Nyolcvan év:hét évnzed,a
20. századból, meg egy a
21-dikből. E*1n adatotta
w|ágr asző|ő talá|mánynak,
amelyneklJjpestről kiáradó fényea rőzsadombi villákba éppúgybevilágított,mint
a manhattanifelhőkarcolók kirakatamögé.
A munkábőIhazatérő tokiói hivatalnok, a
ztirichi bankár, avácípüspök, vagya stockholmi győgyszerészesténkéntkattintott
esyet a fali kapcsolón, és otthona megtelt
világossággal.Az üvegbúrába zártkriptongáz színtelenülésszagtalanul szo|gá|taa
ciw|lzáciőt. Az izző tetején aruÍlybetíík
hirdettéka márka nevét:Tungsram.
100wattos égőtmamár csak a}díiszala Műzeumban látni. Hamarosan meg-;aJ'

sztintetika óO.ast,a 40-estés25.öst is. A
kripton kicsit lassabbantűnik el, mint a
kámfor. odavan immár a ,,körte'' is, maholnap elveszíti metaforikus jelentését.
Pár évmúivacsak a nagypapákmesélnek
arrőI, hogy valaha nem halogón fénycsöveket, hanem a szemnek sokkal kellemevillanykörtét csavartaka csillár
sebb fényíí
fog|a|atába,
A hőskornak vége.A Tungsram viIágszabadalmánaknyolcvan, a gyár önálló
laboratóriumának harminc, Bródy Imre
fizikusnak öwenöt év iutott. I944-ben _
mentességeellenére- önkónt csatlakozott
elhurcolt családjához.A kriptotgázzal tóIsoha nem jött vissza a
tótt égő Íe|aItalá|ója
sötétségből. tr RojkőAnnamória

Yilágraszőlő túálrnányokvegykonyháia...
ég
,,I92 I -benaz ipari tevékenys
és termékfejlesztés
támogatására létrehozzák az izzó |utatő
laboratóriumát, az európai furíí
Pfeiffer Ignác műegyetemi
tanát vezetésével.EttőI az időtő| kezdve
múszaki tudós gárda dolgozik itt, olyanok,
mint Bródy Imre, Millner Tivadar, Winter
Ernő, Turi Pál, Selényi Pá|, Bay Zo|tán és
sokan mások. 1924-tő| kísérleti gépgyáttás
indul, hogy a Tungsram fényforrásokat,
Tungsram-gépekená||ítsák e|ő. 1930-ban
Bródy Imre találmányát, a krypton töltésíí
izvó|ámpákat is gyártani kezdi a Tungsram.''
(Ujpest,1987.október)
,,[Gábor Dénes]Magyatországon elsőnek a Tungsram kutatóintézetébendo|goző
BudincsevitsAndorral vette fel a kapcsolatot,
hiszen ő is lámpák tökéletesítésével
foglalkozott. Ata|á|kozójukona cégnevében
megjelent
SelényiPál örömmel közölhette veliik, hogy a
v ezérigazgatófi zetésnélkiili vendégkutatóként
engedéIyezi
Gábor Déneslaboratóriumi munkáját, haszná|haga a vá|Ia|at eszkózeit, Ío|ytathatjakutatásait,konzultálhat a kollégákkal,
így Budincsevitssel,Bródy Imrével ésVészi
Gáborral is.
Ha csakugyan sikerül működő pIazma|ámpát létrehoznia, a vezérigazgatő hajlandő
tárgya|ni vele a taláLmány gyártásárőL, Badincsevits elkészítettea nary elektronemiszsziőji:' oxidkatódot és segített kidolgozni a
p|azma|ámpa gyáttástechno|őg7áját.'' (www.
feltalaloink.hu)
,,I936-banAschner Lipót, az Egyesült
Izző vezétigazgatójameghír,ta |Bay Zoltánt]
az ország első ipari kutatólaboratóriumának
(Magyar Krónika, 200ó. július4.)
az éIére.,,
,,1937-ben Magyarországon e|őszór
sikerii] állóképközvetítéskét helyiségközött
a Tungsram-nál, ami a te|evtzió technikai
kezdetét jelenti, és a magyar te|evíziőzás
fejlődését indítja meg.'' (Ujpest, 1987.
okóber)
,,A tegnapi hivatalos lapban jelent meg
akotmányzó rendelete,amellyel dr.Bay Zo|tánt az Egyesült IzzőIámpagyár ésVillamos-

uimsr:

sági Rt. kutatólaboratőúumának igazgatőját
a múegyetem gépészmérnöki osztáIyának
atomfizikai tanszékéreegyetemi nyilvános
rendestanárcá[...]kinevezte.''(Jjpest, 1938.
augusztus10.)
,,A' gyár vl|ágra szó|ő tudományos
szenzáciő színhelyevo|t 1946. Íebruár6-án:
in került sor Bay Zo|tán fizikus, a kutatólaboratórium vezetőie sikeres kísérletére,
amelybenradarvisszhangotfogott fel a HoldróI az üzembenkészített
lokátorral [...]''(tleti
Yl|ággazdaság, 2005. március 25.)
,,trttéggyermekkéntébredt fel benne
[BayZo|tánbanfaz égboltrafeltekinwe a v ágy:
>>megtapogatni<<
a Holdat. Ennek az á|ornnak
va|őra váItásáhozvezettek a második w|ágháború alatt titokban megkezdett radarkísérletek, amelyeknekcéljaaz ellenségesrepülőgépek felderítésére
szolgáló berendezés|oÍejlesztésevolt. A k,wá,Ióminőségű Tungsram
csövek továbbfejlesztéséve|
sikerült is olyan
berendezéstlétrehozni, amely alkalmasnak
|átszotta feladatra.A világháborúután a megszá||ő hadsereg azonban a már kész összeá||ítást leszereltette.A ma már közismert, akkor
forradalmianújötlet a jelismétlés
ésjelintegráció informatikai szemIé|etíi
módszere meghozta a sikert. Avá|takozvaa Holdra. illewe a
Hold mellé iránftott antennával végzettkisérletekvégénaz a hidrogén-coulombméter,
amelyik a Holdra sugárzott impulzusok után
volt bekapcsolva,több hidrogént fejlesztett,
mint a >>vak<<
kísérletekieleit észIelők.,,(Magyar Krónik a, 2O06.július
4.)
folytatódik
az 1941-ben
,,Í948-tő|
megkezdettkísérletiÍénycsőgyártás,
1948-tól
fénycsöveket a Tungsram tömeggyáttásszeríiená||íte|ő. t952-tő| megkezdődik a katód.
sugárcsövek és magnetronok gyártása a
Tungsram-nál. 1957-tő| megkezdődik a televíziős képcsőgyártási's, ami az l97a-es évek
elejéigfolytatódik''' (LJjpest,1987. október)
,,I969-ben a tórzsgyát kutató- ésfej|esztő t ész|egéhez
csatolták a Híradástechnikai Kutató IntézetetésTávközlési Kutató Intézetet.,,(Fleti Világ gazdaság,2005. március
25.) (osszeóllítona:
Szöllőry Marianne)
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Egy tudományos műhety Uipesten
A TtNGsRAIVt Kutató Intézet
189ó. augusztus1-jéna Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank
ésazBgger ésTsai névenbejegyzett cég megállapodása
a|apján létrejött az E,gyesült
Villanyossá giRt. azza|a cé||aI,hogy
az Edison
áIta| szabadalmaztatott szénszá|asizzó|ámpákat az osztrák-Magyar Monarchia országaiban elterjessze.
A céga pesti Huszár utcában
egy kis telepen kezdte tevékenységét,
ám a
kezdeti sikerek ésa növekvő igénymiatt nagyobb terüietre volt szükségük.1900. január
Z8-ánKárolyi Lász|ó gÍőkő| (a mai területen)
13.500 négyszögölnyi telket vásároltak.A tervező munka azonnalmegkezdődött, és1901.
január 1-jénelinduihatott a termelés:naponta
10.000db szénszálas
izzó|ámpátgyártottak.A
gyár tetmékeitelsősorban ktilfoldon értékesítették'1902-benmár Japánbanis megjelen.
tek az újpesti izző|ámpák' A fény{orrásipar
fejlődése 1904.ben szenzáciős sikert hozott:
két magyarmérnök, a bécsiegyetem oktatói,
Just Sándor ésFlanaman Ferenc minőségben,
hatásfokbanésélettartamban
korszerííbbizzólámpákat állítottak e|ő. Lámpájuk izzószá|a
volframfémből készült, és fényhasznosítása
800 üzemóra után sem csökkent. Ezt a szabadalmat az újpesti gyár |<tzárólagosjogokkal
megvásárolta,ésl906-ban, a világon elsőként,

tömeggvártásba vette. Ezze| e|dő|t,hogy gyár
fő terméke azizzóIámpaIesz, ezérta cégnevét
Egyesült Izzó|ámpa ésVillamossági Részvénytár saságr a v á|toztatta,
Ekkor ismerte ÍeI a gyár igazgatősága
éstrrlajdonosi testtilete amíiszaki fejlesztésjelentős égét.Elhatár o zták a Kutató L aboratóri unr felállítását, Ezt rógzíti egy májusi igazgatósági n|és jegyzőkönyve: ,,kémikusokat kell
foglalkoztatrri, akik a volframlámpa-gyártás
ügyét az összes szabadalom ismeretében továbbfejlesztik, ésazIzző tészérea világpiacon
kedvező helyet biztosítanak,,. Az e|képze|és
megvalósítása azI. világhábonr miatt is késedelmet szenvedett. A Kutató I'aboratórium
mielőbbi megszeÍvezését a legendás híríí
fuchner Lipót szorgalmazta, aki |92l-ben a
kereskedelmi igazgatő tisztségből lépett elő
vezéúgazgatóvá' Javaslatára _ a tulajdonosok
- 1,ó miilió korona ráfordítás.
egyetértéSével
sal működni kezdett a Kutató Laboratórium.
Ez a tudományos műhelyvoltMagyarországon
az e|ső ipari bázison szerveződött laboratórium, ahol a tudomány eredményei korszeríí
termékekben testesültek meg. A laboratórium
tévéna céga hazai tudományos kutatás centrumaként vi|ágszerte isnrertté lett. Hírnevét a
nagykristályos volfram-izzószá|, a kriptontöltésíő'
izzó|ámpa, a sikeres televíziós képán'itel

A Tangsram glárte lep madfuaíu latből
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kidolgozása és a Bay-féle Hold-radarnak köszönhette.
A laboratórium vezetésére Aschner
Pfeifer Ignác műegyetemitanártkérte fel, aki
I936-ig sikeresen vezette az intézmén}.t.A
r észvény,társaság igazgatósága elfo gadta Pfeifer javaslatát, miszerint a siker akkor érhető el,
ha tehetséges munkatársakat keresnek és alkalmaznak. Igy került azlzzőba Vidor Pá|, a
Műegyetem tanára, dr. Selényi Pál, aki a Tudományegyetem Fizika i Intézetébő| érkezett
ésdr' Bródy Imre, a göttingeni eg.yetemelméleti fizikusa, a Nobel-díjas Max Born korábbi
munkatársa. Világossá vált, hogy a vákuumtechnikai iparban nem csak kémikusokra, hanem fizikusokra is szükség van, akik a frz1ka
elméleti eredményeit ipari gyakorlatba átiiltetik. A kedvező feltételeket fuchner bőkezí3'
támogatása és a qrunkatársak nemzetközileg
elismert tudományos eredményei teremtették
meg.
Az Izzó intenzív fejlődésének motorja
a Kutató Laboratórium volt. Aschner Lipót
nem csak a kutató-fejlesztő munkát támogatta,
hanem felismerte, hogy az egyetemi oktatás
szírwanaIa alapvetően fontos feltétele a páIyakezdő szakemberek képzésének.Ezért L936
őszén a budapesti Műegyetemen kezdeményezte az Atomfrzikai Tanszék megszewezését,éserre a célra 300.000 pengős alapíwányt
tett. Közismert volt az, hogy a tanszék éIére
Bay Zo|tánt szemelte ki, akit Szegedrőlhívott
a Kutató Laboratórium vezetésére.Bay emellett fontos kísérleteket végzen. egy katonai
célű radat előáI|ításárais. fuchnernek köszönLtető az a nagyfolú szervezettség,ami azIzzőt
j ell eme zte ; itt. az a|apany ag-Inltatástól ke zdve
a termékfe;.lesztésén
át a gyártásig minden
kézben''
volt.
Saját
fg|esztésű és gyártásű,
,,eg:J
gépekkel á||ította elő termékeit, saját gyáraiban (a Tokodi Uveggyárban, a Miskolci Kriptongyárban) a szükséges alapanyagokat. A
húszas évek végén született meg a vállalat
több mint száz országrakttetjedő kereskedelmi háIőzata. h részvénytársaság kiilföldön
mííködő gyárai révén fontos szerepiője lett
a világ ipaúnak és kereskedelmének. A
Tungsram márka mindenütt ismert és elismert védjegy lett.
193 O-ban szenzáciős műszaki újdonságot jelentett a kriptontöltésű izző|ámpa sza-

badalmi bejelentése.Bródy Imre találmánya
terkitűnő fényhasznosítású
energiatakarékos,
mékvolt; a nagyközőnségnek193ó-ban a Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatták be. A
Kutató mérnökei á||andő figyelemmel kísérték a konkurencia eseményeit.Sokat utaztak
a ktilföldi gyárakba, kiilönösen széleskörű
alakuItki az amerikai General
együttrrriíködés
Electric-kel, Pfeifer Ignác ugyanis már 1932ben felhívtaa frqyelmet eg'yAmerikában járt
mérnök, Lendvai Dezső jeIzés&e.Eszetintaz
Allamokb an megkezdte diadalűgát a televíziőzás. Czukor Károly, a|<ta hazai elektroncsőgyár tás megtefemtőj e v o|t, azt j^vaso\ta,hogy
egy hilön laboratóriumot ahazai
létesítsenek
jlesztésére.J,avas|atáte1fogadták,
te|evíziőzásfe
ésÍ937márciusábanaz Ujpesti Uveggyár toelhelyeztékakísérletiadőá|Ioronyépületében
mást. |937. június ZI-én sikerült az egytk
szobábő| egy másik szobába slgározni egsr
ésa Tungsram márkaje|ét,a
Miki egér-képet
T betű képét.1938 tavaszán a Megyeri úti
UTE stadionból közvetítettékaz UTE-FTC
rangadót. A világháboru meghiúsítottaa toazIzző hadiüzem lett és
vábbi kísérleteteket,
kellett
elsősorbana hadiipari megrendeléseket
teljesíteni.Ezek kozül a legfontosabbaka radarkísérletekvoltak, amelyeket Bay Zo|tán
személyesenvezetett. Ez annytrafontos volt,
a katonai
hogy a csoport tagjaitmentesítették
szo|gá|attőL,ésa zsidő származásttmérnököket
kovető
az e|harco|ástól.A munka megkezdését
elhelye.
félévután, egy magas épijrlettetőzetén
sikerült 18 krn-en
zett berendezéssegítségével
át követni egy dunai uszá|yt, és 1943 nyarán
pedig bemértek egy katonai repülőgépet a

A l{utatő Laborahíriun épülete1936.ban
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Nagy-Kevély csúcsafelett. A háboru elérte
Magyar országot,az Izzó katonai parancsnoksága|ákerült. 1944.március 19-éna bevonuló
németcsapatokelhurcolták Aschner Lipótot,
a gyár irányítását Bay Zo|tán műszaki és
Jankovich Dénes gróf kereskedelmi igazgató
vette át.

