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utakányozta a költségeket, S a terv rövid
időn létesült.Mintegy 75 ezer négyszögöl
a vízszín,mely a hajőkat befogadhatja. A
szíget Íelső részénerős jégtörők vannak
felá||íwa,hogy a jeget feltartsák' s a sziget
az ttjpesti kikötőt a jégjárástól védi, s a
farkánáI a bejárást szi|árd kövezet védi,
kíméletlenebb északi és északnyugati szehogy a víz eI ne mossa s a netalán alulról
lektől őya. Már a természet alkalmas
erőszakosko dő 1égtor|ástmeggátolja. Nyákikötőül alkotta e helyet _ nem hogy minron, mondhatrri, üres e kikötő: mert legfelden emberi gondoskodás ésmunka nélkiil
jebb
is csak egy-két hajő vetődik oda,
is biztos menhelye legyen a hajóknak, hamelyet L<lavltanak.A múlt nyáron azonban
nern hogy ezek meliett minél kevesb köitséggel minél nagyobb biztosságot nyújt- folywást élénkvolt: a közép-dunai társaság
hasson. Már Széchenyikiszemelte e czéIta, ,,Buda-P est'' és',Fiume,, ttj hajőit építették
Alben írdstínakrtíszlete,
de sohasem volt módjában, hogy elkészít- benne. J (Kenessey
megjelenta Vasfu,napiÚisógban, 1867-ben)
tethette volna. Végre 185ó-ban a kincstár

A Margitszigeten föIiI, az
Obudai-szigetfelső csúcsával majdnemszembenkezdődik aszépkis sziget,mely

,,Szabadtljpest"
,,A háború közvetlen csapásai
elmúltak _ itt az idő, hogy
hozzákezdjink a háboru nyomajnak eltüntetéséhez,
az uj
élet felépítéséhez.
Taka[...]
rítsátok el a romokat! Szewezzétek mes a
romeltakarítás munkái t|. Y á|asszatok házcsoportonként egy-egy bizalmit, aki a munkákat
vezesse' azokétt felelős legyen. A felhívás nem
maradhat puszta szó, mert romok fölött nem
épülhet új világ! [.'.] Tegyétek ártalmatlanná
a nyilasokatl A nyilasok voltak azok, al<tkaz
országot a németeknek kiszolgál tatták, kifosztották' tönkretették. Nem maradhatnak btintetlenül * a legkisebbtől a legnagyobbig felelni kell mindegyiknek. Vegyétek számba vaIamennyit érdemeikszerint fognak elbíráltatni.''
(1q+5.január 27 .)
,,Mintegy tn nappa| ezelőtt indította
meg a szovjet hadvezetőségaZ arcvonal minden pontján az áIta|ános oÍfenzíváját. Ennek
során elfoglalták Varsót és nagy erővel törve
előre Keletporoszország területén 250 km-re
közelítették meg Berlint. A szovjet hadsereg
tíz nap alatt összesen 100 várost éstöbb mint
14000 helységetfoglalt el és felszabadított 5
millió lakosúterületet''' (1945. 1anuár27 .)
,,A németek január ó-án kitirítették a
vasútállomást,s ha vasutasainknem állnak feladataik magaslatán, akkor ma még messze
volnánk attól' hogy a vasutak megindulhassanak. A német rablók így is el tudták vinni a
használható kocsikat ésanyagokat, s távozásuk
előtt robbantáshoz is fogtak, de ez már nem
járt teljes sikerrel. A Vác felé eső hidakat és
tornyot sikerült ugyan tönkretenniök,
de a
pesti oldalon lévőt, valamint a vasútállomást
ésraktárt meg tudták menteni a pusztulástól.
Ugyancsak a vasutasoknak köszönhető a ma
semmiképpsem pótolható biztosító éstávíróberendezéstés gépeketsikerült megmenteni,
amennyiben azokat még időben e1rejtették.''
(1945. február 3.)
,,Nig pár napja, hogy megalakult Ujpesten a Nemzeti SegélyBizottság' [...] Rövid
idő alatt elérte, hogy az ujpesti gyermekek és
betegek élelmiszert és gyógyszert kapjanak'
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szoptatós an;,ák ésterhes nőkrészére sikerült
egy kevés élelmiszert kapni, s 14 éven alóii
gyermekek számára étkezők fe|ál|itása folya_
matban van. [...] A Bizottság Arpád űt 65.
szám a|att helységet foglalt le a szükséges
adminisztrációs és szervezésicélokra, ahol állandó inspekciót tart, felvilágosítást nyújt a bizottság munkájátől, minden működésével
összefliggő kérdésről.''(1945. február Í7.)
,,Arvíz [...] a felrobbantott hidak romjain képződött jégtorlaszok okozták. Az árvíz
okozta kár rendkívüI sulyos _ komolyan megszenvedte az Egyesült Izzó, az Angol Magyar
Cérnagyár, aYízmíivek, a Mauthner gyár és
hajléktalanná lett sok-sok kisember házát,
otthonát, a háború csapásaitól megmentett
utolsó holmiját Vesztette el szegénydolgozó.
Lz árvíznek halálos á|dozati is voltak és igen
sokan szorultak orvosi segélyre.'' (I945.
február 14.)
,,A nyilas uraiom feloszlatta Ujpest
autonómiáját s törvényen kiwli eszközökkel
ny'ult a város életéb
e, Ez az állapot szűnt meg
most, amikor az ipartestület díszestermében
megalakult a város demokratikus képviselete.''
(1945,április 21.)
,,['..]ujra megkezdte működésétaz ujpesti Közművelődési Kör. Ez a naw multra
tekintő polgári egyesület alakulása utáni
években kiilönösen j elentős Szerepet játszott a
rohamosan {ej|ődő Ujpesten. A gyakran ernIegetett
tempo<<,mely jellemezte
"amerikai
ezt a fejlődést, vonatkozott a gyárak és
ésszaporotömegszállások gyors felépítésére
dására, ezze| a külonösen munkás és kereskedő lakosság növekedésére,de kevésbékövette ilyen mértékben a kulnrrális haladás.
Ebben a tekjntetben a lakosság öntevékenységére volt szükség és ezt szo|gáIta,
ennek irányadó közössége lett a Közmíívelődési Kör. Az uj demokráciában - ugy
gondoljuk - megint fontos szerepe lenne a
Közmíive|ődési Körnek, mely ffi)tőhe|ye
lehetne a város politikai és gazdasági veze.
tőrétegének,a demokratikus erők együttműködésénekegyik biztosítéka.,,(1945. július 7.)
(osszedllította: Szdllősy Marianne)
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Az újpesti kikötő
1850.szeptember25-éna Fővárosi Napló rövid tudósításban közölte, hogy ,,Clark A. úr
a pesti kikötőtársulat általi fölhivatás következtében. miután
az e|őleges költségek teljesen födözve vannak,
[a]napokban több mérnökök éswzmíiépítészek
társaságábanUjpestre kiment a kikotőtll használandó Dunaág megvizsgálására. A rendkívül
csekély vízáI|ás a működést igen megkönnyítvén,remélhető,hogy nem sok idő alatt sikerülend messzer eznie a l<ívántatőadatokat''. Clark
Áda- m?rnöknek ésmunkatársainak sikerült is
megszereznie az információkat, mert a Gazdasági Lapok 185l-ben már arrőLszámolt be'
hogy ,,A Pest városa részérő|['..] kinevezett
kikötő<
nagy bizottmány egyik osztá7yaa >>pesti
július
tárgyában f.év
6-án tartotta legközelebbi
vétilését,mellynek főtárgyát, a kikotő építése
gett alakult magántársulat felhívására,Clark A.
vízépitészúr által azűjpesti Dunaágon tett viZSelőterjeszgálati előmunkálatok eredményének
tésetevé'[.'.] Clark úr e munká|atánakkétréSze Van: első a kikötő e|őá|lítására szükséges
másik a költségvetésts a lehető
építkezéseket,
jövedelem |<tszámításáttárgyazza' E szerint a
kérdéses
kikötő többe kerülne 300,000 pfengő]

florin]tnál, ése roppant tőke befektetésemellett a jövedelmi kilátás legfényesbesetben sem
soktrial fogna 2 p[er]cfen]ten foltil emelkedni."
Ezeka|apjánaz,,a1bizottmány,,megállapította,
alig remélhető, hogy a kikötő magántársulat
vá||a|kozásában megépüljön. Nem zárta ki
azonban a lehetőségétannak' hogy megépítésé.
ben a ,,magaskormány'' is résztveg'yen' hiszen
a kikotő nemcsak Pest városának, hanem az
egészbirodalomnak ha)őzási fotga|mára kedvezően fog kihatni. Clark meggyőzte az a|bizott- több iehetséges
mányt, hogy a kikötő építése
Duna-ágon a legváltozatközött is - a kérdéses
és
a
iegolcsóbb.
célszerűbb
,,Közelebb a kikötő
társulat', meIy az említett előmunkálatokat ma|esz
ga költs égén eszköző|teté, ndry kő zg5íí|ést
tartandó, mellyben a nyert eredmények nyomán a további teendők iránt határozand' l]lés
végévelaz albizottmány maga részérőIis köszönetet szavazott Clark A. úrnak ez ügybeni minden anyagi haszon nélküli fáradozásaiért, s
kitűnő vízmíitaniterveiért.''
Ahhoz, hogy a ,,|<lú3nővízmíitani tetvek'' szerinti kikötő megvalósulhasson' aZ anyagi eszközökön túl az érintetttulajdonvíszonyokat is rendezni kellett. Mivel az újpestikikötő
területének kis ebbik részeUj pest közigazgatási
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határain belüIre esik, az államkincstárnak azt.
meg kellett szereznie. Az alapítő levél (i840)
V4 cikkelye kimondja, hogy a,,Káposztás _Megyeri Duna parton azlJraság általkimutatandó
helyen való kikötő minden lakos által szabadon
éskö zö sen haszná|tathatik, úgy min d azonáltal,
hogy a Duna hajókázás ésazza| egybekötött hajó vontatás akadáIyozva ne légyen.'' Ezek szerint tehát az Ujpesti.öbol egy részeI(írolyi István gróf uradalmához tartozoff., amelyből _ a
grőf 40 000 Ft-os kártalanításáva| - az áI|amkincstár azt 18 55-ben kisajátítássalmegszerezte
ésPest város q'lajdonába (éskezelésébe)
adta'
Ugró Gyula lJjpest monográfiájz szerlnt ,,az
akkori s a következő e|ö|járőságok a [z áLIamkincstárnak, illetve a grófnak] kártérítésiigény
érvényesítését
elmulasztották, s miután aZ eÍÍe
vonatkozó jog elévült:Ujpest ezen kikötő partjogának elvesztésefolytán tetemes kárt szenvedetttt.

Pest városától 185ó. október 30-án a
Császári és Királyi YízépítészetiHivatal megvásáro|ta az újpesti Duna-szigetet ésegy ér'vel
később a vele szemben fekvő Duna-oartot abból a célból,hogy a mégSzéchenyielgondolása
szerinti Duna-kikötő létrejöhessen'
1857 tavaszán megkezdődtek a munkálatok a szigeten ésa Duna-paÍton. Ennek során
megépült a sziget és a part kc;zcitti eIzárógát,
mellyel létrejött a jégzaj|ásveszélye ellen biztosított öböl. A munka sikerét elősegítette a
megyeri sziget menténa folyam sodrása á|tal|erakott homokzátonyok éshomokpadok sokasága, valamint a part ésa sziget közötti kis távoljelentősen hozzájáru|t a
ság. A kikötő létesítése
biztonságosabb hajózás megteremtéséhez,
ugyanakkor elegendő terület volt a védettöbölben hajóépítéscé|járais. A kikotő elkészülte
llrán2 km hosszúhajóépítésrealkalmas paftszakasszal rendelkezett, kb. 75 kat. hold (34 hektár) terjedelmű volt, ésképesvolt 800 hajó befogadására.
A kikötő építésetoraz észalálezárőgát
zsilip nélktil készült. Ennek sajnos az \ett az
eredménye _ nem utolsósorban annak következményeként'hogy CsatoÍnázáshíján az újpesti gyfuak az öbölbe Yezették szenny'vizüket -,
hogy az öbölben megrekedt víz szörnyű'.bíizt
árasztott, és komolyan veszé|yeztetteQpest
egészségét.
Bár aközség e|o|járőságamár |869ben ,,kértea vármegyét, hogy a közegészségi
Tanulmtíny

á||apotta oly káros kikötőnek áta|akítását eszközö|)e ki a kormán:JnáI,,, a koIeraveszélynek
kellett feltitnie a fejétahhoz, hogy a hilönböző
anak,J ókai Mó r interp ell ál bi zottságok |<lszá1I1
jon ez ügyben a parlamentben, ésvégre IB73ban felépítsék
a zsilipet.
1875-ben újabbveszélyrehívta fel a figyelmet abőrgyáros Wolfner Lajos, aki egyébként sajáthajőjáva| bonyolította le szállításait.A
kikötő déli nyílása is szíjknek bizon1'ult, minek
következtétren a kikötő medre oly mértékben
eliszaposodott, hogy a gőzha1ók abban, már
nem fudtak biztonságosan közlekedni. lJjabb
hosszas utánjárások, bizottságok kiktildésenyomán a kormány 1884-ben aYáci út menténelvonuló ésközvetlenül a szabad Dunába torkolló csatornát építtetett,amelybe az érdekeltgyárak, házak, telepek ésutcák mellékcsatornáikat
bevezették, így a |akatő teljesen megtiszfult a
káros anyagoktól. Az ezt követő kotrás észsilipkorszerűsítésután a kikötő területe tovább nőtt,
70 további hajó befogadásáravált alkalmassá.
Az l873-ban felépítettfazsilipet 1899ben vasszerkezeúire cserélték,majd l929-ben
megépült a ma is látható vasbeton míítárgy.
A kikötő igazgatását az U 1pesttDuna Kikotő Feltigyelőség Láttae|, amely az obudai Ki-

Amikor az Ujpesti-öbiilben méghajók épültek

Úip.mi

rá|yi } ószágigazgatóságnak volt alárendelve. Ide
keliett benyújtani- többek között - a kérelmeket a kikötői bérleményekengedélyezésére,
a
bérleti szetző désekmegkötésére.Mivel a szi get
ésa parti sáv a kincstár kezelésében
volt, szinte
területenkívüliséget
élvezett,mert ezen a területen nem rendelkeztek intézkedésijogkörrel
sem a Pest városi, sem a Pest-Pilis-Solt egyesült
vármegyei hatóságok. A Pest, Buda, obuda
egyesülésévellétrejött főv ár os hatfu ának I 87 3,
évi megvonása után a kikötő területének mintegv kétharmadftszétvisszacsatoltáka pesti hacsúcsa(az összetárhoz, éscsak a kikotő észal<t
kötő hídtól északraievő terület) került Ujpest
városához.
Az újpestisziget ésa Duna bal partjának
észa|<lösszekötésévei létrejött védett öböl'
amellett, hogy kikotőként (szabatos,,hajós nyelven'' telelőhelyként vagy menhelyként) teljes
kiépülését
követóen 800 folyami hajót volt képes befogadni, ,,a magyar hajóépítő ipar telephelye', is lett. Amikor 1833-ban SzéchenyiIstván az obudai Hajőgyár kiaiakításánáI bábáskodva az osztrák érdekeltségűDGT - Duna
Gőzhajőzási Társaság, németnevén:Erste Donau Dampfschiffarts Gesellschaft (rövidíwe:
DDSG) _ számára az őbudai szigetet kiválasztotta,aZ erre a célraegészMagyarországon legalkalmasabb területet szemelte ki. Ennek
,,ellenpontjaként,,az Q p esti - öb ö I az a|apvetően a mag.yar érdekeket érvényesíteni|<ívátó,a
DGT-nek konkurenciát jelentő gyárak bölcsője lett. Ezeka gyátak,bár a szakirodalomújpesti
gyáraknak nevezi őket (utalva az öböl elnevezésére),nem Ujpest kőzigazgatási határain belül
helyezkedtek el. A ténylegesenújpesti rjzem az

