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Ujp"'t Gyöngye - lehetne ebből szabtáka szerb arisztokráciaingeit.
akár egy csodálatoshajadon, E kiváló minőségű anyagnakcsak egyeta kávéházi szépségverseny Ien párja akadt, a Palotai Gyolcs. Ugy
törékeny győztese,aki tizen- lehettekeg1rrnással,
mint a kétszomszédhétéveskorára máris a város büszkesége. vár. Ujpest Gyöngyének eleganciáját
V"gy miért ne lehetne jőízíi,szőIőÍajta, remektil kiegészítettea rusztikusabb paamelyet az egykori iswánhegyi tőkék lotai társ. A pamutgyár nem ismerte a
helyéretelepítettek,ésamelynek enyhén megktilönböztetést; a cukros ételekről
savanykáslevéből olyan fröccsöt kever a álmodó szövőIányok jöhettek innen és
piaci kocsmáros,hogy azt mégFóton is onnan is, munkájuk nyomán omlottak a
emlegetik.Ujpest Gyöngye azonbansem mííselyemszövetek,az inlettek és a
ez' sem az. Az álca mögött' egyrégletűnt jaquardok. Bár a fonodai munkások zemárkavédjew, a Magyat Pamutipar Rt.
fkrel dolgoztak' a párkák mégis ilgy
legjobb minőségűfehérnemíí-vászna,
si_ gombolyították az é|et fonalát, hogy a
fonja rejtazkod1k.Hajdan a gyár eg}'lk Magyar Pamutiparból ésgyöngyszemeilegsikeresebb exportcikke volt; ebbal ből nem maradt más. csak a ietííntmárvarrattak mídert az osztrák fráulenek. és kavédjegy.n RojkőAnnant,ária

80 évpillanatképei a Pamutgyár életében
,,A Vasút ucca mellett, a vörös
keresztnél egy szóvőgyár épül,
amely két hó alatt munkáit
megkezdi. A gyár már azért
nagyon előnyös lJjpestre nézbetöltött suhanctól
ve mert benne 13. életévét
kezdve korosabb ember is, ki más munkára
képtelen, kaphat alka|mazást. Nehéz munka
nincs; a munkások csak gépekné|alkalmaztatnak. A már meglévő |600 négyzetmétereskiterjedésű termen kívül jövő tavaszra még három ép i|y nagy termet akarnak még hozzáépiteni, és igy községünkben pangó általános
munkahiányoftezengyár egy kis lendületet fog
adni...'' (Ujpesti Közlöny, 1882. október 1.)
'Az ujpesti szővő- ésfonómunkások és
munkásnők szakegylete 1899' évi nov. hó 25én (szombaton) a Colosseum összes feldiszitett termeiben (Arpád t.23, sz. a.) műkedvelői
e\őadás, nemzetközi világposta, confetti- és
szerpentincsata éS tánczcza| egybekötött Katalin ünnep éLy rendez. t.. .] Az esetleges tiszta jövedelem részben az ujpesti szegény gyermekek felruházására, részben a szakegyleti
zász\ő-alap javára fordittatik.'' (Jjpesti Közlöny, 1899. november 2.)
,,Sztrájk lJjpesten. t...] A békéltetőbizottság jegyzőkónyvbefoglaltaasztrájkbizottság képviselői: Gései János, Mayer Anna és
Kovács Mána áItal e|őter)esZtett köve tel éseket
s a g5rárigazgatőja Szurdai Weisz Róbert által
e panaszokra adott válaszokat. i...] A békéltető bizottsá$, miután minden egyes pontrrál
űw ^ nagy számban Iévő munkások, mint a
gy ár igazgatőjának f elszóIalását me ghall gatta,
sem a tanukihallgatást sem a helyszíni szemlét
sziikségesneknem tartotta' az id.z|eikönywekbőt pedig meggyőződött arról, hogy kisebb fizetéstcsak azon munkások kaptak, kik kevesebb ideig dolgoztak zárt ülésséalakult át s
beható eszmecsere után a 4-ik pontra vonatkozőLag arra kötelezte a gyát igazgatőságát,
hogy a munkások béréttartozIk hetenkint kifrzetni.,,(Közérdek, 1900. november 29.)
,,Tűz az ujpesti pamutgyárban. Nagy
veszedelem fenyegette janaár 26-án reggel 7
ársaság g5rárte.
órakor a Pamutipar Részvén1zt
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lepét. A telep közepén álló pamutgyapottisztiiő nktárban támadt a úiz, ahol tavaly is úiz
volt de még csírájában el lehetett oltani. Ma
azonban egy pillanat alatt lángba borította a
nagy mennyiségben felhalmozott pamutanyagoi, amitől az épi|'etis megg1rrlladt. A ttsztitő
raktárban atíizide1énhúszmunkásnő ésmunkás dolgozott, akik kimenekiiltek az égő raktárból és nyomban hozzáfogtak az oltáshoz'
Megérkeztek az ujpesti űtzoltók is: azonban a
pusitító elemnek nem tudtak gátat vetni.''
(Ellenzéki Ujság,1903. február 1.)
,,Milyen viszonyok között dolgozik egy
textilmunkás Magyarország eryik |eggazdegabb gyárában? A gyár a Magyar Pamutipar
neszvénytarsaságéUjpest, Erkel u. Reggel 7
órakor kezdődik a munka, ugyan olyan piszmintvolt tegnap. 12 őrakos, poros azidLzellrr,
kor részben leállnak, ebédidő van. Az ennivalót ha állva nem akar1ák a munkások elfogyasztani,akkor kénytelenek a piszkos padlóra
[ótil''i, mert ebédlő az nincs. De nincs oltöző
Sem' meg a mosdó is csak három vízcsapbóI á|L
olyan nágy teremben ahol pár száz munkás
dolgozik.'' (Ellenzéki Textilmunkás, Í933,
január)
,,Diákszemmel újpesti üzemekben. Az
első nap aMagyar Pamutiparban'[...] Erdekes volt amint a piszkos, csomós gyapot-kötegeket betettéka gépsoregyik oldalán ésa túlio f"le.' kétujjnyi vastag hófehér hurkában jött
ki a gyapot. A folyamat során ezt a hurkát
nyujtótták eg1're vékonyabbá, míg végül sodrással pamutot nyertek. t'..] A fonodák után
megtekintetttik a szövödét' Itt a két-három
eleái szálból összesodort cérnából indulnak

között mint a pókháló t'syf?ki. i'..] A gépek
szélescérnarengetegek.
méter
tobb
szülnek
"
messziről, mintha már vászon lenoly"'volt
ne, pedig csak a hosszant száIakvoltak meg. A
keresztfonalakat egy következő gép szőtte
bele. A géptúlsó végénmár akész anyag gőnelő, s rögtön végekbe tekeredett.
gyölődött
|...] érdekesvolt a gyár mozgalma, ritrnusa, a
korszerű gépek, amelyek maj,dnem felesleeesséteszik az emberi erőt.,, (tIjpest' 19ó0.)
(ősszetÍllította:Szötlísy Marianne)
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BeNcrr.t Knrerm

Akinek a család választott szaktnát:
Szurday Róbert
A szépkorutextileseknekszemélyesélmén1nik
vagy emlékképükvan méga köpcös, fekete hajú, bajszos, szemüveges
úrról: Szurday Róbertról

(L877_I938), a magyar textilipar egykori irányttőjárőI, a Mag1rar Pamutipar F.:t.vezérigazgatőjáróI. Szurday 1900 és l936kozottvoltaz
újpesti gyár tuIajdonosa, igazgatőja, majd vezérigazgztója. Ez a|att az idő a|att a gyárat az
ország egyik legnagyobb iparvá||a|atávás legnagyobbpamutiparivá|Ía|atáváf ejlesztette.Az
MPI Rt. fejlesztései,eredményei na g1rnértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Ujpestlrek várossá ny|vánítása idején és az azt követő
évtizedekbe17_
az ipari termelésbenolyan előkeló helye legyen, amelyre ma is gyakran utalunk. A textiles utódok, akik Szurday Róbert
ha|ála után több mint 50 esztendőn átfonták

Szurd'ayRőben
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a fonalat, szőtték a szövetet Ujpesten, elismerően ernlítik nemcsak tulajdonosa, vezetője volt azújpesti gyárnak, hanem tanulta is
a szabnát, sőt, minden Iépcsőfokot végigjárt,
amikor csa|ádja - befektetésként- a pá|yára
segítette.
Az újpesti Magyar Pamutipart Roger
Tatham angol gy.áros alapította 1882-ben. A
váI|alkozásoknakekkorcsupánazitg5mesrezett
másodlagos ágakon, a fonást ésszövést követő
kikészítésbensikerült gyökeret verniük. Ezek.
az a két
ben az évtizedekben megerősöóött
vá|IaIkozás, amely az űjpesa gyát, továbbá
Szurday Róbert életútjaSzempontjából is lényeges Iesz: a Goldberger mellett feltört a
Spitzer Gerzson-féle kartonnyomó. Magyarországon 1881-ben hozták az e|ső ipartámogató törvén}t, amely az e|maradott iparágakban újonnan alakítandó gyáraknak 15 évi adómentességetadott. De 1885-ben _ az újpestivel egytitt _ már 530 gyár jelentett csődöt a
gazdasági váIság hatására. Az újpesti ryár, az
első Magyar Pamutfonó, 1885-ben bezátta
kapuit, majd a Süddeutsche Baumwoll-Industrie Gesellschaft, a Délnémet Pamutipari
Rt. érzett ,,izletet,, a gyár megvételében.
Magyarországon ugyanis az újpesti gsrár vo|t
az első és egyetlen pamutfonoda. 1893-ban a
gyárat azonban teljes berendezéssel eladták
egy mawaÍ családi vállalatnak a Spitzer Gerzson, és Társai cégnek. (A Spitzer csa|ád a
|<iízéseután települt be Morvaortörökök
szágből, a család|ó, Spitzer Gerzson textilkereskedéstörökölt, ezt egészítetteki az óbudai kékfestő műhellyel.)
Amikor Spitzer Gerzson elhalálozott,
gyermeke nem lévén,végakaratátaz orökösök
valósították meg: nővére gyermeke és a többi
unokaöccs is bekapcsolódott a munkába. Először Weisz Móricra szá|!t a főnokség. őt
Adolí majd Leo követte a vezetésben.Róbert
í;rr,az MPI Rt. későbbi vezérigazgatója, ekkor
més csak 2 évesvolt.

Tanalmóny

1894-ben az újpestifonoda a tíiz marta|ékávávált. A talpra ál|ításhozszükségesöszszeget aWeisz család nem tudta befektetni. A
megoldást a Hazai Bank jelentette, de a részvények 7 5 százaléka még a család kezében
maradt.
A honfoglalás ezredik évfordulóján, a
millenniumi kiállításon, az MPI Rt. termékei
is részt vettek nagy sikert araíra) de ekkor a
Wár _ horvát és a felvidéki gyárak mögött *
még csak a harmadik volt nagyságrendjében,
tőke- és gépál|ománya is, munkáslétszámais
az iparágnak csak ötödét adta. Most már a gépekhez, a technológiához ér(ó, menedzser típusú vezetőre volt szüliség.
Szurday Weisz Róbert mindhárom követelményrek me gfelelt.

megvásárolt Za|a megyei Szurda puszta nyomán - Szurday előnéwel. Utóbb a nemesi
előnév vezetéknévkéntva|ó haszná|atát is engedé|yezteszámukra.
A megtapasztalt nyugati rugalmasabb
módszerek, minták ésa hazai félfeudális viszo nyok hatására,,patriarkális'' magatartáS volt
je|Iemző Szurdayta. Magához ölelte a jól dolgozőkat, de gazdai szigorral intézkedett is, bár
tényl az átlagosnál jobban bánt a munkásokkal. A gyáratnem csupán a profitfakasztás forrásának, részvényesi tulajdonának, hanem
legszemélyesebb alkotásának, életművének
tekintette.
Az űj vezérigazgatő hamarosan trelátta:
a gyár nagyarányű,rekonstrukció nélktil, a fonoda korszeríísítéseés a szövöde kibővítése
A tőkésnagyüzemméfej|esz_ nélktil nem lehet versenyképes.190ó-ban eltést, mint új iránywonalat adták a Spitzer-ek ősi óbudai telepét a Hitelképviselőszurdai Weisz Róbanknak, ám e minden bizonnyal fájdalmas lébert l877-ben született Bupés bevételesem volt a tervekhez elegendő.
dapesten. Kétéveskorában Egy Triesztben székelő olasz- osztrák vá|la|at
árvaságra jutott. Neveléséről a család gondosésvelük együtt több osztÍáktextilgyáros is érkodott, kiszemelték a gyár vezetésére,ésmakezett tJjpestre. Szurday Róbert és báqja,
gátó| értetődő módon segítették,hogy az ehGéza ekkor arésmények egyharmadát, míg az
hez sziikséges magas fokú képzettségetmegolasz és osztrákgyárosok a kétharmadát birtoszerezze, A középiskola e|végzéseután Mühlkolták. Megjelent az igazi nagyhatalom: a Hihausen hírneves textilfőiskoláján szeÍzett telbank, amely anyavá||a|atáva|,a Rotschilfonásból és szövésből diplomát, majd számos
doktól alapított osztrák Creditanstattal együtt
európai textilgyárban kétkezi munkásként
az osztrák_Magyar Monarchia legnagyobb
gyarapitotta ismereteit. A tobb éves tanulpénzintézete,az áI|am és a Habsburg-dinaszmányút része volt, hogy megfordult az MPI
tia bankára, fő hite|ezője volt. A ftnánctőkéRt. alapítójának kucheni gyárában, eg:yrangos
nek a textilipar iránti megnövekedett érdeklőmanchesteri fonőgépgyárban, egy liverpooli
dése áItalános jelenség volt. Az textilipari
pamutkereskedelmi vá|Ia|atná|' Tanulmánykonjunktrira szemmel |áthatő volt, a lakosság
űtja kihagyhatatlan á||omását jelentették
gyors ütemű növekedése, iparosodása kibővíAmerika - New-York, New-Orleans - motette a belső fogyasztást, a hadsereg szükségdern nagyüzemei, a v1|ágpiac gyapotkereskeletei is áIiandó, biztos piacot teremtettek.
dői és az iparág őshazája: Kína, Korea ésJaA rekonstrukció során a fonoda ós a
pán. A kiadós tanulmányút után a vá||a|at szövöde mellett a régi géppark is korszerűsöegy-tkigazgatója|ett, s bár volt egy gyenge kídön, főleg angol ésnémet gépekkel,a szüksésérlete az irodalomban (úgy tudjuk, egy-lk, ges előművekkel 30 ezer orsós fonodát ésó00
Kínárő|szóló darabját be is mutatták), a család
gépesszövödét a|aktottak ki |9|2-I9l3-ban,
elszakította a múzsáktó|: elvárták, hogy a
Eine gépek többsége 1945 után is működött a
taníttatásába befektetett tőkét most már a cég
gyárban. Fonalfehérítő, mercerező izem is
érdekébenkamatoztassa.
épült, festő üzem létesült. Folytatták a Pamut190ó-ban foglalta e| a vezérigazgatói
báz építését
is, amel1mek színvonalasnak szás,éket, ésnyitott új fejezetet a gyár életében. mító lakásaiban német éscseh mestereket heOfelsége a magyar ipar fejlesztéseterén kifej|yeztek el. Szurday tudta: nemcsak gépeket,
tett érdemes tevékenységéértmagyaÍ nemeshanem szakembereket is importálnia kell. A
ségetadományozotta családnak - a korábban
gyár egytkbejárata a Pamutház kapuja lett. Itt
Tanuhnónlt
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fordult be az íparvágány gőzmozdonya. A kapu magas bo|tozatama is látható. Egy korabeli
levél fejlécéna gyár látképe szerepel éshivatalos szövegként olvashatí: ,,Az MPI Rt. a MagyatI{trá|ytAllamvasutaknakésannakgyárainakszáIlítója [...] Gyárt azon kívül gyolcsot,
vászont, chiffont, canavászt, inletet, ponyvákat, fonal at) v aftát?valamint t:szútőgyo|csot és
bányamécsbelet [...] Múlt évi eladásunk:
1 200
50 000 drb öltony. Gyártelepünkön
munkást foglalkoztatunk [...]''.
Rt. tőkés
Ebben azidőszakbanazMPI
nagyüzemm é fejlődöd, amely áwészeLtea gazdasági válságokat, ésmint ahogyan később be.
bizonyosodott: a (két) világégést is. Mivel a
Pamutközpont elnöke Szurday Róbert lett, a
világháboruban is csak az utolsó pillanatban
&téka gyárat a megszorítások.
Az t9I9-es Tanácsköztátsaság idején a
munka folyarnatos volt, a gyár károkat nem
szenvedett. A munkástanáccsal a tőkésesek
együttrrűködtek. Az üzem termelt, a munkások megbecsülték Szurday szakértelmét, aki
megtartotta igazgatői posz1át. Később a szocia|izáIás során a részvényesektársasága helyett a Magyar Pamutipart a munkások kollektívá1a vette birtokba, Szurday Róbert pedig
Svájcba utazott, de augusztusban visszajött.
Visszaállította a tőkés rendet, maga mellé á1lí
totta a munkásokat. Mivel fel kellett ruházni
az országot, a textllgyárak elsőbbséget é|veztek a szénellátásban,az import alapanyag beszerzésében.A Gyáriparosok országos Szövetségénekelnöke Szurday lett. Nem volt sem
szénhiány, sem pamuthiány. Ufa beindult a
tőkés gépezet,a piac minden termékre vevő
volt. A szövödében 1,925-ben felállítottak 40
széles,íj gyártmány szövésérealkalmas szóvő_
gépet, ezzel a géppark 640-te emelkedett. A