1945" január 10-én '" Újp"'t." bevonuló szovjet csapatok katonai őrizet aiá he|ye,ztékagyárat. Közben a felrobbantott dunai
hidak roncsai miatt keletkezett jégdugó árvizet okozott, Újpest megyeri ,á,rosiés,ét benne az Izzőt is _ elborította a víz. A gyár
épületeit csak csónakkal lehetett megközelíteni. Március 28-án fegyveres orosz katonák
szá||ták meg a vállalatot ésmegkezdik a teljes
leszerelést.Május 15-éig a termelő gépek és
eszközök 96%-át elvitték. A háboru végén
készült jegyzőkőnyv szerint, 1938-as árakon
számiwa 11 millió dolláros kár keletkezem.
Bay Zo|tán magánlaboratóriuma ésfontos dokumentációk annak köszönhették a pusztítás
elkertilését,hogy a Szovjet Tudományos Akadémia - B"y nemzetközi hírére tekintettel katonai védelmet kért. A hatalmas veszteségek
ellenére megkezdőd ótt az éIetűjjászerv ezése.
Korábban néhány gépet és a|katrésztsikerült
aKőbányai Sörgyár pincéiben elrejteni, s ezeken a gépeken kezdődött el a termelés. A

háboru befejezése okafog5,ottá tette a katonai
radar-kísérleteket, Bay mégis úgy döntött,
hogy folpatja a megkezdett mrrnkát. 1946.
február 6-án a vtIágsajtő hírül adta: Ujpesten
sikerült a Holdról visszaverődő ultrarövid hulmegmérni a Hold-Föld tálámok segítségével
volságot. Ez a siker természetesennemcsak
Bay Zoltán érdeme volt, hanem munkatársai:
dr. Budincsevics Andor, Magő Kálmán, Horváth Lajos, rlr' Pap György ésdr. Simony1Károly is osztoztukaz elismerésben.
Időközben elkészült a gy6r tjjáépítésének terve. 1950-ben sikerült elérni termelési
mutatóban és létszámban az l939-es állapotokat. A hazai politikai vá|tozások az Egyesült
Izzőt is hátrányosan érintették.Me gke zdő dött
azá|Iamosítás.Minden száz{őné|több munkást
fo gIalkoztatő ü zeme t áll ami ke ze lésbe vontak.
1948 márciusában munkásigazgatót ne\,€ztek
ki és a gyár nevét is megváltoztatták, Ez a
helyzetmindössze egy hónapig tartott' ug.yanis a hatóságok felismerték, hogy az Izzó nyí|t
államosítása veszélÉe sodorta a ktilföldön
mííkö dő |eányvá|Ia|atokatéskere sked elmi fi ó kokat. Félő volt, hogy a volt szövetséges államok - immár magyaÍ állami tulajdonként a háborus károk fedezésérezfu aIá vehetik az
Izzó |ant|évőségeit.Április 29-én felmentették Beér Frigyes munkásigazgatőt, s ettől
kezdve a céget formailag részvénytársaság.
ként,belföldön pedig áilami vállalatként kezelték. Ez azt a furcsa hely'zetet eredményezte,
hogy ismertekvoltak a részvényesek,működött
az igazgatőtanács, évenkéntkészítettek mér-
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legbeszámo|őt, Iétezett a felügyelőbizottság,
de nem osztottak a részvényekután nyereséget. Megvo nták a vá|IaIatexportiogát, az ij'gyleteket az Elektroinrpex Külkereskedelmi Vállalat bonyolította'
1950-ben megalapították a Távközlési
Kutató Intézetet (TAKD' 1953-ban a Híradástechnikai Kutató Intézetet (HIKI) és
ezekbe olvasztották be azIzző úlágfuríí kutatási centrumát. A Kutatő vezető munkatársai
koztll tobbet áthe|yeztek az új intézménybe'
ezzel ryakorlatilag ellehetetlenítettéka TungsElkerü|t a gy árbő|
ram kutatási tevékenységét.
Millner Tivadar nemzetközi hírű volfram-kutatő, akadémikus, Szigeti György a vakuumtechnika tudósa, akadémikus, Winter Ernő, a
hazai elektroncső-gyártás elméleti megalapoző1a, akadémikus, mindhárman Kossuthdíjasok'
Nem lenne teljes a kép,ha nem említenénk meg néhány i|ághíríi tudós nevét, akik
munkásságukkal öregbítették a magyar fudomány é,sazIzző hírét.A teljességigénye nélkiil: Selényi Pál fizikus, akadémikus, az e|ektromos,,szé|kerék,, elméletének|<tdo|gozőja,
Czukor Károly mérnök, az elektroncső-gyár.
tás megalapozőja' Dallos György mérnök, a
televízió-technika kutatója, Perczel Aladár
mérnök' a gáztö|tésíí'izző|ámpák kutatója.
Az íj he|yzetben nem volt más lehetőség,minthogy létrejött azIzzó itj szewezete, a
Fejlesztési F őosztáIy, ahová átkerültek mindazok, akik korábban a Kutató munkatársai voltak.Ez jó döntés volt, mert nem csak a tehetségesemberek dolgozhattak tovább, de általuk
életbenmaradt a régs,,kutató szellem''. Munkájuk nyomán számos műszaki siker született,
mert a megváltozott körülmények, eg:yfajta
izolá|tság ellenére, a nyugati tanulmán1nrtak és
műszaki kapcsolatok hiányában is alkottak újat
ésmaradandót. Ilyen újdonság volt a fé|vezető
eszközök fejlesztése és gyártása' a te|evlziőképcsövek gyártása, a fénycsövek fejlesztéseés
gyártása. Rövid idő múlva megszűnt az elekroncső-fejlesztés és _gyártás, majd a képcsőgyfutas és az átszewezések végén a fé|veze(ó
eszközök gyártása is.
19ó0 után az egészTungsram átalakult.
Az á||amil.ag elhatfu ozott vi déki ip artel epítés
keretében óriás teljesítménytprodukáit a vállalat: létrejött a Nagykanizsai Fény{orrásgyár,

a Za\aegerszegiAlkatrészgyár,a Győri Gépgyár, a Kaposvári Elektronikai Gyár, a Pécsi
Elektronikai Cryár, a Pécsi Gépgyár, a Yáci
Fény{orrásgyár,a Gyöngyösi Félvezető Gyár,
a Hajdűná'nási Alkatrészgyát, a Kisvárdai
FényÍorrásgyár, a Hajdúböszötmérryi Yákuumtechnikai AlkatrészésGépgyár, az Ujpesti Vákuumtechnikai Gépgyár,szinténBudapesten a Vákuumelektronikai Gyfu és az
Ldőcsőgyár. 1969 -ben döntés szii]etetta T áv.
kozlési Kutató Intézet átszewezésétőI.1'970benkísérletettettekazlzzőKutatóIntézetének
ára' Természetesen ez az űi intézÍe|támasztás
ménymár nem volt a régi,Az egykori kiváló
szakemberekvagymár meghaltak,vagy megmunkát
öregedtek. A fiatalok azonbanértékes
menemzetközi
a
köziilük
végeztek,többen
zőnyben is bizonf tottak.
1989. november 15-énBudapestenés
Clevelandben egyidőben bejelentik, hogy a
második világháboru utáni legnagyobb nyrrgati befektetésvalósult meg Magyarországon:
a General Electric 150 millió dollárértmegvásáro|taa Tungsram részvények50%-át és
mégeg1rdarab részvényt.
Ami ezután történt, arról majd évek
múlvakönyvet fognak írni. Ü
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Úp"'tipawátgányai ésa lóvasúa fuuszá|litás
színtetei az 1890.es évek végéig,2. tész
1882 őszén kezdődött meg a
Kiss Ernő, Erkel GyrrlaésKlauzá| vtca áIta|kozrefogott tömb
Vasút(ma:GörgeyArtúr) utcához közeli szegletében
a pamut-

kihasználták kapcsolatát az űjpest-rákospalotai
vonalon át a pa|otai Palota (ma: RákospalotaUjpest) vasútállomással. Ezek egyike az 1840es évekől működő, a század hewenes éveiben
már jelentós ipari tényezőkéntszámon tartoft'
bőrgyártással és bőrfeldolgozással foglalkozó
fonó és szövőgyfu építése.1883 májusátő| az
Wolfner Gyula ésTársa Közkereseti Társaság
Első Magyar Pamutfonő és Szövőgyár, 1887volt. A Yáci ilt,JőzseÍ (ma: Jőzsef Attila) ésaz
tő| aMagyar Pamutipari Rt. mííködött e telepAttila utcák á|ta| közrefosott területen fekvő
helyen' Főbb termékei fonalak, pamutvásznak,
cég részbenkiilföldről behozott nyersanyagból
ruhaszövetekvoltak, a gyát évi 1 millió kg fonalat termelt. 400-500 munkása volt. Vasúti szá||í- dolgozott. A hewenes-nyolcvanas években
Münchenbe, Frankfurtba ésLondonba is eljusorán bevezettékaz
táshoz még a telep építése
tottak a g5rártermékei. I896-ra a magyar bőrújpest-rákospalotai lóvasút iparvágányát. Ez a
export 30-40"/"-át a Wol&rer-gyár adta. Ehhez
Vasút utcai vonalból a Kiss Ernő utca torkolanagy segítségetnyújtott a vá|Ia|attelephelyere
tánál jutott a gyár területére. 189ó-ban villamovezető ipawágányon a teherszá||ításmegindusították a Vasút utcai Személyforgalmúpá|yát, a
lása. Epítésérea BKVT kért engedélp Ujpest
pamutgyári sínpáron azonban csak 1900. november 15-énszűnt meg a lóüzemű áruszá]]ítás. kózségtő|, amely 188ó. augusztx 4-i gyűlésén
hozzájáru|t. Még ebben az évbenelkészíthették
1878-bana Károlyi Sándor gróf tulajdoaváci á||amíltDuna felöli oldalán fekvő forgalnában lévő újpest-rákospalotailóvasút le|tárába
mi vágányból aJózsef utcán túl |<:ágazősínpárt.
huszonkét teherkocsi tattozott, melyek száma
Emléke 2008 júliusáig látható volt: a gyár Ía|aöt évalatt huszonhétrenőtt. 1888-1893 között
zott kerítésénekegy része nem követte az űtharminchárom teherkocsival fuvarozott az
test vonalát, mellette vezetett be a gyár terüleüzem. A szállított árumennyiség1878-tól mástéreaz ipawágány, 1898-ig lehetett haszná|atÍéIévtzed adatai alapján évente 15 és 34 ezet
ban, mikor is a Váci út lóvasútjának villamosítonná között vá|tozott.
tására került sor. Korabeli forrásaink ekkor
18ó8-ban Újp.'t..', aYáci otszágít römár kétWolfrrer-gyári sínpárról tesznek emlíitd szakaszán megindult a Budapesti Közúti
tést.Ezeket azíjvtl|amosvágányokkal nem köVaspálya Társaság (BKVT) lóvasútja.A sínpár
tötték össze, így eltávolításukatkértePest-Piliskét olvan üzem mellett fektidt. amelvek idővel

A Wolfuer-bőrgór alaprajza 1875-ben
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a Vóci úton.Jól kiuehető az
A Wolfuer_bőrgór kerítése
1898-ban megszííntegkori ipar.uágínyhelye,nt.elynekbejórata a kis épületmelktt lehetett,Lebonna 2008júliusóban
(A nerző felaétele)
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ideje egye\őre nem ismert. A lóvasút villamosíSolt-Kiskun rármegye közigazgatási bizottságának képviselője.A gyár vasúti árrczá|Iítását tásának 1894. december 29 -i közigazgatási be1900 végétőla Budapest-Ujpest-Rákospalotai járásán már nem került szőba e vágány átépíVillamos Közúti Vasút(BIIR\4 bonyoiítottale, tése. Feltételezhetően ez idő tájt szűnhetett
ipawágányaKárolyiutcaivonalábőIvezetettaz meg forgalma, mely után elbontották.
Még egy sínpár ágazott eI a Vasút utcai
üzem területére.
_
Annak észaIaolda|ára, a l(árolyi csavonalból.
1894-ben
már
Az Nta|ános Osztrák
_
lád uradalmi földjére yezetett. a Corvin utca
szinténkiosztrák-Ma War Légszesztátsulat
nyomvonalán egy rövid, úgynevezett ,,trágya,,
haszná|ta a vasúti szá|Iításelőnyeit. Gyárát
vágány, melyrrrek |<lágazásaeddig bemutatott
1872.december23.ánhelyezteüzembe aYáci
délnyugati iparvágányainkkal ellentétben az Iswán utca feút ésZsilip utca kereszteződésének
szegletében,a mai Váci út 42. számú'telken. 1ől volt. Feltelretőleg e sínpár mellett lehetett a
kö zségi szemétszá||ításKárolyi uradalomtól b éUjpest községgelkötött szerződésealapjánutcai világításra, község1épiiletekgáze||átására, relt első lerakóhelye is, ésekkor már nem csak a
illetve ipari célú|égszesz vágány elnevezésébenolvasható termékethordmagánfog5rasztásra,
e|őáI|ításá,ra
szakosodott.Iparvágánya ^ sze_ hatták ide lóvasúti kocsik. A nyolcvanas évekmély'forgalmú
lóvasútVáci riti sínpárjánakmai ben üzemben á11ó vágány 1896 nyarán már
Zsl|ip utcáig való egyenes meghossztbbítása nem volt használatban.
EuőI az év(ó| az áruszáI]rítá'sifeladatokat
lehetett,nincs informáciőnk artől, hogy e vágány a légszeszgyártelkére is bekanyarodott mindinkább a BURVvette át. AszázadfotduIő
után e cégvillamos üzemű mozdonyai ésnagyvolna. A Váci útivonal 1898.évvégivillamosí
teherkocsik közlekedésre is alkalmas
vasúti
után
a
BURVZsilip
utcai
szakaszátó|szo|_
tása
erősebb páIyája, valamint Angvalföld vasútálfu at.
gá|tákL<la |égszeszgy
1871. lomással való kapcso|ata a már említett gyárak
Ujpest község képviselőtestíilete
április 25-i üléséntfugya|taPollack ésFiai azon mellett újabb üzemek áruf9rgalmában is
szerephez jutottak, elősegíwe Uj pest ipari cenkérelmét,hogy a Sándor (ma: Jókai), Diőfa
(ma: Kassai) és Petőfi utcák sarkán vásárolt trummá vá|ását, E
Ezt köházban egy gyűagyárat létesíthessen.
vetően a képviselők támogatásávaIaz izem
lólétrejöhetett, majd az újpest-rákospalotai
vasútvonalábő| a Petőfi utcán iparwágánytis
vezettektelephe$re. Az István utcából a vasútállomásfelől balra kanyarodó ívbenérintette
a Petőfi utca déli oldalát, majd ellenívbenaz
észaL<t
oldalra, ezt kö\,€tően újabbelleníváltal
eI a gyúagyárba
aZ utcadélioldalánakérintésév
ésüzembe helyezésének
vezetett.Építésének

