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Dr. Plósz Sándor neve úgy
! í lcsillog Ujpest díszpolgárainak

sorában, akát a színes mozaik
a járásbír őság homlokz atán. E

kackiás bajszil magyar úr _ akit 38 évesen
váIasztottakaz Akadémia tagsaiközé _ azzal
a tettével került be a nagyközség kittinte-
tettjeinek sorába, hogy igazságtigy-minisz-
tefként,,általános örömre és közmegelége-
désre'' engedé|yezte a királyi járásbírőság
Íö|ől|ítását. Nem kellett már Yácra vagy
Budapestre menni a pörök miatt. Előbb a
még 6t sem adott Városházát alakították át
a célnak megfelelően _ ekkor lett a nép-
konyhából fogda _ majd éppen száz évve|
eze|őtt., a Tavasz utca 21 -ben megnyílt Jus-

ticia újpesa palotája. Ennek az éptiletnek
akkora tekintélye volt, hogy hewen éwel
később egyedtili ,,nl|é|őként,' sikerült át-
mentenie magát a kisvárosi múltból a pa-
ne1b01 építen,jelenbe. ott áll mais az ős-új-
pestiek számár a felismerhetetlen Tavasz ut-
cában. Azon a vidéken egykor családi házak
és kiskertek mellett haladtak eI a bírőságra
igyekvő üg}wédeb és ítélethirdetés után
kerwendéglőkben ittak áldom ást az a|- vagy
felperessel. A Magyar Királyi Járá,sbírősá-
got régen LeÍokozták, ma csupán Ujpest és
Palota jogi eseteinek otthona. Homlokza-
tán kicsit megkopott a címer, de a falak még
emlékeznek a bajszos úrra, akit Dr. P|ősz
Sándornak hívtak. n Roikő Annarnária



J fuásbfuőság épüt l.Iipesten

,,Az ujpesti kir. ;.árásbíróság
mostani helyiségeit - mint
biztos forrásból értesültiink
_ még a község áItaI Íelaján-
lott jutányos bérösszegért

sem bérli ki a jövő évekre az igazságlgy kor-
mány, hanem ktilön házat építtet a Tavasz- és
Erzsébet vtcza sarkán a jfuásbkőság számá-
ra.,, (Az Uj Rend, 1907. április 3.)

,,Az ujpesti járásbítőságq épület építé-
sére tartott versenytárgyaláson a legolcsóbb
ajánlatot adta be az összes munkákra Schrei-
ber Gyula ujpesti vá||a|koző 166.437 K-val és
Fuchs Béla budapesti mérnök 162.376 K.
va|.,, (Az Uj Rend, 1908. április 29.)

,,Hírt adtunk arról, hogy a járásbírőság
új épiilete a Tavasz és Erzsébet utcák sarkán
lesz. Avárosi tanács most megengedte az építő
Kallos és Koch cégnek, hogy a temető üres ré-
szén tetíszéket állítsanak fel s kötelezte' hogy
3 heti időtatamra haszná|atáért ó0 koronát
fizessen a városi tisztviselők nyrrgdíjalapj a javá-
ra.,, (E||enzéki Hirlap, 1908. július 2ó.)

,,Az ujpesti $ jfuásbírősági épület pa-
namá)a t...] A 1átásbírőság építéséhez páLyá-
zott a helybeli Schreiber C'y'ula váLla|koző
cég. Ha jól tudjuk aZ uwan az építész, a|<t a
Széna-téti (ma: Tanoda tér) községi elemi
iskolát és városunk büszkeségét, az l7 város-
házát építette. t...] A pestvidéki királyi
törvényszék elnöke 1908. év tavaszán ver-
senytárgyalást tiizött ki az ujpesti já'r6.sbíróság
és fogház építési munkálataira. A beérkezett
tlzennégy aján|at közül Fischer Ferenc épí-
tész ajánIata volt a legolcsóbb s ezért méltán
azt reméIte' hogy ő foga megkapni a mrrn-
kálatokat. A versen1tárgyalás alka|máva| az
államépítés zeti hivatal kiküldött szakéttő
mérnöke Gesztesi Mihály vizsgáIta feltil a
kóltségvetéseket és ajánlatt árakat, A felül-
izsgá|ás :után pár hétre Fischer Ferenc nagy
meglepetésére arró| értesült, hogv az ő aján-
IatánáI a Schreiber Gyula építész aján|ata
még olcsóbb t...] megtudta' hogy Schreiber
költségvetésének I. pontja után valaki utólag
odaírta azt,how 8 száza|ék engedményt haj-
landó adni. Fischer Ferenc e|Danaszo|ta az

esetet Rónay Kámill törvényszéki elnöknek.
[...] a kereskedelmi minisztérium megindí-
totta a fegyelmi eIjárást mege|őző eljárást
Gesztesi Mihály á||amépítészeti mérnök
ellen ama gyattű a|apján, hogy tésztehajlóan
járt e| Schreiber Gy'ula építésszel szemben.
A fegyelmi *tzsgá|at eredménye az |ett, hogy
az tgazságigv miniszter a kereskedelmi mi-
niszterhez intézen. áttratában Gesztesi Mi-
há|y áI|amépítészei mérnöknek meILőzését
kérte, Schreiber Gy'ulát pedig lazárta a pá-
IyázatbóI. Gesztesi Mihály mérnök most föl-
jelentést tett Fischer Ferenc építész ellen
azért, mert őt vádo|ta meg, hogy tésztehaj-
|őan járt el a versen1tárgyaIás megtartásánál
['..] " 

bíróság a bejelentett tanuk beidézését
elrendelte s a főtárgyalást elhalasztotta. |...]
Közérdeket védünk akkor, midőn helyi ipa-
rosság figyelmét e tén1're felhívjuk és figyel-
meztetjük az I|yen eshetőségekre az intéző
köröket, mert ez eszközők nem illenek össze
Sem a tisztes iparral, Sem a tisztességes ver-
sennyei. Főleg pedig figye|meztetjik az
iparosokat, hogy páIyázatok eldöntésénél jó
Iesz a verseny pá|yázatok megtekintésére is
figyelmet fordítani.'' (IJjpest, 1909. május 9.)

,,Mint értesülünk az ujpesti jfuásbírő-
ság ílj pa|otá1ának építése közeledik a befe-
jezéshez úgy, hogy a hivatalok július hó
folyamán új helyiségeikbe helyezkednek. A
költözés folyama alatt a tijrvénykezés szüne-
telni fog, éppen ezéÍt a tárgya|ásokjúlius ha-
vára Vjdizetni nem fognak.'' (Ellenzéki Hir-
lap, 1909' máius 9.)

,,A polgármester hirdeunény agán &-
tesíti a város közönségét, hogy az ujpesti kir.
1árásbíróság e hó folyamán a városház épn-
letéből a Tavasz és Erzsébet utcák sarkán
|evőházába költözik és augusztus 30-ától ott
fog mííködni.'' (Ellenzéki Hirlap, 1909.
augusztus 9.)

,,Elismerésünket tolmácsolhatjuk
Cserba Ferenc táb|abíró úrnak, hogy sike=
rü1t kieszközölnie, hogy városunk ilyen szép
épiilettel gazdagodj.ék.,, (Ujpest, 1909,
augusztus 22,) (osszedllította: Sziillősy
Marianne)
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Dn. Mnznv BenNe

A fórum judliumtő| a járásbfuősá$g

A,járás amagyat alkotmány- és
kőzigazgatás -történet e gyik ősi
intézménye, melynek ereden-
dően két funkciója voIt: az
tgazságszo|gá|tatás és a köz-

igazg4tás.Időben hamarabb jelentkezett a bí
ráskodás, s csak később osztotta meg helyét az
administratioval [ebben az étte|mezésben: köz-
igazgatás]. Amikor a 14. században megszilár-
dult a nemesi vármegye önkormányzati kereteit
megalapoző jurisdictio [törvénykezés, ítélkezés,
bíráskodás, bírói hatalom], a vármegyékben ki-
alakult a vármegyei törvényszék, a sedes judici-
aria, melynekmagjí,taza|ispán és a 13. század-
ban felbukkant új tisztségviselők, a szolgabírák
képezték. A történelem tanúsága szerint pusz-
tán praktikus okokból (a jobb megközelíthető-
ség, ,,iárás,,miatt) a nagyobb vármegyék terüle-
tén több törvényszék, sedria is mííködött. AZ á|-
talánossá vá|ó gyakorlat szerint megyénként
négy kialakuIt ítéIőszék elhatárolt illetékessége
egyben avármegye területi Íe|osztását is ered-
ményezte, A sedriákhoz járásoktartoztak, s így
viszonylag gyorsan összekapcsolódott e foga-
lom a szolgabírók feladatkörével. A sedriákhoz
kijelölt szo|gabírák [latinul judex nobilium, rö-
vidíwe judlium] bírói fórum ai, a szolgabírői íté-
|őszékek fforum judlium] folváltották a megyei
törvényszékeket. Igy lett végelegessé a nemesi
vármegye igazságszo|gá|tatási szeÍvezete. L
megye bírósága, a sedria mellett az alispán ítéIt
saját székén is, s a járásokban működtek az al-
sóbb foku szolgabírói székek. Azűri hatóságot
az űriszékeken gyakorolták, s többnyire folyt
bíráskodás a községekben is.

A16-17. században már minden várme-
gye belső szervezete járásokon nirugodott (na-
gyobb vármegyék esetében a járások további
kerületekre oszlottak). Itt alakult ki a gyakorlat,
hogy a districtusok [kerület] élén alszolgzbírók,
a járás v ezetőjeként főszo|gabírák tevékenyked-
tek. Ekkor már a járás legalább olyan erős köz-
igazgatási funkcióval bír, mint igazságszo|gá|-
tatásival. A járások (s persze a szolgabírák) fel-
adata volt érvényesíteni a Helytartótanács és a

vármegye rendeleteit, a közigazgatás aktusait
eljuttatlri a községek |akőihoz, a közrendet, a
kozbiztonságot fenntartani, a központi és vár.
me gyei kőzigazgatást foganatosítani. A (ószo|-

gabír ó gondo sko do tt a katonas á g laá||ításár ó|, a
lakosságösszekásáró|,aze|őf ogat-Iaá|Iításrő|,a
hadseregnek a portio (azaz az élelem) kiszolgál-
tatásró l, a Ia, árté|y ozásr őI, a nemes ek ö sszeír á-
sfuő| a nemesi felkelés cé|jábő| és az utakkat
bantartásáról is.

A feudális-rendi korszakban kialakult
funkcionális kettősség sajátos helyet biztosított a.
járásnak, A szolgabíró íté|kezése a legalsóbb bí-
rói fórumot jelentette a nagybirtok uriszéke és a
kőzségs bíráskodás felett. Egyb en a járás, mint a
vármegyei adminisztráció legmélyebbre len1riló
egysége, az utolsó vármegyei fokozat volt a
földesúri jogokkal övezett. földbirtok és a tele-
pülési önkormányzatok, a községek kányában.

Mint ismeretes, az 1848-as áprilisi alkot-
mány eltörölte a rendi e|íjogoka építkező ne-
mesi földbirtok államhatalmi jogosíwányait
(köztük a bíráskodást és aköztgazgatást). Ezze|
kiiktatta avátmegye és a községi önkormányzat
közül a közvetitő (alkalmanként szigetelő) ele-
met' s a járásnakhatárpozíciőt jelölt ki. A járás

ebben ahe|yzetében is megőrizte kettős funkci-
óját, 1őI|ehet azoktávolodni kezdtek egymástól,
s inkább takartak azonos területi fogalmat,
mintsem együttrnííködési elemet. A szabadság-
harc leverését követően berendezkedő királyi
diktatúra megtartotta mind a járás, mind a szo|-
gabírőintézményét,ámlaf ejezettenácentrali-
záIt közigazgatás képletébe illeszwe. A bírásko-
dást kisebb-nagyobb sikerrel fiiggetleníteni
prőbáIták a szo|gabírői adminisztrációtól, s a
bécsi oberster Gerichtshof [A monarchia leg-
felsóbb bír ősága), az oberlandes gerichtshof [A
monarchiához csatolt Magyarország országos
felsőbírósága] és a Comitatsgericht [megyei bí
róság] alatt, mint legalsóbb foku bírói fórumot
szeveztékmeg a Bezirksgerichtet [Kerületi bí
rőság). A hatalmi ágak elválasztásának eszméje
azonban csak a kiegyezés után teljesedhetett ki.
L közigazgatás és az igazságszo|gá|tatás dekla-
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rá|ását (18ó9:4.tc.) és az e|ső törvényhatósági
törvényt (I870:42.tc.) követően világossá vá|t: a
járás a vármegye legalsóbb szinúi, önállás nél-
ki|i, |azárólag végrehajtó Íeladatot teljesítő
kózigazgatási szerve maradt. IJgyanakkot a já-
rás szintjén szeÍvezték meg, de szigorúan el-
határolva az administratiotól a törvénykezési
szeÍvezet legalsó szinúi orgánumát' a járás-
bíróságot.

A bírói fiiggetlenség kinyilvánításával és
az öná||ó bírósági szeÍvezet kialakításával a tör-
vénÉezés önálló hatalmi ággá, mégltozzá dek-
laráltan tekintélyes államszervezeú egységgé
vált. A bíráskodás immáron nem eg'yszerű szo|-
gá|tatás volt, hanem a |azárőIag törvényeknek
alárendelt, garanciális elemekkel korbebástyá-
Zottbiztosítéka a po|gárok jogainak, a jogszabá-
lyok érvényesülésének, a népszuverenitás kife-
jeződésének. Ez a jelentős funkcióváltozás ko-
moly reputációhoz juttatta a bírísági szeÍvezet
egyes elemeit, köztük a jlárásbíróságot is.

Törvény szerint a járásbírósások rendes
bíróságok voltak, ,,melyek által a jogszo|gá|tatás
szabályként gyakoroltatik,,. A jfuásbíróságnak,

mint első folyamodású bíróságnak a hatásköre
és illetősége a hagyományokból táp|á|kozott.
Ahogyan a vonatkoz'ő törvény [1 87 1 : 3 1 tc. 1 5. $]
meghatározta, e|jfut minden olyan ügyben,
,,melyeket a fenná||6 törvények és törvényes
rendeletek az eddig fennállott egyes bíróságok-
hoz (jelesen a szo|gabkó, városi bíró, kerületi
Íőbír6 és egyes bírőhoz) utasítanak''. Mindezen
polgári peres és perenkívÍili törvénykezési te-
endők mellett bíínvádi ügyekben is a járásbírő-
sághoz telepítették ,,atöwények és a törvényes
gyakor|atszerint az eddig fennállott egyes bíró-
ságok'' ítélkezési hatáskörét [1871: 31 tc. 15. $].
Ez a rendkívül fontos szerep hatalmas je|entő-
séget kölcsönzőtt a jfuásbírőságoknak. Mint ál-
talános elsőfohi fórumok a lakosság széles kö-
reinek kisebb-nagyobb ügyeit étintő jelentős
forgalmat bonyolítottak, A ifu ásbír őság tehát a
törvénykezési szervezet legfr ekventáltabb pont-
jaként igazi motorja volt a társadalmi mozga|.
maknak' a fejlődésnek. Ahol járásbír őság műkö-
dött, fellendült a közlekedés, nőtt afog|a|kozta-
tottság' bővült az ,,idegen,, forgalom, a vendég-
|átás, kilmewe a városiasodás. Jól követhető az

A jórásbírősóg épiilete az 191a-es eaekben
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or szág közigazgatási térképén, hogy a jfu ásbír ő -
sági székhelyként működő települések esetében
valamennyi helyen dinamikus fejlődés tapasz-
talható. lárásbirósági székhelynek lenni tekin-
télyt jelentett, fontosságot az ország reputációS
rang|étráján. Nem véletlen, hogy alig akadt fej-
lődőfélben |év ő, ambíció zus telepiilé s, melyik ne
I<ivánta volna meg a ját ásbír őság megszerzését.

Ujpest _ az 1899. éi 4I.969. számú'
igazságqtg5nminiszteri rendelettel _ 1 900. január
l-jével nyerte e| ezt a lehetőséget. Már az e|ső
esztendőben 9188 polgári, 2375 bűnvádi és
9798 telekkönywi ügyben jártak el az újpesti ki-
ú|y jár ásbír ő ság bír 6i.

A fejlődés szerves: a történeti
dokumentumok birtokában \át-
natoK utpest torekveset a varo-
si rang elnyerésére. Mint tud-
juk, 188ó-tól folyamatosan je-

len volt a község közvéleményében a rendezett
tanácsú várossá alakulás igénye. A mozgalma-
kon sokat lendített a 1árási székhellyé váIás té.
nye' S az t906-ra ismételt döntéssé érlelődött
idea meghozta eredményét: 1907-ben a belügy-
miniszter 5 3 8 1/I[. számís' rendeletéve| hozzá-
járult a község rendezett tanácsú várossá alakí-
tásához.