A Magar Pamutipar Rt.fonodója
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fonoda ezzel egy időben hat, angol gyártrnányú Platt g5űríilsÍonőgéppelgyarapodott.
A nagy nyereségből értélcnegőrzésként
Szurdayék ekkor vásáro|ták meg a későbbi
Fonó II.-t (ma K+P kereskedőház és ame|Ieti
területet), a lipówárosi Sas atcai irodát az
Arany János utcai új széIátázracserélték,kiépítettéka gyár Íőbejáratát az Erkel utca és a
I{|alzá| utca sarkán, itt fordult az ipawágány
ésitt volt a személÉe1árő is. A főporta mellett
kis irodaházat építettek. Itt he|yezték eI az
üzemorvosi rendelőt. A világháborilbő| és az
^zt kővető inflációs időszakbóI az MPI Rt.
meserősödve keriilt ki.
Szurday Róbert rövid idő alatt ismét
nagyszabású'rekonstrukciós tervet dolgozott
ki, amelyre aközgyilIés 4 millió pengő ráfor
dítást szavdzott meg. Ez l927-l928-ban a
Magyar Pamutipar Rt.-nek a legnagyobb fonó- és szövőgyát címet biztosította. A rekonstrrrkció végp'Iaz5 milliót is meghaladta, s
ennek oka a főrészvényesekés a Hitelbank
urai szerint a Fonó II. - általuk fényíizőnek
ítéIt_beruházásavolt. De az eredményekjöttek, az MPI Rt. ezekben az években rekord
nyereséget, az a|aptőke I6-t7 száza|ékát
konyvelhette e|. Az t925-L939 kozotti évek a
maryar textilipar aranykorát jelentették.
Ezekben az évekbenjelent meg a termékeken
avédjegy:a csőrében aÍanysyű{úttartó fekete
holló.

Szurday Róbert tekintélye, befolyása
csorbíthatatlannak tűnt' A Textilgyárosok Országos Egyesületének _ Goldberger Leőva|
egytitt _ elnöke volt, a Munkaadók Szövetsége
ugyancsak őt vá|asztotta elnökévé, a Statisztikai Hivatal pamutszakosztá|yának is elnöke
lett. Ezen kívül számos hazai és nemzetközi
vállalat, gazdasági szeÍvezetvezetésébentevékenykedett. Az |935. éwváIasztásokalkalmáva| a nagytőkés érdekszewezetek támogatásával kormán1rpárti képviselő lett.
1934-ben iinnepelték meg a Mag5rar
Pamutipar Rt. fennállásának öwenedik ér,{ordulóját a Városi (ma: Erkel) Színházban. Az
ünnep rangos társadalmi esemén1mekszámitott. Volt mire visszatekinteni a termelési
eredményeken kivtil is. A sportkör' amelyet a
munkások a maguk erejébő| indítottak el a
futballkedvelők ésszurkolók döntése nyomán,
aMagyar Pamutipar Sport Club (MPSC) ne-
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vet vette fel. Szurday Róbert engedélyezte a
sportkör működését, majd később a vállalati
támogatás is megérkezett, Yasárnaponként a
futballpálya megtelt lelkes pamutipari drukkerekkel. A futballcsapat I93+-I936-ban é|tea
fénykorát, a nag1mevííQp.'t megveréseután
a pamutgyári csapatot a visszaemlékezők szerint sokan verhetetlennek tartották. Igazság
szerint az MPSC a jő középcsapatok sorába

junktura lassú, de biztos |eáldozása. A termelés ezértakadoznikezdett, majd l937-re a
fogyasztás az előző évthez képest 25 százalékkal esett vissza. Az á|ta|ános he|yzetet az
MPI Rt.-ben jelentős termelési,üzletpolitikai,
pénzügyi és vezetési nehézségekkísérték.A
Hitelbank L935-tő| * tudatos módon - Szurday |.Áttérbe szor1tására törekedett, az év végén pedig már íj szeruődést kötött
vele,
tartozott,de a budapestiI. osztályban,az NB
amel1mek értelmében ugyan továbbra is veIII-ban, sőt az NB ll-ben is sikerrel szerepel- zérigazgató maradt' de a Hitelbanknak alárentek.Legy,óztékpéldáu|a győri ETo ésa Tadelve. Szurday Róbert 1937 januárjában, megtabánya csapatátis. A labdarugó után a har- romlott egészségi áI|apotára tekintettel, a
mincas évekbensorra alakult a többi szakosz- nyugdíjazását kérte. Abban az évben töltötte
tá|y:az ökölűvó, kézl|abda,torna' sportrepü- be ó0' életévét.A közélettől nem vonult
|ő, céI|óvő,A legnagyobbsikereketanőikézi_ vissza, részt vett a Parlament ülésein, néha
labdások értékel: 1933 és 1944 között két hozzásző|t gazdaságpolitikai kérdésekhez, eialkaiommal nyertek országos bajnokságot.
járogatott az elnöksége alatt álló egyesíiletekA sportlétesítmények
közé be, megszokott klubjába,1938. február 8-án, a
,,számítofták''a békásmegyeri Lipówárosi Társaskör vacsoráján mondott
üdülőtelepet is; a homokkal beszédet,eközben hirtelen összeesett ésmegfeltöltött, tornaszerekkel'du- halt. A vállalat ésa bank meggyászo|ta. Az otna., Leiáróval ellátott, árnyas szágház épületéreis kikerült a fekete lobogó.
jegenyesorral beültetett hatalmas területen
Szurday Róbertet a Kerepesi temetősorra épültek a víkendházak . Yirágzon. a vízi
ben nagyon sokan kísértékutolsó űtjára. L42.
sport' a csőnald.ázban minden t megta|áItak az
parcellában emeIt síremléke Kisfaludi Strobl
evezés szerelmesei. (A római parti pamutkoZsigmond alkotása, rajta a sírfelirat: ,,Szívedlónia még közel hawan évig volt a gyár birben nem voit más csak szeretet. / Küzdelem.
tokában.)
munka' ez vo|t életed''.
A huszas évek mííkedvelő csoporüai
AMagyar Pamutipart - több szewezeti
jubileum
rtán |934-ben, a
évébennyitották
váItozástkövetően - 1994-ben érceel aÍelszámeg a gyár terüietén a később Szurdayról elmolás ideje. Akkoriban már űjra a Kiss E,rnőnevezett kuJtűtházvt. A kultúrterem, bár
r,ó| e|nevezett utcára nplt a telephely ama kaegyrinal étkezde, edzőhelyiség, klub is volt,
puja, amel1mek utcanévadójaként _ I947-tő|
mégis nagyobb lehetőséget nyújtott az összeI953-ig _ Szurday Róbertet jegyezték, majd
jövetelek, táncestek' szín1átszőpróbák számáa szocialista ipar idején_ a legnagyobb pamutra, bát az e|őadásokat tobbnyire a Katolikus
ipará$ g5rár apropőján_ a Pamutgyár utca neKör színpadán tartották meg, (óként operetvet írták a krónikák. l
teket mutattak be és bohózatokat. A Magyar
Pamutipar ismert kultrircsoportj a volt akkoriban a da|árda, a 40 tagu férfikórus iirrnepi alkalmakkor, míísorokban lépett fel, éstöbb dalosversenyen is szerepeit sikerrel.
A gyár első orvosi rendelőjét bővítették,
majd t934-ben a Dózsa György úti későbbi
napközi épületébeköltöztetté! ekkor már 8
orvos látta el a szakrendelést.19J3-banlétesült
a gyár csecsemőotthona' a bölcsőde. Ezek a
vívmányok Szurday imázsát is erősítették.
A harmincas évek második felének
egyre jobban nyomasztó jelenségevolt a konAz MPI szduőterruea 3)-as nekben
Tanalnlóny
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A,Uipesti Jfuásbfuőság100 éveséptilete
got, hogy annak működéséheza kőzség I0
éwgingyenesenbiztosítjaa hivatali helyiségeket. Ezt Ujpest először aLőwy (ma:Venetiatulajner) utcában levő, a községi n1'ugdíjalap
donát képezőházban, majd az akkor épültúi
községház épületében10 emeleti, 5 földszinti
eg1rnástól, minek következtében Ujpestet a (telekkönyvi részleg)és a pincében börtön
céIjáraszoLgá|őhelyiségekkelteljesítette.A
pestJipiwárosi királyi járásbirősághoz osztották be, 1880-banpedig a váci l<tá|y járás- helyiségeketugyancsaka község rendezte be,
bírősághozcsatolták.Az 1899.éi 4t969. szá- ezze|_ésa fel nem számítottbérletidíjjal- 10
mú igazságügyi miniszteri rendelettel meg- évenkeresztiil mintegy 12-1,4000 koronával
szervezték az űjpesi királyi járásbírőságot, járu|t hozzá az ígazságszolgáItatasmeg{elelő
melÉez Fót ésRákospalota községek is tar- körülményeihez.
1907-ben az igazság1lgyikormányzat
toztak. Lz igazságügyi miniszter azza| a
meg aTavasz
járásbírősáfeltételleláI|ítottafel Ujpesten a
Jablonszky Ferenc építésztbízta
ésErzsébetutca sarkán lévő telken felépítenA tervezés
dő bíróságíépületmegtewezésével.
során Jablonszky figyelembe vette mindazon
igényeket,amelyeket az i|yen jellegííépületekkel szemben a századfordulón támasztottak. Ezek lényegeaz volt, hogy a bírósági
épületlehetőleg a településközpongában legyen (ez a telek révén,mint adottság, megvolt), homlokzati kiképzésea funkciónak
megfelelően egyszer(t és komoly, helyiséga funkcionális kötöttségekhez igaelrendezése
zodőan közel egységeslegyen, ugyanakkor
nyújson lehetőségetképző- ésiparművészei
mrrnkák aIkalmazásárais.
A helyszínenfellelt vörös márványtábla
tanúságaszerint ,,o FelségeI. Ferenc lózsef
MagyarorczágApostoli Király.ánakuralkodása
alatt Gtintler Antal V[alóságos]. B[első].T[itkos]. T[anácsos].igazságügyminiszter, R6nay
Kamill |<trá\ncuriai birő, a Pestvidékikirályi
törvényszék elnökének működése idejében,
Cserba Ferenc királyi ité|őtáb|aibíró,a királyi
járásbítőságv eze(ójénekfelügyeletealatt,Jabtervei szerint, Filonszky Ferenc míiépítész
schinger Gyula királyi m(tsza|átanácsosellenKallós A. ésKoch R.
őrzésemellett építették
. Yárhatő,
építőmesterek1908-1909.évben''
(2008-ban)
megkezhogy az épiiletez évben
dett bővítéséhezkapcsolódóan a márványAz I87I. évi X\'TII. törvénycikk megalkotásáig a községi
elöljáróság Íe|adatavolt a közigazgatáson tíil az igazságszo|Eia:iJ"lL{-e*d
gá|tatás ellátása is. A hivatkozott törvénnyel a két hatáskört elvá|asztották
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táb|átaz e|őcsarnokbanvagy a főhomlokzaton nek modulá|ása. A' méretek megvá|asztásáná|
el fogják helyezni.
egyértelműen téglamodult haszná|tak, a daraA jfuásbítóságépületegyüttese_ a je- bolási maradék va|ószínűsíthető 100 %-os belenlegi bővítéshez
történt bontást mege|őzően építésével.
A tetőszerkezet mérnöki szemléle- három ütemben épiiltfel. A korabeli-- közistíi ka|a|<ltása biztosítja annak á||ékonyságát
mert - képeslapszerint I. ütembenJablonszky immár száz éve,szintén magas szinűt tudásról
Ferenc tervei szerint a Tavasz utcai (teljes tanúskodva.
északi)egyemeletesépületa keleti qldalon háAz épület kiilső megformáIása is a megrom ablaktengelynyi kéttraktusos'a nyugati rendelők ésaz a|kotók igényességét
ttikröZi. A
oldalon két ablaktengelyrryi egytraktusos tégl a- architektúra a|ka|mazásának ma gas fokú
szárnnya|épült fel. Ezen éptiletteljesen egy- ismerete, a téglaésvakolt felületek finom aráségesszerkezeti rendszene|, alulbordás monya, a részletek gazdagsága, átgondolts ága |onolit vasbeton födémekkel és ötszelemenes emeli a kor kozéptiletei közül, formálásának
ftiggesztőmíívelkombiná|t á||ószékesfedél- bizonyos részletei lechneri hatást mutatnak
székkelkészült.Erre azidőszakra tehető a főffakok Intézete). L főbejáratt rész kiemelépülettől fiiggetlenül, attőI az Erzsébet utcá- kedik díszességévela riza|itok közül. A tölgyban mintegy 13,5 m-re eIhűzvaelhelyezkedő fa bejárai kapu és az e|őtető már az 1910-es
földszintes épületrészépítése.
Ugró Gyula
fényképen is a mai megjelenésébenlátható,
monográfrájaszerint az egyeme|etes
épület2ó
míves megjelenésük, tartós anyaghasználatuk
helyiségébenvoltak tár gya|őtermekésirodák, feltétlenül megtartásuk mellett szól. A kamíg a földszintes épületbenvolt a fogda két p1Jzat fe|etti kőpillérek által határolt vakolt
férfi éskét női helyiséggel,valamint a fog- felületen mindig az adottkor címere díszítette
házfu lakása. Az épületegyüttesbővítéséhez az épületet. Az e|őtető felett nagyméreúizászkészített.építészenörténeti
elemzésszerint II.
|őtartó á||. A. rizaIitok sarokpilléreinek tete;.én
ütemben 1908(9)és 1938 között, az 1'920-as mészkőbő| készített |ezáró fedkövek találévekbentöftént a főépüietnyugati - eg1trak- hatók. Megsegyezziik, hogy az adott építészet
tusos, egyemeletes _ szárnyának bővítése, kors zak egyik j ell em ző hom|okzati kialakítása
majd'az 1938-39-esátépítés
során a ny'ugati _ tég|a|izénák kozotti vakolt feliilet - több
szátny újabb,mintegy 18,5 m-es szakaszáiak,
valamint az Etzsébet utcai egyemeletesrész
kibővítéseaz eredetsirodaésa földszintes szakasz között: Ezze| kialakult az űjabb (2008.
évi)bőűtéselőtti állapot.Az l938-39-es átalakttás-bőwtés színvonala, igényességeaz etedetivel vetekszik, a hozzáépítések
harmonikusan illeszkednek az eredetíegyütteshez.A
két meglevő épiilet megjelenésének
összekapcsolásais kiválóan sikerült.
A reprezentatívközépület kétsarok- és
egy középriza|ina|tagolt. Homlokzata a tervező stílusára )e||emzőena boltívesablakokfelett téglaburkolattaldiszített,aminek hatását
Íokozzák a dísztég|ábólkirakott mezők az
emeleti részen,jellegzetessé téveaz épiiletet.
A homlokzad díszítések
egyértelműennem
tartoznak egyik stílusftányzathozsem, a korra
jeI|emzőkésőeklektikátő|távo|álló,szecessziós
jegyeket mutató architektúrajelenik meg aZ
éptileten.
Magas szintíi mesterségbeli tudásra
utal a Ía|azatmagasságiésvastágságiméreté- A stilizíh korLítd'íszesjílépcső
Közlemények
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újpesti középületen is fellelhető. Ez jelenik
meg az ebben az évttzedben(1901-10 között)
épült iskolákon, kiilönösen szépen a Tanoda
téri iskola alsó kétszintjén"Országos összehasonlításban is érdemes felidézni a körmendi
városi bkóság homlokzatát, amelyen ug.yan
szerényebb mértékben,de megjelenik a kiemelt kozéprizaIit, a tég|aIizénák közötti vakolt felület ésa sarkokatIezfuő ,,kőbaba,,,
Az újpesti járásbítőság épületénekbelis a megvalósításban részwevő
ső l<ta|a|<:tása
iparosok magas szind3,mesterségbeli tudását
igazol)a. Szecessziós jegyekkel bírnak a földszinti folyosói hirdetőtáblák és a díszes folyosói aj tó tokok. A főlépcsőházi kov ácsoltvas ko rlát egyedi darab, korlátmezői a maryar címerpajzsot ábtázoIták, Grgy dínik, a jobboldali
mezőhármas halmon álló kettős keresztjétegy
korábbi koncepció a|apján szándékosan tiintették ell). A {ó|épcsőház kovácsoltvas csillárja
azt 1985-ben henem korabeli beépítésíL,
|yezték eL.
Bár I939-ben az épületben süllyesztett
kazánházat építettek I<l kazánkéménnyel, a
teljes kályhafritést csak 1963-ban számolták
fel. A folyosón még ma is több helyen láthatók
üres falfiilkék, amelyekben süllyesztett kályhákkal kisebb helyiségcsoportokat fűtöttek'
A járásbíróság míves antik bútoraiból
jelenleg csak tucatnyi ta|á|hatő meg az épületben. Ezek nem egységesmegjelenésűek,több
korszak berendezéséttükröZik' A meglévő tárgyak koztil kiemelkednek a folyosói padok és
az e g5nktfu gya|ób an fell elh ető bírói, ü gywédi,
valamint iJ'g5résziasztaI. Ezek szinte biztosan
az épülettel egyidősek, stílusuk nem tiszta, de
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sallangmentes, asztalos szerkezeteik a mai napis jó minőségben megmaradtak. Díszítésük
harmonizáI az épilet ktilső megjelenésével,
szakít a neostílusok trilburján ző díszítettségével. Formavilágukban szecessziós elemek jelennek meg, amelyek egvértelmően az épülettel egyidős kivitelezésről árulkodnak. A bútorok tömör tölgy{ából !észültek, fa csapokkal
és tartós réz lábalHtial.Erdemes megiegyezni,
hogy vélhetően sorozatgyártásban egy helyi
asztalosmííhelyben, Mahunka Imre Bútorgyárában készültek, közvetlenül a bírőság
részére.
Az elnöki irodában taláIhatő berendezések egyidősek, az l920-'as évek termékei.
Egyszerűségük, letisztult formar'iláguk fi gyelenrre méltó, de nem egyedi darabok. A háromsúlyos óra divatos tömegtermék volt,
amely kiváló minősége miatt a mai napig működőképes; hasonló darab sok polgári lakásban ma is megtalálhatő. AZ elnöki karosszékés
íróaszta| szintén magas színvonalú asztalos
munka.
Jablonszky Ferenc volt az, ak: 19-20.
század fordulójától az e|ső világháboru kitöréséig a legintenzívebtr tevékenységetfejtette ki
az igazságigyi épiiletek terv ezésében.Sajnos,
munkásságáról még nem készült átfogő tanulrnánv. élete szinte ismeretlen, annyi tudható
,a|^, hogy 18ó4.ben született. A"'i, bi"to.,
hogy az ő tervei szerint épült 1912-ben a
Markó utcában a Budapesti Központi Királyi
Járásbírőság egyéni jellegzetességek mellett
neoromán stíluselemekkel tarkított zord épülete. Sokat páIyázott. Pályamunkái között található a Pécsi Királyi Tőwényszék és Fogház, a Pestvidéki Tőwényszék és Fogház, a
nagybecskereki, a zombori tőwényszéL<t,épiletek terve, utóbbi több változatban is. o terYezte aZ lgazságngy,t Miqisztérium Alkotrnány
utcai épületétugyancsak 1912-ben. il

