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Wolf Emil Chinoinja elsősorban
az embereknekkínált orvosságot.Két hábolborúpusztításaiközben, ésa békeévek
dognakúinő őráiban, déd-ésnagyszüleink
győsyltoryaőket. Az I9I}-es évekmásodik életébenakadt néhánybiztos pont, plafelébenlJjpesten nem hallottak Dolittle káton visszatérő védjegy. Az lJnicum,
professzorról. Amikor híre kelt, hogy a az odol ésaVáncza sütőpor mellett ilpn
juhokat országszertemájmétely támadta volt a ,,zsirá{nya|dlCh,,,a győgytrtszimbomeg' a marhákat járvány tizedeli, ésa tá- Iizálő Chinoin márkajel is. Az lJnicum a
voli kontinensenhullanak azindiai elefán- gyomrot erősítette,az odol' a leheletetfristok, a Chinoin Győgyszer ésVegyészeti sítette,a sütőpor a korczerí3konyha tartermékekGyfua Rt. világszabadalommal tozékavolt, ésahol feltííntaz íjpesú gsrár
rukkolt eLő,Ez volt Distol, amelyminden jelvénye,ott oldódtak a görcsök, csillapodáI|attalcsodát tett. Pár évenbelül öt kon- tak a gyulladások,ésenyhiilt a|áz. Az emtinensen alapítottakrészvényársaságote berekreható mesebelicsodaszerreazonban
győgyszer gyártására.
ma is várunk. E Roikő Annamál.ia
Dr. Dolittle még nem ismerhette a Distolt. Amesebeli orvos értett az áIlatok
nvelvén.ésmesebeli módon

i.i
sl
.,i"r/

Az istállótól az uvegpalotáig
Chinoin a sajtóban
''Tipegők..-é. Itt már nag5robbacskababák
,,A közelmúltban alakult Dr.
Kereszty, Wolf ésTársai Vevannak,őkmár tip"g'úis tudnak.NehézAnna
gyészenGyár Rt. űj gyárteIepét ésWolfiré szeretőgonddal ápoljáka jövő geneUjpestena Phöbus Villamossági ráciőt. t...] A" utolsó ta|ána legnehezebboszRt. áramfej|esztő telepének tá|y,az iskolásoké.Az egik csoport reggel, a
szomszédságábanépítikfe|.Az új gyárat most másik délutánmegy iskolába.Itt Kajler Mária,
kezdik meg építeniés a nyár fo|yamán már
egy nagyonkedves,fiataltanítónéniszeretettel
üzembe is fogják helyezti.,, (Jjpesti Hírlap, oktatja, tarutja és e|őkészítla nebulókat.,'
(Chinoin Híradó, 1947,karácsonyiszám)
19t2. ápri|ls I4.)
a Chinoin
kerületegyiknevezetessége
Chinoin
története'
A"
egyete,*A.
,,A
t...]
met elvégezvedr. Wolf Emil előszöt az a|d<ot Győgyszergyár.Együtt nőa, fejlődött Ujpesttel,
már létezettRichter Gedeon győrysiergyá,rba ésjoggal elmondható, hogy ma már nemcsak
lépettbe. onnan történt kiválásának oka az az ország egyik ktilönösen fontos gyáwáI|a|ata,
volt, hogy [...] egyizben,amikor ő fázott, nem hanem a győgyszer-világpiacon is számottevő
engedettneki a tulajdonos tát tenni a tílzre. tényező,[...] Termékei ismert ésmegbecstilt
Erre fogta magát és otthagyta az egészet, eszközei a győgyttő orvosoknak és állatorvoEzután társult dr. Kereszty György vegyész- soknakimmárköze| 50 éve,hazánkhatáraintríl
mérnökkel és 1910-ben megalapítottáka is. Világhírnelréta Papaverinnelqennek a wő,Petneházyutcábanaz ''Alka.. ve gyészetlgyfuat. gyászatban annyira fontos anyagnak szintetikus
:utánaz első felvetel e|őáIlításáva| szetezte meg, amely szintézist
t'..] A kezdeti nehézségek
több évimrrnkávale|őször a Chinoinban oldot1912-bentörtént.Ekkor vettékfel SaupeErnőt
jelenlegi
a gyár
főmérnökét. Maga a P etr'ehá4r ták meg.'' (ijpest, 1959.július)
ttcai gyát egy kibéreltistálló volt, rendbehozva
,,Közép-Európa legkorszerííbbgyárává
ésegészenkis gyári méretekkel'I...] A törté- feilesztik a Chinoint. A teljes rekonstrukció
neti hűségkedvéért
meg kell említenemSaupe Í965-refejeződikbe, s erre az időre a gyár jemegduplázódik.[...]Modern
főmérnök úr elbeszélését
az ő felvétel'érő|, lenlegitermelése
I9l2-ben kiment a Pet::rehánJutcába. ott az gépekkel,újműszerekkel felszerelt tlszta, tágas
udvaron látott egy kövér urat, sza|maka|appa|
a ésvilágos üzemekbenkorszerííbbéshigiéniku.
fejénéséppenszenetlapátolt.Tőle érdeklődött sabb gyártási módszereket alkalmaznak maid,
Wolf ur iránt mire a kérdezett azt váIaszolta Mindezek révénmihamarabb teljesen meg''kéreménvagyok... I...] A gyárnakberende- szűntetik a környező lakótertilet levegőjének
A jellegzetes,,chinoin-bűz''
szennyeződését.
zettistá||őkettévolt vágva,felébenegy komps a gyári
nem rontja többé a környek |evegőjét,
rjimáIőüzem működött. A készánlt dr. KereszLy magacsomagolta,SaupeErnő a laboratóri- zaj okozta bosszúságtólis megszabadulnaka
umban dolgozott.Ez cca.7x5 méternagyságl közelben élő lakosok.A gyfu jelenlegi túizsúfolytán
helyiségvoll. Időközben már azonbankezdtek foltságaa fiiggőlegesirányúépítkezések
jelentősencsökkenni fog,s azily módon fe|szakiköltozni Ujpestre, a g5rárjelenlegihelyére.A
kiköltözés 1912 őszénÍeieződöttbe.'' (Chinoin
badult tertileteketpedig parkosítják.Nemcsak
a gyár- ésrakárépiiletek,hanem a kutatólaboHíradó, 1947.november1.)
ratóriumok, az ana|idkai laboratóriumok, a
vannak,
akik
nem
is
Sokan
,,[Napközi]
könyvtár, az trodákésaz ö|tözők is új,illewe a
hogy
létezik,
virulnak,
fejlődnek
tudják'
pedig
a kis magyarok.Hat pici babavan a teremben. régi épületekmoderniz álása fo|yán korszetíi,
tetszetőSés tágas épületekbennyernek majd
A babáknakegy édeskis mamájukvaÍ)',
alovass
(Ujpest, 1959.okóber)
néni.Mindég azt a gyereketimádja,amelyik a elhe1yezést.''
(osszeóllította: SziillősyMarianne)
kezébenvan. t...] A következő osztáIy a
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LANm GyÓncy

A szintetikus magyaÍ wőgyszetgyárcás
A Chinoin rövid története
18ó7-benWagner Dániel ala- használtak. Nevét a legendás Kincsem lóról
pította meg a Központi Makapta. Ez a |ő 1876 és 1879 között minden
gyar GyógyszerészeaésMűhazai és nemzetközi versenyét megnyerte'
vegyészeti Részvénytársasá- amelyiken indult. Szám szerint 54-et. Később
got. 1907-benRichterGedeon az embergyőgyászatban is használták a szert
szetvezte meg a győgyszergyárát Kőbányán,
Yohistrin néven az l960-as évekvégéig.
melyet 1910.benkövetett az ,$lkaYegyészett
Az e|ső időben a lelkes munka nem volt
gyár, dr.Keresztf,dr.Wolf éstsa'' vá||a|at.Ez elegendő a fennmaradáshoz. A piac hiánya és
utóbbi a Chinoin jogelődje.
a kevés tőke felernésztette a tartalékokat. A
Wolf Emil (1886-1947)és Kereszry sikertelenségelvette Háry Ágost kedvét.1911
György (1885-193ó)vegyészmérnökök
10-10 végénklszá|Itaziz|etbő|.Avá||a|kozásközkeezer,Háry Lgost földbirtokos 50 ezer koronát reseti társasággá a|a|ailt. A vállalkozás további
adott a gyár a|apításához,Eza gyár már neméletébennagy fellendülést a váratlan,,tőkeincsak növényekből és állati eredetű anyagok- jekciő,, hozta. Wolf Emil kedves középiskolai
ból, hanemfőle g szervesszintézisekk
el szándé- kémia tanára, Reichenhaller Kálmán, a híres
kozott gyógyszerhatóanyagokat és gy6gyKrausz és Bettelheim Ban|dtáz egyik tulajdoszer-készítményekete|őáÍIítanl
nosának, Krausz Simon magánbankárnak is a
1910.augusztus13-án bérbevettékaz
tanáravolt. Osszeh ozta akét volt taníwányt. A
akkori VI. kertiletben (a mai Angyalföldön) a vegyészmérnök-páros nagy lelkesedése megPetneházyutca 23. száma|attépültújműhelyt. győzte abankárt, aI<t250 ezer koronával beA vá|Ialkozást felvettéka kerül eti ip arlajstromszá||t az üzletb e. |9 I 2 . február 3- án r észvényba, a telepengedélyt1910. szeptember7-én társasággá alakították a váI|a|kozást. Ehhez
adtákmeg ésaziparhatóság1910.szeptember már kicsi vo|t az angyalftlldi ,,műhely''. Fel2 5- én jőváhagyta. Ezért szeptember2 5- ét te- mondták a bérleményt,és gróf Káro|yl'Lászjának.
kintjük a v á||a|atszületésnap
\őtő| 9 ezer négyzetrnéternyiterületet vásárolA Petneházy utcában született az első tak Ujpesten a Tó utcában, ahol ma mintegy
védjegyzettá||atgyőgyászatitermék 1911. 20 hektárnyi területen miíködik a gyfu. Az
február I6-án a ''Yohimbin Kjncsem'', melyet építkezésekg.yofsan folytak, és egy féléven
a lovak szexuálisneuraszténiájánakkezelésére belül, 1912 júniusában megindult a wőw-
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szergyártás.
A Chinoin n evet avá||a|at19 13. november 2|-e óta viseli, amikor a cégbírőságengedé|yezteazt. A nevet állítólag Kóbor Tamás
író talá|ta ki, aki a vá||a|at első éveiben igazgatőságs tag is volt. Eredetileg egy kinin-tartalmú győg5rszetnevének szánták, de jó hangzása és könnyíí megjegyezhetősége miatt
inkább a v á||a|atltermékek márka-je|zéséreés
a vá|Ialat elnevezésérehasznáIták. Ma is ez a
cégneve.
A v áI|alat na gy Íej|ő désnekindult. Wolf
Emil a gyárvezetésénkivül aktívan belefolyt a
kutatásba is. Vezetésévelésa kolozsvári egye-

Tanulmány

temi magántanátra|, Issekutz B é|áva|közösen
kifejlesztették1913 és1916 kózött a görcsoldó
hatású eredeti győgyszert, a Novatropint,
amelyet magában és kombináciőban ma is
használnak. Ez a győgyszer-készítménya legöregebb eredeti, szintetikus úton előállított és
ma is forgalomban |évő készítrnény.
A. g5rőgyszergyáttás fejlődésének jellegzetes pé|dája az Istopyrin (Aspirin). A
Bayer-cég 1904-ben hozta forgalomba az Aspirint, melyet a váILa|atmár régóta licenc-készítményként,vás árolt szalicilsavb óI á||ított
elő és Íorga|mazott. A megnőtt Istopyrinígény,és az egyre drágább import szalicilsav
miatt felmerült a saját sza|icilsav előállítás
megvalósításának gondolata. 191ó és 1918
között a német Wegelin ésHübner cégtő| I20
ezer koroná ért egy kompl ett sza|ici|sav- gy ártó
üzemsort vettek meg. Ez vo|t az első nyomás
alatti gyógys zergyáttás, mely Magya rországon
megvalósult! Ezze| a megoldással több célt
tudtak egyidejűleg megoldani: a felfutó Istopyrin-gyárt áshoz használt szalicilsavat bizto_
sították. emellett az é|e|miszer-tartósításhoz
szükséges Szalicil (szalicilsav)-igényt is kielégítették.Továbbá az eredeti, szabadalommal
védett szalicilsav-s zátmazékot, a |ázcsi||apítő
.A'lint is e|őáIIítonák és forgalmazták.
A vállalat életébennagyon fontos szejátszott
repet
az I9I7 őta fotgalmazott Distol.
A szert MarekJózsef, az Nlatorvosi Egyetem
professzora ta|á|tafel, mely a juhok májmétely
betegségnek volt első időben a győgyszere,
Később, többszöri fejlesztés után, alkálmassá
tették a szarvasmarhák, sőt azindiai elefántok
győgyltására is. Különösen nagy sikert ért el
I927-28.ban Németországban az esőzések
miatt kialakult nagy szaryasmarha-májmételyjárvány|egyőzésével,aszawasmarha-állomány
megmentésével.A cég hamarosan Közép- és
Dél-Amerikában, Afrikában, Kelet- Azsiában,
Alsztrá|iában és Uj-Zélandon, továbbá számos európai állattenyes ztő országban alapított
ftszv énytársaságokat ésfi ókokat.
Az organoterápiás _ á|Iati szervekből
előálJított - győgyszer-hatóanyagok közül az
egyik leg{ontosabbat, a cukorbetegek fontos
győgyszerét, az Insulint 1928-ban kezdték
fot ga|mazni. A hazai sertés hasnyál - miri g5rbő|
olyan tis ztasá gban áI|ították e|ő, ho 95,fu chter
Gedeon, aki import Insulint vitt apiacra, azzal
Tanalmóny

