A Duna egy időben Tyumenig kalandozott.Ott csordogá|t Szlbériában, időnként
parÚa vetett húsz-harminc
konténert, amelyekben a helyi asszonyok
nagy boldogságára bélelt női csizmák százai
érkezteka távoli szocialista Nyrrgatról. Az
Ujpestről indított szá||ítmánybana bundás,
feketelábbelik ko zon.néhatestvérimeglepetéskéntelrejtettek pár arcat sötétbarnát is.
A mi Dunánk akkoriban összekötötte
az NDK-I ésaz NSZK-I, Ausztriát ésBelgiumot, sőt még Kanadába is tett eg5,kanyart. Számunkra évtizedeken keresztiil
,,bölcs ésnagy volt a Duna...''. Az itthoniak
mégsemezt a márkát r.iselték.Sokan hordtak Tisza cipőt, mások az AlföIdi bőrpapu-

csot hozták divatba. Jutott a Bonyhádi, a
Minőségi, a SzombatheI7,t,az Ipoly és a
Szabolcs cipőkből is. Am a Duna Cipőgyár
szinte k'tzárőIag i|ág1ár ő lábbeliket készített, hiszen exportra dolgozott. Hogy bolygónk távo|i tá1ain a I<tváIasztottaktérdig
|árhassanak a Dunában, Újp.'t.'' három
műszakban kattogtak a gépsorok.
Lassan húsz éve, hogy az egykori
hömpölygő folyam eliszaposodott holtágként végelgyengülésnekindult. Napjainkban csak a Tábor utcai sportpáIya &zi a
nevét.A t}rrmeni nőkazonban ma is az e|vágyődás csehovi sőhajáva| emlegetik a hatalmas |ádákat, amelyeken a,,Fabrika Duna''
felirathirdetteazigaziminőséget. ! Rojktí
Annarnória

A,,Duna Cip ő,, beltilről. ..
helyzet a Wolfnerben.
"Uj
Néhány hete annak, hogy a
100 munkásnál többet foglalkoztatő üzemeket, köztiik a
Wolfner- gy ár at is államosították. Elég rövid idő ez ahhoz, hogy a közben
történt váItozásokat kiértékeljük, mégsem felesleges ha ezt megtesszük. [...] M" már minden fillér, amellyel több hasznot érnek el, a
dol go zók ös zszességének a javár a szo| gá|, tehát
nem egyéni,hanem közcé|ű, szociális. A munkásság ezt megértette éS ennek bizonyttéka,
hogy a magyarország1 cipőgyárak kózött az
első, a bőrgyárak között a második helyet érttik el a most folyó munkaversenyben.'' (E,lmunkás, I. évf.2. szám, évjelölés nélkiil)
,,Negyedévesszinten 240 000 pár szerződéses kötelezettsége vállaltunknak. Ebből
205 500-at demokratikus orszásokba kell kiszállítanunk, a háta|evő 34 500-at pedig tőkés
megrendeléskéntkototttik le. Mind a mai napig
1ó 000 páratszáI|ítoffimkki és19 000 pár pedig
szá||ításra,illewe útra készenáll. t...] Főleg női
ragasztott cipőt szállítunk. De 65 000 pár bundacipőt is szállítunk, fő|eg a Szovjetuniőba ésaz
NDK.ba. ['..] Belgiumba, Ausztriába, de Kanadába ésNSZK-ba is jutrrak dunás cipők. A negyedévvégérevárunk újabblehívásokata TANM
WtPEX-től. (Futószalag, Í965.okóber 2ó.)
,,A, í,j üzemépület vasbeton váza már
kawona|azza a megvalósuló létesítrnényt.A
63 méter hosszúés27 méterszélesüzemcsarnokban négy aljaizem kap új otthont. A tágas
nagy légteríímííhelyben egészsé
ges munkafeltételekvalósulnak meg. A nagy mennyiségben
keletkező vegyianyag gázokat a futószalagok
alá beépítette|szívő berendezések távolítják el
azizembő|. A korszerű légtechnikai berendezések télen fiítenek, nyáron pedig elviselhetővé teszlk a legnagyobb meleget is.'' (Futószalag, 1.967. december 12.)
,,Mint ahogyan arról lapunk legutóbbi
számában beszámoltunk, a Duna Cipőgyár is
ott lesz legsikeresebb termékeive| a Íogyasztási javak bemutatóján a 30 külföldi ország ésa
hazai ezer kiállító között. ott is vag'yunk, s
nem akárhogyan. Vállalatunk az A-pavilon

2

'u'

utP.g.*il

-?-t'*'uP'*^''n1

I02/a szektorábanrendezte be igen ízlésesena
Duna cipőkktá|Iítását. Sok |átogatő volt már
az első napokban, s elismerően nyilat}oztak termékeinkről. Különösen sikere van a vásárdíjat
termogumis gyermekszannyert fröccsöntött
dÁLnak."@utószalag, 1977, szeptember 20.)
,,Számba venni is nehéz,mi mindenre
van szükség amíg egy lábbeli elkészül. A bőrtőI kezdve a talpakon, kellékeken, Iaegészítőkön keresztül egészena csomagoló-kartonokig, amikbe végül is akész cipő majd belekerül. S ezek még csak atárgy kellékek.}Iiszen
ezenkívül szükség van jó üzleti kapcsolatokra,
megrendelésekre és sok-sok munkáskézre házon kír'ril is. Nem utolsó sorban jó szewezőkészségre, hogy mindez együtt legyen, s
bizony jő lenne, ha megbízhatőság, korrektség
is bőven lenne - valamennyi közreműkö dő részérő| - amikor egy-egy megállapodás megköttetik. A gyakorlat azonban az,hogy valami
mindig hiányzik. Szinte minden évnek megvan a maga ''slágere... Hol a talphiány okoz
rendszeresen és tartósan fennakadást, hol a
felsőbőr minősége miatt hallani állandó panaszokat, máskor rr'eg aZ importfelsőrész megkell várni bizonytalan ideig.'' (Fuérkezésére
tósza|ag,I98ó. december 3 .)
vagy feIszámolás?Jú,,Részvénytársaság
niusban néhány napig ismét úgy látszott: rövidesen itt a megoldás' Ki tudunk keveredni a
csődből. A remény azonban _ sajnos _ csupán
napokig tartott |<t.Azután üsszatért az eredet'
állapot. Még mindig várni kell, éstovább kutatrri. t...] A szovjet félnek ugyan elhlldttink egy
tanulmánytervet a közös vállalatról, melyet ők
kértek,de hát gyorsvá|asz erre aligha érkezik.A
szovjettárgya|ásolá<a|párhuzamosanazért|étezikmég egy kilátásunk, .gy n}'ugatnémettőkés
csoporttal, mely szintén érdeklődik cégtinkiránt'
Az ő ajfulata, hogy megveszi a Duna Cipőgyár
45, esetleg t00%-át, s innen főként a keleti piacra termeltet. Azonban ez avá|Ia|kozásis csak
lassan alakul. A tőkés parüler biztosra akar
merrni' Előbb piacot kutat, míg nem lát ísztán,
nem fekteti be apénzét.''(Futószalag, L990, jű(A Duna Ctpőgyór aóllalati
nius)
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A Duna Cipőgyá,r töfténete
tának jogát. Amikor a bőrlakészítésben már
egész Európában hírnéwe tettek szert, tudatosan építettékés fejlesztették a fe|do|gozőipari tevékenyéget,a bakancs-, a szíjazat- és
nyefeg gyártását is. A' százzdfordulón mát a
Magyar Királyi Honvédség egyetlen bőr-hadmazőWo|fner Gyula az al<kormégiobbnlre
felszerelési gyfuakéntmííködött a cég. Abőr-,
szőIőte|epekbő| áÍó Ujmegyeren, a mai IJjcipő- ésbőrfeldolgozőipar rohamos technikai
pesten talált otthonra, és 1841 végéna|apí- és technológiai fejlesztésénekelismeréseként
tottá meg cégét
Julius Wolfirer névenazon a FerencJózseÍ|ará|y a Wolfirer családot I90+helyen, ahol korábban a TáncsicsBőrg5rár á|It, ben nemesi ,^ng,á emelte, és részére^, Úy
jelenleg az í| űjpesl városközpont épül.Nem
pesti előnév használatát engedélyezte.
bőr|<tkészítéssel
kezdte működését. hanem
A Wolfner Bőrgyárban a|ábbe|i gyárgyapjúmosástvé1zett,ame|yheza Duna lágy tását hosszúidőn keresztül a bakancs- éscsizvize igen alkalmasnakbizon1zult.Eztaz előnyt
mag5rártásjelentette. Kialakult a félmechanikihasználva rövid időn beltil a bőrgyártást is
kai cipőgy6,rtás, de a munkás ercjét prőbáta
elkezdte.A szerénykis tímárüzema 19.század tevő nehéz frzikai munka minden izemrész.
második felébenfokozatosan naggyá nőtt, s ben megmaradt. Az erőte|jes technikai fejmivel a cégalapítőnakgyermekei nem voltak,
lesztést elsősorban a köze|edő I. világháboru
öccsével, Wolfner Lajossal kányttották az sürgette. A bakancsgyártást |9I4-ben telepíaddigra kialakított Wolfrrer G1'ula és Társa
tették át a későbbi Duna Cipőgyán szabászat
céget.Jó minőségű termékeiketegyre több
és dizöde épületébe.Ekkor a 400 főt foglalhazai, majd kiilföldi feldolgozó ismerte ésvákoztatő gyár napi 300 pár polgári cipőt és800
sárolta meg.Ezze| érdemelték
ki, hogy 1884- pár bakancsot' csizmát készítettmár.
ben elnyertékamagyarállami címerhaszná|aAz |927 -es év mérföldkövet jelentett a
Wolfrrer gyár, de a maryaÍ cipőgyártás történetében is. A faszeges cipők mellett megkezdődött a ragasztott és flexivarrott talpú cipők
gyáttása is. A nyugatról megvásárolt cipőipari
gépek akkori termelésb e á||ításáva| in dult me g
A menya cip6 gyártás alapvető korszeríísítése.
n1nségi növekedés mellett a faszeges cipők
részatányát folyamatosan csökkentette a ragasztott-, flexi- és rámánvartott gyártástechnológia elterjedése.A legmagasabb termelést
az 1'930-asévekvégéreértékel, amikor 650 tő
napi 200 pár po|gári cipőt és 1000 pár bakancsot termelt. Ebben azidőszakban vezették be
a csoportosan elhelyezett gépek áttételes
(transzmis sziő s) me ghajtását.
A II. világháboru kitörése vtán a Wolfner Cipőgyárat hadíizemmé nyilvánították. A
dolgozók a legszigorúbb katonai vezetésa|att.
dolgoztak. L gyár termelőteriiletét 1944. október 15-énsúlyosbombatalálatérte, a romok
Afakész,ítés
a Duna Cipőgórban
tástól az államlosításig,
A Duna Cipőgyár Ujpest iparának kiemelkedő, a Í7errrzet
iparának jelentős termelő
egységevolt.
AMorvaországbőIszár.
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között több dolgoző vesztette életét. Emléktiket ma is őrzi a volt dizödei ij'zerrr fa|án
|évő márványtáb|a.
A budapesti harcok befejezése után a
dolgozók azonna|hozzákezdtek a romok eltakarításához, így ^ bakancs- és csizmagyártás
rövid idón belül meqkezdődhetett.

Az államosítástól a rendszerváltásig
A Wolfirer Gyrrla és Társa
Rt.-t 1948 márciusában áI|amosították, majd 1949 szeptemberében a teljes cipő-

A termelés, gazdá|kodás, fejlesztés és
szewezés területén soha nem tapasztalt erő,
akarás éslelkesedés mutatkozott meg' amelynek hatása minden területen láwányosan
jelentkezett. Ezek közül a jelentősebbek a következők voltak: az Ujpesti Cipőryár, azlfiú'sá,giCipőgyár és több kisebb cipőüzem beolvasztásáva| rohamosan nőtt a |étszám és a
termelés; felgyorsult a gyfutmányszerkezet
vá|tozása, fokozatosan megszűnt a faszeges,
keresztiilvarrott, rámánvarrott és flexivarott
technológia, és ezek helyett a korczeríí'Íagasztott gyártáseljárás terjedt el; a mechanikai
gyártáse|járást kiszorító vegyi technológia
forradalmi váItozást tett lehetővé a termelőmunka szervezésében)aZ alka|mazott technika
ésa felhasznáIt anyagok körében.
Az államosításutáni 10-15 évbenalapvetően j ar,rrlta,dolgozők szociális ellátottsága.
Megépült az Ujpest szerte elismert, korszeríí
bölcsőde és óvoda, a gyár területén orvosi és
fogorvosi rendeló létesült' Alsóörsön ésAgárdon felépítettük, bővítetttik és folyamatosan
korszeríísítettüka dolgozók pihenésétszolgáló tidtilőket, f,aW befogadóképességiíkultúrházunk, kön}-vtárunk segítette a környék míívelődését is; korszeríí melegkonyhás ebédlőt
építettünk; vízisportteleppel, csóna|ltázza|,
sportteleppeI, négy 1abdarugópá|yáva|, egyegy kézi-, kos ár- ésröplab dap áIyáv aI v átnlk az
aktív sportolókat, a gyári egyesületek tagjait és
a kikapcsolódást kereső munkatársakat.
A Duna Cipőgyát az l960-as évek derekáta nemcsak a magyar) de az európai nagy
cip ő gy ár ak s zintj ére kiizdötte fel ma gát. Ebb en
azidőszakbanalétszárr'4430 fő volt. a termelt
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párszám elérte az éi 4,5 milliót, me|ybőIl,2
millió pár már exportra - döntően szovjet
piacra - készült.
Az új gazdaságirányttási rendszer 1968.
évib ev ezetésesok SZempontból új feladatokat,
új kihívást jelentett aziparágnak, és így a Duna Cipőgyárnak is. Az egészkönnyűiparra de a cipőiparra hawányozottan _ je||emző
alacsony bérszínvonal miatt egyre Íeszítettebbé váIt a munkaerőhiány. Nyilvánvaló lett,
hogy a döntően hltőszalag melletti monoton'
zajos munkára egyte nehezebb megtartani
Budapesten a munkaerőt, új do1goz6k meg.
szerzéseviszont lehetetlennévá|t, mivel a budapesti agglomerációban jobb frzetési kondíciókat biztosító gépipari, vegyipari cégek
létesítettektelephelyet. A női (tíízödei) munkaeóhiányátÍokozta a óO-as évekvégénbevezetett GYES hatása is.
A, gyár vezetői felismerték a dolgozói
á|Iomány csökkenésének veszélyét,és elkezdték a,termelésegy részénekvidékre telepítését. Igy alalarlt meg először az orosz|án7n,
gyáregység (1967), amel1mek munkaerőbázisát a szénbányákbezárása, az Eocén Program
miatt helyben felszabaduló Iétszám biztosította. I97 0 -ben megszerveztük a hawaní gyár egységet.A kényszerű köriilmények, meglévő,
alkalmi, nem Sorozatgyártásra alkalmas h.b"ségekben való termelés, nem ipari munkára
szakosodott dolgozók tömeges betanításanagy
próbatételt jelentettek, végül sikerült új ipari
bázisokat teremteni és az ottani embereknek
hosszú távon munkát adni.
A nyomasztó kényszer batására mindkét városban új termelőcsarnokot és szociális
épiileteket kellett létrehozni, melyek a berukereteket felemésztették,
bázási és Íe1|esztési
így a cipőipari technikai fejlesztés háttérbe
szorult. Lz t970-es években eg}.re nyomasztóbbá vá|t a felsőrészhiány. Az aIjaíózemi kapacitásokat csak úgy lehetett kihasználni, hogy
kis mííhelyekben, elsősorban a mezőgazdasági
termelőszövetkezetekben létrehozott bedolgoző úizö dékbenkészült felsőrészekkel bizto sítottaa céga fo|yamatostermelést.Előfordult,
hogy egy időben tlzenkét, ÍöIdrajzilag kiilönböző helyen éi I ,2 millió pár felsőrészkésziIt.
Ilyen körülmények között a legnagyobb igyekezet és erőkifejtés ellenére sem sikerült a
gazdaságossági követelményeknek megf,elelni,
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hiszen romlott a termelékenység,a ti5bb száz
új munkaerő nem elégségesszakértelme és
gyakorlata miatt romlott a minőség, a szá||ítási költségek pedig g'yorsan növekedtek.
Ezt a súlyos áIdozatotmeg kellett hozni
a mennyiségi termelés fenntartásáért, miután
az irányttő szervek az éw 4 millió páros volument várták el a Duna Cipőgyártó|.Az iparág
legfelső vezető testülete esetenként központi
fedezetet biztosított nagyobb jelentőségű
fejlesztésekhez, Ezek közül említéstérdemel a
polyurethan technika, technológia és anyag
a|ka|mazása(19ó8-ban az egészvilágon összesen 1 millió pár lábbeli készült ilyen módszerrel, ebből a Duna Cipőgyár 100.000 párat
készített); a nag1&ekvenciás felületformázó
technika bevezetése, mely termelékenységjawlást és vá|asztékbóvüléstjelentett (1972); a
számítástechnikávaliránYtottúizödeitermelési rendszer megvalósítása, amely a kötött
ütemű futószalagrendszer himanizá|ását jelentette (1979); lehetőséget kapott a váIla|at
arra, hogy kihasználva a kedvező munkaerő,
felsőbőr- és előá||ítási költség adottságokat,
Indiából és Pakisztánból kész felsőrészeket
importáljon. Ennek előfeltételekéflt a naw
jő minőmunkaigényességűcsizm aÍe|sőtészek
ségíí, nagyüzemi módon történő gyártása
érdekébena úizödei szakértő asszonyok hóna-

