vasútállomástólészakra.(A temetőt
az L960-asévekbenfelszámolták.a sírokatáthe\7eztéka Kozma utcai temető U parce1lájába,)
1910-bena zsidő lakosság|étszámaUjpesten
meghaladtaa úzezret.Ebben az időben már
szépenfejlődtek a közmíive|ődési,karitatívj9|legií,illewe ifúsági szewezetek.1914-benUjspesten17 zsidő egyletéskör működön.
Az e|ső világháboru idejéna hitközségnek gondoskodniakellett a hadbavonultakhozzátattozőiről. Ebben az időszakbanelsősorban
a nőegylet tagjai tevékenykedtek.
A hitközség Az újpestineohg zsinagóga belső tere
Tanulmíny
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- dr. Friedmann Dénes (1903_1945) Íőrabbi
személyében- megtalálta Venetianer Lajos
méltó utődját. A fiatal főrabbi deportálásáig
Látta el feladatát.
. AZ 1930-as évek végétő| országszette,
így Ujpesten is, egyre több jel utalt a várható
politikai vá|tozáso|<ra.Az e|ső zsidótörvény, az
úg1mevezett Numerus Clausus korlátozta a
magyaÍországi egyetemekre felvehető zsidó
hallgatók számát. A törvény életbelépéseután
a helyi hitközség pénzadományokkal támogatta a kiilföldön tanuló újpesti diákokat. A második zsidótörvény zsidónak nyilvánított min.
denkit' akinek egyik szülőjevary anégy nagyszülő közül kettő zsidó vallásúvolt, fiiggetlenül
az il|ető va|lásátő|, 1940 tavaszán ismeretlenek
meggya|ázták az újpesa zsidó temetőt. Ikfosztották a perselyeket, ésmegron gáltáka sírköve-
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ket. Alig egy évterá,I94t januárjában egyetlen
rendelettel átnevezték a zsidóktó| elnevezett
utcákat, így Ujpesten megszíínt a Lőwy, a
Wolfner ésa Venetianer utca. 1944. iúnius 1óán Újpesten is kijelölték a gettót, aíaz a zsidó
csillagos bázakat. Közel h(tszezer embert zsúfoltak össze, elkobozva ésa zsinagógában raktározva ingóságukat. (A zsinagógát később kifosztották és meggyalázták') A házakban nem
volt sem átam-, sem gáz-, sem vízszolgá|tatás.
A kijárási tilalmat mindössze napi |-2 ótára o|dották fel.
Friedmann Dénes főrabbi a hívei számára kijelöltházakat járta, majd amikor a zsidó
lakosságot menetbe terelték, papi öltözékben
haladt az osz|op élén.A tömeget június 24-én
hajtották a magdolnavárosi állomásra, ahonnan
vagonokban a békásmegyeri és budaka|ászi
tég|agyárba száI|ították őket. A bekerített telepen - a Pest környéki települések lakóival
együtt _ mintegy harmincöte zren várták sorsuk
beteljesedését.
Július 3-án megkezdődött a deportálás. A békásmegyeri HEV.állomásról in*
dították a tehervagonokból á||ő szerc|vényeket.
Egy-,w vagonban kilencven-száz ember préselődött eg1tnáshoz.Naponta kétvasútiszerelvényt állítottak össze. Az utolsó vonat július 8án indult' éshárom nap múlva, 1l-én érkezett
Auschwitzba. A vagonajtókat csak egy nappal
később nyitották ki. A halottakat azonnal ledobáIták, az élőknek a rámpán kellett sorakozniuk. Friedmann Dénes főrabbit Auschwitzba
érkezéseután elszakították feleségétől.Lz e|ső
szelekció után még sikeresen rejtegette kisfiát,
de később felfedezték rejtekhelyen a wermeket, akit azonna| a gázkamrába ki.i|dtek.Ujpest
főrabblja később a kuferingi táborba került,
aho| 1,945januárjában meghalt'
Az újpesti főrabbi éshíveinek mártírhalála hosszú időre a hitközség szinte teljes elj elentette. Az á|dozatok gránitnéptelenedését
ba vésettnévsorát a zsinagőga kertjében található mártíremlékmű őrzi!** J

" Dr' Szilágyi-Windt László: Az ujpestizsidóság
története(Tel Aviv' 1975)
** Dr. Venetianer Lajosról a Híres újpestiek
rovatbanHirmann László írásátolvashatják.
*** A máríremlékmííhelylreállításánaktörténetétmutatjabe IványiJános írása.
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Ahábolú árnyéká"frran
1938 szeptemberében, három nappal a hivatalos döntésután, behívtak katonának.
Balassagyarmatra vonultunk
be, innen Mohorára vittek

kapbennünket, ahol teljes menetfelszerelést
az ezretunk. Majd Kisorosziba vezényelték
det. Itt kellett bevárni az utasításokat.November 5-én,másfélhónappal aze|őtt.,hogyaz
első bécsi döntés 12 000 krn'-t Magyarországnakíté|t,már tudtuk, hogy másnap átlépjtik a határt, ésbevonulunk Csehszlovákiába.
tértiinkryrugovóTelj es menetfelszerelésben
ra, alig valamivel éjÍéI
e|őtt. Hajnali 4 őrakor
voLtaz ébresztő,8órakor indultunk el gyalogmenetben,déIi12 órára Ipolyságba(ma:Sahy)
kellett érnünk.Ellenállással nem találkoztunk.
A csehszlovákcsapatokvisszavonultaka kijelölt vonalak mögé. Ipolyságbanhosszanvárakoztunk. Késő este foglaltuk el a kijelölt
körzetet.
Amolyan helyőrség lett belőlünk. Az
ezred minden századában volt egy zsidő szakasz. Mi, akik ezekbenaszakaszokban szolgáltunk, nem mehettünk szabadságra, nem
kaphamrnk csomagot. A]talában &zési feladatokat láttunk el. Igy tartott ez december közepéig.Akkor hazavezényeltékaz ezredet BalassagyarmaÚa' ott leszereltek minket, majd
hazatérhettiink.
1938. december közepétől 1940 júliusáig UjpesteÍ7, az Egyesült lzzó |ámpagyátá_
ban dolgoztam. A |ámparaktárban mindenféle
munkát rámbíztak. Voltam raktárkeze|ő, leltáte||enőrző, raktáwezető. Nagyon jó| éreztem magam. A cég vezérigazgatója Aschner
Lipót volt, aki avá||alat minden do|gozőjáva|
egyformán nag'yon rendes volt. A nagy ebédlőben ő is, akárcsak a munkásokvagy a tiszwiselók, sorba állt a tá|cáva| az éte|osztőpultnál,
majd a táIcájára kirakott tányérokat az éppen
üresen lévő helyre vitte, ahol a már ott
ülőkkel együtt ebédelt.A teljes ebédért24_28
fillért fizettiink, miközben az őtabérink á|ta_
lában a raktárban 48-50 fillér volt. SzombaDokumentumok

tonként rendszerint összejöveteleket tartottunk a nagy ebédlőben. A bá|i szezonban a
cég mulatságokat szewezett. A férfiaknak köte|ező volt a sötét öltöny vaw a szmoking. Az
egyik bálon a vezérigazeató juhásznak oltozótt, a szájában pipával, a fejénpörgekalappal
állt a terem közepén. Mindenkihez volt nébány jő szaYa.
A munkámmal a feletteseim meg voltak
elégedve,ezérte|ő akartakléptetni. Ebben az
ügyben az osztá|Wezetőhoz hívtak I9+0, július 10-re, egy csütörtöki napra. Július 8-án
azonban megkaptam a behívót a munkaszolgá|atra,az e|ő|éptetésbőlígynem lett semmi.
L9+0.július 13-tól december ó-ig vola vátosháza
tam munkaszolgálatos. Gödöllőn,
jelentkezni.
A
lajstromba
épületében kellett
vétel után bevagoníroztak, és Budafok mellé,
Háros szigetére vittek minket. Sátrakban helyeztek el bennünket. Töltést csináltunk, a
töltésre barakkokat építetttink.Négy munkásszázad, pontosan nyo|cszáz ember dolgozott
itt. Egy zász|ős volt a parancsnokunk, aki fehér ruhában hajtotta a munkát. Dolgoztak itt
többen Ujpestről is. Itt dolgozott Schwartz
Dénes, aki a II. világháboru után Izraelben telepedett |e, aztán Kohlmann Károly, ak'tűtnő
sakkozó. Eleinte nem engedtekhaza, később
aztáfl a munkaidó leteltével hazajöhetttink, az
éjszakát otthon tölthetttik, reggel ó órakor
kellett ielentkezntink.
1940 decemberében,a munka.
szolgálat után, nem vettek viszsza azonna| az Egyesi|t Izzőba. 1941-ben azonban már ismét itt do|goztam, nem a lámparakárban, hanem a dtszpozíciós osztályon.
Ezen az osztá|yonhatároztákmeg, hogF mikor
merrnyi |ámpát gyártsanak, itt rendelkeztek a
nyersanyag- és alkatrészellátásról. Ez aznnban
már nagyon nehéz időszakvolt. Számítani kel|ett az elhurcolásra, az interná|ásra is. Az üldözéstőI fé|vetöbben más vallásra tértek, azt Íeméltélqígy ta|ánmegmenekedhemek a legroszszabbtól. A kikeresztelkedettek aztán csalódtak.
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Annyt kedvezményt kaptak, hogy sárga csillag és
Amikor ezze| a munkával
karcza|ag helyen fehér karszalagot viselhettek.
elkészültünk,a század egyik
A zsidó ünnepeket is kevesen tartották
felét Romániába telepítetmeg. Korábban egy-együnnep alkalmával tele
ték,a másik fele Budapesten
vo|t az újpesti zsinagóga, meg a Bocskai utcámaradt. En ez utóbbi részban, a mai vasútállomáshozkozeli épült ,,öreg
legbe kerültem. Mi a Honvédelmi Minisztézsinagőga,,, de még ideiglenes imaházakat is
rium építkezésén
dolgoztunk. Alapot ástunlq
szerveztek' A zsidótörvények után az emberekbetonoztunk, cementet hordtunk, nehéz köben megnőtt a félelem, megnőtt a közömbösveket taligáztunk, meszelttink. Él"k''et adtak,
ség.Amikor 1939-ben a testvéremmeghalt, s
mégpedig jó kosztot, kétnaponta haza is merégi szokás szerint a család hétnapon át gyászt
hetttink.
ült sámlin, papucsban vagy harisnyában, a ÍérAmikor
1942. szeptember 24-én
fiak megtépett ruhában gyászo|ták az elhunyNagy-baczoni Nagy Vilmos letr a miniszrer,
tat, az akkori rabbi' dr. Friedmann Dénes is
akkor személyesen tiltotta meg, hogy velünk
eljött kifejezni a részvétét.
Nehink, gyászonehéz köveket szállíttassanak. Még az is előló.knak ez mondta: ,,Ne búsuljatok! Hamarofordult, hogy a kijelölt munka elvégzéseután,
san eljön azidő, amikor az é|őka holtakat fogfuggetlenül a munkaidő végétő|,előbb hazaják irigyelni.'' Ése|jött ez az jdő.
engedtek. Amikor nem jöhetttink haza, egy
|942. augtsztus l-jén újból behívtak nag.y teremben, a foldre hintett szalmán aludmunkaszol g á|atta' Szentendrére kellett bevotunk. Ez a munka 1944. oktőber 15-énabbanulni. Innen Esztergomb a szá||ítottakminket.
maradt, amikor Horthy Miklós kormányző a
Esztergom-Táborban tanklőteret építetttink. rádióban bejelentette, hogy fegyverszünetet
A, századparancsnok miskei-csertői dr. Gajári
kér a Szovjetuniótól. A keretlegények, akik
Kálmán százados volt, aki nem tűrte a
addig minket őriztek, átadták a fegyvereiket,
,,zsidózás,,-t, s mindenben igyekezett segíteni
kihirdették, vége a munkaszolgálatnak, minnektink.
denki menjen, amerre tud, de szetezzen mindenki magának védlevelet.
Nekem a barátaim svájci menlevelet
hoztak. Aki pedig nem akarr ilyent szetezni,
még aznap nekiindult Nyugatnak. Nem gondoltuk, hogy a fegyverszünetből nem lesz
semmi. hiszen Romániának is sikerült a kíilönbéke. október I6-án aztán, amikor Horthy visszavonta a proklamáciőt, és kinevezte
Szálasit miniszterelnöknek, a munkaszolgálat
is folytatódott. Először az Aréna (ma: Dózsa
György) úti zsidótemplomba zsúfoltak össze
több ezer embert, aztán a Benczúr utcába vittek bennünket, innen a csepeli kikötőbe jártunk hajókat rakodni, végül pedig a jőzsefvárosi pályaudvarra irányították a századot. Itt
síneket raktunk, salakot lapátoltunk. Novemberben tovább romlott a helyzetiink. A' Szálasi-kormány rendeletben megfosztotta a zsidókat minden vagyonuktól.
1944. november végénmegkezdődö* a
tömeges deportálás. Ujpesten már a nyáron
gettókba gyííjtötték össze az embereket. Ilyen
gettó voli a Liszt Ferenc utcában, ^, e'pad
úton ésa mai zsinagóga közvetlen kc;rnyekén.
Az 1910.bn sziilentt Spiegler Iászh (Salgő Ferencfelaétek)
A gettónak kijelölt házakbó| a nem zsidó la-
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a deportáláskásnrla|donosokatkitelepítették,
Egyta szánt zsidókat pedig betelepítették.
egy lakásbaöt, hat, tiz családis került. A gettót nyilasok őrizték,az épületeketsenki sem
hagyhatta e|. Az én sziileim az újpesti gettóban voltak. 1944.novembet 27 -én.amikor a
jőzseÍvárosipályaudvarondolgoztunk, megjelentek karszalagos nyilasok, összetereltek
minket, egy-egyvagonbarakak 80-100 embert. Nem tudtuk, mi lesz velünk. Egy napig
vesztegelta vagonunk az á||omáson,a következő napon elindíto*áka szerelvénytHegyeshalom irányába. Második nap kaptunk csak
ebédet,addig nem nyitották ki a vagonajtókat
sem. A beszorítottemberek a vagonban' eWmás előtt v égezték
szükségüket.Fiatalok, öregek, férfiakésnők veg.yesen'A vonat este ért
Sopronba. SS-katonák vettékkörül a szerelvényt, felnyitották az ajtőkat, kitereltek minket, ezenközben ütötték-verték a foglyokat.
Amikor mindenki kint vo1t, csoportba áI|ítottákaz embereket.Az egyukcsoportotKőszegre, a másikat Balfra, a harmadikat Fertőrákosra irányították.A barátom, Kohlmann Károly Balfra ment. Amikor elváltunk, sírvafaki
kadtunk mind a ketten.Az őrök kérdezték,
feleltem.
Karnekem.
A
barátom,
ez az ember
csi meg akart szökni. Sopronkőhidára vitték.
Kivégezték.Engem sokadmagammalFertőrákosra szállítottak.F{atalmascsíírökbenszállásolták el az embereket.A csűröknek ugyan
volt oldaluk is, az ajtók azonbanféligvagy teljesen nyiwa maradtak.Nemcsak fáztunk rettenetesen'de be is tewesedttink.Napközben
tankcsapdákatástunk.Egyszer egy osztrák katona állt meg melletttink. Kétdezte, mikor
lesz végea háborúnak.Hamarosan, mondtuk
neki, már a maguk sírját ássuk. Ránk SS-katonák felügyeltek. Egy'k alkalommal, amikor
munkaidőben vécéznemkellett, az egyi|alk
nekem esett. Megvert. Bottal, ahol &t. Az
egyik nap a közeli faluból néhányanaz erdő
szé|éig
merészkedtek.Láttrrk őket az edőbőL,
ahol bunkereket kellett építenünk.Nagy kenyereket hoztak magukkal.Letették,amit nektink szántak.ésazonnal elszaladtak.
Amikor amaryar nyilasok ésa németek
visszavonultak,minket összetereltek. Elindí
tották a transzportota gyűjtőhely,Loretto felé.Itt a város mellett, ew nagy töltésnél_ ahol
SS-katonák
ma emléktáblaáll _ gépfegyveres
Dokumentumok