"L szerző ezúton köszöni meg Dombi Gábor
építészmérnök. műemlékvédelmi szakértőnek, hog,v
Tewező és Innovációs Iroda
mint a PREMITERV
(Szolnok) mun-katársa,a bírósági épüiet bóvítésénektervezése részeként készíten építéstörténeti és kutatási
tanulmányát - jelen cikk megírásához - rendelkezésünkre bocsátotta. A cikkben közöit terweket és fotókat
Dombi Gábor szíves engedélyevel közöljük.
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Epiződok Aschner Lipót életéből,2. tész
Az Egger család ésPintér IózseÍ
Aschner portréjának fe|vázo|ásához feltétlenül sziikségesnéhánykortársának,kollégájának bemutatása' mert a
vele kapcsolatban á|Iők tevékenységének
tiikrében jobban kirajzolódik e
hilönleges páIyát befutott szakemberszemélyisége.
I872 -ben- Aschner Lipót születésének
esztendejében- a fénycső és az izzőgyártás
mégcsak a kutatók álmaiban |étezett',bárszámos laboratóriumban már sikerrel kecsegtető
kísérletekfolytak a w|ág;tás forradalmasítása
érdekében.
Az e|ső szénszá|asizzóIámpa eIőá|lítása Edison nevéhezfriződik. aki 1879-ben
mutatta be talá|mányát,
Az t872-es esztendó mégismeghatároző dátum' mert ekkor jelentek meg Budapestenaz Egger-teswérek,a Tungsram elődjének
a|apítői.Az 1838-ban született Egger Béla
Bernát pá|yájatöbb ponton hasonlítAschner
Lipótéra. Mindkenen sokgyermekes családban születtek, ésaz európai gazdaságegy-egy
felívelő korszakában, h'tzÁr6|agsaját képességeiknekköszönhették karrierjüket. Egger
lakatosinasként,24 évesenköltözött Bécsbe,
aho| az akkori legujabbnak számítótechnikai
berendezésekkel,
a távírókkal Íog|a|kozott.27
évesen önálló távtrdafelszerelési mííhelytnyi tott, amely olyan jelentős céggéerősödött,
hogy pontosan úz éwel PestrőI va|ő távozása
_Eggethazaután - fuchner születésiévében
tért,ésa belvárosi Dorottya utca 9. szám alatt,
nyolc munkássalsaját műhelyt nyitott. Ujabb
tlz év kellett, hogy a bécsi és a budapesti
mííhelytközkereseti társaságkén
t bejeryezzea
cégbírőság,1882-tírtak,ésa szénszá|as
izzőlámpa immár Európában is megkezdtehódító
űtját. L cég ekkor már az Első osztrákMagyar Villam Világítási ésErőátvite|i Gyár
Egger B. és Tsa. nevet viselte. (Erdekes
nyelvtörténetiadalék,hogy a társaságnevében
előforduló,,villam w|ág1tási,,kifejezésvalóKözlemények

jában a,yillamos i|ágítási,, je|zős szerkezet
összevont ésrövidítettváItozata: Bár maga az
elekromos lámpatest csak az 1870-es évektőI
vált ismertté, magát a villamos je|zőt lr:'.ár
1843-tól alkalmazták a nye|vűjítők. A villám
Íőnévből, képzett szót eredetileg jelentéstapadáskéntbasznáItáb, így született például a
villamos kocsi vagy a villamos vasútkifejezés.)
Egger Béla Bernát tulajdonostársai az
Egger-fivérek_ azazJakab, Henrik ésDávid,
valamint KremenezkyJános voltak. (Ez utóbbi tag, alig egy év múlva kivált a cégbő|, és
önálló vállalatot alapított Bécsben')Az Eggertestvérek közül ketten ug.yancsak az osztták
fővárosban éltek, Dávid azonban korábban
aranyművesként műkodott Budapesten. ó
készítette többek között Stefánia főhercegnő
nászajándékát, egy aÍany ékszerkészletet.
Amikor fuchner Lipót 189ó-ban irodistaként belépett az Egger céghez,a váI|a|at
már aVII. kerületi Huszár utcában működött.
(A Dorottyautcábó| a cégelőbb a Rudolf rakpartÍa [ma: Széchenyi rakpart], majd aHuszár
utcába költözött') A táűrókon kivül akkoriban
már tel efonkészül ékeket, szénszá|asizzó|ámpákat, valamint mikrofonokat gyártottak és
exportáltak. (Az Egget cég és utódvállalatainak részletes történetét A Tungsram Rt.
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története 1896_Í996című kötet tarta|mazza1
szerk. Koroknai Ákos; fuchner Lipót Alapítvány,2004.)
Egger Béla Bernát kiilönleges menevall, hogy 1883-banaz akdzseri tehetségére
kor 25 évesPintér Józsefet nevezte ki Doigazgatőjává.
rottya utcai üzeménekmííszal<t
hogy
egy
if1űszaknem
félt
attól,
A tulajdonos
emberre bízzaa táviróberendezésekgyártásának irányítását.Igaz, Pintér már nemzerkózí
tapasztalatokkalrendelkezett,hiszen a darmstadti műszaki egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát, majd Berlinben, Brtisszelben' Genfben és Londonban is dolgozott.
Szaktudásáraéstekintélyérejellemző ada|ék,
hogy amikot a cég a Fluszár utcába kívánt
költözni, az erzsébewárosielöljárőság abhoza
engedélyt,ha a
feltételhezkötötte az építési
gyfuatPintérJózsef múszakiigazgatővezeti'
Pintér J6zseÍ és Egger Gyula vezérigazgatő (Egger Dávid fia) kiemelkedő szeÍepetjátszotta későbbiEgyesült lzző nagyvá|Ialattá alakulásában. Pintér ir ányításával rövi d
a bal'idő alatt megoldoaák a szénszá|gyártást,
lonfúvást és az üvegballonok vákuumsziv attyílzását,beforrasztását. Nevéhez fiiző d1ka
budapesti telefonközpont műszaki terve ésa

gyár vasúti biztonsági berendezéseket gyártó
részlegének mega|apítása. Egger Gyula új
v eze(ói mó dszereivel és korsze ít str atég;áva|
hosszú távon meghatározta a cég jóvőjét.
fuchner Lipót a gyárba való felvételével olyan közegbe kertilt, ahol egyértelmííen
támoganák a tehetséges és kreatív fiatalokat.
Az Izzőban mégsem maradt ttok, hogy az
évek során feszült viszony alakult ki fuchner
ésPintérJózsef között. A konfliktus 1908-ban
kezdődőtt, amikor Aschner _ a gyár frissen
kinevezett kereskedelemi igazgatőja _ azt
javasolta, hogy építsékle a Pintér áIta| iránytott telefon. és tár'íróberendezések részleget.
Azza| éwelt, hogy a gyenegeátamű osztáIy
nem rendelkezik elegendő mííszakifelkészültséggel. Pintér József írásos beadványban válaszolt, amelyre az igazgatőság nevében Egger
Ernő adott szakvéleményt.A döntés űgy szó|t,
hogy a gyát továbbra is fenntartja és fejleszti
az osztáIyt. A két vezető közötti ellentétek
P intét! ózseÍ l928-ban bekövetkezett haláláig
fennmaradtak.
Az utókor szerencsére elsimította a két
kiemelkedő vezető közötti konfliktust. fuchner Lipót nevét tér, Pintér Józsefét utca r,'iseli
(Folytatjuk"..)
Ujpesten.

Csoportkípaz Egger B. ésTsa d,olgozőiról.Ktizépen_ zlilógosiiltiinyben- PintérJőzref
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Kajlinger - a|<trőlkupl ét futak,
maj d emléktá"ű,látkapott
A 79. századi Pesten a vizet a
Dunából merítettékéskocsikról árulták _ esetlegfiúrtkutakat használtak. A l<tegyezés
után meskezdődött a vizveze-

ték-há|őzat kiépítése- a főnyomócsöveket a
kiépülő főúwonalak alá rejtették -, de a legtöbb helyre csak a szííredenvíz jutott el.
Az 1918-as évkiilönösen nehéz esztendeje volt Magyatorczágnak. Az egyre inkább
vesztésre álló háború a hátország életét is
megnehezítette. Kevesebb jutott mindenből,
még az ivőwzbő| is. Azon a kilencven éwel
ezelőtti tavaszon, majd nyáron, a magasabb
emeleteken csak este fo|ytvíz a csapokból. ,,A
víz a harmadik emelet magasságátő| kezdve
vacsora utáni vendég lett. Színház és kapuzárás ltánjon rövid |átogatásta, amelyet szorgalmasan ki kell használni, mert neki is megvan a maga zárórája. I0 óra és éjféIközött
minden csapnak zuhognia kell, hogy megteljék a kád, a mosdó és minden mozgathatő
edény'' _ írta AzUjság, a főváros legnagyobb
napilapja. Gábor Andort is megihlette a vízhiány' kupléja máig emlegetett kabarésikerré
váIt: ,,Csak nézem hajnalig: Folik vagy nem
folik?... De nem folik." (Boross Gézát, a szám
e|őadőját még vidéken is ezze| a kérdéssel
üdvözölték
,,Folik vag.y nem folik?) E dalocska szerzője aYízmíivekakkori főmérnökét
nem túl híze|gően emlegeti: ,,ó, K"jli''g".
Yízmíi,-főnök, a te neved legyen áldott, / csak
tenéked köszönhetem
ezt a pompás mulatságot [...] Kajlingert én megfojtanám egy
egészkis kanáIvaben.'' A dal szetzőjéneknem
vo|tigaza, mert Kajlinger Mihály kiríínő szakember volt, akinek máig sokat köszönhet a
főváros ésUjpest is.
Ka;.linger Mihály Pesten született
18ó0. február 27-én, Edesapja a Károlyi grófok jószágkotmányzőja
volt' A budapesti
-ban
Mííegyetemen 1883
szerzett gépészaér
nöki oklevelet, majd a fővárosivízellátás szoIKözlgmények

