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Valami hilönös viszonyban
vagyunk mi ketten: a városháza meg én.
Szeretem is meg nem is.
Túl szép,az az igazság. Mindig is az volt.
Gazdag nyugati nag1wárosba va|ő az
ilyen égretörő, cirkalmas, győzelmes, sokablakos épület. Nem mihozzánk. Egy kőzségszáz évvelezeIőtt túlálmodta magát _
abbói |ett ez a fényes városháza egy képzelt, jóvőbeli város közepén. Csakhogy az
aképzeLt,csodás város nem jött létresoha.
A település fejlődése röviddel a városháza
felépülte után megtorpant' ahogy az országé is, s aztán, mire lassan kiheverte vol-

rua az első háború, okozta sebeket, jótt a
második, éshosszúidőre maga alá temette
amerész neogótikus álmokat. Aztán újabb
évazedekjöttek, s azok jószerivela ÍéIváfost maguk alá temették.
Igy állunk most. ott áll a büszke hivatal, uraiva messze a tereket maga körül,
áII, magányosan, panelházak, piacbódék,
kínai üzletek és hentesboltok között, egy
sosemvolt világ magányos hírnökeként,
fejét felvewe dacosan, azt rcméIve, hogy
egyszeÍ, talán megszűnik évszázados
magánya.
Almodjunk végre egy igazi várost
köréje! n Jolnai Andrlís
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Száz évetörtént...
1907. második negyedévi
^z UipesiKózlöny
cikkeib ől idézünk
,,A,Mag5ratKereskedelmi Hitelszövetkezet [..'] a kózség.
háza dísztermébentartotta
alakuló kazg5ríil|ését
[...] a szö319
vetkezetbevaló beléoésre
tag jelentkezett és 202I izletrészt jegyzett.
a szóvetkezetelnökévé5 évt...]. A közgsríi|és
Ernőt
reLőly
[...] szin[...]megválasztotta
tén 5 éwe igazgatősági tagokká Develák Károlyt a pesti magyarkereskedelmibank ujpesti
frókjának főnökét, Ehrenwald Lász|ő fakereskedőt, Fischer Bernátot, Fischer Teswérek
czég tagját,Nasser Samut, Nasser Teswérek
czégtagját,dr. Szabó Bé|agyőgyszerészt,dt.
Wolfner Jakab orvost.'' (április 7.)
,aA'zujpesti állami polgári fiuiskola május hó 27.énöt naposkirándulásraindul DélMzgyarotszágra. Uirán1.uk Szeged, Temesvát, B áziás, Orsova ésHerkulesftirdő. A kiránduláson 55 növendék ésnégytanár lesz. A tanulók a kirándulás költségére30 koronát fizetnek, amelyet az igazgatőság községsésállami segélyekbőlpótol ki. Több szegénysorsu
tanuló a község nemeslelkii e|oljárósága 6ItaI
megszavazott400 korona segélyből teljesen
ingyen vesztészta kiránduláson.,'(május 12.)
,,Ajándéka rk. Templomnak. Ackert
ablakot
egy üvegfestészet[i
János építőmester,
adományozott a katolikus templomnak. Az
Sz. János evangéadomámyozóvédőszentjét:
|istát ábrázoló diszes kivitelti üvegfestrnény,
mely a templom hajójánakjobb oldali első ab|akját fog|a|jae|, Maybtihm Károly üvegfeskerült ki.'' (május 12.)
tészetiintézetébőI
f. évtmáképviselőtestülete
község
,,A
jus hó 10-én rendkivüli kozgyűlést taftott
[...]. Ráday Antal főjegyzőhelyetteselőterjesztette az e|ö|járőság javaslatát, melyben
űjóIag a Schwarcz.Kírósi-féle teleknek és
háznak a megvásárlásátjavasolta103.000koronáértazonhozzáadással,hogy a közoktatásügyi kormány a ház értékefejébena hozzáiárulási 200.000 koronából ó3.000 koronát
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vissza fog a községnek tériteni éshogy a megvá,sár|andókét telek tertiletét (1016 !ö1) 2000
trölig a község a FerenczJózsef térikőztérbőI
(május 19.)
ki fogja egészíteni',,
tanácsu város [...]
rendezett
,,Ujpest
ugy |átszlk ez az öröm kettős, mert nemcsak
IJjpest örvend annak, hogy megszabadul a váczi főszolgabíró protektorátusságától, hanem
a vácziakis örvendenek. Erre va||a Y áczi llir |ap 46, számánakközleménye, melyet sző szerint ideiktatunk: '>Ujpest rendezett tanácsu
várossá való átalakulására vonatkozó községi
képviselőtestületi ésa vármegye törvényhatósági bizotts ági határ ozatát a belüg'1.rniniszter
jóváhagy,ta, A )őváhagyás most érkezett |e a
megyéhez és jelenleg dr' Agorasztó ÍőjegyzőnéIvan, L1őváhagyástavármeg5,e f. hó 10én tartandő közg'íi|ésén fogja jőváhag5ni,
egyidejűleg Ujpest is megteszi az áta|alculási
intézkedéseket. Hir szerint dr. IJgró Gy'ula
eddigi községi bírőt fogják polgármesterré
vá|asztani s igy a váczi járás és az országlegnagyobb községe rend. tan. várossá válik' A
váczi főszc:|gabírót hivatalban a beliigyminiszter engedélye nagy örömet keltett, mert a
hivatal eddig ugyszolván agyon volt terhelve a
45.000 lakossu község ügyeinek intézésével.,,
(június1ó.)
,,M. kir. belüg1nniniszter, Szám: 5381
/1907,III. Tárgy: Ujpest nagyközségnek rendezett tanácsu várossá való alakulása Pest
_Pilis_So1t-Kis_Kun vármegye közönségének
Budapest. - Ujpest nagyközség képviselőtestületének1,906.évioktóber |_én225.sz. a.
hozott hatátozata, valamint a vármegye
törvényhatósági bizottsá,gának 190ó. évi november hő 27 -én tartott rendes kőzg5íí|ésé_
ben 32003/9085. 190ó. sz. a, hozott véghatározata fo|y,tán lJjpest nagyközségnek rendezett tanácsu várossá leendő áta|a|aiását az
188ó. évi )oil. tc. 150. és 151.$-ai a|apján
ezennel engedéIyezem.''(június 30.)
(o sszetíllította: Szöllősy M arianne)
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A Szent István tér*
a város
Ujpest tétszerkezetére
nyugati ésa Deák Ferenc utcátó| északraeső részéna délnsrugat-északkeleti (Megyeri
rit, Baross, Attila utcák) ésaz
erre többé-kevésbémerőleges északn1rugatdélkeleti irányú,utcastruktún jelIemző. A'
Deák Ferenc utcától déLreaz ttcaháIőzatot az
Arpád űrhoz igazodő kelet-ny'ugatí és az
irány hatfuozza meg.Itt az egyetlen
észak-déli
nyomvonal
a ma m6r egy utcaként
,,ferde''
Kemény Gusztáv _Mánemigen érzékelhető
dy Lajos Bercsényiutcák vonala.
(dűlő)úta térségben
a
Az e|ső ,,ÍeÍd,e,,
Dunát klsérőősi (váci) orczágítbőI|eágaző,a
mai Baross utca nyonwonalavolt, melyet azl.
(1873)is ábrázo|.E nyomkatonai félmérés
irányban laposan
vonal a délnyugat-északkelet
elnyúló ún. Szent István ,,hegyet,,(egykori
sző|őhegy) tárta ÍőI.Ezt követték a megtele-

pedéskezdeti idejébőI a mai Attila ésMegyeri
utak előbbivel párhuzamos nyomvon alai. Ezek
azok a régi strukturális elemek, amelyekhez
ígazodva fejlődött Ujpest észala része, őrizve
ma is a korai területÍe|táráskoordinátáit.
gp"'t mintegy másfé|százéveshallatlan ütemíí fejlődéstörténete a 19. század 30-as
éveiben kezdődott. Ekkor a szőIőhegyen birtokossá lett első telepeseknek csak a vincellérjei, zse||&jei laktak a ,,hegyen,,,őket magukat
a területet birtokló Károlyi grőf a Duna-parti
űt Nácj út) és aPaIotát a Dunával osszekötő
út (Arpád űt) ta|á|kozá,sáná|telepítette le. Itt
jött létre az e|ső néhány háztömb. A térség
igazi Íej|ődésétkét tényező határc:zta meg'
Károlyi Iswán gróf felismerése, miszerint a
homokos talajon a mezőgazdaság nem sok jóva! biztat, ezért iparosok, kereskedők letelepítését szorgalmazta aIapítő levelével, valamint a terület kedvező Duna-menti, Pesthez

Újpest uórw út- éstérstru'ktúrtíja1938-ban; jtít lóthattí a nabólyos koordintÍtóban az egetlen ferde út (alaptérkép:BTM)
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közeli' sőt az ország első vasúwonala (Pest
_Yác;184ó) menti fekvése,mely a magyarországi tőkés termelés kezdeti lendületével
párosult. Az e|ső bővülés a mai Arpád úttól
észa|cafekvő területeken indult meg. A tetelepedésrendjét a,grófjelölte ki, ő szábta meg
azutcák- a mai Arpád úthoz igazodő _ szabályos hálóját, a telkek nagyságát, ez utóbbit a
középkor őta áIta|ános városi telekméret szerinti 10 öl (kb. 19 m) szélességgelés
többnyire
30 öl (kb. 57 m) mélységgel'18ó0-70-es években, a szokadanul nagy t&ségre kijelölt új
struktúra megjelenéseidején, a korábbi eredetííferde utak a Szent Iswán hegy feltárásán kívül csak összekötő
szerepet játszottak. Az
újonnan kijelölt struktúra területének térségében egyeden korábbi ferde út volt, mely a mai
Arpád út felől közelítette me1 az urasági erdő
nagy tömbjét. Ennek megtartása és a lendületes fejlődésnekinduló településpiacterének
e vonalon való kijelölése feltehetően Károlyi
gróf tudatos eIhatározása volt. A kor telepítési
szokásainak megfelelően, a szabá|yos derékszögí3' űthá,|ózat elemei között néhány tömbnyi terület szabadon hagyásáva|hoztáklétre a
tereket. A Palotai urasági erdóbe veze(ó, azúj
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strukturális környezetben idegen ferde út
megtartása feltehetően a birtok-tulajdonos
grőf akaratánakszabá|yozás-erejíiérvényesítésevolt' Nem egy településünk struktúra-fejlődésébentetten érhető hasonló földesúri akarat (pl. Keszthely, Tata). Feltehetően a piactér
nagyobb forgalmának, a gazdaság f.ellendítésének szándékaésreménye is közrejátszhatott
a régi nyomvonal megtartáSában. Levé|tári
kutatás tisztázhatrÁ ta|án az új koordinátájú
struktúrában megmaradt korábbi Íerde vezetésű nyomvonal pontosabb okát. A piactér
eredetileg a korabeli tömbkiosztás rendje szerinti négy átlagos méretű tömb nagyságáttette ki, melyet négy oldala mentén _ a régs térképek tanúsága szerint - fasor díszített.A tér
észa|<l
oldalán nagyobb, jómódú emeletes házak épültek. AZ 18ó0-70-es évekbő|, tehát a
tér kijelölését követő időkből származő házaknak a földszintjén nem épült tizlet. Feltehetően a község virilista értelmisége,jobbmódú
rétege építette fel itt az egyen|etesen 10 öl
széles teIkeken rangos |akőházatt. A tér déli
oldalán utólag' va|ószíníileg az IB8}-as években jelöltek ki és építettekbe egy egy-telek
mélységíí
tömböt, amely miatt a tér szélessége
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A térszerkezeti
ésa múlt sztízadfordulőra kialakult meghattíroző eglhózi (templom), tórsadalmi (ki;zségbóza)ésgnzieylJe,,
aasag (baulrsor) kozepulefet
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230 méterrő| 170 méteresre csökkent. Ktilönleges a keskeny tömb beépítése:a tér fe|é,
melynek eleinte ez afe|e lehetett inkább a piacozásra használatos, üzleteikkel fordultak a
kis, akkori földszintes házak, azldvarra a raktárak ésa lakások, a hátsó utcára (a maiJőzsef
Attila utcára) a nagykapuk néztek. Ya|őszínűleg kifejezetten a piaci árusítás miatt engedé|yezték ezt a kis ,,üzletsort'': a |akőbáz fő|dszing&ő|nfló üzletek csak bérháza|nál voltak
lehetségesek,és a téren ekkor még csak saját
tulajdonosaik által használt |akőházak épültek.
Az új katolikus templomnak a
tágas piactérre töfténő telepítésévela ferde áwezető út elvesztette kitiintetett teiepülésszerkezeti szerepét. A mai

Liszt Ferenc utca fol1tatásának vonalától
észaLaajelölte ki és adományozta Károlyi
célgrőf a katolikus híveknektemplomépítés
jára a tér közepén a mintegy 100xó0 méter
(1ó00 nol) kiterjedésíí
telket.A telken,annak
telies déli hosszán e|őszőr a földszintes, saroktornyos bazárépi|et épült meg a t& déIi
oldali üzletsoráva|szemben,a piac által elsősorban hasznáIt tétrészfeléfordulva. Bevéteforrásáu| szánták.
lét a templom építésének
neogót arMaga az I875-benépült,egységes
chitektűrájú,,Egek|aúIynője,,templom (terveztei Kauser lőzseÍ, oldalhajók 1880 Bachmann Káro|y, torony: 1908 Zák Alajos) a
kiizépkori hagyomán1t követve keletelt elheIyezésí,tőbejáratát a tér nyugati oldalán, köatáva|
ze|egyldőbenépiiltplébániaépü|etbejfu
pontosan szemben helyeztékel. A már ekkor
későbbmegteÍvezett)de több mint 30 ér,'vel
valósult toronnyal egytitt számítotttemplomhossz pontosan a tér hosszának a közepére
került. EzzeI a templom saját telkén szabá|ytalanul helyezkedett el ugyan, de a térnek
meghatő,roztaa szewezésirendjét.Ehhez igazodon. a századÍordulón megépült komoly,
emeletes, eklektikus kőzségháza épülete is
(terveztq: Böhm Henrik, Hegedűs Armin),
mely a templom hossztengelyében
áll, de főbejfuatával, toronyhangsúlyos homlokzatával
az egyÍefelértékelódőszerepű'Iswán út felé
fordul. A tér ésa templom fe|énéző nyugati
homlokzatrak a pillérekenálló emeleti szónoki erkély ad hangsúl1t.Településszerkezei
szempontból a községháza e|helyezésegya-
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korlatilag kiiktatta a teret a település fő rendszeftbő|, mivel a Íő szerkezeti tengellye váló
Iswán út felől eltakar1aa templomot, sőtrészben magát a teret is, csökkeníre ezzeI annak
jelentőségét.A fenti középületekkel megmaradt a tér térbeli egysége, haszná|atát tekinwe
azonban a viszonylag tágas piactér ktilönböző
tagolódott. A mai Liszt Ferenc uttér:részebre
ca folytatása nyomvona|átíI délre volt a piactér,a templom ésp\ébániájaközött az I960-as
évekvégéiga parkosított templom-tér. Jól leolvasható tehát a korabeli tér-rend: a katolikus
templom, templomkert és plébánia zavartalan
kapcsolatáh oz _ bá,;r ennek az együttesnek
részben hátta| - csatlakozott a községhá,za
épülete, itt épültek a jobb módú házakés a református templom is. A parkos, ,,ünnepi''
északj télr észtő|d élre elterülő köve zett t észen
piac a bazátsota|, a
mííködött az ,,iüLzJreties,,
déli oldali üzletekkel, és a köztiik mííködő
sátras-bódés mobil árusokkal.

