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Egy kidôlt fatörzsön ül -
tünk a Sipekivel, és néz-
tük a Dunát. Ebben még 
nem lenne semmi külön-
leges, gyakran csináltuk 

ezt, találkoztunk a Víztoronynál, aztán 
el  ke  rekeztünk a Dunáig, hogy belebámul-
junk. Hol a Szúnyog-szigeten kötöttünk 
ki, hol a Vízmûvek kerítésénél, hol a Me -
gyeri csárda mögött. Ültünk, néztük a 
vizet, fûszálakat rágtunk és mindenféle 
világ megváltó terveket szôttünk: kama-
szok voltunk, mi mást is tehettünk volna.

Ám ezúttal a Tungsram strand hûlt 
helyén ültünk, a töltés tetején, ahová az az 
öreg juhart dôlt. Szemben velünk a gomba 

teteje látszott, a kismedence eltûnt a víz 
alatt, a kabinsor derékig vízben állt. Nyár 
volt, máskor egy plédet nem lehetett volna 
letenni itt, most meg csak ketten ültünk, 
és néztük, hogyan vesz birtokba mindent 
az ár. Nem volt benne semmi félelmetes, 
inkább izgalmasnak, különlegesnek, titok-
zatosnak látszott. Az is tetszett, hogy csak 
úgy beléptünk a kitárt kapukon: normális 
idôkben mindig problémát jelentett, hogy 
jutunk be az örökké érvényes palánkbér-
letünkkel. Most meg csak úgy bemasíroz-
tunk, mintha miénk lett volna ott a tér.

A Duna kilépett a medrébôl – 
merengett el a Sipeki. Azóta is szeretem 
ezt a mondatot.              �  Jolsvai András
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„Öreg dunamenti emberek 
alig emlékeznek ilyen arányú 
áradásra, mint a mostani. Még 
kevésbé ilyen rohamos áradás-
ra, mely minden akadályon ke -

resztül hömpölygött emberlakta területre és 
pusztította az ott lakók egy emberéleten gyûj-
tött kis vagyonkáját. Csütörtökön már látha-
tóan emelkedett a Duna vize, pénteken keresz-
tül tört a gátakon és rengeteg házat ölelt körül 
a zöld piszkos víz. […] Egyetlen ponton tört 
keresztül a víz, a Megyeri csárda és a 87 villa-
mos végállomása közötti részen. […] A víz 
föltartóztathatatlanul hömpölygött Megyer 
mé  lyebb részeibe. Így került víz alá a Kálmán- 
(ma: Pintér József), Béla-, Czuczor-, Fóti-, 
To  mori-, és Megyeri-utca. Az Egyesült Villa-
mossági gyár Amper sporttelepét 2 méter víz 
lepte. A várost Megyer felôl környezô mezôk 
mind vízzel borítottak. Az UTE új stadionját 
is fenyegette a tomboló víz, kevéske oda is 
jutott. […] Körülbelül 200 ház került vízbe, 
ami által 2000 ember vált hajléktalanná. A kár 
megközelíti a 2 milliárd koronát. […] A men-
tés és az elsôsegély példás volt, ugyanúgy a 
részvét is. […] A népjóléti miniszter 1 millió 
gyorssegélyt utalt ki, de legelsô, aki a gyûj-
tésre gondolt dr. Csutak Károly (rendôrkapi-
tány-szerk.) volt az UTE bálján gyûjtést kez-
deményezett, amely 72 ezer koronát eredmé-
nyezett. Hétfôn délután a kormányzó is meg-
tekintette az árterületet. József fôherceg 
ugyancsak kint járt és 100.000 koronát adott 
a károsultak felsegélyezésére. […] Az újpesti 
nô   egyesületek vezetôi dr. Semsey Aladárné 
elnöklésével közös értekezletet tartottak, ame-
lyen elhatározták, hogy Ujpest társadalma 
áldozatkészségének igénybevételével enyhíte-
ni fognak a nyomoron.” (Ujpesti Napló, 1923. 
február 17.)

„A jog és pénzügyi bizottság kedd este 
tartott ülésén Negyedi Szabó Béla kérdést 
intézett Hoffer Mihály mûszaki tanácsnok-
hoz, hogy a városi hatóság érdeklôdött-e a 
me  gyeriek megnyugtatása céljából illetékes 
he  lyen aziránt, nem fenyegeti-e ezidén Me -
gyert árvízveszedelem. Hoffer Mihály mûsza-

ki tanácsnok bejelentette, hogy eljárt a föld-
mívelésügyi minisztérium vízrajzi osztályában, 
ahol Pogonyi György osztályvezetô kijelen-
tette, hogy a jelenlegi hóviszonyok mellett 
nem várható árvízveszedelem.” (Ujpesti Nap-
ló, 1931. március 7.) 