*fuÁ*

A légszazgír 1875_ben a ViÍci út ésZsilip utca délryugati
sarkón, Mellette jől llítbatő a teruezett Duna-partra aezető,
meg nenx aalősult iparvógóny ceruzós rajz'a
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A gufogóri, a pamutgóri ésa ,,trág/a,,aógÍnyokóbrózolósa
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Dokumentumok az űjpesti Egek Királynéj^
főp|ébfuia-templom építés&ől, 3. tész
A|z oldalh ai ők, alaptaizi Íeilődéstörténet
Az 1888.banmegépülttoronyba felállítandő&a költségeihez
a püspök 1891-ben 100 ft-nyi
összeget adományozott,ésennek segítségéveI
az órát beépítették.
Végre teljessévált a templom. Illek
Vince szinte emberfeletti munkát végzett,
hiszen 1875 ben ú,gynevezetékki első újpesti
plébánossá,hogy mégtemplom sem volt (csak
a pesti határ mentén|évőtemető kápo|nájába
tudott misézni)és1905-benűw hagytaitt a
nyáját, hogy Ujpest főtetén,a városháza mögött a _ mégugyan egyhajós_ templom 54 m
magáStorny.ábannégyharang hívtaa híveket
éstoronyóra mutatta az időt.
A plébániavezetését
az a|<kormfu 20
évehittanárként szolgá|ó dr. Yarázséji Bé|a
ö s i s z | ' B e | | a L a lne m p l o m
A z Y b t . f é t Pa d o t t s á g
''kiálló''
a 1) í ö t n y i t
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Az alaprajzok kialakulósa a gtönglösi Szt. Bertalan ternplam
alaprajzdtől a Szuoboda-féle ,Íöldből kiálltí,, alapfalakon ót
az egbajős torony nélkiili temphmn'laprajzig
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vette át, akinek oszta|ytészjutott a már koze|
ötvenezer Íős nagykózségtemplo mának bőwAz eredetilegis háromhajósta tervetésében.
zett' ennek megfelelően megkezdett, majd
pénzhiány miatt részben visszabontott és
egyhajósnak megépítetttemplom bővítési
készítetteel
terveit Zák Najos újpestiépítész
(sír1aa Megyeri temetőben található). Az épí_
tésteaz egyházközségnek nem volt pénze,a
közel 8ó.000 koronás építésiköltséghez
70.000 korona kölcsönt kellett felvenni. A
kölcsön felveteléheza püspök (akkor Csáky
Károly grőf v[a|óságos]b[első] t[itkos] tfanácsos])190ó nov. 13-án járulthozzá. Az egyházközségnek összesen ó315 K. 56f. saját
tőkéje vo|t (az is a székesegyházikáptalan
kezelésében_ ezért annak fellrasználását is
kéwényezniekellett), így a hitelen túi még
segélyeketis kénytelenvolt igénybevenni. A
segélyek (támogatások) megszerzéseakkor
sem volt egyszeríi.A levelezésből kitíínik,
a
hogy a segélytkétő ,,Íe|ségfolyamodvány,,
vallás- ésközoktatásügyi miniszteren kereszttil (akkor Apponp A]bert gróf) ,,visszaszá||,,
jogosságátaz alábbiaka püspökre, aki a kérés
ban igazo|ja 190ó. szept. 27-én: ,,Amikor
néhány évtizeddelelőbb az űjpest. templom
fölépült, az az 5000 tőnythívőveIbírő egyházközség igényétkielégítette,de ma már amikor csupán az iskolák növendékeinek száma
meghaladjaahateztet, ahívők számapedig a
30000-et, a jelenlegi templom távolról sem
elegendő a hívek befogadására,ame|ykörtilmény mát maga is a vallásos épület ravására
esik. Ahhoz, hogy afz egyház]községújtemplomot építsen,elegendő anyagi erővel nem
rendelkezik' mert a kétbérházats az egyházi
adót kivéve semmiféle jövedelmi forrással
nem bír a kisközség.Az újpestiegyházközség
ta|ána legnagyobb,de mindenesetrea|egszegényebbekegyrkeis az országban.Fennállása
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óta minden Vag-yon nélktil teljesen önerejére
utalva, a nemzetiségek azon conglomeratumában, amelyet a község lakossága alkot,
egyedül az egyháztanács önfeláIdoző buzgalmáta támaszkodik, mely minden rendelkezésre áI|ó eszközt mozgósít, hogy a kath.
egyház tekintélyét,s az egyházközsóg hitéletének legszentebb érdekeit megóvja, de anyagi
erőit messze meghaladő ezen váLIa|kozását
csak egyéberre hivatott tényezők közreműködéséveloldhatja meg sikeresen.''
,,Az újpesti egyházkőzségnek |az előbbi] kérelmében felsorolt tények és [...] és
indokok a valóságnak teljesen megfelelnek,
mive| hazánkban csakugyan alig található a
számbeli rohamos fejlődésnek az ujpestihez
hasonló péIdája,de szinte páratlan az ujpesti
híveknek szegénységeis. Hogy az ily mindeniinnen összesereglett, kiilönböző veszedelmes
elvekkel szanlrá|t, a nehéz anyags gondokkal
kúzdő nép leginkább reászorult a templomi
oktatásra és a vallás igaszta|ására ^zt N"gyméltóságod ismert bölcsessége előtt bővebben
fejtegetnem nem szükséges.Csupán azt őhajtom Excellentiád nagybecsű figyelmébe ajánlani, hogy az ujpesti hitközségre az elkerülhetetlenül sziikségesbővítésmunkálatai valóban
erejét meghaladó terhet rónak, s így főpásztori kötelességemnek teszek eleget, midőn
Na gyméltóságodat kitíínő tisztelettel a le ghathatósabban kérem, hogy az ujpesti hitközség
egyháztanácsánakkérelméttel jes jóinduIatába
fogadni s részükre a vallásalapból nagyobb
összegű segélyt folyósítani méltóztassék.''
Végül a szükséges pénzt előteremtették, így az 1906 nyarán megkezdett építkezés
1907-ben befejeződott azon költségekkel is
megnövelve, amit a hasznavehetetlenné vált
orgona helyett az űj orgona 9600 koronáért
jelentett.
való megépítése
A mai templomot ismerve és azt rendSzeresen |átogad,a - kiilönösen akkor, ha mint
az a megtiszteltetéséri,
a jelen ci|d<szeruőjét,
hogy mérnökként esetenként annak á|Iapotáról véleménytmondhat - jogosan merül fel a
kérdés,milyen műszaki szempontok a|apján,
hpgyan épüIt, hogyan alakult mai formájára
Ujpesnrek ezen jelentős, meghatározó szimbóluma.
A levéltári kutatás _ azon túl, hogy nagyon időigényes - nem jár mindig eredmény-
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nyel. Egy mérnöknek ktilönösen fájó, hogy
adott esetben használható tervek gyakorlatilag
nem voltak fellelhetők. Ez azértis érthetetlen,
hiszen egy terv_ ahozzáértő számára- többet
mond a legaprólékosabb leírásnáI. A'tetven az
arányok láthatók, akottázása - ha van _ ewértelmííakár coll-ban, akár méterben tüntették fel azokat (a korabeli tervek sajága egyébként, hogy a tewező a haszná|t léptékeket a
rajzon felttinteti, ami akármilyen mértékíí
nyomtatásban egyértelmíívéteszi annak haszná|atá,t).Igaz,hogyaterveká|talábannagyobb
méretűek, mint az iratok, de azok kezelése is
megoldható. Főleg akkor érezhető a tervek
hiánya, Ita azo|<raegy irat _ vary akár annak
kísérőlevele- egyértelmííenutal.
A cikksorozat első részébenközölt alaprajznak csupán a felirata ,,igaz,,, és az,hogy a
templom háromhajós, továbbá a kózépső hajő
apszisIezárását a szabáIyos nyolcszög öt olda|áva| tervezték, valamint köZépső tornya van.
A'rujz aláírását eddig nem sikerült azonosítani,
a terven nincs dátum.
A történeti dsztán|átásboz elsőként Ybl
Mikiós tette - vélhetően _ a legnagyobb szolgáIatot, ugyanis az á|ta|a készített._ de nem
megvalósított _ két vá|tozat mindegyikénél
egy rneg|évőa|aptajzba ra)zo\ta bele a megoldásait. Feltehetően ez vo|t a feltétele annak,
hogy az alapító Károlyi Iswán gróf támogassa
a templomépítést, hiszen a templom falai
mintegy,,8 láb (- 2,5 m) magasságraa földből
kiállottak'', amit a tewezőnek lehetőleg
figyelembe kellett vennie.
A másik támpont az eredeti
tervek felderítéséheza templom eredeti építésiszerződé.
sének azon kitétele volt, hogy
a vá||a|kozó köteles az újpesti
templomot a gyöngyösi templom mintájfua
felépíteni. Jelen cikk szerzője felkereste a
gyöngyösi templomot, és a fő méreteknek
utánamérve arÍa az eredmén1'rejutott, hogy
az újpesti istenházát valóban a gyöngyösi
Szent Bertalan templom mintájára tervezték,
azt Szvoboda Antal feltehetően felmérte,
bizonyos mértékben egyszerűsítette, de tengelyméreteit,,rendezve'' megtartotta, hiszen
felmérések(ésa rendelkezésre bocsátott templom alaprajz) szerint gyakorlatilag nem található két azonos raszterméret a templomban.
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A kilenctengelYes,nyolcosztásútemplomhajó
megmaradt,de az igen sajátosgyöngyösi apszist is ,,szabályossá,,tefte' A ny'ugatibejárat
melletti két tornyot ugyancsak megtartotta,
de azokata mellékhajókfolytatásábakilencedik
osztáskénthelyezte el. Ha Ujpesten tehát ez
állt ki - a korabeli plébánosijelentésszerint _
a foldből, akkor az addig megépültépítrnénybe beépítettekfeltehetően annyi tég|át,hogy
aztbizonyos mértékigviszszabontvaéscsak a
középső hajót megépíwe,
az épületetnagytészt
,,saját,,anyagból meg lehetett valósítani. Az
- esetlegjobban ismerve,
Ybl-t követő építész
ill. szigorúbbanbetarwa a liturgikus számmisztikát - az épilethoszszából is kéttengelynyit visszabontatott'ésígyalakult ki a nyolctengelyes,hétosztásútérésaz apszis,valamint
a mai kontúr.
Harmadik támpontkéntvizsgálhatók a
korabeli térképek,amelyeken _ mivel azok
kataszterifelméréseken
alapulnak,ezérthiteEqyha'ióstemplorn
toronynélltijl
lervez.óisareretlen]
{1880.

E9yhajós temptom
to|onnyal
{ 1 8 8 8K'a u s e rJ ó z s e f }

Jetenlegí
áttapot
( 1 9 0 ?Z.á t rA { a j o s }

űB&&ü
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Az alaprajzifejlődésaz egbajős, nrony nélkiilifiízisttíla nai
ólkpotig
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lesnek tekinthetők - láthatók és - elvileg mérhetők bizonyos méretek.Az 1883. évi
térképen
az|átszik, hogy a templom egyhajós,
nincs torony, ésa szentélyelőtti három mező
háromhajós. Az oldalhajő _ ésaz apszisok_
feltehetően alacsonyabbak, mint a Íőhajő,
mert a korabeli képeslapona fák koronái tö|é
nem nyúltakaz oldalhajók tetőidomai. (Av apét|átszik i gazolni
szis feleni újfedélszék építés
az a körülmény, hogy a tetőszerkezetá|taIános
- tehát ahajó feIeni - rendszerétő|az apszis
feletti szakaszidegen,amit _ ha egyszerteépítettékvolrra _ nem lenne ész|e|hető.)Ez a
szerző saját wzsgálatánakeredménye,miután
kapcsolatcseréjével
2007-ben a fedéIhéjazat
ban értékeltea fedélszéká||apotát.Erdekes
ugyanakkor,hogy bár a tornyot 1888-banépí
tettékfe|,az az 1894-estérképennem szerepel. Ez a - torony nélktili . a|aprajzlátható
szerHegedüs fumin _ Böhm Henrik építész
zőpáros városházi pályatervénekhelyszínrajzán is, ami 1899-ben késziilt, ugyanakkor
egyértelmű,hogy akkor már több mint 10 éve
állt a torony.
A térképiábrázo|ássajátosjelrendszerénekkell tekintenünk ezt a vá|tozatot' ugyanis ezen térképiábrázolásolnak ellentrnond a
kozölt helyszíni
cikksorozatmásodik részében
vázrajz, ami az 1889-es telekadományozás
mellékletében
szerepel. A' váztajzon szerepelnek kották is (ölben). Ismeretes,hogy mégaz
1970-esévekbenis használatbanvoltak az iln,
kataszteri léptékek,tehát az I:|440, 1I|.az
1:2880lépték,
továbbáa telkeketmégnagyon
Ilyenformán a vázrajz
sokáig Dölben mérték).
léptékhelyes,
amiből üszont azt a következtetéstlehet levonni, hogy a(z 1889-benmár toronnyal rendelkező egyhajós) templomnak
csak a szentéIyelőni egy osztásbanvolt mel|éI&ajója.A mai állapotot tekintve is ez valósánűsíthető, mert ma is a szentély előtti
mező (a seLrestyeésa keresztelő kápolna) a
hajó feléle van fa|azva,a többi mező|aegészímeg az oldalhatéseként
pedig ttgy építették
meghogy
a
főhajó
eredeti
támpilléreit
iókat,
(FIa
tartották.
a szentélyelőtti mező falábanis
eredetileg támpillér lett volna, annak nyoma
repedésformájábanmeg kellene, hogy jeleniék!)Az ew-ew mellékhajótésa mellékhajók
apsziskoszorú-nélktilisé
gét|átszanakigazolni
azok a repedésképek
is, amelyeka kéthelyiség

