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Roland vitéz, a törvényes-
ség ôre 120 évvel ezelôtt 
állt szolgálatba az újpesti 
községháza tetején, és a 
mai napig nem váltotta le 

senki. Némán figyeli az eseményeket; 
mindenrôl tud, ami odabent és idekint 
történik. Magas posztját akkor kapta, 
amikor Újpest nevét még rövid U-val 
írták. Látásból ismerte a nagyközség utol-
só bíráját, a város összes polgármesterét, 
virilistáját, tanácselnökét és képviselôjét. 
Roland büszke volt, amikor a település 
városi rangra emelkedett, de 70 éve, 
amikor Újpestet Budapesthez csatolták, 
megtartotta magának a véleményét.

A páncélos lovag ôrzi a föld szintes 
házak emlékét is, és kedveli a paneltöm-
bök lakóit. Ki látó pontjáról enyhe fordu-
lattal egé  szen a Mogyoródi-patakig tekint. 
Si  rat  ta a sárga keramitkockát, a 10-es vil-
la most, és emlékszik az ígéretre, hogy a 
3-as metró pályáját meghosszab bít ják Ká -
posz   tás  megyerig. Lába elôtt so  ká ig kon  f -
lisok, majd bérkocsik várakoztak, ké  sôbb 
jöt  tek a Fordok, a Warszavák és a Vol  gák. 
Ne  gyed  századon keresztül szá mol ta a 
Tra   ban  tokat, Škodákat és Zsigu likat, az -
után ez a korszak is letûnt. Roland rendít-
 he  tet  lenül ôrzi a fôváros IV. kerüle tét. 
Tit  kait a városháza tetejérôl rendsze resen 
fellövi a felhô(k)be.  �  Rojkó Annamária
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„A kormány tudvalevôleg a 
parlamentben is kötelezettsé-
get vállalt a fôvárosi törvény 
re  víziójára. Az új törvény kap-
csán meg akarják állapítani azt 

is, hogy mely községeket csatoljanak a fôváros-
hoz. […]” (Budapesti Hírlap 36. szám 1907. 
február 10.)

„Ujpesten mind többen és többen lesz-
nek, akik sürgetik a hatvanezer lakosú város-
nak Budapesthez való csatolását, mert az uj -
pes ti állapotok egy cseppet sem mindhatók 
kedvezôknek. Mintha nem is volna a fôváros-
sal összenôve. Ujpest roppant el van maradva 
kulturális tekintetben, pedig a polgárok horri-
bilis pótadót fizetnek. Most, hogy a községi 
vá  lasztásokra készülnek, uj párt támadt, amely 
Ujpestnek a fôvároshoz való csatolását vallja 
programmjának. […]” (Pesti Napló 191. szám 
1913. augusztus 13.)

„Ujpesten pénteken folyt le a községi 
vá  lasztás, mely igen meglepô eredménnyel 
vég  zôdött, amennyiben három szociáldemok-
rata-jelölt került be a képviselôtestületbe […].
Ma, amikor Budapest olyan ragyogó példáit 
mu tatta meg a kommunális feladatoknak, 
szer   te az országban tiszta községi pártoknak 
kel lene megalakulniuk, hiszen nyilvánvaló, 
hogy a városok fejlesztése egyike a legna-
gyobb nemzeti érdekeknek […]. Ezt Ujpesten 
csupán [Nagy-Budapesthez való csatolásának 
programmjával] a szociáldemokrata párt tette 
meg s ebben rejlik az a sikere […].” (Pesti 
Nap  ló 200. szám. 1913. augusztus 24.)

„[…] Felkérték Antal Endre dr.-t, új -
pest legutóbb megválasztott fôügyészét, mond-
ja el véleményét az egyesüléssel kapcsolatban, 
aki a következô választ adta: Újpest len  dületes 
iramban fejlôdô város, kitûnô köz mûvekkel, 
nagyszerû csatornázással, kövezéssel, szóval 
olyas mikkel, amikkel fájdalom, sem Rákos-
palota, sem Pestújhely nem dicsekedhetik. 
Könnyen kiszámítható, hogy az egyesítés ese-
tén minden terhet nekünk kellene viselni […]. 
Valóban célravezetônek tartanám azonban, 
hogy Istvántelket Ujpesthez csatoljuk, ezzel 

még indokoltabbá válnék az a kívánságunk, 
hogy törvényhatósággal fölruházott vá  rossá 
lépjünk […].” (Ujság 45. sz. 1930. február 23.)

„Újpest polgármestere a város képvise-
lôtestületének ez ügyben elfoglalt álláspont-
járól a következôket mondotta: Pestkörnyé-
kének Budapesthez való csatolását szerencsét-
len dolognak tartom. kétségtelen, hogy mi is 
úgy járnánk, mint Óbuda. Periférikus szerepre 
jutnánk és visszafejlôdnénk. Ujpest egész 
lakossága a városnak önálló törvényhartóság-
gá való átalakulását kívánja […], mert a város 
tisztviselô karának kép zett sége is olyan, hogy 
több tör vényhatósággal felruházott város nem 
rendel kezik ilyen kép zett ségû tisztviselô-
gárdával.” (Uj  ság 123. szá mának melléklete 
Nagy-Bu dapest címmel 1930. június 1.)

„A közelmúltban jelent meg Szendy 
Ká   roly, Budapest polgármesterének nagysza-
bású tanulmánya Nagy-Budapestrôl. Ezzel 
kap     csolatban a pesti vármegyeházán az érde-
kelt városok és községek törvényhatósági bi -
zott sági tagjai és vezetôi értekezletet tartottak, 
amelyen vitéz Endre László alispán tiltakozó 
ja  vaslatot terjesztett elô. Kispest és Ujpest 
kép    viselôtestülete ma este foglakozik Nagy-
Bu  dapest kérdésével. A vármegye állásfogla-
lása elô  relátható volt, mert Nagy-Budapest 
meg    ala kulásával nemcsak a területe kisebbed-
ne, hanem elveszítené legfejlettebb városait is. 
Pest  vármegye vezetôinek az az álláspontja, 
hogy a budapestkörnyéki városok s községek 
minden jogos kívánsága teljesíthetô a vár-
megyei keretben.” (Uj Nemzedék XXIV. 
évfolyam 153. szám 1942) 

„Jelentôs esemény és nagy cselekedet. 
1950. január elsejével de jure is megszületett a 
már régóta eleven életet élô Nagy-Budapest 
[…], a környezô kis városokból Nagy-Buda-
pest kerületei lettek, Ujpesttôl Budatétényig 
egyet len hatalmas közigazgatási egység szü-
letett. Nevezetes változás, hogy megszûnt a 
Belváros, a IV. kerület Ujpest lesz, míg a volt 
IV. kerü let beolvad az V. kerületbe.” (Haladás 
1950. január 1. 6. évf. 1. szám) 

(Összeállította: Iványi János)

Újpest csatlakozása a fôvároshoz
a korabeli országos sajtó tükrében
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1950. január 1-jével az 1949. 
évi XXVI. törvény ér  tel mében 
Újpest város elveszítette önál-
lóságát. Jóllehet a fôvárosba 
va  ló betagozódás nem volt 

elôz  mények nélküli, a város lokálpatriótáiban 
ez az igazságtalanság mély nyomot hagyott, 
olyannyira, hogy az 1990-es rendszerváltást 
kö  ve tôen sokat foglalkoztak egy esetleges el-
sza  kadás lehetôségével, ami – érthetô módon 
– az elvi vita szintjén le is zárult. A 70 éves 
év  for duló kapcsán számos sajtóorgánum fog-
lalkozott az egyesítéssel, de alapvetôen a fôvá-
ros szemszögébôl elemezve az eseményt és 
a következményeket. Jelen cikkben Újpest 
szem pontjából teszünk kísérletet arra, hogy 
meg vizsgáljuk, milyen elôzmények vezettek az 
egyesítéshez, illetve Újpest mennyiben gaz da-
gította a fôvárost.

Amikor gr. Károlyi Józsefné 1808-ban 
megvásárolta a fóti uradalmat, a birtok köz-
ponttól mintegy 20 km-re fekvô Pestet ille-
tôen – bár lélekszám tekintetében 30-32 000 
lakos sal az ország legnagyobb városa volt – 
még nem látszott, hogy késôbb a vármegyei 
beren dez kedésû ország fôvárosa lesz. Mivel a 
rendek Pozsonyban, az ország központjában 
gyûltek össze a diétára, azt a várost tekintették 
az or szág fôvárosának. Miután gr. Károlyi Ist-
ván a birtoktest részét képezô megyeri pusz tán 
az István-hegy szôlômûvelésre való áren dába 
adásával nem ért el eredményeket, egyéb bir -
tokairól telepeseket hozatott és igen ked vezô 
feltételek mellett megalapította Új-megyer 
gyar matot, a késôbbi Újpestet. Ezen a néven 
a település 1840-tôl indult virágzásnak olyan 
feltételekkel, hogy itt vallási, nyelvi meg kü-
lön böztetés nélkül bárki megtelepedhet, aki az 
„uraság” által megkövetelt örök haszon bérle  ti, 
vagy csak bérleti díjat, az általa ki rótt adókat 
megfizeti és „tisztességes” ipari, kereskedelmi 
tevékenységet folytat. (Károlyi gróf nem kö  -
ve  telte meg az akkor még a vá ro sokban élô-

ket érintô azon feltételt, hogy ipart csak céh-
beliek ûzhettek.) Ebbôl a libe rá lis szellemû 
fel tételrendszerbôl nôtt ki az a település, a -
mely az 1873-tól már önálló stá tu szú fôvá  ros 
mellett község, nagyközség, majd 1907-ben 
ren  dezett tanácsú várossá lett, a Trianon elôt  ti 
Magyarország negyedik, az azt követô idôben 
a második legnagyobb ipari város.

*

Újpest elsô „hivatalos” kapcsolata a fô-
várossal 1890. január 1-re datálható, amikor  
a nagyközség biztonságára a székesfôvárosi 
állam rendôrség Újpesti Kerületi Rendôr kapi-
tányság címen létesített szervezete ügyelt, 
amelynek hatásköre Rákospalota községre is 
kiterjedt. Államrendôrségi hozzájárulás címén 
a város 1930-ban 100 000 pengôt fizetett. 

A várostörténet rövid epizódjaként em-
lítésre érdemes, hogy a Tanácsköztársaság 
idô   szakát követôen, 1919. október 1-én az 
al  ispán felfüggesztette Újpest önállóságát, 
egy  úttal kinevezte dr. Semsey Aladárt, Bras-
só vármegye fôügyészét törvényhatósági biz-
tos sá. Ez a rendelkezés a háborút követô zûr -
zavaros idôszak következménye volt, és még 
nem vetítette elôre Nagy-Budapest ké  pét. 
Sem  sey a városi tisztségviselôket he lyet tesi 
cím  mel kinevezte, így 1921-tôl a város ismét 
önálló képviselôtestülettel és önálló képvise-
lô választási joggal rendelkezett. 1922-ben 
azon  ban Újpesttôl ismét elvették az önálló 
kép   viselôválasztási jogot azzal a jogszabállyal, 
amely Budapest környékén lajstromos válasz-
tókerületet létesített. Újpestet is besorolták a 
fôváros környéki városok és községek közé, 
ahol minden település 5 – 5 képviselôt és meg-
felelô számú pótképviselôt választhatott. Az 
1922-es választások eredményeként a kép    vi-
se lôk a helyiek számára szinte teljesen isme-
ret len pártkatonák voltak [az Egységes Párt, 
a De mok rata Párt 1 – 1, a Szociáldemokrata 

IVÁNYI JÁNOS

Újpest megyei jogú város,
mint Nagy-Budapest IV. kerülete
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Párt 3 képviselôt adott, csak a pótképviselôk 
voltak ismert újpesti személyiségek (Hôbert 
Béla, dr. Kiss Sándor, Negyedi Szabó Béla, 
Mi  hályi Ferenc)]. Újpest végül az ország kon-
szolidációjával párhuzamosan visszanyerte 
ön       ál   lóságát és dr. Semsey Aladárt immár 
törvényesen polgármesternek választották. 

Nagy-Budapest gondolata – alapos 
elô  készítô munka szintjén – Bárczy István 
1906-os fôpolgármesteri beiktatását követô-
en vetôdött fel,  aki dr. Harrer Ferenc tanács-
jegy  zôt bízta meg egy átfogó tanulmány el-
ké   szítésével. Ez a tanulmány volt a kiindu lá si 
anyaga az 1950-ben megvalósított egye sí tés-
nek is, aminek lét  rehozásában a jo gász, vá-
ros politikus még ma  ga is részt vett. Harrer 
fel adata az volt, hogy tanulmányozza a szom -
szédos községek közigazgatását, pénzügyi 
helyzetét és egyéb fel  adatait. Kiemel ten 
vizs  gálta, hogy az egyes községek Buda pest-
hez való csatolása milyen mértékben ter-
hel  né meg a fôváros költségvetését. Harrer 
munkája szerint Újpest, Rákospalota és Pest-
szenterzsébet minden tekintetben meg érett 
arra, hogy a fôvároshoz csatolják. A telepü-
lések összeépültek Budapesttel, és a köz  sé-
gek is meglehetôsen rendezettek. (Új pest és 
Pestszenterzsébet városi léptékû köz ség há -
zájának tervezôje mindkét esetben a Hege -
dûs Ármin – Böhm Henrik építészpáros volt.) 
A városiasság fokát a tanulmány ké szítô je 
aszerint határozta meg, hogy a települé  seknek 
milyenek a területi és népességi viszo  nyai. 
Újpest területét teljes mértékben be épít  he tô-
nek tekintette, itt parasztházat nem ta    lált, és 
a lakosság száma elérte az 50 000 fôt. Újpest 
né  pessége 1890-tôl 1907-ig 112,5 %-kal nôtt, 
mezôgazdasággal azonban senki sem fog-
lalkozott. (A Károlyi uradalom a Fóti úttól 
északra lévô majorsága még gyakorlatilag 
nem a településé volt, hanem a fóti birtoktest 
részeként mûködtette a tehenészetet.) Harrer, 
a fôváros környéki községek és Budapest kö-
zötti társadalmi kapcsolat vizsgálata során a 
személy- és áruforgalmat is elemezte. Ebbôl 
a szempontból Újpest négyféle közlekedési 
esz   közzel kapcsolódott a fôvároshoz: vasúti, 
he  lyi érdekû vasúti, közúti vasúti (azaz kötött 
pályás), valamint hajóközlekedés segítségével. 
A menettérti utazást külön-külön számolva, a 
fôvárosnak nyáron 799, télen 746 járata volt. 

Budapest Újpesthez és Rákospalotához kötô-
dô forgalma évenként 4 957 227 utast számlált. 
A tanulmány dokumentálta, hogy Újpest 
u gyan rendelkezett részint községi, részint 
köz   ségre, vagy járásra szóló törvényhatósági 
épí tési szabályzattal, de szabályozási tervvel 
nem. A lejtméretezést (magassági felméréssel 
bôvített kataszteri felmérést) a tanulmány ké  -
szítésének idején megkezdték. Újpesten a tel-
kek területi minimumai 150–250 �-öl kö   zött 
váltakoztak, a településen 17 kô vagy asz falt 
burkolatú út, és 30 km csatorna épült ki, a 
sze  mét eltakarítását a háztulajdonosok 4%-os 
pótadójából végeztették. A községi tûz  oltóság, 
az akkori viszonyokhoz képest a legmoder-
nebb felszereléssel rendelkezett.

A tanulmány rögzítette, hogy Újpesten 
a gróf Károlyi család által fenntartott nyilvá-
nos jellegû kórház (100 ággyal) mellett egy 
alapítványi, egyesületi és községi erôvel fenn-
tartott gyermekkórház (30 ággyal) is mû kö-
dött, továbbá rendelkezére állt közfürdô és 
sze  gényház (30 ember számára) is. A nyilvános 
polgári iskola mellett, 1905-ben megnyílt a 

5

Újpest önálló térképe közvetlenül Nagy-Budapesthez csatolás 
elôtt (Forrás: Lôrincz Róbert: Újpest a térképek tükrében)
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köz  ségi algimnázium, amelyet átvett és to -
vább fejlesztett az állam. Újpest tehát ren del-
kezett szinte minden olyan feltétellel, ami az 
önálló mûködéshez szükséges volt. A település 
szá mára a fejlôdést inkább a rendezett tanácsú 
várossá alakulás, mint a fôvároshoz történô 
csat lakozás jelenthette. (Ismert, hogy a rende-
zett tanácsú városi címet a község 1907-ben, 
a megyei jogú városi címet 1929-ben nyerte 
el. Az 1929. XXX. törvénycikk szerint a vá rosi 
képviselôk létszáma csökkent, 60 virilis kép-
viselô mellett 60 választott képviselô került be 
a közgyûlésbe.)

Nagy-Budapest kialakításának – a köz-
igazgatási, fejlesztési szempontok mellett 
– igen fontos feltétele volt az adó-, pótadó-
kivetési gyakorlat.

