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A kezdetbenván a földszint.
ott működött egy az őt íjpesti cukrászdaköziil, ésott
dolgoztak a cukrászipari
munkások.Napi kilenc őtát, hat napon kereszttil,s csak kicsivel kerestektöbbet egy
hónapban 70 koronánáI,egyévben780 koronáná|.Szoba-konyháslakást béreltekévi
150-200koronáért,a maradékbólpedig eltartották feleségüketésa három gyereket.
Legalább 130 koronát költöttek ffitésreés
világításra,3-400 koronát élelmiszerre,
50-200 koronát ruhára, háztartásicikkekre
ésminden egyébre.Ha spóroltak, egy évben 32 koronát áLdozhattakmíívelődésre
és
arra,hogy a kőzeli hegyekbekiránduljanak.

I

A cukrászdafelett vafÍa polgári lakás. ott
lakott, mondjuk, a szerkesztőúr.Napi kilenc órát dolgozott, hat napon keresztül,s
csak kicsivel keresetttöbbet egy hónapban
400 koronáná|, egy évben4ó00 koronáná|.
Háromszobás lakástbéreltévt500-640kotonáétt,a maradékbólpedig eltartottafeleségétéshárom gyermekét.Legalább 20a
koronát köitött fíítésre
ésviiágításra,ó-800
koronát élelmiszerre,3t60-3300 koronát
ruhára, háztartási cikkekre és minden
egyébre.Voltak példáultársadalmi l<ladásai,úgy500 korona körül' 266koronát.fordítottművelődésreésüdülésre,meg 150
koronát közlekedésre.Ezek voltak a boldog békeidők. l SiposBalázr

19Í1 ősze L'jpesten
''Ujpest hazaflti közönsége is
versenyre kélt a honfiui erények gyakorlásában' Ismeretes
aZ a nagy kiterjedésűés eredményes segélyactió, melyet a
társadalom megindított. A Polgári Segítő Bizottság állandó permanentiában van, csütörtökön megkezdődótt az állami segélyekkiosztásais a Városházán |...] Egész nap SZorgoS
nőikezek osztá|yozzák ésjavítgatják a katonák
részérebeérkezett fehérnemííket.A honleányok otthonukban hósapkákat és kézvédőket
készítenek, melyek a zord északon harczolő
katonákat a téli hidegtő| Íogjákvédeni'''
,,10ó.000 korona államsegélytosztottak
szét csak Ujpesten a hadbavonultak részére.
(Ujpest, szeptember ó.)
..A Viola utcai iskola több elktilönített
helyiségébenhétfőtő|kezdve serénymunka indul meg. Varrónőkkel ésvarrógépekkel telepítik be a helyiségeketésa katonákszámátamegkezdik az ingek ésalsónadrágok készítését'
[.. .]
Munkásnőket varrógéppel vagy anélkiil felvesz
a Főiskolai Szociális Telep munkaközveútő
osztá|ya',,(Ujpest ésVidéke, szeptember ó.)
,,Péntekendélelőtt 1i órakor a palotaujpesti állomáson megérkezettaz első sebesiilt
s záIlítmány IJj p estr e. E gy h o sszu kó rházv o nat
mintegy 180 sulyos sebesültet hozott a Lemberg körüli csatákból. (Ujpest ésVidéke, szeptember 13.)
,,IJjpesti sebesültek t...] A sebesültek
sorát F{ess Pá| árvaszéki ülnok nyitotta meg,
aki balkarján sérült meg sulyosan' StatocsnyJános városi számtiszt jobb lábába kapott egy
orosz golyót és idehaza lakásán ápo|ják. Occse
Statocsny Károly, egy frata|rokonszenves hadnagy, ki csak nemrég hagyta el az iskoIát, a
szerb harctéren hősi halált szenvedett. fuztalos Aladár hadnagy balesetből folyó sérüléssel
került haza,Kovásznai Antal városi tisztviselő a
szatmáÍl helyőrségi kőrházban fekszik lábán
kapott sulyos sebér,rl,Bollemann Lajos városi
díjnokot egy srapnell sebesítette meg sulyosan, de nem éleweszélyesen,ugyancsak egy
srapnell ejtett sulyos sériiléstPozbay Jánoson
az >>{Jjpest<<
volt szedőjén.''(lJjpest, október 4.)

2

urP"qsr"l

-r-a,r...u*v-.o"

a

hajnalban a palota-uj,,Csütörtökön
pesti állomáson egy hosszu kőrházi vonattal
háromszáz sebesült érkezett LTjpestre a szerb
harctérrőL.|'..] Százharminc sebesültet a Fővárosi Szociális Telep helyiségeiben a város
által berendezett hadi kórházba vittek, százhewenet pedig a V-iola utcai hadi kőrházba.,,
(IJjpest ésVidéke, október 11.)
,,Az elmult héten {ejeztékbe lJjpesten a
három évfolyambeii ujoncok sorozását. I}j.
pestről és környékb e7i sor ozójárásokból közel
hatezer 20, 2| és 22 évesifu állott sor alatt.
Ezeknek bennmaradt mintegy 7 5 száza|éka.
i..'] A' összeírásra való jelentkezésekpénteken reggel már megkezdődteka régi gimnázium helyiségeiben(Lőwy utca ésDeák utca Sarok). A kifuggesztett falragaszok szerint jelentkezni köteles minden Ujpesten tanőzkodó
katonailag ki nem képzett 24-36 éves férfi.''
(./jpest ésVidéke, október 25.)
,,Párisból visszajött nr.awaÍpo},gárhozta hírül a napokban, hogy Párisban 49 magyar
pa|otá1át,birtokát ésminden névennevezendő
ingatlan vagyonát lefoglalták' közük Ujpest város foldesurának gróf Károlyi Lászlónak palotáját is. Jelentette az aPáristmegjátt ember azt
is, hogy a maryar osztrák és német állampolgárokat internálták, eddig több mint 120.000
po|gátt.,,(IJjpest ésVidéke, november 8.)
város képviselőtestülete csütör"IJjpest
tökön délután tartott rendkívüli kozg5íi|ésén
50.000 koronát szavazott meg hadikölcsön
jegyzésére.,'
(IJjpest ésVidéke, november 22.)
,,{Jjpest két hadikórházát a napokban
legmagasabb katonai hatóság részérőIKevercseán aIezredes hivatalosan meglátogatta. A
minkórházakkezelésénekésberendezésének
den kís részletétmegvizsgálta és teljes megadott kifejezésta tapasztaltakés
elégedésének
látottak felett. Bárő Hazai Samu honvédelmi
miniszter meleghangu köszönőlevelet kiildött
Ujpest városhoz a város által fenntaÍtott két
hadikórház mintaszeríí á||apotáért, melyet e
város közönsége tanusít ahaza közös sebesültjeinek ápo|ásáva| és e||átásával szemben.''
(Ujpest ésVidéke, december 6.) r] (osszetítlította: Szőllősy Mariann)
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,,sodrábana szoraryíimalomnak''*
Az első világháhorű,első hetei az űipesti sajtóban
Merénylet éshátrorú

1914. június 25-én az osztrák.Mzgyar Monarchia trónörököse,
Ferenc Ferdinánd
Hercegovina
fővátosába,
Mostarba érkezett, azzal a
céllal, hosy _ mint a hadsereg főfe|ngyelőie megszemlélje a XV. és a X\{' hadtest boszniai hadgyakorlatát. Útját sokan ellenezték. A
vezető politikai korokben többen ú,gyvé\ték,a
népszeríítlentrónörökös,
aki ellen korábban
már háromszor kíséreltek meg merényletet,
nemcsak az é|etétteszi ezze|kockára, de árt a
Monarchiának is, hiszen megjelenése feleslegesen borzo|ja fel a kedélyeket.A Szerbia és
Montenegrő határának közelében rendezett
katonai demonstráció - gondolták_ a szerbek
ellen felvonultatható erőt mutatja, a tetvezett
szar ajevői Láto gatás p edi g nyilvánva l ó |<lá||ása
tartomány horvát és muzulmán lakossága
mellett. Es még volt egy súlyos éw alátogatás
éskiilönösen a június 28-i dátum ellen. Ez a
nap ugyanis szerb nemzeti gyászünnep. 1389ben ekkor bukott el a szerb sereg a törökökkel
vívott harcban.
Június 26-án és 27-én Ferenc Ferdinánd megszemlélte a hadgyakorlatot, 28-án
reggel pedig feleségévelegyütt megérkezett
Szarajevőba. A fellobos.őzott városban ünne-

Katonók aórakoznak a beuagonírozósra az Ujpest_Rókosp alota tíllomtíselőtt**
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párt. A vendépélyesenfogadták a trónörökös
gek a hat autóból álló kocsisor harmadik, n1.itott tetős gépjármíivébeszálltak. A több kilométer hosszú úton kevés rendőr és detektív
volt (a szarajevői rendőrfőnöknek ez idő tá)t
150 embere volt mindössze)' A várakozőkkozöft a merényletre készülő hat boszniai születésíí,
szerb illetőségíífiatalember ésegy hercegovinai születésű muzulmán könnyen elrejtőzhetett. Az eg'^k merénylő a Cumurja-híd
közelében kibiztosította gránátiát, ésaz előtte
elhaladó harmadik kocsiba dobta. A gránát az
autó lehajtott ernyőjére esett, innen legurult,
és a negyven méterrel lemaradva érkező ne.
gyedik kocsi hátsó kereke mellett robbant föl.
alezredest éshúszhelyA robbanás két|<tsérő
bé|i bámészkodót sebesítetr meg. A trónörökös pár rövid tanácskozás után megvá|toztatott útvonalon folytatta a programot. Az Appel rakpart ésa Ferenc JőzseÍűt sarkán a gépkocsi fékezett, éppen ott' ahol a merényletre
készülő hét fiatalközi|az esylk, Gawilo Princip állt a zs,íÍo|ttömegben. A fiatalember előésferántotta revolverét,rálőtta trónörökösre
leségére'A lövések halálos sebeket ejtettek.Az
á|dozatok néhány perccel később me ghaltak.
pár haLáIának híre'a kora
A trónörökös
délutáni őúkban elterjedt a Monarchiában.
Csak kevesen gyászolták igazán a főhercegi
párt. A vezérkan főnök, Franz Conrad von
Hötzendorf, aki személyesen nem tartozott
Ferenc Ferdinánd köréhez, emlékirataiban így
értékelteaz eseményeket:,,Szerbiahadüzenete volt ez Lusztria_Magyarországnak. Csak
háboruval lehetett r á v á|aszo|ni.,,
Június utolsó napjai ésjúlius a temetéssel, a bel. és kiilpolitikai egyeztetéssel telt.
Németország, háborítra készülve oroszországga|ésFranciaorczággal,e|szalaszthatatlan
alkalmat látott a pillanatnyi helyzetben.
oroszország, balkáni érdekeit szem előtt tartva, készen á|It arra, hogy katonáit a térségbe
hildje. Anglia a diplomáciai tárgya|ásokon je-
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|ezte: egy német_osztrák_magyar és orosz
-ftancia_szerb konfliktus esetén ,,nem tnarad

távol'', az utóbbiak oldalán készbeavatkozni a
történésekbe.
Mindennek kör'etkeztében aZ események felgyorsultak. Ausztria_&I agvatorczág
ultimátumot adott át a szerbeknek.Július 28án a Monarchia hadat üzent Szerbiának,
augusztus 3-án Németország hadban á||őnak
nyilvánította magát Franciaországga|, 4-én
deklarálták a hadiállapotltaZ angolok ésa nérnetek. Az ot európai nagyhatalom háborujában oroszország, Franci'aország és Anglia
oldalán Szerbia, Belgium és Montenegró is
hadba lépett. A hadi cselekmények már
augusztusban megindultak augusztus 2-án a
németek megszállták Luxemburgot, 4-én átléptéka belga_némethatárt, a franciák 7_én
betörtek Elzászba, I2-én a &{onarchia csapatai átkeltek az Alsó-Drinán'.
Uipesti ú|ságok 1914-tren
1914 augusztusábanés szeptemberébenÚjpesten (vagy ahogyan akkor írták: IJjpesten)
több újság jelent meg. A legrégebbi koztiltik
az {Jjpesti Hírlap (az i888-ban alapított {Jjpesti Hírlap ésaz 1'89!_től megjelenő Ujpesti
Közlöny jogutódja) volt. Ezt a ,,társadalmi,
szépirodalmi, egyesületi hetilap''-ot, amelyik
vasárnaponként jeient meg, I892-ben alapították. Főszerkesztője a korszak közismert
űjságítója, több lap szetkesztője és szerzője,
Brankovics György, a felelős szerkesztő és
laptulajdonos Tanács Dezső volt. Az e||enzéki Függetlenségi Párt lapja volt a csütörtökön és vasárnap megjelenő' 1903-ban indított Ujpesti Tükör, Dobozi István szerkesztésében.Az iparosok, kereskedők 1907-ben
alapították a Klein Jakab áIta| szerkesztett'
hetente egyszer megjelenő Ujpest című lapot. 1908-tól adta ki az Ujpesti Keresztény
Szociális Egyesület az Ujpest és Vidékét,
Wertz lőzsef szerkesztésében.1910-tő| 1elent meg minden vasárnap dr. Cserba Dezső
főszerkesztő nevével az Ujpesti Figyelő című
ellenzéki politikai hírlap.

latban csupán az árván maradt gyerekeket sajnálta, akik apát ésanyát egyszerre veszítettek.
,, [.''] A mi belőle a politikai tanuiságok ésaz
igazságszo|gáLtatás lapjaíra tartozlk, az mind
eltörpül a döbbenet pillanatában, ahhoz az
er.rberi érzi|ethez képest, amely szívÍacsaró
szánalommal ésfájdalommal osztoz7k a |<táI1r
és fejedelmi árvák szenvedéseiben.'''Lz tJy
pest vastag keretben, címlapon, vezércikkben
komrnentálta az eseményeket. A trónörökös
ésa neje címmel írt cikkét így fejezte be: ,,Vajon mit fog mesélnia történelem aZ enftán )övendőről? J ót-e vagy rosszat? Dicsőséget vagy
mega|áztatáSt?Ki tudja. Mindnyá1anlsten kezébenvag'y'unki Annyi való, hogy rossz időket
élünk, rossz csillagok járnak!'' Az lJjpest és
Vidéke A nemzet gyásza című' fekete keretben közölt írása megfelelt a legkényesebbudvari ízlésnekis. Felidézte a néhai trónörökös
magyarok iránti rokonszenvét, melynek bizonyítékátaz |9l2-es makói hadgyakorlaton lehetett megtapasztalni, ahol is a japán és a román katonai attasén, továbbá Glattfelder
Gyula csanádi püspökön kívül a ,,magyar trón
várományosa,, aZ állomásfőnök feleségévelis
elbeszélgetett.,,Amagyar nvelv gyakorlásában
hogy naponkint
annyira ment [a trónörökös],
fordított német szöveget magyaff\ és fordítva.,,Az Ujpesti Figyelő gyászkeretben megjelent cikke (Ferencz Ferdinánd +)már nemcsak
emlékezett. Fenyegetett is: ,,A kettős monarchia elleni vad gyíílölet durva lelkíí istápolóit
büntetésbenkell részesítenünk.t...] A monarchia súlypontjaBudapesten Van. [...] a román,
a szerb hódítani akar [...] B" Szerbiába|,,. Az
IJjpest és Vidéke is megemlékezett a
pár meggyilkolásáról' Lz írás
trónörökös

I9Í4.iúlius5.

