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Egy nyári nap délutánján ment
el megnézní Lz uszodát.
lltoljára gyerekkorában - reg-

ffi gelente, izgatoftan, nagynalq
félelmetesnek és zaiosn ak _ |átlu beltilról.

A pénztár eIőtt várt a soráta (illewe
dehogy várt a sorára! ott volt előtte! ráadásul
-ily.' jó kis sor volt! és milyen jól is ment
neki!), szőval a lépcső aIján áL|t, előtte em-
berek, előtttik a pénztátos kalickája. De
mielőtt gyors tempóban (tempós tempóban)
a pénztátosig jutott volna, észrevetette, hogy
a lépcső tetején csalogatón-hívogatón ott á11
a kabinos. Akabinos, akinél mindig árleszá|-
lítás volt, meft ingyen jutott belépőkhöz, és
a lenti, a kalickás árnál olcsóbban árult.

. 2009. júnias XVI. éufotya

Felment a lépcsőn, hogy akciós je-

gy€t vegyen. Ugyanantá| a szekrénynél öl-
tijzön., mint gyerekkorában. Atvágott a vi-
gaszta|an zuhanytermen-zuhanyfolyosón,
kilépen-belépett az ajtőn,, és körbenézett.
T}gyIátta, hogy odabent, hogy egészen bent,
hogy húsz év a|att semmi sem változott.
TJ gyanazok a Ía|ak. U gy anazok a medencék.
TJ g5ranazok a vjzek TJ gyanazok az emberek.
Ug5ranaz a flőra és fauna. IJgyanaz a flőra-
szept-illat leng. Lengea a szé|; tör előre.

Lassan tempózott. Andante. Andal-
gott a medencében' meft rendesen úszrri nem:
aítzben csak előrejutri tanították meg. Mon-
dom: jól ment a sora. Az uszodában is haladt
e|őre, mint hal a vízben. E Sipos Bal,ázs



In memoriam tljpesti GyógÉirdő és {.Jszoda

,Jelenleg is működik Ujpesten
egy fi;rdő, de ezt a rekonst-
rukció folyamán lebontják
majd. Helptte épül az űj ter-
málvizes-fiirdő, mintegy 150

milliós koltséggel. Az púpád út és Rezi Károly
utca találkozásában már á|], a furdőépíilet.''
61pert, 1973. november 1.)

,,[...] nem tisztálkodási célokat szolgá|
majd, hiszen az űj, korszeríí lalcásokban rendel-
kezésre áll mindenütt majd a frird.ószoba,
győgyűlrdő |esz, 6 kilométer hosszú csövön
vezetik ide a Széchenyi-flirdő győgywzét.,,
6i1p"'t, |974. máraus 21.)

,,|.,.] e, év november 7 -én keriil sor [az]
|...] átadásra [...]. Első ízben l963-ban késziilt
terv uszoda létesítésére, a ber,lházás kivitelezése
aznnban a rV. ötéves terv ndttÁsáig váratoft
magára. t...] A 10-es villamos peronjáról messze
is körrrryen felismerhető a modern vonalú, kor-
szeríien felszerelt győgyfr]rdő és uszoda. [...]
okóber közepén a belső szerkezet kialakításán
dolgozak az építőkés a{n bekötésén. [...] Sav-
és Íagyá)|ő kerámia végg a falon [...]. Bent gyö-
nyörű kristálymozaikból kirakott festrnény alkoc
ja a dekorációt. [...] A fővállalkozó aFővárosi
Ftirdőigazgatóság, két tervezővá|Ia|at, 23 kivite-
|ező, 5 kíilkereskedeimi vállalat és 8 hatóság
munkáiát kell, jól koordinálni. Kiemelném a
21-es Allami Epítóipari Vállalatot és az orszá-
gos Szakipari Vállalato! a munkák oroszlárrré-
szet őkvégzik [...] Nyolwan férőhelyes lesz a
termál gőzfilrdő hőlégkondícionálóval, elő- és
utózuhanyozőIá<al,[...]masszázsgyógykezeIőve|
elláwa'Az épiiletfoldszintjén kap otthont a büfé,
a kölcsönző és a Íadrászat. [...] az úszómedence
kétszáz férőhelyes. 25x11 métetes aZ íszőtér, a
mellette levő 5xI2 méteres tanmedence. t...] A
ftités gázaizelésíí kazánokkal tórténik, a gő zfrlr dő-
ben párátlanító működik' a sze|Iőzést az egész
éptiletben gépi úton, mesterséges szellőztetéssel
oldottákmeg.Agőzftirdőtaf érfrak_nőkf e|váI*a
3-3 napon vehetik igénybe, héúőn, szerdán és
pénteken a nők, tedden, csütörtökön' szom-
baton a férfr*," ojp.'q 1974. o|*óber 24.)

'a{z Ujpesti Gyógyftirdő és Uszoda alap-
kóvét I97I. szeptember 15-én helyezte el Né-
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meth Károly az MSZ.JúP Politikai Bizottságá-
naktagsa, a Központi Bizottság itkÁra, ország-
gyíílési képviselő t...]. A" uszoda már reggel hat
&átőIvár1a a do|gozőkat, hogy felfrissítse őket
győgyvízeve!.'' ([Jjpe't, 1 977. november)

,,Az Ujpesti uszoda május l-jétő|beveze-
tett új nyiwa tartásával a rendszeresen' napi
gyakorisággal úszni járó embetől veszik el a
iehetőséget, hogF nemcsak kedvenc időtölté-
sét, hanem egyúttal egészsége megóvása érde-
kében végzett tevékenységét gyakorolhassa.
[. '.] Szombaton és vasárnap az uszoda, vala-
mint a győgyfr;wdő záwa tart, Az ntézkedést
gazdaság szempontok indokolják.'' (Jjpest,
2005. május 5.)

, ,,Nektink, értem eza|an' Palota (régi és
új), Ujpest, Fót, Dunakeszi lakosait, nincs más
fiirdőnk, csak azUjpesti uszoda. A )oil. század-
ban, amikot az egészségtinkkel kapcsolatban
minden a prevenciótő| szőI, heti háromszori
sportolás, egészséges élemnód hogy lenne kivi-
te|ezhető, ho gylra a hét napjából kettő t elvesz-
nek tőltink?'' (Ujpest, 2005. május 19.)

,,[...] a Budapest Gyógltirdői és Hévizei
Zrt, nemképes a fenntartási költségeket a jövő-
ben lagazdálkodni, kénytelen a leromlott álla-
potú épületet és annak funkcióját megsziinteori.
[...] két olimpikon, Güttler Károly és Agh
Norbertvez etett tíz évetát sikerrel itr úszóisko-
Iát, egészen a júniusi bezárásig. t...] A fiirdőt
táp|áló tavvezeték mára heti, sőt mondhauri
napi rendszerességgelhibásodik meg. A jawtá-
sok mértéke eleve havi több milliós veszteséget
okozott. Az elar,'ult hidraulikai berendezések
cseréje több milliós kiadást jelentenének, az
energetikai berendezések, a kazánrendszeríí
vízfiítéses szisztéma mind-mind tel;.esíthetet-
lennek tíínő beruházásokat igénye1nének.''
(IJjpesti Napló, 2007. augus"to.}.; 

-

,,|...] aBudapest Gyógyfiirdői és Hévizei
Zrt. nem|avánja a jörrőben üzemeltetni azUj-
pesti Gyógyfiirdőt. Uzleti tervükben mint érté-
kesítendő ingatlan szerepel. Bár Íelrajánlonák"
hogy az önkormányz atvásároIja meg, az önkor-
mányza+ak nincsen ó83 millió forintja efre a
cé|ra.,, (Jjpesti N1pló, 2007. auguszus 17 ')

(o ssze á llította : I{rizsón S ánd,or)
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SnaoxcÁn Rózse - SnnoNcÁrt Gvőző

Festékgyát"k Úpesten

(Jjpest, a t9. század végén, a
20. század elején vá|t igazán
jelentős ipari központtá. Ek-
kor telepedtek meg vagy vá|-
tak nagyhírűvé itt a faipari és a

bőripari űzemek; 1900 körül a Wolfirer Bőr.
gyár már kb. ezer embert foglalkoztatott,
ekkor vá|t az Eg1'esiiit Izzó (akkor Egyestilt
Villamossági Rt.) a monarchia meghatarozó,
egyetlen |ámpagyárává. erre az időre esik a
Chinoin a|apítása is. De megtalálható volt ek-
kor már,a festékipar is. A 19. század végén
települt Ujpestre a Krayer E. és Tsa. Kencze-,
Máz- és Festékgyár, és 1903-ban alapították a
Dr. Keleti és Murányi Vegyészeti Gyár?t. A
20. század elején működött Ujpesten, az Arpád
út 54.-ben, (sajátházában) Erker András Fes-
rékgyára. A gyár egy |906-os ipari címtárban
szerepel, és az Ujpesti Helytörténeti Gyíij-
temény őrzi egy 1905-ben ke|tszámláját,Ezen
a Platin festék egyedüli kész-ttőjeként reklá-
mozza magát és festékgyártó gépeket is bemu-
tat. Tudunk arról is, hogy a Budapesti Bőripari
Yá|Ia|at egyik egységeként az Lta|a utcában
működött egy kis üzem, ahol ktilonleges bőr-
festékeket készítettek. Nem gyárként,,,csak,'
laborként miíködött I959-tő| a Váci út és
Perényi Zsigmond utca sarkán a Szerves
Ve gyipari Kutatóintézet Központi Koloriszti-
kai Kutató Laboratóriuma, ahol pigmentelq
színezékek stb. festékipari alkalm azhatóságá-
val és színméréssel Íoglalkoztak, 1978 január_
jától beolvasztották a Budalakk Központi

Kutató Laboratóriumába. Az említett céqek
közül kettő volt meghatátoző.

Krayer E. és Társa
Krayer Emil Temesvárról keriilt Budapestre.
1880-ban az Akácfa utcában szerény festéktiz-
letet nyitott. Az Aimássy téren berendezkedett
kencefőzésre. Akácfa utcai üzleti közpongát
rövidesen a Yáci űt 6, a|á heIyezte át. 1895-
ben már újpesti gyárat is feltiintettek egy
számlán. Lz e|ső gyár még nem az általunk is
ismert dunasori volt, hanem a Csokonai ut-
cában mííködött. Már a kezdetben, de a
későbbiekben is, főként az á||ami nagy cégek-
nek gyártottak ipari iakkokat és festékeket.
I909_I1 -ben felépítették a Yáci ít 3 4. a|att az
óriási cégközpontot. Az Agoston Emil műépí-
tész á|ta| tervezett szép épület ma is dísze a
Lehel térnek, és védettség a|att á|I. Aház szu-
terénjében és földszintjén volt a központi rak-
tár ésúzlet, az e|ső emeleten azirodák, feljebb
pedig a népes Krayer család lakásai voltak. De
más bérlők is laktak itt.

1913-ban Krayer Emil megvette I(á-
ro\nLász|ó gróftól a Dunasor 11. alatti telket.
Itt szalmiáLsó és rézgá|ic gyártására rendezke-
dett be. I9I7-tő| fokozatosan alakították ki
ezen a telepen is a festékgyártás feltételeit.
Nem tudjuk pontosan' hogy a teljes áttelepü-
lés mikor történt meg' de itt is, ott is jó minő-
ségií termékeket ryártottak. Erről tanúskodik
aMagyar Királyi Allami Hidak lgazgatóságá-
nak bizonyíwánya, mely szerint a Margit, a
Ferenc Jőzsef és a Lá,nchíd Krayer festék be-
vonata a szokásosnál sokkal tovább, 10_1 1 évig
tartott. A két háboru közti időszakban, az a|a-
pítő frának_ megfelelő míiszalir és kereskedel-
mi kiképzés után - aziz|etbe torténő bevoná-
sáva|, a fokozatos fejlődés jellemezte a céget.
I928-ban jelentősen bővítették a porfestékek
gyártását. Egyébként ipari lakkokat, zomán-
cokat, lenola j kenc ét, a|ap ozőkat g5r fu tonak.

A korábbi olaj és kence alapú festékek
mellett a harmincas években a cég l<tÍej|esz-
tette a szintetikus, ún. alkidgyanta kötőanyagú

4 Úitlmi
A Krayer C,yór 1943-ban

Tanulmány



Trinát zománcot. Ennek korszerűsített utódja
a hatvanas években a Budalakk á|ta| piacra
hozott Trinát zománc, amelyet az utődcég, a
Trilak ma is gyárt. Krayerék l936-ban a 20.
század' zománcaként reklámozták a terméket,
nem is mertek gondolni arra,hogy még a 21'.
századé is lesz. Ekkortájt vezették be a nitro-
lakkok gyártásátis.

A' gyár 1913-ban kb. 700t, 1938-ban
950t festéket termelt. A munkáslétszám |926-
ban 29, 1940-ben 70 volt.

Dr. Keleti és Munínyi Vegyészeti Gy'ír (Rt.)
A céget 1903-ban alapították ktilönböző por-
festékek száraz (őrlé$ vagy nedves (vegyi) úton
történő e|őá||ítÁsáta. Fő termékeik földfesté-
kek, szépített festékek, nyomdaipari és egyéb
vegyi festékek, ólomfehér, páizsikék, króm-
oxidzöld stb. Fogkrémet, szájvízet, hintőport is
gyártonakakkoriban. Ezen kívül orczágos bíríi.
terméke volt a Lysoform (formaldehid oldat),
a 20. század elejének (az e|ső világháborúnak
is) elsöprő sikerű fertőrJenítő szere. A 2I. szá-
zad e|ején már századszáza|ékos töménységben
sem szabad használni, még ipari célú termé-
kekben sem. IJgyanakkor fahulladék forgács-
lapból készült bútorainkkal sokkal nagyobb
töménységben vissziik lakótereinkbe a formal-
dehidet, amint az |<ivánatos volna.

L gyár II' világháboru előtti sorsáról
viszonylag keveset tudunk. Az viszont biztos,
hogy már ebben az időbenis igen jelentős volt
a földfestékek és vegyi festékek gyártása. 1926-
ban 150 munkással dolgoztak, de nincs adat a
termelt mennyiségre vonatkozóan. Dr. Keleti
Kornél vegyész, kereskedő társának, Murányi
Ivánnak halála :után, I9I7 -ben a céget rt.-vé
a|akíwa, rijabb ió kereskedő társakkal szövet-
kezve vezette tovább. A harmincadik jubileu-
mon (1933-ban) - aMagyar Vegyészeti Gyá-
rak Országos Egyesiilete elnökeként _ kor-
mán5rfőtanács ossá neve Zték ki.

Az államosított gyárak
1948-ban jöttaz államosítás. Krayer Gyulát és
unokaöccseit kisemmizték, és aKtayer gyárat
elnevezték Magyar Lakldestékipari Vállalat-
nak. A cégközpontot bezárták) az ott és még
öt helyen műkodő mintaboltokat, az lzsák
Gyár (Soroksár) 45 boltjával együtt beolvasz-
tották aHáztartasi Bolt YáIla|atba. 1955-ben

Tanulmón1

4200t festéket gyártott. kb. 150 munkás és kb.
100 alkalmazott. Az államosításnál ide csatol-
ták a Sashalom. Hősök fasora 20. alatti, Du-
gáncsi Béla tulajdonában álló kis míigyanta-
gyáratis.

A Dr. Keleti és Murányi gyárat 1'948-
ban államosítomák. Az elkövetkező években
több kisebb gyárat és üzemet csatoltak hozzá.
Igy a Kurzweil Sándor Festékgyárat (a|apíwa
1867; I937-től X. Mázsa u. 7.), az Adler és
Ritter Kő- és Krétaipai,Gyárat (alapíwa
1922; X. Szá||ás u. 7.), az Asványőrlő és Fes-
tékáru Rt.-t (alapíwa t877;W. Telepes u.
50.), GruberJános Asvá,nyőrlő Cégét (alapíwa
1883; )oII. Föveny u. 3'). .^, t,j, összevont
gyátat V"gy' és Porfestékip1ri Vállalatrrak
(Vepor) nevezték' közponga lJjpesten, ahay
dani Dr. Keleti és Murányi gyárban volt.
I949-bet225 ró kb. 20 000t anyagot termelt.
1958-ban hozzácsatolták az 191ó-ban alapí-
tott ViktóriaYegyészeti Művek Rt. utódját, a
Kelenföldi Vegyészeti Gyárat @. Fehérvári
út 5ó.). Az egyesített gyár jelentős mennyiség-
ben gyártott Lrómsárga, Lrómnarancs, króm-
oxidzöld, cinktetraoxikromát, bauxitvörös,
vasoxid tartalmú és egyéb pigmenteket. Ezek-
től anevektől is borsózik aháta a mai környe-
zewédőknek. Tény viszont, hogy 1958-ban
351 ember 23 500t (ebből kb. 1ó 000t pig-
ment és földfesték) terméket ő,||ított eIő ezek-
benazüzemekben. Már ekkor tervek születtek
egy íi, modern porfestékgyár építésére, a tel-
ket is kiielölték Cinkotán, az EYM mellett,
azonban ebbőlnem lett semmi.