Dr. Semsey Aladár 1922-es polgár mes -
terré választását követôen a város fejlôdé se 
töretlen. Ennek egyik oka a trianoni terü let-
vesztést követô országos kapacitás- és áru hi-
ány, amelyet Újpesten új gyártóbázisok léte -
sítésével pótoltak. Ekkor alapítják többek kö -
zött az Angol–Magyar Cérnagyárat (Coats), 
ami ma is mûködik. Dr. Semsey pol gár mes ter-
ségének idejére esik az Irányi Dániel utcai és a 
Mátyás téri lakótelep, a Felsô Fa- és Gépipari 
Iskola építése, valamint a Jár vány kórház és a 
Szülôotthon létesítése.

Az 1929-33-as gazdasági válság átírta 
a fôvároshoz csatolás további folyamatát. Or-
szágos szinten a gyárakban bevezették az ún. 

bedó-rendszert (magas teljesítményátlagból 
ki  in duló, nagy munkaintenzitásra késztetô bér -
rendszer – Bedaux francia mérnök nevébôl), 
amely munkanélküliséghez, embertelen mun-
ka tempó diktálásához vezetett. Sztrájkba 
kezd   tek a textilipari munkások, a cipészek és 
az asztalosok is. Az elégtelenség oda vezetett, 
hogy az 1936-os választásokon a 60 választott 
képviselôbôl 52 baloldali (alapve  tôen szociál-
demokrata) képviselôt vá lasztottak. A fôváros-
hoz való csatlakozás tá mo gatása, illet ve an-
nak ellenzése politikai szem benállást ge  ne-
rált. A kereskedôk és ön álló iparosok (ki-
sebb üzemek) a vámhatárok kitolódásától 
tartottak, amelyek elvágták vol na ôket a kör-
nyezô felvevôpiacoktól, és a felhozatalt is ne-
he zítették volna. A települések egyesülése a 
fôvárosi és helyi kereskedôk és iparosok ver -
senyét is jelentette volna, amitôl az újpes tiek 
féltek. A szociáldemokraták egyesülés pártiak 
voltak, Budapesttôl remélték a zömé ben 
mun  kás lakosságú város elmaradott infra-
struk túrájának bôvítését, továbbá a munkás 
város(rész) megerôsítette volna a sa ját politi-
kai pozícióikat a fôvároson belül. Ah hoz, hogy 
a város törvényhatósági joggal felruhá zott 
város (megyei jogú város) legyen, a le het sé-
ges változatok közül felmerült Új  pest Rákos-
palotával és Pestújhellyel való egyesülése is. 
Újpest akkori fôügyésze, dr. Antal End re 
nem támogatta a tervet, mivel szavai sze rint 
akkor „minden terhet [csatornázás, vízve ze   -
tékhálózat, burkolt utak stb. kiépítése] Új-
pestnek kellene viselnie”. Ugyanakkor szor -
gal mazta Istvántelek Újpesthez csatolását, 
ami azonban Rákospalota önállóságát sértette. 
Végül 1929-ben Újpest önállóan elnyerte a 
megyei jogú város címét. A pestkörnyéki tele-
pülések fôvárossal való egyesítését a Fôvá rosi 
Közgyûlésben a jobboldal is tá mad ta, attól 
tart va, hogy az felborítaná azt az egyensúlyt, 
amit a jobboldali kormányzás teremtett a fô-
városban. 

Az 1936-os választási eredmények a 
vár megyét is cselekvésre késztették. Dr. End-
re László alispán elérte, hogy 1938-ban, dr. 
Sem  sey Aladár mandátumának lejártakor, 
nyug  díjba vonulását követôen, helyi illetôségû 
polgárt ne lehessen vezetônek megválasztani. 
Így dr. Pohl Sándor, a Pest megyei központi 
járási fôszolgabíró lett a polgármester. Hiva-
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tali ide jében bontották le az I. világháború 
me  ne  kültjeinek épített barakképületeket, és 
he  lyükre az Újpesti Gyapjúszövôgyár mögött 
96 munkáslakást építettek.

Újpest a háborús körülmények ellenére 
tovább fejlôdött. 1941-42-ben megépült a 
tûzol tólaktanya és a gümôkóros gyermekek 
gyógy   iskolája. Budapest után Újpest fordította 
a legtöbb pénzt jótékonysági célokra, 1939-ben 
40 000 pengô segélyt folyósított a rászoru-
lóknak, 25 000 pengô értékben ingyen gyógy-
szertámogatást adott, és további 180 000 pen-
gôt szeretetotthonok fenntartására, csecse mô-
védelemre, gyermeknyaraltatásra. A Wolf   ner 
Bôrgyár hadiüzemmé vált, a Mauth ner Bôr-
gyárban kesztyût és lakkbôröket állí tot tak 
elô, a Chinoinban gyártani kezdték az Ult ra-
septyl port és a lepra elleni híres gyógyszert, 
a Rubsophent. A Tungsram a nemzet közi 
elekt  ronikai ipar egyik leghíresebb vál lalata 
lett a rádiócsôgyártással, radar- és tele vízió kí -
sér leteivel. A helyi és a fôvárosi gyárak  mun-
kásai folyamatosan ingáztak Budapest és a pe-
rem települések között, ezért a háborús vi szo-
nyok között egységes jegyrendszert vezettek 
be. Bár 1942-tôl kezdôdôen már állandó volt 
a vita a fôváros és a megye veze tése között 
Nagy-Budapest létrehozásáról, gya  kor  latilag 
a peremterületek gazdasági és iparszerkezeti 
szempontból összenôttek a fô  várossal. Budapest 
és környéke egyetlen gazdasági egységgé vált.

A háborút követôen, 1945. április 15-
én, a város képviselô-testületének az Újpesti 
Ipar testület nagytermében tartott alakuló ülé-
sén a korábbi törvényhatósági berendezkedés 
szervezôdött újjá. Míg a város a Szent László 
téren 48 lakásos bérházakat építtetett, 19 ut-
cát kiköveztek, közmûvesítették a Reviczky 
utcában az ONCSA-házakat, a Városi Kórház 
épü leteire emeletet építettek és elkészült az 
OTI- (Országos Társdalombiztosító Intézet) 
palota. Ezzel párhuzamosan, Granasztói 
Pál építészmérnök városrendezési terveinek 
kidol  gozásával, dr. Harrer Ferenc 1908-as ta-
nulmányára és az 1942-es elôkészítô anyagok-
ra építve, lázasan folyt Nagy-Budapest létre-
hozásának megalapozása. Az egyesítés folya-
matában döntô szerepe volt a Fôvárosi Köz -
munkák Tanácsának, amelynek ekkor Gra  -
nasztói az egyik tagja, majd 1948 és ’53 között 
az Építésügyi és Városfejlesztési Mi niszté-

rium vezetô munkatársa volt. Az egyesí téshez 
részletes városrendezési terveket, köz lekedési 
fôirányokat dolgoztak ki, amelyek már figye-
lembe vették Nagy-Budapest igényeit és szá-
moltak a kimaradó községek fejlesztésével is.

Végül Nagy-Budapest létrehozását az 
1949. évi XXVI. törvény rendelte el, amely 
1950. január 1-én lépett hatályba. Már nem 
akadályozták az egyesülést pártharcok, hiszen 
az ország közigazgatása áttért a szovjet típusú 
tanácsrendszerre. A kerületi tanácsok a saját 
területükön végrehajtói feladatot láttak el, 
no  ha elvileg helyi kérdésekben önálló jog-
al kotói tevékenységükkel is élhettek vol na. 
Az átszervezéshez a leendô tanácsok munka-
társait 1949. október 24. és november 4. kö-
zött készítették fel. A IV. kerületi tanács 
megalakulását az 1949. december 28-i tanács-
ülésen jelentették be, ezzel együtt kimondták a 
város önállóságának megszüntetését és Nagy-
Budapesthez történô csatlakozását.

*

A fent leírt események bizonyítják, 
hogy Újpest nem hozomány nélkül ment 
a „házasságba”. 1950-ben a városnak négy 
mûködô kórháza, önálló szakorvosi ren delô-
intézete, fiú- és leány gimnáziuma, rendezett 
közigazgatása, víz-, csa  tornahálózata, járás -
bírósága és számtalan gyára volt. A gyá rak 
közül a „jóvátétel” címén teljesen kifosz tott 
Egyesült Izzó is képes volt az újraindu lásra. 
Az államosítást követôen a gyárak telje-
sítménye alapján óriási adóbevétel jutott a 
már egyesült Budapestnek. A kialakult, jónak 
ítélhetô közlekedési trendszert „csak” fej-
lesz teni kellett, és – nem utolsó sorban – a 
fôváros „kapott” egy bôvíthetô területtel ren-
delkezô köztemetôt is. A város, azaz az új IV. 
kerület népessége azonban változatlanul új-
pesti maradt. Késôbb a lakosság összetételét, 
és a híres újpesti lokálpatriotizmust a város-
központ „rehabilitációja” következtében be-
kö vet kezett lakosságcsere végérvényesen szét-
zilálta.  �

A szerzô ezúton köszöni Debreczeni-Droppán 
Béla, a Nemzeti Múzeum történész-levéltárosa segítsé-
gét a témával foglalkozó tanulmányok rendelkezésre 
bocsátásáért. 
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A Népjóléti Minisztérium 
1992-ben az egészségügyi 
szak  képzés strukturális és tar -
talmi változtatásáról dön tött. 
A tantervek megírásában e 

sorok írója Maurer Miklósné szakmai igaz-
gatóhelyettes sel közösen vett részt. Az Euró-
pai Unió öttagú delegációja, a részletes 
elem zés és a helyszíni szemle után elfogadta, 
és EU-konformmá nyilvánította a magyar 
ápolóképzés tantervét.

1995 szeptemberében, ápo ló szakon 
elindult az új, 3 éves OKJ-s képzés. Orszá-
gos szinten újabb ki hí  vást jelentett, hogy 
a korábban hagyományos szak iskolai kép-
zés ben ápolói oklevelet szerzett kollégák 
hogyan teljesíthetik az újonnan elôírt köve tel-
ményeket. Továbbképzésükre spe ciális okta-
tási programokat kellett kifej leszteni. Meg-
kezdôdött a „Hídprogram”-ként ismertté vált 
tantervek készítése, amelyekben a Kanizsay 
több pedagógusa is részt vett. 1997-tôl meg-
kezdtük a kö   zépfokú végzettséggel nem rendel-
kezô egész ségügyi szakdolgozók felkészítését 
az érettségi vizsgára. A beiratkozott felnôttek 
– elôképzettségüktôl függôen 2, illetve 3 
éves levelezô tagozatos munkarendben ültek 
vissza az iskolapadba. Abban az idôben ismét 
tante  rem hiánnyal küzdöttünk, a megoldást a 
szombati oktatás bevezetése jelentette. 

A Hídprogram elindítását követôen  
a jelentkezôk száma egyre nôtt, világossá 
vált, hogy az igényeket hagyományos szer-
ve zeti keretek között országosan nem le het 
kielégíteni. A megoldást a távoktatás be ve-
zetése jelentette. Az ápoló kép zés országos táv-
oktatási projektjének ki   dol gozása, a minisz-
térium támo gatásával a Kanizsay Dorottya 
Egész ségügyi Szakközépiskola és Gimnázium 
ve  zeté sével történt; a programhoz 13 vidéki 
iskola csatlakozott. Ismét elkezdtük a tanterv -
írást, a tananyagok adaptálását a távok tatás 
követelményeinek megfelelôen. E kü   lön le-

ges technikai feltételeket támasztó fel  adatot 
a Gödöllôi Egyetemen mûködô Közép-
Magyarországi Regionális Távoktatási Köz-
pont munkatársai segítették. A tervek ki dol-
gozása után megkezdtük a támogatási rend-
szer kiépítését. A csatlakozó iskolák számára 
biztosítottuk a mentorálási hátteret, a tutorok 
felkészítését, közben nagy erôkkel írtuk és 
szer  kesztettük a tananyagot. A programban 
országszerte több száz ápoló tette le ered mé-
nyesen a szakmai vizsgát.

A 2000-es években újabb kihívások elé 
néztünk. A nyelvi és az informatikai kom pe ten-
ciák fejlesztése érdekében vállalkoztunk a nyelvi 
elôkészítô osztályok elindítására, ame lyek rövid 
idôn belül nagyon népszerûekké  vál tak. 

A 2001-ben megjelent Felnôttképzési 
Törvény lehetôséget biztosított az is ko la-
rend szeren kívüli szakmai képzésre, to  vább-
kép zésre, vizsgáztatásra. A sikeres felnôttkép-
zési akkreditáció eredményeként több pá-
lyá  zati lehetôség is megnyílt elôttünk. A 
„Lépj egyet elôre” program, a szakképzési 
tá  mogatások, valamint az „Új pálya”, amelyek 
nagy munkabefektetéssel, de jelentôs anyagi 
bevétellel is jártak. A jövedelmet az iskolaépü-
let felújítására, eszközfejlesztésre és a többlet 
feladatok elvégzéséért járó jutalmazásra köl -
töttük. A Kanizsay iskolarendszeren kívü-
li szak mai képzései gyorsan népszerûvé vál  -
tak, ezért a vidéki nagy városokban is indí-
tottunk kihelyezett szak  képzéséket. Fel nôtt-
képzési kínálatunkat mentôápoló, geriát ri ai 
szakápoló, klinikai elekt rofiziológiai szak -
asszisztens, csecsemô- és gyermekápoló, kar-
di ológiai szakasszisztens, gyógymasszôr, ápo -
lási asszisztens, foglalkozás-egészségügyi szak-
ápoló, körzeti-közösségi ápo  ló képzésekkel 
bô  vítettük.

2005-ben a kétszintû érettségi beve-
ze tése, a képzési rendszer és az OKJ újabb 
átalakítása ismét jelentôs feladat elé állította a 
tantestületet.

PERKÓ  MAGDOLNA

100 éves a Kanizsay Dorottya
Leánygimnázium, 4. rész
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A nappali tagozaton idôközben azt ta -
pasztaltuk, hogy a tanulóink képzettségi és 
ne  veltségi szintje csökken, miközben szo -
ciális hátterük romlik. A nevelési-ok ta-
tási feladatok mellett elô térbe került a ve -
szélyeztetett, hátrányos szo ciális helyzetû 
tanulókkal való foglalkozás, és szükségessé 
vált az egészséges életmódra nevelésen kívül 
a drog- és alkoholproblémák kal, valamint az 
AIDS-szel kapcsolatos felvilá gosítás, ame-
lyet egészségügyi iskolaként szak  mai köte les-
ségünknek is tekintettünk. A pre venciós tevé-
kenységben a tantestület tagjai mellett ko  moly 
szerepet vállaltak diákjaink is, akik kortárs-
segítôként az iskola falain kí vül, Újpest számos 
iskolájában végezték munkájukat. 

A 2005–2008-as években ismét nehéz 
idôszak következett. A szakképzési reform elsô 
lé  péseként a Fôvárosi Közgyûlés elfogadta 
a Fôvárosi Szakképzés-fejlesztési Stratégiát, 
majd elkészítették az úgynevezett intézmény-
racionalizálási tervet. A hónapokig tartó bi -
zony talanságot követôen végül pozitív döntés 
szü  le tett, a Kanizsayban folytatódhatott az 
okta tási munka. 

Újabb fordulópont követ  ke        zett 
2007-ben, amikor a fenntartó 
Fôvárosi Ön kormányzat, Tér -
ségi Integrált Szakképzô Köz  -
pontot (TISZK) hozott létre. 

Eb ben a szervezeti rendszerben a központi 
iskolák  ba került a szakképzés, a többi iskola, 
köz tük a Kanizsay a szakmacsoportos alapo -
zó képzést kapta feladatul. A korábbi iskola-
össze vonások után a Budapesten meg maradt 
hat, az egészségügyi képzésben érde kelt 
iskolából jött létre a Humán TISZK. Részben 
ebbe a központba került a Kanizsay, de az 
infor matikai szakmacsoportos osztályok ré -
vén az iskola a Petrik TISZK-nek a része 
lett. A késôbbi szakmai tanulmányokba tör -
té  nô beszámíthatóság érdekében a tagisko-
lák kal együtt kidolgoztuk a közös szakmai 
ala  pozó tanterveket. Részt vettünk a Tár-
sa    dalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) projektekben, amelyek keretében 
pedagógusaink számos továbbképzésen ve het-
tek részt. Tanulóink a központ más isko  lái nak 
diákjaival közös vetélkedôkön, kulturális- és 
sportrendezvényeken ismerkedhettek egy-
mással. A szakiskolai képzésben olyan változás 

következett be, amit a kanizsays tanulók 
elkeseredetten fogadtak: iskolánkban ugyanis 
csu pán a kétéves alapozó képzés maradt, 
az arra épülô szakmai képesítést – újabb 
két tanév alatt – diákjaink csak a súlyponti 
iskolában szerezhették meg. Az egészségügyi 
szakképzést csak az iskolarendszeren kívüli 
keretek kö zött folytathattuk tovább, igaz, 
ennek kö szön hetôen országos hírnevünket 
to  vábbra is fenn tudtuk tartani. Világosan 
látszott, hogy az átszervezésnek, fenn tar-
tó  váltásnak koránt sincs vége. Az állandó, 
többször az intézményi autonómiába is be -
avat kozó változások az iskola életét nagyon 
megzavarták. Emiatt döntöttem úgy, hogy a 
következô vezetôi ciklusra már nem pályázom; 
2010-ben nyugdíjazásomat kértem.

Az iskola vezetését Perlakiné Cserni 
Mónika, majd egy újabb ciklus után az iskola 
jelenlegi igazgatója Szabó Beáta vette át. 