Arnikor az Ujpesti-öbdl mrír ,,csak,,luxtls Dtna-parttlí zlólik
(lak őhóz építések k eztl ete az öb ö l bejrírat tínál)
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1919-ben az Qpesti-öbölnek a vasútihíd feletti ftszén létesítettMFTR (Magvar Folyam- és
Tengerhajózási Rt.) hajőépítő izeme volt. (Ez
az l994-ben megalakult, állami érdekeitségű
vá|Ialata századÍcrdulón két haióiavító üzemet
orsován ésKomáromban, amelyek a
létesített,
trianoni döntést követően határainkon kívülre
kerültek.) Újpestinek tekinthető a Schiickoldalán talál}rtricholsonGyárnak az öböl észa|<l
ható telepe, amely elsősorban gépéketszállitott
az angyal{öldi hajóryáraknak, de foglalkozott
is.
haióépítéssel
Azon túl, hogy az Ujpesti-öbölben műkő dő hajó gyárak sok újpesti munkást fo glalkoztattak,más újpestikötődései is voltak ezeknek a
kőzigazgatásilag a Íővároshoz tartoző társaságoknak. Az 18ó8-ban megalakuló E,lső Magvar
Pest.FiumeiHajőgyár Rt. alapítóiközött ott találjuk Károlyi Ede grófot' az Ujpestet alapító
Károlyi Iswán idősebbik fiát, aL<lapja birtokainak várományosakéntés 18ó1-től aHatározati
P árt tagjaként,otszággyíilésiképviselőkéntlehetett a tátsasághasznára. Vagy Veruda Pétert,
az Obudai Hajógyárban pá|yakezdő l<:tunőhalétesí1ótewezőt, aki Lőwy DáVid segítségével
tette ugyancsak 18ó8-ban az újpestisziget 8000
négyszögöles, bérelt telkén hajőépítő telepét.
Az újpestiLő"y Dávid 1834-ben a|apítottF3'részáru_ésparkettgyára a je|öltidőszakban már
Közép-Európa legnagyobb fafeldolgoző gvártelepe volt, 400 munkással és40 tiszwiselővel.
Az újpestitélikikötő terüieténvoltazi!pesti uszoda a Tungsram uszoda 1938. júniusi
megnyitásáig. A legelső 100 m hosszú úszópá|ya l9|3-ban iétesült,de az első világháborúban elpusztult. A helyén 1920-ban 30 m.es
pálya épült.Kezdetben kutak tápláiták, majd az
oxigéngyár meleg vizével lehetővé vált egy
Sport-' egv strand- éskétgyermekmedencefelis'
éoítése
Lz újpestikikötő jelentőségea Csepeii
Szabadkikotő l926-os üzembe helyezésével
egyre inkább csökkent. Az öbölben ahajőgyárrészébenpetás vált uralkodóvá, az öbö1 észal<l
dig a MFTR, majd később a AIL{HART hajóiillewe végzikma is.* n
nak javításátvégezték,

* A.szerző ezútonkoszöni meg Bazsó Gábornak,
Debreczeni-Droppán Bélának és Drobní Nándornak a
források megjelölésébenvaló szívessegítségét.
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Ujpest község főutcája a 19. századbuf,,2, tész
Kezdetben lJjpesten szinre
minden közjntézménv a Fő
,:
(ma: Arpád) út mentén lelt
otthonra. 1845-ben a maj 2Í,
számú,ház he|yén épült fel a
község első hivatala ésoktatási intézménye:a
községház, egyben az iskola épülete. Innen az
elöljáróság otthona húsz esztendő múIvaköltőzött eI. Később több tanterem is helyet kapott az út menti házakban, így l882-től 188óig két polgári iskolai osztá|y létesült a jelenlegi
67 . sz. ház he|yén.A magán polgári fiúiskola
pedig I894-tő| a mai 73. számís'épület elődjének Gyár (ma: Munkásotthon) utcai részében
mííködött, innen költözött át 1902-ben a Ferenc József (ma: Tanoda) térre.A Fő úton, a
mai 77 ' sz. ház helyén Iévő régi épületben
1B85 májusátő| Ladánylr Katalin vezetésével
óvoda is volt.
1B5 1-ben engedé|yeztékaz e|ső győgyszertárat, mely a jelenlegi 46, számú'házban,
mai helyén nyílt meg. Az eredeti b(ltorzatta|
rendelkező pátikát r31p.'t legkorábbi ma is
működő köztntézményének mondhatjuk. A
közelmúltban döntés született az éoi|et bontásáról. A község gyarapodásasorán iöbb győwszerüzletre is szükségvolt. A harmadik szintén
a Fő úton, azlswánűtkercszteződésénél nyílt
1894.június 12-én,a negyedik patika pedig eItérőforrások a|ap1án- a Rózsa yary aHajnal
utca torkolata mellett 1900. máius 1-iétőlvolt
látogatható. orvosi rendelőt is találhatrunk a
későbbi 29-3I. szám(l, ma már üres telek he|yénáI1óépületudvari helyiségeiben.Itt 1893.
november 13-tól a szegényjáróbetegek egész_
ségu gyr e|Iátását v égezték'
S zót akozásr a, mulatozásra szintén akadt
hely. A Yáci űt torkolatáná|, a Fő ,3t L. számí,
Lőv'y-Íé|eházban mííködött a Széchenyi, vele
szemben' a 2. szám a|att a Korona kávéház.
Nagyobb társas összejövetelekre, táncmulatságokra' színielőadásokra Reiszi g József Fő úti
házának toldalékakéntegy állandó színpaddal
ellátott, nagy termet építtetett,mely 188ó-os
megnyitásától Colosseum névenvált ismertté.
Ez a maj 23 ' számútelken lehetett, most nag.y-
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1ábóI a Temesvári utca torkolata ta|á|ható az
épület helyén. A terem nagyságát,egy későbbi
íjságbír 20x40 m-esre teszi, Az Ujpesti Közművelődési Kör otthona szintén az út mentén
volt. Az egyesület megvásárolta Neumann Sámuel telkét,ésazűjház építésére
nyilvános pá|yázatot hirdetett. Ezt a ma 66. sz. alatt áI|ő
épületet 1898' december 17-én,ünnepélyesen
avatták fel. Ujpest első szállodája Közponn
Szálloda néven a Temető utca (ma: Mártírok
útja)sarkánáI ál|t (ma:Arpád út ó1.), 1899' oktőber 21-énnyílt meg' A község városiasodásának egyik jelképe lehetett az I993-ban épült,
ma a 37 -es számot viselő, akkor Diamant Lajos
tulajdonába n á|Ió egyemeletes lakóház, illewe
a hat esztendővel később létesülő, két emeletéve|az út mentén magasló, dr. Héderváry Soma áIta|építtetett,palota,,'
Aházak utcai frontján üzletek, kis mííhelyek kaptak helyet, az út vona|án azonban
nagyobb ipari vá|Ia|kozások is működtek.
Ilyen volt az egyk első újpestibetelepülő család' a Neuschloss testvérekfakereskedelmi cége' mel1mek .gy később létesült telephelye a
mai 114-116. számű telken állt. Stern Ignác
szeszgyárapedig 18ó0-ban kezdte meg működéséta Fő úton' Fejlődésénekköszönhetően
másfél évazed múltán mintegy |50 főt foglalkoztatő nagyipari vá||a|attá növekedett; a mai
Aradi, Bocskai, Temesvári utcák által határolt
területen helyezkedett el. Fő íltl bejárata a
mostani 33. számkéntnyilvántartott telken lehetett. Meg kell még említeni az I87}-es, '80as évekfordulóján létesült,Bucher Leon tulajdonát képező henger- ésgőzmz|mot, amely a
mai 93. szám alatt állhatott'
1895 tavaszán ismételten neláIáttak az
út kövezetének rendezéséhez.Auzusztus elején kezdődtek meg a csatornázás munkálatai,
mel1nek során felszedték a régi burkolatot. A
köveket összetörve a J őzsef (ma: J ózsef Attila)
utca makadámburkolatának épkéséné|űjrahasznosították.
l89ó-ban folytatódott a munka' Május
közepén a Benicz|q, (ma: Berzeviczy Gerge|y)
és a Lőv,y (ma: Venetianer) utcák között már

Úirusni

mindkét oldali aszfalt)árdakészenvolt, azúúest 1898 elején összekötő vízelvezető csatorna
épült a Lő.y ésa l4ária (ma: LebstückMária)
fe|űjításánviszont még dolgoztak. Ekkor kezutca között. Az e|ö|1árőság úgv igvekezett
dődött meg a lóvasút vágánvainak átépítése,a
enyhíteni az akkori nagy mrrnkanélküliségen,
sínszálakat az űj kövezettel egyidejűleg rakták
júliustól
hogy az építéstlebonyolító vállalkozót kote.
teszámára
leendő
villamosvasűt
le. A
|ezte a község által kijelolt 100-150 rnunkás
lepítettek felsővezeték-tartó vasoszlopokat, a
alka|mazására.
régebbi, telefonvezetéket tartó fenyőÍa oszloAz Arpád út aLőwy utcától kifelé még
pokat elbontották, a távkozlésikábelek átkerülvolt. Kiilső szakaszán, a viilamosrendezetlen
vastartókfa.
felállított
tek az egyesházaktetején
helyezkerékvető cölöpök
mentén
vágán-1ak
Augusztusban elkésztilt a Fő út új burkedtek el, kétoldait árok hírzódott, a kózkolata aYáci út ésa Lővy utca között. Az ít_
test felületét |6 m szélességbendunabos.- úti közlekedésre keskeny útfelület állt ren.
delkezésre.Lz e\ő|1fuóság'hogv ezen az á|dánf trachit kockakő borítJtta. A kövezet
10 531 m'-t borítottbe, és 111 030 koronába lapoton jar,ítson, 1898-ban határozatilag kimondta: aZ újpest_fót_gödöllői törvénykerült' Az aszfa|tozott járdák területe e szakahatósági út újpesti szakaszát a megvétőI átszon 5200 m', költsége 55 384 korona volt.
és egészen Rákospalotáig kikör.ezteti.
veszi,
május
25-én,
A községi elöljáróság még
Pest-Pi1is-Solt-Kiskun vármegyével létre is
a hazánk ezetéves fennállása alkalmából tarjött az egyezség,melynek értelmébena metott ülésén határozatot hozott a Fő út átkegye a község által eddig flzetett évi 2398
reszte\és&,ól,mely szerint az évfordlló tisztekorona 94 fi||érútfenntartási díjat elengedte,
letére az Arpád út nevet kapja. Tényleges átsőthozzá is járult a költségekhez évi 10 ó00
nevezéséreva|őszíníi|eg csak az 1896. szepkoronával. A Lőwy utcától Rákospalotáig ter.
tember 4-én megtartott,hivatalos áwétel idejedő szakasz kövezésévelRoheim Náthán váljén kerülhetett Sor. Az Arpád út rendben tarIa|koző cégétbízták meg. A munkák 1899.
tásárő| az elö|járőság maga gondoskodott: két
július 17-énindultak, és 1900. június 23-án
községi munkásnak csak az úttest és a járdák
fejeződtek be. Baza|t kockakővel összesen
tisztán tartása, takarításavolt a feladata. Emel269 m2 területet láttak el, mely 304 0B1
30
aIá
kötöttek
egy
vállalkozóva|,
|ett szerződést
korona 52 fiilérbe került.
naponta egyszeÍöntözte a burkolatot.
Immáron készen áÍIta Yáci úttól Pa1897-ben újabb 14 725 m,-nyi aszfa|t|ota határáig a városiasodó Ujpest legnívójárda létesült.Egy március végi újsághírarróI
még több új,
sabb útja.További fejlesztésként
hozzá|átnak
a
számolt be, hogy hamarosan
teleIégszeszlámpát
Auer-égőkkel ellátott
megújult útszakasz Íásításához.Már volt erre
pítettek,majd 1901.szeptember 1-jei üzembe
példa:kozel kétévtizeddelazelőft,1878. március 2-án rendelte el először a képviselő-tes- helyezésükkel a közönség birtokába vehette
tület a Fő úti járdák fákkal való beültetését. az Aroád úti korzót. !

Bal old,alort,a btíttérbena központi szlílloda épiileteltítható
Az tirpíd út az Istutín úti kereszteződésnél.
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Bezsó Gegon

Klasszicista ház a Baross utcában
A mííemlékvédelemaz t940
-50-es években ktilön figyelmet fordított a |9, század
emlékeire. Ennek köszönhetően még az l840-ben alapított Ujpest igencsak provinciálisnak mondható építészetéveI
is elkezdtek foglalkozni, és
az |952-ben közzétett budapesti műemlékjegyzékben34 (I) újpesti épület szerepelt.
Az 1950-es évek végénviszonylag jelentős összeget biztosítottak a fővárosi műemlékek helyr eáIlítására,ho gy elttintessék az
195ó. október-novemberi harcok nyomait. A
programba bevettek olyan épületeket is,
amelyeket nem értek belövések, és ezek közöttkétújpesti műemlék restalrá|ására is sor
kerülhetett. Az Arpád út 30. számű, a
Berzeviczy utca sarkán álló földszintes lakóház homlokzatát 1958.ban állították helyre' a Baross u.72. szárrrűiskola udvarán á11ó
klasszicista villa műem|éI<:feIújításárapedi g
az t958-65 kozotti időszakban került sor.
Qpest közvetlen szomszédságában á||ő Yáci
úti lóvasút végállomását Borsos Lász|ő vezetésévelá||ítottákhelyre 1958-tól I96I-ig.
A restaurálásokkal párhuzamosan zajlott a műemlékjegyzék felülvizsgálata is,
amel)mek során előbb ötre, majd az l960-as
években kettőre csökkentették a fV' kerületi
műemlékek számát. Az Arpád út 30. az e|ső,
a Baross utca 72' sz. ház a második körben
esett ki. IJtóbbi épület esetébenérthetetlena
védettség megszüntetése, mert a teljesen
átépített Megyeri csárdát Ieszámítva tna ez
Ujpest legrégebbi épülete. A község alapításának közvetlen előzményétjelentő Istvánh"gy' sző|őtelepítés idejébeÍ|,aZ 183O-as
évekbenépült.
A fóti uradalomnak a Káposztásmegyeri majortól délny.ugattaeső területét gróf
Károlyi Iswán 1B31-ben szőIőtelepítés cé|já_
ból adta bérbe pesti polgároknak. A Dunaparti területnél néhány méterrel magasabb
dombot István-hegynek nevezték el. A parcellákat a mai Baross utca két oldalán a|a!<iKözlemónyek

tották ki. A fasorra| szegé|yezettút a Yáciűtból a pesti határtóI nem messze ágazott|<t,és
aKáposztásmegyeri majorba vezetett. A megyert szőIőparce1lák kialakítása közvetlen
előzménye volt lJjpest kőzség létrejöttének.
A' sző|őkb en nyaralók, illewe vincellérlakások
épültek. Az I864-ben Ujpesthez csatolt István-hegy az 1890-es évektől az l940-es évekig tartó időszakban olvadt be a városba: a
sző|ők területét gyárak, illewe munkások és
kispolgárok lakőházai foglalták el, létesítettek
továbbá középületeket is. Ezek koznlazújabb
épületek sorából megmaradt néhány villa is a
Baross utcában, de csak a72' számú'klasszicista stílusú.A többit a 1'9.század második felében építették,vagy ha volt korábbi e|őzményik, azt teljesen átalalútották.
A Baross ltca 72. számú'villa ma egy
utcaYonalban áI1ó, kétemeletes iskolaépület
toldalékaként szolgá|. A domb gerincén álló
épület eredetileg L a|aprajzű'volt, mindkét
szárnyban egy helyiségsorral. A keskenyebb
szárny északró|védte a tornácos udvart. A fő
szárny szobáiból bizonyos fokig még ma is
é|vezhető a budai hegyekre nyí|ó L<ilátás,
mivel a kertnek csakaz alsó részeépült be. A
szobák keleti oldala előtti tornác csak háromszakaszos, három toszkán oszloppal. Az
egykori bejárat előtti, kőzépső oszlopköz az
épület méretéhezképest igen széles' mert a
belső oldalon levő dombormű méretéhez

