
Akkor most képzeljük ma-
gunkat, teszem, a harmin-
cas évekbe'

Az már könnvíí' azt
kell gondolni csak, hogy a saját nagyszi-
leink vag:yunk.

Persze fiatalon.
És ha eZ megvan, már csak ki kell

sétálni, mondjuk, egy nyári napon, a Íő-
térre, és leüini a padta a buszmegáI|ő eIé.
Mert már van buszmegállója is a főtér_
nek, szép, ápolt parkocska közepén (hova
lettek a háború előtti fák, 

,csak 
nem

vágták ki őket?), meg persze buszvonala
is, nem is egy. A busz nem jár túl gyakran,

de erre nincs is igény. Aki teheti, a Duna-
parton pihen ebben a szörnyíi, melegben.
A városházán se folyik nagy munka, a
spaletták leereszwe, ne fakuljanak hiába a
fotelhuzatok. Van időnk hát elüldögélni
ott a padon , nézegetni a földszinti üzletek
poftáIját (kávéház, Íodrász, bútorraktár is
akadt közöttiik), figyelni a ritka járőkelő-
ket, meg aztabicildistát, ki nehéz kosarat
cipel a hátán.

Egy kicsit az egész várost szimboli-
zá|va ezze|,

Várunk a buszra és észrevétlen
kerekezünk a háború felé. il Jolnai
And,rás



Száz éve történt...
M űjpesti sajtó 1907. harmadik negyedévi

cikkeibő| idézünk

,,Hoffer mérnök jelentette,
hogy az Iswán-tér rendezése
40 ezer koronába, a Király-ut-
cza kövezése a Diófa-utczáig
(ma: Kassai) és a Mári^-utcza

kövezése 12 ezer koronába, a Baross-utczának
szegé|ykővel való el|átása 2000 koronába, a
Csokonai utczáé ó00 koronába került. o''""-
sen 55.ó00 koronát fordított akózségutczák
rendezésére. Jelentette továbbá, hogy e mun-
kálatokat helybeli iparosok végezték.,, (Jj-
pesti Közlöny, július 28.)

,,Községünknek rendezett tanácsú' vá-
rossá való végleges átalaIan|ása immár csak na-
pok kérdése . Avá|asztík név1egyzékének jog-
erőre emelkedése után kiiratrrak a vá|asztások
s városunk 200 uj ,>atya<, elfoglalja helyet a
képviselőtestiiletben, hogy megkezdje tevé-
kenysé gét Ujpest >közs é g<< >>városi<< életének
hajnalán.,, (Ujpest' augusztus 4.)

,,Ekttázbatadan, hogy az elsőség e fel-
adatok között a politikai gazdasági és szociális
téren jelentkezőket i||ea meg, de nem utolsó
rendű, sőt a jövőre való kihatás ában a többiek-
kel egyenransú a míívelődés ügyének erőtel-
jes, buzgó felkarolása. [..'] Kulturá|is tntéz-
ménytink, a város |é|ekszámát tekinwe édes-
kevés van. Igaz,vannak mintaszerű tanintéze-
teink, a munkásképzőben is szorgos munka
folyik, sőt művészeti téren az Ujpesti Conser-
vatorium úgy működésében, mint eredmé-
nyeiben messze kiemelkedik társai közül _
azonban igazi kulturális központunk, ahol a
városunk közönsége a lelki tökélesedés j,wé-
ben alkalmat, módot és eszközt ta|á|na az
érintkezésre, a tanulásra, - eleddig nincsen.''
(Jjpest, augusztus 4.)

"Ujpest 
legszebb háza kétségkivül Nas.

ser teswérek ékszeráruháza, me|y teljesen el-
késziilt és ugy kíilső dísze, mint belső kom-
forttal berendezett helyiségei elsőrendüek
Ujpesten. Nasser testvérek aház u|ajdonosai
már be is költoztek régi jő hirnevű üzlettikkel

s a nagy kózönség pfutfogását kérik ezután is.''
(Jjpesti Közlöny, augusztus 4.)

,,Holnap, héúőn délelőtt 11 órakor Fa-
zekas Iswán alispán elnöklete alatt városunk
képviselőtesttilete nszr,ljítő közg,yíi|ést tart.
Holnap fogják megvá|asztani a polgármestert'

sz:d Íőigyészt, átvaszéki tilnököt és a főszám-
vevőt. A polgármester dr. Ugró Gyrrla lesz. A
t:szn f őidgy észi 6,||ásr a p á|y 6zótt e d di g: dr. B o -
ros Mór, és dr. Miklós Antal. I...] Az árvaszé-
ki ülnöki áI|ásra kornoly pá|yázók: Adamis La-
jos, Deutsch Jenő és dr. Fehér Márton.'' (Uj-
pest, augusztus 18.)

,,IJjpest községnek r.t. várossá val6 át-
alakulása közeleg a befejezés fe|é. Megvá|asz-
totta polgármesterét s egyéb képviselőit, most
mé g a szab á|y,r endel et me galakítás a v an hátt a.
t...] A polgármestei á|Iásra egyedtil dr. Ugró
G1'ula páIyázott, így egyhangűlag lett megvá-
Iasz6ra. [...] Ezután következett a dLszt:ltjitás.
Arvaszéki ülnöki á||ásra páIyáztak: Papp Szi-
lágyi Tibor, Deutsch Jenő, dr. Fehér Mór,
Adamis Lajos. A kijelölő vá|asztmány egyedül
Adamis Lajost jelölte, mire a kazg5íí|és egy-
hangúlag dr. Adamis Lajos ügywédet vá|asz-
totta meg. Főszámvevő lett Kiszela Vilmos,
pénztátos Radics Dávid és kőzgyám Emmer-
ling Rezső, mindannyian közfelkiáltással
vá|asztattak meg. A főngyészi áLlásra páIyáz-
tak dr. Korbai Károlv. dr. Darvas Béla. dr.
Ká|mánodo',, dr. Aradi Béla, dr. Boros Mór,
dr. Cserba Dezső, dr. Mik]ós Antal. [...] Mivel
24 képviselő írásban névszerinti szavazást
kétt, az alispán elrendelte. [...] Beadatott 159
szavaza\ ebből egyet érvénytelennek nyilvání-
tottak mivel két nevet írt rá az egyk túlbuzgó
vátosatya. [...] Boros Mór dr. kapott 92 sza-
yazatot, dr. Miklós Anta| 47 -et, dr. Kálmán
Odott 18-at, dr. Korbai kapott 8 szavazatot,
dr. Darvas Béla l-et. Eszerint dr. Boros Mórt
abszolút többséggel városi fíigyésszé váIasz-
tották meg.'' (Ujpesti Köz|öny, augusztus 25.)
(osszeóllította: Szöllősy Marianne)

Űrw-zr: Múltidéző
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tlipest horgonyos címere, t dunai révek,
ahaiők és az űjpesti téli kikötő

1840-ben adta ki grófl{árolyi
Iswán Uj-Megyer kőzség ala-
pítólevelét és hír,ta életre a
községi szery ezetet. 1 84 1 -ben
fordul eIő e|őször az katok-

ban az qp"'t elnevezés, hogy azután |8+4-
től kezdve általánosan elfogadottá legyen.
Anon}rmus r5román ismert tény, hogy a hon-
foglaló mawaÍ törzsek a későbbi Szentendrei
sziget déli végétől nem távol fe|wő, az ősidők
óta ismert Duna-szakaszon keltek át a folya-
mon. Az átkelés biztonságos fenntartása érde-
kében a két szembefekvő parton őrségek
maradtak hátra, és így fejlődött állandóan la-
kott településsé még a korai középkorbanKá-
posztásmegyer és Békásmeg.yer. A' 17. század
törökellenes háborúi során mindkét koz.ség
elpusznrlt, de a révjelentősége nem csökkent,
és a következő két évszázad folyamán a tele-
pülések is újraéledtek, megtartr'a korábbi el-
nevezésiiket. Uj-Megyer község területét a
r&rrőI délre jelölte I<s az alapítő, így a kapcso-
lat a dunai átkeléssel kézenfeLgő. Az a|zpítő
okirat negyedik pontjában írásba is foglalták
azíj|akőhtak a folpmmal kapcsolatos jogait:

,,L Káp osztás -me gyeri Drrnaparto n az U ruság
által kimutatandó helyen való kikotő minden
lakos által szabadon és közösen használhatik.
űgy mindazonáltal, hogy a Duna hajőkázás és
az azza| e gybekötött hajőv ontatás akadály ozva
ne legyen."

Ismert az az emberi törekvés, hogy va-
lamilyen űj kezdeményezést, alapítást lehető-
leg valamilyen lényeges történelmi esemény-
hez kapcsolja, vag5, valamilyen rendkivüli
eseménnyel, e|őjogga| hozza valamilyen for-
mában szimbolikus kapcsolatb a. U gy Véliük,
ezért kertilt akétágű horgony először Ujpest
község pecsétjébe (Jjpest község pecsétje
1840 felirattal), majd az 1868. évi naw-
községgé alakulást követően az e|ődcímerbe.
Ennek meglétét az 1907. évi rendezett taná-
csú várossá alakulást követően a belügymi-

-?-.m1'WptfuWtt1'] 'Í.4 U,BF""qÍ"l

nisztériumi Törzsköny'vi Bizottság címer-
adományoző határozata taftA|mazza, amely a
rfg címer átalakitÁsával is foglalkozik. Az
Ujpest városi címer: ,,...á||ó csücskös talpú
pajzs, melynek vörös mezejében arany hor-
gony lebeg, a pajzsra pedig arany korona van
helyezve, e kettőnek a színe képezi a város
színét is. A város pecsétje köralatr<ú, mel1rrek
közepén a fent ismertetett címer, a kortil pe-

. dig a Pest, Pilis, Solt, Kiskun vármegye Uj-
pest r.. t. város 1907 körirat van,,, Megje-
gyezzik, hogy a címeren Iévő korona a korai
középkori ábtázoIásokon feltiintetett ún. kis
I<lr á|yt koronával a zonos. S a j nos a nagykó zs é -
gi korszakból sem pecsét, sem címer nem is-
mert, de a tény az, hogy a címer horgony-
motíl.uma az eImű|t 167 év folyamán nem
váItozon.. A város időszakonként Budapest
legjelentékenyebb e|ővárosának szerepét is
betöltötte, ma a f,óváros egyik legfejlettebb és
legnépesebb kerülete. A horgony-motíl.um
jelentősége azonban eléggé elhalványult,
kapcsolatban a révátkeIés és a dunai hajőzás
sajnálatos wsszafejlő dés ével.

Az alapítő okiratban szó esik
a ,,Duna hajőkázás és az azza|
egybekotött ha;.óvont atás,, -
ról. A Drrna az egytk legje-
lentősebb európai vízrend-

szer, írásos emlékek vannak arcőI, hogy már
3500 éwel eze|őtt is hajőzták, a népek ván-
dorlásának és kereskedelmi kapcsolatainak
egytkf.ó úwonala volt. S bár az 1830-as évek-
től megindult a rendszercs. gőzhaióforgalom
Bécs és Budapest között, a dunai fulxzáLlítást
ekkor még dontően fahajókkal, tutajokkal
bonyolítják le. Ismert volt a fedeles és nyitott,
tö|gyfábó| késztilt gaboiaszá||ító, a só- és
áruszá|Iító fahaiő, Számuk vá|tozott, de á|ta-
|ában néhfutyezer Íahajő és több ezer ntaj
vett részt a forgalomban. A német-osztrák
tartományokból tobbnyire telepeseket, ke-
reskedőket és katonákathoztak. Lgá|yák, de-

Dn. SznKERES Józsw
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reglyék, sajkák és tutajok lefelé a vz sodtásá-
val jöttek, kormány, vitorla és evező inkább
csak az írányttásához kellett. A fahajók a mai
uszályokhoz hasonlítottak, 30-40 méter
hosszúak, I,5-2 métet magasak, többnyire te-
tővel fedettek, 1000-ó000 q befogadóképes-
ségiíek voltak. A tutajok a Nfra, a Garam, a
Vág és az Ipo|y folyókon |eitszva haladtak;
épület- és tíiziÍát, faszenet száIlítottak. Eszak
felől mintegy 8000-9000 hajó érkezett, s ezek
á|ta|ában a mai pesti Lánchíd(óné| kotottek
ki. A tutajokfaanyagát értékesítették, de sok-
szot a fahajók sorsa is így teljesedett be. Az
1840-es évek derekáiglétezett hajóhidat déli
irányban csak 1000-2000 Íahajő keresztezte,
a több ezer tataj mellett, melpk faanyagátaz
Alföldön jobb áron értékesíthették. Bécsből
Pestig az űt öt-hat napig tartott.

Sokkal bonyolultabb volt a fahajók
vontatása' amit a víz so dr ása, a szabály ozarJan
partok és folyammeder akadályozott. Pestről
Bécsbe azutazás húsz-huszonöt napig tartott.
Többnyire két összekötött hajót vontattak
felfelé, ehhez tiz-hűsz hajósra, huszonnégy

párLőta és hajtókra volt szükség. Ahol a lovak
nem voltak alkalmazhatók. emberi erővel tör-
ténő gya|ogvonta jött számításba. Egy hajó-
Vontató csoportot harminc-neg)rven fő alko-
tott' g.yakori volt rabok beá||ítása, de a magas
halá|ozási arány miatt a rabok a|kaImazása
megszíínt. A Duna-menti településeken ki-
alakult a vontató lovasgazdák és gyalogvon-
ták vállalkozóinak csoportia. Az ár ellenében
történő vontatás körülményes és igen költsé-
gesvállalkozásvolt.Avadá|yoztaahajívonta-
tást a sok vízimalom is. Az 1800-as évek kö-
zepén egyedül a pest-budai folyamszakaszon
négyszáznál nagyobb számű vízima|om ij'ze-
melt. A Dömsöd-Pest közötti forgalmat le-
bonyolító hajókat még az 1840-es években is
emberi erővel vontatták fel Pestre. F{a az utas
segített ahajőt húzni, akkor 20 krajcát volt a
viteldíj, ha nem, és a fedéIzetén pipázott, ak-
kor 40 krajcár. Az emberi hajővontatás tiltá-
sáról még az 18ó0-as években is intézkednie
kellett a Helytartótanácsnak, majd az 18ó8.
ban megalakult Vasritt és Hajőzási FőfeIü-
gye1őségnek.

Tekpy lűíroly: Ujpesti hajőgiír, 1876
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A' hajőzási idény az áradá-
sokhoz kapcsolódva, mind-
össze néhány hónapon át tar-
tott'. Ezétt nőtt meg a dé|r6|
észak fe|é haladó iránvban

Komárom és Győr jelentősége' mert a ho-
mokpadok, a szabá|yozatlan meder és az aIa-
csony vízá||ás miatt a gabona-, bor-, só- és
más árucikkeket szálIító hajók feljebb már
nem voltak vontathatók. Itt kirakták az áirut.
amely fogatokon, majd a Pest-Bécs vasútvo-
nal kiépülését követően az 1850-es évektől
kezdődően vonaton került továbbszá||ításra a
nyugati felvevőpiacok felé. Ezekben az évek-
ben lendült fel a megyeri rév forgalma is
mindkét irányban. A révkikotő melldtt saját
kikötőt létesíthetett aZ oszták érdekeltségű
Első Cs. Kir. Szab. Dana-Gőzhajőzási
Társaság is. Hasonló jelentőséget nyertek a
Margqtszigettől délre fekvő Jenői-rév és a
Tabánná| lévő Kispesti-rév, amely a későbbi
hajóhidak telepítési helyévé alakult át.

