Dehiszen ezek itt már a hetvenes évek!Konszolidáció a
javábőIl Az épiileten (melynek történetét. ha vázlatosan
is, végigkövettük itt, az idei címlapokon)
persze nem látszik meg, ugyanűgy á7l,
rezzenéstelen arccal (mondjunk inkább
homlokzatot), de ez nem is csoda: az ujpesti városháza addigra annyi mindent
látott már, hogy meg se rezdült, bármi
kerüliön is a szeme elé.
Itt, egyébként,egészenbékésa kép,
tágas a tér, csöndes a világ. Földszintes,

kisvárosias. Egy-két autó, bicikli, gy^logosok, növények. Valahol, a kép mögött, a városháza lépcsőjénegy fratal pát
siet lefelé:úz percesincs,hogy kimondották a boldogító igent. Ijedten-büszkén'
fogják egymás kezét.Rövidesen feltíínnek
majda kapu előtt, elkészülegy fotó, azifiít
ara messzire hajítja csokrát. Nem sejtik
még,mit rejtakóvetkező három évtlzed',
mosolyuk megmerevedika lassan sárguló
fényképeken.
Jövőjük múlttá lesz, része
egy ktilönös város múltjának. n Jolnai
Andrós

Száz évetörtént...

Az újpesti saitő 1907. negyedik negTedévi
ításaiból idézünk
,,Alig pár hete' hogy Ujpest a
rendezett tanácsuvárosok közéemelkedett,máris e|égerőt
érezmagában,hogy czéIszeríí
és szükségesközintézmények

,,Parczel|ázás Ujpesten. A délről Budapest székesfővár os határ a, keletről a budapestujpest-rákospalotai villamosvasut pályateste,
nyugatról pedig a jelenlegi községi temető kerítéseáltal határolt és4330 négyszógöLkiterjedésíítemetőterület telekkönyvileg Ujpest
és közmüvek létesítésévelés fejlesztésévela
város közönségének szellemi és anyagi j6|étét község, mint erkölcsi testíilet tulajdonába telelőmozdítsa. Az ujpesti polgármester e czéIbő| jesen ingyen tehermentesen és minden szolarra kéri szegedi ko||égáját, hog5, az ottani
galmi korlátozás nélkiil megy át. [...] Kijelenti
kozintézmények és közmüvek létesítésére, U;.pest község képviselőtestíilete, hogy ezze|
Íentartásáraéshasznosításra vonatko ző terveaz adománnya| grőf Károlyi LászIő minden
jöveket, szabá|ytendeleteket' programokat,
i vagy hozzájárúási ésfentovábbi iskolaépítés
delmi kimutatásokat bocsássa rendelkezésére. taÍtási kötelezettség alul ebből a telekfeloszA polgármester természetesenkészséggelbotásból kifolyólag mentes lesz' [..'] Tekintettel
csátja Ujpest rendelkezésétea szükséges adaarra,hogy a jelen alkalommal a városnak temp.
tokat s az esedeg tanulmányozás végett Szelom, paplak ésiskola czéIjaira,ugyszintén tegedreutazósza|d<özegekka|auzolásáró1isgonmetőczé|oha adományozott teriilet az összes
jelenleg szóban forgó vagyis: 1. a Vasut utcza
doskodni fog.'' (Ujpesti Közlöny, október ó.)
menti; 2. a Gyá|i-tó menti; 3. a Karácsonyi,,Kossuth Ferencz az ujpesti iparosokért. A kereskedelemüsyl miniszter az ujpesti
kerti parczellázás czéIjaira,illewe annak alkalállami Íaipari szakiskolában (Arpád rit 131.) mából adományoztatott' a városi képviselőszaktanárok vezetése mellett f. év november
testtilet kijelenti, hogy ezen területeknek bárhavában ácsok, lakatosok, kőművesek ésaszta- mikori parczel|ázása a|ka|mából a fenti czjmelosok részérektilon-ktilön tanfolyamokat renken további területek ingyenes szo|gá|tatásár a
dez. A tanfolyamok részben mesterek, részben
parcze||ázó telektulaj donos nem kötelezhető.''
(Ujpesti Közlöny, november 24.)
pedig segédek részérenyílnak meg és 4-5 hónapig tartanak oly időben' amikor iparosain,a{z ujpesti m. kir. á||ami polgári |eánykat a kenyérkeresettől nem vonják el. A taniskola igazgatőságáná| a nm. vall. és közokt.
folyamok |átogatása díjmentes és tekintettel
Miniszter úr rendelete folytÁn az ujpesti áll.
azon czé|jakra, hogy városunk iparosainak
polg' leányiskolában felnőttek számáta iparműszellemi és gyakorlati képességét őhajtják
vészea tanfolyam nyílt meg. Ezen tanfolyamon
emelni, résziinkről is kívánatosnak tartanók,
a je|entkező nők e|sajáúgák a bársonyvasalást'
ha azo|<raminél nagyobb számban jelentkezfaégetést,bőr- és egyébdíszmunkák készítését.
nének.''(Ujpesti Közlöny, október 13.)
Tandíjnincs.'' (SzabadHon, december 1.)
,,A Palota-Ujfalun \étező államvasuti
,,Az ujpesti Világosság páholy épülete
teljesen elkészülve vár1a a felavatást. Az épít- főmíihe|y telephez vezető szárnyvonaI, va|akezés a nyár folyamán indult meg és Földes
mint az Ujpest belteriiletén a Mária - Osz építész
vezetésemellett ugy belső berendezés, Viola - Széchenyi _ ésVasut utczákon át épímint ktilső kiképzésdolgában, a legmagasabb
tett körforgalmi vonal f. év deczember 18.án
igényeket kielégíwe már teljesen készen áll. A
megejtett míítanrendőri bejárás után f. é.deszabadkőművesek Lőrinc-utcai szerénv. de siczember 19-én adatik át a körfor.ga1omnak.''
(Szabad EIon, december 22.) (osszeóllította:
került hajlékával eg5r szép középületót nyert
(Ujpest,
Szöllősy Marianne)
Ujpest város.''
november 17.)
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Ujpest közs ésséalaku|ása1831-1849
Mildenberger Márton budafoki származásű kocsmáros
1831-ben engedélytkapott,
hogy a pesti határkocsmaközelében,de már a Károlyi uradalom tertiletén,a GyáIi patak torko|atatáján
sór(ózdétéskocsmát létesítsen.
A Mildenberger-félesofiőző a későbbiUjp"'t első háza lett.
1831-benazonban- a jelek szerintugyancsak
_ egy másik
Mildenberger kezdeményezésére
településis alakult a káposztásmegyeripusztán.
A Dunától északkeletiirányban egy alacsony
homokos dombhát húzódott.Ez kortilbeltil a
mai Váci út,Megyeri út,Fóti út ésAttila utca
közötti terÍiletnekfelelt meg, ésközpontja a
mai Barossutca lehetett.Az uradalomezt a rerületet kihasította a megyeri pusztából, és
1831.április 15-énvá|Ia|koző|nakadta 32 év
időtartamra szőIőteIepítés
céljából bérbe.262
{ertá]ryt(egy fertály = 400 négyszögöl) osztot-

KÍrolyiIstuángrőf (Carl Goebel
litogrófiója)
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tak szét39 bér|őközött. A legnagyobb sző|őterület Mildenberger Mártonnak jutott:30 fertá|y, azaz 12 000 négyszögöl. Az új telepesek
mégabbanaz évbenhegyközségetalapítottak,
amelyneke|sőbítá1aMildenberger lett. Aszőlőhegyet a földesúrról (IGrolyi Iswán gróf) Istnevezték'1833-banpedig felépívánheg'ylrrek
tettékSzent Iswánról elnevezettkápolnájukat.
Az 1810-esévrizedbenaKá,ro|y grófok
nagysurányi, Nyitra megyei birtokán a Lővy
amel}trekvezecsaládtalpbőrüzemetlétesített,
után 1823-banLőwylzsák
tését apjaha|á|a
vetteát. Testvére.Bernátüszont 1825-bensógoráva| együm Komáromban létesíthasonló
üzemet.Bernát ötlete volt, hogy a teswérekhe|yezzék6t ,,gyán:kat''Pestre,ez eIéazonbanaz
ottani bőrös céh akadá|yokatgördített. Bár
NagysuránytaKfuo|y teswérekI827-esosztozásánálKárolyi Lajos kapta,a káposztásmegyeri
Károlyi
pusztaviszonta fóti uradalomrészeként
Iswánnakjutott, Fóton az aBurg Károly volt a
iőszágkormányző, aki valamikor Nagysurányban volt gazdaiszt,ésalaheza Lőwy teswéreket
Igy azután a Lőwy-féle
Szoros szá|ak Íí3zték.
került.
sörfőző meIIé
a
Mildenberg-féle
,$yár,,
emlegeegyaránt
Qpest,,a|apitőjaként,,
tik Mildenberger Mártont ésa Lőwyeket. Nézettink szerint nem választhatjukel őket egymástól:Mildenbergerérdemenemcsakaz,hogy
ő építettefel Ujpest e|ső házát, hanem az is,
hogy ez jól menő sörfőző iizem ésvardéglőis
v-olt,ami viszont biztosítottaa kétNyitra megyei kereskedőtőkéscégjőszemíj'vezetőit, hogy
ittkockázatrnentesená||íthagákÍelvállalkozásukat. Lőwyék nélkiil viszont nem növekedhetett
volna meg hirtelen a telep lakosságanagysuráéskereskedőknyr ésmás zsidó kézművesekkel
is társultak.
kel, akikhezrövidesen keresztények
A kialakuló telepet eleinte ktilönbozőképpen nevezték:Kismegyer, }(áposztásmegyeri Uj Gyarmat,mígvégülazU)pestnévvált
á|talánossá,amelyet va|ószínű|eg_ ezzel programotis adva_Lő,ylzsákta|á|t ki. A gyorsan
Íej|ődő te|ep házulajdonosainak 1837-ben a
jogot is átengedte:ez ésa
földesúr azíta|mérési
hivatásos kocsmárosok nagy száma Ujpesten

Tanulmóny

azt mutaiq hogy mind a kirándulók, mind"a
helyi lakosságszámanőtt.
1840 elejénaz uradalom ósszeírásamát
15házbirtokostés29 zse||érttiintet
fel.Más fortások a|apján1840 elótt 40 férfrramaradt adatunk. (oket ismerjiiknévszerinta forrásokból.)
Köztilük négyenmég 1840. január 1-je előtt
meghaltak.Az adatoknem teljesek,sok adathiány.lk' ígypé|dádnyolc személyrrekcsak a nevétismerjük.A vallási megoszlásmutatja,hogy
a zsidók nagy Szerepeellenére,a pestinélkisebb
megkötöttségí3,
e|érhetőségek
másokrais hatottak.332 férfikciztilcsak 11 izrae|ltavallású'
Különösen érdekesa szánnazáshelyésaz e|őző |akhely ktilönbsége.Származási|agazismertférfiak
egyharmadakülföldi, egy másik harmadapedig
a Felvidék nyugati részérő|származott. Ezt
zömében a nagysurányizsidók tetrékki, a lakosságegyötöde ebből a helységbőlszármazott.
Ezze| szembenaz ismert férfiakkétharmadának
Pest vagy annakközvetlen kornyeke vo|taz e|őző la|dle|ye;azaz Ujpestre főIeg a fővárosban
nehezenboldoguló személyekköltöztek. Nem
érdektelen
foglalkozásimegoszlásuksem.S foglalkozásukról -ismertférfiakközel kétharmada
iparos,eg1negyedepedig kereskedővagy kocsmáros volt. Az iparosok között a Ía-,bőr- és
épí(óiparra|foglalkozók számavolt a legjelentősebb, ami egyrészta Lővy ésNeuschlosscégekmííkódéséve|,
másrésztaz ú;.település
okoztaépítési
konjuktúrávalvolt kapcsolatban.

Bár az uradalommár korábban adott ki
valamennyiháztulajdonosáraérvényes
rendelkezéseket,mégisa közte és az újpestilakók
kö zti jogviszonyt v aIőszínűleg egyéniszeruődések szabályozták.Ujpest ésa tőle mégfiiggetlen Iswánhegyaddiglegelőterületkéntcsakminimális jövedelmet hozott, most aZiswánhegyi
sző|őkután évi851 forint bértkapott,mígUjmeg-yer(Ujpest)után 1839-bentb95 foriirt 40
jövedelemhez jutott.
|<rajcár
Az újpesti házépítők közül nem mindenki telepedettmeg a ))WaÍÍnaton,,.
Ta|án a
háziurak fele pesti polgár vagy pesti lakos volt,
akik felismerték,hogy az (ljpesa házépítés
kedvező tőkebefektetésilehetőség számukra.
Többlakásos házakat emeltek, ahová jogilag
zsellérkéntköltöztek az Ujpesten szerencsét
próbáló kézművesek,
kereskedők.
1840 tavaszán az tltadalom vezetősége
elérkezettnek
látta az időt arra,hog5ra telepüjogviszonyait
lés
pontosan meghatározza.Az
eddig egyedi megállapodásqkbBnmeghatározott jog\,lszonyokatáltalánosította,ezenfelül a
község lakóinak kor|átozott autonómiát biztosított.Bár formailag szerződésjellegií,a va|őságbana község éslakosaijogainakéskötelességeineka földesúr által egyoIdalúan
megállapított összeírásaaz I840-es újpesti,,a|apító|evé|,,.Lényegeaz uradalom feudális földesúri
jogainak erőteljes biztosításaegyrészt,másrészt
gazdasá$térennéhányolyan rendelkezés,
me-

UjpestQ,{eupatb)ésa környező telepiilések
I852-ben, Pest'Buda, Ób,dn a kfunyéke
(észlet)
térképe
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lyek inkább a kapitalista fejlődés irárryába erre annál is inkább sziikségevolt, mert a többi szerződésipontban viszonylag haladó jellegű
mutatnak.
A földesúr ugyan kiosztotta a háztelke- rendelkezések meghozatalára kényszerült. Kiket, azonbanfenntartottatulajdonjogát,ésévi mondja az áIta|ánosipar- éskereskedelmi szabértkövetelt meg a telekután. A feudálisstruk- badságot, bármely gyár a|apítását vagy ipar
túrábaaz újpestiekformailag mint majorsági gyakor|ását minden megkötés nélktil engedé|yezi, e\d|tja a céhek alapítását ésaz ipanmegzsellérekilleszkedtek be. A feudális földtulajdonnak,,szerződés,,általi elismertségével szorítő kiváltságleveIek szeruését.Gyorsított
bírői el1árásthoz létre adósságügyekben, hogy
tudta biztosítania Károlyi család,hogy 1848ezá|ta|is könnyítse a hitellelehetőségeket. Az
jobbágyfe\szabaóítás
sem
változott
után
a
meg a jogi helyzet, ésa kapitalistaviszonyok iparos-kereskedő jelleg fenntartásának céIja
magyatázza azt az intézkedést,hogy csupán
Ujközött is élvezhetteaz újpestibevételeket.
pest ugyan községi önkormányzatot nyert, belielkeket osztanak ki, ktilsőségeketnem. Valazonbanaz e|öIjáróságot csak az urada|omje- lásra és nemzetiségre való tekintet nélktil enliiltjei közttl vá|aszthatták,a községi közgry3lé- gedé|yezi bármely házbirtokos b evá|asztását a
senviszont a vétójogoté|vezőuraságiképviselő községi vezetőségbe(amennyiben az lraság jeelnökölt. A községi bíróság csak egészenkis lölte tisztére).
A lakosság ugyan hihetetlenül nagy
ügyekben volt illetékes,nagyobb adóssági
ügyekbenmár a földesÍtráItaIkinevezettegyes- fluktrrációt mutatott' aZaZ worsaÍLcserélődött,
A lényege- az emelkedés ténye mégis nyiIvánvaló. M.gbíró (azuradalmi ngyész)íté|kezett.
sebb ügyek azonbana földesúri úriszékhatás- nőtt aházak szám is. 1839-ben 13, I842-ben
pedig már 28 házbktokosról olvasunk, ez nytl'korébetaftoztak.
Mint látjuk, a Károlyi-uradalomvezető- vőn a ,,szerződés,, hatására vezethető viszsza.
ségegondosanügyelt a földesúri jogokra, és Egy 1852-eskimutatás mfu 53 házrő| tud'