„Az 1923-as megyeri árvíz sötét napjai 
ujból megismétlôdtek. […] Az idei megyeri 
ár vizet a felrobbantott hidak romjain kép-
zôdött jégtorlaszok okozták. Az árvíz okozta 
kár rendkívül súlyos – komolyan megszenved-
te az Egyesült Izzó, az Angol-Magyar Cér-
nagyár, a Vízmûvek, a Mauthner gyár és haj-
léktalanná lett sok-sok kisember. Házát, ott-
honát a háború csapásaitól megmentett utolsó 
holmiját vesztette el sok szegény dolgozó. 
Az árvíznek halálos áldozatai is voltak és igen 
sokan szorultak orvosi segélyre. A város lakos-
sága az árvíz riasztó hírére azonnal megmoz-
dult, hogy segítsen, ez a segítség azonban nem 
lehetett olyan hatásos, mint kellett volna […] 
nem állt rendelkezésre megfelelô számú 
csónak, mert a németek kivonulásuk elôtt 
elpusztítottak minden elérhetô csónakot és 
ladikot, a rejtekhelyrôl elôkerült kevés vizijár-
mû pedig meg sem közelítette a szükségletet. 
Hiányos volt továbbá a tûzoltók felszerelése 
is, mert a vízhatlan és gumiruha készletek még 
a gyárak saját szükségletét sem elégítették ki, s 
a háborús szénhiány miatt a legdöntôbb idô-
ben nem volt villany, ami különösen a gyári 
berendezések mentésénél, szivattyúk üzembe 
helyezésénél lett volna fontos. […] A város 
vezetôsége mindent elkövetett, hogy azonnali 
segítséget nyújtson az árvízkárosultaknak, 
elhelyezte a fedél nélkül maradottakat, elsôse-
gélyben részesítette a rászorultakat s meleg 
ételhez juttatta a megmentetteket. A segítés 
azonban – az általános súlyos helyzet miatt – 
nem lehetett végleges s a város közösségére 
vár az intézményes megoldás. Az újonnan 
meg  alakult Nemzeti Segélybizottságra vár a 
fel adat, hogy minden segítségre képes erô 
össze fogásával gyógyítsa meg a sebeket, me -
lye ket végsô fokon szintén a háború ejtett vá -
rosunkon.” (Szabad Ujpest, 1945. február 17.)

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

A megyeri árvizekrôl…
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A belvárosi Ferenciek terén 
álló templom oldalfalán lát-
ha tó Wesselényi emléktábla 
minden arrajárót emlékeztet 
az 1838-as reformkori Pest 

árvízi katasztrófájára. Talán ez az esemény is 
közrejátszott abban, hogy a fóti mágnás, Ká -
rolyi István gróf felajánlotta megyeri birtoká-
nak lakatlan részét a haj léktalanná válók 
számára. A mai Újpest területén kedvezô 
fel  tételeket biztosított a letelepedôknek, elô-
ször az István-hegyen a szôlôültetvények lét-
rehozásával, majd annak eredménytelensége 
után a Duna-menti területek benépesítésével. 
Noha a ké sôbb kialakuló város a Baross utca 
és annak közvetlen környezete kivételével sík 
területen fekszik, a Duna ún. „sempontja” fe-
lett –, ami a Lánchíd vízmércéjének „0” szintje –  
a legmagasabb ponton +17,5 m, a legmélyeb-
ben fekvô részén, a mai Káposztásmegyer 
kör  nye zetében +6 és +7 m között váltakozik. 
(A továbbiakban hivatkozott magasságok ér-
tel mezhetôsége érdekében tájékoztatásul rög-

zítjük, hogy a közelmúlt utolsó – 2013 év nyári 
– árvízszintje +8,76 m volt, amikor az Árpád 
út torkolatánál a Váci út biztonságát homok-
zsák-töltés védte.) 