A szocialista nagyvállalat kíalakítása
A II. világháboru előtt és alatt kb. 35-40 ki-
sebb-nagyobb festékgyár dolgozott. Ezeknek
egy része a háború alatt tönkrement, más ré-

Úi'nr..'.*g;
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sziiket az áI|amositás után beolvasztották a
nagyobb gyfuakba. Az államosítás után _ az
újpestieken kívül - még három jelentősebb
gyár maradt.

Soroksáron _ az Ellinger Béla által
1907-ben alapított és I922-ben Wagner Vin-
céve| részvénytársasággá áta|alrult Egyesült
Lakgyárak Rt. _ 1938-tőI azlzsákJózsef Ve-
gyészei Gyár Rt. üzemeként do|gozott. Az
államosításkor még hét kisebb céget olvasz-
tottak bele, és elnevezték Sorotsári (1957-tő|)
Budapesti Festékipari Vállalatnak.

Albertfalván 1930 őta működött az
LCH Lakkgyár Rt., melybe az áIlamosítás
során beolvasztották a főként tintákat és mű-
vészféstékeket, ru1asztőt gyártó korábbi
Müller Teswérek Yegrészei Gyár Rt.-t. Ne-
ve 1958-ig gyakran vá|tozott, Albertfalvai
Lakkgyár, Albertfalvai Tinta- és Festékgyár,
majd Festékipari és Yeg5részen Vállalat volt.

Győrben L922-ben alapították a Győri
La|<kgyár Reichhold és Boecking céget, mely
a háború utan eg5r időre szoyetkézbe került,
majd visszakapta a magyat á||am. 1958-ban
Győri Lakk- és Festékgyár néven mííködött.

Ez az öt cég l949-ben |étrehozta a
Lakk- és Festékipari Kutató laboratóriumot a
volt Krayer-gyárban.

1959. január l-vel az ötfestékgyár ösz-
szevonásával megalapították a Lakk- és Fes-
tékipari Vállalatot GF\D. Az egész ipaúgat
összefogó szocialista nagyvá||a|atnak a Magyar

.BUDRINKK

A Budalakk log{ja

ui'Er,x:

LakkfestékipariYá||a|at|ettazI.számíGyára
és központjának szélálelye, a II. számú, Gyára
pedig a Vegyi- és Porfestékipari Vállalat.

A Lakk- és Festékipari Vállalattól
a Budalakk Festék. és Míígyantawá,ig
I959-t6| tehát megszíint az a látszólagos ön-
á||őság, ami a szocialista tervutasításos rend-
szerben addig megvo|t. Az irányttő miniszté-
riumi apparátus és a gyár kazé még beékelő-
dött a LFV közponga.Ez azonban csak a ki-
sebbik problémát jelentette a gyár életében.
A nagyobbat viszont az, hogy helyileg be volt
szorífr,a, nem volt lehetőség terjeszkedésre,
fe j lő d ésre, köt ny ezetszenny ező te chnoló giá j a
már ebben az ipari övezetben is zavatővává|t.
Az LFV kebelébe a VEPoR-hoz tatoző ko-
rábbi kisebb telepek közül, IVl telep néven a
Szá||ás utcai,II/2 néven a Mázsa ltcai,IU3
néven a Fehérvári úti került be. A IVl-en ún.
szépített földfestékeket, a IU2.n vasoxid- és
koromtartalmú fekete festékeket állítottak elő.
^Iv3 telep kakukktojás volt, hiszen ott nem
festéket. hanem sókat: alumínium-szulfátot és
timsót gyártottak. Az elkövetkező években
még folyt a termelés, de az ásványőrleményeket
áwette az otszágos Erc- és fuványbányák
YáI|aIat, a földfestékek mennyisége is csök-

bent, de nőtt a vegyi úton gyáttott festékeké.
Igy összességében a hatyanas években ez a
gyát mát |eszáIló ágban volt, termelése a ko-
rábbi 15-20 000 tonnáról kb. 7000 tonnára,
Iétszáma 3ó0-ról 1967 -re 220-ra esett vissza.
L gyár még megérte a néwáltozást, |968.tó|
a Budalakk Festék- és Műgyantagyárll. számú'
gyáránakhívták.

Mint említefti7k, az ötvenes évek máso-
dik felében már meg voltak a tervek egy új bu-
dapesti zö|dmezős beruházásra, azonban az ítj
porfestékgyár a Tiszamenti Vegyiművek
(T\nu) szolnoki kombinátjának részeként
épült fel l968-ra. t969-benUjpesten a terme-
lést fokozatosan leállították, a gépek egy ft-
szét, a dolgozók nagy tészét a Budalakk más
gyára1ba vitték át. 1970 novemberében a
20 000 mz-es terÍiletet átvette azEgyesultlzző,

Az LFv és a Budalakk I. sz. Gyáta
I959-tő| a mawat festékipar egyetlen nagy
cégként mííködött. (19ó 1-ben éptilt fel a Tiszai
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V"sF Kombinát Festékgyára') Ez természe-
tesen azt is magával hozta, hogv meg kellett
szüntenri a páthvzamosságokat, hogy azonos
yagy nagyon hasonló termékeket ne kelljen
tobb heftn, e|aprózva g5rártani. Így itt a leve-
gőn és ,,ká|yhában szátadó,, (beégetős) szinte-
tikus ipari lakkok és zománcok, valamint a
lakkipari műgyanták gyártása maradt. Az ot-
venes évek közepén kb. 4500t termelés az év-
*Jlzed végére 6000 tonnára nőtt, majd átme-
netileg visszaesett, de a hawanas évek végétő|
újra elérte ezt a mennyiséget' Időközben a
szocialista ipar vidékre telepítése jegyében a
Budalakk egy pusztavámi és egy szegedi gyár-
ra|is gazdaeodott, amelyeket szintén el kellett
lámi termeléssel.

A Központ létrejöttével a gyáraknak
egyedüli Íe|adata a termelés és annakn1'ilván-
tartása volt. A Központ intézte az anyage||á-
tást, a fejlesztést (a Központi Kutató Labora-
tórium segítségével a gyárwÁnyfejlesztést)' a
Míisza|a Főosztá|y és részlegei segítségével a
benlházásokat és a gyártásfejlesztést stb.

19 7 8 -ban í) míi'gy anta ij,zelr' épült ó000
tonna kapacitással. 1980-ban 3000t míigyanta
mellett 10 000t lakkot és festéket állítottak
elő. 1988-ban, szinte az utolsó ,,békeévben''
2400t míigyanta mellett ó 1 00t festéktermelés
volt. A hozzátaftoző |étszámot ez esetben ne-
héz megá||apítani, mert a központi állományt
is mindig ide számolták. Altalánosságban
mondható, hogy a nyolwanas évek végén a
Budalakk összlétszáma is, de a gyárak|étszáma
is csökkent. Az újpesti festékgyárban 1989.
február 1-én súlyos robbanás történt. Egy ún.
ezüstfesték keverésénél hidrogéngáz szaba-
dult fel és robbant be. A 800 mz-es rég; zo-
máncüzem összeomlott. Két fiatal, családos
ember életét követelte ez a baleset.

Hosszas e|őkészítés :ur:án, 1987-ben vi-
lágbanki hitelből indult be Közép-Európa
iegkorszerűbb festékgyártó üzemének építése.
Az 6riási üzem nagyon g.yofsan felépült 1990-
re, de a világpolitikai és gazdaság1köriilmé-
nyek még gyorsabban vá|toztak, és már az e|-
készülés idej ére kihátrált mö güle a felvevőpiac.
Az Ikarus, a Hajdúsági lparmíívek, a Lehel
Híítőgépgyár és a hasonló cégek már mind
érezték, hogy recseg-ropog a szocializmusnak
nevezett addigi rendszer, de még senki sem-

Tanulmóny

mit nem láthatott előre abból, ami bekövet-
kezett.

Ez a nagyvá'I|a|at is széthullott. Az ún.
rendszerváltás idején a Budalakk hat gyára át-
meneti időre áI|ami tulajdonú kft.-ké alakult,
majd magánosították őket, Az I. Gyárat egy,
korábban _ még a Budalakk ő|tal _ főként ke-
re ske d elmi c é||a| a|ahtott l&. -be olvas zto tták
be 1991-ben. Ez volt a Budalakk Kereskedei-
mi és Festékgyártó Kk. Y eze(ói a r é$ vá||a|at
szakemberei voltak, akikvolt KGST kapcsolat-
rendszerük révén (Ikrajnában és Fehérorosz-
országban ta|áItak új piacokat. Az A]lami Va-
gyonüg1mökség a magánosítás során egy Bu-
dalakk Konzorcium nevezetíi, négy cégbőI ál|'ó
vá|Ia1koz6i csoportnak ítélte oda a gyárat Í995
júniusában. A Budalakkhoz és a festékiparhoz
annyi köziik volt, hogy 1991-ben már meg-
vásfuoItáka cég IV. számű, albertfalvai gyfuát.
Majdnem LLw^neZ a csoport vásárolta meg
később aYI. számís'' pusztavámi gyárat is'

A magánosított gyár
Az újpesti festékgyár - hasonlóan tulajdonosi
körének többi gyáraihoz _ 1995 és 2004 köt
zött csak vergődött. Sikertelenek maradtak a
tulajdonosok kísérletei a megfelelő magyar és
az oÍosz exportpiacok rnegszerzésére is. Az
sem segített, hogy 2000-ben a céget három
részre osztották. Sorsát 90 év után az óriási
bontógépek és a b,a|dőzerek határozták meg,
melyek 2004-ben a földdel tették egyenlővé.

Igy mrílik el a i|ág dicsősége.

Úi'm
Az úi zoruóncüzem 1990-ben



Mai festékipari cégek Újp"'t".'
Lassan eljutotnrnk amához.Bfu anagy gyárak
eltííntek, a háttérben ott van még két kis utód,
amelyek a valaha volt nagy anyacég|eszátma-
zottainak tekinthetők.

Említettiik, hogy 1991 és |994 kőzt a
Budalakk Ktreskedelmi és Festékgyártó Kft.-t
a nary Budalakk korábbi szakemberei üzemel-'
tették. A magánosítás során kikertiltek a lehet-
séges tulajdonosi körb,óI, így Magyar Lakk
Kft. néven űj céget alapítomak. Központjuk,
raktáruk és komoly laboratóriumuk Ujpest és
Dunakeszi határán, a Székesdíílőben, gyártő_
bázisuk Somogy megyében van. Fő tevékeny-
ségtik vá|tozatfanu| az export, de ahazai pia-
con is jelen varrnak. Munkatársaik közül még
ma is sokan az egykoi Budalakk Festék- és
Míigy anta gy ár voit dol gozói.

2000-től a három tészte szakított Bu-
dalakk Kereskedelmi és Festékgyártó Kft.
fejlesztéssel, színkeveréssel és kereskedelem-
mel foglalkozó részlege Budalakk Innova Kft.
néven mííködött tovább. Az anyacég elbontá-
sakor némi felszerelést, árukészletet és szak-
tudást vittek magukkal az :utca úilolda|ára, a *
szintén jobb napokat látott _ Ujpesti (Mauth-
tter) Bőrgyár, eddig még a bontást elkerült
egyik épületébe. Gyártás itt sem folyik, csak
kereskedelmi tevékenység.

A Servind Budapest Kft. 1991-ben ala-
kult német-asztrák.mawű vewes vállalat-
ként. A világpiacon már évizedek óta ismert
autólakkokat és a fényezéshez kapcsolódó al-
kaImazástechnikai segédanyagokat, berende-
zéseket, egyéb ipari és épí(óipari festékeket
for ga|maznak. Okatási és alkalmazástechnikai
központot mííködtetnek. A termékek hígítóit
jelentős mennyiségben saját maguk gyárgák,

A JK /I Pronat Kft.-t 7993-ban alalct-
totta a Budacolor néhánv vezető szakembere.
Új, korczeríi gyfutőazemet hoztak létre Új-
pesten vizes és alkoholos mélynyomó és flexo
nyomdafes t ékek e|őá||ításár a.

Legalább ennyi megmaradt ^ naw
múltú újpesti festékgyártásból!* !

*A' szeruők mindketten a Budalakk előd- és
utódcégeinél, ill. azokkal szoros kapcsolatban töltötték
el szakmai pályafutásukat. Hálátlanok lennénk' ha ennek
a cikknek a végén nem tisztelegnénk korán elhury,t
újpesti koilégánk, Fogarasi József emléke előtt, aki a
hawanas-hewenes években szorgalmasan gyűjtötte össze
a Budalakk elődcégeinek dokumentumait, amiket a
Magyar Vegyészeti Múzeum gondosan megőrzött.
IJgyancsak köszönet illeti Maschek ottrnárt, aki saját és
édesapja dokumentumait bocsátotta rendelkezésiirrkre,
és Kovács JőzseÍet, aki a porfestékgyána| kapcsolatban
segített sokat.

A míÍganta- és az,új zomlíncüzem bontósa 2004-ben

Úi'rux; Tanulmóny



Dn. SzpnÉNyt ANrerNÉ

Képek a ftgq Ujpest életébő|

Kevesen tudják, sokan talán
el sem hiszik, hogy lJjpest a
19. század harmincas éveitőI
két-három éltizeden át a pesti
lakosok kedvelt kiránduló-

mulató helye volt. A Széchenyi á|ta| alapított

Jelenkor 1839-ben írtarrő|, hogy a pesti kö-
zonségszámára milyen kedvező helyzet alakult
|a azza|, hogy l(árolyi Iswán gróf itt promon-
tor i sző|ős gazdál<:nk en ge d él1t ad o tt s zőlőül -

tetésre.
A budafoki Mildenberger Márton nem

csak szőlőt telepített, hanem italmérést is nyi-
tott. Ajtaja fölött magyaÍ nyelvíí cégtáb|a ,,a
szende hegyhez,, hívogatta a vendégeket.
Nemcsak bormérés volt itt' hanem serfőzde is
működött, melyet az &dd'<lődő pesti polgá-
rok gyakran felkerestek, mivel a sör abban az
időben még ritkaságszámba ment.

AJelenkor c. újságból azt is megtudjuk,
hogy az 1838-as árviz tetemesen megrongá|ta
az épületet, de kijavították, sőt kibőűtették,
tekeasztalt á|Iítottak, és táncterem is nyílt.

Ettől kezdve a település alkalomsze-
rűen nagy ünnepségeket rendez, amelyen a
pesti közönség szép számban részt vesz.

Ilyen volt az istvánhegyt kápolna oltár-
képének felszentelése is, ahol a hazaftas
érze|míj' dunakeszi plébános mag.yar nyelvíí
szentbeszédet mondott. A kápolna is vonzotta
a |átogatőkat' ,,Délutánra Pestről s egyéb
szomszéd vidékekről jött mulatók serege
annyira szaporult, hogy a sok kocsi alig talált
helyet, mindentitt hangászkarok zengtek, s
minden terem táncossal, vendéggel volt tele,'
- olvasható a Jelenkorban.

Három évtizeddel az e|ső szőIőparcel-
Lázás ur:án megülik az e|ső évfordulót',,Ujpest
30 ér,vel eze|őtt keletkezett irágző te|ep,
mely most már egy nagyszetí3 kikötővel, 100
|akőházza|, ezen kívül több jeles gyártal és
serházza| bír, július 10-én tartia településének
elsó ünnepét. A gőzosök a fóvárosból reggel 8,
délután 3 órakor indulnak zeneszőva| szá|-
líwán a vendégeket az ij kikötőbe, hová most

Kiizleruények

fut be először gőzös utasokkal. Az újpesti
vendéglők a legjobb ellátásról gondoskodni
fognak, Iesz nagyszeríí' ha|ászat a közönség
mulattatására, bemutatkozik az e|ső mawar
propeller Medgyasszai hajóskapitány műve, s
miután a da|árda a szomszéd szigeten lélek-
emelő, kedvderítő dalait elénekelte, egy jő
lassún s egypár frissen túl vagyunk,9 őrakor
kellő rendben megtörtént á visszaindulás
szintén gőzösön és zeneszóval [...] Ujpest el.
lakta lakodalmát és boldog Íngyét a régi
Pesttel, igyekezzenek, hogy mielőbb eW
testté, lélekké kapcsolódjanak össze.'' (I.{e-
felejts, 1859.)

A' vonző erőt minden bizonnya| az is
fokozta, hogy a bérbe adó uraságnak,Káro|yt
Istvánnak a közvetlen közelben volt a lakó-
h"ly". A jómódú pesti polgárok a kies fekvésú
helyen építtettek maguknak nyári lakot, ele-
gáns villákat. Károlyi is itt ajándékozott teiket
Vas Gereben írónak.