A uilla ésa kípolna 1927-ben (SzatéziÉttesítQ
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igazodik, a szélsők keskenyebbek. A tornácot
az I970-es ér.ekbenú,gyfa|azták be, hogy a
három oszlop kis részlete kír.ül-belül még
látható. Az észal<lszárny előtt tornác nem
volt, csak szélesebb eresz. Az egykori - ma
eIfalazott - bejárat feletti kőtáblába vésett
feliratot két szárnyas, lebegő figura fogja
kózre, amelyeket rnészkőből faragtak. Az
egyik koszorút, a másik íjat tart. A felirat
szövege:,,Nützliche Erfindungen Erwecken
Die Liebe Zur Kunst'' (A hasznos találmányok felkeltik a művészet jránti szeretetet).
A szállóige alatt három darabból összeállí.
tott, indadíszes kerámia dombormí3 talá|ha_
tó, a közepén női fejje|. E díszítményt
va|őszíníilegutólág' a 19. század második felében helyezték ide a bejárat díszítésére.
kz
épület nyugati homlokzatának közepén az
1960 körüli
helyreáiIításig terasz volt,
melynek tetejétnégy pillér taÍtotta. A helyreállításkor utólagosnak ítélték,és lebontották, bár va|őszíníi,hogy eredetileg is volt valamilyen teÍasz az épu|et kerti oldalán. Az
ablakok eredeti rendszerét ésa szélsők felet.
ti falmélyed éseket a {alazat vi zsgálata alapján
rekonstruálták.
IB74-ben a szőIőt az épülettel SchreiberJanka, az angolkisasszonyok budapesti intézeténekfőnöknője vásárolta meg apai örökségéből,és 1885_Bó-ban a villa mellett kápolnát építtetett, Bachmann Károlv terve
szerint. Lóvasúttal aYáci utcai iskolából rö-

vid idő alatt ki lehetett érni Ujpestre, ahol a
főváros első leán1.iskolájának növendékei
sportolhattak, kertészkedhettek. I.{éhány év
elteltével azonban gyökeresen megváltozott
az aádig idilii táj. Lljabb és újabb gyárakIé_
tesüitek a környékerr. Az angolkisasszonyok
céljának a ház rrlár nem feielt meg, és 191'2ben eladták egy magánszemél'vnek.I925-ben
az űjpesa római katolikus egvházközség vá_
sárolta meg' majd 1927 -ben átadta a sza\ézi_
eknek. A Bosco Szent János alapította rend
ekkor már három éve működtetett tyernrekvédelmi imtézetetRákospalota és Ujpest
határán, a Clarisseumban. A Baross utcában a
Jézus Szíve Fiúotthont hozták létre, amel1'ben <iélutánifoglalkozást biztosítottak a kör*
nyéken lakó gyerekeknek. 193O.ban épült fel
a kétemeietestanoncinternátus - a mai iskolaépület -, amelyet a villa oldaIszárnyához
csatlakoztattak.Valószínűleg ekkor mélltették a villa udvarát.
után, 1950-ben a
A' szaIézjeke|íLzése
Kollégiumot helyezték el
Zőja Szakérettségis
az épületben. I955_től a Berzeviczy GizeIIa
(ma: Berzeviczy
Gergely) Kőzgazdasági
Szakkozépiskola múködik benne. A régi épü|etrészablakait ésajtóit feltehetőleg az I970es években cseréltékki, amikor több belső
válaszÍalatis áthe|yeztek, illewe az addig üvebe. Egy követgezetttornácot fallal építették
kező áta|al<ításkorterasszal fedett' aiacsony
toldalékot építettekatornác elé. n

A tomttícolzdombonníjaének részl ete (Kt tl n tl.r,Í
l is o rdkséga édebni Hiaatal)

l.\1ugati hontiokzat, 19t0 kől"iil (Seidner Zolttín' Kulturóli.r
lmi Hiaatal)
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Az összeesküvők újpestiryotndásza
Az if1u Eöwös Károly jogászhoz, későbbi üg1wédhez
ésjeles ítóhoz, a reformkori
liberalizmus hívéhez1864_
ben,egy zimankósdecemberi
estén veszprémi lakásába beállított egy idősebb rokona, volt '48-as honvédtiszt. Körülnézett a szobában, kulcsra zárta az ajtőt, majd
Eöwöshöz
fordulva így sző|t:
- Magunk vagy'unk?
- Magunk.
Eöwös mosolygott a nagy óvatosságon.
A rokon elővett egy köteg nyomtawányt, eb.
ből átny'ujtott neki tíz péIdány.
_Ez a forradalmi korrnány I<:á|t,,ánya
a
nemzethez. Az éjjel ezt magad, személyesen
kiragaszd a falakra, vtgyázz, senki meg ne
csípjenl
Eöwös kezébe vette, forgatta, nézegette a kiadványt, széppapír, szépa nyomás. Rövid, komoly a tartalom' neves író foga|maz_
hatta. Kibocsátja a ,,Magyar FüggetlenségiBizottmány,,, A pecséthelyén az orczág címere
angyalok és korona nélktil, olyan, mint az
1B49-i pénzeken.
Miután a rokont figyelmeztette' ne
tartson magánáLegyet Sem a kiáltványból' elköszönt. Még aznap éjjelEöwos kiragasztotta
a röplapokat. Másnap reggel bement a városba, ahol csodálkozva látta' hogy vagy öwen kiá|wány van felragasz*la a házak Íalára, tehát
rnások is benne vannak az összeeshivésben.
lJgyanakkor Pesten' Budán és más városokban is olvashatta a lakosság a falakra Íagaszott
röplapokat.
Ez a |<láIwány az Almássy_Nedecz|q,féle összeesk|ivésfelhívásavolt. Lz 1863-64.
évi lengyel felkelés péLdájabuzdította az öszszeesküvés r észwevőit Magyarország fu gget.
lenségénekvisszaszetzésére.
Az 1848-as törvények szellemében teYezett fegyweres harc
előkészítésekénttöbb Habsburg-ellenes tüntetéSt Szerveztek, amelÉen azatán számos
volt honvédtisztvett részt. Nmássy Pál - Nedeczlry közvetítésével- felvette a kapcsolatot a
Közleru,óqtek

Torinoban é1őKossuth Lajossal' A kormány.
ző tár gya|ásokatkezdem ényezett az o|asz kor _
mánnyaI, amely hűszezer kézifegyvert ígérta
felkelőknek. Nedeczky hazaérkezéSeután
mesindult a hazai szervezkedés.
A forradalmi megmozduláshoz nyomtatványokra is szükség volt, a nyomtatáSi
munkát ifj. Sógor György nyomdász váI|a|ta
fe|, Az apja sokat mesélt az 1848_49' éviszabadságharcról. A fiatal nyomdászt lelkesítette
az a tldat, hogy részeselehet egy újabb éssikeres forradalmi eseménynek.
Idősebb Sógor György is nyomdász
volt. A szabadságharc kitörésekor beállt honvédnek,vitézi| kiizdött a csatákban. 1855-ben
bérbe vette Beimel József esztergomi nyomdáját, de az anyagi eszközök hiánya miatt vál|a|kozását feladta, visszatértPestre, ahol szedőként dolgozott. A Nyomdászegyesület rokkant tagjaként,1882-ben, Vácott hun1,tel.
Ifi. Sógor György a belvárosi IJri (ma:
Petőfi Sándor) utcai Traltner-Károlyi-féle
nvomdában éjszakánkéntszedte ki és nyomtatta aZ összeesküvéS nyomtatván,Íait, Innen
vitte a kész kiáltványokat az országos.-A,{ezőgazdasági Egyesület Köztelek utca ésUllői út
sarl<sszéI{tázába.
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Egy alkalommal Eöwös ésegyik baútja meghívottként az összeeskiir'ők gyiílésére
igyekeztek' Amikor az épiletközelébe értek,a
barát óvatosságra intett. Eszrevették, hogy az
utca tuloldaláról titkosrendőrök figyelik, ki
megy be az épületbe.Visszafordultak, éssietve eltávoztak a helyszínről.
18ó4. március |3-án, a bécsi forradalom évfordulóján Kossuth Lajost és a szabadságharcot éltető, nagyszabásúfelvonulást
rendeztek a pesti Belvárosban. Asbóth Lajos
volt '48-as honvéd ezredes ezt követően el_
árulta a szew ezke dést.Asbóth adatszol gálta tása nyomán a rendőrség |etartóztatta az ósszeesküvésrészwevőit. Nnráss1'n és Nedeczlg'n
l<tviJ|az 18ó1. évi országgyíilésöt képviselőjét
tartóZtatták le, s volt honvédtisztek' értelmiségiek,birtokos nemesek egészsorát. Többen
menek|ilésrekényszeriiltek.Láng Ignác ügyvéd, aki 1848-ban Pest főkapitánya volt, öngyilkos lett, Sebes Emil honvéd őrnagvot pedig szökés közben lőtték ag.yon.Esztergomban és Vácott kisebb-nagyobb feg1werkészleteket koboztak el.
I!. Sógor Györgyöt is besúgtáka műv ezetőj ének.aki ma gáh oz hívatta, j óin dulatuan két-három napot engedélyezettaz ifjúnak,
lrogy ktilfc;ldremeneküljon. Sógornak nem sikerült elhag1'rriaaz országot. a lratáron elfogták, és bilincsbe verve Pestre vitték, ahol a

többi összeesküvővel együtt katonai bíróság
eléállították.
'48-as politikust, NeAlmássy Pái volt
'48-as
huszár századost decz|q, Iswán volt
Deák Ferenc unokaöccsét - és Beniczlqr La'48-as honvéd ezredest - a felvidéki
;.osvolt
bányavárosok egykori kormánybiztosát kötél általi ha]rá|ra ítélték. majd az ítéletet
húszér,i várfogságra mérsékelték' amelyet
Olmützben kellett letölteniük. Ekkor mintegy
száz résztvevőt íté|tekel, Sógort várfogsággal
büntették. 1867 -ig senywedett nehézvasban az
aradi börtönben. Ferenc Jőzsef magyar király\vá kor onázás akor társaival együtt amneszti ában részesült.
1Bó9-1870 között megalapítottaaz eIső nyomdászélclapot,Revisió címmel. Keszthelyre költözött,
ott eg.y nyomdát létesített,
több esztendőn át küszködött a nyomda felvirágoztatásán' de sikertelenül.. Feladta a
nyomdát, visszatérta fővárosba, Qpesten telepedett le, a helvi nvomdában kéziszedőként
dolgozott. Már a börtönben meggyengült a
Iátása, erósödő szembaja miatt eg1'rekevésbé
tudta a munkáját ellátni. Végul nag'ynyomorban éIt'
188B' április 25-énhunyt el, Qpesten.
Haza{ias szerepét a nyomdás zírók írták meg.
Lz összeesküvésről Kossuth Lajos
megemlékezettIrataim című munkájában. J

Nedec:ky Lajas
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M űjpesti elemi iskolák története, 3. rész
Az oktatásiigy területén k{izdelmes, za|datott éveket zátt
Ie az 1879-es esztendő. A
legfőbb nehézséget
az anyagiak hiánya, a szewezet|enség,a
hozzá nem értésokozta. A 1ő szándékkevésnek bizoni,ult. A fővárossal való szoros kapcsolat (lóvasút, vonat), a gyáripar g-yors
fej|ő déséből fakadó pol gáriasodás, a városiaso dás a művelődési igényt is fokozta. EöwösJózsef oktatásügyi miniszter rendelkezései a
népoktatás feltétlen szükségességének
felismerésétjelentettékegyfelől, másfelől a súlyos
anyagi gondokkal ktiszködő elöljáróságra nehéz,megoldásra várő feladatokat róttak.
Lz I879/8O-as tanévben Újpesten inü]ő tíz osztá|yba 107ó tanulót vettek fel, miközben a közsés.bena6_12 éveskorú tanköteles gyerekek száma elérteaz !6OO-at' Az iskolaszéknek be kellett Iátnia, hogy ez így nem
maradhat, s mivel csak a gyermekek mintegy
fele részesül oktatásban, ezze| megsértik az
oktatási törwényt, akőtel'ező elemi iskolába járást' Az évrő| é,,,rekapott állami segélyek csak
ideig-óráig tartó segítséget
nyújtottak.
Pest megye tanfelügyelője 1877. februát |0-tő| Tóth József lett. Tóth Jőzsef (1842
-1913) nem pedagógiai, hanem jogi végzett_
ségűvolt, de a népnevelés,népmíívelés
lelkes
apostola. J o $ tá)ékozottságalehetőséget adott
neki' hogy az iskoláktr<alkapcsolatos közigazgatási ügyeket áttekintse, éshelyesen,döntsön.
Ujpest köze| á|lt a szívéhez,Eveken át
figyelte a községi e|öLjáróság vergődését az
oktatás teriiletén. Megpróbált segíteni ügyes
politikus, jó diplomata módjára. Befolyására a
megyei kózigazgatási bizottság 1879-ben bizonyos tájékozódő lépésekettett, milyen öszszeget tudna biztosítani az előLjárőság a megszabott évi 5oÁ_os adón feltil, s tudna-e egy
építendő iskola cé|járatelket biztosítani. Mády Lajos visszaemlékezéseiszerint Tóth József megke,.,t" Újp.st képviselő-testületét
avégett,hogy ha az á||am áwenné az iskolát,
az évi 5%"-onkívül mennyi évi segélybenréKözlemőnyek

