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Szemben, a középsô tri -
bün bal szélén, ott kell 
len  nie va   lahol a nagy-
apám nak. Ál   lan dó helye 
volt ez, tré fásan azt mon-

dogatta, hogy köré építették egykor a le -
látót, s ha ez nem is volt igaz, az igen, 
hogy minden hétvégén ott ült megszokott 
helyén, mellette a barátai, Kádas úr, a 
hen  tes, Puszicska, a trafikos és Stolniczky, 
a parkôr, akit a társaság még mindig alez-
redes úrnak szólított. Ott szurkoltak hétrôl 
hétre Szuszának, Zsengellérnek és a többi-
eknek, ahogy én szurkoltam két nemzedék-
nyivel késôbb Göröcsnek, Benének és 
Tö  rô csiknek. Közben persze átépítették, 
igazították, szerelgették az ujpesti pályát, 
de ez a tribün igazán sokáig tartotta magát, 

terveztem is, hogy ha majd kiöregszem az 
állóhelyi keménymagból, ott fogok én is 
he  lyet magamnak, de aztán másképpen 
ala  kultak a dolgok. Akárhogy is, ha meglá-
tom ezt a régi pályát, ezt a régi tribünt – 
most például ezen az ezerkilencszáznegy-
venkilencben készült fotón, amikor éppen 
öt-egyre vertük a Szegedet –, az a vasár-
nap jut eszembe, egy évtizeddel késôbb, 
ami kor nagyapám elôször vitt ki engem is 
a meccsre. Vettünk egy pohár szotyolát a 
Ba  ross utca sarkán, aztán masíroztunk, ví -
gan, föl, a lelátóra: a helyünkre. Amikor 
fel  értünk, nagyapám megszorította a ke -
zemet, és az alant melegítô lilamezesekre 
mutatva csak annyit mondott: a mieink.

Egy életre szóló útmutatás volt ez 
nekem. �  Jolsvai András
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„Most foglalkoznak azzal a 
terv  vel, hogy a városi fürdôt ki -
bôvítsék és ennek során beve -
zessék az iszapkezelést is. Erre 
nagy szükség van azért, hogy a 

rászoruló betegeknek ne kelljen emiatt a fô -
városba Budára menniök. Mikor errôl az ör -
ven  detes tényrôl számolunk be, nem mulaszt -
hatjuk el hangot adni annak a többfelôl elhang-
zott panasznak, hogy a városi fürdôben drága a 
fürdés. […]” (1949. január 1.)

„Az Országos Szociálpolitikai Intézet 
át    szervezésével kapcsolatban az ott elhelyezett 
könyvtárat felajánlották a városnak. Ujpest vá -
ros vezetôsége örömmel ragadja meg az alkal-
mat és a legrövidebb idôn belül megfelelô he -
lyi  séget rendez be városi könyvtár céljaira.” 
(január 1.)

„A Tervhivatal véglegesen jóváhagyta 
az OTI újpesti rendelôjének tervét és az épít-
kezés, mely a tél folyamán már megkezdôdött, 
teljes erôvel megindul.” (január 29.)

„A Pannónia szôrmeárugyár most mu -
tatta be irha- és panofix exportmintáit. A gyár 
az elmúlt évben 20 millióról 30 millió forintra 
emelte külföldi szállításait és ezzel tovább nö -
velte a legtöbb valutát szerzô vállalataink kö -
zött elfoglalt kiváló helyét.” (február 19.)

„A városi kórház újjáépítése és fejleszté-
se során jelentôs állomást jelent az új Röntgen-
gép felállítása. Az új készülék szerelését most 
fejezték be. A gép 65.000 forintba került és 
ez  zel a város áldozatkészsége folytán az ország 
egyik legmodernebb készülékéhez jutott a kór-
 ház.” (február 26.)

„Gyermekgondozónô-iskola indul az 
Uj  pesti Szociálpolitikai Intézetben. Egyéves 
cse  csemôvédônôképzô tanfolyam indul az Er -
kel utcai hatalmas épületben. A hallgatók az 
in  tézetben lakást és teljes ellátást kapnak és 
vá  logatott elôadóktól kapják meg a hivatásuk-
hoz szükséges elméleti alapokat. Az épületben 
csecsemôotthon is mûködik és így a gyakorlati 
ismeretek elsajátítására is tere nyílik annak a 
het  ven fiatal, lelkes lánynak, aki ezt a szép fog-
lalkozást választotta élethivatásul.” (április 23.)

„Új városrész épül a Szent László téren 
[…] Az építômunkások kezenyomán kibonta-
ko zik a Szent László tér új képe. A féligkész 
háromemeletes épület augusztusra tizenhat 
két szoba összkomfortos és harminckét egyszo-
ba összkomfortos lakással, készen várja a dol-
go zókat. Két darab húszlakásos, háromemele-
tes, függôfolyosós; egy darab tízlakásos, be -
épített lépcsôházas és két darab huszonnégy-
lakásos épület készül el az idén.” (április 23.) 

„Csatornáznak, lakást építenek, kövez-
nek Megyeren […] A Némethi Ernô utcában 
most kezdik kijelölni a csatornák helyét, az 
Attila utcában pedig az ácsmunkálatok elvégzé-
se után megkezdik a betonozást. Az Oncsa-te-
lepen a város munkásai épp azon dolgoznak, 
hogy az egészségtelen szennygyûjtô gödröket 
az újonnan megépített csatornahálózatba be -
kössék […]. Az Oncsa-telepi munkálatok el -
vég zése után azonnal hozzáfogunk az Attila, 
Pázmány, Nádor, Kinizsi és Madách utcák 
csa  tornázásához.” (május 1.)

„Megnyílt Ujpest modern éjjeli bölcsô-
déje […] Ragyogó tisztaság, kedvesen berende-
 zett termek. A hófehér vaságyak rózsaszín és 
kék paplanokkal terítve. Piciny asztalok, szé -
kek, szekrények állanak a termekben. […] Az 
óvo  dában 120, a napköziben 70 és az éjjeli böl-
 csôdében 50 kisgyerek számára biztosított a 
népjóléti ügyosztály férôhelyet.” (május 21.)

„Bábszínpadot ajándékozott a szülôi 
mun  kaközösség az Erzsébet utcai általános is   -
ko    lának. A színpadhoz szükséges bábukat a 
ne      velô testület tagjai kollektív munkával készí-
 tették el.” (május 21.)

„Nemrégen avatták a téglagyári napkö -
zi óvodát. Rövidesen teljesen elkészül az óvo -
dához tartozó óvónôi és dajka lakás, […] de 
ta  lán még ennél is fontosabb, a téglagyári há -
zak lakóinak számára létfontosságú kérdés, a 
vízvezeték hálózat lefektetésének kérdése. […] 
A Kálvin János utca és Fiumei út sarkáról veze-
tik ki a vizet a téglagyári házak közé. Az itt -
lakóknak nem kell többé a messzi közkutakra 
járni vízért.” (június 11.)  

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

Hetven évvel ezelôtti pillanatok…
Az Észak-Pestkörnyék címû lap híreibôl válogattunk
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Újpest bírói közül a leg ér de -
kesebb egyéniség, kétség kí-
vül Tanos Pál. Volt benne 
egy kicsiny kalandorság, volt 
benne egy kicsi a reneszánsz 

em berbôl, s volt benne a XIX. század végi 
mikszáthi Magyarország nyomorúságából is. 
Verseket, novellákat írt, amelyek könyv alak -
ban is formát öltöttek, s ezek antikváriumok-
ban ma is megvehetôk, olvashatók. Érdekeit, 
ha kellett, nagyon keményen védte, nem riad-
va vissza a zsarolással felérô fenyegetéstôl sem. 
Újpest bírói tisztérôl, a különbözô érdek cso-
portokkal vívott küzdelmekbe belefáradva le-
mondani kényszerült. Ezt követôen Újpest el-
sô anyakönyvezetôjeként dolgozott, de állását 
két évvel késôbb fegyelmi elbocsájtás révén 
el  veszítette. Majd fônixmadárként feltámadva, 

dr. Ugró Gyula polgármester közvetlen ta-
nács adójaként ismét Újpest közéletének ré-
szesévé vált.

Ezen írás Tanos Pál életének Újpestre 
való 1886-os költözését közvetlenül megelôzô 
néhány hónapjára terjed ki.1 Azokra a hó na-
pokra, amelyek eseményei következtében a 
köl tözés mellett döntött. Nem foglalkozunk 
Tanos Pál bírói mûködésével, amely egy ké-
sôbbi írás tárgya, de az olvasó talán közelebb 
kerül Tanos újpesti bírói mûködésének, cse-
lekedeteinek, magatartásának megértéséhez.

 

1 A Tanos Pál tevékenységérôl szóló kutatásomban az 1885-ös esz-
tendôt vizsgáltam a Pannonhalmi Apátsági Levéltár dokumentumai 
alapján. Kutatásomban nagy segítségemre volt Boros Zoltán, az Apátság 
levéltárosa, akinek önzetlen segítségéért ezúton szeretnék köszönetet 
mondani.

DERCE TAMÁS

Adalékok Tanos Pál a tihanyi bencéseknél 
folytatott tevékenységéhez

                                                                                      Kadlecovits Géza emlékére    

4

A Tihanyi Bencés Apátság szántódi birtoka. (Forrás: Pannonhalmi Fôapátsági Levéltár)
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Tanos Pál 1843. január 31-én katolikus 
családban született a Veszprém vármegyei 
Gán  ton, ma azt mondanánk, értelmiségi szü-
lôk gyermekeként. Keresztlevele szerint apja, 
Tanos Ferenc foglalkozása lurdirector volt – 
ami tanítót jelent –, édesanyja Ampler Teréz 
pedig notarius, azaz valamilyen adminisztrá-
tori státust töltött be. 

Vaszary Kolos Ferenc fôapát 1885 áp -
rilisában került a Pannonhalmi Bencés Fô-
apátság élére. Természetesen elsô feladatai 
kö  zött volt a négy fiókapátság gazdasági 
hely  zetének felmérése.2 A tihanyi apátság 
élén ekkor Simon Zsigmond állt, „az igazi 
szer  zetesi erényekkel ékes, ám a gazdasági 
ügyek hez kevesebbet értô, jóindulatú, mulasz-
tásokat is elnézô apát.”3 Tihany a négy fiók   -
apátság között a legjelentôsebb volt. Jószág-
kormányzóját, Benyák Ottó Pált 1885 elején 
jószágkormányzói tisztébôl leváltották. A jó-
szág kormányzó az adott apátság gazdasági 
éle tét irányította, a gazdatiszteket ellenôrizte, 
azok közvetlen elöljárójaként számadásaikat – 
esetleges észrevételeivel együtt – a fôapát ság-
hoz továbbította. 

Tanost 1868-ban, huszonöt évesen 
ne  vezték ki a Tihanyi Bencés Apátság fôer-
dészének (egyes dokumentumok a fôerdészt 
erdô mesternek nevezik), gazdatisztnek, a szán -
tódpusztai ispánság erdôterületére. Az erdô-
mester feladata az erdô területének kezelése, 
az irtások bérlet útján való hasznosítása, az 
erdei eladásokról történô gondoskodás. A 
rá  bízott erdô területe meghaladta az 1300 
hek  tárt,4 állapota egy 1865-ös felmérés sze-
rint elöregedett, ritka.5 Fizetése pénzbeli és 
természetbeni – közte szolgálati lakás – jutta-
tásból állt, s tízévi szolgálat után nyugdíjra is 
jogosulttá vált. Közvetlen munkaköri feletesse 
a tihanyi apátság jószágkormányzója volt; az 
alkalmazottak végsô sorsáról, a fôapát, Vaszary 
Kolos döntött.

Erdômesteri ténykedésérôl aránylag 
ke   veset tudunk. A hivatal betöltôjeként része-
se volt az állattartók és az erdôgazdálkodók 

2 1891-tôl esztergomi érsek, hercegprímás.
3 Fülöp Éva Mária: Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 
1848–1945. 1984. (továbbiakban: FÉM) 31. o.
4 FÉM. 11. o.
5 Kopeczky Vidor jószágkormányzó memoranduma a Tihanyi 
Apátság állapotáról. FÉM: 30. o.

kö zött, az állattartók erdei legeltetése miatt 
ki alakult feszültségek kezelésének, hiszen a 
friss erdôtelepítvények néha a legeltetések 
áldo za tává váltak. Közvetlen kapcsolatban állt 
az egyes apátsági erdôterületet bérlôkkel, s 
részt vett a napszámosok erdei terményekkel 
történô kifizetésének lebonyolításában. 1885 
elôtti tevékenységének részletes megismerése 
azonban további levéltári kutatást igényel.

A Pannonhalmi Fôapátság Konvent-
jé nek Központi Kormányülése, az 1885. 
augusztus 14-én felvett jegyzôkönyv szerint 
Vaszary Kolos fôapát elnöksége mellett, a ti-
hanyi apátság birtokállapotáról tárgyalt.6 „Ô 
Méltósága végre a tihanyi apátsági birtokok 
álla potáról tesz említést. Itt a gazdatisztek kö-
zül változtatást talál szükségesnek. A hibák oly 
természetûek, hogy ô a tihanyiak Konventjén 
egyszerûen az egyik eltávolítását ajánlotta: 
mivel azonban az apát úr ehhez nem járult 
[hozzá,] intézkedés még nem történt.” A 
jegy   zôkönyv nevet nem említ, pusztán jelzi, 
valami nincs rendben a tihanyi apátság egyik 
gazdatisztje körül, de a késôbbi történések 
tükrében kétségtelen, hogy Tanos Pálra vo-
natkozott a javaslat. Vaszary Kolosnak ekkor 
már határozott véleménye volt, „Miután Ô 
Méltósága ez ügyben is szíves volt felvilágosító 
elôterjesztéseket tenni […]” az ülés azzal zá-

6 Pannonhalmi Fôapátsági Levéltár (a továbbiakban: PFL) 
Pannonhalmi Konventülési jegyzôkönyvek 1870–1892 (a továbbiakban 
PFL KJ.) 266. o.

5

Vaszary Kolos fôapát, késôbb bíboros, hercegprímás
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rult, hogy e kérdés megoldásában a fôapát „a 
tihanyi apát úrral egyeztetve óhajt eljárni”7.

Az egyeztetés eredményesnek bizo-
nyult. Majd’ egy hónap múlva, szeptember 
ele jén, Simon Zsigmond tihanyi apát arról ér-
te sítette levelében Vaszary Kolost, miszerint 
„beleegyezését nyilvánítja, hogy Tanos Pál 
ti  ha nyi erdômester, Almásy és Tóth Bálint 
apátsági kezelô tisztek áthelyeztessenek a 
fôapátság más birtokaira”8. Simon Zsigmond 
beleegyezését elôsegítette Hoffman Zénó 
fô  apátsági erdômester – aki a fiók apátsági 
erdômesterek, erdészek felett állt rangban –, 
a fôapát megbízása alapján, a tihanyi apátság 
erdészeti viszonyairól készített jelentése. 
E jelentést, valamint az év elején kinevezett 
tihanyi jószágkormányzó, Bors Mihály Pál, 
Tanos Pálról szerzett tapasztalatait összegzi a 
szeptember 17-én kelt, s a fôapáthoz címzett 
levél.

A vizsgálat tapasztalatai alapvetôen 
meg változtatták Tanos helyzetét. Ekkor már 
szó sincs arról, hogy más apátsághoz helyezik 
át. Bors, Hoffman erdômesterrel bejárta a Ta -
nosra bízott erdôterületet, átvizsgálta egy évi 
számadást és pénztári naplóját. „[…] ma már 
megjelent nálam Tanos, megtudni, mi fog 
vele történni. Majd meg fogja tudni egy pár 
hét múlva, ma még én sem tudom, volt vá -
laszom. Erre izgatottan kijelentette, hogy a 
vidéken azt beszélik, hogy a sztmártoni9 ura-
dalomba fog áthelyeztetni, ô pedig nem megy, 
van fegyvere, mellyel jelen állásában meg fogja 
tudni magát védeni. […] elôhúzott a zsebébôl 
egy iratot ô fogalmazta, s Ottó sajátkezüleg 
leírva átadta neki.”10 Ottó, azaz Benyák Ottó, 
Bors Mihály elôtt volt a tihanyi apátság jó-
szág kormányzója, pár hónappal korábban vál -
tottak le, vélhetôen többek között ezen ügy 
miatt, majd Komárom–Füss11 községbe he-
lyezték lelkésznek. (Bors Mihály, a Tanos ügy 
záróakkordjaként a fôapáthoz írt levelében 
töb  bek között lesújtó véleményt fogalmaz 
meg a tihanyi apátság gazdasági állapotáról, az 
ügyek kezelésérôl.)12

7 Uo.
8 PFL Fôapáti Levéltár (a továbbiakban: FL) központi jószágkormány 
ülés 1885. szept. 9.
9 Azaz a Fôapátsághoz, Pannonhalmára.
10 PFL FL iktatott iratai1885. szept. 17.
11 Felvidéki település, ma Szlovákiához tartozik.
12 PFL FL. Iktatott iratai 1885. okt. 19.