Á nagkórolyi grőf Kírolyi csalóil círuere.1712-bennyertek
gnifi címetKírolyi Sónd'orQ669-174j) réuen
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A kézművességstruknir á,jábanis váItozás
következett be. A faipar (amely nyilván a Neuschloss-félefaanyag-kereskedelemmel is összefiigg) nemcsak megőrizte, növelte is arányát.
Erdekes anlházat: ipar hirtelen megugrása, ami
részben a lakosság helyi ellátásából is következeft, devalószínűbb, hogy elsősorban a pesti vásárok, illewe megrendelők számára dolgoztak.
Érdekes, hogy a bőriparban foglalkoztatottak
számaugyan nőtt, de arányszáma erősen csökkent, ami talán azt jelenti, hogy a Lőwy-Íé|e
gyi.l-egye|őre eltudta nyomni a konkurenciát.
A kézmíívesekzömé önálló kisiparos
a céhekből kiszorult konTöbbségükben
volt.
tárok, akik mesterjoghoz nem jutottak. Ujpesten, amennyiben volt saját munkaeszközük, a
,,szerződés,,értelmében'szabadon gyakorolhatták iparukat, minden hivatalos megerősítés
nétkiil mesterként do|gozva, még _ amennyiben erre módjuk volt - legényeket ésinasokat
is foglalkoztathattak. Ezek az újpesti ,,kontároll' főleg Pestre dolgoztak. A fésíísök,gombkötők, kárqakészítők nem élhettek volna meg
a pesti piac nélkiil.
Természetesen nem volt minden Uipestfe szakadt vándorló mesterlegén;rnekarra
lehetősége,hogy itt mesterré vá|jon, kÍilönösen

Tanubnóny

nem olyan iparágakban,ahol a munkaeszközük
beszerzése
nagyobb összegbe került. Ezek az.
után éppúgylegényként,
majdnem azt mond- .
hatrri fizetett bérmunkásként
helyezkedtekel,
mint a városokban, sőt a helyzettik tulaidonképpenmégrosszabbis volt, hi,".' a céírek
igaz, egyr'egyengülő _ összetartó ereje is hiányzott,Számuk igen magaslehetettQpesten,
hiszen nem ritka a két-háromlegénytalkalmazó mester.A községgéalakulásutáni első évtized viszonylag gazdagon fennmaradt peres
katanyagában szinte állandóan szerepelnek.
Egyrészta forrásokvilágosanmutatják,hogy a
mesterekéslegényeikkcizti régi,feudálisjellegí3,patnarchális
kapcsolatUjpestenmár a múlté,Azoka mesterek,akik pedig egy-kétévemaguk is hozzájukhasonló vándorlegényekvoltak,
űg5rzsá|<rnányolták
ki legényeiket,ahogy tudták. Igyekezrekvasárnapis dolgoztatri,uzsorakölcsönnel tettéktönlre őket, visszatartották
bértiketstb.Néhaméga legényekkelellenséges
községi bftőság is kénytelenvolt intézkednivalamelylegénysérelmemiatt.Ami ktilönben teljesenérthetőis volt, mert előfordult, hogy a legények jogos sérelmükérterősza|<ka|
vettek
maguknakelégtételt.
Az uradalom ezértis igyekezettaz iltlevéllel, bizonyttványokkal nem rendelkező,
szökevény, megbízhatadanegyénekbevándor|ását szigorű'rendelkezésekkel
megakadá|yozni, de ezen intézkedések
gyakori ismétlődése
mutatia' hogy nem sok eredménnyel.Munkaerőre szükségvolt, ésa mestereknem mindig
törődtek azza|,hogy ki honnan ésmiért jött,
csakálljon szo|gá|atba.Viszont
a közrend fenntartásaa birtokos mestereknekis érdekevolt,
igaz, ez elégnehezen ment. Nincstelen, a hanyatló feudalizmusviszonyaikclzött létalapjuktól megfosztottésezétta feletteshatősái számáta veszé|ytképezőemberekalkották Újp"'t
lakosságánaktöbbségét
l
Az e|ső tanácsot1840.április 5-énváiasztották. Biró Lőwy Izsák lett, tanácsbeli
NeuschlossBernát, jegyző Holló lózseÍ. 1841,,
január I7-én már bővült a tanács: pénztárosként Mildenberger Márton, tanácsbeliként
Farkas Iswán is a vezetősésbekerült. A tanács
|étszámaa közölt adatok úerint nem volt állandó. Leszámíwaaz e|ső évet'a bírón kivül4,
ó, 8 eskiidt,tanácsbeliült a község vezetőségében. A jegyző á|ta|ában,de nem mindig, egyTanalrntíny

ben tanácstagnak is számított. Sajnos, csak
tszennégy tanácstag foglalkozását ismerjük
I849-ig ezt a tisztet viselő húsz személy közül.
Nem számítva a két-kétLőwyt ésNeuschlosst,
valamint Mildenbergert, a többi iparos volt;
asztalos, nyerges' hentes ésegy kocsmáros.

Az e|ső évekbenazuradalom
támogatásaésvagyonuk a beveze(ó réteggelszembeni újpesti ellenállásellenéreis biztosítottazavarta|anuralmukat.
ami érthetőis volt' hiszen a tisztúiításkor
csak
a házbirtokosok szavazhattak.Az éi vá|asztás
ellenéreténylegesenkorlátlan időte vá|asztották abírót éstanácsbelieket,hiszen csak halál,
betegségvagy önkéntes lemondás eseténválasztottJk úl.személyt.Úgy |átszik azonban,
hogy a neg.yvenes
évekmásodik felébenaz eÍedeavezető réteghatalmamegingott,ami nyilván aLőwy-Neuschloss csődnekésMildenberger ha|á|ánakis következményevolt. Egyrészt
teljesen űj szeméIyekettalálunk, feltehetően
olyan tehetős egyéniségeket,
akik csak akkor
vettek maguknakházat Ujpesten,másrés
zt bejutott a tanácsba a tanács addigi legélesebb
ellenfele,Rózsa György hentesmester.
Az 1848_1849-es
forradalomésszabadságharc nem sok váItozásthozott Újpestnek,
jog1he|yzete
nem vá|tozott,a polgárok továbbra is a Károlyi grófok bér|ői maradtak, 1'849ben és 1850-benmég mindig az urada|om
képviselőjeelncikolta kózgyíílésen.
Mégis egy korszak végétzárta le 1848
49 a községgéalakulás korszakát. Megszi|árdrrlt a község szervezete)kialakultak a később
Ujpestre o|y je||emző ipaúgak, és mindez a
feudalizmus keretei koztitt olyan feltételeket
biztosíwa fejlődött, amely zökkenőmentesen
mehetettát a kapitalizmusba.Kissélelassultaz
újpestilakosságnagyrnérvíi
fluktuációja, megjelent az űj vezető réteg,amely majd éwizede|<lgkány,tga
a helységéletét:
1850-től már a
korábbinál rendezettebbviszonyok k<;zékerülhettek az idekö|tözők. tr

*A
tanulmány teljes szövege az Újpest, L907
_2007 címíjkötetben olvasható' Ezze| az írássa|a 2007.
november 9-én,79 éveskorában elhun;,t Dr. Kubinl
András történészre, az MT A tagsára emlékezink.
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Volt egyszer egY bőripar
ban pedig már tizenhatbőtgyárat számolhatunk Ujpesten.
csak ez
Az államosításután lényegében
a
tljpesten,
működön
győr
az e\őbbi négy
vagy
eltűntek
többiek és J kistímárságok
beolvadtak.
ipa.
őző
között egyre több tímármesterséget
19ó3-ban összevonták az országteri.ilerost találunk. Az első, a|<trőIírásos emlékis
a
maradt, Lő,y Ignác volt. Az 6 bizony,twánya tén működő összes bőrgyárat. Megalakult
Táncsics
a'
Bőripari Vállalat. Ennek központja
1834-benkelt.
területénfelépítettújirodaházba keB&gyár
Wolfa
Az 1830-esévekbenmegjelent
.Ekkor
rövid időre ez a g5rára Központi
rtilt.
ner dinasztia mega|apítója,Wolfner Gyula,
gyátaki elsőkéntkért bőrgyár-alapításiengedélyt. Gyár nevet kapta. Ennek lett 1. számű
Simona
A'gyár 1908.ban már ezer rnunkástfoglalkoz- egységea Pécsi Bőrgyár, 2, számí
tói"yái Bőrgyár, a 3. számú'az Ujpesti Bőrtatott.Allamosításután ez lett a Táncsics Bőra D iszmíibőr gyár, az 5..számű,
gy ái, a 4. számú'
gyát. 1,887-ben bőrgyárat alapítottMauthner
Minaty éstestvére(ennek mííszakiigazgatőja á-FinombőrökGyára, a 6. számía Hajdúsági
Bőrgyár, a 7. számís'a Cserzőanyaggyár|ett.
Wiegner Antal, a Nobel-díjas Wiegner Jenő
n" oiObbi, amellmektelephelyeCsepelenvolt,
édesapjavolt); a gyár az államosításután Ujmagábafoglalta az űjpesi BőrfestéalJzemet
pesti Bőrgyár névenmííködött.
ésí,,gyaicsak újpestiRostműbőrlJzemet.A
I928-ban alapította egy már működő
Simontornyai Bőrgyárnak volt egy egysége
úmársághelyen Csillag Tibor a Csillag Bőrgyárnak
a D íszmíilbőr
gyárat,a Finombőrök Gyára e|ődjét.A Dísz- még Székesfehérvírott,
még a
tattozott
A
vállalathoz
Tatán.
pedig
Átíbőrgyat jogelődje, a Hirsch A. Jakab Bőrtelepével'
gyár I930-ban létesült.1910-benhat, 1930- Nyersbőrbe wűjtő összes
Amikor az 1830-as években
már kezdtek megjelenni az eLső házak is azon a területen,
amelyet most már Ujpestrrek
hívunk, az első betelepülők
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Már röviddel az összevonás után lehetett érezni,hogy egy ilyen nagy egyesiilésnem
lehet életképes.
1971. január elsejévelszétis
esett a Központi Bőrgyár, |<lvá|ta Pécsi ésa
Simontornyai Bőrgyár, leszakadta Nyersbőrbegyííj{óis, amely a készbőr exporttal együtt
BIVI^/IPEX névenönálló váI|a|attáalakult.
Az újpesti bőrgyárak, a Cserzőanyaggyárra|ésannaküzemeivel közösen megalakították a Budapesti Bőripari Vállalatot,'amely
magába foglalta a debreceni Hajdúsági Bőrgyárat ésa Körösiadányi Bőrkikészítőüzemet.
Ezek a gyárak a 90-es évekközepéig mííködtek. Ekkor gyorsult fe| a magyar bőripar agoruzá|ása.
A Táncsics és Ujpesti Bőtgyárakat, a
Díszmíibőrryáratszéplassan,széthordta
a cégekv ezetőgár dája.E|tííntekUjp estről a Rostmíibőrgyárésa BőrfestékÚzemgépei is. Helyiikön mindenfélekis _ nem bőrgyártássa|
Íog|a|kozó- Kft-k működnek. A Finombőrök
Gyfua még üzeme|, bár gyakorlatilag már
nem gyárt bőrt.
A bőripar szanáIí,sa
mellett is
felhozhatók érvek.Ab&gyártás nem környezetbarát, A
munkafolyamatelső r észeként
lffiee&él
a nyersbőr bekerül a gyárba.
Itt hónapokig is tárolhatjáklesőzottállapotban.
Hűteni sem árt, de mégígy is ,,illatoz1k,,.Ezután ki kell mosni a naw menynyiségűkonyhasót a bőrbő|, maid fel kell áztatrri.Következik a meszezés,amely azt jelenn,hogy oltott
mésszel,kérrnátriummal,nátronlúggalkezelik
a nyersbőrt.A rendszerpH-ja (a hidrogénion
koncentráciőja) Í2 körüli. Ez megfelel .gy
olyan tömény lúgoldatrrak,amely már a tobb
keresztesmérgeksorába tartozik.A bőrökről
kézze|vagy géppe||evágsák
a nem bőr á||agű,,
maradékhúsréteget.
Ezt nevezik,,húsolásnak''.
Ezt a nagyon lúgosbőranyagot azutánbő vízzel kimossák,|apjáva|kettéhasítiák,
maid kezelik egy flirdőben, széplassanközeledve az erősensavascserzéshez.
Hamár elérték
a kellő pH
tartományt(azaza rendszerlúgostartományát
savasbavittékát), következhet a csetzés.Ez a
művelet olyan savasközegben történik, amely
ugyancsakméregengedélyes.
Cserzésheznövén7i cserzőanyagokat,vagy króm- , vay alumínium-sókat használnalg attó| fuggően, hogy
milyen készárűtkívánnak gyfutanl,A' készár(lKiizleménvek

nak megfele|ően ezatán ktilönböző utáncserzést,zsítozástésegyébmás utánkeze|éstkapa
b&, majd be kell á||ítaruaz elétendőkészáru
vastagságátis. Ehhez, mát a cserzésután, egy
durvább közelítésselismétlehasítjá[ majd leÍaragáka bőröket. Kikészítés
előtt pedig pontos méretrehasígák,farag;1ák.
A bőröket a kikészítéselőtt meg kell szárítaru.Ez torténhetúgy
is, hogy rámáta Íeszídka bőröket vagy üveg|apta ragaszgák azokat.A bőr mégilyenkor is
é|őanyag.Vá|toz1kminda vastagsága,mind a
felülete.Ezt a félkész
terméketpihentetri kell.
Pihentetésután, amikot a bőr nedvességtartalma már újra elértea |égszátazállapotot, in.
dulhat a kikészítés.
Ez a művelet is legalább
annyira környezetsz ennyező,mint a korábbia[
csak most már inkább a levegőt szenrtyezi,
A' bőrgyánás az egészvilágon hasonló
módon történik, mint az osztÍák-magyathatárboz kozeli osztrák bfugyárak környezetszennyezésemutatia' amit a habző Rába példája je|ez.
Más országok azonban meg tudták oldani azt, bogy bfugyáraik, ha nem is évttzedekkel korábbi kapacitással,de még működnek. Nekiink sem kellett volna elfeleiteniink,
hogy volt egy o|yan iparágunk, amely nem.
csak világhírű volt, de talán a legelső a maga
korában. Ehhez egy adalék.Amikor újranyrIadoztaka határok, négyévenként
Nemzetközi
Bőripari Kongresszusokat rendezttink. Ezeken a rendezvényeken
az egészi|ágbőiparának jeles képviselőivettek részt,a részwevők
között alig találunk nem mawar nevet. A
kongresszusokhivatalos nyelve a németvolt,
de az e|őadásokszinte kivételnélktilmagyarul
hangzottakel. A legkiválóbb előadók koztil - a
teljességigényenélktil- néhánynév:dr. Tóth
Géza,aki megkaptaa|egnagyobbnemzetközi
bőripari kitiintetést,,9Stiasny-díjat;ez a díja
bőripar Nobel-díja.O a PécsiBőrgyár kutatóvegyészevolt. Seszták Ferenc, a Wolfirer,
majd TáncsicsBőrgyát főmérnöke, aki később
az egytklegnagyobb európai bőrgyárat, a német Freudenbergi Bőrgyárat műszaki igazgatókéntvirágoztatta Íe|.N'gy öregje akesztyíigyártásnakHamerli Káro|y, aki a kis ésköze.
pes tímárságokbólalakult Díszműbőrgyár|egismertebb vezetője volt. Nagy tudású Kossuth-díjasunkdr' FehérIswán a Bőripari Tudományos Egyesület megalapítója,a Bőnpari

Úi'nr*;