gá|atába lépett. Fiatal mérnökként megtery ezte a kö zponti csatorna-szivattyúteiep 12 0 0
lóerős berendezéseit,1889-ben az ideiglenes
Markó utcai szíítőtelepet. 1893-ban ugyancsak ő készítette a káposztásmegyeri főtelep
elrendezési gépészeti terveit. Sikeres mííködésének elismeréséü| őt bízták meg a
káposztásmegyeri vizmíi-te|ep második és
harmadik szakaszának tervezésével és a
kiviteli munkák irányításával. Az igazgatő,
Wein János nyugalomba vonulása után,
189ó-ban a Fóvárosi Vízmí3vek vezérigazgatőjánaknevezték ki. E posztját l923-ig
töltötte
be. Igazgatása alatt, 1904-ben
fejeződött be a káposztásmegyeri vízmű'-te|ep
teljes, napi negyedmillió köbméteres kapacitásának kiépítése.A vízmí3'kútjai 13 km
hosszan hűződtak az észaI<t
Duna-parton. A
kupléban méltatlan módon kigúnyolt szakember irányltásával készültek el a budai vízátemeIő telepek és -medencék, valamint a
kőbányai vízmíi'-te|ep ésvíztorony is. A nagy
kapacitású vizmíívek hosszú évtizedekre
zavartalanná tették a főváros víze||átását,
Kajlinger érdeme, hogy kutató feltárással a
Szentendrei-sziget felső részének vízben
gazdag kavicsrétegeire alapozták a főváros
víze||átását. A galériák helyett új típusú
kútrendszert valósított meg' s a szigeten
szerzett vizet a Duna a|att átmenő alagutakon
juttatta a szivatqíltelepre. Uj területeket vont
be a vízeIIátásba, s a budai hegyvidék nagy
víznyomását kőzbenső medencék beiktatásáva| csökkentette. Végtil nagy érdeme,
hogy a hagzontalanul elpocséko|twz megfogásfua indított több évtizedes harcának eredményeként, I921-ben bevezették a wfoés
gyasztásmérőket. A Magyar MérnökEpítésze gylet Ho llán Er nő - díjja| jwtalmazta,
éskét ízben elnökévévá|asztotta.
Nem véletlen, hogy Kajlinger Mihály
végül Ujpesten kapott .'nemallát,
a ktik3
Váci út L02. szálr;.alatt. n
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A 70 évesTungsram strand a|apítása
éselső évnzedei
Az l920-as évek közepén az íszőszakosztá|yánakedzés-ésversenylehetőségét,Azújpestiek(ésa fővárosiak)körébenazonQpesti Torna Egylet, mely akkor 40 évesmúltjáva|az eg5nk ban a Megyeri csárda alatt elterülő homokos
legpatinásabbsportklubnak szá- paftszakasz,az úgynevezettLtdő volt a nyári
mított, súlyos anyagi problé- futdőzése|ső számis'közponga.A ryolt víz minden évbensok áldozatotkövetelt, ígyá||andőan
mákkal ktiszködött; az addig; mecénások által
napirendenvolt egy ,,hivatalos''strandfiirdőlétnyújtott források elapadni látszottak. Ki tudja,
merre vezetett volna a lila-fehér egyesület útja, rehozása.A tervet az Egyesült Izzó valősitotta
a Dunába fé|szimeg:a Lidó szomszédságában,
ha nem fuchner Lipót kertil ekkor az elnöki
két éves
Trianoni-gáton
beny'uló
getszerűen
óri
ási
székbe, aIa az E gy esi|t Izző v ezetőj eként
legnagyobb
egyik
Európa
munkávalmegépítette
összegekkel támogatta a klub mííködését,elhozMéreteire
és legmodernebbvízi-sporttelepét.
va annak első aranykorát, Ayz1925-benUTE-elhogy majd 30 000 m'-es területének
nöknek vá|asztott vá||alaagazgatő, az egyéb je||emző,
soráncsaknemtr50000m'föld áthekialakítása
egyesületi juttatásokon felül' nagy figyelmet
megBefogadóképessége
evolt szükség.
fordított a már meglévő spottpáIyák korszerűsí- |yezésér
haladtaa 10 000 főt.
is. EzekaLétetésére,valamint újaklétesítésére
Az akkoriban UTE-Dunafiirdőnek híés a
sítrnényeknemcsak az UTE-sportolóit
megnyitójára 1938.július 10komplexurn
vott
gyátőiás alkalmazottait, hanem Ujpest város
énkerült sor.A kánikulainapokathiívös idővá|egésztfusada|mát szo|gálták. A Megyeri úti statotta fel, ennek ellenérehatalmastömeg gyűlt
dion felújítása,a teniszpá|yák, a tornász,birkőző
össze a délutánöt őrára meghirdetettünnepségés ökölvívó létesítrnényeképítéseután, 1938re. Sorra érkezteka meghívondíszvendégek,
ban készült el a legnagyobb szabásúberuházás,
köztiik Pohl Sándor, lJjpest polgármestere,i$.
a hatalmas Duna-parti vízisporttelep.
Ujpest lakosságakörében már az 1800- Horthy Mikl ós, a MagyarU sző Szövetségelnöképviselők,miniszteritanácsoke, országg5íil,ési
váIt a strandolás,
as évekvégénoly népszeríívé
a
Mikecz
odön igazságngyminisztert
hogy 1889-ben a maiJózsef Attila utca végénél sok. Dr.
veUTE
bejáraaá|fuchner Lipóttal az é|enaz
lévő Duna-part szakaszon kis fauszodát nyitot_ Íelűjíwa- az önkorAz Qpesti Dalkör elénekeltea
zérkaraÍogadta'
tak. Ezt a létesítrnén1t
majd
Mikecz odön, if. Horthy
Hiszekegyet,
partjaihoz
heNépsziget
mányzat 1910-ben a
beszédekövetkezett,
Pohl
Sándor
Miklós és
|vezte át. biztosíwa ezze| az UTE ekkor alakult
akik mindannyianaz Egyesi|tlzzó példaértékű
szerepvállalásáthangsú|yozták.Ezt követően
úszóversenyekós az UTE-MAC vizipólómérkőzészárta a progfamot.
Rovidesena közönség is birtokbavehetelte a minden kényelmiéssportberendezéssel
elterülő strand
A félszigeten
látott létesítményt.
bejáratátegy autóközlekedésreis alkalmashíd
kötötte össze a parttal.A vízi-sporttelephárom
2a m széközül az 50 m hosszú,
úszómedencéje
l es, nemzetkö zi mérkőzésekl ebonyol ítására a|melyet 700 ülő és
kalrnas versenymedence,
tióbbszáz állóhellyel vettek körül, a viIág|lítíi
lep madórtóolatből
Az újz;izispome
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újpestiúsző- ésvízipó|ógárda r észér
e készült' A
telep második, 50 m hosszú és 25 m széles
medencéje|<tzárő|aga strandolóké volt, akiknek
15 000 m, zö|de|Iő napoző-pázsit, árnyas pihenők és padok álltak rendelkezésükre. A tágas,
világos öltözőhelyiségekben egyszerre 4 000
személy öltözhetett. A gyermekek hilön medencébenlubickolhattak, mely kör é játszótereket építettek.Európában egyedülálló módon a
medencéknek wza|ad megw|ágítástis terveztek. Modern zlhanyző-berendezések és sportfelszerelésekbiztosították a tökéletes furdőzési
ésszótakozási lehetőségeket.A strand vizét,me|yet lattvtz táp|á|t,a gépház2 5-26 fo|<ramelegítette fel, s állandó cirkuláció mellett folyamatosan fertődenítették,tisztították. A telep központta a 200 csónak befosadására alkalmas csónakházvo|t, melynek he$ségeiben a strand irodái
is helyet kaptak.
A helyi sajtó mindennek ellenérea félelmétfejezteki, hogy azűjwzi telep mégsemtudja majd betölteni a városi strand szerepét.Sérelmezték, hogy a terület messze fekszik a város
központjátől, tömegközlekedéssel nem megköze|ithető, így az újpesti polgárok számára
előnyosebb lenne a régi dunai fauszoda helyén
Yaw a Pamutgyár melletti Szent Lász|ó téren
egy városi Strand létesítése.fuchner Lipót
azonban lépésekettett a 87-es villamos Megyeri
csárdáig tötténő meghosszabbításaérdekében,
ésa munkálatokra 270 000 pengőt biztosított a
BSZKRT számáta' A MF-|R igazgatősága pedig új személyhajó-kikötő megnyitása mellett
döntött a strand közvetlen közelében.
A sajtó aggodalma alaptalannak bizonyrrlt, éventetöbb mint százezren kerestékfel a
minden igényt kielégítő strandfiirdőt' 1943,
augusztuselsejénpéldául 12 I 52-en menehiltek
a forrőság elől a híísmedencékbe.
A második világháboru után is töretlen
maradt a strand népszerűsége.
A Tungi becenéven híressévált fiirdő látosatóinak zömét az
időközben Budapesthe' .'"ólt qp"'t lakossága, az Egyesült Izzó tóbbezres dolgozógárdá1a
adta, de sokan érkeztekaf.óváros más kerületeiből ésakötnyező településekről is. Az Izzó da|gózői a gyárban lévő sportirodán ésa szakszervezed bjzottságoknál válthattak felnőtt- ésgyermekbérletet, a belépés10 éveskorig ingyenes
volt. A május l-től szeptember l-ig nylwa tartő
vízitelepen újpesti generációk tanulták az úszás
Közlemőnyek

tudományát a legendás úszómester-edzőtő|,
Csukor Lász|őtő|. Mellette, egy kis zsebpénzért,
a Dózsa és az Izzó vzilabdázői vállaltak ügyeletet a medencék pargán.
A csónakház teraszán, a ,,kiváltságosok''
kabinjai mellett miíködő btiféhíres kártyacsaták
helyszíne volt. Az öwenes évekbenolyan neves
újpestilabdarugók éssportvezetők alkottak asztaltársaságokatésultiztak itt késő estig mint Balogh ,,Bonzó,,, SZtJsZlFerenc, Kirádi Ervin, Péteri János vagy Dicker Mihály. IJgyancsak az
ötvenes évekbenindult a kis gumi-, majd teniszlabdával játszhatő egyérintős páros játék a
strandhátsófelébenta|á|hatői|ő-zuhanyzőban,
Az évizede|lg zaj|ő népszeríi játékot, melybe
későbbazú)pesúfutballistákis gyakran beszálltak, a Lelkes ésa Csukor testvérektaláIták|<:.
A versen1rmedencenapközben a strandolóké volt. Zárás ltan azonban itt tartotta edzését
és itt játszotta mérkőzéseitaz Ujpest ésaz lzző
pólócsapata, sőt néhaa Ínaryar vui|abda-vá|ogatott is, több száz néző je|en|étében.
A strandfiirdő
tertiletén rendezett súIpmelő-viadalok (melyekenazlzzőszíneibenversenyzőkésőbbiEurópabajnok, Ecser Károly is részt vett) és boxmérkőzésekisnagy népszerííségnek
örvendtek.*
A'Íő vonzerőt azonban továbbra is a kitíínő strandolási lehetőségnyújtotta.A következő
évtizedektöbb átalakítástis hoztak, a Íe|űjítások
azonban egyre inkább elmaradtak. A rendszerváltás után a strand rohamosan vesztett népszerííségébő|,majd 2005-ben lakat kertilt a dicső múltú
fiirdőkomple)ntm' a legendás Tuog'kapljára, -

*Az 1950-esévekeseményeinek
ismertetéseif.
PéteriJános visszaem|ékezései
alapjánkészült.

Teltbóz a strandan
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A Toldi utca 9.től a Horthy Miktós út 72-ig*
A Toldi [ma:Langlet Valdemár]
utca 9. egylakásos, kertes szolgá|ati ház volt, űgynevezett
,ryári ház,,, azaz a Wol&rer és
Társa bőrgyát tulajdona' ott
laktam tiz éveskoromtól a fét1hezmenetelemig,
ott zajlott le tulajdonképpeni ifjúságom. A
idejénDőzsa
Horthy Miklós [a visszaemlékezés
György, ma Görgey Artur] űt 72. biciklin hétnyolc perc oda;ez az egyemeletes,elöl-hátul erkélyescsaládi ház a villasor bejfuatánáI |az 1950es évek végén]az agg iparosok otthona. Itt
éltünk [a férjemmel, dr. Gádor] Lacival és [sógornőmmel] Idával ,44 tavaszáig, a németekbejöveteléig. Ebben a házban született [a fiunk]
János, 1943. junius 24-én,Urnapján, egy csütörtök délutánfélháromkor. [.'.]
Amikor később lda révénbejáratos lettem a Horthy Miklós ttt 72-be, a hilonböző alkatú, felfogású,múltúésjóvőjű fiatal embereknek változatos ga|édájátta|áItam ott. A ház eIső
emeleténIévőnégyszobáslakásban özvegy GottliebJenőné lakott négy gyerekével.Finom volt,
halk ésoiyan passzív,hogy mellette nyugodtan
kialakulhatott és eisuhanhatott ez a vita nuovo'
az íj é|et,melyet Idáék {akasztottakmaguk ko-

Donótb Blanka, I 947-ben
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rül. A családi házatmég az ő sziIei, Singer Benő
és a felesége építették'Akor még üres mező
terült el a későbbi villasor helyen, a ház kortll
áL|atokattartottak ésLaciék is még szinte falun
nőttek fel. Singer Benő dombóvári állomásfőnök
menetele után költözcitt Qvolt, és
"yogj4u
pestre. Bibliofil hajlamúemberkéntnagyon szép
,44-et-et
könyvtárat hagyott hátra, amelynek
túléltdarabjai ma a mi könyvespolcainkon á1lnak: régi bibliák, frIozőfrai éstermészettudományos kön1vek. Laci volt a kedvence s neki a
nagyapja az e|ső tudomáq,'ra tarutója.
A Singer családban három lány volt:
Gizella, a Gottlieb Jenő felesége,azltán Margit
néni, aki ott élt velünk a földszinti kisebbik
,44-ig (Auschwitzig); rő|a sokat kellene
lakásban
még mesélnem.S ha ő élne, a gyerekeim apai
csa|ádjátő|is jóval többet mondhatnék, mert ő
volt a családi krónikás, a történetekkel zsúfolt
tarsolyú mesélő nag1.néni.[...] Margit néni
lakása tele volt a nagy szegedi háztartásból magáva|hozott szebbnélszebb régi darabokkal, keleti és maga szőtte magyar perzsákkal, vég damasztokkal. De ő maga egy sötét mosóruhában
inkább a konÉában tett-vett egésznap - pedig
hogy szeretett olvasni! Nem engedte meg magának az életöröm Íényíizését.
[...] Anyának
halála
után nem szükisfia
született, ésegyetlen
lethetett több gyerekeke' Férjétismertem, házassási tanúnk voit. Weisel Samunak hír,ták.
MÁv főfelügyelő volt és ami a legjeliemzőbb
volt rá - nyilván Margit néni is ezétt|etta feleségevalamikor - igen szépférfr.Magas, imponámáskor fölényesen nyájas
Iő, zord arc|<lfejezésí3,
ésnagy világfi. Szeged kulnrrális életébens valószíníi|ega maga szőrakozásaiban úgy elmerült,
hogy Margit néni csak árnyókként é|tésfőzögetett mellette (a híres síirű szegedite;föllel).
t'..] A harmadik Singer-lány llonka néni
r'olt, a marosvásárhelvi RévészBéláné.ot is ismertem. Qpesten járt éppakkoriban, amikor mint utóbb megtudtam _ Margit nénimegmutatott neki a vendégkislányok között, hogy csak
nézzemeg,aztfoga Laci feleségülvenni',,Azta
kis macskabundást?''_kérdezte Ilonka néni,ésa
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kérdésmódjában már benne volt, hogy rendben
megtisztelt a társaságuk,mely annyira elütött az
van. Erdólyi túránkon pár napot töltöttíink náéniskol ai ésegyéb nagyszámú'bar átko zásaimtól.
luk '42-ben. ovék volt a legnagyobb kön1wkeLaci volt mindnyájuk között a legzártabb: pureskedésésa legmodernebb, valóban szépíz|és- ritán, a szellemi éstesti sportoknak élő korántúli
sel berendezett szálloda Vásárhelyen.
kamaszfiúa|akiában.Amíg Idáék Párizsban vol[...] D. most tériünk vissza az |930-as tak, addig kirándultam, eszperantóztam éshallévekbe, amikor már özvegy Gottlieb Jenőné gattam Bach számomra új zenéjétvelük, míg
|akja a Horthy Miklós ítt 72-t négy gyerekével mindenki tudta már, hogy össze fogank házaés vá|takoző albériőkkel a kis szobában. Akik
sodni,csakmi nem.
csak még vá|tozatosabbá teszik az ottani élettarA németek jóvoltából huszonkét eszka képét.
tendős koromra megtanultam, hogy magántulajBandi, a legidősebb fií az anyai családra don egyszerűen nincsen és az embernek legkeüt: magas, kövér, joviális és reális. Berlinben
vésbéa világ anyagi javai ltán érdemes magát
végzi a mérnöki fakultást, dehazaiőve is teljesen
törnie (nem mintha addig törtem volna). Ennek
hilön életetél a családban. A másik három gyeellenéreaz a négyév,amelyet a Horthy Miklós
rek, ha mégoly hil<lnboző is, eg1*ából faragott.
úton töltötttink, majdnem olyan volt, mint egy
Ez az örőkség Giza túlfinomult érzékenységével család Íésze|<takása.
és a háztartás majdnem
tetézvea Gottlieb ágbó| jőn: aszténiásalkatúak, olYan, mint egy valódi háztartás. Hogy mégsem
Ida kivételéve|szőkék és kékszeműek. és hiegészenaz vo|t, annak két magyarázata van. Az
lönös hajlamuk van az elvontságra ésvalamiféle egyik, hogy afészket,ahová énfelköltöztem _ s
csendeshilcinckodésre, ami talán éppenaz ősök
ahonnan a kétidősebb fiú megnősülven kirepült
- még Laciék nagyszülei maga|apozták;csak a
paraszúpihentségébő| áL|telő. Le gjobb lesz, ha
elmondom, mi mindenkit találtam én náluk.
negtrvennégyes
eseményekvetettekvégetannak a
Albérlőjük volt hosszú ideig egy indus orvosszorongó tehetetlenségnek,
amellyel végigképteházaspát, ez hosszú kapcsolat maradt' Látnok
len voltam rrrrá lenni padláson,pincénésa menyéppúgyakadt az ismeretségi körben, mint vad
nyezetig hÍlződő gardrobszekrényekhorgolópakommunista harcos, mellettük felejthetetlen mltáradatán éshirtőkalapjain. (Meg is fogadtuk
alak Káplán Géza, az ateista zsidó rabbi, későb- akkor szent eshivéssel,hogy mindig rninden febi Kína-utaző, a|<ttő|egy időben e|őször tanulleslegeset ki fogunk dobni későbbi saját |akátunk eszperantóul. A' házban mindenki zárkősunkból!) A másik éskézze|foghatóbboka ennek
zott éspasszív,ugyanakkor o|yan az egész,mint
a ,,majdnem felnőtt éleürek'' az volt,lrogy háregy ágáróház, ahol az emberek jönnek-mennek,
man laktuk a lakást Lacival,Idával éshármunk
kenyeret szelnek maguknak, leülnek a zangoéletkoraösszesen nem érteel a hewen évet.Lelki
rához ésvitatkoznak. Mikor a háboru kitörése
életkorunkpedig ennélis zsengébbvolt!
hazavetsldát ésÉvit Párizsból, akkor ktilönösen
Ida párizsi egyetemei tanulmányainak
Evi - Ida gyerekkori legjobb barátnője - volt
fé|beszakadtáva]hol ezt csiná|ta, ho| azt, időnúgy,mint az enyémaz Lg| éshogy ez az összeként állásban volt; Laci akkor még nem kezdte
szövődött barátnői kör mennyi féltékenységen
és váltakoző pártá|láson ment át közben, arról
lehetne beszélni.
játszottak,,enfant
[...] Ida es Évi gya|<ran
terrible''-t [fenegyereket], fogadásból végigmentek akorzón kötényben, miközben uborkát
ettek. Fő törekvésük Volt ,,épaterles bourgeois''
[a ,,polgárpukkasztás''], de közben a Robitsek
Zsuzsáékkis garzon lakásásbanmegbeszéltiikazt
is, hogy leheme megsziintetni a háborut végleg,
mellesleg a tüdőbajt éshogy mit tehetnek a nők
a l.l|ág megjavttásáért.Három éwel idősebbek
voltak, mint én; szabadok, előítélet-mentesek,
míg én naiv és koromhoz képest gyerekes, A Toldi utca 9. nafiainkban
Kiizleruények
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meg mostani szívós munkáját a hozzátapasztott
rnérnökségbőI valő kievezésreaz elvontabb, tudományosabb elfoglaltság tág vizein' ésmellékfoglalkozásként olvasott, tanult vagy zongorázott, amikor hazajött a Ganz gyárbő|, én
egyetemre jártam, Amikor éppennem sértettük
egymást vérig ldával a fiirdőszobában hagyott
holmik miatt, remektil élttink.Tavasztő| őszig a
hátsó, kertre néző nagy erkélyenlaktunk; 1943banJános rácsos ágyátis odaköltöztetdik ki. [...]
Amikor pedig kilenc hónapos volrt, t944. március 19-én- egy vasárnapi napon - akkor bejöttek a németek.
Mondom, vasárnapvolt. Kora défutánJános járőkája körül guggoltunk, mert figyeltük,
eléri-e a piros pelikánt. otthoni zöld szobám
sárga fiiggönyén besütött a nap' idillek idillje
vett körül: vasárnap, béke,tejszagu gyerek. Jön
Gárdos Magda: ,,Gyerekek, nem akarok rémhírterjesztílenni, de bejöttek a németek!''A testetlen szó mint súlyos bomba hullt közénk.
Plamm, kész.Vége'
A Horthy Miklós út 72-ben, ahol Weiss
Manciékon kivül csak mi fiatalok éltünk ésnem
volt házmester, atány|agkönnyen lehetett embereket bújtatrri.Amikor a németek bejöttek, már
elég régen nálunk laktak a ,,fiúk''.Négy fiatal,
húsz év körüli gyerek, szlovákiai menekiiltek.
Egyikük, a komorképű,derékDov, aki leghamarabb eltíínttőliink, egy szőtsem fudott magyarul.
A magas, vékony, gyermekien tiszta kélszemíí
Emánuel Diamant törte a mag'yart'míg Németh
Jancsi, azazLév ésBaruch kifogástalanul beszélték.Dov, Lév, Baruch mind felvett zsidó nevek.
Ezeka fiuk egy felvidékikvrrcán,cionista kollekúvábanvoltak,onnan menekiiltek szervezettcsoportokban, mikor Sz|ová]aát evalarálták, mármint zsidó szempontból. Micsoda erő a szewezettség!Vitech vagyBé|aRobinson volt a negye-