A szara1evőimerényletetköVető vasárnapjúlius 5-énjelent meg először minden helyi újság.Az Ujpesti Hírlap a merénylettelkapcsoTanulmóny
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nemcsak azt1e|zi, hogy a gyásznemvolt egyetemleges, de azt is mutatja, miként lehet bármit bármilyen politikai hangulatkeltésre is felhasználni: ,,A nagy nemzeti gyászbő| IJjpest is
kivette részét,Dr. Mik1ós Antal polgármester
gyötyöríi,, kegyeletes emlékező beszérlet
mondott' Es a terem' aYárosbáza nagyterme
félig üres volt, 5ó-n voltak mindössze.* Es ami
szomorúan je||emző,a|ig 3-4 zsidő, jóllehet a
képviselőtesttilet ó0 száza|éka zsidő. Komolyan kell kérdezniink, mit jelent ez? Ilyen nagy
nemzeti gyászban nem ismerünk elnézést!
Megvárjuk, hogy tiszteljék az ország fá1ő gyászát azok, akik seregestől jönnek össze, ha egy
ujpestízsidó díszpo|gárságárő|yan szó.',,
Ujpesti Ttikor a szarajevői
Az el|enzé|<t
gyilkosságot meg sem említette. ,,Fontos''
dolgokról azonban beszámolt. Az egyik hír
szerint ,,YargaLídia 22 évestakarítőnő, azért
mert a házban pletykáltak ró|a, a Király utca
30 szám a|attilakásán lúgkőoldatot ivott. Veszélyeségésisebeket szenvedett. A mentők a
Károlyi -kó r házb a szá|Iították.,, E W m ásik hír
arról tudósított, hogy ,,Friedrich Rózsika és
Hz|ász Arnold tanítő június 30-án taÍtották
Sátoralj aújhelyen eskÍivőjüket.''
1914.július 12.
Az újságokbanalig-alig találunk bármit is, ami
a készülőben lévő viharra utalna. Az írások és
a hirdetések hangneme azonban megváltozott.
Megcsappantak a szőrakozőhelyekkel kapcsolatos közlemények' Az e|őző lapszámok tele
voltak új vendéglők megnyitásáró| sző|ő cik-

Htíborússebesülteka kórházban
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kekkel, ezek helyén most a iövő évi váIasztásokkal kapcsolatos tudósítások, képviselő-testületi ügyek ésegyesületi hírek olvashatók.
Az Ujpesti Tükör vezércikke, Társadalom éspolgárság címmel, amaryztországitársadalmi-politikai élet alapvető ptoblémáját
érinti. ,,Nálunk még mindig az ősi származás,
a kutyabőr, a pénzésa felekezetiségirányíga a
társadalmi életet. Ezek néznek farkasszemet
eg'yrnással,s nézésük,tekintetiik tiize, deleje, a
gyűlölet mérgesnövényeit növeszti éstáplá|ja'
Ahol pedig gÉlölik az emberek eg1'rnást,ott
gÉlölik ahazát, gÉlölik az lstent' gyíílölik a
királyt i...] A polgári társadalom _ nagyon helyesen jegyezte meg egy fővárosi polgári
körnek a szónoka _ ma nem tényezője az
.
országnak.,'
A közleményekben az aktua|itásokélett
avezérszőLam. Az lJjpesti Tükör belső oldaIain a v á|asztásokról ésa v á|asztőjo gi törvényr ő| ír'Az elsőről így.,,oss ze ír)ák a v áIasztőkat,
N"gy harcok előtt. A jövő éi országg5ríí|ési
képviselőválasztásokat eIőkészítőközponti vá|asztmány tJjpesten június 30-án tartott ülésében megalakította a vá|asztókat összeíró küldöttséget.'' A másodikról emígy:,,A, í,jv á|asztój o gi törvény tudval evőle g annyira bonyodalmas és szövegezésébenitt-ott teljesen érthe.
tetlen, hogy nem csak a laikus közönség nem
tud rajta eligazodni, hanem még a jogászoknak is fejtörést okoz megértése'Az ujpesti iparoskör vezetőségedicséretesfelkérésére[...]
dr. Szalay Sándor ügywédelőadást tartott az íj
v áIasztójo gi törvényről'''
Aktuális volt a városban az útburkolat
ügye is. Az lJjpesti Tükörben ez volrt olvasható: ,,Burko|ják az ujpesti utcákat [...] a villamos vállalatok 309 000 korona készpénzzel
hajlandók hozzájárt|ni a munkálatok összegéhez,amely tejes egészébenB92 000 koronával terheli a várost. [...] burkolás alá kerülnek
a Vasút-, ősz-, Baross-, Rózsa-, Kőrház-,
Viola- ésSzéchenyí-utcák.Ha ezenutcák burkolási munkái elkészülnek' a megmaradó föl ö sl egb ő l aszf aLtta|burko lj ák a T av asz-ltcát, a
Nyár-utcát [...]''' M"g aktuális volt az utcai
vécékügye is. ,,Több illemhelyetl Ma már olvasható az lJjpesti Tükörben - a modern
haladás rohanó szekerébebele kell kapaszkodnunk, másként elgázo| bennünket, éppen
ezérttehátbe kell látnunk, hogy fővátos köz-
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vetlen köze]ében, hatvanezer iakosúvárosban
kevésegv illemhely, amiért mielőbb fe|á||ítan.
dó tobb is [...].''
I9I4. iúiills 19.

Az Ujpesti Hírlap Hősök
vére és honleányok könnyei
áztatták ezt a földet című
v ezércilrJr;ében
egységre szó.
lít fel' Az {Jipest az első o|dalon így ír ,,A szarajevói véresmerénylet óta
minden nap újabb és újabb ellenőrizhetetlen
hírek kerülnek forgalomba. ['..] A lapok háborús hírekkel vannak tele' és erősen tartja
magát a hír, hogy odaát Szerbiában mozgősitanak. I...] A közönség okosan cselekszik, ha
nem ül fel a légből kapott, vagy éppen a fantázia á|tal teremtett híreknek...'' Az Ujpest és
Mdékében Böngörfi Gézatanár Iskola zász|őaIjunk című ciklre olvasható az írjpesti polgári
fiúiskola zász|őa|járól, a nyolc ér,'velkorábbi
alapításról, a kiképzésrő|,az egyeskatonai feladatok elsajátításáról.
A háborúelőszele elérteUipestet...
L9I4. július 2ó.
Két nappal a hadüzenet e|őtt az újságcikkek
nem hag1mak kétséget.Az tJjpesti Figyelő
több írásban is foglalkoz1k a háborús helyzettel.A vezércikk címe:Beteljesedett.,,AZ erkölcstelen politika és a gyilkosságok szakiskolája: Szerbia s az ő nrlgati műveltséggel
kipallérozott,de alul, balkáni vadságúemberei
megérdemlik a leckét. [...] Mindennek van
határa, de tán legmesszebb a mi rürelmünk
terjedt, melynek íme most módja nyílott hogy
végétlássuk. t...] Utött a tizenkettedik óra.
Ebből ami eddig volt, elég volt' Mindnyájan
ott leszünk, ahova ahaza fiait akármilyen rosz
[l] időben szólítani fogja|,A Vihar' eső' háború című cikkben, ugyanebben az itjságban, a
rossz termés,a viharos id,őjárás,az iparosítás,
az árvizek és a mezőgazdaság problémái után
ez olvasható: ,,Ehhez a csapásokhoz csatlakoz1k a szerb konfliktus, mely mire e sorok napvilágot látnak, tán vtlágtörténelmi folyamatot
indít meg. Rossz termésésháborrr ennéltöbb
nem kell ennek az országnak. Egyedüli reményünk a hadsereg' mely arrnyi és,óta először
lesz abban a helyzetben, hogy mindenért kárpótoljon. Egy diadalmas háború, ez lesz a|ap_
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ja a jóvő fejlődésének','Es még egy ,,háborús''
hír is olvaslrató ugyanitt: ,,Felkérettünk illetékes helyről annak közlésére, hogy az osztrák
-magyar bank a háborúvai jár6 netáni krízis
elhárítására minden eszközzel bír. Nincs tehát
semmi kockázat abban, ha a bankban elhelyezett pénzősszegek továbbra is ott maradnak,
mert a jegybank támogatásával a nagybankok
űgy az egyesek, mint a kis és középintézetek
hitelállományát erősíteni és SemmieSetre
csökkenteni fogják," Az t/jpesti Tükörben,
mely ezt követően beolvadt az Ujpesti Hírlapba, mégélesebbhír is megjelent: ,,A 4. számú
ltászzász|őalj július 24-én, pénteken délután
egy és öt óra között a Budapest területéhez
taftozó óbudai ha1őgyári Szigeten Iévő gyakor1ó tér mellett éles robbanó gyakorlatot fog
tartani és e célra azt a teÍet, amelyen a robbantásra kerülő tárgyakat feláL|ítják, a hajó_
gyári szigetnek az ujpesti kikötő bejfuatával
szemben, kc;rtilbeliil 1200 lépésnyikörívben a
katonaság e7zárja.,,
1914. augusztus 2.
ot nappal a^ftán, hogy a Monarchia hadiállapotban lévőnek nyilvánította magát SzerbiávaI, s azon a napon' amikor a német csapatok
me gszá||tákLu'xembur got, a me gm ar adt négy
írjpesti lap híreinek dontő részéta háborús
eseményekteszik ki. Valamennyi újság közli
dr. Miklós Antal polgármester felhívását. A
felhívást a|áírtaa polgármester mellett megalakult Polgári Segítő Bizottság képviselőjeis.

Gelle Isndn újpestilakos, I. ailóghóborús hős a kórhrízi tígon
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Az lJjpest ésVidéke Városunk ésa há.
boru címíícikkében a jelen mellett felsejlik a
jövő is: ,Julius 26-án, vasárnap jött meg Ujpestfe is a mozgósítás híre. Ezrével lepték el
az emberek a sarkokon kifiiggesztett mozgósítási hirdetményeket, melyek a nemtény-leges
állomány'u egyénekbevonulásáról szóltak. Vasárnao. hétfőn és kedden egész emberáradat
tolongott a városházára, ahol emberfeletti
munkával intézték el a sok ezer je|entkező
ügyét.O''".'en 14 100 katonai szolgálatot teljesítetttartalékosjelentkezett IJjpesten. Ezek
köznI7471tartalékos még a hétfői napon bevonult. Ujpestet tehát a mozgósítás óriási
aránÉan érintette.Teljes egynegyedét[mármint a város lakóinak a számához képest]
kötelezi bevonulásra a mozgósítás. Alig van
család, ahonnan aZ apa vary a fiu ne vonult
volna be. Van olyan család ahonnan az összes
férfiak bevonultak ésegy férfi sem maradt itthon a családban. A váro sháza előtt egészhéten
át feketéllettaz emberek tömege, akik a mozgósítások legujabb híreit várták. Az utcákon az
emberek hullámzása ál|andő volt. Még este
10-11 órakor is ébren volt mindennap az
egészváros. Mivel a mozgósítási rendelet hirtelen jött, másrészt a nag.y munkanélkiiliség
már eddig rendkívül nyomasztólag nehezedett
a családokra, érthetőtehát, hogv a bevonultak
nagy százalékának otthon hagyott családjai
óriási nyomornak néznekelébe.Eddig - mint
hitelesen értesültünk - 4000-nél többen jelentkeztek avárosházán éskértek seqélYt.''

Tiizérek a fronton, (A bal olclali kel.ékrutigiitt líllő katona a
szerző ttagyapja)
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Csaták, sebesiiltek, halottak
A mozgósítás utáni negyedik héten, auguszttls
Iegvégén,szeptember elejénkerült sor a frontokon afőeúkösszecsapására' A franciák ésa
németek Lotaringiában, majd az Ardennekben ütköztek meg, az angolokkal kiegészült
franciák a Sambre fo|yőnáI vették fel a harcot
a némer erőkkel. Az osztrák-magyaÍ hadeű
két fronts zakaszon támadt. Augusztusban
Szerbiában és Galíciában kezdtek harcolni' A
déli fronton szeptembertől decemberig előrenvomuitak. decemberben a szerbek ellencsapása kovetk eztébenelveszítettékkorábbi hadállásaikat. A Monarchia vesztesége ezen a
frontszakaszon halottakban és sebesültekben
150 000 fő volt. Az eLső sikerek után a keleti
arcvonalakon is romlott a helyzet. A német
_osztrák-magyar hados ztáLyok októberig Varsó és Przemysl vonaláig ,jutottak.Az oroszok
ellentámadása novemberre visszavetette a
támadókat, az osztták-maryaÍ Sereget Krakkó
és aKárpátok kozé nyomta vissza. A Monarchia veszteségeezen ahadszíntéren 800 000
fő körül volt. A hátországba eg'1irnásután érkeztek a sebesülteket szá||ítócsapatok.
I9!4 szeptemberében Qpesten elhaLasztották az előre meghirdetett szépség.
Versenyt. {Jjpest-Rákospalota vasútállomásra
szeptember 11-éndélelőtt étkezettmegaz e|ső
180 súlyossebesült. l

* Az iáézet Babits &lihály Húsvét előtt cÍmú
verséből vaió.
"* A' +-7. o1dalon kozölt I. világháborús fényképek dr. TJgró Zl:árd tüzér hadnagy (dr. Ugró G1'ula
po1gármester fia) hagyatékából valók, a 8. oldalon lévő
fényképdr. Derce Tamás tulajdona.
'Vö. Galántai
Jőzsef: Az első világháboru. Budapest, Gondolat Kiadó, 1988, 7 7_209.
, Lz 19|4-es újságok cikkeit eredeti helyesíráss a Ik ö z ö l j ü k '
, A rÍragyar miniszterelnök, Tisza István gróf.
ekkor még, félvea románok erdélyi betörésétől, Bécsben,
a katonatanácson határozottan állást foglalt egy szerbial
hábor.u ellen. Alláspontját csak július 14-én vá1toztatta
meg, amikor biztosnak tűnt Románia semlegessége.
, A teremben 182 iilőhely van, s még százan fétnek el a katzaÍon.
5 19i4. június 14-énvalamennyi helyi újságbeszámolt arróI, hogy Wolfirer Tivadart az őnkormányzat
díszpoIgárrá váIasztotta. Az Ujpest és Vidéke köszöntő
cikktben idézte dr. Venetianer Lajos főrabbit, aki
,,örőmétfejezte ki, hogy a képüseiőtestüIet Wolfnerben,
a zsidóban is meslátta az érdemesembert''.
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M űjpesti elemi iskolák története, 1. tész
18+1-1869
{Jjpest mai gazdae iskolarendszerének gyökerei aZ
alapítás utáni első évekre
nyúlnak vissza. A fiatal település lakói iskolaüggyel elő.
szor az 1841. augusztus 1ó-i összülésen foglalkoztak. Az uradalom képviselői, a település
elöljárói és Szépp Mihály dunakeszi plébános
döntöttek ,,oskola elrendeltségében''és a tanító felfogadásában. Azlgyanez évi szeptember ló-i ,,tsődülésen,,(kózgyií|ésen)az összes
gyarmati lakosok jelenlétébenmegalakult a
váIasztmány (később iskolaszék). Ezen ugyancsak Szépp Mihály elnökölt, jelen voltak még
az urada|mi igyész, Hutiray Sándor és akózségelöljárói. Határoztak arról, hogy a tanító a
jeg5lzői hivatalt is viselni köteles, fr.zetéséta
községtő| kapja, a gyermekeknek megszabott
díjat (havi 24 k:ra)cárt) kell fizetni' s megegyeztek abban is, hogy a keresztényiskolában izraelita vallásúgyermekek is tanulhatnak.
A pénzügyi dolgok kurátora Mildenberger
Márton lett. Ezen az ülésen Verner Mihályt
v á|asztották me g tanítónak.
A tanítási tárgyald<a|kapcsolatban és
minden a tanításra vonatkozó kérdésben a
döntés a fenti vá|asztmányillette meg.
1842-ben a községi iskola mellett létrejött egy izrae|ita ,,nemzeti,, iskola, melynek első tanítőja Stern Márk rabbi volt.
1B42-ben a dunakeszi plébános Holló
Mihály lett' akit még ebben az évben Fótra
helyeztek. Itt a földesúrral, Károlyi Iswánnal
kialakult kapcsolata r évén fi gy elemmel kísérte
az újpesti iskolaügyeket. Holló Mihály agilis
személyiségvolt, a tanulást a fejlódés igen
fontos tényezőjének tartotta. (Több mint 20
évig,az 1B60-asévekvégéigaváci egyházmegye keresztény iskoláinak inspektora [felügyclője] volt.) Bizonyosan hatott rá az (lj telepen
megindult mozgalmas éIet,aházépítés,az ípar
éskereskedelem, látta a jövendő virágzó város
csíráit. Nyilván tudta, hogy ehhez még több
Ktizlemán7ek