Kutató Intézetet Yezette. Dr. Vermes Erzsébet ugyanezen intézet főmérnöke, majd aBőripari Vállalat' később a Budapesti Bőripari
YáI|aIat míilszal<l'igazgatőja. o vá||a|ta mindig
a legnagyobb szerepet a NemzetköziBőripari
Kongresszusok megszervezésében.Dr. Erdi
Pál Olaszor szágban szerezte bőripari doktorátusát és lett a növényi cserzésííbőrök egyik
legnagyobb szakembere. Szikora Lász|ő aBudapesti Bőripari Vállalat termelési igazgató1aként vett részta kongresszusok szervezésében.
Es volt egy i|ághíríi, bőripari kutatóintézetiink is, ahol nemcsak bőrtechnológiákkal
kísérleteztek,hanem űj, bőripari segédanyaggyártás technológiákat is kidolg oztak'
Később, lassan felnőtt a hazai bőripari
segédanyaggyártás. Tolnai Géza szabadalmai
alap)án beindult a Cser zőanyaggy árban a S)mtan-ok nagy;j.zemi gyártása, amely termékek
mind a növényi, mind a krómos cserzésben
haszná|hatő anyagoknak bizonyultak. Ezt a
gyárat 1948-ban szintén államosították, a szabadalom-tulajdonos több munkatársával Spanyolországba távozott, ahol folytatta a S1mtan-ok termelését.Ezeket a termékeket olyan
szintre fejlesztették,hogy később az egytk|egnagyobb német veg5ngyár felvásárolta cégét.
Az I960-as évekvégétől a ktilföldi beszerzés is könnyebbé vá|t. Miután a mawar

Az Ujpesti Bőrgór

10

bőr gyártás óriási mennyiségeket termelt, majd
minden nagy ktilföldi vegyianyag-gyártő cég
szakemberei megpróbáltak betörni a magyaÍ
piacra' Ujra emelkedett a magyarbőripar jőIttre. Autó-i.ilés bőröket mát a legnagyobb autóg5,árakis vásároltak tőliink. Exportáltunk ú;.ra
készbőrt és még nagyobb mennyiségben exportáltuk a belőlük készült cipőket. Volt olyan
év,amikor 40 millió pár cipőtis el tudtunk adni kíilf<ildön. BevezetésrekerÍilt sok technológiamódosítás, ezek mind a környezet kímélést
ízo|gá\ták. Y ízaszt:tő berendezés is épült. Q,
minden igényt |ioe|égtő csarnokok készültek
az elav;irt vizes műhe|yekl<tváLtására. A bőrfestő műhelyek festékszórőbercndezései a legmodernebb elektronikus vezérlésseldolgoztak.
Minden a legnagyobb rendben lévőnek úintaz
1990-es éveklegelején,is,ésakkor, szinte egy
pillanat alatt meghalt Ujpest bőripara,
1959-ben friss diplomáva| kezdtem
dolgozni az Ú jpestl Bőr gyárban.
Itt végigsárt^m a b,órgyfutás minden
|épcsőjét.Dolgoztam a Bőnpan Kutató Intézetben, a Könnyűipari Minisztérium Bőripari
Igazgatíságán, aBőripari Vállalat, majd a Budapesti Bőripari Yá||alat mí3sza|afejlesztési
(óosztáIyán, végül ew fláW német vegygyár
maryaÍországi képviseletén,ahol fő feladatom
abőrgyártási technológiák finomítása volt. !

meszes mííhelyénekd,olgozói az 1960-as éaekben
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Egyháztanács' tanítás, temetés
Az óná|Iő újpestikatolikus plébánia jegyzőkönyv ffijteménye Molnárné Lczé|Eszter* és
Molnár Péterfordításábanszámos érdekességettarta|maz,

Ezek koztil _ az z|á<ori szőhaszná|atra is rácsodá|kozva - érdemesaz egyháztanács működési
rendj étszabáIyozó utasíwánybő1 idézni:
,,A római katolikus egyházközsés Ujpesten temploma ésminden aw4l kapcsolatos
ügyei rendezésére és irányítására 1869.
november 2I-én szabad és ftiggetlen vá|asztással létrejött egyháztanácsot állított szo|gá|atába. Ez az egyháztanács két részbő| á||,
mégpedig: 1. szűkebb 2. teljes egyháztanács. A
szűkebb egyháztanácsba tartoznak: az elnök,
az elnökhelyettes, két jegyző, egy pénztárnok,
egy ellenőr, két egyháznaw. A teljes egyháztanácsba tartoznak a felsorolt tisztviselókön
kívül még tizenhat egyháztanácsta1, aZ illetékes pap ésa felekezeti iskola katolikus egyházközség elfogadta tanárai. Ezen kivül í teljes
egyháztanács olyan tanácstagokból áll mint
helyettesítő emberek, akik adott esetben gÉlésen egyes eg5rháztanácstagothelyettesítenek
és képviseinek. - A teljes egyháztanács
működésének időtartama: _ A teIjes egyháztanács működésének időtartama /:3:/ három
egymást követő éwe van kor|áto,zva.Ezenidő
elteltével új egyháztanácsot kell választani,
ahol a legutóbbi egyháztanács tagjainak újravá|asztása megengedett. [...] Az egyháztanács
minden á||ása a katolikus egyházközség szemében bizalmi, tiszteletbeli hivatal, a lelkipásztorca és a tanárra vonarkozó és fennálló
normákon kívül nem jár meghatározott illetménnyel. - A szűkebb egyháztanács tag;1aiszámára, egyéni érdekeik háttérbe helyezésével
folytatott fáradozásaik elismerések ént, kártalanítás szavazhatő meg. Erről a katolikus egyháztanács plenáris ülésen dónt, az anyagi ető
ésa kitűzött célok figyelembe vételével.''
Az elnök - bár funkciójából adódóan
minden felelősség az óvé volt - a kifizetések
tekintetében nag.yon korlátozott jogosíwáKözlemények

nyokkal rendelkezett. L 25 Ft feleni szabad
rendelkezése
nem terjedth az 1870.éviköltségvetés
szerinti kb. 4000 forinoryi éveskifizetésÍ%o-ára,
illewe kevesebbvolt, mint egy
nagy, iinnepélyestemetésiszeÍtartásdíja(26
Ft ó5 Kr.). Feladatai közül kiemelésrekíván.
kozik, hogy ,,köteles belátása szerint ktilonböző időközönként személyesenellenőrizni
mind a gyerekek úszérő|az jsko|a|átogatást'
mind azt, hogy a tanárok hogyan í3zikhivatásukat.Továbbá köteles alaposanmeggyőződni az iskolai oktatásban|<túizöttéselérteredményekről,ésa szúkebb,esedega teljes egyháztanáccsal egyetértésben
arra hatrri, hogy a
fennálló felekezeti iskola minden részében
nemcsak a jőváhagyott szabá|yoknakfeleljen
meg, hanem, hogy ez az iskola szabáIyzai
alapjaibanis fejlődjön ésa támasztottkövetelményeknekmegfeleljen.I...]Az elnök köteles
egyjegyző éskét egyháztanácstagbevon ásáva|
tetszőleges idóközönként évente legalább
négyszerpénztáre|lenőrzésttartani' Ezt a cselekrnénytkötelességea kasszakezeiését
nyilv ántattő könywekben az em|ítettbizottságq tagokkal egytitt igazolni ésezt a következő telj es e gyháztanács_gyíilésreírásbanjelenteni, és
ezt a tudósítástazídevonatkozőakákban meg
kell őrizni.'' Különleges - de a kor szellemének megfelelően természetesen
elvárt - k<itelességevolt ,,[...]a mindenkori, magátrómai
katolikus hívőnekva||ő kő zség-veze(óve| / :bírő:/ közösen _ az elnök éselnökhelyettes számára _ a főoltfu közelében egy díszhelyetfolyamatosanbiztosítani[...],'.
Az elnökhelyettes mindenben helyettesíthetteaz elnököt annak betegségevagy
akadá|yoztatásaesetén.
A jegyzdknekkiilönleges státusukvolt:
,,Kötelesség eik közé tartozik számos l evelezés,
írásokésjegyzőkónyvekmegírása,elolvassáka
szííkebbvary a teljes egyháztanácshoz érkező
postát, dokumentációt ésjelentéseket,éstekintettel az egyenjogűságtanácsánaka gyakor|ására, számos írásos munkát mind magyar,
mind németnyelven kell összefogla|janak.Az
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egyes iiléseken a magyarul elhangzó hozzászóláiokat híínémet nyelvií változaffa ésfordíwa,
a német beszédet maryaÍra kell lefordítaniuk.''
Ebből is látható, hcgy az önálló plébánia megalakításakor teljesen természetes volt a kétnyelvűség, sőt - feltehetően a l(írolyi család
felvidéki birtokairól való bevándorlás miatt - a
szlovák nyelv használata is, mert Illek Vince
kinevezésétPeitler Antal JózseÍ váci püspök
azza| is indokolta, hogy ,,a német és szlovák
nyelvet éppoly jól beszéli,mint a mary1rt,,.
^z egyháznagyok ,,az elintézendő dolgokat szabadon oszthatják fel egymás között.
Az egyhá,zttagyokfeladata a templomi textil''.'''úk isztítása, a templom minden részének
isztántartása, a WeÍtyák felállítása ésminden
templomi igényrő| gondoskodni. Nekik kell a
csengettyűs persely és más kisebb wííjtőkasszák bevételéta pénztárnok és az ellenőr
jelenlétében,vary az utóbbiak hiányzása esetén egy jegyző jelenlétébenizennégy naponta leszámolni' és [abból] kiegyenlített összeget
a pénztárnoknak bizonylat ellenében kiszolgáitatni. Nekik ke|I az egyházfi munkáját elleiőrizni, és egyáIta|án arra vannak kötelezve,

portrfia. (o uolt az
Peitler Antal József afui megéspijspijk
1869_70-eséaek
fordulojin az tíjpestihíoekfrpísztora)*"
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hogy minden, az istentiszteletet lelkesítő dob {i", hozzaiara|janak. Az egyh áznagy.obtak
keÍ a felekezeti iskoiát gazdaságsésegészségügyi szempontokból e||enőrizni, a szükségle.
te"Éet.az észrevett hiányokat az elnöknek
me gmutatni éskérésrev é|eményezni.,,'
A' pénztárnok és ellenőr feladata talán
nem i génye|mag5rarázatot.
",$,
goknak köteiességük
"gyhí,tanácsta
az elnőL,^{y ^, elnökhelyettes meghívásának
eleget t".'|.é. a megbeszélésrekertilő dolgokaikimerítően éslelkiismeretesen megtanácskozni ésarról határozatothozÍi. A teljes egyháztanács akkor határozarképes, ha legalább
tzenegy tagja jelen van) a szííkebb egyháztanácsban legalább öt tag jelenléte szükséges a
dontéshozitalhoz, amálybő| a szavazásoknál
mindkét esetben az abszo|űt többség dönt.
Minden tagnakjogában áll egy tárgyől kétszer
beszélni és ebből a célból minden egyes alkalommal a hivatalban Iévő jegyziónéI elő1egyeztetimagát. t...] A" egyháztanács minden
iágja köteles*saját köreiben és minden kínál-

hogy
úgy tevékenykedni,
uőia ^tu^t"mmal

valamennyi, magát katolikusnak valló között
megmaradjon a vallási és társadalmi egyetértésfhittiket ésszokásukat megőrizzék ésmegerősítsék,és értelmes szellemi neveléshez jussanakhotzzá. Ennek következtében az egyháztanács tagjainak a többi katolikus hitteswérnek
jó éskövétendő példával kell elöljárni.'' .
Bár a tanárok nem voltak az egyháztanács vá|asztott ta$jai, de az utasíwány meg1raés
tározta fiiggőségtike
-,,A t (az egyhátztanácstől)
iskola
kötelességéi*ket, katolikus felekezeti
anárainík kötelessége alaúizótt őrákban az
iskolai oktatást megártani' beleérwe a pótoktatást iS (amiért te}mészetesenkiilön kapnak
fizetést).A gyerekekkel higgadt ésemberséges
módon kell bánniuk, türelemmel éskitartással
kella növendékeknek a tanulást (megtanulást)
könnyiívé tenni. A tisztaság9t éS'a. 'rendet
mind, aziskola teriiletén, mind az iskolásoknál
szigorúan kell felügyelni. A fiúk és lányok
ktizotti szorosabb érintkezést,ha még nem is
kerülhető el teliesen, minden energsával szígorúan kell felügyelni, és egyáItalán'szet etetiel kell magukai a váIasztott szaktárgyaL<nak
szentelniük. A tanár szaktargyában elért kiamit ismételten csak
magasló teljesítrnényeért,
a návendékei teljesítrnényeigazolhat, az egy=
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háztanács rész&ő| mind írásos dicséretben, jek. Ujpest, I87I' (sicl) január 10. Panek
mind pedig anyagitámogatásban ésméltó elisLőrinc s.k. bíró.
merésben részesül. A tanárok az egyháztanács
A vá|asz: ,,Tisztelt ujpesti E|ö|járóság|.
-Egy ez évjarulár l0-1|<thozzánkintézettmegrendelkezéseinek alá vannak rendelve, kötelesek az egyháztanács tagjaival tisztelettel
kereséskövetkeztében, enyém a megtisztelteérintkezni, és nem tagadhatják meg a tanügyi
tés, hogy tudomásukra hozzam, hogy az uJ1felvilágosítást, ha azt k&ik tőlük. A tanárok
pesti r. kat. egyháztanács elnöksége készségegazdaság1ésegészségügyiszempontbő|az egy.
sen éseg'yetértve'a népszám|álásgyorsabb leháztanácsra vannak utalva, atni az eIőfut mőbonyolításához, a község r. kat. tanárait segírdon a megfe|e|ő intézkedéseketmeg kell tegye.
ségnyújtásrarendelkezésrebocsátja, hiszen a
A tanároknak helyiik és szavazai joguk van a
nevelés ésaz oktatás, ill. a vezetés ezáIta| nem
teljes egyháztanácsban, amennyiben a tanácsszenved károkat. Ujpest, 1870' január 10.''
kozás tárgya nem aZ ő gazdasági, anyag1vagy
Az egyházkozség bev ételeiaiapvetően a
erkölcsi körülményeik. Minden tanár osztá|yástólapénzekből,va|amintazegyháztanácsá|ta|
nak növendékeiről egy teljes névsort vezet.
elfogadott, a hazzájárulásra képes családokra
összekapcsolva egy távo|Iétje|zővel, amelyet
kirótt befizetésekbőljöttek össze. Ez utóbbiak
legalább hetente háromszor a tanulók nevének befi zetéseivel,korábbi cikkiinkben foglalkozfelolvasásával kell eilenőnzni, és havonta le
tunk, most idézünk a stőIapénzekbő| (az egyke|| zfuru és az elnöknek meg kell mutatrri.
házi szo|gá|tatások díjaiból) :
Emellett minden tanárnak kell a tanulóirói
A legnagyobb ,,bevételeket''a temetéew, az összes tantáÍg1ratteljesen felvonultató
sek biztosították. A temetési szertartásokat öt
minősítési táb|ázatotvezetrrie, amelyet a pap a
kategőriába sorolták, ameiyek díjai a követkejó előremenetel vonatkozásában a vallás éserzőkvo|tak:
- nagy ünnepélyes temetési szertartás 26 Ft 65
kölcs területén igazr:|, Yaw a megfelelő megjegyzésekkelkell ellátrria. Ezeket a bizonwwákl (ezkb. az önálló leikipásztor évesjövedelnyokat minden szemeszterben be kell mutatni
mének ! /20 részévelvolt egyenértékű)
az e gyháztanács v ezetős égének.''
18 7O-ben n épszám|á|ásvolt Magyarországon. Ehhez Ujpest község elöljárói megkeresték az egyháztanácsot, hogy tanárai á|ta|
veg"yen részt a munkában, melyet az egyháztanács készséggelelvállalt az a|ábbi levélváltás
tanúságaszerint:
község Elöljáróitól!
Tisztelt
"Ujpest
ujpesti iskolaszék-elnökség!
Annak a megfontolása során, hogy honi
törvényiink értelmében népszámlá|ás lett elrendelve, a munkában rragy nehézségekhalmozódtak fel. Továbbá figyelembe véve azt,
hogy a népszám|álásegy íontos li:gy,a községi
e|őIjfuőság, amely az elvégzendő ügyek véghezviteléhez sem bír e|égerőve|, a tisztelt egyháztanácsot arta kéri fel, hogy szíveskedjék
elrendelni, hogy a tanárok helyben egy pár
napra a tanítás alól felmentést kapjanak, hogy
napi dtjazás mellett, a népszárn|á|ásban segltő
kezet nyújthassanak, annál is inkább' miután
az ország legnagyobb részébenez történik.
Nekem jutott az a megtiszteitetés,hogy e sürLouag Somheg,iJózs"-fpópai prelótus, apótplébónos.
(1869gős ügyet figyelmükbe aján|jam és legkésőbb
1888 közi;tt főti plébdnos,
az újpexihíaeklelki gond,ozásóért
/ :|egalább :/ holnapi g az er e dménytő| hírt kéreghózi aezető,)**
felelős
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- közepesen nagy temetéSi SzertartáS 12 Ft

25 kÍ

_ egyszerí| temetési szeÍtaÍtásó Ft 30 kr
Mindhárom esetben azonos díja volt a
halott beszentelésének(3 Ft), de a gyászda|ok
díja eg1re csökkent. Az e|ső két esetben rekviemet is mondtak (2 Ft 50 kr), míg azonban az
első esetben a halottétt az ósszes haranggal
3/4 órán keresztül harangoztak, a második
esetben aharangozás rövidebb ideig tartott, a
harmadik esetben pedig már csak egyszer
haratgoztak a kis harangokkal.
- ünnepélyesgyermektemetéS.7Ft 35 kr
_ egyszeríi gyermektemetés 3 Ft 40 kr
Ezekben az esetekbena beszentelésdíja
egységesen1 Ft 50 kr volt, míg az egyébtételek arányosan csökkentek a felnőtt temetések
,,minőségéhez''hasonlóan.