Az átszervezés mellett egyfajta profil-
tisztítás is elindult, aminek következtében 
elô ször megszünt a gimnáziumi képzés, majd 
2012 szeptemberétôl az informatikai szak-
macsoportba sem iskolázhattak be tanulókat. 
A változások a Kanizsay egyéb feladatait 
is érintették. 2011 szeptemberétôl létrejött a 
Humán TISZK Gazdasági Szervezete, ami 
átvette az iskola mûködtetetését, ezzel meg-
szûnt az iskola önálló gazdálkodása. Szintén 
ekkor jött létre a Koordinációs Iroda, amely  nek 
mun  katársai egyszerre látták el a központhoz 
tar tozó hat iskolában a szabadidô-szervezôi, 
pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi 
fe  le  lôsi és projektmenedzseri feladataikat. 
Az intézmények több fenn tartóváltáson is 
keresztülmentek. A Kanizsay 2013. január 
1-jén került a Klebelsberg Intéz ményfenn-
tartó Köz  pont (KLIK) fennhatósága alá.

2017. július 1-tôl az iskola fenntartója 
az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye Ka-
to  likus Iskolai Fôhatósága (EKIF).

De ez már egy másik történet. A Ka-
nizsay Dorottya Katolikus Gimnázium,  
Egész ségügyi Technikum és Szakképzô 
Iskolának és munkatársainak szívembôl 
kívánok Kodály Zoltán szavaival sok sikert 
az elkövetkezô évekhez: „Amit tudsz, nagy  
érték, az ôsök ha gyománya… Becsüld meg, 
erôsödj benne, mert ha többre akarsz menni, 
csak erre épít hetsz!”.  �
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A XX. század utolsó évtize-
deiben kialakult ellátási lán-
cok megkívánják a vállalato-
kat, országokat és kontinen-
seket összekapcsoló megbíz-

ható gyártói és szállítói kapcsolatokat. Ha az 
együttmûködés megbomlik, az az egész ter-
me lési lánc összeomlásához vezethet. Ez a 
horizontális modell teszi lehetôvé, hogy egy-
egy gyár az alaptevékeny ségére fókuszáljon, 
és meghatározza a piacot.

A Tungsram vezérigazgatójának, Asch-
ner Lipótnak, az 1920-as években még más 
elképzelései voltak. Az izzó nagyon költ ségér-
zékeny termék volt, kis egyedi értéke és nagy 
termelési mennyisége miatt, ezért Asch ner 
azt vallotta, hogy a minél alacsonyabb gyártási 
költ ségekhez, a megbízható termelés hez és 
ér té kesítéshez minden kapcsolódó gazdasági 
egységet birtokolni és irányítani kell. A lám-
pához szükséges üveggyár és a csomagolás  -
hoz szükséges papírgyár olcsó felvásárlá sával 
már az I. világháború idôszakában, romló gaz-
da sági helyzetben is törekedett a folyamatok 
„holdingon” belüli biztosítására. Ez a gon dol-
kodás azonban a 1930-as évek végén, a krip-
tonégô elôállításakor még sokkal meghatáro-
zóbbá vált. Bár a kriptonizzó egyszerû ter  mék, 
de a lámpához szükséges igen drága kripton 
gáz elôállítása számos technológiai feladat 
vég  rehajtását követeli meg, és a fo  lya matnak 
rendkívül jelentôs az energia szük séglete. A 
vil  lamos energia elôállításhoz nagy mennyi-
ségû szénre és vízre van szükség.

Amikor az Egyesült Izzó kutatóla bo-
ratóriumának munkatársai, Bródy Imre és 
Pollányi Mihály 1935-ben kidolgozták a krip-
ton gáz ipari elôállításának technoló gi áját, a 
gyár vezetése azt a megoldást választotta, 
hogy a teljes ellátási láncot saját felügyelete 
alá szervezi. Érdekeltségeiben egyetlen ver-
tikális szervezetben biztosította a teljes gyár-
tási folyamatot az energiaellátástól, a kripton 
gáz elôállításán keresztül egészen az izzó-
gyártásig.

Olyan helyszínt kerestek, ahol tiszta 
levegô és természetes víz is volt, valamint egy 
szénbánya is mûködött a közelben. Ezt a he -
lyet a Bakonyban, az Ajka melletti Csin  ger-
völgyben találták meg. Aschner Lipót meg-
bízta építési vállalkozó testvérét, hogy az Aj kai 
Erômû mellett vásároljon az Egyesült Izzó  nak 
földterületet a felépítendô gázgyár, és a dol-
gozóknak tervezett lakótelep számára.

Elsô lépésben a kriptongyárat bein dí-
tandó építkezésekhez az Izzó megvásárolta az 
Ajkai Téglagyárat, amit felújítottak, és ter-
mékeit felhasználták az ipartelep és a lakások 
építkezéseihez.

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
Rt. 1935 és 1937 között a Linde A.G.,  
az I.G. Farbenindustrie A.G. és a Soc. An. 
Air Liquide vállalatokkal együttmûködve 
építette fel az üze met. A gyártáshoz szükséges 
berende zé seket a Linde cégtôl vásárolták  
meg. Az Ajkai Kripton Gyárat, a világ elsô 
kripton gázgyá raként 1937. október 25-én 
avatták fel. A gyártás során havonta 17,5 m3 
kriptont termeltek, a levegôbôl igen magas, 
85-95%-os hatásfokkal kivonva annak kripton 
és xenon tartalmát. A kripton gázzal töltött 
lámpák, azonos energiafogyasztás mellett, az 
argon és nitrogén védôgázas égôknél 15-20%-
kal több fénykibocsátását biztosítottak, és 
ezzel világsikert értek el.

Mivel a kripton gáz levegôbôl történô 
elôállításához nagy mennyiségû elektromos 
ener giára is szükség volt, ezért 1936-ban 
az Izzó elôbb megvette az Ajkai Kôszén-
bányát, majd beszállt a közeli Ajkai Erômû 
felújításába, hogy ezzel biztosítsa az üzem 
energiaellátását.

Aschner Lipót megbízta Heller László 
hô  energetikus mérnököt, hogy tervezzen egy 
új szénerômûvet, és vállaljon szerepet a be -
ruhá zás megvalósításában is. Az Ajkai Kôszén-
bányákkal kötött megállapodás alapján, a 
vezérigazgató új tárnákat nyittatott a szüksé-
ges szén kitermeléséhez. A szénnel az erômû 
gôzt és azzal áramot termelt, amit részben a 

FORGÁCS ANDRÁS

Ipari parkot épített a Tungsram Ajkán
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kripton gáz elôállítására használtak fel, rész-
ben egy zárt hálózaton keresztül gôz és áram 
formájában visszajuttattak a bányának. 
A fenn maradó áramot, az 1940 szeptembe-
rében meg kötött szerzôdés alapján a Magyar 
Bau xitbánya Rt. által finanszírozott, újonnan 
épült Ajkai Timföldgyárnak adták el, ezzel 
biztosítva az alumíniumkohó áramellátását. 
Az Ipari Mi nisztérium által kiadott, a gyár-
építéshez és erômûfejlesztéshez szükséges 
engedélyek kö  telezték az Egyesült Izzót, hogy 
árammal lássa el a környezô hét települést, 
beleértve Veszp rém közvilágításának bizto-
sítását is. 

Az Egyesült Izzó beruházásaként meg-
valósult új erômû 1940 és 1943 között épült 
fel, és 1943. május 13-án megkezdôdött az 
áramszolgáltatás. Az erômû három turbiná-
jából kettôt állítottak üzembe. A 600 vagonos 
széntárolóból a szenet „mechanikus berende-
zés” szállította a kazánok feletti 200 vagon-
nyit befogadó bunkerekbe. A gyártáshoz  
szükséges vizet a Csinger és Torna patakok-
ból, 1 km távolságból vezették az erômûhöz. 
A 6 db kazán, 50 t/óra teljesítményû, 92 at -
moszférás gôzt állított elô. A 3 db generátor 
turbinánként 16 000 kW teljesítménnyel,  
10 000 V feszültséggel az elsô nagynyomású 
villamos erômû volt Magyarországon.

Az Ajkai Erômû rekonstrukciója során 
készült el az elsô olyan hûtôtorony, amely 
vízfogyasztás nélkül is biztosította az erômû 
hûtését. Az itt kidolgozott hûtési eljárás egy-
két évtizeddel késôbb már nemzetközi sza ba-
dalmakkal védve, az ipari megvalósításban 
tevékenyen közremûködô Forgó László nevé-
vel is fémjelezve, Heller–Forgó hûtôtorony 
néven világsikert ért el.

Heller László 1931-ben szerzett gé -
pész  mérnöki diplomát a zürichi Eidgenös-
sische Technische Hochschule-n, majd két 
évig kutató volt az egyetemen, ahol a szilárd-
ságtan speciális területeit tanulmányozta. 
Haza térve gépipari és energetikai problémák-
kal foglal kozott. Az Ajkán eltöltött évek éle-
tének meghatározó idôszakát jelentették. Az 
építkezés alatt Ajkára költözött, és nemcsak 
ter vezte, de szakértôként a teljes beruházást 
szakmailag felügyelte. Aschner Lipóttal kötött 
megállapodása alapján, a szakértôi díjazás fejé-
ben, az erômû tervezése során született min-

den szabadalmi jogáról lemondott az Egyesült 
Izzó javára.

Az 1930-as évek végén Aschner Lipót 
nemcsak Újpes ten hozott létre egy nagy ipari 
komplexumot, hanem Ajkán is jelentôsen 
hozzájárult a kör nyék iparosításához.

A teljes vertikum azonban – amelynek 
minden elemét az Egyesült Izzó irányította –, 
nem sokáig mûködött a megálmodott tervek 
szerint. Az 1944 és ’48 közötti évek lépésrôl-
lépésre mindent megváltoztattak. Heller 
Lász  ló, aki az erômûvet tervezte és az építés 
során szakértôként a helyszínen közremûkö-
dött a kivitelezésben, valamint Fodor Miklós, 
a Remix korábbi tulajdonos-vezérigazgatója, 
aki Aschner megbízásából a gyárépítést fel-
ügyelte, a gyár és az erômû elkészülte után két 
évvel, a Szovjetunió háborús jóvátételének 
kérdésével szembesültek. Az a nehéz feladat 
várt rájuk, hogy az újonnan elkészült létesít-
mények le szerelését megpróbálják megaka-
dályozni. A tárgyalások során elérték, hogy az 
oroszok csak a harmadik, még be nem szerelt 
turbinát vigyék el. Heller és Fodor is tagja volt 
annak a küldöttségnek, amelyik Svájcba uta-
zott azoknak a berendezéseknek a beszerzése 
érdekében, amiket – elkerülendô az Ajkai 
Erô mû leszerelését –, a Magyar Állam jóváté-
tel gyanánt vásárolt az oroszok számára. Ezzel 
két céljukat is elérték: nem kellett leszerelni az 
erômûvet, ugyanakkor a termelô berendezések 
újbóli beszerzését a jóvátétel keretén belül 
nem az Egyesült Izzó, hanem az állam fizette. 

A gyár által elért siker csak az államosí-
tásig tartott, mert 1948. január 10-én az állam 
az erômûvet és a Kriptongyárat is önálló álla-
mi cég nek nyilvánítva, leválasztotta az Egye-
sült Izzóról.  �
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Újpest története szorosan 
összefonódott a helyi zsidó 
lakosság történetével, akiknek 
aránya még az 1941-es nép-
számlálás idején is kiugróan 

magas (16%) volt Pest–Pilis–Solt–Kiskun 
vármegye többi településéhez képest. A német 
megszállás, 1944. március 19. után a város vi -
rágzó zsidó közösségét felszámolta a nácikkal 
együttmûködô Sztójay-kormány, a hatóságok 
és a városvezetés: a gettósítás májusban Hess 
Pál polgármester és Bakó Oszkár tanácsnok 
irányításával történt. Július elején a csendôr-
ség a zsidókat a budakalászi gyûjtôtáborba 
vit te, onnan július 6-án és 8-án deportálták 
ôket. Eközben a hátramaradt javakat – ingó-
ságokat és ingatlanokat egyaránt – a „rászo-
ruló” nemzsidó igénylôk kapták meg.

A holokausztot mintegy 2000 újpesti 
zsidó élte túl. A hitközséget 1945 elején alapí-
tották újra. A vidéken sok helyen tapasztalható 
körülményekkel ellentétben, Újpesten a vá -
ros  vezetés egészen korán, már 1945 február-
jától napirenden tartotta a kárpótlás ügyét. 

Ennek oka a fôváros közelsége lehetett, illetve 
az a tény, hogy a megmaradt zsidó közösség 
még min dig elég népes volt ahhoz, hogy érde-
keit érvényesítse.

Elôször 1945. február 19-én zajlott egy 
értekezlet, amelynek résztvevôi a Nemzeti 
Fronthoz tartozó pártok képviselôi, a Zsidó 
Munkaszolgálatosok Szövetsége újpesti szer-
vezete és az Újpesti Izraelita Egyházközség 
tagjai közül kerültek ki (BFL V.675.C 
1400/1945 értekezleti jegyzôkönyv). A gyûlés 
megállapította, hogy a város lakosságához in -
tézett felhívás, amely a város lakóit kötelezte 
az eltulaj donított zsidó ingóságok bejelenté-
sére, eredménytelen maradt, ezért javasolták, 
hogy vég rehajtó közeg keresse meg a bejelen-
tést tenni elmulasztókat. Indítványozták azt is, 
hogy a javaikért jelentkezô túlélôk igényeit a 
Zsidó Tanács vizsgálja meg, majd a pol-
gármester kötelezze a „bírlalót” (új tulajdo-
nost) a javak visszaadására. Az örökös nélkül 
maradt ha  gyatékokat és a politikai menekültek 
által hát rahagyott ingóságokat a tanács szét-
osz   totta volna a nincstelen túlélôk és a rászo-
ruló nemzsidók között.

Természetesen az érdekellentétek és a 
végrehajthatóság nehézségei miatt a zsidó 
vagyon kérdése ezzel nem oldódott meg, ezért 
április 5-én ismét összeült a pártok és hivata-
los szervek értekezlete. Dr. Magyar Pál városi 
fôügyész ismertette a tagokkal a helyi Nemzeti 
Bizottság által hozott határozatot, amely sze-
rint a korábban rászorultaknak juttatott javak 
közül a legszükségesebbeket meg kell hagyni 
náluk, amennyiben arról a polgármester fel-
hívására bejelentést tettek. Mivel a holokauszt-
túlélôk mindeközben továbbra sem kaptak 
anya gi segítséget, a tanács célkitûzése az volt, 
hogy „széles körû mozgalmat kezde mé-
nyez[zen] annak érdekében, hogy a hazatérô 
zsidók és egyéb deportáltak közül azok, akik 

KLACSMANN BORBÁLA

„Óriási erkölcsi szolgálatot tenne a városnak” 
Holokauszttúlélôk és a kárpótlás Újpesten,

1. rész
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ingóikat feltalálni nem tudják, a legszüksége-
sebb ingókkal elláthatók legyenek”.

Április 11-én a fôügyész felvetésére a 
városvezetés ismét napirendre vette a zsidó 
ingóságok ügyének tárgyalását. Ekkor úgy ha -
tároztak, hogy vissza kell szolgáltatni azon 
javakat, „amelyekrôl megállapítható, hogy 
a ké  relmezôk tulajdonát képezik”, illetve 
amennyiben a tulajdonos kilétét nem lehetett 
megállapítani, csak a bizottság hozzájárulá-
sával lehetett használatra kiutalni azokat. Az 
ülésen készült jegyzôkönyvek tartalma és a 
felvetések szinte szó szerint megegyeznek a 
korábbi üléseken elhangzottakkal, ezért fel-
tételezhetô, hogy a terveket a gyakorlatban 
nem hajtották végre: továbbra sem kutatták fel 
a zsidó javakat, illetve nem bírták rá a „bír-
lalókat”, hogy azokat visszaadják. 

Ezt bizonyítja az Izraelita Hitközség 
levele (BFL V.675.C 4723/1945), amelyet 
Szekulesz Béla, a hitközség elnöke a nincste-
len túlélôk megsegítése érdekében küldött a 
polgármesternek április végén. Ebben így írt: 
„Múlt év [1944] májusában az itteni hittest-
véreinkbôl alakított tanács […] 30.000 pengôt 
fizetett be a városi pénztárba azon célból, 
hogy ebbôl az összegbôl fedezzék az át -
költözésre kényszerült keresztény lakosság 
költözködési költségeit. Miután biztos tudo-
másunk van arról, hogy ezen összeg a fent 
jelzett célra nem lett felhasználva, folyó év 
február 23-án visszakértük azt Újpest Vá -
rosától. Kérelmünk indokául felhoztuk annak 
idején, hogy az újpesti elhurcolt zsidóság 
visszatért tagjai, akik pénz, ruha és egészség 
nélkül tértek vissza, nem rendelkeznek 
Újpesten semmiféle anyagi eszközzel, mert 
távollétük ideje alatt Újpest Város hivatalos 
közegei lakásaikat és üzleteiket teljesen 
kiürítették olyan mértékben, hogy legtöbbje 
koldusként él még ma is Újpesten”.