Az írásos és tátgyt emlékek tanísága
szerint a mai Budapest partjai mentén több
évszázad óta |étezett aZ ewes mesterek által
folytatott Íahaj ó - és wzirna|om- építés. A p e s -

ti, komáromi és győri fahajíépítő mííhelyek
sorából emelkedett ki a szobi Íahajőépítő
gyár s tulajdonosa, Lwczenbacher Pál, aki a
felsőház padsoraiba is bejutott. A korai össze-
írások tanúsága szerint Ujpesten is mindig
szerepelt a név1egyzékben néhány hajós és
hajőépítő, de az újpestl fahajőépítés csak azt
követően vált a város fejlődésére is kiható je-
lentőségűvé, hogy 1858-ban |<tépítették az
újpesti téli kikötőt.

Ismert tény, hogy Széchenyi Iswán
1830-ban a Pesten épített Desdemona eve-
zőshajíva|bettazta a Dunát, S több ízben is
áIIást fog|alt a Pesttől délre elterülő Duna-
szakaszon egynagyobb kikötő létesítése mel-
lett, amely nemcsak a hajőzási forgalmat
szo|gá|ta volna, hanem a folyamon történő

1égzajlás megindultát követően a hajók téli
menedékhelyének szerepét is betölthette
volna. A feilődés ftánya azonban másként ala-
kult. A déi-pesti kikötő helyett a Széchenyi
által Arrgliában vásárolt Vidra gőzkotrő,
Clark Adám vezényIetéve| aZ obudai-
nagysziget öblét kezdte kikötő, majd hajó-
gyár cé|jára kialakítani. Néhány év múltán

r 
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azonban kitűnt, hogy a hajőgyáti-szigeti ki-
kötő öble igen kicsiny, s a Dunagőzhajózási
Tírsaság nem is szívesen fogadott be idegen
vízljfumíiveket.

1850-ben, a politikai helyzet némi
enyhülését követően, újból felerősödött a na-
gyobb téli kikötő létesítésére irányuló kezde-
ményezés' Most azonban már nem Pesttől
délre, hanem éppen a vátos, másik feIén, a
Népsziget észa|<t vége és azUjpestfeIéveze-
tő partrnenti út, a Váci út kozötti folyam-
meder gátépítés űtján történő lezárásával
aiakították volna ki a téli kikötő öblét.

Korabe.li újsághírek szerint
Clark Adám is megszemlélte
az újpesti Duna-ágat, majd
185 1-ben közreadta javasla-
tait a kikötő kialakítására. A

kivitelezési munkálatok mégsem indulhattak
meg a sziget és a szemben fekvő partszakasz
tulajdonlásánakasztázásáig és a nem kis ösz-
S ze get igény|ő b en:házá.si költs é g vi s elő j ének
rnegalá|ásáig. Másrészt a d:unai hajóforya-
lom szabaddá téte|ére vonatkoző tfugya|ások
befejezéséig, a Duna nemzetkőzi vtzi köz|e-
kedési úwonallá nyt|várutásáig nem is volt
indokolt a költséges munkálatok megkez-
dése. Végül a krimi háborút |ezfuő párizsi
konferencia, m9ly egyéb kérdésekkel is foglal-
kozotr',185ó márciusában a Duna-karta elfo-
gadása űtján szabaddá tette a teljes Duna-fo-
lyamon a nemzetkozi hajőzási forgalom
felvételét. 1857-ben a Duna-menti államok
újabb megállapodást írtak a|á a hajózás gya-
korlati kérdéseiről'

1856 őszéte az abszolutista osztrák
kormány, amely a Duna-kartát aIáírta és ez-
zel a Drrna hajózásánaklehetővé tételére vo-
natkoző kötelezettsé geket is vállalt, elfo gadta
az ű1pestt téli kikötő létesítésének tervét, és
gyakorlati lépéseket tett a kiviteIezési munka
feltételeinek megteremtésére. 185ó. október
30_án a CsászátiYízépítészeti Hivatal meg-
vásáro|ta Pest város tanácsátő| az újpesti Du-
naszigetet (Szúnyog- vagy Népsziget néven
is ismert volt), majd egy ér,wel később a szi-
gettel szemben fekvő partszakaszt,1857 tava-
szán megkezdődőtt az íjpesa sziget észal<t
vége és a szernkőzi Dunapart között az elzá-
rőgát építése. 1857 őszére az elzárőgát fe|-
építése befejeződőtt, s bár a teljes kivitelezés,
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mely végül 800 000 osztÍák forintot emész-
tett fel, csak 18ó3-ban zárult le, már ez év
telétől menedékiil szolgált a faa|apanyagú'
dunai űszőjármíiveknek. Hírlapi kacsának te-
kinthetők azok a riportok, melyek szerint
1854-ben Clark tervei szerint megindultak a
kiütelezési munkálatok, maid 185ó-os kez-
désről közöltek a korabeli lapok híreket s
végi| az 18ó0-as befejezésről is hírt adtak. A
forrásanyag hiányossága miatt nem állapít-
ható meg, hogy végül is kinek a tervei szerint
f"lyti kivitelezés. Az kétségtelen, hogy Clark
járt Ujpesten és 1852-ben elkészítette a maga
terveit, de hogy aIávtte|ezés teljes egészében
ezek szerint történt volna, az kérdéses. Való-
színíi|egittis az történt, ami a Budai Várhegy
alatti alagút terveinek véglegesítésénél volt
megfi gyelhető: Clark terveit felhasználták, de
a végső megoldás terveit az illetékes építé-
szeti hivatal dolsozta ki. A közelmúltban
megjelent Ujpest Iexiko nbár határozottan á|-
lítja, hogy a kikotőt Clark teÍvezte, csupán
egy évekkel korábbi Pesti Hírlap cikket tud

felhozni á||ítása bizonyítására. A kérdés még
nincs Iezáwa, több korabeli forráscsoport
még fe|táratlan, de az tény, hogy a csaknem
egy evtizeden át elhűzódó kivitelezés kapcsán
Clark neve nem kerül említésre.

Az újpesti téli kikötő a legnagyobb du-
nai kikotő volt. Partterületének hossza mint-
egy 2,5 km, a vtzmé|ység ádagosan 2 m. A'
kikötó 34 ha (kb. 75 katasztrális hold, azaz
kb. 400 000 nm) terjedelmű. A későbbi kibő-
vítésekkel együtt mintegy ezet ÍoIyami fa-,
gőzhajó és más vízijármíi" befogadására volt
elegendő. 1873-ban, miután az e|zárőgátban
kiépített ótvízbevezető nyíláson át csak kevés
vtz folyt be a kik<itőöbölbe, viszont eg'y sor
újpesti gyár szennyvlzét is oda vezették, elke-
rülhetetlenné vá|t a zsilipépítés. A faszerke-
zetíi zsi|ip 85 000 forintba került, arról nincs
adat, hogy az l899-ben felépült vasszerkeze-
tíí zsilip mennyibe került. A partfalak kiépíté-
sét követően 30 tonna teherbírásí, pá|yán
mozgathatő darut is felszereltek, amely egy-
aránt szolgá|ta a hajórakományok kiemelését

Az újpesti kikiití télen (Greguss rajza nyamón Rusz KÍroljt rnetszete)
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és az 1880-as években |étezett két nagyobb
szabásű vashajőgyár anyagszállításának fo-
gad6,sát, nagyobb súlyu hajótestdarabok
mozgatását.

A téli kikötő részleges üzembe helye-
zését és a Duna-hajózás nemzetközivé tételét
követően a folyam rr'agyat szakaszán megje-
lentek a Bajor Hajőzási Vállalat és mintegy
négy-öt kisebb jelentőségű hazai társaság
gőzhajíi is, mintegy megerősítve, mennyire
indokolt volt a kikötő létesítése. Az osztrák
érdekelts é gíí gőzhajó zási tát sasá g monop óli-
umának tényleges megtörése' néhány siker-
telen kísérletet leszámít:lz, azonban csak
mintegy 35 éwel a kikötőépítést követően, a
Magyar Folyam- és Tengerhajőzási Rt. 1894.
évi megalakul ásával vált lehetségessé.

A téli kikötő első képes áb-
rázo|ása _ mai ismereteink
szerint _ a Magyarország
képekben cím(t, 18ó7-ben
kiadott mű első kötetében

található. Az újpesti kikötő télen című Gre-
guss rajz nyomán Rusz Károly készített met-
Szetet. A' jégtáb|áktól uralt kikötő-öbölben
fahajók, gőzösök és vízimalmok láthatók. Az
öböl déti bejáratáná| két-három fős ember-
csoportok csákányokkal, baltákkal törik a je-
get; a szabad vízfelületen néhány csónak
úszik. A kikötősziget látható része ÍáWa| síi,-
ríín borított, míg a partfelőli oldalon az űj-
pesti címerhez hasonlő, nagyméretíí, kétágí
horgony fekszik, mellette három kucsmás, té-
li bundás, vélhetően hajósember áll. A kikö-
(ópan még csak részben van kőfallal kiépíwe,
és a háttérben több újpesti üzem fristö|gő ké-
ménye látsz1k. Minden valószínííség szerint a
kép két-három ér,rzel korábbi állapotot ttikröz.

A kikötő, a sziget és a pattszakasz ke-
zelését az obudai Kincstári Jószágigazgatő-
ságésazá|talairányttottKikötő-feltigyelőség
Iátta eI' E szerv á|Iapította meg a bérleti díja-
kat, határozta meg a kikötött hajók szemé|y-
zeténekjogait-és kötelességét. Ujpest és Pest
város igazgatása részérőI ez a komplexum te-
rüIetenkívtiliséget é|vezett, mert sem a közsé-
gi, városi, sem a megyei hatóságok intézke-
dési' adószedési joggal nem rendelkeztek.

A kikötő védett öblének partszakaszajn
i d e ális feltételek kíná|ko ztak a haj ő építés céI-
jaira. Nem véletlen, hogy a fahajőépitő mes-

terek siettek a kincstártól néhányszáz négy-
szögölnyi területet bérbevenni. A bérleti díj
kedvező volt, egyetlenzavatő pontját a szer-
ződésnek az jelentette, hogy a kincstár kikö-
tötte a felmondási és a területkiürítési jogát.

Ez azonban nem jelentett komoly akadályt' a
fahajóépítés szempongábő|: az aIapanyag a
folyón leúsző tutaj ok alakjában,,házho z j ött,,,
jelentékenyebb gépekre nem, inkább jó fa-
megmunkáIő szerszámokra volt szükség. A
néhány nélktilözhetetlen faÍészer fe|áLIítása
vagy éppen elbontása nem jelentett megold-
hatatlan és pénzígényes munkát. Mai ismere-
teink szerint a kikötőben vasuszályokat építő,
pesti szűletésíí Hartmann JózseÍ, az újpesti
hajőépítés íttörője, 1'864-65-ben jelent meg
a kikötő térületén, és üzeme cé|jára 10 000
négyszögöl nagyságű területet bérelt a kiko-
(ószigeten, s feltehetően nem zavarta meg a
fahajóépitőket, Az 18ó0-as évek végén több
vashajóépítő gyár is letelepedett a kikötőben,
a fahajőépítés _ miután a gőzhajőzás és a vas
hajótestek egyeduralma megkérdőjelezhetet-
Ienné váIt _ mindinkább összezsugorodott.
A legtöbb fahajóépítő, bérleti szerződésének
Iejártát követően, már nem létesített új meg-
álIapodást.

Az emberi társadalom gazdaság; é|e-
tének területén a fejlődés nem robbanássze-
rűen, hanem evolúciós módon megyvégbe: a
fahajők, bár elvesztették a harcot a vastestű
gőzhajő|á<al szemben ' még évdzedeken át
tényleges szereplői a Duna-ha j6zásának. Bí-
zonyságil elegendő itt utalni a kikotő forgal-
mi adataira, melyek jelenleg csak 1907-től is-
mertek, bár lehet, h9gy u Magyar országos
LevéItárban őrzön' obudai Kincstári Jószág-
igazgatóság és a korabeli minisztériumok ira-
taiból korábbi statisztikák is előkerülnek
még. Ezek az adatok azt bizortyígák, hogy
1930-ig évente 200-400 fahajó, 20-30 fábőI
késztilt áIIó- és lakóhaió, 2-3 wzirnalom, 100-
200 dereglye és ladik és 500-700 ataj (I9L4
atán már csak 100-200) talált a zajIő folyam
elől menedéket Újpesten. Tizenhárom év
alatt mintegy 40 000 vtzi jármíí'vette igénybe
a téli kikötőt.Igaz,1873-tő|, a főváros új ha-
tárainak megvonását követően már csak a mai
összekötő vasúti hídtól északra fekvő terület
tartozottÚjpesthez, de az elnevezés nemvá|-
tozott az íiabb időszakokban sem. L
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Krnne LAlos

A régi újpestiek és a Duna*

Ujpest, a Duna-menti közsé*
gekhez hasonlóan, rujongő
szeretettel cstingött a pargait
nyaldosó folyam szürke hab-
jain. Első házai a Váci út ke-

leti oldalán és a beIéje torkolló Fő út (Arpád
út) kelet Íe|é kapaszkodó magaslatain épül-
tek. Az első telepesek, főIeg azok, akik
Duna-menti kozségekből települtek ide
(hangsúlyozni kívánom, hogy óriási tévedés,
mintha a lakatlan pusztaságban Lőwi
Izsáknak lett volna kedve telepet létesíteni
elsőnek), szőva| az eIső telepes Milden.
berger Márton és promontori aqrafiai,
ismervén a Duna szeszélves áradásait. nem
közvetlenül a parton, han.em az országűtnak
a magaslatokra kapaszkodó lejtőire építették
háza1kat, Akkoriban ugyanis (1831-ben, sőt
jóval utóbb) a Szúnyog-sziget vaióban szi-
get és nem félsziget volt, mint manapság.
Zsilipnek még nyoma Sem volt. A szigeten
még nyár idején is járhatatlan, hínáros
pocsolyák, óriási békatavak s szúnyog-
telepek poshadtak. A sűrű ősvadon őriásítái
lombig vízben állottak, telve csúsző-másző
állatokkal, siklókkal' vadludakkal, kacsákkal
és egyebekkel. Nem bántotta őket senki.
Kinek is jutott volna eszébe őket meg-
zavarn1?|, Az ingoványokba elmerülni senki
sem vágyott. Télutóján s tavaszkor a Duna
r'ize meg szokott dwzzadní. A múlt század
elején szabáIyozadan medréből rombolva
Laáradt és éwő| éwe elöntötte a parti vidé-
ket, a szigetet teljesen elnyelvén. Errnek
ismerete késztette Mildenbergeréket, hogy
házalkat biztonságosabb magaslatok lejtőire
építsék. Később ug.yan egy pár ház aYáci űt
jobb oldalán, a Duna-part közvetlen szom-
szédságában is épült, de azok évrőI évre vtz
alá is kerültek. A megismét}ődő áradások
csak az 1860-as években szííntek meg,
amikor a Drrna-szabá|yazás Újpe't hatátára
is kiterjedt. Ekkor szíínt meg a Szúnyog-
sziget sziget lenni. A' szabá|yozássa| kapcso-
latban ugyanis elkerülhetetlennek mutat-

Közlemények

kozott egy hatalmas védgát emelése. Ez a
Pannónia bőrgy6,r (régebbi gázgyár) tő.
szomszédságábó| kiindulva, nagy ívben
elzárta a Duna szabad észala ágát, s vé-
gighaladt a Szűnyog-sziget nyrgati oldalán,
hogy egyszer s mindenkorra véget vessen a
Duna rakoncátlan áradásainak. A cél elére-
teft. Ám arra nem gondoltak, hogy a rév
cé|szeríi eIzárása poshadttá teszi a kikötő
wzéts penetránssá a légkört. E bajon utólag
zsilip nyításáva| segítettek, fölfrissíwén
időközönkint a kis Duna poshadt izét A'
védgát emelése nyomán a sziget járhatatJan
ingoványai lassan megfogyatkoztak, de tel-
jességgel a rr'ai napig sem szikkadtak föl.
Viszont milliónyi szúnyogtelepei minden-
féle ftistölés ellenére is keményen tartiák
magukat.