Bírőság1 székhelyet birtokolni azonban
nem csak az e|vi tekintély és a gyakorlati követ-
kezmények okán volt fontos a 19. és 20. század
fordulóján Magyarországon. A fiiggetlen bírói
hatalom megfelelő tevékenységi feltételeket és
körülményeket követelt magának. A kiegyezést
követő lendületes gazdasá$ fejlődés lehetővé
tette a nagyszabású' tervek va|őta vá|tását és
megkezdődött a bírósági épületek tervezése és
építése. A budapesti igazs6g1lg5n paloták mellett
sorra emelték az íté|őtáblákat befogadó díszes
épületeket, s a szerényebb, de korántsem kevés-
bé |áwányos törvényszéki és járásbírőságs ob-
jektumokat. Ez utóbbiak létesítési hulláma a

- századforduló jellegzetes jelensége.
Persze amíg az építkezések be nem feje-

ződtek, idei glenes elhelyezésről kellett gondos-
kodni. Ahogyan arról Ugró Gyula Ujpest-mo-
nográfrájában beszámolt, az igazságlg}'l mi-
nisztérium feltétele az vo|t, hogy a kózség tiz
esztendőn át térítésmentesen biztosítsa a járás-
bír6ság elhelyezését. Nem volt kérdés, hogy az
előbb a nyugdíjalap tulajdonát képező bázban
elszállásolt bíróságnak kilenc hónap míitán az

újonnan épített községháza jelentős részét át-

engedje aközség. Csak tíz esztendő múltán, egy
1908' évi miniszteriális döntést követően kez-
dődhettek meg a Tavasz utcai járásbíróságq

épület tervezési és építési munkálatai.
A királyi bíróságok e|he|yezését céIző

igazság1:g5nprogram komplex épületekben gon-
dolkodott. Töwényszékek esetében (melyek

egy -egy járásbírósággal közösen kaptak otthont)
a földszintre telepítették a jfuásbíróságot és a
telekkonywi oszalyt, az e|ső emeletre az elnök-
ség és a polgári osztá|y, másodikra többnyire
biintető osztá|y került, mindkettő tárgya|ő-
termekkel. A komplexitást ttikrözte az is' hory
az igyészségeket ugyancsak ezekbe az egy_
ségekbe telepítettélq s az épületek hátsó trak-
tusát összekötöttek afogházza| és börtönnel.

A bírósági épületek így ahata|om össze-
tett szimbólumaivá is váltak. Egységben jelent

meg itt a társadalom számára a bí3ni|döző, az
igazságszo|gáltató és a btintetés-végrehajtó ha-
talom. Ezekben a bámészkodók, a kívülállók
v^w az érintettek számára többsíku hatalmi
üzenetet megfogalmaző pa|ot6,kban és házak-
ban megtestesült a polgár igazátbiztosító, a de-
vianciát elnyomó garanciális igazságszo|gá|tatő
rendszer bonyolult képlete. Ahol ilyen létesít-
mény jellem ezte a vátosképet, ott mindennapos
figyelmeztetés mellett számítani kellett az igaz-
ságszo|gá|tatás ere j ére.

Tudjuk, az újpesti királyi járásbírőság a
fentebb leírtaknál szerényebb elhelyezést ka-
potti aZ egyemeletes épületrészben helyezték el
a tárgyalőtermeket és az kodákat, a földszintes
szárnyban pedig a fogdátés afogházőrlakását'
A tényen azonban ez mit semvá|toztat: a város-
nak saját igazságig5n épületegyüttese lett|

Sajátjavolt még a dualizmuskori bírósági
építkezéseknek, hogy az áIllam vtszony|agos gaz-
daságossága nem csupán puritán egyszeríiség!3
terveknek engedett, hanem teret nyitott művé-
szeti igények bfejeződésének is. ,,Ha végigte-
kintjük abírőság épületek anyagát, az architek-
úráhozcsatlakozótársmíivészetek(szobrászat,
festészet, üvegművészet, stukkó- és kovácsolt-
vas-míívesség, valamint be|sőépítészet) olyan al-
kotásaival találkozhatunk, amelyek egyedülálló-
ak.'' @usztai Lász|ó) Egyedülállóan láwányosak,
melyek birtoklásában büszkén vettek tészt avá-
ros polgárai. Miként a Jablonszky Ferenc ter-
vezte újpesti bírősági épiilet esetében iS. !

Úi'rexi Tanulmán1



HImneNN Lxszl-ó

A Károbo"k frizéruadván1.i kastélya

A Fóti birtok, Ujpest és Rákos-
palota mai teriilete mellem Ká-
rolyi Iswán grófnak jelentős
földterületei voltak az orczág
más, távolabbi vidékein is. A fel-

vidéki Nyitra megyében és az alföldi Csongrád-
ban is fektidtek birtokestek, melyek az ő urada|-
mához tartoztak. A messzebb lévő, egykoron az ő
tulajdonát képez.ő területek köztil a legszebb és
legnevezetesebb minden bizonnyal a Zemp|én-
b en alálható F izérr advány.

A település Sátoraljaújhely és Hollóháza
között, a régi nevén Eperjes-Tokaji hegység va-
laha sűríí erdeinek védelmében fekszik. EIső írá-
sos említése t262-re tehető, ekkor Rodowan
(Radvány) néven nevezték. A közeli Fizét várá-
hoz tartoző birtok királyi tulajdonban volt,
később olyan neves családok uralták mint a Pe-
rényiek, a Báthoriak majd a Nádasdyak. Az er-
dőkben és vadban gazdag területnek gazdasá,$
jelentőségén felül stratégiai szerepe is volt: arról
a dombról, ahol ma a kastély á||, j6| be leheten
látni a Sárospatakról Kassa Íe|évezető hadi-ke-
reskedelmi utat.

L 17 . században a birtok a kincstár tulaj-
donában volt, I702-ben báró Károlyi Sándor
5000 arany{orintért vásárolta meg a kamarátó|.
A család tekintélyét mega|apozó, a grófi címet
elnyerő Károlyi Sándor utódai ezt követően
mintegy kétszázötven éven át mondhatták tulaj-
donuknak Füzérradvánw.

I82 6-ban," Ú ip",,", a|apító Károlyi Ist-
ván grőÍ birtokába került a terület. Ekkor tör-
tént, hogy Lajos és György nevű fivéreivel meg-
állapodást kötött az apjuktő| gróf Károlyi
Józseftő| örökölt birtokok keze|ői jogának
széwá|asztásárő|.

A zempléni vagyontest jelentősége mesz-
sze elmaradt a főa tulajdon jelentőségétől. Nem
véleden, hogy bár FüzérradvánÉan ekkor csak
egy régi építésíí,, egy emeletes, zsindelytetős ud-
varház árválkodott, a grőf itt nem kezdett jelen-
tős építkezésekbe, fejlesztésekbe. A terület gaz-
dasági jelentősége megmaradt, de Károlyi Iswán
alkotó-teremtőerejétf őakasté|yánakátépítésé-
re, az ottanihíres templom megteremtéséie, Uj-

Közlemén,lek

pest megalapításá,ta és felvirágoztatásáÍa össz-
pontosította.

A gróf 1854-ben végrendelkezett, me|y-
nek során megosztotta birtokait fiai, Ede és Sán-
dor között. Ezek köztil a Fót központu tulajdon-
részt Sándor, míg a Csongrád megyében fekvő,
derekegyházi uradalmat másik fia kapta öröhil, a
távolabb fekvő Füzérradvánnyal együtt. (1877 -

ben kiegészítette végrendeletét. Az említett, fiai
közön elosztott birtokokból két hitbizományt,
azaz a családon beltil kototten öröklődő, el nem
idegeníthető, meg nem terhelhető birtoktestet
hozoff létre.)

Ede, Iswán gróf idősebbik fia 1821. jű-
nius 18-án Párizsban született, aho|atyla felesé-
géve| ez idő tájt élt. occséhez, Sándorhoz ha-
sonlóan már fiatalon hírnevet szeÍzett magának.
A jog végzettségli fiata| ansztokrata 1848-ban
nemzetőt századosi, majd honvéd őrnag5n ran-
got kapott' A Borsod megyében alakult taÍta|ék
hadsereg parancsnoka volt. 1848 decemberében
csatlakozott a Íe|ső.iszai hadtesthez. Klapka
Györgynek, a hadtest parancsnokának segéd-
tisztie lett, Buda ostrománál kittintette magát. A
szabadságharc után két évig párizsi emigráció-
ban élt. Hazatérését követően rövidesen megnő.
siilt. 185 1-ben vezette oltár elé Kornis Clarisse-t,
egy ősi erdélyi grófi család sar1át' Károlyi Ede

Kíro$i Ede grőf, a kaxéfu építtetQe. Á fényképet 1865-ben
B orsos J őzsef k é szített e.
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gróf és felesége akív társadalmi életet élt' Meg-
fordultak Franciaországban, III. Napóleon ud-
vatában, ̂z$n grófnőta császárnakis bemutat-
ták. P árizsi tartózkodásuk idején saját palotájuk-
ban laktak, amebmek szalonjanyiwa állt a kor ki-
vá|őságai előtt. A grőfr, pát felülemelkedett' az
arisztokratikus távolságtartáson, tudósokat, mű-
vészeket, polgári származású vendégeket is szí-
vesen láttak estélyeiken. Egy korabeli társasági
könyv,,ralódi Prince Egalité'' [Egyenlőség Her-
ceg] je|zővel illette Károlyi Edét.

Fizérradványi trirtokukat is gyakran
meglátogatták. A grófi pár ott is igyekezett fel-
lendíteni a kulturális életet. 1859-ben, Kazinczy
születésének sz1,zadik é#ordulójára a grőf. nagy-
szabású emlékünnepséget szervezett, hiszen
Széphalom, a nyelvújító egykori |akóhe|ye az ő
birtokainak közelében fehidt'

A grófirő boldog házasságban élt férjével.
Három gyermehik született 1852-ben egy Ge-
orgina nevíí leány, majd egy kisfiú, ak'tnagyapjá-
nak, I(árolyi Iswán grófirak örökölte a nevét. A
csecsemő azonban csupán néhány napot élt. Vé-
glil 1859-ben megszületett László, Füzérrad-
vány későbbi örököse.

Mivel a csongrádi birtok teriiletén nem
állt jelentősebb kastély, ezértKáro|y Ede elha-
tát ozta, \oW ^ nn$ához méltó rezide nciát a|a-
kít ki. Uj kastélyának heiyét Füzérradványban
jelölte ki. A zempléni birtok fe|vtrágoztatása ek-
kor kezdődött. A gróf megnyerte tervének Ybl
Miklóst, aks az apja által támogatott és sokat fog-
lalkoztatott, akkor már ismert építészvolt. Ybl a
rá je|Iemző lendülettel, sziporkáző ötletekkel
telve fogott munkához. A régi udvarházat le-

bontva, alapjait és egyes falait részben felhasz-
ná|va, egy romantikus-eklekikus stílusú kastélyt
álmodott az etdő közepébe. Az építész íj szár-
nyakkal, kápolnával, télikerttel bővítette az épij-
letet. Munkája során nem egyszer kellett eryez-
tetnie elképzeléseit a megrendelő Ede grőffa|,
aki műkedvelő architektusként saját teryeit sze-
rette volna elfogadtatni Ybl.lel. Az építész 1,859-
ben hátat fordított Füzérradványnak, a kastély
építésének befejezését így a tulajdonos grófirá-
nvította. Ekkor készült el a nyolcszöga|aptajzű,
karcsú kilátótorony is. Károlyi Ede a kastély
fa|án márvány emléktáb|át he|y eztetett el, ame-
|yen ez áll: ,,Epítette nemzetségének Nagy-Ká-
rolyi gróf l(árolyi E,de I860_t877 ','A tábla nem
említi az építésnek azon éveit, mikor Ybl Füzér-
radványban műkodtltt.

Károlyi Ede gróf ideiét nem kötötte le
teljesen az építkezés. A családi hagyományok
fo\ytat1jaként politikai szerepet vállalt. 18ó1-
ben orczágg5íillési képviselő lett a Határozai
Párt tagjaként. Teleki Lász|ő gróf és az emigrá-
cióban élő Kossuth híveként a Béccsel való meg.
egyezést elutasító politikát támogatta. Az ellen.
zékeg5akvezéra|akjakéntMagyarországlegége-
tőbb problémájának a nemzetiségi kérdést tar.
totta. Két kiadást is megélt Foederált Hunnia
vagy a nemzetek egyesülése című röpirata,
amelÉen az Í849-es orczággyíi|ésnek a netnze-
tiségiekre vonatkozó, Szegeden keletkezett hatá-
Í azatuit öwözte saját elképzeléseivel.

Ezekben az években a frlzércadványi bir-
tokközpont eg5,re gazdagabbá vá|t. A kastély
pompáját fokozta a körülötte kialakítom díszkert
|átványa, A kor kedvelt stílusának rnegfelelően
nem geomeuikus alaprajzú parkot, hanem a ter-
mészetes környezetet idéző ango| sdlusú arboré-
fumot alakítottak ki. Az eredeti, sűríí erdőségbe
tisztásokat vágtak, ezek tétÍa|ait ritka cserj ékkel,
kiilönleges ÍaÍajták pé|dányaival iiltették be. Az
otszág ktilönb<iző tájafuő| és a ktilhonból hoza-
tott növények között megtalálható volt a vér.
bükk, a p|atán, a császátfa, a szivarfa és a tulipán-
fa is. Ez utóbbi fajtának egy ktilönlegesen szép
egyede a kastély főlépcsőjének közelében pom-
pázik ma is. Gyönyöríí |áwányt n1rúj t a Íőbejfu at
fe|é vezető, 8 5 0 méter hosszú, védett fenyősor.

A parkban két mesterséges tavat is ásaton
a grőf,ezek egyike halastóként szolgáIt, a másik a
csőnakázni vágyő vendégek ladikjait ringatta.
Vizüket egy erre vezetett patak pótolta. Károlyi

ö Úix**:i
Kep a kastély belsejéről. Á csauartaszhpos hall és a már,uóny
galériafolywő
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Ede ebbe a gyónyöút környezetbe hozta Kornis
Clarisse-t, akiről ekkortájt festetett' egy egész
alakos portrét. A festmény hátterében jól kive-
hető a hlz&rudványt kastély képe.

A, házaspát viszonylag rövid
ideig élvezhette a kastély nyúj-
totta kényelmet, mivel Ede gróf
1879-ben elhunyt. Felesége
nem viselte sokáig az öweg5n

fáq,|at. Két év elmúltával sógora, a mindaddig
agglegény Sándor grőÍ vezette oltár eló. Birto-
kainak örökösévé Ede bátyja áwán maradt frát,
Lász|őt tett meg. A két birtoktest, Fót, ahozzá
taftozó újpesti területekkel és Füzérradvány, t|j-
ra e1y keibe kertilt. Clarisse grőÍnő új férje ol-
dalán ettől kezdve ha|á|áigFóton é|t. LZempIén
megyei kastély átmenetileg megüresedetr'

Iűrolyi Ede 1859-ben született fia,Lász-
|ő gtóÍ 1897-ben megnősült. Feleségével, gróf
Apponyr Franciskáva I Fizér r adv ány'ra költözöa.
Ekkor kezdődott a kastély második fénykora. A
műkincsgyííjtő grőfr pár olaszországból rene-
szánsz dísztár gyakat, bútorokat, kandallókat vá-
sárolt. Két új |akosztá|yt alakítottak |<t, pazarbe-
rendezéssel. A környek csendjét gyakorta verte
fe| vadászat zaja. Káro|y Mihály gróf, későbbi
kóztársaság; elnök erről íw ,o emlékiratában:
,,Nagybátyám, Károlyi LászIó gyakran rendezett
vadászatot radványi birtokán' Ezeken nekem is
részt kellett velutem' noha soha nem kedveltem
a vadászatot. Pista nagybág,ám már fiatal fiú
koromban sportembert szeretett volna nevelni
belőlem, de én semmit sem utáltam iobban, mint
kora hajnalban felkelni, s kint az erdőben addig
vám| amig arra nem téved egy ártat|an őzvagy
szarvas' hogy lemészáro|)am,, '

Nem mindenki osztotta Mihály gróf véle-
ményet. A szenvedély hódolóinak Károlyi Lász|ó
a közelben két kisebb vadászkastélyt is építtetett:
a festői Lász|ó tanyát, a Nagy-Milic csúcs köze-
lében, valamint Kőkaput, egy mesterséges tó fölé
emelkedő sziklaormon. A ma szállodaként műkö-
dő, alpesi hangulatú kastélyban a 20. században
megfordult Horthy Miklós, Bethlen Iswán gróf,
később R.ákosi Mágrás vadásztársasága is.

Károlyi Lász|ő idős korában gyakorta be-
tegeskedett, ezért jobbára Fóton tartózkodott,
amit Sándor nagybáty1a révén örökólt. A zemp-
léni birtok átrnenetileg megint elnéptelenedett.
Új szerephe z grőf Karő|ytlJtván, a család követ-
kező generációjának feje alatt jutott.