A levélben említett „fegyver” a követ-
ke zô nyilatkozat volt: „Tanos Pál apátsági 
fô  erdész az uradalomtól bírt földbérletérôl 
1885. ik év végétôl és az 1884. évi vágás te-
rületrôl más 1885. év elejétôl fogva min den 
kárpótlás nélkül az uraság javára le mond ván: 
az elfogadtatott, s ô az apátságnál elfoglal 
mostani állásában, hatáskörében s java dal-
mazásában megerôsíttetik akként, hogy abból 
csak jogérvényes bírói ítélet alapján lehet 
esetleg elmozdítható. Szántód, 1884. decz. 
26, a fôapát úr megbízásából Benyák Ottó s.k. 
jkormányzó”.13

Mi is volt Tanos Pál bûne? Fent em-
lítettük, hogy a gazdatisztek jövedelme részben 
természetbeni szolgáltatások voltak. A vizsgá-
lat megállapította, hogy az apátság Tanosnak 
502 forint 59 krajcárral tartozik, szeptember 
3-i zárással, ami a megszûnô földbérleti díjából 
visszajáró összeget jelentette. Hol van tehát a 
„bûn”?

A jószágkormányzó jelentéséhez csatolt 
egy nyilatkozatot is. Az okiratban Wiener 
Jakab és Weisz Antal14 arról nyilatkozik, hogy 
részükre Tanos, apátsági tulajdonban lévô kü-
lönbözô földeket sajátjaként részükre bérbe 
ad ta, változó idôtartamra, váltózó összegért, 
elôre fizetendô nagyobb összegért, s ezt a tényt 
1885. március 24-én aláírásukkal igazolták.15 

Tanos saját eljárását jogosnak tarthatta, 
hiszen az apátság pénzzel tartozott neki, de 
erkölcsileg is jogosnak vélhette, hiszen, ahogy 
Bors Mihálynak mondta: „[...] apa vagyok, 
7 gyer mek atyja, s egy szerencsétlen sánta 
nô fér je, álláshoz jutni azonban már nem oly 
könnyû, magam s családom jövôjét némileg 
biz tosítani óhajtom”16. Ugyanakkor azt is 
tudta, hogy átlépett egy határt, s további 
ma   radása az apátságban nem lehetséges. A 
Benyák-fé le nyilatkozatot felmutatva kö-
zölte, hogy „[…] tisztességes nyugdíj, vagy 
tisztességes végkielégítés mellett állásomról 
lemondani kész vagyok.”17

A jószágkormányzó levelében egy értel-
mû ítéletet ír Tanosról, és ha halványan is, de 
felveti a tihanyi apát felelôsségét is. „[…] bírói 

13 Melléklete a szept. 17-i levélnek.
14 A Weisz testvérek az 1860-as évektôl voltak földbérlôi az apátságnak, 
s szavuknak nyílván súlya volt. FEM 90. sz. lábjegyzet.
15 Második melléklete a szept. 17-i levélnek.
16 Lásd 10. számú lábjegyzetet
17 Uo.
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úton is kimozdítható Tanos. Két bérlônek 
írás beli nyilatkozata […] Tanost egyenesen 
hût  lennek, csalónak declasálja. […] nem fog 
a peres úton egy szenvedélyes ember részérôl 
sok piszok színre kerülni? Tanos […] a kez-
detektôl fogva […] mindenben önkényileg 
járt el, nem kezelôje, de intézkedô ura volt az 
erdônek, s az apát úr nem mert neki szólni – ô 
tudja miért. [...] Tanos egy garast sem érdemel, 
más --- uradalomból egyszerûen kidobnák 
[…] körültekintôeknek kell lennünk, fôleg ha 
két rendtársról, kinek egyike méghozzá apát, 
csak nagy mérvû kompromittálásáról lenne 
szó. […] Én nem félek a bírói úttól sem, de 
[…] végkielégítéssel egyszer mindenkorra 
meg  szabadulhat az apátság ez átkos s káros 
állapottól.”18

Négy nap múlva, szeptember 21-én, a 
tihanyi jószágkormányzó, aki a fôapáthoz írt 
leveleit bencés szerzetesként „kézcsókoló Mi-
hály” aláírással zárta, újabb vádakat fogalmaz 
meg Tanossal, illetve elôdjével, Benyák Ottó 
jószágkormányzóval szemben: „[…] az apát 
úr […] fôerdésznek fogadta 100 fr fizetéssel, 
s gazdatiszti repesstallummal,19 mikor és ki 
emelte fel fizetését? […] Jelen fizetése na-
gyobb, mint a fôapátsági erdômesterré, nem 
számítva az 5%-t melyet önkényileg minden 
féle erdészeti termény után kivetett. […] Sem 
az erdôkezeléshez, sem a rendes számvitelhez 
nem ért – az apátság erdei állományát úgy 
tekintette, mint sajátját. […] Óriási erdô te rü-
leteket míveltetett felesen. […] Az ilyen ember 
kíméletet nem érdemel. A bírói úttól féltem az 
apát úrra való tekintettel, de miután Ô nem 
fél, mi sem tartóztathatja vissza Méltóságos 
Uramat, ha esetleg erre kerül sor.”20

Egy hét múlva a központi kormányülé-
sen Tanos nyugdíjazásáról döntöttek. Nyug-
díja összegét 408 ft-ban állapították meg, szol-
gálati lakását, mely Endréden21 volt, 1886. ja-
nuár elsejéig használhatta. Tanos ezt azonban 
nem kívánta elfogadni, békés távozása fejében 
500 ft nyugdíjat, 500 ft végkielégítést kért, hi-
va talában január 1-ig, lakásában március vé-
géig kívánt maradni.22

18 Uo.
19 Változó egyéb juttatások.
20 PFL FL iktatott iratai1885. szept. 21.
21 Ma Balatonendréd.
22 PFL FL iktatott iratai 1885. okt. 5. Bors Mihály levele Vaszary 

Az ügyet Vaszary Kolos 1885. októ -
ber 10-i, a tihanyi jószágkormányzóhoz, 
Bors Mihályhoz intézett levele zárta le. 
Ren  delkezése szerint Tanos Pált évi 408 ft-
tal nyugdíjazták, lakásában március végéig 
maradhatott,23 végkielégítésének kérdésében 
a döntést a tihanyi apát szabad elhatározására 
bízta. Tanos hivatali mûködését azonnali ha-
tállyal megtiltotta, hatáskörét megszüntette, 
s elrendelte, hogy „Tanos Páltól semmiféle 
az erdészeti hatáskörbe vágó utasítást, vagy 
ren  deletet elfogadni nem merészeljenek, 
s ôt az erdôbe többé be ne bocsássák”. 
Amennyiben hivatalát nem teszi le azonnal, 
karhatalommal eltávolítandó, továbbá „[…] 
visszaveszem a nyugdíjaztatására vonatkozó 
decretumot, s egyszerûen elbocsájtom.”24 Az 
ügy tanulságaként25 pedig felhívta a tihanyi 
apátot, hogy a jövôben mindazokat, akik 
utasításainak nem akarnak, vagy nem mernek 
engedelmeskedni, azonnal bocsássa el. Ezzel 
Tanos Pál pannonhalmi szereplése véget ért.

Tanos vitalitását mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy újpesti letelepedését követô 
má sodik évben már ismert közszereplô Új-
pesten. A helyi újságban vezércikkeket ír, s 
újabb egy év elteltével Újpest bírójának vá-
lasztották meg, két ízben is (1889–1891, 
1892–1896). Bírói mûködésérôl, amely ép 
olyan változatos és eseménydús volt, mint 
egész élete, egy késôbbi írásban szándékozunk 
beszámolni.  �

Kolos részére.
23 Indokként azt hozták fel, hogy Tanos Budapestre kívánt költözni, 
ahol „a lakás változás februárban szokott történni.” 
24 PFL FL iktatott iratai.
25 További tanulságként Vaszary megszüntette a gazdatisztek 
földjárandóságát, valamint a különbözô termények után járó százalékot.
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1942. március 12-én, az 
ONCSA Országos Szociális 
Felügyelôségének ügyvezetô 
igazgatója levélben tudatta 
Újpest vezetôjével, hogy: 

„49.615/1941 és 49.616/1941 szám alatt hoz-
zám intézett felterjesztésére értesítem, hogy 
dr. Gyulay Ele mér és dr. Vizy András szociális 
gondozók al  kalmazását, miután szolgálatté-
telre nem je  lent keztek, hatálytalanítottam”.

Vajon miért nem jelentkeztek az urak a 
polgármesternél erre a csábító munkakörre? 
Idôközben „lebeszélték” ôket a megjelenés-
rôl? Ne felejt sük, az ONCSA a negyvenes 
évek egyfajta szo ciálpolitikai „pilot projektje” 
is volt az or  szágnak. Korábban nem látott vo -
lumenû büdzsével, épkézláb tervekkel próbált 
segíteni a legsze gé nyebbe ken. Ebbe az új 
ügyintézô-hivatali vér  keringésbe bekerülni 
nem lehetett egysze rû. De lehet, hogy idôköz-
ben találtak más munkalehetôséget maguknak 
és nem él  tek az újpesti lehetôséggel.

*

Végezetül az Országos Szociális Fel-
ügyelôség ügyvezetô elnökének nevében – a 
szo ciális felügyelô által aláírva – küldött, az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap házi-
ipari tevékenysége tárgyában írott 1941. július 
hó 28-án kelt levelet idézem fel: „Alispán 
Úrnak, Polgármester Úrnak, Szék helyén

Az 1940: XXIII. t. c. a leginkább támo-
gatásra szoruló néprétegek felemelését elsô-
sorban gazdasági eszközökkel óhajtja elômoz-
dítani. A gazdasági megsegítés eszközei között 
szerepel a háziipar. Ennek alapján az egyes 
törvényhatóságok szociális munkatervében és 
költségvetésében jelentôs helyet foglal el a 
házi ipari termelés elômozdítása, részben a 
meglevô háziipar fejlesztése, részben új házi-
ipari termelési ágak meghonosítása útján; a 
már megalakult közjóléti szövetkezetek vi -
szont saját hatáskörükben szervezik meg a 
háziipari tevékenységet és új telepek létesíté-

sével mind több és több támogatásra szoruló 
nincstelen részére igyekeznek biztosítani 
megfelelô és állandó kereseti lehetôséget.

A háziipar nemcsak a belföldi piac ré -
szére dolgozik, hanem jelentôs mértékben ki -
vi telre is. Az 1940. évben a magyar háziipar a 
háborús nehézségek ellenére is 5,650,000 
pen gô értékû árút szállított külföldre. Fontos 
ér  dek tehát, hogy a szociális jellegû háziipari 
ter melés figyelembe vegye a kormányzat gaz-
da ságpolitikai célkitûzéseit, ne veszélyeztesse 
a már meglévô értékesítési lehetôségeket és 
igazodjék a termelési tényezôk lehetôségei-
hez. Az egyes törvényhatóságok által egymástól 
tel jesen függetlenül, az illetékes kormányzati 
té  nyezôk hozzájárulása és szakértôk bekapcso-
lása nélkül megindított háziipari termelés ve -
szélyezteti a termelés és értékesítés meglévô 
le  he tôségeit, sokszor felesleges és káros ver-
senyt idéz elô egyes háziipari ágakban, ami 
árrombolásra és a piacok elvesztésére vezet. 
Más részrôl pedig a Nép- és Családvédelmi 
Alap támogatásával megindított háziipar ter-
mékei az értékesítési lehetôségek elôre való 
biztosítá sa nélkül feleslegesen nyomják a pia-
cot, szapo ríthatják az eladhatatlan készleteket, 
és a kita nított, beszervezett munkások kerese-
tét csupán ideig-óráig biztosítják. Ezért szük-
ségesnek láttam, hogy az Országos Szociális 
Felügyelôség keretében Radnóti István szociá-
lis felügyelôt az Országos Nép- és Család-
védelmi Alap keretében megindított háziipari 
tevékenység központi irányításával és elle nôr-
zésével bízzam meg, hogy Országos Szociális 
Felügyelôség ez irányú tevékenységét össz-
hangba hozzam a m. kir. Iparügyi Miniszter 
Úr legfelsôbb kormány zati tevékenységével, 
egyúttal gondoskodjam ar ról, hogy törvény-
hatóságok és közjóléti szö vetkezetek háziipari 
tevékenységének elômoz dí tására tanácsadás és 
útmutatás, valamint a kereskedelmi kapcsola-
tok kiépítése, ügyletek létrehozása és az érté-
kesítés megszervezése terén megfelelô szerv 
álljon rendelkezésre. […]” 

(Folytatjuk…)

DR. UDVARVÖLGYI ZSOLT

Az újpesti ONCSA-telep nyomában 5. rész
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Újpest, nagy községkép szer-
vezett, most már népes város, 
Pesten fölül egy mf. [mér-
föld], a Duna partján. Telep-
he lye részint a rákos-palotai 

községi, részint a káposztásmegyeri pusztai 
határból van kiszakítva. Az 1838-dik évi nagy 
árvíz után, mely Pestet nagyon megrongálta, 
osztott itt ki gróf Károlyi István néhány 
házhelyet, örök bérlet mellett, a királyi kisebb 
jogot, vagyis a korcsmáltathatás jogát is velük 
adván. E telep 1844-ben még csak néhány 
házból állott; asztalosok, más mesteremberek 
lakták; s a Pestrôl Vác felé s onnan fel a bánya-
városokba menô országút szelvén át, egypár 
korcsmáros, mészáros is települt meg, s foga-
dó is keletkezett rajta. Késôbb a káposztás-
me  gyeri homokpartok a telep közvetlen kö  ze-
lében szôlôknek osztatván ki, ott a fôváros la -
ko sai közül többen nyári lakokat építtettek. 
Majd némely gyárvállalat, bôr- és olajgyár is 
tele pedett itt meg. Így szaporodott s terjedt 
apránként eleintén igen lassan a telep. Most a 
Dunától egész Rákospalotáig, egy negyed 
mér  földnél nagyobb szélességben terjed. E 
nagy kiterjedés az 1867-tôl 1873-ig tartott 
emel kedô, s különösen az iparra forgalmas idô 
eredménye. Ennek csökkenése óta itt is pan-
gás, sôt visszaesés állott be. De a meglevô 
eredmény még mind nagyszerû, s csak az ok -
szerû helyes vezetés ne hiányozzék, a község 
virágzásnak néz elé.

A község teleptervezete rendszeres. Ut -
cái, kevés kivétellel, szabályosak. A legszéle-
sebb 13, a legkeskenyebb 5 öl, legtöbb 7-8 öl 
széles. Van két nagy tere, a melyek egyikén a r. 
kat. [katolikus] templom van épen most épü-
lôben; az ettôl megmaradt 5 holdnyi terü let 
pedig országos és hetivásárok tartására szol gál. 
A másik tér 3 hold, még semmi külö nös ren-
deltetésre nincs felhasználva. A házak eleje, az 
út és járda között nagy részben akác fákkal 
kiültetett. Van összesen 1040 ház. A csinos és 

szabályos építkezésre az elöljáró testület kebe-
lébôl kiküldött szépítô bizottság ügyel fel. 
Csak zsindely, cserép és pléhtetôre szabad 
épít kezni; szalma s nádtetôre egyáltalában 
nem. Lakosszám: 11,759. Ebbôl 8497 r. kat., 
548 ágost., 685 református, 2015 zsidó, 14 gö -
rögkeleti óhitû. A r. katolikusok 1870-ig 
leány egyházkép Fóthoz tartoztak; egyházuk 
ek   kor curatiává [ellátottá], 1874-ben pedig 
anya egyházzá emeltetett. Templomuk még 
épü lôfélben van; van egy a Sz.-Kereszt felma-
gasztaltatására szentelt kápolnájuk is. Az ágos-
taiaknak szintén van már, még egészen ki nem 
épült templomuk, leányegyházkép Pesthez, a 
reformátusok segédlelkésszel, ki egyszersmind 
tanító, ellátott leányegyháza R.-palotához tar-
tozik. A zsidóknak szintén van rabbijuk és zsi-
na  gógájuk. A ki- és beköltözés mostanában 
igen mozgalmas. 1875-ben mintegy 150 család 
költözött el 600 taggal, s 130 költözött be, 540 
taggal. A nép nyelve német, magyar és tót.

Határa a községnek nincs, az egész csak 
addig terjed, a meddig a házak építvék; mert 
az uradalom által csak házhelyek osztatnak s 
azok csak akkor csatoltatnak a községhez, ha 
már elkeltek. A talaj egészen homok és sík, 
csak egy helyen van emelkedettebb domb. De 
ide van csatolva, a háztelkek közvetlen szom-
szédjában a káposztás-megyeri pusztán István-
hegy név alatt levô szôlôtelep is. Ez két emel-
kedett homok dombon mintegy 360 holdat 

GALGÓCZY KÁROLY

Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographiája
(részlet*)
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tesz. Szôlôvel, gyümölcsösökkel s nyári lakok-
kal van beépítve s többnyire pestiek birtokában 
van; a kik a nemes gyümölcs, és szôlôtenyész-
tésre sok kedvtelési gondot fordítnak. Ezen 
szôlôkre nézve a dézsmaváltság 1873-ban léte-
síttetett. Van a hegyen 214 leginkább r. kat. 
lakos, iskolával és Sz.-István ap. [apostoli] 
király tiszteletére szentelt kápolnával, ho  vá 
Sz.-István napkor búcsújárások is történnek, a 
mikor a pesti zárdából kiküldött sz. Fe  renc-
rendi szerzetes szokta itt végezni az istentisz-
teletet. Különben, a hely leányegyházkép az 
újpesti r. kat. anyaegyházhoz tartozik.