ffiríi1ében csoportokat alakítottak, a csoportok pedig elindultak Mauthausen irányába.
Voltak, akik végig gyalog tették meg aZ utat. A
mi csopornrnkat egy darabon vonattal vitték,
csakaztán kellett gyalogolnunk. Nem tudtuk,
hová megyünk, mi vát ránk, mit fognak csinálni. Mellékutakon meneteltiink, gyönyörű szép
tájon. Az út mindkét oldalán elhajigált holmik
voltak ruhanemíík,ételdobozok, imakönyvek,
személyes tárgyak. Látszott., az előtrunk járó
emberek mindent eldobáltak, csak hogy menni tudjanak. Mert aki leült, azt tarkón lőtték.
Amikor Mauthausenba értiink, átmenttink egy
összekötő vasúti hídon, ekkor |áttam először
amerikai foglyokat. Tízen mentek egy sorban,
mögöttük eg.y sor német őr. Egy nagy gyátkéményt is láttam. Nem tudtam, hogy ez a
krematórium. Csak a város szépparkjátfigyeltem. Arra gondoltam, milyen szép helyre érkezttink. F{amarosan ebédet adtak. Betereltek
minket egy hatalmas sátorba' Utóbb megtudtuk, kétezer ember szorongott ott. Egymás
után érkeztek a transzportok. Gyalog, vonaton, uszályon. Itt már nem dolgoztunk' Enni
alig kaptunk. A kesőbbi csoportoknak már sátor sem jutott. Ok vegig a szabad égalatt aludtak. A legyengiilt, beteg emberek nem bírták a
sorsukat. N"gy tömegben és egyszerre haltak
meg. A krematórium nem győzte az égetést.
Az elpusztításraváró hullákat, mint a farakásban a Íát,e|vágőlag egymásra rakták. A hullahegy akkora volt, mint egy földszintes ház.

T a|áIkoztamitt újpestiekkel
is. ott volt Fábián Bélaügyvéd, a Budapest-környéki
választókerület képviselője,
meg Gál Zoltán. De voltak
'mások is. Volt egy ember, akinek Wacheron
típusúaranyőújavolt, ma egy ilyen óra kb.
másfélmillió forintot ér,az őrát elcseréltetíz
darabkenÉrértegySS-őrrel. A kenÉr többet
ért,mint az aranyőra.Ekkor már csont ésbőr
voltam. Nem tudom, hány kiló lehettem.Azt
hitttik, hamarosanvégünklesz. Egy keddi napon aztán az unokaöcsém, akivel véletlenül
találkoztunkitt össze, azt mondjanekem:,,Laci, bírd ki, péntekenmár itt lesznek az amerikaiak!''Mi péntekencsak egy puskalövésthallottunk. Az SS-őrök elmenektiltek.Es ekkor
jőtt a bor zalom. A r aktárakatfeltörték, aki kenyérhezjutott,azt eltaposták.A tábor SS-pa-
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rancsnoka fehérre átfestett személyautőn az
amerikai csapatok elé ment. Bevezette őket a
táborba. Az amerikai egységparancsnoka, egy
őtnary, aki maga is zsidó volt, amikor meglátta a földön fekvő hullákat, a csont ésbőr foglyokat, mintegy 20 000 embert, elsírta magát.
Jiddisül szó|thozzánk' Mi azonban magyarok
voltunk, s nem tudtunk vele beszélni.
Mindenki ment. amerre látott. É''
azonban maradtam. Este volt, nem tudtam,
merre induljak. Reggel egy amerikai nő jött,
aki maga is fogoly volt korábban, ő szedte öszsze a táboÍban maradt embereket. Egy közeli
repülőtérre vittek minket, egy kórbázba.
Amerikai felügyelet mellett német orvosok
vizsgáltak bennünket. Megállapították, irogy
flekktífuszom van. Szörnyíí állapotban voltam.
Elleptek a tetvek, olyan gyenge voltam, hogy
nem éreztem annak a dobozos ham and eggsnekazízétsem,, amit egy amerikai tiszttől kaptam. Az ínyem csak a fogpasztára reagált. Itt,
az amerikat kórházban meztelenre vetkőztettek minket, beszórták az embereket rovarirtó
szerrel, ránk engedték a vtzeq majd hordá,gyon fölvittek az ágyhoz. Amikor engem ráborítottak az ágyra, még mindig volt rajtam
egy tetíí,meg volt barnulva.
A hazakerülés elég körtilményes volt.
Az amerikaiak mindenkinek adtak egy angol
ésnémet nyelvű ideiglenes személyi okmányt
arról, hogy ettől eddig Mauthausenban volt
internált. Mindenkit
hazaszá|Iítottak, éjje|nappal mentek a repülőgépek, vitték afranciákat, vitték a gyarmati' katonákat, csak velünk,

Spiegler kíszhí ideiglenes igazolaónya

t2

Úip;#Í.i

magyarokkal nem foglalkoztak. Yégii| aztán
ránk is sor került. Elhozták a csoportot Wiener-Neustadtig,ott átadtakaz oroszoknak.Az
oroszok velünk, deportáltakkalszembenis közönyösek voltak. Nem volt kozttik egészségügyi szo|gá|atosvagy vöröskeresztes. Sopronban kaptunk egy újabbigazo|ást,meg segélyt.
A segélypár pengő volt ésnéhányszemkrump|i. A hazafele tartó vonatra már nem fértem
fel' Felmásztama vagon tetejére.ott utaztam.
Először elmenttink Szombathelyre, onnan
Veszprémbe,majd beérttinkKelenföldre. Azt
mondták, csak másnapmesy be a vonat a Keletibe. Nem volt ttirelmem vátni. Kelenföldről elindultam gyalog haza.Átjöttem azideiglenes cölöphídon, melyet az emberek akkor
Manci-hídnak neveztek, elértem a Nyugati
pályaudvarig.A váróteremben a földön aludtam. A követ nem éreztem,hozzászoktam.Ingem nem volt, az amerikaiakinget nem adtak,
a felsőruhám azonban megvédetta hidegtől.
Reggel aztán kimentem a villamosmegáI|óba.
Ott tudtam meg három újpesti asszonytól'
hogy feleségemtúléltea tábort. otthon van.
A feleségem
korábban aTavasz ésErzsébetutca sarkán |évőKá|mán-féleügyvédi
irodában g.yors- és gépírókéntdolgozott.
Olyan jó munkaerő volt, hogy l944-ben,
amikor mát az újpestigettóban élt, akkor is
naponta kivitték valamilyen cipőkrémgyárba
gépelni.Később őt is, a többiekkel egyitt, az
óbudai tég|agyárbaszá||ították.Innen kerÍilt
Auschwitzba, ahol dr. Mengele osztá|yoztaa
deportáltakat.A betegeketés az időseket a
krematóriumba irányította, a munkaképeseket elktilönítette. A feleségemebbe a csoportba került. A tábortól nem messze |évő
Görlitzbe szá||itották őket mindennap' eg:y
|őszergyárba, ahol töltényhüvelyeket préseltek. o valamivei korábban érkezett haza,
mint én.Nem mehetett be a sajáth6,zába,egy
nyilas foglalta el az épületet.A nagybáty1a
fogadta be. Aztán kiutaltak neki egy szobát.
Ebben a szobábannem volt se szék,se asztal,
egy áw állt ott eg5rpfunával. Amikor.haza.
érkeztem,egy nyugágyat szerezfrjnk.En abban aludtam.
Sokat beszélgettünkezután. Elhatároztuk, hogy nem lesz gyerektink.Nem akartuk, hogy egyszet,valamikor ő is szenvedjen.
Hogy ennyit szenvedjen! D
Dokumentamok
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^z,,úipesti Anna Frank'': Petri Évanap|őia
nak bennem, hogy alig tudok ítni: ezért o|yan
zi|á|taz írásom. Tegnap a németek megszállták Budapestet' motorbiciklis németek járkálnak az atcán, a Csokonai utcában végig
állnak a tankok, éspersze mindenfelé élnek a
összemot őrzünk, Lz egylk _ éstalán a legmegrá- rémhírek és pletykák. Pl. Kühöldön
velett
mi
tudja
*
Isten
és
zsidókat
a
fogdosták
Petri
Eva
zóbb egy gyerekkézze|írt napló,
meNem
tenni.
fognak
naplója. Az ot évenkeresztül feljegyzéseket lük, biztos itt is így
készítőkislány Ujpesten született, 1932. ok- gyek ki az atcáta egyedül, és anyrrt se hatőber 24-én. Edesanyjához,hason|őan, zon- $Iom, ma mindenhova elkísérem, ahova
goraművésznőnekkészült.Ujpesten értemeg megy tanítani.Nem...
Majd hogyha riadó lesz, akkor [sem
Magyarország németmegszá||ását.A naplót
hagyom], hogy ktilön legyünk!
hetedik születésnapjátakapta, és 1944, március 2l-ig vezette.Ezt követően Evát éskisJön az összhangzattanárnőm és nem
még meg a leckét. Majd fol1tatom
csináltam
öccsét a Dunába lőtték.A naplót 1945-ben,
egy újpesticsillagos házbantaIá|tameg nagy- az írást, ha elment.
Az izraeli Cfáton, a Magyar
Származő
Nyelvterületről
EmlékmúzeumáZsidőság
ban több újpesti vonatkozásúmíítárgyat ésdokumentu-

nénje,RévészLajosné.o juttattael múzeumunkba 1990 körül.
Alábbiakban az |944. március 17-i és
rész|eteitközöljük:
20-i Íe|jegyzések

1944. március 17. péntek
,,...Készülök vasárnapta, a házi koncertre.
darabot,a Bartók RonJátszom az >>isteni<<
dót és a Mendelsohn Lied ohne Worte (cmoll)-t.
Befejezem,mert késővan ésmégszeretnékgyorsírni.