Közlemények

Lász|ó grőf fra feleségével, herceg Win-
dischgrátz Mária Magdolnával együtt felismerte
az idegenforgalomban rejlő lehetőségeket. Fü-
zérradványban űjra áta|akitáso|<ra került sor. A
kastélyba bevezették a villanyt, korszeríísítették
a Ííitést, fiirdőszobákat alakítottak |<:. I938-t6| az
épület fizetővendégeket is fogadott: elegáns kas-
té|y szá|Ióként mííko dc;tt. A tehetős |áto gatókat
Yonzofta avadászat lehetősége, a lovaglás élmé-
nyq a jó |evegő á|ta| ny$tott gyógyulási lehető-
ség. A |átogatottságra va|ó tekintettel, a vendé-
gek nagyobb számban való elhelyezése érdeké-
ben, a kastély kertjében pavilonokat is építettek.
A kisebbik tó helyen csempével burkolt úszóme-
dence várta a fr:rdőzőket,

A háborús évek visszavetették a vendég-
forgalmat, de a szálloda egészen 1948-ig műkö-
dött' Ekkor államosították. A grófi család, egyéb
birtokaival és vagyontárgyaiva| együtt, elvesztet-
te ezt a kastélyt is. A bútorzat és a míitárgyak egy
részét illetékelenek széthordták, más része mú-
zeumba került. Néhány értékes darab ma a sá=
rospataki vár tár|atán |átható.

Fizérradványban nevelőotthont létesí-
tettek, majd a sátoraljaújhe|y kőrház szanatóriu-
maként működött. A kastély ál\aga leromlott,
szakszerőt]en áta|a|<ltások rombolt ák az épi|et
egységes képét. A parkot gyom verte fel.

A kórházrész|eg l99|-ben kiköltözött a
kastélyból. Ekkor kezdődött az épi|et lassú, de
tudatos felíjítása' Mára a Károlyiak fizénadvá-
np kastélya, mint múzeum, űjta fogad |átoga-
tókat, de,még sok évnek kell eltelnie ahhoz,
hogy az lJjpest közelében fekvő fóti kastéllyal
együtt a rég' pompáját megközelítő fénÉen

. .  t . r t  . . t ' . .
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A kastély homhkzata. Jobbszélm a nyohniig akprajzú kilá-
tőtorony, aruelyet maga a grőf te,.uezett.
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Dn. Snrrel JÁNos

IGáposztásrnegyer
régl térképeken, leírásokbarr

Mára Káposztásmegyer neve
hallatán mindenkinek egy 20.
századi lakótelep jut eszébe,
amely Budapesten, ezen belül
is a fV. kertilet, Ujpest hatá-

rában talá|hatő. A fiatal 25 éves lakótelep
azonban nem előzmény nélktili, a település
neve egy falu, majd puszta révén maradt fenn,
amely Pest közelségében az utolsó kétszáz év-
ben új szefepet kapott.

A település tertiletén, az itt feltárt tár-
gyi források szerint, már a rézkor utolsó idő-
szakában is éltek. Ezen források alapján kö-
vetkeztetni lehet arra, hogy a Duna mentén és
patakok partján, a hegy- és síkyidéken léte-
sített települések békében éltek.

A térképtörténetből tudjuk, hogy Ma-
gyarországrőI az első részletes térképet I52B-
ban Lázár deá,k készítette. A térkép néwajza
ma már közismert, de az ott előforduló tele-
pülések között nem Szerepel a falu neve.
Ugyanakkor a középkori oklevelekben először

t253-ban Meger, t426-ban Kapusztasme-
gyer, majd Kaposztasmeger néven'148ó dip-
Íómában fordult elő' Nevének eredetére Kiss
La j os : F o|dr ajz nevek etimoló giai szótár áb an a
következő m.agyarázatot adjaz,,A Duna túlsó
oldalán levő Békásmegyerrel együtt a Megyer
törzsbeliek száláshelyere utal. A megktilön-
böztető szercp|ő Káposztás eLőtag az itt. fo|y-
tatott jelentős káposztatetmeléssel kapcso-
latos.tt

A később levéltári dokumentumok,
fő|& ajzi l eírás ok, térkép ek folyamatosa n j e|zlk
a település, falu, puszta jelenlétét, fennmara-
dás6,t. Ezekkronológiai sorrendben a követke-
zők: L642. február 12.: ,,Kutassy György örö.
köseinek 251 forintnyi tanozásáből 75 forin-
tot elengednek, viszont Káposztásmegyer pré-
diumától eltiltják őket.,, 1702. november 13.:

,, [. . .] feg1nre rjog-megvá,ltás [. . .] I(áposztásme-
gy"r"''...'' 17 ..,?l,,Pataky szo\gabfuő a járás-
6ot oo kaszást rendel ki a vármegye Duna-
keszin, Palotán és Káposztás Megyeren fiivet
kaszá|ti',, L717 , május 4-5 .: a főkommiszárius
úioncok szá||ítás6hoz.. ,,Ezek számára Ká-
posztás Megyerre szénát és fát kér száI|itati.,,
i7tg. ,,o.,",,,ber 27.: ,,[...] divétr<újfalusi Uj-
falusi Lászl ó eIzL|ogosította Káposztásmegyer
puszták fe\erészét,,. 1732. atgllsztus 18-19.:

,ul. gödöll0iek gabonája a Káposztásmegyeri
.,"''déglőb"n van elhely ezv e, ezért a vendé glős
köteles kiadni azt.''

A fenti, Pest-Pilis-Solt vármegye re-
gesztráiból idézett események és megá|Iapí-
iások, továbbá a feltarttemplom romjai eg5rér-
telműen je|zik" hogy a középkorban Káposz-
tásmegyer falu élt, |étezen..-A 

középkori Magyaro rszágróI elsőként
részletes térkép az 1764-85 között végrehaj.
tott első pontos katonai felmérés eredménye-
ként készüIt.

Az első katonai felmérés térképén a fa-
luval már nem találkozhatunk, csupán a Me-
gyeri csárda, ,,Határ wh", (majd egy későbbiAz első katonai felmérés térképe 1764-8t köztjtt készült
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térképen Kápost megyer wh) néven |áthatő; a
szomszédos települések Palota, Fóth, Duna-
keszi.

1797 -ben adta ki Vályi AndrásMagyar-
ország |eírását, amelyben minden településről
részletesen szól. KáposztásmegyeÍrő| a ,,Me-
gyer'' címsz6 a|att a kóverkezőt olvashatjuk:
,,Káposztás Megyer' Szabad puszta Pest vár-
megye földes ura G. Fekete Uraság, fekszik
Dunakeszihez nem messzi, és annak fr|iája,,,
' A második felmérésre 1805-18ó9 kö-
zött került sor. Az ekkor elkészült térképszel-
vényeken Káposztásmegyerrel kapcsolatosan
a következők oivashatók le:

A település neve: Puszta Káposztás
Megyer, és 5 épület a|aprajza, va|amint gaz-
dasági épiiletek jelkulcsa.

Palota Patak
Dunakeszi víz
Sas Kocsma
Drrna parton hajómalmok'
Dunakeszi, Yá-;c fe|é vezető ország(tt
Erdő
A II. katonai felmérést szorosan kö-

vette a harmadik katonai felmérés. amelv ala-
pul szolgált a későbbi térképek elkészítéőéhez.
Igy az 1919-es, 193O-as Budapest szelvén1mek
is, amelyeken természetesen felfedezhetjük
KáposztásmegyeÍt' A korábbi térképektől el-
t&ően ezeken már ielölve találiuk a uzmí3ve-
ket, valamin t a maiFarkaserdőt, Megyeri erdő
néven egy erdészház je||al|csával, valamint a
Lóverseny teret.

Ujpesten 1930-ban Kádár LászIő fo|y-
tatott földraj zi me gfi gyelés eket, amely termé-

szetesen Káposztásmegyert is érintette. Irásá-
nak érdekessége, hogy a Fényes Elek Geográ-
phiai szőtárában nem tész|etezen. Káposztás-
megyerről a szeruőtőI a településre vonatko-
ző|ag a következőket idézi: ,,Tágas legelője
sok szarvasmarhát, |ovat táp|6,l |..,l ha|ászatja
a Dunában meglehetős.'' A fentiek mellett
Káp os ztásme gyer földr ajzi j e||emzőir ő| r ész-
letes leírást adott a szerző. E szerint: ,,Káposz-
tásmegyer és Dunakeszi között az orczágőt
melletti dombsor egy része iegelő és vadász-
teríilet, ennélfogva nagy1ában eredeti a|akjá-
ban van meg, és tanúskodik a mellett, hogy
milyen lehetett ez awdék addig, amíg az em-
ber a képét meg nem vá|toztatta. Típusosan
félig kotott futóhomok van7 ezen, amelyet ta-
vasszal a tarka homoki növényzet díszíti,
amely azonban a nyár fo|yamán kisül. Ilyen-
kor csak a mélyebb semlyékes helyeken meg-
híződő rezgő nyárfa-|igetek és a Hippophafi-
bozőt (azaz Homoktövis) szürkés zö|dje eny-
híti a kistilt legelő kopár egyformaságát.Té-
len pedig a tavalryt növények kitépett kórőját
kergeti a szé|, míg egy mélyedésben halomra
nem gyűjti. Közben a homok is felszabadul
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helyenként, s akkor esetleg megtámadja a
széI,,, A' leírásból megtudható, hogy a ma is
folydogáló patakok elődjei a szé|barázdákban
kerestek maguknak utat, valamint azt, hogy a
térségben a kavicsos talaj mindenütt tartalmaz
vizet, amelybő| uzenyős medencék keletkez-
tek és - például a Farkaserdő mellett - a mai
napig is megtalálhatók. Szintén Kádfu pro-
fesszor leírásából kaprrnk tá1ékoztatást KáL-
posztáSmegye r igazi kincséről, az ivívíz-bázis
okáról. A' bázis a vizátetesztő homok kőzet
miatt jött itt létre, itt ugyanis avtzzárő awag_
rétegig a csapadék gyorsan lefut, és itt nagy
mennyiségben áll a természet áItaI megszíirt
ivóviz, Ezért mát több, mint egy évszázada a
Káposztásmeg'yeren fúrt kutak |átják eI Buda-
pestet ivóvzzel. A' szer zőtő\ arra is vá|aszt ka-
punk, hogy korábban miért nem építkeztek
Káposztásmegyer pusztán. Ennek okaként a
Dunakeszi és Szilas patak közötti terület
mélyebb alúvium (hordalékos terület) ta|aját
jelölte meg.

A telepiilés puszta jellegének vetett vé-
get a huszonöt élrrel ezelőtt. elkezdődött lakó-
telepi építkezés, ameIy még a Farkaserdót sem
kímélve folyamatosan foglalta el a pusztát.

Gomba módra növekedtek ki a semmiből a

torony- és négyemeletes, majd napjainkban a
lakóparki házak. Minderre lehetőséget adott
az építészetben bekövetke zett fejlő dés, amely
során a modern technikai és technoló$ai esz-
kozokkel a mélyebb talajon is biztonsággal le-
het építkezni. A lakótelep, majd a 2/B műűt
megépítése magáva| hozta a nag5,bevásárlő
központokat és a logisztikai bázisokat.Igy má-

ra a volt Káposztásmegyer puszta beépült és

általa Budapest (Uipest) Dunakeszi kazatt:' tá-

volság eltíínt, a határ virtuálissá vált, csupán
közigazgatási j ellegét őrizte meg.

A korabeli állapotok tanűja csupán a

Megyeri néwől Farkaserdő néwe váItozon'
erdő, ame|y egy kis sziget a mai városrészben.
Ezt jő| illusztrálja az erd6rő| készített tájfutő

, 1 ,terKep. !

A halmadik felmérés térképrészlete
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KruzsÁN SÁtvoon

A IKáp osztásmegyeri lakótel"p
története évszámok tiikrében, |'. tész

1983. március 28-án iinnepé-
lyes keretek között tették le a
lakótelep alapkövét. A negyed
századda| eze|őú eseményre
gondolva összefoglaljuk, mi is

történt azóta Káposztásmegyeren, -ennek be-
mutatására hivatott az alábbi ,,adattár,,. Az in-
formációkat elsősorban a mindenkori helyi
sajtő híradásaiból merítettiik, ezen kíviil több
ismeretterjesz(ó írás és néhány szakcikk adatai
is szerepelnek benne.

|966 _ Országos pályázatot írnak ki a
Káposztásmegyeri lakótelep építésére.

1967 _ Az e|ső díias tervet Callmeyer
Ferenc, Tenke Tibor, JVI",I". Arpád és Kbr-
nye Tibor (Tervezési és Típusfejlesztési Inté-
ze t _ Bud apes ti Város építési Terve z ő V á|Ia|at)
készíi.

t973 _ Tenke Tibor és Mester 1u:pád
elkészíti a lakótelep részletes rendezési tervét.
Az építés előkészítésére további lépések nem
történnek.

1979 _A Fővárosi Tanács és azÉpítés-
ügyi és Városfejlesztési Minisztérium KÁposz.
tásmegyer városrendezési megoldásának ki-
do|gozására zár:trorí3, pá|yázatot ír kt.

1980. ianuár _ L bíráLőbizottság érté-
kel ése s zerint az Nta|ános Eptiletterv ező Y á| -
Hat (ÁÉT\| a városrész részletes rendezési
tervének, a Lakő- és Kommunális Épületeket
TewezőYá||alat (LAKOTERQ pedig a be-
építési tenmek e|készítésére kap megbízást.

1980 - A lakótelep rendezési tervét
Zo|tai István készít: eI, az egyes tömbök be-
építésétZo|tailswán, Füzesséry Zo|tán és Fe-
kete Antal tewezi.

1981. május ó. _ A Fővárosi Tanács
Végrehajtó Bizonsága ülésén jőváhagy1a Ká-
posztásmegyer I. ütemének beruházási prog-
r amját. Itt 617 0 |akás, 64 iskolai tanterem, 700
óvodai, 300 bölcsődei férőhely, 8458 m, keres-
kedelem, |46I m, szo|gá|tatás,409 m2 syógy.
szettát és 908 m2 orvosi rendelő megépítése

Kiizlernénvek

vane|őirányozva.A'{óvárosbelteriiletévelvaió
kapcsolatot a tervek szerint a 3-as metró biz-
tosítaná.

1981 - Az I. iitem területén az a|ap-
utak, alapkö zmíiv ek, energiaháló zat |aépíté-
sével, patakkiváltások és vízrendezési munkák
megkezdésével megindul az építkezés. Az
ütem tervezettbefejezése: 1989. december 31.

1983. március 28. _ 11 órakor kerül
sor a Káposztásmegyeri lakótelep alapkőleté-
telére a mai Karinthy Frigyes Altalános Mű-
velődési Központ előtti téren. Gérnyi Iűl-
mán, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese mond
iinnepi beszédet, majd a kor dokumentumait
tartalmaző urnátLázár György, a Miniszter-
tanács elnöke e|he|yezi az a|apkőben.

1983 - Megkezdődik a kivitelezés.
Elsőként az I. ütem mai Hajló és oceánárok
utcák által határolt tömbiét épía a 43, sz. N|a-
mi Építőipari Vállalat teBr'l. Az épületek ter-
vezői: Leyer Magdolna és Vágvölgyi Anna.

1,984. augusztus 29. - Nevet kapnak
az épiJ"lő lakótelep közterületei: Cserző utca,
Dunakeszi utca, Falemez ütca, Faragó utca,
Farkaserdő utca, Galopp utca' Hajló utca,

Az alapkőletétel ünnepsége. Előtérben a képjobb oldalón Ló-
zór Cryörg ruinintereJnök, a bal oldalon (a mósodik sorban)
Kozlícs Ferenc, Ujpest akkori tanócselnöke
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Homoktövis utca' Intarzia utca, Jármíítelep
utca, Lakkoző vtca, Lóverseny tér, Nádasdy
Kálrmán utca, Oceánárok utca, Pácoló..utca'
Szabolcsi Bence tér, Tóth Nadár utca, (Jgető
utca, Ványoló utca.

1984 vége _ Beköltöznekaz e|ső lakók.

' 1g8+ vége _ Atadják az ABC ánlházat
az oceánárok és Hajló utcák sarkán.

1985. iúnius 17. - Megindul az első
altőbuszjárat, a 1.25-ös KáposztáSmeg'yerfe.
Ujpest, Szí|ágytutca végállomástól a Hajló ut.
cáig közlekedik. A lakótelepet a Sporttelep ut-
ca felől éri el.

1985., szeptembet _ Artadják
az A]talános Művelődési
Központot (ÁMK; Hajló u.
2-8.), melyben 100 férőhelyes
bölcsőde, 200 f&őhelyes óvo-

da, 16 tantermes iskola és egy 1ó3 m, alap-
területíí gyermekkönyvtáÍ is megkezdi mű-
ködését.

1985. október - A könyvköIcsönző
felnőttek tészére minden héten csütörtökön
délután fé| 5-tőI este 7 óráis bibliobusz áll
rendelkezés,, ̂ , ÁMKmelleti.

1985. december 18. - Ujabb közterü-
letek kapnak nevet az I. Iakőtelepen: Bőrön-
dös utca, Bőrfestő utca, Kordován tér, Szíj-
gyáttó utca.

1985 _ Elhelyezik az AMK előn.Pari-
zán MIháIy sd|izá|t madaras kútszobrát (me-
lyet Hagymakirálynak és hagymakirálynőnek
is neveznek).

