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195ó októberében, a forradalom kitörését követő napokban, nyakamba akasztottam a
fényképezőrépet,és jártam a
várost. Tudtam, mindenki tudta, hogy történelmet írunk. Úgy gondoltam, ha megörökítem a na'w napokat, magam is hozzájáru|ok a magyar ság er őÍeszítés
eihe z.
Mindennap eljöttem a Yárosházához. Izgatott csoportok várták a híreket. A
Tiombita téren hallgatták a rend megtaftására figyelmeztető dt. Rajki Mártont és
Kósa Pált. Volt, amikor felkapaszkodtam
egy teherautőra, s bementem a városba' Itt
is mindent fényképeztem,Az izletek elé

kirakott üres ládákat, melyekben gyűjtöttéka pénzta sebesülteknekésakőrházaknak. Megörökítettem egy őra- ésékszerbolt betört larakatát, ahonnan senki nem
vitt elsemmit. Lánam a falvakból érkezett
teherautókat,melyeken a üdékiek krumplit, lisztet, cukrot, szalonnát ktildtek a fővárosiaknak.
október 23-a ésnovember4-e között mindenki mindenkinek segített.Az
idősebbek vigyáztak a ház gyerekeire. A
felnőttek behordták a szenet a kamrábő|,
A haragokenyérért.
elmenteka pékségbe
sok kibékiiltek.MindenI<tazt remélte,új
korszakköszönt ránk...l dr PaulusAlajos
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1956 az űipesti fdrzemri
lapok fiikrében,
I. tész

,,[...]szülaéges,hogy egy pillantást vessiink az elmúlt évek
során elkövetett hibákra t...]
iparunk vezetői [...] a hasznot,
.a} dÉá*&|amelyet többek között a hfuadástechnikaiipar hozott, ktilönböző kalandos
váI|alkozásokra
herdálták el. [...] Az idősebb,

tapasztaltabb szakemberek ezeket a hibákat
|átták ésa követke zményeket előre me gmondták, minek folytán eltávolították őket mint
''megbízhatatlan elemeket... A vezető pozíciók a kontraszelekció következtében szű|dátókörű, tudatlan emberekkel teltek meg, ésazt
a rablőgazdálkodást, ami következett' n}rugodtan a dilettánsok rémuralmának nevezhetjij'k.,,[zző,195ó. október 13.)
,,[...] mert eddig csak azokról a kevesekről szóltunk, akiken keresztiil be akartuk
bizonyítani, hogy nálunk minden munkás tejben-vajban flirdik, s ugyanakkor elhallgattuk a
puszta valóságot, a kisemberek nagy gondjait,,,(Izző,1956. október 20.)
,,(Jzemiinkben) aZ Egyesült lzzóban az
elmúlt hét szombatján |<$ővített párttitkári
értekezlet volt. A jelenlevő ehtársak erősen
kifogásolták többek között aSzabadNép szerkesztésimunkáját' [...] miért ferdíti e| űgy a
tényeket,hogy még az összes többi újság elolvasása után sem tudjuk, hogy mi történt? [...]
Yagy miért tíjékoztat bennünket hosszú időn
kereszttil hamisan a Szabad Nép, egyrészt a
poznani felkelést e|őidéző okokról, másrészta
poznani per lefolyásáról? Miért nézi a Szabad
Nép a magyar olvasókat óvodásoknak? (Szó
szerint így hangzott e| az értekezleten!),,Gzzó, 1956, október 20.)
,,Hiába is tagadnánk, meg kell mondanunk, hogy a pártoktatás rég7 formá1a nem
elégítette ki dolgozóink érdeklődését. Túl
sok, számukra kozombös, lelket-vesztett formulát ismételgetttink éveken át, hallgatók és
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előadók egyaránt. |.,.] ^, ott elhangzott szávak ésa mindennapok történései között olyan
szakadéktátongott, amit többé-kevésbémindenki látott. [...] Tanfolyam kezdődött [...]
,,Időszerű kérdésektanfolyam.. . Ezen a tanfolyamon kötetlenül, kis csoportokban felvetik a
dolgozók azokat a kérdéseket,amelyek ótet
Íog|alkoztatják, s amelyéket máshol nem szívesen mondanak el. Itt eg1nnásközött vannak,
nem tartanak att6|, hogy véleményükértesetleg valami hátrányos helyzetbe kerülnek.'' (Izző, 1956. október 20.)
,,[...] megállapíthatjuk,hogy a sztá|inl
személyi kultusz és Berija mííködése vo|t az,
amely megkezdte a rombolást, nemcsak a
Szovjetúnióban, hanem a népi demokratikus
országokban iS.'' (Futószalag, 1956. október

20.)

',A kérdések,a kifogások, a bítá|atok
egymást követték a keddi pártbizottsági ülésen. Miért v áItoztat1
ák felsó,bbpártszerveink a
ktilonbo ző tájékoztatásokban r ö gzített áI|ásfoglalásukat?[...] S vajon hány ilyen miért,
hány hasonlő, megszámolhatadankérdéskeriilne >>terítékre<<,
ha a gyár felelős vezető1
saját
maguk
nyitrák
meg a szabadvé|e[...]
ménynyilvánításmanapságmég e|zárt zsilipjeit is.''(\ányagép,195ó.
október20.)
,,Es a hangtalanmenet eryet étez,
egyet gondol. Tele mindannyian gyűlölettel a
múlt bűneivel ésazokka| az árv|ő|d<alszemben, akik galádul fé|revezettekbennünket,
hitiinket' becsületiinket ésbelegászéttépték
zoltak lelkiismerettinkbe. Soha nem lesziink
többé félrevezethetőés becsapható, ütemre
tapsoló éslelkesedó jámbor lelkek [...]" (Futősza|ag,195ó. októb er 20,)
,Jogosan zűgo|ódnakaz emberek.Már
elégvolt a szavakbőI,tettek ke||enek.,,(zző,
195ó.október20.)
(Ósszeóllította: Lírincz Rőbert)
Múltidéző
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HtnmexN LÁszró

Ig56 Ulp.rten
A forradalom kronológi ő,'j,
október 23.,kedd'
Hírekérkeznek
Ujpestrea bel-

október 27.. szornbat
Egy ÁVH-s ktilonítrnénymegszá||jaa rendőrvárosi eseményekről.
séget'A po|gárőrségfegyvereseia környező
házak tetej&ő| belónek a rendőrkapitányság
október 24.. szetda
ablakain. A belügyi alakulat, a vezetők és dr,
A rendőrségelőn.lelövik Polcz Béla diákot, Rajki Márton tfugya|ásátkövetően, másnap
aki társaivalegyütt röpcédulákatoszt teherau- visszavonul. A, pártbizottság dolgozői e|hagytóról. A tűzparancsota kapitányságakkori paják az újpesti MDP-székházat. A felkeló,k
rancsnoka,Hanzlik alezredesadja ki. A forra- feg1weresőrségetá||ítanakaz épiletvédelmé.
dalom első újpestihalottját a városháza me|- re. A nemzetőrségfeg1wereseitFiácz Endre,
letti térreviszik. A tömeg ledr;ntia szovjetka- egykori katonatisztir ányítja.
tonaszobtát,ennekta|apzatánravata|ozzákÍe\
A kijárási tilalom ellenérea tanácsháza
a diákot.
előtti térennépgyíílés
vá|asztjame1 azt a ktilAz egybegyűItekforradalmi bizottsá- döttséget,melyet a népkívánságaivala korgot vá|asztanak,mel1mek elnoke dr. Rajki
mányhoz kiildenek.
Márton ügyvédlesz.További tagok Kósa Pál,
Gerényi Gyula, Kiss Imre, Koszterna Gyula.
október 28.,vasárl.ap
A késó,bbiekbenCsehi Károly, GémesJózseÍ, Dr. Rajki Márton lemond a forradalmi bizottKollár Lajos, Kollár Jőzsef, Kollár Mihály,
ság elnöki isztségérő|.^, í,j elnök Kósa Pál
Krassó Miklós, LészaiBéla,Lichtenstein Sán- lesz.
dor, PéterfiMiklós, Rácz Endre, SohonyaiJános, Szabó Lajos, Szikora Rudolf, Tóth Gáoktóber 29.,hétÍő
bor' Valkó Lász|ő kerülnek a bizottságba.
Az újpesti gyárak do|gozői sem veszik fel a
Az EgyesültIzzőban megalakul az or- munkát, nem járnak a villamosok.A kijárási tiszág e|ső munkástanácsa.Yezetője Gerényi lalom miatt délelőtt kilenc &átő| délután
Gyula munkás.
négvig az ltcák kihaltak'
október 25., csütörtök
október 30., kedd
A gyárakban sorra alakulnak a munkástaná- AVáci űton e|fogsákésletartóztagákHorváth
csok. A Duna Cipőgyárban SzíícsImrét el- Jánost, az N|amiEgyházngy Hivatal vezetőnöknek, i!. RadvánszkyJánost titkárnak vá- jét.A lefoglalt iratokból kiderül, hogy a ma|asztják.
gyar katolikus egyház vezetőjét,Mindszenty
Véres összecsapása rendőrségelőtt. A
József hercegprímáste| akarjákhurcolni házi
forradalmi bizottság által lefoglalt nyomdagé- őrizetébőL.
peken megkezdődik a röpcédulák nyomtatása.
A forradalmi bizottság fegyveres csoportotktildMindszenty}ízseÍIaszabadítására
október 26., pénr:ek
a Nógrád megyei Felsőpeténybe,Az osztag
A forradalmi bizottság irányttjaUjp".t életét. vezetői Gábor LászIő ésLichtenstein Sándor.
Megszervezik a közel|átást. Nemzetőrséga|a- A folyamőrlaktanyából csatlakozó katonákat
kul, a szovjet beavatkozás
ig bíztosítjáka kózország század,os,a nemzetőröket Vanyek Anrendet.
talvezets.
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október 3I., szerda
Az újpestiegységekrésztvesznek a katolikus
egyházÍőBudapestrekísérésében
ésa prímási
palota őtzésében.Az újpesti forradalmi bizottságnaponta nyolc nemzetőtt ad a bíboros
mellétestőrségként.
Mindszenty levélbenköszöni meg az újpestiekőnÍe|áIdozását.
Ezt dt.
Pataky Gézaváctkanonok olvassafel a T}ombita téren.
További újpesti katonai alakulatok
vesznek részta budapestiKozma utcai börtön
politikai foglyainak loszabadításában. ParancsnokukPéterfiMiklós.
November 1., csütörtök
Mindenszentek napján az újpesti harcok
á|dozatainakközös temetéstrendezneka Megyeri temetó,ben.A történelmi egyházakésa
forradalmi bizottság egyaránt képviseltetik
magukat. Kósa Pál elnök a harcok á|dozatait
hősöknek nevezi.
November 2., péntek
Az űjjáa|al<uló
Nagy Imre-kormány államminisztere az ű1pestiKelemen Gy'ula' a szociá|demokratapárt egyik vezetőjelesz,
November 3., szombat
Az újpestifegyveresalakulatok Iétszámae|éri
a 800 főt. A' felkelólk között mestalálhatók a
folyamőrlaktanya matrőzai is. Á kecskeméti
hadtestparancsnokságróláwett T-34-es híradős zászlőa|j mozgatási készletebiztosítja az
adővevő kapcsolatota harcoló alakulatok között. A fegyverzetetkézifegyverekéstíz tank
jelentik.
November 4., vasárnap
Szovjet alakulatok támadják meg Budapestet.
Az újpestiforradalmi bizottság ktildöttséget
meneszta Vörös Hadseregparancsnokságára,
hogy a tankok kerüljékel Ujpestet. A' tárgya_
lási kísérletnem Vezet eredményre.Eszakról,
Yác ká,nyábólÚjpesten át törnek előre a páncélosok.A felkelót felveszik a harcot. A fegyveres erők parancsnokságát \}jpesten Gá6or
Lász|óveszi át, Közel kétezetf.egyveres
harcol
Utpesten.
November 5.,hétfő
Harcok dúlnakaz észa|<t
összekötő vasútihíd-

nál, ahol hat szovjet tank foglal |őá|Iást. Az
újpesti fegyweresek Csete Iswán repülő hadlnagyvezetésévelmegtámadják a páncélosokat.
Délután háromtól este tiz őráig zaj|ik a tíízpárbaj. Több környékbeli épület megsérül'
belövést kap az Attila vtcai á|t?|ános iskola is.
Csehi Károly vezetéSévelaz Arpád Kórházba
szá|Iítjáka sebesülteket.
November 6., kedd
Az rijpesti harcoló csapatok parancsnoka Somlyoi Nagy Sándor, nyugalmazott alezredes, a
Szent Lász|ó úti sorompónál működő fegyveres csoport vezetője lesz. A Könyves Kálmán
Gimnázium épülete a felkelólk főparancsnoki
épülete. Az alagsorban|őszer- és fegywerraktárt rendeznek be. Az udvaron felállítanak három páncéltörő ágy6t.
November 7., szerda
Harcok folynak avíztoronyná| ésa rákospalotai sorompónál.
November 8., csütörtök
A szovjet csapatok áttörik az Arpád útnál kiépült védvonalat' A Könyves Kálmán Gimnáziumnál a felkelót, Somlyói N"gy Sándor vezetéséve|,
Molotov.koktélokkal és gépfegyverekkel támadják a szol1et tankokat. Az újpesti
feg1weres harcok során mintegv húsz szovjet
katona esik el. A halott szoviet katonákat az
kpád ittra, a mozi előcsarnokába viszik. A
gimnázium tankágyízása eló,l Csete Iswán
fegyveresei a Kilián tanonciskolába, Somlyói
N"gy Sándor alakulatai pedig az oreg temetőbe vonulnak vissza. Rövidesen feladják a reménytelen ktizdelmet.
November 9., péntek
F,IszáIligák azoknak a fe gTwereseknek ho lttes tét,akiket korábban a szovjet katonák azEgek
KiráI1mé)a-templom torny.ából lőttek le. A
harcok Ujpesten véget érnek.
November 12.,llLétÍő
A forradalmi bizottság tagjait tárgya|ásta hívják az újpesti tanácsházáta, Az épi|etet négy
szovjet tank veszi körül. A forradalmi bizottfogság tagjait letartőztat1ák. A megkötözött
lyokat a tanácsháza hátsó bejfuatán kivezetik,
éspáncélkocsikon elhurcolják. D
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Dn. RIINER M. JÁNos