1944. március 20. hétfő este
Nem megytink az Ede bá-hoz mégse. Nem
tudtunk választaní, hogy menjünk.e, vagy
nem, hát pénzt dobtunk fol: fej (menés)vagy
írás (maradás)? Hála Istennek írás lett, hát
maradtunk. Nem jó ilyenkor az ltcán járká|_
ni, pláne késő este. _ Már nem félek. Mamival vagyok ésez a fő! Meghalunk, a|<koraz
is csak egy pillanatig tart, nem fáj, és már
kiilönben is régen Szeretném tudni, hogy mi
Iesz a lelkiinkkel a test ha|á|a után. Rém álmos vag'yok. Megyek aludni." !

1944. március 20.}l.étÍő
El vagyok rá készülve,hogy ma utoljára írok
naplómba. olyan kusza gondolatok kavarog-

Petri Epa éduanyjtíual

Dokumentumok

Feljegzések az eredeti naplőban
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Az rijpesti náttkemlékmű
,,Yigaszta|játok, vtgaszta|játok népemet,, idézi a felirat
Izajás (40,I) prófétát az űjpesti mártíremiékmű udvari
homlokzatán.

Az Ujpesti Iztaelita Hitközség 1947ben építészea
pá|yázatotírt ki az Ujpestről elhurcolt ésa lágerekben elpusztítottá|dozatok
emlékére.
A dr. BontaJános ésKőrösi Marianne által benyújtott,,Kegyelet19+4" je|igéjíi
pá|yamíiugyan II. helyezéstnyert' de a hitközség ennek a megvalósításáraadott megbízást Fodor Imre vállalkozínak. Az eredetileg
fehér márványbő| elgondolt emlékmű _ az
adott korszak építőanyag-szegény
kortilményei között _ végülis téglábólépült.Külső felületeit szabályos kcitésűkőburkolatta| |átták
el, kissé kiugratott, durvább megmunkálású
Lábazatta|.
AJózsef Attila utcai homlokzaton a
párkány alatt Kiss Edit magyar képzőmí3vész
relielei idézlk a vészkorszakotnégytáblaképen)az 1944. jűnius24-i magdolnavárosi(ma:
Angyalföld végállomás)pályaudvarra történő
erőltetett menettől (a gr. Apponyi Albert utcát
ennek emlékére
nevezik Máiúrok útjánakÚjpesten) az embertelen körülmények között
végzettkényszermunkánésa megsemmisítőtáborokon át a |ágetek felszabadulásáig.
Az emlékmű belső felületei egyszeríi
vakolt ésmeszelt felületek az ottmaradottaknak emléketá||ítófeketegránitlapokkal,amelyeken kb. 9ó00 névolvasható,megemlékezve

további 3000 név nélkiili munkaszolgálatosról
is, akiket ugyancsak Ujpestről hurcoltak el. A
kiemelt, oromzatain a mőzesi kőtáb|á|d<a| díszített helyiségben, az em|éktáblákon a környékrő|. Rákospalotáról, Szentendréról - deportált á|dozatok nevei olvashatók.
A táblák alatti padka azt a cé|tszo|gálja,
hogy a látogatók erre tegyék az emlékezéskavicsait (köveit). A zsidó hagyomány szerint az
olyan sír, amelyen nincsenek kövek, elhagyott
sír. (A kőrakás hagyománya ősi temetési szokásra utal. A halottat azonna| el kellett temetni, de hogy a Közel-Kelet Sivatagi homokját
ne tujja e| a szé|,a friss hantot kővel be kellett
takarni.)
A megvalósult mártíremlékmíítewezői
193942 között mindketten a Királyi Iparmíívészei Iskola hallgatói voltak. Az isko|a az
1910-es években Györgyi Dénes Vezetésével
színvonalas belsőépítész-képzéstvezetett be'
ahol nag1rrrevű,építészek,
közttik Weichinger
Károly - dr. BontaJános tanáta itt éskésőbb a
Műegyetemen is - mint a városépítésiésközépület-terve zésj tanszék Yezetője tanított.
A pá|yázat közösen elképzelt koncepciőját az t945 után már míiegyetemi hallgató
BontaJános ,,ültette át,, az építészet
nyelvére
Weichinger professzor konzulenssége mellett. Az épület bizonyos mértékigtíikrözi a római iskola szellemét. (A római iskola a templomi, illewe szakráIis építészetterületéna modern szellem egytk irányzata. Magyar képző-

A mfutíremlékmű
pólyózati ten:énekeg lapja ffelige:Kegletet1944)
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művészek - és néhány építész_ eg.y köre az
1930-as években a rőmai Magyar Akadémia
ösztöndíjasaként Rómában tanulmányozta a
klasszicista irányba hajló' de a modern technológia vívmányait figyelembe vevő irányzatot, amely ugyanekkor bizonyos mértékííünnepélyes, patetikus kifejezési módot is tartalmaz.) A római Magyar Akadémiát megjárta Arkay Bertalan is, akinek városmajori plébániatemploma _ amit édesapjával,Arkay Aladárral
tervezett I932_34-ben _ mintegy előképe lehetett az újpesti mártíremlékműnek. Félköríves bejátata, a templom kubista tömegét a
campanilével (a. m. harangtorony) összekötő
árkádsora ott a merev megjelenést oldja, a
mártíremlékmű egyéni kompozíció 1áná| azonban az egymásra merőleges irányok az emlékezés méltóságát emelik.
Az emlékmíívet1948.iúlius25-énavatta fel dr. Murányi Miklós főrabbi. Jelen volt a
köztársasági elnök, Tildy ZoItán, felszólalt dr.
Pesta LászLó államtitkár ésDöbrentei Károlyné, Újpest polgármestere' Berda József Mementóként című verséveltisztelgett az áldozztok előtt, megrendítő szavakkal figyelmeztetve: ''...Isten g.yermekei,ezrek ezreí/ haltak
meg ártatlanul / Tiltakozz ész, Lázaőj / tlszta
emberi érzi|et / AÍni itt történt: maga / az
ördögi őriilet...''

Areliefeket készí{óKiss Edit 1905. november
2Í -énszületett, Budapesten . Előszőt Nagybányán, majd Düsseldorfban, a M(tvészeti Akadémián tanult, itthon Kádár BéLa taniwánya
volt. Festőként és szobrászként is dolgozott.
1944-ben deportálták, kényszermunkán dolgozott a Daimler-Benz üzemben 1100 nőtár-

sával együtt. 1945 július 4-én tért haza a deportálásból. Embertelen,,|ágeré|ményeit''
döbbenetes hatású, 30 darabbóI á|Ió sorczatban örökítette meg' amely ,,Deportálási aIbum''-ként részben vagy egészbenazőta aholokausztmegemlékezésekállandó anyaga. Első
bemutatása 1945 szeptemberében,Budapesten
volt. Az újpesti mártíremlékmíi táb|aképeitegyes visszaemlékezésekszerint _ Ujpest Megyei Jogu Város versenykiírására készítetteel,
de annak fe|avatasánmár nem vett részt' mert
Casablancán át Franciaországba emigrált.
1962 -ben Londonba költözött, majd l966-ban
visszatért Franciaországba, ahol önkezével vetett véget életének. A Deportálási albumot
a Ravensbrücki (F{olocaust) Múzeörökösei
umnak adományoztákazza| a kikötéssel, hogy
a múzeum azt időszakos kiállításokra alkalmanként kölcsönadja. !

A' szeruő ezíton köszöni meg Bartha Rezsőné,
dr' Bonta János, Deutsch LászIő, Kőrösi Marianne,
Meditz Lász|ő ésRappaport Zo|tán szívessegítségét.

Kiss Edit reliefsorozata a máttíremlékrrt,űfalón
I. erőltetett r.,enet

II. kénynermuzka

IlI. megsemrnisítőtábor

A belső ud'aar homlokzata (A fotó dr, Bonta Jónos tuhjdona)
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IV. a lóger felszabadító'sa
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Az újpesti lóvasút, 7. tész
Utolsó évek
Az úipest-níkospalotai vonal eladása
Gróf Károlyi Sándor nsztában volt azza|, hogy e vasútvonalat megszüntetnie nem
lehet, azt a két község lakóinak érdekébenüzemben kell
artania. Felújításáranagy szükséglett volna,
ám a korszedisítés anyagq fedezetéta gtőf
egyedül már nem állhatta.
1891-benlevél érkezetta Kereskedelmi Minisztériumhoz, melyben Egyessy Géza,
a Magyat Távirati Itoda igazgatója, mint a
Budapest-Angyalföld-Ujpest úwonalon létesítendő gőzuzemíivasútengedélyeskonzorci.
umának tagjakértmásolatot az újpest-rákospalotai lóvasútengedélyokmányárő|. Kérését
ígyindokolta:,,...grőfl(írolyi Sándor úrtól a
rákospalota-újpestilóvonatúvasutatnevezett
consortium nevében meEvásároltam és az
adás-vételi szerződéstgróf rarolyi Sándor
úrral Steinbach Iswán |<tr.kazjegyző kózbejöttével ténylegmegkötöttiik''. Ezen szerződésreeddig nem sikerült ráakadni,ha létezett
is, valószíníílegérvénytelenné
válhatott (talán
anyag1okok miatt).
Erre utal l(írolyi gróf 1893. évibeadványa, melÉen a miniszter hozzáiáru|ását kéri
a vasúte|adásához,t ésm*
énytársasága|apításához (tehát ekkor mégmindig az övé az újpest
_rákospalotai lóvonat). Kérelmezte az engedé|Ydő 25 évve|történő meghosszabbítását,
ésaz a|aptőkemegemelését.
A miniszter felülvizsgálatotrendelt el a
fejlesztésekr
e szánt összeg megállapításához.
December 28-án tartották a helvszíniszemlét.
ekkor a számadásokrólkészült.feljegyzésekei
is áttekintették.Felméréskészülta telies vonalról (melyen nem ttintettékfel a Horváthvilla előtti kitérót), valamint a rákospalotai
forgalmi telepről. Kimutatást állítottak össze
az eddig1befektetések
anyagrszÍitségleteiről.
Az engedé|yezésie|járás ideje alatt,
1894. január elejénOrszágh Sándor városren-
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dezésiszakember,a Fővárosi KözmunkákTanácsának osztá|Wezetője, a Budapesti Közúti
Vaspálya Társaság (BI.VT) igazgatóság1tagsa
ésJellinek Henrik, a BKVT vezérigazgatőja
vásároltameg a vasutat.ok jeleztékszándékukat egy új vá||a|atlétrehozására,ígyaz engedélyo@ány ftiggelékétmár a nevükre állították ki. Aprilis I8-án 204 000 Ft alaptőkével
megalakítottáka BudapeswidékiKözúti Vasút
Részvénytársaságot(BVKV). Az igazgatőság
ésa felügye|őbizottság megvá|asztásamellett
e|határozták,hogy az azem kezelését,
a forgalmi eszközök és a személyzeiklá||ításáta
BKVT-re bízzák. Felvetődött a két társaság
vonalán va|ó átszá||ásnélktilikozlekedéslehetősége,amely a forgalom, valamint a bevétel
emelkedését
eredmérT'ezhetné.
A BVKV igazgatóságqülésénJellinek
Henrik e|őadta,hogy a vasútátvételekor24 db
lovat vásároltak Károlyi Sándor gróftól, amelyek korukná| fogvakevéssé
voltak alkalmasak
a vontatási feladátok e||átására.Igy 50-52 db
újló beszerzésére
lenne sztilség.Avasúti pályát rossz állapota miatt helyenkéntfel kellene
űjítani,a vá|tók cseréjeis megérettmfu, lu
egyvágányos,kitérős rendszeríípályán nem
tudják megoldani a sűrűbb közlekedést,ehhez
szü*ségeslenne legalább részbena második
vágány lefektetését
megkezdeni.Nagymérté|<íijavttástigényelneka kocsik is. A változtatások fontosak lennének,mégisa döntés ezek
fiiggőben hagyásárő| szólt, tekintettel arra,
hogy a villamosításügye napirendrekerült.
A tulajdonosváltásnakaz utazóközónségis éreztehatását,amely kiderül az Ujpesti
Ellenőr 1894. február 18-i számábő|:,,meglepetéstkeltett méltán Ujpesten és R.-Palotán, hogy a köpő|ádának nevezett piszkos
kocsik helyett elegáns,újkocsik játnak. Ez az
újításmindenkinek megelégedésére
szolgált,
mett az előnyös vá||a|ata budapesti kozúti
vasúti társaság tulajdonába ment át. ^. ű,i
vasúwonalona közlekedés rendes ésminden