Újpest népessége túlnyomólag az ipa -
ros, kereskedô, s e két ágat segítô munkásosz-
tályhoz tartozik. Van mintegy 400 önálló 
ipa ros, legtöbb aránylag bútorasztalos és kala-
pos, de egyéb mindenféle iparos is van egészen 
nagy  városias változatossággal és berendezett-
ség gel. Van több különféle gyár. Legnagyobb 
Stern Ignácz szeszgyára, nagy göböly és 
sertés hizlalással. Ebben rendesen 150 munkás 
van alkal mazva, s mintegy 1000 ökör, s 2-3000 
ser tés hízik folytonosan. 1860-ban keletke-
zett, s mostani terjedtségére 1868 tájon fejlett. 
Van továbbá több bôrgyár, a melyek közül 
Wolfner testvéreké legnagyobb, azután több 
gyufagyár, egy hajógyár, három vattagyár, egy 
szesz  fino mí tó, a mely azonban 1871 óta szü-
netel, miután az ezt alapított részvénytársaság 
csôd alá ju  tott. Volt egy gyertyagyár is, mely 
azonban szintén 1871 óta szünetel. 1873-ban 
keletke zett egy légszeszgyár. Kü  lön  ben a gyá-
rak és ipar vállalatok itt az idôk vál tozása sze-
rint egy re keletkeznek és szûnnek. A város 
alatt levô pestvárosi Dunasziget téli gôzhajó-

kikötôvé van alakítva. Különféle önálló ke  res-
kedô 250-300 körül, köztük sok rôfös, fûszer, 
liszt stb. kereskedés; de legjelentékenyebbnek 
mégis a bôr és épületfa kereskedés mondható. 
Van postahivatal, két gyógy szertár, takarék -
pénztár, több iparos részvénytársaság, külön-
féle jótékony egylet, ezek közt egy nôegylet, 
mely Frôbel-kertet létesített és tart fenn. 
A tár  sa  dalmi élet egészen nagyvárosias. A fô -
utcák imitt-amott rosszul kövezettek s éjjeli 
lám  pák  kal vilá gíttatnak. A fôvárossal a közle -
ke dést ló    vo natú vasút és helyi gôzösök köz-
vetítik. R.-palotáról szintén lóvonatú vas úti 
egybeköt  tetés. Különben az osztrák állam-
vaspálya r.-palotai állomása a Duna-parti rész-
 rôl is alig egy kis félmérföld s ott távírda is 
van. Néhány bérkocsi is áll a Duna-parti ré  -
szen rendel ke zésre. […]

Újpest iparosai és gyárosai készítmé-
nyei ket leginkább Pesten árusítják el, sôt ezek 
közül sokan egyenesen pesti vállalkozók ré szé-
 re dolgoznak: de a vidék népessége is kezd 
már szükséglete kielégítése tekintetébôl ide 
szok  ni. […] Az elsô vásár 1874. okt. 15-én 
tartatott.

A házak és háztelkek adás-vevése mos-
tanában igen gyakori, még végrehajtás útján is 
sok az eladó. A neki élénkült idôben sokan 
szer zettek építkezési célból telket, végre is 
haj  tották, vagy megkezdték, talán kölcsön-
pénzzel az építkezést. Most a bekövetkezett 
pénz telen rossz idô sokféle szorultságot és 
nagy pénzzavart idézett elô. Nagyon terhes e 
községben ez idô szerint az a viszony, hogy a 
nagy városi fejlés szerint, sok a község köz-
igaz gatási és rendôrségi múlhatatlan költsége, 
a községi jövedelemforrás pedig aránylag si -
lány bevételû és kevés: annálfogva magas köz-
ségi pótadóval kell a szükségletet pótolni.

Az 1868. júl. 19-én eltûnt Beniczky La -
jos honvéd ezredes és az országos honvéd-
egy let központi bizottsága elnökének feltalált 
tetemei 1868. okt. 4-én az itteni sírkertbe te -
mettettek el s Nagy Jenô honvéd ezredes szin-
tén itt alussza örök álmait. […]  �

*Galgóczy Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun me -
gye monographiája. 3. kötet. A megye részletes leírá sa. 
Pest megye közönsége, Bp., 1877. Az írást he  lyenként 
mai helyesírással közöljük.
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Az újpesti községháza az egykori József és az Attila utca 
sarkán
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1848. december közepén a 
császári csapatok jól elô ké-
szített, általános támadást in -
dí tottak azzal a céllal, hogy a 
honvédség erôit rövid idôn 

be  lül megsemmisítsék. Csapataink egységes 
terv hiányában, kisebb-nagyobb ütközetekben 
sorra vereséget szenvedtek. Az 1848. decem-
ber 30-i móri vereség hatására az Országgyûlés 
december 31-én – Kossuth javaslatára – két 
ha  tá  rozatot hozott: Az Országgyûlés, az Or -
szágos Honvédelmi Bizottmánnyal együtt 
Deb  recenbe teszi át székhelyét, és békeküldött-
séget küld Windisch-Grätz tábornokhoz.  

Ugyanezen a napon Kossuth, a bizott-
mány elnökeként több, egymásnak is ellent-
mondó utasítást küldött Görgei tábornok* 
részére. Ezek egyikében arra utasította, hogy 
Pest-Buda térségében próbálja megverni az 
ellen séget, vereség esetén pedig a sereg a le -
hetô legkisebb veszteség mellett, Buda polgá-
rainak, házainak kímélésével keljen át a Duna 
bal partjára. 

Görgei tábornok azonnal átlátta, hogy 
a levélben foglalt feltételeket nem tudja telje-
síteni. A rendelkezésére álló katonai erôk nem 
tették lehetôvé, hogy a siker reményében dön-
tô ütközetbe bocsátkozzon. A feldunai hadtest 
28 000 fôt számláló erôi ugyanis a megvívott 
ütközetek, a visszavonulás során elszenvedett 
veszteségek, valamint Lipótvár és Komárom 
megerôsítésére hátrahagyott erôsítések miatt 
13 000 fôre csökkent. Vereség esetén pedig 
sem a budai polgárok, sem a házaik megkímélé-
sére nem lett volna lehetôsége, mindemellett 
a még befejezetlen Lánchíd sem volt alkalmas 
arra, hogy az üldözött honvédek azon szerve-
zetten át tudjanak kelni.

A fentiek tisztázása érdekében Görgei 
tábornok 1849. január 2-án Pestre ment, ahol 
meglepetésére sem Kossuth Lajost, sem a kor-
mány tagjait nem találta.

Vetter Antal vezérkari fônök és Csányi 
László fôkormánybiztos – akit Kossuth távo-
zá sa elôtt teljhatalommal ruházott fel – Görgei 
javaslatára haditanácsot hívtak össze, ahol 

DR. NYÁRS CSABA

A feldunai hadtest átvonulása Újpesten,
1849. január 4-5-én
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A téli hadjárat a Dunántúlon, 1848. november – 1849. január. Görgey serege január 4-5-én, Pest felôl Vácra tartva haladt át 
Újpesten (Forrás: Hermann Róbert: 1848-1849 – A szabadságharc hadtörténete)
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Vetter és Klapka terjesztették elô a december 
31-én, a móri vereség után a minisztérium 
által kidolgozott haditervet.

Görgei tábornok arra a kérdésére várt 
választ, hogy vállaljon-e ütközetet, vagy ment-
se seregét a további hadmûveletekhez. Az is -
mertetett haditerv egyértelmû választ adott 
Gör gei kérdésére. E szerit Pest-Budát harc 
nél  kül fel kell adni, és meg kell kezdeni a hon-
védség erôinek a Felsô- és a Közép-Tiszánál 
való összpontosítását. Meg kell védeni a ma -
gyar kézen lévô erôsségeket, Komáromot, 
Pé   ter váradot, Eszéket és Lipótvárt.

A haditanács a Görgei által javasolt 
módosításokat komoly viták után elfogadta. 

A javaslat szerint a feldunai hadtest, a Lánc-
hídon történô átkelést követôen Pesten és 
Vá  con átvonulva Lipótvár felmentésére, és a 
bá  nyavárosok védelmére vonul fel. Ugyan-
akkor a hadtest fontos feladata volt, hogy egy 
Bécs elleni támadás színlelésével vonja el az  
ellenség fôerôit a Debrecen elleni támadástól. 

A terv szerint Görgei csak 1849. január 
6-án kezdhette volna meg elvonulását Pest-
Bu  dáról, de egy Tétény térségében kibonta-
kozó, és sikert ígérô ütközet közben – utólag 
megalapozatlannak bizonyuló, Vetter tábor-
nok tól érkezô üzenet, amely szerint a császári 
erôk a befagyott Dunán Érd térségében át -
keltek a folyó bal partjára –, megváltoztatta a 
tá  bornok elhatározását. A fentiek miatt Görgei 
még január 3-án visszavonta csapatait, és még 
aznap átkelt Pestre. Itt az elszállásolási nehéz-
ségek, valamint a tisztikar jelentôs bomlása 
mi  att január 4-én sietve elhagyta Pestet, és a 
külsô-váci út és Újpest érintésével Vácra távo-
zott. Vetter tábornok Görgei gyors hadmoz-
dulatát erôsen kifogásolta, de a haditerv elér  te 
célját és a történtek Görgei döntését igazolták.

A kétnapi sietség elegendô volt arra, 
hogy feldunai hadtestet üldözô császári csapatok 
ne tudják Görgeit megelôzve elérni a bá nya  -
városokat, amivel megakadályozhatták volna a 
hadtestnek a fôerôkkel történô egye sülését.

Görgei színlelt Bécs elleni, valamint 
Lipótvár felmentését célzó hadmozdulatai 
Windisch-Grätz tábornokot eredeti tervének, 
Debrecen megtámadásának megváltoztatására 
késztette és erôit Bécs védelme érdekében hosz-
szú ideig Pest-Buda térségében állomásoztatta.

Görgei Artúr tábornok 1849. január 
5-tôl február 5-ig tartó téli hadjárata a szabad-
ságharc egyik legfényesebb fejezete. A Szkal-
ka-hegy alatti bányajáraton, a Stureci-hágón 
történô átkelés és a február 5-i branyiszkói 
üt közet lehetôvé tették, hogy egy, immár 
harc edzett, kellô tapasztalattal rendelkezô 
had  test csatlakozzon a fôerôkhöz, amelyek ké -
szen álltak arra, hogy a siker reményében, 
dön  tô ütközetben mérjék össze erôiket a csá-
szári fôerôkkel.  �

*Görgey Artúr 1848 márciusa után y helyett 
i-vel írta a nevét.
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Az 1849 januári hadi események emlékét 1932 óta tábla ôrzi 
az újpesti városházán 
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1944 tavaszán, a német meg-
szállás másnapján a Skót Misz-
szió Vörösmarty utcai iskolája 
bezárt. A tanév hirtelen félbe-
szakadt, bizonyítványt sem 

osz  tottak. Jane Haininget, az internátus ve -
zetôjét április 25-én elvitte a Gestapo. Elôbb 
a pestvidéki fogházban, Kistarcsán tartották 
fogva, majd Auschwitzba deportálták.

Prém Margit, a polgári és kereskedelmi 
tagozat igazgatónôje szinte teljesen egyedül 
maradt. Nem élt már J. Macdonald Webster, 
az itt folyó tevékenység legfôbb támogatója, a 
misszió egykori budapesti lelkésze sem, aki 
an  nak idején a pályakezdô tanítónôben meg-
lát ta az elhivatott pedagógust, és akinek javas-
latára az anyaegyház 1910-ben Prém Margitot 
nevezte ki az akkor megnyíló polgári iskola 
élére. A hazájába késôbb visszatérô lelkész a 
skót egyház kontinentális és missziós bizottsá-
gának fôtitkáraként választotta 1932-ben a je -
lent kezôk közül Jane Haininget a budapesti 
in ter nátus vezetôjének. Ravasz László püspök 
az 1942. november 19-én tartott közgyûlé  - 
sen em    lé kezett a különleges személyiségû 
Websterre: „14 évig élt közöttünk, megtanult 
ma  gyarul, nemcsak prédikált, de mûveivel a 
ma  gyar egyházi irodalmat is gazdagította. 
A skót polgári iskola megszervezésével a 
budapesti reformátusságot egy szép intéz-
ménnyel ajándékozta meg. […] Alig két 
emberöltô alatt államaink kétszer üzentek ha -
dat egymásnak, de az a barátság, ami Mac-
donald Webster urat és skót atyafiait a refor-
mátus magyarokkal egybefûzte, túlélt minden 
világégést, mert Krisztusra fundáltatott; igaz-
ság volt benne és tiszta szeretet.”

1944 júliusában Prém Margit a zebe-
gényi nyaralóban idôzött. A posta a Hargita-
domb 4. szám alá irányította a Vörösmarty 
utcai szolgálati lakására címzett lapokat és le -
veleket. 1944. július 6-án egy fedelet és biz-
tonságot keresô ismerôstôl, talán egy kollé-

ganôtôl(?) érkezett lap Erdôbényérôl: „Kedves 
Margit, leveledet és a pénzt megkaptam és 
nagyon szépen köszönöm minden fáradozáso-
dat és hogy leveledben értesítettél azokról, 
amik engem érdekelnek. Sajnos a vasárnapi és 
hétfôi támadás óta nem tudok semmit az 
ismerôsökrôl, pedig éppen ezek voltak olyan 
közel a mi utcánkhoz. Azt már tudom, hogy a 
Bethesdába nem mehetek, megírták. Most 
Ôriszentmiklósra próbálok menni, ha lehet, 
még nem kaptam választ. Ott van az özvegy 
lelkésznéknek otthonuk. […] Még egyszer 
kö szönöm fáradságodat és Isten oltalmába 
ajánlva Benneteket, szeretettel ölel Piroska.” 
Július 20-án újabb lap tudatta, hogy: […] za -
rándoklásom egy újabb állomáshoz értem. Itt 
vagyok az özv. lelkésznék otthonában, az a 
címem is. Tele van menekültekkel, Benkô 
István [egyházi író, szerkesztô, rákospalotai] 
lelkész is itt lakik a családjával, csak nappal jár 
be. Lelkészné csak 5 van itt. Itt is nehéz, há -

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Prém Margit, az adományozó, 13. rész
„Boldogok, akiknek a szívök tiszta”
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J. Macdonald Webster 1935-ben, Budapesten
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borús viszonyok vannak, de azért örülök, hogy 
a célnál vagyok, nyugvóponton, saját kis szo-
bámban. […] Kértem Fazekasnét küldje el 
ne   kem a legszükségesebbeket. Téged is meg-
kérlek légy szíves csinálj egy postacsomagot. 
[…] A költségeket vond le a nekem küldendô 
összegbôl, és kérlek, írj néhány sort a cso-
magba, hogy vagy, mi újság, hogy van Jean? 
Ki van még a Missióban?

Elôre is hálásan köszönöm és Isten 
oltalmába ajánllak: Piroska”

Bár 1944 nyarán diákok és tanárok 
nem, csupán az igazgatónô és a személyzet 
lakott a Vörösmarty utcai iskola épületében, 
történt valami e falak között, amely esemény 
nemcsak Prém Margit, hanem késôbb a kor-
mányzó számára is kiemelt fontosságú infor-
mációt jelentett. Az igazgatónô engedélyével a 
kiürült Skót Iskolába 1944 júliusának végén 
irodát nyitott a Keresztény Zsidók Szövet-
ségének Intézôbizottsága. Itt kereste fel Török 
Sándor író-újságírót (1904–1985), a szövetség 
ügyvezetô alelnökét egy Bauer vezetéknevû 
ember, aki átadta számára az úgynevezett 
„Auschwitz-jegyzôkönyvek” magyar fordítá-
sát. A részletes dokumentumot két Ausch-
witzból megszökött rab, Walter Rosenberg és 
Alfred Wetzler készítette a megsemmisítô tá -
borról. Török Sándor a jegyzôkönyvet Apor 

Gizellán, a Vöröskereszt fôápolónôjén keresz-
tül eljuttatta Horthy Istvánnéhoz, aki apó-
sához, a kormányzóhoz továbbította azt. 

Prém Margit tudta, hogy az iskola in -
ternátusának vezetôjét, legjobb barátnôjét 
Auschwitzba vitték. A jegyzôkönyvekbôl 
azon  ban azt is megérthette, hogy a diplomá-
ciai próbálkozások ellenére a haláltáborból 
nem menthetô, nem váltható ki senki, mert 
aki kiszabadulna, azonnal elmondaná, hogy 
a lágerben mi történik a foglyokkal.

A hivatalos dokumentumok szerint 
Ja ne Haining 1944. július 17-én halt meg 
Auschwitzban. (Két évvel korábban végrende-
letet írt Budapesten, amelyet azonban csak 
2016 szeptemberében találtak meg a skót egy-
ház Edinburgh-i központjának tetôterében. 
A kézzel írott végakarat – amely ismeretlen 
úton jutott el Skóciába – felsorolja, hogy ha -
lála esetén mi történjen a tulajdonát képezô 
tár gyakkal, rendelkezik a bundájáról, az írógé-
pé rôl, az órájáról, és megnevezi, hogy a 
misszió személyzetének tagjai közül kik kap-
janak holmija közül kisebb emléktárgyat.)