A következő közel fé|évszázad során meghatározó vá|tozás a tétennem történt. Egyegy kisebb ház he|yénmagasabb épi.iit:a századfordulón
az űn, ,,ciklopház',,YaW a Mády Lajos utca
sarkán a volt ,,AngyaIgyőgyszertáf, bérháza,
majd az l920-as évekbena t& máig legnagyobb, fontos városképihelyzetbenlévó épü|ete: az Iswán út sarkán á|Ió későszecessziós
bétház. Véglil a harmincas évek modern,
nagyablakos,erkélyesbérházajelent meg az
észalátérfal romantikus, koraeklekikus, eklektikus, szecessziósházai kózótt, földszintjeiken már üzlettel, ami ekkor már e helyen is
megtérülőberuházásvolt.
Jelentős vá|tozástez:ltán csakaz 1950i hoztak,Az államosítással
es évekállamosítása
nemcsak aházakat,de a köztertileteket is másképp kezelték.Több okra is visszavezethető,
hogy a templom és a p|ébániaösszetartozó
megbonwa, közéiiik, az észa|atéregységét
részreékeltékbe a piacépületet.Bizonyfua
szerepet játszott ebben a kor hangsúlyosan
egyháze||eneshatalomgyakor|ása,és az is,
hogy ígya piaccal jár6 ,,zsibvásárt,,a kerületi
tanácsépületétőla lehető legtávolabbratehették,Máig megoldatlanhelyzetet idézette|ő ez
a döntés. Annak, hogy a térnem tud Ujpest
igazi főterévévá|ru,a legfőbb akadá|yaa piac
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helye és Íormája. Másodsorban lehet okolni
azt az igénytelenséget,amit a piacépületek sora a történett építészetí
hagyományokkal és a
tér funkcionális rendjével szemben tanúsít.Itt
a piaci fő- ésmelléképtileteknélaz ipari épiílethez és nem városrésznyi íótérhez illő épületkubusokra, anyaghaszná|atra, méretrendre,
a szemé|y- és áruforgalom rendjére gondolunk. Az egykor térszervező erejű templollr. az
új beépítésekkövetkeztében méltatlan helyzetbe került: megszűnt a plébániával való vizvá|is éstartalmi kapcsolata, főbejárata a piac
árufeltöltő kapui felénéz.Az 1980-as években
a téralkat további beépítéssel
módosult: a dé|nyrrgati r észenvirágszirom -a|aprajzú'centrális
iz|erház épült. A centrális építésimód a városépitészetegyik kiemelt, igen hangsúlyos eszköze, amely szoborczerűsége okán saját teret
követel meg magának. Formavilága idegen a
piaci funkciótól és érthetetlen egy nagy tér
sarkában, mivel egy önmagának teret igénylő
épület nem képes e heIyen sem érvényesülni,
sem a nagy tér részterekre osztását megfelelő
térfalakkal támogatrri. Az iparcsarnok-szerű
megjelenésíípiac és a virág-formájú' úzletház

A fftéra ruúltszózad'előn
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Ujpest történeti főterén egy rr.ár letíínt kor
ránkmaradt terhe.
A teret szegé|yezőbérházak ésmagánházak sem maradtak érintedenül a háborut
követő évtizedekben.Sorsukat az t950-es,60as években az á||amosításon kíviil az is befolyásolta, hogy köz,vedenül a tanácsháza környezetében álltak. Ez a ténysajátságosan kedvezőt|en helyzetet j elentett. Az Ingatlankezelő
Yá|IaIat az l960-as években,a történeti építéidején ,,rendbeszet fuántt te|jes érzéketlenség
hozta,, , tataÍozta a tér házait' Ez a sérült, vary
hiányző vakolatplas zttkák megsemmisítését
eredményezte a legtöbb eklektikus házná|.
Ennek a rohamnak esett áldozatul az emeletes
Iakőházakköztil pl. a 15. és19. számú',vagy kisebb mértékbena 2I. szám alatti romantikuskoraeklektikus egykori lakőház is. A piac
megépülésévelugyanakkot megszíínta táv|at:
ráIátás is az észal<t
térfal jelentős részére,pedig
az irceni korábbi és értékesebbbeépítésadta
{ő|eg a tér sűIyát, a téren á1ló középületek
méltó hátterét. Hogy a tér déIi oldalán álló
földszintes üzletsor architektrirájábó| mi veszett el ebben az időben, az ma már aligha
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áI|apítható meg. A tér közepén az 1870-es
évek eleje őta á|It saroktorony-hangsúlyos bazársort száz év múlva, az l970-es években
fémszetkezetíípavilonsor váltotta föl. A méltatlan építrnény sokban hozzájáru|t a főtér
anyags és erkölcsi leéptiléséhez.Néhány éve
lebontották.
Amíg egy határ ozott térfalakkal megfogott téren egy-egy jelentős (köz)épület áI|, addig a tér egységébenáttekinthető, mé|tóságát
megtartó marad, a középületek kittintetett
haszná|aít' és megjelenésíi ,,díszel,' a térnek.
Az l970-80-as évekbeli piacépületekkel megszíint az eredeti tér áttekinthetősége, a tér
nyugati és észal<trészénvalóságos utcák alakultak ki, ahonnan megszűnt a térre va|ő rálátás. A Káro|yt és a Templom utca sarkán
semmilyen térérzetiink nincs, egyszerííutcakereszteződésben állunk. A tér,,beszűktilt'',
eltorzult, elvesztette nagyvonalúságát és ktilonboző hasznosításúés arculatú tér-részekre

A katolikas templom az I970-es éaekben

Úirug**:i

esett szét (a gazdag növényállományűKáro|yt
kertre' a V ár osháza melietti sivár parkol ő-térre, a Trombitatétte, a templomkertre ésa komoly térhatású faállományí:' központi nagy
parkoló,-térre).
Ujpest közpongában a rég7kisvárosias
parkosított Íőterct, egy,,IJjpest.ligetet'' lenne
jő isszaá||ítani, az arru érdemes házakat a
helyhez méltóan helyreállíwa, a silányakat lebontva, helyiikön ideillőket, a déli oldalon
magasabb újakat épíwe,a szükséges parkolókat szint aIáh'elyezve, a tét jelentős tészétfásíwa. A klasszikus piacnak a malhoz hasonló
léptékű főtéri elhelyezése ma már szinte elképzelhetetlen lenne. Bontása esetén nagy
va|ószíníiséggel inkább üzletközpont-j elleg{í
épületet építeneide egy vá||a|koző, De ha a
piac elhelyezésétaz 1970-es évekbenmindenképp a főtéren kellett megoldani, akkoris feltehetően kedvezőbb _ bár módosult _ téralkat
jött volna létre, ha az elhe|yezni kívánt hasznosítások olyan épületekben kaptak volna helyet, amelyek a teret amegIévővel párhuzamos
új nyugati térfallal sziíkítik be (a Kemény
Gusztáv utca hegyesszögű saroképületéig)
szabadon hagyva legalább aLiszt Ferenc utca
vonalát, vary, az előbbi vonalon csak a vezérszinti gyalogoskapcsolatot megadva, a p|ébánia ésa templom f,óbejárataiközú sávot.Ezze|
a tét.hatátozott., egységesjellege, áttekinthet6sége, méltósága részben megtartható lett
rté|ű'kózéptiletei
volna ésjelentős, mííemlék-é
_ ew kiseLrb, de karakteres téren _ megkaphatták volna az őket megillető hangsúlyt. Ha a
funkció kitelepítésérema sincs mód, akkor
ta|án ez lehetrre most is az az ílt, amely az
erkölcsileg és fiz1kailag egyaránt igen arrrlt,
terjengős, roszszul szervezett.) a szint alatti
lehetőségeket (raktározás, parkolás) nem kihaszná|ó, nagytömegű, méltatlan megjelenésíí,parkolóforga|máva| a városi főtér emberarcűhasználatátellehetet|enítőépületállomány
felszámolásához vezerhetne és megnyttná az
utat a tér lehetőségek szerinti valódi, átÍogő,
méltó rehabilitálásához. J

*A tanulmány teljes szövege a centenáriumra
megjelenő Ujpest. |907_2007.A 100 évesváros című
kötetben olvasható.
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^z önálló újpesti római katolikus p|ébőtnia
megalakulása*
Az Egek I{trá\ynéjaUjpesti
tása is az egyházközségrehánrlt' MindenekFőplébániarejtett kincse az a előtt biztosítanikellett az öná||ő lelkészjavakézze| írott dokumentumködalmazását,lakásánakÍenntartását,továbbáaz
tet, amely azűjpesúrómai ka- - eddig a gróf á|ta| frzeten'_ évl 200 Ft kitolikus közössés öná||óvá váegészítést
is. Az egyházközség á|dozarkészsé_
Iásának Ío|yamatátírja !e, miitegy Historia
géről ékesentanúskodikaz 1'869.december
Domusként összegyűjtve az 18ó9. okt. 3.
I6-i jegyzőkönyv: ,,Miután a katolikus közös-1870. máj. 25. közötti röüd időszak
iegy- ségterheineka megosztásávalkapcsolatban,és
zőkőnyweit éslevelezését.
annak alkalmából, hogy egy fiiggeden, önálló
A község katolikus híveinekegyre nölelkipásztortkell fizetrri,valamint minden valvekvő számaarra ösztönzőttnéhány katolikus lásos szükségletetkivétel nélhil a jelenleg
polgárt, hogy 18ó9. október 3-ra népgyűlést összeírt 1055 hozzájáru|ásraképeskatolikus
hívjanakössze annakeldöntésére,
szükséges-e családnak 4000-né1jóval több lélekszámmal
önálló lelkipásztori szolgálat Ujpesten vagy kell fedezni' megá||apításra
került, hogy az itt.
sem.Ebben azidőbenugyanis az újpestikato- készültbecslésa|apjá,n
a tehetősebbeknek3 Ft,
likus hívek lelki gondozását a fóti plébános a kevésbé
tehetőseknek2 Ft, a vagyontalanoklátta el Villásy Iswán káp|án közreműködésé- nak 1 Ft hozzájániást kellene éventefizessevel, a katolikus iskola védnöke pedig az alapítő nek. Miután a stólapénzekésmás hasonló' a
Károlyi Iswán gróf volt. A népgyíílés
egyhan- katolikus kozcisségérdekétérintő ügyeket
gu igenlő döntésétkövetóen harminchat tagú megbeszélték,
a következő döntéseketfogalbizottság alakult, melylrrektagjaiból hat tagú mazták meg egyhangulagés írták |e jegyzőe|őkészítőbi zottságot ho ztakl étrea lelkip ászkönyvbe: 1.A gróf úrkijelenti,hog5raz adomátori szolgálat működésénekkidolgozására. A
nyozási összeget, az évt200 Ft-t, amit az űjbizottság - majd későbbiekb ,í egyházta- pesti méltóságoskáplán úrnakbiztosított,visznács _ elnöke KurzbekJózse{ "n
elnökhelyettese szavonja, amennyiben megváltozik az eddig1'
az eIsőpatikát a|apÍtőSzerényiVince, jeg5rzői viszony az újpestikatolikus közösség ésa fióti
Villásy István ésBenitzky Antal lettek. A ta- plébániahivatalkozött. 2. A grőf úr kijelenti,
gokközöttvolt SzentesJózsefés
a községak- hogy a katolikusiskolára,a Fő utca 11'-ben,
yonatkozó tulajdonjogát magának fenntartja,
koribírája, Panek Lőrinc is.
Peider Antal József váci püspök kedve- amennyiben az oktatási intézmény,a római
zően fogadta az egyháztanácskezdeményezé- katolikus iskola elnevezésneknem fos többé
sét.E kedvező fogadtatásbanbenne lehetett megfelelni, v agy egyáltalán megszííniÉ
Uj pesaz elnök ékesszólói tehetsége,amelyre csak ten. 3. Az ősszeg5íi|tEgyháztanács egyhangúudvariasv á|asztl ehetett adni, megfo ga|mazv
a |ag e|határozza,hog5ra grőf űr által visszavont
benne azokat a feltételeketés feladatokat, évi200 Fttámogatási összeget a katolikushitamelyek az önálr|ó egyházkozségműkódésé- község hozzájáru|ásábőI fogja helyettesíteni,
nek alapját jelentették.Az 1869, november úgy,hogy a terheketaz összeírtkatolikus csaI8-án lezajlott püspöki fogadás után Peitler
ládok kozott lelkiismeretesene|osztják.4. Az
közel három hónapra Rómába ntazott.)az (lj- összegyííltEgyháztanács egyhangúlagelhatápesti önállósodással kapcsolatoskérdésekben rozz1,hogy az eddig szokásbantartottkétszeme gbízottjaBa|IaJ őzsef apát-kanonoklett.
res stólapénzt1870.január I-tő| mégegy évig
Az egyháztanácsnaknagy munkát kelfenntartja. Ennek az időnek az e|rnű|távaI ezeklett végeznie'mert a felekezetiiskola fenntar- nek a stólapénzekneka megtartásáró| vagy
Közlemények
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csökkentéséről az uralkodó viszonyoknak
tartani ésdönmegfelelően fog megbeszéIést
teni. 5. Au összegyű|t Egyháztlrtács egyhangú.
Lag így dönt, hogy az önáIl'ő, fiiggetlen lelkipásztornak az őt me$llető stólapénzekenkívül, évi 500 Ft bankvalutányi jövedelmet ad
még hozzá a befolyo templomi hozzájáru|ásokból. 6. Az összegyíílt Egyháztanács egyhangúlage|hatÁrozza,hogy az ónál|ő, fiiggetlen lelkipásztornakegy lehetőleg elktilöníten'
előnyös kiilsejííszálláshelyetbiztosít,amely 3
szobából, konyhából, pincéből ésföldtertiletbőI á|I,valamint évi 6 öl keményútziÍátszalgáltat neki a katolikus hitközség bevételeiből,
Ezen pontok felolvasásátésismételtegyhangú
jőváhagyását követően tegm. [éltóságosabb]
Somhegyi plébánosűr ragadtameg a szót, és
kijelentette,hogF örül, hogy |6,ga,bogya felekezeti iskola megőtzésétőlésfennm aradásárő|
gondoskodvavagyon' s ezértő a jelenlegmegmutatkozó körülmények kozött egy önálló és
ftiggetlen lelkipásztor munkába á||ít6sáva|
szembennem teszkifogást[..']''.
L jegyzőkönywekben szereplő templom
mégnem a Szent István tériépület,errneképí-