H.lp politikai szeweződés |956.ban
- az újpesti példa*
Jóllehet, Ujpest a főváros W.
kerülete,az 1956. októbet 23-áróI 24-re virradó történésektöbb más kÍilsőkeriilettel együtt
- mintegy ,,vidékké"tették.A

gazdapártl dr. Rajki Márton ügywéd lett a bizottság elnöke. Számfua lehetetlen vo|t az,
amit dr. Gálhidi esedeg a tömeg szemé|yére
sző|ő biza|ma a|apján megtehetett volna, hogy
a helyi közéIet 1947/48 elótti ,,tekintélyeibó,l"
távolság miatt a helyi hatóságok és helyben
áI|ítsaössze a bizottságot. A kezdeti szakaszá||omásozó fegyveres alakulatok a maguk beban az összetételt az önkéntes jelentkezés,a
|átására voltak utalva. Ez a ktilönleges szitukésó,bb tárgyalandő funkciók e|osztását az a|áció sajátos helyi társadalmi és térbeli adottkalmasság és a helyzetek adta véletlenek szaságokkal társult. Ujpest l949-ig önálló városi
bá|yozták, Az Ujpesti Forradalmi Bizottság
rangú település volt, még é|tekazönkormány|étszámaa kezdeti |5 főrő| 30-35 főre nőtt. A
zati politika hagyományai.
számszeríínövekedés mellett másik je||emző
195ó. október 24-én tíintetészaj|ott a
folyamat a fluktuáció - ennek okaalivá|asztás
kerületben, s a következő napokban folyamaformális szabá|yo zatlansá ga.
tos tömeggyűlés folyt. ^ 24-i demonstráció a
A körülbelül 35 ismert tag harmada ke.
pesti követelések felolvasásával indult, s a
rült be önkéntes jelentkezés alapján a bizottrendőrkapitányság előtt az épületbó1 jövő 1öságba. Körülbelül ugyanilyen aúnyt képviselvések vetettek ennek véget. A demonstráció
tek azok, akiket maga a bizottság vagy Kósa
még aznap folytatódott, s itt tűnt fel Kósa Pál
kért fel a részvéte|re'Erdekes, hogy az i|yen
35 évesasztalos, aki a következő napokban az
esetek sem nélktilöztéka tömeg mint ,,jogforUjpesti Forradalmi Bizottság vezető a|akja,
tás,, á|ta|i megerősítést. Jellegzetes példa a
késó,bbelnöke lett.
Lukács-taníwány Krassó Miklós esete, aki okKósa a gyííléselőtt felolvasta az Egy.tőber 26-án beszédet mondott Ujpesten a
súItIzzó ór á|d<aleló,bb me galakult munkásta munkástanácsokról, s mint ír1a:,,miután tetnácsa á|ta| kiadott röplapot, ésbeszédetmonszett nekik, amit mondtam, az U.EB. tagsának
dott. Ennek tarta|mát nem ismerjük, de minvá|asztottak. Soha életemben nem jártam a
den forrás megegyezik ?bban, hogy Kósa szé- kerületben...',' Egy másik je||emző eset
les körben ismert volt Ujpesten, éskiváló szóoktóber 29-én történt' Az e|őző napokban a
noki képességekkelrendelkezett. Természetes kerületet Ávtt-' és katonai egységek támad'módon került annak a hildöttségnekaz é|éte, ták meg, megszá|Iva a fontosabb stratégiai
amely bement a rendőrkapitányságra,hogy az
pontokat. A bizottság feg1weres er.ői szembeaddig foglpl ejtetteket kiszabadítsa' Visszaszá||takvelük, de sikertelenül; ennek ellenére
téréseután Kósa tett javaslatot a tömegnek
a parancsnokok együnműködést ajánlottak a
forradalmi bizottság megvá|asztására;a gyűlés forradalmi bizottságnak, mely ezt e|fogadta'
ezt e|fogadván a kerületi tanácselnök-helyetAz október 28-i fordulat után az egységek
test ( 1949 előtt I<sgaz dap6rtt főpol gármes tere|távoztak, s nyomban összegyűlt a tömeg a
helyettest), dr. Gálhidi B é|átkazfelkiáltással a
Yárosbáza előtt, mégpedig bizottságellenes
bizottság elnökének vá|asztona. Egy újabb hangulatban: sérelmeztékaz e\őző napi megktildtittség a g1úlésbehozta dr' Gálhidit, majd
a|áztatást, A téren szónokló s tetszést arató
aYárosházán megalakult a forradalmi bizotttestvérpárt Kósa azon nyomban Íe|hívtaaz
ság _ azokból, akik erre önként jelentkeztek.
épületbe, s a bizottság tagsaivá vá|asztották
Dr. Gálhidi javas|atára a szintén kisótet, egyiktik Kósa helyettese lett.
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Végül a tagság kevesebb mint
harmadaaz ítgynevezettdelegációs elv a|apján,valamely szery
intézmény stb. küldötteként
vett részta bizottságban.A bizottságbanrésztvevő rendőr-, katona- ésfo|yamőttlszteka szituációtól fiiggően hol elfogadtákaz FB utasításait,hol csak eryeztették
azokatsajátparancsnokukéival.
Nyilíánvalóan
tá1ékoződőjellegűvolt Andrásfi Gyula tanácselnök rövid részvétele,
s vannak források, me|yek az Izző mtnkástanácsadelegált tagsairő|
is tudnak.'
18 tagról (aliokaz 1958_59-esújpesti
per vádlottai között voltak) részletesebbadataink vannak. Tizennyolcból tizennégyen4a
év a|atnak,kivételnélkiil újpestilakosok, tizeÍl.ewenmunkás-, hárman paÍ^szt-,kettenketten kisiparos-, illewe alkalmazotti családbő| származtak. I956-ban tízen szakmunkásként' ketten segédmunkásként,
hárman
kisiparoskéntdolgoztak,utóbbiak hosszabbrövidebb ideig gyári munkások voltak. Egyegy tiszwiselő, egyetemihallgató (aki megélhetésétbedolgozásból fedezte)ésértelmiségi
funyalta az egynemííképet. Feltételezhető,
hogy a bizotcság ,,keménymagja,,,meghatároző egyéniségei
ebbó1a L8 Í&ő| kerültek ki.
(Flárom fő emigrá|t.)Nem érdektelen,hogy a
18-ból hárman 195ó-banis a Magyar Dolgozők Párgának a tagsaivoltak, további heten
hosszabb-röúdebb ideig Magyar Kommunista Párt tagjai, illewe MDP-tagok voltak korábban; ótet ktilonféleokok miattllzárták. A
szándékosanködösített utalások valamennyi
esetben politikai konfliktusra utalnak; mindenesetre érdekes,hogy politikai szocia|izáción igen jelentős résza kommunista mozgalomban ment kereszttil.Hatan sohasemvoltak
semmilyen párt tagjai, ketten kisgazdák voltak. Maga Kósa Pál 1946_1948 kózön. az
MKP kertileti agitprop osztá|yánakfiiggedenített munkatársakéntdolgozott. E szőwányos adatokból eléggé
eg1memíí
képbontakozik ki a rendkívülihe|yzet kihívásátelfogadó
személyekrő:frata|,de már bizonyos politikai
tapasztalatokkalrendelkező, a korábbi rendszerrel már kon&ontálódott munkások jelentettéka bizottság fő erejét;a korábbi, bármilyen (koalíciós,kommunista, reformkommunista) politikai elitek r észvéte|e
minimális.
Thnulmán1, dokumentum

Funkciók és szewezet
A szewezettség és a legitimitás magyatázza
azt'how az Ujpesti Forradalmi Bizottságotaz
országos történések fordulatai Sem vetették ki
helyeből. október 27-28-án a kerületet elfog|aIő fegyveres kormányeró,k nem mozdították
el ótet; november 4-én _ egészenktilönleges
módon _ a bizottság delegációja egyezményt
kötött a szov1etcsapatokkal, mely szerint ót a
rendet a nemzetőrséggel biztosítják, November 8-ig a szovjetek ezéttnem is hatoltak be a
kerületbe. November 8-án - súlvos harcok
után _ gp".t elesett, abtzottságazonban nem
oszlott fel, sőt az űjjászeweződő tanácsi apparátus november l2-énegyüttes ülésen tárgya|ta meg velük az életújraindításánakfeltételeit.
A bizottság jelen |évő ta$ai ezen az ülésen is
mint a kerület népének törvényes képviselői
léptek fel, elutasíwa az űj hataÍom letéteményesei által nekik szánt mellékes szerepet.
Végső fokon kudarcot vailottak (még aznap
|etartőztatták őket az or oszok), mindenesetre
figyelemre méltó, hogy a Kádár-rendszer helyi korifeusai saját, a forradalommal szemben
létrejött hatalmukat ily módon l<tvántáklegitimálni.
A közhatalmi funkciók legfontosabb
részéta po|gfuőrség azonna|i Íe|á||ítása,{e|szerelésejelentette. Felszerelést kezdetben a
rendőrség, embert az önkéntes jelentkezót
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adtalqokóber 28-a után Kósa sikerrel biztosítottaa helyi katonaialakulatoklojalitását,sőt
elérte,hogy felszerelésükegy részétátadjáka
polgárőrségnek.A november 4*ig több mint
800 főre dlzzadí alakulat egyetlen kivétellel
támadó hadműveletet nem hajtott végre:
október 27 -éna támadó ,,partizán,,alakulattal
szembenmegpróbálta visszafoglalnia kerületi
kapitányságot' November 4-e és 8-a között
egyes kisetrb eg1ségekösszetűzéseketkezdeményezteka szovjet erótkel' alapjában azon.
ban védelemrerendezkedtekbe, ésrendfenntartó feladatotláttak el.
Védelmi jellegrínek !átom az
úgynevezett politikai osztá|y
Íe|áI|ítását,amely |etart6ztatásokatfoganatosított,
ésaz alkalmilag felállítottfogdában őtizte
a |etartőztatottakat.Valószínűleg ez a tevékenységdontő szerepet játszott.számos bizottsági tag kivégzésében.
Tény, hog5,az Ujpesti
Forradalmi Bizottság nevében csaknem 30
személyttaÍtőztaftakle. Ezek közül húsznál
többen AWI-s tisztek voltak; de őrizetbe vettek üZemi igazgatőkat éspártfunkcionáriusokat is. A.lizottság tudta vagy - okkal * felté.
te|ezte:,hogy
ezek az emberekaz á|ta|ukképviselt.forradalmi rend ellenségei;őizetbe vételiiket magátó| értetődőpreventívrendszabálynak tartották. Atrocitásra, lincselésreugyanakkor l.}jp"'t"'' nem került sor)az ilyenfajta
hangulat ellen a bizottság fellépett,sőt védelmet biztosítottnéhányprominensszemély.
nek. Mivel a fogda parancsnolcátésa politikai
osztá|y vezetőjét még 4-e előtt leváltották,
bizonyosanvolt némia|apjaannak az érdeke|tek tagadásáva|gzembencsupán a fogságban
levő .sirH-sok stb. vallomásáraa|apoiott-vádnak, hogy a"bánásmódnéhadurvavolt, ésa kiha1tgatásoksorán helyenkénterőszakoseszközöket is a|ka|maztak,Tény,hogy sértilésvagy
haláleSetitt nem következett be, ésa foglyok
valarr1ennyien
kiszabadultak4-e után.
.
Konszolidációs feladatotlátott e|az é|e|mezésicsopoft' amely eleinte a polgárőrség,
majd a keriilet élelmezésével
foglalkozott'november 8-ig biztosíwaazt;mindemefeladatol+
hoz a sziitségesszállításieszkozöket a gépkocsiosztá|y biztosította.Nem érdekelen megjegyezní,hogyaz erre használtgépkocsikigénybevételég"november
8-aután a harcoksoránkÁ-
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a per során a bizottságitarosodását,eltűnését
gok,,számlájáraírták,mint társadalminrlajdon
elleni lopást,rablástésrongálást.
és
A politikai érdekérvényesítésre
egyeztetésrekét szervezeti egyseg létestilt.A
propagandacsoport- miután okóber 26-án a
polgárőrségelfoglaltaaz Ujpesti Nyomdát. a
bizotság követeléseit,hatátozatait,felfuvásait
közlő röplapokat állítottelő. (Az elit értelmiségi részvételIttányaraual, hogy nem kíséreltek
meg lapot, újságotkiadni.) Lényegesebbvolt
erlrÉlaz úg1rrevezettüzemszervezésicsoport
tevékenpége,amely felettes, politikai koordiszerenációs éspolitikai szervezési-tanácsadó
peket elegyíwea kerületi üzemek munkástanácsaivaltartottkapcsolatot.A csoportkésó,bbfelettes szervként.centralizációs tendenciákkal
lépettfel. November 4-e után üszont a bizottság visszatérteredeti elgondolásaihoz,ésigyekezett segítenimost már nagy-budapestiviszonylatbana munkástanácsokkapcsolatfelvetelét,integrációját.Vé81ilis ez a kezdeményezésvezetett a Nagybudapesti Központi Munkástanácsmegalakulásához.
Politikai kapcsolatok, politikai irányvonal
A bizottság láwányos akciói (a Mindszenty ki.
szabadításáraindított fegyveres alakulat, a
GyííjtőÍogház elfoglalása, vidékre, illewe
Nyugatra ment ktildöttségeik)sokkalinkább a
fakadtak,
forradalommint ünnep megélésébó1
semmint politikai meggyőződésbó1.Az iinnepben ahéú<óznapiember * s a forradalmi
bizottság tag)aia szó szoros értelmébenazok
voltak _ egy pillanatra a történelem Íormá|őjává vá|tk.Történelmi és otszágosperspektívában szemléli fe|adatát még akkor is, ha
,,csak''egy kerületi bizattság taga.
Az Ujpesti Forradalmi Bizottság okóber 26-án 9 pontos követelést állítotr össze,
amel}mekelső pontja volt egy új, ideiglenes
neÍnzeti kormány, a felkelők bevonásával.
E,gyebekbena 9 pont részbenaktuális (statárifeleiősök
um megszüntetése,vétengzésért
törvény e|éá||ítása),részbenaz a|á<ofiidőkben általános,az eryetemi pontokból levezethető kővetelésekettartalmazott,kivévea Varsói Szerződésbőlvaló kilépést,amely ekkor
mégnerrrmondható általánosnak.
A röplap beÍejezőrészekijelenti, hogy
az á|ta|ánossztráikot ésa ttintetésta győzele-
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mig folytatják. Ezt az áI|ásfog|a|ását a bizottság egészennovember 3-án délutánig fenntartotta. Már ebben az e|ső állásfoglalásban burkoltan benne foglaltatott: abizottság a területen fekvó üzemek nevében dönt a sztrá)kfo|y_
tatásfuó|' Az izemszervezési csoport kezdetben segített felállítani a munkástanácsokat, de
okóber 28-át, a tőzszunetet követően nyomban konfliktusba keveredett velük.
Az első ideiglenes munkástanácsok megalakításában számos
helyen részt vett a még |étező
hatalmi struktúra: az územi pártszeÍ\rezetés üzemi vezetés. október 29-én az Egyesült Izző ml:nkástanácsa
összehír,ta kilenc újpestinagyüzem képviselőit,
és együttes hatátozatot próbáltak elfogadtatni
a munka felvételére;már itt szó esett arról,
hogy a forradalmi bizottság képüselői klszá||tak a gyárba azért,hogy ezt megakadá|yozzák.
AzIzzó képviselőinek minden igyekezete ellenére a 29-i értekez|etnem adott ki felhívást a
munka felvételéreaddig, amíg a szovjeteket ki
nem vonják a Íővárosból. A bizottság izemszervezési osztá|ya azonban ennyivelnem érte
be _ őil<intézményesen próbálták garantálni
radikális elképzeléseikképviseletét.Ezért írták
elő a munkástanácsok űjjává|asztását és összekötóil< delegálását, s szögeztékle, hogy a mrrnkát csak a forradalmi bizottság hatírozata a|apián lehet felvenni. október 30-án avárosházán
közös értekezletenismertették ezt a munlcástanácsok képviselőivel; s a november 2-i, második kozos újpesti munkástanács-értekezleten
ismertették az á|taIuk kidolgozott irányelveket
a vá|asztásokra vonatko zőan. Ezekszerint nem
váIaszrhatő a tanácsba és nem is választhat
olyan személy,aki a Rákosi-rendszerben funkciót töltött be (ezeket üzemi szinten definiálták) ; a v á|asztások eredményéta forra dalmi bi zonsághagy1a jővá.
November l-ién a kormánv hosszas
tárgya|ás után mege Wezett számos üzem
munkástanácsának képviselőjével,hogy a konszolidációt támogatandó' felveszik a munkát.
E hírekre vá|aszu| november 3-án a bizottság
közöltette a rádi6ban,hog5r az újpesti üzemek
tovább szttájko|nak, az aznap harmadszor
összeülő forradalmi bizottság_űjpesti munkástanácsok kozös értekezlete pedig hét pontban foglalta össze a munkakezdés feltételeit.
Thnulmóny, dokamentum