M"g kell említeni, hogy
,,[...]olyan holtakravaló tekintettel' akik bejelentő1e,
rokonai valóságos ésismert
miatt nincsenek
szegénysége
abban a helyzetben,hogy a vonat.kozóstóIaéstemplomi díjakatmegfizessék,hiteles szegénységi bizonyíwány a|apján ing'yenes,
temetési szertartás lesz biztosíwa.
eg5,szerí3'
ára
ségi bizony íwány |<lá||itás
Hiteles szegény
fe|hata\mazás
sal bírnak a köv erkező e gyháztanácsnokok Schindler Jőzsef, Kardos Lajos és
az egyházatyákSchimpl Iswán ésSitkovszky
Károly''.
Lz egyébstóladíjakkalkapcsolatban
az 1870. február t3-i jegyzőigen szűkszavú'
könyw, ugyanis csak az esketésekdíjárőI (két
gyertyáná| 2 Ft; több, mint két gyeftyáná| 4
Ft), valamint a g.yermekágyasasszony megdíjáról (70 kÍ)intézkedik'
szentelésének
Az áI|andő bevételek biztosítására az
1870. márcils 27-i jegyzőkőnyvben találunk
határ ozatot,mely az űjpeslo'katolikus családok
március 28-án kezdődő nyolenapos iskolai
szünet alatti összeírásátmondja |<l.A jegyzőkönyw intézkedikarról is, hogy az egyháztanácsosok közül ki, mikor köteles az összekáson
résztvenni.
Bár az 1869. december 5-i ,,IJtasítvány,,e|őírta,hogyaz elnök kötelességeaközségrómai katolikus vezetője részérea főoltár
előtt díszhelyetbiztosítani,csak az 1'870.április 8-ki levélben tájékoztattákPanek Llórinc
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bírót ésközségie|ö|járőt,hogy,,[.. .] az Ujpesti Katolikus Egyháztanács tr.8ó9.december 5én kelt általános szabá|yzatameghatározza,
hogy a mindenkori, magát a katolikus hithez
tartozőnak valló községi vezetőnek a főo|tár
kozvetlen közelében egy díszhelylegyen á1landó készenlétbentartva. Miután templomunk felettébbszűkös helyiségeimiatt az a
rendelkezésegyeIőrecsak rendkívü|i eg5rházi
ünnepségekenvégrehajtható, szerencsésnek
érzemmagamTekintetes úr tudomására hozni, hogy egy,a községünk katolikus híveinek
ez a
számáramegfelelőtemplom megépítéséig
mindig
díszhely fontos egyházi ünnepeken
lesz tarÚa. Egyu*al megtisztelkészenlétben
tetésemTekintetes LLÍataz április 10-énreggel 9 órakor abarkaszentelésalkalmából tariandó körmenetre, valamint az isteniszteleten
való szíves tészvételremeghír.ni. tlj-Pest,
1870. 04. 08. Az egyháztanácselnöke: Ktrzbek s.k.".
Végül álljon itt egy köszónólevél,
amelyben_ az egyháztanács1870.május 1-jei
_ az egyháztanácsköhatározataértelmében
Panek
szönetet mond
Justine asszon1maknemes adományáért:
,,TekintetesPanek Justine asszonlmak,
helyben! A katolikus egyháztanácsfo|yő év
május 1-éntartott plenáris ülésénegyhangúlag elhatározta, minden nemes jótevőnek,
akiknek volt lehetőségükaz ujpesti katolikus
hitközség érdekéttámogarri és erősíteni, a
megfelelő köszönetet kell kifejezni ésú'gyaz
illeio tiles 1egyzőkönyvében,mint egy kiilön
mint maradandó emléket kell
Íe\jegyzésb,en
az áIta|ánoshatározatnak a
Ennek
megőrizni,
hajtom végreazt a kellemes köteljésítésével
hogy Onnek, nemes hölgy, katolitelességet,
kus templomunk e|ső padjának leterítésére
adományozottvörös kendőértezennel szívbő|
jovő köszönetet mondok. 1870.05. 08. Kurzbek s.k." !

"^2007/2. számbanMolnárné Aczé|Eszter he.
lyett Molnárné Aczél Annát írtunk.Az érintette|nézését
kérjük.
"*A Peitler AntalJózsef portréta Váci Káptalani
ésPüspöki LevéItár,Somhegyi József portréjátSebők
kózöljiik.
Sándoi fóti plébánosszívesengédélyével
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Ujpest közlekedése a vátassá nvilvánítás
d
előestéién,2. tész
Villamosközlekedés (A BtIRv ifuatal)
hattak kellő gondot, csupán az oldalablakok
A Budanest_Ujpest-Rákospa- felettelhelyezettűtiráÍ7s1elzőtáb|áktájékoztatlotai Villamos Közúti Vasút hatták az atazőközönséget a villamos úticélRt' (BUR\D működésérekecl- járól. Erre utal egy 1901 októberébenkeletkevezőtlenül hatott,hogy vonala zett hír, miszerint megujult a BURV vonalai-

a mai Lehel térnél ért véset.
Hiányzott kapcsolata a nagyköruttal' illewe a
fővátos belső tertileteivel, íg-yutasai kénytelenek voltak átszá||ni a konkurens Budapesti
Közúti Y aspáIyaTársa ság (BKVT) Y áci íltl iár műveire. Többen ezért vá|asztották a BK-I/T
villamosa"itbefeléa Ny'ugati pályaudvar irányába, vagy vissza Újpe'i, nak*pjota felé. hógy
elkerüljék a felesleges átszíl]ást.Az eg1'rekevesebb utast szá).|ítőBURV bevételes így részvényeinek értéke mindinkább csökkent, azt a
tőkeerős BKVT olcsón fe1v6sáro|ha'tta,
ésmint
sajá"t|eányvá|Ialatá.nakmár,,megengedte'',hogy
pályáián a BIJRV kocsijai a Nyrreati pályaudvarig közlekerlhessenek. Erre vonatkozóan
1900.július 14-énk-ötotteksz,erződést.
A kereskedelemügyi minisz,ter aYáciriti ésl,ehel u.teai
vágányak. összekötését. illewe az ilj végáLlomás
építését
auguszfirs 4- én engetlé|vezte.hatósági
átadá"sáranovem.ber 15-énLenilt sor. A BIIRV
Lehel utca ÍelőI érkező villarnosa'i 1ó-tól iutottak köze]ebb a f'ővárosszívéhez,
Atársaság két legfőbb vonalán. a rákospalotain és a megyerin eleinte 12 percenként
követték eg1rmásta kocsik' ma1d 1897' november l-jétől negyedőránként iáltat. Belső végpontjuk és a mai Ujpest-közuont közötti szakasz bármelyik megáI|őjában 7-8 percet kellett
várni egy-egy villarnosra. A BKVT 1fuataihoz
hasonlóan a ,"búrvasút''
vonalaif is színestáresák.
hiiönböztették mee eg1rrnástól, a tátcsá'kat a
kocsik homlokfa,lán he|yeztékel. Egy 1896-bő|
származó .űjsághír szerint az Aréna úti járat
zö(d, a rákospalotai sárga tárcsát viselt. A meg.yeri vonal kocsijai az .,edriigi jelzéssel''kazlekedtek _ az írá"sbó|nem rleriil ki ennek színe.
Feltételezésünkszerint később a vonalak tárcsákkal való megkiilönböztetésére nem fordítKiizlem,ények

nak jelzése:a Rákospa-lotátat'attő kocsikat zöld,
a Me gyerre iárók ét,sá
r ga,az István utca_Árp ád
út csomópo ntjáig közleke dőket pedig vízszintes
vörös sáwal el]átott fehértárcsa ielölte' Az esti
időszakhan e jelzéskéoeka kocsik kiilső lámpáinak üvegein is |árhatóakvoltak.
1903 " auguszds L -jétőIa váIIaIatcsomagszáIlítóvillamosok közlekedésétrendszeresíteme.
Nérnelyik személvk.ocsiután egy poggyászoknak sz,ánt kiilön vagont kapesoltak, így a nagyobb csomagokat éskosarakat nem aZ utastérben kellett kerüilgetni. Ily mórJon eg:ycsomag
száJ'|ítása
10 fillérbe k'en]ilta rendes viteldíion fe|ül. E szerelvénvekóránként inr]'rltaka Ny'ugati
p6"I5ralldvatt'ól'
reggel 6 őrátő| este 8-ig (vagy9ig), vasár- ésünnepnapokon délig közlekedtek.
Nincs konkrét inform'á'ciónk arról, hogy a
B{IRV e szo|gáltntássalmennyi ideig kedveske-
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dett utasainak, de annyi bizonyos, az 1905. er,r Budapeswidéki Villamos Közúti Vasút (BVK\D
ésa BURV Arpád úti vonalait összekötő ewetnyári menetrend már nem tartalmazta a iáÍattnlen sínpárt azlstván útnál elvágták. Igy annak
dulásait, tehát feltehetőleg addigra megszűnt.
keleti része csonkavágányként maradt meg,
koml
Nem úgy a Rákospalotáról reggeli 4-5 óra
árwzá|Iítási célokat szolgá|t.
néhány alkalommal induló,,vásárvonat'', melyet
A BURV sátga tárcsával jelolt' Megyerre
a palotai kofák, illewe a hajnalban dolgozni invezető vonalának Iswán úti (fupád út ésKirály
duló munkások előszeretettel használtak.
utca közötti) szakaszát a budapeswidéki vasút
űt
iráA Lehel utca-Iswán utca-fupád
jfuat
páIyájáva| 1'902 őszén kötötték össze. Közös
Arpád úti
nyában kozlekedő rákospalotai
haszná|atű kéwágányos v onalr ész keletkezett,
vágányát az íttest kövezésévelegyidőben a keezzel a villamosok forgalma valamelyest gyorreskedelemügyi miniszter 1899. október 2ó-i
válhatott. Ám tóvábbra is csak egyetlen
sabbá
észa|<traheengedélyévelaz út déli oldaláró| az
vágányon lehetett kozlekedni a Károlyi és BaIyezték át. Az űj pá|ya átadására (műtanrendőri
ross utcákban.
be1árására)1899. december 30-án került sor. E
A Városliget ésa Podmanicz|cy utca felé
nagy forgalmú vonai ezen szakaszán és Rákosmég 1896 őszénlerövidült, csuviszonylat
tartó
sínpápalota területéntovábbra is csak egyetlen
(ma:
Dózsa György) úti aluljáró és
pánazfuéna
ron jártak a villamosok, a kitérőkben való vesza Lehel utca között látta e|a forgalmat ewűw_
teglésjelentősen növelte a menetidőt. Kilátásba
nevezett,,ingó kocsi,,. L századforduló után a
helyezték a második vágány fektetését,amelyj
hosszú járatot visszaállították, erre az
korábbi
1
én
nek ko zigazgatási b ejárását 1904 . októ b er,
1903. éYiőszi menetrendben találunk biz9nyl_
tartották meg. Azonban a társaság és Qpest
kőzség vezetése között fennálló nézeteitérés tékot, itt ismét az újpesti Iswán utcai (fupád
miatt hosszabb ideig nem töÍtént előrelépés, úti)végpont olvasható.
Kereskedelemügyr miniszteri rendelet
így megva|ósításáracsak a vitás kérdésektisztáaIapján 1904. január l-jétő| a villamosok belsezása után kerülhetett sor. Ezt követően 190ó.
jébin megszűnt az á||őhely,csupán a kocsik peaugusztus 21 'i rendeletévela kereskedelemügp
miniszter hozzájáru|t az tjabb vágány építésé- ronjain lehetett á||va ltazni.Mivel így kevesebb
utas vehette igénybe az egyes játrn(lveket, a
hez, majd'nyomban megindultak a munkálatok.
BURV ezen ítjításkövetkeztében, a reggeli és
De nemcsakQpesten, hanem a rákospalotaiFő
úton is kettősvágányúvá vőit a villamosvasúti délutáni hivatásforgalom könnyebb lebonyolítása érdekébena Nyugati pályaudvar és'azűjpá|ya. A december 22_i hatósági átadását kőÁrpád útközött űg,1tevezettmunkásvonapesti
vetően másnap, 23.án a palotai Fő ít és az
tok indítását tervezte.
újpestifupád út mindkét sínpfujáthasználhatNem állt le Újpest villamosvasúti hálóták a zö|d tárcsás villamosok. Kettősvágányű'
Zatánakfejlesztéseaz I9}O-as évekmásodik fekanyarulat létesült azIstván utca-fupád út sarlében sem. Az Iswán utca és kpádút vonalától
kán is, ezze|az 1902 októberébenlétrehozott,a
délkeletre,a nemrég épült Iswántelki főműhely
felé még nem volt semmilyen közlekedési kapcsolat, és csak gyaloglás útján lehetett megköze|ítenj az él,tizedesmúltra visszatekintő Gtőf
Károlyi Sándor-féle kórházatis. Ezért a BURV
ezen ir ány okba,Iav ánt újabb villamos j áratokat
szervezti, A rMAV főműhelyehez építendő pá|ya kozigazgatási bejárását 1906. április 23 -án, a
Viola uicai szakaszétdecember 18-án tartották
meg. Építésükre1907-ben a kereskedelemügyi
miniszter augusztus 8-i jóváhagyását követően
_ mát |óképp Ujpest rendezett tanácsúváros területén- került sor' ésdecember |9-én_ éppen
A BURV Meg,ene haladő uillarnosa a Vóroshóza előtt
száz éwe| eze|őtt- megindult az íj vona|akon a
a BVW rókos(1900-as nek elsőneged,e).A képjobb szélén
forsalom. !
palotai kocsija lítható
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^z újpesti Barakktel"p
A kétviláEháboru közötti időben lJjp"iten a Római utca'
Brüsszeli ttca, Pánzsi utca és
Madridi utca közötti területen
volt a Katonai Vonatszeftát
Barakktelep,az ahe|y,ahol a legszegényebbek
kaptak hajlékot.oly"" családok kertiltek ide,
akiknek papírjuk volt róla, hogy bérelt otthonukat nem tudják fizetri, azaz bíróságs|ag
kilakoltatták őket. Sokgyermekesmunkások,
cigányok és az elcsatolt teriiletekről menekülők tömegéveltöltötték fe|az ígykialakított
lakásokat.Akinek egy kicsit is jobban ment'
mehetettvisszaa piaci lakbérilágába.
Ujpesten több szegénytelepalakult ki,
amelyekneklétrejöttéta g.yorsanfej|ődő ipar
munkaerő sziikségleteadta' A város legnagyobb problémájaaz vo|t, hogy nem rendelkezett szülrséges
mennyiségií
lakással.1920ban 1299 egyszobás, konyha nélktili lakás,
8311 egyszobás,konyhás,komfort nélkiiliotthon volt Ujpesten. IJgyanebbenaz évbenkét
szoba,kamra, konyha, ftirdőszobás |akás 270
darabvan a városban!
A Katonai Vonatszertár Barakktelep
lótrejöttét az e|ső világháborunak köszönheti.
Ekkor a barakksorokközött mégkiépítettsínrendszer húzódott.A barakkok 191ó. évben
katonai raktárnak épültek.1920 után elindult
kisebb népvándorlásihullám Újp.'t.. is nagy
terhet jelentet, a menekiilők sokaságátkellett
szükségszerűenés g'yorsan elhelyezni. A 1ó
sorból álló barakkraktárt egy szoba-konyhás
lakásoknakalakítottákát. Aszobáknem voltak
egformák, a nagyobb tertiletííszobákatnépesebb családokkapták *"g. Átl"gosan egy lakás
neg}'vennégyzemÉterkörüli lehetett. A nyomor a háborút követő időben nem enyhült'
hanem inkább nótt, s a Barakktelepis hozzáépítéssel
terebélyesedett'Falaik fából készültek, a te(ószerkezetétkátránypapírra| fedték
le. Télen a konyhát sparhelt,a szobátteakályha ftítötte. Minden barakksor végénvizesblokk volt. A legszörnyűbb a sor végi lakás
helyzetevo|t, ezugyanisközvetlen a WC mellen helyezkedettel. A fából készült[a| Ío|yaKözIemények