A Hotthy Miklős út 72. napjainkban
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dik fiú,Baruch polgári neve. [...] Ezeka fiuk jöttek el Szlovenszkóból mint mulya, alig érettségizett gyerekek, de pár hónap alatt tökéletes konspirátorok lettek' Lassan már semmi volt nekik
hamis papírokatszerezni, lepecsételtélelmiszerjegyet, érvényeskatonakönyvet. Akinek csak
tudtak, segítettekés- amennyire bujkálva lehet szélesköríí ag1táciőt fejtettek ki az ittenieknél,
hogy késziiljenekfel a németekbejövetelére.[...]
Egyszer egy igen rokonszenveslengyel mérnököt
hoztak e| hozzánk 7átogatőba, Herr Kirschnert.
Komolyan, csendesenbeszélt'Arra akart rávenni
minket, hogy építsiin}títokban a ház a|att egy
bunkert, aho| jőnéhány ember meghúzódhat.
Uristen! - hogy most csak úgy leálljunk a napi
élettel,ne járjak be az eg1retemre,ktildjük el a
Kispirost János mellől és fogjunk neki bunkert
építenilEztmég a mi szabad fantázifutksemtudde atta befogadni.[.'.] bunkeftnem építetrünk,
csaka
németek
kezdve,
hogy
pillanattól
tól a
ugyan bejöttek, mi új életetkezdttink. Nem törődttink semmit a tárgyainl{<al, csak papírszerzésselésbujkálási lehetőségekfelkutatásávalfoglalkoztunk. A házunk az uto|ső hetekben olyan
volt, mint egy főhadiszállás, ahol a kommandót a
tapaszta|tabbszlovák menekiiltek vették át'
Apámék az első összeköltöztetésekre feljöttek hozzánk, onnan azűjpesú gettóba, ahonnan elvitték őket a bldakalászi tég|agyárba.Innen eg.yenesenAuschwitzba vitt az út, nem is
iött vissza az ő korosztályukból ióformán senki.
Ági sziilei is ott maradt,É,d" elább teswérünkiil
adták az amúgy is annak számítő Agit, tudták,
hogy mi bujkálni kés2ülünk.Apámékat ma sem
tudni hogy, kiemelték vagy hűsz családdal és
Pesten csinálták végigaZ ostromot csillagos házban, gettóban, faIhoz áI|íwaa nyilasoktól, majd
megmenektilve;későbbJánossal, majd János nélktil, aki Szentlőrincen volt, így maradtak meg.
Mi június 30-án hagytuk el Pestet, mint utólag
kideriilt, eIőző naponvittékki az újpestizsidókat
atég|agyárba. J

*G. dr. Donáth Blanka,pszichológus.Budapesten
született- ma Budán é1-, de első elemistakorátóI |944-í9
Újpest volt az otthona,közege, pátriája.Nagy szeretettel
visszatanárairaéstársaira.A KanizsayDorottya
emlékezik
éretts
égi zett !9 39-b en.
L eányg1mnázi,,lmban
dr. Sipos
A 17' és18. oldalonláthatő fényképeket
Kornélkészítette.
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Még csak öt-hat éves lehettem' amikor megláttam a
szomszéd kertben egy vitorláző r epi|ő gépszárny-bo r dáját,
A 20 évesszomszéd bácsi elmesélte, hogy ez annak a gépnek a darabja,
amivel ő kényszer|eszá|Iást hajtott végre a
Hármashatár-hegyen. Biztos voltam benne,
hogy énis repülni fogok, de addig is modellezek. Ebből azttáncsakazutóbbi maradt. Teltek az évek, amikor már a Könyvesbe jártam,
két osztá|yársammal, B erzeiczy Gedeonnal
ésBaranyai Miklóssala gimnázium modellező
körében kezdttink el gépeket építeni. A kör
vezetője Zsigmond Zoltán,,Íe|ettünk két éwel
járó iskolatársunk volt. O később a közelkeleti országokban krrlturális attasé, majd
nagykövet lett. Berzevi czy Gida az alrJr.:or
roszszu| |tangző neve miatt sokáig gépkocsivezetőként dolgozott, később sikerült elvégeznie
az ewetemet, ésa váciHaiógyfu tervező-mérnökeként ment nyugdíjba. Szegény Baranyai
Miki híres szemész orvos-professzorunk,
1990-ben nary rábeszé|ésre Hawanban
MDF-es képviselő lett. Később máig sem tisztázódott körülmények kozott kiesett egy második emeleti erkélyről, éshosszú kómás állapot után meghalt, most bizonyáta az égben
repíti gépeit. Erettségink után a Mag5rar Pamutnál is megalakult egy repülő ésmodellező
kör. Es ha lrlár nem repülhettem' a Sportorvosi vizsgálat ugyanis kiderítette rólam, hogy
rejtett kancsalságom van' ésezért esetleg nem
ott landolnék, ahol keilene, nem kaptam meg
a repülési engedél1t. Maradt tehát a Pamutgyár model|ező köre, ahol elkezdtem igazibb
gépeket is építeni.Kora tavasztóI késő őszig
minden héten volt valamilyen versenytink.
Patai Misi bácsi óriási lelkesedéssel
fogta össze a társaságot ésharcolt ki részünkre
minden lehetőséget.Ez azéttis könnyebb volt
neki, mert a Pamutban .r'olt művezető, az ő
mííhelyében dolgozott az a Nagy Józsefné,
akiből később könnyííipari miniszter lett.
Mindenhol zöld utat kaptunk. Feilődött a kör,

Ktizlemérytek

ésegyütt jártunk repíteni a Magyar Pamut SC
ott repült az
igazi vitorIáző rcpi|őseivel'
aranykoszorús Fejér Miki, aki még modellezett is éssokszor eljött a mi rendezvényeinkre
is. Mi csak sóvárogva néztinkÍe| rá.
A modellező körben is voltak nag.y nevek. Ilyen volt Tóth Pista és Király miii. őt.
mindketten csodálatos szép gépeket építettek.
Király Misi még ráadásul g.yorsanis dolgozott.
Volt olyan versenytink, amin Misi olyan géppelindult, amelyik a verseny előtti nap éjje|én
készült el. Nem is ért el vele jó eredmén1.t,
mert eg.y gépet nemcsak szépre és jóra kell
építeni,be is kellett repíteni. Meg kellett tanítani repülni. Ezeket a berepítéseketa Fóti úton
túli réteken' a meg'yeri dombokon végeztük.
Itt építettés berepített gépemmel értem el a
budaörsi vá|ogató versenyen a legjobb időeredményemet és lettem ezüstkoszorúS model|ező. Kiutaztunk a mlada-bo|eszlávt w|ágbajnokságra is 1957-ben. Ez akkor vt|águtazást
jelentett.
Sok baráti kapcsolat alakult ki a model|ezőkközött.
Együtt járnk az országot versen1ről versenyre a Pamut-busszal, egytitt
iinnepeltiink, ha valamelyikíink jó eredményt
ért el. Patai Misi bácsi, Tóth Pista, aki később
ár.ért a hajómodellek építéséreés ebben a
kategóriában lett többszörös országos bajnok,
Kirá|y Misi, Fejér Miki, Lőricz Pufi, aki
az
NDK-s lányt vett feleségül és kiköltözött
akkori Kelet-Berlinbe, Dvorák Sanyi, al<taz
űszásthagyta abba a modellezésért, meg azért,
mert egyszer, pillangózás kőzben nem vette
észre,hogy már ott a medence vége.Néha a
|as Yigyáző is ott volt, akinek édesapjaa Lőrinc utcai iskolában volt tanár és ott vezetett
egy modellezőkört is, meg SomogyváriJóska,
akivel gyerekkori kapcsolatok is összefiíztek;
együtt építetrtink egy léglökéSes motort is'
arnely csak óriásikat durrant, de folyamatosan
nem mííködött, ésVörös Endre, a későbbi többszörös országos bajnok, meg Varga Jóska, aki
mint a Pamut fotósa örökítene meg versenyeinket.
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A klasszikus szabadon repülő gépekversenyében(ebben a kategóriában vannak vitorIázők, gumimotoros, robbanómotoros' villanymotoros és nag1myomású széndioxiddal üzemelő gépek,megvannakzárttérben - csarnokban, magas barlangban - repíthető konstrukciók) állította fel Tóth Pista is ésKirály Misi is
többórás időtatarn rekordját' Sokszor az őrákig repülő gépekel is vesztek.Ezért a későbbiekben úgy módosították a versenyeket, hogy
eg.ystartot csa! három percig mérnek, ésötször
kell startolni 'Igy az elérhető maximális idő ki|encszáz másodperc lehet. Holwerseny esetén
további Startokat kell végezni emelt másodpercekkel, amíg ki nem alakul avégső sorrend.
A modellező versenyeken sok érdekes
emberrel ta|á|koztam.Köztük volt fuzalai Lajos bácsi, aki már 1910-ben is építettrepülő
modellt; off volt Schwahulai Sándor, az e|ső
helikopter-modell épít6jemég a 10.es évekbőI, Hotváth Endre, a|a l962-ben több mint
50 év sikeres versenyzéssela háta mögött Paul
Tissanier Diplomát kapott (ez a díj a modellsport legnagyobb nemzetközi elismerése),meg
Tóth Imre, az 1957 -ben alakult Modell Kísérleti Intézet munkatársa, a nemzetközileg is elismert modell-motorok kifejlesztője, Pinkert
Gyrri és Cifra Lali, akik még ma is tanítják
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modellezni a gyerekeket, és közben építenek
is. Az 1980-as évekvégénengem is szerettek
volna visszacsábítani, de aztán hosszú gondolkodás után, fájő szívve|,nemet rnondtam. Egy
sok órai munkát,
szép ésjó modell elkészítése
és
kézügyességet
aerodinamikai ismereteket,
míivészihajlamot is igényel. Nem véletlenül
építettea legszebb műrepi.ilőket ordögh Laci,
^|o ^, Iparmíivészeti Főiskolán szeÍzett. diplomát. Benedek György, már a II. világháboru
előtt is neves versenyzővo|t, a forradalom után
azonban ,,nem kívánatos'' ember lett. Pedig ő
volt a maryaÍ modellezés egyik legnagyobb
alakja. Nemcsak csodálatos gépeket épített'
nemcsak csodálatos eredményeket ért el, de
benne, az a|á<ori friss gépészmérnökben a
modellezés elméleténekegyik me ga|apítő1átis
tisztelhettiik. Szélcsatornás kísérleteket végzetr, szárttyszeLvényeit nemcsak megr ajzo|ta,
hanem elméleti ésgyakorlati úton is kimérte.
Az ő szárnryprofiljaival nyertek versenyeket a Rőser testvérek,később Vörös Endre
is, aki még kis ugrabugraként a Pamutban
kezdett modellezni. Benedek Gyrrri indította
el Magyarországon a széndioxid motoros kategőtiát, miután 1990-ben visszakapta megérdemelt helyét a :maryar modellsportban.
1993 -ban nemzetközi Antonov -áíjja| jlta|i t.
mazták szár ny sz elvénye
.sze|vénye,
egy Jedelsky
É" .gy másik
fé!éreesktidtem, egy érdekesvonalúra, amely
is igényelt.A kíséra szokásostól eltérő építést
tudtam kibújni.
nem
|etező vegyészbőrömből
Ezze\ a gépemmellettem válogatott.
Azóta sok idő telt el. Elment már
Winkler LászIó, Rőser Norbert, Nagyiványi,
elment már Pataí Misi bácsi, Tóth Pistáról
csak annyit tudok, hogy sok versenlt nyert
rádiő-iránytású vitorlás hajó kategóriában,
Kirá|y Misiről, Dvorák Sanyiról még ennyit
sem. Néha még Somogywári Somesszal szoktunk álmodozni a régi szép időkÍől'
Ma ű1fiúk reptetik modellj eiket. Ezek a
gépek már e|őregyáttott, dobozokban félkészen vásárolható játékszerek. Elveszett ^ géptewezés élményeis. Pedig milyen nagy öröm
volt megrajzolni egy modellt, kiszerkeszteni a
szárnyszelvényeket és bejáranri a motorokat,
amelyek visszarúgtak, a légcsavarok elverték
az ujjainkat ésnéha a legrosszabti pillanatban
mondták azt,hogyi nyet. n
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A I(áp osztásnnegyeri lakótelep
története évszámok tiikrében, 3. tész

t,
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1999. március-április - Felűjítjákaz oratornyot.
1999. április 10., rnájus 8., iúnius 12. * ,,Fussegy
fáért,,névenfutóversenv zailik. A nevezési díjakataz önkormányzat az
MO-s körgyíírű'fásításiprogramjához haszná|ia fel.
1999. június 12. _ Elsőként kerül
megrendezésrea Káposztásmegyeri N"p
programsorozataz Andrásfi Gyula sétányon.
|999. október 2. - Unnepélyesenlerakjáka Bőröndös utca kanyaru|atánáI,a Kordován térrel szemben a leendő református
templom ésgyülekezet:ház alapkövét.Az iinnepségendr. HegedíísLóránt püspök hirdet
igét.
1999. október 29. _ Atadják az MO-s
autőpáIya2-es ésűj 2-es (2A) főutak kozotti
szakaszát.A körgyűrű észa|<l
szektorának első
3,5 km-es, M3-as avtőpáIyaésaz ílj 2-es út
közötti részeekkor már négyésfél hónapja
használható.
1999, december 16. - Az Ipari parkban a Levantex Szerviz Kk. számáraépítendő
n'T'Co Haszongépjármí1KereskedésésSzerviz épületének
alapkőletételitinnepségét
tartják.Ez az e|ső vá||a|kozásazIpari Parkban.
2000. február 29. _ AzAndrásfi Gr,'ula
sétányKósa Pál, az l956-os lJjpesti Forradalmi Bizottság kivégzett elnökének nevét
veszi fel.
2000. április 1. - Megnyílik a Rex KutyaotthonAlapíwány űj irodája a Külső Sz1Iá_
gyr út 104.alatt.
2000. április 4. _ ^z Eszak-pesti Ipari
Parkon áthaladó ,,I. szárnÍs'út''
neve Ipari park
utca lesz.
2000. május 4. _ Atadják a Farkaserdőben a tanösvénytésaz erdei iskolát.
2000. máius 9. _ A káposztásmegyeri
ügyfélszolgálatiiroda (KUSZD a Hajló utca
42-44-be költözik. Itt ülésezik a KáposztásKözleménvek