szesítenéazt' A képviselő-testtilet döntése szertnt az évi 5%"pótadón kívül, mely ez idő szerint majd' 2000 forint, még 2000 forinttal kívánta segélyezni az iskolát' Ezenkíviil minden
épületet, taÍLszeÍt)taneszkózt, amely a kőzség
vaw a községi iskola tulajdonában van' átfog
engedni hasznáIat végett az á||ami iskolának.
Tóth József részletesfelterjesztéstnyújtottbe'
s hosszas tárgya|ások során sikerültmeggyőznie a minisztériumot arról, hogy hasznosabb
az á||amnak, ha irányítása a|á von;'a a községi
iskolát, ugyanakkor sikerült tábeszé|nie az iskolaszéket ésaz e|öljáróságot, hogy engedje át
az iskola fenntartásáva| járó személyi ésdologi kiadásokat az áIIamnak, mert ez előnyösebb
a községnek. Az iskolaszékenésa felállítandó
gondnokságon keresztül mégmarad lehetőség
egyes községi kívánságok megvaló sítására.
Igy írták alá 1880. szeptember |7-én a
26.400/1880 \TO/t rendeletet, mely az eddisi
újp esti kö zségi iskolát á|Iamivá,áIíoztatta, és
ezen iskola e|ső igazgatőjává kinevezte Mády
Lajost.
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Mády Sárkozújlakon született 1848.
augusztus 5-én, meghalt {Jjpesten 1918' január 1-jén.Debrecenben teológiai és bölcsészeti tanulmányokat folytatott. Tanítói oklevelet Pest-Badán szerzett 1B72-ben. Ebben az
évbenNagykárolyban tanított' 1873. november 29_énsegédtanítólen lJjpesten, s itt telepedett le. A következő évbenmár mint tanító
felváltotta Tipray Mihályt az iskola élén'
1880-tól egy évtizedig igazgatőja az á|Iami
elemi iskolának, az általa megszervezett po|gári leányiskolának, vezeti a községi iparos- és
tanonciskolát. A megyei bizottság tagjainak
választásakor a második les.több szavazatot
kapta. Nemcsak tanult, lelkéizi éspedagógiai
diplomával rendelkező személyiségvolt, de
voltak elképzeléseiarról is, milyennek kell
lennie egy iskola belső rendjéneka tanévkezdetétől a tanévzárásig' s fáradságot nem kímélvevo1t ereje, hogy elképzeléseitmeg is valósítsa.o volt az első, aki az iskola munkájárói
a mai igényeknekis megfelelő, évrőlévre gazdagabb tartalmú értesítőketjelentetett meg.
llanítói nrunkájában mindig a közösség érdekeit tartotta szem előtt. Mai szóval é|vekarizmatikus egyéniség volt, igazgatói tevékenységeösztön zőIeg hatott tanítótársaira is.
Amikor az á||am átverte az
iskolát, 13 tanterem és 13
tanítő volt Ujpesten. A
nagyszáll;rű tanköteles gyerekre való tekintettel az á1lam mindjárt az átyételkor5 újtantermet létesített 5 űj tanítói állomássaI, így 18 osztáIyban
folyhatott atanítás, ew osztályra átlagosan ó9
tanuló jutott. Nagyon bajos volt ilyen körülmények között dolgozni - olvasható Mády
egyik beszámolójában -, ,,minthogy a tanítás
nyelve magyat lévénigen nagy fáradságga|1ár
a ktilonboző nye|ví3'és nemzetiségííszülők
gyermekeit kiváit kezdetben tanítanÍ,'x, alumi elemi iskola első tanítói voltak: Ábrányl
Lajos, Csányi Gy'ula, Csurányi Fanni, Friedrich Vendel, Gallauer Ll)za, Gréz|ő János,
Hlavacsek István, Kalocsa Rőza, Kasza Matild' Királyi Mariska, T,isze Ignác, P eri T eréz,
RadochJózsef, Richnovszki lrma' Szentes T1ona, Schwarz Mőt, Tipray Mihály és Zege|mann Paula. A kinevezett tanítók közül néhányan már több évetanítottakÚjp.,t".,, jól ismerték az ittent körülménveket. a tanítási vi-
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szonyokat. Ilyen .,o1,Tipray Mihá|y, aki 18ó9
őta do|gozott Ujpesten, vary Schwarz Mór,
aI<laz izrae|ita iskola első tanítója volt, Kalocsa R.óza pedig mint a Fölgyek Lapjánakszerkesztője vált ismerttélJjpesten.
Lz á|lami iskola nem oktatási jellegíí
ügyeinek intézéséta minisztéríum által kinevezett úg1mevezett gondnokság végezte. A
gondnokság az áIlami népiskolák közvetlen
helyi hatósága vo|t, bizonyos hatósági felügyeletet és gazdáLkodási feladatokat látott el.
Az újpesti gondnokság tiszteletbeli elnöke
Bossányi Ferenc poiitikus, IJjpest képviselője
volt, elnöke Bódi Ferenc. A gondnokság tagja
volt Beniczlql Antal közsógi jegyző, Horváth
Ferenc bíró, Illek Vince plébános, Sz1lágyl
Sándor esktidt, színmíivész, Sztet ényi A-lbert
rabbi, Mrolfner Lajos gyáros és Mády Lajos
igazgató-tanítő.
Alig néhány adat taláIhatő arca vonatkozó|ag, hogy az iskolai munkához elengedhetetlenül szükségesalapfelszereltségenkívül
rendelkezett-e az á||amivá lett községi iskola
egyéb dolgokkal is. Mády Lajos feljegyzéseiben csak a ktilonösen fontos, talán máshol
nem is taláIható szemléltetőanyagot említi.
Eszerint a 18 tanteremben az e|ső évbenvolt
9 db térkép,I44db magyar-németfali olvasótábla,200 db beszéd és értelem gyakorlására
szo|gálő rajz, 10 m falitábla (nem tévedés,
hosszban ésnem darabban számították),7szá.
mológép, 2 földgömb,A,í,j állami elemi iskoIa egy,tanítós,hatosztályos volt' Az osztályoka
kö zség ktili;nbo ző utcáib an |évő |akó épületek
bérelt helyiségeibennyertek elhelyezést.A fiúk és a lányok külön-külön
osztá|yba jártak.
Az osztá|yok helye az 1880/81-es tanévben:
Attila utca' Templom utca, Károlyi [ma: Károlyi Iswán] utca, Lőrinc utca, Fő utca [ma:
Arpád út],Iswán utca, Sándor [ma: Liszt Ferenc] utca, Gyár [ma: Munkásotthon] utca'
Kis Deák Ferenc [ma:IllekVince] utca, József
|ma József Attila] utca, Lőwy [ma: Venetiáner] utca' néhány év múlva lr'ég a Beniczl7
[ma: Berzeviczy] utcában is működött egy
osztály. Lz e|ső évbena 18 tanterembe 20 tanulócsoport járt, mert a két V-VI. osztáIyt'
összevonták egy terembe.
Az iskolák (osztályok) szétszórtan, de
eg1tnáshoz viszonylag közel voltak, nag51ábő1
a Dunától az Iswán útig, dél [e|őI a Fő [ma:
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Arpád út] utcától, északfeIő| pedig a mai Devilágtörténelem és kertészettan.A legtöbben
ák Ferenc utca által határolt területen. Ez volt
eZ utóbbi mellett döntöttek. Kaptak osztáIyza.
r
t
1. u'-.
r
a korabelr U jpestnek a leg.sűrűbbenlakott rétot aZ írásbeli munkák kiilső alakjára, minő_
sze' Az osziilyok nugy íé,., az Lta|a és a
sítettéka szorgalmat éS a magaviseletet. A
Templom utcai házakban nyert elhelyezést. következő érdemjegyeket használ ták I<tíltnő,
Az osztáIyanítókon kívül részt vettek az okdicséretes, jeles, jó, elégséges,elégtelen. A
tatói munkáb an a hil ö nb a ző f elekeze(ú'v a||ás
magaviseletre: dicséretes'illő, tűrhető. A tatanárok (hitoktatók), testnevelő-, ra1z- és nulók előmeneteléről havonta kis értesítőénektanítók,valamint kézimunka-tanítónők.
könyvecskét, év végén pedig bizonyíwány
járó
AZ V-\n. osztá|ybl
taosztottak ki. Azok a tanulók, akik egy vagy két
nulókat a kertészetreésa metfugybő| elégtelen osztáIyzatot kaptak, szepzei gazdá|kodásra az Isrtántember első három napján az igazgatói helyitelki gazdasági iskola igazgaségbendélelőtt 9-tő| I2-ig az e|égte|en,,osztója, P etheő Miklós, a |ányo_
tá|11egyet,, I<tjavíútatták'a három vagy több
kat pedig kertészeten kívül selyemkészítésreis
tantfu gybőI,,e1égtelen osztá|yjegyet'' kapott
oktatta Kalocsa Róza asszony, s mintegy 5000
diákok megismételtéka tanévet.
Mády míntigazgatő a szétszőrtság ellegubót termeltek. Az értesítők mutatják a
Mády áIta| I<:a|aL<ltott
nére is jóI összehangolt, azonos jellegií pedaszigorú iskolarendet. A
beíratás á|talában augusztus legvégén vagy
gőgiai munkára buzdította kollégáit. Ennek
szeptember első napjaiban kezdődött, s két érdekébenmát az 1880/81-es tanévbena köhétig tartott. Közben azonban szeptember
zös munkát mega|apozandó,,a tantestület [.. .]
első napj aiban indult az oktatás is. Az igazgató
tartott 18 rendes gy6|ést,melyen azisko|a érnyomatékosan felhír'ta a szülők figyelmét arra,
dekébevágó ügyekben tanácskozott s határohogy ,,azon gyermekeiket írassák be, kik már 6
zott. Lz állami tantesriilet - hogy a nevelés s
évetelértek,s 12 évetbe nem töltötték, habár
tanítás körül nagyobb munkásságot fejthessen
két-három vagy nég5rosztá|'"t.végeztek volna
ki - maga kebelében önképző kört alkotott, s
is el''. A beíráskor fizetni kellett az e|ső féIévi ez év Márúus közepe óta 8 önképző kőri g5rí3.tandíjat, 1 forintot, 40 Wajcár beíratási, 10- 10
lést tartott', ' Az év folyamán ettől fiiggetlenül
krajcár köny'r,"tárdíjat és az értesítő árát. A
máskor is foglalkoztak a hatékonyabb tanítás
szegény sorsúak és a vagyontalanok ktilönkérdéseivel.Ebben segítségetkaptak a gondnokságtól is, melynek tagjai az iskolát rendböző fokú kedvezményekértfolyamodhattak.
A tanítás délelőtt éskora délutáni időSzeresen látogatták. A tantestület egyébkéntis
június
ben folyt. Év végén,
hónapban nyilvászívén viselte taníwányai sorsát, több ízben
nos vizsgákat tartottak.
rendezett táncmulatságot, mel1mek tiszta jöMilyen elfoglaltságot jelentett az ískola vedelmét a szegény gyerekek segélyezésére
egy hatéves kisfiúnak, kislán1rrak? Első oszfordították.
@olytatjuk.,.)
tályban heti 24 őrát, ehhez jött még egy-két
hittanóra. T antárgy ak voltak: írás-olvasás heti
10 óra, beszéd-ésértelemgyakorlatheti 5 óra,
számtan ugyancsak heti 5 óra, ének 2 őra, a
nyolcvanas évek közepétő| kézimunka heti 2
óra. Másodlk osztá|yban csökkent az írás-o|vasás ésa beszéd- ésértelemgyakorlat őráinak
száma, de bejött a magyar nyelr,tan, német írás
ésolvasás, a testnevelés,ésnőtt a kézimunkaőrák száma. A harmadik osztályban űj tfugy
Volt a fö|drajz és a rajz. AZ V_\T. osztálÉan
az előírt alaptárgyakon kívtil (írás,olvasás, számolás) lehetett vá|asztani két vagy több tárWataz alábbiakból: németolvasás ésnyelwan,
egészségtan,alkotmánytan, természettan, Korabeli osztdlyterem
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Dn. Serrer IÁNos

tljpest kriminálföl dtaiza 1897-ben
Ujpest 1'9. századi gyors fejlődése a településrendvédelmi helyzetére is hatást gyakorolt' A községben a századforduló végére,a főváros köze|sége okán, sajátos közbiztonsági helyzet
alakult ki..miatt
A fővárosban bűncselekmények elkövetése
üldözött,
kitiltott személyek
számára rnenedéket nyújtott az erőteljesen
iparosodó ésa lakosság számadataibanis dinamikusan növekedő, Budapesthez köze|i teIepülés' Ezt az összefiiggéstismertékfel a korab eli rendőr i ésközigazgatási szakemb erek, valamint a politikai vezetők, aminek a következ_
ményeként a fővárosi rendőrség egyik meghosszabbított karjaként lJjpest rendőrkapitány ságát a főv ár osl rendőrség alárendeltségébe utalták. Igy 1897-benaz 1881-esXXI. t.-c.
értelmébenUjpest (ésRákos-Palota) területe
a,,székesfővárosirendőrség.''műkö désiterüle-

Gy alogw rendől" eg enruh áj a I 89 6-ban
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téhez tartozott, Ez akkor pontosan a következő teri|etnagyságotjelentette: Budapest
székesfővárosterülete: 33 798 kat. hold, Ujpest köZség:920 kat' hold, Rákos-Palotaközség:7ó00 kat. hold. 1890.január 1-jénmegat újpestikerületi rendkezdte tevékenységét
őrkapitányság, ame|ynekelső rendőrkapitánya
dr. Farkas Lajos volt. 24 gya|ogos,négylovas
rendőr, egy őrmester ésegy ellenőr taÍtozott
az őrszemé|yzethez,
amelyrrekélénegy rendőrfelügyelő állt. A kapitánysághoz taftozott
mégnégydetektívfelügyelőis.
Mivel Ujpest ésRákos-Palotaközségek
egy(az ítjpesti)kapitányságimííködésiterületet
alkottak,ezért a kéttelepüléstegy nyilvántaregyütt jelenítették
tásban,ktiltelki minósítéssel
meg. A házak száma Ujpesten 1484, RákosPalotán 882 volt ekkor. Budapestenösszesen
17 274házattartonaknplván. Ujpest ésRákosPalota községeklakossága45 000 főt szám|á|t,
A területen rendőri szempontból további váItozásokkövetkeztek be 1895-ben.Az
Ujp"'t község területén átfolyő Duna paÍtja
klilon kerületi kapitányságműködési területét
képezte,ugyanis a beltig1rrniniszterÍ887. január 15-énengedélyezte
a dunai kerületi ka:
pi tányság fe|áIlítását
Az elmúlt időszak kozbiztonsági tapaszta|atai alapján az űjpesti rákos-palotai
rendőrkapitányság fővárosi alárendeltsége
mintá)áraa rendőri vezetők további bővítésre
szántákel magukat,A közveszélyesszemélyeket így jobban szem e|őtt tudták tartani. Pest
v ármegye, valamint a pestvidékikir. ügyészség
is kezdeméÍ|yezte
a főváros hatáskörének kiterjesztését.
A székesfővárosiállami rendőrségnél
1897-ben 220 rendőrtsszt szo|gált.IJgyanekkot az gp"'t ésRákos-Palotalerületénszolgálatot teljesítő kapitányságon 1 tiszt, 1 őrIZ II,
mester'2 e||enőr,2I I. osztá|yú'rcndőr,
osztá|yű.rendőr dolgozott; a rendőrök gyalogos besorolásűakvoltak' naponta9 ,,őrjárás,,-t
és I dizőrt állítottakki. A ielzett időszakban
Úipesthez 3 őrszobat^,,o,őr-'
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1897-ben a helyi kapitánvságra872 fe|jelentés érkezett, amelyet a kimutatások szerint mind elintézték.Ismerve a főváros feljelentési statisztikai adatait, ez a mennvisés.lényegesen kevesebb, mint az egyes kórilJtekben megtett feljelentések száma, az összes fővárosi feljelentés 2oÁ-t teszi kl. Az e|intézés
természetesennem egyhangúbefejezéstjelentett' hanem határozattal, illewe ítélettel való
|ezárást. Ezek koztil a 8ó3 kihágási ügyet íté|ette| Íejeztek be' mégpedig a következő formákban: felmentő ítélettel zánilt 93 ügy, elzát ással eImarasztalták 3 34, p énzbüntetéssel
sújtották43ó esetben az e|kővetőket. A kihágások (szabá|vsértésekt
) sokszínűségét mutatja az alábbi összeállítás, az akot érvénÉenlévő t879' XL. w. szerint ezeka következő nemekben ésesetekben fordultak elő: hatósás.és
közrend ellen: 3ó, közbiztonság el\en' |77,
közrend és közszemérem ellen.: 4O8, közegészségügy
éstesti épségellen: 195, tulajdon
e||en: 44, vasárnapi munkaszüneti tv. ellen:
10, egyébtörvénvek ellen: -, miniszteri rendeletekbe itkaző kihágás: 5, hatósági szabá|y.
rendeletbe itköZő kihágás: 202, főkapitány
rendeletbe itkóző kihágás: 3.
Ez időben a fővárosi rendőrsés a I<:hágás miatt e|őá|Iítottszemélyekreis kiterjesztette a statisztikai adatffijtést, amely nem
okozott nehézséget, hisz minden őrszobán
eIőá||ított szemé|ybekerült a napi jelentésbe,
ám ertő| csak fővárosi szinten, hónapokra,
életkorra, fog|a|kozásra és az e|őá|Iítás okaira
Vonatkozólag készült kimutatás.