Kiizlemények

Végül tekintsük át,bogy méeredeti ktilső falai menténmarkánsan, közel
reteiben hogyan alakult a
fliggőlegesenláthatók. Feltehetően a kétmelgyöngyösi városi templom az
lékhajó az e|ső kétépítésiÍázisbancsak földújpestiEgek Királi,niéjatempszintes lehetett, mert mindkét esetben a mai
|omává. Szvoboda Antal terhatározottan
fa|ában
ugyancsak
felső szint
(fbl
szerint) a gyöngyösi temfelmérései
megjelenik a támpillér felső méreténekmeg- vén
tornyokat
Az egy mező beépí- plom hossza(azatő|ag melléépített
felelő fuggőlegesrepedés.
téseis visszautala gyöngyösi templom kialakí- Ieszámíwa)a bejfuaa támpillér és ,az apszist
tására, mert ott is a szenté|y|ezárődiadalív |ezárő támpillér kozött mérve közel azonos
vonalában_ igaz ajtőva|megnyitott _ fa|zárja (-58,0 m, ill. -59,0 m). A gyöngyösi templom
a támpillérekközött *22,0 m, ami
le a hajó Íe|éa teret, attól e|vá|aszwaa sek- szélessége
restyétésegy belső kápolnát. Csupán érdekes- gvakorlatilag azonos az újpesti- szvobodai
váItozat - belméretével.A belső hajó feszség,hogI ezen terek lJjpesten is _ mint Gyöntávo|ságakb. 1,0 m-rel megnőtt, és ehhez
kétszintesek.(Jjpesten csak ezek a
gyösön
_
arányosan nőtt a mellékhajók mérete is. A
terek _ és természetesenaz orgonakatzat
véglegesegyhajós újpestivá|tozamá|kéttenkétszintesek,önálló feljáratokkal,míg Gyöngyösön a mellékhajókbelmagasságátmegoszt- gelyméretrryihosszban a templomot visszava oldalkarzatokat építettekbe, amelyek a bontották, ígyjőttlémea közel48 m-nyi épütornyokba menő lépcsőkkel közelíthetők lethossz. Ezt növelte meg a hozzáépítetttomeg.) Vélhető, hogy az rijpesti egyházközség rony' s ezáIta|a templom befoglaló hossztanácsa éstagjai már a kezdetekben ,,mertek mérete-52,5 m|ett. Az újmeilékhajókbelső
legalábbis a falsíkjátpedig _ feltehetőenaz a|apozásimunnagyok lenni'', hiszen
iIl., hogy a koérdekében,
kák egyszeríísítése
g,vöng,vösiekszerint _ az orczág akkor, mintkörtila|apozási
bizonytalan
beépített
rábban
legnagyobb
képes
főt
befogadni
egy ötezer
következményeket
káros
adódő
templomát vettékmintának. Lelkesedésüketa ményekből
elkerüljék _ így határozták meg, hory az az
pénzhiány, majd a ,,földön .járó'' mindig
segítókészgróf ugyan lehűtötte, de a templom Ybl-féle felmérésszerinti támpillérek ktilső
síkiánkívülre essenek.Ezze| a véglegestempa mai közel
végül impozáns megselenésével
a mostani-27 m-re adódott.
száznegyvenezerlakosúváros(rész)büszkesé- lomszélesség
gétis szimbolizáI1a.
Jelenlegi ismereteink a|apján ennyi
kronológiáállapíthatómeg a templomépítés
Az eredetileg elképzeltkéttornyúhákérdőjelekzésekkel,
j
e
{eltétel
észt
ó|
nagyr
(a
ár
mingyöngyösi
romhajós csarnoktemplom
_ amint
hogy
abban,
ta) végtil eg1tornyú,háromhajós bazilikális kel. A cil<kszerzőjebízik
a gyöngyösi templom ,,rokonsága''egyértelelrendezésűtemplommá nemesedett Zák Najos tervei alzpján. A közel 25 évigegyhajós művévált _ további dokumentumok is előkede ennek ellenére
templom karcsú(neo)gótikus ablakait (ennek rülnek, ésa még ,,fratalr,,,
épülettörrendelkező
nyoma a mell ékhajók fölö tti tetőtérbő| Iátható, kevésdokumentummal
1||.afőhaiőbanbelsővakolatrepedésfotmájában téneténekfehér foltjai egyértelműenmegűry, hogy az alacso- váIaszolhatóaklesznek.* E
megjelenik) átala|<ltonák
nyabb oldalhajók födéméhezigazodó záradéknfkal a pillér kazét egy laposabb csúcsíves
Iássa|Iezárvakibontomák s a felső részén_ a
*A' szerző ezúton köszöni
meg a gyöngyöst
ktilső vápa fölött - egy kerek ablakot nyitotMátra Múzeum történészének,Bák]rné dr. Gái Edimek
tak, ami megwlágltja a magas kozépső hajőt.
Szt. Bertalan templommal kapcsolatos
a gyöngyösi
a mellék- adaszo|gáltatását (templom aLaprajz, templomtörténet),
Műszakiiag nem a legszerencsésebb
hajók tetőidoma (a hossztengelyremerőleges Kecskeméti orsolya építőmérnöknek az aIaprajzok feIés ór. Czétény,t
gerincű nyeregtetőkÍől lefolyó csapadéWz d,o|'gozásában nyújtott segítségét
Piroskának a cikk szakrrrai Íe|ióÍvizsgáIatát.
.Lapzátta
gyors elvezetéseállandő beázási hibák forrása
uún került elő a templomépítés kii.
lehet), de ez a probléma a mai technikai lönböző fázisatbóI néhátty eredeti terv, amel1mek feldol.
színvonalon_ egy közeljövőben elvégzendő gozátsa foIyamatban van' A feldolgozás eredményeiről,
ill. a tervek elemzésérőLa későbbiekben számolunk be.
általános felujítássorán orvosolható lesz.
Közlemérytek
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Az angyalfötdi iőLfinííteleptörténete
A Budapest-Ujpest-Rákospalota Villamos Közúti Vasút
(BURV-vasút) 189ó-ban kezdte meg működését.
AvasútBu_ a mai Ledapestbelterületét
hel tértől indu1ó, 7,86 l<Ínhosszúfővonal kötötte össze Ujpest ésMegyer, valamint egy
(3 k* hosszú)szátnyvona||aIa mezőgazdasági
termelést folytató Rákospalotáva|.L nyitás
évében
a BURV-vasút jármííál|agát
a következő Ganz-gyárnrrányokalkották 24 db motorkocsi, 18 db pótkocsi, kétvillamos mozdony
és ó db fedett teherkocsi. A teherforgalom
gyors növekedésemiatt a vasút1902-benkét
további villamos mozdonw szeÍzettbe. ezeket
l,tÁv Gépgyárkészítetieaz lJnio Villamos" Rt. á|ta|szá|Iítort
sági
villamos berendezéssel.
Az első BURV mozdony Budapestről
1950 januárjában Debrecenbe került, ahol
DKV 203 pá|yaszámmal,átépíwe,de eredeti
jellegétr.r'egőnzvesokáig tulajdonbanvolt. A
BURV 300psz.pótkocsiis megmaradtazutőkornak; ma a Közlekedési Múzeum g5rtijteményében|átható.
A vasútvontatási telepe éserőműve a
MÁv Aogy"lföld állomásánaLközelébenépült
meg. Az erőmiíben négyBabcock ésWilcox
rendszerű kazán termelte a gőzt az öt Nicholson-féle ftiggőleges elrendezésúkompaund gőzgép számáta, amelyek ery-egy
110 kW teljesítrnényű
Ganz C 100 egyenáramú dinamót hajtottak. Az elkövetkező évek
során az angyalföldi telepet is kiegészítették
pufferüzemű akkumulátor-géppel.

Á remiz a Pozsonyi úton
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Az angyalföldi jármíítelepa mai Pozsonyi űt l. szám a|atthe|yezkedikel, amelynek területe 33356m2, ebből beépített
terület
.m2.
4000
A járműtelep legnagyobb üzemi
épületea négytészbő|álló villamos kocsiszín.
A telepetészak6|aBerni út,jobbról a Madridi
űt, dé|rőIa Pozsonyi út,balról pedig a Gyapjűszöv ő úthatárolja. Y ágánykapcsolataa MAVval ésa városi villamos vasútihá|őzatta|van.
A járműtelep főbb létesítményeia
Gyapjűszövő út felől délena Pozsonyi út irányában a következők II. porta, parkoló, sportpáIya, öltöző-fiird ő, parkolő, forgalmi telep,
táro|ő vágányok a Pozsonyi úttalpárhuzamosan, pályafenntartáSiö|töző, elektromos műés
hely, rakár és lakóház, diszpécser-épület
I-es porta,pályafenntartásiépületésszir'attyúház. Eszakon (a Berni űt irányában): 37-es
épület,veszélyesanyag gyíijtő,a kocsiszínbe
vezető vágányok, KIPSZER épület egy vágánnyal,Ill-as csarnokkétátmenő vágánnya|,
II.es csarnok három áwtenő vágánnya|,I-es
csarnok (jármiímosó)két átrnenő vágánnya|,
Íorgóváz-mosó, kazánház, parko|ő, vashulladék-g'íijtő ésgázfogadő.
Az t97a-es évekelejéna kocsiszíniberendezésekfejlesztésea nehézfrz1kaimunka
és a munkagépek fe|űjítására
gépesítésére
irányult. Igy gépesítenék
az anyagmozgatást,
a kocsimosástésvillamos kisgépeketszereztek
be. A kisgépesítési
program keretébenfiirók,
köszörűk, ablaLrnosók, fékbetétszegecselők
stb. munkába á||ításárakerült sor. A telepet
vo|jára az l980-as évekelejénújítottákfel.
A telep já,rmííá}|agába
ma 115 db T5C5
típusúcsehszlovák gyárrnányi:,villamos tartozik, azizemfő tevékenysége
ezekneka jármíiveknek a karbantartásaésjasttása,ésaz l-es,
12-esés14-esvillamosjáratok|aszolgá|ása.
Jelenleg a BKV-nál _ Budapesten- 11
villamos jármíitelep mííködik. Ezek a következők: Hungária, Száva, Zug|ó, az Ujpesten
|évő Angyalföld, Baross, Szépilona, Fogaskerekíí,Kelenföld, Budafok, Ferencváros és
budavári sikió. !
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A világ első nrőizsokéi^Ká,posztásmegyeren
Y i|ágr asz6ló lovasesem énysún_ amikor az tnditő zász|ójalecsapott.A mélytahelyevolt 1912.október 26-ána Iajon ezt a hárány Miss Bulford már nem
PestvidékiVersenyegyletfélév- tudta behozni, s az ötinduló között a negyedik
veI aze|őtt megnyitott otthona, helyen végzen..Szegénylány majdnem sírva
a káposztásmegyerilóverseny- fakadt, amikor a mázsáIóhoz visszaért,a publiőszi ,,meet- kum azonban zaiosan tirrnepelte.Még a szakpá|ya.A három naposra teÍvezett.
ing,, fő attrakciója a w|ág elsó női zsokéjának emberekkörébenis egyöntetű volt a vélemény,
fosztottameg a győbemutatkozólovaglásavolt.Nem a híresangol, hogy csak a starterLnbá-'ja
zeIemtőI,A második nap Bulford _ Wood
németvagy avszÚálversenytereken,hanemitt,
ezen a kies, új maryat pá|5,ánszállt ugyanis nyergében_ már jő rajtotvett,szintevégigvezetetc)ám lova később engedett, s a nyolc fős
először nyeregbenflvános versenyen egy nő,
mezőnÉen végül negyedikkéntért célba.A
Ilze Bulford. A mindössze 17 éveshölgy nagy
igyekezetbenI|ze a sapkájátis elveszítetvégén
l890-es
évek
Bulfordnak,
az
Sydney
_
|ánya már hetek te, s szétbomlotthaja az Uj Idők űjságlÍőja
sikeres champion-zsokénak
szerint ,,mint szép szőkésbarnazász|ő |oboóta késztilt a bemutatkozásraGödön. Fred
gott'' mögötte.
Milne, a nevestrénerfelügyeletemellett.
Bulford lcisasszonytöbb szerepléséről
mag'yorsan
terjedt
a
A női lovas híre
nem tudunk' nevekésőbbmégfelmerült Koszgyar és a nemzetközi sajtóban, még a New
tolányi Dezső Zsoké címíi írásában.Ha arra
York Times is kiilön cikket szentelt a turfi'ilág
szenzáciőjának.A,,zsokémesterség''ugyanis gondolunk, hogy az USA-ban az I960-as évek
pedig az t97 }-es években
mindaddigaf érfrakprivilégiumánakszámított. végén,Ausztráliában
nők zsoké-engedélyt,
először
kaphattak csak
azonban nem volt
Miss Bulford színrelépése
minden előzménynélktili. Az 1800-as évek Ilze Bu]ford úttorő Szerepeméginkább felértékelődik.Ktilön öröm az újpestieknek,hogy
elején,az ang|íaiYork városában,Alicia MeyKáposztásmegyerhezkothető. !
mindez
egy
férfiakkal,
igaz
csak
nell versenyzettegyütt
Hogy mennyi esélye
fogadáseredményeképp.
jutri, jól pélvolt egy nőnek zsoké-licenszhez
dázza az ausztrál ,,Bill'' Smith esete' akiről a
halálakor dertilt ki, hogy eredetineve Wilhelmina' éscsak férfinak maszkírozvanyerhetett
versenyeketaz 1900-aséveklegelején.Az első
hivatásosengedéllyelrendelkező női lovasnak
ígyIIzeBulford tekinthető,aki bár angliai születésíí
volt, de mivel életenag5rrészéthazánká|őan beszéltmagyarul.
ban töltötte, |<tv
A káposztásmegyeribemutatkozást szaA nézőknagy
kadó eső éserős széInehezitette.
részét
csak a női zsokészereplésecsaltaki, aki
a második futambana tövisegyházi méneshat
éves kancáját, ,,Igaz legyen''-t lovagolta. A
Rothschild-istálló szépűj kék dreszt éssárga
sapkát szabatottIlzénekaz iinnepi alkalomra.
A starorál azonbanegyhiba miatt visszarendeltéka mezőnyt, ésa második itdításnáI ,,Igaz
legyen''méghosszakkala többi ló mögött állt, I lz e Bu lfor d l{líposztósn,egt eren
Közlemények
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A genfi Bajnokok Tornái^,2. rész
A harmadik napon, azaz
jrinius 30-án, hétfőncsak egy
mérkőzésre
került sor. Ekkor
mutatkozott be az Újp.'t,
mégpedig a legerősebbnek
tartott ellenféi,a Real Unión Irűn ellen. A
nag5rvárakozást je|eztea tizennyol cezer néző
is. A meccsenderült ki, hogy a La Liga hatodik helyezettjealaposanmegerősítettea keretét.A spanyolokhétkölcsönjátékossalá||tak
fel. A Real Madrid, a Betis, az Arenas de
Getxo, a CD Europa ésa Barcelonais adott
kölcsön játékostabaszkgárdának, hogy minél
erősebb csapattal képviselhessék
Spanyolországot. A rendkívül színvonalasés kemény
métkőzésenAvar Iswán kettő és Spitz Illés
9gy góIjával a lila-fehérek diadalmaskodtak.
Erdekesség,hogy ez a mérkőzésvolt a Magyar Rádió történetének első külf.öldi
futballközvetítése!Sőt, ez vo|t az első klubmérkőzés,amit idehaza adtak, és mindöszszesena második futballmeccs!A kommentátor Mamusich Mihály dr., a Nemzeti Sport
tudósítójavolt.
Július 1-én,kedden,miután a Boiogna
vonata is befutott a nyugat-Svájci városba,
PaulAddor' a Servetteelnöke meghívottminden induló Csapatotegy hajőkázásra a Genfitóra. A hajón derült ki, hogy bizony a Bologna
is alaposanmegerősítette
a keretét'A délelőt-

ti kikapcsolódás után délután a wgaszág mérkőzéseikövetkeztek. Előbb az a|acsony színvonalú Servette-Cercle meccsen született 2 :1-es
hazai győzelem, majd a fantasztikus formában
játszó lrún 5:1-re ütötte ki a Söte-t.
A torna ötödik napján előbb az első
nyolcaddöntőt rcndezték meg, majd ez után
következett a két korábban még nenr szereplő
csapat első fordulős mérkőzése. A korábbi
meccsen a Vienna tartotta korábbi formáját:
ezűtta| is hét gólt rúgtak a Fürthnek egy kapott dugó ellenében. A későbbi meccsen' a
meglepő módon két gyenge formát mutató
csapát mérkőzésén4:0-ra verte a Bologna a
Go Aheadet. A helyszínen taftózkodó újpestiek boldogan mentek haza,hogy a következő
fordulóban gyenge ellenfelet kapnak, majd
siettek eg'ya tiszteletiikre rendezett bankettre:
a Budapesten tartózkodó fuchner Lipót elnök
Genfben é|ő, osztt ák vá||alattgazgatő bar átja
vendégelte meg ^z Ujpestet ésa Viennát.
Csütörtökön
nag:yon komoly nyitómeccsre volt kilátás. Mind a Slavia. mind az
Irún ragyogó csapatnak mutatkozott már a
korábbi mérkőzéseken.A gyönyörű meccsen
az Irűn szeÍzett vezetést, amit a prágaiak
előbb kiegyenlítettek' majd megfordíto tták az
á|Iást. Végül Z:I_re nyert a Slavia a peches
sorsolást kapó baszkok ellen' A tizennyolcezer
néző a későbbi meccsre is kitartott, így annak

Ujpestbeuonulósa.Á zónlót Fogl III. József napatkapitóny
aiszi, melletteLangfelderFerencjiin

A kupa ótndása.Fogl III, Jízsef előbba airígokat ueszi ót
Hóttérbena gőztes csapat
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is szemtanúi voltak, hogy azUjpestAvar négy,
Harmath kettő ésP. Szabó egy gő|jáva| 7:O.ra
kititi a holland bajnok Go Aheadet. A tudósítások szerint akár a d,q|á1a is lehetett volna a
végeredmény.Ez az este sem telt unalmasan a
részwevőknek, mivel ekkor Genf kanton
vezetői rendeztek bankettet a kluboknak.
A pénteki nap csak eg'y meccset tartogatott az érdeHődők számfua. A túlzottan
magabiztos Bologna meglepő, 4:1-es vereséget szenvedett a házigazda Servette-től. Kialakult a szombati eiödöntők
párosítása: a
Vjenna a Slaviát, az lJjpest pedig a Servette-t
kapta. Szinte minden í$ság1ró, szurkoló ésveZető z torna kétlegjobb csapatának' az Ujpestnek ésa Viennának a döntőbe jwtásátvátta.
Az e|ső elődöntőt az Ujpest ésa Servette
j átszotta. A házi gazdák nyilatko zata1kban mát
eleve lemondtak a továbbjutás lehetőségéről.
Bár mindent megtettek, ez csak a tisztes vereséghez volt elég, mivel az Ujpest _ az ismét
remeklő Avar duplájával és P. Szabó Gábor
gő|jával _ 3 :O-ra győzőtt.
A második meccs már sokkalta izgaImasabb volt. A kétközép-európai csapat közül
az osztrákok kezdtek jobban, Adelbrecht gó1jával már a hetedik percben náluk vo|t az