tudásra van szükség, és a meglévő két iskola
mellé egy harmadikat alapított, egy katolikus
tanodát. Lz egyházmegyei sematizmusban
nyomon kísérhetjük, hogyan növekszik évről
évrea tanulók száma. Az a|apításután 10 él.vel
* amint errő| ,,Az Uj Pesten |étező romai
katholika elemi tanodát gyakorló fi- és nőgyermekek érdemsora az 1.856-diki tan év
második felében,'címííértesítőtudósít _ már
több mint száz diák tanult itt.
Ilyen értesítőket ez idő tájt a gimnázhlmok adtak ki. Tantárgyak voltak a hittan és
jelöléssel a ktllonboző tantárgyak cso,,egyéb,,
portja. 1820-tóI a szabadságharc bukásáig a
maryar nyelv kiilön szerepelt, 1850-től bekeri|t az egyéb kategőriába. Erdemjegyek voltak:,,eminens'' (magyaríwa:kirűnő),,,je|es,,,
',első rendű'', ,,másod rendíí''.Ebben az ér-
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demsorban szerepelt,,elmaradt''jelölés is' VaIószínííIegez a tanu|ásban, tudásban való elmaradásra ésnem az iskolából való kimaradásra utal. Ilyen minősítésselsehol máshol nem
találkozunk.
Ez az &tesítő ennek az újpesti iskolának a jelentőségétbizonyítja. Ezt mutatja a
nyomdaválasztás is. Az érdemsor kiadója
Emich Gusztáv könyvnyomdája Pesten.
E,mich Gusztáv a 19. század közepén Pest
legjelentősebb nyomdásza és nemzeti étzelmíi könywkiadója volt. Mivel Ujpesten
ekkor még nem működött hasonló vá|la|at,
Holló Mihály Pesten keresett megoldást, de
nem valami kis jelentéktelen műhelyt bízott
meg. Gondot fordított a külső megjelenésre. 'Lz éttesítőtrendezett. csinos. sőt elesáns
formában adták ki.
Az érdemsor (címlap éshárom oldal) 7ó figyermek és
49 nőgyermek nevét és érdemj egyeit tartalmazza. F igyelemre méltó, hogy olyan
korban, amikor a nőnevelés igencsak kezdeti
fokon áI|t, ezen az tf1ű településen 49 csa|ád
tartotta fontosnak, hogy leánygyermeke írniolvasni tanuljon, megismerjen valamit a világról' A beírt I25 tanulóból 2 meghalt, 1 kimaradt. A katolikus iskolában tízizraelita vallású
tanu]ó is tanult'
A' I22 tanulót egy tanitő, Krupp Mátyás oktatta e5y teremben' Egyik padsorban
ültek a figyermekek, a másikban a nőgyermekek.
A tanítás három szinten folyt mind a
két csoportban' Voltak ,,nagy olvasók'', haladók és kezdők. A használt tankönywekről más források a|apján - csak közvetett ismereteink vannak. Altalában imádságos- és
énekeskönyweket olvastak, sőt álmoskönywek
is előfordultak. Kis számban voltak hivatalos
tankónywek is. A figyermekek kezdő csoportjában nem volt |<lúinő,4teljes és7 rész]'e_
ges jeles' a haladó csoportban sincs kirűnő, 10
teljes és 3 részlegesjeles, a nagy olvasóknál ó
teljes és4 részleges|<ltíinő,5teljes és9 részleges jeles.
A nőgyermekek kezdő csoportjában
kitűnő nincs, 1 teljes és6 rész|egesjeles, a haladóknál 4 teljes jeles, a nagy olvasókná| 2 te|jes és4 részleges|<lú3nő,5
teljesés9 részleges
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jeles (részleges:csak az egytk érdemjegyekiÚ3nő vagy jeles).
A tanulók életkorára vonatkozóan
nincs adat az értesítőben.Valószínű, hogy 9 és
12 évesgyermekekre Vonatkoznak az érdemsor értékelései'
A beírt gyermekek társadalmi hovatartozását sem ismerjük pontosan. A nevek alapján azonban feltételezhetjük, hogy a község
vezetőinek, a házriajdonosoknak, a módosabb iparosoknak a ftai-|ányai tanultak itt. A
tanoda növendéke volt például Ackermann
Ág',.,, Kardos Katalin, Lővy Anna, Panek
Mátia, Seligmann Honora, a Kecskeméthy
testvérek,Stern Samu, a Hőhn testvérekStb.
A községi iskolában korábban megállapított havi 24 krajcáros hozzájáru|áSt megszüntették, mert sokan neln tudták megfizetni. Itt minden bizonnyal megmaradt, s vaIószíníileg Károlyi Iswántól ésaz egyháztő| is
kaptak támogatást.
Kérdés az is, hol ,fo|1t. az oktatás. A
községi iskola a Fő (ma: Arpád) utca 13. szám
alatti községházán mííködött. A kozügyek intézéseésa tanítás sem helyileg, sem szemé|y_
leg nem maradhatott egy kézben. Az 1854.
április 22.j, Ho||ő Mihály elnöksége alatt veZetettkőzségi ülésen a jegyzői ésa tanítói hivatal t széwáIasztották,
Fejlődött közben az izraeLita nemzeti
iskola is. 1858-banhárom tanítőva|,18ó7-ben
rnár négy tanteremmel ésnégy tanítóvaI míikodott. A tanköteles korú gyermekek számának növekedése múlhatatlanul szükségessé
tette a tantermek számának növelését. 1869ben a közsé g az LttlIa utcában vásárolt telken
két tantermet épített.A katolikus egyház kétezer forintos államsegé|ybő| ugyancsak két
tanteÍmet épített a saját telkén' Bizonyos,
hogy ebben közrejátszott Károlyi Iswán segítőkészségeésHolló Mihály buzgalma.
A fenti iskolák (katolikus és izraelita)
népszerúség e aÍÍa késztette az íjp esti evangélikus egyházat, hogy az evangé|ikusgyermekek számára oktatást biztosítson, ezért 1'859ben megnyit)a az evangélikuselemi iskolát'
A kisközségből 18ó8-ra nagyközséggé
fejlődött lJjpestnek egy élwel később, 18ó9ben négy elemi iskolája volt: egy községi, egy
római katolilnrs, egy evangélikus és egy izta(Folytatjuk...)
elita.
Kiizlem,lnyek

Berocn JÁNos MÁrvÁs

Illusztrált napisaitónk első bűntig1,i szet:rzáciőja
Az l878-as újpestirabtóg"yilkosság
Magyarországon 1877-ben
jelentek me1 aZ illusztrált napilapok. Napi rendszerességg"l megjelenő újságokban
ug"yan már korábban is felbukkant rragy ritkán egy-egy kép (például Singer A. C. röi'id életííNeues Pester Journalja
1870 augusztusábana porosz-frarrcia konflik_
nrs kapcsán néhány lréten át képeketjelentetett meg), illewe képesmelléklet' ám esetükben mégnem beszélhetünkrendszeres illusztrációkról.
Az otosz-török
háboru szenzáciő1ának
hatására azonban már életképesnapilapok jelentek meg - viszonylag aktuális - illusztráció*
val. Ot nappal a háború kitörése után, IB77,
április 29-étő| kezdve a Politisches Volksblatt
- teljesen megváltoztawa addigi arctl|atát _
már rendszeresen illusztrációval jelentkezett
(ami azonban kezdetben még olykor - például
az év őszén három héten át - eirnaradhatott).
Még ebben az évben e lap szerkesztője _ 1<:,lépve a Politisches Volksblattbő1 - í]j,illusztrált napilapot indított Neues Poiitisches
Volksblatt címen. Az e|ső magyaÍ nyelvű képes napilap, a Budapest csak novemberben indult meg - bizonlthatóan a fenti' német nyel.
víílapok hatására.
Kezdetben e lapok _ leginkább külföldi
újságokból átvett _ képeinek zöme természetesen a háboru szereplőit, jeleneteit á|srázolta;
hiányzott a nagyobb helyi szenzáció, ,,illusztráciő-szeruésük'' is igen kezdetleges volt még.
t878. január 26'án késő este három
férfi - két teswér, Rózsa Iswán ésGyrla, valamint előbbi újdonsült barátja, Kellner Tgnác _
tartott azűjpesti Pajor Nándorháza ésegyben
boltja felé.Fegper is volt náluk, késésrevolvet. Az idősebbik Rózsa huszonkilenc éves,
mészároslegény,akárcsak húszévesöccse; társuk cipészlegény,huszonnégyéves.Mindhárman ''rovott életűegyének''.Rózsa Iswán például postarablásért is ült tizenöt hónapot;
KiizIernények

Kellner a katonaságtól szökött meg. Amikor
azonban a házhoz értek, már késő volt, a boltot zárva ta!áiták. Másnap, )anuár 27 _éntértek
vissza aházhoz, este fél nyolc körül. A bolthelyiségbencsak a szatócs Pajor volt ekkor, felesége és annak unokateswére, Iperszlcy Júlia
(aki már egy évePajoréknál lakott egy ktiiöná||ólakrészben)a szomszédoskonyhában, nyitott ajtónál teázott. Rózsáék észrevettékőket,
amikor beléptek: azthitték a nőrokonra, hogy
a pékfelesége,ésmajd hamarosan el fog men.
ni' Aztmondták tehát Pajornak, hogy feltétlenül nraradjon aznap tovább nyiw,a, mert viszszajönnek még pénzzel: kenyeret és pálinkát
akarnak venni, majd elmentek. Pajorné roszszat sejtett, f&je azonban megn)'ugtatta: ismeri őket, az tf1abbRózsa ésannak anyja néhány
évve1azelőtt ott lakott a szomszédban.Mindenesetre abban állapodtak meg, hogy a férj
majd a bolthelyiségben fog kiszolgálni, míg
feleségea biztonság kedvéérttöltött revolverrel a konyhában lesz. Iperszk7 asszonyságszokás szerint csak kilenc órakor tért n1rugovóra.
Alig vetette meg ágyát, sikoltást hallott a bolt
felől. AzonnaIbezárkózott, éseloltotta a lámpát; csak reggel ta|á|tak rá, minden ízében
reszketett.
Az eseményeketpontosan nem lehetett
rekonstruálni. Valószínííleg közösen tervelték
ki a rablást, majd a gyilkosságot iS azután,
hogy Pajor felismerte az if1abbRózsát. A szatócs ésfeleségeholttesténis több - ktllönböző
késektől siármaző - halált okozó sebet találtak
a boncolás során. Vélhetőleg Rózsa Iswán
döfte először a késétPajorba, míg Kellner a
konyhába rontva a nőre vetette magát. Az ifjabb Rózsa előbb a úgkapáIó szatócs, majd
annak felesége me ggyilkol ásánáI segédkezett.
Sok pénztnem találtakaházná|, száz-egyné_
hány forinton és eg'ypár gyí3ríLnvoltak kénytelenek megosztozni. Iperszky Júlia vallomása
nyomán - meg tudta nevezni a Rózsa testvéreket - hamar a tettesek nyomára bukkantak'
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alig telt el huszonnégy óra a rablógyilkosság
után, már mindhárman lakat alatt voltak.
A várost felkavarta a bíintény. Az emberek kezdeti
megdöbbenése azonban hamarosan felfokozott kíváncsisággá vá|tozott. Például a
kihallgatások színhelyének kózelében mindig
voltak érdeklődők ,,A városház udvara te|ve
volt kiváncsi nézőveI, ktilon a városház előtt 6
rendőr alig tudta rendben és sorban tartani a
nagy tömeget. - Különösen sok nő volt a tömegben, divatosan öltözött urihölgy, leány és
cseléd.'' Nemcsak az űj típusú'fővárosi napisajtó igyekezett kielégíteni a lakosság információéhségét;
a gyilkosság után néhány nappal már a következő hír jelent meg több tjságban is: ,,Az ujpesti rablógyilkosságnak már
akadt költőjük. Tegnap őta a piaczokon hangos torku sihederek rrya|ábszámra hordoznak
egy fllzetet, melyben a rémes rablógyilkosság
rajzokban ésmagyar s német Yerses szövegben
potom 3 krajczfuért é|vezhető,,'

Rózsáék nyilvános végtárgyaIásahárom
napon át tartott, február 25-27 -én - hatalmas
érdeklődésmellett. ,,Fél-Ujpestbejött a fővárosba a mai végtárgyalásra [...] Paiorékat az
ujpestiek mind becsülték, tisztelték s képzelhető, hogy a gyilkosok bünügye iránt körükben mily nagy aZ érdeklődés.A tárgyalási terem nem képesbefogadni a 1e|entkezőkazedrészétSem' a kinn rekedtek készek az utczán
reggel 9-tő| dé|utánZ-ig álldogálni, csakhog'ya teremből érkezettektő| pár részletet meghallhassanak. A Fortun át a szomszédosbirósági épülettel egy csukott folyosó köti össze. Az
utóbbi épületben van a vádlottak börtöne s a
folyosó ablakain át az utczától látható, a mint
őket a fegyweres &ok a tárgya|ási terembe
vagy pedig onnan' a börtönbe kisérik. EZt az
alkalmat lesi órákhosszat aZ utczán tóbbszáz
főnyi néptömeg.'' A tárgya|ásokról hosszan
beszámoló lapok kevésbékomoly jelenetekre
!s kitértek ,,Egész é|éstárathoztak magukkal
azUjpestrőI megidézea női tanuk [...] mert
reggel 9_tő| dé|atán2 óráig nem állja aZ em-