Ezekél'én szerepelt a kormány fe|váItása egy a
szabadságharcosok, Maléter és Kovács Béla
részvéte|ével
alakítandó ideiglenes forradalmi
tanáccsal; N"gy Imrére vonatkozólag a 7,
pontkövetelte, hogy asztázza szerepétazotoszok behívásában és abban, hogy esetleg ,,át
kivánta játszani Mindszenty bíborost az oÍo.
szokkezéte'' (sic!). Népes kiildöttség indult a
feltételekkel Kollár Lajos, Kósa helyettese vezetésévelCsepelre, ahol többórás vitát folytattak a munka felvételérő';a tanácskozás este a
Parlamentben folytatódott, ahol Kósa is megjelent _ itt végtil megegyezésszületett a munka beindításáról.
A valóban spontán helyi szerve ződések
áIta|ában bizalmatlanok voltak N"gy,Imre
kormátyával szemben, de ezen a téren Ujpest
csaknem végsó következetességével ésradikalizmus ával kivételnek tűnik.
Az eg'1k kezdeményezés az úg1mevezettországos Nemzeti Bizottságé volt, amely
a kormány támogatását tekintette feladatának.
Egy másik Dudás Józsekő|, a forradalom
egyik katonai vezetőjétó,l eredt (a|at 1957 januárjában gyorsított elj árással kivégeztek), de
nagy hírveréseellenére éppoly sikertelen maradt, mint az előbbi' Legalábbis így tartja a
köztudat. De valószínű, hogy mint oly sok
más esetben, a va|óság fe|tárása itt is árnyal
majd az egyértelmű megá||apításokon. Az
oNB például bekapcsolódott a november 3-i
g
C sepel-Uj p est me gb eszélés
b e, é,sv a|őszíníil'e
kőzbeniárásukra került sor ^z esti találkozásra
a parlamentben Tildyvel, s ennek nyomán a
megegyezésre.Másfelóll _ Péterfi Miklós, a bizonság tagának visszaemlékezése'szerint Dudás ésKósa november elsőnapjaibaná||an-
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dó kapcsolatbanálltak, egy ösvekötő tévén.
Valóban abizottság november 3-i memoranduma mutat némi hasonlóságot Dudás követeléseivel;de igaz az is' hogy éppennovember
első napjaiban Dudás _ szavakban- mérséklően lépettfel.
Az eddigiek a|apjántalán nem véletlen,
hogy a megalakuló koalíciós pártok bizaImatlanul, majdnemellenségesen
tekintetteka forradalmi bizottság tevékenységére,
Hozzá kell
tenni, hog5,ez kölcsönös volt a helyi szerveirritálta a novemzódéseketnag1.rnértékben
ber első napjaibanláwányosan szaporodó pártok tevékenysége:
szérhilzástól tartottak, s attól, hogy a ftgq politikusok háttérbeszort1ák
a forradalom autentikusszervezeteit,ezt az íj
gárdát,9me|ya történésekrnotorjavolt.
Erdekes, hogy ez a fajta szembenállás
.
Ujpesten igen korán jelentkezett. Bár, mint
kövearrőI sző esett,dr. Gálhidi visszalépését
tően dr. Rajki Márton került abizottság é|&e,
Kósa gyakorlatilag a tagság támogatasávaleleve vezetőkéntviselkedett.A koalíciós elit két
alkalommalis fellépetta bizottság ellen: október 28-án dr. Rajki lemondott tagságárőI,majd
másnap megpróbálta eltávolítaniaz egésztestiiletet. Ehhez azanbarta jogfonáshoz, a tömeggyűléshez
kellett fordulnia: beszédetmonamelyben kijelendott a városháza erkéIyérő|,
tette, hogy a bizottságban(ésa keriilet munkástanácsaiban),,kommrrnista
ésávós üg1rrökök'' vannak. A törneg követelésérea tagok
egyenkéntismertettéké|eaajzllkat- de tudomásom szerint egyetlen |<tzátásrasem került
sor. A közvedenkontroll-demokácta tehát ismétmegerősítette,legitimálta a vezetést.November 2-án az immár megaIakultpártok tartottak értekezletetavárosházándr. Raiki ésdr.
Gálhidi Észvéte|elrel.
Szándékukaz volt, hogy
az e|távo|itandó bizottság helyebe egy pártaIapon szervezett,delegációs elv a|apjánlétrehozott testiiletethoznak létre,kiegészíB,e
amlsnképviselőive|.
értekezleten
kástanácsok
Az
megjelenő Kósa kijelentette'hogy tudomásul
veszi ugyan a koalícióspártok újraindulását(de
ennélnem többet), engedélyhez,a bizottság
engedélyehezköti viszont a többiét - így dr,
Rajki Keres ztényP árgáétésaz MSZMP-éI is!
(Az engedélymegadását bizonyos számú'támogató alákás felmutatásához kötötte.) Lényeges azonbannem ez, hanem azvolt,hogy
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ezze| a bejelentéssel a forradalmi legitimitás
alapjára helyezkedve utasította vissza ^ tijÍténeti-politikai érvelést.Másfeló1 vilá gossá tette,
hogy a felkelésbenfelszínre kertilt űj erő vezető szerepétnem tekinti ideiglenesnek.
A történet vége
1959 nyarán több mint két ésfél éves fogság,
eg5rév őta tanó tfugya|ás után hirdettek ítéletet aZ újpesti bizottság perében. Ha|á|ra ítéIték ésktvégeztékKósaPá|t, dr. Rajki Mártont,
Gábor Lász|őt, Gémes Jízsefet, Csehi Károlyt, Koszterna Gyulát ésS. N"gy Sándort, a
november 8-i ellenállás katonai v ezetőjét.To vábbi 26 vádlom kapott súlyos börtönbiintetést,s néhány kisebb kapcsolódó perben is elítéltek embereket az Ujpesten történtekért.r
Ez aper zárta|e azTJjpest:Forradalmi Bizottság történetét _ vagy inkább főszereplőiét a
perek már nem a forradalom, hanem aKádfukorszak represszió;.ának, a megtorlásnak a történetéheztattoznak. Ebben az ősszefúggésben
lehet csak elgondolkodni azon: annyi hasonló
szeweződés közül miért éppen az újpestit torolták rneg ezen a döbbenetesen kegyeden
módon? Sok egyéb ok mellett ta|án azétt,
meÍt az 1'956-ban,,megsértett világrend'' itt
sérelmet szenvedett: ami történt,
többszörös
az a radiká}is irányvonal felülkerekedése, ami
megvalósult, eW,,legendás munkáskeriiletben,, zajIott.le. Az erősza|d<a|megsértett világrendet pedig - a restaurátorok |ogqkájaszerint
- csak erőszakaI lehet helyreá|Iítani. a

* A tanulmán1'l988-ban jelentmeg.
'Krassó Miklós: Hrrngary 195ó:An Interview In:
Eye-Wittness in Hungary. Ed. by Lomax, Bill' Nottin1980.158.
gham,
Spokesman,
_
'AKossuth Rádió 195ó. október 2B-ihíradásáta
)(I. és V keriileti nemzeti bizottság megalatatásárő|'
Ugyancsak 28-án késő este közölte a rádiő t Hazafras
Népfront felhívásáta népfrontbizomságokhoz:uá|asszák
meg a megyei,városi, járási,község;(!)nemzeti bizottsá.
gokat.Az íjpestihezhasonló módon létrejöttbizottságok
közvetlen szavazássalváIasztottÁkíjra
[.i"tl .'epg1nitésen
a Csepeli NemzeiBtzottságot1956. október 30-án.Ld.
t956, november 1.
Csepeli
- Ujság,
'A rV ker. TanácsVB l95ó. november 22-1nIésén dr. Gálhidi tanácselnök-helyettes kérte Andrásfi
Gyulát, járjotközbe a szov1etparancsnokságonKósa és
Szólt ugyanerró1 a l.{agybudatáisai kiszabadításáért.
pesti Központi Munkástanács 1956, november 2ó.i
ülésén
az lzzó kiildötte is.
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Ujpest község térkép"1875.bő|

1851.januát 3-án elkészültUjpest határleírási jegsrzótönywe.
Ezt a hivatalos leírástévtizedekig
nem követte újabb.Bellágh Imre
kozponti szolgabíró- aki késó,bb
a kőzség egyik elsó díszpo|gfualett _ 1870ben a következőil<etírja: ,,IJjpest községnek
rendes térképeazértnincs, miután annak te.
riilete a kiosztandő házhelyek által évenként
vá|tozikésnövekszik''.
Ú gy Iátszik, néhányévmúlvamégis lett
,,rendestérkép'',mert a közelmúltban látóköriinkbe került egy -I,5 m x 2,0 m nagyságú,
hitelesítetteredeti térkép,mely a következő
címetviseli: Ujpest község egészterületének
L40 bécsiö1
térképe,
L875.Tizedes mértéke:
(-1:7500).,Feltrínően annak ellenére,hogy
18ó8-banUjpest nagyközségletc,a hitelesített
térképa ,,kőzség',elnevezésthaszná|ja.*
A térképszerint Ujpest határai a következők: a pesti határcsárdától kiindulva
nyugaton a Duna folyó kb. a mai Kemény
Zsigmond atcáig, majd a hatát ráfotdul a
ir ányában
,! ácz|,'or szágűt a, ésvisszatérdélr
nagy1ábó|a Sándor (ma: Liszt Ferenc) utca
tengelyénekésa Váci útrrakaz elméletikercszteződéséig.Itt a hatát délkeletrek fordul
az Ltala utcáig (már akkor is így nevezték),
majd az Attila utcán haladva északkeleti
irányban a Mező (ma: Erkel Gyula) utcát
elérveismétdélkeletiirányban halad tovább.
A Mező utca a Lóvasút (ma: Görgey Artúr)
utcába torkollik, s egyben ta|á|koz|ka Grófi
úttal (ma: Kiss Ernő utca). A Lóvasút utca
kifut a váci vasúwonalig,itt a határ délnek
fordul a vasút mentén, eljut a Palotai útig
(ma: Árpád út),itt egy szakaszondélnyugati
irányban ha|adaz út mentén,majd délfelé(a
késó,bbiIstvántelekhataúban)haladvae|éria
fővároshatárát. Itt hegyesszögben északnyugati irányban a határárok mentén visszajua pesti határcsártunk kiindulási pontun|<hoz,
Közleménvek

dához, amely t866 őta átalakjtott formában a
pesti lóvasútegyik végállomása.
A térképetnéwe néhánydolog azorlnal feltűnik a szemlé|őnek.A Szent Iswánh. gy _ bár közigazgatáts!|agmár t8 64.ben Ú pesthez csatolták _ nem szerepel a térképen,
csakmint ,,megyeriszöllök'' van feltiintetve.A
IéMező utcától ésa Lóvasút utcától észal<ra
vó területet ,,palotaiuradaimi földek'' néwel
ielölik. A késó,bbiiswántelki határt a ',Grőf
Kár o|ytlswán ú i N"g'y- . á|taIaz országos
Gazdasági Egyesület haszná|aara átengedett
telkek'' felirat jelzi. Ujpest déli határa pedig
,,Buda Pest Főváros Duna balparti hatátszé|e,,,
A Templom (ma: Szent Iswán) téren
még csak a bazarsor ál1. All viszont a római
katolikus főp|ébáruaépiileténekelső, a bejfuattó| észalaa|évő,La|a|dlrésze.Ha a Templom
térésaKeményGusztávutca,valamint atétés

hatírait
riigzíti a település
A több mint 130 nes térkép

Úirr-.s'i
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aMády Lajos utca ta|á|kozásipontját képzeletben összekötjük, és elindulunk a képzeletbeli
úton -vagyis a mai KeménY G., Mády, Bercsényi, Kiss Ernő, Leiningen utca vonalán, mely a
térhez ésa Palotai űrhoz képest ,,ferdén''szeli
át a települéSt-' eg.yenesenaz alagi lóversenypá|yához jutnánk. S ez a fóti l(írolyi-kasté|yhoz
|<tvezetőút 1875-ben nagyon is valóságos volt,
s a Grófi út nevet viselte.
A Városház(!) (ma: Tanoda) tér még
iires, nyugaton a Part (ma: Mártírok útja),keleten a Diófa (ma: Kassai), északona Tavasz,
délen a Nyár utca hatfuolja. Eszaki oldalán,
nem egészenközépen indul északfe|éaz Iswán
utca (ma: Iswán ú0. A tét Part utcai oldalát
már parcellázták, ami késó,bbkomoly gondot
jelent a g1mnázium..telkénekkialakításakor amint azt Hendel odön főgtrmnázhtmi tanát
19 15-ben megjelent do|gozatáből tudjuk.
A Diófa utcán tul, keletre a Lebsttick
Mária utca a Ző|d, az Erzsébet utca a Kék nevet viseli.
Mlíködik még a régi temető (a mai Városkapu metrómegálló helyen), kőzépen a kápolnával, de már kijelölték (láthatóan vona|zó-

A Vóroshóz térmór jól lótbatő a térképen
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va|) az itj temető helyet (ez az az űj, me|y már
nem létezilg s mel}'rrek emlékéta Pozsonyi utcai
lakótelep beceneve, a Szellem-telep elnevezés
őrzi). Ez az,l1 temető fog majd kelet felé terjeszkedni, s kólkerítésevégigkíséria leendő Po.
zsonyt utat. Az a kerítés,melyet Babits Mihály
is megörökít majdKártyavá,r című regényében:
,1A.hosszú-hosszútemetőkerités,A keresztek ki}andikáltak a keítés folött.. .,,. Egye|őre azonban a kijelölt temető mellett csak sertésállások
éskavicsgödrök vannak.
Hatalmas területet foglal el

^ cyatiUjp"'t délkeletirészén
napjainkra
tó, melynekemlékét

már csak a Tó utca neve őrzi. A
tő vtzét a Gyáli-patak vezette a
Dunába. A patak medrét késó,bb lefedték, s
csatornaként haszná|ták, miként azt vgró
Gy'ula monogtáfrájából tudhatjuk ,,a Gyá|ttói csatorna: Széchenyi t&tőI Pozsonyi útig
1200 m, Pozsonyi út és Palóc utca között 95
m, Palóc wtcátóI aYáci útig 815 m, összesen
2II0 m,,. A térképró1kiderül, hogy a mai Pozionyi út egy szakaszának, a PaI6c utcának
kerítésemel(ma az Aradi utcai óvoda észal<t
letti nér,telen lakótelepi gyalogut) és a mai
Csányi Lász|ő utcának a nyomvona|átaGyáIipatak medrehatározta meg. Láthatjuk azt is,
hogy a Perc (ma: Temesvári) utca) a Palotai út,
aLőwy (ma:fuadi) utca ésa Gyáli-patakmedrének egy része(ma: Csányi LászLő utca) által
határolt terület egyetlen hatalmas tömb,
mel1nek déli (a maiLórántffy Zstzsannaltca
- Csányi Lász|ó utcaközé eső terület) tészéta
Stern-féle szeszgyát foglalja el.
A kikötői öbölben l873-ban már megépült a faszerkezeíi zsilip, ezt azonban a tétkép még nem jelöli, csak a gátat jeIzi, A váci
országít ésa Duna között két utcát jelöl név.
vel: a Gyertya (rna: Nyitra) ésa Wolfner (ma:
Tímár) utcát.
A térképetvizsgá|va a kutatás jellegébőI adódóan még számos érdekességlenne
megállapítható. Ha a térkép mindenki által
hozzáférhető helyre kerül, annak forrásértéke
meghatározó lesz| E