A regényes fekvésíí újpesti szigeten
18ó3 végén a bér|ő vadászatta| egybekötött
muiatságot tendez, a következő évben csinos
vendéglő,építését tervezik rajta. Q.Tefelejts,
1'864.) Ujpest alapításának évfordulóját
18ó4-ben május hónapban nagy néptinnepély-
lyel szándékoznak megtilni.

A kiegyezés felszabadító légktirében
egymást érik az iinnepségek, amelyek rend-
szerint valamilyen, az egész újpesti közösségre

Hajőóltorutís Újpesten
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npzve jelentős eseményhez kapcsolódnak, és
Ujpest egész lakosságát igyekeznek megmoz-
gatni. Ezek az tinnepek _ a pályaudvari indó-
ház avatása Yagy a Magyar Gőzbajótársaság
hajóinak vízre bocsátása _ fontosak a pesti
közönségnek is. Ez utóbbi alkalommal az
tinnepi lakomán Türkíí Imre gyári munkás
saját. szerzeményű alkalmi versét szavaIta.
(tIon, 18ó8.)

Különösen nagyszabású, volt a lóvasút
megnyitása. A tekintélyes polgárok a Fortuna
vendéglőben renclezett bálban mulattak, míg a
köznép számára a szigeten rendeztek |<1vl|ág1-
tást, tíizijátékot. (F{on, 1 8ó8)

A pesti jogászokis rendeztek Újp"'t"''
,,táncvigalmat,,.F'zen a ',pesti szép világból'' is
számosan megjelentek. Ujpest gyarapodásá-
nak egyik jele, hogy már ilyen díszesebb bálok
is így sikerü]nek - olvashatjuk a korabeli saj-
tóban (llon 18ó8), s a kózség tekintélyének
elismerését látj ák benne. A vendé gl átő közsé g,
a szőrakozó vendégek egyaránt űgy ér,)k,
hogy valamiféle társadalmi rangot jelent Q-
pesten mulatni. logászok, írók, egyéb értelmi-
ségiek szinte eg1.rnással versengve rendezik
zártkaríi vigalmaikat, amelyeknek rendezői
közott mindig ott látjuk a község vezetőit,
üzletembereit.

Folynak a szigeten is a tarka mulatságok,
népünnepélyek' Ilyenko. Újp".t porban úszó
utcáin már kora reggel riadót fr,lnak, katona-
és népi zenekarok hűzzák a talpa|áva|ót, a
Bakonyi daltársulat énekelőadásokat tart,
fellépnek a Rencz cirkusz bohócai, komikai
mutatvány' tí3z1játék, taracklövések, verseny-
kúszás, hajósok és molnárok csónakversenye
zaj|ik, 1 1000 szeméIyt. szá|Iít a közúti vas pá|ya,
csak a szigeten 7000 db jegy kel el, és estefelé

az arak is megmártőznak a nép gyermeki jó-
kedvében. Ezrek voltak együtt a ktilonboző
társadalmi osztályokból. Láttunk több kitíínő-
séget is: gr. Andrássy Gyrrlát ne;.ével, Lónyai
Menyhértet,Maj|át}' Györgyöt _ írja a Hon.

A korabeli Ujpesten elevenen élnek a
népszokások is. Az 1'934_es Magazin bemu-
tatja, hogyan sziireteltek Ujpesten.,,Pirkadó
hajnalban kokas kukorékolása serkenti mun-
kára a sziiretelő gazdát ésháza népét' Pár perc
alatt talpon van az egész ház apraja nagy.sa, s
^ig ^ gazda jóféle eperpálinlrás üveggel kezé-
ben fogadja vendégeit, az á|mos gyereksereg
fázósan, kipirult atccall' húzódik meg a nagy
széles kocsi sarkán nagyokat ásií,a, álmos sze-
müket dörzsölgewe. A kocsi fenekén ott lapul
a szüreti ebédre szántbirge, mellette pedig a
hatalmas, borral teli hordó foglal helyet.

Hajnali négy őrátkongat az őteg temp-
lom nagy harangsa, amikor kirobog a szüre-
telőkkel zsúfolt kocsi az udvarból a szőIőhegy
fe|é. Az országúton és a dűlőkön egymást érik
a sztireteiők szekerei. A' sző|őhegyen itt-ott
fellobbanó tüzek és fiistoszlopok játszadoznak
a diz|ő ég homá|yávaI, s a patázs felett hosszú
nyársra tíízótt piruló sza|onnát forgatnak a
körülál1ók.

A fölkelő nap aruny sugarai már serény
munkában ta|á|ják az egész sző|őhegyer, s
amint a meleget szétátaszga' lekerülnek a ka-
bátok, kendők, s a vidám hangulatban felcsen-
dül a nótaszó. A gyermeksereg is megélénkiil,
egyik keztikben sző|őfrlrt, a másikban homok.
Lányok, aszszonyok beszédes, zajos serege lepi
el a fonynyadó levelÍí, ftirtöktől roskadozó
vesszejű táb|ákat, Egyre gyakrabban hallani a
fehérnép kiáltásait a puttonyos után, mert
fontos személy ám a puttonyos szüretkor. O
hordja a termést a gunyhó melletti kádakba.
Azonban a nehéz munkának megvan a kellő
jataknazása. mert ahány böngét talál, annyi
csókot lophat avig5rázatJan lány ajkárőI. Ahány
csók elcsattan, annyi sikoltás, annyi piruló' de
boldog arc. A sző|őskád megtelt, egy rLaW
furkóval csomoszli a gazda, hogy még fét1en
bele, mert kevés az edény. A taposó vígan pat-
tan a kádba, rutinosan táncot járva a sző|őve|
teli zsákon a fehérnép pajzán da|ára. Ennél
hasznosabb táncot el sem lehet képzelni, csak
űgy dő| a kád száján a mézédes must. Amint
megindul a munka, nyomban megjelenik aLőzlasút az újpesti Duna-palton
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gyereksereg bögrékkel' kezükön, arolkon az
összes sző|őÍajták színe fel van mázolva, ezért
erős hizdelmet kell vír,niuk az egyte szaporo-
dó méhekkel és darazsakkal. Aszabad úizÍe|ett
az eg5nk bográcsban kása pöfög, a másikban
pedig a birkapaprikás illatozik. A nap már ma-
gasan jár. A gazáa összehívja a vendégeket,
összekiabálja a gyerekeket, megkezdődiy az
ebéd. Csapra ütik a hordót, fogy a (tavalyi)
bor' emelkedik a hangulat, előkerüI a cigány, a
fiatalság táncta perdül, s míg a tóbbiek ismét
hozzátognaka munkához, a ropogós zenéreké-
ső estig ropják a |áncot egyre fokozódó hélwel.

A munkának és a vidám mulatságnak
az est sötétje vet véget, de a hangulat tovább-
ra is nregmarad, és a hazatérő kocsik az éjjeli
csendet is teleharsogsák szíínni nem akaró
nőtaszőva|,,,

Egy másik kedves népszokás a far-
Sangtemetés, amelyet német nyelweriiletről
örökítettek át. és több éltizeden kereszttil
évrő| &re |ejátszonak. Húshagyó kedden a
férflak zokogtak, és hulló könnyiiket fiiles
edénybe folyatták, melyet urnaképp a stÍáf-
kocsira ravataIozott. Karnevál herceg mellé
helyeztek. Kolbászt, főtt tojást is tettek mel-
Iéje. Aztán szörnyíí sírás és a banda gyász-
zenéje kíséretében megindult a menet a Fő
utcán át. De minden kocsma előtt hűsésesen

megállott. Ittak némi halotti áldomást, de
megitatták Karnevált is. Rengeteg kacagő
ember követte a gyászmenetet, míg avégisz-
tesség helyére' a Viola utca Sarkán á||ó ,,Zum
blauen }Iergott'' kocsmához értek. Karnevált
levették a kocsiról' A kolbászt, a tojást szét-
osztották a ,,gyászo|ők'' között, majd Karne-
vál herceggel az élükön bevonultak a kocs-
mába, hogy halotti tort üljenek. Az utolsó
nag-y* áldomásban annyira elmerültek, hogy
épp csak a lovak maradtak jőzanok. A vég-
tisztesség befejeztével a kocsmáros a Szertaf-
tást végzeneket, mivel a töménytelen italtól
végleg e|áztak, stráfkocsira rakatta és haza-
szá||íttatta' Az okos lovak minden hozzáértő
kocsis nélkiil tovaballagtak. Mivel pedig ren-
des foglalkozásuk szennt hullaszállító kocsit
szoktak vontafid' megesett' hogy a jámbor
állatok nellr'haza, hanem a temetőbe vitékaz
ittas társaságot.

Ahogy múlnak az évek, a szőIők és
gyiimölcsösök lassan eltűnnek, és veliik tűn-
nek el azok a népi szokások és mulatságok,
amelyek egykor idevonzották a szórakozni vá-
gyó pestieket, Lz egyte jobban városiasodó
településen a kertek és gyümölcsfák átadták
helytiket a rohamosan szaporodó műhelyek-
nek, gyáraknak. Ujpest már a20. század elején
sem volt kirándulóhelv többé. tr

Vízhord'ó kocsi a lőaayiti aégóllomásnól
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Palota.tlj p e st vasűtállornás
1895. évi forgalnfuől

Az e|ső rrragyar gőzizemí3'
vasútvonalat, a Duna balparti
vasutát építő Magyar Közép-
ponti Vasúttársaság az 1846.
július 15-én délután 4 őrakor

kezdődő tinnepélyes megnyitóján a Pest és
Yác közott egyébként fél napig tartó utat 59
perc alatt tette meg a ,,Pesth,' és,,,Buda,' moz-
dony hűzta nyolc s zemélykocsi. Uj p est ipar fej -

lődésére a közeli vasútállomás (Palota) azon-
ban csak az 1870-es évektől gyakorolt jelen-
tősebb hatást.

Az újpest-rákospalotai lóvasútnak a
Palota vasútállomá sta vezető ipawágánya még
1878-ban készült el, a nyersanyagok és áruk
olcs ő szá|Iításának lehetősé gét me gteremtve. A
jelentősebb vasúti áruforgalmat igény|ő gyfuak
saját iparvágánnyal csatlakoztak a meg|év ő űj -

pesti sínhálózathoz.Még ugyanebben az évben
két iparvágány is elkészült: a ,Stern lgnác
Szeszgyárba- az újpesti Fő (ma: Arpád) úton a
Perc (ma: Temesvári) és a mai Aradi utcák
között volt - valamint a Pollack és Fiai G1'ufa-
gyárba, amely a Petőfr és Diófa (ma: Kassai)
utca sarkán állt. A Rákospalotára áanenő Ió-
vasútrak már indulásakor a szeméIyszá|Iítást
szolgá|ő járműparkon felül 2 3 teherkocsija volt

_ 9 brünni és 14 kis szén. éskaicsszá|Iítő _, az
1870-es évek végén pedig több kis teherkocsit
szereztekmég be. Ehhez a vonalhoz csatlako-
zoft aZ 1882-ben alapított Pamutgyár (ma:
Kiss Ernő) utcai Fonógyár ipawágánya is.

Avasútállomás és Ujpest egylre szorosab-
bá vá|t kapcsolatát jó| péIdázza Ujpest naw-
község képviselőtestiilete 1881 februárjában
hozotthatározata, amely a Palota állomás ne-
vét Újpest_Rákospalotára javasolta módosíta-
ni. A hivatalok ,,malrrral" azonban akkor is
lassan őröltek. Az Ujpesti Ellenőr 1894. éi
egytkszámában tették közzé, hogy Palota állo-
más nevét a kereskedelmi miniszter Palota-
I..Ij p"'t áI|omásnéw e váItoztatta.

Palota-Ujpest vasútállomás I89 5 . évi for-
gaknámak elemzése a bőrirpari, könnyűipari,
vegyipari és szeszipari áruk és aiaparryagok te-
kintetében ÍeItÁr1a az újpesti ipari létesítrnények
vasútiteherszá|lítasának je||egzetesvonásait.

A millennium előtt egy éwel Ujpest
legjelentősebb bőripari üzeme a Wolfiner Gyu-
la és Társa bőrgyára volt. Az itteni 300 alkal-
mazott (191O-ben már 800 |ó)bőrgyártással,
gyapjúmosással és hadseregben hasznáIt b6r-
szer e|v ény ek készítéséveJ fo glalkoz ott. A g5rár
teherszáI|ításaPa|ota_U jpestvasútállomásra
lóvasúton történt. A másik nagy újpesti bőr-
gyárban, a Mauthner Teswérek és Társaiban
110 alkalmazott 0910-ben már 32a fő\ bőr-
gyártással,1obbáratalpbőre|őá|Iításávalfoglal-
kozott. Lgyát állati hulladékmellékermékei a
szawak, farkak, szőr és enywbőr voltak. A két
g5rfu az 1895. évben a nyersbőrt (12 000 mázsa)
Bécs, Laube, Trieszt, Miinchen, Basel, Fried-
land, Drezda és más kiilföldi városokból |tozat-
ta. Az 1100 mázsa cser Lubochnáról (ma: L'u-
bochna B enyőháza], Szlovákia), az 1400 mázsa
szömörce (cserzésnél haszná|t, ÍőIeg Ba|gári-
6ből és Romániából ide szállított növényi
anyag) és 340 mázsa gubacs Triesztből indult
el Ujpestre. Ebensee-ből (Felső-Au szttiában a
sófőzésérőI ma is ismert község) 1300 mázsaAz észak-budapexi aayinonalak térképe
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szalmiáksó érkezett. Tüzelésre salgótarjáni
szenet és a feldolgozott cser héját hasznáIták.
Mindkét gyárbő| a kikészítem bőtt adták fe| a
Palota_Ujpest vasútállomáson: az éw átlagban
4000 mázsabőrbő| 870 mázsa Bécsbe ment, a
többi a Mag!,at Királyságban maradt.

Az újpesti vegyiparnak két nagy vegyi
üzeme vette leginkább igénybe a vasúti szá||í-
tást 1895-ben. A Schőn és Klein GyaÍagyár
ekkor 100-110 alkalmazottai dolgozva műkö-
dott. Az a|apanyagként használt ,,fadrótot''
Kralovánból (ma: Kral'ovány - Szlovákia) ho-
zatta. A gyuÍa készáruból 140 mázsát galriciai
(,,$ács''), 60 mázsát magyarországi állomásokra
szállítottak _ tengeri továbbítás céIjfua Tri_
esztbe 86 mázsa, Fiuméba (ma: Ri|eka _ Hor-
vátország) 36 mázsa gyufát ktildtek.

A hewenes években alapított Kohn és
Fried cég újpesti kocsikenőcsgyárának 30
munkása kocsikenőcs őt, fém,rmázt (lakkbevo-
nat), bőrkenőcsöt készített és olajat finomított.
A vasúton hozatott a|ap anya guk tetemes meny-
nyiségú volt évente feldolgozás céljából 300
mázsa wantát. Fiuméből és Triesztbő|, 4300
mázsa kékolajat Zagoruanyból (feltehetően
erdélyi település) és Jaslóból (ma: Jaslovské
Bohunice - Szlovákia) hozatták. Az évÍ 960
mázsa aszfaltot (,,asphaltola j,,) Mezőte|egdról
(ma: Tileagd _ Románia), a ó00 mázsa meszet
Mődlingből (Ausztria), a 800 mázsa Ía|ádács-
kát ZIatár-BisztricáróI (Románia, Erdély) és
Hohenelbéről (ma: Vrchlabi _ Csehország)
szá||ították vasúton Újp"'t'". Az elkészü]t
összes kocsikenőcsöt, évi 11 300 mázsátaMa-
gyar Királyság vasútállomásaira ktildték el.

A vasutat nagybani száI|ításra hasznáIta
még a Magyar Pamutipar Részvénytársaság
nyolcvanas évek elején alapított újpesti fonó-
és szővőgyíra, amel1mek közvetlen vasúti csat-
Iakozása is volt a lóvasúthoz kapcsolódó ipar-
vágánya révén. Ijp"'t község Éépviselőtestü-
lete 1 894 októberébe n tár rya|ta a ftszv énytát -
saság kérését, amely a kőzség nrlajdonát képező
utcán egy lóvasúti iparvágány engedélyezését
taÍtaLmazta. Az engedély kiadásának indoklá-
sában a kőzigazgatási bizottság helyszíni bejá-
rásának tapasztalataira, a vátmegyei hildöm-
ség, valamint szakemberei és a község eIő|já-
rőságánakegybehangzóáI|ásf og|a|ásárahivat-
kozva - az iparvágány lefektetésével kozleke-
dési akadály nem keletkezlk_ azt 10 aranyko-

Közleménvek

rona és a területátengedés ügyében kötendő
szerződésben foglaltak elfogadása ellenében
hagyták jővá.