vádo|ta meg a gyárat, hogy nem saját, hanem
import dán anyaggal kereskecljk. Itt említjük
meg, hogy abban az időben Ujpesten is volt
egy vágóhíd, mely több készítnrényhez száIIította a ktilonboző áIlati szeweket kiindulási
anyagként.
Wolf Emil ésmunkatársai a már említett Novatropinból és vásárolt Papaverinből
egy kombináciőt, a Troparint készítettékel,
melynek előnyösebb hatása volt. A siker miatt
megnőtt keresletet a drága ésnehezen beszerezhető mákgubóból előállított Papaverinnel
már nem lehetett kielégíteni. Felmerült a
P apaverin szintetikus eIő áI|ításánakszüks égessége.1930-as évekbenkidolgozták aszabadalmaztatott gazdaságos szintézist, mellyel a saját
megnövekedett igény kielégítésemellett az
olcsó, kanári-sárga anyagga|a világ-szükséglet
kőzel 70 "/"-át |<l'tudták elégíteni.A gazdaságos előállítás mellett eW űj származékot, a
Perparint is kifejlesztették,melynek görcsoldó
hatása jobb volt a Papaverinnél. A hazai sikerek mellett a nemzetközi elismeréssem maradt
el' Sok országban, többek között az Amerikai
Egyesült A]lamokban több eredeti Chinoingyőryszert törzskönyweztettek. Ilyenek voltak
a görcsoldó Novatropin és a Perparin, illewe
avízbajtő Novurit.
A vitaminokkal kapcsolatos munkák a
D-, a C- és a B-ütaminra terjedtek kJ. Az
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egyik legjelentősebb a későbbi Nobel-díjas
Szent-Györgyi
Alberttel közösen
végzett
munka volt, me\mek során a Chino in-gyárban
készült e|őször C-vitamin üzemi kclrtilmények
között. Az e|ső adagot 150 kg zöldpaprikából
á|Iították e|ő, Az I 9 32 -b ő| szár mazó szabada|munk még a skorbut ellen ható, akkor még
hexuronsarmak nevezett vegyület volt, mely
vegyület a később elnevezett C-vitaminnal
volt azonos.
A vállalat sokoldalriságára az,,ismételhetően meggyujtható pálcikák,,, az ű'gynevezett örökgyuÍa Íe|fedezésea legjobb példa.
1935-ben a taIá|mány, mel1mek semmi köze
nem volt a g5rőgyszergyártáshoz, fraW sikert
ér el Brüsszelben a világkiállításon. A svéd
gy,űagyáros gyorsan megvette a szabada|mat,
de nem azért,hogy megvalósítsa,hanem hogy
a páncé|szekrénybezárja a,,konkurenciát''.
A szulfonamidokaz 1930-as évekegyik
fontos baktérium-ölő gyógyszercsa|ádja. A
kutatás során a vá||alat több származékotáI|ított elő, melyek köztil a legnagyobb sikere az
1939-ben forgalomba hozott eredeti lJltraseptylnek volt. A II. világháborúban nemcsak
a német és a vele szövetséges csapatoknál
haszná|ták nagy mennyiségben, hanem eljutott a semleges Törökországon
kereszrJ| az
amerikai, az ango|, sőt az orosz katonákhoz is.
1945-ben, amikor az oroszok bejottek a Chinoinba, ittis az lJltraseptylt keresték.
A vállalat a kétvilágháborí között nagy
fejlódésen ment át. Wolf Emil ésmunkatársai
a20. század első felében|étrehoztákaKözép_
Európa-hírí3' gyígyszergyátat, a Chinoint,

meIy gyárban a kémiai és biológiai kutatás
mellett a technoló$ai fejlesztésÍ,az üzemi
gyártást, a kereskedelmet - mai néven a m^rketinget _ ésaz értékesítést
egyl'dejíi|egés egy
helyen magas fokon műveltek. AII. világháború'a|att az erye növekvő import- és exportnehézségek,a deportálások okozta személyi
veszteségek(1,944 nyatán Wolf Emilt is Dachauba deportálták), és nem utolsó sorban a
bombázások sok kárt okoztak.
Az újraindulás nagyon nehezen ment.
Az e|ső negyedévbena Vörös Hadsereg részére termeltek. Később az energsa- és a nyersanyag-biány miatt a munkásoka t kényszerszabadságra kellett kiildeni. A bérek az őriási
infláciő következtében rohamosan csökkentek.
Az eredmények siralmasak voltak a termelés
körülbelül a felére esett vissza, és a forgalom
körülbelül L0 o/"-avolt a háboru előttinek.
1948' március 25-én a vá|Ialat állami
tulaidonba került. Ettől kezdveminden fejlesztést saját erőbő| kellett eIvégezni,miközben
minimális beruházással a készítrlényeketversenyképesebbékellett tenni, a kapacitásokat
bőűteni, ésaz import anyagokat sajátkészítésű anyagokkal kellett kiváltani.
Ebben az időben indult az antibiotikumok kutatása és előállítása fermentáciő segít.
ségével.Speciális gombák, esetleg bakériumok ktilönboző
biokémiai folyamatokban'
anyagcseréjük során győgyszerhatőanyagokat,
antibiotikumokat terme|nek, azaz fermentálnak. A fermentáció a biológia és a biokémia
összekapcsolása mellett ) a nagy térfogatban
e|őá||ított hatóanyag kinyerésérea szí3rési,az
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extraháIási-kivonási ésaz e|vá|asztási-szeparálási műveietek fejlesztését
is igényelte. 1951ben valósult meg az e|ső hazai Penicillin üzemi e|őáI|ítása.I952-ben ez vott az első antibiotikum-gyártás, melyet az ílrjonnan alapított
debreceni Bioga|-gyárnak átadtak. A Penicillint az oxltettaciklin- és a Gentamicincsalád több tagjának e|őáIítása követette,
melyekből kémiai áta|akítással félszintetikus
antibiotikumokat, a Semicillint, illewe a Doxiciklint készítetttinktöbbek között. Az eredeti
szintetikus győgyszerek kutatása helyett a szabadalmakkal már nem védett, úgynevezett
generikus győ gyszerek e|őá||ításátár a szabadalomképes eljárásokat dolgoztak ki.
Később az eredeti győgyszerhatóanyagok eIőá||itására irányul ó munka is fell en dült. 19ó0 ést970 közöttnyolc eredeúgyőgyszer született meg. Ezek a következők voltak:
a tumor-ellenes Myelobromol _ a mamár kiilföldön
gyártott és forgalmazott antlanginás
szívgyőg5rszer;a Sensit - az USA-ban 1989ben bevezetett' a II. világháború utáni első
magyar engedéIyezettkészítmény'a ma is forgalomban lévő Parkinson-kór elleni gyógyszeÍ;aJumex - a görcsoldó-hatású NO-SPA,
mely ma is egyik fő export-termék Oroszországba ésa volt Szovjetunió egykori tagországaiba _; a ma is forgalomban lévő köhögéscsillapító Libexin; a tumor-ellenes Elobromol,
a fájda|omcsillapító Probon ésa csontritkulásra ható Osteochin, melyet 1988-ban Japánban
vezettek be.
Az íj gazdasági mechanizmus idejében,
1970-ben a gazdaságtalanNag1téténytBányagyttacs-gyárat a váI|alathoz csatolták, ésitt a
növényvédőszer-gyáttást indították el. A növényvédő szerek eIőá||ításanagy mennyiségben történt, és a gyártáshoz szükséges nagy
térfogatú berendezésekben felhasznált anyagmennyiségek lényegesen meghaladták a
g5rógyszergyártásná| megszokott mennyiségeket. Fundazolból például éú4000 tonnát állítottak elő.
Az l970-es években kezdődött el a
napjainkban is fontos önálló iz|etág, a prosztaglandinok kutatása ése|őá|Iítása.Ez amunka
mind tudományos, mind uzleti_gazdasági
szempontból nemzetközi szinten is előnyt
jelentett. Amerikai éssvédcégekkel kialakított

Tanalrnány

termelési kapcsolat ma is a vái|a|at egyik ígéretes területe.
A váI|a|at, alapításátó| kezdve' a kor
híres kutatóival volt munkakapcsolatban.
Zemp|én Géza (1883_1956),akit 1913-ban
neveztek ki a Budapesti József Nádor Műeg.yetem egyetemi tanárának és megbíztak az
első magyarország1 Szerves Kémiai Tanszék
vezetéséve|,személyes jó bará1a volt Wolf
Emilnek, éshosszú éveken áttanácsadőjaként
is mííködött ' Az á|ta|a alapított ítgynevezett
,,Zemp|én-iskolának'' számos tagja került a
1918-ban a
vá|Ia|athoz. Többek
között
tanársegédje,Földi Zo|tán (1B95-1987)' aki
az e|ső ipari tudósként lett az MTA-rendes
tagsa, 69 éven keresztül, ktilönböző beosztásokban, a vezérigazgatóSágotis beleérwe dolgozott itt.
A'vá||a|at fejlődése az l980-as években
lelassult, ésa gyfu termék-szerkezete megöregedett. Sűríín jelentkeztek pénzng5nés likviditási nehézségek.A kiutat ebből a he|yzetbő|
csak tőke-injekcióval lehetett megtalálni.
Az 1988. évi\I[. törvény lehetővétette,
hogy 1989 őszén kezdeményezzékaz á||ami
tulajdon megszüntetését.Az Allami Vagyonsikerült a szakmai beügynökség segítségével
fektetőt megtalálni' 1991. február 22-én a|áírták a szetződést, mely szerint a Sanofi (az
Elf-Aquitaine francia kőolajipari cégének
Ieányvá|Ia|ata) 40o/"- os részesedést vásárolt
meg. A Sanofi I998-tóI a francia Synthélabocéggel ktzionálrt, akkorra a tulajdonhányada
már elérte a 98oÁ-ot. 1999-ben a francia
(Rhone-Poulanc) és a német Hoechst-cég
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egyesüléséből
létrejöttaz Aventis.2004-bena
Sanofi megvásároltaaz Avenist, ésígy megalakult a vi|ág harmadik, Európa legnagyobb
győgyszetg5rártőjaa Sanofi-Aventis vállalatcsoport.A vállalatcsoportnak2005-benközel
100 ezer alkalmazottjaközül 17 ezet kutató,
akik a i|ág20 helyéndolgoznak.A céghárom
földrészen,több mint 100országbandolgozik.
Kutatásfejlesztésre2005-ben az árbevételnek
több mint t5 "/o-átfordították.
Az elmúlt 16 év a|att a vá|Ia|atnagymértékbenátalakult. A tcibb mint 500 millió
eurós (közel 130 milliárd forintos) össz-beruházás eredményeként
a kémiaiésbiológiai
kutatás, a folyamatfejlesztésés az a|apanyag
termelésúj épületekbekerült, ésott modern,
világszínvonalúgépekkelésműszereksegítségévelfolpak a munkák. A javítottinfrastruktura maximálisan kielégítiaz eye szigorubb
környezewédelmi előírásokat.Csanyikvölgyben az injekció-gyártás mellett az ilj aszeptlkus fecskendők gyártásaéscsomagolásafolyik.
A 2002-ben megvásárolt,egykori Pharmavitben, Veresegyházán az összes tabletta-, film-

tabletta-, drazsé-éskapszula-gyártástvégzik,
ésott folyik az Iswántelekről kiköltözött csomagolásis.
A Sanofi-Aventisvállalatcsoporthozkét
mawaÍország1vá||a|attartozik az egytk a
Chinoin Ztt., me|ybenaz újpestitelephelyen,
vegyipari tevékenység
kutatás-fejlesztés,
törkc;zti
termékek
előá|lítása
alapanyagokés
ténik.A gyógyszer-tablettákatésinjekciókat,
valamint a csomagolást Veresegyházán és
Csanyikvölgyben végzik. A másik a SanofiAventis Zrt,, me|ya vállalatcsoportgyógyszer.
készítrnényeinek
magyarország1értékesítésével ésaz ehhez tartozó marketinggel foglalkozik.
A jőv&ő| Jean-Frangois Dehecq a
Sanofi-Aventisvállaiatcsoportvolt alapító eInök-vezérigazgatőjaa következőket mondta:
vagy ót ország
,,Pár évmúlvamindössze nég5r
lesz Európában, amely képesaz alapkutatástól
a kémiaigyártáson át a tab|ettaésaz injekció
egyetlen
e|őá|Iításáigminden tevékenységet
helyen végezru. Magyarorczág ezek között
lesz. illewe már van.,, a
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Uj p est dun ai átkelőhajőzása
A megyeri tév története, 2. tész
Az l920-as évekbena Megyeri
csárda mellett hűződó Dunaparton
űjkőgát született.A
"w védgátnak nevezett
Trianoni
töltés folyamalakító hatása a úkövetkező évazed a|an. megvá|toztatta a ba|
part képét.Száraz földterület keletkezett a
Megyeri csárdától délebbre,ésegyresekélyebbé éskeskenyebbéváIt a Duna e terület ésa
mindinkább terebélyesedőPalotai-sziget között. Aharmincas évekbena|acsonyabtwzá|lásnál száraz lábbal is át lehetett kelni a szigeten fekvő ingyenstrandta, a Lidóra. Ám
ennek nem csak újpesti partja közeledett a
város eredeti partvona|ához,hanem északiés
déli irányba is növekedett, L937-ben az így
születő űj szárazÍöld területének tulajdonjogáró| már hatóságs tárgyalá,sokfolytak.
A ,,helyi'' Duna csökkenéséve|nagyvíz
mellé teleptiltek a Zsi|ip utca körnÉki csóna|dtázak.A kompállomás melletti Weiser
csőna|itáz 1934-ben l eégett, Íjjáépítés
éremár
nem került sor, maradványai mégkét éwel
későbbis éktelenítették
a körnvéket. (Ahol a
Zsi|ip utca a Népsziget felé kanyarodik,
nagy1ábő|ott lehetett a rév kikotője, tőle
észa|<ra
állhatotta volt csóna|őáz.)
A Zsilip utca-Római fiirdő közötti
révátkelésa v ázo|t természetfö|drajzi átalakulás
következtében nehéz helyzetbe került. Alacsonyabb íuáI|ás eseténavizi jármí3vekkörülményesentudtakkcizlekednia homokzátonyok
miatt, ésez állandó problémátjelentetta városi
révjogotbér|ő Bogyay I,ász\ó irán1ttásaa|att
működő,,Ujpest_Római-fiirdői átkelésiésvontatási váI|a|at,,számára:Járatai áItalábanmájus
1S-dikeésszeptember1S-dikeközött negyedóránként, ezen kívül félóránként indultak.
1933-ban ez órás, illewe féIőráskozökre változot\ az év tavaszán egyébkéntcsak személyátkeléstbonyolítottle. Május 15-étkövetően
Csillaghegyreis indítotthajőt, a kocsik, szekerek fuvarozását viszont továbbra is RómaiKözlemények

fiirdő feléváI|a|ta.A j.gy ára (I931-es adatok
a|apján) 20 fillér volt egy szemé|yszámára,
munkásokéstanulók csak 10 fillértfizettek.
Bogyay nyolc éwe kötött szerződése
|933 végénIejárt.Következő tavassza|az {jpestieknek ésa dunántrili községek kereskedőinek és utazőinak nélkiilözniük kellett a
Zsllip utcai kornp ot, míghat új pá|yázó közn|
a városi ríqogot el nem nyerte Galántai FeketeTibor..o mégl932-ben felélesztette
Újpest ésMargitsziget vízi összeköttetését,feltételezhetőene ténybefoly.ásoltaa város Yezetőit
Fekete szemé|yének
megválasztásakor.
Erte az időszaksa esett a kompátkelés
újpestiállomáshelyénekáthelyezésea Megyeri
csárda mellé.Erról Ujpest képviselőtestiilete
1934.július 18-i ülésénhatátozon..A Zs1|ip
ttcáná|valőszíníi|egenJtáncsakszemé|ykőzlekedés
maradtmeg'
Ta|áIhatő híradásmás átkelésivállalkozőkrő| is. 1934-bena Római-parti Fodor-féle
csőnal<háztulajdonosa pénzértfuvarozott utasokat a kétpart között. Mint utóbb kiderült,
szabá|y,ta|anul'mert engedélyeszerint |<lzáró lag a csónal.Jtázvendéseitszállíthattavolna,
ingyen. 1935-benpedig rég|-űjkonkurencia
jelent meg a ,,révpiacán'' a korábbi révbér|ő,
Bogyay Lász|ó személyében.Székesfővárosi
engedélyebirtokában indított átkelőjfuatot a
NépszigetNagy-Duna feloli partjátő|,a vasúti
híd északioldaláról a Római-partra'

Átkelő motoros érkezett Ú|p,xn.