Csapatképaz elnyert kupíaal

Kiizlemények

előny, Svoboda azonban négy perc múlva
egyenlített. Ezt követő en aztán elszabadultak
az indulatok. Kemény, durva belépők,
ák a mérkőzést. Ad elbre cht
o daru gások tarL<ltj
az első félidő derekán elhibázott egy büntetőt,
a másik oldalon azonban Puc eredményes
volt, így a szünetben a Slaviánál valtaz eiőny.
A második félidőben Svoboda egy kapu előtti
kavarodásból már két gólra növelte az e1őn7t'
Ami a ó0. perc után következett) az azanban
inkább egy bikaviadalra, mintsem egy futballmérkőzésre hasonlított. A]attomosság, sérülések, ftittykoncert' pofonok. talpalások jellemezték az ősszecsapást. Az események eiien
tiltakoző közönség kődobálásba kezdett, az
egyik darab fejbe is taIá|ta Zení5eket, a Slavia
há,wédjét. Hatalmas botránnyal és Slar,'ia
diadallal ért véget a második elődöntő.
1930. július 6-án, a torna utolsó napjlín
döntöttek a csapatok az étme|<ről.Először a
bronzérem sorsa dőlt el. A Vienna másodszor
is izgalmak nélhil győzte le a Servette-t, ezilttal 5:1-re. A közönséget azonban sokkal jobban érdekelte a döntő mérkőzés,amit a csehszlovák és a magyar bajnok vívott eg;rmással.
Maximális teItház. huszonkétezer néző várta
a csapatokat.
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A következő összeállításbanálltak fel a
gárdák: Újp".t' Aknai _ Dudás, Fogl III. Borsányi, Volentik, Víg _ Ströck, Avar, Köves,
Spitz, P. Szabó. Edző:Bányai Lajos.
Slavia:Plánicka - Fiala (INovotn1i,
40.),
Novák - Vodicka, Simpersky, Subrt - Junek,
Soltys, Svoboda,Puc, Bára. Edző: John William Madden.
Az Ujpestrél meglepetés,hogy az etedetilegfedezetKöves-KvaszJános kö zépcsatár
ként kap lehetőséget.Némi tapogatőzás :utáÍl
az Ujpest kerül fölénÉe, ésgyorsankiderül: a
magyar csapatihletett napor fogott ki. Szinte
záporoznak a támadások a i|ághirű kapus,
Plánicka ketrece fe|é.Lz első gól a huszonötödik percben sziiletik meg' amikor P. Szabó
baloldali beadását a szükségcenterKöves
leveszi,majd egy csel után a hálóba lő. 1:0.A
közönség óriási tapsviharral je|zi szimpáiáját.
A gól után is támad tovább amawaÍ csapat,de
a bá|őba nem sikeriil betalálniuk. A gólvonalig
ugyan eljutnak,de a későbbiFIFA-elnök brit
játé|arezető'Stanley Rous nem íté|gő|t.
A szünet után tovább folytatódik a brilliáns újpestijáték,ami a 64. percbenvezet ismét eredményre.Ekkor Volentik 25 méteres
lövésébeKöves a 11-esponttáiékánbeleér,és
máris a hálóban táncol a labda.2:0 az Ujpest
javára. A lilák fe|tartőztathatatlanok.Avar távoli bombája után, ami alig száIIÍaIé,zűg az
ütemes,,Formi-dable''
a lelátóról. A hetvenhetedik minutumban megsziiletik a harmadik
újpestigól. IsmétP. Szabó ad be baloldalról'
ismét Köves az, a|a kíméletlenüIbevágsa a
labdát. Három gő(tlő afedezet.Három feledhetetlen gólt. A háta|évő perceket kipasszoljákamag5rarfiúk.

Miután Rous lefiijja a meccset' a svájci
nézők Újp..t"t éltetik,hip-hip-hurtázzők.
""
A rendórök
g'yorsansorfalatvonnak, a pá|yafenntartók deszkákból pillanatok alatt emelvénytácsolnak.A csapatokközben az oltözőben pihenik ki fáradalmaikat,majd kiegészülve
a bronzmérkőzésr észts,
evőivel kivonulnak újra a páIyára.A közonség nem bít.1a,tovább,
az Ujpestet.
berohannak,hogy tinnepelhessék
A Himnusz után Fogl III. Jőzsef, az űjpesti
kapitány kapjameg a 3000 svájci frank érté|{t,
színezüstserleget.
A fényképezés
ltán a közönség áttörte
a kordonokat, odarohant az eme|vényhezés
vállain vitte ki az újpestieketa stadionból...
Budapesttől sok ezer kiiométerre!
A' mérkőzésestéjére
Hevesy Pá| nagy.
követ hívtameg az lJjpestet tóparti vl||ájába,
A buszra szá||ő csapatotpillanatok alatt több
sz6z főnyl közönség vette körtil, alig tudtak
elindulni a vacsorára.A nőtázó magyatokata
nagykövet azza|köszöntötte, hogy,,ez az igazi
diplomácia''.
A hajnali egykor a szállásukravisszatérő játékosokatújta több százan várták, és
rózsacsokrokat szórtak a buszukba. Ujpest
meghódítottaGenfet.
Hétfőn reggel indult a magyat csapat
vissza Budapestre,éskedden este 10 órakor
érkeztekmeg a Keleti pályaudvarraa j6tékosok. A rádióban is közvetített fogadtatást
egyhamar senki sem feledte. Ujpest hőseit
hűszezer fős iinneplő tömeg várta a pályaudvaron. Eufórikus a hangulat. Semsey Aladár,
Újp"'t polgármestere ii kilátogat a fogadóbizottságélén.193O-banaz Ujpest lett Európa
Bajnokcsapata!!

Lelkes tiinaeg aórta a csapatot a pólyaudoaron. A kupót p.
Szabő Gábor emeli magasba

Dr. SemseyAladór ijdaiizli Langfelder Ferencet
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Epiződok Aschner Lipót életébőI
10. tészzYátatlan fordulat
fuchner Lipót, a korábbi évtizedek Magyarországának
egyik legnagyobb befolyásri
tőkése a kommunista hatalomáwétel idő szakánakkezde-

tén (L947 nyarán) úgy döntött, hogy hazatét
Sváj cból. 1946 febrúrjátó| á||andó levelezésben állt családjáva|,valamint az újpesti Egy"súIt Izző és leán1wállalatainak legfelső vezetőivel, akik folyamatosan tájékoztatták az
aktuális politikai-gazdasági változásokról.
Mindemellett szabadon hozzáiutott a hilföldi
sajtóhoz, pontosan tisztában kellett tehát lennie a hazai viszonyokkal.
1946 végénmár államosítonák az öt
legfontosabb nehézipari vállalatot, és folyamatosan napirendre került a többi is. Nem
csupán a kortársakban, hanem az utókorban is
fölmerül a kérdés,hogy mindezek ismeretében Aschner miért döntött mégis ahazatérés
mellett? Dr. Bay Zo|tán kutatófizikus -' a wár
akkori műszaki vezérigazgatőja _ Az é|et
erősebb címí3',I990-ben megjelent önéletrajzi kötetében maga is megfoga|mazta értetlenségét, majd az elkövetkező hőnapok
eseményeit felidézve ktilonos következtetésre
jutott...
A 75 évesenvisszatért, egykor energikus és megjelenésébenis határozott fuchner
Lipótot Bay Zo|tán,,remegő kez(t, toqrogő,
süket oregember''-nek írja |e. Az idős gyáros
megromlott egészsé$ állapota ellenére sem
kívánt visszavonulni, hanem továbbra is részt
kívánt venni a konszern vezetésében.Bay nem
tér |<laz egykori vezéigazgatő motlváciőjára,
aki nyíltan soha nem Íogalmazta meg törekvéseit. Csupán feltételezhetjük, hogy komolyan hitt abban, maga még megmentheti a
céget, amely így ta|án nem jut |lgyanarÍa a
sorsra' mint a többi nemzetközi hírí3'magyat
gyár. Nem Wvánta tédenül nézni, hogy összeomoljon mindaz, amit több mint négy évazed
alatt felépített.
Közlenzénvek

fuchnet hazatérése
a hatalom birtokosai számáta is kívánatos volt. A kommunista
párt legfelső vezetésében
megsziiletetta döntés ,,Aschnert fel kell használni'' - nélktile
ugyanislehetetlenlett volna eligazodni a tészv énytársaságszerteágaző ta|ajdoni viszonyai
között. Ugyanakkor keserííténykéntkell rögzítenünk,hogy fuchner hajlandó volt a kommunistákkal való együttrnűködésre- sőt az
egyik legközelebbi munkatársát, Jankovich
Dénes kereskedelmi vezérigazgatót érintő,
súlyoskövetkezményekkeljfuő,,akciósorozatban'' való személyesközreműködésre is _ annak érdekében,hogy ismét komoly szerepet
kaphassonazIzző é|én.
Bay Zo|tán|eít1a,hogy fuchner, visszatérését
követően az igazgatőtanácsalelnökekéntismétrésztvett a vezetői iiléseken,ahol
folyamatosanfuinzá|ta aziz|eÚezetést. Hol a
túlságosanmagasfizetéseket,hol a megnövekedett alőútkifogásolta, máskor a munkások
Iétszámátta|á|tatúl soknak. A hatályban lévő
jogszabáIyokértelmébenaz igazgatőság i|éséreaz üzemi bizottságvezetőit is meg kellett
hívni.N'gy Pál ésSomlai állandóan vitatkoztak az alelnökkel. Egy alkalommal Nagy Pál
ironikusan figyelmeztetett:,aAschner
úr.avilág
megvá|tozott, amígon Svájcban volt. on úgy
beszél,mintha méga régi időkben lennénk,
amikor isten kegyelmébőlmégFerencJízsef
volt Magyatország |<ltá|yaés császára.,, Az
igazgatőság tagsainaktöbbsége nem vett részt
az Aschner ésNagy Pál közötti vitákban. ,,A
háboru előttről itt maradt csendes öregurak
hozzászoktak ahhoz, hogy kommentár nélkiil
elfogadjákfuchner jelentéseit.Az ülésekense
bólintani, se tiltakozni nem mertek'' _ emlékszik a memoár szerzője.
Az igazgatóságitilésekeg1reviharosabbá vá|tak. Valkó Lajosnak, az igazgatőság
össze
elnökénekminden diplom áciaikészségét
kellett szednie,hogy nehogy elfajuljanaka viták. fuchner továbbra sem adta fel. Bay űgy
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fogaImazott, hogy _ sok kiváló ttrlajdonsága
mellett _ fuchnernek volt egy alapvető jellemhibáia is, a kicsinyesség. Gondolkodás nélkiil
miliiókat költött fejlesztésre, de makacsul ragasz.kodott ahhoz, hogy minden fillérrel elszámoljanak a gyárban és a magánéletben is.
Nem érdekelte, hogy kinevetik' és az sem,
ho5y* a korülötte éIőket maga ellen fordítja.
Tény, hogy az fuchner áIta| javasolt megtakarítások jelentéktelenek voltak, és végrehajtásuk közel senr pótolta r,olna a forint és a
dollár árfolyameltérésből származő hiányt.
Bay többször kérte,hogy ne súlyosbítsaa helyzetet triviális megtakarítási javaslataival, de ő
hajthatatian volt. Az igazgatősá$ üléseken, az
Ipari Minisztériumban éstöbb magasabb fórurnon is szóba hozta, hogy a Tungsram veszteséges fizetési rendszert vezetett be. Eg1re
nyilvánvalóbbá vá|t, hogy Aschner és a kommunista párt közös cé|1aa Jankovich Dénes
vezetésévelműködő menedzsment leváltása.
Az ország űj vezetőivel való kapcsolata
Bay Zoltán szerint már hazatérte előff, Svájcban eIkezdődott. Közvetleniil a megérkezése
után,,udvariassági telefonbeszélgetéseket''
folytatott Rákosi Mátyással, Gerő Ernővel és
Yas Zoltánnal. Bár lenézésselbeszélt a kommunistákró|, ám beszélgetéseikben r'agyÍa
tartotta vezetőik,,kiemelkedő képességeit''.
Bay feljegyezte,hogy Asclrnert a gyárban|évő
vén kapitalistakommunisták,,megrögzott
ként'' emlegették, de idővel nem kérdőj elezték
meg, hanem elismerték ésjóváhagyták az intézkedéseit.,,Együttrnűködtek, de úgy viselkedtek, mintha szégyetkeztek volna.''
Bav Zo|tán könywében Íe|ídézi,hogy
egy alkalommal Tarjánnak, a kommunista
párt atkárának szegezte a kérdést,mi a véleményük fuchnerről ésJankovichról. A funkcionárius előbb megprőbált kibújni a váIaszadás alól, majd azt felelte: - fuchner kapitalista, tevékenységemégis hasznos lesz a párt
számára. Mindegy mit csinál, mert a kommunista pártot eg.y nem kommunista is szolgálhatja. Jankovichcsal az a baj - felelte - hogy
nem arra készült, hogy szo|gálja a kommunistákat. A ktilonbség a gyá,'r ncionalizá|ásának
megítélésébenvan. Míg Aschner fe|adta az
amerikai kapcsolatait, Jankovich az amerikai
kapcsolatok segítségéve|kívánia megakadá|y ozni az államosítást.

20

Úim;t:

Ezt a vé|eménytBay egy másik történettel is aiátámasztja. Anlkor megkérdezte,
hog5razIzző miért nem köt szerződésta General Electric-kel, hiszen a gvár a világpiacon
e nélktil nem lesz versenyképes, Aschner azt
váIaszo|ta,,,itthon sem, ahogy önök vezetik!''
Bay erre kijelentette: ,,ne segítsünk olyan folyamatot, amivel nem értiink egyet'', mire
Aschner: ,,ez iz|etpolitika, ne beszéljünk ertő||,,,A' műszaki igazgatő |ezáwa a vitát, erre
úgy reagá|t: ,,Ez ttem üzletpolitika) ez a körülotttink folyo élet. Téved, ha azt gondolja,
hogy a kommunisták megbízzák önt az áLlamosított g5rát vezetésével.''Ez egyszer Bay
Zo|tán tévedett...
1947 december elején Jankovich Dénest letartóztafta a politikai rendőrség. A letartőztatás közveden oka a Tungsram buenos
aires -i |eányváI|a|ata igazgatőjának, Y eszpt éminek szóió utasítás volt aÍÍaaz esetre, ha a
Tungsramot államosítják. (Korábban maga
Veszprémi tudakozódott az Argentinában lévő cég tulajdoni wszonyairől. Jarrkoúch a
Ieányv áIIaIt v e zetőj ének kéréséreírásba adta,
hogy mire hivatkozzon' és mit tegyen, ha az
anyacéga magyar állam tulajdonába kerülne.)
A levél _ ma Sem ttsztázott kortilmények kozött._ kikerült a gyár falai közül, ésmegjelent
egy hazai lapban.
Jankovich |etartóztatásának hírét Bay
Zo|tán elsőként fuchnerral közolte, aki csak
annyit mondott: ,Jankovich gyerekesen viselkedett''. Bay arra kérte fuchnert, hogy kapcsolatait igénybe véve,a poiitikai.rendőrségen
keresztül próbáljon segíteni. * on téved, én
csak egy jelentékelen ember vagyok - vá|aszolta az idős. Bay ZoItán fehdézte számára,
hogy amikor a németek |944 márciusában
fuchnert elhurcolták, Jankovich gróf nem hivatkozott saját jelentéktelenségére,hanem
szabadságát kockáztawa cselekedett, hogy
kiszabadítsa őt. Aschnert nem fenyegetné
semmilyen veszé|y,ha megpróbá|ná e|magya_
rázni Yas Zo|tánnak, hogy Jankovich ártatlan.
(dőközben a Tungsram helyzete nszt6,ződott,
és a cég visszakapta valamennyi argentínai
részvényét.)
A látogatásra azonban nem került sor.
Rövicldel azután', hogy Jankovich Dénest bebörtönozték. fuchner átrreneti ideig vezetői
(Folytatjuk...)
hatáskört kapott.