Az újpestirablőgilkossóg korabeli illusztrtíciőn
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ber gyomra étlerrül' Azért a komoly és izga|mas táÍg}*alásfblyamában, dél felé egyszerre
csak előtüntek a tanupad alól több rendbeli
kosarak, szárnyasok, sonkák, szalámik ésrlióskalácsok' - a tanugytiiekezet kinálja eg1nnást,
kinálta a háta megett tiiőket. S az éwágy rugadt; a ki éri, utárra nyúl a hideg ebédneks kevés vártatra zsemlyeropogás, sütemény pclrczogás éscsemmegéslratja át az egésztermet"''
Rózsa Iswánt végül kötél általi ha|álra
ítélték'öccsét - mivel még nem volt nagvkorri
- húsz év fegyházta' Az' ítéLetellen R"ózsáék
fellebbeztek; ügytik végigment valamennyi
felsőbb bírósági fórumon, de a király heiybenhagyta a clöntóst' A katonaszökevény Kellner
csak mint tanú vett tészt a fővárasi tárgyaLásokon; hamarosan állomáshelyére,Komáromba szá||ították, ott ítéltékhaIá|ra.
Az esettel szinte valamennyi fővárosi
újságrészletesenfoglalkozott. Több lap is riPoftert ktildott a Rózsa testvérekbörtönébe.
Igy tett az Uj Budapesti Napilap is, amellmek
tudósítója szerint ,,a napokban is eg1rnásután
3 hirlapiró ['..] volt nála, s már az - akasztófát
akarták látrú, amelyre az idősb Rózsát felkötik''. A tudósító szóba is elegyedett Rőzsáékkai. Iswán aÍra a kérdésre,hogy mi hiányzik
neki, így sóhajtott fel: ,,Istenem,naphosszat is
elo1vashatnék!''G1rula azonban válogatósnak
mutatkozott:,,Olvasni szinte akarna valamit,
hanem jegyzé meg arcfintorirv-a, ne affélevallásos históríákat, mint amilyeneket neki a Fortunában adtak. ,.,, LZ Egyetértés űjságlrója
már a siralomházban' nem sokkal a |<tvégzés
előtt kereste fel Rózsa rswánt, és kérdezte
meg tőle' hogy mivel foglalkozik egésznap.
,'Unalmasan te|1kaz időm' nag.yon -válaszolt
ő halkan. _ Ilyen >teritőket<<csinálok, virágokat illesztgetek a tÍillre''.
Rózsa Iswánt - aki mindent bevallott,
sőt öccsét még védeni is próbálta s aZ utolsó
pillanatig reménykedett a királyi kegyelemben
- május 2I-én kora reggel akasztottákfelPesten. Egész Budapest Lázban égett,több ezer
érdeklődő szeretetett volna bejutn i a l<lvégzés
színhelyére',
,,az egésznapot ma|<tzáró|agRózsa István kivégzésefo glalko ztatja. A kerepe si
utat délig sem lehetett megtisztitani a csőcseléktől, mely mindigvártvalami látni valót,'. A
fővárosi lapok egy tésze,például a Budapest,
elégikushangnemben számolt be az eseményKiizlemónyek

rőI: ,,az ég felhőbe volt boruiva, csöndes eső
cseppek hirllottak a fö1dre, midőn a kiváncsi
tönieg ieiktiietébenmeghatottan oszla szét- s
a társadalom egy szerencsétlennekhullájától
rendes napi fog.lalkoz,ásáhoztérve,azon tanulsággal szapoÁtá az emberi közgondolkozást,
hogy a becsületes mrrnka, erköicsös élet, sorsával yal'ő megelégedésaz embert a közttszteaz erköicsi velet polczára - a biín, a g5,a1ázat,
temedés pedig akasztófára emeli''. Kellnert
Komáromban .i.égeztékki - szintén nagy érdeklődés mellett, június 18-án.
Az újpesti rablógyilkosság kapcsán a
Politisches Volksblatt jelentkezett először ilIvszttációval janaár 30-án: a Pa)ar házaspár
fényképután készült arcképéthozta. A Budapest a rákövetkező napon egy bizarr, magát a
gyilkossá got ábráza|ó címlapképpel j elentkeZett. A német nyelvű lapban a rablógyilkosok
arcképeis megjelent hamarosan, amit a^fiár. a
Budapest is áwett. Az IJj Budapest riportere
szerint azonban ',a képek, miket népbolonditó
zuglapjaink róla bemutattak, a legkevésbésem
hasonlitanakhozzá [Iswánhoz]. Intelligens arcu i'fu, s ha fekete szalonkabát födözné tag1ait
a durva fepyencdaróc helyett _ bármely pesti
srizzi-nek is becsületére válnék''. Véleménve
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Szerint azonban aZ öcs portréját ),a zugIaprúzoIók eltalálták. A legelvetemültebb gonosztevőnek lehet csak ilyen arca''. A Politisches
Volksblatt olyan _ fiktív - illusztrációkat is
megjelentetett, amelyek cellájukban ábrázolják
a búslakodó, tétlen foglyokat' Február 26_án
már egyszerre ;.elentettekmeg képet a nyilvános végtárgyalás első napjáróI, a német nyelvű
lap azonban két nappal később,az ítélethirdetésről is illusztrációval emlékezett meg. Láthátó tehát, hogy a Politisches Volksblatt (és
bizonyosan a Neues Politisches Volksblatt is)
nagyobb számban és- többnyire - magasabb
színvonalon jelentkezett képekkel, mint a magyar nye|vű Budapest. Mindez sokat számított
a lapok kozti üzleti, népszeríiségiversenyben.
IJtóbbi lap egészenbizonyosan ebbő| az okból
- hiszen ezt későbbmaga a laptulajdonosis beismerte _ szánta rá magát arÍaa lépésre,hogy
május 2L-én reggel - Rózsa Iswán kivégzése
eIőtt pár őráva| _ olyan képpel jelent meg'
amely már a bitófa alatt á|Ió rablógylkost ábrázo\ta (a Politisches Volksblatt ekkor a végső
l<táLy'rdöntés kihirdetését ábrázoló, a következő nap Rózsának az an11átó| való búcsúját
megörökítő képpel jelent meg). Az első, illusztrált magyar nyelvű napilap főszerkesztője
azonban nenr adta nevét ehhez az akciőhoz, és
két munkatársával együtt még május 20-ánI<:lépett a szerkesztőségből. Döntésének okairól
szóló nyilatkozatát több fővárosi napilapnak is
elhildte' azmá1us22-éntöbb újságbanis megjelent: ,,a''Budapest<<
tula;.donoskiadója [...] a
>>Budapest<<
maj számában, határ ozottan kij elentett akaratom ellenére, ési|takozásom daczára,,Rőzsa István az ujpesti rablógyilkos kivégeztetése,,czjm alatt egy képet adott ki,
mely megrajzoltatott, kinyomatott, közrebocsáttatott ésszétkiildetett, mielőtt maga a kép
áIta| ábtázolt szomoru tény megtörténhetett
volna, és miután ezá|ta| [...] a legközönségesebb ponyvairodalmi zuglap szinvonalára lealacsonyitot ta,,. (Jegyezziik me g, ho gy valóban
a ponywakiadványokra volt jellemző a képek
előre rajzolása, sót azoknak esetleg többször is
való felhaszná|ása|.Hiszen éppen ekkor, az űjpesti rablógyilkosok végtárgyaIásárőI egy
olyan fiizetke is megjelent - még jóval Rózsa
Iswán kivégzése előtt -, amelynek címlapja
már az elítélt |<lvégzését
ábrázolta; ugyanezze|
gyenge kivitelíí képpel pedig - ugyanannál
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a kiadónál - már l877-ben is megjelent
egy bűnügyi ponywal)
Ezt követően indult meg
bizonyos,,irodalmi körök''
illusztrált napilapok elleni
támadásának elsó nagyobb
hulláma. Nem csak a fővárosi újságok, tr;bb vidéki |ap, így péLdáuLaz
Abaúj-Kassai Közlöny is felháborodottan számolt be azűjpesti rablógyrlkos esetéről:,,Szegény Rózsa Iswán még ott ült a siralomházban, búsulva naw keservesen az emberi élet
mulandóságáról, s bizonyára nem tudYa azt'
hogy az ő arczképéts börtöni életénekminden jelenetét nagy tisztességokáért nyomtatott ujságokba pingálták ki; és már nyomták
azokat az.,ljságlapokat is, melyekben az ő felakasztási p ro cz edurá )a v an b er a1zoLva; s mire a
hóhér levette az akasztőfáról, odakint már
hullatták a vén kofák és vén fiakkeresek
könnyeiket a Szomoru jelenetet képekkel
illusztrált ujságok elegikus hangon irt referádái felett.'' A tiltakozás végi.ilmár nem is a Budapestnek fenti e|járása, hanem á|talában igazságtalanuI _ a főv ár osi német ny e|víi,,zug.
lapok'' ellen szólt: ,,csaknémet humbuglapok
közönsége bir olyan struccg.yomorral, hogy
ilyesmit béketűrőleg megemészsZer.;a maryar
olvasó közönség az ilyesmit megveti''.
Az újpestirablógyilkosságnak tehát ez a
sajtótörténeti jelentősége:azíj típusúsajtó elleni konzervatsv reakciók első - csak részben
jogos - megnyilvánulása. Rózsa István kivégzése után néhány órávaL a Politisches Volksblan kiilönszámma| jelentkezett, címlapján a
I<tvégzést
bemutató - szintén vélhetőleg előre
megrajzolt, de legalább nem előre megjelentetett _ illusztúcióva|. Elképzelhető, hogy e lapszámot az utcán is árusították (törvényesen, hiszen a délelőtti órákban - még terjesztéseelőtt
- e|lenőrizhették tartalmát a városházán), hi.
szen a már idézettAbaúj-Kassai Közlöny cikkírójában, aki a kivégzés idején a fővárosban
1árt, ez maradt meg: ''a dohányőzsök megtelnek a hirlappa|, mezitlábas gyerkőczök léptennyomon azt |<:náI)ákés a publilrrm veszi töménytelen mennyiségben,,. Ez pedig aztjelentené,hogy a dualizmus első felének azonl<lvételes alkalm ai kőzé tartoz1k ez az űjpesa Vonatkozású'eset, amikor ,,rikkancsok'' jelentek meg
afővárosutcáin. !
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Bezsó Gason-IvennrJÁxos

Az újpesti zsinagőg,
kz első újpesti zsinagőga
1839-ben épült' a Bocskai ut.
ca elején. Az épületrő| rajzat
vagy fotót nem ismeriink, valószíníílegaz Arpád út két oldaIán áI|ő Meszhart (Magyar-szavjet Hajózási
Rt., az újpestiköztudatban Mahart) házak t953
_54-ben történt építésekor
bontották le. Helye
ma közterület a Lővrl lzsákutca Bocskai utcába torkoiió végén.
1885_8ó-ban építettékfel a Berzeiczy
utcában ma is mííködő neológ zsinagógát. A korabeli sajtó tudósításai szerint Greiner (vagy
Gránner) budapesti építésztervezte) a kivitele.
zéstBöhm Mátyás építőmesterirányította' Mivel a historizmus budapesti építészettörténetében nem fordul e|ő tewezőként a mesadott
név,ezéttfelvetődik, hogy nem történt-e elírás,
ésnem a Monarchia későbbi nagy zsinagógaépítőjének,a bécsi Jakob Gártnernek (18ó1
_|921) fiatalkori művével állunk-e esetleg
szemben. Gártner 1889-1910 közótt tizenöt
nagy méretíízsinagőgát tervezett' például Debrecenben, Marosvásárhelyt, Szatmárnémetiben, továbbá négyetBécsben.A Gártner áltai
189 1-ben teÍvezett,19ó0-ban lebontott galgóci
zsinagóga (Hlohovec, Szlovákia) homlokzattagolásának bizonyos elemei nag.yon hasonlítottak az újpestirészletekre.
A.tewező személvekérdéses.az azonban
nyt|vánva|ő,hogy az újpestihitközség v ezetői a
pesti,,főtemplomot'' tekintettékpéldának.Az
a|aprajzi elrendezés,a színes tég1á|4<a1
díszített
homlokzatok, a félköríves ablakok, de a toron1L
sisakok tekintetébenis az |854_59 közön épült'
Ludwig Förster bécsiépítészáLtaltervezert Dohány utcai zsinagóga szo|gált mintaként' A
keleties elemekkel gazdagított félköríves romantika stílusát más műfajokban már tizenöthúsz évenem alkalmazták, de az 1880-as évek
zsinagő gaépítészetében
méguralkodó volt.
A míívészettörténetiszakirodalomban
találkozhatunk annak említésével,hogy 189ó.
b an p á|yázatot írtak ki n eoló g zsinagő ga tew ezésére lJjpesten) s aZ első díjat és a megbízást
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Böhrn Henrik és Hegedüs Armin nyerte el akik három éwel később az újpesti városházát
tervezték.A hitközségi iratok és visszaemlékezések azonban nem tudnak ilyen tenpá|yázatról. A Berzeviczy utcai tekintéiyes méretű zsinagóga felépülteután ttz éwel annak nem is lett
volna értelme. Hogy az eredeti épületet a
Böhm_Hegedüs szerzőpáros tervezte vo|na, az
l<lzárt,hiszen ők csak 1890-ben,illewe 1891-ben
szereziek diplomát a budapesti Mííegyetemen.
A rendelkezésreálló iratok, iliewe viszszaemlékezések
alapján a hitközség vezetői szerint a zsinagóga együtemben épültmeg a jelenlegi formában, de a míivészettörténetielemzés
aztmatatja, hogy a n}'ugati homlokzat az épiJlret
későbbi stílusú.Az egykoru épí.
többi részénél
tészeúsajtóból ésa teÍneZő bagy atékábanfennmaradt iratokból lehet tudni, hogy 1909-ben
Baumhorn Lipót bővítette aZ épületet.A '}.gati rózsaablak mérművénekformája ismétlődik a Baumhorn által 1908-1909-ben épített
Aréna úti zsinagógán (Budapest XIII., Dózsa
György út 55., ma Sportcsarnok),illewe a ma
már nem ál|ő, t907 -ben épült makói zsinagő-
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gán, utóbbi helyen a körablakot övező, vorös
téglacsíkis megjelenik, amely a vállvonal kiemelésenélhil fordul át.
I944-ben a zsinagőgát kifosztották' űjjáépítésérel946-ban
került sor. Aháboru előtt meglévő, afőbajő feletti, eredetileg
kazettás mennyezetet anyagi
okokból a mai napig nem sikerült helyreállítani.
Akarzatok fafödémei olyan mértékbentönkrementek, hogy - az öntöttrlas oszlopok fe|haszná|ásával _ azokon felülbordás monolit vasbeton
födém készült, fa járőfeIn|etekkel.A zsinagóga
dél felé megnagyobbíton kertjében 194748ban emlékművetépítettek.
Ha az épületegyüttest megtekíntjük, a
Berzewc'zy utca ésa Jőzsef Attila utca sarkán a
mártíremlékművet látjuk, ame|yhez a Berzevjc,4, utcában kovácsoIwas kerítés kapcsolódik.
Közvetleniil a kerítésmögött, az ld,ár terében
szabadon áI1a zsnagóga. A zsinagőgátóL észa|<ra
az l9I2-ben épültrabbilakás található, amelyhez
a zsidó szeretetotthonnak a Liszt Ferenc utca
sarkán a legutóbb, 2004-ben átadott épületszárnya csatlakozik.
A téglalapa|aprajzú'zsinagőga rövidebbik
oldalával néz az utca felé.A reprezentatívfőbejárataz átellenesoldalon, a kert hátsó tészénnylik, úgy,hogy attól öt méterrea szomszéd|akóház kerítésfalahúzódik. Kérdés,hogy milyen
szempontokaIapjánválasztottaahitközségeztaz
előnytelen fekvésűtelket. Megjegyzendő, hogy
azemlítettgalgócizsinagőgaishasonlódiszpozíciójú. A bejárat ugyan rejtve van, a zsinagőga
mégisharmonikusan illeszkedik kisvárosias környezetébe,Zömök tornyaivalúgy emelkedett az
egykori földszintes épületekfolé, hogy je\eztea
kultusztemplom-funkciót, de méretei nem
nyomták el a szomszédosházakat. A hagynasisakkal koronázott tornyok közön díszes keretű
körablak ta|á|batő,amely a|att magyarul éshéberül olvashatő Ezsaiás próféta könyvének egy
mondata: ..Az én házam minden nemzet ima.
háza, ígyszó\azÚr.Esaj 56,7,,'
Az 1885-Bó-ban épültutcai ésoldalhomlokzatok stílusaa romantika'..fé1köríves''
változata, korabeli németelnevezéssel,,Rundbogenstil''.
A falakat vörös és sárga téglából rakon, átlós
taszterí3,minta díszíti, A párkányok, nyílás.
keretezésekésa tornyok felső szintjénmegjelenő
falsávok vakoltak. Bizonvos források szerint. a
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bőűtés során - tehát a 20, század elején_ épült
hátsó homlokzatonmár atago|őelemek is téglából késziiltek, a keletinél nagyobb rózsaabIakot
k&ács díszíú.
Az igényesebbanyaghaszná|atarra utal, hogy a ma a|ig |átható belső homlokzatot főhomlokzatrrak szánták. A nyerstégla
mintázata követi a másik három homlokzaton
meglévőt, csupán a fa|mezők át|ős rácsozata
síjrííbbkissé.A nyíláskeretek, párkányok és az
otomzatviszont ittmár a késői historizmus formau|ágát mutatják.
A belső tér|<sa|a|<ttása
a Dohány utcai zsinagóga elrendezésétköveti. Az épület háromhajós' oldalkarzatos elrendezésűcsarnok. A mellét'hajók végeibentalálhatók a |épcsőházak.Bizáncias fejezetíiöntötwas oszlopok fóidszinti son targa a karzatot, amelyen ritkábban elhelyezett lgyanilyen oszlopok támaszgák alá - keresztbe fordított öntötwas ..vállkövek'' közbeikatásával - a kétszintűmennyezetet. Az oldalhajók fölötti félnyereg és ezek foIy,tatásában a
főhajó feletti nyeregtető ÍőáL|ásai ugyancsak
ezeken az osil"opon n1rrgszanak.KülSő megjelenésébena tető egységesnyeregtető képétmutatja. Kereszarányban a teret monumentálisan
tagoió, félköríves hevederek feszülnek, a hosszirárryíl acélgerendákatpedig az alső két szinten
levőknél kisebb, azok minden második osz|opá.
nak folytatásábanhasonló kialakításúszerkezetek
támasztják alá. A nemesen egyszerű,oszlopokkal
és ívekkel díszítettfrigyszekrény fuggőnyét az
épület I99 6-ban történt felujításkor készítették.
A fuggöny feleti ír"rnezőbena törvén1táblák láthatók, kétoldalt kisebb fiilkék keretezik a kompozíctőt, A frigyszekrény feletti karzat vo|t az
orgona eredeti helye, de az l9l}-ben felállított
hangszer l944-ben elpusztult. A jelenleg használt - a kecskeméti zsinagógábó| szártnazó - or_
gona a szemben \evő karzaton áll' A bimát, azaz
aTőra felolvasására szrigáló pódiumot finoman
tagolt rács határo|ja, amely az 1909-es átaLa|<stás
idejénkészülheten'A tóraszekrénykorüli padok
Hajós Nfréd tervei a|ap1ánkészültek az ,3jpestl
Eichel Dezső Minerva famegmunkáló ésfaárugyárában,I946-ban. ,
A zsinagőga Qgest egyik első Íeprezentatív középülete volt. Epítészetimegformálásának magas színvonala már az 1880-as években
jelezte,hogy az ipari peremtelepülésönálló kulturális arculatúvárossá szándékozonválni, mint
ahogy ez a 20. század elejéremeg is valósult' !