pokig a helyszínen tanították és felügyelték a
termelést.
A Duna Cipő gyár műs zaki klo|ttttájának
és fejlettségénekelismerésétjelentette, hogy
I977-ben a csődbe ment Dunaújvárosi Vegyesipari Yá|Ia|at cipőipari egységéta Duna
Cipőgyárhoz csatolták, Az intézkedés már az
első években éreztette kedvező hatását. A
négy g5r
ár e gység kozött profi ltisztítást lehetett
végrehajtani, a jő módszerek kicserélése és
a|ka|mazása g.yorsan megtörtént, a kereskedelmi tfugya|ások eredményesebbek lettek.
l977_ben a |étszám 321'5 fő, a terme|és4,9
millió pár kész cipő, míg az |973-ban beindított pol1rurethan talpgyártőizem termelése
1,3 millió pár PU formatalp volt. Az tntézkedéseknek és eredményeknek elismeréseként
|"979-ben Polgár Gy'ula igazgató Keseríí Jánosné könnyűipari minisztertől áwehette a
,,I*váIőYá|1a1at''kitiintetéSt.Azévekfolyamán
a stabil szocialista export (1,4 millió pár/év)
mellett ielentősen növekedett a doilár e|számolású export nagysága. Az 1980-as évek közepére már 450-550 ezer pár került l<tszá||ításra, bár ezeknek mintegy 50o/o-abérmunka
jellegű volt.
Az 1980-as évek elejétő| a látványos
eredmények mellett egyre gya|<rabbanmutatkoztak azok a tiinetek, amelyek frgyelmez-

Tűztidt az 1970-es éaekben
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tettek aÍr\ how a megtett intézkedésekkela
vá||a|atnem tudia elhárítani a termelést krónikusanakadáIyozőtényezőkhatását,azá||andósult alap- és kellékanyag eI|átási zavarokat, a
fokozatosan növelorő |étszámhiányt, a közvetett költségek felgyorsult növekedését.
Tovább rontotta a he|yzetet az iparvezetés
azon intézkedése,ameilyel 198ó-ban |evá|asztotta a dunaújvárosi gyáregységet.

A rendszerváltozástől a felszámolásig

AZ 1988 januárjában bevezetett űj p énzngy,tés adóren d elkezések a v á|Ialat he|y ze tét ellehetetlenítették. A
belföldi eladásra kerülő lábbelik gyártáSaveszteségeslett, mjvel az árak és
költségtényezők átértékelésének
indexálásával
a késztermékgyártők vesztes pozíciőba kerültek, a bérek bruttósítása pedig 14% költségnövekedésse| járt. A szocialista export állami
támogatását csökkentették annak ellenére,
hogy az anyag- ésbérköltségek növekedtek. A
vá||aIaú forgóalap ellátottság és a bankok
forgőeszköz hitelezési gyakorlatának ellentmondásai frnanszírozási problémákat okoztak.
A tőkés export bővítéséneklehetősége a ktilföldi partnerek felajánlott segítségévelkapcsolatosan jelentkező hazai merev álláspont miatt
nem valósulhatott meg (akkreditív megnyitási
kötelezettség; kiilföldi bank hitelfo|yósításának
elutasítása).
A negatív hatások megszüntették a
jövedelmezőséget, és a gyár lényegébenfizetésképtelennévált. A működőképesség fenntartása érdekébena termelőegységek zömében
bérmunkáltatásra á|Itak át. Hosszabb távon a
külföldi tőke bevon ásáva| alakítandó veg.yesvállalatok ;'elentettek volna megoldást' A finn,
olasz, német partnerekkel volt tárgyalások az
újabb és újabb akadályok felmerülése miatt
nem jártak eredménnyel. A továbbélés és a
dolgozók szakmában tartása érdekébena g5rár
vezetői ítj szewezeti formációt alakítottak ki,
amely gyakorlatilag a Duna Cipőgyfu megj elentette. A fő a|apanyag b eszá||ítő,
szí3nését
a Bőrker Kereskedelmi Rt'-nél fennálló tartozásá|Iomány ellenében a Duna Cipőgyát
átadta az orosz|ányi és a hatvani gyfuegység
ingatlanállományát és termelő gépparkját,
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valamint a központi egység cipőipari gépeit'
Ezt az á||őeszkózállományt a Bőrker a Duna
Cipőgyárnl közösen alapítandó DLrNAFITT
CIPO Kft.
Cipő Kft. (Budapest), SZINT
(oroszlány), MoNo-Hawan
Kft. (FIatvan) új
szervezets egységbe appoÍtá|ta, melyek cégbírósági bejegyzésére1992. februárjában került sor. Atartozásállomány' valamint a többi
vagyonelem a Duna Holding Budapest keze|ésébenmaradt.
A három termelő kft nagyon nehéz körülmények között néhány évig mííködött, de a
csaknem 7 5 -80o/"-ostulajdoni résszelrendelkező Bőrker F':t. gazdálkodása is ellehetedenült, mivel a gyártó alágazatok (bőr-, cipő-,
szőrme-, bőrdíszmíiipar) tönkrementek'
A Bőrker Rt.-t - a cipőgyártó kft-kel
együtt _ felvásáro|ta egy befektetői csoport'
amelynek a legkevésbésem volt érdeke a cipőgyártás Ío|yatása, igy mindhárom kft-t néhány
évenbelül megszüntették'
A Duna Cipőgyárral kapcsolatos elmúlt
20-25 évestendencia az egészcipőipart hasonlóan érintette.A nag1wállalatok (Tis za, S av aria,
Minőségi Cipőgyár), de a közepes vállalatok is
(Alföldi' Bonyhádi, Debreceni Cipőgyát) a
Dunához hasonló :utat jfutak végig, Amíg a
80-as évek végéiga magyar cipőipar évestermelése 40-45 millió pár volt, addig 2008-ra a
termelésó,5 millió párra csökkent. !

* Dr. Felle g Zsolt a vállalat u toIsó v ezérigazgatő_
ja, Morvay LászIő a váI|a|at utolsó műszaki igazgatójavolt.

Mííhelytakarítós
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Ybl Miklós ésUlp"rt
Az Ujpestet alapítő I(írolyi
Iswán grőf az 1840-benkelt
_ mint egy
alapítólevelében
elsőfokú építésihatóság intézkedikaz á|ta\a adomá.
nyozott telkeken felépítendő házakróI: neveZetesen,,[...]köteleztetnek [...] minden építeni kívánók házokat homlokkal az űtza fe|é
építeniés űgy, hogy oda semmi nemű dísztelen, és a, jó izlésseIe||enkező épületek ne tétessenek [...]''. Gondoskodni kívánt Dgyarma-

tának,, katolikus híveirőlis, segíwe őket kápol18ó8-ban a
nájuk, templomuk felépítésében.
katolikus egyháznak adományozta paplak és
templom építésecéljára azt a teri|etet' amelyen a Szent István téri főtemplom ésplébánia
épülete ma is ál1' A mai plébánia épületének
észa|aszárnya viszonylag hamar felépült (azt
egy 1875-ös keltezésű - kataszteri felmérés
a|apján készült _ térkép már ábrázo|1a), a
templom felépítéséremég várni kellett. Az
1870-ben oná||óvá lett újpesti fr'őkegyház
temploma a pesti határ (a későbbi BudapestEsztergom vasútvonal nyomvonala) melletti
temetőben állt (ugyancsakaz előbbi térképtanúsága szerint)' Ezen kívül egy kis kápolna
vigyázta az Isd,án-hegyi sző|ősgazdák termé-

r

I,bl Miklós kétfeleter"uaíltozata,az Egek kirlílynéja rőmai katolikus Jőtemplomboz, mindkettőnél Jigelembe aéaeaz apszissal
kzfut tímfalas bazilika kontúrjait

B
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sét,ésegyközépkoritemplomromtanúskodott
a régmúltról a mai gázgyár tertiletén.
Bár afő tjanyaeg5rháztól való elszakadás
ttiske volt mind az a|apítő, mind az akkori fóti
plébános, Somhegyi JőzseÍ szemében, a gróf
megbízta Ybl Miklóst, hogy az áIta|a adományozott telekre tetvezzen templomot.

AZ I8I4, április ó-án Székesfehérvárott
született Ybl Miklós a pesti Pollack Mihály,
majd a bécsi Heinrich Koch mellett végzett
tanulmányai után, pesti mestere fráva| - Pollack Agostonnal - való nem túl sikeres együttműködését követően került kapcsolatba a Károlyi családdal. ő fejezte be a (fehérvár)csurgói kastély átépítését,
melyet Koch tervezett.
A kaplonyi kegyúri templom ésa nagykárolyi
kastély átépítéseután Károlyi Iswán megbízta
a fóti templom tervezésével(1845-55). A Károlyi családnak ezt követően is rendszeresen
dolgozott. Feltehetően ennek tudható be,
hogy a lipówárosi Szent Iswán Bazilika 1Bó8.

éi áttervezéseés az operaház l874-es első
díjas megnyert pá|yázatátkövetően Ybl elvál|a|ta az újpesti templom tewezését.
Ybl terve, me|y l879-es keltezésű és
kétvá|tozatban készült' monumentális alkotás
lett volna, de megépítésérea ftata|, anyag1
gondokkal is ktiszködő' nem utolsó sorban az
iskolát is fenntartó egyházkózség nem tudott
vállalkozni.
A főtemplom-tervek je||emzője, hogy
mindkét v áItozat kötö tt a|aprajzhoz i gazo dik.
Ez o|yan módon jelenik meg a terveken, hogy
kilenctengemindhárom hajő ,,beIefé,,,
"W
lyes, a szabá|yosnyolcszög öt oldalával zárődő
Szentéllyel ellátott, támpillérekkel mereűtett
templom belső kontúrjai közé. A tervek kel.
tezése(1879) arra enged következtetni, hogy
Ybl Miklóst Károlyi Sándor gróf kérhette fel
egy korábbi terv a|apján megkezdett és évekke| azelőtt abbahagyott építkezésbefejezése
amelyek
reményébenolyan tervek készítésére,
az eredetihez képest szerényebb templom lehetővé'
esetleg Szakaszos- meg építésétteszik
1875-ben ugyanis a templomépítésabba a

A Clarisseum totnya Ybl teruén,

,.. ésmegua,lósultóllapotban
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tázisba jutott, hogy falai mintegy 8 láb
(- 2,5 m) magasságigmár á||tak,
Mindkét vá|tozatná| Ybl a ny'ugati (főbejárati) homlokzattól ,,indult e|,, a tewezéssel. Egyik esetben egyetlen hossztengelyre
fijzte feI a templom-apszis_centrális térrel bővített folyosó (mauzóleum ?)-torony együttest.
A héttengelyesháromhajós templomteret egy
háromkaréjos, félkörív es zár ódásű' apszis-sor
zárja. A bazilikális rendszeríí templomtér középső hajó1a rr'ár inkább a román bazi|1kák
térar ány át (szélessé
g/m agasság- | / t, 8) követi,
jóllehet egyébkénta kialakítás az őkeresztény
baz1|1kákrajel|emző' A főhajőban látható lett
volna a tengelyekben aZ egyszeres fiiggesztő.
műves fedélszékésa ferde sílrú,alulróIkazettás ,,á1mennyezet,).A mellékhajókat dongaboltozat fedte volna, a pillérnyílásoknak megfelelően fiókboltozati áthatással. A koncepció
szerint a déli tengelyt a kb. 25 ö| (-48 m) magas torony zárta volna le, megkoronázva egy
kb. 8láb (-2,5 m) magas' gömbön á||őkereszttel' A terwek között a főhomlokzati és a látványterveken a teljes magasságútorony' míg a

Ybl Miklós másik újpesti terve, a Clarisseum' a vele egybeépült,iskolát éskertészképzőt is magában foglaló épületkomplexum
csaknem teljes egészébena míivésze|képzelése szerint valósult meg. Ezt a tervet Ybl a
kötöttségek nélhil
Károlyi család felkérésére,
készíthetteel 1881-82-ben. Tervezése ésépítése ideién az északihomlokzat és a Fő (ma:
..,
i
, ,,
r
Arpád) út között jóva| nagyobb terület volt,
mint ma, így ezen a telekrészen Ybl tágas
parkot teÍvezett szabályos sétányokkal. Az
főhomlokzatot az
erre a parkra néző (észa|<:.)
előreugró kápo|naszárny jellemzi. A ferencvárosi tempiomra az íves be1árat feletti kétosz_
tatú romanizá|ó, armírozássa|kiemelt toronyablak ésa torony aránya,valamint a kő-nyerstégla homlokzatképzés emlékeztet.
A kápolnát is magában fog|alő épület
az l870-ben gróÍ Károlyi Iswánné ésmenye,