A kilencvenes évek elején háromszáz
mrrnlcís kezelte a pamutipai g1rár 250 szóvő-
székének 12 000 orsóját. Pamutfonalat és kti-
lonféle pamutszöveteket gyártottak. Nyers-
anyagként haszná|t nyers gyapotot 1895-ben
vasúton Triesztbő| Q500 mázsa), Bremerha-
fenból (1700 mázsa), Antwerpenbő| Q2a rr'6-
zsa), Brémából (110 mázsa) hozatták. A többi
újpesti gyárhoz hasonlóan ttizelésre salgótar-
járu szenet hasznő|tak. Az elkésztilt pamut-
fonalakból 1000 mázsát Bécsbe, 1100 mázsát
más osztsák állomásokra, ó10 mázsát Buda-
pestre' 4a0 mázsátl||avfua (ma: Ilava _ Szlo-
vá|aa),160 mázsát Segesvárra (ma: Sighisoara
- Románia) és 710 mázsátmás kÍilönböző ma-
gyar királyságbeli állomásokra kiildtek.

Az 1895-ben már három évazede
Úipe't"'' mííködő Egyedi Lajos-féle Szesz-
gyárban 150 munkás foglalkozott' a szesz- és
ma|átagyártással. A g5rártási folyamatban tü-
zelésre ,sa|gőtarjáni szenet haszná|tak. A
Palota-Ujpest állomáson 1ó00 mázsa szeszt
adtak fel Budapest, Nyitra (ma: Nitra -
Szlovákia) és más hazai á|Lomásokra címezve.
Ma|átáj,kat, évi 5500 mázsát, a Bécs közeli
Stadlau vasútállomáson várta a vevője.

Már a millennium előtt is jelentős volt
az űjpesn, asztalos kisipar. Kisebb.nagyobb
műhelyek már avtzsgő|t évben is (1895) nem
csupán a helyi és budapesti megrendeléseknek
tettek eleget, de jelentős mennyiség{í, 230
mázsa súlvri fénvezett fabűtort is adtak fel
Palota-Ujp".t .,"'útállomáson Arad (Románia,
Erdély), Szabadka (ma: Subotica _ Szerb Köz-
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társaság), Szeged, Versecz s/rsac - Szerb Köz*
társaság), Gyöngyös, Fehértemplom (Bela
Crkava - Szerb Köztársaság) állomásokra.

Jelentős volt 1895-ben a vasútállomá-
son feladott mezőgazdasági termények meny-
nyisége. Rozsból 608 mázsát mawaÍoÍszág},
1'641' mázsát osztrák állomásokra ktildtek. A
kis mennyiségÍí Q}a mázsa) tengerit (kukori-
ca) az osztrákok fogadták. Burgonyábó| mát
nagyobb mennyiség, 1309 mázsa ment a ''só-
gorokhoz''. Az állomáson feladott 1588 mázsa
uborka viszont a monarchián kívtili vasútál-
lomásokra érkezett' A feladott éIőá,ru dontő
többsége osztrák területre került: sertésből
547 darub a Maryar Királyságba, |277 darub
osztrák teriiletre, a szarvasmarhákból 45 darab
hozzánk, 1,579 darab osztrák teriiletre ,,meÍlt''.
A mezőgazdasági termények többsége felte-
hetően Palotáról szátmazott.

Az újpesti bőrgyártás mellék-
termékeként megjelenő 274
mázsa szőrnek, valamint 158
mázsa úmár-gyapjúnak a mo-
narchián kivül volt a céIá||o-

mása. Rendkívül ielentős téteit alkottak a
Palota-Qpest állomáson feladott termékek
közt az o|ajgyári,termékek _ a rákospalotai
o|ajgyár mellett Ujpesten I872-tő| működött
a Bernauer Lajos Növényo|ajgyát. E két gyár
termelési volumenét tekinwe orczágosan az
első és második helyet foglalta el. olajukból
|8 37 6 mázsa a Magyar Királyságba, 683 má-
zsa az osztrákokhoz került. olaj po gácsájukból
5260 mázsahozzánk,18 300 mázsa az oszttá-
kokhoz utazott' 9900 mázsa o|ajpogácsa a
monarchián kívüli célállomásokra érkezett. A
feladott . tömegárukat összegezve 1895-ben
Palota-Ujpest vasútállomásról 42 454 mázsa a
hazai á||omásokra, 31 702 mázsa osztrák terii-
letre indult, IL 920 mázsa áru egyéb külföldi
vasútállomásokon kertilt kiadásra - az összes
feladott áru 8ó 076 mázsa volt. Ha ebből le-
vonjuk akét o|ajgyár termékeit és a mezőgaz-
dasági terményekót, alÍ<or is Ujpest ipari ter-
mékeként ahazai piacra minimálisan 18 210
mázsa, osztrák piacra 9 565 mázsa, egyéb hil-
földi országokba 432 mázsa árut, azaz össze-
sen 28 207 mázsát száI|ítottak el. A Duna
partjánfekvő Ujpest vasúti árufeladása azokat
a településeket célozhatta meg' amelyek nem
a foiyam mentén voltak. A' vízi úton ugyanis
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lényegesen olcsóbb volt akkor a teherszállí-
tás, mint a vasúton, a közutakról már nem
is szólva.

A Palota-Ujpest állomásra 1895-ben
mindent összesítve 445 066 mázsa nyersanyag
érkezett. Ennek megbízhatő elktilönítése - a
rákospalotai és újpesti felhasználásra _ nem le-
hetséges, csak a gyárak profilját és a két tele-
pülés 1895. évi népességszámát alapul vevő
becslés lenne elkésítthető. Ezek az adatok
azonban erősen vitathatóak lennének.

A' Magyar I{jr á|y s6,g le gna gyobb árufor-
galmú vasútállomásainak Í895. éi árucsopor-
tonkénti elemzésénél Palota-Ujpest állomás
forgalma ̂ . Úip,'t nagyközségben gyökeret
vert ipari ágazatok áruival és nyersanyagaival
előke|ő helyet fogialt e| az ország vasútállomá-
sainak rangsorában, Bőt és bőráruk szem-
pontjából az öt legtöbb ,,érkező terméket fo-
gadó állomás'' (Pöstyén, Palota_Ujpest' Tata_
Tóváros, Miskolc, Pozsony) kőzön., a festő és
cserzőanyagok fogadása tetén az első négy kö-
zött volt (Pa1ota-Ujpest, Brassó, Szombathely,
Pécs) az országban. A legtöbb feladott árut fo-
gadó és továbbító állomásokat vtzsgá|va az ás-
ványolajokn áI az e|ső négy közön'(Mezőtelegd,
Szabadka, Nagywárad, Palota-Ujpest)' a zsíros
olajolmá| pedig az e|ső három között @alota-
Uj pest, Gy őr, Mezőte|egd) szerepelt'

A Palota, majd Palota_Ujpest nevíí vas-
útállomásnak nem csak az újpesti teherforga-
lom szempontjából volt jelentős szerepe. Már
1870-ben, a|<tegyezésutáni első időben a helyi
vasriti forgalom növelése érdekében az oszták-
Magyar Allamvasút Tfusaság helyl járatokat
indított Palota_Ujpest állomás és Pest között.

A 20 kilométerné| rövidebb távolságú
ttazásokat tekintve az ország legforgalmasabb
pá|yaudvara a Palota-Ujpest állomás volt,
1895-ben 460 ezer frzető utasával _ ami napi
átlagban 12ó0 utast jelent. gp"'t és Rákospa-
lota közös vasútáilomásának személyforgalma
a felmérések szerint a Keleti és Nyugati pá-
lyaudvar hasonló Íorga|mát is meghaladta! A
izsgáLt évben, 1 895-ben, Budapest pályaudva-
raka érkezőkL9 száza|éka,960 ezer utas vona-
tozoft a Íőváros és egy másik település között,
20 kilométernél rövidebb távolságbő|.48 szá_
zal ékuk P alot"_Úi p 

",t 
állomást híszná|ta! Ez a

nagyaúnyú.helyi vasúti forgaiom az áI|omáson
a későbbi években is megmaradt' l
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A Tanoda tétl iskolá(k) és teruezőiük
(l45 éve született Baumgarten Sándor)

AzE;píú Ipar c. folyóirat 1905
júliusában sorozatot indított,
melÉen az ,,íjabbí,' időben
épült állami iskolák terveit
szándékozott bemutaüri. E so-

tozatot az u1pesn Széna téri (később Ferenc
lőzsef, majd Aprilis 4., [ma: Tanoda téri]) ma-
gyar Iaú|yl' állami polgári fiú- és elemi leány-
iskola terveinek bemutatásával kezdte.

A terveket Baumgarten Sándor ké-
szítette. A két épület _ melyeknek ugyanaz a
homlokzati kiképzéSe és a|aprajzilag teljesen
szimmetrikusak _ főhomlokzatával a tér fe|é
néz. Észa|<r ő| a T av asz, dé|r őI a Nyár, keletről
a Di6Ía (ma: Kassai) utca határolja. A térről
tekintve a baloldali részben a frű-, a jobb ol-
daliban a leányiskolát helyezték el.

Mindkét főbejárat egyik oldalán a
,,szo|ga|akÁs'' volt, ahol akkori nevén pedellus
vagy iskolaszo|ga lakott, másik o|da|án az
igazgatői iroda és a tanái szoba helyezkedett.
el. A Széna térre 3-3, aTavasz és a Nyár ut-
cfua 4-4 tanterem nézett, Volt továbbá mind-
két iskolában 1-1 udvari tanterem' a Diófa
utcai mellékbejáratok mellett pedig a polgári

iskolában ifiúsági könyvtárat, az elemiben a
tarutónők szob áj át a|a|atották |a,. Az emeletre
1-1 kétkaru lépcsőn lehetett feljuuri. Itt he-
lyezkedett el a polgári iskola igazgatőjának
nég-, az e|emi iskola igazgatqának három
szobás. összkomfortos lakása. A tantermeken
kivtil a polgári iskolában még egy nagy alap-
területíí rajzterem és megfelelő rajzszertár is
segítette a tanítást.

A két épület hatáwonala _ egyben
szimmetriatengelye - a közös haszná|at:tt, de
ktilön bejáratű, a Djőta utca felé néző totna-
csarnok tengelye volt.

Az iskolák viszonylag kis részét pincéz-
ték aIá, itt rendezték be a fáskamrát és a mo-
sókonyhát. ,,Az éptiletek homlokzata marya-
ros stílusban készülu fehérmész habarcsos
vakolattal, az ab|akkeretek és falsávok vörös
géptég|ábőI kirakva. A díszítések majolikából
készültek.''

A földt, kőmííves-, Vófaragó_, ács-, cse-
répÍeóő-, burkoló-, asztalos-, lakatos-, szoba-
festő -, mázolő -, kályhá s -, vím ezeték_cs a torna-'
|égszesz- és kútrnunlcákat a Schreiber Gyula és
Társaújpesti cég, a belső beretdező munkákat

Az rijpesti polgíri iskola alaprajza
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Yarga Anselm újpesti cégekészítette. A többi
munkával budapesti cégeket bíztak meg.

A két épület alap)ait |90I tavaszán rak-
ták le, az I902/03-as tanévet már itt kezdték a
polgári iskola tanulói. Az eredetileg egyeme-
letes épületet L925-ben bővítették .gy szint-
tel, hogy a leánylíceum növendékeit el tudják
helyezni.

Ki volt Baumqarten Sándor? Fábián
Gáspát építészígy ír íó|a I92}-banÉpítőIpar
_ Epítő Művészet c.Iapjában:,,O még a rég7
vágási:' építészek közíil való vo|t, tervező és
WvteIező egy személyben. Tehát mííveinek
nagy tészét nem csak tewezte, hanem tényleg
maga fel is építette.,, Társáva|, FIerczegh
Zsigmond kultuszminisztériumi főmérnök-
kel 1888 és 1908 között gyermeknevelési és
oktatásiintézményekországoshá|6zatátalah-
tották ki, tervezték meg és építették fel. Egyedi
tervek mellett kisdedóvó- és népiskolai min-
taterveket is készítettek. Műveik jegyzékében
_ melyet Baumgarten maga á|IítoEt össze -
több száz oktatási célú épület (gimnáziumok,
tanító- és óvónőképzők, bábaképzők, felső
leányiskolák, polgári és elemi iskolák' óvodák)
és egyéb épületek (áwaház, 'betegpavilon) és
tizenhét templom szerepel. Epületeik megta-
lálhatók Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig, Kas-
sától Fiuméig a történelmi Magyarország
egész területén.

Legismertebb műveik országos Vakok
Intézete (Bp. )ilV., Ajtósi Dürer sor 39. sz.,
L899-I9aq; Erzsébet Nőiskola (Bp. )ilV.,
Ajtósi Dürer sor 37., t90}); Siketnémák
Intézete s/ác, 1901-1903)' ok tervezték Ui-

A mai Szent Jónos Apostol Kntolikus Altaltínos Iskola épülete
1924-ben

pesten L902.ben az Lta|a utcai elemi iskolát,
ami 2008 szeptemberéig Br.ődy Imre Gim-
názilm épülete volt (mint országos védettségíí
mííemlék) és a Lőrinc utcai elemi iskolát (itt
2006-ig Bay Zo|tán Elektronikai' Gépészeti
Szakazépiskola és Szakmunkásképző míi-
ködött).

Baumgarten terveinek jegyzékében
szerepei aLőrinc utcai állami polgári leányis-
kola (ma: Pécsi Sebestyén Nta|ános és Zene-
tagozatos Iskola), a Toldi (ma: Langlet Valde-
mar) és Baross utca sarkán álló állami elemi
iskola (ma: Langlet Valdemar Általános és
Felnőttképző Iskola). Még nem tudjuk, ezek
az épületek valóban az ő terveik alapján épül-
tek-e fel. Szerepel viszont a jegyzékben még
két iskola: egy állami elemi iskola azIswántér
és Liszt Ferenc utca sarkán és egy a Váci úton.
Ezekaz épületek azonban nem készültek el.

I899-tő| Baumgarten Sándor biztosí-
tott helyet műtermében Lechner odönnek.
Itt készültek közös míívtik, a Magyar Királyi
Postatakaré|qénztár (Bp. V., Hold u. 4. sz.)
tervei.

Milyen ember volt Baumgarten Sándor?
Ismét Fábián Gáspárt idézzij.k:,,Baumgarten
Sándor okos ember volt. [...] Nem sokat teke-
tóiáző, rendkívül tapasztalt, higgadt és deríís
fe|sző|a|ásai a le gnehezebb ti gyekb en kib onta -
kozást idéztek elő. [...] Szép hátasiovakat tar-
tott. Mikor azvtán a háboru után - melyet
kezdettő| fogva mint önkéntes huszárkapitány
végigharcolt - nem volt keresete, szép négy
fekete hátaslovával temetési váI|a|atot nyitott.
MindenesetÍe ez is az ő bámulatos nz|ei jő-
zanságára példa, mely oly nag.yon hiányzik a
maryat emberekből. t...] Emlékeztink még,
hogy a háboru vége ÍeIé nem volt |iszt az
orczágban. Mit tett Baumgarten Sándor? Fel-
csap malomtulajdonosnak. Nem sír, nem kö-
nyörög, hanem alkot és teremt magának és
másoknak.''

Baumgarten Sándor l928-ban, 64 éves
korában halt meg. Elhunytáról a szaklapok is
csak pár sorban számoltak be.* !

* A cikk szerzője ezúton mond köszönetet
Prakfalvi Endrének és Ritoók Pálnak _ a Masvar
,a ,. .Epítészeti Múzeum munkatársainak _ segítségükért.
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Rolró ANNemÁrun

Epiződok Aschner Lipőt életébő|
5. részz Az Apostol utcai villa

fuchner Lipótot minden kor-
társa és egykori munkatársa
puritán emberként jellemezte.
Együtt ebédelt az Egyesült
Izző do|gozóival, nem politi-

zá|t, az újságoknak nem nyilat}ozott, és nem
járt bálokba . Y ezérigazgatóként ó3 éves koráig
az újpesti gyár területén lakott a családjával' E
villaszeríí épületet csak 1935 körül cserélte fel
egy budai ingatlanra.

Az anekdota szerint a tózsadombi házat
sem önszántábóL vásátolta, hanem az apósa
hagyta rá a végtendeletében' fuchner há|ábő|
azt javaso|ta, hogy az a|<kot kiépülő utca neve
legyen Apostol utca, hiszen kitől is kapta a
házat? Az apóstól...

Bármerrnyire is frappáns a fenti törté-
net' csak annytigaz belőie, hogy a család való-
ban az Apostol utca I3/b szám a|ati villába
költözött. (A II. kertileti Apostol u tcavalőjában
1887-ben kapta a nevét.)