Kiizlemények
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Kende Rezső dr. l tZ l928-as olimpia tornász
részffievője

Kende Rezső kétszeresen is
kötódtk U;pesthez: egyrészta
Könywes Kálmán Gimnáziumban tanult, másrészt az
UTE tornásza volt. Kétszeres ,,csúcstartó''is: 9ó évesenő a lesidősebb
Könywes-di ák (1927 -ben érettségize|t), va|amint az 7928-as amszterdami olimpián részt
vett mag'Varsportktildöttség egyetlen é|ő tagja'
A Kende család Rákospalotán lakott. A
szülők Rezső fiukat az elemi iskola elvégzése
tán, I9I9-ben az újpesti Allami Főgimnáziumba iratták be, ahol Szetey Endre volt az
osztály{őnöke'
Nagyon jó képességiíosztálytársai voltak. Kc;zttik volt Major Tamás' a későbbi Kossuth-díjas színész,a Nemzeti Szinház színésze, igazgatója, főrendezője. BéI|Béla meteorológus lett, a Magyzr Tudományos Akadémia tagsa, a Magyar Meteorológiai Társaság
elnöke. Claus Alajos Kossuth-díjas kohómérnök, a hazai vaskohászat meghatározó személyisége volt. Pastinszky Isw7n híres bőrgyó.
gyász szakorvos lett, több mint ötven évenát a
budapesti Központi Katonai Kőrház munkatársa, osztá|yvezető főorvosa. Kende Rezső
legjobb barátja ZstÍfl<aViktor volt, aki tízszer
nyett orszáeos bajnokságot rudugrásban, a
berlini olimpián a hatodik helyen végzett.
|929-ben Kende Rezsőt felvették a
Postára, gyakornokként a szolnoki postahivatalhoz osztották be. Rövidesen a tofnaszövetség kéréséreDemény Káro|y á||amtitkár, a
Posta vezérigaz gatőja áúte|yezte Budap estre.
52 éig, 1981-ig volt a Posta alkalmazo$a.
Számos munkakörben dolgozott, többek közóttatávbeszé|ő-igazgatóságon,azanyaghivatalban, a központi kábelüzemben, a jogi és
igazgatási osztályon. Részt vett a sokkötetes
postai árjegyzékszerkesztésében
is.
Tanulmányait aPázmány Péter Tudományeg'yetemen folytatta, ahol t93 3 -ban szerzett államtudományi doktoránrst.Tava|y _ egy
Kiizlerrlények

nag'yon szép tinnepség keretében - vette át a
jogutód eg.yetemen' azELTE-I
rubin diplomáját. A jogi doktorátus megszerzéseután elvégeztea postatiszti tanfolyamot is.
A gimnáziumban Zsigmond Géza testnevelő tanár ismertette meg a szertoÍfiáYal.
Természetesen már e|őtte is sokat mozsott. és
ktilonféle,,torn agyakorlatokat'' végzett"rákospalotai kertes házuk udvarán, a szőnyegporc|ő
rudat, az akác- ésgyümölcsfákat haszná|va tornaszerül. Ezeken gyakorolta a fiiggeszkedést,a
kelepfelhúzódást, a térdfellendtilést.A Könyvesben végzettkomolyabb felkészülésésintenzív edzések után, hatodikos gimnazistaként
vett részt e|őször a KISoK-versenyen. 192óban azután az országos kozépiskolai bajnokságon összetett egyéniben ésnyújtón első, korlá.
ton második lett, |927 -ben összetett egyéniben a második helyen végzett.Iskolaicsapatuk
mindkét évben bajnok lett, s a városnak szer.
zett dicsőségjutalmául Ujpest város tanácsától
ezüst babérkoszorútkaptak.

Dr. Kende Rezső
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Erettségi után több társáva| az UTE
tornásza lett, ahol Zsigmond Géza tesmevelő
tanár ésBékéssv
tornász olimpikon ve' Gvőző
.r
'",,
r
zetésévelsikeres' jó| do|gozó szakosztáLy aIakult ki. 1927 -benbekerült az o|impiára készülő
válogatott keretbe, ahol 19 évesenő volt a legfiatalabb.
Az amszterdami olimpián nem szerepeltek sikeresen. Csapatuk életkorátlaga magas volt, hárman 34 és40 év,négyen22 és30
év közöttiek voltak. Ezenkívül a világháboru
óta ez vo|t az első világvefseÍI}l amelyen csapatuk indult, ésnem rendelkezett nemzetközi
tapaszta|atokkal. Legjobb egyéni tornászuk
Pelle István volt, aki négy éwel később két
olimpiai bajnokságot nyert. Amszterdamban
Kende Rezső volt a csapat második legjobbja,
de ez is csakaz 57. helyet jelentetteaz összetett
egyéniben.
Idehaza az UTE csapatával l928-ban
és l929-ben egyaránt másodikak voItak az
összetett csapatversenyben. osszetett egyéniben harmadik ésnegyedik helyen végzett,és

ktilonboző szereken további öt harmadik he|yezéstért el. 193O-ban át:igazoltaz IJTE-bó1
a Postásba. A luxemburgi viiágbajnokságon
már a Postás versenyzőjeként vett részt, ahol
csapatuk a negyedik helyet szerezte meg. Ez
volt a Postás SE első viiágbajnoki helyezése.
Munkahelyi elfcrglaltsága' eg.yetemi tanullrnányai és a családalapítás rniatt a későbbiekben nem tudott kellő intenzitásű' edzésmrrnkát folytatni, de néhány évig indult még
aiacsonyabb szintíí versenyeken. Az aktív
tornázás befejezése után a szakosztá|y.vezetőségében dolgozott, az I940-es évektől
több mint 50 éven át bíráskodott. A
bíráskodást 92 éveskorában hagyta abba. A
Postás Sportegyesület nem feledkezett eI ró|a,
a napokban is résztyett az egyestilet 105. éves
kózg1íi|ésén.
Kende Rezsőnek négy gyermeke van,
köZülük a két fiú ktllfoldon, akét|ány idehaza
é1csaIádjával. 12 unokáva| ajándékozták m€g.
Felesége halá|a után újra megházasodott' második felesésévelél több mint harminc éve' !

Á Kiinyaes Iűíhnón Giruntízium totltlíszcsapata (Kelld,eRezső az első sarbanjobbl.a)
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P. Szaló MprtNoa

A legrégibbkönyv...
A Könywes Kálmán Gimnázium kön}'vtárának fé|weőtzött
kincse Pápai Páriz Ferenc latin-magyar, magyar_Iatin szótfua. A könw maidnem 300
éves,1708-ban nyomtatták Felvidéken, Lőcse
uárosában, Brewer Sámuel nyomdájában.
Irója, a hírneves nagyenyedi professzor, Pápai
Páriz Ferenc kora egyik legjelesebb tudósa
volt. Pax Corporis (,,A test békéje,,,1690) címíí munkája az első nyomtatott orvosi könyw
volt Magyarorczágon.
Tanulmányait Gyrrlafehér*árott, Marosvásárhelyen, Kolozsvárott ésNagyenyeden
kezdte, majd 1672 tavaszán kiilföldi.útra indult. Lipcsében, Bázelban orvostudományt,
Hei dei b er gb en b öl csészetet ha||gatott. Haza téréseután Apafi Mihály erdélyi fejedelem a
nagyenyedi kollégium orvosprofes szori székét
|<lná|ta fel neki. A kollégiumban tanított
görög nyelvet, bölcseletet éserkölcstant' valamint orvoslást éstermészettudományokat.
15 évi kemény munkával, 1690 és 1705
közott készítette el latin-magyar szőtárát,
amely Dictionarium Latino-Hungaricum címen 1708-ban jelent meg. Elete végéigdolgozott a szőtár magyar_latin kötetének meg1rásán.
Utolsó éveiben megvakult, így dlktá|ta feleségénekszőtárát, de művétnem tudta befejezni.
Ez a munka a mai napig egyike legalaposabb és legbőségesebb latin szőtárainkaak,
aZ ewetemi|atintanításban ésa nagyközönség
értő |atin nyelvhasznáIatában mindmáig pótolhatatlan segédkönyw. Alapvető fontossá gú a
művelődéstörténet számára és a nyelvtörténeti kutatásokhoz is'
Nem tudjuk, hogy a kötet milyen
körülmények kozött került könyvtárunkba. A
tulajdonbé|yegző alapján megállapítható,
hogy nem volt más könyvtár tulajdona, tehát
magánszem é|ytőI jutott hozzánk, valamikor
1908 és |92I között. Az eredeti, sötétbarna
bőrkc;téssérült volt, ezért 2003-ban a Nemzeti Kulturális Alapprogtam pá|yázatának segítségévelrestauráltattuk a művet.
Közleménvek

A címlapon PápaiPáriz Ferenc jelmondata is olvasható: ,,Opere et veritate'', 'Cselekedettel ésvalósággal''. A kötet első, terjedelmesebb része a latin-magyar szőtárrész. K'jlön címlappal, de egybekowe a magyat-|atln
rész ezatán következik. A kötetet Tsétsi János
sárospataki professzor rövid nyelvtani, helyesírási összefoglalása zárja' A magyar szőtárrészben j,őL |áthatő, hogy egy-egy sző hány
alakban fordult elő, milyen továbbképzett formái voltak akkor ismertek.
Nemcsak a nyelr,történészek számára
érdekes olvasmány ez a szótát, aZ intetnetet
böngészve azttalá|iuk, hogy ma is hivatkoznak
rá. AMagyar Olajipari Múzeum honlapján találunk utalást erre a műre, s ebből tudjuk,
hogy a ,,kőo|aj'' sző llrlár a 16. században is
ismert volt. tr
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Egy eltííntépiilet emlókei
200+ februárjában ismét
egy szép újpesti épülettől
kellett búcsútvennünk. A
Baross utca 84-86.-banáiit
neobarokk stílusúlak(;ház_
tól, mel}mek egykori tulajdonosa Mocsáry
Nándor gyáros volt' A kor legdrágább anvagaiból és a lehetó legjobb minőségben építtetett villa utcai homlokzatán |áthatő amorettek Mocsáry fiait (Nándort és Györgyöt)
mintázták. A családi hagyományaik szerint,
1938-ban épült polgárházhoz 800 négyszögöles telek taÍtozott) melynek hátsó felén a
és Fémöwözetek
Metallum Bronzöntöde
Gyára múködött. Az átlagosan 20 főt foglalkoztatí kisüzem elsősorban a Tungsram Rt'
számára gyártott pr ecíziós fémöwözeteket, de
közvetlen európai exportra is dolgozott. Legjelentősebb partnerei között volt a Bugatti

gyár, melynek világhírű arrtóihoz ktilönleges
csapágyakat gyártott a cég.Az ifiabbik Nándor a mérnöki gyakorlati ismereteket is
o|aszországban szerezte, majd áwette édesap1átóLa gyár irányítását. Uzemüket 195l-ig
vezethették, az áIlamo'sítás után családjukat
kitelepítették.
A vállalat sikeres működése nagypolgári miliőt biztosított Mocsáry Nándoréknak.
J övedelmüket j ótékon'vsági ésművészetpártoló célokra is felhasználták. Villájukban sokszor
volt vendég többek között Berda Jőzsef és
Somlay Artúr. Emeleti erkélyiikről,,,páholybó1'' tekinthettékmeg azUTE mérkőzéseit.A
szomszédságtöbb területen is szoros kapcsolatot eredm ényezett a sporte gyesülettel.
L gyár egyik szakszervezeú veietője
például egyben azUTE társadaimi vezetőségénekis tagja volt. !