1986. szeptember 1. - Megindul a ta-
nitás a Babits Mihály Gimnáziumban (Tóth
Aladár u. 1ó-18.). Az épület tervezője Parádi
Károly (LAKOTER\,)'

1986. december 15. - Megindul a vil-
lamosforgalom az eredetileg metrónak épült
páIyaszakaszon. Az Elmunkás (ma: Lehel)
tért6| a lakótelep szé|éné| létesült új autó-
busz- és villamos-végállomásig közlekedik a
14-es, me|y az é1szakai forgalmat is ellátja.
Ezze| egyitt a 125-ös autóbusz úwonalát egy
megállóval e pontig meghosszabbítiák.

198ó. december (?) - '/\4ini Forma-1',
néven gokart pá|ya kezdi meg működését az
eredetileg M0-ás attípá|yának szánt, Szilas-
patak_Sporttelep utca*Oceánárok utca által
közrefogott, korábban építkezési barakkoknak
helyet adó területen.
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1986 vége _ kZI. ütem tertiletén I77 6
lakás készül el.

1986 _ Az íjabb lakóépületeket Hein-
rich Ferenc és Törőcsik Sándor tervezi. Hein-
rich Ferenc és Füzéressy Zo|tán KÁposztás-
megyer I. ütem és az ezt kiszolgáló III. sz.
Házgyár rekonstrukciójának megtervezéséért
Ybl-díjat kap.

t987. máius vége _ Felavatják az íj-
pesti Tanács kivitelezésében épült Kresz-
parkot.

1987. június _Káposztásmegyer II. la-
kótelep ,,A'' ütemén tereprendezési és feltöl.
tési munkák zaj|anak, a patakok kiváltása tör-
ténik. Folyamatban vatl az alapközművek ki-
építése. A tervezet szerint az ekső lakásokat
1989-ben adják át, teljes befejezés l99t-ben
várhatő.

|987. augusztus 1. _Megindul az első
helyi buszjárat, a l24-es.,,Káposztásmegyeri
lakótelep 14-es villamos végállomás'' elneve-
zésíi végpongáróI indulva az oceánárok utca
-Farkaserdő utca-Flomokövis utca-Szilágyi
utca (ma: Külső Szl|ág5n út) riwonalon körfor-
galomban közlekedik.

, Í987. augusztus 26. _ A Szilágyi utca
Oceánárok és Homoktövis utcák közöti sza-
kaszának neve Ktilső Szilág5n, űtr a válrtozik,

1987. szeptember.- Megkezdőd1k a
tanítás a LaWozó Utcai Altalános Iskolában
(La}Jrroző u. 1-5.).

1987 _ A lakótelep Epítészeti Nívó-
díjat kap.

1988. szeptember 1. _ Epítkezési fel-
vonulási éptiletben, illewe egykori majorépü-
letben megkezdi mííködését az oceán Ovoda
(oceánárok u. M.)

1988. szeptember eleie _ Tanévkez-
désre még nem készül eI az űj általános isko-
la a Bőrfestő atca 5-9. szám a|att, ezétt a
tanév elejétől részben a Tábor utcai napközis
táborban tanulnak a gyerekek. Szeptember
1'9-étő| az Ldy Endre Művelődési Központ a
tanítás helyszíne. Reggel és délután bu-
szokkal szá|Iítják a diákokat az iskolához és
vissza.

1988. szeptembet 26. - A Tóth A]a-
dár utca és a Farkaserdő közötti névtelen köz-
terület Andrásfi Gy'ula sétány nevet kap.

1988 ősz _ Létrejön az ,,Intarzia,, Ká-
posztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete, a
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nagycsaládosok közösségének érdekvédelmi
szervezete negyvennyolc család összeÍogásáva|.

1988 _ Megalakul az Ujpesti Oceán
Lakóterületi Sportegyesület.

1 989 eleje _ Káposztásmegyeri Erdek-
képviseleti és Szewező Lakóegyisület (ÉK-
SZER) néven civil érdekvédelmi egyesület
alakul.

1989. február 1. - A Baross tér, Keleti
pályaudvartő| járő gyors 2 O-as autóbusz vona-
lát Káposztásmegyerig hosszabbítják meg. A
járat csak munkanapokon közlekedik, egész
napos üzemidőben. Ezze| együtt megszűnik a
125.ös busz.

1989. február 2 5. -,,Káposztásmegye-
ri _ METRó'' néven alapíwány szilétik,
melynek cé|ja a metró helyi állomásának épi-
téséhez v a|ő anyags hozzájáru|ás gyűj tése.

|989. március 4. - Ismét jár a t25-ös
busz, de csak a gyors 20-as üzemsziinetében,
szombati és munkaszüneti napokon.

1989 nyár _ Marosi Izidor vá-
ci püspök m e galapíga a káp osz-
tásmegyeri katolikus p|ébá'rttát,
melylrrek Yezetésére plébános-
nak dr. Tomka Ferenc teoló-

giai tanárt, káp|ánnak Jávorka Lajos atyát
nevezi ki. A lelkészlak és a plébániai iroda egy
Falemez utca 5. szám a|atn lakásban van. ahol a
hétköznapi szentrnisélq a hittanórák és az egyes
munkacsoportok megbeszélései is zaj|anak.

1989. augusztus eleie - Szombat es-
ténként, később vasárnaponként szentrnisét
tartanak az MSZMP közössési házában (ma
rr.Ámr Közösségi Ház,Lííerseny tér ó.).

1989. szeptember |,. _24 osztá|y,650
gyermek buszozik, mert nem készül e|határ-
időre KáposztáSmegyer II. iskolája.

Í989 ősz - Megalaku| aKáposztásme-
gyeri Közösségek Kerekasztala. Elsődleges
céIjaazisko|áztatáskörtilményeinek javítása.

1989. december 18. _ I26-os jelzéssel
indul buszjárat a 14-es villamos végállomásá-
tól Káposztásmegyer II.-re,'Vlogyoródi-pa-
tak'' elnevezésű, Külső Szi|ágy út 110' előtti
végá||omásához.

1989 _ Megnyílik a Bőfiestő ovoda
(Bőrfbstő u. 1-3.)

1989 -A főváros ingyen telket adaKá-
posztáSmegyeren építendő katolikus templom
és plébánia-együttes számára.
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1989 _ Elhelyezik a lakótelep je|ké-
pének is számító ó,"to.,,yot, Pétei Ág''.'
és Szöllőssy Enikő alkotását a Lóverseny té-
ren.

1989 _ Ltadják az e|ső iakásokat Ká-
posztásmegyer II.-n.

1 989 köriil - Megszűnik a gokan pá|ya.
1989-|990 köriil _ Három konténeres

telefonközpontot helyeznek üzemb e K6posz-
tásmegyeren, mely 3 500 telefonállomás létesí-
tését teszi lehetővé.

1989 -1990 körül - A Közciss ég1 Ház-
ban Csere Gábor vezetésével református is-
tentiszteleteket tartanak.

1990 tavasz _Dr. Röck Györw veze-
tésével Farkaserdő utca 9. szám a|att megkez-
di műkodését a Káposztásmegyeri Családse-
g1tő Kózpont (KACSAKO). Az épületben
|<rizisszál|ő is helyet kap.

t99o. április 3. _KÁposztásmegyer II.
utcaneveket kap: CsíksomlÉ utca, Csíkszent-
iván utca, Hargita utca, Korond (volt 28.) ut-
ca, Sárpatak (volt 2I.) utca, Székes (volt 23.)
utca, Székpatak (volt 25.) ltca, Tófalva (volt
22.) vca.

1990. május - Napi 730 gyermeket
buszoztatnak. A Lakkozó utcai iskolába több
mint 1200 diák jár, az épületben csupán 800
gyermeket tudnak elhelyezni. 14 osztá|y,
t<ibb mint 400 gyereket busszal szá||ítanak
más iskolákba. Az AMK-ban mííködő iskolát
tíZ tanteremmel bőűtik' itt nincs tornaterem.
Nagyiából 8 osztá|yt, mintegy 200 gyereket
buszoztatrri kell. A Bőrfestő utcai iskolában
váltott műszakban. délelőtt és délután is taní-
tanak; két osztá|y a tanáiban, eW a folyosón
tanul.

|990. iúnius _ A katolikus istentiszte-
letek továbbra is a közösségi házbanvannak, a
hinanőr ákat a L alrJrlo zó utcai iskoláb an tartj ák.
Ekkor a káposztásmegyeri közösségen beltil
280-an jfunakhittanra.

1990. augusztus - A Fővárosi Tanács
ipari, kereskedelmi és mezőgazdaság1 főosz-
tálya kisterme|ők részére ingyenes zöldség-
árusítő helyet jelöl ki a Szabolcsi Bence téren
és a Hajló utcai óvoda és bölcsőde előtt.

t99o. október 31. - A Takarékossági
Világnapon OTP kirendeltség nyílik a Kor-
dován tér 4. száma|att.

@olytatjuk...)
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MÉszÁnos FBnpNc

C ivilek I(áp osztásme gYeren

Amikor 1983 márciusában le-
rakák a l<áposztásmegyeri la-
kótelep alapkövét, a jelenlévők
még nem sejthenék, hogy az
ünnepélyes pillanatok elmril-

tával milyen nehézségekkel kell szembenézni.
A VII. ötéves terv kiemelkedő beruházásaként
kezelt feladat már az elején prőbára teúe aZ
alkotókat.

A modern, több generáciőra tewezett',
váItozatos ktilsővel rendelkező öröklakások el-
osztását menetközben megváltoztatták, és ta-
nácsi bérlakásokként utalták ki többnyire
nagycsaládosoknak. Ezért nem volt ritka a hat
-nyolc gyerekes család sem. Ezek vegyes ösz-
szetéte|í családok voltak, mivel az apuka is
hozott a családba két-három gyeteket, az
anyuka is kettőt-hármat, közös is volt ugyan-
anny-l.

Nagyobb baj volt, hogy a korábban a
családonként ádagban I,6 létszámra tervezett
gyermekint ézmények kevésnek bizon1'ultak.
Egyes iskolák folyosóin, könyr,tár- és szakköri
helyiségeiben is folyt a tanítás annak ellenére,
hogy 23 osztáLyt kellett naponta utaztatni a
keriilet más iskoláiba. Baj volt a szolgá|tatá-
sokkal is. A Hailó- és az oceán-árok út sarkán

épült ABC kezdetben még megfe|e|t az igé-
nyeknek, de a lakosság gyarapodásával nem
t,udott lépést tartani. Idővel a kissé nagyobb
oceán élelmiszer áruház is kevésnek bizo-
nyult. Az orvosi rendelők hiánya is hamar
megmutatkozott, ktilönösen a gyermeklét-
szám növekedése miatt. A;z épí&ezés elhúzó-
dása következtében az amígy is zsűfo|tIzző-
lakótelepi gyermekorvosi rendelőben időnként
kaotikus helyzet alakult ki.

Legnagyobb bajt azonban a metró ko-
rábban megígért Káposztásmegyerig építendő
szakaszának elmaradása jelentette. Sokan
az&tkó|töztek ide, meft a természeti környe-
zet alkalmas volt a pihenésre és a kikapcsoló-
dásra, ugyanakkor a metró segítségével rövid
időn beliil el lehetett volna érni a főváros leg.
távolabbi pontjait is.

Ezeknek a gondoknak a megoldása
szinte lehetetlennek tíínt, meÍt |átszőlag nem
voltak gazd6,ik. A fővárosi és a kerületi tanács
is igyekezetc elhárítani a felelőséget. Viták
robbantak ki arról, ki és hogyankeze|je az á|-
lami beruházás okozta gondokat. Ne felejtsük
el, a rendszerváltás kezdetén voltunk. Azoka
társadalmi szervezetek, amelyekhe z korábban
ilyen esetekben fordulni lehetett, egyre hitel-
telenebbé váltak. A Hazafias Népfront (IINF)
aktivistái mozgolódtak a területen, de igazi át-
iútő erőt ők sem jelentettek. Ezétt nem csoda,
hogy beindult a lakoss ág1 őnszeweződés.

Gomba módra szaporodtak az a|apí*á,.
nyok, egyesiiletek elsősorban a metróért, a
jobb kozlekedésért s egyéb szo|gáL:tatásért. A
többnyire lakásokon szeweződő közösségek
egymástól elszigetelve, kevés lakossági támo-
gatást é|vezve ,,iszavirág életűek'' voltak. Az
iskolákon kíviil más, nagyobb Iétszámú' társa-
ság befogadásá'ra a|ka|mas helyiségek nem na-
gyon voltak. A tanintézetekben tafthattak
lakógyűléseket, de politikai színezeűi össze.
jöveteleket nem. Ezért vá|t nagyeIentőségfivé
az aLtatátozat, miszerint az MSZMP körzeti
pártházaitközösségiháza|d<ákellnf lvánítani.
Káposztásmeg.yeren szinte azonnaI megtör-Kipontísvneger terue
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tént a Lóverseny téri pá'rtház átalakítása. Lét-
rejött az MSZMP Káposztásmegyeri Közös-
ségs Háza, Ez az állapot 1990 eIejéig tartott'
amikor _ az akkot még működő _ kerületi
tanács áwette az épi|etet, amely pedig az őn-
kormányzat kezelésébe került mint volt párt-
vag'yon.

A lakosság számára korlátozás nélktil
igénybe vehető ház hamar népszeríivé vá|t a
családok körében. Elsősorban a gyerekek
örültek a játék-|ehetőségeknek (csocso, rex,
asztalitenisz, saW, ktilönféle társasjátékok
stb.). Az akkor még ritkaságnak számítő v-
deó-filmvetítés is tömeseket vonzott.

Az első nagyobb közösség,
amely helyiséget keresett ösz-
szejövetelei számára, a káposz-
tásmegyeri katolikus gyiileke-
zet volt. Ez az esemény meg-

lepetést okozott a közvéleménynek. Amikor a
kózszo|gáIan te|evtziő Ablak című míísorában
feltemék a kérdést, miszerint hogyan lehet egy
kommunist a ittézményben szentrnis ét tartani,
a gyülekezet vezetője azt vá|aszolta, hog5r az
őskeresztények üldclztetésük idején a rőmai
kazamatákbantnrtottákistentiszteletiiket.Ha
nekik megfelelt az ahe|y, akkor ez akorszerű'
közösségi há'z számllkra is elfogadható. A ri-
portvégülis bizakodó hangulatbanzáru|t, és a
műsort vezető Déri János így búcsúzott. ,,Di-
csértessék. titkár elvtárs!''

Ez az egyittrníiködés a továbbiakban is
megmaradt, s alkalmanként kisegítetttik egy-
mást, amire jel|emző az a|ábbi példa is. Egy'k
szerdai napon az esti mise előtt megjelent egy
idősebb holgy, és az előtérben játszadozí gye-
rekekől megkérdezte' merre ta|á|ja a Feri
Atyá't. A gyerekek illendően válaszoltak a Fe-
ri bácsi (azaz Mészáros Ferenc, e cikk szerző-
je) az irodában van. A hölgy bejött, udvariasan
köszönt: ,,Laudetur Jesus Chrisdts (azaz:
Dicsértessék a Jézus Krisztus)''. A köszönésre
én is illendően válaszoltam. Azvtán azt mond-
ta: ,,Ltyám, én gyónni szerefilék.'' Rendben
van mondtam,..rögtön jön Andor Atya és nála
lehet. ,,De én Onnél akarok!'' Ekkor mát érez-
tem, hogy engem dr. Tomka Ferenc plébános
úrral tévesztett össze. Miután dsztázt,,s'k a
he|yzetet, ew i6 ideig még elbeszélgettÍink.
KiderÍilt, hogy családi problémái vannak, és
keres valakit, akivel megoszthatja gondjait.

Közleru,ények

Ugy érzem, hogy némileg sikerült megnyug-
taülom.

A gyülekezettel kialakul t jő vszonyt az-
után is sikerült fenntartani, hogy felépü|taKá-
posztásmegyeri Szentháromság Plébánia és
Templom. Mivel nagyobb koncertek megren-
dezésére a Közösségi Ház nem volt alkalmas'
ezért több alkalommal sikerült díjmentesen
használni a sokkal jobb akusztilcával rendelke-
ző templomot. Később jelentkeztek más egy-
házak képwselői, de mivel a gyüleke zetiik jóva|
kisebb |étszámű vo|t, ezétt idővel az újpesti
hittársaikho z csat|akoztak. Egyedtil a Káposz-
tásmegyeri Református Misszió maradt meg,
templomuk építése nemsoká befejeződik.