* A térképmegtekintésétMolnár Sándor tette
lehetővé.
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Adalékok Ujpest
szem élyhajő -kőzleke désének történetéhez
(a t9. század végéis)
Ujpest ésa Duna elválaszthatatlanok egymástól. A település
megalakulását,majd gyarapodását a folyam közelségénekis koszönhetre: megoldott volt a vállalkozások áruszáI|ítása,
valamint a wz ipari célú felhaszná|ása,Azonban a térségfó|drajzi
helyzete mégegy előnnyel játt, a folyó a Megyeri csárda környekénélvolt a legszélesebb,
sodrásacsekélyebb,
könnyebb águtá'stbiztosítva a Drrnán keresztülutazóknak.
Ezthaszná|ták ki a rómaiakis, városuk,
Aquincum ésa csárda helyen álló őrtorn}rrk
közti kapcsolatota folyam e szakaszántartották fenn. A rév késó,bbkereskedelmi célokat
szolgá|t, illetve _ Anon)rmus szerint _ itr keltek át honfoglaló vezéreink a Dunántúl
területére.Erre utal a Magyat rév elnevezés,
mely napjainkraMegyer néweváItozott.
Az árkelő késó,bbveszített.ielentőségébó1; Ujpest 1840-esa|apítÁsánakidején,e!észen a'ó0-as évekignem volt rendszeresösszeköttetésa község és.aDuna jobb partjaközött.
A fiatalteleptilésvezetősége,mivel
egyébbevételre nem tett szert' 1863-banegy állandó rév
létesítésére
kértengedélyt.
A Pest, Pilis ésSolt
vármegyéhezbenffitott kérelmeta térség
földesura, Kírolyi Iswán gróf is támogatta. A
Helytartótanács 18óó. március 7-éntízéwejogot adott Ujpesorekrévfenntarrására;eztké.
sóab többször meghosszabbították.
Tehát az 18ó0-asévekmásodik felétől
rendszeressé váIt az átke|ő forqalom' A rév
gp.'t akkori területéhezképesimesszebbfektidt, a Duna bal partján lévő kikötólrelye a
Megyeri csárda mellett helyezkedettel. A folyó ekkor mégszélesebbvolt, mint napjainkban, partja a csárdamögötti töltés Duna feló1i
oldalánál lehetett. Túlparti kikotője Kissing
pusztáná|,a bivalyistálló, a késó'bbiBivalyos
csárda közelében, a mai Piroska utca vonalában állt; késólrbe ponttól északfe|éL64 mé-

terre szintén volt kikötési lehetóség.A rév
közvetlen kapcsolatotbiztosította mai Váci és
Szentendreiutak között áaltaző|mak.
Ujp".t e\ő|járőságaa forgalom e||átását
meghatározott időre haszonbérbeadta, így
például1881.október l-jétő|három éwe731
forintértLigeti Káro|y üzemeltetteaz átke|őt,
majdkésó,bb,
1889-tó1_igaz, már csak 150forintnyi összegért_ Csontos Imre haszníIatába
került. Forgalmi adatokról, az átkelésrendszerétő|,menetrendró1nincs tudomásunk, a
közlekedést vaLőszínííleg
evezős csónakokkal
bonyolítottákle.
Dunai hajózásunknakazonbanvolt egy
másik űtsrányais, nevezetesenPest-Buda. A
majdani főváros partjai között I844-tő, járt
rendszeresengőzhajó, a frissen alakult Ujpest
község ekkor mégnem rendelkezett ezirányú'
vízi kapcso|atta|.Bár az,50-es évekhíradásai
Császát fiirdő-újpesd járat
beszámoltak
"gy
tewezetérő|,va|őszíníilegez nem jött létre,
inkább csak kirándulási céllalúszott ery-egy
hajó községrrnkig.
18ó0-ban a Luczenbachertestvérekhajőzásivá|Ia|kozásábanmegindultarendszeres
közlekedésPest ésEsztergom közott, mely a
korabeli sajtóhírszerint Ujpestet is érintette.
nem elégíthetAm a távolsá$ járatfeltehetó1eg
te |l az itteni lakosok utazási igényeit,ezért
fordult a pesttöbb helyi birtokosazon kéréssel
budai helyi hajózást ellátó osztrák DwtagőzhajőzásiTársasághoz (DGT), hogy városi vonalát hosszabbísameg Ujpestig.
Az 18ó0-asévekelső felébenmár menetrendszerinti hajóforgalom zajIottPest-Buda ésUjpest között, ,,a,gőzhajő társulat által
a, gőzösen legalább egyszer,naponkint kényelmesen Pestró1 Uj-pestre, 's illetó1eg K.
meg'yerre'onnétvissza'' lehetett utazn| 1866.
augusztus l-jén megindult a pesti l(álvin tér
éslJjpest között a |óvasűt,ezze| párhuzamosafi aZ újpest_megyerihajőjárat megszűnt.
r
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Csak késó,bb,a 'óO-as évekvégekorül indult
a pest_úimajd sííriíbbé
i1ra, váIt rendszeressé,
pesti hajóközlekedés.
A DGT 18ó4-benhárom nagyobbhajőt v ásfuo|t a helyi forgalom e|Iátására, régebbi
járműveinekkiváltására:a Zrtnyl' MLképítésr
lós, a Szent Iswán ésa Mágrás király oldalkerekes gőzhajók eredetileg a Luczenbacher
testvérekszámáraépültek.A nagyobbforgalmi
igényeknekmegfelelően a DGT óbudai hajógyárában 18ó9-ben készült el a Fecske és a
Hattyú, melyeket kimondottan á*e|ő forgalomra terveztek:a hajók mindkétvégükön
rendelkeztekkormánylapátta|,így a kikötések
alkalmávalnem kellett meg{ordulniuk, ezá|taI
csökkenteni lehetett a menetidőt. Késó,bb,
1883-ban az utóbb említett típus harmadik
tagjakéntállt forgalombaa Sólyom.
, Lhajő!'ási idény a Vámpalota @ővám
tér)-obuda-Ujpest jfu aton á|ta|ábanminden
évmárciusától novemberig tartott - fiiggően
az időjárási viszonyoktól; a hajók óránként
nézzük meg
közlekedtek. Erdekességképpen
az 1893,éviteljesévadot!Március 30-án indult
a forgalom,május 7-tő' a Vámpalotától reggel
5-tó1leste8 óráig, Ujpestró1reggelféló éseste
már egyőráfél9 közötri idó,ben.Jrrnius4.étó,1
val hosszabbodottazizemídő, a Vámpalotától
este 9-kor, Ujpestró1 fél 10-kor űszott |a az
utolsó )ármű. Szeptember 24-étő| regge| 6
őrát6| este 7-ig tartott a hajóÍorga|om'november 5-énpedig az újpesti1áratmegszíint.
1897-ben a. vona|at déIi kányban, a
Boráros térighosszabbítottákmeg. A járat|alenc helyen kötött ki, közbülső állomásai a következők voltak Vámpalota (Fővám tét _
korábbi végállomás),Eskii (ma:Március 15.)

tér, Tab6n, Lipówáros (Akadémia),Bomba
(ma:Batthyány) tér,Császát ésLukács frjrdő,
Margqtszigetalsó, illewe Margstszigetfelső állomás, obuda. A menetidő Ujpestig, a teljesvo1 óra 8 perc,mígfolyásnalon,,hegymenetben''
irányban 59 perc volt. Nagy részben- feltehetőIeg _ öt hajó teljesítettnapi szo|gálatot.A
menetrend rekonstruálása aIapján elmondható, hogy három hajő járhatottUjpestig, kettő pedig a Boráros térésobuda közötti szakaszon ingázott. Megoldott lehetett a fé|&ánkénti pesti hajóforgalom, illewe az íránkénti
újpestiösszeköttet ésazá|ta|,hogy minden má_
.ódik t'"jo észa|akányban tovább haladt kozségiinkig.
A korabeli menetrendbőlkiderül, hogy
ktilön lehetett elsó és másodosztáffi jegyet
vá|tati,valamintktilonbségettettekhétkőznapi, illewe vasár- ésiinnepnapi menetdíjakkozöm is.
Menetár (|<rajcár)
Hétköznap

r.o. rr.o.
9udapest_Újpest
Obuda-Qpest
Ujpest-Margitsziget
(menettértijegy)

14
10

11
8

20

Vasár-

ti::"#::
13
10

|6
tZ
40

Yalőszínű|eg a főváros felé haladó villamosvasutakmegindu1ásának(ezá|ta|aszáraz-

köszönföldi utazásikörülményekjar,ulásának)
száma,
n
atazők
hajóko
a
hetően csökkenheten
csak
már
DGT
így 1897 őszitttőszezonjábana
kétóránkéntindította újpestijfuatait.A következő őssze|őr ánként,míg 1899 tavaszán,április
második feléigismétkétőránkéntindultak hajők aBoráros térró1a páros, Ujpestró,la páratlan órákban. !

újpexihajőólloruíson
A Fenke_Hattyú_Sólym tesnérhajókegike a aasútihídtőldélreelhelyezkedő
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Dokumentumok az űjpesti kikötő
történetébő|,2. tész*
1895-benalakult meg a Magyar
késó,bbi- már dátumozott_ helyszínrajzonai
Királyi Folyam- ésTengerhajó- űjhajőkovácsmríhelymárlényegesenhosszabb.
zási Rt. (MmB azza| a céllal,
Történelmi dokumentumnak is nevezhogy meghosszabbítsák
a Mag5rar hetjiik aztamagyaqillewe orosz nyelvű Íe|irattrffi=
Királyi Allamvasutak önálló fortal ellátott M = 1:1000Iépté|<űhelyszínrajzot,
galmi tevékenységét
az ország határain túlra,és amely az MFTR telepétaz 1946,április 26-án
versenytársatállítsanakaz osznák érdekeltségií elsőként megalakult MESZ}IART
(MaDuna éőzh ajőzásiTársaságnak (DGT). Ü zlőt- gyar-Szovjet Hajőzási Rt.) telepekéntttinteti
menetének(személy-és áruforgalom, idegen fel. (A Moszkvában 1945. janaár 20-án a|áítt
nemzetiségií*lzi járrrríivekvontatása, áruk kifegyverszüneti megállapodás nyomán jöttek
és berakodása)előmozdításfuakismértékben létrea magyat_szovjetközös vállalatok.)
hajók építésével,
fó1eg azonban hajók javításáEgyértelmííen
újpestiilletőségií
val foglalkozon'.A 19_20.századfordulóján lévolt a Schlick_Nicholson Gép-,
tesített két jelentős hajójavítő üzemének
Waggon- ésEajőgyár Rt. ANi(Győrben, ami átkerült Komáromba, illetve
cholson W. Fülöp áIta| 1869O rsován)az első vt|ágháborutkövető elvesztése
ben angol mezőgazdaságigépek
_
után a gyfuaka megszálltteriiletekreestek
kereskedelmi képviseletére
létrehozott, majd
1919-benaz újpestiöbölnek a vasútihíd feletti gépjavttőműhellyel, cséplőgépek,gőz|okorészén
létesítettekegy hajójawtó iizemet.
motívok gyártásáva|is foglalkozó cég 1885Ennek a ,,fe|ső,,MFTR-telepnek az M
ben megvásárolta az újpestiöbölben a }Je= 1:200 léptékűhelyszínrajzán|árhatő egy nisch és M|ády cég birtokában |évő újpesti
komplex hajőjasltő vertikum az 1910-esévek- partrészt,éshajójasttó műhel1t nyitott, mely
ben mégmind a fa-, mind az acé|építésíí
hajók
fénykorában 1000 munkást foglalkoztatott.
jókovács),azezeket 19l2_ben egyesiilta Schlick.gyárra|,az újpesfelűjítősáraalkalmas(ács,ha
kiszolgáló (asztalos,kárpitos, esztergályos,ha- ti épületeketlebontották, a gépiberendezésejólakatos)mríhelyekkel,a hajók partra emelé- ket a Schlick-gyár Yáci űa gyárábateiepítetsére alkalmas sólyatérrel,keskeny nyomtávú ték'Azújpestiterületet a folyamőrségvetteát.
iparvágánynyal. A helyszínrajz Íeltehetőenaz
A Schlick_Nicholson gyárban épült
I920-as évekbeliállapotot tiitr<rözi,mert egy feltehetően 1893-ban,de mindenképpenin

Á ha1Qaaítómííhelytekp
heszínrajzaaz 1920-as éaekbó,l
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építették
át 1909-ben a t54-I55 gyártási számú, eredeti nevükön Bácska és Baja nevű hajókat. Mindkettő gőzizemű' eg'ycsavarosvontatőgőzosnek épült. A megtalált rajzok Sainos
csak a gyártási számot ésa Schlick*Nicholson
cég pecsétjéttartalmazzák, dátm nélhil. A
haiő Íő iellemzői:
- hosszúsága:
.20,5 m
-4,2
szélessége: m
- magassága(<émény
nélktil):-3,8 m
- mertilése teljes felszere|tségge|,7,2 t
szénnelésavtzze| feltöltott kazámna|:-0.9 m
A Bácska gőzos 1919-ben mint a Tanácskormány felfegywerzett aknarakó gőzöse a
paksi aknazáron felrobbant és elsüllyedt.
19ó8-ban emelték ki. A Baja gőzős feltehetően a Fleischmann Kotrócégnél élt tovább Nina néven.
A Schlick-Nicholson gyár egykori területén irodaháznak átépíwe ma is á|| a fo-

lyamőrség íves alaprajzí, tőbbszintes legénységi épülete. A folyamőrség mint a már
ugyancsak történelmet je|entő Honvéd Foly"mi Flottilla elődje történetének feldolgozásához a Mladiata-I.ngyaték még jelentős ,,muníciőt,, szolgáltathat.
Mladiata János mérnökkari ezredes,
aki jelentős műszaki és katonai-műszaki dokumentumokat hagyott a Közlekedési Múzeumra. D

" Az Újpesti Helytörténeti Ertesítő 2005/2.
számábancil'k jeíint ^,g i. újpestikikötőr ő|, melyhez
a 2006/1.számban e kikötó életétbemutató dokumen.
tumokat kózöltiink. A most közreadott dokumentumok,
melvek eredetiiea Közlekedési Múzeum archílrrmában
ki.
taláihatő,e kétcikk adataitegészítik
A. szerző ezíton mond köszönetet Krizsán
nyújtottsegítségéért'
Sándornakaz anyaggyűjtéshez