Az Npfu Ignác teÍvezte szecessziós
épület eredetileg Neuschlosz od.l''e volt. A
Neuschlosz (korábban német helyesírással
használt Neuschloss) család az elsőkkőzött, a
|9. század derekán költözött Vágvecséről Uj-
pestre. Ke zd etb en faipar r aI fo glalko ztak, maj d
építési vállalkozók lettek.

1882-ben Neuschlosz odci'' és fivére
Marcell örökölte a céget. A sokszíníí vállalko-
zás a mi||ennium idején ÍeIvrágzon. mert a
hadsereg, a vasút, az á||ami hivatalok és szá-
mos jelentős ipari vá||a|at hatalmas mennyi-
ségú megrendeléssel látta eI a család ktilonbtl-
ző érdekeltségeit. Nevtikh öz frtződ1k a l őzsef-
városi pályaudvar, a przemysli, a lembergi, a
váci és a nagyvátadi laktanya kivitelezése; ők
építették fol a tíízvészben elpusztult Eperjes
városát, és ők nyerték el a millenniumi kiállí-
tás főbb épületeinek, közttik a Vajdahunyad
vátánakmegépítésétis.Yalószíníí|egezutóbbi
munka kapcsán kertiltek közelebbi ismeretség-
be Alpár lgnác építésszel. ó tervezteaz Apos-

Közlemények

tol utca megosztott telkén fölépült Neu-
schlosz-villákat is.

Neuschlosz odo'' 1891-ben vásárolta a
telket, amelyet hét éwel később megfelezett
öccsével. A korabeli Íotőkalapján a 13/b szám
alatti épület jellegzetes eleme a déli homlok-
zaton elhe|yezett, négyszögletes alaprajzű,
prága típusú sisakkal koronázott torony volt.
Elismerést ar attak a gazdag fafara gásokkal ékes
teraszolg nyitott és zárt verandák. Bierbauer
Iswán az Epítő Ipar című szaHap I906/IX.
számában így jellemezte aZ épiiletet: ,,A vil-
lának két bejárásaYan, az egyik a belépőnek és
ruhatárnak szolgáIő télikerten át, a másik a
|épcsőházonkeresztül vezet egy központi csar-
nokba, mely két emeiet magas' s amely körül
az összes helyiségek csoportosulnak. A csarnok
román fafaragásokban gazdag ó-norvég stylus-
ban késziilt és az emeletenkaÍzatavan, A' gaz-
dag famunkák mind amerikai pitch-pine-ból
|sárgaÍenyőből] készültek, a szomszédos lép-
csőház magyar motívumokban gazdag archi-
tektúrája pedig tömör tölgyfából vaIő."

A Neuschlosz-testvérek néhány hónap
kiilönbséggel, 1904-ben hrrnytak el. odön úgy

Neaschlosz odiin Apostol utca 13/b alatti ailhíja 1900 körül
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vé grendelke zettJ ho w az épület árát jótékony -
sági célra fordítsák. Ae örökösök 1909-ben
Politzer Sándor tőzsdetanácsosnak adták el a
villát, és a befolyt pénzbő|hawanágyas tíidő-
gyógytntézetet emeltek munkások számáta.

Az Apostol utca 13lb számít éptiletet
1935 körül vásárolta meg fuchner Lipót.
Megrendelésére rövidesen j elent ős áta|akjtá_
sok kezdőd tek a házban. Uj abb szobákat a|akj-
tottak ki, és a társadalmi csoport szokásainak
megfelelően központi fíítéssel, központi por-
szívóva| és étellifttel szerelték fel a villát' ame-
lyet csodálatos gyiimölcsös vett körül.

A zsidó származásű' fuchner Lipótot
1944. március 19-én, a Magyarországot meg-
szá|lő németek az elsők között tartóztattákle,
majd Mauthausenbe hurcolták. YlIIáját Adolf
Eichmann, a deportálást itátryító, később
kivégzett alezredes ,,utalta |<t,, saját magának.
Az épülethez tartoző gyiimölcsösben az SS
zsidó fiúkat dolgoztatott. Bunkerárkokat ásat-
tak velük a kertben. Szemtanúk szerint, ami-
kor az egyik kamasz elvett egy gyümölcsöt,
Eichmann lecipelte a fiút a pincébe, ágyon-
verte' majd megkérdezte a többieket, hogy,,ki
kér még gyümölcsöt?''.

A hírhedt német tiszt több mint fél évig
lakott aházban. Eichmann csak közvedenüI a
Budap es t köriiii os trom gyíírű b ezárulása eIőtt,
december 23 -án űtazott el a fővárosból.

Nem sokka| azután, hogy fuchner Lipót
1947 jíiiusában visszatétt Magyarorczágra, a
villát államosították, és falai kozött tizenkilenc
sztikséglakást alakítottak ki. Az épület a rend-
szervá|tásig szinte teljesen lepusznrlt, és csak
nyomaiban lehetett felismerni az egykoi sze-
cessziós villát. A súlyos sebek ellenére _ az
1983-ban készült mííemléki izsgáIat eredmé-
nye szerint _ a csamok Íafaragásai, |<arzata, a
télikert, a ktsnyvtÁr, a szalon, az ebédlő meny-
nyezetének, falburkolatánalg illewe parkettjének
egyes részei épségben megmaradtak. E halvány
jelek is értek annyit, hogy eházban'forgassákaz
Egy erkölcsos éjszaka, a Redl ezredes vary a
Hídember egyes jeleneteit. A felszabdalt épület
ma mát űjra egy kézben van, de tőke lltján a
helységeket nem alakítonák issza az eredeti
tervek szerint, hanem az tires teieket eg5re|őre
váI|a|kozásokbérlik.A jelenlegihelyzeta|apját:'
a műemléki védelem, a he|yreá|lítas, és egy
esetleges emlékábla fe|avatása még sokáig
varatmagara, @olytatjuk...)

I

A
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GAAL KÁnoryNÉ

Rekviem egJZ iskoláért

Owenöt éve, 19 5 4-ben alapí-
tották a vas- és villamos ipar
utánpódását nevelő szakisko-
|át. Az intézmény Kilián

trergx*n*rxiEl György egykori par1jzán ne.
vét viselte, aki lakatos ifiúmunkásként az
Egyesült lzzőban dolgozott. A rendszerváltás-
kot az iskola a kiváló villamosipari feltaláló és
Iavtte|ező, Déri Miksa nevét Vette fel. Sok re-
mek szakember, míívész, sportoló kapott itt
indíttatás t é|erp á|y ájához.

2007 . áprllis 2 6 - án aF ővárosi Közgyíílés
636. sz. hatátozatával megszüntette a Déri
Miksa Sza|d<őzép- és Szakiskola kollégiumát
és tanműhelyét. A tanerők részleges elbocsá-
tásával, a diákok átheIyezésével még egy évig
rnűködött a Bolyai János Szakközép Iskola 2.
számű telephelyeként, majd 2008. augusztus
l-jén végleg felszámoItákaz intézetet. A meg-
sziintetett Déri Miksa Szakközép- és Szakiskola
iskolamúzeumának képeit, filmjeit, íjságsait,
tablóit, emlékárgyait, naplóit az Ujpesti Hely-
történeti Gyűjtemény vette át megőrzésre.

Az egykori intézmén1mek otthont adó
épület a Fóti és Megyeri űta néző ablakokkal,
frlköríves, erkélyes emeleti résszel l942-ben
épült fel. A Dunakeszi Sportrepn|ők Szá||őjá-
nakszántak, s az éptilet avadászpl|őtaként lezu-
hant Horthy István kormányzó-helyettes nevét
kapta. Az l943-as háborus vereségek után fél-
behagyrák az épírkezést, s csak l945-ben, az
újpesti romokból kibontott téglákkal fejezték
be. 1948-tól itt mííködött a MunkaerőTartalé-
kok Hivatalának (MTFI) tanoncottlron a, 19 5 0 -
ben 40 nevelő felügyelt az 1800 tanulóra.

1951-ben a trombitaszóra ébredő ott-
honban egy.ew parancsnok felelt a három
szinten kialakított hálók rendjéért. A diákok
ingyen kapták a téli és a nyári öltönyt. Szta|tn
szobra á|lt az iskola tornácán, az e|őtérben
példaképiik, Kilián György mellszobra fogadta
a belépőt.

A 24-es számű intézet az MTH 1266.
számú utasítására augusztus I-)étőI Ujpestre
költöztette a rákospalotai Bezerédi utcából a

Közlemónvek

hasonló néven műkodő iskolát. Kiverték a
kőmíívesek az e|ső emeleti há|őszobák falait, s
elkiilönítettek I0 tantermet. A tanárok me-
szeltek. Irodát, raktárt, fiirdőt, betegszobát és
két nevelői lakást alakítottak ki a földszinten.
Évnyitó helyett a Liget és Dohány utcai isko-
lák bútorait hozták teherautókon. Az 1955-ös
rendelet az áI|ami tulajdon e||enőrzését az
MTH-ra bizta. A' 21 229 Ft értékű ingatlant
1ó3 méteres téglakerítés fogta közre. Az isko-
la 1 1 288 1Ú, a táfim(lhely 83ó5 m2) az otthon
150 mz volt.

A fiatal tanárokkal családias közösséget
alkotott a 400 diák. 8 őrát6l I 9ráig tanitás
volt, délután abűtorzat1avttá,sa. ovták is a be-
rendezést. Szép népművészeu' tárgyakat, terí-
tőkethoztak otthonról, és növényekkel díszí-
tették a környezetet. Három nap iskola,
három nap tanműhely, mert akkor még a
szombat is munkanap volt' Az igazo|ványként
szolgálő e|Ienőrzőt és az ó|tőzéket,naponta
e|Ienőizték. Okató és tanuló a MAV Szak-
szervezethez taÍtozott. A tantervben csak
anyag- és szakismeret, sza|<rajz, matematikai
alapműveletek szerepeltek. 15-20 őrás rujzot
kellett év végére elkészíteni. Egyetlen ábrán
több hétig dolgoztak a végz6sók. A legszebbek
a Ía|iűjságra kerültek. Minden tervszerííség

Kilión C4tirg Iparitanuh Intézet
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nélkiil oktatták a gyakorlatot' s nem hangolták
őssze az elmélettel. Csak a manuális készséget
fe j le s ztették, a f o|y amatokat nem magy ar ázták
meg. Az elöregedett géppark működtetésé-
hez csak figyelem és igyekezet kellett. Igy
lettek két év alatt szaknunkások. Avizsqa után

" 
mÁv aIka|mazta a úLzi- és kazánko]vácsot,

hegesztőt, esztergá|yost, jármíílakatost, vil-
lanyszerelőt, Az inemi gyakorlatról már is-
merték őket az Eszaki Jfumíijasttőban (X.
ker.), a Láng Gépgyárban ( KII. ker.), a
Landlerben és azlzzőban (TV. ker.).

Sokoldalú tudásával' ember-
ségével kiemelkeden. a taná-
rok közül ahűsz éves gyakor-
lattal rendelkező Rajhona
Dezső. Elkérte a kiselejtezett

műs zereke t a vill amosip ari v á||aIatoktól, ame -
lyeket gyerekeivel taxival szállított az iskoIába.
Közösen ,I<:javították és összeszerelték a
gépeket. Erdeklődő diákjai tudták is a szakma
Íorté|y ait, a mérés m ó ds zereit . Y á|to zatos ór á -
in hamar kiderült, csak az elmélet megérté-
sével lehet hibátlanul dolgozni.

Kóczián Béla történelemtanárt m egbíz-
ták a Kilián-emlékek felkutatásával' hivatalos
névadó iinnepség szervezésével. A diákok szí-
vesen jártakKőczián tanár ít önművelő köré-
be. 1955. február 1.9-én reggel DI1Z zászlő
lengett a kultúrterem közepén álió Kilián szo-
bor felett. Kétoldalt dísz&ség. A fellobogó-
zott kapun belépett a névadő két teswére. A
méltatók életére, a Vörös Tungsram című
illegális lap szerkesztésére, utolsó repülő Íltjára
és a II. világháboruban lengyelországs eltííné-
sére emlékeztek.

A Népszava Í956. április 3-i száma ezt
írja az iskoláról: ,,Tiszta, kulturált környezet-
ben kalauzo|ja végig a riportert Borka Jőzsef
ottJronvezető. Az érdeklődőbbek Balzacot,
Vernét, Stendhalt, Zo|át o|vasnak, színházba
jfunak. 470 diákból 180 otthonos. Bély"s-
kiállítást rendeztek, bemutatták a mozdony-
gyáttást Stephensontól nap;.ainkig. Ismeret-
terjesztő előadást hallgattak az íirhajőzás |e-
hetőségeiről. A tornateremben Kovács, a
Dőzsa ökölvívója oktat. Réti igazgató helyet-
tes az MTH bőkezíitámogatását dicséri.''

Bővült a könyvtár, rádiós szakkör is ala-
kult. Rajhona Dezső fotósai nemcsak fényké-
peztek, elő is hívták a felvételeket. Egyik váci

diákja az II(TI tudósítója lett. Eszperantó
szakkörére a szomszédos településekről is jöt-

tek a diákok. Gyimesi Imre és Ludvány Iswán
vándortűrákra vitték a taníwányokat. Az isko-
lától kapott költőpénzből végigsátorozták a
Bükk, a Mátra, a Balaton-felvidék legszebb
helyeit. Hat éven át ötven gyereRel jártak

Fonyódra. Sütöttek, Íőztek a táborban, kirán-
dultak, strandoltak) s az éjszakai lampionos
vitorlástúrán végigénekelték a tavat Tihanytól
Badacsonyig.

A ,,Megyer',, majd a ,,24-es,, feliratú
trikókban fociző kiliánosokat naw népszeríi-
ség övezte. Csak a ,,megyeri huligánok'' nem
voltak kibékiilve a fiúkkal. Rendszeresen belé-

iük kötöttek, kékre-zöldre verték őket. Végtil
a rendőrség aYáciűtg|ezfuta a környjket, és
sípszőra lerohanták a verekedőket. Osszesen
25 évet sóztak a régen körözött bíínözőkre, s
végre béke lett.

Az elsőnek végzett2Oó szakmunkás két
év után l956-ban vtzsgázott. Többségük re-
mektil helytállt. Mégis felemelték három éwe
a tanulóidőt. A növekvő létszám miatt két
műszakban, reggel 7-től este 7 -ig fo|yt a taní-
tás. A végzősöknek .gy napi iskola után öt
napot a cégeknél kellett dolgozniuk.

1956 Íorradaima magával ragadta az
iskolát is. Az itt maradt vidékiek és az újpes-
tiek élelmet hordtak a lakosoknak. Az intézet
megtelt. A termekbe, folyosóra szőrt sza|mán
is aludtak. Szereztek öt teherautónyi hosszú
csövű dán puskát, de a FolyamfuLaktanyábő|
hozott llr'agyar töltények nem illettek a fegy-
verekbe. Kiverték az otthon és a szembenlévő
áitalános iskola falait, s lőállásokat alakítottak
ki a tetőn, harcolni akartak a Yáci út felől
várható szovjet tankokkal. A gyerekeket|iába
győzkijdte Székely Sándor nevelő, hogy semmi
esélytik sincs a beözönlőkkel szemben. Sze-
rencsére' Neogrády LászIó tanár ilr, az egyko-
ri katonatiszt, a szemben|évő á|ta|ános iskola
igazgatőhelyettese (később Ujp"'t díszpol-
gára), akt a Megyeri út 48.-ban lakott, kato-
natiszti szaktudásával eimagyarázta, hogy a
légvédelmi á#í,k töltete csak szétspriccel, s
nem tesz kárt a tankokban. Az utasításokat
hozó motoros katonatiszt pedig nem ígért
páncé|gránátot, sőt végleg eltíínt. Nekirugasz-
kodtak a hatalmas ág5runak, sebtében belökték
a Cérnagyár mögé, és sikerült eLina|ni az
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ONCSAtelep felé a lelkes, de meggondolatlan
gyerekeknek. Az áté|tek óriási vitákat váltot-
tak ki az iskolában, s tanároknak sem sikerült
a feszült légkört feloldani.

Mindenkit lesújtott a hír, hogy az egytk
diák, Vörös Gábor repeszgránáttól halt meg
az utcai harcok idején.

1 95ó végén KellerJános lettaz igazgató,
s a Munkatigyi Minisztérium a főhatőság.
Alagsori kazánházzal, mosodával, földszinti
tanmiíhellye|, raktárral, az e|ső emeleti osz-
tálytermek mellett büfével, karbantartó míí-
hellyel, a második emeleti otthonban nappali-
val és tanulószobával korszerűsödött aZ
intézet.