Kiizlemények

Benre r.róne

Az űiságtrő Móricz Zsigmond
Móricz mintegy la ezer oldaln1nregénytéselbeszélést,
1700
oldalnyi színművet,körülbeltil
kétésféIezeroldal cikket éstanulmányt ésugyancsak két és
fé|ezetoldal riportot írt' 1900-bana Debreceni
Hírlap segédsierkesztője,
1903-bannz Úisag
címíí
lap belső munkatársa,íttaBudapestiHírlapba,aY1|ágba,19 1O-től a Nyugatbanjelentek
meg riportjai, az e|ső világháboru alatt haditudósító volt a keleti fronton. I920-tó| fő|ega
Pesti Naplónak" Az Estrek, időnként aPrágai
Magyar Hírlapnak ktildött riportot.
Az l920-as évekközepétő| az országot
járta.ő is, mint a korszakbanmások is, tapasztalatokat g5íijtött a mindennapi életről, s a tapasztalatolga történelem ésa politikai helyzet
a|apjánmegpróbálta elgondolni, mikéntlehet
modernizálni, a korszakhoz igazíalúa magyaÍság sorsát. Voltak olyan politikai csoportok,
melyekúgygondolták,ehhezegyetlenútvezet:
a rianoni békétfeltilvi zsgáIőr evíziő.Mások azt
képzelték,a háboruban győztes hatalmaknak

figyelembe kellett volna venni, mit tett ez a
nép Európa megmentéséért századokon át.
Akadtak, nem is kevesen, akik a Habsburgok
visszatérésében
vagy a szabad kk á|yvá|asztásban iátták a megoldást. olyanok is voltak, akik
aproletárdiktatúraÍo|7,tatásáragondoltak'
Móricz azok közé taÍtozoff.,akik tudták,
a területi rewziőra nem kertilhet sor' hiszen
ez nemcsak a nagyhatalmak érdekeit sértette
volna. Tudta, hogy a magyarok múltbeli áldozataira nem lehet hivatkozni' A magyarországi
állapotokat feudálisnalq múltba tekintőnek
látta. &findez érdekesenjelenik meg a Légy jő
mindhalálig egyik hősének, Nagy úrnak a fejtegetéseiben az ország lehetőségeirő| _ a regénÉeli 1890-es években.
Mői,cz, amikor t 929 -ben B abis Mihálylyai egyíitt átvette a Nyugat szerkesztését,,Il€ffizeti koncentráció''-t akart, ezt,trta szerkesz(ói
beköszöntőie fölé címnek.Mindenekelőtt azonban a ,,hárommiilió koldus" sorsának enyhítését,a Jőzsef Anila által versbe emelt ,,nemzeti
nyomor'' felszámolását tartotta fontosnak...

Mop.tcz Zsrcmoxo

Az újpesti bútor
lI éúőnmegszíínik az asztalos-sztáik.
Ujpest nag.yon ktilonos város. Valósággal
Budapest kiiszöbje. Itt találkozik a vidék a
fővárossal.A hosszú,alföldi utcákon a kisváros
apró éslakályos-házacskái,s kozotttik s melletttik a gyárvátoshatalmasüzemei.
A lakosságis mind a kéttípustmutatja:
a kispolgárságderült ésegyszerűvidámságaés
a gyán munkásság nebézésborus élete.
Az újpestiiparosok között a legjellemzőbb ésa legérdekesebb
az asztalosipar.A múlt
százaó hawanaséveibenkezdődött itt.az asztalosságlegnagyobbmértékben
kifejlődni. Már a
század,elején,magam is emlétszem,hogy az
újpesti bútorral nem lehetett versenyezni.
Közlemények

Különösen itt készültekaz olcsó, szolid kivitelű ,,betétes''bútorok óriási mennyiségben.
Már negyven éshawan koronáértteljes hálószobát lehetett kapni harminc éwel eze|őn'.
, Még ma is van háromszázówen asztalos Ujpesten. A háromszázöRlen közüi kétszázótven koldus. A tobbi száz közt is csak
harminc-negyvenvan, akinek nincs adóssága.
Tönkretette ezt a nemes ipart a gép,és
mai kor gazdaság1állapoa.Az asztalosa legfinomabb iparos, az aszta|osaz mind míivész.
Van is az életiikbenvalami bohémság.Műveltek, kifinomult ízléstik,szeretik a szépet.
Erre jönnek a gépek,s ma már a munka nyolcvan száza|ékátel lehet géppelvégeztetni.
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Az utcákon kocsik járnak,mint asztalos
kellékethordó. ott megy egy mester, maga
hűzza a kis kézikocsit,viszi a géphezelőkészíteni. Ez mindent megmond:a mai asztalosmester maga hűzza a kézLkocsit,mert még
inast sem tarthat.Es a géphezviszi, mert anélktil egyszerűenversenyképtelen.
Az újpesti asztalosságkét maiomkő
köztőr|őd1k: az egytkaz,hogy csakelképzelhetetlen olcsón lehet eladni az árat, a máslk az,
hogy a nyersanyagára érthetetlenülnő. Minden a kartell kezébenvan. Es ha a kartell a
kezébeveszvalamit, akkor annakmindjárt felszökik az ára.
Hol lehet hát takarékoskodni?Csak a
munkánál. Az aszta|os nem számitja ÍeI a
munkáját, s a segédeknekigyekszik minél kevesebbetfizetni.
A kismester a bútorkereskedőkmarkában van. Az árut ingyen dobálják oda, mert
kocsira
nincs kitartásuk. Kétségbeesésükben
rakjákakészárut, éselmennekveleházalni. El
lehet képzelni,hogy milyen árat kap az amester, aki megáll a kocsival a bútorkereskedés
előtt, éskönyörögve kéri,hogy ve gyeáttőIe...
Még jobb annak a mesternek,aki a kereskedőtől utalványt kap a nyersaÍIyagra,s neki szabad
összepüfölni a mííhelybena bútort. Ez legalább eladhaga az enyvet. Azt mondja a nagyobb kollégának:
- Van húsz kiló enyvem' odaadom
1.3O-ért.
- Hogy adhatjaannyiért,hiszen a bolti
áraI,58.
_ Nem vettem... Utalványt kaptam a
kereskedőtől...Ha el nem adom. éhenhal a
családom. Majd összeragasztom neki valahogy. Azért a pénzért,amit frzet, még az is
sok.
Ilyen állapotok közt vannak a mesterek, akik ellen kénytelenekvoltak a segéfizedek sztrájkbalépni.Az aszta|ossegédek
téseáltalában 35 és 50 fillér közt mozog'
ami aztjelenti, hogy hetenkéntkeresnek20
és30 pengőt. Már ez is nagyon kevés,mert
a legkisebb egyszobás |akás ára 30 pengő
egy hónapra. Feleséggel,gyermekkel szinte
lehetetlen 20 pengőből megélni. Nem
emberi módon, de a legszükségesebbtáplálékot, a kenyeret és sót alig tudja belőle
fedezni.
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De az igazi baj ott van' hogy a segédek
nag5rrészemég 35 fillért sem kap, csak 30-at,
24.et, sőt van olyan is, a|<r20-ats 18-at kap.
Vagyis hetenként 10-12 pengőt. Hogy valamivel gyarapítsa, kénytelen tjzenkét, sőt tizenhat
órát is dolgozni. Sőt olyan abnormális esetek is
vannak, hogy a mester felveszi a segédetcsaládtagnak, s ad neki kosztot' Wárté|yt. Kvárté|y a
gya|űorgácson. A koszt, az köményrnagos
|eves, (óze|ék, tészta.Es pénzül 4-5 pengó eg5r
hétre. Ellenben a mester szorgalmas, szegény
feje, felkél reggel ötkor és dolgozik este nyolcig-úzig' S vele a,,csa|ádtag-segéd''.
Van, akinél leteszik neki a feketekávét
hétfőn reggel az aszta|ra, és szombaton este
kap egy pengőt. S ezt nem is a békédensegéd
mondja, hanem eW nary mester.
Vannak utcák, ahol minden második
ház aszta|osműhely. Egész sorozatátjártam be
ezeknek a mííhelpknek, s azt a meglepő dolgot láttam, hogy a kismestereknél, ahol csak
három-négy segéd dolgozik, ott mindenütt
folyik a munka. Még a gyárakban is. A legnagyobb gyárban, ahonnan ^ sztrájkkiindult,
a Müller-féle gyárban 340 gyalupad van. EbbőImár aZ utóbbi időben csakszáznyolcvanan
dolgoztak - hewen-nyolcvan ma is dolgozik.
A tobbi gyár iskor|átozvavan ug'yan, de tudja
folytatrri a munkát. Csak a gépek szünetelnek.
Voltam egy kismesternél, ahol a régi
szép életet láttam. Saját ház, tehermentes,
kert, gyümölcsfák, vidám unokák, ffittyos
munka a műhelyben, két gép is serényen sivít.
Minden mesternek így kellene élni.
Lztán elmentem a Munkások otthonába, Százöwen-kétszáz szomorú'éscsüggedt
fi atalember. V"gy két őrát töltöttem köztük és
szívemet marcangolta a csönd, a lehangoltság.
Mindenki kap ebédre negyed kiló kenyeret és
tíz deka sajtot vagy túrót. ElÍogyasztják és
iilnek tovább, halkan beszélgewe.
Rettenetes kéo. Mintha a Lútba szá|lo:tt
le
az ember. Kísérteti. Kívánságuk' hogy
volna
2}pengő legyen a minimális heti fizetés.Pontosan 40 fillér, s heti 53 óra. Vagyis 2I,20 pengő.
Két hete váqák a döntést, és ezt sem
tudják elérni.
Nem földműves napszámosok, hanern
képzett,intelligens, szellemi igényekkel bíró s
kvalifikált, finom munkát végző emberek.
Pesti Napló,1934. június 10. Ü
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Dn. Krusxe GyÓncy

Előhelykezelés az űipesti l{omoktövis
Term észeffiédelmiTerületen
A Magyar M adártani ésTermészewédelmi Egyesület
terrnészetvédelmi
akciójáró|
több hírforrás is beszámolt
korábban.de ezek csakérin-

rom C-vitamin tartalmának. A homoktövis
bogyó nemcsak magás C-vitamintartalma
miatt hasznos,hanem azéttis, meÍttarta|maz
még vízben oldódó B-vitamint, zsírokban
oldódó A-provitamint és E-vitamint. A hotőlegesen foglalkoztak a védett homoktövismoktövis E-vitamintartalma nagyobb, mint a
sel, amelynek hosszú távú fennmaradásátszo|búza, kukorica és szőjabab E-vitaminmenygáIta az é|őhe|ykezelés a természewédelmi nyisége.A homoktövis bogyói érésután nem
területen.
hullanak |e, egésztélena cserjénmaradnak.
homoktövis
A
ágas-bogas cserje' amely
A homoktövist Európában és Azsiában
ivarta|an módon gyökérsar;.akkal terjeszkedik,
ésgyőgyáévszázadokótahasznáIják éú<ezési
ezétt é|őhe|yénsarjtelepes, sűrű bozótokat készati célokra.Gyümölcsét elsősorban feldolpez. A' növény kiterjedt gyökérzete képes gozva fogyasztják, dzsem, bor, ivólé, likőr,
megkötni a futóhomokot, ezértkiválóan alkalzseléésolajtermékis készülbelőle.
mas tala;.megkötésre. Nevével ellentétben
a homoktöA természetgyőgyászatban
nem csak a homokon. hanem ktilönboző sovis bogyóját igazi csodaszerkénttart1ákszávány talajokott, száraz szikeseken éskőtörmemon. A termést tibeti gyógyítók már több
lékeken is képes megélni. A homoktövis az
mint ezer évealkalmazzák. Győgyításrae|sőatlanti partokon ésnagyobb folyamokhomokkivonatát, hidegen sajtolt
sorban a terméshús
dűnéin honos, de megtalá|hatő az eurázsiai
o|ajáthaszná|ják,de a magábóI készültolajat
ligeterdők, folyok menti ártérébenis. Jól viis széles körben alka|mazzák. Hatóanyagai
-40oC-os
seli a hideget, Szibériában
hőmérerősítik az immlnrendszert, fokozzák az
sékletetis képes áwésze|ni.
anyagcserét,így segítenekaz optimális testA homoktövis kétlaki növénv. ami azt
súly megtartÁsában,de kedvezően hatrrak a
jelenti, hogy a porzós (hím) ést",-d. (női ivais, ésmájvédő
gyomor- ésnyombélfekélyekre
rű) virágai ktilon növényen ta|á|hatők, ez&t
hatásúak.A termésmagas C-vitamintartalma
termést csak ott érlel, ahol női és hímivaru
mian alkalmaslehet a meghűlésesbetegségek
egyedek is előfordulnak. Virágai lombfakadás
mege|őzésére.
Különleges zsírsavösszetétele
előtt rnárcius-áprilisban nyílnak. Csöves virárévéncsökkenti a vérkoleszterinszintjét,s így
gai apr ők, vörösbarnán pikkelyesek, egyivarúlassítjaaz éte|meszesedési
folyamatokkialakuak. A termős virágok tömött ftirtben, míg a
lását. Elősegít: az öregségi foltok megszűnékiilon bokron fej|ődő porzós r'irágok rövid
sét' Jaúthatja a szemidegek működését is.
fiizérekben állnak {ő|eg a vesszők felső végén. Külsőleg haszná|vajóhatásavan égési
sebekre,
A növény szé|beporzású.A termésétszeptembőrfekélyekre. Gátolja bizonyos daganatok
berben érleli, 2-4 éveskorától. A termés tojásnövekedését,enyhítia rákos betegeksugárteformájű' 7-9 mm áanérőjí3',egymagvú, vékonyrápiája által kiváltott mellékhatásokat.A hohéjúgyümölcs' A leveses termés színe sárgátíI
moktövisnek kedvező kozmetikai hatásai is
a narancsvörösig változik.
ismertek.
A gyÍimölcs szeptemberben még keserVédett növény, pénzbenkifejezett ternyés,savanykás, de ha megcsípte a dér' édessé mészewédelmi
értéke
tizezer forint. Ahomokvá|ik. Gazdag szénhidrátokban, fehérjében, tövis régebbentöbb helyen is előfordult haszerves savakban, aminosavakban és vitamizánkban,Íő|ega Szigetközben voltal' nagyobb
nokban. C-vitamin tartalma úzszerese a citáI|ományai.Napjainkban egyedtil Ujpest ha-
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tárában élnek természetespopulációi. Ez tette
szükségessé,hogy Káposztásmegyeren védetté
nyilvánítsák utolsó m^gyaÍországiélőhelyet. A
védett terület a Pestet keletről és észabó| szegé|yező rákosi homokpuszták egyik utolsó
rnatadványa, amely aze|őtt a mai Városliget és
Népliget területét is magába foglalta.
Az újpesti Homoktövis Természetvédelmi Terület Í994-benjött létre 5,7 hektáros
területen. A védetténflvánított gyep botanikai és zoolőgsai felmérése során a homoktövisen kívül számos védett, illetve fokozottan
védett növény- és áI|atÍajttaláItakmeg az é|őhelyen. A Homoktövis
Természewédelmi
Területen található igen értékeshomoki gyepek összesen,22 védett növényfajnak adnak
otthont. Az Ujpest határában, aYáci út mel.
lett található hat hekáros részen ma még
megtalálható a fokozottan védett csikófark, a
homoki kocsord, abáránypirosító ésa homoki
kikerics.
A homoktövis élőhelyet jelentősen veszé|yeztea az er őtelj esen terj eszke dő táj i de gen
Íásszáríak térhő dítása. Az agresszíven e|őr e.
nyomuló zöld juhar, akác, ezdLsúa
ésfeketefe-

nyő tönkreteszi a védetthomokpusztagyepet'
éskiszoríqa annak ritka, védett növén5rtajait,
Ezért a közelrnúltban immáron ötödik alkalomrnal rendeztemeg a Magyar Madártani és
TermészewédelmiEgyesület (M^'tE) Budapesti Helyi Csoportja a ,,Homoktövis-élőakciőjá,t, amelyhez
helykezeiés,,e|nevezésí3'
csadakoztak a Karinthy Frigyes AMK diákjai
is tanáraikkal ésszüleikkel együtt.
A program kezdetekorreggel 9 órakor
a Magyar Madártani Egyesiilet munkatársai
madárg1,íiríizési
bemutatót tartott ak, Ez.után
kezdődött a munka, a szakemberekáltal kivágott akác ésny6'rfasarjak kijelölt helyre történőe|hűzásavolt a feladat. Az M^/IE munkaeszközöket kölcsönöztfu sai védőkesztyííket,
tek a munkához. A dolgos természewédők
számára meleg teát, zsíroskenyeret ésebédre
trirós csuszát is biztosítottak. Az e|végzett
munka két szempontból is igen eredményes
volt. Eg1részt hozzájárult egy ktilönösen értékes élőhely,a Homoktóvis Természewédelmi
Tertilet fennmaradásához, másrésztjótékony
hatással volt a tészwevők kórnyezettudatos
szemléletfornáIásáta. tr