Közleruények

Lóvasútaink villamosítása
Az egyrezsúfoltabbanjfuő, Pest felétaÍtő|ővonatok kozlekedésénmár nemigen tudtak
javítani. 1893 nyarán Foldvári Mihály, PestPilis Solt ésKiskun vármegye alispánjalépett
fel a tarthatadanállapotok ellen, s a fővárossal
kimondta, hogy az újpestivoegyetértésben
kell áta|akitani, az
gőzvontatásűvá
nalat
üzemváltásig pedig reggel és délután újabb
kocsik induljanak. A BKVT e|zárkózott a
gőzizem elől, inkább villamosvasútépítésére
kért engedéIy. Az átépítésaz engedé|yezés
A megyeri vonal negvősárlása, majd meg.
után 1895 őszénkezdődött, s az újpestieklegsztintetése
nagyobb örömére 189ó. május 30-ától már
AVáci útonközlekedő rövidke lóvonat meghosszabbí- villamossal lehetett atazni a vasúti hídtól a
tásánakigérryemár 1890-ben Nyugati pályaudvarig. Ekkor a Nyugatitól
felmeriilt:,,...nagyonszük- Rákospalotára kőz|ekedő lóvonat szintén
megszíínt.
ségesnekvéliük _ á|| az Uj1,896májúnius
A rákospalotaivonal átépítését
pestiHírlap 1890.
8-i számában_,haaz
jusában
a
kezdtékel. Ujpest területén vasútkeeddig kiépített,de csak a |égszeszryárigter*
jedő megyeri vasutyona|at, a mindinkább
ket:rősrágány,Rákospalotán _ egy
rcsztezéséig
közbenső kitérővel _ egy vágány épült.A foremelkedő Yáczi uton mégaz idén [a BKVT]
_
meghosszabbitaná a Wolfrrer-atczáig ez- galmat a munkálatok idejénmindvégigfenntartották. Az újpesti vonalrész műtanrendőri
á|taI az ott nyaraló, s nagyobbrésztBudapestről ki és beutaző közönséenek nagy bejfuásaszeptemberI9-én,a rákospalotu szakaszépedig december27-énzajlott,Személyszolgálatot tenne''.Am az újabbvágányok leszáLlítólóvasútUjpest ésRákospalota területén
rakásáramégvárni kellett.
utoljára189ó.december31-éndcictigottvég1g,
Avasutat 1895.március21-ig a BKVT
üzemeltette,ekkor a B\{KV azbányításaalatt 1897első napjátó|már villamos járt.
mííködő lóvonathálózat bővítése céliából
megvásárolta. A villamosítás kérdéseitt is
napirendre került. A BudapestvidékiKözúti
Vasútszámáraa miniszter l895. iúnius25-én
adta ki az egységesalapító okiratot, mely Újp".t'" nézve lóvasút-közlekedésiinknagy
szerint ,,...atársaságjogot nyert arra' hogy a jelentőséggelbírt. Az l866-ban megnyitott
>>megyeri<<
lófogatúvonalat a Rákospalotaúj- pest_rijpestivonal létrejötténekköszönhetően
pesti vonallal egyesíthesse'ezen két vonalat a község egyre több lakót fogadottbe. A Váci
szelnpedig ew, aZ újpestiArany, Toldy ésNagy
rítmenti ipari üzemek főleg áruszá|Iítás
átadott,
pontjából,,örülhettek,, az l868-ban
deák utczákon átvezetendő új-vonallalössze.
köthesse...''.
eredetileg a pestihez tartoző vonalrésznek.
L872-essztiletésűu,Úip,'t"t ésRákospalotát
Ám még mielőtt a villamosítás,valamint az űj szakasz építésemegkezdődhe- összekötő, leginkábbveg.yesfunkciójúlóvonat,
tett volna, tavasszal hozzá|áttak a fővárosi melynek hatása legfőképpenUjpest kelet felé
mutatkozottmeg.
vízmíj második csővezetékéneklefekte- terjeszkedésében
Mindehhez kimagasló érdemeketszerEzaYáciűú építkezés
a lóvonat fortéséhez.
zett.avárosa|apító fra, gróf Károlyi Sándor, ki
galmát is akadályozta, így azt effe az időre
vetleállították. Az L895 tavaszán ideiglenesen nemcsakaz el{ővonalkezdeményezéséből
hanem anyagiá|dozatokárán megleállított vonalon lóvonat többé nem közte |<tt észét,
valósítottaésfenntartona a két kozségérdelekedett, helyét a villamos csak több mint
három ésfélévmúlva.1898.decembet22-én kében az újpest-rákospalotailóvonat forvette át.
galmát. !

tekintetben pontos''. 1894 február kozepétő|
a forgalmat jórészben a BKVT járművei
bonyolították le. A vasút eddigi ,,főnöke'',
Závodszlry Lajos húszévi szo|gá|at után,
áprilisban vált meg munkájától, majd Károlyi
állást kapott''.
gróf uradalmában,,tekintélyes
Május L-jétő|a BKVT kózvet|en járatot indítottRákospalotaésa Nyugati pályaudvar között, a kocsik negyedórás időközönként
indultak.

Közlemények
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A labdadl'gás kezdetei Uipesten, 2. tész
Az 1900-as évekeleiéna labdarugás által felpezsdített Sportéletet élénkenüdvözölte a helyi sajtó, bár fé|ve tekintett a
sorra alakuló klubokra. A né-

hány éwel ezelőtt szétforgácsolódott UTE
sorsát |áwa egy nag.y' eg.ységessport}lub
megerősödéséttartották volna kívánatosnak.
A Társadalmi Lapok a következőket írta:
',L|gyanazsportot kedvelők a helyett, hogy tömörülnének ésegyesülnének,inkább széthúződnak s egytnássalmegnem férhetnek,hanem más hasonló köröket alakítanikénpelenek, [...] konstatálnunkkell, hogy ." o.*
egészséges
állapot''. Az új klubok viszont, az
UFC-vel az é|en,tömegével mozgattákmeg a
sportolni vágyő fiatalságot,a futball újraéletet lehelt a kihűlt újpestisportéletbe'
Az UFC nyilvános mérkőzéstug.yan
régótanem játszott,viszont _ talán az úihelyi
riválisok megjelenése
miatt, ta|ánaz Arad eileni fiaskó őta tartó visszaesőklubéletfelpezs_ az Í900.augusztus |2-i köZg'ii|édítésére
sénújtisztikart választott.Elnök Várnai Dezső, alelnök Müller Imre, I. titkár: Popper
lózseÍ,II. titkár: Labiner Manó, pénztárnok:
Schön Jenő, ellenőr: Rettenburg Gusztáv,
szertáros: i!. Ugró Károly, főkapitány: Dinich Károly, a második csapatkapitánya:Faragó Lajos, helyetteskapitány:Weisz Aladár.
Yá|asztmányi tagok Dinich Káro|y, Deutsch
Dávid, Faragó Lajos, Weisz Aladár. Pőwálasztmány:Bier Dezső ésNeubrandt Mihály.
Amíg az UFC tisztűjítást végzett,
addig az újpestiHaladás a budapestiTáttersall pályán megtartottaelső nflvános mérkőzéséta budapesti Hunnia csapatáva|'és az
UFC bemuta*oző meccséhez
hasonlóan 1:1revégzett.Augusztus26-ánvégreismétmérkőzést rendeztek a pamutgyár melleti UFCsporttelepen.Igaz,mégmindig nem a hazai
csapat lépett pá|yára,bár a mérkőzésteljes
mértékbenújpesti érdekeltségűvolt. Nagy
közönség e|őtt az egyre erősödő Ujpesti Haladás 1:0-raverte az Ujpesti Athleticai Clu-
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bot. Pontosan két hét múlva a Ha|adás űjra
I:0-s győzelemmelhagyhattae| aMező utcai
pá|yát.Az ellenfélezűtta|végreaz UFC, igaz,
annak a Kéméndi, Faragó, Neubrandt,
Terbe, Taub által fémjelzettmásodik csapata
volt. A hazaiak játékárakiéhezettközönség,
még ha a tartalékjátszott is, nagy ovációval
fogadta a két csapat keményhizdelmét, ésa
mérkőzésután csak lassan osz|adozott a pá|yárő|, alaposan meghánytorgawa a csata
minden érdekesebbrész|etét,
izgatóbb je|enetét.1900.szeptemberI6-án az Ujpest FC
e|őször merészkedettbe a fővárosbá' óbudára Vonult át a csapat,hogy az ób,'d"i 1.B
pályáján mérkőzzön a tavasszalalakult, szinténbudai 33FC-vel' Sajnosmégaz Arad elleni fiaskónál is kellemetlenebberedményszületett, a 33-asok (bemutatkozó mérkőzésúkön) fölényesen,8:1-reVertékazUgró - Bodor, Szedlyár - Labiner, Pozsonyi, Bier Weisz, Weidlinger, Dinich, Schön, Schmidt
összeállításbanszereplő lila-fehéreket.1900.
október I4-én a budapesti Csömöri úti Millenáris versenypályára vo|t hivatalos az TJjpesti FC, hogy résztvegyen a budapestiVersenypálya Szövetség és a Sport-Világ újság
á|ta|_ a Budapesti Mentő Egyesület javára_
rendezett jótékonysági kispályás futballtornán. A lila-fehérekaz Ugtő Károly - Bier,
Szedlyár - Schmidt, Dinich, Weisz hatossal
érkeztek,tartalékként
Taub ésFaragó tartott
velük. Az Ujpestnek már az e|őmérkőzések
során az egyik legnehezebbfalat jutott, az akkori legjobbmawar labdarugócsapat'a BTC,
a BudapestiTorna Club első számú,hatosával
kellett felvennie a Versenyt.Avfuakozásoknak
megfelelően a főv árosi piros-fehérekvégigtámadták a 2x7 perces mérkőzést,viszont a
hősiesen kltzdő újpestivédelmetcsak a befejezése|őtti pillanatokban sikerült áttörnie annak a Mannó Miltiádésznak, aki egy élwelké.
sőbb majd az e|ső magyaÍ galktia|yt címet
szerzi meg. Az Ujpest eltökélt, lelkes játéka
azonban nagy sikert aratott a nézőkkörében,
a Társadalmi Lapok szerint gyakran hallatKözleménvek
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szottak a rokonszenvező ,,Eljen Ujpest!
Eljenek az újpestiekI''felkiáltások.
Ez volt tehát az első labdarúgótorna,
amelyen a csapat részt vett, s bár újra vereséget szenvedett, az Ujpest neve eg.yre
markánsabban jelent meg a kibontakozó magyar futballéletben.
Hiába volt azonban a közönség szimpátiá,ját is kiváltó,
tetszetős iáték, a mindenre
e|szánt lelkesedés, egészen
október 21-ig kellettvárni az
e|ső győze|emre' amikor is egy ugyancsak fiatal egylet, a Ganz Wagongyári Tiszwiselők
csapata látogatott a Mező utcába. A vendégeknek ez volt a második nyilvános mérkőzésük, így jogga|volt várható, hogy végre lilafehér sikernek tapsolhatnak a ta|á|kozőra ű1ra
nag5r számban kilátogató szurkolók. A mérkőzés, Dinich ésWeisz gő|jaiva|,2:I-eshazai
sikerrel záru|t.Megszületetthát az Ujpest első hivatalos győze|me, s'a csapat egyre inkább
összeállni látszott. A kapuban remek teljesítményt nyújtott Ugró Károly, a védelem két
kiváló tag1át, Pozsonyit és Bodort jóI
segítette a Ganz ellen is kiemelkedő játékot
nyujtó Szed|yfu, elöl pedig Weidlinger,
Dinich és Weisz mutatott egyre javulő formát. Mellettiik Bier és Labiner a védekezésben, Schmidt és Stana pedíg a támadásban
jeleskedett.
1900.november 11-éneste 8 óra körtil
sorra álltak meg a társaskocsik az Arpád íti
Közművelődési Kör egy éve épített székházának (a mai Polgár Centrumnak) a kapuja
előtt, s gyalogosan is sokan érkeztek a gáz_
lámpák halványan pislákoló fényei alatt a kör
pazar,ll kivilágított helyiségei felé. Bent
megtgrített asztalok vártáka betérőket -kazttik Ujpest jő néhány közismert személyiségét és csa|ádját _, akiket 1ő házigazda módjá.
ra az immár ugyancsak nagy népszerűségnek
örvendő futtballisták kalauzoltak a helyi.ikre.
Nem volt véletlen az if1ú'sportolók igyekezete, ugyanis az UFC tartotta itt díszvacsorával egybekötött táncmulatságát, s a beIépőjegyekből befolyt összeget a klub a
szettáta javára |<ivántafordítani. A program
már délután fél háromkor elkezdődött, amikor is a csapat' a kor egyik meghatátozó futballklubja, a Műegyetemi FC második gárKözlemény

ááiáva| iátszott bemutató mérkőzést a Mező
a
őszi idő köszöntötte
utcában. Gyönyörű
páLyára lépőket és a nagyszámú közönséget.
Az esti táncmulatságta szőIő jegyek a mérVózésreis érvényesekvoltak, így most azok is
belekóstolhattak a futball eleddig ismeretlen
légkorébe,akik eddig nem nag'yon követték
figyelemmel a fiatal sportág eseményeit.
Ezen a ta|á|kozőn szép és vég1g érdekÍeszítő
játékot láthattak. Lelkesen tapsolhattak a kivá|őan játszó Pozsonyinak, Bodornak és
Dinichnek' és a higgadtságáva| kitíínő Ugró
kapusnak, kiknek vezetésévela fé|időre már
2:0-ás előnyt szereztek a lila-fehérek' A második játékrészbenegy kisebb sérülésmiatt
azonban megszakították a játékot, majd közös megegyezéssela mérkőzéstbefejezettnek
nyilvánították. Este aztán a Közművelődési
Körben tánctudásukat is bemutathatták a
labdarúgók, a község nő tagsainak nagy örömére. A Társadalmi Lapok kissé élcelődve
írta:,,...hogy másnap hány hölgy fog tagként
beíratkozni az I]FC-be - ha nem is labdarúgás céIjábó| _, azt még nem tudjuk, de
va|őszíníő|egsokan lesznek...'' Ha a hölgyek
nem is jelentkeztek, mindenesetre a jól sikerült estély _ mely hangulatában a későbbi
híres farsangi UTE-bálokat előlegezte _ még
szorosabbra frizte a lakosság és a klub kapcsolatát, tovább növelve az aműgy is gyorsan
!
fej|ődő Sportág népszerííségét.