Ami már most a régi újpestiek Du.
na-szeretetét illeti, elég folemlíteni a nyári
firdőzés és halászás kedvtelését. Egyihik
sem a kis Duna-ágban ment végbe, hanem
a ÍLaW Dunában, a zsilíptőL a dunakeszi ha-
táng, az akkori vízimalmok soráig. A Du-
na-part a zsilipektőI kezdődően fáWa|,
cserjékkel, kórókkal, csalánnal s magas fií-
vel benőtt földsávként húzódott Yác irá-
nyában, akát a senki földje. A Duna vtzébe
vagy száz lépésnyire is be lehetett menni
baj nélktil. A' számtalan bokor és cserje
kitűnően takaró verkőzőnek bizonyult. A
gyerekek s felnőttek százai jöttek ide stran-
dolni, fiirödni, úszni. Senkí sem tiltotta
meg nekik, senki sem kért érte ellenér-
téket. A part egész hosszában Ujpesté volt.
Nem úgy, mint ma. Sajnos egy részét ma a
gyfuak veszik igénybe, másik óriási
területét a fővátosi vízmíivek sajátította ki
_ városunk halálos kárára. Van ugyan vala-
mi strand is, de fier;:. az újpestiek részére _
sajnos! tl

"Anekdoták Ujpest múltjából, Újpest, 1943.
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Szorrősv MenreNxp

Százév es belügymini szténumi enged ély

Ujpest k<izség képviselőtestü-
lete 190ó. október l-jén tar-
tott kózg5ríilésén határ ozatot
hozott, hogy Pest-Pilis-Solt-
Kiskun v ár me gy e közg5úi|ésé -

hez fordul támogatást kérve a beltigyminisz-
terhez eljuttatandó várossá nyilvánítási kére-
|emtfugyában. A támogatást meg is kapta, így
november utolsó napjaiban i!. Andrássy Gyu-
la beltigyminiszter keze1hez érkezett a kér.
vény. Az okiratot II73 adőfrzető helyi polgár
írta a|á, mellyel a települések szewezei áta|a-
btásárőI sző|6 1886. évi )oil. törvény (a ké-
re|mező szempontjából legfontosabb) 151.
paragrafusában foglaltaknak eleget tettek. Ez
ugyanis azt a |<ttételt teszi, hogy a kérelmet a
község adófrzető lakosai többségének kell tá-
mogaüria, s egyben vállalniuk kell a működés-
hez sziikséges szellemi és anyagi etőbiztosíta-
sát is. Avármegye támogatásátaz adminiszná-
ciós feladatok századÍorúlIón bekövetkezett
i9lentős megnövekedése indokolta, mely
Ujpest [korabeli helyesírással: Ujpest] Ia-
kosságának számbeli növekedése és iparának
rohamos fejlődése következtében a járási, me-
gyei hivatalokra hárult. E feladatok elsősorban

az adó-, ipar- és árvaszél<t ügyek intézésétje-
lentették, melyek nem tartoztak a községi
e|ő|j ár őságok hatásköréb e.

A kérvény beltigyniniszteri megvá|a-
szo|ása a következő év júniusáig hűződott,
mert ug.yanezen időben és a területi kapcsoló-
dás okán felmerült Rákospalota és Ujpest köz-
ségek fővároshoz való csatolásának ügye.
Ehhez azonbanazakkor hatályos fővárosi tör-
vény módosítását kellett volna elvégeznie a
kormán1rrrak. Ujpest több ízben is kÍildött-
séget menesztett az eIbírá|ás gyorsítása érde-
kében, de fél éven át semmi sem történt. A
község képviselőtesttilete végül határozatot
hozott, hogy dr. Ugró Gyulabírő kérvényben
sürgesse meg a döntést, és egy újabb delegáció
személyesen gróf Andrássy Gyula belüg1.mi-
niszternek adja azt át. A kérelem szövegét dr.
Ugró Gyula Ujpest monográfiája őrizte meg
az atőkor számáta."

,,Ú1p"'t község képviselőtesttilete
1906. éw október L. napján tartottkőzg5ríiIé-
s éb en e gyhan gúl a g ho zott határ ozattal elha tá -

rozta, hogy minthog'y nem csupán a törvényes
előfeltételek forognak fenn, de úgy lakosainak
száma, valamint évi költségvetése hazán|<nak

Újpex ki;zség utolső elő|árősóga. Áiló ',,, Sonnenfetd Jőzsef, Vnuk Lajos, Piszter Vince, Ladínyi Z,sigmond, Lechner Ferenc,
Berényi Antal, dr. Fadgas Gyula, Ehrenwald Lószló, Ziegler Jőzsef, Hffir Mibóly, Ülnek: Emmerling Rezső, dr. Héderllóry
Soma, kíd'ay Antal, dr, Ugrő C,yula, Csepreghy Pól, d,r. Licbnunn Henrik, Gurón1i Isnón és Heaesi Vibnos.
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nem egy törvényhatósági joggal felruházott
városát meghaladja, ezért rendezett tanácsú
várossá alakul át.

A vármegye törvényhatósága azt még
|906. év| november havában párto|ő határo-
zatta| te{esztette fel Nagyméltóságod elé.

Amde, noha azőta félévet meghaladó
idő telt el. kérelmünk elintézedenül hever
Nagyméltóságod vezetése a|att á||ő minisz-
térium irattárában.

E késedelemnek - hallomásunk szerint
- az vo|na az oka, hogy a kormány a Íővárosi
törvény rcvíziőjátv€tte tervbe, mel1mek során
községünkn ek a Íővár osba leendő bekebelezé-
se is döntés tárgyátképezendi.

Kegyelmes Urunk!
Nem tudjuk, hogy Nagyméltóságod

tényleg tervbe vette-e községtinknek a Íővá-
roshoz leendő csatolását. Nem tudjuk aztsem,
hogy a fővárosi törvény .revízióját tátgyazó
törvénf avaslat előmunká|atai az e|őkészítés
milyen stádiumában vannak.

Lzt azonban tudjuk, hogy a vonatkozó
töwény1avaslatot ez ideig a ház aszta|ára nem
méltóztatott letenni, s így nincs l<lzárva az a
lehetőség sem, hogy 

"''á"t. 
tövényerőre lép-

téig még évek is eltelhetnek

Mi azonban annyi ideig a jelenlegi ke-
retben meg nem maradhatunk. Községtink
53000 lakosa minden legcsekélyebb iparügy-
ben a Váco tt széke|ő fő szo|gabir ói hiv ata|hoz,
árva ügyben a Budapesten lévő megyei árva-
széI<hez, adóügyben ismét Vácra kénytelen
sza|adgáIni, végtelen sok időt veszíÍre, még
több anyagi kárt szenvedve ezá|ta|.

A nevezett hatóságok munkaköriiknek
több mint a felét azűjpest'ügyek teszik ki. Uj-
pest lakossága, és így természetesen ügyfélfor-
galma is, rövid idő a|att megkétszereződött, s
minthogy a megyei és a járási tiszwiselők szá-
ma csak a régs maradt: ezért az üg)lnenet a
köz rovásíra folyton fennakad, így pé|dáv| a
váci főszolgabfuői hivatal személyzete ember-
feletti erővel teljesített munkásság dacára és a
legteljesebb jóakarat mellett sem láthatja el e
jfuásiryeita túlszaporodott munka és csekély
Iétszám [9|ytán, a meg'ye pedig tekintettel ar.
ra, hogyUjpest a járásbó|kiválik, a szolgabírói
hivatal |étszámának emelését ismételt kére-
lemre is megtagadta, miért is csak természetes
az, hogy ery-ew építési engedély elnyerése,
bármely ipat vagy áwaúgq, elintézése _ a jog-
kereső közönség végtelen hátányára _ fé|évet
is meghaladő időt igényel.

Újpest aáros első tantícsa' Áilő ',,, Csepregby Ptíl, Kiszela Vihnos, Perich Kíroly, Ldnyi Emő, Szurday Rőbert, Thein JtÍnos. Ül-
nek: Hffir Mihófu, dr. Boros Mőr, dr, Jatmaaky Sóntlor, dr. Ugrtí @uk, Rád,ay Antal , ilr. Hóder.uóry Soma, Heuesi Vilmos.
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De végtelen nagy csapás e tarthatatlan
állapot Ujpest ipará,ra és kereskede|méte néz-
ve' meft az áta|ahiásra való tekintettel Ujpes-
ten az építkezés az idő szerint teljesen sziirretel.

Mindenki vár1a a várossá való átalaku-
lást, amely után a mai 8-10 éiházadőmentes-
ség helyett törvény szerint 15 évi adómentesség
jár.Ez a kedvezmény itgy az építési artyag drá-
gaságát, mint a túlságosan magasra emelkedett
munkabért kiegyenlíti, miáltal a befeketett épí-
tési tőke gyümölcsözőbbé válik é. így az építési
kedvet is rendkívüli mérvben emelni fogja.
Márpedig ha az építkezés Újpesten megindul,
akkor nemcsak az összes iparágak, hanem a ke-
reskedelem is virágzásnak indul, megsziintewén
egyben ama kétségbeejtő állapotot, hogy a
rendkívüli nagy lakáshiány miatt a szegény em-
berek százu vagy úúzsÍtfolt lakásokbar|, vaw
emberi hajlékra alkalmadan helyiségekben lak-
janak, mellyel szemben ahatőság is úgyszólván
teheteden, mert a kilakoltatás a lakáshiány mi-
att csak a szabad ég a|6,,vo|na eszközölhető.

Kegyelmes Urunk!
Ez az állapot nem csupán tarthatatlan,

de egyszersmind indokolatlan. Hiszen, ha a
{óvároshoz leendő csatlakozás aktuálissá fog
válti, azt községiink rendes ügymenetének
helyreáI|ítása nemcsak gátolni nem fogja, sőt
ellenkezőle g, azt csak megkonnyíti.

Ha Obuda a fővárosba történt beke-
belezését mege|őző|eg egy éwelrendezett ta-
nácsú várossá alakulhatott át, miéttkelljen ne-
ktink a jelenlegi kényszerzubbonyban marad-
nunk, midőn a fővárosba leendő bekebele-
zésiink még oly távo| á|Lő és bizonytalan?

Mé|y a|ázattal kérjiik nagpnéItóságo-
dat, hogy kegyeskedjék a község képviselőtes-
ttiletének és a törvényhatőság kozgyíílésének
az áta|a|a:|ás tárryábat hozott egyhangú hatá-
tozatát jőváhagyni.,,

A törvényalkotás időigényessége miatt
Andrássy miniszter végiil a várossá nyt|vánitás
engedéIyezését vá|asztotta. Nem kis része volt
ebben Ujpest bftájának, dr. Ugró Gyulának, va-
lamint Ivánka Pál váci főszolgabírínak, ah az
alispánhozintézettleveleibentöbbszörbizon7n-
totta, hogy a járás működését jelentősen könnyí-
tené Ujpest közigazgatási jogainak kiterjesztése.

Alábbiakban közöljiik Andrássy Gyula
belügyminiszter hivatalos engedélyének szö- * A dokumentumokat a mai helyesírás szab6|yai-

vegét*: nak megfelelően közöljiik.

Szám; 5381/t907.IIJ.
A, vá|aszirat a|apjáa| szo|gá|ő jelentés száma:
32003/1906.
Tfug5r: Ujp"'t nagyközségnek rendezett taná-
csú várossá való átalakulása.

Ujp.'t nagyközség képviselőtesttileté-
nek 190ó. évi október I-jén2I5 sz. a. hozott
hatátozata, valamint a vármegye törvényható-
sági bizoteágámk1906. éi november hó 27-
én tartott rendes közgyíílésében 32003/L785
/1,906 sz. a|att hozott véghatátozata fo|yán
Ujp.'t nagyközségnek rendezett tanácsú vá-
rossá átalaku|ását az 188ó. évi )oil. T.c. 150.
és 151. $-ai atapján ezennelmegengedem.

A bemutatott iratok tanúsága szerint
ugyanis az átala|<úást a községi lakosok és bir-
tokosok azon részeHvánja, mely a községben
frzetett. összes eg:yenes állami adónak felénél
jőva|nagyobb ftszétfrze:d' s egyúttal igazoIta-
tott, hogy a község az ezefi átalakulás folytán
reá nehezedő kötelezettségek pontos teljesíté-
sére elégséges szellemi és anyagi erővel ren-
delkezik, s ekként mindazon követelmények,
amelyek a rendezett tanácsú várossá átalakulás
előfeltételéül az 188ó évi )o(I.t.c. 151. $-ban
megállapíwa vannak, a jelen esetlren elég
tétetett.

Minthogy továbbá az áta|a|anlás iránti
kérelem a községi képviselőtestület és a yár.
megyei törvényhatósági bizotts ág határozatai-
val is támogattatik, és ezekhozata|a a|ka|máva|
sem fellebbezés, sem pedig ellenkérvény elő-
terjesztve nem lett s így az átalakulás az egész
lakosság és birtokosság egyhangl íhajűil je.
lentkezik - mindezeknél fogva az átalakliás
megengedését indokoltnak találtam.

A felterjesztett ügyiratokat oly felhívás-
sal ktildöm meg a vátmegye közönségének,
hogy a község rendezett tanácsú várossá való
áta|a|aiásánakténylegeskeresztiilvite|ecé|já-
ból sziikséges intézkedéseket mielőbb tegye
meg és az eredményrőlide jelentést tegyen.
Budapest, L907. éw május hő 29-én.

Andrássy Gyula s. k.
Belügpniniszter tr
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Az újpesti Kolping zász|ő
a Kolping világszemezet ünnepén

1857-ben alakult meg Adolf
Kopling szerzetes (korábban
cipészinas és vándorsegéd)
kezdeményezéséte az e|ső
katolikus legényegylet. A

mozgalom elsősorban az inasok és segédek
életminőségét szerette volna javítani,
keresztény váIaszokat adott a szociális prob-
|émáWa, a képzésre, a családi életre, a kö-
zösségépítésre. E mozgalomból nőtt ki a
Kolping egyesület, majd a nemzEtkőzi
Kolping Szövetség, amely ma avllág legna-
gyobb katolikus szeÍvezete. Hawannégy
országban széwezi és támogatja a fiatalok
vallási és szakmai képzését, segíti a munka-
vállalók védelmét és a munkanélktiliség
elleni harcot.

Százttzenhat éwel eze|őtt. 189l-ben
az űjpesn iparosok Ínegszevezték az Új-
pesti Katolikus Legényegyletet, mely több
mint fél évszázadon keresztiil fejtett kJ áldá-
sos tevékenységet, segíwe Ujpest iparos ré-
tegének erőteljes Íej|ődését. Sok vezető
egyéniség kertilt I<t az Egyesiiletből. 2002-
ben, Ujpesti Kolping Család Egyesiilet né-
ven - század1ként - kapcsolódtunk a meg-
újult mozgalomhoz. Az elmúlt esztendőben,
2006. május 20-án, Budán, a Szent Imre
Gimnáziumban és templomban tartothrnk
iinnepi megemlékezést a Magyar Katolikus
Legényegylet 150 éves, és a Magyar Kol-
ping Szövetsóg jubileuma alkalmából.