A Bócska @aja) aontatógízös alaprujza
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Fericsánok tIjpesten
Egy aszta|osfamília (hézagos)története,
3. tész
:
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A dédapánk,id. FericsánJőzseÍ, naLujzának tobb gyermekenem lehetett.Fiaaki eredetileg tímár vo|t, az talon halt meg.
1880-aséveklegvégén
telepedett
A második feleségétó1,
Spitzer Gize|Iále Ujpesten.Legidősebb fra,Jőtól kétgyerekeszületett:Iswán ésLászlő.
zsef kitanulta az aszta|osszakmát.
Szorgalmasandolgozott, ésszépenhaés édesapjával egyÍitt faanyagszá|lítássalsegí- ladt előre a szakmájában.A, jő fellépés,
ahatátették a másik három asztalos testvér munkátozottságésa finom modor mégeló,bbrevitte,
ját. Amunkálatokho" Ágo,to,, _ a harmadik
ugyanis nemcsak szépmunkáit ismerték,hafiú _ is csadakozott, amikor a meqfelelő kort
nem a |<1íinőbútorokmellett belsóépítészeti
elérte.Akorban második fiút, Gyöigyöt pedig
munkákat is vállalt az ald<ormár rohamoslépaz asztalosszalanában való előmenetelre biztékben Íej|ődő újpesti polgárlakásokban.
tatták, s ő élt a neki felkínált lehetőségekkel.
Ezért,amint azt aZ 1911.február 15-énkelt
gp"'t városközg1íiÍése
jegyzőkőnyvei15.köId. E György asztalosmester' Magyarpécska,1873. november 2, _ Ujpest, I9I9. iűtetébena 033. oldalon megtalálhatjuk,képvinius ó. E|t 46 évet.
selő lett. Az építési
ésszabá|yozásiszakbizon1898-ben kezdte meg faipari tevékeny- ság választott tagsais volt. I9l2-ben a Rózsa
ségétÚjpesten. 10-1t év o]sztaiossegédi
gyautca 1ó.-banlakott.
korlat után elsótént a családb ő| megszetezte a
Az izem nagyszer(ienfejlődött. Ezekmester címet. Ennek szigorú feltételei voltak.
benaz évekbenkb. húszáIlandőszakemberés
amely szerint a képesítéJhezkötött iparágaktiz-tizenőt fő alkaimi munkás dolgozott hivaban a tanoncidő után legalább két év gyakortalosan a 'gyárban.A mai Könywes Kálmán
latot kellett e|v égezni,ésa izsgán me gfelelni.
Gimnázium épületemögötti területen f"ly"A mestervizsga megléte az á|ta|ános szakkép- matos volt a fejlesztésésbővítés.A munkát
zettséget meghaladó szakismeretet és készsé- gyermekei, Iswán és LászIő segítették.E
get jelentett. A mesterleve|et szerzett személy
György maga köré vonta a Fericsán gyerekecégtáb|áján, bé|yegzőjén, hirdetésekben és ket. A fiúk:\tlmos, György, Agoston, Mihály'
minden hivatalos helyen használhatta ezt a cíLajos ésArpád a polgári iskolai tanításután,
met. Az ezzeI va|ó visszaéléseketszigorúan
már déhtán mentek a műhelyekbe' hogy
szankcionál ta az L884-es ipartörvény. Iparenmegfelelő gyakorlatot szerezzenek.Ekkor kegedélyt viszont kérvényreadtak mindenkinek,
rú|taz édesapámhoz,majd hozzám a családi
al<t az előírásoknak megfelelt. A 25 éves dokumentumok többsége és néhárryfontos
György 6004 sz. iparigazo|ványaYácott kelt,
családi ereklye is.
1B98. junius 20-án. A Pest-Pi1is-Solt-Kiskun
Id. E Gyórgy építette
a következő gevármegyéhez tartozó gp..t bizonyos ügyeit
neráció lehetőségeitis. Ennek a legszebbcsaakkor Vácott lehetett intéznl
|ádi pé|dájaa Leiner enyvgyáros testvérek
Nagybátyám kétszer nősült. Először
gyermekeivel kialakított és barátsággá ÍejlőSzűcs Mihály és Bartos Borbála 24 éves|eádött kapcsolata. A Burgerlandbó|' származó
nyát, Sz(ícs Máriát vette feleségül, 1898. máLeinerek egyik fia, Károly a Felső Epítő-iparjus 8-án. Tőle született F. Ilona Jolán Ujpesiskolát végezte(E György is jírt ide, de nem
ten, 1899. augusztus 11-én,aki mindösszehátette le a izsgákat). Leiner Károly vá||alkoző
rom hónapot élt. A gyermek születésekor a
volt a kivite|ezőjeaTőry Emil ésPogányMócsalád az Atpád út 100.-ban lakott. Szűcs Máricz tervei a|apján épült Könywes Kálmán
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Gimnáziumnak. Leiner Káro|y Mária nevű
|eánya,if . E Györg1'rré lett a keresztanyám. A
Leiner családdal ktilönben a Fericsánok végtg
tartották a kapcsolatot. AZ 19ó0-as években
T}abanttal látogattákmeg ótet Kismartonban
(ma: Eisenstadt, Ausztria), ahol a Leinerház
még mindig nevezetességszámba megy.
A nagy hírííéskjválróan felszerelt faipari üzemet Íe\építő,Ujpest-szerte ismert és
tisztelt kJtűnő szakember, E György 46 éves
korában meghalt.
Id. E Agoston asztalosmesteq Magyarpécská,|876. szeptember27 ' _Ujpest,1926.
május 18. Elt 50 évet.
A 18 éves Agoston a Magyarpécskán
1894. augusztus 30-án kelt illetőségi bizorryítvát:rya és a tanulói levele a|apján kiállított
10038. sz. munkakönyvének bejegyzései szerint - miután Újpestre érkezett a faanyagszá|lítrnánnyal - sorban az a\ábbi mestereknél
dolgozott, hogy kellő szakrnai gyakorlatot
szerezzeill

1. Hock Fülöp 1894.szeptember12._
1894.december31.
2. Kiss József 1895. január 10.
1895.március15.
3.PőtzMihály 1895' március 16. _
1895.szeptember9.
4. Krisztics Jőzsef 189ó. június11. _
189ó.auzusztus3.

189ó.auguszus7.
5. SpieszSebestyén
_ L897.március ó.
6. Leyrer Iswán 1897. mfucius 10. 1897.szeptember15.
7. Fericsán György 1900.november3.
_ 1901.február1.
8. özv' SzűcsMihályné 1901.{ebruár2.
_ L902.január 29.
9' Fericsán György 1902.február2|. _
1903.november2I'
10.Fericsán Gyorgy 1904.jarulár23, 1905.február25.
Ágo'to'' az ewes mestereknéltöltött
gyakorlaúidó1lcközött segítettea;saLádi szá|Íiiasokat.1901-tó,lózv. SzíicsMihályné megAgoston nagyapám bíztaa cégevezetésével.
_
mondták igyekezettjó családba
ahogy
"kko'
őzv. SzíícsMiháliné egyik 1áezért
nősÍíni,
nyának tette a szépet,akit feleségülis vett.
SzűcsMihály asztalosmesteréscsaládja szinténrégi újpesti családnak szímított.
Szűcs András ésPapp Borbála egyik gyermeke volt SzíícsMihály, aki 18ó8. május 11-én
vette feleségülBartos Iswán ésNémet Rozália
I6nvát.B. Borbálát. A Bartos ésa Német csaiád Mogyoródról szá,rmazotr.Szűcs Mihály. a
házasságkötésután Ujpesten n}ntott.ameg taipari műhelyet. Ebbó1 a házasságból tizenegy
gyermek született.
Ágosto'' nagyapámnaka munkakönyvébenszeieplő özv.,Szűcs Mihályné \ett.az
anyósa.A' 16 évesAgoston (Arpád út 109.)
19.02.májtls 18-án vette feleségülSz. Mihály
Szűcs Bor.
ésBartos Borbála 23 évesLeányát,
bá|6t(kpádút 134'). Abáry1a,Györry volt az

gyil.i*"". Ekkorci' ""'g'yiá't"e,ZtőIá" e,paa
"tt. tz+,-bienátvetteapósa,illewe anyósaegyko-

Balről jobbra:Ágostonfiai: Cryt;rg ésAguton. G1örgl fiai:
Lószh ésIsnón
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ri mríhelyenekkányttÁsát.A mrírel1t azonnal
kibővítette. L9O5. március 14-énkéwényezte
az ipartgazolvány megadását. Nagyapám, a
előírások igazolása
nagykoúság' ésa képesítési
március ló-án
1905.
lt6n, 29 éveskorában,
kapta meg 3279' számit íparigazolványát.Az
Á'paa a1z+' számllházban rendeztebe územét, amelyet nébányhét múlva az osz atca
131. alatti házába költöztetett. N"gy és erős
embervolt' aki nem kíméltemagát,ha a munl*íról ésa családról volt szó.
Nagyapámnak a következő sorrendben
sztíletteka gyerekei:
1.) E Margit Borbála, Ujpest, 1902.
Közlemények

december 24. _ Ujpest, 190ó. szeptember 3.
ÉIt 4 évet,Manci születésekor a család ^, A,pád űt l24.-ben, halálakor a Gyár u. 81.-ben
lakott.
.
2.) E G7örgy István, Újp.'t, 1904. december 15.-Ujpest (Bp.),I974.ápriliszl.É|t
70 évet.A gyermek születésekor az Arpád űt
IL4.-ben lakott a család.
'..
í
3 ') E Agoston, Ujpest, 1907. január 23.
,
- Ujpgst (Bp.), 1988. augusztus 21. Elt 81
évet.Agoston születésekora Rózsa utca 25.ben lakott a család'
+.) E Elvira (a késó,bbiTatai Gyuláné),
,
Ujpest, 1908.februfu 12._ Ujpest, L935. márcias 22.E|t27 évet'Születésekora Rózsa utca
25.-ben lakott a család.
, 5.) E Irén (a késó,bbi Rózsnyó lőzsefné),Ujpest, 1910.november 21',*Léva,1985.
(ma: Leüce, Szlovákia). Elt 75 évet.Irén születésekora, ősz lrrca 97 ,-ben lakott a család.
6.) F. Ferenc Jőzsef, Úpg..,
IgI2'
szeptember 19. - Budapest, L921. Elt 9 évet.
Ferenc születésekor az osz utca 97.-ben lakott a család.
Ágoston nagyapámat az űj műhely kialakítása során végzett rengeteg munka közben érte ahaláL Boriska nagyÍnama ekkor rettenetes szigorra| fogta össze a csa|ádot. 1926.
jú'|ius22-tőI özvegyt jogon vezette tovább az
üzemet. A kornak megfelelő gépesítésrevona*ozó telepengedéIyt t928, janaár 18-án
adta be. A nagymamám, amint ez tudható
Léderer Ottó lparosok, kereskedót, gyárosok
címííkönywbó1, több évben virilista vo|t, azaz
egyike volt a száz |egtőbb adót frzető újpesti
polgárnak, s _ meghatátozottkeretek között, a
többi virilistával együtt - beleszólási joggal
rendelkezett a városfejlesztéSitervek a|akításába is. Az 1941-ben, dt. Away!ózsef szerkesztésébenmegjelent A magyar ipar című összefoglaló munkában az alíbbi szócikk. foglalta
össze tevékenységét:,,özv.Fericsán Agostonné asztalosüzeme)IJjpe,st,osz-utca 131. Alapította néhai Fericsán Agoston 1902-ben [va|őjában 1905-ben] Ujpesten. I926-ban bekövetkezett ha|á|a után őzv egye kezébe keri|t az
izem, mel1.rrek vezetését fiai: György és
Ago ston |átják e|. L |azár ő|ag bútorok készíté
sével foglalkozí izem átlag 8-10 munkást és
több tanoncot foglalkoztat. TöÍténelmi és
modern stílusban készült bútorai a Íővátosban
Közlemtínyek

is keresettek. Kiállításokon számos elismerésben részesült. Néhai Fericsán Ágo.to''
""
Ipartestület vezetőség' tagja vo|t.,, A nagymamám 8643 sz. a. I94I, március 3-án jelentette be, hogy asztalosiparát megsziintette.
I94I, március 3-án két fia (György és
í
Agoston) a saját nevére vefte az üzemet.
A nagyapám negyedik testvére Káro|y
volt.
E, Károly asztalosmester, Magyarpécska, 1883. november 4. _ Ujpest, I9I9. április
2. Meghalt a Károlyi Kórházban. Elt 34 évet.
Károly, a legkisebb fiú - mint a mesében már sok mindent készen kapott, kaphatott volna. 14 évesen, 1897-ben kezdte meg
szalcnai gyakorlatát. Néhány év míilva, 1902
és 1905 között ő is teswéréné|,Györgprél
dolgozott. Ezekben az években Ujpesten
együtt volt a négy teswér. A dédapánk még
életébenkiérdemelten részesült abban a boldogságban, hogy mind a négy fia megbecsült
újpesti polgár és asztalosmester lett. A'házasságkötésnél Károlyt mint asztalosmestert jeWezték be. A 24 évesKároly (|avasz u.41.)
1907. junius 16-án vette feleségülD.Adám és
Pe|czéder Masdolna akkor 20 éves Ieánvát,
Dutka Hermiit (Ősz u. ó0.). Ágosto'.'ugyapám volt az egyktanú. Gyermekeik Ilona és

Arpád.

A sok munkával e|értjő|étazt
jelentette,hogy 1910 és 1915
között mindegyiknek volt szép
lakása vagy már saját háza, és
természetesen
a legfontosabb,a

megélhetéstbiztosító kiilönálló műhely, ametyet 1920 után újabb áI|ami és újpesti támogatásokkal a korszak színvona|ángépesítettek'
Ennél azonban sokkal többet jelentett a fejlődő, növekedő gyermekek sokasága, akik a
családi összejöveteleken versekkel, énekekkel
köszöntötték az tinnepeltet. Az összejövetelek
ésköszöntések alkalmával tanulták meg a gyerekek - kozttik az édesapám is _ a legfontosabb családi adatokat.
A Dutka család hatására a szabad időben belépetta Fericsánok életébeaz irodalom'
a színház ésa könyvek szeretete.
Az e|ért eredmények, az öná||6sodás
lehetőségeket hordtak magukban, amelyeket a
következő geneúciő tagsai más ésmás módon
használtak ki. !
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^z Ujpes ti Yízi t]ttörőcsapat töfténete,
2. tész
^z 1'957' évi megalakulásátkövetően, t959 őszére sok olyan
frata| járt a vizi űttőrőcsapatba,
aki már három egymást követő
vízi tábor gyakorlati tapaszta|a-

tainak birtokában volt. Ezen az őszön is hetekre lebontott részletességűprogramot állított öSsze a csapatlezetőség.
Az őrsi éscsapatfoglakozásokon tanultuk meg mindazokat az ismereteket, ameiyekkel ryráron könnyebben és biztonságosabban
oldhamrk meg a feladatainkat a túrákon és a
táborozásokon. FIavonta kirándultunk Budapest kornyekére ésBudapest nevezetes helyeire. Rendszeresen-látogattuk a hadtörténeti, a
néprajzi, a közlekedési múzeumok kiállításait.
Az űttőr őházban működő csónaképítő
éshajómodellező szakkört az al<kormár nyugdíjaskorban levő két legjobb hazai csőnaképítő
mestet Scherf Lajos és Scherf Dezső vezette.
Ide jártunk kisinasként kóstolgatni a famegmunkálás szakmai fogásait. 1960 tavaszára e|készült a Duna egyik legszebb ésleggyorsabb
túrakenuja, a Kon Tiki' A ne,veta perui napisa névadó gyerekek.
tenségtől kölcsönözték
Nagyot nevefiink, amikor új csónakunk a
Pajtás újságban már ,,Kontickij'' néven Szerepelt. A csónak ma is üzemképes állapotban

Mobócsről hazafelé a Szent Istuón gőzössel, 1963-ban
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várja,hog5rimmár a neg)rvennyolcadiknyáron
indulhassonaz újpestigyerekekkel.
A tél folyamán több ladikot vásáto|tunk Fodor Márta csapattársunkédesapjaseaki Mahart-raktároskéntdolgozott
gítségével,
ésfaanyaá Nép-szigeten.A ladikok 1avítása
iskolás
volt
feladat
guk Éon"erválásakomoly
A korhadt részeketkibongyerekek részére.
ióruk, helyiikre ép deszkákat,léceketillesztettiink. A réseketkóccal tömítettük, az egészet oIvasztottbitumennel bekentiik, ésvégül
a betomött kócot kiesésellen fémlemezekkel
biztosítotnrk. Ez a munka tavasztí|júniusközepéigis eltartott. A Tirngsram gyár békÁsmógyéri wzi telepéndolgoztunk minden vasárnap,fiúk,leányok vegyesen.
A csapatvezetői ebben az iőőben: Szadr. Nagy Lász|őnécsabó József csapafrrezető,
pawezető-helyettes,Haupt Gyula, Kerekes
Pái, Nádasi Iván,Liszka Péter,Molnár Iswán,
YargaLá,szló, Per|itzy Gyöngyi, Ma1si Klári,
Lugosi Antal, Szigewári Miklós voltak. A második vonalban várták a vezetői megbízatást:
Molnár Mária, BeszkovszkyJudit,Hetesi Eva,
Hetesi Piroska, Rázó llu, Práző János, Bodor
LászIő, Szigewári Péteq Reményi LászIó,
Gráner János, Yarga János, Darvas Lász|ő,
Szabő Lajos, Tar György, TassiJános.
19ó0-ban dzenegycsónakból á1ló flottilla indult a Csepel-sziget megkeriilésére.
Ercsi, Dunaujváros (akkor mégSztálinváros),
Tass, Ráckeve voIt az útirány. Ráckevén egy
hétigtáboroztunk, majd tovább eveztiink Soroksárig. A csónakokat gőzös hozta Ujpestre,
és a tábor innen folytatódott a Szentendre,
Dunabogdány,Y ác, Ujpest úwonalon.Még'a
tábor előtt építettegy újabb ladikot Tóth
amit nem hosszúevezőve|,
József csón aképítő,
hanem kenulapáttalhajtotnrnk.
ósszel újra indultak az ítnőt&tázban
az elméleti képzések.Ez persze nem volt
olyan érdekeséskalandos,mint a rtyán tábo-