Az 1870-bm kémillt tertlphmleltór eg oldala
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tésecsak 1875-benkezdődött. Az újpestikatolikus iskola a Fő utca (ma:Arpád út)1l.-ben
volt, itt eskiidtek feI az egyháztArLácstagsai.A
templom hollétéről- a természetesdolgok
mindenkor örökkévalónak tűntek _ a jegyzőkönyvek nem tesznek említést.[Az épület a
pesti határ melletti temető közepén (nagy1ábó|
a mai Városkapumetróállomás területén)volt.]
t869. december 5-i kelaz ,,Á|ta|ánoslJtasíttezésíi'
vány aziljpesti katolikus egyházközség felállította Egyháztanácsszámára,,,Eszerint
az egyháztanácsa szűkebb ésa teljes 9Wházhogy a szűkebbegytanácsbóláll. Erdekessége,
háztanácsnakaz,,Utasíwány''szerintnemtagja
sem a mindenkori lelkész,sem.''afelekezetiiskolakatolikusegyházkőzségelfogadtatanáraí,,.
(Véletlen, hogy a szűkebb egyháztanácsban
benne van Villásy Iswán káp|án _ őt ugyanis
jegyzőnekvá|asztonákésmint jegyző szerepel
a testületben.)Az,,Utasíwány,, meghatátozza
az elnök, az elnökhelyettes' a jegyzők, az egyháznagyok,apénztárnok,azegyháztanácstagok
ésa tanárokjogkorétésfeladatait.Erdekesség,
hogy - az akofipénzügyi viszonyok között, kb.
mellett _ az eI4000 forintos évesköltségvetés
nök sajáthatáskörében25 Ft-ról dönthetett, 25
és75 Ft közötti összegnéla szííkebb'e fölött a
teljes egyháztanács határozatáta volt szükség.
Ugyancsakfigyelemreméltó,hogy a lelkipászcsak a kántort rendelik alá,
tor intézkedéseinek
a felekezeti iskola tanárai minden vonatkozásban az elnök felügye|etea|á taÍtoznak,
Az 1870. janaár 2-i iilésről készített
jegyzőkőnyv rész|etezia stő|apénzeket(az egy.
házi szertartásokértfizetendő díjakat,ami a bevételekfő Íorrásavolt), valamint az 1870. évt
Eszerint az eLőbbemlítettmintköltségvetést.
egy 4000 forintryi kiadásúgyoszlik meg, hogy
a templomra (a lelkipásztor javadalmaival
egyutt)kb. 1400Ft-ot, az iskolára|750 Ft-ot, az
egyháztanácsköltségeire200 Ft-ot, a meglévő
tartozásokvisszafrzetésére400Ft-otkányoztak
elő. Tekintettel arra, hogy az iskolaépítéssel
kapcsolatban az egyházközségnek tartozásai
határidőre kiegyenlíteninem
voltak, de azo|<at
hogy ne legyen az iskola az
tudta volna,
"[...]
kitéve,ésígya nevelés
eláwerczésveszélyének
ésokatás szent ügye ne szenvedjenhátrányt,
meghatalmazták vagys megbízták az urakat:
Közlent,énvek

KurzbekJózsef, Schimpl Iswán, Sukoviti Venze|,Jáck Márton, Schindler Adolf ésWiesinger Lajos urakat,hogy a méltóságosváci székes káptalantól 2000 Ft kölcsönt kérjenek.Ez
a kölcsön szóljon 10 évalatti részletekbentörténőkamatoskifizetésreésegyarántfelvételre.
Schimpl Iswán ésSukoviti Yenze| úr önként
vá|Ia|koztak arra, hogy kezesek legyenek, de
emellett az ewes részletekéskamatok pontos
visszafizetésé&ta teljes Egyháztanács Íe|el'
Végül mégmegsegyzésbe
került, hogy a tartozásértmind az új,mind a rég1iskolaépületek
telhikkel felelnek".
Sajnos akézirat a dokumennrmokat nem időrendi, hanem aktasorszám szerinti
sorrendben tartalmazza. F eItehetően ezért került a januári jegyzőkönywek közé az az 1870. október
ló-i - már az új lelkipásztor, Illek Vince által
aláírt _ Ie|tát, ami,,az 1870-es év elején az űjpesti római katolikus anyaegyház minden berendezési tárgyáró|,, készült, feltüntewe azok
akkori. értékétésaz elhasználtsá g fokát. Ebből
csak anynyit emeliink ki, hogy a ÍóoItár festett
fábő| készn|t, és az oltárkép a Kereszt fe|á||ítását ábtázo|ta (a szerző megnevezésenélktil),
továbbá, hogy a templomot az aranyozott' keretben lévő kisméretíístációkon kívül nyolc
nagy és öwen kisebb festrnény díszítette.A
templom nem lehetett nag:y'mert a |e|tár szerint összesen hét padja volt, de - Ujpest alapvetően németajkútelepeseinek szo|gá|atáraís_
német ésmagyar nyelvú evangéliumos kön1,wvel is rendelkezett.
Miután az egyháztanács a szükséges
előkésziileteket me gtett e, j e g5rzőkönyvt|e g az
anyagi feltételeketbiztosította, javasolta a püspökneb hog5r az eddigi lelkipásztort, Villásy
Iswánt hag5t1ameg immár önálló lelkésznek,
hiszen ,,[...] Főtisztelendő Vllásy Iswán úr,
aki elmúlt évoktóbere őtakáp|ánként köztünk
van, a fel|épő sztikségletek jó felismerésével,
papi hivatásában kiemelt ügyességgel működött, ésszámos intrikával nem törődve az áIta_
lános elismerést kivíwa folytatta Íára dhatar}an
tevékenységét
a templom és az iskola érdekében. Nem kevesebb tettrekészséggelvett részt
mindenkinek az egyes sztikségletei mértéke
szerint az áIta|ános érdekekért való tevékenységbenaz a|att.a rövid idő alan.,amióta itt van,
Közlemények

éskivívta magának a méltóságos urak általános
tiszteletét és minden hitteswér bizalmát. Különösen |avá!ő érdem,amit Villásy úr Újpesten
szerzett) a hathatós közreműködés az egyháztanács szeÍvezeténeka megalapításában, ennek
elveinek kialakításában, melyek szerint a val|ásos ésszociális képzéstésművelődést meg kell
erősíteni ésjavítani kell, ésaz egészegyházközségjavára á|ta|ábanriem csak biztos alapot kell
nyűjtani,hanemktilönösenése|őszeretefte|azt
meg kell tartani[J gondozni ésfejleszteni kell a
felekezeti iskolát, hogy képesséváljon más iskolák konku r enciájakéntmííködni [.. .]'''
A püspök az egybázközséget az a|ábbi
okirattal vá|asztona le a fóti plébániár6|: ,,Peitler Antal JózseÍ,Isten irgalmasságábó| és az
apostoli Szentszék kegyelméből váci püspök,
őszentségeIX. Pius pápa udvari főpapja,I.Ferenc Jőzsef császár rendjének lovagja, Biztos
ismereteket nyertem arról, hogy az újpesti hívek száma folyamatosan növekszik és ezzeI az
önálló lelkipásztori e||átás feláI|ításanem halogatható szükségszerűségletr, miután a nevezett köZöSség, figyelembe véve azokat a híveket, akik hajlandónak mutatkoztak anyagi erejükhöz képest a lelkipás ztor j avadalm azásához
hozzájáru|ni, nevezetesen 500 Ft-ot, ó öl keményfa tiJ'zelrőtmint évi fizetséget oly módon
biztosítani, hogy a uze|ő a lelkipásztor|akásába van száI|íwaésott ölbe van rakva. ezenkír,ril
megígértek egy három szobábő|, egy konyhából és egy pincéből á||ő |akást bérelni és
meghagyják az eddig szokásos stólapénzt év
végéig,fenntartva a jogot, hogy beleegyezésiinkkel ertő|{j szerződés köttessen. Miután ő
grófi kegyelme Károlyi Iswán a lelkipásztornak élete végéig200 Ft-ot ígért,ezze| ez az
áI|ás |ehetőség szerint biztosíwa van. Elválasztjuk az újpesti közösséget a fót: p|ébáruát6|, ahová eddig tattozott. ésmint kápláni hely,
parókiális jogokkal r,aházzuk fel. Ennek javadalmazására a magunk részérő| 100 Ft-tal járulunk hozzá' és később űgy ezt az összeget
mint az évi kamatot biztos helyen megfelelő
tőkeként fogjuk elhelyezni. A Háromságban
egy Isten áIdása száI|jon szeretett hívein]ire és
maradjon veliik, hogy ők abban megmaradjanak, az egyetlen igaz katolikus hitben ésa keresztényi erkölcsök
gyakor|ásában szorgalmasak legyenek, ésígyfoldi ésmennyei boldogságukat elérhessék.
Vác, 1870. 02.26. AntalJ6-
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zsef s. k.váapüspök.
ó püspöki kegyelmének
uasításáraMarkovics Lázár s, k Püspöki ilrJ<ar.,,
A püspök Ylllásy,Iswán helyett Illek
Vince káplánt rendelte Ujpestre, aki végtil 3 5
évig szo|gá|ta a község katolikus híveit. Az
egyházkőzség a döntést tudomásul vette, de
Villásy Istvánt az egyháztanács tiszteletbeli
tagjává vá|asztotta.
L jegyzőkónyvekből úgy tíínik, hogy a
kéményseprő mesterséggel művészi ambíciók
is egyiitt járnak. Ez a párhlzam hozta |étte
Sopronban a Storno-gyűjtemén1t, ésezt ahagyományt kívánta megteremteni Ujpesten
Martin Freitag kéményseprőmester, egyháztanács-tag, aki temetésekenénekeskéntműködött közre. Az egyháztanács nem értettemeg a
tehetséget, vag5r más okok játszhaftak kózre,
hogy az 1870. április 10-i jegyzőkőnyv szerint
,i. . .) A, elnök ur az egészkat. közösség nevében megköSzönte Freitag Márton úrnak a temetéseken folytatott szo|gá|atait. E g5nlttal azt
a kérdéstis feltette az egyháztan{csnak, vajon
megengedhető-e hogy egy egybáztanácsos temetésekenénekeskéntközreműködjön? _ amiváIaszt
re az egésziilés egyhangulag a >>nem<<
adta. Erre fel megkérte az elnök úr a fent neYezetturat, hogy mint énekestöbbé szíveskedjen ne résztvenni [...]''.
Külön kiemeljük az egybáztanácsnak a
felekezeti iskola megfelelő műkodese érdekében tett erőÍeszítéseit.Ennek illwztráIására áIIjon itt a rőmai katolikus népiskola I. osztáIyának tanterve. melvet Kurzbek József elnök uta-

A régi temető Budapex batíróban, az első wjpesti katoliktu
teruplommal. (Az 1875-ben kéniilt térképrészlet)
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sítására l(rupp Mátyás kántor, illewe Schmidt
Albin tanító állítotrak őssze az 1869/70. évben:
I. osztáÍyz.
Irás-olvasás-másolás
}Jét{ó:
A megtanult betűk alka|mazása
Kedd:
írásban. Számtan' Szóírás fejbő|
íás-olvasás-máso1ás'hittan, számtan
Szerda:
szabad
Csütörtök:
Írás_olvasás-másolás. számtan
Péntek
Szombat: Írás-olvasás-másolás' számtan,
ének, hittan
A tantervben számtanbő| ÍejszámoIás
egyszámjeg5,í3számokkal, énekből iskolai és
egyházi énekek, hinanbóI kis katekizmus és
Otestamentum szerepeltek.

II. osztály:

Természetismeret'németolvasásnyelvgyakor|ás, magyar olvasásnyelvgyakorlás
Német olvasás-nyelvgyakorlás,
Kedd:
számtan, számtangy akorlás,
maryat olvasás-nyelvgyakorlás
Szerda: Németolvasás-nyelvgyakorlás,
számtan, számtangy akorlás
szabad
Csütörtök
Német, mawaÍolvasás-nyelvgya.
Péntek
korlás, szárntan, számtangyakorlás
Szombat: Német, mag1raÍolvasás-nyelvgyakorlás, ének, hittan
A tantervben a nyelvoktatásban a mechanikus olvasás és átmenet az értelmes olvasásra, nyelwan helyesírással és stilisztikával
összekötve, számtanból a négy alapművelet
egy- éstöbbjegyű számokkal (fejben ésszámjegyekkel) szerepelt. Földrajzból a magyar á|lamról, hazánk politikai beosztásáről, a magyar és osztrák történelem néhány szemé|ységérő|oktattak általános ismereteket. Természetismeretből az emlősöket és madarakat
tanulták a gyerekek. Természetes volt, 'hogy
a nevezett tananyag német ésmagyar nyelven
is elő van adva, éspedigheti 22 tanórában,,.
A dokumenfimkötet még számos érdekességet tarta|maz. A teljes anyag az Ujpesti
Helytörténeti GyűjteménÉen tauslmányoznato. u
H.étÍő:

*A cím és szerző nélktili, eredeti német nyelvíí
kézirat_dokumentumot Molnárné Aczél Anna és Molnár Péter fordította 200ó-ban
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Miért épült kisebbnek a katolikus templom?*
Az időben pedig, hogy Ujpest
katoiikus hívei számában fölötte megsokasodtak, gond
száI|ottameg a jámbor egyházi
at:Jákat'Pánek bíró úr ésve-

gyeskereskedő egyben merész tervet szőtt az
egyházasJáWal (Kirchenvater), amely szerint
újtemető ésújtemplom létesítése
céljából deputációt kell Fótra, a grőÍ űrhoz meneszteni.
A nemes grőf ír megadta, amit tőle kértek. Az
István téren (a régi Kirchen platzon) hatalmas,
kéttornyútemplom s bazár építésére
nagy területet ajándékozott. De adornányozott rengeteg mennyiségíi téglát is, hogy az Istennek
is tetsző,..buzgalmi hajlék minél előbb fölépüljön. oram]mámorban úszott Újpest egész
népe.Ilyen bőkezíí'adomány bizony megérdemelte, hogy a nemes grófinak hozsannákat
zengedezzenek városszerte. A daliás termetíí,
örökké mosolygó, kék szemű plébános, Illek
Vince nyomban megindította az építkezést.
Elsőben a plébánialakot emeltett e, hozzáépíttette aZ ideiglenes kápolnát, amely később
nagytiszteleúi Mády Lajos református lelkész
igazgatása alatt elemi iskolává, utóbb katolikus
körré alakult. A kápolna fo|ytatását Szabó Ignác egyházfi lakása s a kántorlak képezte.
Minthogy pedig a kápolnának tornya nem va|a, áhítatsa mégis harangszőval kellett a híveket hívogatni, közel harminc méter magas haranglábat emeltetett a piacon.
De megindult a nag1wonalúantervezett'
templomépítésis. oly nagyméretíínekindult,
hogy a mai templom kényelmesen elfért volna
akazéphajőjában. A falak a két torony fa|aiva|
együtt már három méter magasságban emelkedtek |<l az aIapzatból. De aztán hirtelen
megtorpant. Megszűnt tovább nőni. A kőmíí,vesek'szedték sátorfájukat , s magárahagy,ták a
csonka templomépítményt.Mi történt? - kérdeztékeg.ymástól az emberek.Hátaz történt,
hogy elfogyott az építkezésiaprőpénz. ,,I3_
sebb méretű templom is jó lesz nektek!'' _
üZente a grőf _ és bizony sokáig félbemaradtan állott a kéttornyos a|apzat. Nektink, játKözlernények

szadoző gyermekeknek a romfalak kapóra jöttek. A falakon - mint várfokokon _ edzen.védőket helyezttink el, akik fakarddal s fiitykös
buzo gányokkal végsőki g taÍtőztatták az')ostromló törököket'',
a Hád|iákot, a Mohót' a
Hoffrnannt s a többieket.Irtózatos várvédő s
ostromló' hazaflas küzdelmünket nap-nap
mellett megújítottuk,míg egy szépnapon vad
kocsisok erőszakának engedve elvonultunk a
fele j th etetl en v ártdr'k aIő|. Az történt u gyanis,
hogy titokban maradt parancsra elhordták a
fa|aktég|áit - más helyekre, aho|házakat épí_
tettek belőlük. Egy-kettőre eltűntek a falak s
tornyok a|apzatai. De a helyiiket meghag1ták.
Idők múltán e hely megszorított keretén belü1, sok-sok verejték árán mégis fölépült az
óhajtott templom, csakhogy sokkalta szerényebb s szegényebb formában. n

*AnekdotáktJjpest múltjábóI,Ú jpest,1943.