Akciőban az Ujpest
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80 éveszületett Vadász Gyotgy
grafikusmíÍvész
Venetianer Sándor református teológus Katalin Margit
nevű lánya és Yadász Artúr,
az Iswántelki Főműhely mér.
nöke nagy szeretettel nevelték gyermehiket, Vadász Györgyöt.
A fiú a Kónywes Kálmán Gimnáziumban érettségizett.A gimnázium utolsó éveiben
ő is részt vett ^z akkoriban köte|ező félkatonai kiképzésben, a leventeoktatásban. Az
érettségiután a Török Pál utcai Iparrajz Iskolában, majd az Iparművészeti Főiskola grafika
szakán folytatta tanulmányai t.
A háboru alatt sajátos módon kamatoztatta kézigyességét:részint saját, részint mások részéreis készítetthamis iratokat, korábbról datálódó anyakön1wi kivonatokat és más
,,alappapírokat''. Nem kevés bátorságot s tehetséget igénylő tevékenységénekköszönhetően az á|talakészítettiratokat használók nem
kerültek gettóba vagy munkatáborba.
Ujpesten 1946-ban megalakult a Bago|yvár, a lelkes, frataLképzőmíívészek öns zerveződő csoportia. A társaságnak rövid ideig

Yadász György is tagja. Elsősorban alkalmazotÍgrafrkávalfoglalkozik, de ,yérrévált'' precizitás je||emziez időben készült_ az erdé|yt
sofejedelmeket ábrázolő _ olajfestményeinek
tudósai
közben,
vagy
vadászat
rát. Nem harc
társaságában ábrázo|ja őket, hanem élt koruk
(17_18.sz.) je|Iegzetes
grafikai éséremtanistí.
lusjegyeinekvilágában.
Könyvborítókat, plakátokat,kiadványokat tewez ésillusztrál. Elismert tipográfusként
ésmunkássátargák számon. Életszemléletét
gát fiataloslendület, jó humor jellemzi. Közel
három ér,tizedenkeresztül hilönboző újságok
ésfolyóiratok (pl. Vou Turistique) illusztrátora, tördelős zerkesztőjeésarculattervezője.
A múló évekfolyamán érmeketi' syííjtött. Magáénak tudhatott számos magyar
és kül*öldi ktilonlegességetis. Nem csak
syűjtő volt, tervezett éskészítettis érmet.A
szaksajtóbanszámos tanulmányt publikált. A
Magyar Eremgyííjtők Egyesületénekfőtitkárhelyettese volt, valamint l997.ben bekövetkezett ha|á'|áigszerkesztője az Erem cím(t
lapnak. fl

Vadász C4drg: Szabad,ka (bronz)
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Közlemőnyek

Dn. Krusxn GyÓncy

Tanösvény a tertnészetes élőhelyeken
2004. április 2-án adták át a
Vizes élőhelpk tanösvényét.
Ettől a naptól megtekinthetők a farkas-erdeilápvilág, a
Palotai-sziget,a rákospalotai
Szilas-tó ésa dunakeszitőzegtavak mellett felállított oktatótáblák.
A vizes élőhelyek a régtő síkvidéki patakjai (Szilas-patak, Csömöri-patak,
Mogyoródi-patak) közelében, a Duna mentén (Palotai-sziget) vagy vízzátó réteggel védett természetes mélyedésekben(Merzse-mocsár) alakultak ki. Ezek a területek nem alkalmasak
mezőgazdasági művelésre, termővé tételtik
meghaladta a későbbi főváros kerületeit alkotó kistelepülések erejét. Az évszázadokig
háborítatlan vizes élőhely"k u rendszerváltás
után kerültek újra veszélÉe. A bevásárlóközpont- ésautópálya-építkezésekmindenféle
törvényi akadály nélktil számolhatták fel a budapesti vizes élőhelyeket. Ekkor tűntek el végérvényesena Mogyoródi-patakot kisérő ftiznyár ligetek és lápok, a káposztásmegyeri tőzegtavak és a budaörsi mocsár. A megmaradt
élőhelyeket ma aszfaltutak zát1ák el hermetikusan a kórnyező szárazfö|di társulásoktól,
ezért ezek a területek már nem képesek zöld
folyosókként biztosítani az é|ő|ényekszabad
vándorlását, és többségükben elvesztették jelentőségüket a Szaporodásukban vízhez kötődő állatok (pl. kétéltűek)fennmaradásában is'
Napjainkra jutott el oda a közgondolkodás, hogy a vizes élőhelyeket értékesnek
tartja, és hajlandó is áldozni ezek megmentéséért.A Merzse-mocsárnál nem csupán a belvízelvezető rendszerek áta|a|<ltásátv égezték
el, hanem megkezdték az é|őhe|y firrt kutakból történő víze|Iátásának biztosítását is. A
beavatkozások óta a mocsár egyszer sem száradt ki, ami az élőhely fennmaradása szem*
pontjából fontos mérföldkőnek tekinthető.
Mindez azonban igen sokba került, ezért arra
nincs esély,hogy Ujpesten a közeljövőben hasonló term észewédelm i r e,,,tta|izáció s beruhá zásokra kerüljön sor.
Közlemények

A lap hasábjain a ,,Zö|d szigetek Újpesten'' címíísorozatunkban korábban már
részletesenfoglalkoztunk a fent említettnégy
vizes élőhely bemutatásáva|,de a tan<isvény
átadásakapcsán talán érdemesújramegemlítenünk ezek legfontosabbtermészetiértékeit.
Káp osztásme gyeri lápvilá g
Ujpest lápos,mocsarasvidékeiaz alacsonyabb
fekvésűterületekenalakultakki. Ezek közi| az
egyik legnagyobbkiterjedésűa Farkas-erdő és
a Megyeri útközött eltertilő lápvilág' amelyet
a Farkas-erdőtől ésa Megyeri úttól egy magasabbanfekvő parlag vá|aszte|.
A területen fellelhető kisebb-nagyobb
vízmedencéket
már távolról je|zik a nagy vtznövények.A vízpartfeléköigényű|ágyszárú'
zeledve ktilonboző sásfajokkal találkozunk,
amelyek közül messzekiemelkedik a nagyobb
zsombékokatalkotó télisás.
A vízpartokbuja növényzeténekárnyékában kicsiny r,'ízfoltokrcjtőznek, otthont adva a vízi állatok nyüzsgő seregének'A mocsaa fás növények közül a ftizek
ras terület szé|én
futó ösalkotnak ligeteket.Az é|őhe|yszé|én
vényentovahaladvakisebb-nagyobbnádasok
mellett vezet el utunk. A nádasokméreteegyott éri
re növekszik, éslegnagyobbszélességét
közvetlen
el, ahol a |ápvi|ág a Farkas-erdő
részbizszomszédjávává|ik.Eza vadregényes
tosítjaa magasabbrendű é|etszámára a legmegfelelőbb kortilményeket.Tavasszal tömegeseka nász alkalmábólmegjelenőzöld levelibékák, amelyek a nádszá|akon gyiilekeznek a
fajfenntartáshívó szavára.A tavaszi estéken
pedig a pocsolyákban lapuló, hím vöröshasú
nőstényunkák tomegei hallatják kísérteties,
csalogató hangjukat'Ezen a területen rejtőzik
a mocsári teknős is, amely alkalmashelyet talált itt a megtelepedésre.
Palotai-sziget
Ujpesten két ártéri erdőrészletet találunk,
amely még megőrizte terméSzetesá||apotát,
Az egyik élőhely a Palotai.szigeten az Eszaki
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vasúti összekötő hídtól a sziget központi részén elhelyezkedő, körgáttal védett észak.
pesti szennyvízasztítóig tart' míg a másik a
szennyvtzisztitőtő| a cérnagyát kö zel ében található Révutcáig.
A Palotai-szigetentöbb helyen megjelennek a bokorfiizesek, amelyek a folyok tájképi jellegénekkialakításábanés a folyópart
természetesállapotának megőrzésében
nélkiilözhetedenek, ezértfontos a fennmaradásuk.
A bokorfiizesekenáthaladvajutunk el a Duna
alacsony árterénkialakuló fi3z. ésnyárligetekhez. A fíLz-ésnyárligetek lombkoronaszintje
25-30m, észáródásaaz 50-80 %-ot is elérheti.
Au a|jnövényzetbena ktilonboző sásÍajok mellett a mocsári növények gyakoriak,va.
lamint a nád, ameiy a kicsiny tisztások szélein
alkot összefii ggő á||ományokat.
A rovarok közül eddig 150 fajt mutattak ki a teríileten,amelyekköztil 10 védettfaj.
A legértékesebbnek
mondható bogártaunaaz
&eg fíÍzfá|dtoz
kotődik. A szigetjelentős zoológiai éttékétképezi a gazdag puhatestíífauna. A tertileten eddig öt védettkétéltíifajt,
a ző|d varangyot' a levelibékát,a tavi békát a
vöröshasri unkát és a pettyes gőtét sikerült
megtalálni.A madárfajokösszetételemegfelel
egy átlagos puhafaliget Íawájának. Az odvas
fiizÍákalkalmasbúvóhelyetjelenteneka denevérkolóniák számáta.Avédett rovarevő emlősök köztil a keleti stin ésaz erdeicickány a fiizeseketésnyárasokatlakják.

L gazdá|kodási tevékenységekőlérinteden teriilet madárw|ágaigen jelentős, sok védett énekesmadárbúvóhelyevan itt. A' gazdzg
ál|awl|ágmegjelenéseelsősorban a fás vegetaköszönciónak ésa turjános,,szigetjellegének''
hető, mivel intenzíven művelt mezőgazdaság;l'
táblák veszik köriil. A Nagy-Turjános közelében található ew tő' amely néhányméterrefekszik a Szilas-patakól azM3-as autópályaközelében.A környéken ez az egyetlenhely, ahol vízimadarakfészkelnek.Aűzben,aza|jzatonsitríi
csillárkamoszatgyepekalakultak ki, *íg az a|ámertilt hínárvegetációtaz étdestócsagaz,a fésűs
békasz,ő|őésfonalas zöldmoszatok képviselik.
A hínárnövényzet sűríijébentavasztól
őszig gazdaggerinctelená||awiág é|.
Dunakeszi tőzegtzvak
Korábban a Mogyoródi-patakól majdnem Dunakesziig
húzódottaz amocsaÍas,lápos
tertilet. amelv a rákosi ho-

=
E:l
mokpusztak vrzes elonelvernek egyik utolsó menedékevolt. Az eredetileg

nagy kiterjedésűnedves területen buja növényzet élt, amely gazdag állatvilágot tartott
el. Napjain}ra már csupán kétkis tó menektilt
meg a környéken folyo élőhelyrombolástól.
A két tavacskát sűrű bokorfiizesek és
fiiz-nyfu ligeterdők övezik. A sötét színíi,tőzeges ta|ajonnedvességhezktltődő,nagy termetű, |ágyszárú,
növényzet jelenik meg' amit
magaskórósnaknevezünk.
Rákospalotai turiános ésSzilas-tó
A tavakat kísérő vízpatn növényzetet
A turjánosok a Duna valamikori öntéstertile- fő|eganád ésabodnároző gyékény
alkotja,de
téneklegmélrbb, művelésrealkalmatlanvizes egyespartrészekentömeges a védetttőzegpáfterületein mint az egykoron kiterjedt Pest körány is. A sekély,20-+acm-esvízbenkialalnrló
rüli mocsárvi|ág maradványai maradtak fenn. hínárnövényzetet fő|eg csillárkamoszatgyepek
Stratégiai fontosságuk abban nyilvánul meg, alkotják.
hogy közvetítő szerepet töltenek be a főváros
A gerinctelenállawilág mellett a terület
zöld területei ésa Gödöllői-dombság között..
gerinces állatokban is gazdag.A tóban íóleg
Ez a szerepktilönösen madártaniszempontból naphalak és keszngÍélékélnek, de a védett
jelentős.A }.{agy-Turjánostízhekáros területe kétéltűeketis több faj képviseli.A farkos kéta XV. kertilet ktilteriiletén, a Palotai úti dűlőéltííekközül a pettyes gőte, mig a békákköztil
ben szigetszerűenhelyezkedikel.
a kecskebékaéla tóban. Tavasszal a tóba peAz é|őhe|y nagy tésze lefoly.ástalan, tézneka környéken élő barna- észöldvaran.
amelyet nádasok és magaskórós társulások gyok is. A hüllők közlil a parti növényzetben
borítanak,bokorftizesekkeltarkíwa.A maga. tovalaiszó vízisiklóval ésa vízben heverő fa.
sabban fe]r.í tészekensűrű fekete bodzáso- törzseken sütkérező mocsári teknőssel találkat, valamint (liz-nyát ésfriz ligeterdőket ta- kozhatunk. A terület madárkiilönlegességea
lálunk.
csodálatosszínekbenpompáző jégmadár. tr
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Tóth Béla(1872?-1896)
Tóth Bélaújpestiköltő életéről szinte semmit. munkásságárő|, költői pá|yájáró| a|ig
valamit tudunk a lexikonok
szíikszavú' cikkei alapján.
i