Qlóttérben a uasúti híd)

Úimn

Fekete 1936-ban a téli üzemsziiÍretet
követően március közepén kezdte meg űjra az
átkeléstZsilíputcai kikötőiébő|, ám akkor csak
nagyobb csónakkal n'dta járatát fenntartani. A
Palotai-szigetésaz egykori újpestiDuna-part
között már csupán egy kis ,,patakocska,,
fo|7t,
a Kis-Duna mégkisebbévátásakövetkeztében
a vzi eszközöknek a vasútihídhoz kozelebb
kellett megkeriilniük a Palotai-sziget déli
végét.193ó májusában Bogyay ismétbeindította a vasútihíd mellől induló átke|őjáratát,
akkor mindketten 10 filléresüteldíj ellenében
fuvaroztak. Alispáni rendelkezésértelmében
Bogyay a Római parti Szent János ttcáná|
kapott paftÍésztkikötő céIjára,azviszont á||ítőIag akadá|yozta Fekete hajójának kikötését.
Fekete panasztistett ez ellen, ám végtilá ,,Íévháború'' megoldásakéntny.áron bejelentette
kompjáratabeszűntetését.
A kereskedelemügyi
miniszter ugyanis véglegesengedélytadon
Bogyay Lászlónakközvetleniil az ő budai kikötő jemelletthajőjáratánakállomásoztatására.
Fekete Tibor hajői 1'936augusztusvégénmár mind a Zs1Iiputcai kikötőben álltak.
Flottájába akkor nyo|c vízi jármíi't^rtozott,
köztiik a Flóra motoros' Ujpest vfuos hajőja,
illewe Fekete kis motorosa, a Novarra, ameIyet 1.937 Íebruát1ábanYác városa vásárolt
meg. Megjegyzendő, hogy a Zsilip utcából
Fekete váI|alkozásának egyik a|kalmazottja
azért még vá|Ia|ta,ha két utas jelentkezik,
ésszívességból
ladikon'' átnszi
,,sajátszaká|Ifua
őket a túlpartra.
I936.ban a Bogyay-félevasútihídtól inmííködő Zsiduló. ésa Fekete váI|a|kozásában
járatokon
kivtil
Megyeri
ésBivalyos
lip utcai
a
csárdák között, a révősi úwonalán egy magán
révészbonyolítottale a kompközlekedést,a
kocsik ésszekerekfuvarozásaott zailott.

Az I. számú I80 férőhelyes'aaaargőziis. Feltebetőleg e ha1títí
pus közlekedett a MFTR Ujpest-piinkdsdÍiirdőijóratón
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Miután 1937 Íebruár1ábana vármegye
jőváhag5,taa város hatátozatát' amelÉen felbontotta Fekete Tíborral bérleti szerződését,
Bogyay LászIő nyerte el ismétaz újpestirévjogot. Az évbenő üzemeltette a Zsilip utcaillewe a
Csillaghegy kozotti szemé|71áratot,
Megyeri csárdától Bivalyosig közlekedő, kocsik száI\ításárais alkalmas kompot. Mindkettőn a szeméIyegy20 fr||érvolt, munkások 10
fillérértntazhattak.Utóbbiiáratmagasvtzá||ás
eseténa Szilas-patakhozközelebb kotott ki.
a vasútihídújpesti
193ó augusztusában
hídfőjétő|(aYáciút mellől) aMagyar FolyamésTengerhajőzási Rt. (MF|R) megindította
három motorhajójáva| az Ujpest-Margitsziget-Szent Gellért téri járatát, me||ye| az
újpestiekmargitszigeti kapcsolata jelentősen
javult. Ujpest 1,937.évi költségvetéséből
a
MmR tészéte2000 pengő szubvenciótbiztosított, e hozzájátulásnak köszönhetően az
évtő| a hajózási vá||aIatkibővítette szo|gá|ta_
tását. Májlstól ismétlehetett a Margitsziget
ÍeIébajózry ezen kívül a MFTR üzembe
helyezteavasútihídmellől induló, a Népsziget
délivégéneknagy-dunai oldala, Aquincum és
Római fiirdő érintésévelPünkösdfurdőig
kozlekedő űj járatát.Menetideje hegymenetben 40, völg1,rnenetben 34 percig tartott'
viteldíja felnőtteknek 20, gyermekeknek 12
fillérbe került. Előszor napi hét járatpát
közlekedett, majd a vasát- ésünnepnapi menetrend módosításávaljúniusmásodik felétől
másfélórásidőközökben indult hajó, Ujpestű1' rc gge|ó-tól este L I őr áig,Piinkösdfiirdőtől
mindig45 perccelkésőbb.E;zzelll-re emelkedett a iáratpárok száma.
A forgalmat va|őszínűIega SchlickNicholson újpestihajőgyárában1918ésI92t
közott épült9 darab 180 személyesI_IX, számú ,,propeller'' egyike láthatta el. E csavargőzös hossza 27,I m, legnagyobbszélessége
5,2 m, merülése1,5m volt és1'20|óerős gőzgéphajtotta.
1937-ben Bogyay Megyeri csárda melletti ésZs1|iputcai, valamint a MFTR Ujpestpünkösdfiirdői jfuatánkíviil a Magyar Pamutipar (193ó nyarátő|) és az Egyesi|t lzzó is
tartott fenn motorcsónak-átkelést. Am ez
utóbbiak csak alkalmazottaikat fuvarczták a
vállalatok Római parti üdülőLhez a Megyeri
csárdától.
@olytatjuk...)
Ktizlemények

Roró ANNemÁrun

Epiződok Aschner Lipót életéből
4. részz Alaboratóriumok
Az Egyesiilt Izzíhoz kötődő
legendás laboratórium valójában két kísérleti műhely
párhuzamosműködésétjelentette. A részvénytársaság
vezetőségeolyan fejlesztésekhezkínált infrastruktúrát ésanyagi fedezetet, amelyek eredményegyakran tűlnőtt az izem, a vátos vagy
az ország határain. A siker egyik összetevője
minden bizonnyal a bóségestám-ogatásvolt,
ám a titok másik fele fuchner Lipót zseniális
,,szimatában,', azaz szemé|yzettpolitikáj ában
rejlen. A két háboru kozotti korszak kiemelkedő menedzserekéntmindig tudta, hogy a
hazai tudományos életbenkit kell megnyernie, adott esetbena tanári katedráról,,elcsábítania'' a|thoz,hogy a gyári laboratórium kíilföldi országok egyetemeivel,kutatóintézeteivel sikeresenversenyezhessen.Ritka pillanat
volt gazdaságtörténet{inkben,
amikor az ország egyik legsikeresebbüzletembere azEgyesi|t Izző|6mpa ésVillamossági Rt. tőkéjének
egy jelentős részét
alapkutatásbafekette.
A kutatóműhelyötletét 1918-bana kereskedelmi igazgatőként dolgozó Aschner,
Pintér Jőzsef műszaki igazgatőva| közösen
vetette fel. Elsősorban az izzőIámpa gyártását,
majd nagyüzemi termelésétkívánták kidolgozru,A laboratórium élérefuchner elsőként
}Ianaman Ferencet, a volfrámlámpa egyik
felta|áIőját,,szemelte
ki'', de az elsővilá gháború
mégtartott,ésa fizikust nem sikerült a katonai
szo|gá|atalól mentesíteni.A kutatói rész|eg
végül három él'vel később, Pfeifer Ignác
korábbi műegyetemi tanár vezetésével
alakult
meg. A professzornak a Tanácsköztársaság
alatti tevékenysége
miatt le kellett mondania
az egyetemi katedráról. fuchner Lipót nem
csupán a kutatólaboratórium megszewezésével,hanem annak fuányttásávalis megbízta.
Az Egyesült lzző igazgatőtanácsaa laboratórium felszerelésére
1,ó millió koronát szavazott.
meg. Pfeifer |<ttíinőv áIasztásnak bizonytrlt.
Közletrlények

Kreatív, alkotó szellemíí tudósokat g5rtijtött
maga köré, ésa kutatókat olyan míiszerészek
akik munkájukat tökéletes precizisegítették,
végreSzámukra nem Létezen'
tássa|végezték.
hajthatatlanfeladat.A professzormunkatársai
közé hívta Budincsevics Andort, Vámbéri
Lőrincet, Bródy Imrét ésSelényiPált, akik
vákuumtechnikai és elektrofizikai kísérleteik
nyomán többek között a korszak legkorszerííbbfémszá|asizző|ámpáitszabadalmaztatták.
(Selényivolt későbba xerox-eljárás fe|ta|á|őja.)Azlzzőlaboratóriumábanazaddighasznált
argon-nitrogén gázkeverékhelyett Bródy a
hosszabbélettartamotésjobb hatásfokotbiztosító kripton-xenon töltést hasznáIta.A ta|áImánygyártásáhozPolányiMiháI|yalegyüttmííködve 1934-ben kidolgozta a kripton-xenon keverékneka levegőből történő e|őá||ítási
technológiáját is. A harmincasévekbenPolányi
mégManchesterbeva|őkóItözéseután is konzultánskéntdolgozott az Egyesült Izző űjpestl
laboratóriumának. fuchner Lipót prőbá|ta
rábeszélniPolányit, hogy legyen a laboratórium vezetője, de a tudós kiilföldön maradt.
Ebben az időszakbanug'yancsaka laboratóriumban dolgozott Gábor Dénes, aki megalkotta az e|ső p|azmalámpát.A feltaláló ugyancsak Angliába emigrált, ahol elektronoptikai
tertileten dolgozott, és eljutott a holográfia
Íelta|áIásáig,(|a|álmányáért1'97l-benNobeldíjatkapott.)
A Kutatólaboratórium csak egyike volt
a fejlesztésimunka színtereinek,Az t920-as
évekmásodik felében,a rádiőzás elterjedésének időszakában hozták |étreaz Elektroncső
ftorabeli nevénRádiócső vagy Audion) Laboratóriumot. Az Elektroncső Laboratóriumot
előbb CzukotKáro|y, majd Szigeti György, az
elektromoskisülésekésa luminancia hírneves
kutatója kán1ntotta.A rádiókatód részleget
Winter E;rnő vezette.A fizikusok között a vegyészmérnökidiplomával rendelkező frata|ember 1925-benkerült azlzzóba. A szal.rrnában
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csak ,,katódos'' Winterként emlegetett tudós
megalkotta az ún. bárium elektroncsöveket,
amely elérte, sőt meghaIadta a külföldi gyártmányok színvonalát. E találmány révéna hazai rádiőgyártás avi|ág élvonalába került, ám
fuchner Lipót a fe|ta|á|6val szemben ezűtta|
nem mutatkozott nag1wonalúnak. Amikor
Winter Ernő arra kérte, hogy a tudományos
ésegyben üzleti sikerre való tekintettel emelje
meg 176 pengős frzetését,nyers elutasításban
részesült. S őt, fu chne r á||ítő|agme gfenyegette, hogyha kilép, gondja |esz rá, hogy a szab
mában sehol másutt ne találjon alkalmazásra.
,,Bántott a méItányaIanság _ emlékezett
később Winter -, ezéttfelmondtam éselmentem. AzonnaI szerződtettek Hollandiában, a
nijmegeni Glendor Izz1|ámpagyárban, ahol
havi 500 holland forint ftzetést,plusz részesedést kaptam. A világválság első évébenaztán
fuchner visszahívott, és a korábbi 176 pengő
helyett eryszefte 1000 pengőt a)án|ott Íe|,
amit már csak a gyár szeretete miatt is elfogadtam.'' A tudós hazatérését
követően a magyat
rádióipar a Plrilips ésa Telefunken konkurenciája |ett, szabada|mát megvették az ango|,
francia, olasz, német, svéd rádiőgyártók is. A
harmincas évek elején Winter megoldotta az
ún.,,mikrofonia'' problémájátis. Kikiiszöbölte
a hangtorzulást, ésezze|i|ágsikert aratott. A

ta|á|mányalkalmazásáértdollármilliókatfi zettek az Egyesült Izzónak, mert a szabada|mat
nem a Íelta|á|ó,hanem a cégnevén jegyeztették be. Az Elektroncső Laboratóriumban néhány éven belül egyéb csodák is történtek.
Mihály Dénes és Barta Iswán akadémikus
1'936-ban az Ujpesten elkészítettműszerek és
telewzió-képcsövek segítségével,bemutatta a
le gelső zárt}ánú tev éadást.
Az 1'930-as évek derekán az Egyesült
Izzó|ámpa és Villamossági Rt. a vl|ágítástechnika mellett é|enjáró elektronikai és
híradástechnikai gyárrá vá|t, de a fizika legújabb irányainak kutatását is támogatta,1936
szeptemberébenfuchner Lipót személyesen
vtazott Szegedre Bay Zoltánhoz, az elméleti
fizlka pr of esszot ához, és felaj ánlo tta számára
a nyugdíjba vonuló Pfeifer Ignác megüresedett vezetői székét, Bay korábban is jó
kapcsolatban á||t az lzzőva|, gyaban segítették intézetét egy-ery műszerrel, mérőberendezéssel.Elfogadta a meghívást, és ezze| a
döntésével két olyan kísérletet is elvégezhetett, amelyeket akkoriban Magyarország
egyetlen egyetemén vagy laboratóriumában,
még aMííegyetemen sem tehetett volna meg.
Lz egytk a részecskeszám|á|ásvolt, a másik a
Holdradar-kísérlet.
(Folytatjuk...)