Előh elykezelésaz újpexi Homoktiiuis Terruészenédclmi Teriileten
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HrnmexN Lnszt-ő

Homáth Ferenc
Újp"'t elsőszámú vezetője ^
teleptilésa|apításátó| egészena
városi rang elnyeréséiga mindenkori bíró volt. KözöttÍik az
egyik legjelesebbHorváth Ferenc, korábbi 48-as honvédtiszt'
A puchói Horváth nemzetség1598-ban
kapott nemességetI. Rudolf császártól. Vas
megyei birtokát e|ueszíwea család Pest megyébe költözött.
Igy születhetett Horváth
Ferenc Fóton, 1827.december7-én.Lpja, a
vagyonnal nem rende|kező rőmai katolikus
vallású család feje, császári éskirályi katonatiszt volt. Fia pá|yája megvá|asztásakor apja
örökébe lépett. Egy bécsi katonaiskolában
tanult. 1845-benkezdte meg szolgálatát mint
kadéta 3. számú,Ferdinánd főherceg nevét
viselő huszárezredben.
A kibontakoz6 forrada|omfelgyorsította katonai karrierjét.1848 májusábanhadnagyi rangot kapott. A' nyfu folyamán ezredéta
szerb felkelők elleni harcra Bácskába vezényelték.Alakul*tarövidesen átsorolt a császái
éskirályi vezény|eta|őI a szeweződő honvédsereg kötelékébe.A fiatal huszártiszt novemberben már főhadnary, januárbanpedig százados.Egy teljeshuszárszázadtattozottparancsnoksága aIá.Aytavaszihadjáratot mege|őzően
eztedéta Damjanich vezette fII. hadtest alá
rendelték,ezen alakulatkötelékébenkiizdött a
dicsőségestavaszihadjáratban.Különösen az
Isaszegnélvívott csatában ttintette ki magát.
1849.július16-á,Í|
őrnagytrangot kapott, osztál1parancsnokként
egészena feg1werletételig
a honvédseregállományában maradt.
1849. augusztus 13-én |etartóztatták,
Aradon 'por és golyo általi halá|ra,,ítélték.
Ha1mau általános kegyelmi intézkedésea
példátlanulszigoru ítéletet1ó évsáncfogságra
enyhítette.
Horváth Ferenc ezt követően Aradon.
Munkács várában ésJosephstadt(ma:JozeÍc:v,
Csehország) várbörtönében raboskodott,
mostoha köriilmények kozott. Fogsága idején
naplót vezetett.
Híres újpestiek

A Krími háborut |ezáró békétkövetően
Ausztria elszigetelődött a nemz erkőzi színtéren' A belső feszültséget enyhítendő 63 várfogságraítélthazafi kapott kegyelmet. Horváth
Ferenc is hazatérhetett. 18ó0. július 8-án
megnősült, Fóton vezette oltár elé az alrJr.:or
tizenkilenc esztendős. szintén fóti születésíí
szádesnyei Szádecz|qr Júliát. Házasságukból
idővel négy |eánygyermek szijletett.
A fóti birtok ura, Károlyi Iswán gróf
támogatta a szabadságharcban magát kitűntető egykori huszártisztet, vt^da|mi intézői
feladattal bízta meg. lJgyanakkor a volt katona
nyugdíjért folyamodott a honvédelmi miniszterhez. Sajárkezű beadványát ma a Hadtör.
ténelmi Levé|tár őrzi. A sors azonban nem
békésnyugállományt tartogatott számára,
A Fóthoz közel eső Ujpesten a
kiegyezést követő évek gyors fejlődést hoztak.
A lakosságszám agrásszerííen növekedett, a
nagyközség gazdasági fejlődésnek indult.
Ugyanakkor szociális feszültségek is jelent-

Szídenky Júlia, elsőgerrnekiikHor.uóthFerencésfelesége,
kel, Ilona-Mórióual eg, 1863 körül késziiltfényképen
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keztek. Ezekvezettek végtii 1874-ben az újpesti zendülésként emlegetett megmozduláshoz. Avéres eseménysorozafrtakcsak a Pestről
kivezényelt katonaság vetett véget. A történtek hatására távoznia kellett hivatalából W e|tz
Károly bírónak is, mivel sokan őt okolták az
indulatok elszabaclulásáért.
A telepiiléséléreerőskezíi,ember kellett.
Felmerült az eképze|és,hogy Woifirer Lajos
töltse be a tisztséget, de a gyára|apítő timármester az ipafiejlesztésnek szentelte magát. A
Független Polgár c. lap 1875. október 13-i
száma ázsiai á||apotoliról írt:.,,Bizony sziilséges, hogy a legközelebbi váLasztasnál erélyes
kézbe adják a bÍrói pá|cát, oly férfi kezébe, ki
képes legyen Ujpestet kirántani ama hínárból,
melybe mind mélyebben süllyed.''
A bírói teendőket megbízott vezetőként
ekkor már Horváth Ferenc |átta|e. Nem kétséges,Károlyi Iswán grófrrak is szerepe volt
abban, hogy bizalmi embere került anagykőzségélére.(Florváth Ferenc családjának kollektív emlékezete szerint a gróf rövid ideig együtt
raboskodott Kufsteinben Horváth Ferenccel'
innen eredeztethető ismeretség"k') A hivatalos újpesti aszúljításra 1876. ápfi|is hó 12-én
került sor. A bírói tisztséget elnyerő korábbi
huszártiszt mellett helyet kapott a település
veze(ói között We|tz Károly is mint törvénybíró. A nagyközség iránytását segítette Benicky Anta| jegyző, akinek apja és hivatali
elődje, BeniczL7 Attila szintén 48_as őrnagy
volt. Az rij hivatali apparátusnak akadt dolga
e|ég.25 év adómentességet szavaztak meg az
Ujpesten építendőbáza|<ra,hogy a településre
csábítsák az új lakosokat. Helyrehozták a zendülés során megrongálódott községházát is.
A közállapotok norrnaIizá|ődását követően a katonaság 187ó szeptemberébenelhagyta Ujpestet. A nyugodt és békésfejlődés
időszaka következhetett. A bíró érdemeit egy,
a halálakor megfogalmazott kóZg'ríílésijegyzőkőnyv így említette: '[...] a legbuzgóbb
ügyszeretet mellett mindenkor akózség anyagi helyzete javltásán fáradozott, főtörekvésének tartotta akózség lakosainak érdekételőmozdítani, ami párat|an becsületességelankadatlan munkássága ésszívós kitartása ésrésztehajlást nem ismerő igazságszeretete által kiérdemelt általános tisztelet és nagyrabecsülés
mellett nagyrészben sikerült is.'' A korszeríí
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települési közigazgatás megteremtésénekigényével a bírő űj kózsé$ bizottságokat á|Iínatott fel: a számvizsgá|ói, a gazdászan, az épí.
tési és a közegészségugyr bizottságokat. Az
18 79-es vá|asztások során a helyi képvise|ők űj
geneúciőja került a település vezetői kőzé.
Szerényi Vince' Illek Vince és Mády Lajos a
későbbiekben me ghatár ozó a|akjai lettek a lassan várossá gyarapodó Ujpest társadalmának.
Az 1848-ashagyományok ápolása is ekkor kapott lendtiletet Ujpesten. Nlaga a bírő,
al<ttagja volt a Pest városi HonvédegyleÜrek,
kÍildöttséget menesztett Nyáre gyh ázár a, aho|
a temetőben szobrot emeltek Nyáry Pái síremlékére. 1879-ben testületi döntés következtében kifiiggesztették Kossuth arcképéta közgyűlési terem fa|ára.
A bírói feladatok kritikus helyzet elé is
á||ítottákHorváthFerencet.I876 januárjában
jeges árvíz zú,áút Ujpest mélyebben fekvő
negyedeire.A torlódó jégtáblákmögött felduzzadt Duna lakóházakat, emberéleteket fenyegetett. A védekezési munkálatokról a Hon
című lap 187ó. február 26-i számaígy írt:',ott
van a kózség érdemteljes, nemeslekíí bírája,
Horváth Ferenc, ki családatya |étéreemberi
erőt feltilhaladó, életmegvetésselnapot éséjet
eggyé tesz kocsin, Wa|og, csónakon, amint a
körülmények kívánják ésengedik. . .''.
Természetesen a bíró kivette a részét
szewezőként az űjjáépítésbőlis, hiszen közel
fé|száz összedőlt ház romjait kellett eltakarítani, új otthonok építését
támogatni.
Horváth Ferencnek nem adatott meg'
hogy éltizedeken keresztiil iránytsaÚ1p.'t.t.
1881. április 11-én,alig két hónappal aztkövetően, hogy patrónusa, Károlyi Iswán gróf
meghalt, s holltestét elhelyezték a fóti templom kriptáj ába, várat|anul elhun1t.
A nagyközség képviselőtesttilete jegyzőkönywben örökítette meg a bíró érdemeit. E
szerint Ujpest közössége ,,[...] a haza, a szabadságharc egyik jeles bajnokát, a társadalom
h'wá|ő tulaj dons ágokkal felruh ázott bír áját és
po|gárát gyászo|ja,,'
Horváth Ferencnek a rég; temetőben
Sírját 1898. máradták meg a végtisztességet.
cius 15-én, a forradalom 50. évfordulóján ünnepélyesenmegkoszorúzta a képnselőtestület.
Nevét sem utca' sem intézmény nem
viseli városrésztinkben.
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Than Mór festrnényeaz isaszegi csatóníl

Isaszeg, ahol Horváth Ferenc legjelentősebb hadisikerét aratt\ a L9. század
második felében nagykőzsés volt Pest-Pilis-Solt-

járásában. Közel
Kiskun vármegye gödöllői
négyezet fős lakosságát vegyesen magyar és
szlovák ajkú népesség alkotta. A település
csatáiról nevezetes. 1267-ben ítt.győzte |e a
trónra törő Iswán herceg aty1a,'Ily',Béla seregét. 1849. április ó-án pedig itt zaj|r:tt a
szabadságharc egyik kulcsfontosságú ütközete, A. visszavonuló császári haderő Windisch.Grátz vezetésévela magyar fősereggel
csapott össze. Klapka hadai erős osztrák ellenállásba ütköztek, Görgei szokott erélyes
kozbelépésévelsietett segítségére.
Damjanich
és r\ulich csapatai is kivették a résziiket a
harcból. A csata egyik krónikása Támbory
Emil őrnagy, Howáth Ferenc tiszttársa volt.
Visszaem1ékezéseibenez áII:,,Damjanich tábornok parancsára ezredünk két százada
ágyűÍedezetre rendeltetvén' az egy,tk század
Horváth Ferenc kapitány, a másik az én vezényletem alatt.,, A huszárok feladata volt
megakadáiyozni, hogy az ütegek az ellenség
kezére kerüljenek. A parancsban foglaltaknak
kitíínően f.eleltekmeg: ,,[...] midőn az ellenség lovassága megrohanni akarta ágyűinkat:
Kitekintés

én századommal az ágyűk elébe vágtattam.
Látták ezt Ptotő Attila és Horváth Ferenc
huszárkapitán5'ok, segélytinkre siettek századaikkal, s az ellenség támadása meghiusult,
sőt visszavonulásra kényszerttetiik őket.''
^z ágyűk megszerzésének megakadá|yozása kulcsfontosságú volt a csata kimenetele Szempontiából.
legismertebb ábrázolása
Az itközet
Than Mór festÍnénye.A míivész a fordulóÍn€ $ l amikor Görgei
pontot örökítette
megállította Klapka üsszavonuló csapatait.
A iestmény középpontjában fekete köpenyben, kinyújtott karral maga a fővezér láthatő. Segédtisztje tőle balra egy Ferdinánd
huszár, Horváth Ferenc ezredtársa. A kép
jobb oldalán Aulich hadtestének ttizérsége
vonul fel. A háttérben Isaszeg Lángo|ő házai
és templomának tornya látszanak.
A' had1árat ütközeteí igazi jellemprőbá|ő megmérettetések lehettek. Horváth
Ferenc bíró a későbbiekben hasonló eréliyel
*i,,t
és határozottsággal vezette Újp",t.t,
tette azt korábban hlszárszázadáva|. Ű

Köszönet
Dr. Hamvai Iswánnénak, Horváth
ftának, Vásony
Ferenc dédunokájának, valamint
Sándornak a családi dokumentumokért.
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Szorrősv MarueNwB