megyeri Településrészionkormányzat testülete is.
2000. máius - Megyeri Harangsző
címmelmegjelenik a Tulipán Hagyományőrző és Csa|ádővő Egyesület lapja 3000 példányban.
2000. október 1. - A Farkaserdőben
leteszik a Rex Kutyaotthon Napiwány szervezésébenépítendőBudapesti Allawédelmi és
Természetvédelmi
Kultúrpark alapkövét.
2001. március 9. _ ^Külső Szllágytűt
ésMegyeri útcsomópontjaközelében építendő önkorm ányzattlakások ünnepélyesa|apkőletételére
kerül sor.
zOOt. tlvasz - Megindul a Homoktövis utca menti űj|ak6házak építése
azInterestateRt. beruházásátban.Azutca délkeletio1da|ánkét21 lakásos,a Hargita utcában egy28
lakásos társasházépítése
kezdődik.
2001. iúnius 8. - Káposztásmegyeri
Napok keretébena Farkaserdőben fe|avatják
az etdei óvodát ésa Megglingen tesztpá|yát,
2oo1. augusztus 1. _ Az Oceán TY átalakul, Ujpest Te|evízió névenműködik tovább. SzerkesztőSégetovábbra is a Karinthy
Frigyes Altalános Művelődési Központban
(KFAMK) van.
2001. augusztus 27. _ E|ső adásával
jelentkezik az Ujpest TV.
2001. október 8. - A BKV dolgozói
buszjáratotindíta Szilas-patakésa Dunakeszi
déIihatárábanépülő bevásárlókö zpont között
,n{uchanktilönj árat'' jelzéssel.
2001. október 25. _ Megnyr.lik az
Auchan Tópart bevásárlókö zpont' Megközelítésére
e naptól a do|gozői járathelyett 1'25ös számmal kozlekedik autóbusz a Szilas-patak melletti végállomástól.
2oo|' ősz _ Megkezdődik a református
templom építése.
2oo2. február * Megindul a Külső
Szi|ág5nút ésHomoktövis utca sarkán a leendő jégcsarnokterületén a tereprendezési
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munka. Az intézménytaz Avantage 3 Kft.
építteti,tewezését
a Finta Stúdió, kivitelezéséta Contur-Bau cégvégzi.
2oo2. március 23. - Nemzetközi
Drogmege|őzési és Közlekedésbiztonsági
Programirodanllik a Bőröndös utca 2ó. földszintjén,az egykori oTP-fiók helyiségében.
2oa2 tavasz - Napraforgó Képességfe1|esztőKözpont nyílik a Megyeri ít226-ban
kiiszködő vagy sérült
a részképesség_zavarcal
kisgyermekekszámára,
2002 tavasz _ Megkezdődik az o ceánárok utca ésa Farkaserdő melletti terlileten a
KultúrBudapestiAll"t- ésTermészewédelmi
park kivitelezése,
2002 nyfu - Beköltöznek az első lakók
a Megyeri úti önkormányzatl bérlakásokba.
2oo2. augusztus 3I. _ Az Ujpesti Városnapok keretébenBesenyeiPéter motoros
műrepülő-világbajnok negyedórás repülőbemutatót tart, majd gépével|eszá||a Megyeri
úton.
2oo2. szeptember 1'. - Felavatják a
Fővárosi Szabó Ervin Könywtár Babits
Kön}'vtárát a volt Babits Könywesbolt LóverSenytérihelyiségeiben.
2oo2. szeptember 23. _ Lerakják az
AstraZenecajégcsarnokalapkovét.
2oo2,.október 14. - Ltadják a Farkaserdőben ,,az erdő gyümölcsei,, tlevíi'tanösvényt,az íj tűzrakó helyeket ésa padokat.
2oo2. október 15. _ Felavatjáka Megyeri út menténhízódő önkormányzaú bérlakások II. üteméneképületeit.Az ünnepélyes
átadása Megyeri ílt20l-203. számű'házbelső
önkormányzati
udvarán za1lik. Lz íj építésű
bérlakásokszámaezze| 240Iesz.

Epiilnek a Hajltí utca négemeletes(35, és37. sz.), illene
nyolcszintes (j 6- 3 8. sz.) lakőhózai 19 84-8 5.ben
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2003. március I-74. kőzott _ Lz
,,Evangéliumot Minden Otthonba'' Alapítvány támogatásána|a református ésa katolikus
közösség tagjai kopogtatrrak be a káposztásmegyeri otthonokba, megszólítva a lakókat. A
missziót dr. Tomka Ferenc katolikus, Zámbó
András református, Solymár Péter evangélikus ésTJjvári Ferenc baptista lelkész vezei.
2oo3. április 1. - A Bőrfestő utca 1-3.
ideigalatti ó0 férőhelyesbölcsőde mííködését
lenesen szüneteltetik.
2003, máius lq.- A Külső Szi|ág5nűt
1Oó-b.an fe|avatjákaz Qpesti Szlovák Kisebbségi Onkor lrlány zat Ir o dá1át.
2003. június 12. _Megnyílik az AstraZeneca Jégcsarnok.
2003. június 15. - A tanulók számának
csökkenése, valamint forráshiány miatt. bezár
a Szőny Iswán A]talános Iskoia kisiskolája. Az
épület diákkollégiumként funkcionál tovább.
- A Bőrfestő Ut, 2oo3. szeptember 1.
cai Altalános Iskola 12 évÍo|yamosgimnáziummá alakulva miíkódik tovább Csokonai VitézlvItháIy 12 ÉvfoIyamosGimnázium néven.
2003. október 15. - Uj közterületek
kapnak neYet az Ipari Fark teri.iletén:Almakerék utca, Ívesút, Kőrösbánya utca' Malomviz ntca, Marosújvár utca, Tenkefiirdő utca.
za0f . december 18. _ Uiabb utcákat
neveznek el 195ó-os kivégzett újpesti forradalmárokról: Gémes Jízsef utca, Koszterna
G1'ula utea, Somlyói Nagy Sándor utca.
2004. február 1. - A Káposztásmegyeren (óceánárok utca 7-ben) működő CsaIádsegítő SzolgáIat az (ljpestl Deák Ferenc
utca 93. szám a|á koltozik.

2oo4. iúnius 1. - Véglegbezár a

Bőrfestő utca 1-3.alattibölcsőde.
2oa+.június 26. _ IJ nnepélyeskeretek
közöttmegnyílik a BudapestiAllat- ésTermészetvédelmiKultúrpark,azaz az Nlatsziget.
2oo4, iúnius - Az Ujpesti Evangélikus
Gyülekezetmindenhónap első ésmásodikva.
sárnapjánistentiszteletettaft a Szentháromság templom kápo|nájá,ban'
2oo4. június - Káposztásmegyerre'áZ
,
Oceánárok :utca 7. szám aIá kö|tazlk az
Budapest Fővárosi IV. Kerületi
Áxrsz
Intézete.
2oo4. iúlius 1. - Lakótelepi rendőrség
Káposztásmegyeren.A
kezdi meg mííködését
Közlenlények

q

Farkasok KerékpárosSportegyesület(IFKE)
tagjai,|<t.'lrtelezője
az EPIT ZRt. ésaz Obudai
Zöldterüietépítő ésFenntartó Bt.
2006. október 23. _Há|aadó istentiszteletkeretébenkerül sor a féligkészreformátus
templom kétíj barangánakmegszentelésére.
2006. <rktóber- Elkészüla Megyeri út
ésa Homoktövis utca kereszteződésének
áta|akÍtása,
újkörforgalrni csomópont iön létre.
2006. október yége - Megszűnik a
xrÁmr-tan működő Ujp.* Te\ewziő.
2oo7. február - Megkezdődlk az
Aquaworld víziparadicsomépítése
az Ives út
2oo5.
szeptember
1.
Az éjszakai mentén.
,
14E jelű buszjárathelyetr a 914-es jfu a DéL_ ,
2007 nyár,_MegszűnikaSzőnylstván
pesti autóbtszgarázstől. Meghosszabbíwa,a Altalános Iskola.Epüle tében a továbbiakban az
Külső Sz1lágytútonát KáposztásmegyerII-ig, a|apíwányi Gyermekhá z Altalános Iskola,
Megyeri űtnáI|évővégállomásáigközlekedik.
Gimnázium ésSzaLá<épző
Iskola működik.
2005. november 29. - Az Ipari Park
z0o7. szeptember 3. - Megsziínik a
terüieténújközterületek kapnaknevet:Za|at- I24-es autőbuszjárat,Ezze| együtt a 125-ös
Í|a utca, Székelyszenttamásutca, Madéfalva I26-os, az eddig; I26-os pedig 126A je|zésse|
utca, Ermihály utca.
kozlekedik tovább.
2005. november _ A református
2oo7. október _ A nyári tulajdonostemplom irodája éslakrészehaszná|hatőá||a- vá|tást követően ,Jég és RendezvényCentpotba kerül, a kisebb csoportos foglalkozások rum'' névenismétfogadja|átogatőit akáposzis itt zaj|anak.A vasárnapi istentiszteleteket tásmegyeri jégcsarnok.Az intézménymát
azonban továbbra is a Közössési Házban
nem csak a jeges sportok számára ad otthont,
tartják'
hanem egyébprogramolg koncertek megren2005. december _ A lakótelepéletével dezésére
is sor kerül. Falain belül jegyirodais
kapcsolatoskozérdekűinformációk az Inter- megkezdimííködését.
neten is elérhetőka kaposztasmegyer.lap.hu
20o7 rnásodik félév_ A volt tréler út
címenmííködő linkgyííjtemény
segítségévei. Megyeri út (Csíksomlyó utca 2/I.A.) és
2006. március - Terület-e|őkészítés- Koszterna Gy'ula utca közötti megmaradtszasel,fakitermeléssel
meskezdődikaz MO-ás híd kaszát sétáIőűttá a|a|<tják át. A' tég1 úttest
ésahozzáYezető autó;t építése.
melléújutcai lámpákat helyeznek.
2006. máius 2. - Az Ipari Parkban ta2008. március ,'3. _ ,,Uj város szülálható Za|aan utca neve megváItozik, ez:ltán letett..' Káposztásmegyer25 é.r,'e
képekben''
óradna utcának hí'ák.
címmelfotó ésdokumentum kiállítás nyílik a
2006. nyát _ Az Európai Uruő e|őírá- Közösségi Házban, A megnyitót követően lesainak megfelelően Íeliljít1ák
a Sárpatak utca vetítikPaulus Alajos
város születik'' című,
"Uj
1-3.,a Bőröndös utca Ia-22. ésa Járműtelep 1987-ben készült filmjét,
mely Káposztásutca 7. e|őtt játszőtereket.
megyersztiletésének
egyik legfőbb képidoku2006. október eleie _ Döntés sztiletik mentuma. Atár|at hivatalos zárónapja_ aIaazM}-áskary5nirű' építés
a|attá||ó északiDukótelep alapkőletéte|ének
25. évfordulója _
na-hídjánakelnevezésérő|.
AZ építmény
a Memárcius28. tr
gyeri híd nevet kapja.
2006. október 14. - Megnyílik a KáposztásmegyeriKerékpáros Park az oceánszerző ezúton mond köszönetet Iványiné
árok.utca ésa Szilas-patakközött, a Farkas- Konrád "A.
Gize|Iának, Iványi Jánosnak, Mészáros Feerdő utca torkolata közelében.A pálya terve- rencnek és Szöllósy Marianne-nak az aÍLyagösszeállítázői Csontos Csaba ésBódi Tamás, az lJjpesti sában éskiegészítésébennyújtott segítségéért.
Budapesti Rendőr-főkapitányság húsz fővel
növeli meg a járőrtjk|étszámát.
2oo4 nyár vége . Káposztásmegyer IIőn átadás e|őtt á|| az ,TJj negyed'' elnevezésű
130 lakásos épületegyüttes a jégcsarnok-Ktilső Szi|ágyt út_Megyeri út által határolt területen, valamint a ,,Flomoktövis lakópark'' a
Homoktövis utca délkeleti oldalán.
2005 nyár - Q tulajdonos
működteti a káposztásmegyeri
jégcsarnokot, amely,,Budapesti Koriközpont''
néven
üzemel tovább.
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Babits ésArany
jelent meg együtt. A szonettek első tételét,
az ittközö|t verset a Nyugat 1910. január 1iei számahozta. A költeménybő| a kortársak
Ady-ellenes támadást olvastak ki; sőt maga
Ady is' aki megpróbálta megakadá|yozni a
költemény Nyugat-beli közlését. Az eredeirodalkedéIyéhez
s e rokonságérzetad;.ameg
_
mi ítéIkezéseinek
öntudadan a|apját,, írja tiben szereplő ,,Hunyt mesterem'' helyett a
Babits 1910 őszén a két koltőről írott ta- felütést Babits többes szám e|ső szemé|yíi
nulmányában. A 19-20. század fordulóján a|akra vá|toztatta, amellyel mfu egy rejtett
dúló Petőfi-kultusz idejénnem kérdés,hogy kincsek ÍeItárására kész íj nemzedék nevében beszél.
Babits a kisebbségnevében szőIítjaAranyt
Tanulmányok, versek, esszék Sora
húnytmesterének.
A vers a fogarasi ,,számíizetés,, bizonyítja, ho gy az Arany-hagyo mány B abits
második évében,1909 őszén született, egy a pá|y á1akezdetétő| fo gva tu d atosan váll alta. A
három szonettből á|Iő szőveg első darab- felvállalt hagyomány melletti kiállás büszke
manífesztáciőja ez a szonett is.
iaként.A három vers a költő életébennem
Petőfi ésArany ,,oly hatalmas
és végletes két szembenálló
tipusa a mawaÍ léleknek,
hogy valamelyikét mindenikiink közelállónak érzía mag'a

BngIrs MIHÁrv

AranyJánoshoz
(Eg megz&aaft uer,selőa XX. században)
Hunyt mestertink! tehozzád szá|| az ének:
ládd, léha gáncsok lantom elborítják
s mint gyermek hogyha idegenbe szidják
édesapjáhozpanaszkodni tér meg:
ú,gyhozzád én.E nemzedékszemének
gyenge e láng, bfu űj olajak szitják:
cintányérral mulatnak már a szitq,ák
s rejtett kincset sejteni rá nem érnek.
S kiáltanak Nincs benne úiz, sem érzés!
nem takart seb kell, inkább festett vérzés|
ésjönnek azúj|antosok sereggel,
sebes szavakkal éshangos sebekkel:
eg.ysem tudja mit mond, de szóra bátor,
magát mutatni hősi gladiátor.