ANemzetközi Kolping Szövetség öt-
évenként közgyíí|ésttart. Idén _ május 14 és
1 9 között - Mexikó :után Magyatország |árca
vendégtil az a|sópáhoki Kolping Hotelben
negyvenkilenc ország 280 kiildöttét. A ren-
dezvény május 14-én, a keszthelyi karmelita
templomban, a MárÍi Gyula veszprémi
érsek celebrálta szentmisével=kezdődött.
Felemelő |á*ány volt a világ minden részé-
rő1 megjelent Kolping családok zászlóinak
bevonulása. Minket, újpestieket ért az a

Közlemóarck

megtiszteltetés, hogy a színes, gyönyörűen
hímzett, történelmi zászlőnka| _ arneIy az
Ujpesti Katolikus Legényegylet fennáIiásá-
nak öwenedik évforda|őjára 1941-ben
készült _ az egyesilet világi elnökeként, el-
sőként vonulhattam az oltárhoz. Történel-
mi emléknek kiiáró tisztelettel és érdek-
lődéssel készítettek számta|an fotót, hogy a
világ ktilönbóző részein majd bemutassák az
Ujpesti Kolping Család jelképét. tr

Dn Gerber Alajos a történelmi zónhaal
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nadíjszabást, amely szerint két fő díjszabási
egység jött létre szomszédos és távo|sá$ forga-
lomnak megfelelően. olcsóbbá vá|t a fővátos
és Palota közötti utazás.

|894 nyaún a budapest-marcheggi vo-
nalon fekvő Palota állomás nevét Palota-Ui-
pestre keresztelték át.

, Az ingaforgalomban atazók számára a
l.tÁv egy heti időtartamra érvényes munkásje-
gyeket adott ki, melyek napi egyszeri oda-
vissza vtazásÍl voltak érvényesek. 1899. június
I-tő| az addig forgalomban |évő I0% ,os ked-
vezméryx biztosító fiizetjegyeket a MAV visz-
szaélések miatt beszííntette, helyette arcképes
bérletjegyeket lehetett vásárolni. Az állomási
harange|zés, amely a vonatra] va|ő felszá||ást
je|ezte, 1897. május 31-én kereskedelemüg}'l
miniszteri rendelet alapján megszűnt, jrinius 1-
jétő| a váróhelyiségben kiáltással vagy kézi
csengettyíível híwák fel erre az ttazőközönség
figyelmét.

A vasúwona| Íj megá|lóhe1lyel gyarapo-
dott Rákosrendező és Palota-Ujpest között.
Megépítését Rákospalota község saját vagyo-
nábő| feó,ezte. Palota-Uifalu (ma: Iswántelek)
megálló közigazgatási bejár ását 19 0 L . január 3 -
án tartották meg. Aprilis végén már javában
rnunkílkodtak megvalósításán, hatósági átadásá-
ra pedig szeptember 18-án került sor, és más-
nap, 19-én már megállt itt az első személy-
vonat is. Az állomás középperonos kivitelben
készült, peronját az utasok felüljárón kőzelít-
hettékmeg. 1901 májusában kezdődött azIst-
vántelki főmííhely építése, így a palotai lakó-
kon kivül munkásolq később a már izeme|ő
vasúti főmííhe|y alkalmazottai is igénybe ve-
hették az ttj megá|lóhelyet.

A Ny'ugati pályaldvavPalota-Ujpest
közötti távolságot vonaton negyed óra alatt le-
hetett megtenni' a viteldí;. I. osztályon ó0, II-
on 30' I[.-on pedig 20 fillérbe kertilt.

,,Rákospalota-Ujpest''-nek először az
I9O7. májas 1-től érvényes nyári menetrend-

Ujpes t közlekedése a váross á nyl.vátnítás
előestéién, l. tész

1907 augusztvsában a telepü-
lést már két irányból határolta
vasútvonal. Rév is üzemelt a
Duna partjai között a Megyeri
csárda vonalában. és óránkénti

gőzhajó-összeköttetése volt Budapesttel. Sza-
bá|yozottüteldíjrendszetalapjánfuvaroztáka
tehetősebb polgárokat a helyi bérkocsik. Két
villamosvasúti társaság öt viszonylaton közle-
kedtette itt villamosait, sőt űjabb vágánytekte-
tések kezdődtek. Most az 1890-es évektő| a
községvárossá válásáig tekintjük át Ujpest köz-
lekedésének fej lődését, he|yzetét.

Vasúti közlekedés
Az osztták - 1882-től Osztrák-Magy^, _ N-
lamvasút Társaság Budapest-Marchegg irányu
vonala a mai Nyugati pályaudvarból indult ki,
teleptiléstinket Palota vasútállomásnál érintette.
Az erce igyekvő gyors- és személyvonatok mel-
lett a fővárostól Palotáig úrytrevezett mun-
kásvonatok is közlekedtek, Ujpest és Rákos-
palota do|gozői és tanulói tngáztak veltik nap
mint nap.

A vonalat 1891,. augusztus l-jével vette
6t a Magyar Királyi Allamvasutak (MA\D. Az
államosítás során a díiszábási rendszer is meg-
vá|tozott, 

" 
uÁv sieméIy- és poggyászdíiai

léptek életbe, az addig érvényben volt menet-
kedvezmények megszííntek. Bevezették a ző.

Palota aasritólhmós 1894 előtt @otő: Közlekedési Múzeu'm
Archíuurua)
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ben olvashatjuk állomásunkat (az l906.os té|i
menetrendben még,,Palota-Ujpest''-ként sze-
repel). Százévenapi27 vonatpár érintette a te-
lepiilést, ebbő| 4 vonatpár a nyán idény a|att,
május kőzepétő| szeptember közepéig volt
forgalomban. A Nyugati pályaudvar-Rákos-
palota-Ujpest viszonylatban 10, vissza Buda-
pestre |2 vonat járt naponta, a többi ,,helyi''
személyvonat fővárosi végpontjából Dunake-
szi-Alagig vagy Nagymarosig közlekedett, de
volt, amely Párkány-Nánafelé haladt tovább'

189ó. november 3-tól úiabb iránvba le-
hetett gp..t mellett szemé|yszá|lító vbnaton
utazni, ugyanis az ekkorra elkészült 644 méter
hosszú vasúti hídon keresztÍil a Nyugati pá|ya-
udvar és Esztergom között megindult a forga-
lom. Pontosabban: obudáról rnár 1895.
november 17 -tő| közlekedett személyvonat
Esztergomba, csak a vasúti híd munkálataifeje-
ződtek be egy éwel később.

Az újvonal építésére grőf Zichy Nándor
és érdektársai kaptak engedélyt 1894, janvár
I6-án. A Dorog környeki szénbányákés aÍővá-
ros kapcsolata miatt volt fontos a vasúti össze-
köttetés, ezért a főképp teherszá|Iításra szol-
gáló, obuda, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Dorog,
Kenyérmező űtirányú' vonalat g'yorsan
kés?ítették, Megnyitása után üzletke ze|ését a
MAV |átta eI, KenÉrmezőtőI Eszteteomig a
már forgalomban volt Esztergom-Almásfiizitői
Helyiérdekű Vasút vonalán járaka vonatok.

Ujpest szomszédsá gában Budapest-An-
gyalföld állornáson lehetett az Esztergom felé
tartő személywonatolra felszállni. Az állomás
községtinkből nehezen volt megkö ze|íthető,
ezért kezdeményezte az e|öIjár ósáe, ho gy léte-
süljön egy újabb megállóhely közvedenül lakó-
helytink mellett. Ennek kivitelezése csak ké-
sőbb, 1910-ben történt meg, mikor is átadtáka
forgalomnak az Ujpest nevíí megállót.

1907-ben napi három vonalpár jártBsz-
tergomba, egy Dorogi1t ezefi felül vasár- és
iinnepnapokon két vonatpár Piliscsabáig közle-
kedett.

Hajóközlekedés
A megyeri rév aYác és Szentendre felé haladó
főutak között üzemelt. Kikötőhelve a Mesveri
csárda mögötti töltésnél, a folpá jobbpaitján
pedig a mai Piroska utca vonalában Kissing
pusztánáI volt. A közlekedést feltételezhetően
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csónakolg illewe kompok bonyolították le. A
rév tulajdonosa, Ujpest község vállalkozókkal
taftAtta fenn a fotga|mat, a|<sk ezért rendszeres
bérleti díjatfrzettek. Am a rév forgalma kicsi, a
bevétel pedig csekély volt, emiatt az elö|járóság
a bérleti díj beszedése helyett a bér|őt a ,,rév-
edények'' beszeruésére és fenntartására ko-
telezte.

A Boráros tér-újpesti he|5n hajőjfuatot
az oszt:;ák Dunagőzhajőzási Társaság tartotta
fenn. Haj ói áIta|áb an minden év tav asztő| ő szig
kozlekedtek. a nván időszakban óránként in-
dultak. UjpestroÍ átszá||ás nélkiil lehetett e já-
ratra| a Margitszigetre utazni, és összeköttetést
teremtett Obudával, valamint a budai Császár
és Lukács ftirdőkkel. Ahaióállomás a vasúti híd
déli oldalán helyezkedett el.

Bérkocsi.közlekedés
1895-ben 14 számozon hell bérkocsit tartot-
tak nyilván. Az újpesti bérkocsis vá||a|kozók
azonban időnként _ szabá|ytalanul _ több szá-
mozat)an jármíive| is részt veftek a forgalom-
ban, főképp,vasár- és ünnepnapokon. Aliomás-
helytik az l'rpád űt Yáci úti végénél volt, de
1900 november végétőI az ttjKözségháza e|őtt
is létesítettek számukra várakozási helyet.

A kocsisok időnként önhatalmúan á|la-
pítomákmegfu vardíjaikat.Eszabá|s+a|anságel-
kerülése érdekében még 1899 nyarán elkésztilt
az új bérkocsi-ár1egyzék, mely a viteldíjakat
egy- és kétlovas kocsik részéte ktilon-ktil<ln ha-
tátozta meg. A bérkocsist e szabá|y kötelezte a
megállapodott díjtételnek megfelelő idő és űt
végghajtására, időre és időjárásra va|ő tekintet
nélhil' Utasát az elte|t menetidőre figyelmez-

Ujpex hajőóllomósa a aastiti hídr6l nézue
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tétnie kellett, és e célból saját őtáját, i||ewe az
árjegyzéket a kocsisnak kérésre fel kellett
mutatnia.

Villamosközlekedés
1898. decembet 22-tőI iárt a
Y áci űt újpesti szakaszán a Bv
dapestvidéki Villamos Közúti
Vasút (B\ry(\) megyeri vona-
lán villamos, a vasúti híd és a

Zsi|ip utca között. Meghosszabbítása napi-
rendre került, ám a mjniszterihozzájárulás el-
nyerése után csak 1899. szeptember ló-án tar-
tották meg a leendő szakasz közigazgatási
bejfuását, Eredetileg a Székesfővárosi Vízmű
káposztásm egyeri telepéig tervezték továbbve-
zetni, végü| az 1900 szeptemberében kezdő-
dött munkálatok során awzmű' telepen tíI, az
úg'ynevezett Földessy-féle telkekig, a Béla utca
vonaláig építették ki. Atadására december 21-
én kertilt sor. Megállóhelyek az űj szakaszon a
mai Zsi|ip utcánál (korábbi végállomás), a Vö-
rösmarty utcáná|, a Wolfner (ma: Tímár) utcá-
nál, és a Kemény Zsigmond :utcáná| voltak. A
vasúti hídtól induló villamosok Béla utcai
végá||omásáró|vfu akozásnélktilfordultakvisz-
sza, és 15 percenként követték egymást. Egy-
vágányos, kitérős pá|yájak a Yáci úti nyugati
oldalán helyezkedett el. Az áramszolgá|tatást a
Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BIryT)
áramfejlesztő telepe biztosította, de a BVKV
még 1900. ,február I2-én szerződést kötott a
Budapest-Ujpest-Rákospalotai Villamos Köz-
úti Vasút Rt.-vel (BUR\D' mely szerint utóbbi
cég újpesti telephelyeről is kész rendelkezésre
bocsátani a szükséges áramot. 1902 tavaszán a
Kinizsi (ma: Nyitra) utcánál új feltételes meg-
állóhely létesítéséhe z járu|t hozzá a kereskede-
lemügyi miniszter.

1910-ig a villamosjáratok je|zésére szí-
nes tárcsák szo|gáItak, melyeket a kocsik
homlokfalán helyeztek el. Hogy az adott
jfumí3, honnan hová megy, az o|dalső ablakok
fe lett elh elye zeít űtjr ány1 e|ző tábIáWó l lehe -
tett leohzsni. A megyeri villamosok jelzését
egy 1910 kortil keletkezett képeslap a|apján
próbáljuk megállapítani: bizonyosnak látszik,
hogy világos, egyszíníi' tárcsát haszná|tak.
Feltételezésünk szerint a vasúti hídtól a Köz-
ponti városháza irányába járó villamosok
Íehér tárcsáját alkalmazhatták a megyeri ko-
csikon is.

A B\'KV Ny'ugati pályaudvar-újpest_
rákospalotai járatát kék alapszíníi', febér vz-
szintes sáwal ellátott tátcsa jelolte. A Váci út
fe|őI érkező kocsik U;.pesten az Lrpád ít
_Iswán utca-Vasút (ma: Görgey Artúr) utca
vonalán haladtak, majd Palota-Ujpest vasútál-
lomásnál tértek át Rákospalota teriiletére. A
mai SziIág5n utcán továbbmentek, majd a vas-
út szintbeli keresztezése után a palotai Vasút
(ma: Pozsony) utcán kereszttil jutottak el a
mai Kertkö z utcában |év ő v é gá|| omásuki g.

Az Arpád úton a Temető utcánál (ma:
Mártírok űga) kezdődött, majd az Iswán utcá-
ban folytatódott a vonal egywágányű szakasza
(a következő egyvágányí vonalrész Rákospa-
lota területére esett), az István utcában ugyan-
csak egwágányú volt a BURV megyeri vonala
is. A kettő összekötését határozták el úgy,
hog5r az Lrpádúttól a Kirá|y utcáig mind a két
vasút kölcsönösen használhatia mindkét vá-
gárLyt. Az űjabb kettős,ágárryű vonalrész ki-
a|akjtásáva|akét1áratf orga|mánakgyorsítását
v árhatták, Az átépítés kózigazgatási b e j árás át
1901. november 18-án tartották meg' a mun-
kálatokhoz 1902. június 25-én kezdtek hozzá,
átadására pedig október 24-én került sor. Ez-
ze| egyitt az Lrpád úton egy összekötővá-
gá'nyt építettek, mely lehetőséget biztosított
ew, a vasúti hídtói kiinduló, és végig Ujpest
főÍqán haladó, Rákospalotáig veze{ó úi 

"i-szoty|at jndítására. (I.{"- ismert, hogy ezt az
összeköttetést menetrendszerinti villamos
haszná|ta volna.)

A B\.KV rákospalotai vonalán egy
1905-ből ismert menetrend szerint a kocsik
reggel ó és este 10 óra között egész nap 15
percenként közlekedtek.

@olytatjuk...)
A BVKI/ egik F típuni kocsija, mely a Nyugati pólyaud-
aar_Ujpest-kÍkospalata irónyú aonalon jórt
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A Hősök ligete

A Hősök ligete a mai Szent
Lász|ó út' Leiningen Károly
utca, Munkácsy Mihály utca
ésBaiza utca által hatá,ro|tré-

re *lEr szen volt. Bejárata a Szent
Lász|ó útról nvílott. ott. ahol a Corvin utca
futott. Apolt drótkerítés fogta kortil. A térre
csak egy nagy, kovácsolt vaskapun át lehetett
bejutri. Ma ezen a teriileten emeletes lakó-
házak, bölcsőde, óvoda és iskola áll.