Nem sokkal a katolikusok után egy má-
sik nagyobb csoport is jelentkezett. Ez a cso-
port a Lóverseny tér környékén élő 1ó-18 éves
fiatalokból á|It. Az ott é|ő lakók ,,nem bírták
sokáig cérnával,,, hogy esténként a lépcsőházak
környékén nagy zajja| tarca|gó ifúság lehetet-
lenné teszi a pihenésiike t. Ezért a lakóközösség
v ezetőjének tanácsára kiildöttségtik felkereste
a Közösségi Házat. Rövidesen létrejött az öt-
ven-hatvan fős IFI Klub. Hamarosan elkészült
a programjuk, saját igazoIványt, készítettek há-
zllag, zenekart alakítottak, diszkót működtet-
tek, persze nem minden vita nélktil. A lákók
elsősorban a hangerő miatt panaszkodtak, de
nem ez volt az oka, hogy rnásfél év múlva meg-
szíint ez a klub. A tagok egyszeríien kiöreged-
tek. Többeket besoroztak katonának, mások
megházasodtak, főiskolfua kezdtek járni, vagy
éppen munkába álltak. A társaság szétszéIedt.
Heiyiikre újabb fiatalok léptek, s megalakítot-

4k a I{IC-I' ((áposztásmegyeri l!úsági Club).
ok már részben fiiggetlenítették magukat a
Közösségi Háztő|, mert a klubestjeik mellem
múzeumlátogatásokat' ttlrákat szeweztek.
Részt vettek földnapi rendezvényeken, Farkas-
erdőbeli bográcsolásokon stb.

Az eddigi ifúsági kluboktól tartalmilag
elktilontilt aJuvennrs Ifúsági Egyesület. A ki-
lencvenes évek elején a fiatalok körében egyre
terjedt a kábítőszerfogyasztás. Eleinte a szipu-
zásvo|ta sláger, már a könnyíí drogokis köny-
nyen hozzáférhetőkké váltak. Káposztásme-
g.yeren is megjelentekakezdő dielerek, akik a
családokra komoly v eszé|yt jelentettek. Ezétt
a szülők egy tésze szakemberek segítségével
alakította meg aZ egyestiletet. Tiszteletbeli el-
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nöknek megválasztották az országos hírű dr.
Gyökössy Endre pasztot á|p szicholó gus, refor.
mátus lelkipásztort. Az ő segítségével szewez-
ték meg a szülők és gyermekek közös foglalko-
zását. Rövid idő a]att sikerült jelentős ered.
ményt elérni. Gyökössy professzor váratfan
halála miatt. azonban megszakadtak a közös
foglalkozások, s az egyesületvégül is feloszlott.

Nemcsak a fiataloknak volt kedvi.ik a
közösségi életre, hanem a felnőtteknek is' A
városrészben kezdetben több mint hatszáz
nagycsalád élt. Meg is alakították az egyesüle-
tüket, de mind;'árt hármat is. Egymással rivali-
zá|tak, ami hátáItarta munkájukat, a szegé-
nyebb családokkal való foglalkozást, ruha- és
élelmiszero sztásokat, gyermeknevelési tanács-
adást stb. Végül is a legerősebb nagycsaládos
egyesület, a NoE Íntaruia Egyestilet maradt
meg' a többi egyesület tagsága vary elköltö-
zőtt, vagy átlépett az Intarziába.

A nyrrgdíjasok is két egyesületbe tömö-
rültek. Az egyikben a fegyweres testíiletek volt
tagai, a másikban a civil nyugdíjasok tömöriil-
tek. Egy idő után ez akét csoport is egyesült,
részben a lassú létszámcsökkenés. részben a
programjaik oicsóbb frnanszírozása miatt.

Teret nÉjtott a közösségi ház a ktilön-
boző hobby tevékenységeknek is: a bélyeg-
g5;íjtőknek, a telefonkfutya-gyújtőknek és a
ktilönbtizó kézműves foglalkozásoknak.

Mivel a lakók helyzete nehezen javult,
ezért a ktilönböző egyestiletek és klubok veze-
tői, a már megalakult vagy éppen alakulóban
|évő páttok tisztségviselői úgy gondolták,

hogy összefogva többet tudnak elérni a lakó-
telep helyze térck jallrtás a érd ekéb en, mint kii-
lön-kiilön. Ezért megalakították a Káposztás-
megyeri Közösségek Kerekasztalát, a KKK-I.

A KKK-ban minden, Káposztásmegye.
ren aktívan mííködő egyesület, klub és gyüle-
kezet,valamint az akkoriban alakulgató pártok
igyvezetői vettek részt. Feladatuk sokrétíí
volt. Mivel akkor még nem volt kivel a iakóne-
gye d s ors ár 6| szót v áItani, me gkeresté k azokat
az intézményeket, amelyek közvewe vagy köz-
vetleniil munkájuk során valamilyen kapcso-
latba kertiltek Káposztásmegyerrel. Sikerrel
jfutaka BKV-nál a lakótelepen közlekedő bu-
szok járatainak sűrítése érdekében, ery köz.
vetlen gyorsiárat (piros l22-es) indult Ká-
posztásmegyer és a metró Városkapu megálló
között. Szotga|mazták, hogy a 14-es villamos
járatát hosszabbítsák meg a lakótelep végéig.
Erre azonban csak 1998-ban kerülhetett sor.
Eljártak a telefontársaságnál, hogy a telefon
iránti igényeket minél előbb elégítsék ki, mert
a telefon csökkenten é az e|szigeteltség érzését.
A káp osztásme gyeri telefonközp ont átadását a
végtl| I994-ben kertilt sor. Aláírásokat g'^1j-
töttek annak érdekében, hogy a főváros biz-
tosítson egy ingyen haszná|adl telket, ahol a
katolikus gyiilekezet felépítheti saját temp-
lomát.

A Káposztásmegyeri Közösségek Ke-
rekaszta|a egészen addig működött, ameddig
az első szabad vá|asztás után felállt azíjpesd
képviselőtestület. Ettől kezdve az igyeket mát
ők vitték tovább a Káposztásmegyeri Bizott-
ság kozbeiktatásáva|.

Az önkormányzat megalakulása után is
alakultak civil szervó zetek egy-esy fontosabb
feladat e||átása érdekében. Ilyen volt a Rende-
lőnkért Napítvány, amit a |akők az egészség-
ügyben dolgozókkal közösen hoztak létre,
hogy minél előbb felépüljön a Hargita utcai
orvosi rendelő.

Az újpesti önkormányzat megalakulása
óta minden segítséget megad a civii szeÍveze-
teknek. Helyiséget biztosít munkájuk zaYaÍta-
Ian végzéséhez, a Társadalmi Kapcsolatok Bi-
zoftsága rendszeresen ír ki páIyázatat több
millió forint értékben a civilszerve zetek támo-
gatásfua. Aszervezetek köziil sokan áwá||a|nak
önkormányzati feladatokat is, amivel hosszabb
távon a lakosság helyzetén jaűthatrrak. n
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véből egyenesen a terület belsejébe vezető
metrókapcsolat reményében koltozkodtek
Káposztásmegyer vadonatúj pane|házalba.
Csak a nyolcvanas évek második felére vá|ti-
lágossá: amegígértföldalatti nem fog kijutrri a
úépu|ő lakótelepre. A helyi tömegközlekedés
kialakulásának ismertetése előtt a meg nem
valósult metrókapcs o|at tewétől ejtiink*szót.

A hawanas évek közepének közlekedés-
fejlesztési koncepciója már tartalmazta a ter-
vezési Íázisban á|Ió észak-déli metróvonil Ú1-
pest' István (ma: Szent Iswán) tér és Kispest,
Vörös Csillag Traktorgyár (HofÉher Albert
utca) közötti vonalának elgondolását' Az or-
szágos Míísza|a Fejlesztési Bizottság munka-
bizottsága 1967 -68-ban kidolgozta e vonalra
vonatkozó tewezetét, melÉen benne foglal-
tatott' hogy nem csak a 2-es metróva| és a fő-
pályaudvarokkal való közvetlen kapcsoiatát te-
kinti fő feladatának, hanem azűgynevezett in-
gavándor-forgalom e||átását is. Ennek meg-
felelően észa|a végpontjául Rákospalo ta-TJ j -
pest MAv-állomást jelölték ki, déli végén pe-
dig egy elágazással Kőbánya-Ifuspest vasútál-
|omáshoz |avántak (lj szfunyvona|at építeni -
végül itt lett a vonal déli végátlomása. Eszaki
fe|én az fupád útnál egy |<tágazássa| a leendő
Káposztásmegyeri lakótelepre Vezetett volna a
Váci és Megyeri utak alatt. A hewenes évek
első felében a metró észa|<tvégét Rákospalota
újonnan építendő központjáig hítzták Ia.

|977-ben e teryezetet a Fővárosi Ta-
nács felülvizsgá|tatta és módosította. Azitj e|-
gondolás szerint nem épült volna ktilon
szárn11rona|' hanem az Arpád út alólRákospa-
lota-Ujpest vasútállomás nyugati oldala mellé
kanyarodva haladt volna tovább Káposztásme-
gyer felé. Az l970-es 80-as évek fordulóián ké-

Közlernények

A IKáp osztásmegyeri lakótel.p
tömegközlekedésének története' |. tész

Bfu a lakótelep tervezése a
hatvanas évek derekán kezdő-
dött, az új városrészt csupán
negyed százada,,a|apozták
meg''. Első lakói afőváros szí-

szült hosszabb távú teÍvezet szerint a 20-25
ezer |akásosra megálmodott lakótelep terüle-
tén is végighaladt volna, helyben 4-5 á|Iomás-
sal számoltak. 1 9 82 -ben az új vár osr ész dé|i v é-
géig v aIó kiépítés t az űj, S zi|as-p atakon t6|i jár -
műteieppel együtt 1 987-88-ra irányozták e|ő.

A földalatti létesítése azonban lassabb
ütemben haladt, mint ahogy a Káposztásme-
gyeri lakótelep építéséh ez hozzáÍogtak volna.
Az űj városrész alapkőIetételére 1983 . március
28-án került sor, és 1984végén első lakói el-
foglalhatták frissen eikészült otthonaikat. Ne-
kik ekkor nemhogy metró' sajátbuszjárat sem
állt rendelkezéste' Ha ttazni akartak, a 20_as
autóbusz Erdősor úti végállomásához kellett
átgyalogolniuk. A fekete 20-as a Keleti pá|ya_
udvarhoz tartott' illewe érintette az ű1pesi
SZiIK-t. Viszont a Tito (ma: Rózsa) és Tél
utcákon áwezető vonala elkerülte a rV. kerti-
let belterületét, aZ Iswán téri piaccal sem te-
remtett közvetlen kapcsolatot.

Az új honfoglalók számára azonban ez a
buszhoz valő gya|og|ás nem lehetett lr:.elégtő.
Az alapelképze|és, a metróforgalom megindu-
lása még vátatottmagára, a mindinkább gyara-
podó lakótelep tömegközlekedéséről addig is
gondoskodni kellett. Atrneneti megoldásként a
BKV Rákospalotáról érkező 12-es villamosára

A 125-ösjelzésíí busz az újpexi SZTK előtt, 1990-ben (Fotő:
Krizyín Sóndor)
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ráhordó szerepkörrel buszjáratot indított. Az
első káposztásmeweti autóbusz, a 125-ös
1985. június 17-én, hétfőn kezdett közlekedni.
SzL|ág5n utcai végállomásáról a Szilágyi utca_
KissJános utca_Dózsa György út (ma: Görgey
Artúr utca)-P"pp Jőzsef (ma: Szent Imre) ut-
ca-Leiningen Károly utca-Iglói utca_Sportte-
lep utca vonalon 1 0 perc a|au ért|a az űj város-
részbe. Jobbra kanyarodva az oceánárok utcán
ment a Hajló utca torkolatáig, ideiglenes,
Káposztásmegyeri lakótelep elnevezésű vég-
áL|omásáig. Itt a busz visszafordu|ása ltÁn, a
házakfelöli oldalon lehetett le- és felszállni.

Qabb lakások építésével, a |é|ekszám
emelkedéséve| ez az egy átszá||ásos járat nem
tudott lépést tartani. A metrót l(íposztásme-

WertőItávo|, az angyalföldi Váci úton már ja-
vában építették, a munkálatok Ujpesten 198ó
tájánkezdődtek meg. Lz egyre jobban növek-
vő ttazási igények kielégítésére a Rákospalo-
ta-Ujpest vasútállomás utáni, metríónak épÍilő
zárq á|y ás szakaszon i d ei glene s en villamo s j á -

rat indítását tervezték. A óó0 méter hosszúsá-

96míítárgy 1986 nyarán-őszén éptilt. A vonal
kéwágányos végállomását a Szilas-patak szom-
szédságában he|yezték el. December elején
mát a próbameneteket tartották, a meghosz-
szabbított 14-es villamos hivatalosan decem-
ber 15-étől vitte KáposZtásmeyeÍ lakóit Uj-
pest központja, illetve az Elmunkás (ma: Le-
hel) tér felé. Ekkor éjszakai járattá is átrninő-
sítették. Ezzel eg5r időben készült e| az űj
autóbusz végállomás, ahol elsőnek a 125-ös
fordult vissza, úwonala az addigi Hajló utcai
végponttól egy rövid megállóval lett hosszabb.

Több mint fél évig még megoldatlan
maradt az észa|<t irányban terjeszkedő lakó-
telep saját tömegköZlekedése. Az e|ső helyi já-
ratot 1987 . augusztus L-jénhelyezték üzembe
I24-es jelzéssel, mely az oceánárok utca
_Farkaserdő utca_Homoktövis utca-Szilágyi
utca (ma: Külső Szllágvi út) vonalán kerülte

Teg a lakótelepet. Megállói ekkor még csakaz
Oceánárok utcában aHaj|ő utcánáI és az ABC
átuháznáI, a Farkaserdő utcában a Gimná-
ziumná| és a Nádasdy Kálmán utca torkolata
e|őtt, a Szí|ági utcában pedig a Jármíítelep és
Galopp utcáknál voltak. Egy hónappal meg-
indulása vtán a Homoktövis utcában a Szi-
|ágyt utca előtt létesült le- és felszállási lehe-
tőség. 1988. május 11-én a Nádasdy Kálmán

utcai megá||őt 70 méterrel előbbre tették,
majd akövetkező év június 30-án az:utcake-
resztezése elé visszahelyezték, az itt llo.épített
új megállóöbölbe. Ezzel egyim a Farkaserdő
utca 15. előtt Kordován tér néven hel-veztek
üzembe í$ megáI|ót. A Farkaserdő utcában a
Bőrfestő utcánáI1989' január 10-étől állt meg
a l24-es autóbusz.

1989. február I-jén megszüle-
ten. a Íőváros belterülete felé
irányuló második átszá|lás-
mentes kapcsolat' A Keleti pá-
lyaudrar és a Nádor utca kö-

zött munkanapok reggelén és délutánján járő

gyors 20-as autóbusz úwonalát a Leiningen
Károly, Iglói, Sporttelep és oceánárok utcá-
kon át a villamos végállomásáig hosszabbítot-
ták meg. Ezlstán egésznap reggeltől estig köz-
lekedett a piros 20-as, ám|azárőIag csak mun.
kanapokon. Ezzel e g5rvtt a t2 5 - ö s vis zonylato t
megszűntették, januá,r 31-én kedden ment -

átrrrenetileg - utoljára. Hiányozhatott, hiszen
a villamos esetleges izemzavara folytán héwé-
genként semmilyen tömegközlekedési eszköz
nem állt rendelkezésre, mellyel a lakótelepiek
atazhanakvolna. Ezért a szakemberek a I25-
ös héwégi és iinnepnapi újraindítása mellett
döntöttek, így március 4-étő| korábbi útvona-
lán ismét űtjára indították az ,,ős_káposztás-
megyeri'' buszjáratot.

A nvolcvanas évek végére a lakótelep I.
üteme tető alákerült, a II. ütem építési munkái
pedig javában folytak. Azíj negyed első lakásai
1'989_9a ford,llőjfua vá|tak fogadóképessé, a
beköltözők Káposztásmegyer I.-rő1, illewe a
14-es villamostól az 1989' december 18-án in-
dult 1 2 ó-os jelzésű, busszal utazhattak. E jár at a
Külső Szl|ág5n úton 8 perc alatt ért|<t a fI. la-
kótelep Mogyoródi-patak e]:nevezésű végállo-
másához, amely akkor az |304, számú (Külső
Szl|ágyl' út 110.) épület e|őtt: _ ma Székpatak
utca elnevezésíá, _ megállóban volt. A mai,
Auchan irányú megálló le-, a lakótelep felőli
pedig felszállóhelyiil szolgálrt. A buszok körül-
belül készáz méter megtétele után a Külső
Szl|ágytút tengelyeben, a lasút a|ata ágárőhoz
Yezető út mellett kiépített fordulóban kanya-
rodtak vissza. @ fordulót az M}-ás ant6pá.
Iyához vezető úttest építésekor számolták fel.)
Megállói a Galopp, aJármíite|ep és a Bőrfestő

(Folytatjak...)
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oratórium Ujpestől

Bilincseket tördelő szá,zad,,
Q utakat keményen taposó század,
A reformokból forradalmakat érlelő század,,
Csodállakl
Fények és árnyak lüktető kora
Hatalmas karján felemelt egy várost.
Kultúra nőtt itt és gyfuipat'
Utcákba rendeződtek a házak _
Napról napra virult ez avátos.
Nagy'ra nőtt, mert ellentételeiben is nagy volt
százada, a tizenkilencedik'
Köszöntelek most szép Budapestnek negyedik
haitása,
Ujpest!
Eggyé fonódtam veled, és büszke vagyok rád:
táguló utcáidra, magasodó házaidra, gazdagodő
boltjaidra,
kék-sárga járműveidre.
Büszke vagyok múltadra, célratörő, erőteljes
építőmunkádra.
Büszke vagyok az égben1liő pane|házakmellett
, ,,|,,epulo
átriumos családi otthonaidra,
gyarapodó zöldellő tereidre, az esavt||ődző
fényeidre,
a napról napra szépülő városra, Ujpestre.