Illusztráciő a Csendőrségi
Lapok 1897-eséafofuamóbíl
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A büntetésekközül ielentős részttett ki
a pénzbírság.Ez az újpesti kapitányság on az
országos a|apra befolyt rovatrendben 2357,38
koronát jelentett.Az e|őző (1896) évhezr'iszonyíwa az íté|etek száma visszaesett, ug.yanakkor a pénzbírságösszege nagvobb volt, amirő1 Í897-re vonatkoző|ag egy szigorubb ítélkezési gyakorlatra lehet következtetni. A
pénzbítságmellett meg kell említeni az újpesti
szegénya|apratörténő befi zetésgyakorlatát is,
amely 1897-ben629,94 korona volt.
A vizsgált időszak egyik legjelentősebb
problémája volt a ,,kéjnők,,-kel kapcsolatos
ügyek rendezése.A főr'áros ésUjpest lakossága is számtalan esetben á||t e|ő azzala kéréssel, hogy az adottvárosrészekből, telepítsékki
a ,,ké1nő,,-ket.A rendőrség helyzete igen
nehézvolt, mert úgy gondolták,ha szigorúan
lépnek fel, akkor a ,.kéjnő,,-klakhelye titkossá
válik, és kivonják magukat az owos-rendőri
e||enőrzésalól. Ugyanakkor megórtették a lakosság panaszait is' A kerületi kimutatás Szerint tljpestefl ez időben bordé|ybázban 4L,
ma gánházban 2 7,,kéjnő,, v c:|t,A ren dő rség ál talkórházba ktildetett 8I ,,kéjnő,,. !
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A kis ,rmozdony"
Az angol James Watt áItaI
szerkezet' Ránézésre mozdonynak tűnik, de
szerkesztett gőzgép 1769-ben
hamar kiderül, hogy lóvontatású szerkezet
volt. A dugattyú nem tette önjáróvá, hanem
történt szabadalma ztatása ltán
alig 40 évtelt el, s már a mezőegy nág.Vvaskereket forgatott meg.
A készülék a Hoffherr-Schrantz gőzgazdaságban is elkezdték alkalmazni a gőz etejét.1811-ben készült az első
lokornobil kicsinftett mása. Ez a géperőgép
r,olt' va8}.is cséplőgépet hajtott meg szíjhaj.
kife j ezetten a mező gazdaság számára kife j l eszs a cséplőgépa gabonaszetány segítségével,
tett gőzgép. 1845-ben gőzlokomobilok soro_
zatgyártásaindult meg. A gőzlokomobil keré- mek kipergetéséthelyben, a mezőn elvégezte.
ken mozdíthatő gőzerőgép. 1852-ben érkezett Az é\ő aíz ésa kiszáradt bűzatábla találkazása
veszélyt is jelentett' olyannyira, hogy a szerhazánkba az első gőzlokomobil. Ekkor kezkezet alkalmazásánakkorában csak a lakott tedődött Magyarország mezőgazdaságában a
rülettől távoli tanyákon lehetett dolgozni vele.
gőzkorszak. A gőz aIka|mazására a legtöbb
próbá|kozást a SZántáSterületén találjuk, nem
A csép1őgépmegalkotása, alkalmazása óriási
véletlenül, hiszen ez különösen erőigényes lépésvolt a mezőgazdaság fejlődésében,himunka. 1883-ban nyitotta meg kapuját haszen á|ta|abelátható időn belül nagy tömegű
gabona feldolgozása váIt lehetővé. Megoldzánkban a Hoffherr-Schrantz gyár, amelyben
hatővá váLt a nagyüzemi gazdáIkodás, kevegőzlokomobilok is készültek. Az itt gyártott
sebb emberrel többet lehetett termelni. A
gépeka 20. század derekáig üzemeltek, akkortechnikához ylszont szoknia kellett aZ em_
ra kiszorítottaőket a sokkalta egyszerűbb benzines technika. Mezőkövesden, a Hajdu Ráfis
bernek, S eZ nem ment mindig könnyen.
A rnodell az l9I)-ben gyártott, előbb
által
alapított
gondozottMezőgazdaés
János
idézett eredetinek kb. 1:,Íarányű kicsinyített
sági Gépmúzeumbanma is látható egy 1910mása. Fontosabb részleteiben megegyezik az
ben gyártott gép' a gyííjteménv,,kiemelkedőeredetivel. Kazánja, kéménye' dugatryúja,
en szépműtárgya''.
'hajtánykereke,
sípjavan. Mivel kisebb mére(li,
A Kön1'wes l(álmán Gimnázium fr,zika_
nem igényli az összes taftozékot, a biztonsági
szertárának egyik ékességeegy szépenhelyreberendezésta működéshez. A formai hűségállított, mííködőképes gőzgépmodell. Nem
hez viszont ragaszkodtak a modell alkotói. Igy
tudni, mikor, kiknek a jóvoltából került ide a
adódott, hogy megtaláIhatő rajta a röpsúlyos
nyomásregulátor, mely a gőznyomás szabá|yozását változtatható sugarúkörpályán mozvégzi, de forgása
gó fémgolyók segítségével
módon történik.
egyező
az
eredetiévei
non
a működő
Külön meghajtólánc segítségével
gép forgat1a meg a regulátort. Körülbelül 45
perc szükségesa felfrítéshez,s 10-15 percig
képes,,dolgozn1,,.A sípja szépenszól' csak sokat fogyaszt a gőzbő|'
A felújítást a MAV Nosztalgia Kft.
Iswántelki főműhelyében végeztéka szakemberek 2000-ben.Gondos' minden részletrefigyelmes munkájuk során kívül-belül megújult,
megszépült a szerkezet a 2004. évi iskolanap
_l
alkalmávalfelis éledtsokévesálmából. !
A felu1ítottkis ,,ntozdony,,@otó: Rttdó SzilxiQ
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Bagolyvtu 1946-1950
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IJjpesten, a BenitzLy utca 7.
szám alattt földszintes, romos
házban, annak vaslépcsőn
megközelíthető, l),rrkas tete)ű
padlásterében
kezdődött
I946-ban egy ktilönös ,,honfoglalás,,,aképzőmíívészettartós vagy átmeneti beköltözése.
Igy jött létre a Bagolwárnak nevezett, semmihez sem fogható kolónia.
Voit, akinek nem volt lakása, ésitt alakította ki a maga kuckóját, életterét'Másoknak volt hol lakniuk, de ide vonzotta őket a
beszélgetés,vita, eszmecsere lehetősége. És
akinek közben lett lakása, az is visszaiárt a ktilönös ,,mííterembe''a társak kozé. A fluktuáció ellenére többé.kevésbéállandó matadt a
művészekközönsége.
A bagolywáriak 1946 végénrendezték
első tárlatukat, egy akvarellkiállítást, ahol Ká*

dár Zoltán művészettörténész- később egyetemi tanár - tartott tárlawezetést. AZ akvarell
nemcsak azéttvolt fontos, mert vászonra nem
tellett, hanem mert tisztában voltak vele, hogy
ez a technika a festői készségkomoly prőbaköve. 1949-1950-ig éventeszerepeltek Ujpesten. Társadalmi szerwezetek, iskolák adtak
otthont műveiknek, s a tárlatmegnyitók, rendezőkközött olyan szemé\iségekszerepeltek,
mint Kassák Lajos, aki akkoriban eg-yirodalmi
kört r'ezetett az Ujpesti Munkásotthonban,
Kállai Ernő, a I<:vá|ő művészettörténész és
esztéta,Gáborjáni Szabó Kálmán, a Képzőművészeti Főiskola tanáta. A helyi sajtó röviden tudósított megmozdulásaikról, de 1948-as
kiállításukat mát a Népszava méltatta.
A Bagolywárjellegzetes ,,terméke''a háborút követő éveknek.Egy szobrásZ, meg grafikusok, festők szervezkedtek, eg1nnás segr-
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téséneka szándéka hozta kóze|ebb őket egymáshoz. Együtt próbáltak úrrá lenni a nyomoron' együtt törekedtek arra, hogy munkáikkal minél több embernek örömet szerez_
zenek. Mecénásnak nevezhető támogatóik
nem voltak, de akadtak néhányan' akik folyamatosan figyelemmel követték sorsukat, és
akartak, tudtak segíteni. Dr. Kövesdi Ferenc
jogász, a Népjóléti Hivatal tiszwiselője, majd
a B ányagépgyártő Vállalat v ezető j o gtanácsosa
szeÍzett részükre ingyenebédet a Szegénykonyháról, alkalmi megbízásokat dekorációk'
feliratok, óvodai képek stb. készítésére,
sőt a
járóknak
főiskolára
pénzbeli segélyt egy-egy
fé1év
e|végzése
után. Dr' Teke Iswán körzeti
orvos ingyen vállalta gyógyításukat, egészsé-,
gtik gondozását. Dr. EmődJózsef üg1wédképvis elte érdekeiket a háztula1donossal szemb en,
akit sikerült meggyőznie arról, hogy követeléseiről lemondjon. Dr. E'mőd SZerVeZtemeg
1947-ben az Ujpesti Művésztelep Barátainak
Társaságát, és nemcsak ennek jogi képvíseletét vál,lalta,hanem arra is keresett és talált
módot, hogy a bagol1váriak alkotásai minél
több újpestiotthonba eljussanak;a honoráriumot ő előlegezte meg a művészeknek.A nem
míivész kapcsolatok közé tartozott még az
,,ideológusként,, számon tartott Farkas Imre
fizikus, aki Imre Farkas néven Lírai kutatások
címmel verseskötetet adott ki. A Bagol1wárra
egyébként mint ideológiamentes csoportra
emlékeznek, habár az épitésés az alkotás vá_
_
Wa a háborút követő években eleve |ázárta a szemléletiközömbösséset.
Néhánv míivész nyilvános
szereplése megelőzte a bagol1wári időszakot. A legidősebb alkotó, }Iován LászIő
'1.9I5_I99O már
tr941-ben
és l943-ban részt vett a nemzeti szalonbeli
tav aszi tárIaton, 1943 _ban és 194 5-ben főisko lai kiállításon. Korai képeiben a kortársak a
nagybányai hagyományok folpatását |átták'
I942-ben vették fel a Képzőmíívészeti Főiskolára, de a frontszolgáLat miatt csak
1945-19+9 között végezte folyamatosan tanulmányait. A bagol1wári korszakban Ujpestet éSkörnyékét örökítette meg képein' miközben temoerafesték készítésébőlés alkaI^i
mazott grafikai munkáiból élt.Főfoglalkozasu
festőként 195O-es évektől működött.
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Brusch Péter 0921-1985) is résztvett
a KépzőmíivészetiFőiskola i!úsági körének
1945. éi karácsonyi tárlatán; 1947-ben a Szinyei Társas ág |<lál|ításánszerepelt. Tematikájában ő volt a legelhivatottabb újpesti;folyamatos céljavolt a város utcáinak' lakosainak,
természeti környezetének megörökítése, lJjpest művészeti,művelődési értékeinekfeltáA lépten-nyomon tarása és népszerűsítése.
pasztalt közöny sem Szegte kedvét' ó lett a Bagolywár egyik fő animáIója, szervezője, Három
évenát látogatta Gallé Tibor magániskoláját,
ezutánvégeztee| 1945-1950 között aKépzőművészeti Főiskolát. Tanárat közül Domanovszly Endre, Barcsay Jenő, Kmetty János
hatottak rá a Ieginkább, s ennek nyomát
mindvégig őrizte képeinek színvllága, konstruktív szerkezete. |97 5-ben önálló kiállítást
rendezett az Ujpesti Mini Galériában, majd
két emlékkiáIlítása nyílt: I989-ben a Hazafias
Népfront Andrássy uti szé|útázábanés 1994ben a Pataky Iswán Míívelődési Házban'
I996-ban jelent meg a pályaképétbemutató'
gazdagon illusztrált könpr' Pogány o. Gábor
előszavávaI.
A második bagolywári, al<lrőIönálló kötet látott napvilágot, Bőszin Endre (sz; 1923),
A 169 reprodukciót és igen gazdag - csak
részben e|Ienőrzött _ adatanyagot tarta|mazó
kötet |992-ben, Torontóban jelent me$l
oliver A. T. Botar tanulmányával. Fogalmat
a technikák válad a pálya sokrétííségérő|,
tozatosságáről: o|aj, akvarell, grafikai eljárások, kollázs mellett érmek és nagy méretíí
plasztikai munkák kerámiában, bronzban,
alumíniumban. Bőszin Endre Budapest ostroma után Csongrádra ment' ahol 1945.ben és
I946-ban önálló bá||ítása volt. Innen került
Újp..t'., aBago|wár a|apítói közé. 1948-ban
szerepelt a Stockholmban rendezett maryaÍ
s.rafikai kiállításon' 1957 őta él kiilföldön.
Éobb allo-ások: Edinburgh, London - itt
alapítőja a Taurus Artistnak -, végiil a kanadai
Torontó. 1995-ben kiállítása volt a budapesti
Vasarely Múzeumban.
A bagol1wári alapítók közü1 különleges
személyiségnektíínt Giron Emanuel (I92I1995). Brusch Péterrel együtt őt is a konstruktív stílustörekvésű fiatalok között tartották számon' akik nem áI|tak messze az európai iskola viIágátóI, A Képzőmíivészeti
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Főiskola e|végzése
után KmettyJános tanársegédjelett; Barcsay Jenő is igen sokra tartotta. A baráti vitákon lényegretörően, szíikszav(lan szőlalt meg, és elsősorban önmagához volt szigorú, a véglegességigigényes.
Talán ezze| magyarázhatő, hogy összesen ha
öttucatnyi képet festett. Megrendelést sohasem vá|Ia|t,laborálási munkákból élt, igen
szerényen. Szembeötlő az eg.yre inkább
fokoződó színérzékenysége,a kolorit fontossága, amely későbbi munkáinak meghatározőja |ett. 1981-ben az Újpesti Mini
Galériában rendezett kiállítást. Poszthumusz tár|atát {Jjpest poigármestere nyitotta
meg, 199ó-ban.
Kezdettő| fogva részt vett a Bagolywár
életében a két grafikus, Iswán{z János (sz.:
1923) és Yadász György (I92+I997). Ist.
vánfy az Iparművészeti Főiskola grafika szakán
végzett. Kereskedelmi éskulturális plakátokat
alkotott, később árubemutatőkés az évenkénti
nemzetközi vásárok grafikai munkáiban vett
részt. Szerepelt minden bagolywáti tár|aton,
1950-től országos plakátkíállításon,legutóbb
az |998 - as emblémakiállításon.
Yadász György az lparrajz Iskolában
kezdte tanulmányait, de még ezek befejezése
elő tt felvett ék az Ip arműv észetiFőiskola grafika szakára' A bagolywári években plakátot,
reklámgrafikát készített, kiadványokat terYezett és illusztrált. Ekkor alkotta az erdé|yi
fejedelmeket ábrázolő festményeitis' Elismert
tipográfus lett, illusztrációk, könyvborítók
alkotása mellett folyóiratok arculatát tervezte'
Az önmagához szigorú igényességminden
mwkájára je|Iemző volt. Szenvedélyesen érdekelte a numizmatika, ő maga több tanulmányt publikált, sőt érmeket is készített.
Mindvégig következetes és lelkes újpesti lokáIpatrióta maradt.
A Bagol1wár egyetlen szobrászárő|, SaIy Jenőrő| tudunk a legkevesebbet.A csoport
I946-os és 1948-as |<táLlitásánuryanazok a
szobrai szerepeltek. L Képzőmí{vZszeti Főiskola elvégzéseután Kisfaludy Stróbl Zsigmond tanársegédelett, majd egy tervezőintézetnéLmodellezéstvállalt. Dolgozott a Képz ő - és Ip arművész eti Al ap Kiv itel ező Y állalatnak miíhelyébenis.
1948-ban két újabb míivész csatlakozott a bagolyváriaIdtoz, Dávid (Fischl) Kornél

(sz.: 1923) ésVarga Magda (1922_1998) festőmíivészek' Dávid Fischl Kornél nagywáradi
és ausztriai szabad iskolák után a budapesti
Képzőmíivészeti Főiskolán Boldizsár Iswán és
Pór Bertalan növendéke lett. 195ó-ban pesti
lakása elpusztult, korai munkáinak rúlnyomó
részeodave szett. 1967 .ben Zebegényben telepedett le, ahol a Szőnyi István-múzeumőre és
a nyári képzőmí3vészeti szabad iskola igazgatója lett. országszerte sok egyéni kiállítást
rendezett, a legtöbbet Pest megyében. Egy
1975-ös kritika ,'a Dunakanyar festőiének''
flevezte.
Yarga Magdáró| az l948-as
bagolywári kiál]ítás Népszavabeli kritikusa többek között
ezt íÍtai,,Igazi erősségegyengéd, meleg mélytónusú, színes és szabad megoldásaiban jelentkezik''. A
Képzőmí3vészetiFőisko|át festő szakon v égez_
te. olajképek ésakvarellek mellett egyfe több
Lett a rajz, kréta, diópác, tus, toll. Kezdettől
fogva megszá|Lottan alkotott. Húsz évig készült első önálló |<tál|ítására,
melyet 19ó8-ban
Szentkuthy Miklós nyitott meg, éskatalógusában Mészöly Mik1ós méltatta,,acsendélettőla
látomásig'' eg1'rnástkövető állomásokat. I977 es tárlatának kataló gusát J vhász Ferenc szavai
vezetik be, kiemelve a ,,költők verseihez írt''
rajzokmegrendítő , ta|áIő voltát. Pályájának e|ső felében ahazai értelmisésvezetői köreiben
mozgott (első férjeRákos Sándor költő, második férje Béládi Miklós irodalomtorténész
volt), idős korára azonban magányosan és betegen alkotott egy Vidéki zárt intézetben. A
zaHatott idegzetíi míjvész messzire került a
bago|yváriaktól, akik kozé 1'948.ban a lakáshiány a v ezette) de in dulása r észev oIt e kiilönös
újpesti,,képződmény''
létének.
A Bagolywár |949*I950-ben szíint
meg. A művészeknek rendeződtek a lakásviszonyai, a képzőmővészeti kulturának kialakultak az intézményei. Az önerőből befedett
háztető, beüvegezett ablakok munkáinak kora
|ejárt, azingyenebédrevárő háború utáni nyomor vésetért.* !