Rórnai katolikus tem,phm
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TeuscHER vAN DEN BoscH. Ax-xe MARIA.

A karmelita nővétek érkezéseUjpestre
,,[...]Alig voltunk négyhete
az országbar\,az újság magyar volt, énalig tudtam néhány magyar szót. Erősen
bízva Isten segítségében,
az
űjságot, áttéztem a hirszétnyitottam
detéseket,hirtelen megláttam, amit kerestem. Egy hirdetést,amit így fordítottam le:
>>Kertes
há,z 12 szobáva|..stb. Mintha elektromosság jártvolna át a nagy örömtől. Egy
nagy >rI..jelet tettem, felkeltettem a nővéreket lágy pihenésükbő|, hisz örömöm akkora
volt, hogy közölnöm kellett. Mikor reggel
lett, útra kelttink dr. Bontához, ő volt
ugyanis, akinél érdeklődni kellett a házrő|.
A legjobb németséggelelmondta, hogy a
ház atyősának a tulajdona. Kérte, jönnénk
másnap reggel 9 őtakot, elkísérbennünket a
házhoz. Megvirradtahéúő, ésmi egyikvillamos után a másikra szálltunk, majdnem
űry úirt, hogy más helységbe érkezttink.
Több mint egy őrai ttazás után, egy falusi
ház e|őtt szálltunk le, miután százával h"gytunk el munkáslakásokat, szegénykunyhókat. A lakőház egy szép nagy kertben állt,
árnyas fá|d<a|körülvéve, és egy kiilönálló

A karmelitók őuoilája ésneaelőintézete1926-ban épültfel Megeren
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épülettel,amely nehink nagyon megfelelőnek látszott napközi otthon céIjára.Még
egy naw játszőtér is tartozott hozzá, Dr.
Bonta máris indult aház1k6hoz, mely a kert
legvégénvolt, keskeny lépcső vezetett felfelé.Mi követtiik, ésegy kis erkélyen ta|áLtuk magunkat. Fölnéztem ésmit pillantottam meg? ott volt a folyam a ragyogó Íényben. A zölrd pat, a túlsó oldalon a távolban
a magaslat,minden a legapróbb részletekig,
pontosan' úgy ahogy elképzeltem.A csodálatos láwányból csupán a pompás ív hiárryzoft, me|y szivárványkéntösszekapcsolja az
egésztájat, (Bár ez is megvoLt ÍényLő,zö|d
levelekből, virágokból, mennyei pompával.)
Úgy gondo|tam, ez az ív je|képesenmutatia
az áIdást,melyet Isten jósága Magyarországon a Karmelita NővérekJézus SzíveKongregáciőjára átaszt. P. Soós István, a budapesti karmelita kolostor éstemplom alapítőja _ akinek hívásfuaMag:yarországra jöt.
tünk _ alig talált szavakat csodá|kozásának
hogy a birtok milyen gyönyöríí
|<lÍe1ezésére,
fekvésűésnekiink mennyire megfelelő.
A berendezések beszerzésétlassacskán megkezdttik. Megérkezett szeptember
7-e, mindenki szentrrrisérement, de nyolc
ielölttinket két nővérinkkel előrekiildtem
utpestre.
Miasszonyrnk születésnapja 1907ben számunkra örörnteljes ünnepnap volt,
őszínte háIaimát ktildtem az égbeIstenhez.
Úgy dínik, az öröm nem érzi magát nálam
jó1',mert itt épp úgy, mint majdnem mindenütt máshol is, hamarosan keresztek,
szenvedésekváltották fel. Csak kevésnapot
töltöttíink napsugafasboldogságban, jött P.
Soós a szomorúhírrel, hogy soha nem lesz
szentrnisénk.Elmondta, hogy beszéltaz űjpesti papokkal, ezek elmondták, hogy Meg'yeren' aYáci út utáni városrészben,ahol a
karmelita nővérek letelepiiltek, nem járká|hat egy pap sem anélkiil, hogy az életétne
kockáztatná. Röviddel eze|őtt az emberek, a
papok és a szerzetesek iránti gyűlöletből,
égyferences barátot minden ktilönösebb ok
Közleménvek

nélhil agyon akartak ütrri. Menekiilését egy
asszon1mak köszönheti,
aki gyorsan kaput
nyitott neki, ésbeengedte.
t...] A megfélemlítésekmiatt a legkevésbé sem Zavartattuk magunkat a megkezdett munkában. Mialatt néhányan a berendezéseken dolgoztunk, Mary nővér és
egy német fogadalmas nővér rendkívüli
nyelr,tehetséggel a gyermekek felé fordult.
M"ry nővér olyan jőIbeszéIt, hogy a gyermekek''német-ma gyar nővét..-nek Í7evezték el. Egy magyar. jelölttel, Teréz nővérrel
házrő|házra jártak, meglátogatták a megyeri embereket,kérték, hogy ktildjék gyermekeiket a napközi
otthonba. Látogatásaik
közben érdeklődtek a templomlátogatás
után is. Ekkor tíínt ki, hogy a városrészbő|
szinte senki sem játt szentmisére' Mikor a
nővér templomba járásta buzdított, nem ritkán ezt a váIaszt kapta: ''Mit szólnának a
szomszédok, ha én templomba mennék,
amikor senki nem jár oda?.. A gyerekek körében ís ez a szellem uralkodott. Mihelw

megpillantották a nővéreket, már messziről
a házakba menektiltek. A szeretet, a szívélyes barátság mindent legyőz; itt is ez történt. Nem is kellett sokáig vární, a gyeÍmekszobák rr'ár tűIzsífoltak voltak. Nem
csupán a hat éven aluliak jottek, hanem
neg1ruennél is több iskolás gyermek jelent
meg délelőtt. A nővér csodálkozvakérdezte,
miért nem mennek iskolába? Mire aztvá|aszolták: ''A nagysága _ a tanítónőt nevezték
így - elktild minket, mert rosszul vagyrnk
ilyen
Nagyon
csodálkoztunk
öltözve...
meg
ezek
a
Ne
tanuljanak
rendszer láttán.
gyermekek soha írni, olvasni, ne legyen részük vallási oktatásban. mert szüleik rong.yosan járatják őket? Napról napra mindjobban tapaszta|atk, hogy a jó Isten mekkora missziós területre vezetett bennünket.
Néhány hét múlva jött P. Soós az örömteli
hírrel, hogy a megyeri lakosság hangulata
egészen megvá|tozott. >>Csúfolódás és szidalmak helyett gyakran lehet azt hallani,
hogy az emberek a kedves nővérekről be-

Az rÍjpestikarrnelita nőaérekóltal alapított Szent József ésSzent Terézia otthon genzlekeinek egik csoportja
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szélnek. A nép érzületének ekkora váItozása
miatt hamarosan már egy pap is el mer jönni onökhőz
misézni... Milyen boldogok
voltunk, hogy nem hagytuk magunkat
zavarni aházon ésa kápolnánvégzett munkában! Xaveri Szent Ferenc ünnepén'
december 3-án már fel |ehetett ''.''t.l''i
'
kápolnát. Mennyi lélek volt jelen, akik talán
eLső á|dozásuk vagy házasságkötésük
óta
szentmisét nem hallgattak!
Közeledett atavasz) a jég olvadnikezdett, így reménykedtiink, és Isten bizalmunkat nem hagyta cserben. Megemlékezem jótevőinkről is. Első jótevőink a szomszéd,gyátosok voltak, mindannyian izradrita
vallásúak! ott voltunk mindenféle berendezés nélktil' egyedtil nagylelkíí jótevőinkre
utalva. Pénzbe kertilt a kápolna, a gyermekszobák, a mi szegényes berendezésiink. Igy
aztán'rLawvoltaz öröm, mikor a posta húsz
koronát hozott. Egyszer, mikor a szükség
mát a tetőte hágott, Rafaela nővér Kohl
püspökről hallott, aki a bíboros ő eminenciájának az adományosztogatőja volt. Fel is
kereste mindjárt, elmondta neki újpesti alapításunkat. Nemcsak nyolcvan koronát kapott' amelyre éppen szükségünk volt,
hanem ettől kezdve Kohl püspök ő exelenciája a Karmelita
Nővérek Jézts Szíve
Kongre gác iőjának á|Iandő segítőj e lett.
Az idő g'yorsan telt, munkánk rengeteg volt, előttünk állt karácsony tinnepe.

Taascher aan den Boscb,Anna Maria

t6 ui*.x'*

Nagyon szerettünk volna minden eg.yes
gyermeknek valami örömet szereztti. A nővérek Budapestre mentek. Rafaela ésAlfonza nővére|<hez a karácsonyi úton, minden
Íe|szó|ítás nélkiil, egy szegény zsidó fiúcska
csatlakozott. o vezette őket üzletről üzletre.
ahogy mondta, ''ahol jó emberek vannak<..
Mielőtt Rafaela nővér kérését előadhatta
volna, a gyermek már adományokat kért a
szegény gyermekek részéte,sőthozzá még a
csomagokat is vitte. Bárhogyan akartak,
nem tudtak tőle megszabadulni. A holmik
miatti félelmük magasra hágott, mikor az
egylk üzlet tulajdonosnője így szőIt: ,,De
nővétek, kivel járnak? Ez a fiú csirkefogó!..
Társunk ebben a pillanatban eltűnt a csomagokkal együtt. Mikor aztán a nővétek a
következő utcába befordultak, ott talá|ták a
fiűt az összes csomaggal. Yárta, és biztosította őket, hogy ő becsületes, és csak segíteni akar nekik, mivel ők.jdegenek, és oly
keveset tudnak magyarul. O nem akar lopni.
Amennyire lehetetlen volt a fiútól elszakadniuk, épp oly lehetetlen lett volna a csomagokat egyedül vinniük, ezért óráró| őrfua
vele vándoroltak. Este kincsekkel gazdagon
tértek haza. A' frű igazat mondott, e napon
becsületes volt, fizesse meg neki a jó Isten
százszotosan! Miután jó vacsorát kapott, hazamenl Mivel szeretem Iztae| népét, örültem a zsidó fiú szeretet-szolgáIatának' hilönösen karácsony estéjén. Segítsége nélkíil
nem tudtuk volna a gyermekeket oly gazdagon megajándékozni.
Karácsony elmúlt, kezdődött az űjesztend,ó. Hálatelten gondoltunk vissza
1907-te, amely Magyarországot hozta nektink, ahol mindannyiunk örömére Karmelita Nővérek Jézus Szíve Kongtegáciőja űj
otthonra lelt." tl

*Tauscher van den Bosch, Anna Maria (Maria
Teresa di San Giuseppe nővér) 1855-ben evangélikus
szülők gyermekeként Lengyelországban s2ületett.
1888-ban lett tagja a katolikus egyháznak' 1891-ben
megalapította a Karmelita Nővérek Jézls Szíve
Kongregációját. 1938-ban Hollandiában halt meg.
200ó' május t3-án a hollandiai Roermondban boldoggá avatták. Az újpesti misszióról szóló visszaemlékezéstonéletírásából közöliük.

Közleménjlek

SzÜ-rőssy Meruexxn

ArUipesti Zenede
Az idén már 116, tanévétkez.

do ujpesa Zeneiskolátegyhe-

lyi civil szeÍvezeta|apitotta.Az
Uj pesti Zenemí3v
e|ő E gyesület,
a Conservatorium1891.iúnius

22 -éntartotta alakuló kozgyí3|ését,
aho| igazgatónak Erkel Gyula karmestert és zeneszerzőt
vá|asztották.Erkel Ferenc első szülött fia 1842,
július 4-én látta meg a napvilágotBudán. Zongorázni édesapjától, zeneelméletet Mosonyi
Mihálytól tanult. Már 14 éveskorától a NemzetiSzínház ésa Mátyás-templom zenekarának
üstdobosa volt. 18ó1-től két évig zenetanárként
dolgozott, majd a Nemzeti Színház, később,kísebb megszakítással, az Openház karmestere
volt. 1870-ben kötött há zasságotelsó unokatestvérével, Erkel Rózáva|. Házasságukból hat
gyermek született: Sándor, Krisztina, Mátia,
Jenő, Sarolta ésRóza, Krisztina két éveskorában meghalt, gyermekei közül Sándor karnagy,
J enő zeneszerző, Sarolt a zongot atánárnő, Rőza
énekesnőlett.
A művésztanár1888-ban koltozcitt Újpestre' A Deák Ferenc utca 13.-ban(akkor még
7. számű ház) lakott Rőzaleánváva|.
Az Újpesti Zenemíive|ő Egyesület létrehozói között Erkel Gy'ula mellett Bartók Béla, Melles Béla,Szikla Adol{ dr. Nádaskay Béla
nevétis megtaláljuk. Védnöhil gróf Zichy Gézát, az operaház akkori intendánsát kértékfel
az a|apítők,Az a|apszabá|yszeint az egyesület
cé|ja:,,A zeneirodalom énekés zenekarra írt á|landó becsíí műveinek ismertetése, mííködő
tagjainak ének és zenekari oktatásban va|ő ré.
szesítése,az egyházi zene ktilönböző ágaiban,
valamint a zeneelméletben való alapos oktatása,,,Az iskolai mrrnka vezére|véta következőkben fogalmazták meg: ,,Tanítsanak módszeresen, alaposan, gondosan úgy, hogy a szeÍzett
tudásra és ismeretekre felépíweaz o|y tanuló,
akit ambíció ja a zenei pá|y6,tavisz, zenei tanulmányait akadálytalanul folytathassa és ne kelljen a felsőbb zenej oktatásbantanulmárryaitújra
kezdenie.'' Költsé geiket a tagdíjakból, közsé gi
szubvenciób ó|, az a|apító tagok adományaiból,
Kiizleménvek

tandíjakból fedezték. A tandíj meglehetősen
magas' évi90, amagán-énekszakon 140 korona
volt, de tehetséges,nehézsorsúgyermekek tandíjmentességetkaphattak.
A tanítást egy három szobás lakásban
kezdték me1 aZ Iswán tér 9'-ben, az e|ső tanévben zorlgoÍ\ hegedíí, cselló, magánének,
cimbalom szakon összesen 72 nővendék tanult.
Az egyesület évente két-három növendékhangversenyt, ésnégy-öt tanári koncertet szeryezett. Az elsőt 1891. szeptember I2-én a
Reich.féle kávéház nag1termében, a Colosse,| ő
í ,,, ;;'
umban (ma: fupád űt23.) tartották. Szervezésükben itt hangversenyezett 189ó-ban Földes
Andor zongoramíívészés 1905. május 25-én a
városháza dísztermébenBartók Béla.A művész
míísorán Liszt, Beethoven, Chopin művek
szerepeltek. A koncerteken a szólistákat áI|an.* *x' .lÓzsgp s'Ex${c I{:eÁLYjHERcaü l&NÖKsÉca
ALATT í!1ÜKÖBÓ