A lhltatő Labtratőrium rzeméfuzete
1936-ből, tiibbekkijztjttBudincseaicsAndor (16), Winter Ernő (42), Bródy lrnre (85),
.4schnerLipót (89),ffilfer Ignóc (90),Bay Zoltón (91) ésSzigeti q,i,g (9,
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Közlemények

HmmexN Lnszro

Az 1919-eskommün Uipesten
lyz 1918-as esztendő, az
őszirőzsás forradalmat követően, szomoru képpel búcsúzott Ujpest:..ő|, Az elvesztett
háború' az azt követő forrada-

költekezés és az eladósodás már a működésképtelenséghatárára sodorta a várost. Két lehetőség kozül kellen. váIasztani: vagy isztán
szociáldemokrata politikusokkal a|aku| az {$
vezetőség,vagy kormánybiztost neveznek ki.
A téli idíszak tovább fokozta a város
gondjait. A beállott hidegben nem jutott megfelelő mennyiség6 tlze|őanyag, ezéft a lakosság a Rákospalota határában akkor még kiterj edt erd ő ségek faáll om ányá,,tkezdte ritkítani.
19 19 februárjában a Károlryt kormányzat elhatározta, hogy központi irányttás a|á
vonja a főváros közelében |évő, je|entős lakosságú ipari bázist, Ujpestet. A kormány belügyminisztere, Nagy Vince, Miklós Móric
személyében kormánÉiztost állított a város
élére.(Miklós, aki a megbízatáStkapta, erede-

lom felkavatta a világégésnégy éve alatt
egyébként
is meggyengültváros po|gárságát.
Az ttcák tele voltak &onról hazatérő,
fedéléskenyérnélhili katonákkal. Sok közülük sebesültvagy amputáltvolt. Súlyosellátási
gondok jelentkeztek.A városi hatóság ingyen
burgonya osztásával próbálta enyhíteni a
nélktilozők gondjait. Arra is volt példa,hogy
a vasútállomáson veszteglő tehervagonokat
kezdtékfosztogatrria rászoru|ők. Ráadásul a
városban felütötte Íejét
a spanyolnátha.A betegség71 embert fertőzótt még,1.7fő bele is
halt. A kór terjedésétő|va|ő
félelemelkeseredettétette az embereket.
Félő volt, hogy elszabadulnakaz indu|atok. Ezétt a Mauthner-. a Wolfner- ésmás
gyárak tulajdonosainak adományaiból megszerveződön.az újpestiNépőrség,hogy a rendet fenntartsa.
A város vezetősé1eigyekezen.kezelni a
helyzetet. A hivatalban |évő dr. Ugró G1'ula
polgármester belépett a szociáldemokrata
pártba, hogy hatékonyabbantudjon együttműködni a hatalomra kerülő, Károlyi Mihály
á|ta| vezetett admini sztrációval. Lépésével
magára vonta riválisai harugsát.Az E|Ienzé|<l
Hírlap azza| vádolta meg a polgármestert,
hogy valőjában kommunista érzelmekettáplál. Ugró az újpestiNemzeti Tanács ülésén
cáfolta a vádakat. Ez a grémiumgyakorolta a
jogait, éspróbálta megőrizni
képviselőtesttiler
Ujpest városi autonómiáját. ATanács igyekezen.e|távo|ítarua városból az ide beszállásolt
15. számú'vadászzász|őa|jat.Az alakulat parancsnoka,DétsyIswán századoserre gépfegyvereseivelkörülvette a vár osházát,ígykényszeríwe ki a döntés elvetését.
1918decemberében
az újpestiNemzeti
Tanács már artőI tanácskozott,hogyan lehet- Az Ujpesti Munkós címíílap címlapja,,,Tar^tsakszemmel
ne kezelni a pénzid'gyt
válságot, mivel a túl- ellenségeinket!,,
Közlemények
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tileg tanítói végzettséggel
rendelkezett.Idővel
számviteli izsgát tett' éSa város szoIgáIatába
á||t.T ízévn,yl'
tiszwisel őséget követő en szocialista nézeteimiatt elbocsátották.Eztkövetően
újságírókéntműködött, publikált a szociáIdemokratapártlapjában, a Népszavábanis.)
Dr. Ugró Gyula, a|<laz új hatalmi
helyzetben nem akart együttrnűködni Miklós
Móriccal, a nyugdíjazásátkérte.A kormánybiztos Hoffer Mihály gazdaságitanácsnokot
bíztameg a pol gármesteri teendők el|átásáva|.
Uj vezető testiiletet választottak,városi néptanácsnéven.11 tagjából 7 szociáldemokrata
delegáltvolt.
Az őszitőzsás forradalom során hatalomra kerülő politikai rendszer ekkor már
végnapjaité|te.Az antantújabbterületi követeléseinekhatásáraKárolyi lemondott' A, iw
keletkezetthatalmi űrben _ a baloldali pártok
gyors egyesülésótkövetően - fegyvereshatalomáwételrekerült sor. 1919.március 2I-én
deklarálták a Tanácsköztársaságot, amelynek
tényétMiklós Móric másnap falragaszokon
tudattaaz újpestiekkel.Gyökeres politikai fordulatra nem került sor a városban, csupán a
hatalom koncentrálódott. Háromtagú direktórium vette át az irányttást, melylrek Miklós
Móric mellett Apáthy Sándor orosz hadifogságból hazatért asztalossegédés Potyondi
JőzseÍvasmunkáslettek atagjai. Azíjvégrehajtó hatalom,ezt követően rendeleti úton
kormányozta Ujpestet.
Az intézkedések
között a legfontosabb
az izemek és gyárak szocia|izáIása,azaz á||a-
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mosításavolt. A nagyobb gyárakéléretermelésibiztosokat állítottak.A Tungsram vezetésétígy vette át Molnár János pártaktivista,a
Pamutipar irányttásátpedig Sinkó István vilLanyszerc|ő szakmunkás.
A tanácshatalomhelyi Yezetői a polgári
kultúrát is ellenőrzésük a|á vonták. A
megalakultaz
Közmíive|ődésiKör épületében
Ujpesti SpartacusKöi, melynek veietője Illés
Bé|a,a fiatal kommrrnistaíró lett. Itt tartotta
e|ső e\őadásátGerő Ernő, aki három éwel
korábban érettségizettaz Ujpesti lfilami
Fő$mnáziumban.
Központi irányít6'salá kerültek az oktatási intézményekis. Illés Béla utasítására
e|távo|ították,ésházi őrizetben tartották Rákóczy Gézát, a gimnázitlm igazgatőját is. Az
iskola tanrendjébeekkor vezefrékbe Buharin
ésEngels munkáit, Kölcsey Parainesisétcsak
kihagyásokkal lehetett tanítani.Az érettségivel nem rendelkező munkások számára esn
tagozatos tanfolyamokat szeweztek. A hatalom szócsöve, az Ujpestl Munlcás címíi'|ap
propaganda hadjáratot indított a régi rend
eszméiésannak képviselőiellen.
Az újpesti tanácshatalom diktatórikus
intézkedéseimellett igyekezett enyhíteni a
szociális problémákat. A lóversenytéren
baromfitelepet rendeztek be, Rákospalota
határábanföldterületeket ktilonítettekel zölda|. Mjndezze| az é|elmiszerségtermelés cé|jáv
ellátást L<tvántákjavttan| Számba vefték az
tiresen ál1ó lakásokat, hogy a rászorulóknak
kiutalják. Egyes alkalmazotti rétegeknél
béremelésekre,családi pótlék kiutalására
keriilt sor.
Május elsejénvörös drapériábaöltöztettéka Munkásotthon homIokzatát, avátosházát
fenyőÍizérbe úizött. piros rózsák ékesítették.
A felvonulők a népszigeti majá|ison ingyen
ebédetkaptak.
Mindezek a kiadások rengeteg pénzt
emésztettekfeI. Ennek fedezete az újpesti
hilönadó volt, melyet a vag'yonospolgárságra
róttak ki' Néhány hétalatt több, mint egymillió koronát hajtottakbe ilyen módon.
A város utcáin megjelent az er6szak,
Ahogy Klima Lajos írta későbbi visszaemlékezésében:,,Avörösőrségszuronyairettegésben tartották a védtelen polgárságot.,, Két
vörösőr, Klie Gyrrla ésHorváth Lajos az egytk
Kiizleménvek

kocsmában figyeltek fel egy úriemberre,akinél fizetéskornagyobb mennyiségíí
kézpénzt
láttak.A vendéglőbőItávozvakövették, majda
Mauthner Bőrgyár ésa Duna közötti lakatlan
területen agyonvertékéskirabolták.
A proletárdiktatúrával szemben hamarosan kibontakozott
a polgári ellenállás. Dr. Juhász
JőzseÍ, Altenbach Róbert és
Tassy Betz Károly voltak a
szewezkedőkvezetői. 19 19. junius 24-énbar
cok robbantakki a tanácshatalommegdöntése
cé|jáva|.Ezekbe a Íővárosi összecsapásokba
kapcsolódtakbe az újpestifelkelők is. Három,
a Dunán szolgá|atot te|jesítő őrnaszád, azaz
monitor legénysége
ostrom alá vette a Clarisseumot' ahol akkor a karhatalmisták egyik
bázisa volt. A Mauthner Bőrgyárban is kitűzték a nemzetiszíníí
zász|őt, ami jel volt a felkelésre.Az ott szolgálatot teljesítő Lipták
Lajos vörösőrt|e|ődék. Az újpestiharci cselekmények híre hamarosan a proletárdiktatúra
vezetőinek tudomásárajutott. SzépJánosnak,
a gyári munkásezredekbudapesti parancsnokának utasításáraa Vörös őrség alakulatai
szá||ták-.g Újp".tet. Előbb a Cl-arisseumnál
és a Mauthner Bőrgyárban számolták Íe|az
ellenállást, majd utcai harcokban megölték a
felkelők egy részét.A megtorlásra statáriális
módon, másnapkerült sor. Az újpestiigazságügyi megbízott' Klein Sándor parancsáraletartíztanáka bujkáló felkelőket.A rögtönítélő
bítóság Paksi József elnökletével ült össze. A
testiilet tagjai Potyondi József, Lő*y Sándor,
Pick lgnác, valamint IllésBélavoltak. A halálos ítéleteketmég aznap délutánvégrehajtottákaz újpestirendőrségudvarán.
A vörös-terror kétnappal későbbújabb
halálos á|dozatotkövetelt. A hatalom a köze|látást, központi elosztással, csak akadozva
tudta megoldani' Az aznapi cukorosztáshoz,
hogy a sorban álló embereket fékentartsák,
két vörösőrt, Petku és Lőwy nevezetííeket
rendeltek |<t.Szővá|tástámadt,mivel az egyik
sorban áIJróÍérfr,,
Takáts Káro|y, kifogásolta a
fegyweresekdurva hangnemét.Válaszul Petku
agyonlőtte a fegyvertelenembert.
A baloldali diktatűramindekozbenközigazgatási vá|tozásokat is tervezett. Június
30-án az Ujpest Város Munkás- ésKatonatanácsa beadványt kiildött a beltigyi népbizKözlemónyek

tosnak, melÉen kérelmézte, hogy, csatolják
Iswántelket és Káposztásmegyert Ujpesthez.
Indokláskéntazthoztákfel, hogy a város élelmiszer (tej, hús, zöldség) ellátása jórészt ezekről a területekről biztosítható. Az érintett
Rákospalota vezetősé1e, de a Villasor (ma:
Vécsey utca) lakosai is tiltakoztak az e|képzelés ellen. A tervezett határmódosításra már
nem kertilt Sor' mert id őkózben tovább súlyosbodott Magyarország he|yzete. Az antant
szövetségeseinekgyíirűjeszorítottahazánkat.
A tanácshatalom a nyár folyamán felvette a harcot a történelmi Magyarország peremterületeít megszá||ő cseh ésromán csapatok ellen. AVörös Hadsereg II. és12. ezredének legénységi állománya részben újpestiekbő|, az Egyesült lzzó, aMauthner- ésa Wolfner-bőrgyárak munkásaibó| á||t. A ó. gyalogezred soraiban pedig a MAV járrníijawtő do|gozőiharco|tak. Az alakulatot Nagysalló - Léva térségébenvetették be. A sikeres felvidéki
hadjáratot az a Stromfeld Aurél iránytotta,
aki ifi úkorában családjával városunkban lakott.
AVörös Hadsereg katonáinak dontő többsége
- kozttik a tisztikar jelentős része- nem azért
ragadott feg1wert1919-ben, mert hitt avilágforradalomban, hanem honvédő háborut folytattak a hazánkra törő idegen hadseregekkel
szemben.
gp".t egyik kiemelt hadiüzem e az e|ső
világháboruban az Iswántelki Főműhely volt.
A tanácshatalom kiépülésétkövetően a Vörös
Hadsereg száI|ításiés harci feladataiban egyaránt kiemelt szerep jutott a vasútnak. A műhelyben javították azokat a megrongálódott
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mozdonyokat,amelyekközül nem ewet azonnal a frontra ktildtek.A Ganz-Danubius Hajőgyárban is végeztek hadiipari termelést.
sérültmoTöbbek között kijavítonákaz eg-5rik
nitort. A naszádot ekkor kereszteltékát Mal;l.
nevére.
A felvidékikatonai sikereket diplomáciai kudarcok, újabb belpolitikai hibák és a
Tisza vonalánál a románoktól elszenvedett
vereségekkövették.EzértKun Bélakormánya
1919.augusztusl-jénlemondott.
A bizonytalanság még jobban
úrrá lett Ujpesten. A lakosok a
vár osházáhozsereglettek,ahol
elterjedt a hfu, hogy a vörös
éntmészár|ás
terfor búcsúzásak
lesz. A rend fenntartása érdekében20 tagú
intézőbizottságot vá|asztottak, fele részben
felerészben,,polgárok''-ból.
"proletárok"-ból,
Előbbiek között ott volt Miklós Mőrictak, az
utóbbiakközött Klima Lajosnak,a gimnázium
elsí igazgatőjának a neve is. Visszahívták a
kommtin alatt leváltott városi tiszwiselőket.
cirkáló polgárőrséget szetveztek,bogy a város
nyugalmát biztosítsák.
Au intézőbizottságaugusztus 5-i iilésén
Miklós Móric már nem jelent meg. Mint később kiderült, Bécsbemenektilt. (Sorsa 1924.
benBtazíIiábasodorta,aholnégyéwelkésőbb
elhrrnyt.)Társai is menektiltek,de előtte igyekeztek eltűntetrri a terhe1ő bizonftékokat.
Yárady Zsigmond'jegyző szerencsére
megakafontos
dokudáIyozta,hogy a város számára
mentumokat megsemmisítsék.Biztonságba
helyezte az adő|<tvetési
lajstromokat ésa főkönyveket, így tetemes kártól kímélte meg
Ujpestet. Bátor helytállása ellenéresem sikeriilt minden okiratot megmenteni, Illés BéIa
hogy rengeteg doleírtavisszaemlékezéseiben,
kumentumot égetettgl sajátkezével.Augusznrs
ó-án megérkezett.Ujpestre a román királyi
hadsereg.Parancsnokaifelvettéka kapcsolatot
a város Yezetőive|. Lő,y Sándor gazdaság1
tanácsnokfrancia ésromán nyelvnrdásarévén
közvetített a megszá||őkésaz újpestidöntéshozókkozott. Sikerült békés
módon megeryezni, a megszálló csapatokatelhelyezteka varos
is. A
iskoláiban, így a gimnáziam épiiletében
román parancsnokságga| egyuttrnííködve az
újpestieknemzetőrséget szefieztek, melynek
parancsnokaWeigele Sándor városi tiszwiselő
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lett. A városházára piros-fehér-zöld lobogót
úiztek,jelezve,hogy város megszabadulta kommtin internacionalistanemzetietlenségétől.
A tanácshatalom bukását követően
helyre kellett áI|ítarua po|gári helyhatóságot.
Felmerült dr. Ugró Gyula polgármester
visszahívása,de az alispán végül dr. Miklós
Antalt kértefel avárosvezetói teendők e|Iátására. (Miklós, akinek csupán néwokonavolt a
kommtint irány,ttó direktóriumi elnök, I9|2től volt már polgármesterUjpesten.)
Az űjrad,elegá|tpolgármester nem sokáíg marudt hivatalában, L9I9 szeptemberében beltigyminiszterirendelet fiiggesztettefel
a város öná|Iőságát. A képviselőtestiiletetfeloszlatták,ésdr. Semsey Nadár, Brassó megyei
főúgyésztneveztékki a város élére,hogy a
kormánybiztosi teendőket ellássa.
Egy hónappal későbba román csapatok
is elhagytákBudapestet.AlakulataikatUjpestről is kivonták. A román csapatok hadizsákmánykéntrengeteg árúthurcoltak magukkal:
egyedtil csakaz Egyestilt Izzóbó| másfélmillió
korona értékbenvagoníroztakbe alapanyago.
kat éskésztermékeket.
Semseykormánybiztosságaa|att.az é|et
Ujpeslassanvisszatértrendes ker éWá'gásába
ten. FIamarosansor kertilhetett a város autonómiájának itsszaszerzésére,a polgármesteri
szék betöltésére. Uj Íejezet kezdődhetett
városunkéletében.
A tanácshatalom133 napjanem múltel
nyomtalanulÚjp"*t.''. A másodikvilágháborút
követő baloldali hatalomáwételután emlékhelpket létesítenekaz I9I9-es eseményelnek
Ujpesten is. Paksi lózsekő\, a direkórium
egyk tagától, valamint Lipták Lajos vörösőrtőL utcát neveztek eI,az iswánte|k:járrníijavítí
Landler György nevétvette fel. A ffiműhely
fa|án márváq,tábla emlékezettmeg artóI a |2
vöröskatonáról, akik az innen bevonultakközül
estekelafelvidékiharcokban.ADuna Cipőgyár
falán emlékáb|a áI|t, ami arról tanúskodott,
hogy Szamuely Tibor l9I9, janvár I7-én
munkásgyíílésttartott ott. Ezek az emlékek
mára e|íintek Ujpestről. Ma is á|| azonbanaz
A.pád útésa Váci útsarkánaz 1959-benemelt
,"óbo', amely egy puskáját magasba emelő
vöröskatónát ábrázo|. Gyenes Tamás alkotása
emlékezteta kilencven
immáron Íélévszázada
évetörtént eseményekre.tr
Kiizlemények
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Adalékok a kertvárosi
Szent István ptébániatemplom építés
éhez
Az I92O-as évekvégéreUjpest katolikus híveinekszáma
meghaladta a neg'yvenezer
főt, ezértdr. }Ianauer Iswán
váci püspök, akinek egyházmegyéjébezaz .I993-as mawarországi átszervezéselőtt Ujpest tartozott' azza| a fe|adattal bizta meg dr. Csík Jőzsef apátplébánost, hogy létesítsen
újplébániákat.F'nnek
első eredménye az 1934. auglszts 26-án
felszentelt Nap utcai Szent Jőzsef plébániatemplom volt, majd ezt követte a kerwárosi
Szent Iswán templom.
Feltehetően, a Szent József templomot
tewező Arggházy Tibor míi'építész,
mÁv
Íőfe|ngyelő munkájáva| az űjpesti Római
Katolikus EgyháztanáCs meg volt elégedve,
mert 193ó-banismétőtbíztákmeg - immár a
Szent Lász|ő téren építendő- új templom
tewezéséve|.Aggházy tervét - eddig még nem sikertilt megtalálni, a Historia Domus
csak annyit ír tő|a, hogy a tew impozáns volt,
de a templom nem eszerint épültmeg.
1941-ben dr. Fábián Gáspárt bízták
meg a templom tervezésével,
mivel a tervezésrefelkértépítészek
által benyújtotttervek
közi| az egyházközségi képvise|őtest,j|etaz ő
terve mellett foglalt állást. (Bfu őt nem kérték
fel, de miután tudomást szetzett- feltehetően
dr. Flanauer Iswán püspökkel valő jő kapcsolata révén_ a templomépítés
szándékáró|,ő is
benyújtott,a többi pá|yázőhoz hasonlóan ing'yenesen,egy tervet.)
A templom, stílusjegyei,t&atányai
a|apjánl eginkább az őker eszténytemplomépítésje||emzőitviseli magán.Külső megjelenése
igen egyszerű,akiemeltközéphajót nyeregtető,
a mellékhajókatfélnyeregtetőkfedik. A vakolt
homlokzatok egyhangúságát
a,,természetes''
ereszpárkányokkivételévelcsaka|óhom|okzat
sík.illewe a |ábazatokkissérusztikuskőburkolata oldja. A templom mellett négyszög alaprajzűharangtorony (campanile)á||.AZ épület
Közleméarck