(1e10)
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Szőny rswán
Ujpesthez az e|lrrí|t másfél
évszázadban számos festőmíívészkötődött. A Baross utcában mííterme volt Lotz Károlr'nak. alkotott városunkban
Derkovits Gy'ula, itt élt és festett PáI|ya
Celesztin. Valamennyien máshol születtek,
életiik válas ztott. színtetevolt lJjpest. A kivétel
Szőnyi István. Újp..t"'', a Deál Ferenc utca
23-ban látta meg a napvilágot, 1894. január
I7-én. SzúIőházán ma emléktábla áI|,.É|e_
tének csak rövid
szakasza, kora ifiúsága
kötődik a városhoz.
Az elemi iskolában a tanító felfigyelt
tehetséges diákjára. Szőryn visszaemlékezése
szerint: ,,Mikor sor került az e|ső rajzórára, az
óra alatti működésemnek váratlan ésmeglepő
eredményelett. A tanítő úr [...] az első padot
az abIak és a katedra közé hűzta, ahol a
legjobb volt a világít6,s.Engem oda ültetetett.
Minden reggel első dolga volt, hogy ahozott
tár gy akbőI szépb eállít ást r endezzen számomra, amit én a tanítás befejeztéig nagy éIvezette|, legjobb tudásom szerint lefestet-

Pátzay PáI szobrászmíívész révén ismerte meg későbbi feleségét.A friss házasok
Í924-ben Zebegénybe költöztek, egy hangulatos villaépiiletbe' Aházatnyaralóként tartotta fenn Szőnyl,Iswán ap6sa, Bartóky JőzseÍ,
aki nemcsak államtitkár volt, de állatmese íróként is jó nevet szeÍzettmagának. Hamarosan
me gszülete tt a házaspár |<lslánya, Zsuzsanna,
aki később édesapjának gyermekmodelljévé
vált. A család boldog harmóniában élt.
A zebegényi ház és a Dunakanyar
varázs|atos tája ettő| kezdve Szőnylr teremtő
szellemének ihlető kórnyezetévé váIt, A ház
mögött óriási kert terült el, két dombbal,
fen1rvessel, réttel és kaszáIőval' A kis falu
kimeríthetetlen témát biztosított a festő-

tem.tt

Középiskolai tanulmányait a híres
Markó ltcai Íőreál iskolában folr,tatta.ahol
legkedvesebb tanára Földessy G1'ula, Ady
baúga ésverseinek sajtó a|á rendezője volt.
1'913-tó| a Képzőmíivészeti
Főiskolán tanult,
Ferenczy Károly és Réti Iswán novendékeként. 1914 nyarán jutott e| eIőször Nagybányára,az ottani nevesfestőakadémiára.
Az ezt
követő néhányévmeghatározó volt míívészi
érése
ésfejlődéseszempontjából.
A világháború'őt sem kerülte el. A
fronton derekasan helytállt, Íőhadnagyi
rangig vitte. Tüdőlövését követően leszerelték,de sebesülésének
következményeitegy
életenát üselte. A háboru végéremár önálló
művésznek számíton..Korai képeit markáns
expresszivitás és konstruktivista stílusjegyek
jellemezték.I924-ben önálló kiállítássaljelentkezett.Az Ernst Múzeumban megrendezen.tárlatahamar ismerttétette nevét.
Hír.esújpestiek
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míivész ecsetje számára, Az e|ső itt töitött
évek meghatároző aikotása a bruegheli karaktemetéscímű kép (1928)' ami
terí3,Zebegényi
Szőnyt Iswán talán legismertebb festménye.
Az alkotás kétszer is vevőre taláIt, de a
míigyíijtők feleségei visszaktildték a festőnek
azza1,,hogy nem laknak együtt egy fekete koporsóval. Igy lett a kép Szőn1"inétulajdona.

t929-ben a míivész ősztöndíjasként Rómába utazhatott. N*gy lelkesedéssel
kereste fel az antik és
reneszánsz tereket, de

amint megfogalmazta _ Róma ,,nem keltett''
benne ,,visszhangot''. A több évre tervezett
tanulmányút így mindössze négy hónapra rövidült. Szőny István visszatért Zebegénybe,
aho| az őt megérintő témák, a táj és a benne
é1őemberek várták, A művész irigylésre méltó
idillben alkotott. Reggeli után, ha jő idő vo|t,
felballagott a kertbe, ott festett ebédig.
Délben hazasétá|t ebédelni, majd rövid
pihenőt követően ű1ra a kertben festett.
Felelevenített egY már-már feledésbe rnerült
festőtechnikát, a tojástemperát. Festékeit
maga porította, keverte. Az éveksorán míítermében tökélyre fejlesztette rézmetszéstudását.
A kis falu, a festő hajléka idővei zarándokhellyé vált. Megfordult itt Bernáth Aurél,
Aba-Novák Vilmos, Vass Elemér és Patkó
János is, hogy csak a legfontosabb pályaváIt az
társakat említsük' Hagyománnyá
augusztusi Szent Iswán nap megünneplése, a
vendéglátó festőművész barátt körben történő
köszöntése.
Újpesttel kevéskapcsolata maradt, azis
jobbára csak személyi kötődés v oIt. Láto gatója
volt ZebegénÉen Derkovits Gyula és Berda
JózseÍ is, akinek Szőnyi az 1950-es években
egyik támogatója volt.
Szőnyi nem csak míivész..pedagógus is
v o|t. 192 5-tő| a B elvár osi Szab adiskolában oktatott' majd l937-ben kinevezték a Képzőmíívészeti Főiskola festő-tanárának' Kétlaki
életet élt, csak héwégeken tért haza Zebegénybe. Taníwá,nyait egyszerű szavakkal
oktatta: ,,Fiam, bízzon csak mindig tehetsé-s.ében.Enélktil nincs művészi munka''.
A második világháboru mély érzéseket
váltott ki belőle. Bajcsy _Zsilinszky Endrével,

26

Úir"r'm

Tildy Zo|tánna|és Illyés Gy'ulával egytitt tagja
lett a háboruellenes nemzeti ftiggedenségi
fórumnak, a Történelmi Emlékbizottságnak.
A saját eszközeivel kárhoztatta az értelmeden
harcot. I943-ben megfestette a Kerti pad című képét.A' Íértyárbantsző festrnény a i|ág
borzalmaitól elvonuló {estő magányát is szimboIizá|ja.
A háborút követő baloldali fordulat új
kultúrpolitikát hozott. A hatalom olyan
művészeket keresett, akik a nép közül valók,
témáikata nép köréből merítik. Szőnyt Iswánt
is a támogatott festőmíivészek kazé akarták
sorolni. 1949 -ben Kossuth-díjjal tüntették ki.
Szuverén szellemiség lévén,Szőnyi nem vált a
Rákosi-rendszer lkonjává. Nem sikerült
ráerőltetni a kor jellemző stíIusát..a szocialista
realizmust sem. Egyedi hangvételét,je1le gzetes ecsetkeZeiésétme gőrizte. Me grendelésre készült munkái, mint például a csepeli
postapalota szekkója, színfoltok a kor hasonló
alkotásai között, Az elismerések így sem
maradtak e|: L952-ben Erdemes míivész,négy
éwel később Kiváló míivészcímet kapott.
1958-ban újra eljutott Rómába. Az
ifjúkori bérrító varázslat ezíttaI megtört.
Szőnyi Iswán lelkesen festette a napfényes
Itá|iát, a mediterrán színek elevenedtek meg
kedvelt témá)a |ett
pa|ettáján. Kiilönösen
Fiumicino, egy kicsiny ha|ászfahl a Tevere
torkolatánál.
Ekkorra azonban már elhatalmasodott
rajta tüdőbaja. I960-ban, utolsó o|aszországi
tartízkodása idején, csaIádja és barátal,
gyönyörű műtermet építtettekszámára Zebegényben. A festő azonban ezt már nem
hasznáIhatta, 19ó0. augusztls 20-án még
megünnepelték névnapját, de az összejövetelnek már búcsú hangulata va|t. Tíz nappal
később hait meg.
Zebegényben alussza örök áImát, az
ottani kis temetóben, ahol legismertebb
képénekalapélményeérte őt egykoron'
Ujpesten szívesen emlékeznek meg a
város híres fiáről. Sztiletésének 100. évfordu|ójfua az]rJjpesti Városvédő Kör koszorúzássaI egybekötott ünnepséget szeÍYezett
szuIőháza e\őtt. I995-ben az azóta megszíint
LatJr.oző utcai áitalános iskoia az ő nevétvette
fel. Az épületen dombormúvíí, arcképes
Szőnyi-portrét helyeztek ei.

Hír.esajpestiek

Zebegényi
részlet'1935_36

Zebegény, ahol Szőnyi
Iswán alkotó évtizedeket
t<iltött el' árpádkori település. A középkorban
Nmásnak hívott falut a
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A festő letelepedésekor már á||t Zebegény jelképe éslegnevezetesebb műemléke,
a Havas-Boldogasszony Plébánia. A római
katolikus templom Kós Károly, az erdéIy
polihisztor grafikusművész, író ésépítészelső
jelentős munkája. Kós 1908-ban publikálta a
Pécsváradtól délre ÍeWő Zebegény (ma
Szebény) községben fennállott bencés apáttemplom terveit a Magyar Iparművészet cím(t
ság birtoko|ta, ezétt idővel a Duna menti
szaklapban. A kóvetkező évben fel is épült a
község is ezt a nevet vette fel. Szent Benedek
templom, bár a torony eredeti rajzaitJánsz|q
szerzeteseinek fontos szerepe volt a környék
Béla módosította. A magyaros szecesszió jeéletében,itteni monostorukat még rV. Béla
gyeit hordozó épület kalotaszegi motíl'ualapította.
mokkal díszített. Belső bútorzata is Kós terAladár
A falut fekvése ésa folyam közelsége a
vezése, festrnényeit Körösfői-Kriesch
1'9. századra kedvelt üdülőhellyé tette. A
vezetésévelaz lparművészeti Főiskola növenDuna itt szorul be a Börzsöny és a Visegrádékeikészítették.
nyaranta volt
Zebegény különösen
di-hegység kőzé, Íestői völgyben tör magának utat. A szobi vasútvonal megépülésével hangos" A két háború kclzött itt működött a
budapesti Gyermektelep Egyesület egyik
a táj a fővárosból könnyen megközelíthetővé
nyári tábon. Szőnyt festményeinek visszavá|t.
visszatétő
témája volt a vízpartonhancűroző
Mikor Szőnyt Iswán ide költözött,
a
falucska lakossága nem érte e| az ezer f.ót. A
gyermekcsapat.
1967-ben nyít meg a Zebegén1t Szőn1n
vasút mellett posta éstávíróhivatal biztosították a kapcsolatot a ktilvilággal.
István Emlélonúzeum. a mílvészlakóházában. j
Kitekintés
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Nem szabad nagyon belemélyedni abajokba,
attől nem lesz iobb, csak rosszabb
Szőnyi Zsazsa, Szőnyt Iswán
festőművész|ánya |924. okt6ber 2-án született Budapesten. Eddigi élettörténetéta
Roma summus amor (Cs.

Szabó LászIőva| való levelezése),a Vándor és
idegen (Márai 1evelek-emlékek)' a Triznyakocsma és a Római tetasz című könyvekben
írta le. 1999-ben Ciampi olasz államelnök a
Kóztársasági Érdemrená parancsnoki fokozatának aranykeresztjét adományozta Szőnyi
Zsuzsának dz olasz_magyar kulturkapcsolatok
ápolásában szerzett érdemeiért.
_ Zsuzsa űsszlny, kér,em,mond,jonnébány
naládjóríl!
szőt édesapjtíről,
.
- Edesapám 1894-ben született Ujpesten. Szülőh áza a DeákFerenc utcában van' ma
emléktábla jelöti a helyet. Gyermekéveiről
nem sokat tudok, de rövid ideig bizonyosan
ott éltek. Nagyapám vasúti hivatalnok,volt,
gyakran került más állomáshelyre. Edesapámat az 1"9l4-es háboru alatt behívták kato.
nának. Festészetet előbb Ferenczy Kfuolryná|,
majd a háboru után a KépzőmíivészetiFőiskolán Réti Iswánnál tanult. ot nagyon szerette'

A Szőnyi család1926-ban
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stílusában is nagyon nagy hatással volt rá.
Közben egy festészetiszabadiskolábantanított, hogy valamilyen jövedelme is legyen.
Úgy emlékszem,itt ismerte meg édesany.ámat
is, ÉartókyMelindát. Anyai nagyapámaFöld.
művelésiMinisztériumban volt államtitkár, s
nagyon szefetteZebegény,Itt vctt egy kis házat, me|yet Kós Károly építészalakiton' át,
Egyébkéntő építeneott a templomot is. Igy
t.órtitt abbaszépsváb faluba kéterdélyistíusú
épület.Apámnak nag.yonkevésjövedelme volt
s nagyapámnekik adta aházat, éljenek
"kko',
ott. Boldogan éltek,a nary kertben megtermett majdnemminden. Sziiletésemtőlkezdve
teljesen ott rendezkedtekbe. Ocsém,Péter
követett. A gondok akkor kökétér,'velkésőbb
vetkeztek.mikor elértükaz iskolás kort. Zebegényakkoriban olyan kis falu volt, hogy a óL2 évesgyerekek egy osztá|yba jártak, még a
vonat '"m állt meg. A szüleim azt mondták,
valami kis nevelés,ösztönzés kell a gyerekeknek, ígyjött ismétszóba Budapest'Találtak is
egy lakást, melÉez mííteremis tartozott, a
VTII. k .til.t Baross"stca21-benaz V. emeleten. A lakásunkhoztartoző hatalmasműterem
apám szabadiskolátnyitott.
egy részében
- Milyenek uoltaka Zebegényi
éuek?
- Nekem mint gyereknek olYan volt,
mintha a Paradicsombanlennék.Két évesvoltam, mikor megszületettaz öcsém.Jó időben
anyámreggelfelöltöztetett, s kitett a verandá,^, Ké, rá".ya"t. voit, ők vtgyáztak rám. Úgy
nőttem fel a kertben mint egy vadóc. Sokat
jártunk családostul a Dunára, csónalcáztunk,
furödtiink. Azt hiszem, akinek ilyen élete
lehetett gyerekkorában,boldog ember. Egész
életembenigyekszem jókedvííenélni,a bajokat sem tracikusan felfoqni. Nem szabadnagyon belemélyedni a bajokba, attól nem lesz
jobb,csakrosszabb.
_ De aégelett az ar.anyéletnek,
legalábbis
a
döntiittek
mellen
iskola
Melyik
az iskolaidőben.
szülők?

Interjri

- Ocsémmel együtt a Mária
Terézia téri (ma: Horváth Mihály tér) úg1mevezett Mintaiskolába (ma: Fazekas Mihály
Gyakorló Iskola) járnrnk. Végül a Veres Pálné Gimnáziumban érettségiztem, Péter pedig a Trefort utcában.
_ Mennyir,e uáltoztatta meg életüketn bóborúsidőszak?
_ Apámnak sok ismerőse volt, a zsidóiildözések alatt sokszor segítettenövendékeit ésa
tőle képetvá sár|6kat,kepgÉ1toket.A műterme
melletti mosdót laboratóriumnak rendezte be,
itt hamisított résztikrekeresztleveleket ésmenleveleket, mindent, amire sziikségvolt. Eredetileg kémikusnak készült,nem festőnek, pontosan tudta, mivel lehet az eredeti tintát kiszedni
apapírbőI, s hogyan lehet oda más szöveget beírni. Ezeket aztán az öcsém vagy más ismerősök
vitték szét a városban a leendő trrlajdonosokhoz. Nagyon sok embert megmentettek így.
De a háboru a|att.a műtermet is átalakítottuk.
itt többen rejtőztek e| az i|dőztetés elől.
_ Szépelisnleréstkaptak az utőkortől azok,
akik ilyen éleneszélyes
manklít uóllaltak azokban
az időkben.
- 1984-ben az egészcsalád kapott Yad
Vashem kitiintetést. Jelentős elismerés ért
mindnyájunkat a közelmúltban is, mert a Böszörményi úton felállított emléktáblán mindannyian név szerint szerepelünk a zsidómentők között, apám, anyám, Péter, Jolán nevíí
félteswérem és én. Jo|án apám korábbi kapcsolatából született nővérünk volt.
_ Úg tudom öccsétkoruínehesztette.
- Sajnos 18 éveskorában meghdt. ő
szaladgá|t állandóan a városban ésvitte szét a
hamis ígazoIásokat, s a nyilasok végül is kifigy*elték'A svéd követségre kellett bemenekiilnie, ott talált védelmet, szerelmével, egy
zsidó kislánnyal együtt. Egy-másfél évig éltek
ott, de agyhártyagyulladást kapott, ésa győgyszerhiány miatt nem maradt életben.
_ A háboni a tragédián túl anyagi kór,okat
is okozotta csnlódnak?
- A házunkat az Ostrom a|att|ebombázták, az épület úgy megsérült, hogy azY, emelet a II.-ra esettvissza.Mindenünk odaveszen.
Néhány képet a romok alól sikerült kimenteni, többek között a Zebegény temetés címűt
is. Rongyokban került elő, s egy restaurátor
Interjú