Úlpxsn ZENEm{'vELl EGYEst}tET
{co}'{sÉRvÁToKt{J-}'r}

Énrg$íT*;r
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dóan Erkel Gy'ula kísérte1909-benbekövetkezetthalálráig,
1909-ó| az igazgatói tisztségetSzikia
Adolf vetteát, s v ezetteaz iskolát 1938-ban bekövetkezettha|á|áig.
Az 18ó8.július1-jénBécsben született zenemíívész
a császáwároskonzervatóriumában zongorát és zeneszetzésttanult. Gróf Zichy Géza gyermekeinekházitantőia, majd az Operaház karmesterelett. 1902től a Nemzen Zenede [ma:Liszt Ferenc Zenem(tvészei Főiskola] zeneszerzéstanára, később
a tanszakYezetőjevo|t.
Az iskola I900-r9I2 között a városházán, I9I2. augusztusI.tő| a Lő*y utca 1.-ben
működött, majd 1918-banköltözött végleges
helyerea SzentIswán tér2l.-be. Az 1927/28as tanévbenI48, I933/34-ben120 növendéke
volt,mégaz I940/4I-esháborusesztendőben
is
92 zenészpalántátoktattak az intézményb
en,
Az operaházza| Íenntartottfolyamatos
kapcsolatrrakköszönhetően magas színvonalú
koncerteket szeweztek. 1928-ban Dohnányi
Ernő 30 évesmiívészijubileuma alkalmából
kétszerszerepelt itt, ugyanebbenaz évben
Schubertha|á|ának100.ér,{ordulóján
lépettfel,
majd 1930-banMozart-estet
adotta Melles-vonósnégyesUjpesten.
Zichy Géza grőf ha|á|aután, Í924-tő|
JőzseÍFerenc királyi herceg vá||a|taaz újpesti
egyesületvédnöki szerepét.Az egyestilettagsai
sorában sok ismert vá|Ia|koző,orvos' ügywéd,
városi képviselőéstisztviselőnevétolvashatjuk.
Tiszteletbeli tagok között dr. Ugró Gyula, dr.
Semsey Nadár, dr. HéderváryF;rnő ésKomáromy Sándor hangszerkészítőszerepe|.
1933-banelhunytdr. NádaskayBélaorvos,állatorvosaz egyesiiletutolsó a|apítótagja.A

Dr. Nódaskay Béla
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Conservatórium évkönyve nekrológban emlékezett.megróla' AVillasor (ma:Vécseyutca) 120.ban az őslakos családok közé számítottak.Nádaskay a szi|őiházban zenei jndíttatástis kapott.
Gyermekként ismerkedett meg Liszt Ferenccel,
mert egyik nővére a mester tanítványa volt, s
többször vendégeskedettis náluk. Az egyestilet
társadalmi elnöki úsztérőIl922-ben 31 évimunka után mondottle. Működése alatt4} iótékonysági hangversenyt szervezett, egyben magáneáberkénterkölcsi ésanyagi támogatást is nÉjtott
tiszteletbeli
a arcaságnak. Halála után örökös
elnöknek vá|asztona a tagság. Utódjául a közgyíílés1934. április I7-én dr. Sándor Iswánt, a
I(írolyikőrházigazgatő-f őorvosátváIasztotta.
Az iskola igazgatői tisztére Szikla Adolf
ha|áIa után Karácsonyi Iswánt, az operaház
karnagyát kérték fe|, Az l940/41'-es tanévben
nyolc hangversen}t rendeztek az egyesület épületében, a Katolikus Körben és a Corso [később: Alkotrnány] frImszínház épületében.A
fe|jegyzésekszerint e|d<oraz iskola hangszertára a következőkkel rendelkezett: öt zongora,
három nagybőgő, két mélyhegedű,négy hegedű',négygordonka, két vadászhirt, e9Í szárnyktirt, egy pár üstdob, egy nagydob, esI kisdob,
egy pár réztányér.A hangszereket az éveksorán
adományokbó|g'Ííijtötték,illewevásárolták.
1945 algasztusában a vá|asztmány Vasvá,ry Zo|tántvá|asztona igazgatónak, és99 növendékkel' 5 tanáwa| kezdték me1 az oktatást.
Az államosítások során a civil szewezetek fe|számo|ásaaz egyesületet is elérte. I948-tő| á||amivá lett zenedébena beiratkozott diáI,Jétszám
700 főre emelkedett a minimális tandíjnak köszönhetően
t952-tő| Dán Andrásné igazgatja a WXV. kerületi körzeti zeneiskolává alakult intézményt, I960-tő|pedig Eőry Ede váltja őt székében. 19ó8-tól a decentra|izáciő keretébenkettéválik az iskolra, ismét csak újpesti diákok
számára működik. 1'970-tő| Hannig Pá|né,
maid 1'974-tő| Hara Lászlőné vezetésévelés
600 Íőtmeghaladó létszámmal folyik az oktatás.
A fendszerváltás után, I990-ben 1022
növendék 65 tanfu otthona az iskola, mely
fennáI|ásának 100. évébenfelveszi az a|apítő
Erkel Gyrrla nevét.
1992-tő| Eisenbache r Zo|tán ir ányga az
iskolát. Lz idei tanévben 69 tanár 893
növendéket képzett az intézményben. !
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Térképkészül a Megyeri temetőtő|
Az elmúlt nyolcvanhat év alatt az egykori kisvárosi temető Budapestnegyedik legfejlődött ésszámosújpesti
nagyobb sírkertjévé
végsőnyugésországosanismert személyiség
helyévévá|t. Az Ujpesti Helytörténeti Alapít.
vány 2005 legelejénnekilátott a teme(ó részle.
áLta|hatfu o|t tertileten lévő, 1890 -ben me gnyi tes átwzsgálásának.A kiindulási alapot a Kadtott, úg1mevezett Magdolnavárosi temetőt
lecovits Géza he|ytörténet-kutató áItaJátadott
haszná|ta, amely az l9t}-es évekre telítődött,
sírlista nyújtotta.A továbbiakban nagy segítezértűj terület kijelölésére volt szükség.
AMegyeri temető 27 hektaros területét ségetjelentetta ,,BudapestBank Budapestért''
,
á| megpáIyázottéselnyert tamogaAlapíwán1'rr
Ujpest város önkormányzata grőf Kfuo|yt
tási osszeg,valamint további sírlistákbeszerLász|ótó| vásáro|ta. A halottak bűcsítztatása
zéseaz Ujpesti YárosvédőEgyesület,ésarrnak
eleinte a Megyeri út melletti ravata|ozőban történt; a ma basznáLatos épület az I940-es évek vezetőie, dr. Kovács Ivánné révén.A temető
elejénépült meg. Ma már talán érdekességnek do|gozői a régitemetésijegrzőkönyvek alapján
számit, hogy a temetőben I922-tő| kertészet beazonosítonÁkaz addig ,,tejtőzködő'' sírok
pontos helyet.Ezen közben elkészülta temető
működött,
amelynek dolgozói fafritéses nötérképeis, mel5mekalapjfut'a Budapesti Tevényházbannevelték a pa|ánt6kat. A temetőben
metkezésiIntézetáltal megjelentetetttérképelhelyezett virágokon túl, a városi közparkok
szo|gá|t.A megfelelő méretarányrafelváz|at
A
palántákat.
is
innen
szá||ítonáka
dtszítéséhez
nagyított temetőrajz már alkalmas volt egy
kertészetaz t980-as évekvégénmegszíínt,helyén két parcellát nyitottak hagyományos és 1991-ben Ujpestről készült légifelvétel-sorozatban szercp|ő, a sírkertet ábrázo|ő fotókkal
hamvasztásos temetésekre.
Az ezá|talpontosítotttértótténőösszevetésre.
rá
az
azonosítonsírolg a ben.
képrekerülnek
niik nyugvó személyekfontosabb adataival,
Az íry e|valamint a síremlékekfényképeive|.
A Megyeri temetőben az e|ső
temetés1921. április 11-én
történt. Korábban a város az
Apponyi, Tél ésDiófa utca' a
villamosvonal ésa vasútitöltés

SemseyAlafuÍrsírernléke
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Ugrő Qula síremléke
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készülő térképlehetővé teszi, hogy segítségével bárki egy sétaalkalmával könnyen felkereshesse Qpest ésaz ország egykori hírességeinek
Me gyeri temetőben ta|áLhatő nyrrghelyét.
A főbejárattő| a ravata|ozőhoz vezető
úton található a központi kereszt, más néven a
Mindenki keresztje, ahol a látogatók |eróhatják
kegyelettiket, megemlékezve távolnyrrgvó hozzátartozóLkól. A sírkertben megtekinthetjük
többek között a város egykori polgármesterei,
Ugró Gyula és Semsey Aladár síremlékeit.Itt
n1rrgszik Eber Nándor iljság1tő, Garibaldi dandárparancsnoka, Klima Lajos tanár, Qpest első
gimnáziumán ak alapitó igazgatőja, Laziczius
Gyula akadémikus, Kossuth-díjas nyelvész,
Török
Endre Széchenyi-díjas irodalomtörténész,egyetemi tanár, id. Kőrös Endre, azMTA'
rendes tagja, Pécsi SebestyénLiszt-díjas orgonamíivész, Szabó Miklós Liszt- díjasoperaénekes, Dobsa Sándor zongoramíivészés az egykori legendás rock-gitáros Radics Béla.Tiszteleghettink Ujpest díszpolgára, Gyökössy Endre
református lelkész, továbbá Dobándi Káro|y
szobtászmíivész, a kassai Rákőczi mellszobor
alkotójának síremlékeelőtt is. Itt alussza örök
á|mátPá||yaCe1esztinf estőmíivész,akiÚjpest

díszpo|gáravolt. Sportolóink kriztil a legendás
újpesti labdarúgó Fogl-fivérek, a nemrég elho.'yt Szusza Ferenc és a szintén díszpolgár
Bene Ferenc, azEurőpa-bajnok birkőző Bence
Lajos vagy az olimpiai és Európa-bajnokwzi|abdázó ésúsző,városi tanácsos Halassy Olivér
sírjait is könnyen fellelhetjük. Lebsttick Mária
48-as huszárlőhadnagy síremléke a bejárathoz
közeli díszhelyen ta|á|ható, a temető rejtett
zugában bujik meg a szintén 48-as, vorössipkís
honvéd, Ujpest legidősebb polgáraként száz|<tlenc éveskorában elhunytMészáros Gábor sírja' 1956 á|dozatai elszóran fekszenek a temető
területén, nevüket a ravata|oző falán emlékábla örökíti meg. Közüliik dr. Rajki Márton ügyvéd,az Ujpesti Forradalmi Bizottság első elnökének a sírjaa 46-os parcella sarkán található.
Egy temetőkutató szerint a síremlékenugyan
szerepel dr. Rajki Márton neve, ő ma1a ^Zon301-eS parban a mai napig azUjKöztemető
cel|ájában ny'ugszik. Ezt az információt még
ellenőrizni kell.
Az Ujpesti Hel}történeti Alapíwány az anyagsforrások előteremtése után _ a temető
pontosított térképéta nagyközőnség számára
meg I<lvánjajelentetni. l

A Foglfiaéreksírja

Halassy oliaér sírja
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Uipesti történetek, 2. tész
Nagyon nehezen viselttik
az ostromot. A háborúidején keresztanyáméLd<al
laktunk együtt, az ő pincéjükben egy utcával távolabb.
Nagyon kevésvo|t az ennivalónk.
1945 :utána Blaha Lrjza utca is kezdett átalakulni. A Magyat Pamut Ipar Rt'
nagy építkezésbe
kezdett, velünk szemben
felhúzott egy kétemeletes lakóépületet a
gyár dolgozői részére.Az épület mellett,
ahol egy-két ér,welkorábban még óriási
bomba- és aknagránát-tölcsérek éktelenkedtek, megnyitották az ország legszebb
fiivíí futballpáIyáját. Ez a pá|ya nekem azért
is emlékezetes marad' mert itt repítettiik
kötött-pályás repülőmodelljeinket a mérkőzéseksziineteiben ésutána is. A stadion nag.yonsokszor megtelt' mert egyrészta ,,Pamuütak'' NB II-es csapata volt, másodszor
többször 1átszottíttedző meccset az Lranycsápat is. A Pamutiparnak országos híríi
modellező köre volt, ésnekem, ha már nem
és
repülhettem, legalább a kis gépeképítése
repítésemaradt vtgaszta|ásul.Gépeim egészen az Ezüst Koszorús jelvényigüttek. Ez
az eIső osztáIyú'
sportolói címnek telelt meg.
Lassan tovább épi|t az utca. Eltííntek
a lankás dombok, eltíínteka kis libák és a
bárányok is. Felépült a Vákuumtechnikai
Gépgyár.
Nekem újiskolát kellett választani. A
Könyves mellett döntöttiink. Dr. Szarka
Gyula bácsi volt az, al<te|őszőr beírta a nevemet a Könyves diákok közé. Büszke gimnazistalettem volna. ha időközben nem történtvolna egy ,,iskolai reform''. Lz á|talános
iskola 5. osztá|yábakerültem, igaz a Könyvesbe. A Kön1ves tanárai tanítottakésgondolom a tanterv is egyelőre maradt az, ami
korábban is a gimnázium első osztáIyalban
volt. Latint is tanultunk, talán csak a görög
maradt el.
Az e|ső évbő|illewe ötven éwel későbbről egy érdekesemlékemmaradt' NéKözleménvek