tájo|ása kelet-nyugat kányú, de a szentély _
kihasználva a terület utca- és térszövet adta
körülményeit, ezáIta|a Rákóczi téri telekrészt,
mint átriumot kombinálva a mííbe- a n1rugati
oldalon helyezkedik e|. Naprajzi elrendezésb en köve ti az óker esztényb azlllka szerkes ztési
aiapelveit: a tét fe|őIi oldalon a rendkívül
egyszetű,előcsarnok helyezkedik e|, ezt követi
aháromhaiós hosszház, amely bazilikális megi|ág1tást kap, majd a félkör a|a|ít szenté|y
következik, melyet a főhajőtő| a haránt irányű
falban Iévő 9,0 m széles félköríves boltíwel
|ezárt diadalív (arcus trium) vá|aszt el. A főhajőhatárÍalait a hajóban 4+2 ÍéIkörívesnyílás
osztja, Mind a főhajőt, mind a mellékhajókat
félköríves ablakok i|ág|tják meg. A Íőhajőt
fából készü|tkazettás síkmennyezet zárja |e, a
mellékhaiók be|ső |ezfuása a félnveregtetőkre

A kernórosi Szent Isntín templom
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fiiggesztett féldonga alakú rabic á|mennyezet.
Arománbaz1|Lkál<ra je|Iemzőf őhajő-térarány
(a fthajő magassága a szélességmásfél-kétszerese) itt még nem jelentkezik, a teljes épület
alatti altemplom, mint kripta' inkább sziikségszeríiség,mint stílusjegy (ennek először igazán
az űjp esttöre gtemető felszámolásakor lehetett
hasznátvenni).
Dr. Fábián Gáspár tervei közül sajnos
csak a főhomlokzat tervét sikerült megtalálni a
Magyar Építészea Múzeum Fábiái.hagyatékában. A templom szinte teljes tervafiyaga
fellelhetőaYácjPüspökiLevéItárter:wárában,
de ez már a Szalkai Jenő építészmérnoká|ta|
átdo|gozott anyag, Szembetűnő a hilönbség a
torony ésa főhomlokzaa körablak l<lalal<ltását
illetően. Amíg Fábián a toron}te tőt négyszőgÍi
sisakkal kívánta Iezárni és a főhom|oWatl
körablakot kívülről osztatlanul hagyta, addig
Szalkai a tornyot lépcsősen felfelé tovább
emelte és a körablakot rózsaablakká ,,fej\esztette'', előtte egy szent szobtáva|. Feltehetően
- többek kózött _ ez a módosítás Vezetett oda.

folytatásából
hogy Fábián a templomépítés
hag5,ta.Végúl
kivonult ésabeÍejezéstSzalkaira
- legalábbis a ktilső homlokzatot tekinwe mégisFábián tervevalósult meg, ezze|biztois elegáns
síÚa az egységes,egyszeríiségében
megjelenést.
ohől,, a levéltári
A tervezéskori,,szokás
levelekből kiderül az a gyakor|at'hogy a ter.
vező _ a tiszteletdíj bizonyos száza|ékának
átengedésemellett - a kiviteli tervezésről
lemondott, de annak köte|ező konniltáciőját
megkövetelte. Ebben az esetbenis ígytörtént,
azonbana munka megkezdéseidejénFábián
elsúlyosanmegbetegedeff'ésaz egyeztetések
maradtak. Ez okozhamaa későbbiekbenelmérgesedőviszonyt Fábián ésSzalkai, illewe
Fábi7n ésaz egyházkózségkőzött, olyannyira,
hogy az eredeti tervezési díjakfufrzetéseis
után történt meg'
csak hosszasegyeztetések
A háborus körülmények miatt a tempcsaklassanésnagy
ésberendezése
lom építése
nehézségekárán nrdott haladni. A végleges
építésiengedélyt 22105 |ag/t947 számon

A templomalaprajzai Szalkai Jenő feldolgozósában
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Szalkai Jenő terveirc 1947. augusztus11-én
adták ki, a használatbavételi
engedélytpedig a
plébánia24290I<tg/I947számon 1948. szeptember l-én kaptá meg. Az a.k"y Bertalan
építész
á|ta|tewezen padok l949-ben készti]tek el, a Íőo|tár,á szerzetesrendek1950-ben
történt feloszlatásakor, az Irga|mas Rend
anyaegyházából került a templomba. 2006ban épülta templom hagyományosorgonája.
Ezen sorok íróját az a megtiszteltetésérte,
hogy felülvizsgá|hatta a karuat teherbíró képességét,vajon azon az ot1ona felépíthető
vagy Sem.A vizsgálat kimutatta, hogy bfu az
építés
során alkalmazottbeton minőségemegfelelő volt, a beton vasalása az orgona á|ta|
okozott többlet igénybevételt
már nem viselte
volna el, ezértakarzatot meglámasztógerendákat meg kellett erősíteni' A megerősített
födémen azőta az orgona felépült, szo|gáIva
mind a híveket,mind - hangversenyekalkalmával _ egészUjpest közönségét.
A kutatás során néhány érdekességre
bukkantunk. Ezek egyike, hogy Ujpest rie-

gyei fiogu] városnak, mint ahogy a fővárosnak
is, önállóan kibocsátott illetékbélyege(városi
illetékjegye)volt. Ennek négydarab 1 Ft-os
címleteszerepela templom engedéIyezési
tervén.Annak idejénaz építési
engedélytnem a
jegyző, hanem a polgármestef _ esetiinkben
dr. Döbrentei Károlyné - nevébenadták ki.
Ugyancsak érdekes,hogy az öreg temető
felszámolásáva|,a bontott sírkövek, téglák,
érckoporsók (!) eladásábő| szfumaző bevétel
fedezteaz exhumálásikiadásokat.illewe - illetékesség
okán - a kertvárosi templom építési
kiadásait. Külön vizsgá|atot/|altatástérdemelne, hogyan jutott áI|ami tulajdonba az
egybázitulajdont képezőtemető 3 katasztrális
hold és84 néglrszögöl földterülete éshogyan
lett a közparknak szántföldterületből lakótelep
Q<özismertnevén:Szellemtelep).*

A frbmnlokzat Fóbión-féleterve

A frhomlokzat Szalkai feldolgozósóban
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A templom tervezője, Fábián Gáspár
1885.ianuár 2-án születettSzékesfehérváron.
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után a budaAz itteni főreáliskola elvégzése
diplomát'
pesti mííegyetemenszeÍzett.építész
A szakma ,,a !Íatolikustemplomépítő,,-ként
taÍtiaszámon..Osajátmagát ,,Istenkőmívesé''nek nevezte.Epületein főleg történelmi stílusokatalkalmazott.
Mintegy 40 újtemplomot épített.Ezek
koztil jelentős a pécsineoromán stílusúPius.
1927),a Budapesten,
templom (alapkőletételz
a Külső-Ferencvárosbat ta|á|ható, szintén
neoromán stílusúSzent Kereszt plébániatemplom (1930),a budapesti,Szondy utcai,
neogót stílusúSzent Család templom, s talán
Prohászkaa legjelentősebb:a székesfehérvári
(1933).
emléktemplom
Tanítási intézményekközül első jelentős épületea jászapát:katolikus főg1mnázium (1911).Legjelentősebbeka pécsiSzent
Mór Kollégium(1928)'a soproniIsteniM.gvá|tő Leányai tanítórend számára teÍvezett'
iskola- és zárdaépíIet(Í927; ma: Benedek
Elek Pedagógiai Főiskola) ésa budapesti,Villányi útiSzentMargit Rendház ésGimnázium

(re2e-33).

Fábión Góspór portréja
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Ö tervezte a szekszátdi és nyítegyházi
kórházat, valamint az angya|fö|di kőrház né.
hány betegpavilonját.
Ujpesten a kerwárosi templomon kínil
az ő nevéhezí,Lződ\kamegyeri Nagyboldogasszony plébánia (Aschner Lipót tér) kápolnájának oldalhajóval történt bővítéseésaz íj
szentéIykialakitása, valamint a Clarisseum
restaurálása.
Fábián Gáspár irodalmi tevékenységet
is folytatott. Tíz éig szerkesztetteaz Epítő
Ipar - Epítő Míivészet cimíi'f oIyőiratot. Me gírta aKizdelmeim ésalkotásaim,az Isten kőmívese,a Bepillantás egy életbeésa Magyat
Fogadalmi ésEmlékemplomok címííkönyveket. A nagy mawat építőmíivészehő|ítt
munkájának első kotetét saját \<tadásában
jelentettemeg 193ó-ban.
Budapesten halt meg 1953. janlát
13-án.
A templom kivitelezésétfuányttő építész, SzaIkai Jenő 1890. szeptember 28-án
született Nagykálnán. 1918-ban a Magsrar
Királyi JózseÍ Nádor Mííegyetemen építészmérnöki oklevelet szetzett. I9I8-2t között
dolgozott, 1920-ban önállósítanársegédként
totta magát. I92L-ben megszeÍezteaz építőmesteri okleveletis.
Számos magánházatésközépületet tervezett.'I925-ben a rákospalotaipolgári fiú- és
első díjat
leányiskola nyilvános tervpá,,\yázatán
nyert. lu ő tervei a|apján éptiltUjpesten az
A.pád útó0. sz.,a HorthyMiklós (ma:Görgey
Artúr)út10.' 48.és66.sz.,a Kassaiutca 50.sz.,
a Munkácsy Mihály utca 20. és22. sz., aIVItkszárhKá|mán utca 28. sz., a Deák utca 18. sz.
épiilet'ő épít,tt"többek között Teleki Sándor
gróf solti, Eszterbázy PáI gróf Ilonka-pusztai
kastélyát, Csepreghy Pál rijpesti tűzo|tő-Íőparancsnok gódi uI|áját, a sza|ontaiantialkoholista Szanatóriumot ésJoó Sándor újpesti,
t,paa úti kelmefestő ésvegyti sztitő izemét.
Ewizedekig Ujpesten élt. D

*L szerzők ezúton köszönik meg Pálrs,tLászLó
plébánosílr, a Magyar EpítészetiMúzeumban Ritoók
Pál ésPrakfalvi Endre, valamint a Váci Püspöki LevélA,Fábián-fé|e
tárban Papanek Ferenc szívessegíségét.
terv és Fábián Gáspár portréja a Magyat Epítészeti
Múzeum tulaidona'
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Dn. HpNcsn,t PÁr

Akinek a tarrífrrőnyai
három ország bajnokai éscsúcstartói voltak
Tenke Zo|tán, a Könywes
Kálmán Gimnázium egykori
testrrevelőtanáranemcsakaz
Qpesti Dózsa atlétáiból nevelt bajnokokat,hanemrendkívül eredményesendolgozott Törökországban ésKanadában is, taníwányaiolimpiákon
is indultak.
Sopronban született Í927. március
I3-án. Középiskolai tanulmányait az ottani
II' Rákóczi Ferenc Hadapród Iskolában kezdte, majd az iskola megsztintetése
után a za|aegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban
érettségizett.
A TestnevelésiFőisko|án I95Iben testneve|ő tanári, maid l963-ban atléta
szakedzői oklevelet szerzett.
Főiskolás korában kezdett el atletizálni.
Távolugrásban és hármasugrásban kertilt a
legjobbakkö zé.Már 1948-bandobogóra állhatott,az országos bajnokságon,a Testnevelési
Főiskolán távolugráscsapawersenyében
bronzérmetnyert. 1950 és1957 kózott a válogatott
keret tagjavolt.
1951és1969kózötttesnrevelő tanárés
edző vo|t.|95I-tő| I953-ig a MunkaerőtartalékokHivata|án6,,l,
1955-1962között a II. ker.