Ybl oltóltel"ue a Clarisseumhoz
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magas torony |áthat6, robosztus alépítménynye|, egyszeríi tetőszerkezettel, utalva arra,
hogy az a későbbiekben tovább építhető.
A másik teryvá|tozatban a templomtér
nyolc (ab1ak)tengelyes,háromhajós, háromkaréjos apszis|ezárással, de ebben aZ esetben
az uwancsak 25 öl magas torony a már megépült falakon kívül, észa|<lirányba _ az apszisok előtti tengelyben - 3,5 ölnyire (-6,5 m-re)
e|hilzva készült volna. Afóhajó ebben az esetben is látsző fedélszékkel,a mellékhajók a pillérállásokat összekötő félköríves boltövek között keresztbo|tozattal fedve épült volna fel.
Bár Ybl mindkét vá|tozatban - a monumentalitás ellenére is _ az eredetinél kisebb
templomot tewezett, mégsem ezek valamelyike, hanem egy további (egyes források szerint
Kauser Jőzsef á|ta| készített)váLtozat szerint
épült fel ,,Isten háza,,, a meglévő {a|akfe|haszná|ásáva|,Ybl hét (ablak)tengelyes és háromkaréjos vá|tozata szerint, de az eredeti (támfal
kiosztásnak megfelelő) ablaktengelyekkel ésa
mellékhajók folytatásában is sokszögő", támpilléres karéj-kialakítással. Ez utóbbit igazo|ia
aZ az 1883-as térkép (kataszteri felmérés),
amely a torony és nyugat felől tekintve négy
(ablak)tengelyben mellékhajók nélkiili, egyébként a sokszögű háromkaréjos szenté|yzárődású templo mot ábtázo|ja.
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gróf Károlyi Sándornészületett báró Kornis
teÍvezte az o|tárt is, az o|társzehénnye| és az
Clarisse által alapítottElső BudapestiGyerelőtte levő burkolatkiosztással együtt.
mekmenhely Egylet birtokon belüli ,,egyséA tervek érdekességeegy"részt,hogy a
gének''legreprezentatívabb
eleme. A kb. 32 földszinti alaprajzon már megjelenlkaz akkor
öl x 18 öl (-ó1 m x 34 m) befoglaló méretű még hagyományosan a|ka|mazott,,természeépületből ,,á|| |<1"a középtengelyben észak tes', mértékegységek
mellett a méter is, más_
feléa 3 ő| 4 |áb (- 7 -) szélesegyhajóskápolrészt,hogy fuggetlenül attól, hogy a terület
na 3 x 1 öl 5 láb (-10,5m) hosszha1ójáva|,16 akkor még Rákospa|otához tartozott _ azok
öl 3 láb (- 32 m) magastornyával. A kápolna fejlécébenUjpest neve Szerepe1németül (Bau
téraránya ésmotír,rrmairomán stílusjegyeket Kinder fuyl zu Neupest).
hordoznak. Egyhajós terénekszélesség-maYbl kiváló konstruktőr és ,,légtechnigasság viszonya kb. 1:2. Lefedése- tenge- kus'' is volt. Az épület(rész)ekfödémei követik
lyenkénti tégia alaprajz fó|é szerkesztett a kor szerkezettípusait, a nagytermek fodémei
román keresztboltozat. nví|ásai félkoríves - a tervek a|apján - acélgerendás síkfödémek,
zárődási:' ikerablakok, a lefelé szé|esedő míg a Fő utcai (ma: Arpád úti) _ megépített
támpillérek zárőkövei felett mind a kapuépít- kerengők födémei kereszttrolt ozatok' A belső,
mény(e|őtér),mind a végfali|ezárő tengely- zárt terek sze||őztetését_ többek kózött az
ben a harmadikfuggőlegesosztásbanegy-egy árnyékszékeketmagában foglaló helyiség hátkockafejesromán oszlopfővel megtámasztott ső |evegő.átöblítését - i:,gyoldotta meg, hogy
kő ,,baldachin,,zárjaa támpillért,ezze|tovább pinceszintíí fa|azott légcsatornákon az udvar
hangsúlyozva a román stílus ,,vaskossága'' felől friss levegőt vezetett az érirntetth.ly'ellenéreis karcsútorony filigrán jellegét.A
ségcsoportok központjába, és az e|hasznáIt
bejáratikapunllás kétoldalán ey-ew román
levegőt fiiggőleges ktirtővel kivezette a tetőÍ7
oszlop mintegy pilaszterkénthelyezkedik el a kivtilre. Ezen kiirtő díszes felépítménye,akárkikönnyített falpillérben' Az Ybl által paracsak az árnyékszék mögötti ktirtő kettős fala
petnek nevezett felső' 1 öI 2 |áb (-2,5 m) az alaprajzon' ma is jól megfigyelhető'
befoglaló aIaprajziméreú3,
toronytag |ábaza_
Amikor Ybl 1882-ben a Clarisseum
tát a Íőhom|okzatfe|éaz ablak szélességében tervét befejezte, éppen ötvenéves építészetl
három, az oldalhomlokzatokona teljesszéles- jubileumát ünnepelte. Megkapta a Lipót-renségbenhétosztatuíveslizénasorkönnyíti, de det, kinevezté! a főrendlháztagjává, aMagyar
aZ a|atta |évő közbenső toronytag 2 ö|
Mérnök és Epítész Egylet díszünnepséget
(-3'8 m) befoglaló méretíisarkait leterhelő rendezett tiszteletére. Ujpest méltán lehet
kőpilléreket egyszerűen tagozott kőrőzsa
büszke ata, Llogy épített környezetét a legzária Ie,
nagyobb mawar építész
egy megvalósult épüAz épületbenhatosztályoselemi iskolát lete díszíti és virtuális archíl'umában Ybléskertészképzőta|akítartakki, a földszinten
tervet őrizhet. J
ésaz emeleten négy-négy,egyenként5 ö1 4
láb x 3 öl 5 láb (-I0,7 x 7,5 m) méretíí
nag}teremmel, a sziikségeskozlekedőkkel, mellékhelyiségekkel.A háromtengelyű épületbelső
udvarát a földszintefl az észa|<l
homlokzat
előtt végigfutókerengő szegé|yezte,
melyet a
kápolna szakítottmeg.
\'bl _ ahogyan azt a Íóa templom tervezéséné|
is tette - gondosan megtervezte a
részleteket.
sőt. a belső berendezéseket
is. A
tervek között fellelhető _ az előbbi toronytag
részleteskőkonszignációján túl- a kórusmegtámasztő hármas (diadalív-szeríí)
ívsorralalátámasztott vasgerendás födém az öntötfizas
csigalépcsővel,
kőoszlopos korlátral. Sőt, meg- A C larisseum tényleges oltórantala
Tanulmányok
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Me gm ozdu|ás a Mauthner Bőr gyárban
I9I9 nyarára a Tanácsköztársaság nehéz helyzetbe került.
A felvidéki had1fuat sikerei
ellenére aZ antant követeléséreki kellett üríteni a Stromfeld Aurél által elfoglalt területet, ugyanakkor
az ellátási bajok egyre sokasodtak. Nőtt az elégedetlenség, amelyet a hivatalos propaganda
sem tu d ott csillapítani' B i zonyos dohán1,faitát
- amelyet ezidőben orosz mintára ,,szovjet,,
je|zőve| tituláltak - aZ :utcai árusok gúnyosan
,,Gyenge a szov1et|.,,kiabálással ajánIgatták'
lJiába hivatkoztak az űjságok a szovjet Vörös
Hadsereg kőze|gő áttörésére azzal, hogy azok
150 000 sertésthajtanak maguk e|őtt az éhező
magyaroknak.
Június 24-én több ellenforradalmi
kísérlettört ki a fővárosban. Legjelentősebb a
Ludovika tisztiiskolás ainak |ázadása volt' ők a
JózseÍ telefonközpontot iS elfoglalták, hadihajók, ún' monitorok lőtték a Hungária száI|őt,
a népbiztosok szá||ását, az angya|földi Vjlmos
(ekkor: Engels) laktanya tizérei a,'. Esza|<l
összekötő híd újpesti hídfőjét lőtték. Ujpesten
a Mauthner bfu gyárban sztr ájk kezdődött.
A Tanácsköztársaság az 1887-ben
alapított Mauthner Bőrgyárat is köztulajdonba vette. Ez sokaknak nem tetszett. Wiqner

Mauthner Bőrgdr
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Jenőt, a |<lvá|óatomfizikus édesapjátpéldául,
a|<l a gyárban termelésirányítóként dolgozott, e|táv olították. F;zt köv erő en családjáv al'
néhány hónapra Ausztriába emigrált' Június
24-én a munkások, gyári tisztviselők és tíizoltók belekeveredtek a váratfan eseményekbe.
Le6,||t a munka, nyíltan hangot adtak a diktaúráva| szembeni érzelmeiknek, ez többek
számár a végzetesnek bizonyult.
Az ágyulovések hallatára Tassy-Betz
Kát oby főhadnagy, Vetter Konrád (osztr ák áIlampolgár), Neuser Lajos műve zető, va|amint
Hab Ferenc timár vezetésével|atííztékabetiltott nemzeti lobogót, és felfegyverkezve vár_
ták a híreket a remélt általános felkelésről,
esetleges angol beavatkozásróI. Néhány óra
múiva a Vörös Orség űrrá |ett a helyzeten, a
monitorok leúsztak a Dunán, a Ludovikát
visszafoglalták, és megkezdődött a számonkérés. Vidékkel ellentétben, ahol Szamuely
Tibor ktilonínnénye akasztatott, a fővárosban
_ á|IítőIag Romanelli o|asz a|ezredes, antantmegbízott határozott fellépésemiatt - avártnál enyhébb volt a megtorlás: a ludovikás növendékeket pl' csak marxista előadások megha||gatására kö telezték, az angya|föl di ttizérek
|<tmagyaráztáka 20 ágyűIövést, de lJjpesten amely ekkor még nem taÍtozott Budapesthez
_ a proletárdiktatúra keményen lépett fel.
Letartőztatások, kivég zések köv etkeztek. Az akkori Vasút (ma: Görgey Artúr) utcában a rendőrség udvarán |őtték agyon az
elfogottak közül Martinovich Béla kereskedőt,
másutt végeztekPapp Imre munkással, Takáts
Kár oIy ésD ezső Elemér ma gántiszwiselőkkel,
Hajden Lász|ő festőművésszel, RajcsekLászló
tartalékos hadnaggyal és sofőrjével. A jegyzőkönyv szerint ,,egy ismeretlen' úriasan
férfi'' is az á|dozatok kazé került.
öltözött
orczy LászIőt, a népszei.,i,megyeri vendéglő
tulajdonosát keresték, de elmenekiilt, nevelt
fra, Karó Imre gyári munkás már nem volt
ilyen szerencsés.A kivégzettek emlékét2004
óta a Deák Ferenc utca 23. számis' ház Íalán
egy fekete máwányábIa őrzi. J
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Epiződok Aschner Lipót életébő|
6. tészz Siker és me galáztatás
1939-ben* abban az évben,
amikor az újpesti székhelyű
gyár már több mint 25 millió
darabizző|ámpát g5rártott_ és
17 millió pengős exportjával

megelőzte a korábban piacvezető Philipset Magyarországon hatá|yba lépett az I939/N.
törvény, azaz a második zsidótörvény. ,,A zsidók ko zéleti és gazdaság; térÍog|a|ásának korIátozásárő|,, sző|ó, május 5-én megjelent jogszabáIy l2%"_ban á|Iapította meg az ipari és
kereskedelmi vállatoknál doIgoző zsidók
arányát. Aschner Lipőt, a gyár vezérigazgatőja
sajátos huszáwágással tett eleget az e|őírásnak.
A Tungsram zsidó származású dolgozóinak
elbocsátása helyett munkafelvételt hirdetett
nem-zsidók számáta, így növelve meg 88%-ra
ez utóbbiak arányát.
Az 1930-as évt:zedvégéreaz Egyesült
Izző a kontinens multinacionális konszernjévé
vált. A gyárcsoport 15 termelő váI|aItbőI á|It,
30 önálló és 50 bizományosi kereskedelmi
ki.ilképviselettelrendelkezett. A cég vezérképviseletét az Egyesült Allamokban a General
Electric látta el. Az Osram, a Philips és a
Tungsram r észvényátadásokkal frnanszírozta
az eg5rmástól megszerzett szabadalmakat és
licenceket. Ily módon a wlág legjelentősebb
Iámpagyár aiban bonyolult keresztnrlaj donlások alakultak ki.
A kiterjedt gazdaságséstársadalmi kapcsolatokkal rendelkező fuchner tisztában volt
a világpolitikai helyzettel. Tudta, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a háboru. Kivándorolhatott volna, mégis maradt. 1939 szeptem_
berére érvényesbajő)egye volt a Queen Mury
nevíi' óceánjáróra, amellyel a new yorki világkiállításra kívánt eljutni. Véglil lemondta az
utat' mert aggódott, hogy nem tud majd viszszatérni. A történések őt igazo|ták: 1939.
szeptember I-jén _ a második világháború kitörésének napján _ a Queen M^ry elindult
New York felé. Amikor kikötött,
a kapitány
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azt aZ utasítástkapta, hogy várja be a másik két
tenger)árőt, afranciaNormandie-t ésa Queen
Elizabeth-et. Az angol felségjelíí hajókat
Llsztrá|iába vezénye|ték, ahol mindkettőt
katonai csapatszá||ítővá a|a|<ítottákát.
A következő években a háboru elérte
,
2
,
,i.
t ..
.1
Magyarországot, Ujpestet' és a következmenyek alól az izrae|ita vallású fuchner sem
mentesült.
1942 tavaszán a Tungsram dolgozói
közil százőwen munkást ésmérnököt vonultattakbemunkaszo|gá|atra:zsidíkat,antifasisztákat, a szociáldemokrata párt tagjait. A'vezérigazgatő életkora miatt mentesült a behívás
alól.
1943 tavaszán Németország hadimegrendelést kívánt adni a gyárnak egy speciális
r ádiőcső gyártására. A' cégvezetésakkoriban az
ismeretlen gyártástechnológiára ésa termelési
telítettségrehivatkozva még nemet mert monóani. 1944. március t9-én _ Magyarország
német megszáIlásának első napján _ azonban
már senki, semmire nem mondhatott nemet.
A 73 évesAschner Lipótot a Gestapo előbb a
városparancsnokságra, majd a toloncházba
hurcolta. Dr. Szita Szabolcs torténészlartatásai szerint fu chnert az első transzportt aI, l:":'ár
cias 26-án késő este, egy német szabadságos
vonathoz kapcsolt vasúti személykocsiban vitték Ausztriába, a Bécshez köze|i oberlanzendorfi lágerbe. Ugyanebbe a csoportba sorolták
a hazai nagytőkések koztil Chorin Ferencet,
Kornfeld Pált, Budai Goldberger Leőt, valamint Andorka Rudolf tábornokot, Baranyai
Lipótot, aMag5,ar Nemzeti Bankvolt elnökét,
La|qr Dezső egyetemi tanárt, volt minisztert,
Lenkey Géza ezredest, Perlaky György képviselőt, Szen.tiványi Lajos képviselőt, Lajos Iván
a Magyar
pécsi tanárt és Parragi Györgyöt,
parancsnoka
A
tábor
Nemzet publicistáját.
Schmidt SS-Untersturmftihrer voIt, az őrség
SS katonákból ésúj ,,volksdeutsch'' (,,népi-német'') önkéntesekb őI á||t.
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A mintegy Íé|százfőbő| á1|ő csoportot
három részre osztották. Elktlltlnítették a nőket, a zsidónak minősülteket és az fujákat. A
foglyok az e|ső héten nem tudták, hogy hova
érkeztek.
A |etatőztatások ellen sem a Sztójaykormány, sem Horthy Miklós kormányző
nem tiltakozott, Egyetlen alsóházi képviselő,
Közi-Horváth
Jőzsef katolikus pap, teológus
vetette fel a parlament március 22-i üléséna
|etartóztatások és az alkoanányos rend megsértését.Tasnádi-Nagy András képviselőházi
elnök azonb an a házszabályokkal ell entétesnek
nyilvánította a győri képviselő hozzászó|ását,
akit képvise|őtársai is lehurrogtak.
Egy héttel az e|ső transzport után,
teherautón érkezettBudapestről Oberlanzend orfb a a magy aÍ ar jsztokr atákb ól, képviselőkből, szociáldemokrata vezetőkbő| és zsidónak
minősült személyekbő| á||ó következő csoport: Sigray Antal gróf, Apponyr György gróf'
Szapáry Antal gróf, Rassay Károly képviselő,
lapszerkesztő, P eyer Kár o|y ésBuchinger Manó szociáldemokrata politikusok, Fellner Frigyes ny'ugalmazotteryetemi tanár, ésKornfeld
Móric báró. ott volt Sombor-Schweinitzer
JőzseÍné (a budapesti rendőr-főkapitányság
p oli tikai ren d észeti o sztá|ya v ez etőj énekfe|e_
sége) és Andrássy Mihályné grőÍnő, Károlyi

Gyula egykori miniszterelnök leánya. A transzportban voltak a Budapesten őrizetbe vett
olaszok, lengyelek ésa vidéki magyarok is.
Aschner Lipótot hat héttel később,
1944. május 5-én szá||ították át a fe|ső-ausztriai,Linz melletti Mautlausenbe. A mauthauseni koncentrációs tábort 1938-ban a német
nermzeti szoci alista kormány eI|enzőinek,,v é_
. Lz e|ső maryaÍ
dőőrizete,, cé|jábó|létesítették
foglyok érkezésekor már hat éve működött.
Ez a |áger a kőbányá)ában végzett brutális
munka és az őrszeméIyzet ózadista módszerei
miatt vált hírhedtté. Fennállása alatt az odaszá||itatt I99 404 fogolyból 119 000 meghalt.
A vezérigazgató nélkiil maradt Tungsramban Bay Zoltán ésJankovich Dénes vitte
tovább az úgyeket' Bay a míiszaL<s-{ej1esztési,
Jankovich a kereskedelmi és adminisztratív
területet irányította, Amikor 1944 márcivsában a németek- immát aMagyar Honvédség
támogatásával - ismét hadimegrendeléssel
j elentkeztek, a váI|a|at vezetésénekengednie
kellett. Az újpesti anyaváI|alat az igénye|t rá_
diócsövek gyártásávaIa Tungsram bécsigyárát
bízta meg,
Aschner Lipót elhurcolását követően a
gyár vezetéseazonnal tárgya|ásokba éslevelezésbe kezdett a vezéÍigazgatő |<lszabadítása

érdekében.