hány héttel a kezdés után két új fiút kaptunk. Ikrek voltak és akkor iöttek haza
Auschwitzból. ők voltak atis Brichták. Néhány hét után kivándoroltak lzrae|be. ló
öwen ér,'velkésőbb ta|á|koztamcsak űjra az
egyikkel, Károllyal. Nézegettiik egymást,
beszélgeori kezdttink, és ekkor derült ki,
hogy azért van éppen Magyarországon,
mert Joel A]on néven ő Iztae| állam mag5rar
or szág1nagykövete.
A Könyves már nem olyan volt, mint
az Erzsébet utcai iskola. Itt sokkal többet
kellett tanulni. Szerencsénkrecsodálatos tanáraink voltak. Mindegyikre naw szeretettel emlékszemvissza. Még azokra is, akik
nem tanítottak,de ottvoltak ésegyütt adták
,,aKönywest''. F:[aktilön kiemelek néhárryat,
az csak azért van, mert ők talán a jobban
szívemhez nőtt tár g5rakat tanították.
Kalavszky Iswán tanár ít még a többiektől is ktilonbozött. Nála, amikor méga
Mikszáth KáImán utcában lakott, nagy
gombfoci csatákat lehetett játszani az őfiási
nagy ebédlő asztalán.A teljes NB I felsorakozott. Könyveket lehetem nyerni. Ezenkivtil nagyon szigorít, de nagyon jó magyar
tanár volt' Nála kezdtem megszeretni a
verseket.
Ezek az évekaz általános iskola kezdetei voltak. Itt még a Könywesbe jártunk.
Ezután ,,áttelepítettek'' minket a tér túlsó
olda|ára, az Aprilis 4. (ma Tanoda) téri
általános iskolába. A versek szeretetét itt
Molnerits tanárnő erősítette tovább. Itt
kezdtiink tanulni veg}'tant is - akkor így
hívták_ amitÁcsné ai. rtitop l{lfuatanátnő
tanított. F;zt _ gondolom, még a puskapomiatt is _ narok korábbi ,,fe1hasznáIása,,
gyon megszerettem. Otthon is volt egy kis
udvari ,,1aboratóriumom'',ahol tovább lehetett iátszani ktilonboző veszéIyesanyagokkal. Lehet, hogy akkor kötöttem örök barátságot a kémiával.
Ez a két év azért is érdekesvolt nektink, mert meg'vá|tozott aZ osztá|yzás.
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}Ietes volt a legjobb és egyes a legrosszabb.
Ez a széthűzott sor a kevésbéjó tanulóknak
kedvezett, mert lehetett a rosszabb jegyet is
,jő,,-nak értékelni. Azwtán a gimnáziumban
már csak öt felé lehetett osztani a jegyeket,
de a sorrend azétt megváItozott. A tök az
egyes lett.
Itt kezdtünk újra tanulni rujzot és
mértani rajzot a mindenki á|ta| nagyon szeretett Dió bácsitól. Dienes Lász|ő tanár
úrtól. Ez a tárgy maradt második örök szerelmem. Dienes tanár űrral később többször is talá|koztam a Nemzeti Galériában.
ahol csodás képeket másolt. Ekkor _ bár nagyon szerettem rajzolni _ még nem gondoltam, hogy később a festészetnagyobb szerelmem lesz, mint a kémia. Jó barátok voltunk Balázs Dinivel, az osztá|y legjobb rajzolőjáva|. ő' 5 6-b^n tényleges kaőnai szoigáIatát teljesítette és hősi halált halt.
Nyáron legalább egy hónapot dolgoztunk valamelyik újpesti gyárban, aztán
minden nap ki a Tungsram strandra vagy
ahogy mi mondtuk a Tungira. Aztán va|amit tanulni is kellett, meg modelleket építeni és repíteni azokat. Erdekes, de akkor
mindenre volt időm.
Általános hetedikesek voltunk, amikor Szabó Picinek eszébe jutott, hogy kellene nekiink .gy jelvény. El is készü|t. Zij|d
fehér színekb ő1 a|atta e g5rZr ínyt j elmondattal, ami miatt az osztáIytmajdnem kicsapták
az iskolából. A jelmondat ű.g5r hangzott,
hogy ,Jó Szerencse' semmi más.'' TaIán az
mentette me9 az osztáIs,t, hogy a jelvényre
csak a latin Sors bona nihil aliud rövidítése
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az S.B.N.A fértrá.És igazgatő úr, aki akkor
Szabő LászIő volt, megkísérelte csillapítani
az őriási felhordtilést.
Új tanárok jöttek. Többen nem önszántukból, hanem a negyvenes-ötvenes sötét évek kényszeréból. Ilyen nag.yon kedves
tanárunk volt dr. Kulin György, aki a Magyar Csillagászatt Egyesület igyvezető e|nöke volt' Szegény Gyurka bácsi, nag'yon
összetört volt' amikor Szabó Lász|ő igaz1atő űr e|őször behozta őt az osztályba és
bemutatta, mint leendő matematika tanárunkat. Mintha csak megéreztük volna szomorúságát, óráin mindig rendesek voltunk.
Tanultunk is. Es ő kezdett megszeretni
minket. Különösen
Baranyai Miki lett a
kedvence, a|<t az osztá|y legjobb tanulója
volt és még Miklós nevét is az iránta va|ő
tiszteletból Györgyre
váItoztatta. Szegény
Miki-Gyurkából
országos hítű' szemészprofesszor és 1990 :után az MDF színekben
képviselő is iett. Es egyszer csakúsztázaúan
körülmények között ,,átesett'' eg'y magas erkélykorláton. 1950-ben került a Köny'vesbe
és lett mag'rartanárunk dr. Kicsi Sándor, a
Kelet-Európai
Tudományos Intézet és Bibó István egykori munkatársa, aki később
egy csodálatos, három ktitetes Erdély
is gazdag1totta a mawat köny'vKönyruel
kiadást. Izes magyar beszéde nekem felejthetetlen marad. o és még korábban dr.
Fecske András vo|t az, aki tanításával és
é|eqéIdájával szerettette meg veltink a verseket ésa rrrawat irodalmat. Csak azt sajnálom, hogy akkor nektink nem tanítottak
míívészettörténetet' és az ő könyve is csak
később készült el. halála után került kezembe. Fia' a|<lrrríivészenőrténészlett, dedikálta nekem.
Egy nagyon ,,vagány,, tanárt is kaptunk, aki alig volt idősebb, mint mi é; hamar össze is meleged ett az osztáIlyal. o
""-l.
dr. Borsi Sándor és mi neki a fiúkák. Es
sajnos már csak ő az egyed'en, aki részt tud
venni érettségi ta|áIkozőinkon. En azért|<ilön is boldog vagyok, hogy néha még kiállításomra is eljön mint,,kolléga',.Ugyanis ő
tanította a kémiát, és én nagyon sokat köszönhettem neki, hogy vegyész lettem.
Lassan tovább épült a Blaha Lujzautca is. Eltűnt a gyerekkor.
@olytatjuk...)

Kiizlernények

IvÁNrrNÉKoNnÁo Gzprre

Berda Jőzsefi Egy borpiÍrcefelirataként
Németh I(álmánéknak
tépea irkalapra írt, néhánytintával vágy ceTeremj en testtink-lelkiink
ruzáva|odavetettsort jelentette.
örömére valót a te szerény
A megalkuvást nem ismerő ÍaÍaragó
szöllőbirtokocskád, hogy állandó
A néhányerőnem volt ,,felkapott''mí3vész.
ir ágzásbanélhessünkitallal
fiiggőle.
teljes, de rendkíviili,,vésőcsapássa1''
telt hordóid á|dásaáltal. Csak
teremtő
vacsorát
Utolsó
ges elrendezésíi
így nevetlretiükki végüla fenyegető
Kris ztusfaragóember legjelentősebbkiállítása
gonosz haláltl
19ó5 novemberébenvo|t az Iparmíívészeti
A fenti verset Németh Kálkiállítás venmán pincegádotának előte- Múzeumban. E gyííjteményes
az a|ábbi
Berda
oldalára
dégkönyvénekelső
egykori műrében,amí3vész
aján|ástírta:
helyeben álló hordó előlapján olvashatiuk,,,fábavésve''.
Berda gyak'ranjárt Némethékfóti (kisalagi) Egy kiváló Íaszobtászunkhoz
otthonában,mely ma a NémetlrKálmán EmTe Íábafaragod értelmed,étzeImed,
Ié|Ááz.
S a meghalt fakezed á|a|űjra é|ed,
Németh Kálmán 1903-ban született Ne csüggedj,higgy hited szerint;e nélktilnem
Podolinban (ma:Szlovákia).Iskoláit Iglón vé- Elhet, nem loboghate földön a lélek!
gezte, ahonnan t920-ban a cseh megszá|Iás
Németh Ká|mán víszonoztaa köszönmiatt családjávaICeglédre menektilt. 1922ben vásárolták Fóton azt a k.jsWtiát, ahol a tést.Ennek kézze|fogható darabjaaz a fábőL
farugoft, fekvő kutyával díszítettÍejfa,ame|ymíivészháIálráigé|t.Az ismert régészéstörnek felirata: ,,Itt nyugszik Berda Jóska, á|mát
ténészLász|ő Gyula áIta| ,,Kiszcusfaragó''nak nevezett Íaszobrászt926-ban lett a Kép- őrzi egykóbor korcs kutya 1902-1966"
Berdáról Íarugottemléktáblája,melyen
zőmíiv észenAkadémia haI|gatója. S zobrászaköltő
egy |ócán ül, kezébenboroskancsó és
tot Sidló Ferencnéltanult. Kézügyességének a
,,köszönhetően,, I939-től a katonai térképé- pohár, a |őca a|att.az elmaradhatatlankorcs
szetnélszo|gá|t,megtapaszta|vaa háboru ésa koty" _ eltűnt, csak fényképmaradt róla. A
hadifogság minden borza|mát. Hazatérése táb|a te|irata:,,Berda Jóska itt pihent, ivott
Múzeum középkori és eg'yet's továbbment1902-19ő6,,,n
után a Szépmíivészeti
barokk szobrainak restaurátoralett. Nevéhez
ftződ|k a gatamszentbenedekiúrkoporsó, a
za|aszentgrótiésa toporci Madonna, valamint
/u;'.-"Ll4.,e..^.",Áll
a nfrbátori minorita templom Krucsay-olz 4'{'" *r"*i^íEüíí:),-,ix,./,")
tárának megmentése.t947-tő| néhány évig
o í ^,ÍaÉr*4bga:lÁ/&! ,i* r.?..1.
Ujpesten a Fa- és Fémipari Szakiskolában
,u, *i1*7,,Ls47 d;*) g*;t,, Át*' ,
(ma: Ujpesti Két Tanítási Nyelvíí Míiszakj
a"* i/tk,'ar^ Za1,l"*" V; b 'a {*&4!
SzakkazépiskolaésGimnázium) tanított.
A szülőföld jétő| eIűzótt,,$fökér nélkti./f/ ían-e^&r 4,
li'' művészrokonszenwel fordult a társadalom
ta^ *lköltő
felé.
autotidakta
periÍériájáraszorult
Mindenképpen közös bennük az epigrammák
tömörségébe sűrítettgondolat, ami Németh
Berda aerse a zlendégkiinyaelső old'aLín
KáImánná| a fábavésettrovást. Berdánál a ki-
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Dn. Krusxe GyÓncy

M űipesti vizekben való fiirdőzés
biológiai ves zé|yei
a kiwlről bejutó antropogén eredetííszerves szennyezőanyagok, például feká|ia,
konyhai hulladékok nagy tömege miatt,
amelyek teljes lebon tásáh'oznagy mennyiségű oxigénrelenne szükség,a fo|yő mélyebb
Ió giai okok miatt e gyáIta|ánnem alkalmasak rétegeiben gyakran el is fogy. Ilyenkor a
fúrdőzésre.
víztest ezen részein már csak az oxigénhiáAz áramlő vizek közül elsőkéntemlít- nyos környe zetben is életképes,
ú,gynevezett
hetnénkMagyarors zág legnagyobb fo|yőját, anaerob baktériumok képesekfennmaradni,
a Dunát, amely nem csak g.yorssodrása és amelyek csak részlegesszefvesanyaglebon|<tszámíthatatlan
örvényei, hanem erótelj es tást végeznek, amel1mek eredményeként
szennyezettségemiatt is veszélyt jelent a
erősen mérgező, gyakran ráWeltő vegyüleffudőzőWe. Budapest óriási mennyiségíí teket állítanak eIő nag.y mennyiségben.
szennyvízénektulnyo m6 t észetisztítatlanul
Ilyen anaerob folyamatok során keletkezik a
ömlik a folyóba. A várost bebáIózó csatorzáptojásszazu kénhidrogén gáz is, amely
narendszer segítségéve|
összeffijtött komerőteljes szagával je|zi,hogy valami nincsen
munális és ipari szennyáradat kőtokoző
rendben a víz anyagfor galmávaI.
baktériumokat és az egészségreártalmas,
A Duna mellett az lljpesten keresztiil
gy akran r áWe|tő kémiai vegyületeke t tartalfolyó patakok is elsősorban a beléjiik vezemaz igen nagy koncentrációban. A vízben tett kommunális és ipari szennyvizek k6r|ezaj|ó biológiai folyamatok révéna bejutó
okoző bakériumtartalma miatt alkalmatlanagy mennyiségííbaktériumtömeg egy ré- nok fiirdésre,de riár az is komoiy fertőzésszéta folyó lebegő éIőIényei,
mint pé|dád a veszétytjelenthet, ha valaki csupán kutyáját
kerekesférgekszíírikki ésfogyaszgák el, de fiirdeti meg a vízben, ésaz áIIat szőrérőIke_
nagyon fontosak a helÉezkötött kagylók és rÍil néhánycsepp a gazda szájába, szemébea
mohaáliatok is ebben a természetestisztító
fertőzóttwzbő|.
folyamatban. A baktériumok többnyire a
A nagy melegben, amikor a legnabomló szervesanyagrészekfelszínénszapo- gyobb a késztetésavízbenvaIó fardőzéste,
rodnak, amely bőségesen el|átja telepeiket legnagyobb a megfertőződésveszé|yeis, hiaz osztődásukhoz szükségestápanyagokkal. szen a meleg kedvez a baktériumok elszapoA szerves tápanyagok szinte kimeríthetetlen rodásának, és a magasabb hőfokú úzben
bőségemellett viszont az ezeklebontásához
ker.esebboxigénképesfeloldódni, ami leheszükségesoxigén csak korlátozott mennyitővé teszi a káros anaerob folyamatok megségbenáll rendelkezésre,A légköri levegő
valósulását.
2t térfogatszázaIéka
á1loxigénbőI, míga gáz
De vajon milyen biológiai veszé|yecsekély vízo|dbatősága miatt a vizek csak ket rejthetlrek a látsző|ag ttsztavízíikavtcsnéhány száza|ékoxigént tartfamaznak. Enbányatavak, amelyekbe nem ömlik kommunek az oxigénmennfségnek kell biztosíta- nális és ipari szennyvíz, ezek vajon miért
nia a fo|yő teljes állawilágának, a halaknak nem alkalmasak a frjrdőzésre? Az Ujpest
ésalsórendí1táp|á|ékállatainaka szükségle- környéki kavicsbány atavak, amelyek korábteit, és a szennyezéskéntbejutott szerves- ban kedvelt Ífudőzőhelyek voltak, ma már
anyagok lebontásához is ezt Íogyaszgák a horgásztavakként működnek. Vizükbe tebaktériumok.Ez a készlet azonbanvéges,és herautókkal szá|Iígákrendszeresen az újabb
Ujpesten és környékén is
ta|á|ható számos termé.
szetes és mesterséges eredetíí' áram|ő- és á||óvíz,
amelyek sajnos főként bio-
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és újabb halszállítmányokat, amiket a frzető
horgászok fognak |<ta vadvtzi horgászata
csak nyomaiban emlékeztető körülmények
között. A halak Íenntartására a vízbe juttatott tápok nagy tésze a víz szervesanyag
szennyezését növeli, ami a bomló szervesanyagokon elszaporodó baktériumok révén
hasonló eredményhezvezet, mint a fenntiekben az áramlő vtzek esetében már láttuk.
A gyorsan felmeleged ő, horgásztavacskákban a Szervesanyagokat lebontó baktériumok mellett megjelennek a fényenergiát a
zöld növényekhez hasonlóan fotoszintézissel hasznosító kékbaktériumok, vag5, rnás
néven kékalgák is, amelyek tömeges elszaporodásukka| az ú'gynevezett vtzvirágzást
okozzák. A kékbaktériumok igen ősi szefvezetek, mintegy 2,5 milliárd évejelentek meg
a Fold<;n. Az első olyan élőlények voltak akkoriban, amelyek a mai zöld növényekhez
hasonló fotoszintézissel képesek voltak oxigén előá|Etására, s ez lehetővé tette a maihoz hasonló oxigéntartalmú légkör kialakuIását, a földi életet védő őzonréteg létrejöttét ésa szárazfö|di élet megjelenését.A kékbaktériumok most is fontosak a légköri
oxigén termelésébert' a légköri nitrogén