Lajos utcai Á]talános Iskolában, majd l969-ig
az újpesti Könyves KáImán Gimnáziumban
dolgozott testneveló tanárként.Diákjai, akik
számos aranyérmetnyertek a területi, a budapesti és az országos középiskolai bajnokságokon, szinte minden évben eredményesen
szerepeltekésa legjobbakközött végeztek,rajongtak érte.A Könywes Gimnáziumban kol|égájalett Verbényi lőzseÍnek,aki a TestrevelésiFőiskolán a tanáravolt. Egy életreszóló
barátság kötötte össze őket. Tenke kiilföldre
távozásaután is tartották a kapcsolatot.
1953és1955között a Haladás SE főál|ású'országosedzője volt, I956-tó| I969-ig az
Ujpesti Dőzsa atlétáinakedzéseitvezette.
Ebben az időszakban az űjpesti at]étáka legjobbak közé tartoztak.
1956 és1969közőtt azűjpesi távolugrók éshármasugrók2} országosbajnoki címet
szereztek.Egyesületi munkája mellett a vá|ogatottnális dolgozott u grőedzőként.Munkáját
I967.benmesteredzőicímmelismertékel.
1969-ben Tórökorszá gbó| érkezenfelkérésTenke részére,
amit elfogadott.ot évet
dolgozott a török atlétavá|ogatott vezetőedzőjeként.Yersenyzői 47 országos csúcsot

Az Ujpexi Dőzsa 1957. éaiorszógos ttíaolugró bajnokcsapata

Tenke Zoltín tiiriik tanínónyaiaal 1973-ban
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állítottak fel, és edzőiük vezetéséve| Íészt
vettek az |972.es müncheni olimpián is.
Az eredményesidőszak után Kanadából
érkezett.komoly aján|at, a Torontói Egyetem
Adétikai és Rekreációs Intézetébetesnrevelő
tanárnak hívták. Tenke Zo|tán elfogadta a
felkérést'Kanadába költözött, éséletehátralevő, több mint három évizedét ebben az oF
szágban élte le. I992-ig dolgozott az ewetemen. Az oktatás mellett az eryetem atJ'étáinak
edzéseitis vezette. AJapán Atlétikai Szövetség
1985.ben három hetes előadó körutra hír,ta
meg, amelynek során hétvárosban 14 előadást
tartott a japán edzőknek. Egyetemi munkájáva| párhtzamosan a kanadai at|étaYáLogatottnál i s d ol go zott v ezető e dzőként, ill ewe a v á|ogatott ugrőedzőjeként. Legsikeresebb taruwánya Greg Joy volt, aki az l976-os montreali
olimpián magasugrásban ezüstérÍnet nyert.
Lt\étái az lgrőszámokban 27 or szágos csúcsot
értekel. 1981 és 1984között azamer1kaihármasugró világcsúcstartó Willy Banks edzéseit
is vezette. Az 1980-as moszkvai olimpia előtt
Mátay Andrea felkészülésétis segíteit". Él.tének érdekes színÍo|tjavolt, amikor 1981 és
1983 között több amerikai NFL profi futball
csapat is felkérte kondicionáló edzésekvezeté-

Tenke Zoltón kanadai tanínónyaiaal 1985-ben
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sére. Közültlk a San Francisco 49ers és a
Green Bay Packers is Superbowl-t nyert. A
kanadaiarJétaváLogatottugróeázőiekéntnégy
olimpián vett részt: I976-bán Montrealban,
1984-benLos Angelesben,1988-banSzöulban
ésl992-ben Barcelonában.Ezen kívül számos
egyébvilágversenyenkísértea kanadai atlétákát mint Yezet1edzővagy ugróedző. I983-ban
Helsinkiben, 1989-benBudapestenésa duisburgi universiadén,I993-ban a torontói FedettpályásVB-n, a Pán-AmerikaiJátékokonés
a B}it Nemzetközösségi Játékok rendezvényeinvolt jelen'
Nyugdíjba vonulásakor a Torontói
Egyetem javasIatáraThomas L. Loudon-díjjal
ttintették|a' F;zt követően mégévekigdolgozott, szemináriumokat, tanfolyamokat tartott'
vezetett.Számosmrrnkájajelentmeg
edzéseket
hazal',európai, amerikaiésjap6n foly őiratokban.
1'978-banKarradábanjelent meg á Medicinlabda gyakorlatok címííkön1we, ame|yetjapán
nyelven is kiadtak. Az Adétika című könyve
az Altalános kondicionálás címí
töröhil,
munkájaangolul jelent meg.
Tenke Zo|tán 2008. december5-éna
kanadai Guelph városában,életének82. évében huny el. n

Tenke Zoltón 1992-ben

Kiizlemőnyek

Benre Fróne

Több, mint kocsmadal
Vas Iswán huszonnyolc éves
volt. amikor harmadik verseskötete, aMenektilő múzsa1938ban napvilágotlátott. A latinos
kulturáiú költő versein néhol
még érezhetőBabits Mihály és Kosztolánf
hatása,de egyedi hangsfuamár felfigyeltek a
kortársak.
Bár a költészetettekintettehivatásának,
megélhetési
gondjaimiatt kénytelenvolt irodistakéntállástvállalni. 1929-tő| az e|sőzsidótörvé-

nyig (1938)Ujpesten,a StandardVillamossági
Rt-néldolgozott.Jól ismerteaz iparvárosktilonbaző frgtáit, a hivatalnokokat,a munkásokat,a
koldusokat.A Menehilő műzsacímííkötet néhány versében(többek között a címadókölteménÉen is) az e|vágyődáskeserííhangján ír
Ujpestről. A Szomjúságcíműkölteményttörzsh.ly., az UTE-pálya kantinja,a ,,ftistös,ócska
kocsma''ihlette.A Nehézszerelemcímű,
é|etrajzi regényciklusaszerint Vas Iswán kollégáival
évekenát oda iártát ebédelni.

Vns IsrvÁx

Jzomtusag
.lr.l.22

Ahol ebédeleknaponta,
Ujpesti, fiistös, ócska kocsma.
Amint az ajtőn ma beléptem,
A söntés mellett állva éppen
Ivott egy férfirongy ruhában,
Napégettarccal,bússoványan.
Silány fröccséből enyhe pára
Szállt vad, feketebajlszára,
Bozontos, átnyas,mélyszemére,
Látszott, hogy hullámzik a vére.
Megremegett beléa hátam,
Ilyen szomjatmégsoseláttam!
Szivébennem tudom, mi lángolt,
Arca maga a szomjúságvolt.
Nem emlékszem, bizony, fajára,
Cigány, ugor, zsidó vagy árja _
Ivott, nyakalt,mint fene|ázban.
trristen, mennyi szomjuságvan!
Enyhítsdmeg őket, mind Te ktildöd,
Szívtinketérteel ne üldözd,
Adj cifra pezsgőtkönnyíí nőnek,
Anyatejet a csecsemőknek,
Liter tejet szegénygyereknek,
Gint igyanak,kik keseregnek,
Teát igyon, aki barangolt,
Whiskyvel itasd meg az angolt,
Közlemények

A németeketbarna sörrel.
Spanyolokatbíbor gyönyörrel,
Igyanak,akik inni szoktak,
Pálinkát adj az oroszoknak,
Fehérhavat a rőtavarnak
Ne lőrét a megvert magyarnak,
Csendes esőt a nyári földnek,
Férfierőt az asszonyölnek,
Könnytől enyhtiljön némabánat,
Könnyű mosolygást adj anyámnak"
Tiltott szerelmetvíg kamasznak,
Bőségeta sovány paraszürak.
Az éntestyéremvolt e férfi,
Szomját a szám,szívemmegérti.
Mellette álltam, nézvehosszan,
Hisz énis annyit szomjúhoztam.
Szomjaztam égveéslihegve
FIűs sörre, híísebbzengzetehe,
Itáliának őboráta,
Velence tég1mámotára,
Betííre,nőre, alkoholra tlram, ne iuttassvad pokolra,
Mert epedéSem
messzetévedt,
De visszahozzák most az évek,
Hogy elindúljonTeutánad.
Uj szomjuságasza|jaszámat.
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Tánad a láthatatlan ellenség
A természeteséletközösségeketsokféleemberihatáséri,
amelyek többsége károsan
érind az itt é|ő növény- és
áIlatvt|ágot,de mint éIő szer

Amerikai ésmagyar kutatók felfedezése
eredményeként most eW olyan űj természet}árosító hatást sikerült megismerntink,
amely mindeddig rejtve maradt az emberi
szem előtt. A jelenségneve poláros fényszenynyezés,amely az öko|őg;ai fényszennyezésnek
olyan új Íormája, amely napszaktól és helytől
fiiggetlenül az egészvilágon kifejti abatását.
Hory megértsük pontosan' miről van
szó, gőrcső a\á kell venntink a Íénynek az
emberi szem számára lárhatat|an sajátságát, a
fén''lry
o|arizációt. A környezetíinkbő| étkező
a többnyire rendezetlen, polarifényr ezgéssíkj
zá|arlan, ugyanakkor a fényesfelületek többséje|7emezhe(ó,
gérőlmeghatározott.tezgéssí|á<a|
poláros fény verődik vissza. A poláros jelzőt
számos ktilönböző területen hasznáIják a teÍmészetnrdományokban, amelyek nem keverhetők össze eg.ymással.Egy kémiailag apoláros
(polietilén)molekulákbő|áI|őműanyagf ő|iárő|
például poláros fény verődik vissza, ami még a
természettudományokban tájékozottabb személyeket is összezava rhatja.
A természetes környezetben a fényt.
vis szatükrö ző v izÍe|színeka p ol áros fény első d -

vezetÍq az emberre is visszahat. A környezerkátosítő hatások nag5rrészétjól ismerjtik,
megjelenésiik és pusztító hatásuk senki előtt
sem marad rejwe. A levegőszennyezés nem
csupán kellemetlen szagűvá alalatja a friss
levegőt, de egyes métgező összetevői miatt fő
okozőja annak is, hogy a daganatos betegségek
koztil a ttidőrák szedi hazánkban a legtöbb
áIdozatot, A hivatalos tájékoztatás a pánikhangulat elkerülése végett korábban elhallgatta a
probléma valódi nagyságát, de a szmogriadó,
mint a közvélemény számára korábban
ismeretlen fogalom megjelenése is mutatja,
hogy újabban mát ezetl a területen is más
,,szelek'' fiijdogálnak. Természetes vizeink elszennyeződésétis mindenki z sajátbírén érezheti, hiszen az emberi fogyaszásra alkalmatlan
üzek gyakran okoznak bőra||er$át a ftirdőzőknek.
A talajszennyezés nagy hatékonyságú,
leges forrásaí, ezértnem véletlen, hogy a kutabiológiailag aktív növényvédő-szerekkel való
szennyezéseveszé|ytjelent a táplálékunkra is,
tőkaz 1980-asévekbenavízirovarok esetében
amit az emésztórendszeri eredetű beteg.ségek bizonytottak be először, hogy a vízkeresésüka
poláros Íény
nagy száma.is mutat.
wzfe|színről visszatükröződő
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Közlemények

a|apjántörténik. Később szfuazÍőldiéstengeri
állatok esetébenis sikerült kimutaori a poláros
Íényérzéke|és
képességét.
A poláros Íény
érzékelését
a vizi és szárazföldi állatvilág
egyarí'ntsikerrel haszná|jaévmilliók óta fennmaradásaérdekében.
Egy filléres eszközze| mi magrrnk is
alkalmassátehetjük a szemiinket a fénypolarizáciő érzékelésére.
Ez az eszkőz a lineáris po|árszűrő, amit a hétköznapi életbenleginkább
a fotósok használnak a fotőtémazavaró Íétytiikröződéseinek kiszűrésére,
de a g5rártóka
kvarcórák fedő|apjába is gyakran po|fuszíirőt
építenekbe. A lineáris po|árszífuősajátossága
az, hogy a rujta áthaladó fénynekcsak egy
bizonyos rezgéssíhikomponensét ereszn át.
Ezért, ha egy poláros fény'orrást izsgá|va a
szemtink előtt körbeforgatunk egy po|árszíirőt,
akkor a fénÉrrás képehol kivilágosodik,hol
elsötétiil.
Ha a uzparton ülve szemléljiik a vizet,
amiva|őjábanpolárosfénforrásnaktekinthető
a rő|a visszavert poláros fény miatt, eW
polfuszíirőn kereszttil, akkor a szíírő á||ásátőI
fiiggően hol világosnak,hol feketéneklátjuk a
{uÍe|színt.A poláros fényszerrnyezés l ényege
abban á1|,hogyvizuális környezetiinkben nem
csupán a wzfe|színek,hanem a mesterséges
objektumok jelentős része is poláros fényt
reflekál, ami megtéveszlia polarizáciő látásra
képes állatokat. Az Ujpest Helytörténeti
Ertesítőben korábban már beszámoltunk a
szitakötők rejtélyesviselkedésérőla Megyeri
temetőben és a Duna parti épületeküvegablakainak vizkovar vonző hatásárő|, amelyek
a poláros fényszennyezésbizonyítékainak
tekinthetők.
A poláros fényszennyezés
a íui é|etközösségeken kívül a szátazfö|di ökoszisztémá|<at
is veszé|yeztetheti.Egyes trópusi lepkéknélpéldául kimutatták, hogy a nemek
egymásrata|áIásátpo|anzáciősfénfelekteszik
lehetővé.
Régótaközismert tény,hogy a tengeri
teknősök pusznrlását nag.yon gyakran okozzák
az á|ta|ak elfogyasztott nylonzacskók. Egy
újabb,mégkísérletekkel
nem bizonyítotthipotézis szerint a teknósök azért fogyasztjítke| a
tengerbe kerülő nylonzacskókat, mert azok
fénypolarizációs sajátságai a meditzákéra
hasonlítanak,azaz poláros fénytvernek vissza.
Közlemények