Már indulásod sem volt mindennapi.

1840-ben gróf Kírolyi Iswán fóti ftildbirtokos
sivár káposztásmegyeri plJsztáját az Iswánhegy
oldalán, a mai Baross utca körnÉkén
tettvágytól indíwa Íe|par ce||áztana,
Itt minden megtelepedő kapott haszonbérbe az
uraságtól 32 éwe
3000 négyszögöl házhelyet, ahol
mindenféle műhelyeket, sőt gyárakat szabadon
állíthattak
vallásra, nemzetiségre való tekintet nélktil.
Nem volt céh, de volt szabad kereskedés, szabad
termelés!
És Hsd a csodát|
A dolgos kezek nyomán már nem a sivár föld,
és ahol őssze| a mézszíníi' musttól édesedett
a levegő

Közleméwek

Dn. SzBnÉNvt ANrertvÉ

és lila szőnyeget terített a szőke fiirtök alá a
muskotályszilva,
város kezdett nőni a homokon.
Sokfelől jöttek ide,
Jöttek Szi|ézi6bő| és
Csehországból,
Ausztriából és
Galíciából,
Erdélyből és Fiuméból. Jöttek
Szorgos emberek, boldogságkeresők és
szerencsevadászok.
Csakhamar gyalu sikoltott a mííhelyekben,
nem andalított már a must illata,
csergőz maÍta a szemeket |átásátő| vakulásig.
Száradő bőrők |árlánya fogadta az idegeneket.
A főuri istállók angol lovászai ak,ltá|yné paripáit
zabolázták.
Keseríí örömök kísérték útjukat,
sóhajwa nyíltak utánuk a kiskapuk'
A Gyáli-tó lidércfényein babonás szemek
iadoztakszé|futtaéjszakákon,
s ha a Stern-szeszgyár udvaríban felbógött a
jő szág, ij edten hán-y,ták sze gényes vackaikon
a kereszteket a jámbor tehenészlányok.
Pedig a verkliszóra könnyedén libbent tarka
rokolyájuk,
még jobban, ha a bujtogató Csömör cigányhűzta,
Sört szopoganak illedelmesen' S jő szőravágyva
sirnu]tak csókjába a legénpek.
A szerelem virága nekik csak teher lett,
félénken surrantak a pap elébe,
pedig szlovákul is eldadoghatták:
az Isten magához vette a csenevész kisdedet.
oszi alkonyon a szerelem fájda|ma és a gyakori
lélekharang íg5r szífute meg a csendet.
T ífusz, kolera, szár azb etegsé g
s a tudatlan szegénység önmagát emésztette.
Másfajta nyomoruság is megcsomósodott itt.
fu embertelen adók meg az uzsora mél1te húzó
köveiből,
a kiszolgáltatott nyomoÍ fekete mélységeiből
lángok csaptak fel: ,
Wav a|, népfelkelés Ujpesten !
Egy becstiletes hentesmesteÍt 30 forintnyi hátralék
miatt
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tömlöcbe z6ttak, ott szégyenében felakasztota
magát'
Mi történt voltaképpen?
Megölték?
A bizonyítékok eltííntekl
Temetésén egy 48-as honvéd búcsúztatja.
Csómör cigány a Marseillais e-t hílzza.
Megostromolják és felégerlk a községházát.
oh szenvedések, dühök, alaktalan indulatok!
A katonaság helpeállítja rendet és
a vagyonbiztonságot.
A város pedig

Budapest ktiszöbje
Budapest kiilvárosa
Budapest e|őszobája

tovább izmosodik,
immár gyárváros, gyár gyfu ak mellett:
ffirészmalom
bfugyár
gyuÍagyát
enyvgyár
|ámpagyár
győgyszeryyár
cérnaryár

gépgyár
szőrmegyát.

Ahaszon nagy,a munka hosszú.
Az egykori Kis-Amerika tétova' tarka
embertömegéből
az évekkiválasztották

az etős, alkotó, teremtő' dolgozni tudó és
akaó
polgárság magsát, .
Most már igazi VAROS született.
Sokféle nyelven hangzott a sző a Fő utcán,
de egy voIt az érzés, ide tartozom,ittahazám,
Ezekaz utcák ihlették Derkovits G1rrlát,
itt lehetett okató József Attila,
enő| avárosról írt Babits Mihály'
az é|ettelt és hiányzó szépségeiről
itt dalolt Berda József.
Az emberfaj sárkánfog-veteménye
megtizedelte a város üldözöttieit.
A gonoszság és a kegyetlenség itt tiporta meg
sokak szívét:
Martosi Morócz és Lebsttick Mária,
Fényes Elek és Kafka Margit,
Aschner Lipót és Gárdi Jenő,
Erkel G1nrla és Bródy Imre,
Vas Iswán és ezrek és tÍzezrek
ebben a városban, de nemcsak ezéttavárosért.'.
Kósa Pál, Rajki Márton, Koszterna Gyula és
mások
a megtorlás fojtogató fiistjéből bíztatő jóvő fe|é
mutaürak.
Aldo"atuk ott szunnyad behegedt fájdalmak
mélyen.
Mártír vétikaz új falakba épült'

Esy új Pestrek,
a tágasabb szabadság bővizít forrásának
álmodtak téged alapítóid.
Ha a dolgos, harcos, törekvő bátor évtizedek

- pillananryi idő -
tenger llnján Budapest lettél'
Légy emberkapcsolatok oázisa
a homolaivatagra épült modern életedben,
őrizd meg szépségét farmeres lányaidnalq
jó hűségét a guruló labda után futó fiaidnak,
igyázd kedves öregjeink em|ékező szívét,
légy emberhezméIt-ő otthona a messziről jötteknek
Budapest törzsének észa|á ága,
hagyományaihoz ragaszkodó s mégis megujulni
tudó

Ujpestl nUjpest egik jelképe: a aíztorony
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Dn. Krusxe GyÓncy

Fénys zeÍűIyezés - a körny zezetszeflÍ|,rezés ui
forunáia Budapesten

Kevesen gondolnak arra, hogy
nem csak kémiai, biológiai
anyagokkal károsíthatjuk kor-
nyezetiinket. A fény (és áIta|á-
ban az elektromágneses sugár-

zás) is környezetszewtyező lehet. Fényszeny-
nyezésen a természetes éjszakai fényviszonyok
emberi tevékenysé g á|tal tőrténő megv á|tozta-
tását értjtik. Ha a természetes fényforrásokon
kivül más fényforrások is megjelennek, ezek
növelik az égbo|t háttérfényességét, és fellép-
nek a mesterséges fény környezei árta|mal

A fényszen nyezés következtében jelen-
tősen csökken a szabad szemmel látható csilla-
gok száma. Ez a tény gáto|ja a csillagászok
munkáját, és veszé|y ezteti a világeg.yetem ere-
detére, fejlődésére és az égitestekre vonatkozó
tudományos kutatások sikerét.

Az ökológiai fényszennyezés az asztro-
nómiai fényszennye zésné| szélesebb fogalom.
Nem csak az ég feIé irányított vagy ttikrözött
fény számídrató ide, hanem minden olyan
mesterséges megvilágítás, amely az őkoszisz-
témát valamilyen mértékben kedvezőtlenül
befolyásolja. Az állatoknál a problémát a fény
vonző - v aW táv o|tartő hatasa okozza.

Az erős megm|ágítás számos rovarnál
gáto|ja a repülést, a tájékoződást, a |átást, a
vándorlást, az elterjedést' a szaporodást és a
tojásrakást. Ráadásul az erős fény megzavar)a
az é|őIények bioritrnusát is. A megvi'lágított
rovar könnyebben vá|ik a madarak, pókok és
egyéb ngaáozők á|dozatává, A denevérek
gyakran táp|á|koznak az utcai |ámpák körül. A
rovarok ugyanis összegyűlnek a fény körül, és
ezt a denevérek kihasznáIják. ^ biológusok a
szokásos néhány denevér helyett olykor 20-at
is megfigyeltek kilométerenként az utcai Iám_
pák közelében. Más kutatók kísérlettel igazol-
ták, hogy az,ltcai higanylámp ák megzavarják
a lepkék védekezési viselkedését, és ezért nó-
vekszik a veszé|yeztetettségük a denevérekkel
szemben.

Közlemények

A tengeri teknősök legnagyobb tojásra-
kó helye az Egyesült Allamokban, a floridai
tengerparton található. A fiatal teknősök az
éjszakai sötétség védelmében bújnak elő a ho-
mokban lévő tojásokbó| és másznak a tenger-
be. A tenger irányát a vízfelületrőIisszaverő-
dő csillag-, esedeg holdfény határozza meg. A
partrnenti szállodasor mesterséges fényeinek
hatására a teknősök rossz iránÉa indulnak, és
így egyte inkább eltávolodnak a tengertől, ami
pusztulásukh oZ vezeteÚ', A probléma felisme-
rése óta a floridai partvidéken a teknősök ki-
kelését is figyelembe veszik akazilágtás sza-
báIyozásában.

A madarak esetében kimutatták, hogy a
Íényszennyezés hozzájártllhat a természetelle-
nes kö1tőhe|yvá,|asztáshoz, és a mesterséges
me gvllág1tás oko zta,,áI|andő nap p al'' fe lborít-

ia a madarak bioritrnusát; nappali madarak éj-
szaka is aktívak, énekelnek, táp|áIkoznak.
Közvetett utak mentén á|16lámpák rovarcsa-
logató hatása, amely az atak közelébe voÍlzza
a madar akat, amelyek így gyakr an autő gázo|ás
áIdozatajvá válnak. Vándorlás közben elsősor-
ban az éjszakavonuló és alapvetóen a csillagos
égbolt aIapján tájékozódő fajok veszé|yezte-
tettek, amelyek tájékoződását megzavarják a
mesterséges fényforrások, ami hibás orientá-
cióhoz vezethet. A madarak számáta a kivilá-
gított magas objektumok jelentik a legna-
gyobb problémát. Ezek felhókarcolók, kom-
munikációs tornyok, hídpillérek, dísz|<lw|ági-
tott', fényár világított épületek' A madarakat

Budap e st feny sz enny e z és e
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az 1lyen objektumok vonzzák, tájékoződásukat
megzavar1ák. Ez ütközéshez vezethet, ami á|-
taIában a madarak puszfulásávaI jár. Eszak-
Amerikában ebégzett vizsgálatok alapján
évente kb. 4-5 millió madár pusztul eI ilyen
módon. Ismert egyedi esetben eg}_ kivilágított
TV-torony egyetlen éjszaka hűszezet madár
pusztulását okozta.

Nem csak az á||atoka. hanem az em-
berre is veszéIyt jelenthet a fényszennyezés.
Több, vt|ágszete e|végzett izsgá|at is kap-
csolatot talált bizonyos daganatos megbetege-
dések előfordulásának növekedése és az embe-
reket a pihenési időszakban érő mesterséges
megvtlágítás között. Az éjszaka fo|yamán a
fény visszafogsa a me|atonin hormon terme-
lését' ami az egytka|apvető antioxidáns, amely
a rák kialakulása ellen is védelmet nvúit.

Ujabb kutatások eredményei,a|apján,
amelye! közül néhányról az Ujpesti Helytör-
téneti Ertesítő hasábjain is beszámoltunk (Rej-
télyes rovannvázió Úip.'t"'', Emberi gsrász,
szitakötő végzet _ Megtévesztett szitakőtők a
Megyeri temetőben) ma már tudjuk, hogy a
fénysugarak káros hatásaikat nem csak é)szaka,
hanem nappalis képesek kifejteni. Ezekaz é|ő
környezetet károsító hatások mindig r'alami-
lyen ember alkotta mesterséges produktum
fényszerrnye zésér e vezethetők vissza.

Mivel ezek a szenrtyező források kiilö-
nösen a városok é|őw|ágát veszé|yeztettk,
ezértfokozott a felelőssége azoknak a városve-
zetőIatek. akik körültekintő döntésekkel csök-

kenthetik, vagy ellenkező esetben súlyosbít-
hagák az é|őiIágot sújtó ktilönos környezet-
szennyezés hatásait. Sajnos ez utóbbira látha-
tunk példát egy friss budapesti hír kapcsán.

A közelmúltban Magyarországra láto-
gatott az Ishii Motoko tervező és Kakuta Hi-
romi nagykövetségi első titkár asszony vezette
japán munkacsoport, mely a tervek szerint
2009-ben dísz|<:vi|ágításba öltöztetné az
Erzsébet hidat. A hildöttséget fogadó főpoi-
gármester-helyettes elmondta: 2009-es év
nem csak a japán-magyar kapcsolatok szem-
pontjából lesz kiemelkedő jelentőségű, addig-
ra ugyanis a Szabadság fud felújítása is befe-
jeződik.

A Fővárosi Onkormányzathoz elláto-
gatő japán ktiidöttséget a főpo|gármester-he-
lyettes fogadta hivatalában, a munkacsoport
az Erzsébet híd díszkivi|ágqtá'sának tewétőI
folytatott megbeszélé st. A vá|asztás azért esett
az Erzsébet hídra, mert névadója akkor voit
Magyarország l<trá|ynéja, amikor a két ország
között megszületett a diplomáciai kapcsolat.
Kono Johei, a Japán Alsóház elnöke, a Ja.
pán_Magyar Baráti Társaság vezetője már a
tavalyi budapesti látogatásakot jeIezte a főpol-
gármesternek, hogy országa - az osztrák-Ma-
gyar Monarchia és Japán ktizotti kapcsolatfel-
vétel 140., illewe a magyar-japán diplomáciai
kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója
alkalmából _ 2009-et Budapesten is igyekszik
emlékezetessé tenni. A' főpolgátmester-he-
lyettes elmondta: mivel a Szabadság híd
Íe|űjításának is része a dísnl|ág1tás kialakítása,
2009-ben már három budapesti híd tenné a
dunai panoráma éjszakai képét feledhetetlen-
né a Íényorg1ában gyönyörködő fővárosiak és
az itt-ott még |étező városi é|őilág számára
eg5raránt.

Szerencsére azétt nerr' mindenhol fon-
tosabb a politikai piár a tudományos ökológiai
szempontoknál. A fénys zennyezéssel kapcso-
latos problémák fe]ismerése után az l990-es
évek második harmada ótaw|ágszerte felgyor-
sultak a joga|kotási folyamatok, és sorra szü-
letnek a kiilonböz ő (természewédelmi, csilla-
gászai, energiatakarékossági) indíttatású ren-
deletek a tengeren túl és innen. A legutóbbi
fényszennyezés elleni szabá|y ozás éppen észa-
Ii szomszédunknál, Szlovákiában emelkedett
törvényerőre 2007 . augusztus 30-án. n

Á fenyt tükröző iiueg épiiletek is megatÍltoztatjók az óllatok
optikai kiintyezetét
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Ispánki Béla

Ispánki Bé|a 1916. október 30-
án sziiletett Ujpesten, kilenc
gyermekes csaiádban. Edesapja
a MAV-nál dolgozott, az egytk

EH=*]#J vasútállomás tiszwiselőie voIt.
A család Megyeren, a Kolozsvári utca 50-ben,
később a Mildenberger utca 6. szám alattl
házbanélt. Ispánki Béla mindössze7 éves volt,
mikor édesapja elhunyt. Ó*egy édesanfa ezt
követően szegénységben, de tisztességben ne-
velte gyermekeit. Béla, aki édesapja keresztrre-
vét örökölte. az elemi iskolát a Viola utcában
végezte,majd a gimnázium első négy osztő|yát
a Könyves Kálmán Gimnáziumban járta ki.
Bizonytwánya |aúinő tanulmán1'j eredmény-
ről tanúskodik. Diákévei alatt az Ujpesten míí-
ködő 1I7. számú', János itéztő| elnevezett
cserkészcsapat tagsa volt. Bizonyáru az ifiűsá-
got keresztény szellemben nevelő szeÍvezet-
nek is szerepe volt abban, hogy idővel egyházi
szo|gá|atta érzett hivatást. Az esztergomi
Szent Benedek Rendi Katolikus Szent Iswán
Gimnáziumba iratkozott át, ott &enségszett.
1935-ben, kitrnő tanulmányi eredménnyel.
Mivel e|ó|járói felfi gyeltek kitűnő képességei-
re és példamutatő szotga|máta, felsőbb tanul-
mányok e|végzése céIjáva| Rómába ktlldték. A
Német-Magyar Kollégium hallgatőja |ett.
Nyelr,trrdásának csiszolása mellett bölcseletet
is tanult, 1938-ban kittintetéssel doktorált te-
ológiából. 1941. október 26-án szentelték
pappá atőmai Santa Maria Maggiore bazllLká-
ban. Az évek, amelyeket a Vatikánba töltött,
kissé eltávolították szúIővátosától. ErrőI ké-
sőbb így írü ,,Rómából Ujpestre érkeztem.
Négyévi távollét után, újmisés papként. Szü-
lővárosomat kissé idegennek találtam. A moz-
galmas idők sok vá|tozást hoztak a ryáwáros
életében. A lakosság g.yorsan cserélődött. Az
utcán járva mindig megörültem, ha felcsillanó
szemek, meglepett mosoly, vagy felkiáltás ie-
lezte: valaki a régiek kozül felismert.'' Mint
újmisés, első hazai szentrniséjét az Egek Ki-
ráiIynéja templomban mutátta be. A bevonu-
láskor katonatisztek és cserkészek álitak dísz-
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sorfalat. A hívek nem fértek be a templom-
ba. Papi szo|gáIatát azonban nem Ujpesten
kezdte meg. A tudós ifú egyházfrt Eszter-
gomba rendelték, udvari papnak. Serédi Jusz-
tinián bíboros hercegprímás oldalán szeÍtaÍ-
tóként működött. Szabadságra rendszeresen
hazaatazott csa|ádjához. Az újpesti katolikus
papok kisegítése cé|jábő| ilyenkor temetéseket
vá|Ialt. A helyi szegény sorsú emberek között
híre ment, hogy szinte ingyen, a legalacso.
rqyabb díjszabás mellett is a legszebb gyászbe-
széddel, a koporsókat gyalog a sírig kísérve
adja meg a végtisztességetaz elhunytaknak. Jó
kapcsolatot épített ki Csík Jőzsef apáttal, az
Egek Királpéja templom plébánosáva|, va|a-
mint gondn okáva|, Gondos Józseffel.