Szinnyei Jőzsef Maryat írók élete és munkái
címí3'gyíijteményébena XrV. k. 358. |apján
obasháto' ,,Tóth Béla nyomdász Újpesten,
189ó. nov. 17. meghalt 24 éveskorában. Avidéki lapokba írt verseket. Munkái: 1. oszi képek tals.rKöltemények 2. tJttalanul. U o.
1897, Hátrahagyott költeménye1bő| baútai
által kiadva síremlékefe|á||ítására.''Az UjMagyar Irodalmi Lexikon valószínűleg ennek
aIapján kazli a szócikket Tóth Bé1áról, annyi
változtatással, hogy csak egy megjelent kötetó| szó|.IJtal viszont a Pesti Napló 1896' éw
3I8, számában megjelent hírre: ,,A nyomor
halottja. Költő volt és tanítő, s költeményeivel épp oly kevéssétudott kenyeret keresni,
mint diplomájáva|. A verseit kozolték a vidéki
éshetilapok' S nem fizettek érte,a diplomájáért megválasztották tanítónak Ujpesten, de
ném fizettek neki annyit, amennyiből meg tudott volna élni. Emiatt a 24 évestanító, Tóth
Béla annyira elkeseredett,hogy lJjpesten, István téri hónapos szobájában mérget ivott és
meghalt. A sírjafölött holnap délután majd elmondja az alkalmi szónok, hogy a kultúra bajnoka volt, s jobb sorsot érdemelt.''
Az 1895-ben, oszi képekcímmel megjelent kötet Steiner Károly nyomdájában készi|t,96 oldalon. Ara 80 krajcár. Ha elfogadjuk Szinnyei áIlítását,hogy a szerző nyomdász
volt, feltehető, hogy ebben a nyomdában dolgozott, A kötet 19 verset tarta|maz. Megjelenésekor semmiféle visszhangja nem volt. A
korabeli saitóban sehol nem találunk rá ttalást' 1897-ben azonban, néhány hónappal a
költő tragikus halála után, az újpesti Társadalmi Lapok március 20-i, kilencedik
számában méltató cikk jelent meg Tóth Béla
összes költeményei címmel... ,,Még élénk
emlékezettinkben van jobb Sorsra érdemes
barátunknak utolsó, végzetes cselekedete _
Közlem,ínyek

olvasható a cikkben. _ Míg élt, nem tudtuk
méltányolni magas röptíí szellemi termékeit
[...]most néhányan,kik jóbarátaivoltunk [...]
miután örökre elvesztetttikőt, legalább emlékétne engedjükfeledésbemerülni..." E|ő.
fizetésifelhívást adnak ki Tóth Béla összes
költeményeire. ,,Nem ismerttik életében_
szól többek között a felhívás_, legyen ez onvád, ismerjük meg legalább most, hogy mi
volt. Ez a megismerésmeg fogja.bocsáttatni
az ő végzetestettét[...] Egy kötetbe gytijtattük össze verseit,terjedelme1'4-16ív |esz,a
Budapesti Hírlap nyomdája fogja kiadni.
Előfizetési ára eg1rfrizótt példánynak1 forint
50 krajcár, egy díszkötésűpéldánynak2 forint
50 kf., mely összeg f. éü április 15-ig Szabó
Iswán nevére az angya|földi iskolába ktildendő. Aláírók Flavas Iswán. Mőra Iswán.
Schrőder Bé|a,Szabó Iswán, Száva János. A
kotet f. évi május hó végefeléjelenik meg.
Schrőder Bé|a.,,
A lap júliusi számábanUgró Gyula írásában újabbterv támogatásátkéri:(A költőt)
,,úszta,önzetlen baráti szeretet' önfeláldozó
lélek és a koltői idealizmus jellemezte [...]
Pártoljuk tehát, hogy ne legyen sokáig dísztefel
len a sírja,hanem minélelőbb emelkedjék
azon emlékkőporai felett,amit a költemények
jövedelméből szándékozunk sírjfuakészítettni.'' Sem a kötetről, sem a síremléktovábbi
sorsáról nem tudunk semmit. Valószínűleg
egyik sem valósult meg.
Az aszj képek versei azt mntatják,
hogy szerzőjük tipikus epigon költő volt, csak
nagy költőegyéniségekmodorában tudott
megszólalni. A' századvégnemzeti érze|míj,
hangulatában legtöbbször népi témákatváműfajban.Erőlasztballadavary népdalszerű
sen hatottakú Arany késeiballadái.Ilyen például a Kenéz című vagy a Gergely vitéz. A'
Yadászarban a nemzeti érzéssző|a|meg. Az
általános Kossuth-rajongáshárom verc ítására
ősztönzi. A Kossuth Lajos sírjacíműbenez olvasható:,,Az is távanírva, az is rá van vésve/
Ha még eryszer jönne Kossuth üzenete / Ki-
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tfujaa mawaÍ a viharnak mellét,/ Ésha meg
kell halni, odafekszikmelléd...''
A tervezett második kötet tartalmát
nem ismerjük. A Társadalmi Lapok a versekbíl időnként közölt egyet-egyet.Például:
osziszé|zilgása,Hulló csillag,Nem az lesz.A
verseka teljes magány érzését,
a szerelmi csa-

lódást, a viszonzaúan érzés fájda|mát sző|a|tagák meg, csaknem mindig a hasonló fájda|(Csokonai,
makat versbe emelő költőelődök
Vajda) modorában. Szerelmi csalódását úgy
éltemeg, mintha az egészvilág elfordult volna
tőle, sem költőnek, sem szerelmesnek nem
kellett. tI

Tórg BÉre

oszi szé|zűgása
Nézem, nézema lehaló lombot,
oszj szé|zú,gását
hallgatom?
jóslat
szóln
a hozzám bennök
4lintha
Oszi szélben,hervadt lombokon
Nem tudom, hogy mi fáj nekem, mi fáj,
Tán a néma,titkos seitelem,
Hogy utolszor láttam nyílni rőzsát,
S végsőnyarad volt az életem.
S miértne lenne, hisz, akik szerettek,
Mind elhagytakazok engemet,
Sírjukona sáppadtőszitózsa
Mintha hívna,búsaninteget
Nincs itt kebel annyi milliók k<izt
Hol lehajtsambánatosfejem,
osszedőlök a nary országúton
S nem törődik senki sem velem.
...Megyek,megyeknemsokáraénis,
Meggyógyul az e|hagyonbeteg
Csakaz útmégoly hosszúodáig Ahol újraköztetek leszek.
ih, -iko. az őszi tájra nézek.
Nem a halál, nem azfáj nekem,
Fölsajognak a be nem telt vágyak
S kárbaveszettegészéletem.

I

Miért viseljem hát a nagykeresztet,
Ha remélnitöbbé nincs erő!
Haljatok csak hervadt sárga lombok,
Tudom énis ...hol a temető?*
*A szöveget eredeti helyesírással
éstördelésselközöliük'
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Dr. Venetianer Laios
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Kevés olyan város akad,
ahol a ktilcinbtiző egyházak
papjai, lelkészei, vezetői
olyan jelen1ff5 szfrepet töltöttek be, mint Ujpesten. A
városrészben sétálva az Illek Vince katolikus
pap vagy a Mády Lajos református lelkész
emlékétmegörökítő utcatáblán kívtil a Venetianer Lajos rabbit méltató fémtáblára is rácsodálkozhatunk.
Venetianer Lajos a kiegyezés évében,
1867. május 19-én született, Kecskeméten.
Politikai szempontból jó csillagzat a|att Íogant, hiszen a november 25-én elfogadott
XWI. törvénycikk biztosította az ország izraelita l ako ssá ga számár a ugy anazokat a j o gokat,
amelyek a keresztény lakosokat is megillették.
Apja, Venetianer Albert, Kecskemét
rabbija volt. Fiának ugyanezt a pá|yát szánta,
ezétt taníttaiftaaz eszes fiút, aki elemi iskolai
éveit követően a városi piarista gimnáziumban
tanult tovább. (A katolikus felekezeti iskola
rendje és szigora nagy hatást gyakorolhatott az
ifúra. Erdekes tény, hogy 1904-ben, immár
újpesti községi képviselőként amellett tört
|ándzsát, hogy a létesítendőgimnázium ne állami tanintézmény, hanem bencés szerzetesek
által fenntartott ésműködtetett iskola legyen.)
Gimnáziumi évei alatt természetesen
nem hanyagolta el a talmudi ismereteket sem:
Fischmann Simon-Cvi-Hirsch
rabbinál vett
magánőrákat.
1881-ben a budapesti Rabbiképző Intézet gtrmnáziumának növendéke lett. Az intézet,
amely akkortájt Ferenc József nevét viselte,
I87 7 -tő| fo gadta a tanulni vágy ó izr aellta va|lásúfiaalembereket. Az a|só fokon középiskolai,
felső fokon egyetemi rangú iskola a vallás- és
közoktatásügyi miniszter fennhatósága alatt
állt, éskorának egyik legmodernebb tanjntézete volt. Jól felszerelt szakelőadótermei mellett
neg'yvenezer kötetes ktlnyr,tár szo|gá|ta az ismeretek megszetzését.Venetianer Lajos figyelme középfoku tanulmányai során azirodalomtörténet feléfordult. 1885-ben. mint érett-
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ségielőtt álló tanuló publikálta első tudományos cikkétazBgyen|őségnevíílapban,A zsidó, mint tipus a magyatirodalombancímmel.
szeminári.
1888-89-bena breslaui rabb1képző
um hallgatója lett. Felsőfokú tanalmányait az
1890-ben me1szeÍzett.frIozőfrai doktorátussal
koronázta meg. Dokori disszertáciőjában eg5r
kozépkorivallásbölcsész,Schemtob ibn FalagueraA fokozatokkönyve c. művételemezte.
Két éwel később Budapesten rabbivá
avatták"ezze|megkezdődótthitéletiszo|gá|ata,
Egyházának v ezetői többször vá|toztatták szo|gáIatihe$t. Fél esztendeigSzegeden
működött, majd Csurgóra került, az ottani hitA kozségbennem csak rabbiként
község élére.
lett ismert, hiszen az oftatrjhíresgimnáziumban
magyatésnémetnyelvet,irodalmatis tanított.
jeléslelkiismeretességére
Igényességére
|emző, hogy filozófiai dokorátusa mellé a kolozwári tudományegyetementanári oklevelet is
szerzetr.,hogy diákjainak az ismereteket módszertaniszempontbólis tökéletesenadhassaát.