A poláros fényszennyezésa hagyományos fényszennyezéssel
szemben nem csak
éjjel,hanem nappal is megjelenik,ami tovább
súlyosbítjahatását.
A Karinthy Frigyes AMK tanulói egy
környezetvédelmiprojek megvalósításasorán
cé|útíiztékki, hogy egy Ujpest közeli természetesé|őhe|y,a Dunakeszi-tő zegtavak esetébenvizsgá|jákawzeséIőhe|yetérődegradá|ő
tényezőket,Kutatómunkájuk során a korábban
már ismert károsítóhatásokme|Iettazújonnan
felfedezett poláros fényszennyezés
következményeitis vizsgálták.Munkájuk eredménÉre
a|apozvakidolgoztak egy akciótervet, amelynek elsődleges célja az é|őhe|yvédelmének
biztosításavolt.
A projekt részletes|eírása a www.
homoktovis.hu/project.htm olvasható. A
diákok munkíjukka|résztveszneka Vo}vo Car
Corporation és az ENSZ környezewédelmi
programjánakközös szervezésében
meghirdetett nemzetközi Volvo Adventure pá|yázaton
is, ahol a Yi|ág 66 országának diákcsapatai
képviseltetikmagukat.
A megmérettetésre
Magyarországrő|az
idén 14 csapatnevezett' projekjeik a http://
www.volvoadventure.
orglproj ectsGallery.
aspx?year=2
009 weboldalontekinthetők meg.
Az újpesti diákok által megvalósított
projekt szép pé|dája annak, amikor ew űi
tudományosfelfedezéseredményeközvetlenül
hasznosulegy helyi természetvédelmi
probléma kezelésében
ésaz itt lakők környezettudatos szemléle
úormá|ásában.D
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SzterényiJőzsef
Magyarotszág
és egyben
Ujpest _ fejlődésénektalán
legláwányosabb időszaka a
dualizmus kora volt. Ebben a
mintegy öt évtizedbenjónéhány politikus alapozta meg karrierjét iparpártoló-fejlesztő politlkájával. Ezek egyike
volt SzterényiJőzsef báró is, akinek pá|yafv
tása városunkból indult.
Apja, Stern Albert, izraelita rabbi volt.
A Somogy megyei Lengyeltótiban teljesített
egyházi szolgá|atot, itt született meg lőzsef
nevű fia 18ó1 novemberében. A családban
rajta kívül még két fiú nevelkedett: egyiktik,
Hugó, később neves természettudós, ásványszakértő, másikuk, Bertalan, publicista lett. A
három flvéra ma gyarosított S zterényiv ezetéknév alatt vált ismertté'
1Bó7-ben egyházi elöljárói Újp.'t'"
vezénye|téka rabbit. Stern Albert csa|ádjávala
legjobbkor érkezetta településre, amely ekkor
vált nagyközséggé, ekkor bontakoztak ki igazi

Szterényi Jőzsef díszmagarban, mint óllamtitkór
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alkotó energiái. Szterényi József az elemi iskolát itt végezte el, de gimnáziumi tanulmányokat már Bud1Pesten folytatott. Fiatalon
kapcsolódott be lJjpest kőZéIetébe.1878-ban
barátjávaI, Ugró G1'ulával kozösen hozták
|étre az lJjpesti Ifiúsági onképzőkört, melyet
elődjének
a későbbi Közmíívelődési Kör
tekinthetünk. Az alakuló ülésen Szterényi felolvasta A. hazaszeretet körülírása címíí munkáját, me||yel nagy tetszést aratott hallgatősága körében. Az ülés végén szavalt is,
Eöwös Jőzsef Búcsú című versét mon4ta el.
1882-ben űtjára indított egy lapot, Ujpesti
címmel. Az orgánumnak Szterényi
Közlöny
társszerkesztője |ett, de a kiadvány rövid életűnek bizonyult.
Az iEú, nem sokáig maradt Ujpesten.
Apja támogatásáva| Németorsz ágban tanult,
majd hosszabb tanulmányltat tett Keleten,
török földön. (Bertalan nevű fivére azonban
itt maradt, ésújságíróként1884-ben új lapot
indított Ujpest címmel')
A tanult és világlátott fiatalember ezt
követően Erdély dé|trészén,Brassóban talált
magánakmunkát. E|őször itt is publicistaként
tevékenykedett, Brassó címmel politikai napilapot szerkesztett. A'szászváros az egyik legdinamikusabban iparosodó településvolt, nem
véletlen, hogy a gazdasági ismertekkel rendelkező Szterényi rövidesen az Erdé|yi lparegyesület főtitkár a lett.
1889-ben Baross Gábor, a dualizmus
korának vasrninisztere kinevezte Szterényi
J ózsefet erdélyi iparfelügye|ővé. Munkáját
kellő szorgalommal végezhette,mert egy élwel
később a kereskedelmi minisztérium ipari osztá|yának élérekerült. Német nyelr,trrdásának
köszönhetően őt delegáIták arra a nemzetközi
konferenciára, amely a munkásvédelem témakörében ült össze. Jel|emző, hogy a tanácskozás védnöke maga a német császár vo);t.
1892-ben újabbfontos megbízatástkapott. Kinev eztéka hazai iparoktatás miniszteri
biztosává. Az izmosodó magyar gazdaságnak
kvalifikált szakembere|<re, azok képzéséhez

Híresújpestiek

szakiskolákravolt szüksége.Ezekben az években sorra publikálta műveit:A takarékszövetkezetekről (1884),Törökország kereskedelmi
viszonyai (1889)' Az iparoktatás ktilfoldon
(1894)' A háziipar Magyarországon (1895),
Magyarország nagy- ésmezőgazdaságiipara
(1895)' A kézügyességiés háziipari oktatás
Magyarországon (1896), Az iparoktatásMag5rarországon
(franciául ésnémetülis, 1897),
A magyar Szentkorona országainakgyáipara
(1901)címekalatt.
Szterényi JózseÍet szewező
ereje,innovatívgondolkodásmódja egyre feljebb segítette
a hivatali ranglétrán.1905ben a kereskedelmiminiszté-

Az űjabb kormányválságot követően, a
forradalmat közvetlenül megeIőző hetekben
minis zterelnöki me gbízatásra is j elölte a l<sr
á|y,
ezt a isztsé1et azonbar' már nem töltötte be.
Az őszirózsás forradalommal egy időben széthullott a Monarchia, azlra|kodó lemondott a
hatalom gyakor|ásáról, Károlf Mihály gróf
alakított kormányt.
A, űj, koztfusaság1 kabinet igyekezett
eltávolítani azokat, akik a régi rend, al<trá|yság
hívei voltak. Szterényi Józsefet 1919 február)ában azértinternálták Szentgotthárdra, mert
nem rejtette véka alá legitimista nézeteit. A
Tanácsköztársaság hatalomáwétele csak súlyosbítottahe|yzeiét.Ltszá||ítonákabudapestl gsríijtőfogházba, ahol Wekerle Sándorral
rium adminisztratív államtitkára, 190ó-ban a
raboskodott együtt. Itt mostoha körülmények
Wekerle kabinetben. Kossuth Ferenc melletr.
között tartották őrizetben, ami a|áásta egészpolitikai államtitkár lett. Ugyanebben a korségét.Erre való tekintettel rabkórházba kórtilt,
mányzati időszakban or szágg5íi|ésiképviselő itt éltemeg a tanácskormánybukását.
vé vá|asztották, a brassói választókerüietben
A magyarországs politikai konszolidányert mandátumot. A törvényhozás tagjaként ciót követően újra bekapcsolódott a politikai
elsősorban iparvédő intézkedéseketkezdemééletbe. |920-ban Budapest YIII. vá|asztőnyezett, de szociális kérdésekben is alkotott
kerületében országffiIési képviselői mandátörvénytervezeteket. Apponp Albert grőffa|
tumot nyeft. Az a|sőház munkájában l926-ig
együtt sokat tett az anya- éscsecsemővédelmi
Vett részt. A következő évben a kormányzó
há|őzat országos kiépítéséért.
1910-ben a
e|őterjesztésérefőrendházi tagságot kapott.
Wekerle kormány lemondott, SzterénytJ őzsef
Ezt a tlsztséget ha|á|áig viselte. Az iparoktais leköszönt államtitkári isztségérő|.Képviselői
tást továbbra is fontosnak tartotta, jelentős
székétazonban me gtarto tta.
módon támogatta,hoy ?M. Kir. Allami Fa.\r.
A világháború utolsó évében
Ká-'- és Fémipari Szakiskola Ujpesten nyissa meg
roly királynak kipróbált politikai támo gatókra
kipuit. (I927-ben adták át az épi|etet, ma az
volt szüLsége.1918-ban újraWekerle Sándor
Ujpesti Két Tanítási Nyelvíí Műszaki Szakalakíthatott kormányt. Az új kabinetben Sztekozépiskola és Gimnázium nevet viseli az
rényi kereskedelmi miniszteri tátcát kapott.
intézmény.)
Kinevezésének hamar híre ment. Ie|lemző.
Az l920-as évek végén _ bár parlahogy a Nyrrgat 1918. évi 3. számáÉa,,*"gá
menti mandátumát 1940_ig megtartotta Ignotus számolt be a tényr,ó|, A politika
fokozatosan visszavonult a közéIenő|. 1930mögril címíí' írásában: ,,Sztetényi Józsefet
ban kastélyt vásárolt magának Sárszentminemcsak pártfelei és barátai, de politikai
hályon, ésaz év nagy részétvidékimagányban
ellenfelei, sőt, mint nem egy hely'utt tapasztöltötte.
taltam, szeméIyes ellenségei is örömmel
Szterényi Jőszef bárő L94I. Íebruár
üdvözlik a kereskedelmi minisztérium é|én. ó-án hunyt el Budapesten. Ma a Kerepesi úti
temetőben nyugszik adoptált fiáva| Szterényi
t...] A hivatal, hallottam eg"yszertő|e, artavaló, hogy megcsinálja, amit a társadalom akar.
Sándorral közös sírban. FIosszú, érdemdús
Bizonyos, hogy Szterényi együtt fog dolgozni
élete során számta|an kitüntetetést kaoott.
a társadalommal s nem a klubnak lesz miniszTöbbek között birtokosa volt a Ferenc JőzseÍ
tere, hanem az országé.,'Az uralkodó * utoisó
Rend nagykeresztjének és a francia Becsületdöntéseinek egyikeÉént- Brassói előnéwel
rendnek is. Az utókor már kevésbéismeri el
nemességet és bárói rangot adományozott
érdemeit. IJtca nem viseli nevét, de a monori
miniszterének.
szakközépiskola őt vá|asztona névadójául.
Híres újpestiek
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A sórszentrnih óly i Szterényi kastély,Raskouenszky He dzlig aka areQ e

Sárszentmihály, ame|yhez
SzterényiJó zsefbfuő életének
utolsó időszaka kötődik, a
Dunántúl SárrétnevííkistáiáÍ" \ff
l nak peremén, Székesfehérvártó| mintegy 5 km-re, Nyugatra fekszik.
(Sárszentm1há|yhoz taÍtozik ma az egykor önálló Sárpentelefalu éskörnyeke is,Ez a falrua
Széchenyicsaládbirtoka volt, itt töltötte gyermekkorát Széchenyi Zsigmond, a w|ág|ttrí3'
vadászírő.Emlékétszobor őtzi a faluban, de
egykori kastély'ukmára már eltűnt.)
A falu neve 143ó-ban Zentrrihal formá,jábanbukkant fel először egy oklevélben.
köszönhette, hogy békeFöldrajzi fekvésének
időben itágző rnezőgazdaságjellemezte,háborúkidejénviszont gyalran került a Fehérvár
felévonuló hadak űtiába.A falu a 19. században a Zichy család birtokábanvolt, ők építtetá|ta|
ték a Möller Iswán budapesti építész
tervezett romantikus, angol neogót stflusri
kastélyt.
Szterényi Jőzsef a grófr' családtól vásárolta meg az épületetésa hozzá tartoző birtoktestet.melv 1930-1r94tközőtt volt a bir-
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tokában. Ez idő tájt a kastélyt körülvevő kisközségnek mintegy ezerhétszáz lakosa volt.
A kastély emeletes, tég|a|apa|aprajzú'
épület. A főhomlokzat középső tészéntrapéz
alapú kiszögellés található, sarkán hengeres
saroktorony áll. A homlokzat baloldali része
előtt a parkra néző teraszvolt. A kastély hátsó
homlokzatát díszlépcső, hatalmas ablakok és
gerendavázas oromzat teszik változatossá. A
kastély mellett tornyos' hasonló kivitelű kiskastély ál1.
Belépve a főépületbe az e|őcsarnok díszes faburkolata ötlik szembe. A' sza|ont és az
abból n1íló kártyaszobát színes mennyezet
ékesíti. A hallból indul az emeletre vezető
háromkarú, igen míves tölgyfa lépcső.
HaIáIát követően fogadott fia, Sándor
örökölte a kastél1.t,amely az áIIamosításután,
I95I-tő| a Sárszentrnihályi Allami Gazdaság
kezelésében áI|t, Az erősen leromlott áIlagtl
épületet 1995 -ben az á|Iamivagyonüg1nröLség
eladta, magántulajdonba került, Ma a kastély,
melyet rendezett angolparkvesz körül, magán|akás céIjait szo|gáIja. Előzetes eweztetést
követően látosatható. !