*Elhangzott
az Ujpest Ga1éria Bagolyvár |946
-1950 című kiállítás megnyitóján, 1999. augusztusó.án.

r

Kdzlemőnyek

"

: r '\ i i

'

U,P9.9Í"l

Y'-t-

21

Forons Lnszrő

Lz Apolló-ház foglyaiA területi bizottság a városparancsnokkal folytatott
eredményes kapcsolatfelvételt meg akarta ismételni a
rendőrkaoitánnval is. Ezért
hasonló tartalmú levelet ktildott Babó Gr,'ula
rendőrfőtanácsosnak' Újp"st rendőrkapitányának.
A feltételeksok tekintetben rosszabbak
voltak. Nem tudtuk a lakáscímétés azt sem,
hogy milyen ember, hiszen a kommunisták
ügyeit,mások és nem a helyi rendőrség intézte' Es bár a rendőrségésa csendőrségközött kialakult bizonyos féltékenykedés,
rivalizá|ás, nem ismertük a rendőrkapitány szeÍepét,véleményéta háborúról' a fasizmusról, a
nemzet sorsának tragikus alakulásáról. Semmi
támpontunk, információnk nem volt. A levelet
elktildttik, de a legkiilönbozőbb variációk merültek fel a további teendőkről. Am egyik sem
Iátszott elfo gadhatónak.
Egy alkalommal Hajdú Bandi bácsi jelenlétébenis erről tanácskoztunk. Az ő PaIóc
utcai lakásán gyakran találkozott a területi bizottság, Nagyon megszerettíik e kedves, de a
mi környezetünkből kicsit kirívó cipész kisiparost. Az ősz hajú,törékeny alkaru emberről
senki sem gondolta, milyen bátor valójában.
Hallgawa dilemmánkat, ewszet csak megszó.
lalt: - Majd én felkeresem Babót. - Felkaptuk
a fejünket: - IJgyan Bandikám, hogyan ke.
rülsz te a közelébe?
Elmondta, hogy mint a Corso mozi büfésetöbb rendőrtisztet, detektívet ismer. sclkuknak a cipőjét is ő javította.Ismer egy Pál
nevű detektívet,akiről tudja, hogy nem Szereti
a nyilasokat. Fültanúja volt egyszer, amikor
sztdta őket, mert velük is hatalmaskodnak.
Nern érteneksemmihez, ésmégis dirigálnak.
Miután eddig még semmifélemegoldást nem
találtunk, és Bandi bácsi olyan meggyőzően
ajánIkozott, arra számíwa, hogy ő a legkevésbé gyanús' hozzájfuultunk küldetéséhez.Ez a
döntés azután egy tragikusan induló akciósorozat kiindulópontja lett, amely végül sok ember életétmentette meg.
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Amennyire lehetséges, megbeszéltük
Bandi bácsival a tennivalókat. Figyelmeztet_
tem, hogy nemcsak az é|etétkockáztatja, hanem ha rajtaveszt, mielőtt megölnék, kínozni
fogják. Megállapodtunk, ha kijut a rendőrségrő1, ne keressen bennünket, mert feltehetően
azért engedik ki' hogy megfigye|jék,kikkei á11
kapcsolatban. Atkrrtattuk a lakást, nehogy itt
maradjon valami áruló írás' Mindenkinek
üzentünk, hogy a Palóc utcai lakás tilos
terület, senki még a környékére se menjen'
Végul a búcsúzáskor,inkább azért,hogy magamat n)'ugtassam, ezt mondtam: - Bandikám. ha lebuksz. kihozunk. -Ezze| váltunk el.
Eltelt két nap, és Bandi bácsi nem jelent meg a lakásán. Nagyon aggódtunk. Ovintézkedéseinkbiztosítottak bennünket, a területi bizottság tagjai, a feg1werescsoport nem
forgott veszélyben.Nagyon Szerett|ik és sajnáltuk Bandi bácsit. Törtük a fejünket, mit tehetnénk. Először is meg akartuk rudni, hol
tartják fogva. Megint igénybe Yettük Tamás
János szolgáIatát. o bejáratos volt az Apollóházban székelő nyilas központba is. Megkértük, próbáljon valamit megtudni Hajdú
Bandi bácsiról, leírtuk a külsejét.Arra is kérbelső elrendetük, fig-veljemeg jól az épú)'et
zését,főként azt puhatolja ki, hol őrzika foglyokat.
Még aznap kiderítette' hogy Hajdút a
rendőrség átadta a nyilasoknak' akik az öreget
az Apolló-házban taÍtják fogva. Tamás mint
kőműves elég jó helyszínta)zot készitett az
épületrő|.
Ezután összehír,tuk az egységet.és ismertettem velük a történteket. Abban mindenki egvetértett,hogy állni kell a szar,rrnkat,és
Bandi bácsit ki kell szabadítant,de a megoldás
mikéntjétilletően megoszlottak a vélemények'
Voltak, akik nem láttak más lehetőséget,mint hogy rohanjuk meg a nyilas házat,
és erőszakkal szabadítsuk ki barátunkat.
Ellene szólt, hogy ez az ő életébeis kerülhet,
és mindenképpen tul nagy á|dozatta| járna.
Mások cselen törték a fejüket. Lassan összeállt
a terv. Az akciót megkönnyítette, hogy ezekKdzleménjtek

ben a napokban hozzánk került a két Szenes
port odarohant' szorosan körülzártuk az elrr'testvér,akik a nyilas számonk&ő ktilönítmény
bereket. - Indulás a Duna-partra _ vezénye|t
kar sza|ag áv a|, i gazo|vány aiva| vo ltak elláw a,
Barkász -, aki szökni próbál, azt lelőjükl - Elismerték a jelszőt is. A Szenes testvérek indult a menet' a nyilas kapuőrségdörzsölte a
egyébkéntnem voltak nyilasok, sőt előlűk mekezét, biztosan azt gondolták: ezek még kenektiltek, eközben jutottak a karsza|agokhoz
ményebb legények,mint mi, hiszen számonésaz irato|<hoz.
kérősök.
Az akció kulcsembere az igazi snájdig
Barkász haladt elöl a Duna felé, majd
katonatiszt megjelenésíí',bátor és hidegvérű
mikor megbizonyosodott, hogy a nyilasok
paÍtizán, Barkász Zoltán ,,Íőhadnagy'' lett.
nem követnek, befordult a Temesvári utcába,
Azért is esett rá a vá|asztás, mert ő nem volt
kerülővel mentünk aJókai utca felé. MárIátújpesti' tehát nem fenyegette az a veszé|y, tam az emberek között Bandi bácsit, de nem
hogy felismerik. [...]
szóltunk egy szót sem. A menetben sokan alig
Kiállítottunk egy nyílt paranvonszolták magukat, többen imádkoztak, ait
csot, amely elrendelte, hogy a
hitték, a ha!álba mennek' Útko'b.''
Barkász
nylasházban levő foglyokat
többször ismételte:_ Fiúk, senki sem szökhet,
adják át a számonkérő ktilöwgyázzatokl - Valóban, olyan Szorosan zárn'k
nítrnénr'rrek.Nem kérhettük
körül az embereket, hogy lehetetlen volt kicsupán Hajdú András átadását, meÍt eZ gyanítt lépni bárkinek.
kelthetett volna, másrészt a többi szerencsétA piactérnél hag1'tunk hat partizánt
len foglyot is ki akartuk szabadítani.Megbeutóvédnek. Minden baj nélktil beértünk a búszélttik, hogy - bár csak kétkarszalagunk van
torgyátba, és ott, a világosságban elképesztő
- összesen tíztagú,|esz a ktilönítmény. A leg|átványban volt résziink: A foglyok, nők, férfi_
higgadtabb partizánokat j elölttik ki' Lelktikre
ak vegyesen szőrnyíi állapotban voltak. Rékötötttík, hogy szigorűan tartsák magukat
mülten nézték a korulotttik á|Iő katonákat.
B arkász parancsaiho z. Me gbeszéltiik a biztosíTöbben leroskadtak a pad|őra, sírtak, zokogtást, vagyis azt, hogy ha 20 percen belül nem
tak, kegyelemért könyörögtek.
térnek vissza, vagy ha nagy lövöldözést halE|őször a meg|<ínzott,de boldog Bandi
lunk, behatolunk. [...]
bácsit öleltiik, csókoltuk. O is sírvafakadt öröA három csoport három úwonalon haladt: a Barkászvezette kilenc ember az 1v:pád
úton, a Kovács Gy'ula vezette tizenöt ember a
József utcán, az akkori záIogház előtt foglaita
eI á||ását, énpedig tizenöt partizáflta Nyár ut=
cán át Vezettem a baptista imaházig, ésonnan
figyeltük az Apolló-ház bejáratát. Amikor
Barkászék bementek, csendben, feszülten várakoztunk. Minden perc végtelennek tíínt'
folyton az ótámat néztem, Így telt el 15 perc.
Ekkor Barkász ZoIi hangját hallottuk:
- Gyerünk, gyerünk, mozgás! * ordította. Jól számított, felismerti'ik a hangsát. De
amit láttunk, attól megfagyott ereinkben a
vér:csak;.öttek, jöttek l<lfe|é
az emberek. Csak
nem a nyilasok jönnek? Amikor azltán megláttuk kozc;tnlk aZ asszonyokat,kezdett derengeni, hogy Barkászéknak sikerült mindenkit kiszabadítani,akiket fogva tartottak a nyilasok.
- Első és máiodik szakasz iozzá^ _
harsogta Barkász, s bár ez nem volt tervbe véve, tudtuk, hogy nektink szólt' Mind a két csoAz Ápolló-bóz
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mében. Azután számba vettük a kiszabadítottakat, összesen 48-an voltak: zsidók, katonaszökevények ésszakszerY ezeti y ezetők, kc;zöttük volt N"gy PálJenő, az E,gyesült Izzó főbizalmija.[...]
Csendet kértem,éselmondtam, kikvag1'unk, miért harcolunk. Igyekeztem megértetni velük, hogy bár most kimentettiik őket a
halál torkából, még nincsenek tul minden veszé|yen.Ezért a védelmünk alatt maradnak.
Nem távozhat el aZ Sem' akinek van hová
mennie, mert nem kockáztathatjuk a többiek
éIetét,
hiszen újból elfoghatjákőket, éskiverhetik belőlük a történteket.
Láttam, szavaim sokuknak a
tudatáig Sem jutottak el' csak
amikor a szakács bejött egy
kondér gőzöIgő babgulyással,
ésenni adtunk, értettékmeg,
hogy megmenekültek. Sokan hangosan zokogtak, mások ujjongtak. Egy idős aSSZony
leborult előttem' a csizmámat akarta megcsókolni. Mások a kortilottilk á||ó oartlzánoknak mondták eI a lonzásokat' mega|áztatásukat, amelyeken keresztülmentek. A mi
elvtársaink is sok mindent átéltek, sok mindent láttak, de a hallottak mélyen felháborították őket' Lz egyik anva száraz szemmel, de
mérhetetlen fájdalommal mondta el' hogy 14
éves leányát Szeme előtt gya|ázta meg hat
bandita. A kislány megkovültén meredt maga
elé.Amikor az anya felkiáltott:
- Kislányom, kislányom, élünk - a par.
tizánok e1fordultak.
LTtasítástadtam, hogy mivel itt a gyátban nincs eléghely, kísérjék
a menekülteket a
munkásotthonba, ott helyezzék e| és őrizzék
őket. Mé g eg-yszerhangsúlyoztam,biztosítjuk
a védelmüket, gondoskodni fogunk róluk, de
senki nem mehet el, nem is akartak.
Később elmesélték,hogyan kerültek a
nyilasok kezébe.Néhány történetet, amelyek
különösen
rnegráztak bennünket, fe|jegyeztilnk:
Egy harminc évkorüli asszony a következőket mondta el:
- Amikor fel kellett vaÍrnom a sárga
csillagot, rudtam, mi készül. Szomszédom,
egv jőszívű' asszony vá||alta,hogy engem elbújtat, és azt tanácsolta, adjam a három kisgyermekemet az apácá|d.loz.Hallgattam rá, és
.,,
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a kisfiamat meg a két kislányomat beadtam a
Clarisseumba. Csakhogy a bestiális Klima
megneszelte' a nyilasok kimentek, és elhurcolták aZ ott levő harminc-neg1wen gyereket, megkínozták ésa végénmegölték valamennyit. Amikor hírét vettem a borzalomnak' eszemet VeSZtVeberohantam az Apollóházba, hogy átharapjam Klima torkát... _
nem volt ereje elmondani a többit.
Fabók Iswán kisiparost azérthurcolták
el, mert tiltakozott, amikor rabolni akartak
nála. Naponta levitték a pincébe, ott kítöbbé.
nozták. Talán sohasem |esz egészséges
Felesége éskisfia miatt életben akart maradni, ésazért,hogy valamiképpenmegfizet-hessen nekik' _ Mert fizetni kell! - tettehozzá.
Schell Gy'ulát 1anuár7-én fogták el, és
feleségévelegyütt az Apolló-házba vitték, Bujkáió zsidók címeit követelték tőlünk mondotta. _ Mi ilyesmiről nem tudtunk, de
vallattak. Velem mocskot etettek. Feleségemet a Szemem láttára anyaszíiz meztelenre vetkőZtették, négykéz|ábkellett állnia, s
egy nyilas lovagolt rajta, közben szí1ja|verte;
Nem vagyok hős, feleségem se az. Mindent
bevallottunk volna, de nem volt mit. Mi most
már nemcsak a nyilasok felelősségrevonását
fogjuk követelni, hanem a feljelentőnkét is.
Az ő gyaIázatanem kisebb...
Sümeghy Miklósnét december 3-án
hallgatta ki először Klima, akinél feljelentették, hogy zsidókat rejteget. _ Lzt követelte
tőlem - panaszolta Sümeghyné -, mondjam
meg, hová dugtam a zsidóktólkapott aÍanyat.
Ezeknek a nyomorultaknak aZ arany az ístenük, s minden ütésétazza| mérte rám: ,,F{ol
az aranSr?Ide az aranyat! Aranyat vagy megdogleszl Aranyatl Aranyatl"...
Galambos Dezső vasesztergáIyost
január 6-án fogták el mint katonaszökevényt'
Azt hitték, tagja az újpesti területi bizottságnak. _ Több fogamat kiverték_ mutatta -'
és képtelen vagyok elmondani, mit csináltak velem' mi mindenre kényszerítettek...
Sohasem hittem volna, hogy emberi lények oly mérhetetlen aljasságraképesek... l