A Moaór1 uilla ésa Metallum
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Dn. Krusre GyÓncy

Lz őszi etdő díszei, a gombák
A csapadékosidő beköszöntével egyre nagyobb számban jelennek meg a gombák azűjpesti erdőkben ésréteken.A színpompás őszi lombozat mellett a
föld felszíne folé.emelkedő változatos megjelenésűtermőtestek is a nyugovőra térő természet hírnökei. Az é|őw|ásmodern rendszerében
a gombákat ma már nem a novények közé,ha.
nem egy teljesen hilönálló országba soroljuk. A
növényekől eltérő módon a gombáknem képesek szervetlen anyagokból felépíteni testanyagaikat a napfény energ;ájának fe|hasznáLásávaI'
Eletmódjukat tekinwe lehetnek élősködők, holt
Szervesanyagokkal táp|á|kozók. ésszoros együtt.
élésben,szimbiózisban is élhenrek más élőlé.
nyekkel. Testszerveződésiikiehet egysejt(í,fonalas éstelepes. A telepes szerveződésűtermőtestek a talaj és a ktilönböző
elha|t és élő növényi
részekben tenyésző gombafonalak tömegéből
fejlődnek ki. Kirándulásaink során leggyakrabban a valódi gombák törzsébe sorolt fajok termőtesteivel találkozunk, amelyek a tömlősgombák
vary a bazidiumos gombák osztá|yábatartoznak,
A tömlősgombákkózé soroljuk a gombafajok mintegy kétharmadát. A legfejlettebb
termőtestíí tömlősgombák a kucsmagombafélék családjába tartoznak. Ezek termőteste ka|apszeríi'süvegre és tönkre kiilönül. A Farkaserdő homokos részein gyakran találkozhatunk
eg1.rkképviselőjükkel, a szürke papsapkagombáva| (Helaellalacunosa)(1. kép),amelynek szürkésbarna színű tönkje valamivel világosabb a
kalapnál. FIúsatörékeny, fehér' Étk."Z,.",,"*
használható.
A bazidiumos gombák jellegzetes spóraképző szervükről kapták a nevüket' EzekakaIaposgombák termőrétegébenhelyezkednek el'
ésróluk fíiződnekle a gomba szaporítósejtjei,a
spórák' A szél szárnyán terjedő spórákból a
nedves talajon gombafonalak (micéliumok) fejlődnek, amelyek szövedéke képezi azújabb termőtest a|apját' Ismerkedjünk meg néhány Íajukkal, amelyek Ujpesten is sokfelé előfordulnak!
Közlerrlények

A Farkas-erdő Legveszélyesebbgombája
a gyilkos galóca (Amanita pballoidu) Q' kail.
Enyhe, csapadékos időben a lakótelep-közeli
bokros részekenjelenik meg tömegesen. Kalapbőre fehér,zöldes vagy zöldes-barnás színezetí3.Akalap formája eleinte gömbölyded, majd
kiterülően lapossá válik. Tonkje és lemezei is
fehérek,ami lehetővé teszi az erdőben szintén
gyakori csiperkegombáktól való elkiilönítését.
A gyrlkos ga|óca tönkjének alsó részénbocskor,
a felső részéngallérvan.
A fatönkökön csoportosan nőnek a köZepes termefíí, mérgező kénvirággombák (3.
kép).Kőzös jellemvonásuk a lemezek zöldes árnyalata.A sárga kénvirággomba (7ypholomafascicular) lemezei a kezdeti zöldes kénsfugábó|
o|ajző|dre, majd zöldesbatnára vá|toznak a termőtest öregedésével.
Lz erdő lcilönleges gombája a gyakori
csillaggomba (Geastrum sessile)(4. kóp), amely
többnyire fenywesekbenterem' de lomberdőkben is előfordul. A nem ehető gomba csillaghoz
hasonló formája úgy alakul ki, hogy a termőtest
ktilső burka sugárirán1ú szeletekre hasad. Ha a
csillaggombátwz éri, akkor a termőtest sugárkán1,u szeletei újra összecsukódnak, ésmegvédik a termőtest belsejébenelhelyezkedő spóratömeget a tít|zott nedvesedéstő|'Ezt a jellegzetes' eg.ymás után többször is kiváltható
higroszkópos mozgást a teljesen l<tszáradt,már
elhalt gomba is jól mutatja. !
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A legidősebb Fábián fiú
Két és fél ér,esvoltam
akkoriban.
Mégis teli vagyok
emlékekke1.
Látom nagyanyám el.
vékonyodó száját, ijedt szemét,látom, ahogy
kendőt terit magára, s hallom, amikor azt
mondja: elmegyek sóért, cukorért' Látam az
égigérő lángokat a kétsarokny'iralévő győwszertárban, hailom a szüntelen robbanásokat,
ahogy a tíáz, eg5rmásután, eléri a vegyianyagraktárakat. Látom a szormszédékkét kamasz
fiát, ahogy egy hatalmas fekete zongorát cipelnek a pincébe. S látom, tisztán|átom azt a
fáspincét, ahová mi is leköltöztünk
néhány
napra, amikor a harcok a leghevesebbek voltak. Látom aZ asszonyokat, petróleumfőzőn
melegítik az ebédet,a Íérflakat,akik farönkön
ülve ultiznak az imbolygó lámpa fénykörében,
s a szomszéd feleségét,Ildikó nénit, aki Cho-

pint játszik egy u;.pesti kertes ház aiatt, s a
zangorát vékony szénporréteglepi be. Aztán
haliom apámat és nagyapámat, suttogva, fojtott hangon beszélneka konyhakredenc meliett, apám Kossrrthot szív, nagyapám Nikotex
Munkást, az egyikaztmondja, nincs mód várni tovább, a másik, hogy ezt a beteg gyereket
pedig nem lehet áwinni a határon, tegnap is
harminckilenc fok volt a láza. Aztán egy kórházi ágyat látok, éterszag vafi, s a torkomban
hatalmas, véres ly'uk tátong: most már nem
lesz semmi baj, mondja egy aranyhajílnővér,
ésszeretettel végigsimít az arconton.
Ilyenekre emlékszem. Megmagyarázhatatlanul, de mégis' Pedig valóságos emlékem nem lehetrre, s ezekről a napokró| aztán
senki nem beszélt hosszú éveken át. Apám
mégiscsakátment a határon az utolsó pillanatban, egy é,,,tizedmúltán 7áttam legközelebb,
aztán íW is, ér,tizedenként:s bár mindketten
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Közlernények

akartuk, nemigen tudtunk már mit kezdeni
egymással. A szomszédaink elköltöztek, a
nagyszüleim pedig, akikkel ott maradturtk az
ujpesti házban, végleg magukba zárták a kiilvilág történéseit. Talán mert féltek,talán mert
megöregedtek, talán mert azt gondolták, jobb,
ha magam tanulom meg, mi vár odakint. Es
mégis' akkor is, a hallgatás hosszú éwizedeiben, cseperedvén,emlékszem mindezekre: elkopott félmondatok, tétova gesztusok, kettétépettfényképekromjain építvefel magamnak
ezt az időszakot'
Aztán jott az a vasárnap. Hawanvalahányban.
Tudni kell, hogy régen a házunka|
szemben volt egy kocsma, mint egy falusi fogadó, olyan. (Az egészIswántelek elégfalusias
volt még akkoriban.) Egy nagy helyiség, pléhpult a csaposnak, kockás terítővel letakart faasztalok, a falon mííködési engedély, két okle.
vél, egy vándorzászló meg egy néprádió. oldalt kijárat az tdvarta:lengőteke- és snúrpálya, orgonabokrok, le egészena vasútig. Ebbe
a kocsmába járt a nagyapám vasárnaponként,
ebédután. Volt egy tórzsasztala. törzsbarátokkal, megittak egy sört, és kártyáztak kicsit.
Egy-másfél órát maradt ott általában.
De ezen a vasárnapon nag'yon nem
akirthazajőnni. Nagyanyám egy idZ. lrcánrám
szólt, mennék át figyelmeztetni az agg családfőt kötelmeire.
Nem volt valami háIás fö|adat, gondolhatják, Vonakodva indultam el. Am amikor
beléptem a kocsma ajtaján, azonnal éreztem,
hogy valami ktilönös, megható rítusnak lehetek a részese.
Pedig akkor még nem tudtam, hogy a
legidősebb Fábián fiú jött haza. Aztse tudtam,
honnan is tudhattam volna, hogy a börtönből
jötthaza ez alegdősebb Fábián fiú. Meg azt
se, hog'y ezeka Fábián fiúk, voltak vagy hatan'
tizenéveskölykök öwenhat őszén, résztvettek
eb b en - abb an. S zalad gá|tak, r a gasztgattak, agi táLtak,ilyesmi. Meg azt se, hogy akkor elvitték
őket mind. A kisebbeket elengedtékaztán egy
idő után, de a legnagyobb, az rengeteg sok
évetkapott. Mondom, ezeket mind nem tudtam én, a Fábiánék nehéz sorsú, csöndes emberek voltak, ott éltek az utcánkban, a Fábián
néni mosni jártházal{to4 egyszer volt nálunk

Kijzlemények

is, mikor nagyanyám betegeskedett, kapott
néhány régi férfiruhát, melyeket még apám
hagyott itthon, majd csak jó Leszvalamire.
Ez volt, amit tudtam.
Látni meg azt |áttam, bogy az egytk
asztalná| egy szürke arcú, munkáskíilsejű férfi
ül, előtte sör, a többiek felé fordulva, a maguk
helyén. Egyetlen szó nem hangzik el, amikor
a korsók kiürülnek, a következő asztalnál emeli föl valaki akezét, S a csapos mindenki elélerak egy újabb korsóva|.Igy, hatalmas, súlyos,
ünnepélyes csöndben, órákon át,
Megköviilten álltam a kocsmaajtóban,
ahová nagyapám egyetlen tekintete sze1ezett)
s néztem ezta szomorú, férfias, maryar ünnepet, október táján ma is gyakran eszembe jut.
- Mi is történt? - kérdezem nagyapá_
mathazafe|é.
_ Egyszet majd elmagyarázom - ölelte
át a vállamat'
De aztán nem került rá sor. soha. D

Á KiiryaesKíhnón Ginz,ntízium,
1956.noaember5-én(Fottík:Dr. PaulusAlajos)
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Hmnexrx Lnszl-ó

Fekete János gróf
Amennyibe'' Újp..t
"gykori területének birtokosairól esik szó, minden lokálpatrióta a Károlyi család
jeles tagjaira gondol. Kevesebbet említjük ugyanakkor a Galánthai Fekete
grófokat, pedig egykor ők uralták ezt a vidéket.
A család felemelkedése Fekete György
nevéhez kötődik, aki királyi ü5wéd, majd személynök volt. 1750-ben iktatták be megyeri,
palotai ésfóti birtokaiba. MáriaTerézia kegye
kilenc éwel később grófi raÍIgÍaemelte. Karrier1eezt követően is töretlen volt: alkancellár,
maid országbíró lett. Fóti birtokán alig tartőZkodott, csa|ádjáva|együtt Bécsben élt, ott neveltette az |74l-ben, csabrendeki birtokán
született, János nevű fiát is. ,,Atya, az ország
bírája, gondos neveléstada néki, de íly lélekkel
bírni nem könnyi, nem oda mennek' hova ünni akarják' hanem ahova menni önmaguknak
tetszik'' _ irta rőla Kazinczy Ferenc.
A nehezen zabo|ázható frű'175+57 között a bécsi katonai akadémiahallgatója volt, a
Theresianum padjait koptatta. Apja lavánságára előbb civil pályán próbált érvényesülni,Pest
meg.ye táb|abírájalett. A csendes.tevékenység
azonban nem elégítette ki, így a férfrvá érett
Fekete János gróf |7 67 -ben katonatiszti páIyá-

FeketeJdnosg"óf arcképe
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ra lépett. A következő évben már alezredesi
rar'gra emelkedett. A császári hadsereg kötelékében a tisztek békeidőkre iel|emző életétélte.
Éjszakákba nyuló molato"ások, gáláns és kevésbégáláns kalandok jellemezték ezt az időszakot. Végül a hadipénztárral szemben fennáI|ő tartozása miatt l779-ben a n7rugdíjazását
kérte. L ovasgenerálisi címéthaIáIáig vis elte.
A,,nagyon elmés,nag.yoneleven éslelkes ember'' latinul, franciául, németül és olaszul is kiválóan beszélt,sőt írt is. olvasottsága
révéna felvilágosodás eszméinekhatása a|ákerv|t, I767-ben _ még a maryar felvilágosodás
úttörőj énektartott B essenyei György fellépése
előtt _ levélben fordult Voltaire-hez. Hozzá
címzett soraiban sajátos módon védelmébe
vette Ausztriát és Kaunitz kancellárt. Levelezőpattnerét azzal á|tatta, hogy eszméit Magyarországon tárt karokkal fogadnák, ha nem
lennének tilwa. A verseit elkiildte bírá|atra a
kor szellem őtiásának, tekintélyes mennyiségíí
tokaji bort mellékelve ajándékként.Kazinc,zy
később csípősen jegyezte meg, hogy Voltaire
jobbnak ta|á|taa grőÍborát, mint a verseit'
Az arisztokata költő első verseskötete
1781-ben jelent meg, Genfben, Mes rapsodies
címmel. Ezt követően név nélkiil' és francia
nyelven, egy hangulatos könywet írt Egy bécsi
é|őképvázlata címmel.
Irói tevékenységével
fel nem hag;ruahamarosan politikai pá|yára lépett. II. József halálakor a nemzeti eszme szo|gá|atába á||t. Az
Arad meg.ye követe1790-es országg5rí3|ésen
ként a radikális nemességhezcsatlakozva a magyar nyelv ügyét támogatta, filantróp elveket
vallott. A jobbágykérdésselkapcsolatos vitában
eg.yenesena ftancia forradalom eszméit hangoztattai,,egyik ember úgy, mint a másik szabadon (értsd:szabadnak) született''. Egforma
kulturális jogokat szánt Magyarország minden
magyat ésnem mawaÍ lakosának.
A gróf Pest megyei birtokaival keveset
törődött. Egy 1B 10-bő| származő leírás szerint
a főa birtokközpontban egy kicsiny, kastély
fotná1ú' épület állt, boltozott helyiségekkel.

Híl,es újpestiek

Ezt akíríát még Fekete Györgv gróf építtette, akkor szellemes egréniségvolt, aLa magát űjí_
miként azt a katol1kus templomot iS' amelyet
tónak vallotta. Sírfeliratát így foga|mazta megi
barokk stílusban emeltek' A Szent György nevolt jobb ízlésnekminálunk kezdője
vérekeresztelttemplom ot 1779.ben szentelték 'ó
Régi babonáknak első nevetője
fe|. Az építtetőhalálakor, 1788-ban az örökös
S ámbár el nem érteParnassus tetejét,
János grőf itttemettette e|apját.
Mégis kóstolgatta Muzsák tisztább tejét,
A többnyire Bécsben tartózkodó fölAzokkal, kik őtet most tudják haladni,
desúr Fótot, Palotát és Megyert brérbeadta.
S szint azértnevénekfenn kéne maradni.''
Es}nk bér|ő)e az a Batthyány hercegprímás
volt, akinek a nevéhezfűződ|k a Pest városától
A gróf 1803.június2t_énhalt meg. Fiábérelt területen később létrehozottVárosliget
ra örökségként tetemes adósságot hagyott' Sírterve. Fekete gróf csupán egy kicsiny birtokkövének ta|apzatára |<tgyőt far agtak, valamint
testet tartott fenn magának a Duna mentéÍi, egy repkénnyel körülfont vázadíszt, melyre
ahová nyara|őt építtetett. Mivel az épi|et
szomorkodó női a|ak támaszkodik. Atyja mellé
nyom nélkÍil elpusztult, ezért a pontos helyét
temették' a Szent György templomba. Utóda,
nem lehet meghatározni.
Fekete Ferenc gróf nem |<ivántamegtartani
Bécsi rezidenciáján annál igényesebb itteni birtokait, ezért azokat eladta Csekonics
életet élt. Fia mellé kiváló nevelőt szerződteJószef ezredesnek.
tett, azt a Koppi Károlyt, aI<lI784-tő1 a pesti
A jelenlegi fóti templom alapjainak ásáeg.yetemvilágtörténelem-tanára volt. Továbbsakor, 1,847áprl|isában a Fekete grófok sírboltra Sem hagyott fe| az írással,epigrammái a né- ját megbontották' majd hamvalkat az újonnan
met hatáSt ésGvadányiJózsef költő befolyását
épült altemplom utolsó kriptafiilkéiben helyezmutatják. A passzióból verselő gróf kapcsolatette el az al.rofi birtokos, I(árolyi Iswán. Gatot ápolt a kor költőivel, Horváth Adámmal,
lánthai Fekete János gróf emlékétazóta a sítMáqást Jőzseffe|, orczy Lőrinccel, Pécze|i
bolt bejáratáná| egy faragott portré őrzt.
Jőzseffe|.
Kapcsolatba került a maryar jakobinusok mozgal máva| is' A Martinovics-össze eskiivést felgöngyöIítő hatóságok egyik titkosrendőre 179l-ben jelentette feletteseinek, hogy Vas
ésZa|a megyékben FeketeJános gróf tábornok
ésFestetics György grófok szewezték az ura|kodóellenes rebelliót' A felelőssésrevonást elkerülve fokozatosan visszavonulia oolidkától.
1'796-tó|fóti birtokán' csendesmagányban élt.
Azírássa| azonban nem hagyott fel. Voltaire-nek két munkáját fordította Ie magyarca
(Az orleans-i szíiz ésA természet töwényeirőI
címííeket).Irt természetesensaját verseket is. A
hagyományos mag-yarversformában, a nég.yes
vagy páros tizenkettősökben írt költemények
Magyar munkáji cím alatt, kéztratbanmaradtak
fenn. Az ébredező mawar irodalom bírálóinak
ezt ij'zente:,,Méghaa killföld kigúnyolja, mégis
az e|ső Iépésnekszámít az előre vezető (lton'
Egy nehézkességbesüllyedt népet gyermeknek
kell tekinteni, akit hag1rri kell akármit elolvasni' hogy egyáItaIábanolvasson ésezá|ta|kedvet
kapjon az o|vasáshoz,,.
Fekete János alighanem maga is érezte,
A GenJben megjelent aerseskdtetcímlap1a
hogy nem kiemelkedő költői tehetség.UgyanHír.es újpestiek
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A magar tutőrségpalotlíja Bécsben