Kitekintés

Szorrósv MerunNtvp

Férjem első leán1.unk miatt lett
glzermekolvos
Dr. Czeti Iswánné Pesztalics Ujpesten mindenki ismerte és megbecsülte
Anna, a legendás hírííújpesti őt'
_ A' MadaráSZ utcai gyermekkó rházban
gyermekorvosözvegye életének
jó
98. évében egészségben,volt mellékállásban Flesch professzornál _
teljes szellemi frissességben
él- ÍolytatjaCzeti Iswán dr. - Nagyon híresszakvezi családjaszeretetét.Nasó nénivelnagyob- ember volt, kedves taníwányalett édesapám.
bik lánya, Anikó és fia, ilabb Czeti Iswán Flesch Armin rokonát aantán L944-ben a de*
doktor tfusaságábanbeszélgetttink.
portálás elől mi bújtatnrka Baross utcai szol_ Gyermekkora, tfiúsóga a két hóboni
gáIan |akásban. Egy féI évignégyenvoltunk
közöni időre teaődik. Mikor ésbogan került
gyerekek.
_ Mennyiben érintenehítkiiznapjaikata
Ulpestre!
_ Miután a páfizsi döntésselelcsatolták bóbonÍ?
_ 1'944-ben,mikor a németekbejöttek,
Magyarországtól Munkácsot, ahol addig éltiink, szüleiry t'gy döntöttek, Magyarorczágra Pesta László volt Ujpesten a tisztiorvos.
költöznek. Edesapám á||ampénztáritanácsos- Édesapámmellékállásbandolgozott a tisztiorkéntdolgozott, édesanyámotthon volt a négy vosi hivatalban. Laci bácsinak illesalitásba
gyerekkel.Tájékozódtak,hová menjenek.Rákellett vonulnia származása miatt, s""pámat
kospalotán van gimnázium és leánylrevelő bízták meg az újpesti|égő-főorvossággal,ésa
intézetis,gondolták, a három lány s afrűszátisztiorvosi teendőket is ellátta egyben. Igy
máraköze|Iesz az iskola. S nem utolsó sorban
Pesthez is közel lakhatunk, ezétt édesanyám
eljött Rákospalotára,s vett egy nagyon szép,
tornyostöbbszobásházat.11 évesvoltam,mikor átjötttink ide. Nagymamámékkalkö|tozttink' Nagyot néztek,mikor kiderült, hogy
amit ők leánynevelő intézemekhittek, az valójában jawtő intézet volt. Végül a Kanizsaí
D orottya L eánygimnáziumbajártam.Erettségi
után tanítóképzőbeiratkoztam. Férjemmelis
ekkor ismerkedtiink meg, ő mégegyetemista
volt' Mikor l932-ben végzett,nehezen találtunk lakást. Párom orvosi állást kapott a Baross utcai Szerctetházban,ideköltözttink szolgálati lakásba.ott laktunk l962-ig.
_ Dr. Czeti Isnónt gtelruekaruosként
isrnertük,Mi késztette
e szak ailasztósára?
_ Első gyerektink,Anikó, születésekor
szepszistkapott.Végül aztJ||aiúti a klinikára
került, ott tudták meggyógyítani. Ekkor
mondtam a férjemnek,tanulja ki a gyermekgyőgyászatot, hiszen még több gyermeket
szereülénk,s ne legyenek ilyen problémáink.
Igy lett gyermekorvos. Haláláig dolgozott. Dr. Czeti Isnónné
Inte(ú
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nem kellett a frontramennie.Mégaz 1950-es
évekbenis kapott köszönő leveleket azoktőI,
akiket megmentetta munkaszolgálattól.1945ben viszonylag védett körülmények kozott
laktunk a szeretetházban,ami végtiliskőrház
volt. Menedékhellyéis vált, lakásunkban
ugyanis huszonhárman laktunk, mert barátaink is oda menektiltek, amikor kiöntött a
Duna. Közeli barátságbanvoltunk azIswánÍ{y
családdal.Iswán$' Ernő í)|atorvosédesapám
testiJelki j6baútja volt. Ok is nálunk laktak.
_ Kik tartoztak a baróti kiirükbe?
_ Kelemen Gyulával, a SzociáldemokrataPártvezető tagjáva|,az újpestivárosi végrehajtó bizottság tagsáva|a 30-as évekvégén
ismerkedtiink meg. Akkor sző|a|tfel a városi
kazgyíiIésenaz owosok védelmében.Elmondta,hogy mígaz orvosok ftzetése50 pengő, addig egy takarítőnő70 pengőt is megkeres. Férjem megköszönte, hogy közbenjárt a
fizetéseérdekében,
szoros barátság alakult ki
kozotttink. Felesége,LvjzLka legjobb barátnőm lett. Gy'ula 1945-ben a koalícióskormányban iparügyi áI|amtltkárvolt, mellette beválasztották egyébbizottságokba,többek között

Dr. Czeti Isnónné első gtermekézlel.A képaz újpestiTizian
fotőnól készüh
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felügyelő-b izottságába. Ezekétt a
a MAFILM
megbizatásokért nem fogadott el juttatást.
|9 48 -ban az ítgynevezett Nitrokémia-perben
koholt vádakkal becsukták. Ott iiltem a táÍgya|ásán, alábán is bilincs volt, rigy yezették
e|ő szegény. Hallottam, amint Szabó Kornél,
a vád tan(tjavolt, elmondta, megfenyegetaL<t
ték, hogy feleségétés gyermekeit is kivégzik,
ha nem tesz terhelő vallomást, de ő most megmondja _ fo|ytana -, hogy egy sző sem igaz
abból, amit addig mondott. Sajnos, ez mát
nem váItoztatott a helyzeten, Yácta vitték a
börtönbe szegény Gyulát, meg is látogatnrk
többször. Kérdeztem tőle, mit csinálsz egész
nap? Magánzárkában volt, aggódtunk érte.
Azt felelte: elfoglalom magam, egyszer egyik
operát fiitytilom, máskor másikat.
1955-ben szabadult, felmentették az
éledogytiglaru ítéletből. Nagy örömmel fogadtuk - folytatja Czeti dr. az enlékezést. 195ó. okóber 23-án éppenIswánff'éLnál jött
öss ze a bar ád tár saság, v acsor áztak. I I ór a tájban érkeztem oda IswánfizJu|ikáva|. Medikus
voltam, Julika fogorvosnak készült. o járt a
városban a tiintetésen. Vitttik a röpcédulát,
amit osztogattak már itt Ujpesten is. Mondtuk,
hogy forradalom van, meséltük az eseményeketazidősebbeknek. Sose felejtem el, hogyan
rcagáIt erre Kelemen Gyrrla bácsi. - De helyesek vagytok, if úság,kipirult arccal reménykedtek a forradalomban. Semmi reménynincs,
itt vannak az or oszok, igyázzatok magatokra !
Ne menjetek bele semmibe! S lám egy hét
mrilva államminiszter |ett|. Ebből látszik,
mennyire tájékozat7anvolt szinte mindenki az
első időben.
Szerencsérea forradalom után nem vittékőt el, de a Türr Iswán utcai lakását á|Iandóan figyelték. Édesapám minden másnap
melat hozzá orvosi táskával. mintha keze|né,
a" ÁVó-,ok ott álltak aház e|őtt,de beengedték. Igy tudta vinni a híreket. Javasolta neki,
hogy menjen valahogy ktilföldre, menekiiljön.
Azt felelte, nem megy' nem csináIt semmit,
nem hagyja eI az országot' Nem is bántották,
olyannyira nem, hogy mikor 1957 tavaszánitt
járt Ericsson szociáldemokrata svéd miniszterelnök, meg is látogathatta. A protokoll
program után egyik délután kijött ide a
diplomáciai autóval Kelemen Gyulával beszélgetni. Franciául beszéltek. Gyula bácsi több
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évig élt Párizsban, tökéletesen bírta a nyelvet.
Késóbb a óO-as évek elején,mikor egészségi
á|Iapota megromlott, járt kinn Svédországban
rehabilitáciő cé|jábő|. Megbecsülték őt az
európai szociáldemokrata politikusok. Kéthly
Anna utódjának tekintette aZ európai politika'
El is határolta magát a Magyar Kommunista
Párttal,,egyesülő'' Szakasits Arpádtól, Marosán Györgytő| és a többiektől. Az újpestiek
közül id. Leveleki Gy'ulával, Bölcsföldi
Ferenccel, Benisz !őzseffe|, Tolnai Gusztáwal,
az Egyestilt lzző szociáldemolrata vezetőjével tartotta a kapcsolatot. Nagyon csalódott
ember |ett, aztmondta: soha ne poliizá|jatok,
tartsátok magatokat távo| tő|e|.Szerették volna rehabilitálni, nem fogadta el; a börtönéveketnem fogom megtagadni néhány forintért - mondta.
_ Miként érintette csalód,iukat a forradalom?

_ A forradalomkitöréseután
nem flldott bejárni minden
orvos a kerületi SZTK-ba.
Mi üszont a közelben laktunk, a mai Kassai utcában,

s apám biciklivel járt do|gozni. Népszerű volt,
szerették, s őt vá|asztották meg a forradalmi
bizottság elnökének. Elment minden kőrházba, két-három beszédettartott, többek között
a Károlyiban is' Egy-két forró fejíífiatalember
ott is sürgős tisztogatást akart. A' f&jem azt
mondta, amíg ilyen zayaros ahelyzet, minden
orvosra szükségvan, senkit nem lehet kirugni'
Minden maradjon a régiben,majd ha konszolidálódik a i|ág, a bíróság előtt felel mindenki,
és akkor kell eldönteni ezeket az ügyéket.
Ú;p"'t"''
így senkit nem bántottak,-senkit
sem fiiggesztettek fö| az áI|ásábő|' A retorziő
mégsem maradt el. Decemberben báz|utatást
tartottak nálunk. A férjemet fegywerrejtegetés
címénelvitte a fekete autó.
_ Még az esktivőmet is el kellett ha|asztani _ kapcsolódik a beszélgetésbeAnikó. December 15-re tűztiik |<taz esktivőmet, mert
másnap van a születésnapom' Előtte két nappal vitték el papát a Fő utcai börtönbe. Minden előkészület megvo|tmár, meghívók, ebéd,
de el kellett halasztani két héttel' Hamar
kiengedték, méB sztrájkot is hirdettek miatta
az újpesti gyárakban és a szakrendelőben is.
Mindenhol petíciókat Íoga|maztak, hiszen
Inte(ú

ezeknek a cógeknek' a bölcsődéjében, óvodájában is dolgozott. ot nap után ki is engedték
minden szó nélkiil. 1957 nyarán, éppen Tihanyban nyaraltunk, ewszer csak jött egy
rendőr meg egy detektív,s elvitték Kistarcsára.
Akkor sem mondtak semmit, tárg5ralásse volt.
Négy hónapig tartották benn. Nagy Szerencséjevolt, mert egy Szél1nevezetűorvos-ezredes dolgozott ott' a|<l az akkori belügyminiszterrel' Münnich Ferenccel állt rokonságban. Széll dr. ismerte apámat medikus
korából, akkor apám a kórbonctanon dolgozott mint tanársegéd.Segítségével
engedtékki
viszonylag rövid idő után. Benti helyzete is
elfogadhatóvává|t, mert megtették a gyengélkedő főorvosának. Ott is lakott, ,,előkelő tátsaságban'': Wilt Tibot szobrászmí3vész,dr,
Vajta Miklós elektromérnök, (aki később
Kossuth-díjat kapott), dr. Lővey Jőzsef főorvos Pestújhelyről, Szakács Miklós
színész
raboskodtak vele együtt. Dr. Vatthay Antal,
Vatthay tábornok fia volt a szanitéc.
_ Czeti doktor úr rrl.lír eltóuozott közüliink. Mekkora csalód aeszi körül ma Naső nénit?
_ Három gyermekem közül Anikó matematika-fi zika szakos tanár, István sebészfőorvos' kandidátus, MfuiaföIdrajz szakos tanár
lett. Jelenleg kilenc unoka és húsz dédunoka
szaporí1a a nagycsa|ádot. Minden nérrnapot,
születésnapot naptáÍamban tartok nyilván,
egvrő| sem feledkezhetem meg. Majdnem
minden héten ünnepliink valakit. !

Dn Czeti Isndn (kiizépen, oilígos öltönyben ühe) rokoni
tdrsasógban a 30.as éaekben.
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sét. Közülük többen ma is Ujpesten élnek,
mások e|származtak,de kötődésük megmaKét újabbkötettel gyarapodott a múlt évvégén radt, melyet csak erősíthetez a kiadvány. A
kötet függelékébena gimnázium Emlék
a Köny'ves KáIrrrán Gimnázium öreg diákjaiLapjaiból, diák tjságainak oldalaiból válogaktaN.
Homine
Alapíwánya
á|ta|
nak
J. Pro
tott a szerkesztő,
dott ,,Köny'ves'' Csillagok sorozat.
Antal
Képmílozefka
vesek című könyve a llz évköztisztviselőie
gimnáziumból kikeJanuár 29-én,a Polgármesteri }Iivatalbankerült képzőmíívészek rült sor a Kriszt Lajos EmlékéreAlapítvány
é|erűtját,tevékenysé- díjátadő iinnepségére.Az aLapíwánydíját dr.
_ Ujpest
gétgy í3jtöttecsokorba. K"poly' Lász|ó hozta |étre,édesapja
Mindazokról olvasha- egykori főszámvevője- tiszteletére.A kuratóritunk, akik hivatássze- um Az év kozasztwselője-díjat ezítta| Szabó
Zsttzsannának,aszociálisosztálycsoportvezerűen vagy hobbi szinten kapcsolódnakvala- tőjénekítélte.
mely alkotómíívészeti
Kiránduló városvédők
ághaz. Harmincnégy festőmíívész,szobrász,
Az Qpesti Várowédő Egyesület április 18-án
grafikus éskeramikus munkásságát ismerhetjük meg a lapokon. Közöttünk élő míív-észek
és Pápára, május 9-éna százéveskispestiWekerMájus 23-án a
le-telepre szeÍvez[i1{nrí}rlást.
a már eltávozottak é|etraizát, önvallomását
Börzsönyben található Ujpest-forrást keresik
vagy éppenmunkásságuk méltatását gyíijtotte
fel, ésmegtisztítjákkörnyezetét.Június ó-án,
össze a szerző, Többsésük ma is sok szállal
a Radnóti-év alkalmából Gvőrbe és Abdára
kötődik az a|ma materhóz ésÚjpesthez is. Az
éIetrajzok mellett a szerep|ők miívészetét látogatrrak'
Kiadványok

Uipestről

pé|dáző színes fotókon gyönyörködhetünk
alkotásaikban. A kötet megemlékezik a gimná.
ésfesziumban oktató rajz, mí3vészettiJÍténet
tőmíivész tanárokról is, hiszen munkájuk sok
tekintetben hozzájfuút e1y-egy művész kiteliesedéséhez.
A másik kiadvány a
média világában dolgozőkat, alkotókat vesziszámba, Dröszlerné
Benk Katalin ,,-&Iultikönyve
a
Média''
nyomtatott és elektronikus sajtó vllágábó|
gyÍíjtötte össze a. volt
gimnazistákat. Irók,
űjságír ők, teIevíziős-,
rádiós-, filmes munkatársak életútja elevenedik meg a kötet lapjain. Több mint nyolcvan
szemé|yiségrő|kaza|éÍetrajztadatokat,méltatásokat. Ujságíróből lett nagykövet, labdartg6 - eáző, sportújságírő, zenészből lett televízíós szakember, vagy éppen fotőmíivész,regényír6 mind-mind,,Könyves - d íák,,. Egy- egy
sztoÍi, emlékezés és kritika jellemzi színes
egyéniségüket, csigázza az o|vasó érdeklődé-
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Tárnogatőkat várnak
Az Ujpesti Helyrörténeti Alapíwány több mint
másfélévizedekutatja,ápo|jaésdokumentálja
Ujp"'t hel1történetiemlékeit;évirendszerességgelhelytörténetivetélkedőtszervez.A kuratórium tagsaikéik, hogy aki teheti, személyi
jövedelemadőjának I%"-ávaLtámogassaaz a|apíwányt,amel1mekadószámal18040ó09-1-0 1.
Szobor kőzadakozásből
Uj p..t onkormányz ata kózadakozásbó| szobrotkiván á||ítantKelemen Gy"l" (Í897-1973)
szociáldemokratapolitikusnak, a Nagy Imre
Az újpestikötőkormány államminiszterének'
désíiközé|eti személyiség szobtának alkotója:
Az adoTóth Dávid újpesti szobrászmíívész.
mányokat a polgármesteri hivatal tigyfélszolgá|aa trodáján átvehető csekken, illewe átltalássaia |2010422-00208592-00100005szám]aszámravá4ák,

Márciusi számunkbanaz |', 1'3',14.ésa 15. o1dalon látható fotókat és dokumentumokataz Ujpesti
He$tönéneti Gyűjteménybocsátottarendelkezésiin-kre.

Helytörtőneti hírek