(FolytaEuk...)

19j9. szeptember L-jén a Queen Mary utoljóra szillított polgári utasokat Eur,ópdből az Egeriilt Allamokba. Aschner Lipőt
nem szóllt fel a haióra.
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Dn. F{ecr Fnrcrns

Ujpesti mozik
Nagyon korán taláIkoztam a
mozgő képek csodájával, Az
1930-as években, a Nyár
utca egyik ővodájában, az
áldott emlékű óvónéni
Takáts Lajosné Gyíiszű' Karola '_ szewezte
azt avetítést,amel1mek történései még ma is
elevenen éInek emlékezetemben. Nem volt
rttka az óvodai életünkben, hosy egy bábos
vagy más mutawányos szírakoztatott bennünket, de a kezdetleges diavetitő ésakézzel
hajtott _ kurblis * filmvetítő a legtöbbiink
előtt ismeretlen volt. Az óvoda egyetlen terme szolgált moziként, a sötétítésta téli délután szürkesége biztosította. Bezzeg a |ámpaoltás után a szürkeségnek semmi nyoma
nem maradt, noha a képek nem voltak szí-

Az Alkotmóny mozi az 1960-as nekben
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nesek. De Popeye, Micky egér,Donald kacsa
és társaik láttán az egész óvoda zajongó
csirkeketreccé váItozott. Persze a maí, tévé_
nevelte gyerekek fintorognának a hardver
tökéletlensége miatt: más vetitővászon nem
|évén,az ővőnéni fehér köpenyén ugráltak a
bohókás figurák.
Még ővodás koromban igazi mozíba is
elvittek a szüleim, de ennyi év után csak arra
emlékszem, hogy anyám egyik barátnőjének
meg kellett mutaü1om szteppelési tudományomat, amelyet Shirley Temple LábairóI
lestem eI' Azt talán nern sokan tudják, hogy
az ősidőkben a mozilátogatást nem nagyon
ajánlották a kiskorúaknak, sőt helyenként
tiltották is. A puritán Amerikában Shirley
Temple sem nézhette meg saját &|mjeit 14
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éves kora előtt. Nálunk a tiltás csak a ,,felnőtt,,. a szerelmes témáWa teriedt ki.
Az újpestimozikvilága aháború évei alatt, kisiskolás
koromban nyílt meg előttem. Természetesen szidr|ői
kísérettel iutottam eI a városközpont mindhárom moziljába, legtöbbs?or a vasárnap kora délutáni előadásra. Az
Arpád úton, a Apponyi utcáho z (ma Mártírok
útja) közel áIIt az akkor legnagyobb mozi, a
Corso, amely a háboru után néhány évve|az
Alkotmány nevet kapta. Lz én gyermeki érdeklődésemet a moziban |átható jelenségek
mégígazából nem kotottékle. Amire élénken
látott képsorok
emlékszem) aZ z többször
sztereotípiája. A hetenként vá|toző Híradő
eg'yesrovatait minden alkalommal rgyanazok
a képek vezették be. A sporthírek előtt )apán
óriások bírkóztak, nevetséges ágyékkötőben.
Egy másik ismétlődő képsoron motorbiciklik
dagasztották a sarat ésbukfenceztek|e a meredek hegyoldalon. A másfél órás nag1dlm
vetítésétgyakran e|őzték meg rövid rajzfrI.
mek vagy burleszkek. Ezeket élveztem igazán|
Innen ismerem a Stan és Pan párost és természetesen a már említett Popeye-t és társait. A Corso mozit azértis szerettem' mert a
bejárat melletti édességbolt előtt két automata áI|t, amelyek egyikéből Stollwerk márkanevű karamelt, a másikból Tutti-Frutti
nevíí puha cukorkát lehetett kapni. Ez utóbbiak kozott volt egy sárgás-zöId színíi,amelynek ízét nem tudtam semmilyen ismert
gyümölcsével azonosítani. Evekkel később
jöttem rá, hogy ez aháborű' előtt-után ismeretlen gyümölcs a manapság mindennapos
banán volt.
A másik Arpád űi mozi, a Kassai utca
sarkán ál1ó emeletesház földszintjén működő
Apollo, a későbbi Fény mozi volt. Emlékeim
szerint a|akőház udvarát fedték be nézőtérnek. A tetőzetet magam is láttam a fiiggőfo.
lyosóról (a gangról), amikor a házban Iátogatóban jártam. Az Appolóban láttam a
Hófehérkét, az e|ső egész estét betö|tő rajzfilmet.
A harmadik belvárosi mozj _ Uránia'
majd Szabadság néwel - a Tavasz utca elején, az Ady Endre Művelődési Ház helyen
áI|t,bejárata a Könywes Kálmán Gimnázium-
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ra nézett. Legfőbb nevezetessége a nyaranta
kedvelt szabadtéri előadás volt. A belső teremben legszívesebben az erkélyen ültem'
akár az oldalsó páholyokban, akár a hátsó
zsöllyesorokban. A Corsoban is volt hátul erkély, elején négyszemélyes páholyokkal, de
csak akkor váltottam ide jegyet, ha a földszintre rrrárnem kaptam. Az Apollónak pedig nem
volt erkélye, páholyai hátul egy beugróban és
oldalt, a nézőtér falsíkjában kaptak helyet.
A negyerlikújpesti mozi a Váci úton a
Tündér volt. Nektink ez a kornyék már nem
számítottUjpestnek, ez már a lál.,áros. Megyer volt. Csak kívülről ismertem eztarnozit,
s arról sincs'tudomásom' hogynevét a háború
után megőÍízte-e. Az Iswántelki úton, egészen aZ Arpád útnál volt még egy rnozi. Az
épület ma is á1l, egy izemhasználja, de akko.ib"', a Budapestir ez va|ó csatolás eIőtt az
Iswántelki út keleti oldala Rákospalotához tartozott. A határ nem a vasútvonal,
hanem a Berlini utca_Iswántelki út közepe
volt, a Körvasúttól (Madridi utcától) az Arpád
útig. A Clarisseum (ma: nevelőotthon) is
Pa|otához tartozott l949-ig, Ezért,Itát ezt a
Budapest fV. kerülete,
mozit csak örökölte
de ,,újpesti mozi,, sohasem volt.
Ezze| szemben volt lJjpestnek még
ew ,,féI,,mozija, egy olyan játszőhely, amely
ciak a háboru utáni években nflt meg a
nagyközőnség számára, s rövid ideig működött. AZ Erkel utcában, abban az épületben,
ahol most Egészségügyi Fóiskola ta|áIhatő,
ott mííködött a Pamutgyár Kultúrháza.TaIán
munkásszállás is volt az épületben valamikor'
Héwégeken voltak vetítések,s olcsóbbak voltak a jegyek, mint az ,,igaz7"mozikban. Nem
csoda, hogy diákként gyakrabban jártunk ide.
Ebben az időbenkezdtékújra vetíteni azokat
a westerneket- akkor még cowboy-filmeknek
neveztiik -, amelyek a háborus években nem
jutottak el Magyaro rszágra. Eg}"k emlékezevolt kozc;tttik a Z, a fekete lovas,
tes örökzöld
amelynek újabb váItozataiva| a te|evíziős
Zot o - sor o zatokb an taIá|ko ztam.
Az újpesti ésa palotai mozikban mindig egforma volt a műsor. Ennek aZ a macégek
gyarázata, hogy a filmeket kölcsönző
mokópiát
két
kedvezményesen adtak ki .gy
zinak egydőben való vetítésre. Ez&t a két
társult mozi fé|őrás kíilonbséggel kezdte
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e|őadásait ésa több tekercsből áIIő fr|rnrészleteit kerékpáros kiildönc hozta-vitt. Ú;pu.t
és Palota között. A rendszer még a háború
után is, a mozik államosításáig működött.
Zó|<kenőt csak a komolyabb filmszakadás
okozott. Ilyenkor a gépészekkéttekercs vetítése között szünetet tartottak' amit zenével
ésreklám-diákkal töltöttek ki.

Lz osztá\,Íőnök előzetes írásos engedélyekellett ahhoz,
hogy szülői kíséret nélkiil
bemerészkedjünk egy e|őadásta. Természetesen a

40-es években vetített filmek nagyrészét|áttam. Talán nem haszontalan megemlíteni
azokat a német háborus filmeket, amelyek
korán l<tjőzanítottak sok kamaszt a ,,katonásdi,, eafőnájábőI.Ma is előttem vannak azoka
képsoro$ amelyek az országíton menekiilő
francia családokat gépptskáző Stukák ésLüdsoff-sasok fedé|zetérőlkészültek, meg az arcpirító j elene tek az őceánon poÍqáző, szerné|yhajőWa vadászó tengeralattjárók ,,siker eirőI,,'
A háboru utáni években kellemesebbek voltak az élmények. F,gyészt visszajöttek a ko=
rábban ellenségesnek számító nyrrgati filmek.
Ismét látnrk Chaplint (A diktátor), Stan és
Pant, megismertük Mi.ky Ronney-t, Judy
Garland-ot, az Abbot.Costello párost. Ekkor
láttam a Rosemary-t (remekbe sikerült giccs!),
aminek egyik dalát szerelmes kamaszokként
ordítotnrk a kiszemelt hölgyeink házaköze|é_
ben _ gyakorolva friss angol tudásunkat:
,,When I'm calling you, u-u-u... / You will
answer too' u-u-u...'' Erre az időre esik a
Hamlet Laurence olivierrel, a Valahol Európában, a Róma nflt város. És ekkor indultak
az operafl'lmek, melyek koztil elsőként a
Trubadurt vetítettékUjpesten.
Az 50-es évek első felében eg'yetemre
jártam, s estéimet a gellérthegyi Uránia Csil|agwzsgá|őban töltöttem, az újpesti moz1kat
ritkábban látogattam. De az ekkortájt látott
Egy nyáron át táncolt, aKiráIy|ány a feleségem' a Magam űtját jfuom, a Botrány Clochmere-ben képsorait nem lehet elfelejteni.
Ekkor indult a cseh filmek egyik kiemelkedő
korszaka, amelyből Acsászár pékje ésa Senki
nem tud semmit mellett a kicsit későbbi
Szigorúan ellenőrzött vonatok volt számomra
emlékezetes.Ha jól emlékszem ebben azidőKözlemények

ben láthattuk Heinz Riihmannt, és ekkor
lopták be magukat i!úságunk á|mai közé
Radj Kapur filmjei, a Csavargó és A 420-as
urak is.
Amikor'Só-ban visszajöttem Újp.'t'"
- most már tanitani - a Könyves Kálmán
Gimnáziumba, az iskola és a mozi viszonya
megváltozott: nemhogy tiltotnrk, eg.yenesen
javasoltuk a diákoknak a filmeket -'nag'yon
helyesen. A kötelező iskolai ünnepségeket is
a közeli Szabadság moziban rendezttik, s az
e|hangzó beszédek wtán az összebarkácsolt
kultúrmíísor helyett eW, az alkalomhoz illő
filmet vetíttettünk. Igy került műsorra a Feltámadott a tenger' a Lúdas M"g,i, aDéryné,
a Bánk bán, a Liliomfi - március 15-én_, és
természetesen más alkalomma| aKővtrág, az
Emberi sors' a Ballada a|átonárőI, aSzá||nak
a darvak, A negywenegyedik, a Szibériai rapsződia _, hogy csak a jobbakat említsem a
szov;.et fi lmek áradatáb őI.
TaIán azt is érdemes emlékezetbe
idézni, hogy az Iswán úti szinházépületben
(amely a valamikori Kolozsvári, a mai Munkásotthon utca sarkán, az élelmiszerbolt mögötti parkoló helyén állt) is vetítettek alkalmanként mozifilmet . Egyszer _ három-négyévesen _ anyámma| jfutam is itt, de akkor
valamilyen esztÍád-m^tinén.Ilyen esztrádnak
a három mozi is otthont adott, a rendszeres
szilveszteri hakni azonban a Corso-Alkotmány mozi privilégiuma volt. Kovács Erzsi,
Holéczy Akos zenekara, aTabányi együttes,
Anita Monti éssokan mások ,,tisztelték meg''
Ujp"'t nagyérdemű publikumát. !