matosan átázott az illemhelyektől. A lakások
tele lettek poloskával, tetíível és patkánnyal.
}Ia Ujpesten járvány tört ki, az e|ső megbetegedések a Barakkban lakók köztil keriilt ki. A
tífilsz síirí3n fe||épő, folyamatosan visszatérő
járványbetegségvolt.
A korabeli sajtó Ujpest szégyeneként
említi a telepet. Az Ujpesti Kurír l924-ben a
következőt írta:,,Látogatás a barakkvárosban.
A nyáron portenger' télen Szibériához hasonló a BUR telep háta mögött köze| a Chinoin
gyárhoz terül el a barakkváros. Olyanok laknak itt, akik máshol nem tudnak lakást kapni,
bórelni. Itt élnek munkások és cigányok egyaránt. A barakk |akői fellázadtak a szadista
gondnok ellen, ki elmondásuk szerint korbáccsal jár a barakok között, és azza| dicsekszik, hogy ő már két kommunistát is megölt. A
gondnokot feljelentették a bíróságon. A bíró
utasítást adott a rendőrségnek, hogy azonna|
távo|ítsák el a gondnokot az á||ásábő|.,,
A szörn1zű lakáshelyzet megoldására a
városvezetés építkezések sorát tewezte)
amelyből &ezhető vá|tozást a Mátyás téren
felépült házsor jelentette. L helyzet pillanatnplag javult ug'yan, de a megtiresedett barakklakások újra megteltek. A vasút két oldala
a fővárosi sajtó sűrűn emlegetett két nyomortelepe az angya|földi Tripolisz a Gyöngyösi
utcáná| éskicsit feljebb a vasút vona|án, az át_
jár6 t-ll|o|dalána Széchényitérig elterülő új-
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pesti barakksor volt. Mindkét telepet'a bűn es
két". alakok búvóhelyeként emlegették,
"
ahová tisztességes ember nem merészkedik,
még nappal sem!
Az Egyetemi Szociálpolitikai Intézet
ktilon kirendeltséget létesítetta barakktelepi
A kirendeltség állt egy
családok megsegítésére.
jogsegélyirodából és egy űgynevezett -népkönyr,tárból. A kirendeltség ötlete Hilscher
Reziőtől, a maryar szociálpolitika űttörőjétőI
szátmazott, Hilscher egy statisztikát is elkészít
I934-ben, amely szerint I35I fő volt hivatalosan barakklakó. Pontos adatot hilönben nem
lehetett tudni, mert tobben nem szerepeltek
hivatalosan a gondnoknál, a rokonok is állandó
mozgásban vóltak. A családfők száma 304 volt.
A hkosok több mint felét iparosok és gyári
munkások tették ki. A gyári munkások egy tésze a helyi gyárakban talált munkát. Legtöbben a Chinoin Gyógyszergyárban ésa Magyar
Pamutgyárban dolgoztak. A. háztartásbeliként
je|zettáis"onyok között többen abból kerestek
maguknak és családjuknak kevéske eleséget,
hogy az újpesti piacon a hulladék közt vagy a
száméttelepen turkáltak. Kereskedők igen
csekély számban éltek a telepen, ez a réteg
ugyanis nem volt annyira elszegényedve,mint
ai iparosok. Feltíínő, hogy milyen sok vas- és
fémmunkás volt; ebben bizonyára szeÍepet játszott az itt lakó szegkovács cigányok nagy csoportja. A Barakktelepen nagl/on sok az asztalos
és cipész élt; és az épírőiparban dolgozók
aránya is tiz száza\ékvolt. Ezzet,a foglalkozással télen nem lehetett keresni.
A Barakktelepen ó3 I férfi'és 655 nő éIt.
A gyermekek száma feltíínően magas. A magyaroknál családonként átIagban 4,46, a ctg6-
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nyoknál 5,I5, az iztae|ita vallású családokban
4:,2 gyermek volt. Hilscher szerint a magas
gyerÁekszá m azzaI magyarázhatő,hogy a szegyakoribb a
}ényebb néposztálynáI áItalában
családok pe.dig kiilöa
ci.gány
[yeimekáldZs,
i,o'"'' nagyon népesek. A romáknál öt, hat,
nyolc gyelmek sem volt ritka. A Barakktelep
r"tt"iÉa" óvodá1ában, amelyet a Népjóléti
Minisztérium üzemeltetett' 110 gyermeket
helyeztek el. Más újpesti óvodákban erre a
győrmekszámra minimum két szotra jutott. A
z.t-zs éveskor kozotti keresőképes fétfrakszáma 54 ró,26-30 éveskor között ez a szám30,
a 3|-35 éveskor között csak 48 fő' Feltíínően
kevés volt az öregek száma, amelv azza| magy ar ázhatő, ho 95,áz átlag éLetkoritt vo lt a le gáiacson.vabb, valamint több idős a szegényházban kapott elhelyezést.
A tólep lakői az országos átlagtóI eltér,ó
vallási megoizlást mutattak. Döntő arányban
voltak a rőmai katolikusok, az itt éLő cigányok
ugyanis kivétel nélkiil római katolikus vallásúnak mondták magukat.
A család-fők.közül 54 sziiietett Ujpesten
ésRákospalotán, Budapesten 50 fő. PeSt megyébőI2i, az akkori Maryatotszág tenllet.fuőL
á.I, ^, e|sől,tlá'g}táboru előtti teríiletekrő|77 fő
származott, és 3 kirlföldi is volt.
nélkiil
,,Az itt lakók többsége mi:nka
t'aIévő
van - írta Hilscher Rezső kézitat|san
nulmányában _ ésminimá,lis segélyben tészeslil Ujp"est várostól, a-mely a legszükségesebb
|ét{eint.art'áshoz sem elegendő. E,gy öttagu
család, amel.,rrek csak egy keresőképes tagja
van, összesen heti 10-12 pengő bevételhezjut'
A telep szükséglakásai túlzsúfoltak, és mégis
mindig újabbéJúlabbcsaládok szereménekitt
*.',.Jék*t találni. Fgy 3x4 méteres helyiségben egy hét tagu család húzódik meg, kik
egészíyáron keiő őszig ftszin! '.'9:'" levegő
éJmeleg miatt nem bírnak szobájukban meglenni. éía szabad ég aIá hurcolkodtak kj aludni. Számos olyan csáládot találunk, aholazzpa
ismeretlen hály.re távozott és a gyermekeket
aZ anya tartja el. Mint sajnálatos jelenségre
kell kitérnem arra is, hogy a barakktelepi
szükséglakásokban igen sokszor együtt vannak
fiúk és"lányok.ami ú erkölcsre igen káros következményekk.el bír! Az utóbbi években
egy:re több szerencsétlen kilakoltatott család
t.érütt a barakktelepi szükséglakásokba úgy,
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hogy most már a szobákat a konyhától
elválasztották, mindegyik helyiségben hilönktilon családot telepíwe. Jelenleg pedig a túlzsúfoltság oly nagy, hogy nemcsak minden
helyiség az utolsó zugig te|e van, hanem
k{ilönösen az eyes cigány családok a telep
körül viskókat építettek,mert nem tudtak bejutrri a szükséglakásokba.''
Az Egyetemi Szociálpolitikai Intézet
létesítettegy mot-il könyvtárat, amely hetente
eg1r őrában á||t az érdeklődő barakklakosság
rendelkezésére.Túlnyomórészt fiatalok cserélték a könyveket. A kölcsönzők
számában
alig érik el a felnőttek a úz száza|ékot, ez a
nagyszámű analfabétizmussal magya rázhatő.
Ennek felismerésekor írás-olvasás tanfolyamot
indítottak a gondnoki irodában, amelyre
csupán 25 fő jelentkezett. Hilscherék elindítanak egy sikeres munkaiskolát e|őször a telepen
élő lányoknak, ahol textilmunkára készítették
fe| az eg5rébként
csellengő fiatalokat. Később a
főváros segítségévela fiúknak is sikerült mrrnkaiskolát létrehozni bőröndös ésvasipari szakmákban. A vasipari képzésreaz ötletet a telep
nagyszámű szegkovács cigány lakossága adhatta. Hilscher így ír az iskola sikeréről: ,,LGanz
Hajó és Gépgyár munkavezetőjével talá|koztam, aki panaszkodott á tanoncaira. Elmondta,
hogy hónapok óta nem talál számáramegfelelő
tanoncokat. Nem szóltam a munkaiskolánkról,
hanem csak megjegyeztem neki, hogy ktiidök
valakit számára, Másnap az egytk pártfogoltunkat ktildtem e|hozzá' Pár hétmúlva megjelent lakásomon a míívezető és kérte, hogy
hildjek még ilyen talpraesett fiúkat, mert kollégái mind kénk az ilyen szorgalmas, ügyes
tanoncokat. " A telepre kihelyezett munkaiskola sikeres volt. Ebben az időben a tanköteles
koruak állami iskolába, a nagyobbaknak délután két napon ismédő iskolai képzésreis járni
kellett. A telepi munkaiskola a hét három
délutánján foglalkozott a fi atalokkal.
A fent idézett szegényes kortilmények
között a Barakkban megszületik egy ktilonleges generáciő, zenészcsodagyerekek sora látja
meg a napvilágot: Bárwai G1rrla _ ,,Krajcár
Gyrrszi'' néven _ Boross Lajos prímáskirály
terceseként működött ér,tizedeken keresztiil.
ez allami Népi Eg}'uttesben koncertmesterként, később a 100 Tagu CigányzenekarnáI
szintén koncertmesterként dolgozott, ha|á|áKözlernónyek

ig. M újpestiRigó dinasztia is több tucat kitíínőmuzsikust adott a világnak. Rigó Gyrrla
prímás,a legendaszerint egyedülikénthelyettesíthetteaMátyás Pincébenmííködő Lakatos
Sándort. Rigó Flórián és Csukárdi Irén házasságábő|sztiletett kilenc gyermek, akikből
ktilonboző hangszerenjátszóhat jő muzsikust
neveltek. Közülük Rigó Rezső ,,Pipi'' klvá|ó
bandacimbalmoskéntvolt országosanismert.
A hatodiknak születő Rigó János ',Kacsesz''
brácsás,Járóka Sándor ésBoross Lajos prímások mellett lett a legkiemelkedőbbbrácsások
egyrkeMagyarországon.A másik családi ágon
Rigó József ,,Gó|ya" is brácsával lett elismert
muzsikus.Szabó Sándor ,,Sülthal'' az Ostende
Zenekarban prímás, később kitíínő g7t6.rmíivész.ACsóka családszinténnagy számú'neves
muzsikust adott, akik koztil kiemelkedő képességű,a sajátos technikájú Csóka JózseÍ
,,Csunkó''bőgős volt.
A barakk megüresedését
egy szörnyíí
esemén1mekköszönheti. I944-ben Ujpest
város nagyszámú'zsidó közösségét deportálták. A megüresedettlakásokattöbb barakktelepi család közt osztották szétúgy,hogy pár
esetbenkésőbbaz eredeti tulajdonosüsszajötc
a haláltáborból.
,,Az utolsó család mi voltunk' akik
kijöttek a Barakkból, mert anyámvolt a gondnok. Ugy negyvenhat,v?W neg1wenhét
körtil
bontották le, de akkor már rajtunk kivül senki
sem lakott ott.'' _ meséliHorváth Iswánné.*tr

*Adatközlők:

Bartos Tibor, Csóka János Pál,
Mária,
Patkó
Erzsébet,
Horváth Istvánné,Rigó
Jőnás
György, Diiinkó Gábor. Köszönettel tartozom Havas
Gábor szociológusnaka Flilscher Rezső dokumentumok
felkutatásábannyújtottsegítségéért.

A Rigó csalód otthona
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Egy képesl"p története*
1930 júliusábanképesleve- franciákat, a belgákat, a németeket, a svédeket
|ező|ap érkezett.PárizsbőI az sikerült imponáló iátéIá<a||egyőzni saiát otthonukban.
újpesti Y árosháza számvevőA nemzeti csapattal együtt emelkedett
ségére.Afeladóamawat
ahazai bajnokságban az Ujpesti TE
csúcsra
a
volt,
mely
gatott
válo
vtzí|abda
A
gfudája. lila-fehérek 1930-ban Németh és
nyári európ ai ulr ája egyik állom ásán tartő zko
dott a francia fővárosban. A lapot ité? IJa= Éalassy vezetésével előszőr szerezték meg a
mawat bajnoki címet, melyet ezutántiz éven
lassy olivér, a nemzetl együttesésaz Ujpesti
Torna Egylet egyik csillaga,egyben a hivatal kereszttil ki sem engedtek a kezükből. Ugyan.
ebben az esztendőben érteel a lila-fehér gárda
számvevőszékéneka|k.a|mazottjajegy ezte. Az
a|áírőkközött mégegy városházi dolgozó (és e\ső ígazán nary nemzetközi sikereit is, s az év
szintén UTE-tag) neve szerepelt, Németh végér'a sportsajtó már büszkén állította,:,,Európa legjobb vizipó|ő klubcsapata, az Ujpesti
Jánosé,a kétvilágháboru kozotti magyarwziaki ebben Torna Egylet."
labdasportlegnagyobb játékosáé,
Halassy és Németh végig tészesevolt
u időben ideiglenestiszwiselőként- szintén
mind a válogatott, mind az IJTE harmincas
a hivatal szo|gá|atábanállt.
évekbeli ttindöklésének, kapcsolatuk azonban
váa
Az I930-asévfontos dátum mind
logatott, mnd az újpestivízi|abdázástörténe- korántsem volt felhőtlennek nevezhe(ó.
Az I9}6-ban született Németh János
tében.Németh János 1981-es visszaemléa ma,WaÍúzipólósport legdiadal- szegénycsaládból származott..Apja 1914-ben
kezésében
masabb esztendejekéntemlíti. A legendás *.gh"lt' s az egyébkéntkitíínő tanuló ,Jaszövetségikapitány, Komjádi Bélavezetésével meáz,,, hogy segítsen a három gyermekével
ekkorra már összeá|It a magyarvízipólósport egyedtil maradt édesany1án, iskoláit abbahagyva 14 évesen míilszerészinasnakállt. Eelső aranycsapata.A későbbtöbbszörös olimhatalmas energiával vetette bele magát
mellett
példátlan
piai ésEurópa-bajnok keret, azőtais
módon, ttzenegyévenkeresztii!, megszakítás az ttszás és a wzíIabdázás világába. A húszas
nélktil,százizenhétmérVózésenbizonr,rrltle-évekközepén már a Nemzeti SC legjobb vízigyőzhetedennek. Az |930-as nyári európai pólósának számított.. I927-ben lépett át az
körút minden idők legsikeresebb tűtájaként UTF--ba, mely döntésénélnag1,-szercpet játvonult be a válogatott történetébe.A vízipő|ó Szott a klub által az Egyesült Izzóban biztosíakkori nemzetkózi elitjénekösszes csapatát,a tott munkalehetőség is. A Halassy ésNémeth
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vezette újpesti gárda ettő| kezdve évről évre
feljebb lépve a tabellán, fokozatosan haladt a
bajnoki cím felé.Viszont amíg Halassy éIvezte
a válogatott kapitányának, Komjádi Bélának
biza|mát, addig a közvélemény által is a legnagyobb reménységnek tartott Némethet a
magyar wzipőIó afia kihagytaaz 1927-esEBre induló csapatból. TJiába mutatott folyamatosan rag.yogó formát,I928-bannem került ki
az o|impiára sem. Közrejátszott ebben Németh erős egyénisége,a véleményétmindig
kertelés nélkiil kinyilvánító tulajdonsága is,
ami a közismerten hirtelen haragú Komjádi
,,mesterre1'' állandó súrlódásban tartofta.
1,929-bentört csak meg a jég,ekkor került be
a nemzeti csapatba.
A válogatottnál történt addigi me||őzés'
val amint á1lásb eli n ehézségei miatt (az lzzóná|
egyre kevesebb volt a munka ésa pénz), mint
abban az időben nag.yon sokan, ő is az Amerikába va]rókivándorolás mellett döntött. Bécsben érte utól a levél Ujpestről, hogy Semsey
A]adár polgármester - aki al,lzi|abda nagybarátja és támogatőja volt - munkalehetőséget
biztosít neki a Yárosházán. Azonnal visszafordult, ésideiglenes tisztviselőként állt alkalmazásba. Az Ujpesti Járványkórház gondnoki
teendőit |átta e| a rá je|Iemző pedáns fegyelemmel. A munka és a sport mellett éjszakáit
tanulással töltötte, előbb leéretségizett,majd
áI|amszámviteltanból diplomázott. Eközben
azUTE ésa válogatott elsőszámúemberének
számított.
Halassy Olivér teljesen más karakterrel
rendelkezett. Az apjátó| wtézi címet öröklő
,,aran7ifiíl,,,a csillogás, a pezsgős bankettek, a
nők bűvöletében élt.A gyermekkori villamosbalesete miatt egyik |ábát líbszárkozéptől elYesztő fiatalember hihetetlen, világrasző|ő
sportteljesítrnényekrevolt képes. A Magyarországon szinte verhetetlen európa-bainok
úszófenomén ésvilágel ső wzi|abdafedezet, kinekvágya mindig is a felső úzezerhezva|ő tartozás volt, kezdetben jó barátságot ápolt a
szegénysorbóI érkező Németh-te|. 1927 -ben
még ő könyörgött
sírva ,Jamesz''-nek, hogy
legyen UTE-ista, később azonban- a harmincas évek ele;.én- megromlott a viszony a két
klasszis között. Ennek az oka, mint később
kiderült, Németh-nek a válogatottba kerülése
volt. Halassy űgy érezte'hogy Nemeth csilloKözleménvek