A háboru évei alatt Ispánki Béla az ül-
dözöttek pfutfogőjává vált. Vatikáni kapcso-
latait kihasznáIva rengeteg' a zsidőtörvények
hatá|ya a|á eső embert ment€tt meg a depor.
tá|ástőI. Serédi hercegprímás L945 tavaszán
elhun1t, utódául Mindszenty Jőzsefet nevez-
ték ki. A bíboros nehéz időkben került a ma-
gyar katolikus egyház éIére. A háborut követő
szov1et megszállás a kommunista párt meg-
erő s ö d é s é t, vele e gyütt az e g5,há,z korlátozását,
idővel tildozését hozta, Ispánki BéIa Í9+6
márciusában ismét Rómába .gtazott., hogy a

Ispónki Béla
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fr|ozófrai doktorátus megszerzéséhez szük-
séges tanulmányait folytassa. Egy évig volt tá-
vol haz6,játőI, Hazatérését követően egyházi
utasításra a budai Szent Imre Kollégium ta-
nulmányi feltigyelője, prefektusa lett. Mind-
szenLy bíb oro s emellett fontos ÍeladattaI bízta
meg: a Róma és Budapest közötti segélyszál-
lítrnányok igytntézőj e |ett.

t948-ta Magyarországon kiépült az
egypártrendszet) a baloldali diktatúra. A Rá-
kosi Mátyás nevével fémje|zettrezsim ellensé-
get látott a történelmi egyházakban, ezéttÍe|-
lépett azokvezetőivel szemben. Az esztergomi
bíboros és a kalocsai érsek mellett számos egy-
házi v eze(ót tartőztattak l e. Isp ánki B é|át az év
szeptemberében hurcolta e| az Allamvédelmi
Hatóság kivezényelt alakulata.

Perére a Mindszenty-per ke-
retén belül keriilt sor. ő volt a
6. rendű vádlott. Az igyész
hűtlenséget és a Vatikán mint
idegen hatalom javára végzen'

kémkedést olvasott aÍejére. Fogvatartói a hír-
hedt Andrássy út óO-ban gyötörték és kjnoz-
ták, hogy valljon főpásztora ellen, és hogy
ismerje be államellenes tevékenységét. Azon-
ban azújpesti vagány - ahogyan az eg5nkvaIIa-
tőiszt nevezte - nem tört meg. A bíróság
elsőfokon életfog1tiglani, másodfokon 15 év-
nyi szabadságvesztésre ítélte. Három évet a
budapesti Gyűjtőfogházban töltött, magán-
zárkában, embertelen körülmények között.
1953-ban, Sztálin hdrálát követően enyhült a
börtönök szigora. Ezt követően Ispánki Bélát
több fegyintézetben is őtizték. Kőművesként,
kazánfíítőként, Csolnokon még bányászként is
dolgoztatták kényszermunka Íormájában.
1955 ,ószé(ól Vácon raboskodott, itt élte meg a
forradalmat. A'hírzárlat miatt az október 23-i
budapesti események csak napokkal később

iutottak az elítéItek tudomására. 27 -én a^}tán
megnyíltak a fegybáz kapui. Ispánki Bé|a a Íő-
városba lutlzott) ahol azonnal felvette a kap-
csolatot egyházáva|, valamint a fogságból
szintén kiszabadult Mindszenty hercegprí-
mással. Kitűnő német nyelvnrdását kamatoz-
tatva Aus ztri áb a ltazott, ho gy élelmis zert s ze -

Íezzen nélktiloző honfitársainak. Bécsből
azonban már nem tudott hazatérni, mivel a
szovjet hadsereg |ezárta a határt' Igy lett Is-
pánki Béla kényszerííségből emigráns. Auszt-

riát rövidesen elhagyta, Dániába kísért egy
köze| ezer fős, zömmel fiatalokból álló mene-
ktilt csoportot. Innen Angliába utazoft) itt te-
lepedett le 1957-ben. Durhamban, majd Lon-
donban lakott, az ang|iai maryar emigránsok
lelki atyja, angliai mawaÍ fő|e|kész lett. Eb-
ben az időben napi rendszerességgel 500-
1000 kilométert utazott, hogy felkeresse
híveit. Szentrniséket mutatott be, gyóntatott,
esketett és temetett. Rendszeresen tartott elő-
adásokat a BBC-ben. valamint a ktilfoldon
szolgá|atot teljesítő magyat papok éves vati-
káni összejövetelén. Egyetemi katedrát aján-
lottak fel számára Kanadában és Argentínában
is, ő azonban lelkipásztot |<ivánt maradni.
19ó5-ben VI. Pál pápa pápai kamarási címet
adományozott neki.

Kapcsolatban maradt Mindszenty Jó-
zseffel, aki 1971-ben elhagyhafta az Egyesült
Allamok budapesti nagykövetségét, és Auszt-
riába távozhatott. Többször is felkereste
Bécsben, segített emlékiratainak sajtó aIá ren-
dezésében. I973-ban, a hercegprímás angliai
ngán ő volt a kjsérője, I975-ben Dél-Ame-
rikában és Kanadában tett |átogatására is vele
tartott.

Ispánki Béla folytatta elméleti munkás-
ságát is. Rész vett az emigráns magyarok
számára kiadott Boldogasszony Népe című
folyóirat szerkesztésében, illewe megírta
visszaemlékezéseit, melyben a Mindszenty-
perról és saját meghurcoltatásárőL vallott. A
nvolc érrrrvi börtön azonban nem múlt el
''yo-t"l"''o|, egészsége megromlott. 1985.
május 9-én este otthonában egy rádiószerep-
lésre készü|t. Házvezetőnője másnap reggel
ha|va taIá|ta, amint jegyzeteire borulva fe-
kiidt íróaszta|án, Londonban temették el.
Emlékirata, amely Lz évszázad pere címet
viseli, két éwel halá|a után jelent meg, To-
rontóban.

Ispánki Béla rehabi|itására csupán a
maryatoÍszágs. ren.dszervá|tást követően ke-
rülhetett sor. Irásai is csak ekkor jelentek meg
idehaza. Hamvait 1995-ben hoztákhaza, az év
május 13-án temették el az esztergomi bazili-
ka |<riptájában. Ispánki Bé|a sírját azőta is virá-
gok borítják. A hálás utókor nem felejtette el
őt, aLa a gyötrelmek ellenére haláláig meg-
őtizte humánumát, keresztényi szeretetét és
hazáia iránti elkötelezettsé gét.
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A vatikin 17. ntÍzadi metzeren

A Vatikán, ahol Ispánki Béla
élete során többször is megfor-
dult, ma Európa miniállamai-
nak egyike. A területet, ahol el-
helyezkedik, a rőmaiak rlevez-

ték el Ager Vaticanusnak, a városnak helyet adó
hét domb egyikéről. Néró cirkusza, valamint a
császír kertjei helyezkedtek el itt. A hagyomány
szerint itt halt márúrha|á|t a keresztényti|dazé-
sek idején Szent Péter apostol. A krisztusi hitet
engedé|yezett vallássá rendelő Constantinus
császár 324-ben egy kisebb bazil1kát emeltetett
Szent Péter sftja Íö|é. Ez a templom hosszú év-
századolag állt, 800-ban falai között koronázta
a pápa császárrá Nagy l(árolyt.

A L5. század' végén a pápaság már nagy-
hatalom, Európa leggazdagabb államainak
egyike volt' Ezért V. Miklós pápa e|határozta,
hogy lebontafra az ókori bazilikát, űj, az egyház
dicsőségéhez mé|tó templomot építtet. Tervét
egyik utóda, II. Gyula pápava|ősította meg. Az
alkotás kivitelezéséhez megnyerte kora legkivá-
lóbb művészeit. Bramante álmodta meg abazi-
lika főépületét, Michelangelo tervezte az impo-
záns kupolát. A hatalmas kőboltozat méreteit
jő| je||emzi, hogy a budavári Mátyás templom
tor ny áv a|, főhaj őjáv a| e gyütt b eleférn e. A b azi-

Kitekintős

lika építését a későbbiekben Bernini irán7ntotta,
ekkor kapta a Szent Péter tér barokk oszlopso-
rait és szökőkútjait.

A világ legnagyobb templomához szoto-
san hozzáépültek a csodálatos kertek, amelyeket
ma gas kőfa| határ ol el Róma v ár o sátő|, valamint
a vatikáni palota. A palota egyrészt a pápa rezi-
denciája, mástészt az egyházi hivatalok széL,há-
za. Legismertebb részei a Sixtusi l(ápolna, vala-
mint a Raffaello által fr eskókkal díszítetttermek.
A palotaegyüttes a világ eg5n'k|eggazdagabb mű-
kincsgyűjteményenek ad otthont. Könywtára,
melyben jőnéhány Mátyás-corvina is található,
képtár a, ötvösremeke i és kézlr atai mellett olyan
csodálatos szobrokban is gyönyörködhet a láto-
gató, mint az ant|k Laokoon-csoport.

Ispánki Béla )il., majd )ilI. Pius pápa
hivatali ideje alan éveket töltött Rómában,
gyakorta megfordult a Vatikán falai között is.
Elete vége felé megadatott neki' hogy II. János
Pál pápa mint az emigráns magyarok egyik lelki
vezetőjét fogadhatta őt.Még megérhette, hogy
az áIta|a annyira Szeretett Vatikán egy újabb
máWar vonatkozású látnivalóval gazdagodjonz
1980-ban szentelték fel a Szent Péter bazilika
altemplomában a Magyarok Nagyasszonya
kápolnát.
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,,Tertnészetesnek {únt, hogy fJipestre kell
kerüljek a bítőságta,,

Dr. Birinyi Sándor Újp"'t.''
sziiletett, a Könywes KáImán
Gimnáziumban érettsé gzett,
aZ eryetem e|végzése atán az
volt a célja, hogy Ujpesten dol-

gozhasson bíróként. 1960-77 között fogalmaző
és bíró _ 1977-79 fővárosibírő, 1979-1982 eI-
nökhelyettes a Bp.-i II.-)C['-)il. kertileti bíró-
ságon _, s e kisebb |<tt&ő után 1982-88 között
a fV' és XV. kerületi bíróság elnökhelyettese,
majd 1988-2004közön. elnöke volt. Munkáját
zoo4-ben a Mag5rar Köztársaságs Érdemrend
Lovagkeres zgéve| ismerték el._ 

_ Ct1ernzekkora mennyiben kiiti Újpexhez?
_ Ujpesten születettem, a Szülőotthon-

ban. A Tanoda t&re (az akkori Aprilis 4. térre)
jártam á|talános iskolába a 6. osztáLytg, a 7-8.
osztá|yt a Komjátban (ma: Lőrinc utca) végez-
tem. Azután a Könywes Ká|már' Gimnázium-
ban a rV. b-ben érettségiztem 1956-ban.

_ A nenzrég megjelent lexikonban osztóly-
tórsai között fedeztern fel Tuztír Tibon, aele a kö-
ze bnúltb an b eszélgettem a célna g ór nl.últj óről.

_ ^z 50, érettségi találkozónkon sze-
mélyesen is találkoztunk. Nagy mókamester
volt. Viszonylag kevesen jártunk az osztáIyba,
csak 25-en. otévenként rendszeresen találko-
zunk. Sajnos egyre kevesebben tudnak eljönni,
érettségi után, akkor ősszel elég sokan, hatan-
nyolcan kimentek ktilfoldre. A 30. é#ordulón
négyen jöttek el kaztiltik. Sándor Tibivel - ő
Kanadában él Torontó meilett -) ma is tart-
juk a kapcsolatot interneten. A többiekkei is
van kapcsolat, akik pedig itrhon vagy Ujpesten
maradtak, velük rendszeresen összefutunk.

_ Hogtan teltek a didkéaek?
_ Nagyon jók voltak' Az egész osztá|y

szinte egy baúú társaság volt. Nagyon kelle-
mesen te|t az idő, sok kis csínytevés mellett.
I{lváIő tanáraink voltak. Paczot Ernőné, az
osztáIy{ónókiiLnk oros zt, néme tet, olaszt taní-
tott. Kedves emlékíí Dienes Lász|ő (Dió bácsi)
kémia, Ze|enka Margit történelem szakos ta-
nárom volt.

_ Hallottaru, hog1t aktíuan spartolt is, aer.-
senyszeríÍ,en aagt csak szőrokozósből?

_ ,,Doki bácsinál'' már 11 éves korom-
tól úsztam. A Tungsram strandra jártunk le
rendszeresen' ott verődött össze a társaság,
nagyobb részt osztá|yársak is voltak kozotttik.
A gimnáziumban pedig azért kaptunk a test-
nevelés órárő| felmentést egypáran, meÍt az
iskola wzipólrő csapatát alkotnrk más osztá-
lyokba járő|4<a| együtt. Igy a tornaőrák na-
gyon kellemesen teltek számunkra: avízipő|6-
sok kiálltak, nézték a gyakor|atokat, és nem
kellett például kötélre mászniuk. De vo|t az
osztálÉan első osztá|yí:' tornász is, Vida Ig-
nác. Szóva| ez ew Sportos osztály volt.

_ Milyen ered,ményeket értek el?
_ Nem így értékeltiik mi ezt, a mai

sport rendszerében hibának tartom, hogy
ennyire teljesítménycentrikus. Mi annak ide-
jén lementÍink a ''Tungira'' és csak úgy bele-
csöppentünk a rendszeres munkába. Doki bá-
csi szólt, hogy gyere fiam, ússzál egyet! _ Az-Dr. Biriryi Stucdor
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tán |eigazoltak bennünket, akkor is járhat-
tunk edzésre, ha nem voltunk esetleg kíilönö-
sebben tehetségesek. Megmaradt tömegsport
jellegűnek a dolog akkor is, ha közültink vá-
logatták I<t azokat, akik később versenyekre
kerültek. En is bekerültem. s csak 1957 -ben

hagytam abba a versenyzést az egyetem mi-
att. Uipest első csapatában játszottam akkor,
utolsó meccsemre júniusban, wzsgaidőszak-
ban került sor. Allam- és jogelmélet kollokvi-
umommal egy időpontra esett az utazás, Bu|-
gáriába készültiink. A nagy hírű Vass Tibor
professzorná| wzsgáztam, aki vak volt. Elő-
wzsgát kaptam, az adott napon megjelentem.
Professzoru nk szobájáho z hár om e gybenyíIó
irodán kereszttil lehetett eljutni. Egy lélek
nem volt a tanszéken, mikor beléptem. Elin-
dultam és leghátulról egy erőteljes hangot
hallottam: Jöjjön be már, mit ácsorog ott?
Mintha látott volna. Leültetett magáva|
szemben és kérdezett. Nagyon izgultam, de
sikerült aizsga, íW ttazhattam a csapattal.

_ H,g aólasztotta a jogi pólyát?
_ Körülbelül harmadikos gimnazista ko-

romban foga|maződott meg a gondolat, első-
sorban családi ráhatásra. Soha nem vonzídtam
az űgynevezett reá|targya|átoz. Elsősorban a
magyat és történelem tárgyakat tanultam erő-
teljesebben. Negyedikben Kurucz tanfu űthoz
jártamktilon latinra. Igy e, a három tarrtáÍw
végleg eldöntótte a felvételi kérdését.

_ Hasonlőan nebéz uolt akkor is bejutni a
jogi karra?

_ Komoly felvételin vettem részt, sze-
rencsére ponthatáron belüli eredmén1t értem
el, akkor az uo|t a lényeges. Aki a felvételi
pontszámot elérte, bekerült, később a teljesít.
mény határozta meg, hogy ki maradt bent. Az
ér,{olyamunk 120 fő körüli létszámmal indult,
s nagyjából annyian is végeztiink. Jó évfolyam
volt, közüliink az ismertek például Solt Pál
vag5rBőcz Endre.