A levél alátámasztja, hogy a túlélôk 
sem miféle segítséget nem kaptak sem az ál -
lamtól, sem a várostól, hanem a hitközségnek 
kellett gondoskodnia róluk. Szekulesz ezután 
így folytatta: „Fenti beadványunkat négy 
íz ben ismételtük meg, de azokra a mai napig 
választ nem kaptunk. […] Sajnálattal állapítjuk 
meg, hogy Újpest Város a mai napig a depor-
táltak megsegélyezésére még egy fillért sem 
juttatott el Egyházközségünkhöz. Pedig nem 

is Újpest Városának pénzébôl kérünk, hanem 
a belôlünk kizsarolt filléreket kérjük vissza”.

A Zsidó Tanács által a gettósítás során 
kényszerûségbôl befizetett összeget az akkori 
városvezetésnek minden bizonnyal a vitéz 
Turvölgyi Albert kormánybiztossága által 
kezelt központi letéti számlára kellett átutal-
nia – a Sztójay-kormány ugyanis Turvölgyit 
bízta meg „a zsidók anyagi és vagyonjogi ter-
mészetû kérdéseinek megoldásával”, amellyel 
egyben központosítani kívánták a kifosztás 
folyamatát. Ez lehetett az oka annak, hogy a 
befizetett összeg a háború után már nem állt  
a város rendelkezésére, így azonban a hitköz-
ség igen nehéz helyzetbe került, hiszen csak 
tagjai adományaiból tudta megsegíteni a rá -
szoru lókat.

A fenti levélnek nem maradtak fenn 
sem az elôzményei, sem a következményei – 
amennyiben voltak egyáltalán. Azonban az 
ismertetett visszaélésnek köze lehetett az 
úgynevezett Hazatérôk Megsegítése Bizott  -
ság ezt követô megalakulásához.

(Folytatjuk…)
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A családjogi ügyvédi praxis a 
házassági bontópereken kívül 
más ügyekre is kiterjedt, 
ame lyek között jelentôs 
számban fordultak elô a kis-

korú gyermek tartását, elhelyezését, családi 
jogállását érintô esetek. Ezeken a területeken 
az ügyvéd feladata nemcsak a felek perbeli 
képviseletére, jogvitájuk egyezséggel történô 
lezárásának elôsegítésére szorítkozott, ha nem 
a jogi képviselônek figyelemmel kellett len-
nie a gyermek érdekének lehetô legteljesebb 
érvényesülésére is. Az 1950-es években a ma 
már nemzetközi egyezményekben is rögzí-
tett, önálló gyermeki jogok még nem voltak 
olyan hangsúlyosak, mint a 20. század végén 
és napjainkban, de mind az ügyvédi, mind a 
bírósági joggyakorlatban ezek csírái már 
felismerhetôk. Az alábbiakban nagyapám 
aktáiból a gyermek jogait érintô ügyekbôl 
nyújtok válogatást. 

1. S. K.-né honvédségi dolgozó, 1953 
augusztusában a bírósági panasznapon jegy-
zôkönyvbe mondott keresetében elôadta, 
hogy V. J. kômûves segéd alperes az 1942-
ben született V. Ferenc nevû – házasságon 
kívüli kapcsolatukból született – gyerme-
kükrôl nem gondoskodik, jóllehet 1300 Ft 
fize téssel rendelkezik. Kérte, hogy a bíróság 
1953. április 1-jétôl visszamenôleg kötelezze 
az alperest havi 260 Ft gyermektartásdíj 
meg fizetésére. V. J., a nagyapám által felvett 
tényvázlat szerint arra hivatkozott, hogy „a 
gyermek nem tôle való, csupán a felperessel 
való együttélésére tekintettel ismerte el ma -
gáénak és írták a nevére”. Az ügyvédi felvilá-
gosítást követôen, hogy a törvény szerint ez 
nem változtat az elismert gyermek után járó 
tartási kötelezettségen, kereseti igazol ványt 
csatolt. Ebbôl kitûnik, hogy havi 1335 Ft 
fize tését terheli: békekölcsön címén 110 Ft 
[ami akkoriban minden más levonást meg-
elôzött], gyermektelenségi adóként 66,8 Ft, 

szakszervezeti díj 15 Ft és 10 Ft újság pénz. 
Mindezt levonva 1133,2 Ft-ot kap kézhez, 
ennek a törvény alapján járó 20%-át azonban 
azért nem tudja megfizetni, mert a keresmé-
nyébôl kell eltartania feleségét, aki háztartás-
beli, a visszamenôleges fizetés pedig a megél-
hetésüket veszélyeztetné. Egyébként „haj-
landó a 12 éves fiúgyermeket magához ven ni, 
avagy – az anya korábbi kívánságához képest 
– hozzájárul a gyermek örökbefogadá sához 
is.” A bíróság az ügyben egy tárgyalást tar-
tott, de az iratok között ítélet nem található, 
így feltételezhetô, hogy a felek végül peren 
kí   vül rendezték a jogvitát, miután az igé-
nyelt nél valamivel alacsonyabb összegben 
sikerült megállapodniuk.

2. Kétfokú bírósági eljárásra és ítélet-
hozatalra került sor abban az ügyben, amely-
ben K. M.-né, az ugyancsak házasságon kívül 
született gyermek után havi 100 Ft gyermek-
tartásdíjat igényelt Sz. Gy. „saját földjén 
egyé nileg gazdálkodó” alperestôl. Az 1950 
decemberében indult ügyet bonyolította, 
hogy az alperes apaságát 1942-ben megálla-
pító és ôt havi 15 pengô gyermektartás meg-
fizetésére kötelezô ítélet a bírósági iratokkal 
együtt „a háborús viszonyok között elve-
szett”, azokról az alperes nem tudott, állítása 
szerint „semmiféle bírói idézést vagy határo-
zatot soha nem vett át, mint katona élte át a 
nehéz idôket”. Ezért a kereset jogalapját és 
összegszerûségét is vitatta. Szegénységi bizo-
nyítványt csatolt, amely szerint „havi 513 
forintot kitevô illetményébôl 332,5 forint 
olyan szükségszerû kiadásai, illetve levonásai 
vannak, melyek után csak 180 Ft 50 fillér 
marad, súlyos hasi sérvben szenvedô felesége, 
va  lamint háztartásában nevelt 4 éves törvé-
nyes gyermeke tartására”. […] „500 négy-
szögöl szôlôje van, melynek a fele vadszôlô, 
az egész szôlô jövedelme a kiadásokat nem 
fedezi, legfeljebb évente 50-60 liter bort tud 
termelni, ebbôl kell 50 Ft adót fizetnie”. […] 

D R. KÔRÖS AND RÁS

Szemelvények dr. Fraknóy Gyula ügyvédi 
hagyatékából 1947–1957, 7. rész
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„Juttatott háza romos, az esô beesik, nehéz 
tes ti munkás lévén a bort kénytelen saját ere-
jének részbeni fenntartásra használni” [!], 
míg a felperes a férjével jó anyagi körülmé-
nyek között él. Az elsôfokú bíróság az al  pe-
resnek az összegszerûségre vonatkozó véde-
kezését elfogadta és az alperest mindössze 
havi 30 Ft gyermektartás megfizetésére 
kötelezte. A felperes az ítélet ellen felleb-
bezéssel élt, sze rinte a bíróság „teljesen hely-
telenül határozta meg az alperes kereseti és 
jövedelmi viszo nyait” és vonta le az alapjöve-
delembôl az al  peres autóbusz költségét, 
ebédpénzét és a békekölcsönt. „Hogy bizo-
nyos létfenntartási költségek ténylegesen 
felmerülnek, azt a felperes nem vitatja, de a 
bíróság ezeket a kiskorúra hárítaná át, ha a 
tartásdíj szempont jából alapul veendô alpere-
si jövedelembôl leszámítaná. A bíróság által 
megítélt havi 30 Ft tartásdíj alul marad azon 
az objektív minimumon, melyet a bírói gya-
korlat még a pillanatnyilag munka nélkül álló 
kötelezettekkel szemben is megállapít.” 
A másodfokú bíró  ság az elsôfokú ítéletet 
részben megváltoztatta: a tartásdíjat havi 
60 Ft-ra felemelte.

3. A gyermektartás a kiskorúság idején 
is csak akkor járt, ha a gyermek a tartásdíjra 
rászorult. N. Gy. az O. K.-val kötött há -
zasságának felbontása iránti perében egyez-
ség ben vállalta az 1938. január 2-án született 
László utónevû gyermeke után havi 200 Ft 
megfizetését volt házastársa részére. N. Gy. 
1954-ben a fizetési kötelezettsége megszün-
tetését kérte. Mint keresetlevelében írta: 
mikor a tartást vállalta, „akkoriban a fiú ipari 
tanuló volt, és mint ilyen, az ipari otthonban 
ebédet kapott és ruházatot, ellenben reggelit 
és vacsorát nem, és a városban havi 120 Ft 
albérleti díjat fizetett. 1954. szeptember 15 -
tôl azonban átkerült a Budapest, XIII. Tutaj 
utcai 11. számú Ipari Tanuló Otthonba, ahol, 
mint bentlakó teljes ellátásban és ruházatban, 
emellett havi 60 Ft ösztöndíjban részesül. 
Mi  velhogy így teljesen el van látva, a tartás-
díjra nem szorul rá”. Az iratokból egyér-
telmûen kiderül, hogy az iskolaváltást a 
MESZHART [Magyar-Szovjet Hajózási 
Részvénytársaság] XIII. ker. népszigeti te -
lephelyén csôszerelôként dolgozó apa intézte 
el, amit az idôközben új házasságot kötô és a 

Tolna megyei Bátaapátiban lakó anya sem 
ellenzett. A kitûzött tárgyaláson az alperes 
nem jelent meg, de a bíróság a felperes elô-
adása és az ipari tanuló intézet átirata alap -
ján a 16 éves gyermek után járó gyermek-
tartásdíjat 1954. december 1. napjával meg-
szüntette.

4. A gyermektartás iránti per sokszor 
összekapcsolódott, vagy párhuzamosan folyt 
más családjogi, legtöbbször gyermekelhe-
lyezési perrel. A korabeli családjogi törvény 
szerint a bíróságnak – a szülôk megegyezése 
hiányában – a 6. életévét betöltött fiúgyer-
meket rendszerint az apjánál, a leánygyer-
meket és a 6. életévét be nem töltött fiúgyer-
meket rendszerint az anyjánál kellett elhe-
lyezni. A gyermek érdekében ettôl a fôsza-
bálytól el lehetett térni. D. F. fóti asztalos, 
az 1948-ban született fiának a nála történô 
elhelyezését kérte az anyától azon a címen, 
hogy a gyermek a 6. életévét betöltötte. 
A bíróság a keresetet elutasította. Indoko lása 
szerint „egy másik perben a bíróság állapí-
totta meg D. F. apaságát, amit ô végig ta -
gadott, sôt még a jelen tárgyaláson is kijelen-
tette, hogy a gyermeket sajátjának soha el 
nem ismeri, az ellen a végsôkig fog tiltakoz ni, 
és kizárólag azért kéri a nála való elhelyezést, 
mert nem hajlandó a gyermek után tartásdíjat 
fizetni.” […] „Felperesnek a magatartásából 
megállapítható, hogy nem a gyermeke iránti 
szeretet vezette ôtet [sic!] arra, hogy a gyer-
mek elhelyezését kérje […]. A gyermek nem 
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kerülhet olyan apához, aki soha el nem 
ismerte és tiltakozik az ellen, hogy apja lenne 
a gyereknek. A felperes nem valószínûsítette 
azt sem, hogy a gyermek az anyánál nincs jó 
helyen. Ezért a bíróság minden további 
bizonyítás, nevezetesen környezettanulmány 
elrendelése nélkül utasította el a felperest 
keresetével.” Idôközben a gyermek anyja, 
Sz. A. a gyermek tartása iránt indított pert, 
amelyet a bíróság az elhelyezési per idejére 
felfüggesztett, majd annak befejezése után 
folytatott és D. F.-et a keresetlevél benyúj-
tását megelôzô 6 hónapra visszamenôen, 
1953 decemberétôl havi 220 Ft tartásdíj 
megfizetésére kötelezte. Az már csak „hab a 
tortán”, hogy D. F. önként nem volt hajlandó 
fizetni a megítélt összeget, ezért Sz. A. a 
gyermeket illetô követeléséhez csak kielégí-
tési végrehajtás – a kötelezett munkabére 
50%-ának letiltása – útján jutott hozzá. 
Ad digra azonban a hátralékos tartozás már 
1100 Ft-ra emelkedett.

5. A kiskorúakról való gondoskodás-
nak régóta ismert formája az örökbefogadás, 
amelynek elsôdleges célja, hogy olyan gyer-
mekek családban nevelkedését biztosítsa, 
akik nek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik 
megfelelôen nevelni nem képesek. Hagyo-
mányosan az örökbefogadás alapja a vér 
szerinti szülô(k) és az örökbefogadók közötti 
szerzôdés volt. Az 1952-es családjogi törvény 
óta az örökbefogadás nem szerzôdéssel, ha -
nem a gyámhatóság engedélyével jött létre, 
amelyhez – az ún. titkos örökbefogadást 
kivéve – a felek egyetértô kérelmét tartal-
mazó nyilatkozat szükséges.

A nagyapám ügyvédi ellenjegyzésével 
ellátott, 1954. május 19-én kelt nyilatkozat 
szerint „J. L. és neje, H. R., miután házassá-
gukat az Isten gyermekkel nem áldotta meg, 
és nincs is már reményük arra, hogy saját 
vérszerinti leszármazójuk legyen, ezennel 
örökbe-, közös gyermekükké fogadják a 
K. J. és néhai K. M. házasságából 1938-ban, 
Perbálon született Anna utónevû gyermeket. 
K. J., mint a kiskorú törvényes képviselôje a 
maga részérôl ehhez annál is inkább hoz-
zájárul, mert felesége még 1941-ben meghalt, 
ô maga kitelepítés folytán Németországban 
kapván állást, évek óta már ott dolgozik, 
gyermekének ellátásáról gondoskodni nem 
tud, és mivel továbbá az itt említett gyerme-
két már 1942 évben, felesége halála után 
gon  dozásra és nevelésre J. L. és neje, fóti 
lakosoknak azzal a kijelentéssel és szándékkal 
adta át, hogy ha úgy akarják, fogadják ôt 
örökbe, a gyermek örökbefogadók házában 
él, ott szeretetteljes nevelésben részesül és 
maga a gyermek is nagy ragaszkodással van 
örökbefogadó, nevelô szülei iránt. Ehhez 
képest alulírottak közösen kérik, hogy a 
gyámhatóság a közös gyermekké fogadást 
hagyja jóvá.” […] K. J. az okiratban lemon-
dott a szülôi felügyelet gyakorlásáról és hoz-
zájárult, hogy az örökbefogadott gyermek az 
örökbefogadó J. L. családi nevét vegye fel. 
Örökbefogadók pedig kötelezték magukat, 
hogy „az örökbefogadottat mindenben úgy 
tekintik, mintha saját, édes gyermekük volna, 
annak tartásáról, neveltetésérôl és majdani 
kiházasításáról társadalmi állásukhoz és va -
gyoni viszonyaikhoz mérten gondoskodni 
fognak”. Ma, amikor a gyermek meghallga-
tása és kellô súllyal történô figyelembe vétele 
nemzetközi egyezményekben rögzített kö -
vetelmény, különösen figyelemre méltó, 
hogy az ügyvéd elôtt az örökbefogadók el -
mondták: „a gyermeket megkérdezvén, ô is 
személyesen kijelentette, hogy nevelô szüleit 
szereti, azokhoz ragaszkodik, ami természe-
tesen nem érinti a vérszerinti atyja iránti 
szeretetet”. Az iraton lévô feljegyzés szerint 
a gyámhatóság az örökbefogadást engedé-
lyezte. Az érintettek további sorsáról nincs 
adat. 

(Folytatjuk…)
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„[… ] uraim! én Krúdysta vagyok/ de a 
töredelmes ôszinteség jegyében közlöm:/ az 
Újpestnek is fizetem a tagsági díjat/ ki tud-
hatná mit hoz a jövô.”

Simonyi Imre (1920–1994) 
fenti verses vallomása való szí-
nûleg nem okozott nagy meg-
lepetést pályatársai, barátai és 
tisztelôi körében. A József 

At ti la-díjas gyulai költôrôl mindenki tudta, 
hogy irodalmi példaképei, Krúdy Gyula és 
Márai Sán dor mellett a futballért, azon belül 
is az újpesti labdarúgókért lelkesedett. Mit lel-
ke sedett, valósággal szenvedélye, kábítószere 
volt a lila-fehér csapat! Ismerôseihez írt leve-
lei ben gyakran búcsúzott így: „Újpest-druk-
keri (tehát: harmadik utas) üdvözlettel: Imre 
bátyád”.

A magas, gondosan nyírt szakállú, 
válasz tékos eleganciával öltözködô költô az 
egyik utolsó polgára volt a háború utáni  
magyar irodalomnak, aki vasszigorral óvta 
azo    kat a pusztulásra ítélt polgári értékeket, 
amelyeket számára Krúdy és Márai testesített 
meg. „Már csak nagyon kevés az, ami meg -
ôrzésre érdemes – bánkódott az 1960-as évek 
végén. – Egy régi mosoly, egy sóhaj, amire 
senki sem figyelt idôben, egy Krúdy-beszély, 
egy Márai-mondat, egy zónapörkölt szagos-
mise elôtt az Otthonban, egy Szusza-bomba, 
egy Zsengellér-trükk a Megyeri úton.”