A Tündér mozi
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Uj pest dun ai átkelőhajőzása
A megyeri rév története, 3. tész
e'tt.tot'"jo zás-történeti sorozatunkat a Megyeri híd megnptása apropőjából indítottuk,
bemutatva elődjének, a rév
múltjának fejezeteit, Am még
mielőtt tovább folytatnánk,,foIyamí,, históriánkat, kis kitérőként említéstteszünk a Dunahíd korai elgondolásáról.
I935 elejénfoglalkozott e|őször a helyi
sajtó egy íj és nagyszabásúforgalomfejlesztési
Eszerint a Megyeri csárda vonaelképzeléssel.
IánáI a Szentendrei-sziget déli csücskének
érintésévelegészen Békásmegyerig új híd
épült volna. Dr' Semsey Aladár poigármester
eme elképzeléstfelterjesztette a kereskedelmi
megindítását.
miniszterhe z, és kérte az építés
Ezá|tal Ujp"'t és harmincnál több dunántúli
község közvetlen kereskedelmi kapcsolatát
kivánta szorosabbra frízni, amit a mindenkori
időjárástő|, vízá||ástőI és kikötési lehetőségtől
Ínsső megyeri kompközlekedés nem tudott
zökkenőmentesen biztosítani. A híd igye az
193ó-os berlini olimpiát kóvetően került ismét
előtérbe, mikor is az I944-es olimpia budapesti megrendezésévelkezdtek el foglalkozni.
Az olimpiai stadiont Aquincum környékére
tervezték, és így feltétlenül szükségesnek látAm a Felvidék Szeptemták a híd megépítését'
beri visszacsatolását követően a Kisalföldet

A régiMorgő @otó:Magar Műszaki ésKözlekedésiMúzegűjtemény)
um Eredetifényképek
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Dunántullal összekötő csallóközi híd építése
elsőbbséget éIvezett,és ez, majd a háboru kiCsiptörése, valamint aZ azt követő újjáépítés
korai
híd
megyeri
kerózs1ka.álomba ringatta a
tervezetét.
Maradt továbbra a két part kozötti kocsiforgalomra, szeméIy- és áI|atszáÍ|ításra
alkalmas kompjárat. 1938 áprilisától ismét
üzemelt, éskorabeli hirdetmény szerint a Megyeri csárdától nem csak a Bivalyos csárdaCsillaghegy felé, hanem Békásmegyer_PünköSdfiirdő kányába is indultak járatok. Ezek
reggel ó és este 9, vasár- és ünnepnaP, valamintazaztmegelőző napokon este 10' esetenként 1I őráig közlekedtek, negyedórás időközökben. A forgalmat va|őszínííleg pozitívan
befolyásolhatta a Trianoni gáton épített, és
1938. július 10-én megnyitott UTE-uszoda,
melyet nem csak újpestiek kerestek fel, hanem
a környékrő| - íw a trilpartról _ is érkezhettek
űsdőzők a komp segítségével.
A Bogyay-féIe vá||a|kozásban üzemelő
átkelővel azonban akadtak problémák. (Ekkor
nem egyértelmű a révbér|,őszeméLye Bogyay
Lász|ő helyett esetenkéntBogyay György nevéveltalálkozhatunk a helyi sajtóban.) Ugyanis
vag'y magas ,,,lzá||áseseténnem lehetett kikotni Megyeren-űgY|átszik, hogy a Szilas-patak
felé eső kikötési lehetőség nem váltotta be a
hozzáffizőttreményeket -,Ya$Y a Duna Trianoni-gát alatti egyre növekvő iszapréteg miatt
váItnehézkesséa kompok parthoz érkezése.A
város 1938 tavaszán ennek megoldását a Palotai-sziget Nagy-Duna feloli oldalára tervelátta, ahhoz viszont egy
zett kikötő építésében
pontonhidat kellett volna fektetni a kocsiforgalom számára, AZ l937-ben még mííködő
Zsi|ip utcai kis-dunai révkikötőt nem volt érdemes fejleszteni, hiszen teljesen használhatatfanná vá|t az itteni Duna -szakasz eliszaposodása következtében. Ezért 1938 áprilisában
a város vezetői eIhatározták a kikötő végleges
megszűntetését,innen hajók ezé,,,tőImár nem
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indultak, hamarosan itt a Duna is teljesen
elríínt.
A Zsilip utca vonalában a Nagy-Dunához fektetendő pontonhld pénzngyi hánerének előteremtéséig az Egyesült Izző ilj uszodájához vezető vashídon át lehetett volna iebonyolítani a kocsik átjfuását, miáltal a komp
a Trianoni gáttó| indulhatott volna. A város
erről többs zör tár gy a|t az Izzó v ezetőségéve|,
arról is volt szó, hogy a cég á|ta| megvásárolt
területen a város új töltést építtetrrea kikotőhöz. T<;bbször ismétlődő kényszerszünet következett a komp forgalmában a Dvna 1939
júniusi és júliusi magas vízá||ása miatt. Ezen
nehézségekkövetkeztében - bár a kereskedelemügyi miniszter Ujpestváros révjogát |94Ore eg:yéwel ismét meghosszabbította _ az átkelés ebben az esztendőben már meg sem
indult.
1938 május elejétőIközlekedett a Népsziget Nagy-Duna felőli oldalától, az eszteÍgomi vasút hídÍőjétő|a RómaifurdőiHajózási
Vállalat járata Római-part ésCsillaghe gy feIé,
menetrend szerint 35 percenként. Es hogy az
e|őző, Í937-esesztendőben az újpestiobol felől a Népsziget megkerülésével Pünkösdfiirdőre tartó Magyar Folyam- ésTengerhajózási
Rt. (M!TR) hajója forgalomban volt-e, nem
tudni. Am 1939-ben üzemben lehetett, mert
arról van hír, hogy a cég szeptember elején e
járatát beszüntette.
A II. világh áború'.árnyékában elhalványrrltak az információk Ujpest dunai átkelésének létéről.|944-ben felrobbantották a budapesti hidakat, íW semmisült meg aZ újpesti
vasútihíd is. A Duna két partja kozotti átkelés

egy ideig lehetetlen volt' majd az éppenfellelhető vízi jármíivek bevetésével teremtettek
némi összeköttetést. Főképp a {óváros területén álltak forgalomba utasszállító dereglyék és
csónakok, illewe 1945 szeptemberére az e|ső
kijavított MF*|R csavargőzóst is forgalomba
helyezték.
Egy 1946 januárjában készítettkimutatás alapján tudható, hogy a MmR
az e|őző
évbenevezős csónakkal tartotta fenn az átke|ési forgalmat Újpest és a Római fiirdő között.
A hírek szerint 1946 májusában viszont még
nem indult semmilyen átke|őjárat, így aki Buda felé Szerette volna venni az irán1,t, kénytelen volt a Parlament mellett felépült Kossuthhidat haszná|ru. Yagy még ebben az évben,
vagy 1947 tavaszán mégis létesült átkelés
Ujpest partiaitőL' Errő| egy szomorú hír alapján szerezhettiink tudomást március-április
fordulóján a Drrna nagy hullámverésébenfelborult az árke|éstlebonyolító csónalq utasait egy kivételével- sikerült kimenteni. AMegyeri
csárda mellett magánváIla|kozásban üzemelt a
rév egy motorral felszerelt )Íazoga csónak'' és
egy hozzá kotott halászladik segítségével.
Egy
ízben, 1947 nyarán a túlterhelt csónak motorja
a békásmegyeripartok előtt 50-ó0 méterrel kig1ulladt, utasai Pedg, fé|vea robbanástól, a
vízbe ugrálltak. A Dunán tartőzkodő csónakok
szerencsésenkimentett ék az árke|őjárat utasait.
Í947 májusában az újpesti híd ésa Római part között
motorhajó átkelés indult,
amelyreggel ó éseste 10 óra között folyamatosan közl eked ett. E jár at v a|ő színí3|e
g évr ő|- évre üzemben állhatott a vasúti híd telies fe|űiításáig és átadásáig, 1955 második feléig.

Téli üzemben a Juliska

Á vórheg mint újabbMorg6 íllt forgalomba.Fekő fed,élzetétakkor mégutasok rlem haszníltík, plnyaa sem aolt
rajta (A szelző feluétele)
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Nagy-Budapest 1950. évi hivatalos
megalakulását követően csak 1953-ban jött
létre a Dunai Rév Vállalat, amely egységes
kezelésbe vette az átke|őhajőzást, majd a
közlekedés. éspostatigyi miniszter 1957.július
1-jévela megyei tanácsok hatáskörébe utalta a
dunai kompok, révek feliigyeletét. F'zt
követően a meg'yer-csillaghegyi átkelőjárat hasonlóan a többi budapesti átke|őhőz _ az
ekkor alakult Fővárosi Kishajózási Yá||a|at
(FK\,), majd 19ó8. 1anlár l-jétől' a Budapesti
Közlekedési Vállalat (BK\4 üzemeltetésébe
került át.
Az FKV 1958-tól hozzáfogott a megörökölt hajópark cseréjéhez,kis részben felújításához, és egységesflottát szervezett. Tag1ai
ismert mesék szereplőinek neveit kapták, a
megyeri átkelőjfuaton is feltűntek a ,,mesebeli'' hajók. Járt itt a 42 férőhelyes ,,Babszem
Jankó'', nagyobb forgalom esetén pedig a 90
fős, egyedi kivitelií ,,Farkas'' yagy a kilenc 100
férőhelyes sorozat egy tagsaingázotta két part
között' Utóbbiak _ a ,,hét törpe'', valamint
,Jancsi'' és ,Juliska'' - a Mag5rat Hajózási Rt.
(MAIIART)
T ápéi Hajőjasttójában születtek
1958-59-ben.E 24 m hosszúés4,4 m széles
hajók egyike került a megyeri járathoz is. A
Tungsram strand szomszé,dságában,már magán aTrianoni gáton lévő kikötőnél legtöbbször a Morgó állomásozott, és innen vitte
utasait a túlpartra, Csillaghegyre.
Nagy volt a rév forgalma, hiszen a békásmegyeri lakosok egy része aYáci űn gyá,_
rakban dolgozott, ők naponta igénybe vehették,nem kellett nagy ker{ilőt tenniük az Arpád
híd felé. Csúcsidőben ezért is ingázott ahajő
20 percenként, míB napközben óránként

indult, munkanapi utasforgalma 1980 nyarán
nagy1ábő| 1000 és 3000 fő közott váItozott.
Nyal héwégipihenőnapokon pedig az e|Ienkező partt strandok, budai kirándulóhelyek
vonzoiták az ltazőkat, a fé|őránkénti kö zleke désszükségesvolt. Nyári forgalma így is elérte
a napi 2-3000 főt. I98I januárjátóI egy jegy I0
éveskortól 3, a 2 és 10 év közotti korosztály
számára 2 forintba került.
L&dőiá,^tok á|talában csak tavasztól
őszigkőzlekedtek, a Drrna téli jégzaj|ásaidején
nem. E hagyománnya| szalátottak l976-ban,
mikor is a március 1-iei úiraindulást követően
télen-nyáron szilIlította utasait, csupán a hajőít
akadá|yoztatása, vagy túl magas vtzállás mjatt
kellett átrnenetileg szüneteltetni forgalmát.
váIt bal parti
Szintén ez&,tő| Ptinkösdfiirdő
végá|\omásává,addighivatalosanCsillaghegyig'
a mai Piroska utcai pontonig közlekedett. 1,1
kn-es úgát a beosztott hajó 8 perc alatt tette
meg. Hétfiótől szombatig 5, vasár- és iinnepnapokon 7 őtakor úszottki az e|ső, elő- ésutószézonban 20' illewe 21' őrakor, a nyán hónapokban hétköznap 22'40-ko4 szombaton és
vasárnap 22.1'0-kot indult az utolsó MegyerrőI;
a túlpartról vissza 8-10 perccel később.A nyo|cvanas években már 23 őrakor történt az utolsó
mrrnkanapi indulás.
A BKV a nyolcvanas évek elején lecserészét,a papíron ,,feIűjírélte hajópa.kju
"gy
tás''-nak elkönywelt akció kereténbelül gyákorlatilag nj hajók á|Itak forgalomba. Ennek köszönhetően I984-tőI hivatalosan is ó percre
csökkent a menetidő. Megyer ésPtinkösdfiirdő
kozött legtöbbször az 1982 -benBalaton{iireden
épütt 100 férőhelyes 24,6 m hosszú,6,4 m széles újMorgó (ma: Várhegy) közlekedett.
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Mósfél ntized,e megszokott lónány Megeren a @iing
(A szerző felzlétele)
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A Buda,Lór zsízibusz,mint alkalmi helyettesítő(A szenő felOétele)
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A nyolwanas-kilencvenesévekfordulójánmegkezdődött avirágző Váci úti gyáripar,
ezze| egyitt a munkahelyekmegszűnése,ami
jelentő sen csökkentett e az átke|őjárat hétköznapi forgalmát. Héwégiutasszámais mindinkább fogyott, ezért elegendőnek |átszott
kisebb hajót ideáÍlítani.1994-ű| a 40 fős,
15,2mhosszts'és4,2
m széles
Gyöngymotoros
vált elsódlegesen ,,megyeri kishajóvá''. Menetrendje is módosult, hiszen már csak óránkéntegyszertette meg útjáta kétpart között.
I996 -ban.aBKY hajózási szo|gá|tatását
vá|Ialkozásokkezébeadta. A megyeri járat a
révhajózásifeladatokra szakosodottRudas és
Társa Bt. kezelésébe
került. Előfordult, hogy
javítása
a Gyöngy
vagy más hajó pótlása esetén a cég üzemébenlévő másik úszóegység
járta a megyer-pünkösdfiirdői úwonalat,példáaI2002_bena Kisoroszi, idénpedig a Kinga
motofos közlekedett. Ugyanakkor a j6|ismert
vízibuszokegyike,az 1967-es építésíí'
Budavár
is nemegyszerá||t be a Gyöngy pódására. A
járat ekkor már munkanapokoncsak 5 és2I,
munkaszüneti napokon 7 és 20 óra között
indult Megyerről.
A, új évezredelső évei semmi jóval
nem kecsegtettekaz átkelő h6za táján. Bezárt
átmenetileg a pünkösdftirdői és 2005-ben
véglega Tungsram strand, így mégkevesebb
utas vette igénybea kisha;.ót'A hozzá vezető
Révutcakörnyéke erősen lepusztultésgondozat|an,csöppet sem bizalomgerjesztőkörnyezeten kell átsétá|ru
a kikotő ésVáci útközötti
távon. A klasszikus megyeri rév erőteljes hanyatIásáhozleginkább ahatévtlzedesálom, a

A Göng

motlrls ésa Megeri

Közlernénvek

Megyeri-híd átadásaadta meg a kegyelemdöfést'2008. Szeptember30-a délutánjántinnepélyesenmegnyitották a nap- és évszaktól
fuggetlen fix átkelőhelyet, amely nem csupán
hiv atott,a hajó potencigépkocsi-közlekedésre
ális utasai* gyalogosok,kerékpárosok,tömegközlekedéssel (a 204-es buszon) utazók _ is
ktilon kiadás nélktil tudiák igénybevenni. A
rér'rrél
ugyanis BKV jegyek ésbérleteknem
van. 2008 e|ejétő|
érvényesek,
saját díjszabása
az addig'inflációkövető jegyáreme|ésmegállt,
azőta Íe|nőttetrészére230, tanu|ők ésnyugesetén
díjasokszámára 1ó5, kerékpárszá||ítása
200 Ft a viteldíj.
A forgalom ezután jelentősen visszaesett.Míg 2008.szeptember6-a és30-aközött
a teljesáru jeggye|536-anutaztak,ahídátadást
követően november elejéig I47 -re, majd a
kovetkezőkéttélihónap elteltével2009.januát
elejéig 39-re csökkent e jegytípussalutazók
száma.Törölték a munkanapi reggeli első, 5
órás ésaz utolsó, 2I órás indulásokatis, illewe
előfordult, hogy a hajó utashiánymiatt egyáltalán nem közlekedett. Bár idén a BKV ZRt.
meghirdetett menetrendje szerint márciusáprilis hónapban 6, majd7 &átő| 19 óráigkétóránként,májustól5 és20 óraközón.&ánként
kell járnia, mégisbizonytalanüzeme utasainak
jelentős megfogyatkozása miatt.
E bizonytalanság azonban az átke|őjárat pusztalétefelett is pá|cát törhet' Ujpest
nagy múltúvízi wLágának utolsó ,wor'w_
szeme'',lakóhelytinkmenetrendszerintihajózásának egyetlen - eddigi - tűIéIőjee|vesző(Folytatjuk...)
félbenvan.

híd _ kornakzlíltís, 2008 (A szerző feluétele)
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A versíró Derkovits
115 éveszületett és 75 éve
halt meg Derkovits Gy'ula.
Ez a kiilönleges tehetségíí
festőművészésgrafikus Ujpesten ís é|t.1926-28 között
a JőzseÍ (rnaz Jőzsef Attila) wtca 74.-ben,
|93I_33 között a Török Ignác utca 6.-ban
lakott. Az újpestitáj _ elsősorban a kikötő,
a Duna-part _ több művébenis megjelenik.
Ilyen Az újpesti hídfeljárő (1927), a Híd-

építők (1932), a Híd té|en (1934), A téli
kikötő, a Dunai homokszál|ítők (I93 4).
Derkoüts érzéseitversben is megpróbálta kifejezni. Mérhetetlen nyomorban élt,
éhezett. J egyzeúizetében fennmaradt ír ásaiban nagy erőve| jelenik Íne1 az iszonyú elkeseredettség,atársada|miigazság(osság)utáru vágy. E költemények képekkel te|l,vtziőlr
A következő
versek most először
kerülnek az olvasók elé:

.t
Dnmor,rrs GYULA

Feljön
t

a napulf.K...
Szenvedésekmérhetetlen
mélységéből,
véressen
jön
fel
napunk.
gőzöIógve
Es dübörogve hajt az égre,
s gy'ujtvilágosságot a
sötétbe.
Tőrj, zuzz, rombolj!
_ A sötétségér
nem kár...
Minden csend pilanat a
számodra halált és
szolgaságottart...
Halod?P
Bilincseink panaszkodnak,
de börtönünkfalára
eljön a nap, ésportá
z(tzzaazt!!...
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Aranyod csengése,vérem
keringése, vérem keringése
aranyod élete.
Nem látom a napot'
de érzem roppant súlyod.
De láttam énmár napot'
mikor aranyad nem ért
egy marék homokot.
Nélktilem holt aranyad
csengése,mert életetvérem
. keringése ad nekije.
Erzern, hogy mállik vérem
a napod áL|hat, de ez megtorlatlan nem maradhat.
B éklyós kezeim felemel em
ésbilincseimet rajtad
töröm széjelén'..
1932 márczius 2-án este

,D GY
Ujpest"
" Ezúton mondunk köszönetet Molnos Péter
művészettört énészneka versek közlési lehetőségéért.
A verseket az eredei írásmódnak meEfelelően
közöljük.