Közlemőnyek

Íozás.Sokan lemorzsolódtak,de Szabó bácsi
toborzómunkájánakköszönhetően új arcok
jelentek meg a foglalkozásokon.
196I, március 10-énkelt meshívóból
olvashatók az ebbenaz időben történiek:
,,KedvesPajtás!
Március 15-éndu. 2 őrára űttörődíszben jelenj meg a Tanácsház előn,2 Ft útiköttségethozzmagaddal.
Jelentsd be szüleidnek,hogy a csapat
csónakszállító motorcsónakot készíta nyári
táborozásra. Kérjed meg szüleidet, hogy 20
Ft-tal iárulianakhozzá.A 20 Ft-ot 4haslrészletben is be lehet fizetrri.Szabó csapatvezető.,,
|,96I nyarán Budapestre,a Felvonulási tétte,a hatalmas országos úttörő-seregszemléreezerszám jöttek a gyerekek. A wzi
csapatok csónatjait az Újpestl-

öbölbe
szá|Iították, Itt láttunk először tavi
csónakokat, amelyek a Hámori-tóró|
érkeztek. A dolgunk azvo\t, hogy a parlament előtt
csónakokból tisztelegjünk a kíváncsi,,tömeg''
előtt.
Már gyerekfejjel érezttik, hogy a vtzi
tevékenységnem tartozik a szokásos úttörőtevékenységekhez.Nem elég az egyenruha és
a lelkesítő propaganda, itt konkrét feladatok
vannak, amelyeknek a teljesítéséregyerek és
felnőtt szakemberekre van szii}ség. Hasonlóan a vasutasokhoz.
Szabó JőzseÍ 19ó1 júliusában a központi napközi (7enetiáner utca 26) igazgatőhelyettese, az úttőrőház igazgatőja Mészáros
István lett.
A'wzj csapat foglalkozásaitmár nem az
űttőrőházban (amely idóaozben az Iswán tér
14. aIá költözött
a Vécsey utcából) tartotta'
hanem a központi napközi éptiletében.
Szabó bácsi továbbra is hazaszereteffe
és emberi tartásra nevelte a gyerekeket. A
,,mosdatlan,,beszéd,a nyegle magatartás e|őtte elképzelheteden volt'
A téli, tavaszi id.ószakokban az ilttörőközpont országos parancsokat adott ki. Ilyen
akció volt a Forradalmi Nyomolvaső Mozgalom is. Olyan idősebb embereket kellett felkeresni.ink, akiktó1 érdekesés árnya|t képet kaphattunk I9I9 és 1945 tatténelmi eseménveiről. Felkutattunk például Újpesten |akő, a cattarói matróz|ázadásban részt vett katonákat.
Közlemények

Szeretttik Hajdú András, Bandi bácsi elbeszéléseit is. Az ő |akÁsán. a Palóc utca 5. szám
alatt működőn. az a nvomda. ahol a háborúellenes röplapok készútek Ú;p"'t"''.
A tanév közben foiyamatosan készülttink a nyántáborozásra.Már
őssze| eldöntötttik, hogy I962-ben mi lesz vízivándorlásunk
úwonala. Június vég&e kijavítottuk az öreg
ladikokat, elkészült a motoros szállítócsónak
is, amel1mek Málhás letr a neve. Lelkesen,
minden egyes vasárnap gyakoroltuk az evezést, mert elterveztiik, hosy saját eúnkbő|
Esztergomba fogunk csőnakázni. Július végén
megindultak két csónakban a leányok és öt
csónakban a fiúk. Szentendre, Tahi' Kisoroszi,
Dömös, Helemba-sziget, Esztergom és viszszaúton Vác voltak a táborhelpk.
1963 -ban Budapest_R áckev e_Baja_
Mohács útvonalon eveztiink. Ebben az évben
jöhettiink hazauto|jára Mohácsról a Szent István gőzössel. A következő évtő ezt ahajótl<tvonták a forgalomból.
|9 64-ben Komárom-Esztergom-Újpest útvonalon hajóztunk. A ladikok Komáromba száI|ításaaszá|yon történt, de ahajő úz
napot késett.Igy a kéthetesretervezetthajőzás
nég1maposracsökkent.,
Az Ujpesti Y ízi U ttót őcsapat történetének eiső szakaszaL957_I965 ide|éretehető. fl
|,
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C sőn ak kiránd'ulós Eszter gomntíl
'h.fu.iló|^."
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Tig'isek Lázadása

Ezek a versek a forradalomnapjaiban írt naplójegyzetekbőIál1'ő
Sorozat részei.A vereségutáni
áthatolhatatlannémaságbaná1ltak össze egy szerény |izetté
Tigrisek lázadása címmel - írójuk, Jobbágy
néhánybaráthoz elktilKároly gépelésében,
dött iizenetként.Ismeretlenköriilmények között jutottak el a debreceni egyetemistákhoz,
ésaz áLta|ukmásolt példányokegyikérebukkantrá a rendórség.
A Felkelt a nép című Yers az első reagálás a csodára október 24-én,Az $jongő
öröm hirtelen kiszakadt felkiáltása. Nem csiszo|tszavak'nem is kiérlelt, tssztázottgondolatok, hiszen a költószet igényeltemagaslatról
még nem lehet összefogialni a történteket.

Jobbógl{irofu1956-ban

zz
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Mégismiértvers, ésmiértszép?Mert megyan
beúe az ígazi versek varázslata:sokakban
képes éIővéidéznt önmaguk akÍ<orilelkiál|apotát,ésfilmszerűen felvillantott képekben
hltami a tényeketis, az első nap máig hihetetlen világtörténelmi eseményeit.
A Győzelem a harcok elültével, november 2-ánírődott.,egy(tjságcikkcímévelvitatkozva,A forradalmi eseményeklegfó,bbértékeinek számbavétele:a tiszta hit győze|me,
az egyéntszabadság,éslegnagyobb súllyal a
kivívóttnak reméltnemzeti fiiggetlenség.Taa tíz vers kölán éppenez a |egszemélyesebb
torlódó so.
eg.ymásra
versszakok
ztil, á iovid
De
kihangosítása.
raiban a belső párbeszéd
köéppenebben hiteles tanúságtételmilliók
egyszerre,egyrnást áthawa a
zös é|mértyérő|:
boldog ragyogásvisszfénye,amely ezekben a
kételke.
''"pokb*n á győzeIemlehetőségében
dők szívétis elvarázsoltaésa martalóc-kezek
készítettejövőtő| való félelem megvallása,
amely a bizakodók lelkébenis ott élt.
A folytatása szokásos:büntetésülállásvesztés,majd eredmén1telenbeszervezésikísérlet'és menedéktil_ ew jótékony egyéni
akció eredményeként_ az űjpesti Könyves
Ká|mán Gimnázium tanánkaúba való befogadás1957-ben.
Jobbá'gy Káro|yt az á|Iásta|anságtóla
Könyves KÍimán Gimnázium akkori igazgatójának jóindulata mentette meg, aki kezeshogy ,,kordában
ségetvállalt érte,megígéwe,
éüg, I957-tő|
Két
koltőt".
h&&gő
^
t^4^
tanárként és
majd
59-ig tanított l.Iipesten,
könyvtárosként áthelyeztékaz Eöwös Jőzsef.
Gimnáziumba. A konyvtár menedéketis ígért
számáraaz irodalmi életbenelszenvedettméltánytalanságokelől.
Az l998-bat,77 éveskorában elhunyt
Jobbágy Károly egészpá|yáiasorán aztva|Iotta, hogy a ktiltő legyen példaképésverseivel
mindenki számáta érthető. tr
Közlemények

JonnÁcy KÁnory

Felkelt a nép
Felkelt a nép,- hiába volt bitófa,
kegyetlenkínzás,börtön éshalál.
Feltámadtó, a holt _kt úz évőta
sírbanfektidt - ma újratalpon áll.
S mily' óriás! Kezévelszobrokatdönt,
ésszéttépia rabság címerét.
O, aki eddig szolgavolt e földön,
parancsol,íté|,arcafénybenég.

Az, a|<tlátta egykor mega|á,zva
vonulni sorban,utcán, birkamód,
nem ismer rá, bogy |áncait|erázta
s kiált: ,,Raboklegytinkvagy szabadok?!''
Nem ismer Íá az sem,ki megkötözte,
ki nem ÉRTE, hanem BELŐLE élt,
riadtan nézi,hogyhatalmasökle
hova zuhan bilincsétzttzni szét.
Dicsőségnékedifúság éshála,
hogy itt e földön, ahol életunt,
ki nem szabadésinkább dőba|á|ba,
_ mát nem kell többé szégyellniinkmagrrnk.
1956.okt.24.

T íz napjaindultunk neki,
s most győzelmünket hirdeti
arádi6 s a nagybetűk
ésaz űjságokmindenütt.
Azt hirdeti: hogy tiszta hit
tud csak kivírrrrivalamit;
- hogy az is ember,akinek
szavátnem egy PART szabjameg;
- hogy zord évszázadok
után lehettink magyarok,
kiket nem más nép drőtja ránt
előre, hátra ésharánt
S maga az országdönti el,
hogy nékikik kormánya kell;
- hogy lábát senkiidegen
nem tesziföldtinkreSosem.'....
Megrészegültenhallgatom,
s úgyfélekjaj|o|yan nag'yon'
hogy ez a boldog ragyogás
álom, mélyálom vagy varázs,
s hogy durva,martalóc-kezek
Megr áznak' s felébresztenek.

Győzelem

1.956.
nov.2.

',Függetlenekvag1rrnk!
Semlegesekvaglunk!"
(AzIgazság nov.2-i
számánakelső oldalán)
De sokan mentiink egy hete.
Diákjaim!Jaj, élnek-e?
- akik karomba Íűzvekétoldalt karjukat_ lepkeként
röpítettek, hol vannak őil<?
Házak őr zik, vagy temetót?
Közlemények
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Rejtélyes rovari nvázió Uipesten

Máius e\ejétőljúnius kózepéíg
kiilönös rovartajzás tartja izgalomban a Duna-part közelében
élőújpestieket'Ezen időszak esti óráiban szürkés-barnásszíníí,
molylepkeszer(i rovarok lepik el az épületek
környéket. A lakók többsége ruhamolyként
azonosítjaa hívatlanvendégeket.
A rejtélyesroYartközelebbró1 megvizsgá|va megállapítható,hogy ezeknek a rovaelheioknak a1záriy6t nem zsindelyszerííen
hímpor
ítgynevezett
az
Iyezkedő pikkelyek,
borítja,hanem szőrők. A lepkeszerű rovarok
szőrás szárn1nrknakköszönhetik tudományos
neviiket is. Ez nem más, mint a Tiichoptera,
ameiy magyarul szőrös szfunyűt je|ent.A magyar'elnei'ezés,a tegzesek pedig arra,utal,
Logy tovat vizben é|őláwái g5,ak7an!níte"
lakócsövet maguknak.A Duna
,'.É-t"g""."erű
mellett rajzó, Ío|y6lakótegzesfaja tömegtegzes (Hydropsyche pellucidula),amelynekmagyar neve a szárnyasrovar tömeges -megjeutal. A faj Európa, Kis-Azsia, Marokíénésére
kó ésAlgériafolyóiban is megtalálható.
A tömegtegzes rajzásaBudapestenmáius első hetébenkezdődik, majd ezt követően
3-s he.ig tart. Ebben az időszakbana szabad
végtagíbábokkora délutánkimásznak a wzmt, ei a pafton kifejlett szátnyastovaruá,ilgy,'",,"""ttl* ágóvávedlenek.A tegzesekezután
á11órajokba szerveződnek,
50-100
"gy.ábal
amelyek kora este már igen gyakori megje-

A Thichoptera, amely magtaral nőrös szórnyút jelent

r
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lenésűeka Íolyőpartkörzetében. Szélcsendes
idó,ben ko".,"t1"''til a úzparton elhelyezkedő
tereptárgyak,bokrok és fatörzsek közelében
r aizának'.Ha ilyenkor valaki gy.alogosan megy
le a Duna-partÍa,gyakran előfordul, hogy az
illető feje kortil jelenik meg a 1ova1t9meg'
nem kis riadalmai okozva. A rajok tajzá,siheiei a wzparti épületekkiszögellései,amelyek
erősen kontraszaz égbolivilágoshátterénél
tos í,"gj"l""ásííek, ezért a\kalmasaka rajok
egybetaítására. Az épületek.ablaktáblái igen
vonzást gyalorolnak a már kialakult
"iőt"lj"'
teqzesraiol.T".e." epritet melletti kedvezó,bb
,^i,e'ik3rühények, a kisebb \égmozgás,afal hó1.i'.' gár zása mi atti magasabb-Ievegőhő
"í. éklet[o sszabb r ajzásttesznek |ehetővéa,z
mérs
énületekközelében, mint a vízpaton. A ra1zási periódus végefelélecsökken a rajok száA sötétedés
-", ésaz imágők szétszé\ednek.
ablanyitott
a
előtérbe
kertll
etőrehaladtávai
Akihatása.
kok fototaxisonalapuló csapdázó
világított ablakok órőteljes.vonzást gyakoroln^|J^,"g,"simágókra, amelyek köziil sokan a
kivitágítótt ablakhoz repülve bejutnakaz épijletbe, majd elPusztulnak.
A,hírrr.egyedek a rajba repülő nősténvekkel pá,rzaník.A kopuláció folryamata2-3
percig tait, majd azimágők elválnak-egymásior. Á nőstény egyedek a megtermékenyítés
után visszatérneká fo|yőboz, ésLerak)ákpetéi
ket. A petékbőlkikelő Láwák a vízfenékenél'n"k egv éüg, ahol saját szövésű hálóiukkal a
vadásznak.
vízbeí sodrádo kisebt éló1ényekre
A Duna magyarorczági szakasza nag54á'bó|
egységes etorréiyiviszonyokat bi ztosíta v ízben
rő1iada tegzes\áwák számáta, ezért a tömeg,őg,.' rujiása a természetesártétinövén1társJásokkal jel\emezhető, és a kibetonozott,
teljesenbeépítettbelvárosi ésújpestipaÍtszakaózokon egyarl,ntmegjelenik,ígyminden évben megfijj'ehetjük a tömegtegzes ktilönös
raizását a Ío\y6mentén. fl