Simonyi Imre (még Szmola néven) 
hatévesen került szülôföldjérôl, az erdélyi 
Simo  nyifalváról Gyulára. Az 1930-as évek vé -
gén kezdett verseket írni. A háborút követôen 
helyi újságoknál dolgozott. 1956-ban a Gyulai 
Hírlap felelôs szerkesztôjeként „ellenforra -
dalmi” tevékenységéért letartóztatták, majd 
Kistarcsára internálták, ahonnan 1957-ben 
szabadult. Haláláig tíz kötete jelent meg, ver-
seit az Alföld, a Dunántúl, a Kortárs, a Jelen -

kor, az Új Írás és az Élet és Irodalom közölte. 
Az 1960-as évek végétôl költeményeibôl a 
rádió többször is sugárzott összeállítást.

Egyik legnagyobb „mesterének”, Márai 
Sándornak 1943-ban mutatták be. Az emig -
rációba vonuló íróval késôbb sem szakadt meg 
a kapcsolata, annak haláláig levelezésben állt 
vele, új versesköteteit is megküldte neki. Az 
Amerikában élô idôs Márai –, aki szinte csak a 
gyulai költôt tüntette ki válaszleveleivel – egy 
ízben így zárta Simonyinak írt sorait: „léte és 
munkája bizonyos megnyugvással tölt el”.

Jelen írásunk témája azonban Simonyi 
Imre és az újpesti labdarúgás kapcsolata. Hi -
szen ahogy a költô önmagát jellemezte: „Nagy 
nemzeti sorskérdéseink közül – miért tagad-
nám? – a futball és az Újpest áll a legközelébb 
az én sokat próbált szívemhez”. De hogyan is 

L ÔRINCZ RÓBERT

„Újpest-drukkeri 
(tehát: harmadik utas) üdvözlettel”
A „lila vérû” költô, Simonyi Imre
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kezdôdött ez a rajongás? Simonyi még gye -
rekkorában hallgatta végig a rádióban az Új -
pest csapatának egyik nemzetközi mérkôzését, 
ekkor esett egy életre szóló szerelembe a lila-
fehér klubbal.

A második világháborút követôen kez-
dett rendszeresen feljárni Gyuláról Buda -
pestre, leginkább az újpesti stadionba, ahol 
szinte minden mérkôzésen megjelent. Pedig 
saját bevallása szerint nem volt nagy utazó, 
ahogy írja, „nekem a legnagyobb távolság a 
Megyeri út 13.” volt, „erre hajlandó voltam, 
to    vább egy centit sem”. (Emlegették, hogy 
sze    gedi meghívásainak is csak akkor tett 
eleget, ha az Újpest csapata a Tisza-parti vá -
rosba látogatott.) A budapesti meccsnapokon 
legtöbbször földijénél, a szintén gyulai Gör -
gényi Ferencnél, a Filozófiai Intézet akkori 
igazgatójánál kapott szállást.

Rajongása miatt Simonyi rendkívüli 
megbecsülésnek örvendett az újpesti futballis-
 ták és edzôk körében. A hozzájuk fûzôdô kap-
 csolatát jól érzékeltetik az alábbi visszaemlé -
kezései. „Felutaztam Pestre, kimentem a Me -
gyeri út 13-ba, megöleltem Bene Ferit, Dunai 
Antit… Rövid sétát tehettem Zámbó Sanyival, 
Nagy Lacival (s talán Tóth Andrissal). Oda -
súgtam nekik: bármi hangzott el a taktikai 
érte  kezleten, amint átlépik a felezôvonalat, 
azonnal a klasszikus ötcsatáros alakzatot ve -
gyék fel... A meccs végén az öltözôben »sze-
rényen« közöltem [az edzô] Várhidivel:  
nyertem neked egy bajnokságot”.

„1979. május 12-én az Újpest Gyulán 
szállt meg. Én a gyulai kórház intenzív 
osztályán feküdtem. […] Egyszercsak nyílik 
az ajtó, Várhidi Pali lépett be – nem is sejtvén, 
hogy mennyire vagyok beteg – hogy azonnal 
kérj délutánra eltávozást, úgy döntöttünk, 

hogy te keresd fel Pásztort az Újpest ajánla-
tával. […] Ebben a pillanatban lépett be egy 
orvos […] látván cihelôdésemet, rám szólt: 
feküdjék nyugton. Mondom: én most elme-
gyek, de estére visszajövök, fontos dolgom 
van. […] (Az orvos kétségbeesetten topogott, 
látva, nincs az a hatalom, ami visszatarthatott 
volna.) Ültömben már épp ki akartam húzni a 
karomból valami csôfélét, amikor a gyenge-
ségtôl visszahanyatlottam a párnára.” 

Kedvenc újpesti labdarúgóját, Göröcs 
Jánost a világ legnagyobb futballistájának tar-
totta, ahogyan a földkerekség legjobb csatár-
sorának a Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai II, 
Zámbó összetételû ötöst. Göröcsrôl írt tanul-
mányával „végigkilincselte” a sajtó sportro-
vatait, ám a dolgozatot végül az Élet és Iro-
dalom közölte. Ehhez kapcsolódik az egyik 
költô barátjához, Zelk Zoltánhoz fûzôdô aláb-
bi története. „Egy napon az »ÉS« szerkesztô-
ségében Zelk Zoltán sietett felém (ismervén 
Göröcs-cikkem kálváriáját), magához ölelt és 
végtelen együttérzéssel így szólott: »Szeretem 
az Újpestet, Göröcsöt és téged.« Ez oly jól-
esett, mint egy szerelmi vallomás.” Az emlék 
hatására született meg késôbb Simonyi Verses 
levél Zelk Zoltánnak címû költeménye.

„Zoltán, drága! ott a túlsó Világon
halld meg hangom arról, hogy volt valaha
Új  pest. Megyeri út, tizenhárom…
s hogy volt olyan tíz esztendô, amikor
egyfolytában nekünk »állt ott a zászló«
öt LILA NEVET lobogván:
Fazekas Göröcs Bene Dunai II. Zámbó!
Zoltán! szerelmetes Bátyám!
én most ezt csupán azért mondom el Néked,
hogy tudjad: szeretem az Újpestet, Göröcsöt 
és Téged!”

*

Simonyi Imrét Gyula városa 1991-ben 
díszpolgárrá avatta, a településen szavalóver -
seny, emlékszoba és szobor is ôrzi az emlékét. 
Szülôhelyén, Simonyifalván emlékház és álta-
lános iskola viseli a nevét. Így alábbi gondola-
tának csak a második felével érthetünk egyet: 
„Elképzelhetô, hogy költôi rangom mind-
örökké homályban marad, de amíg éltem, én 
voltam a legnagyobb Újpest-drukker”.  �
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Az Újpest 1970-es csapata. Az alsó sorban balról Zámbó, 
Bene, Dunai II. és Göröcs, fent az ötödik Fazekas
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Az 1980-as években Újpestet 
a fôváros központjával össze-
kötô Váci úti felszíni és az 
útburkolat alatt sínen futó 
jármûvei közel egy évtized 

alatt váltották egymást. A metróépítés átme-
neti idôszakában a vaskerekûeket autóbusz-
járat helyettesítette, a 3V, vagy ahogy akkori-
ban a BKV-s szakzsargonban emlegették, a 
„sárgatáblás citrompótló”.

A metró Kôbánya-Kispesttôl az Él -
munkás (ma: Lehel) térig vezetô szakaszának 
építésekor nem vezették tovább a Váci úton a 
Nyugati pályaudvarig döcögô villamosokat. 
1981. április 1-jétôl a Fóti út felôl érkezô 
3-asok és a rákospalotai 55-ösök Újpest irá-
nyából csak az Árpád hídig jártak. Innen a 
Szent István körútig a 3V jelû villamospótló 
autóbuszjárat vitte tovább az utasokat, amely 
elsôként a Dráva utcánál hagyta el a Váci úti 
munkaterületet, és a Szent István körútig a 
Visegrádi, vissza a Hegedûs Gyula utcán köz-
lekedett. Útvonala több ízben változott. 
Az építkezés északi irányú terjeszkedésével, a 
többi itt futó autóbuszjárattal együtt ez a 
pótló is a párhuzamos mellékutcákba kény-
szerült. A metró Élmunkás térig történô  
meghosszabbításával – 1981. december 31-tôl 
– a járat elkerülte a Szent István körúti vissza-
fordulási helyét, új végállomása a mai Lehel 
téren, a 3-as metró frissen átadott végpont-
jánál létesült. 

A Váci úti építési terület ezután még 
északabbra tolódott: folytatódott az Árpád 
hídig terjedô metrószakasz építése, és követ-
kezett az Újpest felé tartó rész kivitelezése,  
ami a Váci út villamosközlekedésének teljes 
felszámolását eredményezte: 1982. május 
3-tól megszûnt a 3-as és az 55-ös. A 3V autó-
buszjárat ezután vette át teljesen a korábbi 
villamosjáratok utasait, és vált – egyelôre kis-
mértékben – újpestivé, mivel az Élmunkás 
tértôl az Árpád út torkolatáig, pontosabban a 
József Attila utcáig járt. November 1-jétôl 
1983 augusztusának közepéig a József Attila 

utcai csatornaépítés miatt az útvonal átme-
netileg tovább hosszabbodott a Váci úton, és a 
járat a Megyeri út torkolatánál fordult vissza. 
Az Árpád úttól kifelé ekkor még a 10-es villa-
mossal is lehetett utazni. 1984. november 6-ra 
elkészült a metró legújabb szakasza az Árpád 
hídig, ahol a 3V földalattihoz csatlakozó új 
végállomását kilakították. Kezdetben többször 
módosult angyalföldi útvonala, ugyanúgy, 
mint a Szilágyi utcáig járó 43-as, illetve a 
munkanapi csúcsidôben a Petôfi laktanyához 
közlekedô piros, azaz gyors 43-as, vagy rész-
ben a Moszkva (ma: Széll Kálmán) tér–Szilágyi 
utca közötti gyors 84-es buszoké. 

1985. május 31-én megszûnt az újpesti 
Árpád és Váci út 10-es villamosjárata, a 43-as 
busszal együtt. Másnap, június 1-jén a 43-as 
teljes útvonalát a 3V „vette át”, amely ezután 
az Árpád hídtól a Rákospalota–Újpest vasútál-
lomásig, a Szilágyi utcai végállomásig közle-
kedett. E változás oka a Váci és Árpád úti vil-
lamosok megszûntetésében keresendô, ugyan-
is ez idôben még külön volt autóbusz, illetve 
villamos viteldíj, differenciálva az ár/érték 
arányt. Mivel az autóbusz gyorsabb és menet-
ideje rövidebb  kötöttpályás társaihoz képest, 
a különbséget a magasabb tarifával ellen-
súlyozták. Azonban – a villamos nélkül maradt 

KRIZSÁN SÁNDOR

3V, a metróépítés autóbuszjárata
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Egy V3-as táblás villamospótló a Victor Hugo és Hegedûs 
Gyu la utcák sarkán (Forrás: Egy úton a tömegközlekedési 
jármûvekkel. FKBT kiadvány)
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útvonalon – az olcsóbb viteldíjjal történô uta-
zási lehetôséget biztosítani kellett, erre pedig 
a „villamospótló” elnevezésû busz járat volt 
hivatott. Meg kell jegyezzük, hogy a 3V  csak 
részben pótolta az egykor Váci úton futó 3-as 
villamost, a buszjárat Árpád úti szakaszán az 
utolsónak felszámolt 10-es helyett járt, de 
leginkább a Váci út–Árpád út irányú 55-ös vil-
lamos vonalát követte. 

A 3V végállomásai 1990 végéig már 
nem változtak, útvonala azonban továbbra is 
az éppen aktuális metróépítési munkaterü-
letekhez igazodott. Árpád hídi végpontjától a 
Váci úttal párhuzamos Teve, visszafelé Vágó 
Béla (ma: Lomb) utcákon kerülték el az újab-
ban lezárt területet, s ahogy a Váci utat észak 
felé mindinkább birtokba vették a földmunka-
gépek, úgy szorultak az autóbuszok is mind 
hosszabb szakaszon a Vágó Béla és a Madarász 
Viktor utcába, s idôrôl-idôre mindig más és 
más keresztutcákon át érték el Váci úti vona-
lukat. A 3V buszai az Árpád hídi végpontot 
1985 szeptemberétôl a Vágó Béla utca felôl a 
Petneházy utca–Teve utca–Róbert Károly 
körút irányban közelítették meg, majd Újpest 
felé a Váci út–Petneházy utca–Vágó Béla 
utca–Madarász Viktor utca vonalon haladtak. 
Az 1986. augusztus 28-án életbe lépett változ-
tatással állandósult útiránya, mivel Újpestre a 
Madarász Viktor utcából a Szobor utcán 
keresztül értek ki a Váci útra, visszafelé pedig 
a Faludi utcán jutottak át a „sárgatáblás 
citrompótló” buszai az erre futó más járatok-
kal együtt. A Váci út építési munkálatainak 
elôrehaladtával 1990. július 1-jétôl az Újpest 
felôl jövô buszokat a Faludi utca helyett a 

Szekszárdi utcán át vezették a Madarász Vik-
tor utca felé. Angyalföldi útvonala a további-
akban nem változott. 

Újpesten a vasúti híd után az Árpád 
útra tért át, ahonnan 1986. június 24-ét 
követôen befordult a Temesvári utcába, majd 
a Berda József (vissza Kis Zsigmond, ma: 
Csányi László) utca–Aradi utca–Munkásotthon 
utca–Tito (ma: Rózsa) utca terelôúton ért 
vissza az Árpád útra. (A metróépítés folyama-
tát, benne a terelôút kialakítását, lapunk 2011. 
évi 2. számában mutattuk be.) Mivel a Szilágyi 
utca ekkor még egyirányú volt az Árpád út 
felé, végállomását az Árpád út felôl a felüljáró 
alá kanyarodva a Kiss János utcán és a Dózsa 
György (ma: Görgey Artúr) utcán keresztül 
közelítették meg a pótlóbuszok. A Szilágyi 
utcába fordulva leszállóhely mellé értek, és 
innen az úttesthez legközelebbi járdaszigetnél 
lévô felszállóhelyre álltak be. Pihenô idejükre 
a Kossuth utca felé kanyarodva jutottak el a 
végállomás tárolóterére, vagy a Szilágyi utca 
vasút felôli oldalán álltak félre.

Az Árpád híd irányába 20 perc volt a 
járat menetideje, és visszafelé is csak néhány 
perccel volt hosszabb. A 3V fontosságát jól 
tükrözi, hogy munkanapokon reggel 5 és 7 óra 
között 2-4, 7 és 8 között 3-5 percenként kö -
vették egymást az itt futó Ikarus 280 típusú 
csuklósok, délután 14 és 17 óra között is 3-4 
percenként jártak a buszok. A – mai szemmel 
nézve igen sûrû, akkor természetesnek ható – 
követési idôt csúcsidôben 18, napközben 10 
autóbusz biztosította. Munkaszüneti napokon 
7 jármû állt szolgálatban, amelyek 9-12 per-
cenként közlekedtek. Az autóbuszok elöl és 
hátul sárga alapon fekete „Villamospótló V 
járat” feliratú táblát viseltek, oldalt a szokásos 
fehér alapszínû „Árpád híd 3V Újpest, Szilá-
gyi utca” szövegû táblák jelezték az útirányt. 
Az Árpád úton futó viszonylatok közül e járat 
kisméretû, fehér alapú megállóhelyi tábláit 
cserélték le utoljára világoskék alapszínû, 
részletesebb menetrendi adatokat tartalmazó 
táblákra, majd 1990 jú  lius elejétôl ez utóbbiak 
helyett, hogy érzékelhetôbb legyen a villamos-
pótló funkciója, sárga alapon sötétkék feliratú 
táblákkal látták el a megállókat.

Talán a kedves olvasó is emlékszik még 
arra, hogy a 3V aktív újpesti léte során volt 
egy buszvezetô, aki egyfolytában beszélt 
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A 3V felszállóhelye a Szilágyi utcai végállomáson a BX 
52-48 rendszámú Ikarussal 1990 nyarán (Fotó: Krizsán 
Sándor)
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menet közben a mikrofonjába. Az aktuális 
megállóhelyek bemondása mellett különféle 
érdekes sztorikkal, várostörténeti ismertetôk-
kel szórakoztatta a „citrompótló” utasait. Ôt 
és a BU 08-64-es rendszámú csuklós Ikarusát 
már messzirôl fel lehetett ismerni lassú tem-
pójáról, mivel maximum 40 km/órás sebes-
séggel haladt, talán hogy ki ne zökkenjen a 
sofôr az utasainak szánt gondolataiból. Kará-
csonyi idôszakban a megállóhelyre érkezô 
08-64-es szélvédôjének alsó felében táblát lát-
hattak a busz felszálló utasai, amelyen szeretet-
tel kö  szönti ôket az ünnepek alkalmából. 
A hangulatot fokozta egy kis világító kará-
csonyfa is. E sorok írója többek között Petôfi 
és Arany levelezésérôl hallott e vezetôtôl ko -
molyabb esz  mefuttatást, azonban vicces törté-
netek sem maradtak el részérôl. Egy ízben a 
Munkásotthon utcából az Aradi utcába ka -
nyarodva, az akkori BUBÍV bútorgyár elôtt 
egy hölgyrôl mesélt, akire saját bevallása 
szerint sokszor jólesett gondolnia, sôt, mint 
mondta, ha fáradt volt, nagyon szeretett volna 
rajta feküdni. „A hölgyet úgy hívták: Madame 
Récamier.” Természetesen mi, utasok mo -
sollyal, nevetéssel köszöntük meg a hangula-
tos sztorikat, amelyben csak 1989 novembe-
réig volt részünk, mikor is a 08-64-es buszt 
selejtezték, a „mesélô sofôr” pedig nyugdíjba 
vonult. 