A régi szép ligetre talán csak a három-
emeletes házak e|őtt fe|á||ított ,}Iízbe Iépő
kislány'' szobra emlékeztet, Konyorcsik János
19ó5-ben készült alkotása. Ugy nézi az e|őtte
eltertilő nem |étező vizet, mint ahogy én is
csak megállok mellette és elképzelem a régt,
eltíínt gyermekkort. Hová lettek a zöld min-
den árnyalatában pompázőbobokés fák, hol
csiripel most aZ akkori madárw|ág? Iskolába
menet a kert mellett vitt az utam' hazafe|é
sokszor rajtakereszdil. A háboru után pusztu-
lásnak indult, majd teljesen eltíínt a Liget, pe-
dig csak az volt a bűne, hogy a ,,hősöknek''
állított emléket. Azolqlak a hősoknek, a|ák az
első világháboruból már nem térhettek haza
vagy megrokkantak.

A park közepén vo|t az országzász|ő,
mögötte nagy halastó ize híísítette nyáron a
sétálókat, akik a tó feletti fahídon gyönyör-
kodtek a szépségben.

Csodálatos rend és ttsztaság vett köriil
minket, amikor beléptiink a kapun. A parkőr
bácsi, ha talált is néha-néha egy eldobott pa-
pírdarabkát, rögtön Íeltűzte szöges botjfua és
vitte a szemétg5líijtő|be.

Sok látogatója vo|t a Ligetrrek. Ked-
venc találka helye volt a fiataloknak és kevés-
bé fiatal vendégeknek. Mi, úz év aIatiak akkor
csak nagykorúak kíséretében mehetttink a
parkba, de azért többször sikerült belógnunk
valamelyik idősebb barátunkkal. ok hilr;no-
sen akkor voltak boldogok, amikor a szivarfa
hozta a termését. Ez volt a tér egyik legszebb
fája. Nagy levelei nyáron híís árnyékot adtak,
wrága pedig úgy pompázott, mint egy lángoló
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ősgyertya. Termését megszánwa úgy lehetett
szívni, mint az igazi szivart. Annyira büdös is
volt, és még jobban meg is köhögtetett, mint
az igazi. De mi nag'yon büszkén pöfékeltiink,
mint a nagyok.

1945-ben a német, majd az orosz kato-
nák itt szórták szét feleslegessé váit puska- és
ágyútöltényeiket, aknave tő gránágaikat, ame-
lyek egyikének töltete érdekes borowaszappan
formájú, volt. A kertben azért j6kat lehetett
bóklászni. Keresgélni az el|lagyott ,,muní-
ciókat,, . Különös en az ágyígoly ókat s zerettiik
nag.yon' mert szétszedve a benne Iévő ,,maka-
róni'' csodásan használható volt fiistbombák-
hoz és más egyéb veszélyes játékhoz. ő,^n-
gyalunk azonban mindvégig velünk maradt.

A ligetet zá16Bajza utca túlolda|án, egy
kis téren, I944-ben egy német messzehordó
ágyűt á||ítottak fel, alr'* aFőthatfuában á|Iő
orosz állásokat lőtte. ok meg vissza gránát-
vetővel. A'gránáwető szőrása aztán aPázmány
Péter, mai nevén Hárfa utcától egészen a
Horthy Miklós, mai nevén Görgey Artrir útig
rombolt' Nem véletlenül ,,sikerült'' nekiink
olyan sok veszélyes játékszert begyííjteniink.

Hamarosan megkezdődött a tér elttin-
tetése. Széthordták z naw sziklaköveket. Ter-
mőfö|djébőlis került néhány közeli házudva-
ráta, Csodá|t fáit iőtészt elttizelték. l

Az ornógzlíszló a Hősi;k ligetében
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Sándy Gyula újpesti postapalotája

80 éve, 1927. májls 23-án
Iálra eI Sándy Gyula építész,
műe gyetem i tatár kézj e gy é -
vel a ,,M. Kir.- Posta- és
távirdaépület Ujpest VI.

váz|anewét'', amel1mek alapján megépült az
1928. december 18-án rendeltetésének át-
adott postapalota 39 hivatalos helyiséggel és
7 I {ónyt szerné|yzettel.

Sándy Gyula Eperjesen (ma: Szlová-
kia) született 18ó8. július 25-én.KiváLő rajz_
készségét és míívészetek iránti fogékonyságát
édesapj ától' S. Gynrla l(ároly festőmíiv észtől
örökölhette. 1891-ben a Magyat I{lráIy"l' Jő-
zsef Míiegy etemen szet zett. építész oklevelet.
Egyetemistaként az állandó orczágházépítő
irodában Steindl Imre mellett dolgozott,
majd huszonöt évesen Pecz Samu műegyete-
mi professzor tanársegédj e lett, oroszlánr észt
vállalva a Sz1lágyl Dezső téri református
templom terveinek elkészítésében, számos
szerkezeti részletkérdés megoldásában és an-
nak építésvezetésében. 1895-től |9|4-ig a

Magyar KiráIyi e["*i Fekő Építőipariskola
tanáta, |9I4-tőI 1938-ig a Míiegyetem II.
Éptiletszerke ze tj tanszékének nyilvános ren-
des tanára volt. Az építészet: tevékenységhez
taftoző szinte minden tárgyat tanította. Na-
gyon sokáig dolgozott és pá|yázott együtt
Foerk Ernővel, alrc, az újpesti fa és fémipari
szakiskola (ma: Ujpesti Két Tanítási Nyelvíí
Mí3szal<t Szakközépiskola és Gimnázium)
épületét tetvezte. Közösen teÍYezték a brez-
nőbányai (ma: Szlovákia) evangélikus és a
nagykőrösi református templomot is. Mind-
ketten óriási érdemeket szereztek a műem-
lékek felvételében, amelybe bevonták a Felső
Építőipariskola diákjait.is. 1903-ban - 35
évesen _ egészvagyonátfelajánlotta egy szín-
ház tempá|yázatára a középületek magyar
építészekkel való terve ztetéséért folyó kíizde-
lemben, Fellner és Helmer osztÍák építészek
megbízásával szemben. P á|yázott az : ;jpesti űj
községháza páIyázaton is, amelyen ,,IJtolsó
perc'' jeligés munkájával 400 koronás meg-
vételt nyeft.

Sándy Gytlától nem volt idegen a
posta mint kozéptllet tewezése, hiszen 1901-
ben ó terYezte Foerk Ernővel a zágtábiposta
épületét és )óva| később - önállóan _ 1923-
ban a budaipostaházat (Moszkva tér _Krisz-

tina korút). Az újpesti kincstári postapalota
hosszú előkészítő rnunka befeiezéseként
épült meg. Az épület e\ső váz|ata szerint _

mely 1919. októberi keltezésí3' _ a matnáI |é-
nyegesen egyszerííbb homlokzattal, egy
szinttel magasabbra épült volna. Az ép.iilet
meghatároző e|eme volt a telefonközpontba
befutó |égvezetékeket felfogó áI|vátyzat, ami
a további vázIatokon már nem szerepel és
nem készült el a végleges épületen sem. Va-
lószíníísíthető, hogy ami 1901-ben Zágráb-
ban már természetes volt _ azaz|égvezetékek
helye9t a földben vezeftéka telefonkábeleket
* az Ujpestre csak később, az l92a-as évekre
jutott el, elhagyhatővátéve a nem éppen im-
pozáns|á*ányt.

Az épület a|aprajzi I<talakit.asa a telek
szabályalansága miatt eleve nehéz he|yzetA postapalou sarokrizalitja az angtalos címerrel
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elé áIlította a tervezőt. A Lőrinc utca és a
Mády Lajos utca hegyesszöget zár be eg5r-
mással, ugyanakkor a teleknek van eg'y Iswán
űn szakasza is, amely merőleges a Lőrinc ut-
ca vona|ára. A telek minél teljesebb kihasz-
ná|ása, ugyanakkor a minél egyszerííbb épü-
let- és tartószerke zeti I<lalakítás egy teljesen
szabályos Lőrinc atcai szátnyat, eW három-
szöggel Iezárt ugyancsak szabáLyos téglalap

Az alaprn,jzok fejlődese az I9I9. oktűber L-jei ja,saslattíl a
uéglegu - 1927. mójus 6-i _ uóltozatig
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alaprajzú'Mády Lajos wtcaiszátnyat, és a két
szabáIyos szárny között egy enyhén ívelt bel-
ső szakaszt eredményezeít. ^ közönségfor-
galom számára mind az Iswán úti, mind a
Mády Lajos utcai homlokzaton találunk vál-
tozatokat, végül az a mego|dás ,,győzött,,,
amely mind a Lőrinc utca, mind az Iswán út
felől megnyitja a sarkot és egy viszonylag
szíík szélfogón kereszt,il tár1a fel a közönség
számára a felvételi asztalokat.

(Ebből mára csak az Iswán úti bejárat
maradt meg, de a lassan rnár e|odázhatatlan-
ná váIő felúiítás a tervek szerint az etedet'
állapotot fogja hely'reállítani.) Végtil is az
utolsóvá|tozat.alegkiforrottabb,azotosztatíl,
tengelyre szimmetrikus, enyhén kiugratott
sarokrizalitjával (az épület sarkainak kiemelt
homlokzati részéve|) és a telekhatároknál ki-
alakítottteherki-beha jtókkal(árhajtőva|)'

A Mády Lajos utcai_Isnón úti homlnkzat fejl,őd,ese az 1919.
októberi és az 1927' mórciui időszakban
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Homlokzati kialakítását tekintve az
attikafalak (homlokzati oromfalak) motívu-
mai a felvidéki városok házalnak pártázatos
IaalakÁtását idéAk, Ezek a motílrrmok meg-
jelennek szinte mindegyik tewvá|tozatnál, de
Sándy egyéb épületeinél, a zágrábi' majd a
Krisztina körúti postánál, és egyházi épüle-
teinél és templomainál is. Mindez bizonyo-
san nem véletlen, mert Sándyra nagy hatás-

A nronysbakban aégződő zórterkély a Módy Lajos atcai be-
jórat fektt

sal volt szilővárosa, Eperjes és környékének
j ellegzetes motíl'umkincse. IJgyancsak rnin-

den terwál tozatoÍl megjelenik a Mády Lajos

utcai szakaszot |átható toronysisakban vég-

ződő zárterkély, ami szintén je||emző az épí-

tész munkásságára, amint az|átható akijzeIi

vácí evangélikus gimnáziwmvary a kissé tá-

volabbi hődmezővásárhelyi Tornyai János
Múzeum épületén is. Kiilön kiemelésre mél-

tó az épiletsarkán abejárat Íelett elhelyezett
angyalos címer, amel1mek vtsszaáI|ítása a

felúiítás során ugyancsak kívánatos lenne.
Sándy Gyrrla amellett, hogy kiváló

tervező és tanár volt, hosszú életének (1953.
június I2-én,85 évesen halt meg Budapes-

ten) és íráskészségének köszönhetően me-

moárírőként is remekelt. A Magyar Épí-

tészeti Múzeum kiadásában megjelent

Hogyan lettem és hogyan voltam én temp-

Iorn-építő, -tewező és míivezető építész?

című visszaemlékezése nemcsak a sza|cna,

hanem a laikus olvasó számáta is élvezetes

olvasmány. Kidertil belőle többek között,

hogy a református templom tornyán az érc-

kakas miért ,,csikorog élesen'', és az is, hogy

,,a Fótra kijutás [...] elég körülményes volt:

elmenni lJjpestre, a lóvasúti végállomásig,
majd gyalog nekivágni a poros országíton a

ia maáfel, 6ra járásnytra eső faluba [...], majd

sétálni vissza a jó szercncsére bízva ma-

gunkat [.'.], hátha akad egy jótékony szeke-

i9. gazda, aL<l jő borravalóért beszállít

IJjpestre."
A Sándy családnak Budapest I. kerü-

letében a Toldy Ferenc wtca 20. szám alatt

vo|tháza" ahol felbecsülhetetlen értékű do-

kumentum gyűlt össze, de Budapest ostro-

makor a ház taláIatot kapott és benne sok

minden elpusztult. A megmaradt hagyaték

r észeként kertilt a Kulturális orökségvédel.-
mi Hivatal Magyar Építészei Múzeumának
tulajdonába az a terYsorozat és néhány ere-

deti fotó, amelyek a|apján sziiletett meg ez a

cikk ábrákkal együtt.* El

* A cikk szerzője ezúton mond köszönetet

Ritoók Pálnak és Fehérvári Zo|tánlak - a Magyar
Építés".eti Múzeum mrrnkatársainak - segítségükért, a
dokumentációk átadásáért.
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Katliolikus Elet

Az l930-as években Ujpesten,
a 71 000 lakosból 46 000 fő
volt katolikus. Ezen idősza'k-
ban épült l934-ben a Nap ut-
cai templom,1937-ben a Ka-

tolikus Kultúrház, ezidőtájt kezdték építeni a
Kerwárosi Szent Iswán templomot. Ekkor
1eft. az 1928. január 15-én alapított Katholikus
E|et az Ujpesti Római Katolikus Egyházkőz-
ség Havi Tudósítója.

A lap tizenhét évfolyamot ért meg.
1944 októberében a 20 oldalas kiadvány, a há-
borús időben elrendelt takarékossági rendelet
miatt, négy oldalra zsugorodott. Az A5 formá-
tumban, ktilonboző színí3' borítőval megjelenő
folyóirat egyedüli felelős szerkesztője és ki-
adója az első években Csík JőzseÍ apáqlébá-
nos volt. 1934 augusztusá'tő| 1935 novembe-
réigwtéz Csorba odön, 1935 decembefttő| a
megszűnéséig Gerber Alajos* volt a lap társ-
szerkesztője.

A kiadvány cé|ját a Íőszerkesztő, az e|ső
számban, az a|ábbiakban foglalta össze: ,Ja-
nuár dermesztő hidegében új vendég kopog-
tat minden i9tét|e|kii újpesti hívő ablakán - a
Katholikus Elet. Azért jön, hogy a dermesztő
fagyban meleget árasszon: amegértő szeretet-
nek, az örök reménykedésnek, a törhetetlen
hitnek és a természetfeletti igaszta|ásnak é1-
tető melegét' A Katholikus Elet tehát napsu-
gár akar lenni, hogy felolvassza a közönybe
dermedt emberi lélek ridegségét s hajlékony-
nyá és fogékonnyá terye az örök élet igazságai
iránt; harmatcsepp akar lenni, hogy frissítse és
éltesse a hétkőznapi élet sivárságában eltik-
kadt emberi szivet; só akar lenni, hogy kon-
zewáIja a jobb és nemesebb élet utánvágyódó
törekvéseinket; világosság akar lenni, hogy
meglássák az emberek a jócselekedeteket és
dicsőítsék az Ltyát, ki a mennyekben van.

A Katholikus Elet motívumát az U dvö-
zítőnek ama fönséges parancsa adja meg, me-
lyetmennybemenetelee|őtttanitványaihozin-
tézen: menj etek szét az egész u|ágba, s tanítsa-
tok meg minden népet megtarani mindazt,
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amit parancsoltam nektek. A sajtó mindent le-
nyíigöző erejével akar beállrri abba a nagy apos-
toli munkába' mel1mek cé|ja megtanitari az
embereket mindannak megtartására, armit az
ú p"."''oolt. Ennek az apostoli mrrnkának
eszkőzeí a kiilönböző korokban ktil<;nbtizők
voltak. Valamikor tal6n az é|őszó volt az egye-
düli eszköz. Az apostolok ennek erejével hódí-
totrák meg avilágot, s mindaddig azévo|ta do_
mináló szerep' ̂ íg a sajtó mint a tömeghatás
felülrnúlhatatlan eszköze nem jelentkezett. Ek-
kor az é|ő sző másodrangú eszközzé degradá-
lódott, mert bár igaz,hogy például Clairvaux-i
Szent Bernátot néha neg1wen-öwenezer ember
is hallgatta, de rri az a\thoz a százezer és millió
emberhez képest, akik mint e|őfrze(ók az elter-
jedtebb újságokat naponta olvassák. A gondo-
latkózlésnek és tömeghatásnak eme föliilmúl-
hatatlan eszkőzét az Eg5rh6z sem nélktilözheti.
Mindent meg kell tennie az irányban, hogy a
sajtót is mint a legmodernebb és leghataIma*
sabb eszkiizt beleállítsa abba a nagy missziós
munkába, melynek céIja azUdvőzítő parancsa
értelmében Krisztus ország'ának kiépítése a föl-
dön. Ez az elgondolás vezette az Ujpesti Egy-
házkőzség vezetíségét, amikor arra |tatarozta
e| magát, hogy a lelkek gondozásánakbatéko-
nyabb kultiválása cé|jábő| Katholikus Elet cí-
mén havonta megjelenő hitbuzgalmi Ío|yófua-
tot ad ki. Meg vagyrrnk győződve arrói, hogy
híveink megértik az EgrJházkőzség veze(óségé_
nek nemes intencióját, s a vendéget nem h"gy-
iák megfag'nl az ablak alatt, hanem igaz ke-
resztéÍ|yhez illőn beeresztik' hellr| Wnálrják
meg, sőt szűkös kenyeriikből is ;.uttanrak neki
néhány morzsát, nehogy az onzés és nemtörő-
dömség folytán elpusznrljon.''