Közlerrt.őnyek

I

Dn. Krusxe Gyoncy

Az újpesti vtzek őtei
Édesvizeinkésvédelmüknapjainkban folyamatosanaz érdeklődés előterében állnak,
,,köszönhetően,, a gyakori árvizeknek, folyamszennyezé-

seknek' A tenni akarás azonban nem elés vízkincsiink megőrzéséhez; megóvni csaÉ azt
tudjuk, amit jól ismerünk.
A megismerés ésa megismertetés szándéka nyomJn sziiletett ^,g ^, e|határozás
Ú1p".t.'', hogy a Karinthy Fiigyes Ámr Homoktövis Környezewédelmi Oktatóközpontja
ir ányttás áv al létrej ö jj ön egy olyan wzwzs gá|aú
központ, amely a kerületi diákok tevékeny
közreműködésével vesz részt az újpesti patakok ésa Duna biológiai *tzminősítésében.
Az újpesti oktatási intézmények koztll
elsőként a Karinthy Frigyes AMK-ban szerveződlkmeg ősszel az a diákcsapat, ame|7ikaz
országos BISEL akcióprogramhoz kapcsolódva kezdi meg kutató munkáját. Az intézmény
várja azoknak a kerületi ktizépiskolásoknak és
tanáraiknak jelentkezését, akik szintén részt
Szeretnének venni az újpesti áramló vtzek
megismerésében,
védelmében,ésszívesenbekapcsolódn ának a mawar or sZági pro gramb a.
A Belga Biotikus Index Í984 őta hjvatalos biológi ai vízminősítésimódszer, amelynek kr;zépiskolások számára kifejlesztett,
egy szeríisített v á|to zatát nev ezik B I SEL -ne k
(Biotic Index at Secondary Education Level).
A módszert Belgiumon kívtil Hollandiában,
Norvégiában, Görögországban
és Magyaror szágon is a|kalmazzák,
Magyatországon a GREEN Pannónia
Alapíwány irányításával 2001-ben indult el a
BISEL országos környezewédelmi akcióprogram, amelyben ma már köze| 70 középiskola
vesz részt.Ezekben az iskolákban olyan diákcsoportok tevékenykednek, amelyek a szaktanárok Vezetésévelegy iskola közeli patakon
vagy folyón végeznek rendszeres ökológiai
állapotfelmérést. Eredményeikről egységesített jeg5rzőkönywekben számolnak be a www.
bisel.hu honlapon. A BISEL program során
Közlem,ínyek

rendeznek hazai és külföldi tanártovábbképzéseket,diákkonferenciákat,nyáritáborokat.
A kor kihívásainak megfelelően űLj
eiemkéntjelent meg 2008-ban a térinformatikai ismeretek bevonása a BISEL programba.
Ennek megfelelően az űjabban megrendezett
mesterkurzusok célja egytészta taxonómiai és
ökológiai ismeretek Íej|esztése,
mástészt a térinformatikai módszerek megtanítása és felhaszná|ása a vízrrrinősítő munkában (www.
biselmester.extra.hu). A mesterkurzus eredményeként az érdekJődő diákokból kutató
diákok válhatnak, a|<tkszámára a tudományos
munkában való aktív részvéte|reis lehetőség
nyílik, amire az iskolai körülmények kozott
csak korlátozottafl van lehetőség.
Hazánkban számos o|yan áram|ó vizíi'
é|őhely ta|áIhatő, amely alkalmas helyszíne a
diákokkal e|végzett vízvizsgá|atoknak. Ezek a
lassúfolyású síkvidékipatakok * mint amilyen
az űjpestt Szilas-patak, a Csömöri-patak és a
Mogyoródi-patak _, a kőgörgeteges kózéphegységi patakok és Magyarország nagyobb
folyoi. Az áram|ő vtzíi, éIőhe|yeket gyakoriságuk és nagyobb területeket összekötő voltuk
miatt szinte minden közoktatási intézlr'ény
közelében megtalálhatjok, így nem ütközik
nehézségbemegközelítésük. Ezek a helyszínek
az egyes települések körzetében jelentősebb
mérté|ői antropogén hatásoknak vannak
kitéve, ezért az itt eIvégzett wzsgá|atok eredményeinek értékelésektilönösen hasznos a
diákok környezettudatos magatartásának kialakitásában,
A terepgyakorlati
fogla|kozásoknak
fontos részétképezik awzizsgáIatok. Ennek
során a diákok a ftzika, kémia, biológia, földrujz szaktárgvak ismere tanyagához tartoző kísérleteket, megfigyeléseket végeznek. A
komplex vizsgáIatok eredményekéntlehetőségünk van arra, hog5, érte|mezzink olyan jelenségeket, amelyeknek hatásai több terméSzettudományos tárgy módszereivel uzsgá|hatók. Ilyen jelenség például a természetes
eutrófrzációs folyamat, amel}nek okaként és
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okozataként vá|tozhatnak aZ áramlástani,
hőmérsékleti ésvízkémiai viszonyok, amelyek
mindig szoros kölcsönhatásban vannak az
életközössé g szerkezetének vá|tozásáva|.
Az eutsőfizációs folyamatok komplex
fontos lehet a
wzsgá|ata mellett kiilönösen
sokféle,és az esetek többségébenkáros, antropogén hatások elemzése.Ilyenek például a
mederátalakítások' A lassú folyású síkvidéki
patakok esetébena meder éspart kibetonozása, valamint a víz szennyezésekommunális és
ipari hulladékokkal. Ezekre sajnos az űjpesti
patakok esetébenis számos pé|dátismerünk.
A'fiz1kai éskémiai izsgá|atok e|végzéséhezbeszerezhetők a terepen is jól használhatő eszközök és gyorstesztek, ugyanakkor a
vízminőséget jól indikáló makrogerinctelen
áI|atslIág vizsgá|atáboz mindeddig nem állt
rendelkezésre a szükségesfelszerelés.Ennek
az egyk oka az, hogy sokáig nem történt meg
a Nyrrgat-Európából átvett ktilclnboző módszerek hazai viszonyokra történő adaptáIása,
míg a másik problémát az ewes élőlénycsoportok biztonságos felismerésétlehetővé tevő
segédanyagok hiánya jelentette. Ezen a hiányon segített e cikk szerzőjének a Nemzeti
Tankönywki adőná| 2 008 -ban megjelent könyve (Kriska Gy.: Edesvízi gerinctelen állatok határoző), amelyrrek ez év májusában már a
második kiadása is megjelent' A téma fontosságát jőI mutatja' hogy a könyvet 2009-ben
Németorsz ágban is kiadták.
Az áram|ő vizek biológiai állapotának
felmérésekor mamát Magyatorczágon is sok-

Patakaizsgílat
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Íe|éhaszná|ják a v ízben élő gerin ctel en áll ato kat, mint a wzminőségét jelző (indikátor)
szerv ezeteket. Lvízi makro szkopikus gerinc te len élőlényegyüttesekettöbb sajátságuk is alkalmassá teszi a v ízminősítésre.A terméSZetes
és emberi hatások széles skáIá1amentén ''vá|aszo|nak,,, a métgező anyagok, a szervesanyag terhelés, a szé|sőségeswzjárás és az
é|őhe|y degr a dáciői a egy ar ánt j el entő s válto zást idéz eIő szerkezetükben' Segítségükkel
térbenis jellemezhető aZ egyes szakaszokvízminősége. Az időbeli hatásokat is képesek
me gjeleníteni, mert a vízben ktilonb oza fejl0 dési stádiumú egyedek élnek. Ezek testében
megjelenhet a Szennyezőanyag, 1I|ewe az
adott társul ás szerkezetébenis váItozások tőr ténhetnek, amikből viss zakövethetjiik a szenyny ezési dőp ontj át. A bioló giai v á|aszok sokkal
érzékenyebbekis lehetnek, mint a hagyomá.
nyos kémiai módszerek. Ennek egyik oka lehet a bioakkumuláció, melynek során az é|őlények a szewezettjkben konce ntt á|ják a vízbe
jutó szennyező anyagot. A vizek biológiai
áIlapotára vonatkozó megá||apítások a közvélemény számára is szemléletesek. Alkalmazásukkal lehetővé válik, hogy az emberközpontu vízhaszná|ati problémák (ivővíz,
kozegészségigyi, üdülési problémák) megoldási lehetőségei összekapcsolódjanak a vizek
természetes állapotának, é|ővl|ágának megőrzéséve|.
A vízminősítéskora begyűjtött é|őknyek a|apján jel|emezzik az áram|ó vizet. A
ktilonboző víztípusokból történő mintavétel
során más ésmás gyií)tésimódszereket alkalmazhatunk. A kis ésközepes vízfolyások makroszkopikus gerinctele n éIőIényegyutteseinek
fe|tfuására a nyeles kézi háIós módszer a legmegfelelőbb' Ennek során a mintavételt
folytató szeméLy a vízben á|| hátta| a vizfolyásnak, és a háló keverő moz1atásáva| gyíijtt
össze a növényzet kozlll és a lábbal felkavart
aljzatrőI az áram|ő vízbe került élőlényeket.A
mintavételt gumicsizmában vaw ha|ászruhában céIszerű'végeznünk.Az egyes élőhelyek összehasonlítható ságaérdekébenérdemes
a gyíijtésrefordított időt e|őre meghatároznunk, 15-30 percben. Megfelelő gyakorlat
esetén a gyííjtésiidő elnyujtása már nem jár
együtt jelentős információ növekedésse|, azaz
újabb taxonok megtalá|ásáva|. a
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fress Pál
A városunk életétévtizedekre
me ghatározó polgármesterek
árnyékában szerényen hűződik meg azon városvezetők

emléke'akik csaknéhányévig

ir ányttották Uj p estet.
Ezek egyike Hess Pál.
1884 januárjában született Tamásiban,
Tolna megyében. A polgári hagyományokkal
rendelkező, katolikus neveltetésűifú a budapesti tudományeg.yetemen szeÍzettjogi diplomát.
Í907 és 1909 kőzótt ügyvédjelölt
volt, majd
.Hess
Ujp..t szo|gá|atába állt.
Pál módszeres
alapossággal végezte munkáját, bejárta a Ízrrg_
létra minden fokát. Fogalmazó gyakornok,
majd fogalmaző |ett.. Pár év múlva jegyzői,
áw aszé|<l
ii]nöki me gbízást kapo tt.
Az e|ső ülágháborúban frontsz o|gá|atta
ktildték, főhadnagyi rangban szo|gáIt. I9I4
szeptemberében az első sebesülteket szá||ító
vasúton érkezettvissza Újp.'t'". A bal karján
sériilt meg, súlyosan.Yitézségéta Károly Csapatkereszt, a Sebesiilési Erem és a Háborús
Emlékérem kitűntetésekkel ismerték el. A háborút követően tovább építettehivatali karrierjét, I922-ben, Semsey Aladár polgármesterré
választásakor már főjegyző volt. Az új városvezető egyik közvetlen Áunkatársa lett, polgármester-helyettesi feladatkört látott el.
1930-ban ő terjesztetteazt a iavaslatota
képviselőtestület elé, amely pénzügyi alap létrehozásátirányozta elő a várost bemutató díszkonyw kladásához. lJgyanakkor javasolta IJgró
Grí' felkérését
az Ujpest c. monográfia megírására, Hivatali teendői meliett társadalmi
megbtzatásokat is vállalt, többek közön igazgatósági tagja volt azUTE Rt.-nek is.
Megnősült, feleségével,Lukács Etelkáva| a kerwárosi Dessewf$' utca egyik v|||ájában élt.Gyermekiiknem sziiletetc,íW a család
kevéssétartotta távo| őt tisztviselői irodájától.
A második világháboru közeledtével
egyes hatalmi pozíciókban megerősödtek a radikális nézetek hívei. Igy lett Pest vátmegye
a|ispánja, a Magyar Nemzeti Szocialista Párt

Híru újpestiek

eg5nk vezetőie, Endre Lász|6, a|a távozásta
bírta Semsey Aladárt. A városveze(ói cknre
Hess Pál is pá|yázott, de azigazám eséiyesjelölt
a képviselőtesttilet á|tal támogatott sza.|ay
Sándor volt. Az alispán végql|az újpestiek kívánsága ellenére saját emberét, Pohl Sándor
váci járási szolgabírót juttatta a polgármesteri
székbe.Pohl nem sokáig irányíona a várost. A
következő évben a nagyhata|mi döntés során
Magyarországhoz visszakerült Felvidék egyik
központjánalq Kassának élérekerült. (A kassai
bombázás idején is ő volt a város polgármestere. Ma az újpest-kerwárosi templom knptájában nyugszik).
Hess Pál ekkor kapta azt a feladatot'
hogy lássa e| a távo||évőPohl Sándor feladatkörét. 1943 -ig csak helyettes polgármesterként
tevékenykedett, ekkor véglegesítettékhivatalában. Nagyon nehéz időszakban állt Ujpest
é|én.Az eg1re terebélyesedő háboru nélktilozést, jegyrendszert, a fronton harcoló család-