Prém Margit, az iskola igazgatója, akit 
nyugdíjba vonulását követôen Ravasz László 
püspök 1941 végén visszarendelt az iskola élé-
re és Magyarország hadba lépésére, azaz „a 
beállott különleges helyzetre való tekintettel” 
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A skót iskola internátusának lakói 1942-ben. A széken ülôk között középen Prém Margit, mellette Jane Haining. (A sor szélén 
jobbra: Berényi Ágnes 1. elemista diák ül – interjúnkat lásd a 28. oldalon)
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ismét megbízott annak vezetésével, 1944 
nyarára többségükben örökre eltûnt zsidó 
szár mazású tanítványok és segítô kollégák nél-
kül maradt. Úgy érezhette önmaga, az iskola 
és hazája számára „Minden egész eltörött”.

A rokonok, barátok és kollégák döb-
benten olvasták az augusztus 18-án kelt gyász-
értesítôt, amelyben családja tudatja, hogy 
„Prém Margit a budapesti református skót 
polgári leányiskola nyug. igazgatója folyó hó 
14-én, délután 5 órakor rövid szenvedés után, 
váratlanul elhunyt.” A feketekeretes értesítôn 
Máté evangéliumának 5. 8. sorai olvashatók: 
„Boldogok, akiknek a szivök tiszta: mert ôk az 
Istent meglátják!” 

Prém Margit halálát – a Rókus Kór-
házban kiállított hatósági bizonyítvány szerint 
– „ismeretlen altató mérgezés, agyvérzés” 
okozta.

A 60 esztendôs korában elhunyt peda-
gógust augusztus 22-én, ½5-kor református 
szertartás szerint búcsúztatták és helyezték 
örök nyugalomra az újpesti régi temetôben.

Dr. Nagy Sándor, a skót misszió koráb-
bi lelkésze másnap levélben számolt be Ravasz 
László püspöknek a történtekrôl: „Kedves Fô -
tiszteletû Uram! Tegnap délután temettük 
tra   gikus hirtelenséggel elhunyt Prém Margitot 
az újpesti temetôben. Ma újabb megdöbbentô 
hír érkezett hozzánk. A temetés ideje alatt a 
skót misszióban megjelent egy német katona 
[a felvett jegyzôkönyv szerint a német ható-
ságoktól érkezô civil], s átadott barna pakkoló 
papirosban egy csomagot a jelenlévô [Szôke 
Lajos] iskolaszolgának (mindenki más Prém 
Margit temetésén volt abban az idôben) s kö -
zölte, hogy a csomag Miss Hainingtôl való, 

aki július 17.-én meghalt. A csomagot egy 
hétig nem szabad felbontani. Ha addig nem 
jön nek érte, magunk rendelkezhetünk vele.

A mai napon [nagybaconi] Nagy Lajos 
[a skót misszió hivatalban lévô lelkésze] a 
svájci követséghez ment és ott bejelentette ezt 
a megdöbbentô értesülést. Ott már tudtak a 
dologról szintén, s már a külügyi képviselet 
for  mái között bôvebb tájékoztatást kérnek 
Miss Haining elhunyta körülményeirôl.

Értesültem, hogy megboldogult július 
15.i kelettel még levelet írt Prém Margitnak, 
amely akkor érkezett, amikor Prém Margit 
már öntudatlanul vívta küzdelmét a halállal. 
Ennek a levélnek a vonásai igen kuszáltnak 
lát szanak – az elmondás szerint – s valami 
nagyon zilált lelkiállapotra mutatnak.”

Egy héttel a történtek után, 1944. szep-
tember 1-én, a csomag felbontásakor jegyzô-
könyvet vettek fel. A csomagban „[…] a követ-
kezô, Miss Haining tulajdonát képezô tár-
gyakat találták: befôzési ételreceptek angol 
nyelvû szövege, magánlevelezés, fényképek, 
vásárlási könyv, az intézet vásárlási könyve, és 
egy Wey  mouth fordítású angol Újtesta men-
tom. Eze ket a tárgyakat akkor vitték el, amikor 
Miss Haininget. Fent elôadottakat aláírásunk-
kal igazoljuk:

Szôke Lajos [pedellus], Bloch Ignác 
(Budapest, VII. Akácfa u. 59. II.5.), [az épület-
ben tartózkodó 101/302 kisegítô munkásszá-
zad tagja]. Elôttünk: Schuber Ilona, Bokor 
Ró  za [tanárnôk], Dr. nagybaczoni Nagy Lajos 
[lelkész].”

Prém Margit sokszínû pedagógiai, egy-
házi, kulturális és karitatív tevékenységéhez 
hozzátartozott, hogy élete végig kapcsolatban 
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A Prém-lányok – Irma, Margit és Ilona – mindhárman a 
pedagógus pályát választották

Prém Margit, a budapesti skót iskola igazgatója és Jane 
Haining, az internátus vezetôje, akit 1997-ben a „Világ 
Igaza”-i közé választottak
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állt szeretett városával Újpesttel, ahol felnôtt, 
s ahonnan diákként elindult. Családtagjai is 
éltek itt, de rendszeresen látogatta például az 
Újpesti Szegény Gyermekkórház betegeit is. 
Az intézmény egyletének 1925-ben kiadott 
évkönyve megörökíti, hogy „December 24-én 
megtartottuk a karácsonyi ünnepélyt. A kis 
betegek örömtôl repesô szívvel gyönyörködtek 
a karácsonyfa ragyogó fényében és a nemes-
szívû emberektôl származó ajándékokat hálá-
san vették át. Prém Margit ûrhölgy szívre 
szó  ló beszédet intézett a kicsinyekhez, Boglár 
Anci kisasszony pedig mûvészi hegedûjáté-
kával gyönyörködtette a jelen voltakat”. Mar -
git egy alkalommal a beteg gyerekek javára 
50.000 koronát adományozott, 1938. évi már-
cius hó 31-én pedig az egyesület közgyûlése 
választmányi rendes taggá választotta.

Prém Margit az 1941-ben önállóvá vált 
Újpest-Újvárosi Református Egyházközségnek 
is alapító tagja volt. Ravasz László püspök 
javaslatára, a gyülekezet a svájci tanulmány-
útjáról nem sokkal korábban hazatért rákos-
palotai beosztott lelkészt, dr. Gyökössy Endrét 
(1903– 1997) hívta meg vezetôjének. 

Prém Margit nem hagyott írásos vég-
ren deletet, de 1945. november 24-én, a dr. 
Ko  zányi Pál budapesti közjegyzô vezette ha -
gyatéki tárgyaláson jegyzôkönyvben rögzítet-
ték, hogy az „örökösödésre hivatva vannak a 
halálesetfelvétel adatai szerint végrendelet és 
leszármazottak hiányában törvényesen oldal ági 
örökösödés jogcímén örökhagyónak testvérei:

1/ Prém Ilona Bánóczy Béláné buda-
pesti (II. Kapy utca 5. szám és 2./ Prém Irma 
Séllyei Fröhlich Ferencné rákospalotai, Po -

zsonyi u. 45. sz.) lakosok. Örökhagyónak a 
tör  vényes alaki kellékekkel nem bíró, de az 
ér  dekeltek által érvényesnek elismert szóbeli 
végrendelete alapján hivatva van az örökösö-
désre az Újpesti Újváros Református Egy-
házközség […]”. 

Prém Margit ugyanis a gyülekezetre 
hagyta az „újpesti 394. sz. tkvi betétben 
2861/1. 281/2., 2862/1. hrsz. alatt felvett, [At -
tila utca 118. szám alatti] ingatlant azzal a 
kötelezettséggel, hogy az egyházi célokra és 
pedig kul túrház céljára használandó, el nem 
idegenít hetô, meg nem terhelhetô és táblával 
jelölendô meg, hogy az »Prém Margit ha -
gyatéka szülei emlékére«”.

A néhány évvel korábban alakult refor-
mátus egyházközség – amely addig magán-
házaknál tartotta az istentiszteleteket – Prém 
Margit, az adományozó jóvoltából immár 
otthonra talált. 1946. február 10-én az Újpest-
Újvárosi Református Egyház jegyzôkönyvben 
rögzítette, hogy a „presbitérium tudomásul 
veszi az örökhagyó kikötését, arra elkötelezi 
magát s így – az örökséget elfogadja”. A ha -
tározatot a Dunamelléki Református egyház-
kerület nevében Ravasz László püspök 1946. 
július 25-én jóváhagyta.

Az adományozás a Prém nôvérek, Ilona 
és Irma egyetértésével történt. Irma férje, 
Séllyei Fröhlich Ferenc az Újpest-Újvárosi 
Re  formátus Egyházközség fôgondnoka volt, 
Ilona fia, Bánóczy Ferenc pedig építészként 
temp lomtornyot tervezett az egykori lakó-
házra.

Napjainkban az épület homlokzatán 
Má té evangéliumának sorai olvashatók: „Jöj-
jetek énhozzám mindnyájan”. A teljes idézet 
akár a skót iskolát vezetô humanista pedagó-
gus, Prém Margit jelmondata is lehetne: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfá-
radtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-
nyugvást adok nektek”.  �

A szerzô köszönetét fejezi ki a kutatásban nyúj-
tott segítségért Mary Millernek, Jane Haining életrajz-
írójának, Nagy Editnek, a Ráday Levéltár igaz gatójának, 
Szigethy Jánosnak, az Újpest-Újvárosi Refor mátus 
Egyházközség lelkészének, Séllyei Andrásnak, valamint 
kiemelt köszönet Bánóczi Lídiának a Prém Margit-
hagyaték gondozójának.

Az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség temploma az 
Attila utca 118. szám alatt
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Büszkén mondom, mint bôsz 
lokálpatrióta, hogy családunk 
ôsújpesti. Anyai nagyanyám 
1908-ban az Attila utcai elemi 
iskola mellett született, a gyö-

nyörû szecessziós épületbe járt iskolába, 
ugyanúgy, ahogy késôbb anyám, majd én is. 
(Egy kis közbevetés: strandra is mindketten 
egy helyre, a „Tungira” jártunk, mindkettôn-
ket Csukor Laci bácsi tanított meg úszni, 
anyámat 1942-ben, engem 1962-ben.) 

De még csak a 20. század elsô harma-
dánál tartunk! Anyai nagyanyámék, a dédszü-
lôkkel (Patolcs család) együtt átköltöztek az 
Árpád út 48. alá, ahol dédnagyanyám lett a 
házfelügyelô. A kapualjban, egy sötét, nyirkos 
egy szoba-alkóvos lakásban késôbb heten lak-
tunk – máig sem tudom, hogy fértünk el: a 
dédszüleim, dédapám agglegény testvére – 
mindketten bronz- és rézmûvesek, 1912-tôl 
vasas szakszervezeti tagok és szociáldemokra-
ták –, továbbá nagyszüleim (a Heringer csa-
lád), az 1932-ben szintén Újpesten született 
anyám, s 1950-tôl már én is.

1950. május 2-án születtem az Árpád 
kórházban, anyám még 18 éves sem volt, 
nagy  anyám vitte be ôt szülni az 55-ös villa-
mossal. A május 2. azért fontos nap, mert én 
2-án hajnali kettôkor bújtam elô, és abban az 
évben minden május 1-jén született gyerek 
kapott 500 forintot az államtól. (Az átlagfize-
tés akkor 600 körül mozgott.) Apám ezért a 
késésért egy életen át „szidott”, viccesen, azt 
mondta, már a születésem sem volt jó ómen. 
Apámék világra jöttem elôtt másfél hónappal, 
márciusban házasodtak össze a IV. kerületi ta -
nács anyakönyvvezetôje elôtt. Nem volt nagy 
cécó, anyám ebédidôben, kék munkaköpeny-
ben szaladt ki Angyalföldrôl, a „kiscsavar” 
gyárból, amelyet azért hívtak „kiscsavar”-nak, 
mert valahol volt egy „nagycsavar” is. Anyám 
gyors- és gépírónô volt a gyárban, apám egye-
temista. A házasságkötéshez szükséges két 
tanút apám a lakásosztályon várakozók közül 
búvárkodta össze, egy-egy tízest ígérve a köz-

remûködésért. Az „esküvô” után anyám vissza-
ment dolgozni, apám pedig haza, megenni az 
„ünnepi” babfôzeléket.

Anyai nagyapámék, a Heringerek tizen-
hárman voltak testvérek, zömükbôl asztalos 
lett. Újpesten valaki vagy asztalos volt, vagy 
bôrös. A Külsô-Váci út annak idején végig a 
bôrgyáraktól bûzlött. Ma már sajnos egy sincs 
belôlük, (de legalább büdös sincs).

Apai nagyanyámék (Müller család) a 
Ke  leti pályaudvarhoz közeli Nefelejcs utcából, 
a pesti „Csikágóból” költöztek 1942-ben vi -
dék re, pontosabban Újpestre, a Lôwy Izsák 
utca 8.-ba. A korszellemnek engedve, az utca 
késôbb a Levente, a háború után a Ságvári 
nevet kapta, a rendszerváltáskor lett újra Lôwy 
utca Új-Pest elsô törvénybírájáról. 

Apámnak és anyámnak 1955-ig nem 
volt önálló lakása, mindketten a szüleiknél 
lak tak, én anyámmal és családjával. Árpád úti 
házunk minden évben, a régi, kifakult helyett 
kapott egy új vörös zászlót, amelyet ünnepek-
kor a kapu fölé kellett kifüggeszteni. A régi, 
fakult zászlóból, varrónô nagyanyám lábbal 
haj  tott Singer varrógépén nyári napozókat 
varrt nekem, így homokoztam én a munkás-
osztály vörös lobogójában. 

A szüleim végül a tanácsnál kisírtak 
ma  guknak a Lebstück Mária utca 46.-ban egy 
szoba-konyhás lakást. Sokaknak ismerôs lehet: 

MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ

Költözések Újpestrôl Újpestre
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vécé a folyosó végén, fûtés vaskályhában, (ó, 
az az utálatos hamuzás!), vesszôkosaras sze-
nes-trógerek, szénhordás a pincébôl, TÜKER-
alágyújtós, falikút, hidegvíz, a szokásos zöld-
vajszínû, üvegajtós, fiókos kredenc, két ho -
kedli. Az újpesti szoba-konyhából kerültek 
apá mék, most már velem együtt 1959-ben 
An  gyalföldre, egy összkomfortos tanácsi la -
kás  ba: távfûtés, a Széchenyi-fürdôbôl kapott 
meleg víz, illemhely a lakásban, maga volt a 
csoda! A lakás egyszobás volt, apám, Mikes 
György humorista, a Ludas Matyi fôszerkesz-
tô-helyettese, a Rádiókabaré állandó szerzôje 
és szereplôje haláláig ebben a lakásban lakott. 
(Két éve avatták fel az emléktábláját a Tahi 
utca 52. számú ház falán.) 

Jómagam 1974-ben visszatértem ked-
venc Újpestemre, egy újpesti lányt vettem el, 
aki itt született 1949 novemberében. Mindig 
cukkolom, hogy ô vidéken, Újpest városában 
született, én már ’50-ben a fôváros IV. kerüle-
tében. Vajon milyen foglalkozást ûzött felesé-
gem apja és nagyapja (a Jaksa és a Majláth 
csa  lád)? Az egyik épületasztalos, a másik mû -
bú torasztalos volt. A nagypapa aktívan szer-
vez te a sztrájkokat, ezért ki is rúgták minde n-
ünnen, apám mindig azzal heccelte az öreget, 
hogy azért szeretett sztrájkolni, mert akkor 
verhette a blattot a Munkásotthonban. (Soha 
nem bocsátom meg, hogy a patinás épületet, 
amely az újpesti munkások összeadott fillér-
jeibôl épült 1909-ben, a lakótelep építése mi -
att lebontották.) 

Anyai nagyapám 1942-ben belépett a 
kommunista pártba, de ép bôrrel megúszta. 
A háború után a Házfelügyelôk Szakszer ve-
zetének titkára, majd az Orion párttitkára lett. 

Itt gyártották a Néprádiókat, amelyeken csak 
a Kossuthot és a Petôfit lehetett hallgatni. 
Az Orion 1952-ben nem teljesítette a Nép rá-
dióra kirótt tervgazdálkodási elôírást, de nagy-
apám eszes volt, a rádiók üres fadobozát vi -
tette be a raktárba, amit a minisztériumi ellen-
ôrzés nem vett észre. Anyai nagyapám 1956-
ban kiábrándult a rendszerbôl, s visszament 
asztalossegédnek bátyja „maszek” újpesti mû -
helyébe.

Mozgalmár család volt a miénk! Apó-
som 1937-ben lett az illegális KMP tagja, ’42-
ben lebukott, hat évre ítélték. Sátoraljaújhelyre 
került, 1944 márciusában részt vett a neveze-
tes börtönlázadásban és kitörésben, emiatt 
be  vágták egy nyugat felé menetelô büntetô-
századba. Apósom egy megfelelô pillanatban 
katonaszökevény lett, majd szovjet hadifogság-
ba került, de onnan is sikerült meglépnie. 