gása elhalványít)a az ő s1kereit, sőt amikor
Komjádi egyszer-egyszer |<thagytaa csapatbő|, azt űgy é|temeg, hogy Németh túrta ki
oÍrÍran.A kettejük kozcitti iszáIy odáig fajult,
hogy egy nürnbergi magyar-svéd mérkőzést a
bírónak meg kellett szakítania az egykorikét
barát üvöltözésbe torkolió vitája miatt. A
Komjádi segítségével
később hűvös wszonnyá
,,szelidült'' ellentét azonban a neg.yvenesévek
elején űjra ÍeI|ángolt,ésHalassy ,,legjobb, ha
nem zavatogsz többé közötttink'' szavait kö_
vetően Németh, tizenhat évi tagság után,
megvált az Ujpest csapatától. Csak 1945-ben
rcndeződött kettejük kőztaviszony, amikor is
Halassy a következővel kereste meg egykori
csapattársát: ,Jamesz, bocsásd meg azt a sok
rosszat' amit elkövettem ellened, ésha |esz rá
mód, akkor én neked mindig csak segíteni
fogok.'' Sok lehetősége már nem maradt erre
Halassy olivérnek, hisz 1946 szeptemberében
szovjet katonák |e|őtték, mert szükségük volt
annak a taxinak a négy autőgumijára, amelyben utazott.
De térjünk vissza az l930-as képeslaphoz, illewe a hozzá kapcsolódó európai tűrához! Július elején indult útrrak a vá|ogatott,
Komjádi Béla nélktil. A mester, egy Halassyval történt csúnya összezördülése miatt, mely
után a társak kiálltak csapattársuk mellett, rö.
vid ideig lemondta a vá|ogatott iránytását' A
helyére lépő Speissegger Ernőve| is szárnya|t a
csapat' amely pozsonyi és miincheni győze|mek után, július 12-én érkezett Pfuizsba, Az
akkoriban a vt|ág fővárosaként emlegetett
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metropolis teljesen elbíívölte az előszór itt járó Németh Jánost. Első este a csapattárs Vértesy József mutatta be neki az éjszakaiváros
csillogását, majd a másnapi edzéstkövetően az
ízlésesedző, Speissegger' a Írancia építészet
ségéreésfinomságárahívta fel, kiilön sétájuk
alkalmával,,J amesz,, fi gyelmét.
A képeslapírás hagyományát Komjádi
Béla teremtette meg a válogatottnáI, aL<la t:,orák során éjszakánkéntközel száz |apot címzett me g az (tsző - ésvtzi|ab dasport támo gatóinak, melyeket másnap a reggelinél iratotta|á a
csapat tagsaival. Mindenki ,,Komi bácsija,'
most ug.yan nem tartott a csapattal, de a tanítványok (legalább is Halassy és Németh), úgy
Iátszlk gyakorolták a mester által megteremtett,,levelez ő,, szokást,
A medencében eközben tovább folytatódott a sikersorozat a francia válogatott elleni
5:3-as győzelemmel, melynek összes maryar
gőIjáta kétújpesti,Halassy ésNémeth szetezte. Ezután Antwerpenben a belga, Drezdában
pedig az o|irrlpiai címvédő német válogatott
vo|t az ,,á|dozat,,,majd a csapat északnakvette
az ir á,nytésSvédors z ágban aratott két fölényes
győze|met a skandináv ország legjobbjai ellen.
AhazaÍelé tartó úton, konnyed levezetésként,
még a cseheknek is bemutatót tartottunk az
akkori modern wzipőI6bő|, ezzel válogatottunk diadalmas európái körutja véget ért.Az
eredmények hatalmas visszhangot váltottak ki
nemzetközi pólósberkekben, ahol egyöntetíí
egyiittes,
volt a vélemény: ,'Nincs még
";y:
amely ilyen módon tudná ezt a győze|mi
sorozatot ttánozt]j. . .,,,

eltöltött dicső évekután
A játékosként
NémethJános a vá|ogatott'szövetségikapitányakéntis sikereketérte|, az l948-as olimpián írányttásávalezüst érmet szerzett'a nemzeti csapat.Többszörös olimpiai bajnokként
1953-ban nem hívták meg a Népstadion
szemérevetve' hog'y
megnyitótinnepségére,
Horthy Miklósnak
bajnokságot
o|impiai
,,azahhoz, hogy
hozzájárulhatott
Ez
is
.
szerezte,,
az !956-os forradalom után Spanyolországban telepedettle, ahol sporwezetőkéÍta hispánizipőIót emelte az evőpai é|mezőnybe,
Magyarországon a rendszerváltásig mélyséVisszaemléges hallgatás övezte szemé|yét.
kezésétiscsak Amerikában jelentethettemeg
(elenleg egy példányataláIható az országos
KülSzéchenyiKönyvtár g5ríijteményében).
földön azonban elismerték eredményeit,az
USA-ban l969-ben beválasztották a sportág
Csarlegnagyobbjaitmegörökítő Hírességek
olivér
Halassy
nokába, melybe l978-ban
neve is bekerült. 1988-banMadridban értea
ha|áI,
Az egykorikétbarát, majd rivális, Németh János ésHalassy olivér, az íjpesn ésa
maryaÍsport e kétkiemelkedő alakja,néhány
kilométerre egymástól alussza örök álmát.
Előbbi a Farkasrétitemető 49.es parce|Iájában, utóbbi az újpestiMegyeri temető dísz21
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*A képeslapa közelmúltban dr. Lővei György
ajándékakéntkeriilt az Ujpesti Helytörténeti Gyűjteménvbe.

1930júliusóban, néhtÍnynappal a képeslapelkiildéseután. A magar aízilabtla aólogatntt a' túra néd ólloruísón. Balról a rnó-
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Berda Iőzsefi Képze|ődés
Berda, aki _ Elmélkedés
címií után,2003-banjelent meg a SzabadTér Kiadó
verse szerint is - ,,újpestszéli gondozásában.Megtalálhatjuk itt a már emlakásában egyesegyedü|,,é|t, lítettekenkíltil többek közötr Tersánszlry
Józsi
Szeretteatársaságot.Sőt szer- Jenő, Tamási Áron, Füst Milán, Weores Sánvezteis. Leve|ező|apokonhív- dor ésBerdaJózsef arcképét
is, melyvalószíníi,ta össze batátait a csütörtöki kocsmai találkoleg méga Berda-kutatőkszámára is újdonság'
zókra, melyeken megjelent a magyat irodalmi
A képhezkapcsolódó írásbana közismert, elhaé|et sztne-java Kassák Lajostól lilyes Gyuláig.
gyottanöltozködő,aktatáskájábanborosüveget
Ott volt abeszé|getéseken
a polihisztor régész, cipelő, papokkalbarátkoző költő jelenik meg'
tudományo s író, képzőművész-tört énészLászKortársaihoz írott verseiben Berda
ló Gyula' a|<lrajzban ésírásban megörökítette
ngyanezta képetfesti _ önmagáról. Bizonytték
a jelenlévőket. Visszaemlékezése, melrmek a
erre 1957-ben,ostor éso|ajágcíműkötetében
Ta|á|kozásaim címet adta, csak röviddeÍ ha|ála megjelentverse:

BnnneJózsrr

Képzelődés
(B. Miklósnak)
Szobrász, ki túléledföldi életem
s megmintázodmajd, a magad mulatságára,
bátor ritmusú szobrom, ne feledd testem és
lelkem v alőságát |afej ezni; ho gy he gyeket,
völgyeket, erdőket barangoló rövidnadrágos
kamasz voltam túl a férfiéletdelén is, ki
fiatalos hél'vel csavarogta a honi
tájakat, kopott, koldusalamizsnás
hátizsáI<ka| a hátán; göcsörtös
bottal
akezében, mire büszkébb volt, mint
a püspök pompás pásztorbotjára, mely
álta| á|dást oszt ahivőkseresére. Így láss, így képzeli, így fejeiz
ki engem magad örömeként is,
s akkor meglátod: miként él
tovább a kegyelem á||apotábó| fogant,
magadmunká|ta míi',mely mindig az Embert
örökíti meg a forma folytonos
forrongásában is; hogy tul a halálon
se szűnjön meg életiink értelmének
boldogságban bőséges var ázsa, ámen.

Kiizlemények

A' szerző ezúton mond köszönetet Koltay Gábornak, a
Szabad Tér Kiadó igazgatójánaka portré kőzreadásához
való szíves hozzáj árt|ásá ért..
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Dn. Krusxe GvoncY

Embe n gyá,sz,szitakötő -végzet
M" gt évesztettszitakö tők
a Meryeri temetőben
Mindenszentek napja közeledtével, ahogy a korábbi
évekbenmindig, idén is benépesült a Megyeri temető
az elhun1takra emlékezők_

kel. Ilpnkor a hosszabb-rövidebb, napsütéses időszakokban a látogatók ktilonös jelenséget figyelhettek meg a fekete síremlékeknél a fényes fekete sírkövek közelében szitakotők ielennek meg' és a vízpatok mellett
i s tap asztal ható j e||egzetes vis elke d ést mutattak. De vajon mi lehet az oka ennek a kiilönös
viselkedésnek? A vá|aszt a szitakötők életmódja adhatja meg a számunkra.
Patakok, folyók, tavak partján, erdei
tisztásokon gyakorta találkozhatunk a szitakötőkkel. Minél melegebben úiz a nap, annáI
élénkebbek,annáI ritkábban száI|nak le a növényzetre pihenni. Táplálékukat, a repülő rovarokat a levegőben ragadjákmeg, ésott is faljákÍel őket, sőt apárzásuk, de gyakran a peteralrásuk is repülés közben történik. A karcsú,
díszes állatok testhossza 1,8-1r cm, szárny
Íesztavo|sága 9- I 4 cm között váItoz1k. Legszé-

lesebb testrészüka fejiik, minden íránybakönynyen elford íthatő. A fejen vannak az igen nagyméreúi,összetett szemek. Ezeka fej kétoldalán
elhelyezkedő, nagy félgömb alaku képletek. A
szitakötők látása kitűnő és némely tulajdonaz ember hólyagszemén is triltesz.
ságában
A szitakötők két alrendiében kiilönböző a fei Íormája, amit elsősorban az összetett
szem e|térő helyzete okoz. Ennek eredményeként alakul |<laz egyenlőszárnyíak (npt e
ra) síúyző-, és a felemásszátnyúak (,4nisopte:rn) gőmb alakú fejfotmája. A szitakotők
homlokán háromszög alakban pontszemek is
találhatók, amelyek a fénynszonyok vá|tozásait érzéke|ik,és a szitakötők fényszabáLyozta
életritmusában fontosak. A szitakötő feje vékony nyakkal ízesül a szabadon mozgathatő
elsó torszelvényhez.Ez a torszelvény egy pár
lábat visel, r'r-Lí1az osszenőtt második és
harmadikon két továbbí Iábpár és két pár
szárny található. A szitakötők ttiskés lábai a
zsákmány biztonságos meg{ogását segítik,
amelyek koztil kiilönösen a mozgékony első
pár Iáb fontos.