A császárváros' ahol egykor
paLotája állt a Fekete család.
nak is, a 18. század második
felében a mawar arisztokrácia igazi lak'helye volt. Bécs
utolsó török ostromát, 1683-at követően a város elvesztettehadászati jelentőségét.A védőfa|at fokozatosan elbontották. nvomvonalán
kialakult a Ringstrasse) azaza belvárost gYűrű,szerű"enkörbeöleIő körút. AÍB. századbanhá.
rom olyan uralkodó követte egymást, akik sokat tettek a főváros fej1ődéséért.
W. Károly,
Mária Teréziz és II. József egyarántjelentás
építkezéseketfolytattak, Az egykori komor
erődítmény, avár (Burg) barokk palotaegyütteséalakult, a korábban zártvadaskert' a Prater császári ajándéI<kénta bécsiek kedvelt
parkja lett. A kor legjelentősebb építésze,HtIdebrand számos barokk épületet emelt, közttik a Belvedere-t, Savoyai Jenő kasté|yát.
Kifejlődött a sajátosan bécsi barokk építészet,
A város lakossága egy évszázadalatt több mint
kétszeresérenövekedett (nvolcvanezer főrő|
száz|á|encvenö tezer l éIekre).
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Európa talán legelegánsabb vátosa számos' magyar vonatkozású épülettel
büszkélkedhetett, és ezek 1avarésztépp az
1700-as években születtek. MfuiaTerézta az
áIta|a éIetrehívott nemesi testőrsés számára
palotának is beillő kaszárnyát épittetett, a
városban működött
a Magyat Kancellária
mint kormányszék,II, Jőzsef uralkodása idején az itteni kincstárban őrizték a Szent Koronát is.
A magyar arisztokráciát képviselő családok palotákat tartottak fenn Bécsben,hogy a
császári-L<lrályi udvarhoz minél közelebb lehessenek. Az Esterházy, Battbyány, Grassalkovich hercegeken kívül számos magyar gróf
tartózkodott az év nagy részében Bécsben.
(Közismert tény, hogy Széchenyi István itt is
született.)
Fekete János is szívesebbenidőzött itt,
mint falusias birtokközpontján, Fóton. Hazafl'as érzeImei ellenére magát kozmopolitának vallotta. Francia nyelven írt élőképét
(Esquisse d'un tableau mouvant de Vienne,
1878)így is írta a|á. J

Kitekintés

Szorrósy Manrexrxn,

Egy újpestiw|á,g,árő
Gál Gáspár Tamás 1957 -ben
érettségizetta Könywes Kálmán Gimnáziumban. 196Itő| nywgá|lományba vonulásáig diplomataként dolgozott. Sok-sok évet töltött Afrika ktilonbc;ző
országaiban, de többször járt Azsiában is. Élményeit, tapaszta|ataitszámos cikke, tanulmánya mellett Afrikal Afrika! ésMit kell tudni Afrikáról? című köteteiben jelentette meg.
_ A Ki kicsoda? címíj lexikonből kider"iil,
bogt (}jputen született.
- Valóban itt születtem, de a szüleim
házasságkötéstikkor e gyszobás lakást béreltek
aYáciúti városi házakban a Gyöngyósi út sarkán. A háborut ott éltük végig' A világra való
rá ébred ésem ídős zakátó| kezdv e gyakorl atila g
a nagyszüleimmel töltöttem minden időt'
Milyen aolt a gterm.ekkori kapnolata
Ujpesttel?
- Nagyon kötődtem anyai nagyszileimhez, melegszívű emberek voltak' a naryanyám kiilönösen. Imádtam Ujpestre jönni,
ezért nagyon sokat voltam itt. Hétvégéken
mindig, szünidőben nag.yonsokat.
1951-ben elköltöztiink
a Gyöngyösi
út-Váci űtrőI az V. kerületbe, de én '53-tól
mindennap visszajártam a gimnázium miatt.
* A Könyuu Iűílrnón Girunázium sokak
szómóra életreszőlő ébnény.
_ Lz eIső időben nem éreztem jól
magam. Egy évbe került, míg megbarátkoztam a dologgal, fő|eg azért. mert nagyon jó
osztá|y volt a mienk, az ötvenes évek közepének W. b-je. osztá|ytársaim közül ismert a kerületben például dr. SzlobodaJenő,
al<l az Arpád Kórházban főorvos. Ha jőlr
emlékszem, huszonkettőnket azonnal fölvettek aZ egyetemre. Néhányan egymást
beszéltékrá, hogy menjenek együtt a míisza|<ta, elektromérnöknek tanulni! V"gy
hatan be is adták a jelentkezést. Mindegyiktiket fölvették. Most egy egész elektromérnökklub van aZ osztáIyban. Sinka
Jőzsef Márton jogot végzett, ő most a XIII.
kerület jegyzője'
Inter^jú

- I{urt Waldbeirn.mondta a diplornációről,
on hogtan lett diplomata?
hogt ,,nebézmesterség,,.
_ Gyermeklioromtól kezdve kiilönösen
érdekelt Afrika, a mawat vadászok könyweit
mind elolvastam. Számomra nem a vadászat
volt vonzó, hanem a mlliő, amiben ez az egész
történt, a környezet, az emberek. A legnagyobb hatást rám az ötvenes évekközepe táján
megjelent kétkötetes mű gyakorolta, mely két
csehszlovák vtazó, Hanze|ka és a Zikmund
gépkocsival megtett afrikai űtjfuőI szólt. Afrika a mesék v1lágában és a va|őságban volt a
címe' izgalmas fotók voltak a könywben. Akkor végleg szerelembe estem ezze| az egzotikus világgal. A gimnázium végénsokáig vacilláltam, hogy mi légyen velem' Közismert,
hog1r 1957-ben itt, a Könywesnél nem voltak
kellemes állapotok. Az épület jobb oldalát, a
városközpont felőli homlokzatot lerombolták.
A Íanítás részben az Arpád úti kulturházban,
részbenaz épi|et épenmaradt részébenfolyt.
F,Légzaldatott körülmények voltak emiatt, tépelődtem, bogy az ELTE-n valamelyik nyelvi
szakot Yagy aközgazdasági egyetem kiilkereskedelmi szakát próbáljam-e meg Aztán ú'gy
döntöttem, hogy a ktilker szakot vá|asztom.
akkoriban a
En voltam az egyet|en jel,enú<ező
Könywesből. Nagy meglepetésemre fölvettek.
Nem voltam ugyanis matematikus alkat, kínlódtam a gimnáziumban is vele, de a felvételim sikerült. Történelemből, a másik felvéteii
tantárgyból nag.yon ;.ól szerepeltem. Kitűnő
tanárom volt, Szarka Gyula, akinek szinte
minden szavára emlékeztem, így az a felvételi
is sikeres volt.
_ Mi történt az egteternután?
- Akkor aközgazdasági egyetemet végzetteknek jő néhány áI|ást ajánIottak. Az utolsó évelőtti nyáron az a|<konNDK-ban töltöttem el két hónapos gyakorlati időmet, a DIA
külkereskedelmi válFeinmechanik-optik
|a|atná|.Ez al<tvá|ővá||a|ata Zeiss Jena gyártmányait árusította a nag1wilágban. A kérdőíven első helyen a Metrimpexet jelöltem meg.
Logikusan adódott, hogy odamegyek. Másodikként megjegyeztem, hogy szívesen do|goz-
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nék a Külügyminisztériumban. Két és fé|hónap múlva kaptam eW táviratot a Külilg1nninisztériumból, hogy fárad1akbe. Ez augusztus
utolsó hetébenvolt. A hilügy szemé|yzetiosz.
tályán az előadő .közöIte, hogy én is rajta
vagyok azon a listán, amit a szemé|yzeti'asztály a kapott informáciők a|apjánösszeállított.
s megkérdezte, vá|la|nék-ernunkát szeptember l-jétől. Ekkor hozták|étte az afrikai rész.
Leget, az arab főosztá|yhoz csatolva' Volt már
ott egy franciás e|őadó, én lettem az ango|
nyelvű referens.
Eltelt két év,közben elutaztam eg'yszer
hosszabb időre Afrikába, maid ellnildtek családostul Ghánába, ahol három évettoltöttem el.
Minden pillanatát éIveztem,pedig nehézvolt,
mert ellátási problémák voltak. A végénpolitikai feszültség is érződótt. N"gy Szerencsémrea katonai puccs előtt kilenc nappal hazajöttünk.
_ Áfr,ika sok or.szógtíban
jdr,t. Kérem, meséhenaz élményeir"ől!
- Ghána után rövid időn be1ül elktildtek Kenyába, amely
a vllág egyik legszebb országa ma is, a problémáik ellenére. Nagy a tulnépesedés,
és a fővárosra már szinte rá se lehet ismerni'
Bűnözéssel fenőzőtt, nehezen elviselhető, de
az ország maga gyönyörű. Uganda is hozzánk
tartozott. Itt is kísérta szerencse' |97I. január
25-én a hajnali géppel utaztam vissza Nairobiba. Késő délutánhitetlenkedve hallsattam
a rádióban a híreket: Amin tábornok p..ccsal
megdöntötte obote elnök rendszerét. A
fővárost fedúlták, a szá|Iodát, ahol elutazásomig tartózkodtam, felgyújtották. Hazatérve a
minisztériumban gazdasági területre kerültem' nemzetközi gazdaságpolitikával foglalkoztam' egészenaddig, amíg Magyarországot
meg nem hívták a Vietnami Nemzetközi El7enőrző és Felügyelő Bjzottságba (1973).
Ossze kellett állítani eg"yStábot, a kiutazókat
ki kellett vá|asztani. A delegációnak volt egy
katonai ésegy politikai szárnya, az utóbbiba a
Külü g1'rninisztérium adta az enrbereket. M" gbíztak, hogy ezen az osztáIyon dolgozzak. Fél
év múIva váltás volt Saisonban. Elküldtek a
ma g.yar tagozat helye ttesie zetőj eként egy évre oda. Nngy kihívás volt ez a számomra. Mi
akkor már elszoktunk a harci za1októI, a bom.
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bázásoktő|' ott aztán sűríínlehetett iiyeneket
tapasztalni. Különös érzésvolt ülni a bizott_
ságban. Számomra a legfelelósségteljesebbaz
a kr;rlilbeltil három hónap volt, amikor én
voltam a taglzat idei gienes v ezetője' A megbízottvezető, aki nagyköveti rangban volt, nagy
jött ki, ésközben lshazautazott. A bikéséssel
zottságban vitázni kellett. rögtönözni
nagyon
sokszor, néha igen étzékenvtémákban. Diplomatának kiváló iskola volt, olyarr, ahol az
ember tanult is, ésmindjártvizsgázott is. Ha
most visszagondolok, életemeg.'viklegérdekesebb esztendejéttöltöttem Saigonban, Az év
elteltévelhazajöttenr, ésa bizottságot felügyelő VNEBO főosztá|v megbízott vezetője |ettem. De csak néhány hétig, mert kaptatn egy
telefont az akkori pártközpont kiilügyl osztáLyátőI, hogy ha lehet, akkor már holnap szíveskedjek átfáradni, meÍt ott fogok dolgozni.
Akkor mérlegelésrenem volt mód. Afrikával
foglalkoztam' nat|yon sokat tanultam. Két kis
könywecskét áIlítottarn össze, érclekességea
számomra annvi, hogy össze rudtam szedni a
gondolataimat a földrésszel kapcsolatban, s
kerek egésszéfcrniáltam őket. Mellette több
cikket írtam a I(ülpolitika című folyóiratba és
egyéb kiadványokba. Hívtak a tévébe,egy Afrika-sorozat kísérőszövegének megítására
kértek fel' Nagyon sokat utaztam, pl. tucatn},iszor jártam Angolában, elvetódtem olyan
helyekre is, mint a Zö|dfok1-szigetek, BissauGuinea, Benin vagy Mozambik. Az itteni
munka szakmai érdekességeabban állt, hogy
annyi információhoz jutottam hozzá, amenynyihez a Külü g1.rninisztériumban csak na g.yon
magas szinten juthattak. A következő megbízatásom- 1981-ben - Pekingbe szóIt, aköYetségelső beosztottja lettern. IGnát, akárcsak
Afrikát, ha megismeri, akkor megszefeti' és
visszavágyik. Nehéz helyzetbe kerültem, mert
nem beszélek kínaiul. Tanultam, de pusztán
az érdekességkedvéért.Egy öreg professzor
oktatott, akivel igen mélweható beszélgetéSeket folytattunk a kínai belpolitikáról, ésegyre
kevesebbet tanulgattunk. Irni nem tudok, de
az aprőbb dolgokat meg tudtam kérdeznl az
utcán. Nagyon-nagyon szép emlékeim vannak. Egy évbeneg.yszerkét hétre elmehettem
az országon belül egy áitaiam választott hely_
re. Kíkerestük, hogy mit érdemes megnézni
arrafelé,kit érdemes felkeresni, kértük a ktil-
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ügyet, segítsen megszeÍvezni a ta|á\kozőt. Igy
egyben munka is volt meg turistáskodás is.
_ Mennyire aolt szabnd ez az atazrís?
Mennyiben aolt iinóllő a rnozgtisuk?
- Mikor kiérkeztem, harminc város
volt látogatható. A kínaiak is rendeztek programokat, elsősorban a misszióve zetők részér
e.
Egyéb esetben aZ vtazást a China Travel révén kellett n-rcgszervezni. ők intézték a szá|lodafoglalást, ésmindenképpen foglalkoztatni
keilett egy tolmácsot. Mikor megérkezrünk, a
reptéren várt a tolmács, ésvégig a rendelkezésiinkre állt. Egyik-másik igen érdekes találkozás volt. Például először jártam Hangcsouban (itt valóban van egy ,,Teaház az a.Ügasztosi holdhoz''!). Egy olyan fiatalember tolmácsolt, aki állandóan Lukács Györgyről érdeklődött, ésláthatóan komoly ismeretekkel rendelkezett. Vissza kellett emlékeznem fi|ozőfiatörténeti tanulmányaimra, hogy egyá|ta|án
válaszolni tudjak neki. Mikor eljöttem, azígynevezett szabad városok száma százra növekedett, Kína nyitottabbá vált.
- Kína utón mi kiiaetkezett?
- Minőségi ugrás következett az é|etemben. 1983-ban hazarendeltek, éskineveztek nagvkövetté Mozambikba. Visszatérni Afrikába, ráadásul egy olyan pozíciőban, amely
rninden diplomatán ak az áIma! Ez a |étrateteje, ami a kiilföldi munkát i||ets,ez miniszteri
rangnak felel meg. N'sy felelősség. Mozam'
bik akkoriban polgárháború sújtotta ország
volt. Kiérke ztem valamikor november elején,
még karácsonyra el tudtunk menni egy kis leharcolt száI|odába a szvázjfö|di határ rnellé' de
1984 februárjára már nem lehetett a fővárost
elha g1mi,mert gyakorlatila g félkorívbenb ekerítettéka gerillák. Ebből további nehézségek
keletkeztek, gépkocsiva| már nem lehetett
kozlekedni, csak repülővel. Nagyon rossz gazdasági he|yzet alakult ki, azonban a környezet
ésa munka mindenért kárpótolt. A beosztással
1ár,hogy az embernek van egy elfogadható rezidencíá1a,meIy az én esetemben pontosan a
nag.yon szépmaputói öbölre nézett.Robbantgattak itt-ott, meg a bűnözés is elszaporodott,
mert romlott az eI|átás'Hozzám is betört egy
éjszakanyoIc feg1rueres.Szerencsére megálltak a földszintet aZ első emelettő| elvá|asztó
rácsnál. FIa nem állnak meg, akkor ki tudja,
hogy itt lennék-ema? Hajnalban átjött azBuInter,jú