"Részlet A második vonalban című könywből _
Bp., Kossuth Kiadó, 1984. (Aszerző Í944_45-benazíjpesti partizáncsoport vezetője volt.)
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Egy költő lJjpesten
Némedi András l926-ban, Tápiósze1e-I{a1eszban
született,
földműves szülők gyermekeként.Az elemi ésa polgári iskola elvégzése
után a ceglédil(os-

suth Gimnáztumba iárt, 1'947-ben érettsési.
zett' Német-franciaszakostanár szeret.tt uólna ienni, de aPázmány PéterTudományegy-etem Bölcsészettudományi Karán csak egy félévetvégezhetettel. Szüleit kulákoknak minősítették,s ő hazament, hogy segítsennekik átvészelnia nehézségeket.
1959-ben megnősült, 19ó1-ben feleséBudapestre' Az 19ó0-as,
gével felköltözött
'70-es éveket lJjpesten
töltötte. A ,,legmé-

lyebben'' kezdte, egy áI|atl hulladékot feldolgozó üzemben volt segédmrrnkás. Később
nyelvtudása révénegy kiilkereskedelmi vállalatnál idegen nyelvű |eve|ezőkéntdolgozott.
Az 1940-es évekvégénkezdett verseket
írni. Versei a Kortársban, a Tiszatájban, később a Vigiliában, majd az Ecclesia á|ta| |<l_
adott Isten ege aiatt című antológiában jelentek meg.
2003-ban Andráskereszt címmel verseskötetet adott ki. A kötetben ió néhánv úipesti ihletésííésl/jpesten írt verse olvasható.
Ezek egyike az 1963-ban írt Szent Erzsébet
Leányai című, melyet Asztalos Margitkának és
Fro mwal d Ro záIiának aj ánlott,

NÉmpoIAxpnÁs

Szent Erzsébet leányai

Asztalos Margitkának ésFromwald Rozíliának
Ünnep, ha a jóság földi angyalaira is,
nér,rrapodonégi áldásodat kérjük.
Kőkemény ezresek kérkedő erődjét
vette be annyi kopla|őt megjárt,
nagy fogú fillérjük
és ú3ztékI<l
rá a
Gondviselés lobogóját.
Arwa sorsok kopogtatnak náluk'
Még csak meg se tudják, hogy kijük nincs.

li
li
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Asztalosékaz Er zsébetutcában, az,egykori elemi iskola (ma: Károlyi Iswán 12 Evfolyamos Gimnázium) környékén éltek, kis csaIádi házban. Legközelebbj hozzátartozóik ha\á|auán e|határozták, hogy továbbra is betegápolással fo glalko znak, elvis elhet őv é, sőt szebbé teszik magukra maradt idős emberek utol.
só éveit' Abban az időben egyedülá1ló módon
szabályoskis szociális otthont rendeztek be házukban. Csak anny{ embert vállaltak, arnennyit
valóban el tudtak iátni. Csendben, mély hittel,
Közlemények

Meghitt otthonukká |esz aházuk.
Kapujuk szélesrekinyíló szívesség,
A szorongatottakra vár.
Kertjük azért terem bőven, hogy vihessék,
Adhassák, ami van _ mindig mára'
Házuk a mindennapi csoda-vár:
Az Isteni Gondviselés vára.

Újpex,1963
őszinte emberséggel,odaadóan ápoltak sokbetegeket. Aki
szor évekig ágyhoz kötött
mozogni tudott vagy ők tudták mozgatni,
azokat rendszeresen elkísértéka Szent Iswán
téri főtemplomba' Margitka az 1'97)-es években az itteni egyháztanáCs tagja is volt' Nevét
megtalálhatjuk a templom belső falán elheLyezett emléktáblán. A szaní|ások után
Máriaremetére költöztek. s ott fo|vtatták á]'d6Sos tevékenységüket. Igy jatt té.tre a Lékai
bíborosról elnevezett szeretetotthon. f]
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ozónfajok Ujpesten, |. tész
A zöld területeket fe|számo|ó
emberi tevékenységek
mellett
napjainkban az idegenhonos
növény{ajok agresszív terjedésejelenti a legnagyobb veszéLyt'az erdők, a gyepek és a vizes élőhelyek
természetesnövénytársulásaira. A távoli kontinensek iíe gen tájairó|, főként Észak-Amerikából ésAzsiából származő növénvek úi életterükbe kerülve erőtelies terieszkédésbákezd enek, éstúlszaporodásukkal l<tszorítják az ő shonos növényeket lakóhely'rikről. Szemléletes
nevüknek megfelelően megvetik a ,,lábukat''
rninden alkalmas helyen, amit rövid idő a|att
elözönlenek. Láwányos terjedésüket a százezerszámra termelődő. a szé|szárnván tovarepülő és a folyókban, patakokban elsodródó
magjaik ésa talajfelszínen,talajban terjeszkedő vegetatív szaporítószerveik, indák ésgyöktörzsek teszik lehetóvé.Ezeknek a növényeknek a többs égétaz ember telepítettebe ktilonböző, elsősorban mezőgazdásági és dísznövény-kertészetimegfontolásokból, de jelentős
résztképviselnek azok az özönfa)ok is, amelyek
a közlekedés és kereskedelem vilás.méretíívé
v álásáva|,,véletlenül''jutottak el haz7nkba.
Ezek a növénfaj ok lJjpest természetes
életközösségeire is tomoly veszélyt jelentenek, ezért mindenképpen érdemes alaposabban is megismerkednünk velük' Legelterj edtebb képviselőiket élőhelyi kötődésüL alapián mutatiuk be.

IJjpest legkiterjedtebb vizes élőhelyeit
a Palotai.szigeten ésa Farkas-erdő mellett találjuk. Korábban a Szilas-, a Csömöri- és a
Mogyoródi-patakot |<tsérőfíizligetek és mocsári növénytársulások is idetartoztak, de mára ezek teljesen elpusztultak lJjpesten. A fás
száris, nóvények közül különösen a Palotaiszigeten jelent nagy veszé|yt túlszaporodásá_
val a kőrislevelíi vagy más néven zöld juhar
(Acer negundo), amely napjainkra egyeduralkodóvá váIt a fíiz_nyár ligetek alsó lombkoronaszintjében. A növény észak-amerikai eredetű,dísz- éshaszonfa , amely kivadulása :utánfő|eg az árterekben terjeszkedik. Mindkét elnevezésea növény egy-ew jellegzetes tulajdonságára utal. Alevele a többi juharétól e|térően
nem tenyeres, hanem a kőrjséhez hasonlóan
szárnyas szimmetriájű, Ez évi hajtásai élénk
zöldek. A zöld ;.uhartömegesen termeli öszszehajIő ikerlependék terméseit, amelyek
r epítőkészilékük segítségévelnagy távolságokba eljutnak a Légfuamlatokkal' A faj elterjedéséhezjelentősen hozzájárú az is, hogy
|égszennyezéstfirőtulajdonsága miatt városi
fasorokba gyakran ültetik.
Az ártereken hódító gyomcserje a gyalogakác (Amorpha fr.uticosn), amely ma már
minden nedves élőhelyen terjeszkedik hazánkban. A növényt eredetileg sövénycserjének hozták a ta|ajerőzió megakadá|yozására
Eszak-Amerikából. A pillangós virágú'növény
virága hiányos, hosszan kiálló porzóit csak a

A sünttÍktennése

Bíbor tlebáncnil.tig
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vitorlának nevezett r,'irásszirom veszi köffil. A
gya|ogakác agresszív tfuedésével ma már a
szár azabb élőhelyeket is veszélyezteti.
Az észak-amerikai eredetű süntököt
(Ecbinocystis lobata) eredetileg puhán ti.iskés
kabaktermésemiatt hoztákEurópába. A,,szökevény'' növény a századfotduló táján jelent
meg hazánkban, majd dél felől a patak- ésfolyóvölgyeket követve néhány évtized alatt el*
árasztotta az egészországot. NIa már megtalálhatjuk a Szilas-patak ésa Duna mentén is.
Az eg.yévesfelkúszó nör'ény egres helyeken
áthatolhatatlan növényszövevényt alkot a fákra kapaszkodva.
A nagy termetíí,látványos megjelenésű
bíbor nebáncsvirágot (rupatiens glandulifera)
Indiából telepítettékEurópába a dísznövénykertészek.Hazánkban a Dél- ésa r.vr,rrgat-Dunántúl ártéri erdeiben terjed, de szórványosan
már keletebbre is megjelent. Ez a faj még nem
jutott el azű)pesa ártéri erdőI<lg,de egy kevésb é|átvány os rokona' a kel et-in di ai szátmazásis',
kiwirágu nebáncwirá g (rnpatiens par,uiJlora)ma
már tömeges megjelenésűa Palotai-szigeten'
Az egyévesnövény levelei tojásdad alakúak, a
széleik sí3ríinfogazottak. A virágok fehéresek.
A nebáncsvirágákat lepkék porozzák be, az
éIénkszíníieket,
mint amilyen a bíbor nebáncswrág, a nappali, míg a fehéres-sárgás wrágű,
fajokat, mint amilyen a kiwirágú nebáncsvirág
is, az éjje|ilepkék. A nebáncsvirágoknak megnvúlt tokterméseikvannak' amelyek már gyenge érintésreis széwálnak, és szétszőt1ák mag.
vaikat. L magszótásuknak ez a sa1átosmódja
eredményeztea rokonsági kör elnevezését.
Az ártereken és más vizes é|őhelyeken
nemcsak az idegenhonos özönfaiok válhatnak
tömegessé, lranémegyes gyomnávény{ajokis.

ilyen a fészkes virágzatű" seprence (Stenactis
annua) is, amelynek két alfaja is él hazánkban.
Eg.yik a vágásokban, magaskórósokban gyakori eg1.nyári seprence' amelyrek nyelves virágai kékések,az a|ső szárrész levelei durva
fogas szélűek. A másik pedig az ártereken tö.
meges ligeti seprence, amelynek nyelves virá.
gai fehérek, leveleinek többsége ép szé|í1',
A'
f észekvirágzat szerkezetére az j e||emző, ho gy
a köz,épső részen a termékeny, sárga színíi
virágok' míg ezek kortil a meddő, fehér,nyelves virágok csoportosulnak. Ezért a felületes
szem|éIőkönnyen egyetlen virágnak gondolhatja a Seprence vir ágzatát, sziromleveleknek
tartva a meddő .nyelves virágokat. A ligeti
SepÍenceminden vizes élőhelyen közönséges.
IJjpesten kiiiönösen nagy állományai élnek a
Palotai-sziget
en.
A természeteséletközösségeket létükben veszélyeztető özönfajokka| már sokfelé
felvettéka harcot a környezetükért felelősséget érző természetvédők.A különösen értékes
természetvédelmiterületeken egyre gyakoribbak az ozönfajok gyérítését
szolgáló akciók' Mindezek a törekvések csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha mindnyájan megpróbálunk tenni valamit e jövevények eilen a
saját házunk táján. L saját házunk táján megfogalmazás ebben aZ esetben sző szerlnt értendő, hiszen azzal, hogy nem ültetünk idegenhonos növényfajokat a kiskerttinkbe és
hárunkeIé azutcára, csökkenthetjük a természetes életközösségekbe eljutó, agresszívnövény{ajokáltal terrnelt magvak mennyiségét
is. Az idegenhonos fajok helyett ültessünk
őshonos növényfajokat, amelyek nemcsak
szépek, hanem' természetes' szerves részét
képezik hazánkélvilágának is! (Folytatjuk...)

Kinirógú nebáncniróg

Egnyríri seprence

Közlemények
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Döbrentei Károlr'.né
Döbrentei Károlyné ,.olt Ujpest első női polgármestere.
1913-ban született,Némety Aranka néven. Családja
{Jjpesten éIt, szerény körülmények között. A gyermekek szakmát tanultak Némety Ernő, aki két ér,velvolt idősebb
hígánál, b o gnárs egéd, maj d textilmunkás lett,
míg a leány szokatlan módon a vasmunkás
szakmát vá|asztotta.
Némety Aranka az EgyesüLt lzzólámpa és Villamossági Rt.-nél helyezkedett
el, ahol 16 évigdolgozott. Itt került kapcsolatba a szervezett munkásmozga|omma|, az
illegális kommunista párt tagja lett. M.gismerkedett Döbrentei Károllyal, a Pamutgyárban dolgozó textilmunkással, későbbi
férjével.Rövidesen egybekeltek, gyermekük
szi.iletett'A Thaly Kálmán utca 10. szám a|att
é1tek.
Mozgalmi tevékenységtika világháború
kitörésekor felélénktilt, röplapokat készítet_
tek, tanácskozásokat szerveztek'
Férjét t942-ben a frontra vitték, a
család nehéz helyzetbe került. Döbrentei
Károlyné rendszeres segélybenrészesültezekben az években, melyet az újpesti városházán
folyósítottak. A családfő |944-ben sértetlenül
tért haza a keleti frontról' és rövidesen ismét
bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba.
Nejével együtt tagjai lettek az Ujpesti Ellenállás Területi Bizottságának, melynek főtitkára Földes László volt.
A második világháború végén nehéz
idők köszöntöttek Qpestre. Bár a front viszonylag g.yorsan áwonult a város felett, de a
háboru kísérőjelenségei:
a családok gyásza,az
ellátási gondok, a magas infláciő, a romos városrészek itt is jelen voltak. 1946 januárjában,
a felrobbantott vasúti híd mögött feltorlódó
jég miatt, jeges árvíz öntötte el a mélyebben
fekvő városrészeket. Szalay Sándor polgármesternek csak megfeszített munkával sikerült úgy-ahogy úrrá lenni a problémákon. A
városvezető azonban 1947 tavaszán elhunyt.
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Az új politikai erők közu| a kommunista ésa szociáldemokrata párt azon versengett' hogy a polgármesteri tisztségetsaját jelöltjével töltesse be.
Ujpest első embere végül - akkoriban
az országban egyedülálló módon - egy nő,
Döbrentei Károlyné lett. A körülmények
emelték az egyszerű munkásnőt ilyen magasra.I945-től a K&tP nőtagozatának egyik tagja, a párt nemzetgYííIésiképviselője volt. Szevágya a kommélyes ambíciói, érvényesülési
munista vezérkar látókörébe he|yezték őt. Lz
újpesti polgármesteri megbízatásennek ellenére v ár atlanul érte. Erről visszaemlékezéseiben így számo|t be ,,47 szeptemberében ó
hónapos pártiskolára kerültem, ésott közölték
velem, hogy lJjpest polgármesterévéfognak
váIasztani [..'J én nag.yonmegrémültem ettől
a feladattól. Ennekem ugyanis semmiféleközigazgatásí v agy áL|amigazgatási gyakorlatom'
tapasztalatomnem volt. Az újpestivárosházával annyi volt a kapcsolatom, hogy ott jegyeztek be engem az anyakönyvbe, mert Ujpesten
születtem. Ott kötöttem házasságot. Ott jegyeztéka gyerektinketaz anyakőnywbe.Es oda
jártam hadisegélyért,amikor a fér)em katona
volt. Hát azt hiszem, eZ nem alkalmas arra,
hogy egy város vezetője legyen valaki. De abban az időben mégnem volt, nem lehetett követelményaz,hogy valaki e|végezzenegy tanfolyamot vag.y uram bocsá egyetemi végzettségelegyen. Mert hiszen éppenarról volt szó,
hogy az addigi közigazgatási embereket, ktilö.
nösen azokat, akik nem voltak megfelelőek az
új rend SzempontjábőI, azokat ke]lett leváltni.
Qpesten nem ez volt a helyzet' Qpesten üres
volt a polgármesteri szék.[...] Tekintettel arra' hogy elégélesharcok voltak a Kommunista
Párt ésa Szociáldemokrata Párt között, éveken
keresztiil nem tudtak megegyezni abban, hogy
melyik párt á|Iíthatvezetőt. Tehát erre az jdőre
eldőlt, hogy a Kommunista Párt áI|ít polgármestert. Hát ennek is megvan a magyarázata,
hogy miért engem,.Hát én mondtam, újpesti
születésűvagyok' Ujpesten dolgoztam Í6 évig.