Az 1 9ó 1 -ben jfumíilakatosként végzett
olimpikon, Alker Imre !973-ban az Ujpest
birkőző csapatának edzője lett. Igy emlékszik
vissza: ,,Szerettem idejárni, bár Szabó JózseÍ
osztá|5rfőnőkiínk szigoru rendet tartott. Csen-
getéskor azonna| sorakoztunk az osztáIyok
előtt, de az órák jó hangulatban teltek. Az
iskola kortili szépen gondozott parkban beszél-
gettiik ki magunkat a sziinetekben. A magam-
fajta mozgékony gyerek legjobban totnázni
Szeretett' 72 fek:,őtámasszal győztem a vég-
zősökversenyén.''

A s zakmunk áskép zőb en több et tll|ór áz -
tak, mint a középiskoIában, s a jobb kereset
miatt egyre több egyetemetvégzett tanár ke-
rült a Kiliánba, akik az egyénisée fejlesztésével
is törődtek a vasút modellező-, képzőmű-
vészeti-, történelmi-, irodalmi- és bélyegszak-
körökben. A,'Kilián'' Testrrevelési Mozgalmat
hirdetett. Lz e|ső Kilián-napot t96I. március
11-én Kisházi odon mrrnkatigyi miniszter
nyitotta meg a kultúrteremben. Az első Ki mit

tud? sok tehetséges gyereket vonzott' Krizsán
Iswán nev e|őtanár polkát, r ezgőst, kanásztán-
cot előadó lelkes csapata bronzérmet nyert a
MoM országos seregszemléjén. Kmetykó Já-
nos neg.yvenkét kollégista kórustaggal klasszi-
kusokat, népdalkánonokat, sőt saját szerzemé-
nyeit is eIőadta nagy sikerrel. Kilián-indulót is
komponált.

Iránftott, köte|ező foglalkozásokkal
telt a tavaszi szünet. s az azemek munkára is
elkérhették a tanulókat, hogy besegítsenek az
I962-es épület átalakjtásba. A földszinú és az
első emeleti raktár és műhelyhelyett tzenegy
tanterem' őt szertár és két igazgatóhelyettesi
szoba jött létre. A második emeleti otthonban,
azenkét szobában 158 diák aludt.

Több diplomát szerzett. és több nyel-
ven beszélő mérnök lett Pék Ferenc villanysze-
reIő, az iskola egykori diákja, a|<l l962-ben
kezdte meg tanulmányait. Videofilm őrzi
visszaemléke zéseit','Akkoriban j obban fi gyel-
ttink egymásra, és a tanárok is miránk' mint
manapság. A magasabb erkölcsi követelmé-
nyek nem zárták ki a jókedvet. Sokat és jól
szőrakoztunk.'' Szombatonként volcálban éne-
kelt, b ass zus gitáron játszott az iskolazenekar -

ban' A ,,Kiliánban'' szerette meg a sportot'
űsz1k, Íocizlk, teniszeZik ma is. l{uszonöt ug-
rásos ejtőernyős, és azt mondja: a tanulást
sohase haryja abba. Az iskolától jő a|apot, a
Tungsramtól tanulási és lakásszerzési lehetó-
séget kapott. Boldog, hogy a ulág 20 sport-
stadionjának megvilágításán dolgozhatott, s
nem sajnálja a munkával töltött éjszakákat se.
Gyerekeinek és a mai villanyszerelőknek is azt
tanácsolja. legalább két szakna ^,g,,",,é-
sével biztosítsák iövőiüket. !

Az 1942-ben épült iskola a Főti út és a Megeri út sarkón
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Benre Fróne

Kassák első publikált verse

Kassák Lajos, a maryar avant-
gárd legnevesebb a|akja 1887-
ben Ersekújváron született.
Apj" halá|a után kimaradt
a második gimnáziumból,

lakatosinasnak állt, majd szakmát szetezve
vasmunkásként helyezkedett el. 1904-ben
any1ával _ aki mosónőként dolgozott - és
két hűgával koltozött Ujpestre. A fiatalem-
ber a Jutagyár lakatosműhelyében kapott
munkát. Bekapcsolódott a szakszewezeÚ.
mozgalomba, majd belépett a Magyar Szo-
ciáldemokr ata P áttba. Sztrájkszew ezés mi-
att. azonban feketelistára került, és elbocsá-
tották.

Kassák részt vett a kulturális egyletek
tevékenységében is. $/isszaemLékezése az
Egy ember élete címíi' regényében olvas-
ható') A magyar költészettel autodidakta-
ként ismerkedett meg. Első publikált verse,
a Szegényég, 1908. november 22_én, az
Ujpest címíí hetilapban jelent meg. A Ne-
gyedi-Szabó Béla és Miklós Mőrlc áIta|

szerkesztett hetilap egy élwel korábban az
alábbi programmalindult: ,,Uj lappal fordu-
lunk Ujpest közönségéhez. Egészen uj lap-
pal. [...] Irányunk a legradikálisabb haladás
iráryra.,,

Kassák és a szegénység jól ismerték
egymást, a vers _ ha nem is önéletrajzi ihle-
tésíí _, de hiteles dikre a százade\ő tömeges
nyomorának. Schopflin Aladár így írt Istenes
Erzsébetről, Kassák édesany1áról:,,Proletár-
asszony' nincs meg benne a fölemelkedés-
nek sem akarata, sem képessége. Küszködő,
gonddal és nélktilözéssel teljes sorsát mint
adottságot viseli. Tyúkanyó, akinek mindene
az anyai ösztön, szárnyai a|áveszi a kicsinyeit,
gondoskodik róluk, szenved értiik, szakadásig
dolgozik érttik, ősi, öntudadan jósággal és
egyszeríSségében meleg bólcsességgel.''

A 21 éves költó első versét (és az
Ujpest címíí lapban közolt további költemé-
nyeket) még meghatározza a tím, amelyet
később, A Tett és a Ma szetkesztőjeként
vé gle g számíizőtt Iír ájáb ő1.

Szegénység

ozvegyen maradt beteg gyermekével
Az anya; s nincs Ia szánja őket.
Piciny kezével a remegő gyermek
Félve simítja a sötét redőket,
Melyet arcáta véstek a bajok.
S szól: ,,mamuskám éhes vagyok!

Nézzed csak, hogy remeg minden tagom.
Ugy ennék már egy kis levest;

T.g'"p kalácsot ígétté| nekem. -
Es ma eljött megintaz est)
De én színét sem láttam a kenyérnek.
Csak egy faIatotadj, mamuskám, kérlek.''

,,Nincs gyermekem, nem adhatok;
Mára egy Ínorzsa se jutott neked.
Y ár1á| hát űjr a holnapi g;

íajtsd nyrgalomra piciny fejed,
Eletem bíztatő reménye,
S álmodjál szépet jő anyád ölébe''...

Elhallgatott az éhes gyermek;
Halvány arcára gyönge pír szökött,
S mint méla hold a felhős égen,
Á]omba meriilt a rongyok közőtt...
_Igy ta|ánneki is gyönyór az é|et:
Mís fel nem ébred...

KessÁx Lntos
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Dn. Krusre GyÓncy

P aras zdtdvar l({po s ztásme gye ren

A Rex Kutyaotthon Al ap íw ány
irátyttásával öt éve nyitotta
meg kapuit a Budapesti Allat-
és Természewédelmi Kultur-
park, ismertebb nevén ̂ , A1-

latsziget. A csaknem |<nárő|ag civil erőből
épiilt létesítrnény Ujpestért-díjas megálmo-
dója dr. Király Péter állatorvos. Az Allatszi-
getrek mint intézménynek elsődleges célja,
hogy állat- és természewédelmi feladatokat
lásson e|, előmozdí*a az állawédelem fej|ődé-
sét és ho zzá1 áru|jon a hazai fel el ős á|Iattartás1
kultúra Iaalal<ttásáho z.

lu N|atszigeten 2002 óta szinte sztinet
nélhil folynak a munkálatok. A káposztásme-
gyeri Oceánárok utca melletti területen akez-
deti tereprendezést követően megtörtént a
telek közművesítése, parkosítása és bekerítése.
Az évek során egyre több létesítményt adtak
át. Elkés ziil t az á|Iat- orökb efo gad ási közp ont,
a parasztudvar és az á||anerápiás egység. A két
hektáros, közművesítetlen önkormányzati
tulajdonú ingadant 2000 szeptemberében a
Rex alapíwány 20 éves bérletre kapta meg. Az
elindulás nem volt problémamentes' meÍt az
építési tervek engedélyezése során váratfan
környezewédelmi problémák merültek fel. A
területetugyanis építési törmelék- és veszélyes-
hulladékJerakónak hasznáItákkorábban a lel-
kiismeretlen környezetrombolók. Mindezek
miatt a nagyszabású építkezés közel másfél
éves késéssel csak 2002 tavaszán kezdődhetett
meg.2004 nyarán nyílt meg az állatotthon és
birtokba vehették a négylábűakaz e|s,ő kennel-
épületet. A kennel azt az elkerített részt
jelenti, ahol a kutyát taftják. Amásodikkennel
megnyitásáÍa egy éwel később került sor, így
úlp|ájár a b ővült a b efo ga dh atő áIlatok létszá-
ma. Az első önálló egységként átadott koty"-
örökbeadási központ a kutyaotthonból és a
hozzá kapcsolódó szociális épületből (gondo-
zőiegqrség,takarmányraktát,á||atorvosikezelő
és műtő) áIlr. Az angol modell szerint izeme|ő
egység fő fe|adata, hogy kulturált átrneneti
száIlást és színvonalas állategészségügyi ellá-

Közlemények

tást biztosítson a bajbajutott állatoknak, va|a-
mint mielőbb felelős gazdá'hoz juttassa őket.
Az á||atotthon négylábú lakói a Nyugaton jól
bevált, kör alalcú, 250 négyzeffnéteres, jurta-
szeríí épiiletben vannak elhelyezve. A megnyi-
tása óta mintegy 2500 kutya és macska került
innét szerető gazdához, és mintegy 2500 áI|a-
tot ivartalanítottak itt.

A Rex Alapíwány 17 évveI ezelőtrt
megalakulásakor célul űtzte |<t a mindennapi
tűzoltómunka _ azaz a gazdárJan állatok men-
tése, elhelye zése és orákbeadás a _ me||ett az
á|Iatokiránt felelősebben gondolkodó ifú ge-
neráciő szemléletformálását i,. 4 a|apíwány
oktatási Csoportja a Felelős Allatbarátok
Egyesületével (FABE) közösen 200 1 -ben indí
totta ítjára a felelős áIlattartásró| és az áI|awé-
delem alapkérdése kőI sző|ő oktatóprogr amját.
Munkatársaik'valamintazá|ta|unkÍelkészített
pedagógusok több mint nyolc esztendeje jár-
ják speciálisan kialakított oktatócsomagjukkal
az iskolákat. Programjuk eljutott már számos
budapesti és vidéki általános iskolába, kozép-
iskolába és felsőoktatási intézménybe, vala-
mint rendszeresen szerepel jeles napokra szer-
vezett' rendezvényeken is (Madarak és fák
nap1a, Allatok wlágnapja, Föld napja stb.).

A környezeti neveléshez kapcsolódó fel-
adatok megvalósítása terén a kor igényeinek
megfelelően az utóbbi időben jelentős szemlé-
lewáltás történt tevékenységükben. Az a|apít-
vány munkatársai a tantermi foglalkozások
melletr fontosnak t^,iák az isko|án ldvüli él-
ményközpontri szemléledormálást. Az Allatszi-
getre ellátogató diákcsoportoknak korcsopor-
tok szerint szeweznek tetszőlegesen megvá-
lasztható témájű és időtartamú oktatási- és
szabadidős programokat. Ezek mellett továbbra
is nagy sikerrel működik az á||atvédelmi szak-
kör és az á|]atbarát k]ub. A régió iskoláit rend-
szeresen értesítik egyre bővtilő kínálatukról.

Különösen gyiimölcsöző a kapcsolatuk
a Karinthy Frigyes AMK-val, az otttanuló di-
ákok rendszeresen részt vesznek az N|atsziget
programjain. Legutóbb az intézmény tanulói
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a Föld napja aikalmábő|, az újpesti általános
iskolásoknak szewezett csapatversenyen első
helyezést értek el'

Népszerííek a jeles napokra szetvezett
családi rend emények, amelyek változatos prog-
ramjaikkal és ingyenességükkel nagy tömegeket
vonzanak. A romló gazdasági he|yzetben az
ingyenesség meghatározó szempont a családok
számára, ezért pé|dául a 1 7 milliárdért felépítea
és az át|agernberek számára megfizethetetlen
újpesti Aquaworld Vízibirodalom sem lehet
konkurense az ember|éptékíí Allatszigetrrek.

Idén nyáron immár hat turnusban indít-
ják tq6,ta egyhetes nyári szemléletformáló tá-
boraikat az Nlatszigeten. Ezek a táborok kiilö-
nösen a Káposztásmeg.yeren é1ő iskolások kö-
rében népszerííek, hiszen míg szüleik munkáju-
kat végzlk, ők élnrényekkel és hasznos ismere-
tekkel gazáagodva tölthetik a nyá/' szünidőt.

A terepséták és, terepgyakorlatok
Szempontjából ideális az NIatszíget elhelyez-
kedése. Innen kiindulva néhány percnyi sétávaI
felfedező utat tehetünk a nádi vi|ág sűrí3jében,
ahol kuruttyoló békakór.us hangjától kísérve
fedezhetjük fel a mocsár jellegzetes növény- és
á|Iawi|ágát. A kiránduló itt még talá|kozhat a
máshol már ntkánakszámítő mocsári teknős-
sel, de a vtzipók-csodapók ezüstharangjait is
fellelhetjük a zsombékosok kicsiny víztőcsái-
ban. Kirándulásunkat tervezhetjük a pár száz
méterre taláIható Farkaserdőbe is, ahol a kii-
lonboző fástársulások és homokpusztagyepek
változatos éIőv1|ágát fedezhetj ük fel.

A tantermi foglaikozások keretében a
diákcsoportokat részben a szociális épületben

kialakított oktatókabinetben, részben a,,sze|-
lősebb tanteremben,', a nyitott kocsiszínben
fogadják. Az itt3lkalmazott) a Rex Alapíwány
és a Felelős Allatbarátok Egyesülete áital
kifejlesztett oktatási program fő cé|I<tú3zése,
hogy naprakész információval szo|gáI1on az
aktuáiis állat- és természetvédelmi kérdésekről,
valamint lehetőséget klnáI1on a diákol<nak az
elméleti ismeretek megszerzése mellett a gya-
korlati tapasztalatszerzésre is.

A környezeti nevelés fontos
objektuma az őshonos háziá|Ia-
tokat bemutató parasztudvar,
amel1nek megvalósítása a Sza_
badtéri Néprajzi Mrizeum

(Szentendre) bevonásával történik. A parasztrrd-
var olyan őshonos mawar háaáI|atoL<at és sajátos
hazu kultúrnövényeket bemutató tanyának
késztilg ahol a látogatók okató :rablák és az
a|apíwány mrrnkaúrsainak segítségével ismer-
kedherrekmegaparasziéletelfeledetlilágáva|.
Lhíztáji állatok testkö ze|bő| történő bemuatása
kiilönösen fontos napjaink elgépiesedett,,]áú-
ban, a lakótelepek szoms zédságában,ahol gyakran
generációk nőnek fel anélktil, hogy lehetőségiik
nyína például éló baromfival vagv egyéb házi-
á|Iatta| ta|ákoznl. A parasztudvathoz taroző Iő-
karámban a fogyatéIá<a| élők győg'"ilá,sát szo|-
gálólovasterápiásfoglalkoztltőtalakítonakki.

A további tervek között szerepel egy
oktatóközpont felépítése és egy madármentő
állomás laalakitása aMagyar Madártani Egy"-
sület segítségével. A felső, kutyaiskola mögöt-
ti területen épül már az a 450 négyzetméteres
új épület, mely karantén-kennelként és a
kuryaiskola laszolgá|ő épületeként eg5ratánt
szo|gá| majd. A terület alsó részén a paÍaszt-
udrar felűjítása zaj|ik, melynek keretében egy
új birkahodá|yt, egy rágcsá|óvárat és egy ba-
romfiudvart létesítenek. A 150 főbeÍogadására
alkalmas nyitott színt is megnagyobbítják,
ame$en egy kenyersütő kemencét építenek
fe|, így nyáron már házi kenyérrel és kenyér-
lángossal fognak kedveskedni a látogatóknak.