A borító első oldalán a fejléc alatt, az
aktuális tartalom került közlésre. A belső ol-
dalon az újpesti templomok istentiszteleti
rendje és a plébániatemplom miséinek havi
énekrendje volt olvasható. A hátsó borító
mindkét oldalát újpesti iparosolg kereskedőlq
keretes hirdetései töltötték ki. Egyes szám ára
20 fr||ér, éi e|őfrzetés 2 pengő volt.
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A vezércikket többnyire a Íőszerkesztő
ítta, egy oldalnyi terjedelemben. Gyakran je-
lent meg fuása a váci megyéspüspöknek1 Ha-
nauer A. Iswánnak is. Rendkívül színes és sok-
rétíí kulturális képet mutatnak ezekaz írások.
Jelentős számban voltak katolikus szellemisé-
get tiikÍöző előadásokró| szó|ó hírek.

Az irások rendszeresen foglalkoztak a
munkásság problémáival is. Néhány cím: Egy-
ház és a munkásság; Munkáskérdés-életkér-
dés; Törődjtink a munkásokkal; A'fő fe|adat: a
munkásság helyzetének megjavítása; A városi
munkáscsaládok kérdése.
. Különös figyelmet jelentett egy ér{or-
duló is. XIII. Leo pápa I89I-ben tette közzé
az g'gyház szociális tanítását tarta|maző encik-
Ilkáiát Rerum Novarum címen, mely a mun-
kásÉérdés rendezését is tárgyalja. A szociális
&zé|{t pápa az egész iIághoz intézett. ezen
körlevelében megadja azokat az alapelveket,
amelyek szerint az evangéIhlm, a krisztusi er-
kölcs alapján a szociá|is igazságtalanságok
megsziintethetők, a munkásság és munkaadók
viszonya rendezhető.I932-ben )il. Pius pápa
Quadragesimo anno című körlevelében rámu-

tatott' hogy negywen év múltán sem változott
Európában a munkáskérdés. A materialista vi-
|ágkép kihagyta, hogy az ember az anyags va-
lóság mellett magasabb, szellemi értékeket is
hordoz' melyek az evangéIiumban lefektetett
krisztusi igazságokon nyugszanak.

Visszatéró téma volt a családvédelem,
az 1fiíság helyzete. Mindig jelen volt a liturgi-
kus éwel kapcsolatos írás is. AzEgyházi nap-
tár rovatban rövid gondolatokatkőzóItek az
adott hónap szentjeinek életéről, pé|dájárő|.
Egy-kétvers is helyet kapott' Aversek szerzői
között találjuk Yaúzséji Bé|át, Csík Józsefet,
sőt Ugró Gyrrlát is. A harmincas évek közepé-
től, leggyakrabban, Czuczot István versei je-
lentek meg.

Allandó volt a Nyitott szemmel rovat'
melynek szerkesztője a w|ág eseményeire kí-
vánt katolikus nézőpontból reflektálni. A
w|ágegyház éIetérőI is tájékozattak. Erdekes
olvasmány volt az Egyről-másról címet viselő
Íejezet is. A Hírek rovatban elsősorban a plé-
bániaí életről kapott az o|vaső híradást. Há-
zasságkötésekről is értestilhetttink. Bőséges
beszámolók olvashatók az űjpesa katolikus
egyesületek munkáiról.

Ezen időbe n tlzenegy katolikus egyesü-
let működott Ujpest"',, rrú''t"gy nyolcezer
taggal: Katolikus Nőszövetség (3I7), Katoli-
kus Leánykongregáciő (37), Katolikus Leány-
egyesület (II2), Katolikus Do|goző Lányok
(89), Katolikus Kör (240), Katolikus Legény-
egylet (51ó), Emerikána (Szent Imre egyesü-
let) (250), Credo (fliszek) férfiegyesület (3ó0)'
Rőzsahizér Társulat (240), Katolikus Férfiiiga
(120), Katolikus Akció (5700). Ez utóbbi fogta
össze az egyesiileteket.

A Katolikus Akciót X. Pius indította el
és )CI. Pils I922-ben kiadott körlevele tette
teljessé. 1'932-ben az í:jpesú hívek is csat]a-
koztakehhez a tevékenys éghez, amely minden
politikai párt felett á||t. Cé|ja az eg5rén, a csa-
lád és a társadalom életében a katolikus elvek
terjesztése volt. A világi hívek szewezett' rész-
vételét kjvánta biztosítani az apostoIi munká-
ban. A Katholikus Élet is 

"orr"t 
az akeiónaka

lapja lett. I

*Id. Gerber A]aios (1892.L977) a szerző édes-
Á Katholikus Élet 1937. szeptemberi círnlapja
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IvÁNrwÉ KoNnÁo Gzprre

Berda Jőzsefi A szellem nevében

Július 1 1-e hivatalosan is
gyásznap Ujpesten. A közin-
tézményekre kirűzik a fekete
zász|ót. Ezen a napon emlé-
keziink sok ezer, 1944 nya-

rán származása miatt haláltáborokba hurcolt
újpesti és Ujpest környéki polgártársunkra.

A második világháboru után, 1948. j(t-
lius 25-én dr. Murányi Miklós főrabbi felavat-
ta az újpesti zsinagóga kertjében á||ő mártír-

BBnpe Józsnn

emléknűve t. Az avatáson j elen vol tT1|dy Zo|-
tán köztátsasági elnök is.

' 2007. július 11-én emléktáb|át avattak
IJjpesten: azon azúton, melyen az á|dozatokat
vitték, s melyet az ő emlé|<ttkre neveztek át
gróf Apponyi Albert útról Mártírok útjának.

Berda József tobb versében állított em-
|éket az á|dozato|<nak. Idézzilk fel most azt,
melyben név szerint is megemlékezik néhány
jeles újpesti személyiségről:

A szellem nevében
(Az újpesti zsidó ifúság Friedmann-körének szeretettel)

Ahívő keresztény nem ad feloldást,
lehajtja Íejét, űgy szégyenkezik és tiltakozik.
Mert eszébe jut, mily szörnyíi temető lem
a város: tömeggyilkosság szörnyíí színhelye.
Hová tiintetek felejthetetlen arcok;
munkában, lélekben mindenkép magyarok? !
l{ol, merre enyésztek, igazta|an halálba
taszíBra, ti jobbak:
Nyéki doktor, itteni Karme|iták á|dozatos orvosa'
s te míívelt, okosarcú jogász: Széke|y György

és szegények ttidejét wgyázó Gárdi doktor.
Jő|esz, a lelkes tanát,vagy FischerJenő,
s te kedves jóivó: Miska bácsi, szép britorok
öwös tudósa? S ti is mind, mind.
kik halva is égő vádiratvag1tok!
Ki adhat már néktek elégtételt?
Csak a hívő, emberi lélek, mely hamvaitokból
ezer szinbe pompáző vir ágszőnyeget
sző az ordög által felperzselt,
megfeketedett mezőn is!

Kikvoltak ők?
Nyéki doktor:,dr. Nyé|ii Gorgy orr-fiil-

gége szakoÍvos. az Ujpesti Onkéntes Mentő
Egyesület e||enőrző fiőorvosa, az IJTE orvosa.

Székely Gyö1.gy: dr. Székely György
jogász, ügyvéd. AzUgyvéd Szövetség újpesti
szervezetének elnöke' a Nemzeti Demokrata
Párt helyi szervezetének üg'yvezető alelnöke,
az Ujpesti Napló főmunkatársa, jogtudo-
mányi író.

Gárdi doktor: dr. Gárdi Jenő orvos,
tldőgyógyász. A Kollár-telepen létrehozott

Közlemények

Munkaterápiás Gyóg:yintézet és a Jókai
Tüd ő gondo zó me ga|apít6j a.

Jő|esz: J ő|esz Béla termé szetrajz-vegy-
tan szakos tanár. Gyakorlatilag egész tanári
pá|yafitását (34 évet) a Könyves Kálmán
Gimnáziumban töltötte . Tagavoit a gimnázi-
um első tanán karának.

' Fisc,her Jenő: dr. Fischer Jenő orvos,
fogorvos. Evtizedeken át győgyított Ujpesten.

Miska bácsi: Valószínű|es Sternthal
Miksa, Ujp"'t e|ső gépüzemíi bitorgyárának
alapítőja, a helyi írókés míívészekmecénása. tr

utcai
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Dn. Krusre GyÓncy

Városi élőwlrő,s

A városok kisebb nagyobb
zöld teri.iletei alkalmas helyet
biztosítanak a ktllonböző
é|őIény ek me gtelepedésére.
Különösen a fejlettebb gerin-

ces állatok képesek arra, hogy viselkedésük,
életmódjuk megváItoztatásávaI sikeresen al-
kalmazkodjanak a természetes köriilmények-
(óI nagy mértékben eltérő antropogén viszo-
nyokhoz. Az a|ka|mazkodás eredményeként
benépesiilnek Ujpest kerwárosi részei és park-
iai madarakkal és más gerinces állatokkal. A
.,árosban felharsanó -uJá'd"l ktilönösen kora
táVasszal a madarak páwá|asztásának idején
szárnyaI egész nap. Ilyenkor a hímek énehik-
kel tartják távo| azanos nemű vetélytársaikat
és csalogatják magukhoz a párzásra kész nős-
tényeket. A hangos madárdal eg5,{ajta hang-
fiiggönyként váIaszga el eg1.mástól a hímek
á|taI őrzőtt teriileteket. Lz énekesmadarak
nászidőszakában felzengenek a parkok és ker-
tek, ami esetenként már a körryeken |akők éj-
szakai n1rugalmát is megzavarhatja. Ujpest
sííríín lakott részei koztil ktilonösen I(áposz-
tásmegyer lakói részestilhetnek a madarak
koncertjéből, amikor felcsendül tavasszal a
Farkas-erdőben a madarak messzehangző kó-
rusa. Az emberek egy részét gyönyörködteti a
madárdal, míg mások már túlságosan hangos-
nak találják azt. A' legujabb kutatások derítet-
tek fényt arra a ktilr;nos jelenségre, hogy avá-
rosi zajokhoz a|ka|mazkodva megvá|tozott a
madarak éneke. Egyrészt egyszeríísödött,
másrészt sokkal hang.osabb is lett, ami a városi

zajolJ.tozva|őa|ka|mazkodásegyétte|míi'bizo-
nyltéka. A párjukat csalogató madarak erőteI-
jesebbé váló énektikkel pr6bá|ják meg túlhar-
sogni a város gyakran fiilsüketítő zorcjeit.
Esténként, mikor elcsendesiil a város, a ma-
dá.rda| továbbra is hangos marad, ezéÍt nem
állíthatjuk egyértelmííen, hogy a madárdal el-
|en ágálók *i''d túl"i..ilizá|t városi emberek,
akik még a patakcsobogást is súIyos zajszeny-
nyezésként élik meg.

A madarak városi térhódítása nem te-
kinthető általános j elenségnek, Tlazánk ősho-
nos madárfajai közül mindössze néhány ter-
jeszkedik erőtelj esen a nagyvőr osokban. Ilyen
például a feketerigó, a szarka és a széncinege.
Ntalánossá gban ízt mondhatjuk, hogy első-
sorban a mindenevő, magvakat, gyümölcsöt és
rovarokat is fogyasztó és a magevő madarak
Iehetnek sikeres térhódítók a városban. Ezek
jó hatékonyságga| adják hasznosítani a kii-

|onbaző eredetű táp|á|é|dortásokat. Igaz ez a
feketerigóra és a szarkára is, amelyek a lakott
területeket övező zöld peremvidékek után a
város központi részeit is meghódították. Sike-
res terjeszkedésükhcjz hazzájfuu| a változatos
városi környezetben megjelenő fészkelési
helyek nagy száma és az is, hogy az emberek
előszeretettel ültetnek ktilonboző gyiimtilcs-
fákat ésirágba boruló dísznövényeket' ame-
lyek gytimolcseikkel, magvaikkal és a maguk-
hoz vonzott rovartomegge| táp|áIják őket. A

madarak sikeres áttelelését segítik az ernberek
által kihelyezett madáretetők és a városoi":ban
kialakuló magasabb léghőmérséklet' A vár.ost
övező mesterséges zöld területek terjeszke-
dése nem segíti azonban az őshomos madárfa-
jok túlélését' mert ezek egyrészt csökkentik az
eredeti, termész€tes élőhelyek kiterjedését
mástészt a gya|<ran idegen tájabő| származő
növényeikkel nem képesek biztosítani a kii-
lönleges körülményekhez alkalmazkodott á1-
latok fennmaradását.

Arni az egyik madárÍaj számáta a túlélés
és a terjeszkedés esélyét biztosítja a másík szá-
mára végzetes hatású lehet. A madárfajok je-

Úircx:
Leaelibéka
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lentős része többnyire speciális táp|á|ék igé-
nye miatt nem képes megélni a városokban. A
kedvező frszkelési körülmények és a téli ma-
gasabb hőmérséklet megtéveszti ezeket a ma-
darakat, amelyek megpróbálnak megtelepedni
a városokban. Kikelő fiókáiknak viszont már
nem tudnak elegendő táp|á|ékot juttatni, rá-
adásul a lakott területeken ielentős számbatt
előforduló kóbor macskák vadásznakrájuk és
fiókáikra. N"gy veszé|ytjelentenek a városok-
babűzódő madarakra a ktilonböző Íertőzőbe-
tegségek és vérszivó paraziták, amelyeket fő-
ként a városi galambok terjesztik. Mindezek
a|apján elmondhatjuk, hogy a madarak egy té-
széné| a városban való megtelepedés olyan hi-
bás döntés, amel}'nek végzetes hatása |ehetaz
utódgeneráció fennmarudására. A városi kö-
rülmények olyan ökológiai csapdát képeznek,
1mely kedvezőnek tűnő adottságaiva| magá-
hoz csalja, mafd elpusztiga a madarakat.

A madarak mellett más gerinces állatok
is megjelennek az ember kórnyezetében. A
kétéltűek közül ktilönösen az éjjel akív békák'
mint amilyen a barna- és a zöldvarangy gyako-
riak a kertekben, amelyek {óként a ta|ai koze-
lében élő gerinctelenekkel, rovarokkal férgek-
kel és csigákkal táplálkoznak. Recse gőhang)á-
ról lehet felismerni a ző|d levelibékát. amelv

előszeretettel mászik be kerítésoszlopok és
ktilc;nbciző csövek belsejébe. Az üreges rejtek-
he|y r ezonálótere j el entős en felerősíti hang át,
ami így messzire hangzlk az a|konyai órák-
ban. Az emlősök koztil ktilonösen a lakótele-
peken gyakoriak a denevérek, amelyek töme-
gesen telelnek át az épi|etek padlástereiben.
Ezek a repülő emlősök télen sincsenek teljes,
nyugalomban, ezért iiyenkor is jól hallható
jellegzetes cincogó hangjuk az emeletes házak
környékén.