Ugró Gyula Újpest monográfiája sze -
rint az 1838-as árvíznek Újpestre vonat-
kozóan „csupán” annyi következménye 
volt, hogy „[…] csak Vác városában és a ká-
posztásmegyeri pusztán telepített Ujpesten 
uralkodott az árvíz s a kár Ujpesten 2900 frt. 
ebbôl az épület kár 2764 frt […]” s hogy „[…] 
a segélyt nyújtók között elsô helyen szerepel 
Ujpest alapítója: gróf Károlyi István […]”. 
Az épületkárok között volt Mildenberger 
Már ton háza és sörfôzdéje, amely összedôlt, 
és Lôwy Izsák tímármester, (késôbb bíró) 
háza, amely károkat szenvedett.

A harmincnyolc évvel késôbb, 1876-
ban bekövetkezett nagy áradás pusztító ha-
tá sának méretét jelentôsen befolyásolták 
azon körülmények, amelyek a település föld-
rajzi fekvésének a következményei. Ek kor 
a községnek már hatezernél is több lakosa 
volt, a Duna és a Váci országút között üze-
mekkel, többek között a közvilágítást és a 
tehetôsebb magánházak világítását biz to sító 
légszeszgyárral, több bôrgyárral. Az 1876-
os tragédiát dr. Nagy László: Az 1876. évi 
árvizek címû tanulmányában dolgozta fel. 
Eszerint a leg magasabb vízállást február 25-
én (pénteken) mérték, amelyrôl az Országos 
Árvíz Bizott sághoz a következô táviratokat 
küldték: „15 óra. A víz folyton nô, a Váci út 
bal oldalán lévô összes házat kiürítették. 
A víz bennük mintegy 4 láb [majdnem 130 
cm]. Eddig 30 ház dôlt össze, köztük a Gold-
zieher-féle ház, az enyv-gyár egy része, a ma-
láta gyár, amelyben nagymennyiségû árpa 
pusztult el, a Weiss-féle szesz-gyár nagy része 
s az Eypin ger-féle szesz-gyár. A gazométer víz 
alatt áll, ezért a légszeszvilágítás már tegnap 
éjjel lehetetlen volt. Mintegy 1000 ember van 
kiszállásolva. A kár nagy, de emberélet még 

IVÁNYI JÁNOS

Az újpesti árvizek
Az országos árvizek eseményei Újpesten

4

Az újpesti szeszfinomító gyár az 1876-os árvíz idején
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nem veszett. Számos lakást késô éjjel kellett 
kiüríteni. A víz a megyeri csárdánál áradt ki 
és elborította a palotai erdôt. 16 óra 20 perc. 
A víz folyton nô, a lóvasút épülete [a volt 
remiz elôtti, most üresen álló kastélyépület] 
[…] víz alatt van. Eddig 51 ház összedôlt és 
számos ház bedôléssel fenyeget. A közleke-
dés csak csónakok segítségével lehetséges. 
[…] Minthogy a közlekedés a fôvárossal meg-
szakadt, azon óhaj merült fel, hogy az ál -
lamvasút óránként közlekedjék [ezzel biz to-
sítva a Rákospalota-Újpest állomással való 
össze  köttetést az elárasztott Váci úti terület    - 
tel]. […] 17 óra 25 perc. Most érkezett tizen - 
há rom csónakon a váci úti kalapgyárból 
megmentett s ideszállított 30 ember. Teg-
nap óta elzárta ôket a víz s csak nagy bajjal 
menekülhettek meg. Elôzô nap óta nem et-
tek semmit. Csak némi ágynemût hoztak 
ma  gukkal, mert egye bet nem tudtak meg-
menteni. A fôispán még eddig nem küldött 
segélyt. 19 óra 20 perc. Nincs emberi erô, 
mely a rombolásnak gátat vethetne. Összedôlt 
az 52. ház. A Váci út és a Duna közt fekvô 
tér csupa rom, a bedôlt házak fölött zúgva 
záródnak a szél által korbácsolt hullámok. 
Az újpesti faipartársaság épületébôl az igaz-
gató 12 emberrel és két pontonnal együtt 
mindeddig nem voltak kimenthetôk, mint-
hogy az épület megközelíthetetlen volt. 
21 óra 50 perc. Fáklyákat csak 16 órakor hoz-
tak, addig mély sötétség uralkodott. A vízállás 
változatlan. A kikötôben a jég összetolult. 
Há  rom gôzös szükség esetére fûtve van. Két 
vontatóhajó elsodródott. A gazométer so-
kat szenvedett. Az üst megmentése céljából 
8000 köblábnyi [kb. 230 m3-nyi] gázt kie-
resz  tettek. Házak folyton bedôlnek. A jég 
nagy tömegekben elindult.” Február 27-én 
(vasárnap) már a következôkrôl számoltak be: 
„Újpesten a víz reggel óta 1,5 lábat [mintegy 
50 cm-t] apadt úgy, hogy a lakosság a fôutcán 
[a mai Árpád úton] már gyalog járhatott. 
A közlekedés a fôvárossal még nem állt helyre, 
miután a [Váci] országút helyenként még 
1-1,5 lábnyi (0,3-0,5m) víz alatt állt. Újpest 
nagy része, a jobboldali dombokon (István-
hegy) fekvô házak kivételével még el volt 
árasztva. A káposztásmegyeri villák közelében 
a víz még több öl magasságban állt. Miután 
a Duna apadására nincs kilátás, a tér csak 