Közlemények
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Kelernen Gyula

Az rrtókor tisztelettel emlélszik
adták ki aJovő címűújságot,a Szociáldemok.
195ó hőseire, a fegyverrel har- rata Párt újpesti szewezeténektársadalomtu.
colókra és azokra az á||amÍér. dományi éspolitikai hetilapját.A folyóirat te.
fiakra is, akik a békéspolitika matikájának összeállításábanKelemen Gprla
eszközével munkálkodtak Mais feladatotvállalt. A háborúvégén,1944-ben
gyarország sorsának jobbra fordulásán. Ezek
résztvett az e||ená||ási
mozgalombanis. Békés
egyike Kelemen Gyula, a Nagy Imre-kortertnészeű,ember lévénnem fegyverrel har.
mány egrik tagja.
colt, hanem élelmiszerrel, információkkal,
Ujpestenszületett,1897.novemberószewezésitevékenységgel
segítettea náci-nyi.
án. Városunkban nevelkedett,itr végezteele. ias uralom ellen kiizdőíket.
mi iskoláját. Budapesten kereskedJmi szak.
A háborut követően az űjjászeweződő
tanfolyarnot végzett,majd műszerész-segédle- politikai élet egyik v ezéra|akjaként
tevékeny.
velet szerzett. Bár felsófokú oklevelei soha kedett. 1945 januárjábanaz Ujpesti Nemzeti
nem kapott,a gazdaságiésa műszakiszakterü- Bizottság taga, ápfi|istól pedig mandátumot
letekhez egyatánt értett.
kapott párga színeibenaz ideiglenes nemzet.
1918-tól a vasassza&szewezettagja gyíílésbe.
A háborút követő első váiasztások
volt, ésbelépetta Magyat Szociáldemokráa
nyomán országgy(i|ési
képviselőlett.
Pártba is. 1919-ben- talán a zavaÍasmaryal
Hivatali karrierjének csúcsponga az
ország1helyzeteló1 menekiilve - Párizsba utaIparÍigyiMinisztérium politikai államtitkársá.
zott, ahol két évetélt. Kelemen Gl'ula nem
csupán francianyelv-tudásátköszöÁette ennek az időszaknak. Franciaországban tapzsztaihattameg, hogyan szeweződilkegydemokratikus kóztfusaság, ahol az a|apvető emberi
szaba,dságogok érvényesülhetnek.
I92 1 -ben hazatért,ésettó1 kezdve Ú j pesten élt,a Türr Iswán ltca 24. számú,
házban.Akív tagja |ettaz újpestiszociáldemokrata alapszervezeorek.Bölcs ésmegfontolt, szélsőséges gondolatoktól mentes politikussá
érlelődött. Esy'" komolyabb feladatokkalbízták meg. 193745 között az MSZDP újpesti
szewezeténekelnöke vo|t, 1937-39 kózott a
párt otszágos végrehajtó bizottságába is beválasztotrák.Az Ujpesten működő Törekvés Ta*
karékpénztát vezetője lett. A pénzintézeta
szoeiáldemokratapárt fenntartás:átban
a mrrnkásemberek anyagi gyarapodását igyekezett
szblgální.Gyakorta megfordult az István út8.
szám alatti épiiletben(ma a CIB Bank iro.
dakáza)'ahol az emeleti pátiroda alatt, a földszintí helyiségekben nyomda rnúttjdött. Itt
Poltréaz 1950-esnekbó,x
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Kozma utcai börtönben raboskodott. Feleséga volt. A miniszteq Bán Antal az országospolitikával foglalkozott,íw a minisztériumope- ge kezdetben nem is látogathatta.
195ó eleiéna Szovjet Kommuraúviránytását Kelemen Gyula végezte'
nista Párt )C(. kongresszusán
Nehéz időszakbankapott országosjeHruscsov bírá|ta a sztáIinizfofeladatot.A pártállami diktatúra
lentőségíí
must' s ennek batására Maa nehézipategyoldalúfejkozatos kiépítését
gyarországon valamelyest ja'
lesztése kísérte.Kelemen G1'ula pá,rgának
vult a helyzet. Politikai foglyok szabadultak
azon vezetői kozét tartozott, akik komolyan
köztiik Kelemen Gyula is. Szavettéka demokrataszőt a szetvezetnevében. amÍresztiával,
meg a forradalom kitörését.
érte
olyan politikai rendszert támogatott, amely- badlábon
a demokratikus alapelvek, október 23-átkóvetően Leveleki Gyula újben érvényesülnek
pesti órásmesterrel, bar átjáva| éspárttársával
az a\apvető emberi szabadső,gjogok.Kéthly
Anna pártelnökhöz hasonlóanellenezte,hogy begyalogolt Budapestre tájékoződni. Felvette
Pár
a szociáIdemokratapárt a kommunista párt a tapcsolatot korábbi munkatársaival'
párt
''"ppál késó,bbmár a szociáldemokrata
stratégiai partnere legyen. Ezért Kelemen
munkálkodott. November 1íjj.ászervezésén
elitnek,
batalmi
az
akkori
Gyula űtjában á||t
Rákosi Mátyásnak éskörének. Az alkalmat a jén a Népszavábanmegjelent'Feltámadtunk,
egykoncepciós per, az úgyne- újraéliink címűcikkébenígyÍoga|maztameg
ÍéIreilIlításához
v ezettNitrokémia-id;gyszolgátltatta.1948 ele- politikusi hiwallását: ,,A szabadságútjamegjén,a politikai rendőrségnyomozásárahivat- nllt előtttink. Az országnépekeservesszenvódésekárán tanultameg' hogy a jobb- vagy
ko zva, a sajtő közzétette 1eleplező cikksoro zabaloldali szélsőségekcsak pusztulást vagy
tát, amelyben magas rangú ipari vezetótet
képtelenvádakkal illettek. Szabó Kornélt, a zsarnokságothozhatnak ránk. Védjük meg
ba|atonÍűzÍőiNitrokémia - gyár vezetőjétazza| drágán ',é,,"tt szabadságunkat,építsükfel a
hogy vegy- éshadiipari talál- ,",,il"g"', demokratikus Magyarorczágot|.,,
gyanúsították,
mányokat csempésztetettki Brazí|iába,meg_ Ezekben a napokban Bécsbenrészt vett a
szociáldemolráta internacionáléülésén,de
bízottjarévénkapcsolatbalépettifi. Horthy
hazatért,ésnovembet 2-átó| államminiszteri
Miklóssal is. Avád szerint anyagselőnyöket, a
hazai v egytpar megbénítását, magyarország1 feladatot kapott a Nagy Imre-kormányban.
Hitt abban, hogy megteremthetik a fiiggetszabotázso|<hozfelhasználható, kühöldön
len ésszolidárisMagyarországot.Keservesen
gyártandő nagyobb mennyiségű robbanókellett csalódnia. Két nappal miniszteri kikianyagotreméltaz akciőtőI. A'nagyszabású
követően a szovjet tankok meginrakatperbenmásodrendűvádlottkéntSárkány nevezését
dultak, ésvérbefojtották a forradalmat.KeJ1zsef honvédelmi,harmadrendűkéntKeleharcmen Gy'ulaipari államtitkár szerepe|t,Azigazí lemen Gyula nem vett részta fegyweres
ban, ígynem érintettea megtorlás sem. AlcéIa szociáldemokratapárt önállóságát hirdevolt. A főngyész fe|- Iá,staionban nem kapott. Alkalmi munkáktő vezetők ÍéIreá||ítása
a figyelmet arra,,,hogyanfonódott egy- ból, könyvelésbó1élt,de rászorult azokraaz
bí,,"ta
is, amelyeket Kéthly
be a Horthy-rendszer kiszolgálóinak és az élelmiszercsomagokra
imperializmus kiszolgá|ására v áIIaIkozó szo. Anna ésa Ny'ugat-Európában éLőszociá|demokraták kiildtek neki. 1963-banfelmentetciáldemokratajobboldalnaka ténykedése'''
Szabó Kornél vezérigazgatóta népbí- tékazi948-as vádakalól. \tsszakaptaelkobzott házát, nyrrgdíjatállapítottakmeg számárőság ha|áka ítéIte,az ítéIetetvégre is hajra. Meghurcolása miatt azonban egészsége
tották. Kelemen Gy-ulát életfogytiglanibörtönbüntetésreésteljes vagyonelkobzásra ítél- .''"g'oálott, Iátása a börtönévek hatására
hogy perébena olyánnyira meggyengtilt' hogy idős korára
ték.Nem véletlenegybeesés,
bíróság a döntéséta kommunista és a szo- ,"ittt" megvakult.!973-ban hunyt el. Ujpesciáldemokrata párt fiziőja előtti napon tette ten' a Mégyeri úti temetőben temettékel.
kőzzé, A vizsgálati fogság idejéna hírhedt Emlékére1g9a,ktaberében márványáblát
Andrássy út óO.-banvallatták,az ítélethirde- helyeztek el az egykori szociíldemokrata
pártszéIáláz Ía|án. D
tést követően a váci fegyházban, majd a
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Pórizs, az 1920.as éaekben

Párizs, ahol Kelemen Gyula
kétévigé|t,a 20, századelején
a kontinenslegnépesebb
városa
volt. Nevéta rómaiaktól kapta,
akik Gallia provinciában itt

várost alapítottak. A középkori Párizs magvát
a Cité sziget alkotta, Klodvig frank király
innen irányította kereszténnyé lett népét' A
Í2. században itt épült Íe|az e|ső Notre Dame
névre keresztelt katedrális, majd közelében, a
Szajna-parton a Louvre , azaz a Capetingek kir á|yt v ár a. P ár izs ettő kezdv e töre tl enül fejl ődött. Ugyan a|<trá|y udvar a 18. században kiköltözött
a közeli Versailles-ba, de a város
egqe Warupodott' L 1'9. század forradalmak
sorát hozta, a párizsiak több ízben is felbontották aZ utcaköveket, hogy a szííksikátorokban torlaszokat emeljenek. III. Napóleon császár az ipari forradalom teremtette gazdasági
fellendülést P árizs átépítéséne
k sző|gá|ate6a

Kitekintés

á||ította. Elbontották a középkori háztömböket, Hausmann tervei a|apján széles sugárutakat, boulevard-okat építettek,megszüntetve ezze| egyszersmind a barikádépítéslehetőségét.Pátizs világvárossá , a fényvárosá.vá vá|t.
185S-ben, 18ó7-ben és 1900-ban világk'tá||ítást rendeztek a metropoliszban, ahol a büszke
ésöntudatos, iparosodott éspolgárosult társadalom mutatta be alkotóereiét. Ennek ielképeként épiilt a 300 méter fölé emelkedő acé|torony, melyet Gustav Eiffel tervezett. Kelemen Gyrla menedékre és két éwe otthonra
lelt Párizsban. Itteni tartózkodása mély nyomokat hagyott benne. Ujpesti otthonában képet őrzöttJean Jaures-ról' akit példaképének
tartott. A francia űjság1tó-politikus szinte
egyedüliként állt ki az e|ső világháború e|őtt a
békéért,ezért egy soviniszta fiatalember meggyilkolta. Kelemen Gy'ula ug5raní:.gy
meggyőződéséneká|dozata lett, mint példaképe. !
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,,Szavakkal nehéz kifej ezni\ milyen érzés
volt visszakapni a nevemtt

Szendi Lajosné Kósa Katalin
nyrrgdíjaspedagógus. Lz Í956os újpesti forradalmi bizottság
elnökének, Kósa Pálnak nagyobbik leánya ér,tizedekig látszó|ag múltját elfeledve élte életét,talán nem
sejwe, de remélve, hogy édesapja emlékét
ewszet még méltón kezeli majd a történelem.
_ Mire erulékszel,hogyan éltetekkisldny
korodbnn?
_Úgy éltiink,,mint az újpesticsaládok
zőme, szegényesen.Edesapám épület- és bútorasztalos-mííhelp a Szabadkai utcában volt.
Hétvégénetttink csak húst, mert nem is lehetett kapni. Nálunk hetente kétszerúgynevezett
,,tésztanap,,volt, kedden és pénteken, mert
édesapámimádta a süteményeket.Ruházatunk
is meglehetősen egyszeríívolt, persze mindig
volt mit felvenni, és az iskolaköpeny sok mindent eltakart' Nem jártunk divatosan, abban zz
idóaen nem is volt szokás. A rendszeres esti beszélgetésekmellett, ha édesapámnak vagy
an}'ukámnak olyan hangulata volt, énekeltek
nektink. Lefekvéskor pedig mesé1tek.
_ A napi teendőtök miből állt?
- Reggel elmenttink az iskolába. Edesapám elkísért,ésmindig vett nekem egy pohár
tejfölt és két kiflit. Nagyon szerettem ezt a
,,reggelit'', és kivétel nélkiil mindennap megkaptam.
_ Melyik iskolóba jlírtlíl?
- A Komjáth (ma: Lőrinc) ttcába jártam. Az osztá|yÉőnököm, Jencs Lívia szigorú,
de nagyon jő tanfunő volt. Ugy viselkedett
velünk, mint az akkori sziilők nagy többsége:
ha rosszalkodtunk, elkalapált minket. Mi otthon is kikaptunk, nem tagadom, édesany.ámnak hamar e|1árt a keze, néha-néhaapárn is
elfenekelt, ha ,,rosszak'' voltunk. Ezért sohasem haragudtunk a szüleinkre' mert tudtuk'
hogy nagyon szeretrrek bennünket. Az á|ta|á-
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nosból Hajdan tanár nénit, történelemtanáÍomat Szerettem a legjobban. Az énektanárnőnknek, Pécsi Augusztának gyönyörű hangja volt, ésmég a szolmizá|ást is megszerettette
velem. lblt egy ttineményes ra1ztanátnőnk is,
Pokorny Marcella, aki minden ra1zőrán kedvenc festőjéról' Munkácsy Mihályról olvasott
neki.ink.
_ Miuel foglalkoztatok délutdn?
- Iskola után nekiink segíteni kellett
otthon. Nem ülhettünk le egybőI tanulni,
édesanyám beosztotta' hogy a lakás egy-egy
részétmelyiktink takatítsa,éshavonta váltottunk. Fegyelmezettek, tisztelettudók voltunk;
én Í6 éves koromig édesanyámnak eg)rszeÍ
sem mondtam nemet. Ha biintetésbőlsarokba
kellett állnunk, akkor én mindig hamarabb
kötöttem békét,mint Ili húgom. o képesvolt
őrá|<tgdacosan a sarokban 6llrni;én alig álltam
a fal mellé, már fordultam is vissza, hogy bocsánatot kérjek. Esténként kimentiink a Máwás téri iátszőtérre. Boltost, orvosost, tanárbst játszottunk. A boltos játék valőszínűleg
azért voIt fontos az életünkben, mert akkoriban sok mindent nem lehetett kapni. Pótcsokoládét ettiínk, Bambit inrrnk. Az igazi
'5ó után ízlelhettiik meg,
csokit, szörpöt csak
banánt, narancsot pedig a kÍilföldi segélycsomagokból kaptunk, melyeket a Vöröskereszt
osztott szét"
_ A uóros rrlelltikrészében
laktatok?

- Újp.,t",'.áuu r'.ty"" is iaktunk,de a

Pöltenberg utcára emlékszem legjobban. Az
iskolát még a Papp József (ma: Szent LászIó)
térrő| kezdttik. ott egy egyszobás lakásban
laktunk, aztán amikor az kicsi lett, átköltciztiink a Pöltenberg utcába' Mi, gyerekek éltük
az élettinket' a szüleink az akkon korulményekró1 csak suttogva beszéltek.NekÍink nem
sokat mondtak, mert féitek beavatni a dolgaikba. Benniinket az isko|ában még arra biztattak, hogy adjuk fel szüleinket, ha bántanak'
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vagy tiltott dolgokról, példáula rendszerellen
beszélnek.
Nálunk havonta eryszer volt nag1rrnosás. Egy hatalmasfateknó,ben,kenőszapparrnal
bekenve áztakegy éjszakánát a ruhák. Másnap
édesanyámésa házmester,Sinkó nénia ruhákat anyagukól fiiggően kézze|vagya durvább
gyökérkefévelsúrolták. Amíg kicsik voltunk,
mi, gyerekek csak a zsebkendó,ketésa könynyebb darabokatmostuk.Késó,bba többiekkel
együtt moshattunk. Ha édesanyám tésztát
gyírt, félig elkészítette'utána nektink kellett
befejezni.Varrni éshímezniis megtanultunk.
Azokat a dolgokat tanultuk meg, amiker az
akkori élethelyzetekbenhasznosítanitudtunk.
_ A munkón kíuül rnilyenalkalornaolt a
közös ídítiiltésre
szüleitekkel?
A hétvégék
kicsit másképp teltek.
Edesapám nag'yon szeretett motorozni, s ha
édesanyámnak
nem volt kedvevele menni, akkor engem ültetett be az oIda|kocsibavagy a
háta mögé, ésegyütt kirándultunk. Az á||atkertbe ésa cirkuszbais elvittek a szüleim. Pénzért nem tanulhatnrnk úszni, ezért édesapám
tanítottmeg. Sokszor mentiink a Dunára, a
Tüngsram strand mellé, a szabad strandra.
Héwégekenátjöttek a barátok, éskéső estig
beszélgettek.
- Ed.uapáddalkiiliinösen jő uolt a kapcsolatod.
_ Emlékezetesszámomra, hogy 11
éveskoromtól édesapámnag'yonsokat foglalkozott velem. Ta|án előre megérezhette,
hogy
mit szánt nekj a sors.Az iskolából a mííhe|yébe vezetett az utam) ahol sokat segítettem:
szöget egyengettem,szegeltem' sepregettem.
Sokan jfutakhozzá ismerősök, akikkel munka
közben 6rákat beszélgetett,megvitatták a
világ dolgait, Szívé|yes,
segítótészés jőszívíi
volt mindenkivel. Rengeteget olvason, hallgattakis a véleményére
az ismerősök. En pedig egy kicsit ,,tanu|tam,,a sza|cnát.Politúroztampéldáulew zongorát, aminehézmunka, de konnyű, vékonykezemvolt, ésezekhez
a finom, tekerő mozdulatokhozkellettek a puha, |ágy mozdulatok, úgy lett szépfényesa
zongora. Fűrészeltem,ésegyébkisebb munkákat is elvégeztem.Késó,bbennek komoly
hasznát vettem' gyakorlati foglalkozást és
késó,bbtechnikát tanítottamsok-sok évenát.
_ Pór éuaelezelőtta lakósotokbanzlnInterjú