hozta rendbe, olyan jól sikerült, hogy apám
azt mondta: ,Jotrb, mint az eredeti".
- S az ön életehogyan alakult?
- Nehezen végezteme| a g1mnáziumot.
,30-as
A
évekvégénerős német hatás uralkodott az oktatásban is. A tanterv ennek megfelelően alakult. Ady Endrét például abszolút
semmibe vették' részeges, félig bolond emb ern ek b éIye gezték'erkö lcsi fertőnek. Fels zó laltam, hogy egészenmást hallottam otthon a
szüleimtőI, Ady a legnagyobb kö|tő, és rá
büszkének kellene lerrni, nem úgy tárgya|ni,
ahogy itt' Ki akartak .g'i.
Szüleim |átták,
lehet
ezzel a gyerekkel bírni". 17 éves
,,nem
koromban magántanuló lettem, s így érettségiztem' Az ELTE bölcsészkarán magyar-francia szaha iratkoztam be. Két híres professzorom is volt, magyar szakon Horváth János,
francián.Eckhardt Sándor tanított. Mint a
flata||ányoká|ta|ában sokatbáloztam én is. A
Vigadóban mérnökbál, jogászbáI, közgazdászbál szinte egymást érték,nem éreztiik a háborút, messze volt a front. Jöttek haza a ftata|
karpaszományosot, rrary táncolások, mulatozások zaj|ottak. Igy ismertem meg jövendő
férjemet, Triznya Máqást. Rendhagyó fiatalnak számított ő is, mindenképpen festő akart
lenni, de apja közgazdaság1 pá|yára ktildte. B eiratkozott uwan, de cé|játnenr adta fel. Megtudta, hogy barátja ismer engem' mondta neki, ennek a r'aw festőnek a|ányáva| meg kell
ismerkednie. Na, jó mondta Laci barátom,
bemutatlak neki. Az operában a sziinetben találkoztunk. Rögtön észrevettem, hogy rémes
alak, darlingos dobozból - akkor ez e|őke|ő
cigaretta volt _ egy ócska Szimphoniát vesz
eIő, ésazt szíia. Megkérdeztem: mondja, maga miért szív darlingos dobozból Szimphoniát? Nagyon dühös |ett, azt gondolta, ezt a
nőt megfojtom... Persze másnap már telefonált, hogy Szeretne velem találkozni, de kérettem magam, nem értem rá. Később aztán őriási szerelem lett belőle, nagy séták,beszélgetések, fr|ozofá|gatások. Rcividesen odament
anyámhoz, ésmegkérte a kezem. Mire any.ám
megkérdezte, hogy egyetemisták lévénmiből
akar.rnk megélni. N"gy sóhajtozás vo|t a válasz. Anyám azt mondta, újból je|enrkezzen,
ha már ledoktorált. N"gy szomorúság következett. 1943 vo|t, jöaek a bombázások. Azt
mondtam a szüleimnek, úgyis meghalunk, er-
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re a kisidőre ne legyiink boldogok? Feleségtil
megyek Túznya Máqráshoz! 1944. március
I9-én volt az esktivő. Egy rokonunk a Duna
felső folyás ánáI Iakott, telefonált is, gyerekek
itt jönnek a német tankok, most akartok eskÍivőt tartani? Mondtuk' már megrendeltiik az
ebédet a Ritzben. A piarista kápolnában volt
az esktivő, M"t}o egyik tanára adott össze bennünket. Nászútról szó sem lehetett, de gondoltuk a Golf Szá||őba megyünk a Svábhegyszobát, ám másnap reggel
re' Kivettiink
"gy
kopogtattak, hogy itt van a német főhadiszáIIás, azonnal menjtink innen! Igy kezdődött a
házasság.., Szüleink vettek egy kis lakást a
Igazunk lett,
Villányi úton, odaköltöztiink.
életben maradtunk ug.yan' de alig. Az ostrom
aIatta legveszélyesebbhelyen laktunk. AMargit Intézetből hordtuk a vizet, mert csak ott
volt, és két hónapig pincében laktunk. Mikor
végre kimehettünk, elsó kérdéssévált, vajon
mi történt a sziilőkkel? Pesten maradtak a Baross utcában. Híd nem volt, hogy jutunk át?
Végtil a Manci hídon sikerült átjutnunk.
_ A bóboru utón lassan stabilizólódott nz
élet.Hol talált nyugalmat a nalód?
- Apámék ott maradtak a II. emeleten,
aztánjött a rendelet, hogy a nagyobb lakásokat társbérletté alal<ttják,s egy ka|auznő került
oda családjával. Szűkké vá|t a lakás, mert három szoba volt összesen, íW végleg kiköltöztek Zebegénybe. AnyagiIag már stabilizálódtak, hiszen I937-tőI a főiskolán is tanított
édesapám, több képét is megvásárolták,
munkáia nvomán kezdett híres ember lenni.
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Zebegényből minden héten eryszeÍ jártbe tanítani az iskolába. Egészen l948.tg a lehetőségekhez képest viszonylag normális életet
éltünk mi is a Villányi úton. A választásokon
o/o Szay&Zatotkapmég a kommunisták 16.9
tak, de utána elszabadult a pokol. Ugy döntöttiink, kimegyünk kiilföldre. A szülők is mondták, ti még fiatalok vag1tok, új életet tudtok
kezdeni.
_ Az elhatóroztísmegszületett, megualósítani azonbanneru aolt egszeríí'..
- Persze, nem volt egyszer(r. Embercsempésztkellett találni, végül akadt segítőnk,
aki megmondta, hová tiljünk a vonatra, hogy
az e||enőrzésenne akadjunk fel, éseljutotnrnk
Sopronig' Sopronban megyünk azutcán, skét
biciklis rendőr megállít, maguk hova mennek?
Azonnal bevittek, e|őször ott a várbörtönben
voltunk, maid később Szombath el1re az N'_
lamvédelmi Hatóság helyiségébe szállítottak
át. Borza|mas volt. Zsűfolásig telt börtön,
százezrek akartak kimenni az országből. Szerencsénk volt, ugyanis Matyi apjának cipőüzlete volt a Váci utcában, s bőrnagykereskedése a Paulay Ede utcában. Matyi eIőzőleg
óvatosságból minden dunántúli cipésznek
ktildott ew-egy |eve|ező|apot, hogy körutra
indul s vtsz néhány bőrmintát bemutatni. Az
államvédelmisek meg is találták a táskájában,
Így ''"* tudták bizonyítani, hosy mi ki akartunk szökni. Egy hónap után polgári bírőságra
kerülttink, rögtön fölmentettek. Miután viszszatértünk Pestre, elhatároztuk, hogy most
már mindenképpen kimegytink' mert kózelrő|
látnrk, milyen állapotok uralkodnak. A második kísérlet sem sikerült. Végtil találtunk
egy szombathelyi családot, akik segítettek.
Egy nagyon ügyes menyecske szewezte, ítgy
mentíink, mintha esk[ivőre érkeznénk, aján.
dékot is vittünk, az eskivő is valóságos volt.
Az egész család kimenekítéssel foglalkozott
kiilonböző teIepüléseken.Az egyik éppenZalalövőn, végül is ők vittek minket át ahatáron
1949 febrúrjában' Grazba kerültünk, ismerőseink lakak ott, ők segítettek tovább.
_ Előre eldöntiitték melyik orszógban kíaónnak élni? Nem fogudott minden orszóg nxenekülteket akkor sent,.
Mindenképpen tovább akartunk
menni, e\őszot Angliát vettük tervbe. A férjem
jól beszéltangolul, kétnyarat töltött az exeteri

Inte(ú

eg'yetemen. Vég1il oIaszországba mentiink,
bár nagyon nehéz volt, mert senkit nem engedtek be. Az európai országokmind tiltakoztak a magyar menekiiltek ellen. Korda Vince
díszlettervező,Korda Sándor öccse annak idején apámmal tanult a főiskolán, ő segített,
hogy Rómába kerülhessünk. 1949. július 25én érkezttink az o|asz fővárosba. Férjem a Cinecittá-ban kapott díszletfestői állást. De Sica
akkor kezdte forgatni a Csoda Milánóban című filmet, az o|asz fr|mgyártás nem volt még
képes bizonyos trtikkök elkészítésére.
A ren_
dező hivatott egy amerikait, aki segített, de
nem tudtak eg1.rnásnyelvén, szerencsérekéznél volt a{érjem, ő tolmácsolt, illewe rajzokat
készített az amer1kai elképzel ések ő|. Két-há_
rom hónap múlva, ahogy már lenni szokott, az
amerikai összeveszett az olasz rendezővel és
Ilazaltazott, s így Matyira maradt a film befejezése. Olyan jól sikerült, hogy 1953-ban
meghívták ew nary filmlaboratőrhlmba, 25
évután onnan ment nyugdí;ba. Nagy boldogságára eközben ;.utottideje festeni. Több kiállítása is vo|t, 1977 -ben a Dante Alighieri képzőmí3vészetidíj aranyérmétkapta meg Olaszországban, I992-ben Pro Cultura }Iungarica
kitiintetést kapott posztumusz a magyar Mí3.
velődési és Közokatási Miniszteftő| az oinszma w at Lrrlturális kapcsolatok áp o|ásáért,
_ Rőmóban meEaláltók a helyüket, de ittbon a bezártstígtoaább élt'Hogan sikeriilt tartani a szijlőkkel kapcsolatot?
- Folyamatosan leveleztiink. Ezt a levelezést adja most Lo a zebegényimúzeum.
_ Személyesenmikol. talólkozhnttak elősziir?
_ 1956 elejéntudott a két mama kijönnihozzánk. 1957 őszén jöhetett ki apám először. A vonat lépcsőjénállva mondta: Gyerekek, mi a pokolból jövtink' Két hónapig volt
nálunk. Sok ismerőssel találko zhatott., Korda
Vince is eljött hozzá Angliából. Másodszor
1959 novemberében látogattak meg szüleim.
Édesapámfe1szabadult"',h,t.tt esőben, napsütésben. sok vázlatot készített Fiumicino
körnÉkén. Hazatérése után ezek lado|gozásaiból nagy bá|Iítást tervezett. Sajnos az e|ső
világháboruban szerzett tiidőbetegsége kiújult, de végül a szíve mondta fe| a szolgá|atot
19ó0' augusztus 30-án' A festmények befejezetlenek maradtak.
Interjú

_ A közelrnúltbankedaeskis könyu jelent meg Triznya-kocsma círumel.Mondana
en,őlpár szőt?
- Mikor kikertilttink Rómába,
kevésmagyar lakott ott. Nem
tudtak sehol összejönni, beszélgetni.Kirándulni jártunk,
eryszeÍelmenttink Frascatiba
kocsival. \risszafelé olyan dugóba kerültiink,
hogy 5 órán át zötyogttink a 30 kilométeres
úton. Férjem azt mondta, ebból elég,inkább
gyertek hozzánk, S íry kezdődött, hogy kirándulás helyett nálunk találkoztunk rendszeresen. Egyik barátunk, Yárady Imre nagyon
örült ennek a kis elfoglaltságnak. Miközben
üldögéltünk, beszélgettünk, borozgattunk,
megszólalt: Gyerekek olyan jól érzem itt
magam, mint egy igazi kocsmában! Igy született a Triznya-kocsma. Lassan minden magyar, a|<lRómában megfordult' járt nálunk.
Weöres Sándor, Pilinszky, Mfuai. Többen
írták, hogy ez nem kocsma, hanem irodalmi
műhely, egy szalon, de nem sikerült megváltoztatni a nevét, ez már ránk ragadt! Szombat
esténkéntjutott rá időnk.
_ Mikor, sikerijlt először bazalótogatniuk?
- Mikor apám meghalt, természetesen
rövid időre haza tudtunk iönni, de később is
nem
voltak akadályok. Éd"''.'yá- temetésére
értiink haza 1967-ben' mert nem lettek kész a
papírjaink. 1984-ben férjemnek rendezett
kiállítást az aÍasz Intézet.Nem tudtunk eljönni a megnyitóra' mert nem kaptam vízlltmot,
ugyanis az oIasz miniszterelnökségen dolgoztam fordítóként, s űgy|átsziknem voltam elég
megbízható a mawaÍ á|Iam szempontjából.
Minden általunk ismert mí3vész.irodalmár
megjelent, s mérgelődött. Borsos Miklós felháborodva ordította:Mi az, hogy nem engedtékhaza ezeket? 1987-ben Zebegényben Matyinak újabb kiállítást rendeztek, akkor már
,89-tő| aztán gyakran|átoegyütt jöhettünk.
gatnrnk haza. Sajnos férjem a szabadságből'
keveset é|vezett,199 1-ben meghalt.
_ Manapsóg miael tölti napjait?
- Apám képeit hazahoztam Rómából,
több könywem is megjelent. Hál' Istennek
egyik kiállítás a másik után nllik meg' most
jöttem Szolnokról, utazom Rómába, majd ismét Zebegényben lesz program. Nem unatkozom, sok a dolgom. fl
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Tátb|nvatő
Az Ujpesti Városnapok keretébena KözmíivelődésiKör augusztus29-én 10 órakor emUjpest onkormányIéktáb|átavat dr. Semsey Nadár, Ujpest egyvárossá
nyi|váZataa
nítás 101. és Babits kori poIgármesteretiszteletére.A Yárosháza
Mihály születésének elottbeúedet mond dr. Somos András, ÚjBÁst?$ 'tltutY
_ a pest díSzpo|gfua'A domborművet - Mihályi
I25. évÍordu|őjára
alkoYÁtÜüáT{)?T
Gábor Munkácsy- dí)asszobrászművész
Kossuth Kiadó Zrt'
YStt$ltl
_
avaga
polgármester
Tamás
dr.
Derce
tását
gondozásában közfel.
readta Babits Mihály
Válogatott versei című köteténekhason- Városnapi program
Augusztus 29-én !9 órakor ,,Nem játék a
más kiadását.Akönw
i|ág|. Látni, teremteni ke11!''címmel Helyei
I94I nyaránjelent meg, Magyarország hadba
Babits-estjérekerül sot aZ
LászIő színmíívész
lépése,ésalig néhány héttel a költő augusztus
(A.pád út óó'). 18
Polgárcentrumban
Ujpesti
4-én bekövetkezett ha|áIa előm. A gyűjtemény
Celesztin páPáI|ya
meg
a
a nég5rszáznál több Babits-vers eg1megyedét órakor itt nyílik
|yázatra beadott képzőmíivészeti alkotások ki tattaLrnazza.Nincsenek benne az első világhá.
áIIítása'
boru alatt készült nagy háboruellenes versek

Kön1vek I'Jjpestről

(a szerző ugyanis remélte, a magyarság ta|án
kívtil maradhat az öldöklésen). Babits a ,,ItaIáI
piw ará,,-b an,,újraren d ezte,, kö|tői éleorrűvét,
azoknak az alkotásoknak biztosítva helyet,
amelyeket mintegy utolsó üdvözletként, akkor
a legfontosabbnak ítélt.A kötet végéntanulolvasó e|igazodását.
mány segít1az érdeL<Iődő
GyűjteményHelytörténeti
az
Ujpesti
Akötet
ben (Berda József u. 48.) megvásáro|hatő'
A kötet azYblMiklós
tervei szerint épültfóti templom felszentelésének150. édordulóján jelent meg. Első
részébena mag.yarországi romantikus épí
tészettel fog|a|koző
tanulmányok olvashatók. A további fejezetek a fóti templom
létreiöttét, az építtető Károlyi István gróf
é|eugát ésa Szeplőtelen FogantatÁs dogmáiának elfogadását ismertetjk, Aszerzők között találjuk Buda Anilát, aki a templom építtetőjérő|
fest részletesporffét' majd Károlyi gróf kőzetkatalógusát elemzi; Iványi Jánost, aki ismerteti
a fő:d rőmai katolikus templom és műemlékegyüttes felujítási munkáit, vaiamint Szöllősy
Marianne-t, aki Romantika ésrealitás _ Qpest
ésa Károlyiakcímmelírt értékestanulmányt. A
kötetet a Terc kiadó jelentettemeg.
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A Megyeri híd napia
Szeptemberl3-ándélelőa 10-től 22 őráighagyományos hídi vásárok hangulatát idéző
programok fogadjáka közönséget. A részletes
program megtekinthető a www.eszakihid.hu
címen.
Kulturátis orökség Napjai Újpesten
Szeptember20-án szombaton,a Megyeri híd
dőket. A
|átogatőkozpontja fo gadja az érdeL<|ő
híd |ábáná| horgonyzó á|Iőhajőn filmvetítést
éselőadást tartanak,majd hídi sétátszerveznek.21-énvasárnap,L2-I7 fuaközött a Szent
Iswán Király Plébánia vária az érdeklődőket,
akik a templom ésa Clarisseum történetérő|
hallhatnakrövid előadást.
Gyászhir
Július 7-én65 éveskorában elhunyt Me|czer
András, az Ujpesti Közösségi Televízió nyugalmazott'főszerkesztője,egykori önkormányzati képviselő,Az általa rendezea Ujpest építészeaöröksége címűdokumentumfilm 1998ban elnyertea Kulturális orökségvédelmiHivatal Dercs énylDezső_díját.

Szeptemberiszámunkbanaz |., 4., 6., 7,.,I|.,
I2.. 22., 28" és ]0. oIdalonlátható fotókat az Ujpesti
Helytönéneti Gyűjteménybocsátottarendelkezésiinkre.
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