Miután 1974-ben költöztem Újpestre, 
a feleségem nagyanyjának új másfélszobás la -
ká sában laktunk hárman, a Munkásotthon 
ut  ca 70-72.-ben. Némi szülôi anyagi segítség-
gel léptünk tovább a Virág utca 17. számú ház 
10-dik emeletére, egy két és félszobás panelba, 
s úgy éreztük magunkat, mint a hercegek, 
gró  fok és más burzsoák. A ház rossz fûtési 
rend szere miatt mi a 10-diken izzadtunk, míg 
a földszinti lakók két mackófelsôben fagyos-
kodtak. Itt született a fiam 1980-ban. A Nyár 
utcába járt bölcsibe, oviba, általánosba és a 
ká  posztásmegyeri Babits Gimnáziumban 
érett  ségizett. Testvére nem lett, sok más fia-
tal  hoz hasonlóan, négy éve Londonban él, 
inter neten tartjuk a kapcsolatot. Eközben mi 
átköltöztünk egy nagyobb lakásba, a piac mel-
lé, a Szent István tér 16.-ba. Lakásunk a 
lángososra nézett, ha hajnalban kinyitottam a 
szobaablakot, hogy friss levegôt szippantsak, 
fokhagymás lángos illatát hozta be a szél. In -
nen menekültünk mai lakásunkba, a József 
Atti la utca 18.-ba, ahol béke és nyugalom ho -
nol. A házunk közvetlenül a zsinagóga mellett 
épült, ablakunk a zsinagóga kertjére néz, és 
éven te az erkélyrôl hallgatjuk a kántor-
hangversenyt.

Nagyanyám velünk költözô öreg Singer 
varrógépe jelenleg tévéállványul szolgál az 
ebédlônkben, a fiókjában lapulnak 1929-bôl a 
részletfizetést igazoló csekkek, hátha egyszer 
Singer úr számon kéri majd.  �
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A dunakeszi mûhelytelepen 
születtem 1926. május 27-én, 
azon a napon, amikor hivata-
losan megnyitották a MÁV 
Du  nakeszi Fômûhelyt. 

Szüleim 1927. szeptemberében, tízévi 
tör  lesztésre megvették Károlyi István gróf 
telekeladási pénztárától – négyszögölenként 
4 korona és 4 és fél aranykorona, összesen 
754 ezer korona értékben, részletre – a rákos-
palotai illetôségû 7444. betéti számú 54489/6. 
helyrajzi számú, 185 négyszögöles házhelyet. 
A villasort – ahogy annak idején nevezték – 
1929-ben dr. Semsey Aladár polgármester -
sége idején csatolták el Rákospalotától Új -
pest hez. 

A rákospalotai mûhelyteleprôl 1931-
ben költöztünk az újpesti családi házba; ettôl 
az idôtôl számítom magam újpestinek. Em -
lékezetem szerint a második világháború vé -
géig ezen a területen csak a Bajza utca páros 
oldalán álltak házak. A Rákosi Jenô (ma: 
Lahner) utca pél dául még teljesen üresen 
nyúlt végig, az ún. „pamutházaknak” nyoma 
sem volt. 

A kertvárosi rész mögött, a Fóti úton 
túl már csak az U.R.A.K. sportpálya terült el, 
a Szilágyi utca után a Fóti út már földút volt. 
Az Eperjes, Iglói, Lôcsey, Brassó és a Tátra 
utcákon csupán néhány ház állt, utána már a 
megyeri lóversenypálya következett. Apám, a 
MÁV tisztviselôi állása mellett, másodállásban 
eladóként dolgozott a lóversenypályán. Az így 
megnövelt jövedelmébôl tudták törleszteni a 
felvett hitelt és késôbb fizetni a 20 pengôs 
tandíjunkat.

Számomra nagy változást jelentett a 
költözés, hiszen egy kertes házba kerültem. 
A szüleim nem engedtek ki az utcára. Egy 
nagy akácfatuskóból csináltak nekünk hintát 
és gyûrûhintát, hogy a bátyámmal bent játsz -
hassunk az udvaron. 

Családi kísérettel, természetesen gyalo-
gosan jártunk be egészen az Árpád útig. 
A Corso mozi mellett volt az „51-es csokolá-

déház” nevû üzlet, amelynek a kirakata elôtt 
mindig meg kellett állnunk. Együtt néztük a 
kirakatban a körbe futó villanymozdonyt. Ha 
apámnak volt egy kis pénze, akkor 6 fillérért, 
vagy 10 fillérért vett egy kis csokoládét szá-
munkra. A boldog gyerekkor egészen 1932-ig 
tartott, akkor írattak be az elsô elemibe.

Rákospalotára, az Erzsébet utcai isko-
lába kerültem, mert a szomszéd házban lakott 
Rónai bácsi, az ottani iskola igazgatója. Reg-
gelente végig gyalogoltam az akkori Rákosi 
Jenô utcán, aztán átkeltetem az Újpest–Rá -
kospalota felüljárón, majd tovább haladtam az 
Erzsébet utcáig. Rendszeres sétám során 
feltûnt, hogy a vasútállomás végénél, a Szilágyi 
utcánál, a páros oldalon egy gyönyörû villa 
áll. Késôbb megtudtam, hogy a ház Semsey 
Aladáré, Újpest polgármesteréé. Mindennap 
kétszer ott mentem el elôtte, nemcsak addig, 
amíg Palotára jártam az elemi iskolába, hanem 
éveken keresztül, mert ugyanezen az útvona-
lon mentünk a bátyámmal a vasútállomásra és 
onnan vonattal Vácra, a piarista gimnáziumba, 
majd haza. Kezdetben édesapám is velünk 
utazott. 6.40-kor szálltunk fel és 40 perc alatt 
értünk Vácra.

A Semsey-villával szemben, a másik 
oldalon földszintes, szoba-konyhás házak áll-
tak, amelyek pincéjét a Brunovszky vendéglô 
borpinceként használta.

A vasútállomás környékén nagy volt a 
forgalom. Fót felôl nagyon sok parasztasszony 
érkezett, akik az otthon termelt árujukat hoz-
ták, a legtöbben tejet. Sok szor láttam, hogy 
fináncok várták a leszállókat, megnézték fok-
mérôvel, hogy a tejben mennyi a zsiradék, és 
ha nem felelt meg az elôírásoknak, a tejet 
azonnal kiöntötték a csatornába. Így vigyáztak 
arra, hogy megfelelô minôségû áru kerüljön 
az újpesti piacra.

A piac sarkán egy hídmérleg állt, ami 
arra szolgált, hogy a parasztkocsik tulajdono-
sai, lemázsált portékájuk után piacbérletet 
fizessenek. Rengeteg lovaskocsi volt; hajnal-
ban indultak, hogy korán érkezzenek és jó 

BUZNA FERENC

Gyermekkorom Újpestje
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helyet kapjanak. Megrendelés esetén, pl. para-
dicsom-befôzés idején az árusítás végeztével 
haza is szállították az árut, így a vevôknek nem 
kellett cipekedni. 

Gyerekkoromban a Lôrinc utca elején 
állt az ecetgyár, ott vásároltuk az ecetesszen-
ciát, amit vízzel hígítva használtunk fel. 
A kenyeret hetente édesanyám dagasztotta 
és a Mátyás téri pékségbe vittük el kisütni.

A környékünkön még nem volt sem 
gázvezeték, sem csatorna, kizárólag a 
PHÔBUSZ Rt. villanyhálózata mûködött.

A mostani Farkas-erdôvel egy magas-
ságban, egy fahídon lehetett átkelni a Szilas-
patakon és máris elértük az uradalom szán-
tóföldjét. A mai Káposztásmegyer területén 
még ökrökkel és gôzekével szántottak. Késôbb 
az uradalom bérbe adta a szántókat a bolgár-
kertészeknek. A locsoláshoz petróleummo-
toros szivattyúval a Szilas-patakból vették a 
vizet. A legkülönbözôbb zöldségeket termel-
ték itt. Füles kosarakkal mentünk a kertészet-
be, ahol kifizettük, majd hazavittük a magunk 
szedte friss terményeket.

A napjainkban Káposztásmegyer II.-
nek nevezett városrész gyerekkoromban mo -
csaras, lápos terület volt. Olyan környezet, 
ahol fû, fa, virág nyílott, gyíkok, békák és vízi-
madarak éltek. A Farkas-erdô nyugati oldala, 
a Mogyoródi- és Csömöri-patak partvidéke 
ártéri rész volt.

A Fóti út északi oldalán, ahol ma a csa-
ládi házas övezet és az Izzó-lakótelep talál-
ható, hajdan a Károlyi-major terült el. A Ba -
ross utca sarkánál már akkor is óvoda mûkö-
dött és mellette állt a tüdôszûrô, amelynek 

épületén még ma is látható Újpest címere. Itt 
volt a major bejárata. A földeken nagy hodá-
lyok terpeszkedtek. Nyár végén idejártunk 
dinnyéért. Az itt termelt dinnyékbe, még a 
gyümölcsök növekedése elején, belenyomták 
a Károlyi-címert, amely a kifejlett dinnyé ken 
is szépen látszott.

A Szent Imre herceg útjánál, a mai bar-
kácsáruház helyén a Magyar Pamutipar fut-
ballpályája volt, mellette, az élelmiszer-áruház 
helyén egy teniszpálya várta a sportolókat. 
Télen felöntötték vízzel, és kor csolyázni lehe-
tett. Újpesten is mûködött a cserkészmozga-
lom, amelynek én is tagja lettem. A Csokonai 
utcai 169-es „Magorok”-hoz jártam, a katoli-
kus legényegyletben gyûltünk össze. Egyen-
ruhát viseltünk. Megtanították, hogyan töltsük 
hasznosan a szabadidônket, kirándulni, tábo-
rozni jártunk és megtanultunk tüzet rakni. 

A házunkkal szemben egy hatalmas tér-
ség terült el egészen a Szabadság térig, illetve 
a Hôsök ligetéig. Errôl a parkról nagyon sok 
emlékem maradt. A Szent Imre herceg útja, a 
Bajza utca, a Munkácsy utca és a Leiningen 
ut  ca által határolt területen alakították ki, a 
Baj  za utca sarkáról nyílt. Volt ott egy kis tó 
vi   torlással, valamint az országzászló és egy 
szo    borcsoport alkotta hôsi emlékmû. A sétáló-
utakat murvával töltötték fel, bokrok, fák, 
pa dok nyújtottak kellemes pihenést. Mi kor 
már nagyobbak voltunk, estén  ként idejártunk 
be  szélgetni, ez volt a mindennapos kirán-
dulóhelyünk. 

1941-ben a szüleimtôl kaptam egy 
26-os, kockamintás biciklit, amely révén ki -
tágult a város. A kerékpárt az Árpád úton, az 
Antal mû szerésznél vásároltuk. (Az Antal mû -
szerész mellett volt Gyak József kalapos mes-
ter üzlete, mellette pedig Bachman, a temet-
kezési vállalkozó.) A kerékpárommal bejártam 
Újpestet. Ahogy a Víztorony felé tekertem, 
fa   telepek és asztalos mûhelyek szegélyezték az 
utat. A téli kikötônél a Dunából elkerítettek 
egy részt, ez volt az UTE vízipóló „medencé-
je”. A Palotai sziget nem ért le a hídig, mint 
most, hanem egyenesen ki lehetett jutni a du -
nai nagyágra. A szigeten mûködött az Újpesti 
Evezôs Egyesület, az UEE, ahol jómagam is 
kormá nyos négyesben és nyolcasban húztam a 
lapátokat. De az már nem a gyerekkorom, 
hanem az ifjúságom része volt. �
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(Fotó: Zalka István)
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Utunk a nyolcvanas évektôl 
egyre több köztéri alkotással 
gyarapodott. A fa- és fémipari 
szakközépiskola (ma Újpesti 
Két Tanítási Nyelvû Mûszaki 

Szakgimnázium és Szakközépiskola) Corvin 
ut cai sarkán emeltek emlékoszlopot az újpesti 
középfokú faipari képzés 100. évfordulójának 
tiszteletére 1983. május 15-én. A faipari szak-
iskola tanulói által készített emlékmû késôbb 
az 1987-ben átadott Kozma Lajos Faipari 
Szak  középiskola udvarára került át.

Helyére Kocsis Andor Fájdalmas anya 
címû szobrát állították. Az alkotást eredetileg 
1937-ben az akkor még nagyobb területû és 
parkosított Ferenc József (ma: Tanoda) téren 
leplezték le, innen a hetvenes években a Baj-
csy-Zsilinszky (ma: István) út szélesítése miatt 
került át az István (ma: Szent István) tér észak-
keleti oldalára, a mai Károlyi István utca felé 
kanyarodó villamosvágányok és a tér sarka 
kö  zötti kis parkba. A metróépítéssel összefüg-
gô városrendezés során a kanyarodó villamos-
vágányok elbontásával a szobornak is helyet 
adó kis park területe 1988-89-ben autóparko-
lóvá alakult, így a tovább „vándorló” Fájdal-
mas anya méltó környezetbe került utunk és a 
Cor  vin utca sarkán. 1992-ben megrongálták, 
helyreállítását követôen 1994 szeptemberében 
állították vissza. 1998-ig díszítette utunkat, 
ezt követôen az átmenetileg raktárba kerülô 
alkotást 2010-tôl láthatja újra Újpest közön-
sége a Városháza mögötti Trombita téren.

A mûszaki szakiskola e meghitt „csücs-
ke” szinte kínálta magát arra, hogy legmél-
tóbb helyszínként adjon otthont utunk név-
adója, Görgey Artúr honvédtábornok újpesti 
emlékjelének. A fehérmárvány talapzaton álló 
bronz mellszobrot Gömbös László szobrász-
mûvész készítette, s 1998. augusztus 30-án az 
Új  pesti Városnapok keretében avatták fel. Ta -
lapzatának két oldalán Görgey tábornok je -
lentôsebb csatáinak helyszínnevei olvashatók. 

A szobor környezete azóta az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc egyik újpesti em -
lékhelyeként szolgál.

Utunk déli oldalán a Deák Ferenc utca 
felé esô, korábban szanált és azóta rendezetlen 
terület egy részén az önkormányzat egy em -
lékparkot hozott létre, melyet az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 40., egyben a köz-
társaság 1989. évi kikiáltásának 7. évfordulója 
alkalmából 1996. október 23-án avattak fel. 
A parkban az említett eseményrôl egy emlék-
kô ta núskodik, s a kerek évfordulót idézi a 
dísz bur kolattal ellátott kis tér körül ekkor ül -
tetett negyven fa is. E hely azóta nem csupán 
hivatalos megemlékezések színhelye, a kihe-
lyezett padokon napozni vagy éppen tanulni 
vágyók is szívesen töltik idejüket. 

Vele szemben, utunk túloldalán a Kiss 
Er  nô utca torkolatánál álló háromszög alakú 
terecske még néhány évig kopár, gondozatlan 
maradt. Rendbetételét 2000 nyarán kezdték 
meg, ugyanis akkor kapott itt helyet Bay Zol-

KRIZSÁN SÁNDOR

Újpesti úttörténet: A Vasút utcától 
a Görgey Artúr utcáig, 15. rész
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Görgey Artúr honvédtábornok szobra váltotta
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tán fizikus, egyetemi professzor bronz mell-
szobra. Az Egyesült Izzó kutatólaboratóriu-
má nak vezetôje és 1944-1948 között a gyár 
igazgatója portréját szintén Gömbös László 
mintázta. 2000. július 23-i felavatását Bay 
Zol  tán 100. születésnapja tiszteletére idôzítet-
ték. A szobor talapzata mellett egy emlékkô 
hir deti a professzor sikeres Holdradar kísér-
letével, a részecskeszámláló megalkotásával, 
va  la  mint a fényméter kidolgozásával és nem-
zetközi elismerésével szerzett elévülhetetlen 
érdemeit. Ezzel együtt rendezték a kis teret is, 
díszburkolatot kapott utunk addig elhanyagolt 
szeglete.

Más emlékek is díszítik a Görgey Artúr 
utcát. A mûszaki szakközépiskola fô  bejárata 
mellett az Újpesti Városvédô Egye sület 2000-
ben egy emléktáblát állíttatott a munkájukkal 
és tehetségükkel Újpest fejlôdését segítô aka-
démikusok tiszteletére, s ezt 2007-ben máso-
dik tábla követte. 2009-tôl minden év ôszén a 
helyi kulturális életet kép viselô civil szer ve ze-
tek az iskolával, valamint az Újpesti Vagyon-
kezelô Zrt.-vel közösen megko szorúzzák a 
táblákat s megemlékeznek Új  pest tudományos 
és szellemi életének naggyá tevôirôl.