Felemdsszírnytj szitakijtő. Liszi Jdnos rajza
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Kiizlemények

A felemásszárnyít,nagy szitakötők eltilső éshátulső szárnya alakban ésméretbenis
eltéreg1.rnástól.A hátulsó szárnyaz a|aplrcán
közvetlenül szélesebb,mint az elülső szárny.
Az egyen|őszárnyúkisszitakötők mindkétpár
szárnya egyforma, és az egyes szárnyakat
egymástól ftiggetlenülis tudják mozgatrri.
Ezek a szitakötők sokkal rosszabbrepülők, mint az egyenlőtlenszámyűak.
A szitakötők nőstényeimindig a vízbe
rakják petéiket,ahol a |áwák többnyire egy
évenbelül jutnak el a kifejlett rovar' az imágó
megjelenéséig. A r a gadoző |árvák l egkiil ön-ö sebb szerve egy sajátosfogó készülék,az a\só
ajakból kialakuló fogóáIarc, Ez a képződmé1Y a zsálrnány megragadására szo|gá|.L
táplálékuklehet a wzben é|ő rovarlárva.ebihal vagy gőte|áwa, de néhahalivadékis. Atváltozásuk előtt a |árvák kimásznak a szárazra, ahol kifeilett rovarr6.vedlenek.
A temetők többsége távol helyezkedik
el a vizes élőhelyekől, hiszen ezekkázelében
a magasabbta|ajvízszintmegakadáIyozhagaa
temetésesszertartásokat.Ezért is ktilönösen
meglepő a szitakötők gyakran tömeges megjelenésea temetőktren.
Dr. Horváth Gábor biofizikus kollégámmal több éveskutatás eredményeként
si-Kutatásakerült megfejtenünk a rejtélyokát.
inkkal kiderítettiik, hogy e ktilönös jelenség
hátterében a szitakö tők f énslp
o|arizáciőn a|ípuló vízkereséseésa sírkövek polaizá|óképességeá|I, miá|ta|a fekete síremlékeke rovarok ökológiai csapdáikéntműködnek.
A szitakötők erősen kotődnek a vizes
élőhelyekhez,hiszen a |áwáik wzben feilődnek. Miután a szitakötők áwá|toznakésmegvedlenek, a kifejlett rovarok á|ta|ábaneltávolodnak aftztő| éscsak a szaporodási'peterakási időszakbantérnekvisszaoda.A nász idejéna nyt|t vtzfe|színésa mocsári szegélynövényzetalkalmas helyet biztosít a ktilonboző
nemű szitakötők ta|áIkozásáhozés a nóstények petézéséhez.
A szitakötők vizeknélfellépő természetes
viselkedéseegyesantropogén
eredetíí,optikai tul ajdonság aiva| vizet ltánző
felületeknél (például fekete agrofóIiákná|,
nytltfe|színű o|ajtározóknál és sötét színíí
gépkocsiknál)is megjelenik.
Korábbi kutatásaink kimutatták, hogy
a szitakőtők polarotaktikus rovarok, azaz a
Közlemények

vizet a fe|színérő|n:I<rőződő vízszintesen po|fuos fény alapján ismerik fol. Foltételezttik
tehát, hog7 a temetői szitakötők ktilonos viselkedésébenis fontos szerepe lehet a fekete
sírkövek Íénypo|arizációs sajáts ágainak, va|amint e rovarok po|arizáciő|átásának. Ezért
kimérttik a sírkövek tiikröződési-polarizációs
mintázatait, és v á|asztásos terepkísérletekkel
igazoltuk, hogy a fekete sírkövekhez vonződő
szitakötők is pozitív polarotaxissal rendelkeznek.
Lvízszintes sima fe|színíi,fekete sírkövek ökológiai csapdaként működhemelg miveloptikaisajátságaikf o|ytánmegakadá|yozhagákaszitakótőkutódgeneráció
jánakl<tf ejlődését:megtévesztik a peterak áshoz készilő
szitakőtő nőstényeket, melyek így a sírkövekre rakják le a petéiket. A peték a szátazon
rövid idő a|att,|<tszáradnakéselpusztulnak. A
temetők többsége közelében nem találhatók
wzes éIőhelyek, ez&t e szátaz területeken a
szitakötők számára aZ egyetlen ideálisnak
úinő petézőhely a polarizációs sajátságaiban
vizet utánzó fényes fekete sírkövek vízszintes
felülete, melyek lépre csalják a vizet kereső
szitakötőket és rendellenes petézésre késztetik őket.
Az újpesti szitakotők ktilönös temetői
viselkedése egyá|ta|án nem számít unikumnak, hiszen e üselkedésforma bármelyik temetőben megfigyelhető szerte az egészvt|ágon, ahol előfordulnak a fényt erősen és
vízszintesen po|arizá|ő fekete síremlékek. tr

Eg,enlőszórryúszitakdtő.Liszi Jónos rajza
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Mildenberget
Az Egyesült Allamokb an azok
a mindenki á|tal tlszte|t famíliák, amelyek itszsza tudják
vezetni családfáiukat az első
telepesekig.Ujpest is büszke
azoL<raa polgárokra, akik elsóként vetették
meg a lábukat az Iswánheg1rrrek nevezett
dombon. A település legelső lakosa Mildenberger Márton volt, aki l786-ban született
Budafokon, sváb családban. Tanult mestersége a sörfőzés tudománya volt, de mivel akkortájt Magyarországon még kedveltebb ital
volt a bor, ezért korcsmájában jőrészt azt
mért.Lévén,hogy szilőÍa|ujában sok csapszék
működött, ezért néhány évig a Duna mellett
északabbra Íe|a,ő Szentendrén gyakorolta
mesterségét.Megnősült, három gyermeke
született. Ezt követően vállalkozó természete
Pestre sodorta,ahol 1811-től 181ó-ig é|t.

MildenbergerMfuton emléktóblójaa aóroshózafalin (|,íth
BélaaIkotósa)
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183l-ben fordulat állt be amár nem túl
fiatal mesterember életében.Az addigra már
tehetős, tőkeerős vá|Ia|koző új helyszínt keresett csárdaépitéscéIjával.Jó kapcsolatot épített
ki a fóti Károlyi uradalom intézőjane|, Burg
Kírolylyal. Meggyőzte, hogy járja ki a birtokos
Károlyi Iswán grőÍná|, engedéIyezze sző|őföldek bérlésétaz Uj-Megyerként is emlegetett, lakatlan területen. Mildenberger Márton
nem egyedü| érkezen.Ujpest mai teriiletére.
Vele jöttek fiai' Márton ésAntal, valamint leánya, Mária. Rajta kívül még 39 bér|ő kotott
szerződéstaz uradalommal, éshasított ki magánaksző|őÍőIdeta mai Baross ésAttila utcák
á|ta| határolt dombvonu|at, az Iswánhegy területéből. Hegyközséget alakítottak' bírájuknakMildenbergert váLasztonákmeg, aki a legnagyobb terület bérIője valrt. Az Iswánhegy
Duna felőli oldalán 22, míg a Rákospalota felé
eső oldalán 8 fertálynyi területet művelt meg.
Az első telepesek többsége német ajkú ember
volt, akik szorgalmas munkájukkal hamarosan
terrnővé varázso\ták a vidéket. Példájukat
újabb családok követték, aklk ipaílzésből, kereskedésből éltek és felismerték Ujpest tertiletének kedvező kozlekedésfoIdrajzí adottságait. Hosszú táwakívántak berendezkedni a
hatávidéken, ezért l83 3 -ban kápolna építését
jegyzője,
EmáGozsdu
rozták el. A közösség
nuel aztis elérte,hogya gróf 3000 danbtég|ával' támogana az épí*ezést.
Miidenberger a Kfuolyt' uradalom engedé|yéveI,a Gyá|i-patak torkolatánál (a mai
Yáci (lt es Árpad út kereszteződésénél)kocsmát építtetett.A grófi uradalomtól italmérési
jogot kapott. Je||emző, hogy az errőI szőIő
szerződéstMildenberger mint pesti polgár írta aIá. Sörháza lett Ujpest első éptilete. A
csapszékenkívtil néhány vendégszoba, a vá|t6\ovákszámára istálló is várta aYác ésPest közöttltazőkat. Az átrnenő forgalom több italméréstis eltartott. Mildenberger Antal nevű
ftvérétis ide csábította, családostul. A famíIia
valamennyi tagja vendéglátásból é|t, és,jóvedelmezőnek tűnt a lehetőség, hogy az Ujpest
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területén árha|adó, itt megpihenő utasoknak
saját borukat mérhessék.Mildenberger Antal
Kataiin nevű"|eánya 18 37 -ben felesélgtilment
Schreiber János káposztásmegyeri kocsmatulajdonoshoz. Antal nevíí fivére szintén önálló
csapszéketnyitott. A terület adta lehetőségeket nem cs'rpán a vendég|átás terén aknáiták
ki. Mildenberger Antal egyrke volt azon első
v á||a|koz,?knak,akik b érkocsikat üzemelte ttek
Pest ésUjpest között.
Mildenberger Márton vá|yo gból emelt fogadóépületét az
1838-as jeges fuadás, amely
Pestet is elérte, ugyan romba
döntötte, de az ,,okos ésszorgalmatos gazdának,, nevezett tulajdonos hamarosan űjat építtetett,kőbőL
1841-ben már nem csak az Istvánhegy,
hanem a tő|e délre és északrafekvő tertileiók
sem voltak lakatlanok. A sváb lakosság mellé a
Károlyiak felvidéki, Nyitra megyébén található birtokáró| szép számban költöztek ide
fő|eg izrae|ita vallású iparosok. ALőwy család
tagjai első bőrfeldolgozó míihe|yúketa Mildenberger-féle sörházza| szemben építették
fel A terület gyarapodására felfigyelt a gróf is.
E|határozta, hogy számbaveteti a leggyorsabban fej\ődő birtoktest lakosait, és renáézi az ott
élőkkel kialakult vis Z9nyt.1 840-ben adta|<lazt
a szerződést,amely Ujpest alapítólevelekéntél
a köztudatban. A dokumentum megvetette egy
wrágzó, iparosodó, toleráns szellemiségííteÉ
pülés alapjait. Kisközség alakult, amel1irek első bírája a szintén Nyitra megyében talá|hatő
Nagysuránybó| érkező Lő*y Izsák lett. Mildenberger Márton Szerepet vá||a|taz első testtiletben, Neuschloss Bernát egy ér,nyi tevékenykedésétkövetően ő lett a telepilés pénztárnoka. Feladata volt többek között' hogy begyííjtse ingyen okató községi iskolába járó
1z
gyermekek csa|ádjátó| a téb úizifá1 valamint a
W eÍty áÍa befi zetendő hozzáj áralást. Továbbra
is a község legtekintélyesebb, talán |egvagyotagja volt. Házailajdonosként úzen"gy
1os.abb
bér|ője akadt, rokonai révénkapcsolatban állt
az űjonnan betelepülőkkel is. Tudatosan töreana, hogy derék iparosokat, zömmel
\"d:*
fiatal embereket csaloga.son Újpest' e. Házasságlevelek adatai szerint gyakorta kérték fel
eshivői tanúnak. Mivel az Istvánhegyen épült
kicsiny kápolna már nem tudta bófoeadni a
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megnövekedett hívőközónséget, Mildenberger Márton szervezésébengyűjtést rendeztek
egy nagyobb templom építésére.
O maga is
jelentős összeggel jánl|t hozzá a munkálatokhoz. Az új épületet az akkori temető tertiletén, 1840-ben szentelték fel. Ujpest első lakója kivette részétaz oktatásigy támogatásából.
Mikor megalakult a köz.ségi iskola, annak
kurátora, az isko|aszékegyik taga |ett.
A sikerek, a gazdasági gyarapodás és a
községi hierarchiában betöltött előke|ő szerep
alighanem megelégedettséggel töltötték el.
Ezek mellett az örömök mellett eltörpültek az
olyan jellegíí bosszúságok és kellemetlenségek, amelyek a közösségi egyrittélésnélelkeriilhetetlenek' A községi igazsÁgszo|gáItatás
ir ataj kőzőtt például szerepelt egy panaszos le vél, amely azt taÍta|mazta,hogy ,,N{ildenberger Márton serfőzőnek három |oltyáji őszsze
marcangolták Takáts Mária asszonyt ésruháit
is széttépték''.Természetesen az e|ö|jfuóság
vele szemben is feilépett' elmaraszta|ták, és
kötelezték, hogy az ebeket a jövőben láncon
tartsa. Egy másik irat arrő| tanúskodik, hogy
két legény összeverekedett a kocsmájában, és
csak a községi hajdú megjelenése vetett véget
a csetepaténak.
Az évazedek során végzett szeruező- és
frztkai munka kikezdte egészségét.1843-ban,
a község1 tlsznjításkor, visszavonult, és a következő évben elhunyt. Mindösszesen 58 évet
é|t. tzvegye továbbra is Újpesten maradt,
1848-ban egyike volt azoknak, akik pénzt
aján|ottak fel a honvédsereg céljaira. Gyermekei is itt alapítottak családot, egyik ükunokája,
Klima Lajos az 1905-ben megnyílt községi
gimnázium e|ső igazgatója lett.
Mildenberger Mártont halá|a után
nagy tisztelet öveite Újpe'ten. 1894. december 13-án az újpesti képviselőtesttilet hamvait
díszsírhelyre temettette. Sajnos az oreg temető megszí3ntetésekorezt a sírt felszámolták. A
két világháboru között utcát neveztek el róla,
ez az elnevezés tll'lé|tea politikai szándé|pl'átkereszteléseket.1998 okóberében az Újpesti
Városvédő Egyesület tagsai,,Mildenberger
Márton nyomában'' programnér,vel kirándulást tettek Budafokra. 2007 augusztxában, a
Kőzmíive|ődési Kör bronzból és márványbó|
készült, domborművíí emléktáblával tisztelgett emléke előtt.
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Bad'afok,a Törley-gór arehíuferyképen

Budafok és környéke, ahonnan Mildenberger Márton
és családja érkezett, régőta
lakott teriilet. ADuna kőzelségeezen vidék fejlődésében
is meghatároző vo|t. A Budai-hegység déli
előtere egészen a fo|yő partjáig nyúlik, ahol
már a rómaiak is megtelepedtek, Iétrehozva
Campona castellumát, a mai Nag1tétényt.ok
honosították meg a sző|őtermesztéstis a üdé.
ken. A hegyvonulatot borító löszös talaj, a sok
napsütésben részes{ilő déli lejtők kedveztek a
nemes gyümölcs termesztésének.A hegy{ok
dolomitból és mészkőbő| á||ó karsztos anyaga
pedig kiválóan alkalmas volt pincék kialakítására. A szőlőföldeket a középkorban folyamatosan míívelték, a helybeliek a közeli Buda
piacain értékesítették
a bort.
A terület a török uralom után, 1ó98ban SavoyaiJenő herceg birtoka lett. A neves
hadvezér Csepel-szigeti uradalm ának szőIőhegyeként taftották számon. Latin nyelven
Promontorium-nak nevezték, ami hegyfokot,
hegpyúlványt jelent. A herceg kastélyt emeltetett a teriileten. A birtokos halá|a után,
I739-ben alakult meg Promontor zsellérközség.Alapítói sváb szőIősgazdákvoltak. A település gyors fejlődésébentovábbra is szerepet
kapott aszőIőművelés ésa pincészet. Mag5,arországon sehol máshol nem |áthatő, párat|an
pince- és alagútrendszer alakult ki. Ebben
nem csupán a hordókat táro|ták, a település
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szegényebb soru lakói szintén a kőzetbe vájt
barlanglakásokban hűztákmeg magukat. Promontor fej|ődésétaz I88 6. évi fi|oxérajáwány
Vetette vissza. A sző|őket' megtámadó betegfenyegette.
ségrengeteg ember megélhetését
A település ekkor válrt országosan ismertté,
ekkortól emlegetik Budafok néven. Ujabb
lendületet adott a fejlődésnek' mikor 18ó1ben megépült a déli vasút. Tovább javultak
Budafok gazdasági lehetőségei, mikor 1909ben elérte a Helyi Erdekíí Vasút (HE\| sín=
párja. Akkor indult fejlődésnek a terület élelmiszeripara. Sörgyárak, sertéshízlaldák,bor
nagykereskedések nyitották meg kapuikat. A
le gj elentő sebb vállalat aIapítőjaTörley Józs ef
volt, aki az egykori Savoyai kastélyban alakította ki a bárói rangra emelkedő csaIád rezidenciá1át és építtette fe| világbíríá pezsgőgyárát.
Budafok Í926-ban városi rangot kapott. Az egykori szőIőklJdlira folyatásaként a
város a 1'9.szá,zadbanjelentős borászati centrummá fej|ődőtt, ahol a mai napig borászokat
is képeznek. 1987-ben Budafok megkapta a
Sző|ő ésBor Városa kittintető nemzetközi oklevelet. Az egykor önálló település ^^ _ Úy
pesthez hasonlóan - Budapesthez taÍtoz1k,a
{óvát os )cil. kerületének r észe.
Mildenberger Márton kocsmáros és
seűőző mester Budafokon tett szert azokra az
ismeretekre, amelyeket azlnán Qp.'t fe|úrágoztatásának szo|gá|atába állított. !
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Egy újpesti űsző- ésvízipóló bajnok
emlékezete
YitézHa|assy olivér 1909,jíLlius 31-én,IJjpestenszületett.
A Corvin utca 1l.-ben lakott.
Tanulmányait az 1. számú'
polgári fiúiskolában (Tanoda