A siinök is gyakori látogatói a kertek-
nek és parkoknak. Ezeken a területeken kellő
mennyiségű t6p|ái|ékot találnak saját maguk és
utódaik felneveléséhez. A gyümölcsökkel, ro-
varokkal és férgekkel táp|á|kozó tiiskéshátúak
rájának a kutyáknak és macskáknak kihelye-
zett élelemre is, amelyet sötétedés után keres-
nek fel és falnak fel jellegzetes röfógő hangot
hallawa.

A figyelmes szemlélő számos rejtett
életmódú gerinces á|Iatta| ta|áIkozhat a nay-
városokban, de a sikeres példák mellett nem
szabad fi gyelmen kívül hagpu nk azokat a ve-
szélyeket sem, amit az anÚoposén hatások
okoznak az őshonos áilatok élőhelyenek be-
szííktilése és az idegenhonos növényfajok ter-
iesztése révén. !

A gün a kertek és parkok gakori lánganija
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HrnmeirrN Lxszrő

Sza|ay Sándor

Sza|ay Sándor 1880-ban szü-
letett Salgó tafánban, pol gári
családban. Alsó és kozépfokú
tanulmányait követően az
eszes fiatalember a főváros-

ban tanult. A dualista Magyarországon a kö-
zéposztá|y számára az egyik felemelkedési le-
hetóség a jogászi pálya volt, ezért Szalay a
Pázmány Péter Tudományegyetem jogi ka-
rára irarkozott be. Az egyetem e|végzése után
kezdő üg1,védként a főv ár os közelében, Uj pes-
ten telepedett le. }Iamarosan önálló irodát
nyitott az Arpádűt7 . szám alan'

Ugyvédi prakszisa mellett mát a hábo-
ru előtt is foglalkoztattl a politika. Az e|Ienzé-
ki, 48-as elveket hirdető párt tagja |ett'

Az eIső világháborű idején az otosz)
maid az olasz fronton harcolt, huszárfőhadna-

gyi rangot ért el. Yitézségétt bronz és ezüst
katonai érdemkeresztet és Károly Csapatke-
reszt kittintetést kapott

A háboru után visszatért Ujpestre, ahol
figyelme a helyi politika felé fordult. A tanács-
hatalom bukását követően a várost törvény-
hatósági biztos írányította, és csak l922-ben
került sor polgármester választására. Ekkor a
cím megsze rzéséértúvott ktizdelemben Sem-
sey Aladár riválisa Szalay Sándor volt. A 200
Íőt szám|á|ó képviselőtesttiletből (ennek a fele
a legtöbb adőtfizető polgár, úg'ynevezett viri-
lis volt) 119-en voksoltak Semseyre. SzaIay
Sándornak mindössze 7 2 szavazat jwtott, íw 

"I-
esett a polgármesteri tisztségó|, o azonban
nem fordított hátat a várospolitikának. 1925-
b en a képvis el őtestület Íóid.gy ésszé v áIasztotta.
PáIyafltása ettől kezdve összeforrott Ujpest-
tel, még ttibb, mint két évizedig állt a város
szo\gá|atában' Semsey Aladár egyik közveden
munkatársa, a település egyik széles körben
ismert polgára lett' 1930-ban közigazgatási
tanácsnoki címet kapott. Nevét jegyezték a
város határain túl is. Szakmai felkészültségé-
nek köszönhetően Peswármegye tiszteletbeli
főigyésze lett. Emellett aZ Ujpesti Dalkör
díszelnöke, az evangéIikus egyház tanácsosa
volt. FelváIla\ta az Ujpesti Vívó Egyesület
díszelnöki címét, a későbbiekbeÍL az Ujpesti
Szülőotdion Egyestilet társelnöke lett.

Továbbra Sem tett le azonban arról'
lrogy egysz". Újp.'t város első embere lehes-
sen. 1938-ban, Semsey Nadár ny'ugdíjba vo-
nulásakor, sorompóba szá|It a tisztség meg-
szerzéséétt. A képviselőtesttiletben jelentős
támogató táboruvolt, bizonyosnak tíínt, hogy
ő|esi azutód. Pest várrnegye akkori alispánja,
a szétsőségesen radikális Endre Lász|ó azon_
ban más személyt szánt polgármesternek. Sa-
ját hiv atali b e os ztottj át, P ohl S ándor f ő szo|ga-
bírót kérte fel, hogy jelöltesse magát a ttszt-
ségre. Az alispán a jelaIőbízottság elnökeként
_ hata|mával visszaélve _ me gakadá|y ozta Sza-
lay Sándor jelölését. A képviselőtestiilet azon-
ban kiállt saját jelöltje és a városi autonómiaSzalay Sóndnr
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eszménye mellett. Az a|ispánvá|aszu| semmis-
nek nyilváníttatta a Sza|ayra leadott 67 szava-
zatot, íW Pohl Sándor lett a polgármester. A
másodszor is kudarcot szenvedő politikus en-
nek ellenére sem fordított hátatZváros szol-
gá|atának, Az e|ső bécsi döntést követően
Pohl Sándort Kassa város vezetésével bízták
meg. Az Újp"'t"'' helyebe lépő Hess Pál pol-
gármester helyettese, a főjegyző továbbra is
Szalay Sándor maradt.

1940-ben személyes tragédia érte, fele-
sége elhun1t. A kibontakozó háború foko-
ződő aggodalommal töltötte e|. 1944 iúniu-
sában önként lemondott hivata|áró|, és egy
időre visszavonult.

A front közeledtével a város
irányttása egyre nehezebb fel-
adattávált. A szovjet hadsereg
elől a tiszwiselók jó része, így
Hess Pál polgármester is el-

Ujpest mihamarabb kiheverje a háboru okoz-
ta sebeket. Az 19+4-I945-ös tél ar:wzzelbúcsú-
zoÚ. a várostól, a Dunába robbantott hidak
mögött feltorlódó jég miatt a Íolyő kilépett a
medréből. A'víz vtsszahűződásátkövetően meg
kellett erősíteni a gátakat, újjá kellett építeni a
bombízások során romba dőlt és az áradás
által elpusztított épületeket is. Megnyitották
az ővodákat és az jsko|6}at, az életlassan vissza-
tért békés keté|ságásába. A város közigazga-
tása olyan lendületesen lem úrrá a nehézsé,ge-
ke1 hogy a belti gyminis zter,, kifo g ísia|annak,
példaadónak ta|áIta a leg{első határig, é. Ul-
pest megyei várost három más várossal minta-
várossá jelölte kJ" ' 1945 novemberében végre
helyhatósági választásokat tartottak, melyet a
|isgazdapárt nyert meg, 36 mandátummal.
llgyanakkor az eg5rsésfrontba tömörülő 21
szociáldemokrata és 20 kommunista képviselő
továbbra is biztosította a baloldal többségét az
újpesti testtiletben. A városvezető tőtetIen
népszerűségnek örvendett, munkatársai és po-
litikai riválisai is elismertél., hogy szeméIyé-
ben a szaktudás hallatlan munkabírással páro-
sul. Újra vá||a|t kozéleti szerepet is. Az IJTB
ó0 éves jubileumakor a sportegyesület társel-
nökévé, a Magyat Szovjet Művelődési Társa-
s á g alelnökév é v á|asztották,

Az építő munka mellett keserves felada-
tokat is végre kellett hajtaoria. Ekkor kertilt sor
az űgyneuezett B -|istázásÍ\ azaz a közigazgatás
',megtisztításáta,, azon emberektől, akiket

ryúlq"k miatt megb ízhatat|annak minősítettek.
Ujpesten az 504 városi alkalmazott közn| I43
főt bocsátottak el, részben gazdaság1megszorí-
tásolra hivatkozva. Az Ujpestre is nehezedő
szovjet nyomást je|ezte az a tény, hogy 1947-
ben emléLrnűvet emeltek a hős felszabadítók-
nakazlswán téren. Azavató ünnepségen Tildy
Zo|tán köztársásági elnök és Vörös Hadsereg
parancsnokai is jelen voltak. Ezt az eseményt a
polgármester azonbanmár nem élhette meg.

Sza|ay Sándor egészségét a felfokozott
munkatempó, a kényszerpá|yán történő poli-
ikai mozgás és a városáért érzet aggoda|om
teljesen felőrölte. |947. mfucius ó-án várat-
lanul elhunyt. Lz eg'yetlen újpesti pol-
gármester volt, akit hivatali ideje alatt ért a
halál. A megyeri úti temetőben, családi sírban
n1'ugszik. Nevét Sem utca' sem intézmény
nem viseli Budapest negyedik kertiletében.

menekiilt. 1945 januárjában a harcvonal átha-
ladt Ujpest teriiletén. A háboru súitotta város-
ban, a megoldandó feladatok látán már a
hónap végén megalakult az Újpesti Nemzeti
Bizoftság, melÉen a baloldali erők voltak túl-
súlyban. A kommunista és a szociáldemokrata
párt ellensú|yozására egyedül a lasgazdapárt
mutatkozott képesnek, ezért sok polgári poli-
tikus, így Sza|ay Sándor is ennek a páromk lett
a tagja. A település ügyeit, Hess Pál lemondá-
sát követően, ideiglenes jelleggel, dr. Kanizsay
N"gy Imre vitte. A' városvezetői tisztséget
1945. január ujgén töltötték be, ekkor vá|asz-
lotta meg az Ujpesti Nemzeti Bizottság Sza|ay
Sándort polgármesternek.

1945. április 15-én megalakult a képvi-
selőtesttilet. Az Ideiglenes Nemzeti Korm?ny
rend el etén ek me gfel elő ett, a,,v á|asztás me gej -
tés'e nélkiil,, |étrejövő grémiumnak 80 tagja
vo|t. 20-20 tagot delegá|tak a kommunista, a
szociáldemokrata és a kisgazda pártok, vala-
mint a szakszervezetek. A megszá||ó szovjet
hadsereg árnyékában, a képviselőtesttiiet
egyenlőtlen összetétele mellett a tisztségében
megerősíte tt Sza|ay Sándor polgármesterként
behatárolt mozgástérrel rendelkezett. Jellem-
ző,hog5r igazo|ő jelentést keilett írnia a F"gy-
versztinetet E||enőrző orosz Katonai Bizott-
ságnak 

"" 
Újpe't.', a háboru alatt történtek-

rő|, a zsidőtörvények gyakorlati végrehajtásá-
ról. A polgármester mindent megtett' hogy
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Salgó uánínak romjai 19, szózadi metszeteken

Salgótarján, ahol Szalay
Sándor sziiletett, ma Nóg-
rád megye székhelye. Ne-
vét a Salgó (elentése: fé-

r \ff--:] nyes) és a Tarján patakok-
róI kapta. (Ez utóbbi a honfoglaló törzsek
egyikének nevét őrz1). A város a Karancs-
Medves hegység és a Cserhát észak-keleti
nyű|ványai között, kétszázowen méter ten-
gerszintfeletti magasságban helyezkedik el.
A település középkori múlttal büszkélked-
het. Egy közeli magaslaton a 13. százaó má-
sodik felében emeltetett lakótornyot, majd
köré várat a Kacsics nemzetség. Sa|gő várát
a későbbiekben birtokolta Szapolyai, Wer-
bőczy, ma)d I554-tő| a török is. 1593-ban a
keres ztény s ere ge k vis sza*.t:,,ták, és az os trom
során felrobbantonák. Az ettől kezdve rom-
ként magasodó várat 1'845 nyarán Petőfi is
meglátogatta. Erről így írt: ,,TaIán nem volt
Mag.yarországban olyan vár, mely oly közel
szomszédja iett volna a csillagoknak, mint
Salgó. Sokáig ültem romjainak leg{első csú-
csán, tekintetem mérföldeken, lelkem száza-
dokon túl barangolt''.

A'vár közelében, a völgyben elterülő
Salgótarján lassan fejlődött. 1647 -ben ma.
lom és kovácsmííhely volt a faluban, de a la-
kosok |étszámfuől nincs ismerettink. Csak-
nem három évuzed ltőn, 1674-ben készült
az első fennmaradt Canonica Visitato,
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amelyből kiderül, hogy Salgótarjánnak 247
Iakója volt. A Ía|llkózepén állt a ÍLaw) tá9as
plébániatemplom. Az épület, illewe annak
elődje már a 13. század óta ezen a helyen
állt. A plébánia épületét jó áI|apotfuakírták
Ie, amlhez istálló, pince is tartozott és sö-
vénykerítés vette körül. A török háború
utolsó szakasza; ÍőIeg az Í682. évi fiileki
ostrom ezt a kis lélekszámú falut sem kímél.
te, elhagyatattáváIt a település. Egy évtized
múltán kezdődöttmeg azűj)áépítés és a be-
népesítés. A 18. század elején gróf Wolkra
ottó' rnajd a Szluha család lett a fálu birto-
kosa. Tőlük vette meg 1748-ban Jankovich
Miklós septemvir a salgói uradalmat (faluval
egyiitt), s a Jankovich család lett csaknem
egy évszázadig a település fejlődésének, éle-
tének a meghatátozőja. Várossá csupán a
L9. század derekán növekedett, mikor meg-
nyitomák az ir':eni első szénbányát. A ki-
egyezés évében a vasút is elérte Salgótar-
jánt, Gazdasági kapcsolatai a Felvidék
bányaváros aíhoz kototték. J fuási szolgabíríi
hivatal és járásbfuóság mííködött a városban.
A Trianont követő gazdaság1 trauma fej-
llódését visszavetette. A második világhábo-
rút követően erőltetett iparosítás kezdődött
Sa|gőtarjánban. Aváros 1950-től a meg.ye
székhelye lett. A óO-as évektől épült ki a
valamikor modernnek mondott, mára tész-
ben elal-ult központja. [J

Kitekintés



Néhai Teszár Tibor 1925.
november 2|-én lépett be az
Angol-Magyat Cétnagyárba,
melyhez 65 évig kitartó hÍí-

Hatvanöt éoig volt hűséges a cétaawárhoz

_ Edesap1ót a cérnagtór régebbi - s aalő-
színííleg még mai _ dolgozői köziil is sokan jől
isanerték. Hogyan keriilt id,e 1925-ben az ifiú Te-
szór Tibor?-- '- - Apám 1905-ben a Felvidéken szüle-
tett, uradalmi erdész édesapját négyéves korá-
ban veszítette el. Edesanfa őt és három test-
vérét á||ami tiszwiselői frzetéséből nevelte. A
fiatalember Szegeden végezte el a felsőiparis-
kolát, de diplomával a zsebében sem talált
helyben á|Iást. A fővárosban is próbálkozott.
Szerencsén ek számíton, hogy segédmunkás-
nak felvették az Ujpesten épiilő Angol-Ma-
gyar Cérnagyár épí&ezéséte.

_ Jelen aolt szinte az első kapauógóstől.
- Igen, elszegődött, a mai szóval élve:

zö|d mezős beruházáshoz. A skóciai cég á|ta|
megvásárolt terület harmadára a cérnagyát,
harmadára lakások és népjóléti intézmények
(orvosi rendelő, óvoda) épültek' a többi eset-
leges bővíté s cé|jára beépíteden maradt. Hazai
mintára épült nagyobb villa az angoligazgató,
kisebb a maryar társvezető haszná|atáta, két
több lakásos éptilet a cégvezetők, Íőmííveze-
tők r észér e. A beépíteden teriileten a tis ztvise-
lőknek teniszpá|yát, a munkásoknak kuglipá-
Iyát, ÍocipáIyát a|a|atomak ki.