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordu-
lójára a nagymértékû villamosforgalom miatt 
jelentôsen leromlott utunk villamospálya-álla-
ga. Nem is csoda, hiszen a metróátadást kö  ve-
tôen csúcsforgalmi idôszakban három viszony-
laton mintegy 2,5 percenként haladt át egy-
egy irányba villamos, a 12-esen és a 14-esen is 
10-10 db háromkocsis, a 11-es betétjáraton 
pe  dig 5 db három-, 1992 elejétôl kétkocsis 
sze  relvény volt beosztva. Az 1975-ben és ki -
sebb részben 1976-ban lefektetett nagypane-
les felépítmény felújítása a kilencvenes évek 
elejére halaszthatatlanná vált. 1992. szeptem-
ber 29-én látott hozzá a BKV Pályafenntartási 
Szakszolgálata a vágánycseréhez, melyet a 
Görgey Artúr utca teljes hosszban történô 
lezárása és a villamosforgalom Szent István 
téri megállótól kifelé való szüneteltetése mel-
lett végeztek (itt egy ideiglenesen beépített 
váltó segítségével indultak vissza a villamosok 
a Lehel tér felé). Terelôútként az Árpád út 
funkcionált, erre jártak a 12V és 14V jelû pót-
ló buszok. Elôbbiek az átmenetileg kétirányúvá 
tett Szilágyi utcán és az aluljárón mentek Rá -
kospalotáig, míg a 14V kocsijai a Rózsa utcán, 

majd a gyors 20-as – mai 20E – vonalán értek 
ki Káposztásmegyerre, a Szilas-patak melletti 
végállomáshoz. (Ekkor még nem volt végig 
kiépítve a Szilágyi utca Fóti út és Töltés utca 
közötti útteste.) A 47-es és 121-es buszok is 
módosított vonalon jártak: elôbbi az Árpád 
úton és a Rózsa utcán át került, a 121-es pedig 
átmenetileg nem érintette utunkat. 

Felújították a villamospálya alépítmé-
nyét, és részben módosult a felépítménye. 
A végig nagypaneles rendszer helyett csak a 
Gör  gey Artúr utca 16. sz. épület keleti felétôl 
a 83. és vele szemben a 84. számú házakig 
fektettek új nagypanelt a hozzá való tömbsí-
nekkel, e pontoktól utunk végei felé betonba 
ágya  zott talpfákra fektetett vályús síneket al -
kalmaztak. A sínszálak mindkét oldala mellé a 
leerôsítések fölött betontéglákat, a leerôsítés 
nélküli helyeken nagykockakövet fektettek le. 
A sínszálak belsô fele melletti egy-egy sor 
betontégla-nagykockakô közötti részt aszfalt-
tal töltötték ki, a külsô oldalon pedig megma-
radt a több évtizede ismert, ekkor sem jó álla-
potú kockakô burkolat. Felszámolták a Pamut-
gyár területére vezetô iparvágányt, valamint 
az elôtte lévô, és a Vécsey utcánál fekvô vá -
gányátkötéseket. Mivel az új pálya építését 
ôszi, csapadékos idôszakban végezték, esôs 
idô  ben fóliasátrat emeltek az aktuális munka-
terület fölé. November 11-tôl befejezôdött a 
vágányzár, így a villamosok és az addig terelt 
autóbuszok újra eredeti útvonalukon közle-
kedtek tovább.

A kilencvenes évek derekán az utunk 
for  galmát is ellátó BKV az utazási szokások 
megváltozásával teljesítménycsökkentést haj-
tott végre. Ez érintette az erre járó 47-es autó-
buszt, melynek hétvégi üzemét 1995 február-
jától megszûntették, április elejétôl pedig – a 
szintén csökkent kihasználtságú 121-essel 
együtt – kisebb befogadóképességû Ikarus 405 
típusú autóbuszok jelentek meg. Júliustól 
augusztus végéig a 12-es villamos vonalán két 
kocsis szerelvények közlekedtek, s e rendszer 
megmaradt ôsztôl a hétvégi idôszakban is, 
hétköznap még továbbra is háromkocsis Tatra 
szerelvények látták el forgalmát. December 
22-én utoljára járt a 11-es villamos, s a kará-
csonyi ünnepek elmúltával a 12-es, addigi Le -
hel téri végpontja helyett csupán Angyalföld 
kocsiszínig „csonkítva” vitte utasait Rákos pa-

22



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2019. március
XXVI. évfolyam 1. szám

lotáról. Ezt követôen teljes mértékben a há -
rom kocsis 14-es vált fô villamosjárattá a Gör-
geyn, a kétkocsis 12-es ezután háttérbe szo-
rult. Az éjszakai villamosforgalmat 1997. július 
22-tôl ideiglenesen autóbusz váltotta fel, ame-
lyet 14É jelzéssel szeptember 30-tôl véglege-
sítettek. A Kispest, Határ úttól érkezô járat 
ekkor még csak kis szakaszon, az István és Kiss 
Ernô utcákon át haladt át utunkon Káposztás-
megyer irányába, visszafelé a Rózsa utcánál 
keresztezte a Görgey utat.

1998-ban meghosszabbították a 14-es 
villamost Káposztásmegyeren, a Megyeri útig. 
Július 14. és 31. között a régi és új villamos-
pálya összekötése alkalmával a vasútállomás 
elôtti ív mindkét vágányát is teljesen átépítet-
ték a betonalapba ágyazott talpfás, vályúsínes, 
betontégla-nagykockakô-aszfalt burkolatosra. 
Itt az állomáshoz vezetô iparvágány kiágazást, 
valamint a Szilágyi utcában a Vákuumtechnikai 
Gépgyárba tartó volt sínpár váltóját és a fo r-
galmivágány összeköttetést is megszûntették. 
Az ideiglenes villamos-végállomás a Görgey 
Artúr utca 83. és 87. számú házak elé került, 
ahol a villamosok a MÁV-állomás irányú pá -
lya mellett az úttest közepére helyezett beton 
járólapokból álló, két végén kivilágítható 
terelôbolyával ellátott peronhoz álltak be. 
Innen a 83. számú ház kapujával szemben 
ideig lenesen beépített váltón indultak vissza a 
14-esek a Lehel tér felé. A Szilágyi utca felôl 
érkezô s a Szent Imre utca felé távozó pótló-
buszok az addigi Görgey Artúr utca 92. sz. 
üres telek elôtti villamosmegállóban álltak 
meg. A buszról vagy éppen a vonatról átszálló 
utasok ekkor nagyrészt az úttesten hosszában 
gyalogolva jutottak el a villamosig.

Utunk környezete kilencvenes években 
csupán kisebb változáson esett át, nagyrészt 
konzerválódott az elôzô évtized során kiala-
kult utcakép. Keleti végén az egykori Bru-
novszky vendéglô Vécsey utca felöli része 
mû  ködött még Brunó néven, s a következô 
1994-es esztendô karácsonya hozta el a Gör-
gey „innensô” zárásaként az István út és Deák 
Ferenc utca sarkának íves homlokzatú patinás 
épületében a Külvárosi Kávéház megnyitását. 
A kilencvenes évtizedben a 4. és 8. számú 
lakó házakat váltotta fel új épület, elôbbi „kez-
dés elôtt szervezendô” társasházba egy 1995 
szeptemberi hirdetés szerint lakások és üzlet-

helyiségek voltak leköthetôk. 1999 április 
elejére megújult a 10. számú lakóház: eltávolí-
tották a homlokzatot borító vadszôlôt, s föld-
szinti lakását üzlethelyiséggé alakították át; az 
utca díszéül is szolgáló épület homlokzata 
teljes szépségében megmutatkozott.

A kilencvenes évek elejére a felszámo-
lásra kerülô Magyar Pamutipar újpesti telep-
helyén a pamutgyár fokozatosan leállította 
ter  melését, a gyár területét értékesítette. Egy 
részének átépítése 1992 májusában kezdôdött 
meg, hogy novemberben megnyílhasson a 
Bauwelt Lakásfelszerelési és Barkácsáruház (a 
késôbbi OBI). A pamutgyár Corvin utca felöli 
egykori raktárépületei egyikét is áruházzá ala-
kították, a másikat a melléjük vezetô iparvá-
gánnyal együtt elbontották. Az iparvágány 
kapuja és használaton kívüli felsôvezetéktartó 
oszlopa egy ideig megmaradt, utóbbit 1999 
márciusa elôtt emelték ki. Ez év telének ele-
jéig a volt iparvágány-bejárat melletti tégla-
kerítést utunkkal párhuzamos vonalúra falaz-
ták, és egy új bejárat nyitásával gépjármû ere-
detiségvizsgáló állomás nyílt a máig álló, kék 
színû volt iparvágánykapu mellett.

1991 júliusától felnôtt háziorvosi ren-
de  lô mûködött a Görgey Artúr utca 43. számú 
ház földszintjén, a korábbi gyermekrendelô 
he  lyén. A korszerûtlen körülmények között 
mûködô intézmény hét esztendôvel késôbb a 
Deák Ferenc utca 93/b. alatti új rendelôbe 
köl  tözött, 1998 októberétôl fogadták itt a há -
zi  orvosok pácienseiket. Átalakítását követôen 
a régi rendelô azonban továbbra is az újpesti 
egészségügyet szolgálta.

(Folytatjuk…)

Villamos végállomás a Görgey úttestének kellôs közepén, 
1998 júliusában (Fotók: Krizsán Sándor)
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SÉLLYEINÉ SOMOGYI ERZSÉBET

Emlékezés a régi iskolára

Az 1935-36. tanév elején, talán 
augusztus utolsó napján há   rom 
kislányt vezettek fel a szüleik a 
Budapesti Skót Misszió épüle-
tének lépcsô jén. Majd kinyílt 

az ajtó, és megjelent elôttünk a drága Miss Hai-
ning mosolygós arca és a szem üvegen is átütô 
meleg tekintete. Amikor a szü   leink a búcsúzko-
dás után eltûntek a függô folyosó ajtaján, mi 
hár  man igen szomorúan haj    tottuk le a fejünket. 
Mariann nôvérem nem sírt, de Somogyi Margit 
és én, Somogyi Er zsé bet olyan hatalmas sírásba 
kezdtünk, amely nek sohasem akart vége lenni. 
[…] Miss Haining, kézen fogott bennünket és 
bemutatott a már ott lévô iskolatársaknak. Erre 
megszûnt a sírás, a gyermeki kíváncsiság lé  pett 
helyére, meg a dicsekvés: „az én anyukám is 
ebbe az iskolába járt, már az ô igazgató nénije is 
Prém Margit volt!” – Kilenc éves voltam ekkor, 
és megkezdtem a 4. elemi osztályt. […]

Az Intézetben eltöltött három év alatt 
na  gyon sokat tanultunk, mûvelôdtünk. Pon-
tos  ságra nevelt bennünket a „macskaasztal”. 
Aho vá azok kerültek reggelizni, akik elkéstek 
az asztaltól. Jártunk színházba, moziba, kirán-
dultunk a Hûvösvölgybe, barlangásztunk. 
Cset     lettünk-botlottunk a Városliget korcsolya  -
pályáján. Sokat olvastunk, rendszeresen ír-
tunk leveleket haza. Az egyik héten németül, 
a másik héten angol nyelven imádkoztunk, 
hallgattuk az Igét. Csak úgy elrepült az elsô 
esztendô. Felhôtlen, boldog, öntudatlan gyer-
mek év. Nevelôink, az Intézet szelleme olyan 
volt, hogy minden nap volt „karácsonyunk”. 
Valamiféle kis vagy nagy öröm mindig várt 
ránk. Szürke napjaink sohasem voltak, akárho-
gyan beszürkült az udvar téglaformájú „völ-
gye” a párás, ködös ôszi napokban. Mindennap 
sétáltunk, láttuk az Életet, de védettek vol  tunk. 
Karácsonykor szép ajándékokat kaptunk, min-
denki olyat, amire vágyott. Én mindig játékot, 
mert játékos, eleven kislány voltam. […]

Az elsô és második polgári osztályát már 
komolyabb növendékként kezdtem és, hogy az 
ÉLET túl a falakon egészen más, azt akkor 

érez  tem igazán, amikor az 1938-ban tervezett 
bé csi kirándulás az Anschluss következtében 
elmaradt.

[…] Az év végén elbúcsúztunk mi test-
vérek az Intézettôl, tanárainktól, de még nem 
tudtuk, hogy ez a búcsúzás már végleges a mi 
számunkra. […] 

Már a Kecskeméti Tanítóképzô és Le-
ánylíceum növendéke voltam, amikor küldött-
ként felkerültem Pestre, a Soli Deo Glória ün-
nep ségre. Visszautazásom elôtt éreztem, hogy 
fel kell keresnem azt a volt iskolámat, ahonnan 
annyi szépséggel, szeretettel, tudással bo csá-
tot tak el, amibôl még most is élek.

A viszontlátás
Szorongással mentem fel volt Intézetem lép-
csôjén. Fiatal voltam, alig 16 éves, nem tud-
tam még a félelmem igazi okát, a körülöttem 
megváltozó Világ ridegségét sem értettem.  
[…] Kipirult arccal léptem be az Intézet elô-
szobájába. Miss Haining nyitott ajtó mellett 
dol  gozott. Ô sohasem félt??? Pedig egyedül 
volt az épületben, rajta kívül senkivel nem ta-
lálkoztam, azt hiszem, karácsony elôtt szünet 
volt. […] Nagy szeretettel ölelt át, sápadt volt, 
ôszülni kezdett, és olyan volt a szeme, mintha 
sírt volna. Rövidre szabott idôm volt a talál-
kozásra, és ô is sietett, csomagokat készített, 
úgy emlékszem angol katonák számára. Ami-
kor felajánlottam, hogy szívesen segítek a cso  -
magok átkötésében, azt mondta, „Neked ôk 
ellenségeid”. „Ôket is várja otthon valaki” – 
mondtam, és most már együtt csomagoltunk. 
Sírtunk, amikor elváltunk egymástól, de még 
akkor sem gyanakodtam, nem ismertem a sor-
sát […] De azt éreztem, hogy nem fogom töb-
bé látni, arra gondoltam, hazamegy ô is, mint 
Mr. Knight-ék […]. Ô maradt, harcolt küzdött, 
hûséges volt és mártírhalált halt. Érte is égett 
a halottak napi mécses. Aztán még egyszer jár-
tam az Intézetben anyósommal, Prém Irmával, 
aki az Iskola igazgatónôjének, szegény Prém 
Margit néninek, drága testvérének hagyatékát 
számolta fel. Ez már 1945-ben volt. […]  �



Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2019. március
XXVI. évfolyam 1. szám

A szabadságharc legendás tá -
bornoka nem volt újpesti, de 
szob ra áll városunkban, és ha -
dai élén bizonyíthatóan meg-
fordult itt. 

Ôsi köznemesi családban 1818-ban szü-
 letett a szepességi Toporcon. Középfokú ta -
nulmányait Késmárkon folytatta, majd apja 
kívánságára a birodalom utászakadémiájának 
nö  vendéke lett, katonatisztnek tanult. 1837-
ben már hadnagyként szolgált a királyi nemesi 
test ôrségnél, öt évvel késôbb fôhadnagyi rang-
ban a Nádor huszárok tisztje volt. 1845-ben 
mégis leszerelt, hogy a tudománynak szentelje 
ma  gát. Prágában vegyészetet tanult, komoly 
ku    tatásokat is folytatott. Megoldotta a zsírsav-
ho mológok szétválasztásának problémáját. De 
szíve haza húzta. Megpályázta a pesti mûegye-
te men megürült kémiai tanszéki állást. Pes  ten 
szerény körülmények között élt, meny asszo nya 
eljegyzésüket felbontotta. 1847-ben meg örö -
köl  te nagybátyja toporci birtokát, így anya   gi 
helyzete rendezôdött, hamarosan megnôsült. 

Az 1848-as forradalom hozott változást 
az életében. A kormány felhívást tett közzé, 
tiszteket toborozva a felállítandó honvédsereg 
élére. Görgey lelkesen jelentkezett, századosi 
rangban vonult be. Hamarosan a miniszterel-
nök kabinetirodájába kapott kinevezést. A 
had   sereg fegyverekkel való ellátását szervezte, 
járt török földön, Bécsújhelyen és Prágában is. 
Saját fegyvergyár felállítására tett javaslatot. 
Az események azonban fordulatot vettek, a 
for  radalom szabadságharccá terebélyesedett. 
A horvát hadsereg támadását követôen a Cse-
pel-sziget parancsnoka volt, ôrnagyi rangban. 
Elôörsei elfogták az áruló Zichy Ödön gró  fot, 
aki kincsesládájával az ellenséghez akart szök-
ni. Görgey hadbírósága kötél általi halálra 
ítél te. A radikális forradalmi döntés irányította 
Kossuth Lajos figyelmét a fiatal hadve zér re. 
(Görgey kezdetben valóban mutatott haj  lan-
dóságot a francia forradalmi hagyomá nyok 
követésére. Ekkortájt kezdte vezeték nevét – 
Jókaihoz hasonlóan – y helyett i-vel írni).

Októberben már tábornok volt, hama-
rosan a hazánkra törô osztrák fôerôket igye-
kezett feltartóztatni. Mikor a császáriak már a 
fôvárost fenyegették, a kormány úgy döntött, 
hogy a védhetô keleti országrészbe, Debre-
cen be költözik. Görgey magára vállalta, hogy 
a Felvidék felé visszavonulva maga után húzza 
az ellenséget, tehermentesítve ezzel az új 
hely  színen berendezkedô kormányt és az or -
szág gyûlést. Budáról Pestre az épülô Lánchíd 
ideiglenes pallóin keltek át, majd seregével 
északra fordult. 1849 január elsô napjaiban – 
éppen 170 esztendeje – Újpest mai területén 
át vonult Vác felé, talán éppen azon az úton, 
ami a vasút felé vezetett, és ami ma az ô nevét 
viseli. Késôbb írt emlékiratában (Életem és 
mû  ködésem Magyarországon 1848-ban és 
1849-ben) éppen csak, hogy megemlíti ezt a 
had  mozdulatot. „Az 1849. január 4-rôl 5-re 
virradó éjjel fôhadiszállásommal elhagytam 

HIRMANN LÁSZLÓ

Görgey Artúr
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Pestet, és másnap Vácra értem.” Nem cso -
dálhatjuk, hogy Újpest akkori területe nem 
ha  gyott mély benyomást benne. A hegyköz -
ségben néhány ház, szôlôföldek és egy 
határkocs ma lehettek csak tanúi Görgey 
átvonulásának. 