ópai Kozösség szemben lévő épületének
é1je|iőre,becsengetett megnézni, éliink-e
még. Szóval ilyen is történt, de én egyá|ta|án
nem féltem. Afrika számomra azt is jelenti,
hogy soha egy pillanatía Sem voltak rossz érzéseim, nem féltem, igazábó| soha bántódásom nem esett. Itt töltöttem három évet,akkor visszahívtak198ó -ban' mert rnegíiresedett
az aftikai főosztá|y vezetői posztja.
- Áz ittboni munka tulajdonképpensokMilyen nagtobb kibíaós
szor bríttérteaókenység'
pihenés
utdn,,?
kijaetkezett,eg kis
_ Két vonalon is fontos és izgalmas
mozgás indult meg' a kettő bizonyos mértékben össze is fuggött. Az egyik még mozambiki tartózkodásom idejénkezdeti, óvatos puhatoIózás indult el ott dél-afrikai részrőI egy eIőZetes mag.yar_dél-afrikaipárbeszédfeltóteleirő1'Ez odáig vezetett,hogy 1989 elejénmeghívás érkezett PretoriábőI a magyar külüg1rrninisztériumfelelős beosztású tiszwiselőiből ál1ó kÍildöttség számára' nem publikálandó láto g atásta a D él- afrik at Köztár saságba
a személyeskapcsolatok felvételeésa további
lehetőségek tanulmányozása cé|jából. Ez fonfejlemény volt
tos ésszinte történelmi |éptékÍi

1992-ben
A bararei nagtkdaetségnemzeti iinnepi fogad,tíuín
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akkor. (L |átogatásra 1989 márciusálran került sor, amikor is két nagykövet/főosztáIyvezető, Somogyi Ferenc _ jeienleg külügyminiszter _ ésjómagam|átogatást tettünk Fokvárosban, Pretoriában, továbbá a namíbiai
Windhoekban ésaz angolai Luandában.)
A másik ugyancsak kapcsolódik a Dél-afrikai Köztátsa_
sághoz. Magyar országot fe|kérték,veg"yenrészt a namíbiai átmenetet Segítő küldöttség munkájában,, de ez a felkérésegv 22
főbő| á1|ő rendőri egységre vonatkozott. Addig még soha nem fordult elő, hogy maryar
rendvédelmi erőket vegyenek igénybe ENSZmissziókban. Az illetékesekkörulnéztek, éskiderült, hogy a maryat egyenruhás rendőri
állományban írd és mondd három fő rendeikezett angol kozépfokú nyelr,wizsga bizonytwánnya|.
En azt mondtam, hogy fogadjuk el,
mások azt mondták, hogy miért rendőröket
kértek tőlünk, kérjenek diplomatákat, civileketl A mag.yarENSZ-nagykövet Sem lelkesedett a gondolatért.Személyesenis találkoztam
vele New Yorkban, az ENSZ-missziónkon. O
is azt mondta, minek foglalkozunk ezze|? Yégü.|az érintett tárcák Yezetői úgy döntöttek:
jó, fogadjuk el a felkérést,oldjuk meg úgy,
ahogy lehet. Az emberek fele a rendőrség
áI|ományából, a másik fele ktilügyr állományból legyen, és én vezessem a magyaÍ kontingenst' Nyilván azér' mert én is kardoskodtam
mellette. Jártunk kiképzésrea Rendőrakadémiára, Az osztrákok meghívtak, tartsuk együtt
a hivatalos búcsriceremóniát az ő kontingensükkel, mégpedig úgy, hogy a schwechati repülőtéren legyen az ünnepélyes búcsúztatás.
Ugy is lett, a két kontingens fölsorakozott, én
vezényeltem a lliragYaÍegységet.Egy sor európai televziő közvetítette az eseményt. Fontos
volt ez abban az tdőben. Világossá vált ugyanis, ha az LINTAG segítségévelNamíbia f[iggetlen demokratikus államként leválik DélAfrikáról, akkor már magában Dél-Afrikában
sem lehet elodázni az apartheid megszüntetését,a demokratikus átalalarlást. 1989 mfu.
ciusának végéntehát megérkeztünk Namíbiába, ebbe a kissézord éskietlen, de megragadő szépségíí'
országba' Hogy ne legyen túl
egyszeríi az én helyzetem se, kiérkezésünk
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után öt nappal hívanak engem az LINTAGrendőrség parancsnokához, a|<tegy Fanning
nevű ír főfelügyelő volt. Azt mondja: Ahtisaari úrnak (ő volt a főtttkár kiilönleges megbízott)a bíamíbiában) az a|<ívánsága,hogy ön
menjen le Dél-Namíbiába, és iegyen a délparancsnoka. Ez a
namíbiai tIN,TAG-körzet
körzet 220 ezet négyzetlálométer volt, benne
11 ENSZ rendőri áliomással és 120 ktilonboző náciőbeli rendőrrel. Időnként szenvedtem,
de e|végeztem a rám róttakat. Végül, mikor
|ete|taz időnk, nagyon szépdicséretetkaptam
a főfelüg-yelőtől, meg hát Magyatország az
ENSZ főtitkár átó|, amiért problémamentesen
megoldottuk a feladatot. 1990' április 5-énérkezttink haza. A]<korruMagyarországon megtörtént a rendszerváltás.
_ Mit hozott a rendszernóltds uz ön szdmfu,a?
- Számomra zökkenőmentes volt az átmenet. Kineveztek nagykövetn ek Zimbabwéba' Onnan még to_
vábbi hétvagy nyolc országba kellett utaznom' ésmegbízóleveleket átadnom. ot évigtartott.Hazatértem után három
évet töltöttem a kiilügy arab-afrikai főosztályán. Marokkóban két hónapig helyettesítettem a nagykövetet, nrajd megfigyelőként
kiktildtek A1 gériábaa választásokra. Elküldtek
Tlemcenbe (valamikor főváros volt). Ott két
vagy három nappal az odaérkezésem
előtt föirobbantották azt a szá||odát, ahol meg kellett
vo|na szál7nom' A váIasztás estig probléma
nélhil za1lott. A' szavazatok végleges összeszámlá|ására, a választási központba azonban
a biztonságiak már nem engedtek el, mert a
városban 17 embert megöltek a kormányellenes iszlám fundamentalisták. Másnap reggel
el is utaztunk Algírba. Erdekes élményeket
szereztem, mert el lehetett vegvülni az algé_
riaiak között, volt idő rá, házal<hoz is hívtak'
Megkapó volt, ahogy az egyszeúialgériaiemberek az egész szituácíóra egészségesoptimizmussal reagá|tak. Nem estek pánikba,
mindenki próbáIta tenni a dolgát. Nem volt
könnyíí helyzetiik, mert sok minden hiányZott a normális éIethez,meg hát a mozgás is
veszélyeséskorlátozott volt'
Időközben meghosszabbítottáka n}'ugdíjkorhatárt, én a személyügyi főosztálya ke_
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rültem. Erdekes esetekkel ta|álkoztam, például elfogytakazok a jelöltek, akiket szakács_
ként ki lehetett ktildeni ktilc;nboző követségekre. A úlágban körülbelül eW vary két hely
volt, ahol profi szakács dolgozott, de az ad_
minisztratív munkahelyr ől valaL<t,vagy hivatalsegéd,vaw a gépkocsivezető feleségeeivá||a|taa szakácsmunkát. Behívtam 40 embert
a régi adatbázisből, mindegyikkel beszéltem'
megkértem őket, akinek ismerőse profi szakács, adja meg a címét,elérhetőségét,
ésetrből
egy újabb adatbáztst készítettem' EzzeI, gondolom néhárry évre megoldottam a ktiltigy
szakácsproblémáját.
- Mi uolt az utolső kiilÍöldi ruegbízattísa?
- 1998-ban ismét változás vo|t az or.
szágban, így a Külüg1minisztériumban is. Az
űj vezetés megkérdezte, mit szeretnék. Azt
mondtam, a korábbi tapaszta|ataim alapján is
szívesenmennék Algériába.Algériába nem lehetett, mert Van franciául beszé|őjelölt, menjek el Líbiába. Elmentem' ott azonban alig lehetett dolgozni. A kapcsolatok nagyon megszenvedtéka Líbia-ellenes szankciók időszakát. Keserű szájízze| fejeztembe ezt a munkát,
mert aZ á|taIam vártnáL kevesebbet lehetett
teljesíteni. Most jön e| az az időszak, mikor
lényegesen konnyebb lesz, mert az ameúkaiak, angolok, az EU törölték azokat a szankciókat, melyek Líbjávalszemben voltak. Érdekes lehet most ott dolgozni.
_ Hogtan élrna? Gyer,ekek,unokrík,bar,átok aeszik körül?
_ Egy kollégám egyszer megjegyezte: ti
igazán r.emzetkoz; család vagytok. Még Na_
míbiában megismerkedtem egy chilei hölgygyel' aki az ENSZ latin-amerikai gazdaság1
bizottságának apparátusában dolgozott' Találkoztunk zimbabwei tartózkodásom idején
is, akkor ő az LIN{OMSA missziőjában Zu|ufoldon dolgozott. Később a dé|sz|áv válság
idején az IINPROFoR
állományában Horvátországban volt két évig. 1995-ben eljött
ide, négy év múlva elvettem feleségiil.A lányom' Gabriella 10 évig titkárnőként dolgoZott a török nagykövetségen. ott taláIkozott a
nagykövet egyik testőrével.Leendő Íérjéthazarendelték, íW ő is vele ment. (A vejem
egyébként1ogász,kulturált ésintelligens ember.) A kapcsolatbóIházasság iett, majd két év
múlva egy gyönyörű kisfiuk született. Kedves,
Interjú

okos gyerek. Most kezdte az iskola-előkészítőt. A magyaÍ nyelvet nag-yon jól beszéli. Apjával töroktil, an1,1ávaI
magyarul társalog. Remélem, nem idegenedik el nag.yon.Van kint
egy idősebb maryar holgy' aki egy héten kétSzer meg.y hozzá1uk, s gyanítom, hogy tőle
tanult északmagvar tájsző|ást, amo|yan zárt
a-kat ejt.
Fiam, Tamás Péter keresi a he|yét az
életben, katona volt. Most egy informatikai
átképzésbenvesz részt.Nehezen alakul az éIete.Ta|án az is lehet az oka, hogy nagyon keveset voltam itthon, amikor nekiindult a fe|nőttéletnek.Ez a mi munkánkkal iár.
A]talában a baráti és Áatádi kapcsolatok megsínylik a hosszútávollétet.Ma is okoz
hiányétzetet, hogy néhány baráti kapcsolatomat már nagyon nehéz, vagy tán nem is lehet
il'gy visszaállítani, amilyen volt. Egyre gyakrabban gondolom, hogy bizony nagy ár ez a
vt|áglátásért,az átlagosnál érdekesebbésmozsalmasabb életért.!
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Könyvek a rnúltról
A gimnázium évkönywfolyamának
legújabb
kötete a Nádas József
tefem alcímet viseli'
Ennek apropőjárő| a
szerkesztőbizottság előszavábó| icléziink:'.A
Nádas terem a tervek
szerint a iubileumi tanév folyar;Án az intézmény kis dísztermévéfej_
lődik.'' A kötet kétváltozatban jelent meg: 650
példányban az ,,isko|ai,,,mely a jelenkori diákokszámára az e]rnúlttanéveseményeit,élményeit rögzíti. l50 darab jelent meg aZ,,Appendix''-szel Láegészíwe,me|y az öregdiákok számára az a|apíwányi dokumentumokat tartalmazza. Az iskolai vá|tazat felid'ézi az oktatői
munkaközösségek életét,a tanulmányi versenyeket, a bel- éskülföldi kirándulások, táborozások hangulatát. Iskolatörténeti vonatkozású
írások és az N. J. Pro Homine Alapíwány ismertetésezárjákaz almanach ot, AZ öregdiákoknak szánt o]dalakonaz emléktáblákésa ,,Könyves könywek'' Sorozat megszületésénekrészle.
teirőI, az a|apíwány é|etérő|olvashatrrak.A kiadványt.oregdiákoktanáraikő|,eg.1rrnásrólvagy
önmagukróI sző|ő írásai ésa jubileumi é#ordulóval kapcsolatos eseményekismert etésezárják.
Snlsza Ferencről - Ujpest díszpo|gfuáről, az
UTE-stadionnévadójá_
ről - jelentetett meg
könywet
az Alakart
DTP Stúdió. A szerzők, Lázár Lajos ésLévay György hosszabb
beszé1getések,visszaemlékezések,
illewe korabeli dokumentumok segítségével
idézik fel a
rendkívüli tehetségű labdarugó pá|yá1át' Sztsza Ferenc - később, az Ujpest színeiben rúgott 393 góllal - ma is listavezető.463 bajnoki
meccsen ontotta a gólokat, és 24 alka|ommal
hűzhatta magára a címeres mezt. Túl a nyolcvanadik évén így vall a futballról: ,,K'J;zdősportnak tartom a labdarugást, férfias,kemény
játéknak,de szerintem mit sem ér,ha egy csa11
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pat játék'anem párosul ötlettel, szép stíiussal,
formás kombiriációkkal, vagyis az erő, a taktika a technikáva|.,, A kötet - amely Ujpest
önkormányzatának ajánIásáva| jeient meg _
kedvezménnyel kaphatő az Uj Ex Libris
könyvkereskedésberr (XIil', Y áci űt I 9 ., az ud'varban).
Tisztíljítás
Az {Jjpesti Helytörténeti Alapíwány tisztujító
ülést tartott 2004. szeptember 22-én, A k:uratórium tagjai közé váIasztotta lványiné
Konrád Gjzel|át és Szöllősy Marianne-t. Dr.
Sallai János vezetésévela kuratórium döntött
többek között a 2005-ös helytörténeti vetélkedő meghirdetésérőlis.
A mi Ujpestiink
A népszerííismeretterj esztő sorozat szewezői
továbbra is várják az érdeláődőket a Városháza (Iswán út 14') dísztermébe.A helytörténeti témájű előadásokat január' 28-án,
február 25.én,március 18-án ésáprilis 29.én,
péntekenként !7 őrátó| tartják, A belépésdíjtalan.
Az újpesti flottilla ötven éve
{Jj kiállítási anyagga! bőliilt az Ujpesti Helytörténeti Gyííjtemény(Berda J. u, 48.). Kovács Tibor alezredes azíjpesti flottillával kapcsolatos magángyűjteményét adományozta a
kazg5íijteményrrek.A fotók, relikviák és a városrész á|ta| ajándékozott díszzász|ők idő sza|<t
kiállításon láthatók.
Mozgalom Budapestért
Bojfu Iván Iswán építészvezetésévelmegalakult a Szeretem Budapestet nevű civil mozgalom. Az alapítők konkrét terveket vázo|tak
fel a fejlesztésielképzeiésekről,a Duna környezetének hasznosításárő1,a belváros nagy
terekkel ésparkokkal szabdalt összefiiggő térségérőI,a rakpartok és a folyó összekapcsolásáról. A mozgalom honlapja a www.szeretembudapestet.hu címen érhető el'

Decemberi számunkttanaz I.,4., 5., 6.,7 . és20.
oldalon látható fotókat az lJjpesti Helytörténeti Gyűjtemény bocsátotta rendelkezésünkre.
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