Ekkoriban a Coats és Clark cégnek 64
gyára volt világszerte. Sokáig a cérnát ez az
egyetlen mamut cég termelte a világon egye-
dül. Az újpesti beruházás kon}rét oka a tria-
noni szerződés volt, mely a pozsonyi' szintén
Coats érdekeltségű vállalatot határon kívülre
helyezte.

_ Aztón felépült a gór megérkeztek a gé-, 
pek. Hogan került édesapja a gtÍrba?

- A felsőipariskolában géplakatosi szak-
mát is tanult, ügyesen dolgozhatott az angol
szere|őkirányttásával,snémetnyelvnrdásával

Interjú
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jól boldogult. Kis lépésekkel eg1re feljebb
emelkedett a rang|étrán. Először a ffiríísfo_
nodai majd az előfonodai m(tvezető mellett
gyakornokoskodott. Míivezető lett, utána a
fonoda rész|eg osztá|yvezetője. Kinevezését
tanulás e|őzte meg. I934_ben már megfelelő
angol nyeh'trrdással - hiszen a gyárbanírásban
és szóban az ango| volt a hivatalos nyelv _ a
vezetőség tanulmányútra ktildte Skóciába és
Angliába. Külföldön tanulta meg a cérnafonás
sza|<rnaif orté|yait.Mesélte,hogyazanyavá||a-
latrál már ekkor sokat adtak a környezewéde-
lemre, a gyár hatalmas parkban állt, a sok-sok
fa beültetésével a környék pormentesítését
szo|gá|ták a szakemberek. Itt gyííltek össze a
világ minden tájárő| a továbbképzésre kikül-
dött ,,studentek''. Az angolok szigorilak, már-
már könyörtelenek voltak az oktatásban. Két-
három hétig tanult minden résztvevő egy-egy
munkafázist, de ha ennyi idő kevésnek bizo-
nyult a tökéletes elsajáútáshoz, addig gyako-
rolt, míg tökéletesen nem látta el a soron levő
feladatot. Apám hazaérkezése után kapta meg
az osztá|yveze(ói kinevezést. A biztos egzisz-
tencia birtokában megnősült, három évve| ez-
után születtem.

_ Mi tiirtént a hóboni alatt? Az angolok el-
bagtók az orszógot, de a. gdr touóbbra is létezett.

- Az angol vezetők _ ellenséges hata-
lom állampo|gárai - e|távozttlkkor apámat
bíztí,kmeg a gyár igazgatásával. A munka nem
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állt meg. Jöttek a németek, a háboru ide is be-
tört. Egy alkalommal miniszteriális vezetők
körében jelentek meg a német tisztek, és pa-
rancsba adták, robbantsák fe| a gyár kéményet,
mely a Váci útra rádő|ve valamelyest akadá-
|yozta volna a szovjet csapatok előnyomulását.
Egy magyar főember apám ftilébe súgta, ha-
csak lehet, késlekedjenek, ne robbantsanak'
Igy is történt. Innen is vittek el munkaszol-
gáIatra munkásokat, tisztviselőket egyaránt.
Obudán g5ríijtötték össze őket, később sem
tudtunk meg róluk semmit. Az oroszok szá-
mára is fontos vo|ta gyár, rögtön hadiüzemmé
nyiMnították. A szovjet parancsnok, Novikov
kapitány parancsára fegyveres őr vsgyázott az
apámra, aki fontos ,,nacsalnyik,,, aZaZ főnök
volt. Mindenhova követték, még a templomba
is, de az e||átásárő|gondoskodtak. 1945 tavasza
még természeti csapást is hozott. Az Újpestet
is elöntő jeges ár 64 méter hosszan döntötte be
a gyát kerítését. Yíz aIá kerültek a gépek. Sze-
rencsére két nap alatt levonult a rettenet.Jöhe-
tett a helyre áÍ|ítás. Ezwtán rövid időre, I 9 48 -ig
visszatértek az angolok, egy fiatalabb garni-
túra. Apám a fonoda vezetőjelett.

_ Jött az óllamosítrjs. Edesapja milyen fel-
adatot kapott az állami irónyítóstől?

_ A Rákosi-korszakban a|igváItozott a
helyzete. A gyárigazgatők a szakembert |átták
és becsülték meg benne: apám lojalitása
töretlen maradt a szal<rnához, politikailag pe-
dig nem konfrontálódott. Az angol gépek el-
haszná|ődtak, helyiiket folyamatosan áwették
a szocialista országokban gyártonak. Az alap-
^nyag - a pamut _ is silányult, szahnai|ag még
érdekes is lehetett belőltik minőséget gyárta-
ni. Az akkor szokásos szakmai elismerésekből

kapott is bőven (egy marék vörös csillagot ha-
gyott rám). Baja igazán 195ó után lett, bár
semmi szerepe nem volt a forradalomban. Ak-
koriban jöttek rá, hogy osztályidegen volt,

,,imperialista üg1mök'',,,klerikális reakciós''.
Nem bíztak benne, egyre lejjebb került. Apám
szakmaszeretetét ez nem ingatta meg: tűrt és
dolgozott tovább. Solszor vallott ígyl ,,Ne-
kem ez a gyár olyan, mint maga az éIet, szép
időkkel és nehéz percekkel, jőval, rossza|,
örömmel, bánattal ajátdékozott meg.'' 1965-
ben ment ny'ugdíjba, de folyamatosan tovább
dolgozott négy órában: munkavédelmi fele-
lősként foglalkoztatták. A rendszerváltás után
visszatérő Coats cég mai mentalitással folytat-
ja a régi hagyományokat. Apámat hűsége elis-
m erés éül ny'ugdíj -ki e gés zítés s e l jvta|mazták.
Oregkorában is fegyelmezet1 aszkéta életet
élt. Etkezésben mértékletes volt. rendszeresen
tornázott,99 évesen, 2004-ben hunyt el.

_ Szép emlékeket őriz éduapjóről, Milyen
élményei maradtak gtermekkordbőL hogtan élte
meg ezeket az éueket a gyór.uezető fin?

_ A Fóti út még homokos, sá-
ros volt. Kolóniánk betonfal-
lal volt körülvéve, a ,,splendid
isolation'' jegyében. Mellet-
ttink még búzatáb|a ringott.

Kis gyerekké nt zárt csodavilá gban éltem. Isko-
lába kerülve tíínt ki, hogy 'proli'' környezet-
ben felnőtt ,,urigyerek'' vagyok. Bát ez inkább
csak a tudatomban valósult meg, mintsem
konfliktusosan. Szüleim az űjpesi polgári tát-
saság tagjai voltak: baúta1k lettek a grófi ma-
jorság iszttartója, a jó híríi gyerekorvos, a
szülészorvos, keresztapám a minis zteriá|is Íő -
tiszwiselő. Pajtásaim ezekbő| a családokból
kerültek ki. A &Iegyeri úti elemiben az oN-
CSA telep gyerekei között tanultam. Első bi-
ciklimmel kikerekeztem a Fóti útra' hirtelen
körtilvett néhány túlkoros kamasz. Alighanem
,,einstand'' lett volna belőle, ha meg nem szólal
egy rekedt hang: ,,Ezt ne bántsátok, ez szokta
megcsinálni a számtan leckémet!'' T alán az eh-
hez hasonló élmények miatt lettem mai szóval
szociálisan érzékeny, kiváltságellenes.

_ Milyen emlékei uannak tanulmányairíl?
- Paradox módon ió idők jártakránk. A

Lőrlnc utcai polgári fiúiskola tantestiiletét re-
akciósnak minősítették, és büntetésből egyben
vágtákki Megyerre. Nagyszeríí tanán kar volt,A Cérnagór igazgatói aillója
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dacból egyihik sem adta fó|w|á'gnézetét, peda-
gőgqai módszereit. A Könyvesben is hasonló
helyzet fogadott. olyan tanáraink voltak, akiket
jó nevíí pesti iskolákból tiltotak ki' Az Evan-
gélikus GimnáziumbőI, a Szent Margit Gim-
náziumból, egy ''megtévedt'' még az (tjonnan
alakult Lenin Intézetbő| is érkezett. Yllágnéze-
tiink, hazaszeretetiink a|aktása szempontjából
meghatár ozó egyéniségek voltak mag5rartaná-
raink dr. Kicsi Sándor' dr, Ze|enkaMargit, de
mindenekel őtt osztá|lJÍőnöktink, Pacorné Gu -
lácsy Klára. Ktilföldon tanult, olasz-német sza-
kos, fess és szépreményíi fratalasszony' Pacor
Ernővezérkari ezredes felesége. Férje a háboru
során Gulagra keriilt, nem tudott róla semmit.
''osztályidegenként'' így kertilt ki Újpestre,
ahol a német mellett oroszt kellett tanítatlsa.
Mekkora lélek kellett ahhoz, hogy elsajátítsa a
megszállók nyelvét, ráadásul szakszerííen és él-
vezetesen tanítson benniinket rá! (Pacor ez-
redes 195ó-ban szabadu|t, az érenségi banket-
tiinkön találkoztunk vele.)

_ Milyen szakmdt uólnsztott, kiiuette-e
éduapjít?

_ Nem volt ellenérzésem a műszaki tu-
dományokkal szemben,,de alkatilag a humani-
órák jobban vonzottak. Erettségi utÁn a Chino-

in gyógyszergyárban helyezkedtem el, és ve-
gyésztechnikus lettem. Az igazi megoldást az
hozta, hogy sikerült a csomagolástechnikai la-
boratóriumba jutrom, ittmár a formálq színek,
idegen nyelvíí feliratok váttak tám _ jobban az
én világom. Meg is maradtam ennél a szakerü-
letrrél _ fé|lg mííszaki, félig esztétikai téma-
tertileten' A' győgyszeriparban, sza|<tntézetb en,
majd kozmedku-házartáwegyipari csomago-
lástechnikában teljesedett ki a munkám. Tanu-
lás helyett bizony szív esen rujzo|gaftam, színez.
tem, vagdosgattam h mindenfélét. Apám gyak-
ran korholt ,,N€ nudlizd eI az idődeq sosem
lesz belőled semmil'' Ehhez képest űgyhozta a
sors, hogy harminchat év munkaviszonyból
harminckettőig a nudlizókészségemből éltem.
A szakrnai csúcsot a Caola csomagolás Íejlesz-
tési osztá|yának vezetése jelentette. 1995 őta
vagyok nyrrgdíjas. Mamár nincs Caola és nincs
ilyen szalirna. Ny'ugati gépek, kiváló minőségű
anyagok, dokumentációk állnak rendelkezésre,
holvannak már a ,,rég7 szép idők'' , amikor mos-
toha kortilményekből kellett szaktudással és
igyekezettel kihozni valamit! Tehát: szerencsés
korban születtem és éltem. Jőházasságom,há-
rom okos felnőtt gyermekem és hat szép uno-
kám teszi teljessé az életemet. !

Ujpesti Céruaglór, fonoda az 1950-es nekben
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Könyvek Ujpestről

A' százéves városnak ál-
lít emléket az a nagyala_
lni, elegáns kötet, amely
több mint neg.yven
szerző irását tatta|maz-
za' Az Estók János tör-
ténész által szerkesztett
kézikönyw Jolsvai And-
rás szeméIyes hangú be-

y ezető publicisztikája után Ujpesthez k.itoao
szakemberek és helytörténet-kutatók tanul-
mányait frízi egybe. A városépít észettő| aköz-
lekedésig, a legjelentősebb gyáraktól a kultú-
ráig tart az ív, amely áthidaIja egy évszázad
történéseit. Mégse gondolja az olvaső, hogy a
szó hagyományos értelmében tudományos
könyvet |apozgat, hiszen szinte valamennyi
írás arró| tudósít, hogy hús-vér emberek: arisz-
tokraták, kereskedők, ipari munkások, míivé-
szek álltak Ujpest fejlődésének hátterében. A
kötet ktilonleges értékét növeli, hogy valameny-
nyi íráshoz válogatott archív fényképfelvétel
vagy illusztráció társul. A tanulmányokat for-
rásutalás egészía ki. A kötet végén a szerzők
rövid szakrnai é|eraiza is olvasható.

Hirl.\d{r{:{ l-{$zLT

HÍRBs
ÚJpssrlpx

Ismert a szerző és isme-
rős a kötet címe is, hi-
szen Hirmann Lász|ő
áI|andő szer zőj e Értesí-
tőnk Híres újpestiek cí-
mű rovatának. A lapban
megjelent portrék
újabbakkal kiegészülve
- e köryvben időrend-

ben követik egymást. Az e|ső é|etrajz Fekete
János grőfé, aki egy évszázadda|Károlyi Iswán
előtt Fót, Palota és Megyer birtokosa volt, az
utolsó Kósa Pálé, a|<tt az Ujpesti Forradalmi
Bizottság elnökeként 1959-ben kivégeztek.
Harminc kiilonleges sors, harminc személyi-
ség követi egymást, s melletttik _Báze|tő|Los
Angelesig, Gyrrlától Sárospatakig _ harminc
o|yan hazai illewe külföldi település, amely
Uj p esten kívül me gha tár ozta élettiket, pá|y á,ju-
kat. Minden szeméIy mellett grafika vagy fotó-
portré is szerepel a kötetben. Az olvasmányos
súlusú,tartalmában-f ortnájábanegyarántigé.
nyes összeállítás máris folytatásért kiált.
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Sokan Mőricz Zsig-
mond Rokonokjához
hasonlítják Babits köny-
vét. mások az 1910-es
évek Ujpestjének kulcs-
re gényekén t targák szá-
mon. Tény,hogy ,,aIá-
pok és panamák i|ága,,
_ azaz a kisvárosi bel-

terjesség, az összefonódások és a korrupció
ebben a regényben is megjelenlk. Az író több-
ször is kijelentette, hogy a |étező helyszínek-
kel vagy személyekkel való hasonlóság ,,|<lzá-
rő|ag a véletlen műve''. Babits tanárként I9II
őszé(ó| egyetlen tanévet töltött lJjpesten, a
város néhány éwel később ihletadó témája
lett. A regény l923-ban az Atheneumnál je-
lent meg könyvalakban. Erről a kiadásról ké-
szült a mostani reprint vá|tozat, ameIyhez
Sipos Lajos irtltőszót. Az írás napjaink olva-
sóihoz sző|va segít megfejteni és nevesíteni a
regényben feltíinő helyszíneket, Ujpest kora-
beli városvezetőít, illewe a város néhány
híres-hírhe dt po|gárát.

Mindhárom kötet Ujpest onkormány-
zatának megbízásából a Kossuth Kiadónál
jelent meg. Megvásárolhatók az Ujpesti
Helytörténeti Gyííjteményben (Berda J őzsef
u.  38.) .

Uj -Megyer első hegybfuqa
A Közművelődési Kör tagjai az Ujpesti Város-
napok keretében, augusztus 3I-én avatták fel
Tóth Béla szobrászmíívész munkálát, Milden-
berger Márton, Ujp"'t (Uj-Megyer) első
he g5rbir őja tis ztel etére készített. dombormíívét.

Liszt Ferenc újpesti emlékhelye
Szeptember 2-án ünnepélyes keretek között
avatták fe| azt a márványtáb|át, ame|y Liszt
Ferenc újpesti látogatásának á||ít emléket. A
míivész dr. Varga Ferencnek, az állatorvosi
sebészet első profess zorának il|ájában, a Y é-
csey utca I20. számúházban lépett fel. A tábla
alkotói: N"gy Káro|y és Nagy Edit szobrász-
művészek.

Szeotemberi számun}ban az I., 5. és 7. oldalon
:, ,'..látható fotókat az tJjpesti He1ytörténeti Gyííjtemény

bocsátotta rendelkezésünkre'

Hel,ltörténeti hírek