Felvidéki hadjárata során elérte a bá -
nya városokat (ez a földrajzi név szerepel is új -
pesti mellszobrának talapzatán), eközben új  ra-
   szervezte, felszerelte hadseregét. Téli had   -
járatát az USA West Point akadémiáján annak 
iskolapéldájaként tanítják, hogy egy visszavo -
nuló hadsereg is ütôképes maradhat, sôt, 
fokozható is harci ereje. Mikor serege át  tört a 
branyiszkói hágón és kijutott a Tiszához, 
megnyílt az ellentámadás lehetôsége. Az alig 
harminc éves Görgey ekkor a honvédse reg 
fôparancsnoka volt, és bár Kossuth bizalma 
átmenetileg megrendült benne, tisztjei kö  ve -
telésére mégis ô vezethette az áprilisban 
diadalt hozó tavaszi hadjáratot. Gyôzedelmes 
honvédserege Buda alá vonult, a várat május 
21-én foglalta vissza az osztrákoktól. Ez volt a 
szabadságharc katonai tetôpontja. A fôvezér 
szerénységét és önzetlenségét bizonyítja, hogy 
mind a legmagasabb katonai kitüntetést, mind 
a felajánlott gödöllôi koronabirtokot vissza-
uta sította. Görgey sikereit a politikai vezetés 
vál  totta eredményekre. A debreceni ország-
gyû  lés már áprilisban kimondta a Habsburg 
ház detronizálását. Ezzel a döntéssel a katona 
Görgey nem értett egyet, mert számolt a kö -
vetkezményekkel. És valóban: Ferenc József 
az orosz cártól kért segítséget, így a magyar 
alakulatoknak az osztrák ellenség mellett a 
muszka hadakkal is szembe kellett szállniuk. A 
honvédsereg fôparancsnoka arra tett kísérle-
tet, hogy legyôzze az osztrák Haynaut, mielôtt 
Paskievics herceg orosz erôi kibontakoznak. 
Hôsiesen harcolt, több csatában is gyôzött, 
sú  lyos fejsebe ellenére csapataival maradt. A 
két  szeres túlerôvel szemben azonban tehetet-
len volt. Mikor tábornoktársai sorra vereséget 
szenvedtek, övé maradt az egyetlen ütôképes 
hadsereg. A temesvári csatavesztés hírére Kos-
suth átadta neki a fôhatalmat és álnéven török 
földre szökött. Görgey reménytelennek látta a 
további harcot. „...helyzetünkben felszerelés 
nélkül, pénz nélkül […] határozottan taga-
dom, hogy ellenállásunk tartós lehet; és szem-
be kell néz nünk azzal a ténnyel, hogy a 

háborúnak… folytatása tulajdon hazánkban – 
bûn” – írta atyai jóbarátjának, Csány László 
miniszternek. Ezért a fôvezér úgy döntött, 
hogy leteszi a fegy  vert, mégpedig orosz sere-
gek elôtt, hogy ezzel is hangsúlyozza, nem a 
Habsburg császár erôi mértek katonai veresé-
get Magyarországra. A világosi síkon felsora-
kozott katonái utoljára kiáltották, „Éljen 
Görgey”! A vasidegzetû katona sírva borult 
lova nyakára. Biztos volt benne, hogy bitófán 
végzi, de tisztikara szá  mára amnesztiát kért. 
„Talán elég lesz, ha egy  magam leszek annak 
áldozatja” – írta Rü  diger orosz tábornoknak. 
A cár azonban köz ben járt érdekében, így bár 
tábornoktársait ha  lálra ítélték, ôt csupán 
internálták. Kossuth alighogy átlépte a határt, 
árulónak nevezte ôt Vidinben kelt levelében, 
mely váddal ezt kö  vetôen egész életében 
szembesült. Klagen furt ban, távol hazájától élt 
évekig. 1852-ben Lipcsében, német nyelven 
jelent meg kétkö tetes emlékirata, amelyben 
leírta a magyar sza  bad ságharc történetét. 
Idehaza a cenzúra nem engedte kiadatni, csak 
1911-ben jelent meg, fivére fordításában. 
Gyermekei, Berta és Kornél már az emig -
rációban születtek. Görgey továbbra is figye-
lemmel kísérte a hazai politikai életet. A ki -
egyezés elôkészítésének idôszakában nyílt le -
veleket idézett III. Napóleonhoz, Deák Fe -
renchez és Kossuth Lajoshoz is. 

Az Osztrák Birodalommal történô 
meg egyezést követôen rehabilitálták. Klapka 
György és számos más honvédvezér emlék-
irat ban fogalmazták meg, hogy nem tekintik 
Gör  geyt árulónak. Hazatérhetett, fivére viseg-
rádi házában élt. Nyugellátást is kapott. Ma -
tuzsálemi kort élt meg, 1916-ban, 98 évesen 
Buda visszavívásának évfordulóján halt meg. 
A Nemzeti Múzeum elôcsarnokában ravata-
lozták fel, a Kerepesi úti temetôben lelt végsô 
nyugalmat. (Ferenc József uralkodó öt hónap-
pal élte csupán túl.) 

Újpesten élénken él Görgey emlékezete. 
1998-ban emlékmûvet emeltek számára. 
Göm  bös László szobrászmûvész alkotását a 
Corvin utca sarkánál lévô kis háromszögletû 
téren állították fel. A mellszobornál március 
idusán minden évben ünnepséget szervez az 
ön  kormányzat. Napjainkban az út is az ô ne -
vét viseli, az az út, amelyen 170 éve hadai élén 
vonult Vác felé. 
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Toporc, ahol Görgey Artúr 
meg látta a napvilágot, ma is 
lé  tezô község Szlovákia kés-
már ki járásában, Késmárktól 
17 km-re (Toporec). A felvi-

dé ki Szepesség ezen birtoka 700 éven át volt a 
Görgey család birtoka, a névadó Görgôvel 
együtt. A család ôsének még IV. Béla adomá-
nyozta a területet, honorálva a tatárok ellen 
ví  vott háborúban tanúsított vitézséget. „Elsô 
ôsük Arnold és a fiai még a szász grófok tiszt jét 
viselték és a legnagyobb oligarchák voltak a 
lengyel széleken. Ez az Arnold csalogatta be a 
szászokat a néptelen Szepességre, de nem úgy, 
mint az erdélyi szászokat a hammelni pat kány-
bûvölô. Ezek a szászok okosak voltak és nem 
im  ponált volna nekik a sípszó, – ígé re tek és 
ki  váltságok kellettek nekik, – meg is kapták. 
Sôt magának Arnoldnak is adott a ki  rály, IV. 
Bé  la ôfelsége egy kis földet, a Dunajec és a se -
lyem vizû Poprád közti területet, mert az Árpá-
dok gavallér királyok voltak, nem ka  taszt rális 
holdakban mérték a földet, hanem egyik fo -
lyam tól a másikig. Arnold fiai hasonló an vitéz 
emberek voltak, kivált Jordán gróf. IV. László 
ezeket is megemberelte egy faluval, Görgôvel. 

Innen írták a nevüket.” (Mikszáth Kálmán). 
A településen már a késô Árpád korban, 1292-
ben templom épült. A Görgeyek 1580-ben 
iskolát is alapítottak, amit gimnáziummá fej-
lesztettek. Itt latin, görög és német nyelvet is 
tanulhattak a nebulók. A család a 16. század-
ban áttért a protestáns hitre. Görgey János 
elébb Thököly, majd II. Rákóczi Ferenc híve-
ként harcolt a magyar szabadságért. A nagy -
ságos fejeledelem Szepesvár parancsno kának 
ne  vezte ki ôt, miután Lôcsét is elfog lalta. (A 
kuruckori szász Lôcse város és a Gör gey család 
viszálya teremtett történelmi hátte ret Mik-
száth Kálmán Fekete város címû regényéhez.) 

A rebellis család elvesztette birtokát, 
amit csak Mária Terézia adott vissza nekik. 
A gim názium, ami Toporcon mûködött, 
ugyan 1735-ben megszûnt, viszont a kastély-
épület, ahol Görgey Artúr megszületett, 
egészen 1875-ig állt. A település megmaradt 
község nek, a 19. században mindössze 1400 
lakosa volt. Fényes Elek ezidôtájt így írt a fa -
luról: „To  porcz, német-tót falu, Szepes 
vgyében, Podolinhoz nyugotra 1/2 órányira: 
364 kath., 1088 evang., 25 zsidó lak. Kath. és 
evang. parochia”.  �

Kitekintés

Toporc színezett vászon térképen, a Görgey család levéltárából, 1911-bôl
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Rostás Jenôné Berényi Ágnes 
kilenc éves korában került Új -
pestre; a háború után édes any-
jával az Ôsz utcában kezdtek új 
életet. Máig elevenen él benne, 

amit kisgyerekként átélt. Sok évvel késôbb 
ér telmiségi pályára lépett, és könyvtárosként, 
bib  liográfusként rátalált valódi hivatására.

– Milyen emlékeket ôriz a kislány korából?
– Két éves voltam, amikor 1938-ban az 

apám elhagyott minket, és legközelebb 8 évvel 
késôbb találkoztunk. 1946-ban végül elváltak 
a szüleim.

– Hogyan teltek a hétköznapjai?
– Anyu három helyen is dolgozott, 

hogy meg tudjunk élni. A nagynéném nem 
vál   lalta az ellátásomat, ezért óvodába adtak, 
egy szörnyû helyre. Egy baráti házaspár emlí-
tette, hogy gyakran látják az Andrássy úton 

sé  táló skót iskolás lányokat. Anyu elment a 
Skót Misszió Vörösmarty utcai iskolájába, be -
szélt Miss Haininggel, az internátus vezetôjé-
vel, aki felvett. Hatévesen, 1942 szeptembe ré-
ben kerültem elsô elemibe. Ez volt az egyetlen 
iskola, ahová a reformátusok közé fölvettek 
zsi dó lányokat is. 

– Az édesanyja hogy tudta vállalni a tandíj 
és az ellátás költségeit?

– Miss Haining a családi körülmények-
re való tekintettel engedményt adott. Nagyon 
jó ne   ve   lést kaptunk és alapvetô dolgokra meg-
tanítottak, pl. rendben lerakni a ru hánkat és 
másnapra összekészíteni az iskola szereinket. 
Hétköznaponként ebéd elôtt oda kel    lett men-
nünk a tanári asztalhoz, és Miss Hainingnek 
elmondtuk angolul, hogy rendben mentek-e a 
dolgok aznap az iskolában, vagy sem. Ezután 
az ebédlô bejá ratánál megmutattuk a kezün-
ket, hogy tiszta-e a körmünk. A skót iskolában 
egy életre megtanultam, hogy alkalmazkodni 
kell a körülményekhez.

– Hogyan teltek a hétköznapok és az ünne-
pek a budapesti Skót Misszió internátusában?

– Ebéd után minden nap elsétáltunk a 
Hôsök teréig, néha bementünk a Ligetbe, és 
vissza. Az intézet az épület 3. emeletén volt, a 
tanárok egy része is bent lakott. A társalgóban 
írtuk a leckét, minden második vasárnap ott 
fogadhattunk vendégeket, minden elsô vasár-
nap pedig felnôtt kísérôvel kimehettünk. Em -
lékszem, vasárnap délutánonként Miss Hai-
ning nél volt egy kis összejövetel, ahol hármas-
ban teáztak Nagybaconi Lajos lelkésszel és 
Prém Margit igazgatónôvel. Mi, kislányok 
gyak   ran meglestük ôket. Az ebédlô mellett 
nyíltak a hálótermek. A hálószobával szemben 
min  denkinek volt egy kis mosdója, ott mosa-
kod tunk hideg vízben. A mosdók fölötti szek -
rényben tartottuk a fehérnemûinket. Egy  szer 
egy héten kádban fü  röd  tünk. Emlékezetes 
szá      momra a karácsony este, akkor láttam elô -
ször karácsonyfát. Az ebéd lôben állt, gyönyörû 
volt, egész a mennye zetig ért. Dalos Dórival 
elcsentünk egy-egy szaloncukrot, de szerencsé-

ROJKÓ ANNAMÁRIA

A skót iskola életre szóló alapokat adott 
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 re nem vet  ték észre. Szenteste igazi angol va -
csorát kap  tunk, pulykát kelbimbóval – nagyon 
ízlett. Elôtte Miss Haining egyenként szólí-
tott bennünket, és átadta az ajándékokat.

A karácsonyi szünetben én voltam az 
egyetlen, aki bent maradt, mert anyunak ak -
kor is dolgoznia kellett. Tante Lise, az elsôsök 
nevelônôje, aki gyönyörûen festett nyers por-
celánra, magával vitt, amikor kiégettetni vit  te 
a munkáit. Érdekes, hogy ez a szigorú tanárnô 
akkor mennyire ba  rát ságos volt. 

– Milyen kapcsolat volt az iskola és az 
internátus között?

– Az elemi 1-2. osztálya az épület föld-
szintjérôl nyílt. Az osztályunkban négyen vol-
tunk bentlakók, a többiek otthonról jártak is   -
kolába. A kicsiknek a polgáristák közül volt 
egy „kis mamája”, aki segített a leckeírásban. 
A zsidó hitoktatást rabbi tartotta, de va  sárnap 
reggelenként az intézet imatermében, egy hó -
napban egyszer pedig a Fasori temp lom ban 
re    formátus istentiszteleten vettünk részt. Má -
sodik elemiben – akkor már háború volt – 
meg      kezdôdtek a bombázások. Szörnyû volt, 
amikor éjjel kellett lerohannunk a pin cébe. A 
né    met megszállás napján, 1944. március 19-én 
anyuval sétáltunk, de már aznap német tisz-
tekkel találkoztunk. A tanévnek hirtelen vége 
lett, bizonyítványt se kaptunk... Március 20-án 
a vidéki gyerekek többségét hazavitték a szü-
lôk, csak néhányan maradtunk az internátus-
ban. Április 5-én Miss Haining behívta a zsi      dó 
gyerekeket az irodájába és elmondta, hogy 
sár  ga csillagot kell fölvarrnunk a kabá  tunk    ra. 
Sírva fakadtunk és ô is velünk együtt sírt.

– Meddig maradhattak a lányok az in -
tézetben?

– Egyik reggel – ma már tudom, hogy 
április 25-e volt –, két német egyenruhás tiszt 
jött Miss Hainingért. Az ebédlô folyosójának 
az ablaka épp szemben volt Miss Haining szo-
bájának az ablakával, ami a teraszra nézett. 
Em    lékszem, ott álltunk és figyeltünk. Úgy 11 
felé lehetett, hogy kiléptek és elindultak a te -
ra  szon a lépcsôház ajtaja felé. Mi meg hátul – 
volt egy hátsó ajtó is a lépcsô házra – odarohan-
 tunk és nagyjából egyszerre érkeztünk meg 
velük. Mentek le  felé a lépcsôn és mi ott sír-
tunk. Miss Haining hátra fordult és azt mond-
ta: – Gyerekek ne sírjatok, ebédre itthon le -
szek!. Soha többet nem láttam. (Amikor 40 

évvel késôbb megrendezték a skót iskola egy -
kori növendékeinek elsô összejövetelét a misz-
 szió imatermében, akkor tudtam meg, hogy 
Jane volt a keresztneve és azt is, hogy Ausch-
witzba deportálták és megölték.) Amint elvit-
ték, még abban az órá  ban a ta  nárok összecso-
magolták a gyerekek holmijait és mindenkit 
elkísértek a családjá  hoz. En  gem a Nagymezô 
utcába, az anyukám munkahelyére vittek. 

– Ági néni ekkor még mindig csak nyolc 
éves volt. Hogy vészelte át a következô hónapokat?