goriít is lóttam' Honnan szórruazik a kapcsohtod
a zenéuel?
- Édesapámnak széplírai tenor hangja
volt, vonzódott a komolyzenéhe4 azt szerette
v.olna, ha balett-táncos leszek' El is vittek az
Allami Balettintézetbe.Sajnos, az utolsó vizsgán
kiestem. Nagyon rosszul esett, sírtam, teljesen
odavoltam, hogy eddig sikerÍilt, és mosq az
utolsónál elbuktam; ezt tragédiaként éItemát.
_ Mi köuetkezett a siker-telen
felaételi
után?
- Az Attila utcában lakott Fejes lrénke
néni, hozzá jártam zongorázti és éneket tanulni. Irénke ^, Nlumi-operaházénekeseit is
korrepetálta és tanította; például a wlágbúí
Wagner-énekes, Jovitzky Jőzsef is járt hozzá.
Ha délután 5 órakor voltaz énekórám,,énmár
4 órakor ott voltam, és a többiekkel ecyiitt
ská|áztam,Igy megtanuitam aztis, amit nekik
tanított. A sors mégis ú,gyhozta, hogy nem
lettem operaénekes.
_A
érforcadahm előtti elégedetlenségbó,l
zékeltetekaalamit?
- Egy tizenegy évesgyerek nem sokat
tud a politikáról. Hallottam otthon suttogást a
szttájkokról,üzemekbezárásárőI,|etartóztatásokról, láttam röplapokat is, de gyerekliént
nem éreztem át ennek a komolyságát.Havendégek jöttek, szüleim olyan halkan beszéltek,
hogy mi pusztán csak kíváncsiságból is hallgatőznJnk, de a torténéseketnem értetttik, és
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nem is foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal. Azt
azonban nag.yon is jól tudtuk, hogy bármi
elhangzik otthon, arrólnem szabad soha senkinek beszélni, mert elvihetik a szüleinket.
_ Taldlkoztól éduapdddala btjrtönben?
_ Hét-nyolc hónapig nem is láthattam
az aplkámat. Mikor végre mégis meglátogathattuk, a börtön kórházábanvolt. A körmei lilásak voltak, hogy mitől, arr6l még ma is csak
elképzeléseim vannak. Még egyszer voltam
beszélőn nála. o nagvon örült nektink, minket
hónapok után egy kiis felvidított, ' ."o'iá*
csit vidámabbak lettünk.
_ Hogtan alakult a
forcodalorn utlÍn ű,
helyzetetek?
- Mikor az édesapámatelvitték,Ujpes.
ten szinte mindenki tudta, hogy mi kinek a gyerekei vag.yrrnk.A Langlet utcai iskolában jártam
az á|ta|ános utolsó évét.A tanáraim sajnálták
azt, ami velem történt, és hallgatólagosan egy
kicsit kényeztettek is. Az osztá|y körém ült, a
gyerekek is többet foglalkoztak velem. Edesanyám lJjpesten, egyKTSZ_ben dolgozott, és
mint késóab elmesélte,őt is ki akartáktenni az
áI|ásábóL.Szerencséjéreegy Macskásiné nevű,
hithű kommunista kiállt mellette' mondván:
,,Bármit is tett az ő férje,neki két gyermeke
van, valamibó1meg kell élnie.''
Mikor megkezdődtek a tárgya|ások,
mát a '&Iegyeri VízmőnéI dolgoztam. Oda telepvezető-helyettes nagybáqám r événkerültem. Főnöke, Ferenczy te|epvezető, egy régi
vágásű úriember segített, hogy felvegyenek.
Ennek előzménye, hogy amikor befejeztem a
nyolcadikat' eg.yetlen kozépiskolába sem vettek fel, m9g ipari tanulóként sem tanulhattam
tovább. Ugy látszik' nagyon ,,veszé1yesnek''
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ta|áIt a hatalom, pedig úttörő is voltam, mint
más gyerekek. Büszke voltam, mint a többi
gyerek, hogy úttörő lehettem. Sőt érdekes,
hogy a kor szellemének megfelelően mi, gyerekek Rákosit és Sztálint is jóságos ,,atyánkként'' tiszteltük. Szomorú ésa jövőre nézve is
érvényesmementó ez, hogy a gyermeket is
milyen mélyen tudja befolyásolni a politikai
propaganda!
_ Csak segítséggeltudtól elhelyezkedni.
Toaóbbtanulósről szó sem lebetett, munkót is
nebezenkaptdl?
- Ap' |etartóztatása után végigjártam a
gyárakat, hogy munkát keressek. F,lőzőegvalaki felajánlotta, hogy bevisz azlzzőba' A lámpagyár szigorúan zátt kozösség volt, ahová
csak egy ott dolgozó aján|ásáva|lehetett bejutni. Persze engem így sem vettek fel. A többi
gyárban is, amikor megtudták a nevem, hogy
kik a szüleim, akkor varázsütésre már nem volt
munkahely. A' Yízmííveknél utcát söprögettem" El lehet képzelni, milyen érzésvolt 14
évesfejjel utcát söpörni! Beöltöztem: pufajkanadrágban, kabátban és fejemre húzott kendővel mentem ki dolgozni, nehogy felismerjen valaki. Késó,bb bekerültem az ivegházba.
osgyáni Gusztáv kertész nag'yon rendes főnököm volt, még a tárgya|ási napolira is elengedett. Túlórázhattam, és azt lecsúsztawa elég
sokszor az igyészségen lehettem. A' tárgyalásokra azonban soha nem engedtek be, csak
kint várakozhattunk. Innen láthattuk a vádlottakat, amikor bevezették őket a nagyterembe.
Egyszer úgy megdöbbentem' mert édesapám
Csak utóbb tudtam meg,
nem köszöptiszsza.
ezért egy hónapra
hogy e|őző|eg üdvözölt,
mesvonták tőe az élelmiszercsomag-beadást,
a|{togatást és a|evé|írástis. Soha iem felejtem el, ahogyan össze volt a lábuk láncolva,
kéz- éslábbilincsben vezették ótet. Nagy vasgolyó volt a lábukra ráerősíwe, döngött,
ahogy jöttek fol a pincéből. 1958-ban) egy tavaszi napon , tárgya|ási szünetben bemehettem
hozzá. Aztán csak a ha|á|a napján búcsúzhattam el tőe, sőtmég aznap ta|á|koztam a hóhéraival is _ döbbenetes, szörnyíí élményvoltl A
sírjához csak másnap, titokban mehetttink ki.
_ Hoglan dolgozttítokfel a trn'gédiít?
- Edesapám nag.yon sokat beszélgetett
velem, fengeteget olvasott, kön1wtárba is
rendszeresen járt, O mutatta meg nekem,
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hogy mit érdemes elolvasni. Késó,bb már magamtól, vá|ogatás nélhil olvastam mindent,
mert nem volt, aki tovább irányítson. Szegény
édesanyámat lekötötték a mindennapi megélhetési gondok. Egyedül maradt, apukám barátja, Fekete Jőzsef segített benniinket. Akik
között
éltünk, értették, hogy mi történt az
apukámmal, senki nem bántott vagy csúfolt
azért,ho gy az apám,,börtöntoltelék''. Szána|mat sem mutattak irán}"unkban, há|a a jó Istennekl Ennek ellenére tudat alatt mindig volt
bennem kisebbségi érzés,szorongás. Tirdtam
például, hogy olyan munkahelyre, ahol öné|ettajzotkell írni, nem jelentkezhetek. Edesanyám is mindig azt ismételte: ,,Gyerekekl
Apátokról ne beszéljetek,hallgassatok!''
Két ér,'velédesapám ha|áIa atán, egy
nap Andrásfi Gyula tanácselnök felhír,taédesanyámat a tanácsházára, és azt mondta neki,
Kósáné, nag.yon sürgősen menjen Í&jhez,
amig a|ányabe nem tölti a 18. életévét.
Az Íj
férje fe|téd'enül vegye a nevére a gyerekeket!
([Jgy tudom, aztköző|te vele, hogy a családot
|a akarják telepíteni.) Fekete Józse{ elvette
édesanyámat, az őrökbefogadás két nap alatt
e|intéződött. Mindig jő ,,papánk'' volt, és a
fraim az ő szemé|yébenszetető, igazi nagypapát kaptak.
_ C4ernzekeiddelmikor beszéltetek
a aalőd'i nagpapóről?
- A családban csak akkor beszéltiinkelőszór az eltemetett múltról, mikor a legnagyobb
fram 14 évesenazza| jötthaza az iskolából, hogy
ezek a piszkos ellenforradalmárok mit tettek
Ujpesten! Szétlőtték a gimnáziumot. Leültettem, és elmeséltem neki mindent. Anyrrkám
nem értettvelem eg'yet' mert még mindig féltett, hogy bajunk lehet beló1e, ésűg5rgondolta,
egy L4 évesgyerek semmit sem érthet az egészbő. Máig íl;gy érzem, nagyon jól tettem, hogy
ősztntén elmondam neki a családi tasédiát.
Mindhárom gyermekem szereti' tiszteii,*ápolja
nagyapja emlékét,és a hazáj,lkat is szeretik. A
lelkem mé|yéreeltemetett dolgok lassan-lassan
felszínre keriiltek, hiszen sok--sok évig olyan
politikai he|yzet volt Magyarországon, hogy
nem beszélhettem senkinek az érzéseimró1,sem
arról, hogy kinek a lányavagyok.
_ Mikor kttél újrn Kősa Kntalin?
_ Máig sem tudom megfogalmazni,
hogy mit éreztem, amikor édesapám ítjrate-
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metése előtt visszakaptam a nevem. Már
1981-ben próbá|koztam, de eg;' olyan vá|aszlevelet kaptam, hogy maradjak ny'ugton, jobb,
ha nem bolygatom a dolgot.
_ Egpdr szőual beszélja családodről!
- Edesanyám és a férje Dániában élnek. 19ó5-ben kotöatinkházasságot a férjem.
mel. Amikor a Íérjem,Szendi Lajos megtudta
a történetiinket, rögtön biztosított arról, hogy
bármi történjék velem, ő mindig mellettem
áll. Nagyfiam hetedikes korában eldöntötte,
hogy pilóta |esz, Az MHSZ-né| kezdte, Drrnakeszin. Valóban pilóta lett, a MaIévhez sajnos
nem került' mert amikor avadászpi|ótákat átvették a polgári forgalomba, még a korábban
végzett Malév-ösztöndíjasokat is elktildték.
Itthon reménye sem volt arta, hogy pilóta legyen, elkeseredésébenkiment Amerikába.
Egyetemet végzett, és a légi forgalomban repült 2001 szeptember 1 1-ig. Jelen|eg egy nagy
lakótelep igazgatőja' Középső fiam elektronikai cégnél,technikusként dolgozik' veliink él.
A legkisebb fiamtól kaptam mostani életem
legnagyobb boldogságát: egy kékszemrí,gyönyöríi, másfél éveskislány unokám van. !
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Könyvek Ujpestről

A fizika aranykorának nevezett 20. század néhány
jelentős személyiségét szőlaltatja meg Staar Gyrrla
természettudományos újságtrő, Tizenhárom beszélgetéSt olvashatunk mawar
tudósokkal, akadémikusokkal. Munkájuk mellett bepi11anthatunk magáné1e-

ttikbe, ifiúkorukatéscsaládi életiiketis megjdézveismerkedhettinkvelük. A tizenhárom
tudós egyike Bay ZoItán Újpesthez iS kötődő
fizikus. A vele készültinterjúmár megjelenta
Megszállottak címűkötetben, ez a váItozataz
e\őz&& kimaradt részletekkelkiegészíwekapott helyett a konywben'A kötetet a \,/ince
Kiadó jelentettemeg.

Elment a gólkirály
Augusztus 2-án,83 éveskorában elhrrnyt Szusza
Ferenc egykori vá|ogatott labdarugó, az UTE
g6|brá|ya, Ujpest díszpo|gára. A neves
örökös
sportolót a város önkormányzata, sa1áthalottjaként, a Megyeri temetó,ben helyezte végső
nyugalomra.
TábÍawatáts
.
Szeptember 2-án dr. Derce Tamás, Ujpest polgármestere avatta fe| dr. Szunyoghy János természettudós emléktíbláját a Jőzsef Attila utca
6a. számi:, házon. Em]ékbeszédet mondott dr.
Vásárhelyi Tamás, a Terunész'emrdományi Múzetrnigazgatóhelyenese,/.zen]éI*áblágmelyet
Úipé'ti'Kozművelődési Kor állíttatott, Csík""
szentnrihályi Róbert szobtász, kiváló ésérdemes
mrvészkészítette.
Úidonsag a győiternényben
A helFörténeti gyűjtemény ilLandő |aá|]ítÁsa
virtuális résszelgyarapodott. A látogatók számára számítígépentöbb mint 70 fotó, 30-nál több
korabeli, eddig nem ismert filmrészlet eleveníti
fe|a20. század eleji {Jjpestet.

Lz újpesti városnapok
könyr,'ujdonsága az 1956os forrada]om újpestieseményeiről szóló forráskiadvány, melyet Kadlecovits Géza szerkesztésében, Jubileumi kiállítás
Ujpest onkormánYzat,áQp"'t az 1'956-osforradalombancírnmel 4okomentumkiállítás nyílik október 20-án az Ujpest
nak megbízásábő| ad ki a
Galériában. A helytörtén er, ffijtemény ésegyéb
Kossuth Kiadó.In memokazg5íijtemények aÍlyagamellett magánszemériam Újpest t956 címmel
a szerkesztő eddig még lyek sok értékesrelikviával segítettékaz emlékkiállításlétrehozását.
sehol sem kozolt dokumentumokat ésfotókat
bocsát közre. Cé|1aaz események hiteles felKonferencia t956-ó|
idézése, segíwe az em|ékezést,a fiatalabb
A forradalom napjaiban, okóber 23.-november
nemzedék számára a történtek pontos megis4. közaffi (<ésóab meghatarczandó) idópontban
merését.L szerzőt idézziJ'k:..Különösen fonneves történészek és helytörténészp,k rés,zvétos, hogy az é|etrekészülő i$űság hiteles tájételével _ a forrada}om és szabadságbarc esemékoztatást kapjon 1956 forrő napjairól, mert
nyeivel kapcsolatos történeti konferenciát s7awez
csak akkor kerülhetik el apáik ésnaryapálktéaz Ldy Endre Művelődési Központ. Az Ujpesti
vedéseit, azok tragikus következményeit, ha
me gismerik az igazságot.'' A kötet mellékleté- Polgár Centrumban megrendezendő esemén1re
a szakemberek mellett pedagógusokat ésa téma
ben dr. Varsányi Lajos plébános kéziratát, dt.
jeg5rzőkönyvek
iránt érdeklődő újpestieketvárnak a szewező<
Paulus Alajos fotóit, bírőságt
másolatait tanulmányozhatia az érdeláődő. Az
ezer pé|dánybanmegjelenő kötet hasznos segítséglesz pedagógusok számára is a történelem helyi vonatkozásainak oktatásában.
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Szeptemberi számunkban az 1'., 7., 9. oldalon
látható fotóÉat dr. Paulus Najos készítetteésbocsátotta
rendelkezésünkre.

Helytiirtóneti hírek