mint növényi tápanyag megkötésében,
eg.yes tengeri fa)alkat emberi és állati tápláis felhaszn áiják. Az á||ő|éId<tegészítőként
vizekben vaIó tű|szaporodásukkal viszont
halpusztulást és jelentős mértékíívízminőségromlást válthatrrak ki. A halpusztulás
egyrészt arra vezethető vissza, hogy a kékbaktériumok éjje|,fény hiányában nem termelnek oxigént, hanem ők is hozzájárulnak
a víz oxigéntartalmának csökkentéséhez,
amimár öimagában is okozhatja a halak tömeges pusztulását, mástészt egyes fajalk
mérerős, a l<tgyőmérgeknél többszörösen
gezőbb toxinokat termelnek. Ezeka kékalga
toxinok a vtzi állatoknál és a vtzbőI itatott
teheneknél ,I<utyáknáIakár pusztu|ást, míg a
Ífudőz6 embereknél bőrallergiát válthatnak
ki, ahogy azt korábban a katasztrőÍáIis vtzcsökkenéssel súitott Velencei-tó esetébenis
tapasztalhatnrk.
osszefoglalva tehát elmondhatjuk,
hogy a természetes vizekben val6 firdőzés
esetén cé|szeríímindig betartanunk a hivatalos szervek e|őírásait még akkor is, ha az
izzasztő rnelegben legszívesebben már az eLső adandó alkalommal belevetnénk magunkat ahíisítő habokba. tr
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Gyökössy Endre
Ujp.'t kerwárosban áll egy got kötött a csapategytktagával, a későbbnekis református imaház. Az
ves orvoskéntmííködő Ujszászy Lász|óval. o
Attila ésa Tiirr Iswán utcák
maga a 943. sz. Gróf Tisza Iswán cserkészkereszteződésénekkö zelében csapat tagja volt. Gimnáziumi tanulmányait
felépülttemplom a lététGyökövetően útja Nagykörösre vezetett, ahol
kössy Endrének köszönheti. Bandi bácsi I934-ben tanítői oklevelet szeÍZett.Mivel
ahogyan tisztelői szóIították - azonban nem
é|etcé|ja
a lelkigondozásésahitéletterjesztése
csupán épületet, hanem az ahhozkötődő, (óIe
vo|t, ezérte|végeztea Budapesti Református
el nem vá|aszthatő gyülekezetet is teremtett'
Teológiai Akadémiátis. 1939-benszentelték
Rákospalotán
született,
1913-ban.
lelkésszé.Tudásra szomjas fiatalemberként
.
Edesapja, akinek keresztnevét is örökölte, jotovábbi ismeretekrevágyott. Svájcba vtazott,
gász vo|t, Felelős beosztást töltött be, a Maahol a nagyhírű,baseli református eg.yetem
gyar Allamvasutaknál igazgatóhe|yettes, korha||gatőjalett. Karl Barth és Emil Brunner
mányf őtanácso s volt. Fel eségével, Süve g gyárprofesszorok keze a|att egyházjogotéspasztő Nojziávil^ hívő református szellemiségben
toralpszicho|ő$át tanult. Svájcból nem csunevelték fiukat. Ifabb Gyökössy Endre a Vipán újabbdiplomával tért|taza,Magáva|hozola utcai elemi iskolát követően a Könywes
ta feleségét,
Ruck professzor Reinhilde nerrű
Kálmán Gimnáziumban érettsésizett. SzelleIeányátis,akit 1941-benBaselbanvezetettolmi és frzikai épüléséhezhozzqánilt a Í98.
tár eIé,Házasságukbó| az éveksorán öt gyerEvangéliumi Pál Cserkészcsapat, amel1mek
mek született.
v ezetője az édesapjavolt. Eletre szóIő barátsáI942-ben, az űjpesu református hívek
számának gyarapodásamiatt új gyülekezetet
hoztak létre,Ujpest-Megyer_Kerwárosi Egyház néven.Ravasz LászIó püspök javas|atátaa
közösség lelkészévé
Gyökössy Endrét váIasztották.Miveltemplomuk mégnem vo|t,ezéfi
kezdetben istentiizteleteiket a Megyeri Úti
Általános Iskola alagsorábantartották.A syülekezett legelső presbiteri ülésén,melyen a
frissen kinevezett lelkészelnökölt, úgy döntöttek, hog5,az éppeqhogy csak megalakult
egyházkózségnevét lJjpest-Ujvárosi Református Egyházta vá|toztagák. Gyííjtésbekezdtek, hogy sajáttemplomot ésgfi|ekezeúházat
építtethessenek.
Pár év a|att közel egymillió
pengő gyűlt össze erre a célra,de a második
világháboru miatt aZ építkezés
nem indulhatoft meg. A harcok idejéna gyülekezetéslelI<tpásztorakiterjedt karitatív tevékenységet
folytatott.Adományokból ingyenkonyhátműködtettek, szegénysorú
gyerekeketmenekítetőket a háboru
tek vidékre,hogy megkíméljék
borzalmaitól.
A fiatal lelkészeközben tovább gyarapította ismereteit. Debrecenben tanult. ahol
Cryi;kösry
Endre
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I946-ban summa cum laude minősítéssela
pszichopedagőgsadoktorává avanák.
a háborút
Az öná||ó templom építése
követően sem valósulhatott meg. Az erre a
cé|raösszeg5íijtött összeg a pengő inflálódása
miatt értékét
veszítette.Szerencséreaz egytk
az Attila utca
gyülekezetitag végrendeletében
118. szám alatti lakóhá zát a g5,llekezete Ltag5r
ta.,így az épiilet átalakjtásávaIÍ947-re megszülethetetta ma is álló reformátustemplom.
Gyökössy Endre ptédlkÁciói,hitéletitepedig lehetővétették,hogy az épiJvékenysége
let falai között igazi gyülekezetszeÍveződjön.A
lelkészmindent megtett'hogy mindjobbanfelvétteződjön azokkal az ismeretekkel, amelyek
avatott lelkigondozóvá tehették.1950-ben a
Budapesti Református Teológiai Akadémián
pedagógia-pszichológiaiésvalláspszichológiai
magántanári oklevelet szefzeft.Mindössze két
évettaníthatott.A kommunista rezsim sziileit
kitelepítette,őt magát- részbenfeleségewájci
származásamiatt - osztályidegennek nyilvánította. Tudományos páIyafitása egy időre megtorpant' de lelkésziszolgá|atáttovábbrais elláthatta.Csalá djáva|együtta kertvárosiDessewffy
révén
utcábanélt.Kiterjedt kapcsolatrendszere
rengetegismeretségreteff szert' bárki fordulhatott hozzá lelki problémáva|.
1956 Gyökössy Endre életébenis
kulcsfontosságúdátum. A forradalom által
megteremtettgondolati éshitéleti szabadság
jegyébenűt1áraindította a Reformáciő címí3'
lapot, melynek Íőszerkesztőjelett. A bemutatkoz6 pé|d6nynoíember 4-énjelent meg. Sajnos a szabadságharcotleverő szovjet támadás
ésa kommunista rendszer helyreállításamiatt
azűjság mindössze egy számot éltmeg'
Gvökössv Endre 1980-is töltötte be az
Ujpest-Ujvárosi Reformáfus Egyház |eIAz &,tizedeksorán orszákészének
tisztségét.
gos ismertségre
tett szert.Sorra jelentekmeg
könyvei, többek között a Magunkról magunknak, azEgyitt a szeretetbenésa Nem jó
az embernekegyediil címíí.Rengeteg emberidőnek segítettlelki problémákkezelésében,
vel a mindenki által szeretettéstisztelt Bandi
bácsivá vált. 1980-ban hivatalosan ny'ugállományba vonult. Hiwallásának megfelelően
- miszerint nyugdíjaslelkésznincs - élete
végéiggyülekezeténekszellemi vezetője maradt.
Híres rijpestiek

1'987-tőI kutatóprofesszorkéntdolgozcstt.,
|e|készektovábbképzésétvégeztea lelkigondozői szemináriumban. A Magyar Pszichiátriai Társaság tagja|ett,telefonoslelki seszo|gáIatotv égzetta D anubius Rádióban.
gé|y
Elete végefeléaz elismeréseksem maradtak el. 1990-ben a Budapesti Református
Teológiai Akadémia díszdoktorívá vá|asztották. Ugyanebben az esztendőbenrészesiiltaz
Ad honoremUjpest 1840-1990kittintetésben.
I992-ben a budapestiPro Urbe díjatvehette
át, majd t993-ban Ujpest díszpo|gáralett és
megkapta a Magyar Kőztársaság;l'Erdemrend
tisztikeresztjét.
Szeretetbenmegéltésszeretethirdető
földi pályafutása 1997. november 20-án ért
véget.Sír1áta Megyeri úti temetőben tisztelői
éshívei azótaisviráeokkal borítiák el.
ta eW bibliai idéalap-gondola
Életének
zet volt: ,,Szenvedjétekel egymást szeretetben'' (Kol.3.13).Erről ewszet ezt íttal ,,Lényegem ésszolgá|atom alapdal|amaez az ige.
Tulajdonképpenezt kellene ráírni a síromra,
ha egyszermeghalok."
ma általános
Gyökössy Endre em|ékét
határain
Ujpest
de
tisztelet övezi Ujpesten,
kívül is. Nevét a Károli Gáspár Református
Egyetem lelkigondozói és szupervtzori intézete viseli.

Az Újaórai Reformótus @iilekezet temploruaaz AniJa utcóban
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Basellótképe

Basel,ahol Gyökössy Endre
életénekegyik legmeghatározőbb szakaszát töltötte'
Svájc egyik legjelentősebb
városa.a Basel nevet viselő
kanton székhelye.Helyén egykor az i. e. 44ben alapítottrómai Basilia nevű településállt.
A Rajna folyő kanyarulatánakkét partján kialalult város régműItszázadokemlékeitőrzi.
Basel az ország egyetlen kikotője, a folyónak
azon a pontján fekszik, ahol az hajőzhatóvá válik. A 7. századtőIfrankuralom a|attá|It,majd
a kialakuló Német-Római Császárság fennhatőságaalá került. Első püspökét, Rudolfot a
kalandozó magyarok ölték meg. Erre porglázó eleink 917 körül megostromoltákésmegsarcolták a várost. A középkorban Basel a keÍesztény
kultúraegyik feilegvára lett. A '}.gati egyházszakadásidejénzsinatot szerveztek
itt, egyeteme a kor legkiválóbb szellemeit
vonzotta,Itt született,itt tanítottRotterdami
Erasmus. ésbár sorsa későbbNémetalföldre
sodorta kora egyik legjelentősebbfilozófusát,
ma itt is alussza örök álmát. A város ódon
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belvárosára ma is a szíik utcák, a ze9zugos
terek jellemzőek. Terebélyesedésévelkialakult a Rajna ba|pargán a Petit-Bále, míg jobb
pargán a Grand.Bále nevű városrész.A reformáciő terjedéséve|a káIvtruzmus egyik központia |ett. Az 1532 körül keletkezett, úgynevezett Baseli Hiwallás a htttljítás egyik legfontosabb dokumentum ává vá|t. A kereskedelem feilődése az úikorban további távlatokat
nyitott a város szátnára. A Í9. század második
felében a vasút megépítéselendítette feI az
itteni gazdaságot olyannvta, hogy Svájc ktilkereskedelmi forgalmának közel harmada Baselen keresztiil bonyolódott le. Iparvárossá
növekedett, nemzetközi munkáskongresszusokat is rendeztek Ía|aiközőtt, A város gazdagságát képtára je|képezi, ahol többek között
Holbein ésDürer képeit láthatóak.
A telepiilés ennek ellenére megőrizte
Endre,
egyetemi város jellegét. Gyökössy
amellett, hogy kiváló egyetemi professzorok
e|őadásait hallgatta a városban, gyakorta kirándult Svájc hegyet között, Eletre sző|ő é|ményekkel térthaza lJjpestre. !