HessPdl
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apáktól elszakított családok aggodalmát jelentette a városnak. Az űn. második zsidótörvény
nyonián feloszlatták a na1ymúltu Qpesti Közművelődési Kört, a zsjdő személyekneveit vise|ő ucákat átkeresztelték.Hadiüzemmé nyilvánították abányagépgyárat ésa Chinoint. Fless
Pá| tő|e telhető módon igyekezett enyhíteni a
rászorulók gondjain. Kötelezte a szintén hadi
szo|gá|atba állított Egyesült Izző vezetőségét,
hogy a fronton szo|gá|ó katonák helyett a családjukra kereső, gépsorok mellett do|goző
asszonyok kisgyermekei számára létesítsenbölcsődét ésnapközi otthont.
A település a háborus évekbenis gyara_
podott. 1940-ben megnyitotta kapuit az Ujpesti
Városi Színház a Horthy Miklós (ma: Görgey
A'tú.) úton, megindult a kerwárosi plébániatemplom építése.I942-ben felépült a Horthy
Iswán korunányzőhelyettes nevétviselő, ívelt repiIőszárnyat formáló iskolaépiilet a Fóti úton.
A következő évben átadták a T íizoItóIaktanvát.
amely ma azis eredeti feladatkörét Iátja eI.
A polgármester mozgáStere a
német megszállást követően nagyon beszííktilt.Gyakorlatilag a
megyébenteljhatalmat gyakoro1ó alispán utasításaitvolt kénytelen végrehajtani. 1944 márciusában ellehetetlenítettéka Szociáldemokrata Párt újpestiszervezetének működését, a Munkásotthont pedig
bezárták. Megkezdődött a zsidótörvények diszkriminatív előírásainak fokozott végrehajtása.
Június 24-én a korábban összeköltöztetett úipesti zsidóságota békásmegyeri ésa budakalászi téglagyárakbahrrrcolták, ahonnan rövidesen
elindultak a halálvonatok Auschwitz feIé,|944
októberére, a nyilas hatalomátvételtkövetően a
he|yzet még kritikusabb lett.
Hess Pál nem akart együttrnűködni a
Szá|asi-rezsim hivatalnokaival, ezért december
1-j én,kérésére,
ny'ugdíjazták. ^ háborus fro! tvonal ekkor már vészesenmegközelítette Uipestet. Hess Pál, hogy feleségétés önmagát
biztonságban tudja, elmenekiilt a városból. A
harcok még javában dúltak Nyugat-Magyarországon, mikor városunkban r.r'árújraindult a
politikai élet. Ekkor vette át a polgármesteri
tisztséget Sza|ay Sándor' bár az is felmerült,
hogy Hess Pál térjenvissza hivatalába.
Erre azonban nem kertilt sor. Az Ujpesti
Rendőrkapitányság Politikai Nyomozó Cso-
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portia izsgá|atotindított ellene, hogy fe|tárja a
háborús időszakban végzett tevékenységét.
1945 nyarán a Budapesti Népügyészségvádirataa|apjántárgyalásttartottakU jpesten,,népellenes bűntett miatt dr. Hess Pál ellen indított
bűnügyben''. A per során a népbírák mindent
megtettekazért,hogybizonytsák:apolgármesteÍ ))a számára e\őírt ténykedésttúlhaladva''
követett e| azi|dözömek szabadságát, tesi épségétvagy vagyonát veszé|yeztető cselekedeteket. A legsúlyosabbvádpont arra a rendeletre
utalt, amit a polgármester |942. június 17-én
írt a|á, és amely korlátozta a zsidő származásíl
állampolgárok tejlrez jutását. A zsidóság akkor
panaszt emelt a belügyninisztériumnál, íW ^
rendeletet három nap múlr,aússzavonták' Hess
Pá| a tárgyalás során védekezéstilelmondta,
hogy az alispán határozott utasítására írta a|á a
rendeletet, és nagyon örült, mikor hatályon
kívtil helyezlrette. A per során meghallgattak
tanúkat is. Kelemen G.v'ula szociáldemokrata
politikus a bírőság e|őtt így nyilatkozott Hess
Pálrói:,,Pártszempontból a legkorrektebb rnagat^rtásttanúsította t..']. A Sztójay-kormány
alatti magatartasával elégedetlenvoltam, és ez
ügyben jártam is nála. Hősi gesztusokat ugyan
nem vártrrnk a vádlottól, de többet lehetett vo]na tenni annáI, amit tett.'' A többi tanú vallomása is azt sugallta,hogy Hess jó szándékú,de
kritikus helyzetekben hezitá|ó, az eseményekkel sodródó polgármester volt' Sas Elemér belüg1rrninisztériumi tisztviselő szerint,,még egy
erősebb egyéniségsem tudott volnaitéz Endre
Lász|ő terrorisztikus fellépéseellen cselekedni''.
A népbíróság végtll folytatólagosan elkövetett,,népellenes bűntett'' miatt 10 hónapi
börtönbüntetésre és,hivatalvesztésre íté|teaz
egykori polgármestert. Ny'ugd íját megvonták,
de felesége megtarthatta ny'ugdíjjogosultsását.
Hess Pál a börtönbüntetését letöltötte.
Magára maradt feleségénekel kellett hag1mia
otthonukat, házukba pár év múlva Lenkei
be. Az asszon)'t
Lász|ó tanácselnök költözött
jószíví3,szomszédok fogadták be, az egytk
szemközti lakőház alagsori lakásában kapott
menedéket. Hess Pál szabadl|ását követően
szintén itt lakott. Ujp"'t egykori első embere
teljes visszavonultságban élt. Még megélte,
hogy városa elvesztette önáIlőságát. 19 52 -ben
hunyt el"
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Tamósi, Kossuth Lajos tér korabeli képnlapon

Tamási, ahol Hess Pál született, Tolna meg'ye északnyugati részén,a Koppány
folyó
mentén kialakult
dombvidék települése. Nevét védőszentjérő|, Krisztus kétkedő tanítványáró| kapta. A római korból is találtak a
kozelben szobortöredékeket, de a falut csak
egy 13 5 1-b ő| származő oklevél említi e|őször,
Ieíwa, hogy királyi vár á|lt itt. 1339-ben
Károly Róbert a Kőszegieknek adta a birtokot, őket követte a Tamási család I444-is
tartó uralma.
A gyakori tulajdonosváltást követően
a török kezére jutott település szinte elnéptelenedett. A kuruc időkben aváratBéri
Balogh Adám brigadéros védte. A szabadságharcot követően a vár a magyarországi
erősségek sorsára jutott, lebontoiiák. Köváit a környék építkezéseinélhaszná|ták Íe|.
Részben beépültek az Esterházy csa|ád itt
emelt kastélyába is. A Miklósvárként is
említett vadász|ak ma a település legjelenKitekintés

tősebb műemléke. Mai formáját 18l9-ben
nyerte el.
Tamási a 20. század elején még csak
nagykózség volt, minte gy ötezer lakossal. Játási szolgabírói hivata|, kozjegyzőség és járásbíróság emeiték a környék regionális
székhelyének rangsára. Központja, a Kossuth
Lajos tér, emeletes épületével, fasorával,
kotzózó polgáraival már kisvárosias' kiilsőt
kölcsönzött
a településnek, még akkor is, ha
a százade|eii képeslap még földes főutcát
mutat.
Az igazi lendüIetet a település fejlődésének a termálfiirdő megnyitásahozta 1973ban. Az itt ta|áIt,52 fokos gyógy,víz jelentős
idegenforgalmi vonzerőt je|ent. Ma Tamási
mintegy tízezres, városi rangú település. A
környék híres vadászterület. Az itteni dámvad áI|omány szigorúan védett, a szatyas
mint jelkép a város címerébenis szerepel. A
közeli Koppány-völgyi
Pacsmagi halastavakat a nemzetközi természetvédelem felvette
a védettvizes é|őhelvek listáiára. !
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,,.. .!átsző|ag szegénY,de beliilről
a leggazdagabb életet élhettem''
Dr. Gyökössy Endre lelkészúr
özvegye, Ruck Reinhild nem
Mag5rarországonszületett, házasságarévéntelepedettitt le.
Jelenleg is közttink é1,lelki

gondozást végez, fér1ehagyatékát rendezi sajtő a|á, könywfordításokon dolgozik éstanít.
- Kérem, mond,ja el, bogtan ismerkedtek
meg, hogt sziiletett az elbattírozós, hog1telhagja
szillőfiildjét?
_ A férjem könyweiben nagyon, sok
mindent leírt megismerkedésünkről. Edesapám Bázelben egyetemi tanár, ismert nemze*őzi jogász volt. Hárman voltunk lányok a
családban, ikerteswérem ésnálunk három évvel fiatalabb húgom. Egyetemre jártam abban

az 50, hózasságiéofordulón
Ruck Reinhild ésférje
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az időben, tulajdonképpen oroszt akartam tanulni, mert nag'yon szerettem Dosztojevszkijt,
s eredetiben szerettem volna olvasni. Találtam
is egy kisebb csoportot. Háborus idők jártak,
1940-ben Németország háboruban állt. SzerencséreSvájc teljesen kimaradt ebből, harcok
egyáIta|án nem voltak'
_ I,{ent,is lehetettéreznia nehézidőket?
- Dehog1mem! Sőt nagyon féltünt' hogy
oda is elér, hiszen a Vonat olaszországot rajtunk keresztül kötette össze Németországga|.
Elsötétítés, élelmiszerjegyek nálunk is voltak.
Minden parkban krumplit, zöldséget vetettek,
nagyon igyáztak, hogy az ország lehetőleg
minél kevésbékárosodjék. Sokat spóroltunk,
jól meg is tanultam' mert világ életembenbeosztással éltem. Visszatérve az e1yetemÍe,
nemcsak oroszt akartam tanulni, pianista szerettem volna lenni. Zongoraőrákat vettem' és
szépm(tvészetettanultam az egyetemen. 18
évesena teljes napom olvasással, zenegyakorlással telt, gyönyöríí időszak volt. Egy lelkésznek készúIőfiatalember mindig hazaakart
kísérni a tanítási őrák után. Nem tetszett nekem, udvariasan elhárítottam közeledését nem' nem köszönöm
'zépen|' I{em akartam
vele megismerkedni. O persze nem tágított,
így megkértem eg.yidősebb kolléganőmet,kisérjen mindennap a kisvonathoz, mely haza_
vim. Az otthonunk akkor még nem tartozott
Báze|hez. Kis faluban éltiink, hatalmas parkban|évő kétemeletes házban.Egyszer egy évben mindig báIt rendeztek az eryetemen.
Soha nem szerettem táncolni, nem is tudtam.
Gyerekkoromban édesanyámbeiratott minket
ritmikus táncra, nagyon szeretcem' ikertestvérem viszont nem. Egy darabig egyedül mászkáltam az őráWa, de idővel abbahagytam.
Egyetemistaként viszont nem jártam sehová
szőrakozni, Legfeljebb eg'yszer-e8.yszeÍ aZ
operába, de főleg koncertre, aztis ritkán, meft
egésznap el voltam foglalva. I94I 1anuárjában
jött az egyetemi bál' akkor majd biztos táncol-
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nom kell! Elmentem tánciskolába, mint az
első bálom előtt, hogy mégis tudjak pár lépést
tenni. Fel kellett úiítanom emlékeimben a korábban tanultakat. Nern szerett em,hahozzámérnek, húznak-vonnak. Abban biztos voltam,
hogy felkérnek, mert édesapám ismert ember
vo|t, így nem hagyhattak ki. Ikerteswérem feketehajú' gyönyöríí szép |ány volt, vitték is
táncolni rögtön. Nyugodtan ültem, engem
békénhag1rrrak'úgyis őt viszik, hála Istennek,
nekem nem kell menni! N"gy csodálkozásomra igen szép úriember jött az aszta|tn|dloz, és
elég idegenes kiejtéssel kérte édesapámat,
elvihet-e táncolni. Soha életemben nem láttam' nem tudtam kicsoda. Édesapám megkér.
dezte, Bázelben lakik-e, egyetemre jár-e? Igen,
vá|aszo|ta, s nekem menni kellett. Röstön
mondtam, hogy csalódni fog, nem tudok*táncolni. Nem baj, ő jól tud, majd segít nekem.
Igy is lett. IJtána nem engedte, hogy mások
felkérjenek. Bárki közeledett, rögtön ott termett' és felkért. Kérdeztem' nem unia méq a
botladozásaimat? Szép fiatalember iolt, i[az
én sem voltam csúnyább... Teswéremtől eltérően szőke hajű,, de őt annyira körülrajongták, hogy én nem is gondoltam, hogy valaki
rám is szemet vethet. Másnap reggel korán
egy óriási csokor rőzsáthoztak, a|lsér6 cédulán táncosom a|áírásaállt: Endre Gyökössy. A
teswérem felháborodott; micsoda dolog, neked ktildenek virágot, s nem nekem?l Nevettem, bocsáss m€ $ l nem tehetek rólal Csodálkoztam én is, miért kiild virágot, mikor olyan
rosszul táncoltam. Aztán megint jöttek a hétköznapok, s ő az eg5retemelőttvártrám'M"gköszöntem
a rőzsákat, megkérdezte, hazakísérhet-e?Mondtam, hogy a kolléganőmmel
szoktam menni. Nem baj, válaszo|ta, akkor
hárman megyünk. Séta közben elmesélte,
ho gy lelkész, pszicho|őgi át tanul itt B áze|b en,
mert Magyarországon ilyen nincs. Jól beszélt
németiil, kisfiú kora óta édesapjaminden nyáron Ausztriába kiildte nyaralni ismerősökhöz,
így tanulta ,a nyelvet. Edesapja, Gyökössy
András a MAV igazgatőhe|yettese volt. Sokat
ütazott, s így sok ismerősre tett szert. Endre
mindig megvárt, így többször találkoztunk.
Egy alkalommal óvatosan, csak karolva átölelt.
Mikor hazaéÍtem,a testvérem megsegyezte,te
valaki megölelt téged!Honnan gondolod? Látom a bundádról. Lévénianuár, olcsó macskaInte(ú

bundában jártam, nag'yon hullott a szőre.
Endrévei is ez történt, a diákotthonban a szobatársa kérdezte őt (éppen az, a|<tkorábban
haza akart kísérni):,,Te kivel voltál? Macskás
a fekete kabátod'''
_ Á beszélgetésből
bózasság lett, de gondolom nem aolt egszeríí kiilfrldi fiatalemberbez
feleségil rnenni.