Aki további részleteket kíván megis-
merni az A|IatszigetrőI az a www.rex.hu hon-
lapon tájékoződhat. AZ Allaszigetre az év
minden nap ján 10-16 őráigvfu)áka|átogatókat
(Cím: W. OceánároF utca 33, Megközelítés:
I22-es busszal az Ujpest városkapu metró-
megállótól 4 megálló). tr
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Erkel Gyula

Városunk egyik patinás intéz-
ménye az újpesti zeneiskola.
Az intézmény neve összefor-
rott alapítojának, Erkel Gy"-
lának nevévé|. a|<t száz eszten-

deje,1909 márciusában hunyt el.
Edesapja, Erkel Ferenc már országosan

ismert zeneszerző volt, túl első operájának
premierjén (Báthory Mária 1840), mikor fele-
ségével, Adler Adéllal első gyermekiik, Gyula
születésének ortilhemek'

A fiúcska 1841-ben látta meg a napvi-
|ágot. A család ekkor már Pest-Budán élt, ahol
a reformkori pezsgés ihlető környezete tbizto-
sított Erkel zeneteremtő zsentjének. A gyer-
meksírás nem gátolta az alkotásban, fia mind-
össze két esztendős volt, mikor megsziiletett a
halhatatlan Hunyadi Lász|ó,

Erkel Ferenc mindent megtett azért,
hogy gyermeke zenei képességeit kibontakoz-
tassa. Zongorázni ő maga tanította, az e|ső
zeneelméleti leckéket Mosonyi Mihálytól
vette. Erkel Gyula első fellépésére nagyon
korán sor kertilt. Nyilvános szerepléséről a
Der 1Jngar címíí lap 1847. július 22-i száma
tudósított. Donizetti: Az ezred |ánya című
operájának egyik előadását az üstdobos nem
jelent meg' s így ,,a dobot egy hatéves fiú - Er-
kel Gyula verte (Sátor{y űr betegsége miatt).
A hallgatóság el volt ragadtawa s a kis dobos-
nak virágot dobott.''

185ó-ban, szinte még kamasz frűként,
Erkel Gyula a Nemzet:' Színház zenekarához
társult, üstdobosként. ot év szo|gá|at után a
Mátyás templom zenekarához szegődott,
mindeközben zongoramíívészként is fellépett.

18ó1-ben _ ta|án megélhetési okok,
talán kapcsolatteremtés szándéka miatt _ házi
zenetanítíi feladatot váI|a|t. zi,hy Rezső gróf
Sopron megyei, nikicsei birtokán tanitotta a
kisasszonyokat zongorázru. Két éwel később
mintegy 10 hónapot töltött Nagybányán Apor
Gergely bfuó csa|ádjánáI, hasonló céllal.

Még magasabb helyeken is tevékenyke-
dett. Jókai így ír az egyik Habsburg főherceg-

Híru újpestiek

nőrő|: ,JVIária Dorothea Íőhercegnő lelkese-
déssel ápolja a zenét is, s a generál-bassban
egy ideig Erkel Gyula volt mestere."

A fiatal m(tvész 18ó3-ban visszatért a
székesÍőváros zenei életébe. A Nemzeti Szín-
ház karmestere lett, ahol kiváló darabokat állí-
tott színpadra.

1870-ben megnősült, feleségül vette
rokonát, Erkel Rozáliát. Házasságukból idő-
vel hat gyermek sziiletett, akik koztil két leány
és két fiú szintén zenei páIyálra lépett'

1879-ben a Zenemíivészeti Főiskolán
váIla|t tanári á||ást, ahol zongorát, zeneszer
zést, zeneelméletet, összhangzattant és ének-
gyakorlatokat tanított' majd 1884-ben az
operaház első karmestere lett. Elsősorban
francia és olasz operákat vezénye|t. Nevéhez
kötődik többek között Bizet: Carmen című
operájának nr'aw ar oÍ szá gi ősbemutatoj a is.

Aktívan segítette édesapja alkotó mun-
káját. Erkel Ferenc operáinak partitűráin

Erkel Qtula
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egyre gyakrabban ríínt fel fiainak, Gyulának
és Sándornakakézírása. Egyes elméletek sze-
rint a zeneszerző csaka fő motívumokat fogal-
mazta meg a zene nyelvén, az összekötő daI-
lamrészeket' egyes betétdalokat fiai öntöttek
formába helptte. Hasonlít ez a munkamód-
szet a teneszánsz festőzsenik gyakorlatához,
akik famulusaikra bagylák a képek aprólékos
Ildol'gozását. Más vélekedés szerint az Erke|-
fiúk afféle házi fe|adatot teljésítettek, mikor
apjllk v áz|at-koaáit lemás olták.

Természetesen ez a fajta együttrnííkö-
dés kölcsönös volt. 187ó-ban Erkel G1'ula
zenei kíséretet írt Tóth Ede: A tolonc című
népszínművéhez. Édesapja is kivette a tészét a
munkából, a Késő ősznek hideg szele kezdetíí
dalbetétet ő írta,

Erkel Gy'ula a kiegyezést követő év-
tizedekben lépett alkotó tevékenységének leg-
hatékonyabb idószakába. Színpadi kisérőzenét
írt a Csongor és Ttindéhez (1'879), majd Az
ember nagédiáját is zenei betétekkel látta e|
(1881). Ugyanebben aZ esztendőben zenekari
ny.rtányt is komponált Béla futása címmel'
Erkel Gyula, édesapjához hasonlóan, amagyar
történelem és irodalom tárryköréből merítette
műveinek témáit.

Az operaházban az e|ső eredeti ősbe-
mutatóra 1885-ben kertilt sor. Ekkorra készült
el Erkel Ferenc utolsó opeújáva|, az Iswán
királlyal. A romló látásű idős mester művén
bizonyttottan sokat dolgozott Gy'ula fia is.

Podmaniczky Frigyes báró,,,Budapest
v,óIegénye,,, ahogy aháta mögött rLevezték, )ő1
ismerte az Erke| család valamennyi zenész
tagsát. Emlékiratában az operaházzal kapcso-
latosan ez olvasható: ,,Az óregűr [ErkelFerenc]
fiai közül Gyula mint karmester, Sándor szin-
tén mint karmester' Elek pedig mint operafelü-
gyelő volt a|ka|mazva a szítháznál. A három
testvér között legnehezebben G1'ula tudott
beletörődni hivatalos teendőibe [...]' hajla-
máná| természeténél, nemktililnben előkép-
zettségénél fogva inkább oktatással, neveze-
tesen leckék adásáva|, zeneszerzéssel tudott és
szefetett foglalkozni, mint a kissé fáradságos s
sok bajjal és gonddal járő operai [...] előadási
próbákkal''.

Ujpest talán ennek az Erkel Gyulában
munkálkodó pedagógusi léleknek köszönheti,
hogy hamarosan zeneiskolával gyarapodott.

A zeneszerző é|ete 1 8 88-ban
végleg városunkhoz kapcso-
lódott. Ekkor költözött a
nagyközségbe, ahol a Deák
Ferenc utcában teremtett

otthont magának. Eletének utolsó időszakát
elsősorban a zenepedagógánakszentelte. Fivé-
réhez, Sándorhoz hasonlatosan _ a|a az 1905-
ben megnyílt gimnázium e|ső taní'ikarábanaz
éneket okatta - elsősorban az iskoláskoru
gyermekek zenei nevelésével foglalkozott.

1891-ben megalapította ^z Ujpesti
ZenemíiveIő Egyesületet, amely szewezet ró-
videsen megteremtette aZ újpesti konzerva-
tóriumot.

A tanítást egy po|gái lakás három szo-
bájában kezdték meg. A növendékek ZongoÍ a )
cimbalom, hegedű és cselló hangszerek közön
vá|aszthattak, énekelni is tanulhattak. Az
intézményt, mebmek a|apítását Bartók Béla is
támo gatta, haláIáig igazgatta,

Nem adatott sok idő Erkel Cnula szá-
mára városunkban. A szerényen visszahűzódő,
lelkiismeretes művészta nár 1,909 márciusában
hunyt el. Sírja ma a Fiumei úti.temetőben ta-
|á|ható (2000-ben az Ujpesti Onkormányzat
és az Erkel Ferenc Tfusaság felújíttatta sír-
kövét).

A város az elmúlt száz évben gondosan
ápolta emlékét' Az 1910-es években nevezték
el a Pamutgyár északjhatárárátjelentő Mező
utcát Erkel Gyuláról, d'e az e|igazító táblákon
csakaz Erkel név szerepelt. A'fővárosi Tanács
az 1980-as években (lgy íté|te meg, hogy sok
utca viseli ezt neve\ ezért átker esztelték.

Ujpest képviselőtesttileti döntéssel
199 1 -ben az eredea nevét adta vissza a Görgey
[tat az egvkori határ-kőkereszt mellett e|érő
úwonalnak.

Az újpesti zeneiskola alapításátóIkezdve
az ország egyik legjelentősebb zenepedagógiai
műhelye. Az intézmény 1991-ben vette fel
a|apítőja, Erkel Gyula nevét. Ekkor á|Iították
azt a rólsaszín márvány emléktáblát is, mely
az iskola Iswán téren található épületének
{ób ejár ata mellett |átható,

2009 márciusában szabadtéri koncert-
tel emlékeztek meg az iskola tanária és növen-
dékei a névadó haláIának centenáriumáróI. A,z
iinnepségen Erkel Gyula ma Ujpesten élő
|eszármazortj a is megj elent.
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F.rkel Gy'ula élete szinte
L<tzfuó|ag Budapesthez és
Ujpesthez kotődott. Mégis
Létezett egy olyan szeglete a
fővárosnak, ahová mindig szí-

vesen lépett be: a Magyar Királyi operaház.
A zene pa|otájának megteremtése első-

sorban Podmaniczky Frigyes bárő nevéhez
kötődik. A vezetésére bizott Közmunkák
Tanácsa kiszemelt egy ktilvárosi telket a
Hermina téren, ahol korábban ócskapiac
működött. Erre jelölték ki a Városliget felé
vezetendő Sugár út nyomvona|át, tervezve,
hogy egyszer majd földalatti vasút is halad
alatta.

A tanács tempá|yázatot írt h, melyre
hat pá|yamí3' érke:zett.. A bíráló bizottság az
akkor már otszágosan ismert Ybl Miklós
b eadv ány át.ítéIte a le gj obbnak.

Az Ujpesten és Fóton is tevékenykedő
építész neoreneszánsz épületet tervezett' re-
neszánsz és barokk díszítő elemekkel. A mester
olyan operaházat álmodott meg, amely a
nézőtér tengelyében elhelyezett előcsarnok-
kal és Iépcsőházzal fogadja a vendégeket. A
tervekben eredetileg kétmillió forint építési
költség szerepelt, de a kilenc évet felölelő
munkálatok végszám|áján ennek az összegnek
a másfélszeresét írták alá.

Kitekintés

Nem csodálhatjuk, hogy a beruházás
ennyi pénzt emésztett fel' hiszen az építők a
legnemesebb anyagokat hasznáIták fel. Az
előcsarnok lépcsőit s falait márvány boríga, a
belső termek padozata intarziás Íaberakás, a
páholyok falait selyemtapéta díszítt. A leg-
apróbb részletek (csillárok, kilincsek, stukkók)
is Ybl rajzaszta|án nyerték el formájukat. A
freskókat Lotz Kátoly, Székely Bertalan és
Than Mór festették, a zene hatalmát dicsőítve.
Az épület homlokzatát Strobl Alajos szobrai
diszíak, melyek Liszt Ferencet és Erkel
Ferencet ábrázo|ják.

Az iinnepélyes megnyitóra végtil 1884.
szeptember 27 -én került sor. A díszelőadáson
Ferenc József is megjelent. Kisebbfajta botrány
alakult ki, mikor a ,,csillogó, királyi ékszerdo-
boz,,-ra kíváncsi tömeg betört az előcsarnokba.

Egy másik epizód is beárnyékolta a
megnyitót.'Az operaház gazdasági vezetője
borsos jegyárakat állapított meg, míg Pod-
maniczlqr díszvendégek sorát szerette vo]:na
megfuvni. Az éwet, miszerint a költséges épít-
kezés fedezésére mihamarabb bevételt kell
termelni, abáró nem vjtatta. Rengeteg jegyet
vásároltatott a pénztárban, melyeket ajándék
gr anánt ktildött szét kózé|eti személyisé gek-
nek,politikusoknak,baútainak.A.karzatol<ra
építőmunkások is meghívást kaptak. E

Úinmi
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A me gp úbáltatások mellett
sok szerencsém volt az életben

Rappaport Zo|tán, az Ujpesti
Zsidő Hitközség örökös tiszte-
letbeli elnöke, közel öwen évig
megbecsült munkása volt a
Tungsram vállalatrak.

_ Zoli báai, kérem, mesé[en gterrllekko-
róről! Milyen emlókeket őriz?

_ Az akkori Csehszlovák Köztársaság-
ban szülemem 1923. november 21-én, a Csal-
lóközben Alistál községben. A legközelebbi
ismert kisváros Dunaszerdahely. Színmagyar
falu volt, csak a csendőr, postamestet, jegyző
volt szlovák. Sajnos nem volt túl szép gyermek-
korom. Hosszri falusi házban laktunk, az utca
felől pékség volt benne, hátul pedig a lakás.
Három nővérem köziJl az egyik fiatalon, 19
éves korában halt meg ttidőg1rrlladásban. ok
jóval idősebbek voltak náIam, még az első vi-
lágháboru előtt születtek. Edesapámat is be-
hívták katonának' hazatér te urán b áty ám, B éIa
t921-ben, én pedig 23-ban születtem' Bá-
tyámmal ellentétben nem voltam jó tanuló. A
református tanító nem szeretett, ha a közelem-
ben lévő padban valaki beszélt, biztos én men-
tem a sarokba. 1938-ban jártam levente-foglal-
kozásra" Március 15-e előtti napon atanítőűr
mindenkit figyelmeztetett, hogy ünneplőben

Szorrősv NlenreNxe

jöjjön, hozzon kokárdát. Nekem aztmondta,
te ne veg'yél kokárdát! Nem értettem, hogy
miért. Csak jóval később értettem meg. Nem
mertem any'unak mondani, meft biztos azt
mondta volna, hogy rossz voltam, azértbiin-
tet a tanító úr. Anyu természetesen elkészítette,
a ruhámra is tíízte már. Elindultam, majd az
utcán levettem és zsebre tettem. Mély meg-
a|áztatást éreztem, elég makacs is vagyok,
rajtam azóta nem volt kokárda eg.yszer Sem.
Sokszor kellemedenséget is okozott az e|műIt
évtizedekben.

_ A rnegprőbtíltatósok aak fokoződtak, jtit-

tek a zsidőtrjrvények és a hóboru,
- A' jeg5,zővel jó viszonyban volt apu, ő

segített minket úgy, hogy szólt neki, folytassa
a munkáj6t' nem báttja senki, csak hivatalos
papírt ne kérjen az e|ő|járőságrő|, mert akkor
felfigyelnek rá,hogy zsidó. Apu nővére Rima-
szombatba ment férjhez, fiaw pékséget üze-
meltettek, úgy gondolták, majd odamegyek
pékinasnak' Ki kellett vo]na kérniink a születé-
si bizonyíwányomat. A szomszédban egy sza-
bómester lakott, oda sem mehettem, mert
iratok nélktil be sem jelenthetett volna. Szak-
mát meg végképp nem kaphattam ezek hiá-
nyában.

Rappapott Zoltón feluégéael, 1946 kiirül Caóri kirónduLís az 1960-as nekben
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_ A bótyja touóbbtanulhntott?
_ Négy polgárit végzett.. A faluból ösz-

Szesen hárman jártak polgáriba. Két módo-
sabb gyerek és ő. Apu csak magyar iskolába
engedte Bélát, így a messzebb lévő Komáromba
járt, míg a két másik gyerek a közelebbi Duna-
szerdahelyre, ahol viszont csak szlovák iskola
mííködött. Nyaranta az aÍatőgép mellett dol-
gozott. otthon. Később Medvére járt biciklivel
a Duna fud építéséhez. Télen meg gyalog öt
kilométert a vasútállomásig, s onnan vonattal.
Én is csak alkalmi munl"ákat végeztem.

_Kiizben kitört a hóború,jött amunkaszol-
gílat. Zoli bácsi hoaó keriilt?

- Alistálon is mindenkit érintett a há-
ború. Sokakat elvittek katonának. A zsidókat
munkaszolgáIatra. A komáromi gyűjtőszázad-
hoz vonultam be, majd Alrnásfrizitőrementünk
gyalog. Ott kaptam a táboti számomat,224-
es. Elmondhatom, hogy a sok megpróbáltatás
mellett fiaw szeÍencsém volt. A mi száza.
dunknál az őrmester uralkodott, a Íőhadnagy
úrra se iót, se rosszat nem mondhatok, szinte
ki se mozdu|t az irodáiábóI' ^z őrmester dik-
tált. A Horthy-féle kiugrási kísérlet idején
Dudaron, a Bakonyban voltunk. A főhadnagy
úr összehívta a századot, elmondta, biztosan
tudjuk mi a helyzet, felőle mindenki aztcsináI,
amit akar, de szerinte jobb, ha együtt mata-
dunk, van néhány fegyvertin( s ha valami
csellengő német csapat erre vetődik' meg tud-
juk magunkat védeni. Szót fogadtunk neki.
Másnap reggel már az őrmester úr hívott ösz-
sze bennünket. - Na, büdös zsidók, nem úgy
lett ám, ahogy a{óbadnagy úr meg ti gondol-
tátok! En csak annyit mondok nektek _ és ezt
jőI jegyezzétek meg _ egy napban van 24 óra,
nekem öt perc elég, hogy kinlrjam az egész
társaságot! Száznegyvenen lehetttink, azt hi-
szemrajtam kívül nem volt egy se, akit ne vert
volna meg. Egy ujjnyr vastag kábeldrót volt a
,,nevelő'' eszköze.