Dr. Venetianer Lajos

Uin""e-S*
25

Következő
állomáshelye Lugos volt,
ahol nem egészen fé| évet töltött el, rnikor
189ó-ban .az űjpesti hitközség rabbijává választotta' Elete ettől kezdve végérvényesen
településünkhöz kötődött, 26 évigélt itt'
MikorVenetianer Lajos újszolgálati he|yére érkezett,már áL|taz 188ó-ban átadott, )e_
lenleg is|étező zsinagóga, A felekezet több ezer
tagot számlált' Tennivalója bőven akadt az ítj
rabbinak. Hitközségbeli tevékenységétaktív
kazé|easzereplésea|apoztameg. 1899 áprilisában belépett az Ujpesten akkor már azenegy
éve mííködő Világosság nevű szabadkőművespáholyba, amel}rrek tagjai helybéli tiszwiselők,
vá|Ia|kozők" iparosok voltak. 1899-ben irányításáva| az lzrae|ita Nő egylet \eány áwaházat |étesített, majd két éwel később megalakrrlt a
Maskil El Dal (szegényekre figyelő) karitatív
egylet is. Megalapította az Iparos- ésKereskedő llak Egyletét, amelynek rendezvényein
gyakorta tartott ismeretterjesztő e\őadásokat.
Az á|ta|a vezetett hitközség tagjainak, száma a
kétháboru között elértea 15 000 főt.Ig5, tehát,
mint a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye legnagyobb zsidó közösségének rabbija, helyet
foglalhaton a megyei törvényhatóságban is.
Szerepet vállalt Ujpest közéletében is.
Községi képviselő volt, tagja volt annak a bizottságnak, amely száz éwel ezelőtt a gimnázium megteremtésén fáradozott. Azokban a
vitákban, amelyekben a leendő kozépiskola
jellege kikristályosodott, ő is tevékenyenrészt
vett. Az állami fenntartású helyett - amint arról már szó esett - bencésgondozású gimnáziumot képzelt el. Gyermekkori pozitíy tapaszta|atai mellé felhozott racionális érvet is.
Véleménye szerint a szerveződő iskola biz-
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tosabb anyagi alapokon állna, ha azt a központi költségvetésenfelül a szerzetesrend iS
támogatná.
Elképzelésétugyan nem sikerült elfogadtatnia, mégis hitoktatói á|lást vá||a|t az ű1
községi gimnáziumban. Mikor a tanintézmény a 10. tanévétünnepelte, akkor egyike
volt azon nyolc tanárnak, akik az alapítás óta a
tantesriilet tag)ai voltak. Erdekesség' hogy
rajta kívül Mády Lajos református és Geduly
Lajos evangéliL-us
hitoktató-lelkészek is ehhez
a to r zsgár dáho z tarto ztak.
Községi képviselőként a|áírása ott díszelgett a Wolfiler Lajos gyárosnak adományozott díszpolgári oklevélen, 1907 -ben választott tagként bekerült a városi képviselőtestületbe is.
A hitközség vezetésemellett jutott ideje
tudományos tevékenységre is. Tíz éven át
egyetemi magántanárként tanított a budapesti
Rabbiképző Intézetben, ahol vallástant, történelmet, hitoktatási módszertant és vallásbölCsészetetoktatott' Ezenközben publikált is.
Munkái, a Héber-magyar összehasonlító nyelvészet(1898)' A zsidóság szeÍvezeteaz eurőpai
államokban (1901)' A bibliai történetek és az
újkori ásatások (190ó)' A magyar zsidóság története a honfoglalástó| a világháboru kitöréséig, ktilönös tekintette| gazdaság; ésművelődési fejlődésére (1922), ma is forrásművek.
Könyvei ktilországokba is eljutottak, az első
zsi dó orvostudományi írór ól, Asaf Judeauesról
írott munkáját Strassburgban adták ki 1915_
17-ben. Vezetőségi tagja volt azlztaelitaMagyar Irodalmi Társulatnak, az Országos Magyar lzraeIita Közművelődési Egyesületnek.
Ismert éselismert volt Ujpest határain
beltil éskívtil is.
1922. november 25-én bekövetkezett,
hirtelen ha|á!a
Újp"stért sokat áIdozó,
"gy
maradandó értékeket
teremtő pá|yának \.etett
véget.A városi képviselő-tesnilet két nappal
később Semsey Aladár polqármester előterjesztésér
e az elhunr.t eml ékét i ee\zőkönrr-ben
örökítette meg. Eklior szüietet döntés arról
is, hogy azizraehta rendháznál kezdődőutcát
a főrabbiról nel-ezik el. '\ kései utódok képviseletébena \:árosl-édő Egvesület 1994. április végénemléktábIátheh.ezett el aZ utca elején, hogy a névadó éieruqáról tájékoztassaaz
arra járó újpestieket.
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Kecskemétzltíroslótképe a 19. ntízad, derekón

Kecskemét városát, Venetianer Laj os szülőhelyetJókai
Mór
méltán neYezte a
puszták metropoliszának.A
19. század eleiérerendezett
belső maggal rendelkező település számos
intézményére lehetett büszke. Ezek közüI
kiemelkedett az I7l3-ban alapított piarista
gimnázium, a főtérre vezető Budai utcában.
Az iskolának 1804 és 1807 között Katona
Jőzsef is diákja vo|t, alakját gyakorta megidéztékiskolai ünnepségeken már azokban az
években is, mikor a városi rabbi fia e falak
között tanult. A szintén patinás református
kollégium melletc a városnak 1820-tó1 flirdőháza,1843-tól állandó színházais volt.
Városias ktilseje ellenére Kecskemét
ún. oppidum, aZaZ mezőváros maradt. Lakói-
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nak döntő többsége a környező síkság adta
lehetőségekhez igazodva mezőgazdaságból
élt. Nem véletlen, hogy a ,,hírös város'' címerében a kecske ágaskodik, messze foldon ismert leghíresebb terméke pedig a barackpálinka volt. Az ipart szesz- és ecetgyár, téglavetők és szárazmalmok képviselték.
Kecskemét falain belül a kiilonboző fe.
Iekezeűt emberek békénmegfértek egyrnással.
Szép példája a vallási türelemnek, hog'y a reformáció zász|őbontása idején a Szent Miklósról elnevezett ,,öreg kő templom''-ot felvá|wa |átogatták az ő- és az űjhiúi polgárok.
Megállapodtak abban is, hogy a háromévenként esedékes bíróválasztáskor hol egy katolikus, hol egy protestáns cívis Iesz az elöljáró.
Ez a helyhatőságs szokásrend fennmaradt az
1800-as évekbenis. I
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,,Mondhato^,IJjpesten a nsratakjőt teltek!''
SchweitzerJózsef professzor
országosfőrabbi az idéntölti be 82. életévét.
Édesapja
és fiatalkori baráti köre révénéletesok tekintetbenko-

Amikor találkoztunk, apám, mivel tudta, hogy
cigarettázom, leültetett, ésrnegkínált a sajágából:,,Tessék,vegyéllErettségiztél,
jogos.''
A matura után l9404|-is az orszásos
Rabbiképzőbe jártam. A háború itán, 1947 -űen
tődik lJjpesthez' A vallástörténészprofesszor
avattak rabbivá, mellette ,46-ban a Pázmány
kutatásaiban a teológiai kérdésekmóilett elsőPéter Tudományegyetemen diplom áztam.
sorban a magyaÍors-zági zsidoság történetével
_ A lelkek ópoltísauolt a
fő feladata, de tafo glalkozott. Rabbiként a neol ó g ir ány zat híve,
ndri munkája is kgaldbb olyan széleskörű. Szor.gos
a zsidó-keresztény párbeszéd szorga|mazója,
teuékenysége
mellettjutott idő a aaltídra is?
Munkásságát tobb jelentős kitüntetésseljutal* 1947-tő|'8 1_ig Pécsettrabbi voltam, de
mazták, A KisebbségekértDíj ésa francia Bemellette 1964-tő| az országos Rabbiképző óracsületrend birtokosa. Pro Urbe Budapest-,
adó tanára is lettem, majd 1985-tő|főigazgatóSzéchenyi-,Pázmány Péter- ésScheibei Sánként dolgoztam 1997-ig. 1980-tól többször tar.
dor-díjas.
tottam előadásokat az ELTE hilönböző
tan- Pr,ofesszorúr.,kér,ern,sztíljonnébdnyszőt
székein a hebraisztikai tudományok köréből.
gyennekéaeiről!
199+2000 között országos főrabb| I990-tőI az
- Ves,zprémbenszülettem, 1922. októizr aelj egyetem Héber Ciw|izáció oktatási Tárber 13-án. Edesapám, dr. Schweitzer Sánclor
saság vezetőség1tagja vagyok. Feleségem,Spitjogásznak tanult. Nem volt ktilönösebben valzer Agnes pécsiszületésű,két gyermektink van.
lásos ember, de péntekeste, irodaóra után, elLány'unk férjnéLvan'ott nincs gyerek. A fiamjárt a templomba. Edesanyám, Hoffer Friderinál van két szép kis unokánk, ikrek. Az életem
ka születésemután egy éwel meghalt az al<kor háIa Istennekszépésörvendetes.
még győgyíthatatlan,,torokgyíkban''. Édes_ 80 éuesen
nyugdllomlínybaaonult. De íg is
apám nem nősült meg többet. Apám Veszpnagzn ruozgahnasaz élete.Miuel foglalkozik most?
rémben prakttzáIt, majd Ujpestre került. En- Igen, visszavonultam,azzal,hogy ezt a
gem anyai nagyszüleim neveltek, nagyanyám,
munkaszobát megtartom. Itt dolgozott tanárom
Polatsek Ilona nagyon művelt
voli, kiés későbbi főnököm, a nagy tudású Scheiber
"sszo''y
ríínően beszélt franciául. A pihenőnapon
kívül
Sándor, itt minden őt id'ézi.-Atitkárnőm tovább
szinte mindig dolgozott a ház körűl. Egfoly_
is a segítőm.Azőta inkább csak elméletimuntában kényeztetett)megkaptam tőle mindent.
kákkal foglalkozom. Sok megbecsülésbenvolt
Nagyapám, Hoffer Armin veszprémi főrabbi
részem a zsidóság körein kívül is, rendkivüli
volt. A rabbilakás a zsinagógával és a zsidó iscímzetestanár lettem azELTE-n, kaptam mind
kolával egy udvarban, a {őutcán á||t. Játékaim a két köztársasági elnöktől magas kitüntetést, a
színtere az ldvar ésa közeli múzeumkert volt.
New York-i zsidó egyetemnek és a református
Apám, mielőtt elment az irodába,mindig
teológiának is díszdoktoralettem. \'tgül, Budafeljött hozzám éshozott egy kis Stiihmer csokig
pest díszpolgárávál'á]asztottak.amr óriási meeígy kezdődört a nap. Koromhoz képest sok
tiszteltetés.
Szól-al sok eLismerésben
r-oltrészem.
kcinywetvett nekem, olvasott ésmeséltJókairól,
ami nagt.on-nag1.on
megtiszteIő,érdemeimetés
Mikszáthról, Móriczról. A magvar irodalom és amlt nlúitottam, messze felülmúlják.
történelem iránti érdeklődést apámnak. a
_ Kérem, meséljenUjpexhez szorosabban
hébert Hoffer nagyapámnak kc;szönietem.
kap csolódő emlékeiről!
Elemistaként és gimnazista koromban
- A nyarakat, mikor már Pesten laktunk,
már Pesten laktam, egyik nagynénémnél.
Apám
mindig Ujpesten töltöttem, az apámnál, Eruő|
ekkor {Jjpestendolgozott éslakott' 1940-ben a
szép,de ma már fájdalmas emlékeim vannak,
sikeres érettségiután felhívtanr telefonon.
mert a baráti körömnek a iő részételveszítet-
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szép kerti része,igazán kellemes hangulattal'
tem. Például nagyon kedves személyiségvolt
jártunk,
Mondhatom, Qpesten a nyarukjól teltekl Noaz űjszámunkra, akik rabbiképzőbe
'40-es évekbenmár nehézidők jártak feletpesti főrabbi, dr. Friedman Dénes.Szépmagas, ha a
tünk, mi, diákok a szüleink jóvoltából anyagi
fess, elegáns ember volt. Szívesen vonta maga
nehézségeketnem éreztünk.
kör éaz újpesti szeminaristákat, me gismertetett
_ Volt-e kapuolata az itteni dilíkokkal?
bennünket hatalmas kön}'vtárával, kölcsönzött
_
A Könywes Kálmán Gimnázium jut
is nehink. Barátj módon sok mindenre tanított
eszembe.Az elismerten nag'yon szigoru iskola
is minket' A hivatala előtti szobában, mely egy
erősen katolikus igazgatója - Tamás Viktor _
nem használt előszoba volt, ésa kertből nyílott,
állt, ott voltak az újpesti rendkívül korrekt ember volt. Ekkoriban is biegy páncélsze|<tény
zonyos diáktinnepé|yek az iskolában tartattak.
anyakönyvek ésakéziratai is. Nagyon szorgalVan egy ünnepünk, a hanuka, amikor diákok
mas ember volt, nagyon jól tudott németül,jeszerepelnek, e|őadás zaj|ik, kórus énekel' stb.
les műveket fordított maryarra. Emil nevű tízMár erőteLjesenantiszemita idő volt, de a zsidő
évesfiával együtt vitték el. A deportálás előtti
diákok hanukaünnepélyétott taÍtották a gimutolsó napon mégbeszéltemvele telefonon.
Rajta kívtil is volt kozotttink egy-két náziumban. A simnázium odaadta a dísztermét
a más vallású áiatok ünnepélye cé|jára,és az
idősebb, nagyon kiváló személyiség,például
jeles
igazgatő rendkívül korrekten nem hivatkozott
archeológus
dr. Balázs Gy9,'gy' akiből
lehetett volna. ok a kislányukat valahova elbúj- arra, hogy most talán jobb lenne, ha ti a hitkozségdísztermébentartan átok a rendezvényt!
tatták, így megmenektilt. I.{agy tudású hölgy
AViola utcában egyWeiszmann nevű baDr.
Dolakik,
fordít.
vált belőle' Kanadában
rátom apjánakfurnértelepe[Weiszmann Menynáth György rabbi elpusztult. Dr. WasserhértésTsa., Viola u.25.)volt. Délelőttönkénta
mannJenő vallástanár szintén a holokauszt álWeiszmann Gyuriéknál gyűlttink össze, mert
dozata lett.
_ Emléleszikrd, bogt az édesapja
volt pingpongaszta|,ésáltalában ott játszotnrnk.
bol lakott?
- Lz Arpád,útoni lakott, iioi. a,ApolEbéd után lementiink az Egyesült lzzó á|ta|épíló mozi volt, éslakott aLő.linc utcában is. Az
A'pád úa ház ma is megvan. A másik sarkon
volt a közjegyzőt iroda, a Moway-féle [dr.
Morvay Zsigmond |<tr.kózjegyző, fupád út
7 5.], ő Morvay helyettese volt' Két házza|
odébb volt egy Kovács nevíí cukrászda [feltehetőleg: Kovács Géza, Arpád út 73.), Nyári
kerthelyiségébenapámmal sokat időzttlnk.
Elt egy tudós vallástanár Qpesten, dr.
Goitein Zso|t.Idejárt a rabbiképzőbe, de nem
fejezte be. Tulajdonképpen matematika -fizika
szakos tanár volt. Irodalmi munkái is voltak.
Nem tudott a szakának megfelelő állást találni,
így Ujpesten a hittanári kar-tagjalett.A felesége
egy konyhát vezetett' oda sok magános ember
járt érkezni.[Feltehetőleg: Iswán tér 3.] Apám,
özvegyember |évén,háztartást nem vezetett'
ezért mi is odajártunk. Kialalnrlt egy aszta|társaság,ahol ebédután nagyon kellemes beszélgetésekfolytak. Persze én mint kisgyerek inkább csak figyeltem. Másik emlékezeteshely a
,,Kőr,, kávéházvolt. [Arpád út 66.) Apám tőrzstag volt, mint más özvegyemberek. ott reggelizett.,aztán iroda után megint odament, ott Yolt
Dr. ScbweitzerJózsef orszógosfuabbi
abzráa kcire. A ,,Kőr,,kávéháznak szintén volt
Interjú
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tett uszodába' mely azUTE-é is volt. ott is általában Lrwanez a tfusaság verődött össze. Az
egytk taga, kollégám, Friedlender Béla ktilföldön lett rabbi. A neves újpestiüg1wéd,FuchJenő két lánya közül Tusi egy ideig itt élt még a
felszabadulás után is, majd Kanadába ment. Ma
is él,valamivel fiatalabb, mint én.
Igen régen hallottam egy barátunlról,
Merényi Ferencről, alio nagy karriert futott be:
o|aszországi nagykövet lett. O is a Viola utcában lakott a szüleivel. Társaságunk másik tagja,
Teichner Bandi szüleinek villamossági üzlete
vo|tazArpád úton' ő ésWeiszmann öyuri elpusztult' az öccse, Jancsi megmaradt aZ arrqkájukkal együtt, de kivándoroltak Kanadába.
_ on elker"ülte a deportáhíx, éduapja és
tíjputi bardtai azonban sajnosóld,ozatokkó adltak.
_ Apámmal rendszeresen beszéltemtelefonon pesti lakásunkból. A zsidóktól áIta|ában
elvettéka telefont, csak az orvosoktól nem. Ekkor egy orvos rokonomnál lakam. E|őző|eg az
internátusban éltem,de a szomszédházat1944ben a Gestapo börtönnek lefoglalta, nem volt
kellemes szomszédság,aki tehette, eltííntinnen.
Igy kerültem én a Hollán utcába, a nag,yrréném
ésférje,dr. Mandl Sándor orvos lakásába.Onnan tudtam tehát apámmal telefonon érintkezni. Július elején egy patikából hívott fel, azt
mondta, hogy itt valami nagy bajvan,mert mosr