Egy másik érdekes jármûvet is megem-
lítünk: a BY 62-48 (utóbb BPO-845) rendszá-
mon futó csuklósba a 3V-n töltött pályafutása 
alatt egy villamos pályacsengôt szereltek. 
Többen meglepôdtünk, amikor a 3V-n szol-
gálatot teljesítve a sofôr megszólaltatta a Te -
mesvári utcában, ahol a villamos már a közel-
ben sem volt. Állandó vezetôje, a busz eme 

„képességét” még a 2000-es években is ki -
használta, amikor veszély alkalmával dudálás 
helyett inkább „lecsengette” az autósokat a 
196-os járaton, ahol akkoriban szinte állan-
dóan szolgálatban állt.

A ’80-as évek második felében a „sárga-
táblás citrompótló” jármûparkját az Óbuda 
ga rázs állományához tartozó Ikarus 280-as 
csuklósok alkották. (Kivételes alkalomnak szá-
mított, ha a 120-as vonalról helyettesítôként 
egy akkor új, Ikarus 415-ös szóló autóbusz is 
felbukkant 3V táblával.) Érdekességképpen 
meg említjük, hogy néhány, a 3V-n egykor 
napi szinten közlekedô autóbusz átrendszá-
moz va és többször felújítva 2020 decembe-
rében is forgalomban van: a BX 71-25 (BPI-
830), a BY 62-40 (BPO-837), a BY 76-52 
(BPO-880) és a BY 76-53 (BPO-881) rend-
számú csuklósokkal Újpesten is utazhatunk a 
20E viszonylaton, vagy a 30-30A-230-as járat-
család valamelyik tagján. A 20E a Rózsa utcá-
ban érinti az egykori „citrompótló” Árpád 
út és Munkásotthon utca közötti rövid szaka-
szát, ahol több mint három évtizede is rend-
szeresen áthaladtak 3V-ként.

1990 végére elkészült a metró Újpest-
központig kiépített szakasza. Az építkezés be   -
fe    jeztével járatunkra nem volt többé szükség. 
Utolsó forgalmi napja a metró december 14-i, 
pénteki hivatalos felavatásának idejére esett, 
amikor késô estig járt a 3V. Másnap, decem-
ber 15-én – éppen harminc éve – a metró vette 
át a „sárgatáblás citrompótló” feladatát. �

Pihenô 3V a Szilágyi utcában 1990 nyarán (BY 62-60) 
(Fotó: Krizsán Sándor)

Szilágyi utcai végállomás a 3V egyik állandó szereplôjével, a 
BU 08-65-össel (Fotó: Krizsán Sándor)
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Az Újpesten és Rákospalotán 
egyaránt jól ismert ideggyó-
gyász szakorvos és kórház-
igaz gató, dr. Bálint Sándor 
1937-ben született. 1961-ben 

vette át diplomáját, és a Budapesti Orvos tu-
dományi Egyetem Budán mûködô speciális 
funkcionális neuropszichi átriai osztályán szer-
zett gyakorlatot. Négy évvel késôbb szakor-
vosi vizsgát tett elmegyógyászatból, majd 
1967-ben ideggyógyászatból. Ugyaneb ben az 
évben került az Árpád Kórház területén 
mûködô egyesített Újpesti Kórház Ideg gyó-
gyászatára. 1969-ben alorvossá nevezték ki. 
Két terület szakorvosaként szinte az összes 
klinikai osztály orvosi tanácsadója lett.

Az újpesti kórházak, majd a szakrende lô 
összevonása további feladatokat je  len tettek 
számára; ezek közé tartozott a bal eseti sebé-
szeti osztály létesítése is. Dr. Bálint Sándor 
szakmai tudását és tapasztalatát a kór ház elsô-
sorban itt hasznosította. Ez a kü  lön leges em -
pátiát igénylô munka hamarosan széles körû 
ismertséget eredményezett számá ra. Az 1970-

es évek végén kezdôdô úgyneve zett „integrá-
ció” eredményeként Újpest és Rá   kos palota 
összes egészségügyi intézményét összevonták. 
Ennek kapcsán Bálint fôorvos szer  vezte a szak-
 rendelôi és a kórházi munka koor dinálá sát, és 
személyesen is részt vett osztálya és az új  pes ti 
és a rákospalotai szakrendelés ellátásában.

Élen járt a gerincbetegségek és a súlyos 
agyi érkatasztrófák pontos diagnosztizálásában 
és a kezelésükhöz szükséges radiológiai és 
ideg  sebészeti feltételek megteremtésében. 
Szak  mai feladatainak megtartása mellett ellát-
ta a Városi Kórház igazgatói teendôit, majd 
1982-tôl a rákospalotai szakrendelô igazgatója 
lett. Mi  vel korábbi osztályával vé  gig megtar-
totta szakmai kapcsolatát, 1990 után is részt 
vett a fek vôbeteg-ellátásban is, ek  kor már a 
XV. ke  rület Egészségügyi Intéz ményének és 
a Pol gár mesteri Hivatal Egész ségügyi Iro dá-
jának vezetôjeként. Pályáján mindvégig meg-
ôrizte barátságos stílusát, humanizmusát. Fo -
lya matosan képezte magát, nyitott maradt a 
korszerû eljárások alkalmazására. Bár koráb-
ban is számos szakmai elismerésben részesült, 
de a XV. kerülettôl 1988-ban kapott Kerület 
Jövô jéért és a 2006-ban elnyert díszpolgári 
címre volt a legbüszkébb. Munkássága elis-
meré seként a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdem kereszt kitüntetést is magkapta. 

Dr. Bálint Sándor pályáját nagyban se -
gí tette szeretett felesége, dr. Török Ibolya, aki 
a Semmelweis Egyetem bôrgyógyász pro-
fesszora volt. Felesége korai halála rendkívül 
megviselte, és a munkájában kereste a meg-
nyugvását. Gyakorlatilag sosem hagyta abba a 
gyógyítást. 2010 februárjában munkába menet 
lett rosszul, a mentôk korábbi munkahelyének 
intenzív osz tályára szállították, ahol hetekig 
küzdöttek az életéért, sajnos ered ménytelenül. 
Búcsúztatásán egyik régi kollégája így em  lé-
kezett rá: „[…] Tôle nem csak hivatás tudatot, 
hanem a betegek szeretetét, tiszteletét és 
emberséget lehetett tanulni”.  �

DR. HOLLÓSI ANTAL

Dr. Bálint Sándor,
aki sosem hagyta abba a gyógyítást
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Dr. Bálint Sándor ideggyógyász szakorvos, kórházigazgató



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2020. december
XXVII. évfolyam 4. szám 23

SIMONYI IMRE

Márai meg Zsengellér (részletek)

Negyvenhét ôszeleje volt, ta -
lán szeptemberkor. Szezon-
nyitás a Megyeri úton: Új-
pest–Ferencváros. H. úr 
egyik (valamelyik) Manciká-

val abban a belvárosi kocsmában ebédelt, 
melyben korábban Jóska úr (Tímár) vezette 
be az ifjú vidéki hírlapírót. Vasárnap volt és 
egy óra múlott, amikor H. úr, Mancika olda-
lán az utcára lépett: Újpest felé meendôen. 
Az utca túlsó oldalán, a Belvárosi Színház 
ma  gasságában Bajor Gizi meg Lola-asszony, 
mögöttük Márai meg egy idegen úr… H. úr 
(az innensô oldalon) tisztelgôen és elfogó-
dottan meghajolt a túloldal irányába. Lola- 
asszony biccentett s talán (bátorítóan) mo-
solygott. Márai elôbb némi tanácstalansággal 
szemlélte az innensô oldali félszeg meghaj-
lást, majd valami enyhület a tekintetben: ja 
per sze! – mondta a tekintet – ja, persze, az 
Augustban… akkor… valamikor… ja persze! 
És megemelte jobb karját: hát persze… – És 
haladtak tovább.

H. úr megilletôdötten állott s nézett 
utá nuk. S honvágyat érzett az August iránt.

Mancika pedig hülyén bámult: – Hát 
ezek meg kik?

H. úr mellékesen felelt, visszafelé bal 
vál la felett: – Zsengellér barátai, szívem. – H. 
úr életében akkor látta elôször civilben Bajor 
Gi zit. Ezt tudta. Csak azt nem tudta, hogy ek-
kor látta utolszor Márait. […]  

A meccs délután Újpesten rosszul in-
dult: gólt lôtt a Ferencváros, Zsengellér 
ôdön gött a pályán negyed órán át. Ez volt a 
bú  csúmeccse, másnap indult Olaszországba. 
Rómába szerzôdött. H. úr egyik bizalmasa ott 
a tribünön fülébe súgta: Ábel be van rúgva, 
egész éjszaka ittak a Misával… Aztán Ábel úgy 
húsz perc múlván kezdett odafigyelni. Egészen 
addig figyelt, míg az Újpest öt gólt lôtt, arra az 
egy kapottra.  Az ötbôl hármat az elsômecs-
cses Bódis-fiú rúgott, akit elôzô héten hoztak 
fel Kaposvárról. Ezt a Bódis-gyereket igazán 
kedvtelve ugratta ki Zsengellér. A negyedik 
gól után Mancika ezt kérdezte H. úrtól: – Az a 
magas elegáns meg ki volt? 

H. úr tanácstalanul nézett Mancikára. – 
Négy-egy szívem, ha nem tudná. […]

A meccs végén H. úr kezet nyújtott az 
öltözô felé baktató Zsengellérnek. Meg Szusza 
Ferinek is. […] Az évek pedig múltak. Az a 
vasárnap bizony, hogy nem egyszer eszébe ju-
tott H. úrnak. S ami errôl a vasárnapról eszébe 
jutott, az bizony a szívébe nyilallt. – Jó fájás 
ez – hitte ilyenkor H. úr. Igen, ez jó fájás.  
Amikor eszébe jutott az a vasárnap, melyben 
utolszor látta Márait meg Zsengellért.*  �

*Simonyi Imre: Ember Gedeon jegyzeteibôl. 
Bé  késcsaba, Új Auróra, 1989. 90-91. oldal.

Márai Sándor Zsengellér Gyula Simonyi Imre
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A tankerület fogalmát néhány 
éve ismerte meg újra a magyar 
közvélemény. A dualizmus 
ko  ri Magyarországon is tanke-
rületek alá rendezôdött a ma -

gyar közoktatás rendszere, a 18 területi egy-
ség egyikének, a Pest Környéki Tankerületnek 
az élén, egy évtizeden át Gaál Mózes állt. 
Ebben a pozíciójában irányította felettes ha -
tóságként Újpest állami közoktatási intézmé-
nyeit is. 

Gaál Mózes 1863 augusztusában szüle-
tett a székelyföldi Baróton. Édesapja, Gaál 
Jó  zsef, a szintén székely Pál Erzsébetet vezette 
oltárhoz. A katolikus család fia Nagyszeben 
gim náziumában tanult. Bölcsészeti tanulmá-
nya it a Budapesti Tudományegyetemen végez-
te, magyar–latin szakos tanári végzettséget 
szer  zett. Már fiatal korában foglalkozott új -
ság írással, az Ország–Világ címû ismeretter-
jesztô, szépirodalmi képes hetilap lapszer-
kesztôje volt.

1889-ben Pozsonyban kapott helyette-
sítô, majd kinevezett állást a gimnáziumban. 
A fiatal tanár a korábbi koronázóvárosban 
egzisz tenciát teremtett magának. Felesége, 

Pul  kovszky Gizella 1894-ben adott életet 
Mó zes nevû fiúknak, aki idôvel ismert ifjú -
sági íróvá vált. 

A millenniumot követôen már újra Bu -
dapesten élt, a Lovag utcai gimnázium taná-
raként dolgozott. Folytatta újságírói tevékeny-
ségét, a Tanulók lapja címû ifjúsági folyóiratot 
szerkesztette. Regényei és színpadi mûvei is 
szü  lettek (Kujak András keleti utazása. Az if -
júság számára. Budapest, 1888.; Lucza napján, 
vígjáték, 1888.), amelyek országosan ismertté 
tették a nevét. Benedek Elek nyomdokain ha -
ladva Az én újságom címû gyermeklap szer-
kesztôségét vezette. 

1911-ben kapta azt a feladatát, ami a 
mai napig fenntartja hírnevét. Megalapította 
a tisztviselôtelepi gimnáziumot, amelynek 
el  sô igazgatója lett. A Városliget peremén ki -
épült negyedet a Budapesti Tisztviselôk Ház-
építô Egyesülete hozta létre. A kis kertes há -
zak övezetében kevésbé tehetôs családok lak-
tak. Az ô gyermekeik képzésének helyszíne 
lett az elsô munkásgimnázium.  

Gaál Mózes maga verbuválta a tanári 
kart is. Újpestrôl, a Magyar Királyi Állami 
Fô  gimnáziumból csábította át Babits Mihályt, 
a fiatal tanárt. Évtizedekkel késôbb a poeta 
doc tus felesége, Török Sophie így írt errôl: 
„Babits Mihálytól hallottam, hogy mikor 
Gaal Mózes mint fiatal vidéki tanárt maga 
mel lé hozta ôt a fôvárosba, a megismerkedés-
nél örömmel emlékezett, hogy Gaal Mózes 
egyik regénye ifjúkorának legkedvesebb olvas-
mánya volt. – Hát, fiam, azt nem én írtam, 
hanem Benedek Elek – mondta Mózsi bácsi 
helyreigazítóan, de minden harag nélkül. Az 
eset legkevésbé sem zavarta jóindulatát a fiatal 
költôtanárral szemben, akit szárnya alá vett. 
A háború nehéz éveiben atyai szeretettel s fér-
fias bátorsággal állt ki pártfogoltjáért üldö-
zések és intrikák rossz viharai közt. Akit ô 
sze  re tett, úgy szerette bölcsen, s rendít hetet-
lenül, mint gyermekét”.

A tisztviselôtelepi állami gimnázium 
ne  héz idôszakot élt meg az elsô világháború 

HIRMANN LÁSZLÓ

Gaál Mózes

24 Híres újpestiek
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alatt. Számos diákja és tanára harcolt, és esett 
el a frontokon. A vereséget követô román 
megszállás alatt pedig idegen katonák dúlták 
fel a tantermeket. 

Gaál Mózes a nagy háborút követôen 
kapta legfontosabb szakmai megbízatását. 
Gim  náziumi igazgatói feladatkörének megtar-
tása mellett a már említett Pest Környéki 
Tan  kerület vezetôje lett. 1919-tôl 1928-ig töl-
tötte be ezt a fontos tisztséget. Munkája akadt 
Újpesten is elég. A határon túlról áramló 
me ne külteket szükséglakásokban kellett elhe-
lyezni. Öt elemi iskolájában tizenegy tanter-
met szabadíttatott fel erre a célra. 

Hivatali idejéhez számos siker köthetô. 
Az újpesti állami gimnázium 1920-ban az ô 
tá mogatásával vette fel Könyves Kálmán 
ne vét. Öt évvel késôbb a néhány évig szükség-
épületben mûködô leánygimnázium beköl tö-
zött a Ferenc József téri elemi iskola kétszintes 
épületébe. 1926-ban Gaál Mózes kezdemé-
nyezésére került sor a ma Kanizsai Dorottya 
nevét viselô iskola emeletráépítésére. Javaslatát 
Újpest akkori képviselôtestülete is támogatta, 
hiszen 100 000 aranykoronát szavazott meg az 
épületbôvítés költségeinek fedezésére. 

1918-ban Gaál Mózes magánélete meg-
rendült. Meghalt a felesége, és ô azt köve tôen 
magányosan élt 1926-ig, amikor feleségül vet-
te a nála huszonnyolc évvel fiatalabb So nego 
Margitot. De a tragédiák sora nem sza  kadt 
meg. 1929-ben fia, ifj. Gaál Mózes a sikeres 
író, harmincöt éves korában szívelégtelenség-
ben meghalt. Megint csak Török Sophie-t 
idézzük: „S milyen tragikus nagyapa volt Gaal 
Mózes, ahogy élete alkonyán egye dül maradt, 
sorban temetve el kedveseit, feleségét, egyet-
len fiát, s félév mulva az utolsó leg kedvesebbet 
is, kicsi unokáját, kinek fény ké peivel volt 
tömve zsebe, s lényével egész szíve”.

Munkássága azonban nem szakadt 
meg. A nagy háború után egy évtizeden át az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület elnöke 
volt, az Ország–Világ szerkesztôi feladatait 
egészen haláláig ellátta. Mûvei ott sorakoztak 
a könyvesboltok polcain: A jövô iskolája (Bp., 
1909); Kenyér és becsület. Regény a felserdült 
ifjúság számára. (2. kiad., Budapest, Franklin, 
1908.; 3. kiad., Budapest, Franklin, 1913). 