_ H,g sikerült elkerülnie a aerést?
- Talán szimpatikus voltam neki. Tábo-

runk a falu szélén, domboldalon volt' a konyha
lenn a faluban. Munka után kellett három em-
ber krumplit pucolni, ha akadt egy je|entkező,
az biztos én voltam. Mindig kaptunk egy kis
maradék ennivalót. F'gy éjje| nagy riadalom
támadt, mert jött egy teherautó nyilas nyílt-
paranccsal, s akik nem vonultak ki munkára _

Inte(ú

cipészek, szabók, írnokok, orvosok _ mind el-
vitte. Velük mi történt, nem hallottam róla.
Ekkor is szerencsém volt, reggel anary zíirza-
varban hallom, szó|ítanakegy másikkal együtt,
hogy menjetek le a kon1'hára, ott megkapjátok
az utasítást! Szakácsok letttink. Viszonylag jó
vo|taz elIátős, de naponta csak kétszer. Akár-
milyen tartalmas volt a babgulyás, vag5,bármi
más, egy húsz év kc;riili fiatalember számára az
adag is kevés lett, s ezzel kellem estig kibírni!
En ehettem zsíros kenyeret, rigy, hogy két
szelet közé hasonló vastagon kenhettem a pré-
selt zsírt. Így kikerülv. Németo'szágba, több
esélyem lett a túlélésre.

_ A front közeledtéael óthelyezték a tá-
bort?

_ 194+ végén Kapuváron, Győrön és
Sopronon át indultunk nyugatra. Ott adtak át
a németeknek minket. A századból hárman
együtt kerültiink Schachendorfba' tankcsapdá-
kat ásnrnk. Magánháza|ná| szá|Iásoltak el, a
lakossággal nem találkoztunk, mert mikor
minket tereltek a szá|Iásra nem járt senki az
utcán. Köménynagos levest, híg krumplile-

vrres:
A túlélők balről: Béla, Ihna és Zoltón
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vest pár szelet kenyeret kaptunk áIta|ában. A
front közeledtévelismét útra kelttink. Három
napig mentünk már, SS-ek kísértek minket,
szántóföldeken, erdőn kereszttil. Ha valaki le-
hajolt, kilépett a sorból, lelőtték. Flosszú so-
rokban tereltek minket. Negyedik nap vasútál-
lomásra értünk, onnan vonattal Mauthausenba
1945 áprilisában. Azthitttik, jó helyre iött{ink.
Látfuk, hogy hosszú házak állnak, rend van és
úsztaság. Akik nem tudtak leszállni a vonatról'
billenőplatós teherautóval hozták be utánunk,
és ott a központi placcon egyszerűen lebillen-
tették őket. Minket a tábor szélén felállított
ponyvasátrakba vittek, és a csupasz vizes föld-
re fektidttink. Innen májusban menttink át
Gunzkirchenbe, Wels mellé, az erdőbe.Har-
madik társunk már nem bírta a gyaloglást,
ketten támogatnrlg mikor lépni sem tudott,
csak húztuk. Akkor az SS kiállította, pár lépést
tetttink s már hallottuk is a lövést. Mi ketten
végig együtt maradtunk. Ez egy új tábor volt,
egy barakkba kerülttink 250-en. Később 2500-

an is voltunk. Volt, aki a gerendán ülve a
szanlÍához erősítette magát, hogy alvás köz-
ben ne essen Je. Rendes ételt itt sem kaptunk,
mert azt mondták, nem készült el még a
konyha. Még fii is alig volt, mert még a
úgható gyökeret is kiszedték az emberek. A
végelgyengülésben meghaltakat a krematóri-
umban semmisítették meg, a gázkamrák még
nem készültek el. Körülbelül két hét múlva
talá|tak ránk az amerikaiak. Mikor a németek
eltííntek, kiiöttíink a táborból, s láttuk, hogy a
lakosság egy kis katonai élelmiszer raktárt iirít
ki. Fogtunk 

"gy 
kis talicskát, hogy mi is

gyűrtü"k élelmet. Kozben hozzánk csapódott
egy nagyvátadi fiú, aki tudott angolul.Jött egy
gépkocsi négy amerikai katonával, mondúk, a
talicskát tegytik félre. Sokat segített, hogy tár.
sunk tudott veltik beszélni. Kérttik, ne vigye.
nek minket táborba, olyan sokáig voltunk már
olyan helyen, nem csavargunk mi,, azt tessziilq
amit mondanak. Egy fogadóba szállásoltak be
minket, pár hétig úgy éltiin( mint a vendé-
gek. Kapnrnk naponta háromszori ellátást is.
Fizettek-e értÍink vagy milyen módon le-
hettiink ott' nem tudom. Ez a négy amerikai
rendszeresen meglátogatott minket, hoztak
narancsot' csokoládét. Jártak arra a táboruk-
ból csellengők, mondták' hogy Csehszlováki-
ába lehet mát hazamenni. A busz Brtinbe
ment' megtudtuk, hogy másnap 10 óra körül
indul, mondták érjiink oda időben. Nem bú-
csúztunk e| aházigazdánkól, hátha vissza kell
jönni, csak megreggeliztiink és indultunk.
Brünből PozsonÉa a vonatlépcsőn utaztam.
Hánzsákban vittem ttéh6''ny apró holmimat,
úgy kapaszkodtam. Ott már orosz katonák
á||omásoztak. Társam, akivel együtt voltunk
munkaszolgálatosok, ukrajnai fiú volt, tudott
veltik beszélni. Kérdezték' kik vagyunk, hon-
nan jövünk. Az eg5nkkatona elkérte aháizsá-
komat, hogy vigyáz rá, s majd Pozsonyban
visszaadja. Mondanom sem kell, nem így tör-
tént, de hát nem is volt benne étték.Igy aztán,,
mikor hazaértem, még egy zsebkendőm sem
volt a ra;.tam lévő ruhán kívül. Az egyik fatalpú
bakancsomból elől a lábujjaim látszottak, a
másiknak meg nem volt sarka. Egy rongyos
mawaÍ zubbony volt rajtam és egy német
katonanadrág. Honnan szereztem őket, nem
tudom. A pozsonyi kisállomáson ta|áIkoztam
egy falubeli zsidó fiúval, mondta, hogy Ilonka
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nővétemPestről pár hete jártmár itt, megnéz-
ni, hazajöttem-e. Areggeli vonattal mentem' s
az áIlomáson láttam, hogy a nővérem éppen
felszállni készül a vonatra. Utána szóltam.
Ilonka, Ilonka ne szá||j fel, itt vagyok! Először
csak nézett rám, nem ismert meg.

_ Hogt sikerült talpra állni ebből a belyzet-
ből?

- Apo és két nővérem még a háboru
elején egy pesti védett házba költöztek, ottvé-
szelték át a nehéz időket. Ahány szoba volt,
annyi család. Egy kölcsönkapott ruhában ide-
utaztatn. Közben abátyám is előkertilt. Egy-
két hétig csak ettem meg aludtam.

_ H,g került Ujpexre Zoli bócsi?
_ |945 decemberében, mi-
előtt |ezárták volna a hatátt,
végleg átjöttem. Munkát
kerestem. Ilonka ismert
néhány izzőst. Az ő segísé-

gükkel kaptam munkát a gyárban. Szakrna
nélhil az első feladatomat a téli áwíz tetetn-
tette meg. L gyár területén épített töltéseket
kellett szétbontani, a homokzsákokat kiüríte-
ni. Később raktáros lettem. E|őszór a
vegyszerraktárba kerültem, tanfolyamot is
végeztem, vegyipari szakmunkás lettem. 37
éüg dolgoztam a gyárban, majd n1'ugdíj után
mégtíz évig. Sokan ismertek, szerettek. Néha
ma is meglepődom' kik szólítanak meg. A
Kaisersban szoktam vásárolni, egy nagydarab
ember szőIított meg a minap, nem is tudtam
I<t az. Nézzék meg ezt az embert, mondja,
harminc évve| ezeIőtt azt mondtam neki.
hogy bácsi' most ő mondhatja nekem, mert
fiatalabbnak néz ki, mint én! Nem tudom.
hogy ki volt. Többször fordul ez e|ő. Sokszor
szégyellem is magam, idegenek megismernek,
én őket meg nem.

_ Á munkahelyi szeretetnek sok oka lehet,
biztosan szerette a munkójót, megbecsiilte a
hely6t, eluégezte a feladatait.

- Amikor nem mehettem se pékinas-
nak, se szabóinasnak, magamban megfogad-
tam, hogy majd elmegyek egy gyárba, és töb-
bet fogok dolgozni, és többet fogok keresni,
mint más. Ez is egy kis dac volt bennem.
Amikor lehetett, mindig ítlőráztam, célpré-
miumos munkákat vállaltam. A plusz felada-
tok mellett a napi munkákat is mindig elvé-
geztem. Sokszor este 8-ig, 1O-ig dolgoztam.

Inte(ú

- Az Ujpesti Zsidő Hitkijzség aktía tagja,
örijkiis tiszteletbeli elntike' Ezt a megbecsiilést is
kiérdemelte'

- 1983-ban nyugdíjba mentem' addig
a templomra nemigen jutott idő. Azőta vt-
szont rendszeresen részt veszek a pénteki,
szombati szertartásokon. Az e|öLjárók kozé is
megváIasztottak. Az elnök sajnos rövidesen
meghalt, már akkor szó esett róla, hogy el-
nökké váIasztanak. Nem váI|a|tam, nem is-
mertem a feladatokat., űgy éreztem, nem
rudnám felelősséggel ellátni. végül Balázs
Lászlőt vá|asztották. Az ő lemondása után.
I993.ban, újra jelöltek. Vettem egy nagy |e.
vegőt és elfogadtam a tisztséget. Tőlem tel-
hetően gyakoroltam is több mint 10 éwg,Ez
idő alatt - nem dicsekvésképp mondom _ si-
került az otgonátés a holokauszt emlékművet
felújíttatni és rámpát is építettiink a templom
mellé a mozgáskor|átozotta|<nak. Mindez a
főrabbi úr, az e|öIjfuőkésIványJános mérnök
úr segítségével történt meg. Nagyon 56k, szá-
momra igen jól eső köszönetet kaptam érte a
megtisztelő cím mellé.

_ Hogan alakult a magónílete?
- Feleségem et is az Izzíban ismertem

meg. Sajnos korán meghalt, 49 éves korában.
Lett ggy batátnőm, Emmi özvegyasszony
volt' O is azlzzőban dolgozott, sőt a férjétis
ismertem. Jelenlegi páromat, Fancsit maga is
ismeri, őt is ott ismertem meg. Lányom,
Anikó az adőcsőgyárban, önálló munkakör-
ben dolgozott. A hajdúböszörményi gyáregy-
séggel való kapcsolattartást végezte. A leépí-
tések szele őt is elérte, kilépett, nehezen talált
új munkahelyet' Pár éve a BKV-nál van a
pénzügyi osztÁIyon.IJnokám, Attila a Kóny-
ves Kálmán Gimnáziumba játt,műszaki egye-
temet végzett, tanársegéd, majd adjunktus,
végül docens lett. Híd- és tartószerkezei
mérnök. Most fejezte be a doktori érteke-
zését. IQvá'ló tanuló. több kittintetést ka-
pott, kóztársasági ösztöndíjas is volt. Soha
nem dicsekedett otthon, szinte minden ered-
ményét idegenektől hallottam. Azt hiszem,
az emberek szeretete. családom okozta sok
öröm kárpótol a megpróbáltatásokért.
Hitközségünk tagjaként bánt, hogy ma is
vannak, akik előítélettel viseltetnek irányunk-
ban, nyíltan vagy burkoltan támadnak ben-
ntinket. !
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Kiadványok Uipestről

Három ifiú városvédő:
DomokosAdám.Czlr-
kó Ákos ésJuhász Atti-
la dokumentumfilmet
készített Híres Úp.'-
tiek címmel tíz ielentős
személyisé gr ő|. A szer -
zők az alábbiakkal
aján|ják munkájukat:
,,A település első lako-
sai egyszerű emberek

voltak' akik ötleteikkel tették még szebbé és
sikeresebbé lakóhelytiket. Egyesek a sportban'
a kultúrában, mások a mindennapi életben
alkottak maradandót az utókor számára.Ezzel
a kisfilmmel emléktik előtt tisztelgünk." A
DVD megtekinth ető az Ujpesti Heiytörténeti
Gyííjteményben.

Az orvosi pá|ya, a csa-
lád és a hit egyaúnt
szóba kerül a Fölfeszü-
Iő sziváwány című ko-
tetben. Ujpest narya
becsült ofvosa' dr. Fe-
dot Zo|tán mesél éle-
tének iegfontosabb
állomásairól. Rády Ju-
dit, a könyv szetkesztő-
je olyankényes témák-
ra is rákérdez, mint a

szereJem, a paraszolvencia vagy az őszinteség,
Az Ujpestért-díjja| kittintetett, 80 esztendős
Fedor doktor űr őszintén vall mindenről és
megosztjaazolvasóId<albölcsességét,tapaszta-
latát. A könyv Ujpest Onkormányz ata támoga-
tásávaI az lJnicus Műhelygon dozásábanjelent
meg; megvásárolható az Ujpesti Helytörténeti
Gyííjteményben.

Üzenet az utókornak
Április 18-án, Ujp".t Onkormányzata nevé-
ben dr. Derce Tamás polgármester az a|ábbi
üzenetet helyezte el az újpesti főtér (Szt. Ist-
ván tér) alapköve a|il ,,Tisztelt Utódok! Az
ember arra törekszik, hogy emléket hagyjon.
Egy város nemcsak a jelenéből, de a múltjából
is kell, hogy merítsen, hogy építkezni tudjon.
Mi, a 20. és a 2I. század újpesti po|gárai, v6-

rosvezetői tetteinknél ezt tartottuk szem előtt.
Megőrizru elődeink szellemiségét, áwenni és
továbborökíteni legszűkebb pátriánk, Ujpest
szeretetét. Nektink ez vo|t az otthonunk. itt
voltak barátaink, szeretteink. Főteriink immár
száz esztendeje szo|gálta a mindenkori újpes-
tieket. Sokat láttak eme utak. Hajdanvolt ipa-
rosok, kereskedők, munkások, tisztviselők jár-
takrajta. Hova vittek? Avárosházára, a temp-
lomainkba és a piacra, az űjpesn agorára.
Láttáka hadba vonulókat, az elhurcoltakat, az
idegen megszáIlőkat' a Íorcadalmárokat és a
békés hétköznapokat.lelkép volt e tér mindig,
egy feltörekvő település, város közig azgatási,
szellemi és kereskedelmi központja. Most
érkezen. el a megújulás pillanata. Tessztik ezt
abban a meggyőződésben, hogy ezze| nem-
csak a jelent, de a jövőt is szolgáljuk.''

Felhívás
Egyedülálló archív filmanyag került a helytör-
téneti g5nijtemény birtokába. Az Ujpesti Fű-
szerkereskedók Társasága |927. május 22-én
haiókirándulásra indult a Pokol Csárdához. E
kirándulás eseményeit rőgzín a film, amely a
www.ujpest.hu internetes oldalon látható a
teleítziő műsorainak sorában. Kérjük, tekint-
sék meg a filmet, s ha ismerőst vag.y család-
tagot fedeznek fel a kirándulókk;jzö*., je|ez-
zék a helytörténeti gyűjteményben: 1043
Berda József utca 48., tel: 370-0ó52 vagy a
szollosym@ad1rrnk.hu e-mail címen.

Gyászhit
Elhunyt dr.Töttösy Etnő ngyvéd, írő, a Köny-
ves Kálmán Gimnázium volt diákia. 1945-52
között Ujpesten ügyvédi gyakorlatot tol1lrca.
tott. 1952-ben az AVH koholt vádakkal letar-
tőztatta.1'956-banszabadult,mega|apítonaaz
Észak-Pest megyei Ketesztény Pá'tot. t957-
ben Belgiumba emigrált. Az 56-os Magyar
Bizottság elnöke, a Magyar Szabadságharcos
Világszövetség alelnöke volt. }Iamvait június
10-én a Megyeri temetőben helyezték örök
n1'ugalomra.

Júniusi számunkban az l.,4.,9., 10', 11., 19. és
a 2l. oldalon látható fotókat és dokumentumokat az
IJjpesti Helytörténed Gyűjtemény bocsátotta ren-
delkezésiinkre.
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