– Hazamentünk a Gyömrôi útra, ahol 
együtt laktunk a 13 éves unokanôvéremmel és 
a nagynénémmel. Mi gyerekek ettôl kezdve 
egész nap otthon voltunk egészen június köze-
péig, amikor csillagos házba kellett költözni. 
Anyu barátnôjével, Lili nénivel és kislányával, 
valamint Irén nénivel a Rózsa utcába költöz-
tünk. Gyerekként ennek nem éreztük a terhét, 
játszottunk a gangon. Október 15-én a nyila-
sok átvették a hatalmat. A nyilas házmester 
szólt, hogy a 18 és 50 év közöttie ket hajnalban 
elviszik, csomagoljanak össze. Ami kor Lili 
né  ni kislányával reggel föléb red tünk, egyedül 
voltunk a lakásban. Mint késôbb megtudtam, 
anyámék Irén nénivel 4 hétig Csomádon sán-
cot ástak, utána az óbudai téglagyárba vit  ték 
ôket. On  nan indult el a halálmenet He   gyes  -
halom felé. Anyunak Gönyûben sikerült meg-
 szöknie. Nagy szerencsével visszajutott Pest    re 
és hamis papírokkal el tudott helyezked  ni a 
Glóbusz Nyom  dában, ami hadi üzemként 
mûködött. Egy albérleti szobát bérelt a Szinyei 
Merse és Szondi utca sarkán, de nem mert 
odavinni. Ezalatt én a csillagos házban voltam, 
ahonnan anyu megpróbált eljuttatni a Vörös -
kereszt gyer  mekotthonába. Egy barát nô  je el -
jött ér  tem, vele indultunk el. Befor dul tunk a 
kö    vet kezô utcába, és anyu ott állt egy kapu 
alatt! Több mint egy hónap után talál koztunk, 
óriási öröm volt mind a kettônknek, de nem 
ma    radhattunk együtt. Egy kolléganôje, Zsuzsi 
né  ni el  vitt a Vö  rös  kereszt Mérleg utcai köz-
pontjába, onnan két fiúval indítottak tovább a 
Vilma ki  rályné út    ján lévô otthonba. Odabenn 
négyszázan vol        tunk gye  rekek, öten aludtunk 
egy ágyban és alig kap  tunk enni. Végül anyu 
értem jött és ki  vitt Kôbányára. A Vaspálya ut -
cában egy né    ni elvállalt, olyan volt, mintha a 
nagyma  mám lett volna. Egy idô után mégis el 
kellett men  nem, mert a lánya egy lengyel gró-

29



InterjúÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2019. március
XXVI. évfolyam 1. szám

fot akart elbúj  tatni. Elvittek valakihez, aki ki -
kér dezett, és én ôszintén elmondtam a szár -
mazáso  mat. Más nap az illetô visszavitt a néni-
hez és el  mondta, hogy nyilas a sógora, ezért 
engem nem mer elvállalni. Akkor már nem 
tudtak velem mit csinálni, a néni odavitt a 
Glóbusz Nyomda elé, anyuhoz.

A fôbérlôk vidékre utaztak élelemért, 
anyu azt tervezte, hogy ha visszajönnek, meg-
mondja, van egy kislánya. A lakástulajdo nosok 
azonban nem tudtak visszajönni, mert az oro-
szok addigra bekerítették Budapestet. Az ost-
rom alatt végig ketten voltunk. Amit a la    kás-
ban találtunk megettük, de az utolsó két hét -
ben éheztünk. Karácsony után le kellett köl   -
töz ni a pincébe. Valakitôl kaptunk szárított 
kenyérhéjat és melaszt, ami borzalmas ízû 
volt. Az egyik lakónak gyanús lehettem, mert 
behívott, és megkérdezte, hogy el tudom-e 
mon  dani a Miatyánakot. El tudtam mondani, 
hiszen a református istentiszteleteken megta-
nul    tam. Akkor elengedett. A városban egyszer 
csak megszûnt az ágyúzás és csend lett. Január 
18-án nagy dörömbölés hallatszott a kapun: 
megjöttek az oroszok.

Márciusban hagytuk el az albérletet. 
Anyu hagyott a tulajdonosoknak egy levelet, 
hogy Új  pesten hol találnak minket, mert a la -
káskulcs nála maradt.

– Hogyan kerültek Újpestre?
– Anyám megismerkedett Szabados 

Sán     dorral, akinek az elsô felesége Auschwitz-
ban halt meg. Ô lett a nevelôapám. Nem adop-
  tált, hiszen élt az édesapám, de úgy tekintettem 
rá, mintha ô lett volna az. Újpesti volt, az Ôsz 
utca 107.-ben lakott. 1947-ben össze is háza-
sod tak anyuval, végre családban éltünk! A 

négy   lakásos háznak az utca felé kellemes kertje 
volt, hátul pedig gyümölcs fák nôttek. Esténként 
Mariska néni locsolt, és isteni illat terjengett. 
1947-ben elköltöztünk egy nagyon szép lakás-
ba, az István út 31.-be. 

– Hol folytatta az iskolát?
– A Viola utcai iskolába jártam, ami ’45 

ta vaszán a Müller Bútorgyárban mûködött, 
mert az iskolában sebesült katonákat helyez-
tek el. Fölvettek a 3. osztályba, pedig szeptem-
bertôl áprilisig nem jártam iskolába; anyu ta -
ní  tott meg osztani és szorozni. A 4. osztály 
már rendes tanév volt. A skót iskolában szer-
zett alapokkal kitûnô tanuló lettem. 

– Újpesten új barátságok is születtek?
– Az ôszi nagy ünnepeken elmentünk 

a zsinagógába, ott megismerkedtem két lány-
nyal, Länd    ler Évával és Tisch (késôbb Gábor) 
Györ   gyivel, akik a mai napig barátnôim. 
Együtt jár    tunk hittanra dr. Murányi Miklós 
fôrabbihoz, aki nemcsak az imádságokat taní-
totta meg, hanem a zsidó történelmet is. Újra 
mû  ködni kezdett a hitközség, megalakult a 
nô  egylet, és a Friedmann-kör, amit Friedmann 
Dénesrôl, a holokausztban elpusztult újpesti 
fô    rabbiról neveztek el. Egy alkalommal nagy 
összejövetelt rendeztek tombolával, ahol meg-
nyertem a fônyereményt, egy nagy fehér por-
celánelefántot, ami a mai napig megvan.

– Hol folytatta a tanulmányait?
– A Kanizsai Dorottya Leány gim ná zi-

umba jártam. Csodálatos iskola volt, remek 
ta  nárokkal. Si  pos Lajos volt az igazgató, 
dr. Dániel Edit, az osztályfônö köm magyart 
tanított, Darázs Ró  zsa néni pe  dig az angolt, 
kitûnôen. Azokat a dalokat, ami  ket tôle tanul-
tam, a mai napig nem felej tettem el. Akkoriban 
még 8 osztá lyos gimná ziumba jártunk, de ez a 
jólét mindössze másfél évig tartott.

– Mi történt másfél év múlva?
– Bevezették a 8 osztályos általános is -

ko   lát. Leraktak minket az 1. emeletre, a ko  ráb-
    bi polgáriba, abból lett az általános iskola felsô 
tagozata. Összekeverték a diákokat és gyen  ge 
volt a tantestület. 1950-ben végeztem, utá  na 
vissza  iratkoztam a Kanizsayba – ami ak  kor már 
4 osztályos gimnázium volt –, de már nem érez-
     tem olyan jól magam. A ba  rá taim kö    zül töb      ben 
az élelmiszeripari technikumba jártak, és azt 
mondták, hogy az az is  ko la maga a Pa  ra  di      csom. 
Hívtak, hogy menjek át hoz  zá  juk. Anyu nem 
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akarta hagyni, de akkor már az Élel  miszeripari 
Minisztériumban dolgozott és a kol    légái rá  be -
szélték, hogy engedjen, mert az érett  ségi mellé 
szakmát is kapok. Az 1. félév után már láttam, 
hogy ez az iskola nem nekem való.

– Számos megpróbáltatás után végül ér  -
telmiségi pályára került. Hogyan sikerült vál-
tania?

– Érettségi után dolgoznom kellett. Az 
óbudai szeszgyárba helyeztek segédmunkás-
nak, 3 mûszakba. Az igazgató nem akarta elis-
 mer  ni a technikusi végzettségemet. 3 hónap 
után sikerült átkerülnöm az Uni  cum Likôr -
gyár laboratóriumába, 2 mû  szakba. Sokszor 
eszem  be jutott, hogy ha gimnáziumba men-
tem volna, már rég egyetemre jár  nék. 1960-
ban megjelent az újságban egy hír, hogy egye-
 temi elôkészítô elvégzése után azok is jelent -
kez  hetnek a bölcsészkarra, akik technikumban 
érettségiztek. Akkor már több éve férjnél vol-
tam, megvolt Gábor fiam is, aki 1959-ben 
szü    letett. A férjem, Rostás Jenô – akinek ször-
 nyû fiatalkor jutott, és éppen befejezte kény -
sze  rûen megszakított egyetemi ta  nulmányait 
– azt mondta, hogy természetesen tanuljak 
to    vább. Nagy kedvem volt hozzá! A Cu  kor ut -
cába jártam elôkészítôre; hetente kétszer 5-tôl 
9-ig tartott, de szinte repült az idô. A likôr-
gyár igazgatója támo gatott, és aláírta a tovább-
 tanulási papíromat. Történelem–magyar sza   -
kon végeztem, és sze  rettem volna könyvtár-
ban dolgozni. Erre vár  nom kellett, majd 1963 
ôszén megkerestek a Fôvárosi Szabó Er    vin 
Könyvtártól, hogy van egy státusz és föl    ven-
nének. Elô ször az óbudai könyvtárba ke  rül-
tem, januárban pedig áthelyeztek a Sallai Imre 
utcai gye rekkönyvtárba. A pedagógiai vég  zett-
ségem mi  att javasolták, hogy gyerekkönyvtár-
ban dolgozzak. 11 hónap után behí  vat  tak és 
felajánlották, hogy a József Attila Lakótelep 
akkor nyíló gyerekkönyvtárának le    gyek a 
vezetôje. Nagy örömmel vállaltam. Sok fiatal 
házaspár és na  gyon sok gyerek la  kott a 
környéken. Igye kez tem olyan foglal  ko  zásokat 
tartani a gyerekek nek, hogy jól érezzék magu-
kat. 2 hónap alatt több mint 2000 gyerek irat-
kozott be hoz zánk. Amikor 1965-ben Révész 
Ferenc igaz gató kijött megnézni a könyvtárat, 
látta, hogy üresek a polcok, mert a könyveket 
mind kikölcsönözték. Azonnal ki  utalt 20 ezer 
fo  rin tot beszerzésre, ami akkori  ban óriási 

pénz volt! 1970-ben meghirdették a „Kiváló 
könyvtár” pályázatot, amit a mi gye  rek  könyv-
tárunk nyert. 1972-ben megszületett Péter 
fiam, aki mellett már nem tudtam vállalni a 
heti több szöri hosszú mûszakot.

– Ekkoriban még Újpesten laktak?
– Miután férjhez mentem, szerettünk 

vol  na önálló lakásba költözni, de Andrásfi 
Gyu    la, az akkori tanácselnök azt mondta, Új -
pesten erre nincs lehetôség. 1958-ban költöz-
tünk a Guszev (ma Sas) utcába, egy irodából 
átalakított lakásba, de anyu még tíz évig az 
István úton lakott. 1968-ban egy hármas 
cserével jött el, mert attól félt, hogy lebontják 
a házat és lakótelepre kerül. Vé    gül a sarkon, 
egy házzal a mienk elôtt meg állt a bontás. 

– Ági néni késôbb a könyvtári világ egy 
különleges területére került…

– Szerettem volna helytörténettel fog -
lal    kozni, ezért beadtam a kérelmemet a Szabó 
Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményébe. 
Is    merkedni kezdtem a gyûjteménnyel, ahol a 
védett könyveket, ôsnyomtatványokat, elsô 
nyom datörténeti anyagokat lakat alatt ôrizték. 
Gyarapítással és a bibliográfiai feldolgozással 
foglalkoztam. Komoly kutatók jártak hozzánk, 
nagyon érdekes munka volt. A pá  lyám vége 
felé átmentem a Széchényi Könyv tárba, ahol 
retrospektív irodalmi bibliográfiát szerkesz-
tettünk dr. Pajkossy Györggyel. Köz ben 
1990-ben, 59 évesen meghalt a férjem. A halá-
lát a mai napig nem tudtuk kiheverni, mert 
rendkívüli ember volt. Mûvelt, okos, aki sze-
retett és nagyon segített. Nem volt kétség 
afe lôl, hogy továbbra is dolgoznom kell, és 
szí    vesen is csináltam. A nagy fiam már köz-
gazdászként dolgozott, a kisebbik akkor 
érettségi  zett és egyetemre készült. Fel sem 
merült ben  nem, hogy ne tanuljon tovább. 
Végül 1996-ban mentem nyugdíjba.

– Újpesttel, az újpestiekkel kapcsolatban 
maradt?

– Már csak a gyerekkori barátnôim és 
az emlékeim élnek. 3 éve Péter fiammal és 
Ármin nal, az akkor tízéves unokámmal kimen-
tünk, és megmutattam nekik, merre laktunk. 
Az István úti ház ma is megvan, de sajnos 
rossz állapotban. Két éve nyáron jártam Új -
pesten utoljára, amikor az Attila utcában föl-
avatták a skót iskola igazgatónôje, Prém Mar-
git emléktábláját.  �
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Könyvek Újpestrôl

A küszöböktôl az orom-
díszekig, a kapubejá ra-
toktól az erkélyekig 
sok  féle egyedi érdekes-
ség tûnhet fel mind-
azoknak, akik séta köz-
ben kívánják megismer-
ni Újpestet. Biró Endre 
könyvkiadó és nyom-
dász már több kiadvá-
nyával igazolta sze    mé-

lyes kötôdését lakóhelyéhez. Ezúttal kalau-
zunk ká szegôdik és végigvezet a városon. 
Idô ben és térben egyaránt messzire jutva is -
merjük meg a település épített örökségét. A 
már rég lebontott és a megmentett, meg óvott 
lakóházak, mûhelyek, templomok, is kolák és 
közintézmények néha olyan történeteket is 
felidéznek, amelyeket csak a lokálpatrióták 
ismernek. A fekete-fehér fotókkal illusztrált 
kötet egy színes múlttal és jelennel rendelkezô 
város építészetérôl mesél. Kiadta a BBS-
INFO Kft. Hozzáférhetô az újpesti Neogrády 
László Helytörténeti Gyûj te ményben.

Minden labdarúgóklub-
nak megvan a saját  
stadionja. Újpestnek a 
Szusza Ferenc Stadion. 
Igaz, nem a kezdetek 
óta játszik itt a labda-
rúgócsapat – egyébként 
is csak 2003-ban kapott 
nevet –, hiszen az elsô 
években a pamutgyári 
mezôn, majd mintegy 
húsz évig a népszigeti 

pályán szorgoskodtak az UTE góllövôi. 
A könyv a kezdetektôl végigköveti, hogy mely 
területen ûzte a lila-fehér színekben pompá  zó 
csapat (UTE, Újpest FC, Újpesti Dózsa) a 
népszerû játékot. Minden idôszakból bemu  -
tat néhány mérkôzést, amely így vagy úgy, de 
meghatározó volt. A régmúltba repíti az 
olvasót, majd szép lassan elérkezik napjaink-
hoz, hiszen olykor-olykor a maiak is aratnak 
komoly gyôzelmeket, legendává téve ezzel 
magát a helyszínt, a stadiont is. A kötet az 
Aposztróf kiadónál jelent meg.

Madárgyûrûzés a Farkas-erdôben
2018. december 28-án madárgyûrûzési bemu-
tatót tartott a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület helyi csoportja a Far-
kas-erdôben. A rendezvény az etetôkre látoga-
tó madarakat, a gyûrûzést és annak eszközeit 
mutatta be az érdeklôdôknek. A nagyszámú 
résztvevôt vonzó programon egy nagy fako-
pán csot, valamint közel 80 szén- és kék cine-
gét gyûrûztek meg a szakemberek. 

Építészeti ankét
Január 26-án, az Újpesti Városvédô Egyesület 
ankétot szervezett az Újpesti Építészeti Terv-
tanács által tárgyalt, közérdeklôdésre számot 
tartó helyi beruházásokról. Az Ifjúsági Házban 
Szesztai György Újpest fôépítésze, Fáy Piros 
építészmérnök, Gilyén Elemér és Berkecz Jó -
zsef okl. mérnökök az egykori újpesti vágóhíd 
mûemléképületeirôl, sportlétesítmények épí-
tésérôl, a Károlyi István Városközpont fejlesz-
tésérôl és a Városkapu környezetének rende-
zésérôl tartottak elôadást.  Az est házigazdája 
Iványi János okl. mérnök volt.

Emléktábla-avatás
Január 28-án a Rácz Gyöngyi Közösségi 
Központban táblaavatással emlékeztek dr. 
Rosner László Raoul Wallenberg és Újpestért 
díjas jogászra, az Újpesti Zsidó Hitközség 
egykori elöljárójára, az Újpesti Cigány Nem-
zetiségi Ön kormányzat önkéntes szociális 
mun  kására, aki jogi és közigazgatási területen 
segítette a közösség tagjait. Emlékbeszédet 
mondott Molnár István Gábor, az ÚRKÖ el -
nöke, Szerdócz Ervin J. újpesti fôrabbi és 
Csóka János Pál, az FRNÖ elnöke. 

Újpesti civil szervezetek
Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány (Adó-
szám: 18040609-1-41) és az Újpesti Városvédô 
Egyesület (Adószám: 18080478-1-41) kérik 
ol  vasóinkat, hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogassák tevékenységüket.

Köszönetnyilvánítás
A Kadlecovits-család ezúton mond köszönetet 
mind azoknak, akik személyesen, telefonon 
vagy levélben részvétüket fejezték ki Kad -
lecovits Géza Újpest díszpolgára, lapunk ala-
pítója elhunyta alkalmából.  

Újpesti Helytörténeti
Értesítô
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