I94l-ben a csúcspontján
tartott aháborí. V árható volt,
bogy Endrét |taza hívják.
Edesapám tudott rő|a, hogy
taláIkozgatlÉ, .gy alkalom-

mal meghívta estélytinkÍe.Ugy gondolta, mivel nincs körulotem a Zongotatanáron kívül
egy fiatalember sem, akkor legalább őt hívjuk
meg. Ekkor már missziós házban lakott, mert
a diákotthont nem tudták fíiteni, nem volt
szén.Később írásaiban is megemlékezeftrő|a,
hogy nagyon sokat tanult az ott é|ő öreg miszszionáriusoktól. Tehát meghír,tuk, nem tudta
hor'á jön, nem tudott rólam semmit, édesapám
foglalkozását sem ismerte, csakazt, hogy professzor. Csengetett, én engedtem be, hosszú
útvezetett aháztóI a kapuig. Szépnagykovácsoltvas kapu volt, kinyitottam s megkérdezte:
_ Magát is meghír,ták? Nem _ mondtam _ itt
lakom. Később mesélte, hogy akkor nag'yon
megszeppent, Úristen hová csöppenteÍn gondolta _ ezekgazdag emberek, e|d<oraházban laknak. Edesanyámnak nag.yon tetszett'
mert csinos volt, jól iáncolt' ,,"í"tt" a zenét,a
könyveket, s ná|a ez je|entőséggelbírt. Sejtette,
hogy okos, hiszen magyarként tanult nálunk
pszichológiát. Elhatározta, akkor is meghívjuk,
ha nincs nagy társaság, mert meg akarta őt
jobban ismerni. Legközelebb már Bandi sem
volt annyira megilletődve. A nappalinkban
gramofon á1|t, én csak Wagnert hallgattam
rajta, de édesanyám feltett egy tánc|emezt, s
mondta hallja, hogy Bandi szeret táncolni' o
rögtön fel is kérte édesanyámat, aki nagyon
örült, mert nemcsak én nem szerettem a táncolást, hanem édesapámsem. Nagyon szépen
táncoltak együtt, mi édesapámmal pedig örültünk, hogy nekiink nem kell. Bandim Íe|bátorodott, a tánc után bekopogott édesapám
dolgozószobájába, s mondta: _ Professzor úr a
|ányakezét kérem, feleségül szeretném venni!
Edesapámnak elakadt a szava: Annyira jőban
vannak a lányomma|? Azthiszem igen - felelte
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Bandi, - de legelőször azt Szereblém tudni,
hogy professzor úr hajlandó-e egyáItalánfoglalkozni,a gondolattal, hogy hozzám adja a
|ányát. Edesapám nem utasította el egyértelmííen,Bandi boldoganvette tudomásul, hiszen
remélni sem merte' hogy egyáltalán elengednek-e háborus övezetbe. Később szüleim megbeszélték a kérdést, támogatták ügyünket.
Édesanyám nagymultú missziós cialádbót
származott, ükapárnat a német császár ésViktória királynő nevezte ki jeruzsálemi püspökké' AnyukámBázeL mellett egy missziós telepen született és nevelkedett, kiildetésként
fogta fel aházasságomat' s ráadásul a családból
sokan sokkal messzebbre,példáulMozambikba
kerültek. -.Magyarország mégsem Afrika _
mondták. Edesapám féltett, már akkor megmondta, hogy Hitler eIÍogsaveszítenia háborút, gondolta, nehéz idők következnek olyan
országban, amelyik a németekkel tart. Előre
mindent megmondott' milyen sors vár ránk
politikailag ' Igaza lett, de mi döntöttünk,
márciusban e|jegyzést,júliusban eshivőt tartoffirnk.
_ Gondolorn bíborús időkben az utazrís
sem lehetett egtszeríí.
- Holmijaimat nag.y hajókofferbe csomagoltuk, mellyel együtt utaztunk, föladni
már nem lehetett, nem jártak rendszeresen a
vonatok. Az Anschluss Ausztriában is rettenetes állapotokat teremtett, élelem sem volt
e|ég.Az ánltazás idejére - két napra - élelmiszerjegyeket kaptunk, mielőtt átszá||rlnk a
mawar vonatra' odaadtuk egy bécsi taxisofőrnek. Bandi biztatott, meglátod, Magyarország
nem ilyen szomorú és sötét. Hittem is, meg
nem is. Nem tudom elmondani a meglepetést,
amí a határra érkezéskorvárt. Sütött a nap'
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lányok kenyeret, tejet, nyújszépen öltözött
tottak fel szegény utasoknak. S akkor fe|száI|t
hozzánk az apősom, nary csokor virágga| a
kezében, s kezet csókolt nekem. Még az éIetemben soha nem csókolt nekem kezet senki!
Nálunk nem is volt szokás. Azonnal átszáIIíttatott bennünket egy szalonkocsiba. Neki
mint a MAv ig^,gató irelyettesénekhivatalból
járt l|yen. Na, ez tényleg szalonkocsi voltl
Bársonyülésekkel, gyönyörűen feltálalva minden jó' mert a magyarok.mindig nrdtak ilyen
csuda dolgokat csinálni. Ugy éÍeztemmagam'
mint Alice Csodaországban.
_ Megérkezetta fiatalasszzny az aj bazíba, milyenfogadtatás alílta? Hog teltek a hétköznapok?
_ Az anyósom drága, aranyos aSSZony
volt, de nagy gondot okozott neki, hogy nem
tudott némettil. Persze akkor ezt még nem
tudtam. Vis zont e|őr ekészültem,mégSvájcban
vettem német-magyar szőtárt, s ab'bólpróbáltam magyarul levelet írni. Akkor is, ha nem
tudtam a nyelwant. Bandit kértem, hogy az
áIta|am összeválogatott szavakbó| írion valamit, édesanyja lássa az igyekezetemet. Első
este, miután mi lefektidtünk, gírt egy kicsit a
konyhában. A'házvezetőnő megkérdezte, mi a
baj. Anyósom elpanaszolta, nagyon helyes ez a
fiatalasszony, de még beszélni sern tudok vele.
Szegény fiatalasszony - sa1ná|kozott a |ány _
még magyarul sem tud! Másfe|ő| az összes
palotai lány Bandirz várt' Mondanom sem
kell, hogy utáltak. Később Bandival levélben is
tudatták, nem szép tőle, hogy neki már nem
elég jók a magyaÍ lányok' 28 éveskoráig itthon nem talá|ta meg, akit várt, nekem sem
volt kapcsolatom, szővaI Isten akarata volt,
hogy eg'1,rnásrata|á|junk. Később mesélte el,
hogy mikor először|átottaz egyetemen, szépmí3vészetelóadáson, egy |ámpa a|att írtam
valamit, akkor mondta magában: Ez|esz a Íeleségem! Nem tudta, ki vagyok' mit keresek
ott' Semmit nem tudott, de az első pillantásra
mindent! Visszatérve a csa|ádta,
eldöntött
eLőszor anyósoméknál laktunk Palotán, az
egyik szobát kaptuk meg. Nagyon igyekeztem
mindent megtenni, hogy elnyerjem kedves
anyósom Szeretetét.Mielőtt Íérihezmentem'
főzőtanfo|yamra is beiratkoztam Bázelben.
Csodálatos h a|akat,pástétomokatkészítettiink,
de olyat egyetlen eryszeÍ sem főztem soha. A
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konyhában anyósom mellé álltam egy fiizettel
a kezemben, és néztem. mit csinál, s folyton
aztkérdeztem, hogy |rvják ezt vagy azt, allrrjt
haszná|,így tanultam beszélni ésÍőzni egyszeÍ_
re' Emellett apósomtól naponta két órás
nyelvleckét vettem' S ma8'yar regényeket kaptam olvasni. Nehéz volt, de átrágtam mágam
rajtuk.
_ Gytinyi)r,ííen
beszélReini néni magtarul.
A hóboninak sajnos még nern aolt uége,toalíbbi
sok m egrtízkődtatrÍst
bozott.

meg kell tanulnom, segítenem kell a férjemnek. 1945-ben kezdtük e| az Ati|a utcai istentiszteleti helyiség épitését,
két évig tartott. A
palotai házat a háboru után el kellett adnunk,
mert apósom nyugdíját elvették,kitelepítették
őket _ szerencséreBandi jó kapcsolatai révén
Szarvasra, rokonhoz kerülhettek. A ház árát
feléltékszegények.Apósom halá|aután férjem
édesanyja visszaköltözött
hozzánk Ujpestre,
átadtallnnel<laz egészháztaÍtást,ő osztotta be
apénztis. Soha egyhangos szó nemvoltköz_ Azt mondták, jobb Budán tünk' A gyerekek is boldogan fogadták, ilyen
lenni, ha jönnek bombázások. nag)iTnamanincs több, mondták. Ma is, ha felBandi )ő baÁt1a,Joó Sándor merül a neve' mindenkinek ragyog a szeme.
lelkész,szeÍzettegy hív,ócsalá- Egy kis félreértésaz e|ső gyerek születéseután
dot, nagy nehezen odaköltözvolt csak koztünk. A házasság előtt, minden
ttink. Férjem mint lelkész,minden nap Úeshetőségre, b abatanfo|yamra is b eiratkoztam
pestre jött. Mikor már csak egy híd állt, mert
Svájcban. Ugy tanítottak, hogy hagyjuk a baá többit felrobbantották a németek, aztmondbát sírni, nem árt neki. Először 3 óránként,
tam: tovább nem maradok ott. Visszaiövök
majd 6 őránkét lehet csak etemi _ később már
Újp".t,., nem akarok kiilön lenni a Íérjemtő|. én sem csináltam így, de e|őször.", A kislányt
Szereztem eg'y rossz stráfkocsit, s azza| jötlefektettiik a harmadik szobába, ő bő gött éjje|,
tünk vissza a gyerekekkel. A nagy koffer ott
mi meg aludtunk, de a nagyszülők persze sajmaradt éselveszett. S lekc;ltözttlnk a szomszéd
ná|ták őt. Nem sző|tak, de én sem mertem
házpincéjébe.Úgy gondoltam, hamár idejötsz6|ni, hogy a pő|yában (mert olyat sem láttem, csak ővele, Bandival akarok lenni. Férjem
tam addig) még a lábát sem tudja mozgatni
volt életem cé|ja, a gyerekek ráadás, Isten
szegény,Szóval tanultam folyamatosan. A máajándéka,de ő az e|ső. 1945 januárban német sik négy babáva| már nem is ragaszkodtam én
nevem miatt majdnem elvittek, ha csöngettek,
Sem a kottához. A növekvő gyerekek sok öröfelrohantam a padlásra a jéghidegben,állapomet ésszeretetetjelentettek nekiink.
_ Szaaaiből úgt érzem,a szenaedés
tosan. Betegen született kislányom rövid ideig
mellett
élt. Senki nem értette, hosy miért nem menjutott örtjm is,
_ Igen, ezértbá|ás is vagyok a sok jó batem a n}'ugalmas Svájcba, mikor a háború alatt
vagy I956-ban ki is mehettem volna, merr
rátnakós azért,hogy öt gyermektink koztil két
szüleim híwak Bandival együtt, állása is lett
lányom életben maradt. Azonban a politika is
volna. Maradtunk, mert tudtam, hogy Bandi
mindig beleszólt egy lelkész életébe.Férjem
ott nem lehet boldo g. Izig-vérie magyar volt,
nem volt békepap, ami azt jelentette, hogy a
magyarokhoz szokott, szeretet vette korül, s
legkisebb állami támogatást kapta a Lelkészenélktil nem tudott vo|na |étezni. Most már
fizetéssel.Ezért nekem kellett munkát keresni,
elmondhatom, testvéreimhez képest ta|án Iáta svájci nagykövetségen kaptam állást, ktilönszóIag szegény, de beiülről a |eggazdagabb
ben egész egyszerűen nem tudtunk volna
életetélhettem.
megélni. Huszonkét évig dolgoztam ott reggel
_ Mi tö?-ténta bóboni uttín?
nyolctól délután ötig. Alkalmazkodnom kellett
_ 1942 -ben fér1emmegbízástkapott Raegy tökéletesen más környezethez' Nem volt
vaszLász|ő piispökől az Ujpest-Ujvárosi gyükönnyíí, de érdekes és tanulságos. onállóvá
lekezet vezetésére.Az Ítjgry|ekezettel semmit
tett. MoSt az éIetemet végiggondolva, úgy
nem kapott, csak egy kis irodát éspár széket. érzem, ami csak szép ésjó volt az életemben,
Parókia sem r,.olt, így |akást kellett bérelnünk.
az az én szerető Istenem és férjem által jutott
Házakná| tartottuk az e|ső istentiszteleteket,
nekem. Fő célom azvo|t,hogy igazihívő társa
bibliaórákat. Ilyet sem láttam még Svájcban,
legyek a férjemnek, hogy megfeleljek neki
de tudtam, hogy nekem, mint papnénakezt is
mindenben, hogy hátteret biztosítsak neki. Ü
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Kiadványok Uipestről
Az Ujpesti Városnapokra megjelent kötet
YOLTEGYSZER
e|ső írása térképelemBGYVÁRos''.
zésekrévénmutatia be
Lrl|!s f leLaFr*5 tPsrET!1
IJjpest utcaszerkezetének alakulását. A
szerzőka továbbiakban
Ujpest első épületeirő|
és azohőI a míitárJ gyakró| adnak értékes
információkat, amelyek me ghatátozóak voltak
a várossá alakulásban, a mindennapi mííködésben. Ezek kózé tartozjk - többek között - az
Ister Vízművek ésa viztororry, az észal<l
összekötő vasúti híd, az Iswántelki Főműhely stb. A
tizenhét írást tarta|mazó könw.a az lJipesti
onkormányz at táÍnog^tásáva|, Kos,oÁ. Kiadó gondozásában jelent. A kötetet térképmelléldet éStenTnont ázs esészítiki.
l!?1}Y1 -lÁNo5
l!trNYl!É i(oNeÁp G'?í'.,r
gllJa
{li.A!

,,Amikor az ember egy
ismeretlen
városba ér1I
lryl
kezik [...], a szobrok,
s z o r J n {l,lr r
tl
emléktáblákmár sejte** * I tik kiket tisztelnek itt,
| | ,,.,",-,1''ttu,
lJPt:\tt\ f I
I I
f I
!t
kiknek az em|ékétőrzik |.'.] az itt lakók'' írja
bevezetőjében
Kadlecovits céza,I)ipest díszpoLgára,aköl
I tetírőia ésösszeállítóIrásáből
kiderül
többek közőtt, hogy a
1a,
legrégebbi,ma is léte2ő határkeresztet 1815ben a Görgey ésErkel utca Sarkán, míg az első
koztéri szobrot 1885-ben a Baross utcaiJézus
Szíve templom kertjében á||ították a település
|akői, Az Ujpesti Városvédő Egyesület által
második, bővített kiadásban megjelentetett
kötet fotókon, szöveges leírásban is bemutatja
a település ma is látható, illetve lebontott vagy
eltíínt szobrait ésemléktábláit.
A könyvek megvásárolhatók az Újpesti
Helytörténeti Gyííjteményben(Bp. rV. Berda

boltját. Ujpest új konyvüzletétFejtő Ferenc
tőrténészről,publicistáról neveztékel.
Szőnvi-kiállítás
Szőnyi Iswán festményeibő|nyí|ik kiállítás
augusztus28-án 18 órakor az Ujpest Galériában. A tárlaton olyan képeketis bemutatnak az újpesti születésűÍestőtőI,amelyeket
mégsehol nem láthatott a nagyközónség,
Emléktábla és,,Eőtét program''
Az Ujpesti Városnapok keretébenaugusztus
Kör emlék29-én,10órakor aKőzmíivelődési
táb|át avat a Yárosháza homlokzatán. L&y
Izsá|a.nk, a település első bírájának domborSchrammelImre, Kossuth-díjaskeramimí3vét
krrs, szobrá szmíjvészkészítette.Avatób eszédet
mond dr. Kőrös András, az Újpesti KözmíivelődésiKör üg1wivője.
Lz avatásután kerül sor a ',Főtérprogram'' II.
ütemének iinnepélyesmegnyitására, az eIső
burkolókövek elhelyezésére.
A Kulturális orökség Napjai,
Szeptember 19-énés 20.án Qpesten négy
helyszínenvárják az érdekJődőket.Az Ujpesti
FőplébániaTemplom (Szent Iswán tér 13.)
szeptember20-án I2-I8 óráig (1ó.30-tól a
Made In Brass rézfívősegyütteskoncertjével),
^, Ú ip"'tBelsővárosi Református Egyházkőzség(Szent István tér24.) szeptember20-án
11.30-18őráig $4 és17 őrakorrövid orgonakoncerttel),az lJjpesti Zsidő Hitközség zsinag6gája (Berzeiczy u. 8.) Szeptember20-án
10-18-ig fogad1aa |átogatókat.Mindhárom
templombanvezetésis kérhető.
A Kozma Lajos Faipari Szaközépiskolában
(Deák F. u. 40.) szeptemberI9-énés20-án,
10- 18 óráig szakmatörténetikiállítás |átható'

J. u.a8.)

Értesítő avttíghálőn
Olvasóink néhányhónapjaaz fW[W-en is reg1sztrá|hatják'hogy ismerik kiadványrrnkat'
Ke4tik, hogy a lap rendszeresolvasói jelöljék
be ,,ismerősként''az Ujpesti Hel1történeti
Ertesítőt!

Fejtő Ferenc könywesbolt
Július 23-án, a Bocskai utca 26. szánr'a|att
tinnepélyeskeretek között avattákfel a Kossuth Kiadó Zrt. ésa Libro Trade Kft. könywes-

az l.,4.,6.,7., 12.,15.,
számunkban
Szeptemberi
t7. ésa 19. oldalonlátható fotókat az {JjpestiHel1történetiGyűjteménybocsátottarendelkezésünkre.
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Helytijrtóneti bír"ek