Ma úgy fogalmaznánk, hogy Gaál Mó -
zes reformpedagógus volt. És valóban, hiszen 

a legkorszerûbb gyermeklélektani mûveket is 
ismerte, hitt a tanítás-tanulás jellemformáló 
ere jében. Számos idézet maradt fenn tôle, 
e  zek egyike: „Nem elég egy nemzetnek, ha 
vi  téz, bizony elvész, ha tudomány nélkül 
való”. 

Babits Mihály felesége az idôs iskola-
igazgató halálhírét hallva így írt: „A tavaly-
elôtti nyarat még itt töltötte Esztergomban. 
Sze retett idejönni, ahova eddig is eljárt min-
den évben hivatalosan, a vizsgák idején. Sokat 
ült a strand sétányán, nézve a fürdôzôk vídám-
ságát, vagy a fôtérre nézô kávéházban uzson-
nakávé mellett, ismerôs tanárok közt, akikkel 
még annyi mindenrôl tudott beszélgetni a 
sö   tétedô, foszló világban. A tanárok közt ott-
hon érezte magát, ô maga is tanár volt, azaz 
nevelô, s a tanárok számos anekdotát tudnak 
nevelô bölcsességérôl. Itt mesélik, hogy mikor 
Mózsi bácsi egyszer egy tanterembe lépett, 
egyik gyerek éppen a sarokban térdelt. Miért 
térdel ez a gyerek? – kérdi. - Mert nem figyelt 
– felelték. Na és most figyel? – kérdezte Mózsi 
bácsi szelíd és bölcs iróniával, mert szívében 
több pedagógiai tudás lakott, mint sok régi és 
új elméletekben”.

Gaál Mózes 1936-ban hunyt el. A Fiu-
mei úti sírkertben temették el, de emléke 
fenn maradt. A Nyugat 1936. évi 8. számában 
ezt olvashatjuk: „Neve nemcsak a legjobb ifjú-
sági írót és a kíváló pedagógust jelenti. Amivel 
leginkább kivált és különbözött az emberek-
tôl, a varázs, egyéniségében rejlett. A szere-
tetreméltóság utánozhatatlan tudományát 
bir  ta, ahol megjelent, az arcok felderültek, s 
pár percre legalább mindenki merített ma -
gának is abból a szelíd, meleg mosolyból, mely 
Mózsi bácsi arcán oly otthonos volt. Sohsem 
hallottam, hogy valaki haragudott volna rá, 
soh sem hallottam róla egyetlen rossz szót, 
ilyen embert többet nem ismerek”. – írta 
Török Sophie.

Gaál Mózes nevét utca viseli Budapest 
VIII. kerületében, ahol a Józsefvárosi Önkor-
mányzat és egykori iskolájának késôbbi növen-
dékei emléktáblát is állíttattak tiszteletére. 

Szülôvárosában, Baróton 1990-ben jött 
létre a nevét viselô helyi Közmûvelôdési 
Egye  sület. Négy évvel késôbb a településen 
fel avatták a mellszobrát. A baróti általános 
iskola is az ô nevét viseli.

25Híres újpestiek
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A Tisztviselôtelep a XX. 
század elején épült fel a ko -
rábban lóvásártérként és ka -
tonai gyakorlóterepként hasz-
nált egykori kisrákosi kert 

helyén. A kispolgári környezetben épült 
házakban élô családok iskolát kerestek gyer-
mekeiknek. Számukra alapították meg 1907-
ben – Újpest várossá válásának évében –, az 
állami fôgimnáziumot. A fôváros 2095 négy -
szögölnyi telket ingyen adott át erre a célra. 
Az épület tervezôje Kôrössy Albert Kálmán 
építész volt, aki a terézvárosi Kölcsey Ferenc 
Gimnázium épületének megálmodásával már 
bizonyította felkészültségét. Az új iskola ter-
veit a kései magyaros szecesszió formanyel-
vével vetette papírra. A sgrafitto díszítéssel, 
pártázatokkal ékes épület ámulatba ejtette a 
kortársakat. „Október végén állott az épület, 
tetô alá került […] díszes homlokzatával 
szépen, fiatalosan néz a Népligetre, melynek 
lombos fái közül úgy hat a szemlélôre, miként 
ha tündérkastély volna” – írta a korabeli sajtó. 
Így ragadt rá a név: Tündérpalota. A H alap-
rajzú épület elôtt virágoskert, kovácsoltvas 
kapu és kerítés fogadta a tanu lókat, odabent 
pedig reprezentatív lépcsô  ház, 500 fôs dísz-

terem, rajzkabinet és tanmûhe lyek szolgálták 
az oktatás ügyét. Gaál Mózes, az oktatási mi -
nisztérium megbízásából – az iskolaépület 
tervezôjével együtt – nyugat-európai tanul-
mányútra indult, hogy célirányosan térké-
pezze fel a korszerû oktatási intézményeket. 
A tisztviselôtelepi gimnázium, korának leg-
jobban felszerelt közoktatási intézménye lett. 
Tanmûhelyekkel, oktatási eszközökkel felsze-
relt tantermekkel, széles, világos folyosókkal, 
korszerû mosdókkal. Az iskola falai között 
meg jelent a szociális gondolkodásmód is, ami 
abban öltött testet, hogy a rászoruló, és ma -
gukat a tanulmányok terén kitüntetô tanulók 
együtt étkeztek a tantestület tagjaival. 1921-
ben az iskola felvette Széchenyi István nevét, 
de három év múlva már társbérlôt kellett 
fogadnia, mivel a Magyar Nemzeti Múzeum 
néprajzi gyûjteménye is az épületbe költözött. 
Az eredetileg három évre tervezett állapot 
1975-ig maradt fenn. A második világháborút 
követôen nyomdaipari, majd gépíró szakiskola 
mûkö dött a falak között. Az épület állaga erô-
sen leromlott, a felújítására 2013-ban került 
sor. Ma az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum otthona a Könyves Kálmán körút 
40. szám alatti impozáns épület.  �

Kitekintés26
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Dr. Somos András ügyvéd, az 
Újpesti Közmûvelôdési Kör 
egyik alapítója, az UTE elnök-
ségi tagja. Élete szinte minden 
tekintetben Újpesthez köti, 

mun  kásságát, példamutató személyiségét szá-
mos rangos kitüntetés – Eötvös Károly díj, 
Újpest díszpolgára, ELTE Pro Facultate díj 
és a Magyar Köztársasági Érdemérem Lovag-
keresztje – adományozásával ismerték el.

– Édesapját, dr. Somos Sándort tevékeny-
sége elismeréséül Ad Honorem Újpest 1840–1990 
díj jal tüntették ki. A családi legendáriumból ki -
derül mikor költöztek felmenôi Újpestre?

– Édesapám 1990. május 28-án, életé-
nek 85. születésnapjára készítette el a „Család-
történet” címû írását. Az 1700-as évek végén a 
család Bukovinából került Magyarországra. 
Az ôsök szinte valamennyien kékfestôk vol tak. 
Apai nagyapám valamiért szakított a hagyo-
mánnyal; 16 éves korában szabósegéd lett és 
három évet töltött a szakmában. Ugyan akkor 
jó megjelenésének és kitûnô beszélôké pes sé-
gé nek köszönhetôen ügynökként kereste a 
ke  nyerét a VII. kerületnek ún. „chicagói” 
körzetében. Délutánjait egy kávé mellett a 
Chi  cago Kávéházban töltötte. Itt ismerkedett 
meg nagyanyámmal, aki délutánonként ebben 
a kávéházban kártyázott, nagyapám pedig 
ki bi celt neki. 1904-ben kötöttek házasságot. 
Nagyapám a VI. kerületi Szondi utcában nyi-
tott férfiruha-üzletet. A mellékutcában lévô 
üzlet nem ment jól. Ekkor támadt az ötletük, 
hogy Újpesten kellene megélhetési lehetôsé-
get keresni. Nagyapám férfiruha-kereskedô 
lett, termékeit árulta a helyi piacon is, ugyan-
akkor visszatért eredeti szabó szakmájához. 

1914-ben behívták katonának, az orosz 
harctérre került. Az ivangorodi visszavonulás 
alkalmával megsebesült, s mivel hosszú ideig 
feküdt a nagy hidegben, mindkét lábfejét am -
putálni kellett. 33 évesen, kétévi távollét után, 
100%-os hadirokkantként került haza. Harc-

téri tevékenységének elismeréseként magas 
kitüntetést kapott. Üz   le  tük már nem volt, 
nagyapám a raktár kész letét eladta és kis hadi-
rokkant nyugdíjból éltek 1917-ig, majd trafik 
engedélyért folyamodott. A VII. kerületi 
Hárs fa utca 10. alatti házban kapott engedélyt 
bolt nyitására. 10 évvel késôbb, a gaz dasági 
világ válság idején felhagyott a dohányárusí-
tással, visszatért Új  pestre a férfiruha szakmá-
ba. Elôbb a Templom utcában, majd az Árpád 
út és Aradi utca sarkán nyitott üzletet.

– Édesapja már újpesti gyerek volt…
– Igen, 1905-ben Újpesten született. 

Itt járt óvodába, elemi iskolába, majd a mai 
Köny  ves Kálmán Gimnázium tanulója lett, 
ké  sôbb tanulmányait Budapesten, a Madách 
Imre Gimnáziumban folytatta és ott is érett-
ségizett. Osztálytársának és barátjának húgát 
vette feleségül. Ô lett az édesanyám.

Édesapám az érettségit követôen, bará-
 tai rábeszélésére jelentkezett a jogi egyetemre. 
1925-tôl „mezei jogász” volt, aki az egyetemi 
elôadásokat nemigen látogatta, mert tanulmá-
nyai mellett munkát vállalt. Eleinte tisztvise-
lô ként, majd harmadéves jogász korától kezd-
ve ügyvédi irodában helyezkedett el alkalma-
zottként. 1930-ban szerezte meg jogi diplo-

SZÖLLÔ SY MARIANNE

Újpesten maradtam,
ragaszkodtam ehhez a városrészhez…
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máját. Ügyvédjelöltként Aradi Béla és Engel 
Márton irodájába (István út 22.) került. 1934 
végén sikerrel letette az ügyvédi vizsgát, és a 
kö  vetkezô év elején megnyitotta iro dáját. 
Szüleim 1935-ben házasodtak össze és meg-
vásárolták a Tél utca és a Katona József ut  ca 
sarkán lévô házat, ahol egyébként apai nagy-
szüleim is laktak. Az ingatlan üres sarok ré-
szében építettek egy háromszobás komfortos 
la  kást. Apám munkája mellett a helyi köz-
életben is szerepet vállalt, többek között az 
Újpesti Jó  szív Gyermekbarát Egyesület vá -
laszt  mányi tag ja, valamint a Pestvidéki Kama-
ra ügyésze volt.

– Bizonyára édesanyja biztosította az 
ügyvédi munkához szükséges családi hátteret. 

– A kor szokása szerint a háztartást ve -
zette. Sajnos 1936-ban állapotosan szívbelhár-
tya gyulladást kapott. Szanatóriumba került és 
terhességének hetedik hónapjában megszülte 
elsô fiúgyermeküket. Amíg súlyos betegségbôl 
lábadozott szüleinél, a kisfiút az Újpesti Ste-
fánia Egyesület bölcsôdéjében helyezték el. 
Az inté zetet influenzajárvány sújtotta, a cse-
cse mô há  rom hónapos korában elhunyt. Édes-
anyám nak – betegségére való tekintettel – 
kezelôorvosa nem ajánlotta, hogy ismét gyer-
me ket szül jön, ô azonban kijelentette, ameny-
 nyiben nem lehet gyermeke, élni sem kíván.

Két évvel késôbb, 1939. február 14-én 
komoly orvosi ellenôrzés mellett születtem 
meg a Terápia Szanatóriumban. Akkor már 
élet ben volt a II. zsidótörvény, ami korlátozta 
a zsidó fel menôkkel rendelkezôk jogait is. 
Nagyapám, I. világháborús kitüntetése és ha -
dirokkantsága okán, elkerülte a deportálást. 
Édes apámat 1940-ben munkaszolgálatra hív-
ták be, onnan orosz hadifogságba került, majd 
megszökött. Ezt az idôszakot részben anyai 
nagy anyámék nál, a Dohány utcai csillagos 
ház   ban, a gettó ban, illetve Újpesten nagy-
apám nál bujkálva éltem át. 1945 tavaszán, 
több részre szakadt csa lá dunk, a csodával ha -
táros módon ismét egy másra talált. Az öröm 
elnyomott minden fájdalmat. 

– A súlyos megpróbáltatásokat végre némi 
nyugalom követte?

– Tél utcai lakásunk ügyvédi iroda nyi-
tá sára nem volt alkalmas. Szüleim olyan helyet 
kerestek, ami lakásnak és irodának is meg-
felelt. Így találtak rá az akkori Ferenc József 

(majd Április 4., ma Tanoda) tér 4. számú 
ház   ra, amely alkalmas volt lakhelynek és 
irodának is. Ma már panelház áll a helyén.

Ahogy édesapám visszaemlékezéseibôl 
tudom, praxisa jól indult. Erre az idôszakra 
már élén ken emlékszem. Nagyon sokszor –
nem tö  rôd ve az ügyvédi titoktartás elôírt sza-
bá lyai val – az íróasztal alá bújva hallgattam az 
ügyfeleivel folytatott beszélgetéseit. Arra is 
em  lék szem, az irodában többször megjelent 
Új  pest neves költôje, Berda József, aki édes-
apámat barátjának és egyben mecénásának 
tekintette. Mindig elhozta aktuálisan meg je-
lent, neki dedikált mûvét és átvette a könyv 
hivatalos árát meghaladó „tiszteletdíj”-at.

Egyéni sorsunk alakulásában újabb 
kor   szak kezdôdött, amikor 1948 végén, köz-
vet  lenül karácsony elôtt, édesanyám ismét 
szív  belhártya gyulladást kapott és december-
ben elhunyt. Édesapám, mindenekelôtt rám 
való tekintettel, második házasságot soha nem 
kötött. Apai nagymamám akkor már idôs, 
egyedülálló húgát, Margit nénit kérte meg, 
köl  tözzön hozzánk és vezesse háztartásunkat. 
Édesanyám „pótlásaként” napi rendszeresség-
gel látogatott meg éveken keresztül anyai 
nagybátyám, Mi  ki bácsi is, akit második apám-
ként szeret tem, és mint jogász is meghatáro-
zójává vált éle  temnek.

1949-ben megszûnt az egyéni ügyvéd-
kedés lehetôsége, megalakultak a mun ka-
közösségek. Édesapám ügyvédként nem 
kíván ta folytatni praxisát, vállalati jogta ná-
csosként helyezkedett el elôször Újpesten, 
majd az óbudai Goldberger gyár vezetô jog-
tanácsosa lett. 

– Diákkorában, a tanulás mellett hogyan 
teltek a hétköznapjai?

– Iskolai tanulmányaimat az Április 4. 
téri általános iskolában kezdtem, majd a tér 
má sik oldalán, a Könyves Kálmán Gimnázium 
tanulója lettem és ott is érettségiztem. A téren 
általános iskolásként és gimnazistaként aka-
ratlanul is sok tapasztalatot szereztem. Ebben 
a kö  zösségben mindenki egyenlô volt, egyedül 
a futballtudás jelentett „hierarchikus” sorren-
det. Kialakultak a már legendának is számító 
barátságok, amelyek – hála a sorsnak – a mai 
napig is fennállnak. Ezen a téren megismertük 
a snúrozást, a snóblizást, a pilinckázást és a 
tu  jázást, ami azt jelentette, hogy minimum 
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egy megállót a villamos ütközôjén ülve utaz-
tunk. Legfôbb szórakozásunk a téren a foci 
volt. Elsô idôszakban rongylabdával, majd 
késôbb már gu  milabdával. 

A Könyves Kálmán Gimnázium más 
vilá got jelentett. A középiskola ekkor már 
koe dukált osztályokat is indított (a mi legna-
gyobb örömünkre). A pedagógusok kö  zött 
kiemelkedô egyéniségek is oktattak, akik nem 
feleltek meg az akkori hatalom „ide o lógiai kö -
ve telményeinek” és „büntetés ként” kerültek 
Újpestre. Tôlük életre szóló tapasztalatokat, 
isme reteket és gon  dolatokat szereztünk. Ezek-
re az évekre nagy szeretettel gondolok vissza a 
mai napig. 1957-ben érettségiztem. A felvé-
teli vizsgát kö  vetôen az ELTE jogi karán 
tanultam tovább. 1962-ben ügyvéd jelöltként 
szereztem diplomát. 

– Milyen képek, emlékek jellemzik fiatal-
kora Újpestjét?

– Kisgyermek koromra visszagondolva 
élénken emlékszem a kisváros figuráira. A ház 
elôtt megálló jegesre, a drótos tó   tokra, a kö -
szö rûsökre, a szenet és fát szállító fuvarosokra, 
a pékekre és a gyermekkori élményt jelentô 
verk lisekre. Emlék szem a Tungsram strandra, 
a Tungira, amely nemcsak a fürdés lehetôsé-
gét biztosította, ha  nem olyan gyûjtôhelye volt 
az újpesti fiataloknak, ahol rendszeresen talál-
koztak. A strand egyik kismedencéjében fut-
balloztak (közülük néhányan az UTE országos 
hírû labdarúgó já vá váltak), haveri kapcsolatok 
és gyerekkori sze  relmek szövôdtek. 