Kitekintés

a

SzorlŐsv MenreNtvp

Eg1' nagykö zségrő|,
amelyik ilyen városházát tud építeni....
Beszélgetésdr. Derce Tanással, 2. tész
eze|őttl korszakot idézi, amikor az emberek
mégegymásrais vadásztakélelemmegszeruése
érdekében.
_ Úiput na'gJlnsokatkösziinbetaz itt megtelepedett, szorgahnasmunkóual aű,gl,nt szevzett
zsidőpolgÍrtórsainknak,
várossá nytlvánításának centenáriuma kiilön is
- Rengeteget. Ujpest nagyvái|a|kozői
jelentőségetadott a beszélgetésnek.
- Az 1840-benkelt alapítóleaél
példáula Wolfner család tagjai'
sokan,
közül
szerint I8ífuchner Lipót, a mai városházávalszembenlérolyi Isnón g,óf a felparcellózott birtokón mindenvő Brichta cipőiz|et.ulajdonosaizsidók voltak.
az iparűzéséso kekinek biztosítottaa letelepedés,
Rengetegettettek Ujpestért.Közülük én csak
jogÍt
tartozóxől
nerrt're
és
cébbe
reskedés
fiigfajra,
Brichta Károl1t ismerhettem,aki néhányér,wel
getleniil. A Budapat kiizelébenépülőközség majd
en Izr ae| nags,követevolt
ezelőttJoel Alon név
nagkiizség alnzzttű az iparosokat,főleg a dunoi
Ö elégsok mindent mesélt
Mag5rarorczágon.
aízi atat kihaszndlő asztalosipart ésa folyó aizétfelNem tudom,hogyan
ezekrő|azévefuő|,
nekem
1Í-20%-a
Az
itt
letelepiülők
basznólő bőr"ipart'
Egy tény,emlékezni
feldolgozni.
lehet mindezt
a zsidőzsidő uallósú uolt' Az 1930-as éuekuégén
maszáj.A nyrrgat-európaiországokvárosaiból
töruényekkorllítozták előbba zsidő aallásúak,utőbb
a zsid,ő ősökkel rendclkezők hiuatalabelését,r"ész- átlagosan 100.200 embert vittek el, közülük
elpusztultak a halá|táborokbanhűszan vagy ötirónyítdsdbnn,majd
uételét
uz ipnr éskeresked,elem
kötelezték az érintetteketa ,,sdrga csillag,, abelé- venen' mindenhol őrzikaz emlékiiket.A tizenhétezerelhurcolt újpestipolgártársainkközül
sére, Későbbgettóba terelték az órtatlanokat. A
hazajottnéhány ezer,lu elpusztultpolgártárzsidőttirvéryek17 ezer újpestitérintettek.
kell
_ Edesany.ám mesélte, hogyan vitték a
sainkraemlékezniinkkell. De emlékezntink
hogy
el,
felejthetjtik
Nem
minden népirtásra.
zsidókat a járdán, amikor megpillantottá a sortöbb
ban a barátnőjét. oda akart menni hozzá, aI<kot !945 tltán Tito partizániai |emészároltak
mint negyveÍezermáwarl- .
valaki visszafogta, azt mondta, Zsuzslka öri|_ 194t nemkímélte
Ujpestet.
jön, hogy itt van' mert ha maga bemegy a sorba,
Januórbana
aárost,
a
szoujetbadseregelérte
akkor biztos, hogy magát is elviszik. Azt hifebruárban bor,zasztó drllízpusztítoryUjpexen'A jega Dana felszem, hogy az ember, rendkivüli helyzetekben
képesa legnagyobbfokúaljasságra.Eztnem tu- jött a Vóci.útig,az Arpód útuégéig.
- onmagában már az is ,,kellemes''dodom, hogyan lehet feldolgozni, biztos nevelte1ogvolt, hogy itt voltak az e|vtársak,ésitt matés és mentalitás kérdéseis. Ezt azonban nem
lehet elfelejteni. Erre gondolva javasoltam radtak! A parancsnokságegyébkénta másik
nagyapámházábanvolt.ott lakott e|ősz& ané2004-ben, hogy az újpesti közintézmények
városparancsnok,aztán meg ott |akott az
július
met
zászfekete
minden év
11-éntegyék|<ta
oroszis.
Iőt, azol<raemlékezve,akik a vészkorszakáldo- Mennyi ideigaobakox?
zatai vo|tak. Szüleinkről, nagysziileinkről vagy
- Nem sokáig, azthiszem ta|án fé|éig,
szomszédainkról van szó, akiket elvittek. Abszurd dolog, hogy embereket a származásuk, ésutána elmentek.Az itteni városparancsnok
több nyelvetbeszé|őtanárembervolt. A ÍawYagy a vallásuk miatt elvigyenek éslegyilkoljaanyám szerint ,,echte úriember''-kéntviselnak. Nekem ez valahol a háromszázezer éwel
Dr. Derce Tamás polgármester úr immár minden ciklus
elején és végénaz IJjpesti
Közművelődési Kör vendége.
2007. janaár 27 -én Ujpest
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kedett. De így emlékezett rá édesapámés az
édesany.ám
is. Akkor, amikor a szüleim esktivője
volt, május I9-én, már nem lakott ott.
_ Polgórruater rir nég éuuelkésőbb,1949.
mójus 24-énszületett. Hogtan beszéltek
a szülei későbbaz 194' ésaz 1950 közötti időről?
- Miután a másik nagyapám is jó módú
ember volt, a háboru előtt szüleim az akkon jő
módú kőzéposztá|yéletétélték.Édesany.ámésa
nagynéném nagyon jó| zongorázott. Az édesatyám zongoramíívésznekis készült. Mindkét
nagyapámtől elvették, amijük volt, az eg5nktőIa
gombüzemet, a másiktól a kötöttárugyfuat, A
nagyszüleim soha nem beszéltek erről a korszakról. Az édesapám,aki nem dolgozhátott a
diplomájának megfelelő munkakörben, ezekb:naz évekbenabányagépgyárbanvolt lakatos.
o vissíafógottan beszéItezel<rő|az éveklő|,az
édesanyámmeg a nag1méném
kevésbé.Atrocitások ktilönösebben nern értéka családot. Az
apai nagyszüleimet Hortobágyr a akartákkitelepíteni, a másik nagyapám intézteel, hogy Hortobágy helyett végül is csak Dunakeszire telepítettékki őket. Az édesapámnagybáry1át19 48.
ban azza| a felkiáltással, hogy gyerekeket vert
mint katona, e|őszot halá|ra ítélték,aztán a

nagyapám közreműködésével a halálos íté|etből
lett két év.ok tudomásulvettékazt,hogy aviIág megváItozott. Apám mindig azt mondta,
ezenmár úgysem lehetvá|toztatni, ésmegpróbá|t a maga módján élni. o ,57-,58-ig maszekolt. Az édesanyámpedig, amikor a nagyobbik
báqám megsziiletett, már otthon volt. Egészen
addig nem dolgozott, amíg mind a hárman fel
nem nőttiink. akkor ment el tolmácsnak.
_ Nebéz és
feldolgozandő kor ez az 1945
-50 köztitti id,őszak,Hiszen rmgetegféleképpen
emlékeznekró.
- 1991-benbejött hozzám egy úr.Felháborodva mondta, hogy mégis csak sok, ő megYett a tanácstól a Deák utcában egy házat, és ott
rossz volt a csatorna' eddig nem szólt, de most
már nem tudia tovább tűrni, rengeteg pénzt fr'zetett ki a házért, ésazt csináltassa meg az őnkormány zat' Megkér deztem, melyik házr óI v an
sző, ésmennyiértvette meg. Azt mondta, aház
aDeákutca 20. és 110-120 ezer forintértvásárolta nem tudom, hány évi részletre. IJram,
mondtam a feldtihödött embernek. az a|táz tllajdonképpen engem illetrre meg a testvéreimmel, mert én abban a házban szi|ettem, az a
nagyapámévolt, ehhez képest sok sikert kívá-

Dr. Deree Tamós szüleinek aküuQe 1945-ben, a Deák Ferenc utca 29-ben. Apja m.ellett anyai naglapja
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nok az esőcsatorna megjavításához.Ugyanígy
nem tartottunk igényt a Deák utca ?8.-ra sem,
ahol most az lpartesttilet műkodik. Es nem kérttink kárpótlási jegyet sem. Azt mondtulq akárpótlási jeggyel nem lehet visszahozni azt, ami
volt. Nem vettiik komolyan, hogy mi volt a családunké,messzevolt, régvolt, gyerekekvoltunk,
amikor elvették,eltelt rengeteg idő. Azt hiszem,
a szüleim is ugyanígy voltak a régmúltidővel.
_ Ebbez basonlőan aélekedena
történtekről dr. Dombai Khír,a,
aki arisztokrata családből szdrruazltL s a kiilügyminisztériamban
dolgozott1945 előtt. Mindenüket
ehették. ot a keresztanyia Deók utcai házóbon
,80-as éueka flís sufniba, abol nt.éga
kitelepítették
ben is 5 forintért adott angolőrókat. Dr, Dombai
azt is bozzótette:feleKJóra a magtínbeszélgetésben
lőségterheli ű magar arisztokrdciót is,
_ A magyar arisztokráciának volt olyan
része, ame|yket súlyos bűnök terheltek. De
sommásan nem lehet azt mondani, hogy a magyat arisztol<ráctamint társadalmi csoport megérdemelte a teljes vagyonelkobzást, a kitelepí
Voltak ésvannak, akikben
tést,ellehetetlenítést.
Pedig kőkeményen
sebek.
nem hegedtek be a
szembe kell nézni a múltunkkal, nem feledve,
hogy nem vag1'rrnkegformák, mindent végig
kell tárgyalni. Az apósom, aki végigharcoltaa II.
világháborut az első vonalban, éskarcolás nélhil
megúszta,mindig az}mondta, a jó Isten akezét
a fejemen tartotta. o sem volt hajlandó a múltról beszélni.De amikor haldoklott, akkor a háborus élményeiről voltak a szavai, Addig magába zárta a történelmét.Jobb lett volna, ha ,,kibeszéIi,,a félelmeket.Igaz ez napjainkra is. Politikai életijnkolpn, hogy nem teszi lehetővéma
Í990 óta eltelt 17
Sem a dolgok,,kibeszélését,,.
év,ésma is skizofrén az egészország. Nem beszélnek az e|őpriv atizáció történetérő|, ho gyan
születtek Mag5rarországonhihetetlen vagyonok.
Számtalan olyan kérdésevan a huszadik század
magyaÍ történelmének, akár 1920-tő| kezdődően, amit ta|án végig kellene beszélniink, és
akkor talán nem lennének ennyire zaIáatottak,
sértődöttek az emberek. Ehhez azonban aztke|lene feltételeznia másikról, hogyneki nincsenek
sötét dolgai. Ésjó lerrne' hava|'őjábannem lennéneksötét pontjai senkinek.,
_ 19t0, janadr l-jén Ujput a főaóros IV'
ker"ületelett. Ennek 57 éue.Hogan alakul Ujpest
Inte(ú

jöuője? Megmarad kerületnek? Kisebbek lesznek
jogwítaónyai? A párizsi előaórosokboz hasonlían
küliin atíroslesz? Alaőaóros lesz?
_ Magyarországon a városi fejlődés abba
az irányba megry' hogy nemsokára szinte az
egészorczág egyetlen óriási város lesz. Budapest lényegébenmár túlléptea jelenlegi közigazgatási határait. Budapest észak Íe|émár
gyakorlatilag egybenőtt Yácca|. Aki végig
megy a 2-es úton, alig-alig lát üres területeket.
Ott, aholnem lát házakata 2-es mellett, egykicsivel beljebb megy azűttő| a keleti oldal felé,
ott összenőtttink már Dunakeszivel, több he.
lyen összenőtttink Káposztásmegyerrel is. Dunakeszi gyakorlatilag hátul összenőtt Göddel,
Göd Sződligettel, SződligetYácca|. Es ugyanezafo|yamat játsződikle délen,keleten ésnyugaton is. Budapest olyan város lesz, aminek a
határa valahol Yácná| lesz, de ott nem fog
megállni egészbiztos' mert az é|etnem arról
szól, hogy valahol megáll a növekedés. Tehát
tovább fogunk nőni. Ekkora településhalmazt
azonban nem lehet működtetni. Amikor
Demszlq' Gábor azt mondta,vá|janak le a hilső kerületek, ez nekem nagyon szimpatikus
volt, csak éppennem volt é|etszeríi,Szerintem
egy olyan közigazgatási rendszerben kell mííködni, ahol bizonyos dolgokat a,;,központ,, fe|vá||a|.Fővárosi hatáskörbe kellene vonni a városrendezést, más dolgokat az e|ővárosoknak
kell meghagyni. De nem működik az a közigazgatási rendszer, ami most van, hogy a fővárost listás jelölések alapján a pártok vezetik.
A jövő az|esz,hogy az egyes településekáltal
delegáltaknak kell ezt az egész agglomeráfiImot irányítani.Ez a mai rendszer már régesrégen túlélte magát. Ha letttink volna olyan
bölcsek, mint amilyenek nem voltunk, akkor
1990-ben kellett volna látnunk azt,hogy azá|tal, hogy a szocia|izmusból átmegyünk egy
ilyen szabadrablásos kapitalista, fél feudális, fél
kapitalista rendszerbe, ezzel hihetetlen mozgás
fog bekövetkezni. Azonnal kellett volna a város
gondolni. Ha ezt most Sem fogjuk
Íej|ődésére
megtenni, és rövid időn belül nem ennek a
mintának megfelelően fogjuk kialakítani a
{óváros igazgatási rendszerét, akkor hihetetlen
káosz|esz,
_ Reméljiiknem íg lesz. Bíznunk kell abban, hogt belótható időn belül racionólis rendszel"be
érünk maid. l
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Könyvek Ujpestről
Vietnámi
Piroskának ismerik az űjpesti tanárnőt, négy
gyermek édesanfát,
akinek a közelmúltban megjelent lírai
kötetét a NapSziget
aMűvészetekért Alajelentette
píwány
meg. A versek és
novellák öné|etrajzi

ihletésűek,életigenlő,érzelemteljesvallomások Ujpestrő|, Káposztásmegyerről. Korán

elvesztett édesanya,külföldi édesapaés az á|lami gondozás, sok egyéni tagédia elevenedik
meg a lapokon, mégis egy kedves szeretetteljes éIetutatkövethettink végig. A novellák pillanatképei ew-egy élethelyzetet, boldogszomorú momentumokat állítanak elénk. Hogyan keres boldogulást a Vietnámból ideköltöző rokon, tapaszta|atok, élményeka piacon,
atazás közben, beszélgetésegy sorsjegyárussal, a lakótelepi hétköznapok vi|ága. Mindaz,
amit egy embertársait szerető, minden pillanatban segíteni kész tanátnő észrevesz,meg_
jegyez rohanó, elmagányosodott élettinkből.
P4ls
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A MÁoYÁa FALU'
MrzlÍráK
KÜZDrLME
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Az Újpesten élő Paulus Alajos Mezőhé_
ken forgatott szociografikus filmsoroZata több mint harminc év történetét
foglalja össze. A kötet első részébenarról olvashatunk. hogyan lett a jogászbő|

l filmes,majd több ielentős feszivá|díjjalkittintetett dokumentumfilmrendező. Az 195 6-banpolitikailag,,kompromittálódoü', szetző a Budapest Filmstúdiónál világosítókénttalálta meg helyét.Később a forgatókönyvíró és rendező e|ső igazi
sikere az Oberhauseni FilmÍesztlváIra va|ő
meghívásavolt. Ez után kapott lehetőségeta
Tisza szabá|yozásánaktörténetétfeldolgozó
filmtervének megvalósítására. I972-ben a
Kiskörei vtztároző ésa kapcsolódó csatornák
haszná|atbavétele apropóján vizsgá|ta az oft.
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lakók életrnó djának vá|tozását. Mezőhék szocioló giai, szociogr áfrai vtzsgá|ataharmincnégy
évenát tartott. Az elkészültfilmekben Paulus
Alajos részleteséshiteles társadalmi látleletet
tár elénk.
flonismereti versenv
Az Ujpesti Gyermek ts IfúságiHáz _ ^,TJy
pesti Diáknapok rendezvénysorozatkeretében
- április 17-énhonismereti versen}t szervezett. A 100 évesUjpest címíi,terepismeretet
igény|őjáték győztese aZ Ujpesti Kéttannyelví3'Míisza|<tSzakazépiskola és Gimnázium
lett. A második helyen a Bródy Imre Gimnázium, a harmadikon aKárolyt Iswán 12 évfolyamos Gimnázium csapatavégzett.
HajÓval ahíd' a|att
N,Iájw5-énazUjpestiVárosvédőEgyesületaz
Ujpest határában feWő Látoeató Központba
tett kirándulást, hogy megtekintse az M0-s
k&ffiíi
észab Duna-hídjánakmunkálatait.
A csoportot Windisch LászI6, a Hídépítőés
Strabagalkotta konzorcium vezetőie fogadta.
A vetítettképese|őaóástkövetően, az egyesület tagjai egy kishajóról közvetlen közelről is
megtekintettékaz építkezést.
Ismét tiszta a forrás
Május 1'9-énSallai János vezetéséve|
börzsönyi kirándulást szervezett.az Ujpesti Városvédő Egyesüiet. A, ntázők felkeresték és
megtisztítonák az Ujpest-forrást és környekét. A közelben ta|á|hatőUjpest-kunyhónak
ma már csak a romjai láthatók. A városvédők
tervei szerint a helyszínen esőbeállót építenek, amely tanusítja,hogy az újpestiekvédika
természetetésőrzik elődeik alkotásait.
$épeslapok Újpestrőt
Ujpest várossá nytlvánitásának centenáriumára négy{éleképes |eve|ező|apotjelentet
me1 az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány. A
színesképeslapokhozalgasznJs végétőljuthatrrak az érdekJődők.

.l'5.,
17., 18.
Júniusiszámunkbanaz L., 11,, I4.,
és2ó. oldalon táthatő fotókat az Ujpesti Helytörténeti
Gyűjteménybocsátottarendelkezésiinkre.

Helyttirténeti hírek