_ Mikor döntiitte el, bogt az igazsdgszol-
gíhatás me ly ik szakógdt a álasztj a?

- Emlékeim szerint már ieientkezésem
pillanatában eldőlt, hogy bíró akarok lenni.
Legalábbis most már úgy tíínik, sosem volt
kótséges, hogy a bíróságot vá|asztom. Sőt még
az is természetesnek tíínt, hogy valahogy Uj-
pestre kell kerüljek a bíróságra. Mindig na-
gyon kötődtem ide.
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_ A ruunkahelyaálasztós pályózat útján
ti;ftént aa.gJ a pilla,nanyi lehetőségek kiiziil kellett
udloganiuk?

_ A lehetőségek kózül választhatnrnk.
Megyei bírósági szinten történt az e|osztás. A
Fővárosi Bírósághoz vették fel akkor a ÍogaI-
mazókat, és onnan osztották széta kerületek-
be, ahol szüLség volt rájuk. Egsrszeríi' dolgom
volt, amikor mondtam, hogy Ujpestre szeÍet-
nékkerülni. Mindenki a Pesti Központi Kerü-
letire szeretett volna menni, így jőfotmán
egyedül maradtam, aki ,,vidéket,, vá|asztoft.
Kis bíróság vo|tazitteni 10-12 bírőva|, de Rá-
kospalota akkor is idetartozott, szinte örök-
ségként a járásbírősági múltból. A társadalmi-
politikai átalakulás során sem vá|tozon.a rend.

_ Mi befolyónlta dijntését a bírői hiaotós
udlasztdskor?

- Nem éteztem magam alkal-
masnak az üg}'Védi páIyára, U gy
gondolom, egy ügywédnek ab-
szolút az igy{e|e érdekeit kell
szo|gá|rua, és ez nagyon nehéz.

Egy ügy elvállalása esetén, azza| nemcsak jogi
értelemben kell azonosulni, néha komoly
emberi, érze|mi és pszichikai megterhelést
okoz. A másik oldalon az igyészség pedig
nagyonszabá|yozott,érrhetőtörvényiokokból
kevesebb önállóságot enged az egyénszímára.
A jó értelemben vett hierarchia meghatarozó
szerepet tölt be az ügyekben.

_ Bírőként mennyire érezte a diintési sza-
badstÍgot?

_ Az íté|kezésben abszolrit &ezhető
volt. Néha hallok olyanokat amédiában, hosy
nem volt fiiggetlen zbírőság vagy befolyásol-
ta valami. Ezt e|képzelni sem tudom. Téves
döntés előfordulhat, de befolyásoltság (konk-
rét ügyekről beszélve) szerintem ki van zárva.
Egy kollégát sem ismertem vagy ismerek, aki-
nek valaha is megmondta volna ^vezető)e, mít
kell csinálni az adott ügyben. Az adottvezető
igazgatási feladatai mellett szakrnai konzultá-
ció fordulhat elő. Ebben a hivatásban az a cso-
dálatos, hogy bizonyos értelemben öná|Ió az
ember, de van felülbírálási lehetőség is: má-
sodfok vagy most már a bírói tábla is.

_ Polgíri uag biintető üg,ekkel foglalko-
zott?

- Polgári ügyekkel, illetőleg nem min-
dig. 19ó5-ben a Pesti Központi Keriileti Bíró-

Úi,gr'.xi z9



ságra neYeztek ki. A btes Mátyás Miklós el-
nökhöz. Róla csak annyit, hogy katonai bíró
volt haidanán, a habitusa nem változott. Be-
mentem hozzá, hogy letegyem a bírói eskiit,
azt mondta: maga a Bl-es csoporthoz kerül,
mint biintetőbíró! Igen elnök úr - mondtam _,

de mindig polgárit Szerettem volna. Mit akar
mondani? Választási lehetőségnek képzeh ezt,
bírói esktit teSZ' nem polgári és nem btlntető
bíróit! Na, menjen le a Bl-es csoportba! Eny-
nyi volt az eskiitétel. Négy hónap múlva sze-
rencsémre egyik volt csoporttársnőm mondta,
hogy Ujpesre akarják helyezni, de nem szetet-
ne menni... Kaptam az alkalmon, így helyette
engem helyeztek át az űjpest' bírósághoz. Kö-
riilbeltil fél évig még itt is kaptam btintető
ügyeket, majd egy kolléga úvozása után lett
teljesen polgári a rcÍerádám. I977-ben a
Fővárosi Bírőságra kerültem, refetádámat a
helytörténeti értesítő oldalairól is ismert Kőrös
András vette át.

_ 1988-től kerijletijnk bírősógdnak elnöke
lett, Az elniiki feladatok mennyiuel nöaelték meg
munkóját? Az intézményaezetés nenn aznta el túl-
ságosan az id,ejét a szakrnai feladatoktől?

_ A bírósági elnöki feladat igazgatási
jogkör. Azt je|entl, én feleltem azért,hogyIe-
gyen világítás és frítés is, és persze valamennyi
szükséges feltétel az ítéIkezési munkához. A
sok gondot okoző o|ajkazántől végül sikerült
táv(útésreátÁ|Ini.Beosztásommiattsemmivel
nem voltam több vagy jobb, mint bármelyik
beosztott bíró. Mindóssze tárgyalási kedvez-
ményt kaptam ezért,hett úz tárgyaIás helyett
fele vagy negyed annyi ügy jutott rám. Attól
fiiggött, hogy polgánvagy btintető bíro volt-e
az elnökhelyettes. Egyszerre kettő Ujpesten
csak 1982-88 között volt, á|ta|ában fe|váItra
töltötték be a tisztet. Az utolsó években csök-
kent a tírgyalásaim száma, mert sok gond
adódott az ügyviteli oldalon. Nagyon kelle-
metlen helyzetet okozott, ha a másfél-két hó-
nappal előbb kitíízött tárgyaIást azért kellett
elhalasztanom' mert más irányú hivatali elfog-
laltságom adódott. Nehézséget okozoft az is,
hogy az épületben többször kellett áta|a|ltá-
sokat végezni, mert nőtt a bírói és ügyviteli
Iétszám (ma már 20-23 bíró dolgoz1kaTavasz
utcában). Kinőttiik a helyet, mikor például a
szabá|yséttési ügyeket is nektink kellett tár-
gyalni, nem volt hozzá tárgyalőtermünk. Prá-

- r - a  r r r . ^ *  * ,  o a30 U'P-ssÍJ

ger Ferenc rendőrkaptánytő| kértem termet'
hogy meg tudjuk oldani a helyiség problémá-
kat. Súlyos gondjaink adódtak a teremhiány
miatt, néha nagyobb btintető ügyeket alig
tudtunk tárgya|ni. A belső átaIakítások- előbb
a telekkönyvi hivatal, majd a közjegyzők |l-
költöztetése és az épiiletben meg.üres edő |aká-
sok folyamatos áta|akítása - sem hozott jelen-
tősvá|tozást. Atrneneti megoldást _ végtil mi-
előtt nyugdíjba vonultam _ az hozott., hogy a
Fővárosi Bírőság kibérelte számunkra a Petőfi
Sándor utcai épületet az önkormányzanő|.

_ A lakasóg szdmónak nöuekedése rnellen
mi tette sziikségessé a bírőság létszórnónak niiaelé-
sét? Hogtan lehetett ótldni, kézben tartani a fo-
lyamatos iigteket?

- Az újpesti és újpalotai lakóte-
lepek építésével növekedett a
területen élők száma és ezze|
együtt az igyek merrnyisége is.
Kezóő időszakomb^n aZ eEtl

bír&a eső ügyek száma kb. 80 volt' 2000-ben
I20-t60-ra nőtt egy-egy bíró referádája. E'gy
napra 4-5 ngynéI tobbet k'túíznt nemigen lehe-
tett' a havi nyolc tárgyalási nap mellett ez ál-
landó görgetett hátralékot eredményezett.
Emellett arra is ügyelni kellett, hogy két tár-
gya|ás között lehetőleg ne Íé| év teljen el, mert
akkor szinte újra átkellett gondolni az id'gyeket,

_ A bírő munkaideje nent. reggel 8-től dél-
utrin 4-ig tar^tott... ?

- Bizony nem, és ezt e|képzelni is ne-
héz. Mindig volt néhány ügy, ami még éjszaka
is eszébe jutott az embernek. Ha;.nalbarLvaw
reggel sokszor eszembe otlott ery-ew probié-
ma: va;.on mit és miért csináltam úgy és nem
másként? Bizonyttás, jogkérdés? Mit kellene
megnézni még a döntés előtt?

_ H,g uiselte o csalódmindezt? Mennyire
tudta kittirölni a munkahely nyomait elméjéből?

- A családom úgy ,,to|erá|ta,, a gondo-
kat, hogy lányom is jogász lett. o is bíró. Sze-
rencsére a feleségem csodálatosan keze|te ezt
az éIetvite|t. Nem is tudom, hogyan lehet vé-
gezni ezt a hivatást megfelelő családi háttér
nélkiii. Nekem ugyanis vannak bizonyos rög,-
eszméim, péIdául délben szeretek ebédelni. O
akkor is megteremtette nekíink a megfelelő
otthont, amíg dolgozott. Lz AB biztosítónál
munkatigyi osztá|yt yezetett. e|őszöt itt Ujpes-
ten. később a \{[II. kerületi Baross utcában. Ha
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hazamegy az embet Íáradtan, zsibbadtan, ü1 és
csaknézi a Íalat, csak hallgatással vagy a heiy-
zethez 1I|ő reagá|ással lehet feloldani a hangu-
latot. A nejerrikepes volt 

"..". 
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bítósággal szemben lakak. A Tungsram Stran-
don közös sportolás során ismerkedttink meg.

_ Többen említették már, hog rnilyen jó
nyarak teltek ztt, sok-sok élményt jelentett a fia-
taloknak.

- Nemcsak a fiataloknak, sokan jártak
oda, sajnálom, hogy bezárták. Kár, hogy nem
lehet valahogy {tjjávarázso|ni, Nem hiszem,
hogy pótolni foga az űj |áwány - vagy éImény -

fiirdő.
_ Hiuatd.sa sorón biztosan szembekerijlt

ügfelekkel, akiket ciuilként isrnert, Hogyan lebet
kezelni az ilyen taldlkozóst?

_ Ebben az esettren csak az ügyet kell
|ánria az embernek. A rossz bíró abból indul ld,
amit |át, az ngybőlkell kiindulni, akkor nem
mertil fel az elfogultság kérdése. Adódnak szél-
sőséges esetek, mikor azigy kimenetele Szem-
pontjából indokoltan nem lehet eltekinteni a
szeméIytő|, ilyenkor fontos az előzetes vá|tás.
Például az újpesti őnkotmányzat á|ta| indított
egyik perben elfogultságot (|azárást) jelentett
e|őre az egész bíróság, és az ugy tÁrgva|ásfua

másik bíróságot jeloltek Lil.. Ezze|védttik az ij'gy
nsztaságát. Hasonló okokból az adott bíróval
szemben is ugyanez az e|járás, alapesetben az
iJ;gy átosztilsra kerül. A bírói döntés mindig a
legtisztább be|ső meggyőződésbő| kell hogy
eredjen. A, iigy átosztását másik bírőhoz maga
az e|járő bíró is kezdeményezheti, ha nem tud
érze|mi befolyásoltság nélktil dönteni. Néha
sajnos a felek lehetetlen viselkedése miatt tör-
ténik ilyen, akkor természetesen másik bírő ját
el az ügyben és hoz érdemi döntést.

_ 2004-ben nyagdllanlónyba aonult. Szép
kitüntetéssel isruerték el munkóját. Miael tölti
napjait ma?

- A kitüntetést örömömre az akkori mi-
tiszter tői., dr . B ár ándy P étertől vehettem át. ó
is kötődik Uipesthez, korábban az egyik mun-
kaközösségben dolgozott. A feleségem is ny'ug-
díjas már, a család tölti ki gondolatainkat és
napjainkat. Andrea lányunk önálló csa|ádjáva|,
bírói hivatásáva| elfoglalt, unokáink lassan
nagykoruak. Korábban együtt, később velük is
nag.yon szerettiink és szeretiink utazti. Sok vi-
deofilmet készítettem, egy számítógépes prog-
ram segítségével ezeket dolgozom fel. Fizikai

,,karbantartásomat'' pedig a családi ház körtil
folyamatosan ielentkező feladatok jelentik. n

Az ajpestijórdsbírősóg épükte napjninkban (Fotó: I{rizsón Sríndor)
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Könyvek Uipestről

Biró Endre az Egy.
l00 éves város képer
címíi fotőalbumában
múlt és jelen váltako-
zik a Íényképeken. A
képzeletbeli séta már
lebontott vagy áta|a-
kított épületek mel-
lett vezet. h szerző
arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy hét-
köznapjaink esztéti-

kusabb városképe érdekében hol van még javí-
tani, rendezni való. A reprezentatív kiadvány
képaláírásai angol, német és sancia nyelven is
olvashatók. A lakóhelve iránt mélven elköte-
|ezett írő-szerkesztőmunkája fontoi és hasznos
kötet a könnyed tájékoződásra vágyő olvasók
számára.

A Könywes Kálmán
Gimnázium öregdi-
ák-alapíwánya kiadá-
sában. Lex Pro Ho-
mine címmel jelent
meg a 102 éves iskola
lexikona. L Yizváry
Vilmos áIta|szerkesz-
tett kötet 1500 szó-
cikkben mutatia be a
Könyveshez kőtőd,ő

személyiség ek pá|yáját. A kötetben a kortársak
mellett az eIső évfolyamosok, a rég elhunyt
diákok és tanárok adatai is megjelennek. Az
oldalakat a szereplők poftréi teszik szemléle-
tessé. A dr. Hack Frigyes által szerkesztett
adanárban tematikus bontásban olvashatjuk a
szócikkekben szereplők neveit, a szaktanáto.
két, és foglalkozásuk szerint a diákokét. A har-
madik fejezet az e|ső &ettség;ző osztáI,.tóI
2007 -ig névsorba rendezve ttinteti fe| a végzet_
tek neveit. A negyedik és ötödik fe)ezet osztáIy-
rendben kóz|i a nappali és esti tagozatonvég-
zett tanulókat, osztákfőnöhik felttintetésével.
A közel 900 oldalas kötet méltó emléket állít

Pá|vázati felhívás
Az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány kuratóriu-
ma páIyázatot írt ki fuchner Lipót életének és
pá|yájánakf e|do|gozására.

A, pá|yázat cé|ja: az Aschner Lipót Ala-
píwány megszűnése után, 2008-tő| az Ujpes-
ti Helytörténeti Alapíwány váI|a|ja fel Ujpest
egyik meghatátoző személyisége, fuchner Li-
pót emlékének ápolását. Ennek érdekében az
I.IHA három éwe szó|ő kutatási támogatást és
publikációs lehetőséget l<sán nyújtani az
Egyesült lzzóIámpa és Villamossági Részvény-
társaság egykori vezérigazgatőja éIetpáIyájá-
nak és sokszínű tevékenységének részletes fel-
do|gozásához,

A' pá|yázők kőre pá|yázatot nyújthat be
minden, a téma iránt érdeklődő,könyvtárívagy
helytörténeti kutatási tapasztalatokkal, publi-
kációkkal r ende|kező természetes szemé|y.

A nyertes páIyázőnak a támogatás során
vállalnia ke||: az Ujpesti Helytörténeti Alapít-
vánnyaI történt szerződéskötés után apá|yáző
felkutatja fuchner Lipót családi hátterét, éle-
tét, szakmai és társadalmi tevékenységét, a már
feltárt tények mellett az eddig homályban ma-
radt epizódok fe|tfuását és publikáIását. A pá-
Iyázőnak munkája során folyamatosan konzul-
tációs kapcsolatban kell állnia az UHA. elnöké-
vel, és az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő ([JHE)
szerkesztőb izottságának elnökével. Kutatási
részeredményeit negyedévente kell benyújta-
nia az IIHE szetkesztőbizottságához,

A'pá|yázat során támogatás nyerhető az
a|apíwány a nyertes páLyázót kutatási támoga-
tásban részesíti'
A'pá|yázat beadási határideje: 2008. április 30.

A.pá|yázat formai feltételei: 1. A kutatás
nyomán készú|ő munka míifaja: tanulmány
v agy esszé. Az e gyes r és ztémák feldol go zás akor
interjú is készíthető.2. Apá|yázat postai úton
az lJjpesti Helytörténeti Alapíwány levelezési
címére 104ó Budapest' Farkaserdő u 19. IIy'ns,
vagy e-mailen a sallaijanos@axelero.hu címre
ktildendő be. 3. A páIyázatl anyaghoz mellékel-
ni kell a pá|yázó sza}cnai öné|etrajzát.

Márciusi számunkban az I.,.5., 11., 13., 1ó., 18.,
és 22. oldalon |áthatő fotókat az Ujpesti Helytörténeti
Gyűjtemény bocsátotta rendelkezésiinkre.

Ujpest híres gimná zhlmának.
A kötetek megvásárolhatók az Ujpesti

Helytörténeti Gyűjteményben (Berda Jízsef
u.48.)
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