több hónap alatt száradna ki, a szolgabíró az 
országúti töltés átmetszését javasolja néhány 
nap múlva, hogy a mélyebb helyekrôl a víz 
lefolyhasson. A pesti határból 40 menekülô 
van Újpesten, ahol, miután a fôvárosból se-
gély még nem érkezett számukra, a község 
látja el ôket. A szárazon levô házak lakói sze-
re tettel fogadták be a szerencsétleneket, kik 
így egytôl egyig fedél alatt vannak. E 40 
em  ber megmentésében fôképp egy gôzhajó 
kapitánya tüntette ki magát. […] Délután 
5 órakor a miniszterelnök [Tisza Kálmán] 
bejárta Újpestet, lóháton gázolva át az or-
szágutat helyenként még borító áron. Nagy 
megelégedését nyilvánította a hatóság felé, 
csak az ôrök számát kevesellte, kik az utcákra 
kihordott holmik ôrzésére voltak kirendelve. 
Amire az volt a válasz, több azért nincs, mert 
katonákat még nem kaptak”. A miniszterel  - 
nök, valamint Ráth Károly fôpolgármester, 
Tha isz Elek fôkapitány, valamint egy hidász 
ezre des látogatásának megvolt az a közvetlen 
ered ménye is, hogy néhány nap múlva mér -
nökök jelentek meg, és felméréseket vé-
gez tek egy építendô gátrendszer terveinek 
elkészítéséhez. „Az újpestiek dicséretére volt 
mondható, hogy lopás ezideig nem fordult elô. 
Emberáldozat nem volt. Néhány lapnak 20-30 
újpesti áldo zatot emlegetô híre ko hol mány.” 
Az árvíz mér lege közelítôleg: 122580 frt ingó- 
és in gat lanvagyonban ke  let kezô kár, amely  nek 
eny hítésére a király 1000 frt-ot, Pest vármegye 
300 frt-ot utalványozott a károsultaknak, 
míg gyûjtés útján befolyt 1815 frt 94 kr. 
A legnagyobb – feljegyzett – kár a szeszfi-
nomítót érte, ingatlan és ingó kárértéke mint-
egy 40 000 frt-ot tett ki. A mentést Schober 
Ká roly tûzoltó fôparancsnok szervezte, segít-
ve ezzel a mintegy 1500 személy kimentését.

Az 1876-os árvizet követôen 1899-ig 
még öt alkalommal jegyeztek fel árvízve szélyt 
és árvizet + 6,80 m-en tetôzô vízállással, de  
ezek nem okoztak számottevô károkat a tele-
pülés ingatlanjaiban, ugyanakkor jelentôsen 
megnehezítették, illetve akadályozták a Fô-
városi Vízmûvek Káposztásmegyeri Fôte lepe 
építkezésének III. ütemét. Az építkezés sel 
(1895–1897) párhuzamosan felfektetett épí-
tési naplóbejegyzéseket áttekintve a Fôvárosi 
Vízmûvek levéltárában, megállapítható, hogy 
azok 1895 augusztusától rendszeresen a Duna 
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napi vízállásának feltüntetésével kezdôdnek. 
Az építkezés szempontjából a legkritikusabb 
1896. év januárja +5,44 m-es, és augusztusa 
volt +5,69 m-es vízállással, ami ugyan a nagy-
községet nem fenyegette, de az építési terület 
teljesen a víz alá került.

Az 1876-os árvíz során a legmagasabb 
vízállás a +8,0 m-t is meghaladta. Ugyan 1923-
ban ezt a mértéket a vízszint nem érte el (a 
hivatalos mérések szerint ~ +7,05-7,10 m volt), 
de Újpest megyeri részének mélyebben fekvô 
területein élô lakosságára nagy csapást mért.