Újpesten több mozi is üzemelt: a Cor-
so, a Tündér, a Petôfi, a Szabadság mozi, 
ame  lyet Hajdú Bandi bácsi jóvoltából a szegé-
nyebb sorsú gyerekek ingyen látogathattak. 
A filmvetítéseket „varieté mûsor” elôzte meg. 

Mûködtek a kisvárost jellemzô kocs-
mák, vendéglôk, cukrászdák: a Récsey, a Ha -
rang virág és a mindenki által ismert Korni-
desz, a maga által házilag készített legendás 
hírû fagy  laltjaival. Nagyhírû éttermek voltak. 
A Bru  novszky, a Megyeri Csárda, a Csalo-
gány, a Cékli, késôbb a Kakukk, a Piros Hetes 
és az UTE Baráti Körének az Árpád úton 
étteremmel rendelkezô klubhelyisége. 

Abban az idô ben szinte minden itt ta -
lálható gyárnak, üzemnek külön focicsapata 
volt. A Pamutban, a Cér  nában, a Vízmûvek-
nél, a Chinoinnál, a MAHART-nál és még 

szá mos helyen neveltek olyan gyermekeket, 
akik késôbb országosan ismert labdarúgóvá 
fejlôdtek.

A „fôvárosból” hazatérve, mindig külö-
nös érzés fogott el minket. Ha „dicsekedni” 
akar tunk, akkor a központban található város-
háza épületével kezdtük, a mû  vészi kivitelezésû 
és minden felekezetet jellemzô templomaival 
folytattuk, és Újpest legfôbb szimbólumával, a 
Víztoronnyal fejeztük be. A helyszínek közül 
fontos volt az Állami Áruház is. Az akkori vi -
szonyokhoz képest sokszínû áruválaszték jelle-
mez te, nekünk azonban azért vált jelentôssé, 
mert tipikus randevúhellyé vált. A szemben 
lévô sarkon a rétesbolt, a másikon a Meinl 
cseme geüzlet, és a harmadikon a Közért egé-
szí tette ki e központi teret.

– Sportszeretete közismert, már gyermek-
korából ered a kapcsolat? 

– Édesapám a hétvégéken mindig ma -
gával vitt a Megyeri úti stadionba, ahol gyer-
mekként csodáltam az akkor kiemelkedô telje-
sítményt nyújtó futballcsapatot. Már önma gá-
ban az is élményt jelentett számomra, ahogy a 
3-as villamossal utaztunk és elhaladtunk Szu-
sza Ferenc családi háza elôtt, megcsodálva az 
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annak idején ritkán láthatóan elegáns gépko-
csiját. A mérkôzést követôen mindig sétálva, 
gya log jártunk haza.

Ugyancsak rendkívül sokat jelentett 
szá  munkra a Duna. A háborút követô néhány 
évig a szemben lévô partra motorcsónakkal 
vitték át az odavágyókat, a vasúti híd megépü-
lése után a kedvenc és rendkívüli élményt 
nyúj tó Római-partot gyalogosan vagy kerék-
pár ral közelíthettük meg.

– Az egyetem után kezdôdtek a dolgos hét-
köznapok. Mi volt az elsô munkahelye?

– Diploma után korábbi elhatározásom-
nak megfelelôen, az ügyvédi pályát választot-
tam. 1950-tôl egymást követôen alakultak 
meg az ügyvédi munkaközösségek Magyaror-
szágon, így történt ez Újpesten is. A 41. sz. 
Ügyvédi Munkaközösségbe kértem a felvéte-
le met. Ez a közösség az Árpád út 75. szám 
alatt mûködött. Nagy örömmel kezdtem meg 
a munkát. Fô feladatom elôször az irattár ren-
dezése volt. Rövid idôn belül, még nem hiva-
talosan, de egyes ügyvédek neve alatt és fel-
ügyelete mellett, önállóan vállaltam megbí-
zásokat. 

Az ügyvédjelölti idô 3 év volt, majd 
1965-ben már önálló irodával rendelkezô 
mun katársként kezdôdött pályafutásom újabb 
szakasza. Büntetôjogi ér  dek lôdésem mellett 
elsôdlegesen családjoggal foglalkoztam és 
ok iratokat szerkesztettem.

– Milyen volt a munkahelyi légkör, egy-
mást segítô közösségben tudtak dolgozni?

– Az újpesti ügyvédi munkaközösség-
nek különös légköre volt, amely nagymérték-
ben eltért a „Pesten” mûködô és kényszerû 
sze  mélyi összetételû ügyvédi irodáktól. Kolle-
giális, sôt barátinak is nevezhetô viszonyban 
vol tunk egymással, valamint az akkor már az 
ugyancsak Árpád úton lévô, 11. sz. Ügyvédi 
Munkaközösségben dolgozó kollégákkal. 
Ez töb bek között azt is jelentette, hogy egy-
mást kész ségesen helyettesítettük, rendszere-
sen együtt ebédeltünk az Árpád út másik 
oldalán, a Totó vendéglôben. Délutánonként 
rendszeresen megittunk együtt egy kávét, fô -
leg a közelben lévô presszóban, vagy az Árpád 
út és István út sarkán lévô Meinl üzletben, 
amely már szinte törzshelyünknek számított. 
Szerveztünk évenként közös kirándulásokat 
(a késôbbiek során már külföldi utakat is) és az 

iroda helyiségé ben bankettek rendezésére is 
sor került.

Újpestnek önálló bírósága volt, amely a 
késôbbiek során alakult át Budapesti IV. és 
XV. Kerületi Bírósággá. A bírók és ügyészek 
kollégáknak tekintették az ügyvédeket és nem 
szükséges ellenfélnek. Ez jellemezte az itt 
mûködô rendôrkapitánysággal kap csolatos 
viszonyt is. Rendszeresen vettünk részt közös 
sza bad idôs programokon: évenként közös 
foci meccsek zajlottak az ügyvédek, a bírák és a 
nyomozók között. 

Viszonylag rö  vid idôn belül váltam 
ismert és széles kö  rû klientúrával rendel kezô 
ügy  véddé. Dr. Mártai Lászlónak, a 41. sz. 
Ügy  védi Munkaközösség vezetôjének vissza-
vonulását követôen 29 éves koromban válasz-
tottak meg az ügyvédi iroda vezetôjévé.

A rendszerváltást követôen az iroda 
tag  jai közül többen szerepet vállaltak a poli-
tikai életben. Dr. Torgyán József, valamint 
dr. Bárándy Péter miniszter lett, de rajtuk 
kívül né  hány kolléga, különbözô pártok szí-
neiben, országgyûlési képvise lô ként a Parla-
mentbe került. Ôk elôbb-utóbb kiváltak az 
irodából, de a közöttünk lévô jó kapcsolat 
nem változott.

– Az ön élete hogy alakult a rendszerváltás 
után?

– Ügyvédként 30 évet töltöttem a 41. 
sz. Ügyvédi Munkaközösségben, majd átad-
tam annak vezetését dr. Rajki Mártonnak. 
1995-ben önálló ügyvédi irodát alakítottam a 
Munkásotthon utcában, Somos és Társai né -
ven. Pályafutásom során számos alkalommal 
igye keztek rábeszélni arra, hagyjak fel az új -
pesti praxissal, és „Pesten” folytassam tevé-
keny  ségemet, kamatoztatva a büntetôjog terü-
letén szerzett tudásomat és tapasztalataimat. 
Mindvégig Újpesten maradtam, ragaszkod-
tam ehhez a városrészhez és korábbi ügyfe-
leimhez. Fiatal jogász korom óta részt vettem 
a Budapesti Ügyvédi Kamara munkájában is. 
Évekig titkárként, elnökhelyettesként, majd 
fôtitkárként láttam el a feladatokat. A titkári, 
va  la mint az elnökhelyettesi megbízatás betöl-
tésénél elsôdlegesen a fiatal ügyvédjelöltek és 
ügyvédek oktatá sának, képzésének megszer-
vezése és az ab ban történô részvétel volt a fô 
feladatom. A fôtitkári funkció ennél lényege-
sen szélesebb tevékenységi kört és megterhe-
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lést jelentett. Hat évi fôtitkári megbízatás után 
döntöttem úgy, hogy a továbbiakban ezt a 
meg  tisztelô felada tot már nem vállalom. Nagy 
elismerést jelentett számomra, amikor a Bu -
dapesti Ügyvédi Kamara által adományozott 
leg magasabb kitüntetésben, az Eötvös-díjban 
ré  szesültem. Kamarai „mûködésem” utolsó tíz 
évében „to vábbképzési biztosként” tevé keny-
kedtem. 2001-tôl kezdôdôen pedig szere  pet 
vállal tam az ELTE Jogtudományi Kar okta  tói 
mun kájában is, 2003-ban „Pro Facul tate” ki -
tün  te téssel ismerték el tevékenységemet. 

– Mindeközben szülôvárosa közéletében is 
több szerepet vállalt.

– Az 1970-es évek közepétôl a Fôvárosi 
IV. kerületi Tanács tanácstagjaként a testület 
ügyrendi, jogi bizottságában dolgoztam. A si -
ker örömével gondolok vissza arra, amikor 
vá  lasztókörzetem tanácstagjaként sikerült 
kiharcolnom az akkor Papp József térnek ne -
vezett területen, a teljesen lepusztult állapot-
ban lévô Pamut-házban lévô a komfort nélkü-
li lakások komfortosítását.

Az UTE, a Megyeri úti stadion kis-
gyer mekkoromtól életem fontos része. Ez az 
egye  sület, különbözô elnevezésekkel, 1885-
tôl kezdôdôen mindvégig ehhez a városrész-
hez kötôdött. Újpest lakossága ér  zel mileg 
min  dig sajátjának tekintette az egye sületet és 
„Újpest”-ként bíztatta. A rendszer vál tást köz-
vetlenül megelôzôen az UTE Fe  gyel mi Bi -
zott ságának tagjává, késôbb az UTE Elnök-
ségének tagjává választottak. Büszkeséggel és 
örömmel veszek részt az el  nök ség munkájában 
közel 30 éve, hiszen ez az egyesület nem csak 
országos, de európai, sôt világviszonylatban 
is kiemelkedô eredménye ket ért el. Örömteli 
érzés számomra, hogy az UTE Baráti Kör 
kép  viseletében sikerült elérni, hogy a Megyeri 
úti stadiont még életében Szusza Ferencrôl 
nevezzék el.

– Sok idôt, energiát igénylô munkája mel-
lett jutott idô a családra is.

– Számomra a legfontosabb az elmon-
dottak mellett a családom. Feleségemmel a 
Fiatal Értelmiségiek Klubjában ismerkedtünk 
meg. 1967. március 15-én közöttünk házas-
ságot. Zsuzsa grafikus, több Újpesthez kötôdô 
könyve jelent már meg, ô is közösségi ember, 
a kezdetektôl az Újpesti Festômûvészek Tár-
sa ságának tagja. Fiunk, Zoltán el  végezte a jogi 

egyetemet, ma Újpesten ügy véd. Lányunk, 
Ildikó Ipar mûvészeti Fôisko lát végzett, 
reklám gra fikus, az Újpesten mûködô Manzard 
Rajz iskola vezetôje.

– A közösségi élet egyik legfontosabb szín-
tere ön és Zsuzsa számára is az Újpesti Közmû -
velôdési Kör.

– Az Újpesti Közmûvelôdési Kör szá-
mom ra nagyon fontos és kedves ügy. A klub 
elôd jét 1962-ben alapítottuk a barátaimmal, 
amirôl gyanítottuk, hogy 1956 után nem lesz 
veszélytelen vállalkozás. Az ezt igazoló doku-
mentumokhoz 2020 tavaszán jutottunk hozzá.
Ala pí tásának 50. évfordulóján az Újpesti 
Hely  történeti Értesítô hasábjain alapítótár-
sam mal, dr. Sipos Lajos irodalomtörténész 
pro  fesszorral felidéztük a kezdeti idôket 
(Szöl lôsy Marianne: Fiatal értelmiségek a 
klub moz galom hajnalán, 2012/3. szám – 
Szerk). Váro sunk, Újpest tevékenységünkért 
1997-ben mind kettônk számára díszpolgári 
címet ado mányozott. Erre az elismerésre 
vagyok a legbüszkébb. A közmûvelôdési kör 
2022-ben lesz 60 éves. A kör tevékenysége 
korszakos jelentôségû nemcsak újpesti, ha  -
nem országos viszonylatban is. Bízom a foly-
tatásban.  �
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Könyvek Újpestrôl

A társadalmi egyen-
lôtlenségekkel fog  lal -
ko    zó neves szociológus, 
az MTA doktora, ku  ta -
tói munkásságának leg -
fontosabb eredményeit 
foglalja össze köteté-
ben. A szerzô meggyô -
zôdése, hogy pályájának 
meghatározó tényezôje 
volt a családja, valamint 

a hely, ahol felnôtt. Ladányi János, Scheiber 
Gyula újpesti építési vállalkozó (többek között 
a Városháza és a Szülôotthon építôje) déd -
unokájaként 1949-ben született Újpesten. 
Gyerekkori emlékeit és a ’60-as években a 
Könyves Kálmán Gimnáziumban szerzett 
élményeit is felidézi az archív képekkel gaz-
dagon illusztrált, személyes hangú könyvében. 
A L’Harmattan Kiadó által gondozott kötet a 
nagyobb könyváru házakban kapható. 

Csapó Zoltán és az Új -
pest Önkörmányzata  
El      ismerô Oklevelében 
részesült Laszip Gábor 
közelmúltban meg  je -
lent Újpesti sportkró -
nika I. címû könyvének 
célja, hogy a 135 éves 
egyesület egyik legsike-
 resebb idôszakának em -
léket állítson. Választ 
ad a legfonto  sabb szer -

vezeti kérdé  sekre, de a kö  tetbôl a játéktéren 
zajló események sem maradtak ki. A kézikönyv 
havi bontásban mutatja be a pályákon történ-
teket. Adatbankszerûen meg  emlékezik a teg-
napok hôseirôl, felsorolás formájában örökíti 
meg a hazánk színeiben legnagyobb nemzet-
közi eredményeket elért versenyzôk, valamint 
a ma    gyar bajnokságok és kupák újpesti gyôzte-
 seinek névsorát. A könyvsorozat elsô kötete a 
Dózsa SE létre  jöttétôl 1964 decemberéig ve -
szi számba a történéseket. A kötet az Aposzt -
róf Kiadó gondozásában jelent meg, kapható 
a nagyobb könyváruházakban, a https://www.
ujpestshop.hu/ weboldalon és az Újpest Fan 
Shopban, a Templom utca 2. szám alatt. 

Elismerések
Október 23. alkalmából a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben 
részesült nagykárolyi gróf Károlyi László, a 
Fóti Károlyiak Alapítvány alapítója és kurató -
riumi tagja, Újpest alapítójának dédunokája.

Hirmann László, az Újpesti Károlyi Ist    ván 
Általános Iskola és Gimnázium Újpes  tért díjas 
igazgatója, lapunk szerkesztôbizottsági elnö -
ke, a Magyar Érdemkereszt arany fo      ko  zata 
kitün  tetést Latorcai Csaba államtitkártól ve -
hette át a Pesti Vigadóban.

Új köztéri szobor
November 25-én avatták fel a 120 éve szüle -
tett Márai Sándor író mellszobrát a kertvárosi 
Szent László téren. Kocsis Miklós újpesti kö -
tôdésû szobrászmûvész alkotását Szabó Balázs 
önkormányzati képviselô, az emlékmûállítás 
kez    deményezôje leplezte le. 

Online helytörténeti vetélkedô
Október-november hónapban lezajlott a vi -
lág  járvány miatt online formában megszer -
vezett háromfordulós helytörténeti vetélkedô, 
így nem tört meg a közel három évtizedes 
ha    gyomány. A verseny szervezôje a Benkô 
István Re  formátus Gim    názium volt, a felada-
tokat Molnár Gabriella tanárnô szerkesztette. 
A versengô intézmények csapatainak rangso-
ra: I. a Babits Mihály Gimnázium, II. (holt-
versenyben) a Könyves Kálmán Gimnázium, 
valamint a Károlyi István Gimnázium.

Gyászhírek
Október 11-én, életének 75. évében elhunyt 
Nyári István elôadómûvész, az Ady Endre 
Mûvelôdési Központ mûvelôdésszervezôje, 
az önkormányzati és civil rendezvények ál -
landó közremûködôje. Búcsúztatása novem-
ber 13-án, a Megyeri temetôben volt.

November 9-én elhunyt Urbán Kornél Új -
pes  tért-díjas pedagógus. Neve összeforrott a 
vá    rosrész mûszaki oktatásával. 1963–2012 
kö zött tanított az UMSZKI-ban. Évrôl évre 
meg    szervezte a Magyar Tudomány Napjá  -
nak szentelt koszorúzási ünnepséget. Urbán 
Kor  nél 81 éves volt. December 16-án kísérték 
utol  só útjára a Megyeri temetôben.

Újpesti Helytörténeti
Értesítô
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