86 éveapfuől fiúra
Idősebb Kubik Béla könyvkötőmester I924-ben nyitotta meg első mííhelyétUjpesten a Király utcában.Mesterségétfolyamatosan öröklik
|eszármazottai, eg5rmástólvéve át a stafétabotot. Unokájával, Kubik Ernővel beszélgetiink.
_ Hóny generóciőőta rnűködik az üzlet?
_Ez már a harmadik.Nagyapám,Ku.
bik Bélakezdte, apám folytatta, majd bátyám
ésénkövetkeztünk.
_ Hol indult a uóllalkozós?
- 1924-ben a Kirá|y utcában nyt|t az
elsó műhely, a mostani ifúsági ház o|da|ában,
maid onnan a 9-es számű házba költözött.
Következőleg a Bajcsy-Zs1|insz|q,űt 25.-be
került az idLzlet.
Ott már édesapámis dolgozott elősziit tanulóként, később már ő vitte az
iizleti s hivatalos ügyeket, mert nagypapám
kicsit nagyot hallott. I966-ban meghalt nagyapám, az iz|et tulajdonjogát özvegyt jogon
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nagyanyám örökölte, de édesapám gyakorolta
az ipart. FőáIIása a Zrínyt Nyomdában volt,
délelőtt ott dolgozott, délután pedig műhelytinkben fo|yatta a munkát. Teljes joggal
csak nagyanyáry ha|á|a urcán, L974-ben vette
át a vezetést. En alkalmazottként 1975-ben
kerültem hivatalosan a céghez. Akkor már a
bátyám ott dolgozott, tulajdonképpen az
egész csaIád könyvkötő, mé8 a feleségem is.
Ekkoriban ó-8 alkalmazott. is dolgozott nálunk váltott mííszakban.
_ Nem is uolt akkor ez kis üzern! Mór a
nagpapónak is aoltak alkalrnazottai ?
- Nagyapám 2-3 alkalmazottal dolgozott. a családi emlékezet szerint.
_ EgértelmíÍ uolt pályauólasztósa? A koróbbi időkben nyilaán a mííhelyben,mester rrlellett lehetett.megtanulniezt a szakmrÍtis, mint a
többit, d.eon hol sajdtította el?
- Apám még a nagyapámtól tanult, illewe volt egy úg1mevezett iparrajzisko|a,
aho| az elméletet oktatták. En 1968-ban
kezdtem, aSágvári Endre Nyomdaipari Szakkozépiskolában, a Tolnai Lajos utcában tanultam elméletet. Először betűöntőnek vettek fel, mire kezdődon. az iskola' valahogy
sikerült e|i,tézni, hogy átrrrehessek a másik
osztáWa', Igy majdnem öntő lett belőlem,
igaz ők csak hat őrát dolgoztak, mert veszélyes munka ólommal bánni. Heti egy nap eimélet után öt nap szakrnai gyakorlat következett, akkor még szombaton is dolgoztunk.
Persze apámtő| is tanultam sokat itthon.
Kézügyességem amúgy nem tökéletes, az iskolában a technika őrán a fémipari és faipari
munkák nem mentek. A könywkötés még becsukott szemmel is sikerült volna. Egyszer
láttam például, hogy csináIják a bélyegalbumoq utána már minden gond nélkiil elké.
szítettem.
_ Éd,',p1n engedte,hogy mtír kiskoróban
láb
at
lanko
djon,, a mííbelyben?
,,
- Persze, kaptam tő|e rézbeúikész|etet,
kiszedtem vele mondjuk a nevem, s azzal tanultam atanyozni, nyomtatÍli. Kisebb fiize-
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teket kötöttem, emlékszem elvittem nag'ypapának megmutatni. Az Arpád út Viola utca
sarkán laktak, halá|áig dolgozott, mikor már
nem látott jő|, még akkor is munkát kért.
Apám vitt neki blokktömböt'
s naponta számozgatt^ őket. Nagy segítségvolt, mert időigényes munka kézze| oldalakat számoznil
_ Az aranyozás is hozzótar-tozik a szakmóboz, űz sen, egyszeríífeladat,
- Nem bizony. Akad olyan könywkotő
is, aki szépendolgozik, de aranyozni nem tud.
Ki kell választani a betíítípust,a méretet stb.
Géppel könnyebb, de csak akkor gazáaságos,
ha sok egforma feliratot készít az ember.
Kézi aranyozásná| elsődleges, hogy ne remegjen az ember keze. A betííketegy sínbe
rakjuk, felrnelegítjük és az annyozó fő|iáva|
nyomjuk a borítóra. Lényrges, hogy rninden
ponton egforma súly nehezecjen rá' és jó
szemmértékkel, ügyelve' meft párhuzamosnak kell lennie a szegéllyel'Arról nem beszélve, hogy minden aflyagra más hőfokkal, nyomóerővei dolgozunk. A betííkmellett klisével
is nyomtatunk: címereket, emblémákat csak
előre gyártott nyomótőkével végziink. Egy
ilyen beállítás 2-3 óráig is tarthat. Ez adja
meg a könyv arculatát.
_ Sok időbe telt, rníg ruegtanalta a technikót?
_ Már nem tudom. hol van az e|ső
munkám. Eredetileg egy idős bácsi aranyozott nektink. Az MTA-ban clolgozott, profi
mester volt. 1984-ben nagyon beteg |ett, így
át kellett vennem a feladatot. Azőta jő néhány
szöveget lenyomtam.
_ Nyorrzdábanis dolgozott?
A gyakorlatot, majd kezdő éveimetaz
Allami Nyomdában töltöttem, hét évigvoltam
ott. Ez a nyomda nagymértékben kézi erővel
végezte feladatait, kevésbé volt gépesített,
mint a többi. A könyvkötészetben jóformán
mindent kézzeLcsináltunk. Hiratalos iratokat
gyártottunk, iktatóköry,weket, osztál1mapiókat
tizezréve|,százezr éve|.I97 3 -ban btigádv ezető
lettem. Két hatalmas nag.y asztalon dolgoztunk, mindenki végezte a maga részfe|adatát.
Kenők, táb|aakasztók munkájáért én lettem a
felelős. Táblaösszeakasztó gépen is dolgoztunk, a jó minőség és a gyorsaság volt a legfontosabb, normában dolgoztunk, E'gy őra
alan. át|ag 400 darabot össze kellett akaszta-
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nunk, de a ma is használatos postai beírókönyvből óránként 720-at kellett beborítanunk. Ma már nem tudnám csináini.
_ Mikor került jelenlegi helyére az
iizletiik?
- A postával szemben |évő üzletet
1980-ban szaná|ás miatt kellett elhagynunk.
A mellettiink levő Szamőca presszó, egy paplanos üzlet, egy virágiziet szintén megszűnt.
Ekkor kerültünk ide a Virág utcába a gépekkel
együtt. Ma is nagyapám gépeivel dolgozom,
az ívvágó gépet még ő vette részletre 1924ben. A lemezollóval a konyv táb|áját vágjuk.
Ezt az anya9ot.bálákban szá||ítják. Egy ilyen
bá|a3-5 milliméter vastag táb|át2a-30 cm-es
csíkokra kellett alkalmanként vágni _ elégiő
munka kézze| végezve. Altaiában egy hónap
alatt 4 báIát fogyasztottunk el.
_ Milyen típusúmankókat atíllaltak? Cé.
ges aeg1 magín megrendelésre dolgoztak
inkóbb?
- Cégek számáta közlönyöket
kötötttink nagy számban. A Hilton SzáIIoda számára sok rend ezvénykönyvet készítettiink ktilönlegesen szép bőrbőI, bordázott gerinccel.
Minisztériumoknak, rendőrségnek, bíróságnak, iskoláknak, bölcsődéknek, szőva| szinte
minden kozintézménv számár a {olvamatosan
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kototttink hivatalos iratokat. A vámhivataloknak például hatalmas regisztereketvágtunk. Egyedi beosztással,nemcsak abc-ben,
hanem hilön szöveges beosztássalis. Szerintem ma már nem sokan tudják csinálni. A
meglévő hivatalos iktatókön1wet a szükséges
mennyiségűlappal össze kell Ííizni, kézze|
egyedileg kiméretezni milliméterre' majd a
feliratot kinyomtatni, s utána speciális ollóval
kivágni. Fíiszerezi a munkát az űgy,nevezett
Voká-regiszter, aho| mégkezdőbetíínbelül is
vannak alrendszerek. Tévedni nem lehet.
mert ha egyet elront az ember, töntr<remegy
ve|eaz egészkönyv. Kezdheti elölről. Magán
megrendeléseinkis voltak természetesen'
akkor még volt ftzetőképeskereslet. Fényképalbumokat, bélyegalbumokatis készíis
tettünk. A régi üzletben térképkasírozást
vállaltunk. N'gy fali térképeketvászonra
kasíroztunk.Ott volt olyan falfelület, ahová a
vásznatkifeszíthettiik,s rigy ragasztottukrá a
térképet.Érdekes feladaiót káptunk a mis-

kolci vízművektől.N"gy hengerekbenhoztak
abból kellett N470x100 cm-es térképeket,
es, B/4-es méretííthajtogatni és bekötni.
Térképetnem lehet kortilvágni, így ki kellett
találnunk, hogyan hajtogatható tökéletesen
sablonra. Szintén különleges munkának
számítotÍ, ha kön1'v-alakú díszdobozokat
rendeltek tőlünk. Belsejében kártyának,
blokk-fiizetnek, tollnak csináltunk fakkokat.
Emlékbe tettem el két darabot, ma már ilyet
sajnosnem kérnek.Igaz nem is olcsó, mert
egyedi, ktilon sablonnal, anyaggal készül.
Dolgoztunk kiilföldre is, a francia követség
kötöttiink könyveket. olyan
könyvtára részére
könyveket mentetttink meg' amelyek már
penészesekvoltak, ez majdnem restaurátori
munka. Kicsit csodálkoztam is, hogy megkerestek. Kérdeztem,hogy náluk nincs könywkotő? Mondta, hogy van, de tőltik Irországba
viszik a kötendő dolgokat. Apám minden
megrendeléstelvállalt, ezérthets70-75 órát
dolgoztunk.Jövedelem is volt, de sokat Íárad-
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tunk érte.A gépikötés tömeggyártásával persze nem versenyeztíink,telefonkönyvból például 4000-et köt ew gép őrőnként,de csak
ragasztja és kész.A mai korszeríígépekkel
dolgozó nyomdák közül is van olyan, amelyik
néha-néhaelhoz egy-egy munkát, amelyet
egyedileg akar köttetni. Az eg5,edimunka
viszont sajnosegyre drágább.
_ otthondban biztos nű,g|onszépkötésíí
kiirytuek sorakoznakpolcon?
- Ahogy a szabónak nincs ruhája, űW
nálunk sincs sok újrakötött könyv otthon.
Lányomnak szoktam ktilonbtiző folyóiratokban megjelent finom ételrecepteketösszemégitt aházban is segítenekkeresg5ríSjteni,
ni. Igy készítekneki szakácskönyvet. Bfu a
múltkorláttam, milyen gyönyörííeket árulnak
a könyvesboltban. Lehet egyszerííbb,ha
ezentúl meg'Veszemneki... Annak idején,
mikor mégcsakismerkedtema feleségemmel,
megkért,hogy egy szakácskönyvet kössek be
neki - 6 hfuom ér,ryel
fiatalabb, mint én,így
még nem tartott ott a szakmában, hogy
megcsinálhattavolna _ hát, öt évigkötöttem.
_ Manapsóg egedül d.olgozik,bírja a
ternpőt?
_ Mostanábanaz á]|amimegrendelések
is csökkentek, mert a számítógépes
világ hatására sok cégmár digitálisan tárolja az adatait.
A Chinoin például a főkönyvi adatait már
nem kötteti, CD-n tároIja. A költségek is
növekedtek. Minden munka kiilönbözik, a
megrendelők nem is gondolják, hogy szakdolgozat ésszakdolgozatközatt is ktilonbség
van' Minden munkáná.| előszöt meg kell
nézni az eredeti kötést, attól ftigg, hogyan
nyíil br:zzá az ember, milyen módszereket
kell alkalrnazni.Régebbenmásképpkototték
a könyveket, ezt kiilön ismerni kell egy javítási munkánál. Néha munka közben tátgyalom meg magammal,hogy is lenne a legcélszerííbbmegoldás.
- Mennyienaannakrnéga szakmóban?
- Sokan már nincsenek. Budapesten
talán még8-10*endolgoznak.Vidékenis van
néhány, de nehéz megtermelni a bevételt.
Bátyám is nyugdíjas, nálam nyolc é*9J
idősebb, ő mfu pihen. Kőszegen lakik. o
jobban járt, mert évente el tudott menni
nyaralni, énmeg 35 évenem voltam. Egy kis
házunk van az Attila utcai templom mellett.
Interiú

Azt kellett helyreállítani' aztán a g'yerek,
szőva| mindig adódott valami. Apám is 80
éveskorában ment el nyugdíjba,de ha|áIáig
hetente behoztam, vagy otthon segítgetett.
Alig látott, de a keze rátalá|t a technikára.
Ennél a szaknánál nagyon fontosak a üsszat&ő megrendelők és az idő. Aki elmegy
eryszer, már nem biztos, hogy visszajön
később.
- Lesz-e folytatőja a csalódi bagtomónynak?
_ Lányom mérlegképes
könywelő, nem
|ép a pá'|yára.Látta, hogy keveset vagyok
otthon' néha még ünnepnapon sem' sőt
olykor űjévnapján sem, itt voltunk a feleségemmel együtt. Ta|án aZ ment meg, hogy
szeretema szakmát,nem érzemkényszernek.
Ha két napig otthon vagyok, nem találom
helyem, pedig mostanában hamarabb táradok. Iparunk fennállásának centenáriumát
lehet, hogy nem tudom megvárni. Még öt
évemvan nyugdíjig,de igazán a keresletcsökkenése,s az emberek frzetőereje is befolyásolja,meddig tudok kitartani. E
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Kiadványok Uipestről

Szakmai elismerés
Június 23.án _ egyetemi oktatói tevékenysé- Mesteroktatói címben
^z újpesti helytörté- génekelismeréseként
nészek és városvédók részesült Iványi János építőmérnök,lapunk
összefogásával készült munkatársa. Az elismetést az ünnepi kari
térképazt9Zl-benmegtanácsülésendr. Lovas Antal, a Budapesti
nyitott Megyeri temető- Műszaki Egyetem Epítőmérnöki Karának
ben nyugvó ismert közédékánjaadta át.
leti szernélyiségek'
míívészekéssportolók sír- fIonismereti kitíintetések
ja1hozkalauzolja az ér- Június 28-án Kőszegen, a 38. országos Hondeklődőket. A. Lőy'incz isnrereteiAkadémiánkerült sor a Honismereti
Róbert által szerkesztett kiadvány a temető T ár saságdíjainakátadására. B éIMáryás-díjban
részletes,parcellákra osztott' méretarányos részesültGábriel Tibor, az űjpesi széláte|yíi
rajzán sorszámmal és vezetéknéwelkozli a Budapesti Flonismereti Társaság elnöke. Dr.
hírességek
ny'ugvóhelyet.A térképena közel
Derce Tamás poigármesterelismerő okievelet
száz sírkő színesfotőja, a személyekszületési vehetett át a helytörténeti kutatómunka feléshalá|ozásidátuma, hivatásuk közlése melkaro|ásáért,az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő
|ett az emlékníívekadadeírásaésfényképeis megjelentetéséért
ésa helytörténeti munkába
helyet kapott. L tájékozódást betíírendes bekapcsoló dó újpesti civi| szewezetek támogamutató segíti.A helytörténet iránt érdeHődő tásáért.
felnőttek ésa városrészdiákjai számára ajánlott kiadvány mindemeliett összefoglalja a Filmvetítés a városnapokon
Megyeri temető kilencvenévestörténetétiS.
Augusztus 29.én10-18 óra között filmvetítésre vár1ák a közönséget a Helytorténeti GyííjUjpest 170 évesokatási
teménysátrában. Lz érdehődők nyolc ktilonrendszeréből I20 év böző ismeretterjesztő és dokumentumfilmet
(1832-Í952) történetét tekinthetnek meg a helyi teleuziő ésa g5líijtemutatia be e kötet, mimény arcfulrrmából. A vetítésfolyamatos, a
közben megvi|ágítja a belépés
díjtalan.
település fejlődésének
társadalmi-politikai hát- A Kulturális orökség N"pl"!
terét.A levéltári,könyvSzeptember18-án és 19-énUjpesten három
tári és egyébkutatások intézményis megnyitja kapuját az érde|dődők
nyomán számtalan doeIőtt. Az Ujpesti Mí3szakl Szakközépiskola
kumentummal, statisztikáva|, reprodukcióval
(Görgeyu. 26.) ésaziskolamúzeumamindkét
és fotóval illusztrált munka a kózség a|apí- napon 10.30-12.30
közottIáés14.30-1ó.30
tását6| a fővárossá csatoiást követő évekig,
togatható;vezetés10'30-kor és 14.30-kor.A
tizenkét kor szakra bontja az űjpesu'nevelésügy Körywes Kálmán Gimnázium (Tanoda tér 1.)
k:rőnlkáját. Az óvoáá,k, a Íe|ekezeti, községi,
csillagvizsgá|ójába
szombaton19 és22óra köillewe állami elemi iskolák éppttgyszerepelzött, féIőrá*éntvárják a közönséget.A káposznek a kötetben, mint a felsőbb népiskolák, a
tásmegyeriAllatszigeten(Oceánárok u. 33.)
polgári-, a tanonc- és a szakiskolák. A szerző
mindkétnap 10-1ó-ig rendezikmeg a Felelős
kitér többek között a tanítóképzőre, az iskolaá||attartási kul túra napját, Allatbemut atőkat,
székre és a helyi sportegyesületek nevelői tekiállításokat,előadásokatrendeznek ésEszakvékenységével
is foglalkozik. Fericsán Ilálmán
Pest természett&tékeit mutatiák be.
számos témakört érintve, személyes véleményénbk, áIlásÍog|a!ásának is teret enged e
rendkivül adatgazdag kötetben.
A kiadványok megvásárolhatók az Ujpesti Hely.
történeti Gyűjteményben (BerdaJ. u. 48.).
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Szeptemberi számun|cban az !. és a 14. oldalon
látható fotókat és dokumennrmakat az Ujpesti Hely.
történeri Gyűjtemény bocsátotta rendelkezésiinkre.

Helytörténeti hírek