Az Apollő.ház, d'r, Sweitzer Sóndor egkori ottbona
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kint vagyunk az utcán, de mindenkit a házakba
zavarnak vissza. Akkor kezdődött a deportálás.
ÉdesapámésFriedman Dénes az utob8 ffanszportban indultak el végzetÍikfelé. Apámmal
megszakadt a kapcsolatom, de a rabbival még
egy-kétnapon át telefonon beszélhettem.EgyszeÍ aztán döbbenetes vá|asz jött a telefonból,
mikor Friedman ffirabbi urat kerestem, avá|asz
ez volt: - Itt Ilon}a csendőrőrmester beszél;az
újpesti jzrae|ita hitközség megszűnt! Tehát a
csendőrközpont akkor már betelepedetta rabbilakásba, ésonnan intéztékadeportálást.
_ Van-e ofuan régi isvn,erős,akiael ma is
tartja a kapcsolatot?
_ Néhányan maradtak ebből a társaságból, de a többség nem jött vissza a deportálás.
bőL. ^z egyik barátom, Lebovits Feri Haifán lakik, éseléggya|<tan
itt van Pesten. A másikat régen láttam, de szintén ott él Höflich Zo|i, A'z
akkori szeminaristák közül a ná|am egy éwel
idősebb dr. Eisler Lász|ó,Izraelben tanát, dt.
Klein Tibor Győrben volt rabbi, azvtánAmerikába kő|tözött ésmint pszichológus professzor
dolgozik. Vele véletlenségből Izraelben találkoztam e|őször, tllok a repülőgépen, mögöttem
ül egy idősebb szaká|Iasúriember. Valaki megsző|ít:Kedves Schweitzer főrabbi rir stb. Erre a
szaká||asmegbök, ésazt mondja: -Jóska nem ismersz meg? En vagyok Klein Tibi! Ejlatautaztunk mind a ketten, így ta|á|koztunk. Azóta is,
ha Magyarországra jön, örömmel fogadom. Egy
idős ur is eszembejut, dr. Kepe9g Imre, aki Haifán lakik, ésma már nyugdíjas.o szinténújpesti
vo|t, az édesapjaa hitközségben szeftaftási feladatokat láton el. Még egy újpestíről kell beszélnem, akit Merlmenstein Miklósnak hívtak.
A gimnáziumban színjelestanuló volt, majd beiratkozott a rubbiképzőbe.A felszabadulás után
az újpesti hitközség Íőrabbija is volt, dr.
Murányi Miklós néven.Később Izraelbe ment'
otthebraizálta a ner'ét,ésdr. Menachem Meron
lett. Dr' Meron jeles pedagógiai pályát futott
be. Amikor éna rabbiképző rektora lettem' láttam, hogy bizonyos tfugyak e||átásáravendégprofesszorokat kell meghívnom, lyz volt az
elgondolásom, hogy olyan vendégprofesszorokat hívok, akik, ha lehet, ittvégezte\, tudnak
magyarul, ismerik a körülményeket. Igy esett,
hogy több éven át dr. Meron |ett az eg5n,k
vendégtanárom. Vele ma is jó barátságban
vagyok. [J

Interjú

Serelnox Letos

Ifiúkoriemlékek...
Mikor az elemi iskola padjait
koptattam, szüleim, hogy ne
lábatlankodjak otthon, elvittek korcsolyázni a tőlünk egy
sarokra lévő Pamut_pá|yára.
A- jégpá|ya tömve volt fi atalokkal, gyerekekkel,
akik ott csetlettek-botlottak a sima jégen.
Flosszú fabódé vo|t az o|töző, középen hatalmas vaskáMa állt. Egy idős bácsi ült a kályha
mellett, aki 10 fillérértle- ésfelcsatolta a korcsoly.ákat.Mint gyerekek csodálva ámultuk és
bámulruk a kör közepén táncoló Krauczider
bácsit a Lányáva|. Krauczider bácsi műköszöríísvolt azIstvánút ésa Lőrinc utca sarkán. O
vo|t az egyik legelegánsabb korcsolyázó kis|ányáva| a pá|yán. Sok barátság szövődött itt.
Itt ismerkedtem meg többek között Babics
Pistával, akivel nyolc éven keresztiil együtt
jártam a gimnáziumban egy osztálÉa. Es Jesze Zo|iva|, akivel hosszan tartó barátság Yette
kezdetét. Zo|i barátom evangélikus presbiter
lett' Babics Pista kiilföldön él,ésvendégiátós.
Ifú legény koromban a katolikus kör
zenés összejövetelei kötöttek le. Ilyenkor a
Szent Iswán tér 14.-ben volt hatalmas terem

átalakult táncparketté. A székeket oldalt raktáka|<lsérőmamáknak, azenekar a színpadon
1átszott,A büfé ésa ruhatár az e|őtérben volt.
Magát a rendezvényt dr. Morvay Lász|ő ren.
dezte.
Gyerekkorom egyik élményevolt még
az a|engyel bácsi, aki dr. Ugró Gyrrla mellett,
aLőrinc utcában lakott egy hosszú telken, egy
őcskaházban.Ez a bácsi vándor kárpitos volt.
Valahol összekerült r endőrtiszt édesapámmal,
szívességetkért tőle (letelepedési,lakhatási
engedély), édesapámsegítettis neki.
Eltizedek múltak el, amikor az I980-as
években a bridzsklubban összejöttem egy Kriger Artúr nevú versenyzőve|. Mjve| az ilyen
név ritka, rákérdeztem, mi köze Ujpesthez.
Közölte, hogy őneki semmi' de megkérdi az
apukqát, mert dereng neki a család elmondásából' hogy a nagryapa (Jjpesten élt. Mondtam
neki, kérdezze meg a papáiát, nem ismerős-e
neki a Salamon Lajos név Ujpestről. Legközelebbi találkozásunkkor a bridzsklub kellős kozepéna nyakamba borult, éselmondta, az édesapja szeretettel üdvözöl, mert az én édesapám
mentette meg őket a visszatoloncolástól. D

A Pamutgór az 1930-as éaekben
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Kiadványok a múltról
A fóti birtok _ amelrmek a későbbi lJjpest is részevott - a 19.
század elején került a Károlyi
család tula;.donába.Fóton ma is
két nevezetes épület emlékeztet
a grőfi családra. Lz egylk a rőmai katolikus templom, a másik
a többször
átépített kastély.
Mindkét építészeamunka Ybl Miklós tervei
a|apján készült. A mintegy Íé|évizeddel eze|őttÍétrejöft Fóti I(árolyiak Alapíwány a közelmúltban szépkivitelű, .kétnyelvíí(magyar és
német)leporellót jelentetett meg a kastélyról.
A számos fényképpel illusztrált kiadvány az
épület története mellett bemutatja Károlyi István éIerlgát, valamint megismertet az ilapítvány cé|jaivalésműködési körével' A színeskiadvány hasznos ismeretterj eSZtő mrrnka, amely
minden érde|dődő számára tartosat érdekes
információkat.
Az Aschner Lipót
Alapíwány kiadásában' Gábor András
e|őszaváva| az idén
jelent meg az Uyp.rt
egyik szimbólumának tekinthető gyát
történetének feldolgozása. Az eddigi
legteljesebb ismeretanyagot tarta|maző kiadvány a Magyar Történelmi Társulat üzemtörtén eti szakosztályának közremííködésével készült. Irői: BenLze
Géza, Bikki Iswán, HarasztiViktor, Koroknai
Akos, Sipos Antalné. A lektorok kozőtt azok
nevét is olvashatjuk, a|<lkévtizedeken át vá|ogatták, gyíi1tötték,gondozták az ,,Izzó,, gvármúzeumának anyagát: dr. Harkai Iswán, Pécs
LászIő, Szőllőssy Lajos' A lektorálás munkájában Surguta Lász|ó is részt vett, Csapody
Miklós ésdr. Wohl Péter mellett.
A cég százévestorténetéta gyár a|apí.
tásátó| a General Electric újrakezdéséig,a
nagyvá|Ia|atmodernizációs programjának ismertetéSéigolvashatjuk. A kötet sok feketefehér képpe|, táb|ázattal, diagrammal szem.
lélteti az izem fejlődését,jelentős személyiségeit és technikai eredményeit. Az ipartör-
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ténetésa helytörténet kutatói számáta is igen
érdekes könyw részletes forrásjegyzékkel, a
váIIaIat vezetőinek és a kiadvány támogatőinak felsoro|ásáv al z,áru|.
T-lment a,,mérnöklegenda''
Aprilis 5-én, é|etének10B' évébenmeghalt
Lász\ó György rubindiplomás mérnök. Lapunk hasáb1.ainkozölttik visszaeml ékezését
a
Stephaneum Aggok Háza építéséről,
majd segítségéveltaláltuk meg az intézet a|apítő okiratát, Fő műve a rákospalotai evangélikus
templom. Az 1896. augusztus 2I-én született,
az I. w|ágháború orosz frontját megjárt honvédet katonai tiszteletadással,Rákospalotán amely városnak díszpolgára is volt - helyezték
örök ny'ugalomra 2004. ápn|is 22-én.
Helytörténeti vetélkedő
Az Ujpesti, Helytörténeti Napítvány április
I6-án, az Ujpesti Gyermek- és lf1ísági H:ázban rendezte meg az űjpesti kozépiskolások
helytörténeti vetélkedőjét.A versenyt a Babits
Mihály Gimnázium csapata nyerte. Második
helyen végzett az {Jjpesti Két Tanítási Nyelvű
Múszalá Szakkozépiskola és Gimnázium, a
harmadik helyet a Könyves Kálmán Gimnázilm diák1ai szer ezték meg.
Emlékkiállítás
Az újpesti holokauszt ó0. édordulója a|ka|mából lJjpest on\ormányzata) aZ Ujpesti Zsidő
Hitközség, azÚjpesti Cigány Kisebbségi onkormányzatés az Ujpesli Helytörténeti Gyííjtemény emlékkiállítást,rendez az lJjpest Galériában (Bp. N., Arpád út óó.) június
24._jű|ius 11. között.
A régi Ú;p.st emlékei
Az újpesti városnapok keretében, augusztus
27 -én kerül sor annak a fotó|lá||ításnak a
megnyttőjára, amely3,,régi Újpes tet,, tárja az
érdeklődők e|é.Az Ujpest Onkormányzata á|tal közzétett felhívásra számos érdekes és
hiánypótló fotót kölcsönöztek
avárosrész mai
ésegykori lakói.

Júniusi számunkban a 30. és3l. oldalon Iátható
fotókat az Ujpesti Helytörténeti Gyűjtemény bocsátotta
rendelkezésünkre.

Hefutönéneti
hírek