Hír,esújpestiek

|..,] részt vettem a patlzánmozgalomban és
nő vagyok. Es az akkor nagyon lényegesvolt,
hogy nő kerüljön egy ilyen pozícióba. Elfogadtak. En gondolom, hogy azértis fogadtak
el, mert,nem akartam okosabb lenni az okosoknál. En meghallgattam az ottari Yezetőket
mindig, de ellenőriztem is.''
A párt propagandistái mindent megtettek a kö zvéleménybefolyásolás ára. Aktivistáik
transzparenseketkészítettek,,EljenDöbrentei
elr,társnő'', valamint ',Eddig védted,most ve.
zeted a várost'' feliratokkal' A pozíciőszetzés
fontosságát mutatia az a tény,hogy a ,,rész|e_
ges tisztújítő szék,,testiileti ülésénmegjelent
Dinnyés Lajos miniszterelnök és Rákosi Má\rás, aMaryat Kommunista Párt főtitkára is.
Az Í948, május Í2-én megválasztott
polgármester aSSZony öntudatosan vé$ezte a
párt á|ta| rábizott munkát. Az újpesti oktatási
éskő zintézményekéléntiszto gatásba ke zdett,
a v ár o svezetői munkáj át és rátermetts égétkétkedéssel szemIélő igazgatőkat eltávolította beosztásukból.
Hivatali ideje alatt került sor az első _
kezdetben még csak hároméves_ terv megva|ősítására' Ekkor épültek feir feszített tempóban a Szent Lászlő tér tömbházai, vaIamint az
idei glenes j elle giire épített,alacsony komfortfokozatu, a kertvárosi környezettől elütő, a
Vécsey utca Jósika-Mikes
utcaí szakaszán
azőta is á|Ió, fl|dszintes épületek.
Döbrentei Károlyné polgármestersége
alatt került .o. Újp t főv ár őshoz csatolásánák
".
júniusában ő elnökölt
előkészítéséreis. 1949
azan az ülésen, aho| az ÉpítésügyiMinisztérium, a Fővárosi Tervezési Intézetésa főváros
tisztviselőinek jelenlétében egyeztették a leendő [V. kerület csat|akozásának feltételeit. A
városvezető, a jegyzőkőnyw tanúsága szerint,
egy mondatot sem ejtett a szuverenitáS morzsáinak megőrzése érdekében.Mikor már eldőlt, hogy a település beolvad Nagy-Budapestbe, t-Ijpestmegyei város tanácsának utolsó
üiésénígy szónokolt:,,Budapest világvárossí
fog kiépülni, de ehhez szükségesa béke és a
békénekmegvédése.Ezért kötelessége minden dolgozónak, de nemcsak városházi viszonylatban, hanem ipari, mezőgazdasági
munkásoknak, a békemegvédése.''
Ez a két mondat kellóen osztályharcos
és semmitmondó volt. A részletek tátsva|ása
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során a polgárrnester asszony közölte: ,,Újpest-gyáwáros központjáli a Baross utca jelölendő meg, ezeken a területeken iskola, színház' lnrlturköZpont is lesz.'' Az ülésen elhangzott,hogy a Baross utcában elhelyezendőközpont kialakítását az utca szúk volta nem fogja
akadá|yozni, mert a közterületet 20 méteres
szélességűretervez1k. A centrum területét
olyan mére63reszéLesítik,,,amilyenreszükséges,'' A Váci út kiszélesítésének
tárgyalásakor
Döbrentei Károlyné elmondta: ,, Amennyiben
a főváros elkezdi a ma1a épületei lebontását,
akkor a város is elkezdi az éoületek bontását.
Már az érdekeiteket kiértesítették' hogy az
épületek városszabályozási szempontból lebontásra kerülnek.''
A hatalom méltányolta Döbrentei Károlyné lojalitását. 1948-ban _ tehát még
újpestimandátuma idején .I<tneveztéka Fővárosi Tanács osztá|wezetőiének. 1950-ben.
mikor lJjpest Budapest rV. kerülete lett, már
a fővátos hivatalnoka is volt. ,'Beiskolázták,, az
ELTE jogi fakultására. Diplomáját 44 évesen,
1957. július 20-án vette kézhez.Mlnkájára az
195ó-os forradalmat leverő Kádár-rendszernek is szükségeIehetett, mert 1957 Szeptemberében a Fővárosi Bíróság, majd L962-tő| a
LegFelsőbb Bíróság bírájalett.
Döbrentei Károlyné 1987-ben halt
meg Budapesten.

Ddbrentei Kírolyné
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Mag,ar csapatok eg praaoszlóa templlru előtt

Életénekdöntő részeÚjpesthez kötődött,
férje révén
azonban a távo|i Don-kanyarralis kapcsolatbakerült' Döbrentei Károlyt - sok újpesti
fiatal férfihoz hasonlóan - a frontra vitték. A
keleti fronton a mag'yar hadsereg kezdetben
offenzív feladatokat teljesített,ésfolyamatos an
harcolva egésza Don folyóig, Voronyezs város
térségéig
nyomult előre. Magyar katonai alaL:ulat eddig csak a honfoglalást követő kalandozó hadjáratok idején jáit ilyen távol hazájától. A 2. magyar hadsereg az otthoninál sokkal
szegényebb, háború sújtotta vidékre érkezett'
A mai Ukrajna területén a mawar honvédek
gerendaházakban élő, nélkiilöző, elkeseredett
em b erekkel talá|ko ztak, akik m egszá1lóként tekintettek csapatainkra. Szkorodnoje, Afanaszjevka, Szumi, Uriv, Plota\.Íra:néhány településnév,amely soha nem törlődik |á azokemlékezetéből, akik a végtelen pusztákon, aZ oÍosz
télben, gyalogszerre| járták azokat végig. Az
állandósuló partizánteyékenység, a váratlan
légitámadások,a hideg okozta fagyások ésjár-
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ványos betegségektizedeltéka legénységiál1ományt. Az ígazi katasztrőfát azonban az 1943
januárjában kibontakozó szovjet ellentámadás
jelentette. A'sztálingrádi csatával egy időben, a
frontvonal északabbi szakaszán, a Don mellett
is elszabadulta pokol. Bár a honvédsereg.elkeseredettenvédekezett,de a túlerő végül kivetette állásaiból egységeinket.A rosszul felszerelt, leharcolt csapatoknak a mínusz húsz fokos
hidegben nem volt lehetőségea hatékonyellená[lásra' A 200 000 fős 2, magyar hadsereg gyakorlatilag megsemmisilt' F'z számarányában a
maryar hadtörténelem legsúlyosabbveresége.
Az itthoni mag'yar társadalom fásultan,
szinte közönyösen vette a tudomásul a veszteséget' Annak méretével,a propagandatevékenység miatt, nem is volt tisztában a kózvélemény. A rádió gyakran játszotta a Valahol,
oroszországban című slágert, a katonafeleségek rendületlen bizalommaI várták haza férjeiket.
Döbrentei Károl1né a szerencsésekkozé tartozott, hiszen viszontláthatta gyermeke
ap1át. l

Kitekintés

,SeramoxLe;os

Bőhm teswér
A Mária utca 71-es számú'háza
Lőrinc utca éSDeák utca között
r.olt, a jobb oldalon. Azttcáthá_
rom méter magas téglakerítés
zárta el,a tetcjénbeágyazotttört
üvegekkel. A kert végébenbokrokkal övezett
homokozó éshinta volt. A kerítésfolytatásaként
a házszámotkövetve a 73 -as dupla telek, korhadt
fakerítéssel,tartott egészena Deák utcáig' Valami kis ház is volt rajta. Az elhanyagolt Má-ria
utcai 73-as házban lakott Bőhm bácsi a mas.a150
"
la|ójáva|ésismeretlen feleségével.
Bőhm bácsi hentesmestervolt, valamel1nk cégnélésnem üzletben volt alkalmazásban.
Focilabdánk sokszor átrepült az ő ,,dzsunge|,
kertjébe.Többszöri l<láLtozásraelő is kocogott
másfél mázsás testével,ésvisszadobtaa|abdát,
ha az Látható helyen volt, ésnem került Íáradságba a keresése.Mikor már nagyobbak voltunk' átmásztlnka kerítésen,a tuloldalán egy fa
á1|t,azon lecsúsztunk az elhanyagolt kertbe, és
megkerestiik a labdát. Vissza már nem tudtunk
menni, csak a korhadt fakerítésen
át.
Bőhm bácsi mindig birgerli csizmátlan
járt. Gyerekeire nem emlékszem.A kertben két
hatalmaskutyát engedettszabadon' Ekkor már
nem nag"yon mertünk átmenni a labdáért.

Hosszabb ideis' nem volt személveskaocsolatunk Bőhm beáival.
I944-ben egy őszi este kimaradtam, és
sötétedéskor,úgy B óra Íe|é
igyekeztem haza az
Attila utcából, amikor nylas járőrök elfogtak,
mindenféle csavargónak minősítettek, és a nyi|asszé|dtázbavittek.
Ez az Arpádút-Iswán útsarkán volt, szemben a mai áruház épületével,abbanaházban, amit akkor a benne működő&Ieinl
ijzletről csak x{einl háznak neveztünk. Egyenesen a nyilas kórlewezető ',testvér''elé vittek. A
körlewezető Bőhm bácsi volt. Teljes harci díszben ült az íróasztalná|, csizmában, Arpádsávos
karsza\aggal'zöld ingben. Mikor meglátott, elkezdett ordítani két pribékjével,hogy mit gondolnak, kít hoztak be, én ugyanis a szomszédja
vagJ'ok. Parancsot adott a két ,,fogdmegnek'',
hogy azonnal vigyenek le a kapuőrséghez,ésengedjenek szabadon,mielőtt méga balhékitörne.
Körűlbelül fé|úz-tíz őráta értem haza.
.,|

.

/
|
Edesanyámjól leszidott.Meg kellett fogadnom, hogy a háboruskörülményekmiatt sötétedéselőtt mindig otthonleszek.
1945-benBőhnr bácsi eltííntakuq,áiva|
eg.yütt.Egy lltrésnevű cukrászmester'aki korábbana féltelketmeg.vette'
egy emeletesházat
építtetett
közvetlenül a kerrtestinkmellé. D
ír

Az egykoriMeinl-bríz

I'eaeleslddinkből
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Kiadványok Ujpestről
Kadlecovits Géza, a
kiadvány szerkesztője
iffil
- a teljességretörekedve - felkutana a
város közterületein
és középületeiben
felállított valamennyi
egykori, illetve mai
képzőmí3vészea míialkotást és emléktáblát. A helytörténészekszámára nélktilözhetetlen
szakmunkábő| százhawannégy esztendő társadalom- éspolitikatörténete rajzo|ődik ki. A foleírásokkal bemutatott műtókkal és sza|<szeríi
veken keresztiil az érde|d'ődóknyomon követhetik a különböző
történelmi korszakokat,
rendszerváltásokat és mindazon folyamatokat,
amelyek egy-egy időszakban a város (a kerület)
számára ki'ilönösen fontosak voltak.
A kötet kiilön fejezetben tárgyalja a
kozéptletekben elhelyezett alkotásokat, valamint az újpesti utcákon elhelyezett éIetrajzi
információs táb|ákat. Az Ujpesti Városvédő
Egyesület kiadásában megjelent kötet az újpesti önkor mány zat támo gatásávalj elent me g.

mawaÍ kormánytól. A kötet részletesenszőL az
újpesti gyermekével<rő|,a családi életről, édesapjárő|' Az önéIetírásban,melyb en a szetző beszámo| az lzrae|be vezető hosszú útról, sok
újpestinél'vel találkozhatunk.
Lz érdeLáődők mindkét könyvet elolvashatják a helytörténeti gyííjteményben.

11*trry*{l
í

.'-.

j

Tel-Avivban 2004ben jelentmeg angol
nyelvenfuher Aránin
(fuányr Iswán) érdekes önéletrajzikötete
One eye cries while
the other laughscímmel. A l<:adványtaz
író feleségeadományozta a Helytörté.
neti Gyűjteménynek.
A szerző, Arány Adolf rézárugyáros fta
I942-ben érettségizett a Könl'ves Kálmán
Gimnáziumban. E'gyete-," ,"",ót"tt volna jelentkezni' de a zsidótörvények miatt erre ekkor
már nem volt lehetősége'helyette a híres budapesti fotográfusnál, Angelónál tanult mesterséget. Tagja vcílt a földalatti tevékenységetfolytató antifasiszta zsidószövetségnek. Bejutott a
munkaszolgálatosok táboraiba és a gettókba, s
ott kézbe adtaahamis igazo|ványokat,így mentett meg sok embert a deportáIástól. Arányi
ezért2002.ben,,Bátorság Erdemjelet'' kapott a
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l.Ielytörténeti vetélkedő
Aprilis L5.én, azIJjpesi Gyermek- ésI!úsági
Házbankerült sor az lJjpesti Helytörténeti Alapíwány álta| á|ta!ános iskolák számáta megrendezettversenyre. Első helyezéstért el az Angol
Tagozatos Altalános Iskola csapata' második
lett a PécsiSebestyénAltalános ésZenetagozatos Iskola, a harmadik helyen a Német Tagozatos Ntalános Iskola végzeÚ^
Emlékoszlop
Május 17-éna Fővárosi Yízmíívekrijpesti telephelyén Derce Tamás polgármester újra felayatta azt az emlékoszlopot, amelyet 1973ban Bacsó Béla ésSomogyi Béla meggyilkolásának helyszínéná]lítottakföl. i920-ban akét
ű1ságírőt a fehérterrort támadő cikkeik miatt
aZ ostenburg-ktilonítmény elhurcolta és
meggyilkolta. Holttesttiket a Dunába dobták.
Helvreállított katonasírok
A második világháboru befejezésénekhawanadik évfordulója a|ka|máb6l, az újpesti önkormányzat kezdeményezésérea Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézete,valamint
af ővátosl.önkormányzathe|yeáI|íttattaaMegyeri temető 22-es parcel|ájának magyar katonasírjait. Május 25-én katonai tiszteletadással
emlékeztek a hősi halált halt honvédekre.

relúiítottszobor
Kocsis AndrásAndor a
Ujra láthatő fe|á|Iíwa

Fájdalmas anya (1937) című szobra. A bronzszobor éltizedekig a vát osháza szomszédsálgákövetően a
ban, majd az Iswán tér átépítését
Görgey Artur úton állt. Vandál ledöntését követően került jelenlegi helyére, az önkormányzat Gazdasági Intézményének Bőrfestő
utcai épületeelé'

Júniusi számunkban az 7' és a,3 1. oldalon látható fotókat és dokumentumokat az lJjpesti Helytor.
téneti Gvűitemény bocsátotta rendelkezésünkre.

Hefutiirtónetihírek