Nehéz életvolt azokban a történelmi időkben,
de az emberek kedvesek voltak. A szomszédság, a tanárok mindig támogattak benniinket.
Ezze|kapcsolatban sok szépemlékjut eszembe. A nagyszüleim nag'yon dolgos emberek
tér),majd a Mester utcai kereskedelmiben vé- voltak, szorgalmasak, sokat produkáltak, s
gezte. 15 éveskorától az ÚjpesttTornaegylet
mindenünket elvették az áI|amosítássorán. Az
versenyzője volt. 1930-39 kőzött tíz a|ka|omanyagi nehézségekés a félelem megkeserítik
mal nyert országos bajnokságot úszásban. egy kislány é|etét.Edesanyám is mindig félt,
1931-ben a párizsi Európa Bajnokságon
szinte az a|apá||ásunkvolt a rettegés.
gyorsúszásban és a vízilabda csapat tagjaként
_ Nngtcsalódot említett.Nagszülei is Ujis első helyezést ért el. Nemzetközi versenyepestenéltek?
ken hétszer, folyamúszó bajnokságon ilzen- Anyai nagyapám, Antal
József, húseryszer á||t a dobogó legmagasabb fokán.
üzemet vezetetc' egyik üzlete még mindig
I932-ben és l936-ban l,"tzi|abdában olimpiai
megvan a Szent Iswán téren, a régi újpestiek_
bajnokságot nyert. Az utókor elismerését tudomásom szerint _ ma is
,,Antal''-nak nevefejezi|a a sportoló é|etagáérta200ó-ban adoz1k az üzletet. Ezen kívüI több boltja is volt'
mány ozott Ma gyar orökség díj'
Nagyon korszerű higiénikus korulmények ko_ Egik leányóual, dr, Halassi Ilonóaal bezött dolgozott, Gyermekkoromból emlékszélgetünk.Milyenek uoltak gyerunekéuei?
szem a kis malacfejes csempékre az id.zellrrbő|.
- Hárman voltunk teswérek. három
Amai sZxKépülettelszemben is volt egyid;z_
lány. A nővérem sajnos neg}'Ven éveskorában
lete, mellette a húsfeldo|goző üzem. Munkámeghalt. Húgommal és édesanyán|<ka|az
ján keresztül szoros kapcsolatban volt avágő1980-as évek eleje óta Gyöngyösön
élünk. híd igazgatójáva| is' dr. Istváns' Ernővel. SoEdesany.ám,Antal Margit 92 éves.Edesapám
káig elnökként vezette az ágazal ipartestükorai halála miatt rá maradt a három gyórek
letet is.
felnevelése' Nagyon nehezen éltünk, i gy",_
Haitrnayer apai nagyapám az első világmekkorom szinte felejthető, mert annak elleháborúban szetezte a wtézi címet. Katonatisztnére, hogy édesanyám mindent megtett' sZó
ként azIsonzónáI több emberét megrnentette
szerint zsíros kenyéren nőttem fel. De mindenképpen mindig tanultam és tanulni akar.tam' mert eZ az egy lehetőségvolt, hogy valahogyan tovább kertilitink ebből a helvzetből.
A húgommal együtt eg.yetemet végeztünk,
mind a ketten ma már nyugdíjas fogorvosok
vagyunk.
_ Houó jórt iskolóba?
_ Az Erzsébet utcai iskolába ésa Kanizsai Dorottya Leánygimnázitmba. Sajnos már
nem tudunk visszamenni az alma materbe.
mert egészsésogr szakközépiskola lett évtizedekkel eze|őtt, Az iskolákkal soha nem volt
bajom, iparkodtam és mindig helytálltam.
Halasry oliaér 193l-ben az rÍjpestiutírosbízaszómueaőségén
Interjú
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a biztos haláltól azzal,hogy okosan vezényelte
őket. Nagyon szerény, keveset beszéIő ember
volt. Nagyobbacska koromban kérdeztem tőle,
hogyan történt a dolog. Keveset mesélt az
esetről. Végül csak megtudtam: parancs ellenére tette, hogy kikerülte 20-30 emberével a
bi ztos ha|á,It.Ezt a bátors ágot honor áIták a wtézi cÍmmel. Nagyon rraw szeÍetettel gondolok rá és nagymamára, mert szörnyíi dolog
lehetett elveszteni a fiukat. Nevtink érdekessége, hogy a nagyapámvette föl a fiának a nevét.
_ Hoglan történt?
_ Edesapám úz éveskorában, csintalan
kisfiúként le-föl ugrált a többi gyerekkel
együtt a villamosról. Megsértilt a bal lába. A}kor még nem volt penicillin, antibiotikum
semmi, szepszist kapott, s emiatt boka folott
amputálták a |ábát. Bizonyáta nehezen tette
túl magát a dolgon, még pszichiáter sem á1lhatott mellette akkor. Kapott egy kis mí3lábat
- nag'yon kezdetleges dolgok voltak ezek akkoriban - rynlván nehezen járt. Akaszárnyában, ahol nagyapám katonáskodott' volt egy
Iőűsztatő medence, de nem nagyon haszná|ták. Edesapám abban tanult meg úszni. Később pedig, a vasúti hídnál |évő fauszodába
járt rendszeresen. Rendkívtil jő| &ezte magát
ebben a közegben, könnyebb volt a mozgás
számára, nem látszott a sérülésesem. Igy került kapcso|atba az úszó sporttal, va|ószíníi|eg
egy-két tréner támogatásával kezdett edzeni.
15 éveskorától versenyszerűen úszott, azthiszem Debrecenben nyerte az e|ső bajnokságát.
Már több versen}t is megnyert, de a szülei
semmiről nem tudtak. Megbíztak benne, nem
nag'yon mentek atána, hová járká| a fiatalember. Egy alkalommal a szomszéd kérdezte
nagyapát, hogyhogynincs kint egyetlen versenyen sem' mikor afia:gymás után nyeri a magyar bajnokságokat. o nem tud róla, mondta,
hiszen a bajnok Halassy olivér, mi ner'iink
Haltmayer. Kiderült, hogy mégiscsak édesapámról van sző. Abban az időben nem volt
dicsőség, ha a diák iskolán kivüLi egyesületbe
járt sportolni, hogy ne derüljön ki, apám nevet
váItoztatott. Haltmayerként volt diák, Halassyként versenyző. Így is lelepl eződön, mett
abizonytwánya nem lett tökéletes, kevésideje
volt tanulni. Végul is talán éppen sikereinek
elismerésekéntnag}papa áwette a fia nevét.
Nem történelmi kényszerűségből magyarosí-
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tott a családunk, annál is inkább, mert jóval
korábban, az I920-as években történt ez.
_ Ki őr"zi a relikaiókat, érrneket,kupókat
a csalddiarchíuumban?
- Édesanyám kezelte a családi iratokat,
ő rendezett mindent gondosan. Betegségemiatt ma már nem tud vele foglalkozni, míg ő éI,
mi nem nyrlunk hozzá.
_ Edaapja a ulíroshózón szómtisztként
dolgozott, Hogtan alakult az élete1945 utón?

_ Ha jól emlékszem1946 áprilisában B listára keriilt, elbocsátották. A sportkapcsolatai
éltekmég.Aktívanugyan már
nem sportolt,mert 1939-ben

szívbe|hfuq,a-gyulladást kapott, élethalál között vo|t sokáig. Hónapokig vo|t kőrházban,
akkor még nem léteztek megfelelő gyígyszerek, a gondos ápo|ás eredményezte gyógyul'ását.Edzőként'szakÍnaiiránytőkéntdolgozott
tovább. Közben kitört a háboru ésegészenmás
problémákkal kellett Íagla|kozzon.Nem vitték
el katonánaka|ába miatt. Nálunk nagy pincerendszer volt, sok üldözöttet menekített meg
1'9+2-44 között. Több helyen emelt szőt az
érdektikben, a kormányzóig is elment bizonyos esetekben. Nagyon sok köszönőlevelet
őrzijnk a megmentettektől, sportolók, mecénások, gyárnrlajdonosok voltak köztük. A legfájőbb számunlra, hogy egy konszolidálódott
helyzetben halt meg apukám, nem a háboru,
hanem egy vad orosz katona rab|őtámadásának
á|dozata lett. Négy autógumiért lelte ha|á|át a
taxisofőrrel együtt. Taxival v;tazott,mert mozgássérültségemiatt a számára biztosított autót
a háboni alatt elrekviúLták, Autójukat többnyire édesarlyám vezeúo mert neki nem volt
olyan biztos a|ába. MíiIábára énis emlékszem,
kaucsuk ésbőr kombinációjából készült,nehéz
szerkezet volt, sokszor kisebesedett tőle a |ába.
Rendszeresen kezelni kellett. Később motorkerékpárt kapott, nem tudom hogyan közlekedett vele, de azt is elvették rövid idő múlva.
Szóval azon a napon taxival ment a belvárosba,
mert valamilyen sporttal kapcsolatos gyűlésen
vett' Íészt,kezdték űjjászeweznl a Sportéletet.
Innen jótthaza, mikor a Szent Lász|őílton, azt
hiszem a 3ó-os számű,ház e|őtt, eléjük vágon.
eg.yorosz dzsip két katonával. Először a sofőrt
ölték meg, mert őt nézték tulajdonosnak.
Edesapám nem futott el, nem hunyászkodott

Inte(ú

meg' nem ilyen embervolt, nyilván tiltakozott,
közbelépett, ezétt ő is á|dozattá vá|t. 1946,
szeptember 10-éntörtént. Miután a rendőrség
megtudta' hogy orosz katonák követték el, á
nyomozást megsztintették.Mindenkinek ajánlotrák, hogy ne is firtassa többet. Barátaí, az
olimpikonok, és azok is, akiket a háború alatt
mentett meg, keresték volna a bűnösöket. A
fájda|om megtörte édesanyámat,31 éveskorában maradt özvegyen három kisgyerekkel. Lassan a barátokis elfogytak, sokan hilföldre mentek 195ó-ban, vdry eltávoztak az é|őksorából'
_ Milyen munkalebetőségettalólt dzuegt
édesanyjuk?
- Kereskedelmi érettségijevolt, csa|ádja
révén zseniális üzletasszonnyá váIt. E|őszöt
nawapa üzemében a pénziógy,tterületet felügyelte. Mikor édesapámbetegségemiatt már
nem sportolhatott, megcsappant a családi
;.övedelem. A városházán a hallr bére 20O pengő
alatt volt' Anyukám |ata|á|ta,hogy neviink iimertségétkihasználva(ljvá|lalkozásbakezd.Az
1938-as épírőipari fellendtilés időszakában
építőanyagok nagybani for ga|nazását vá|Ialta
cégek számára. Pár év után kapcso|atai révén
el tudott helyezkedni az ozdiKohászaaTJzemek budapesti kirendeltségén, szá||itrnányozással foglalkozott. A Kossuth Lajos utcában
volt a szé|útázuk.Megbecsült mrrnkaerő lett.

egészenaddig, míg az 50-es években B listára
nem keriilt, a káderezések alkalmával kiderült
ugyanis, hogy a férjewtéz volt. (Abban az időben érthető, hogy nem írta be a káderlapra, sőt
még nevtinket is i-vel írtuk.) Nehezen talált
ílabb á|Iást. Végül sikerii]t elhelyezkedlie az
Arpád út elején,a patika mellett |évőhangszerjasrtó úz|etben. Egy ajtó vá|asztotta e| a iavító
műhelytől, erősen hangos környezetben dolgozott. Elkezdett Íájrua Szeme' betegállományba
ment' kiderült, hogy talán a hangrezgés miatt
glaukómát kapott. Nem operálták meg rögtön,
s a zöldhályog tönkretette a látóidegeket, egyik
szeméreteljesen megvakult, s másik is megsérült. Rokkant nyugdíjba kertilt. Ma már teljesen vak; a húgommal él. Sajnos a vakság rendkívüli módon visszaveti az ember életrninőségét,csak a rádiőha||gatás maradt neki sokáig.
* Kapott-e érzelmi, anyagi kórpőtlóst a sok
megprőbtÍltattÍsén?
- Az első elismerésAmerikábó| érkezett
I97}-ban,Április 17-énvenefel a Hall of Fame the International Swimming aw|ág leghíresebb úszói névsorába édesapámat. Sajnos a
mawaÍ sportvezetéstőlnem kaptunk korábban
semmilyen segítséget,bocsánatkéréstvagy tamogatást. Mióta Schmidt Pá| az olimpiai bizottság elnöke, azőtakap nyugdíja mellé özvregyi támogatást édesanyám' !

Az olimpiót nye,"t csapat
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Könyvek Ujpestről
Az Ujpesti Városvédő
EgyesüIet által megjelentetett kötetben Kadlecovlts Lreza Utpestért-díjas helytörténetkutató minden olyan
számára
érdeklődő
szerkesztett történeti
összeállítást. aki kíváncsi lJjpest múltjára. A
bevezető tanulmány a
kezdetektő1 2000-is

Dr. Temesszentköveti a plébániafejlődését.
andrási Péter,a főp|ébániaakkori vezetője a
2000-től 2006 -ig történteket idézi fe|.Krizsán
Sándor korabeli újsághíreka|apján,az ezredeseményeit.
fordulóig követi a templomépítés
A kötetből kronologikus sorrendben megismerhetjük a plébánia valamennyi papját és
plébánosát,majd arcképeikkövetik eg1rrnást.
címíifejezetkáplánok és
A Visszaemlékezések
plébánosok írásait gwjt' egybe, majd dr.
Gerber Alajos, Gönczö|János, id. Gilyen Elemér és Kadlecovits Géza személyeshangú
írása következik. A kötet a képviselőtesttilet
tablóképeiveIzáru|.

Városrészünk öröksóg
Szeptember |6-án a Kulturális orökség Napjai e|nevezésíirendezvény keretében 135 érdeklődő kereste fel a Városbázát és az Egek
Kir á|ynéjaplébáni atemplomot.
Helytörténeti vetélkedő
okóber l'-jén,a Gyermek ésIfúsági Házban
került sot az általános iskolások helytörténeti
veté|kedőjére'AHelytörténetiNapítványálrtal'
meghirdeteff versenyt az AngolTagozatos Altalános Iskola 8. b osztályosainak csapata nyerte. Felkészítő tanát: Kalóné Romhányi lldikó.
A második helyen a Könyves I(álmán Gimnázium kis gimn azistái v égeztek.Felkészítő tanát',
Szakonyiné Cseri Bogáta. Harmadik helyezést
ért el a Homoktövis Altalános Iskola csapata'
Tengelyné Fábsits Katalin felkészítésével.
Lezáru|t a szavazás
Gyűjteményben ismert
A Helytörténeti
újpesti épület-makettekről szavazoú a kózönség. A versen}t Kalóné Romhányi Ildikó tanárnő vezetésévelaz Angol Tagozatos Általános Iskola csapata nyerte' a Yárosháza makettj ével.A' r észwevők a Helytörténeti Alapítvány a)ándékaitkapták.
Száz év - száz kérdés
November 24-én, az Ldy Endre Művelődési
Központban felnőtt csapatok számára rendeZett hei.ytörténeti vetélkedőt az Ujpesa Yárosvédő Egyesület. A Kadlecovits Géza helytörténet-kutató á|ta| szerkesztett-vezetett
versen}t Ornán Ildikó csapata nyerte. Második a Lőrincz Róbert áIta|vezetett csapat' harmadik lett Csonka György csapata.

Biró Endre nyomdász
éskiadó ezűnal szerzőként jegyzi az Egy I00
évesváros emlékei cí
mííkönyvet. Az Emberek, sorsok, dokumentumok sorozat Ujpest
című kötetében az épített környezetrő|, az
oktatásról, az iparró|, a A'*y Horgony.díj
közlekedésrő|, úizvészrőlés árvízi pusztitá- December 8-án, a Vátosháza dísztermében
sokról egyarántolvashatunk.Családok élete, került sor az Arany Horgony-díjakátadására,
egyéni sorsok elevenednek meg interjúk és Az Ujpesti Városvédő Egyesület által alapított
magánokiratok alapján. Biró Endre kutatásai kitiintetést dr. Derce Tamás polgármester,
nyomán érdekesdokumentumok, egyes ese- Ferenczy GizeL|a, az Ujpesti Civil Kórus vezetekben eddig nem publikált illusztrációk is ke- tője, FericsánKáImán tanát, Hirmarrn Lász|ő
tanát, valamint Jozefka Antal mérnök vette át.
A lakóhelye felémegrülhettek az oláaIal<ra.
becsülő gondoskodással fordu|ő szerkesztő
kellemes hangvételbenközöl hasz|<ladványa
nos informáciíkat. A kötet mesvásárolhatő az
az |', 4.,5.,6.,16.,20.,
számunkban
Decemberi
Újpesa Helytörténeti Gyűjteáénybenés az 29. és31. oldalonlátható fotókat az UjpestiHelytörténeti Gyűjtemény bocsátotta rendelkezésiinkre'
Ujpest Galériában.
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