A károkat, illetve az eseményeket 
leginkább a vármegye alispánjának 1923. 
áprilisi jelentésébôl ismerhetjük meg. Ismét 
Ugró Gyulát idézve „[…] a február 9-rôl 
10-re virradó éjszakán a Duna rohamosan 
emelkedô árja áttörve a székesfôvárosi víz-
mûtelep védgátját, az Ujpest régi határán 
kívül esô megyeri csárda irányában át-
lépte a Váczi állami útnak azt a részét, 
mely teknôszerû kiképzéssel a Duna árvíz-
szinvonala alatt fekszik. Ezzel egyidejûleg a 
Szilas patak medrében visszahúzódó árvíz 
a gróf Károlyi féle téglagyár mögött [a 
mai Messer gázgyár környezete, és az ún. 
Nagyváradi utcai lakópark] szintén ki lépett 
medrébôl és az említett árral egyesülve elön-
tötte a Károlyi féle birtoknak a megyeri 
ha   tár ban lévô részét. A város hatósága 
[…] két nappal korábban a Szilas patakkal 
párhuzamosan az állami út kimagaslóbb ré-
szé tôl fogva a legközelebbi magasabb terep 
hul lámhoz csatlakozólag kereszt gátat épít-
tetett, ami a késô éjjeli órákban átszakadt és 
elöntötte a 20 holdnyi területet, [amelyet a 
Váci út–Megyeri út–Fóti út–Kálmán utca ha-
tárol] aminek következtében kb. 200 lakóház  
– helyenként ablakmagasságban víz alá ke-
rült. Ezzel a Szilas patak felôli védekezés 
céltalanná vált […] február hó 13-án a megyeri 
árvíznek [...] az idôközben leapadt Dunába 
való visszabocsájtása céljából megtartott 
hely   színi szemle után a Váci állami útnak át-
vágását […] nyomban elrendeltem. Ennek az 
intézkedésnek a következménye az lett, hogy 
az árvíz az elöntött városrészrôl 24 órán be-
lül teljesen lefolyt”. A víz alatt álló megyeri 
városrészt vitéz Horthy Miklós kormányzó 
és József fôherceg is meglátogatta és 100 000 
koronával megindította azt a jótékonysági 

gyûj tést, amelynek végeredménye mintegy 
1,3 millió korona lett. (A népjóléti miniszter  
1 millió korona gyorssegélyt utalt ki.) 

Az árvíz pusztításának hatására fel-
gyor  sult a város által finanszírozott bérlakások 
építése az Irányi Dániel és a Baross utcában, 
valamint a Mátyás téren. (Itt a három házból 
álló épületegyüttes tervezôi az a Böhm Hen-
rik – Hegedûs Ármin építészpáros voltak, 
akik nek a nevéhez fûzôdik a Városháza, a 
Szü   lôotthon, a Vágóhíd és a már lebontott Új -
pestvidéki Takarékpénztár is.) Emellett a Ke-
res  kedelemügyi Minisztérium országos lakás -
építési miniszteri bizottsága a várostól átvette 
a Gorove és a Tó utcák között levô üres telket 
kislakások építésére, a város pe dig biztosította 
a szükséges közmûveket. Az épületek 1923. 
november hó folyamán használatba vétettek. 
Az adott területen fel  épített házakat azóta 
lebontották, a város rehabilitáció részeként ott 
tízemeletes épüle teket emeltek, valamint ezen 
a területen most autóparkoló található.

Az Északi összekötô vasúti hídat – egy 
nyílás feletti hídelem és az óbudai 20 m-es 
parti nyílás megtartása mellett, amelyen ke-
resztül az észak felé menekülést kívánták 
maguknak biztosítani – 1944 év végén a 
németek felrobbantották a többi nyílásával,  
a kikötôági 3 pillérrel és 4 rácsos hídtaggal 
együtt (a híd statikai vázát tekintve két-
támaszú rácsos tartók sorozata volt). A híd 
maradványai már 43 napja voltak a Dunában, 
amikor 1945. február 9-én a híd roncsain 
fennakadt jégtáblák visszaduzzasztó hatása 
miatt a fo lyó kilépett medrébôl. Elôbb 
elöntötte Csillaghegy és az óbudai területek 
jelentôs részét, majd néhány nappal késôbb 
Újpestet is, ahol em beréletet nem követelt, 
de hatalmas károkat okozott. Bay Zoltán: 
Az élet erôsebb címû önéletrajzi könyvében 
az Egyesült Iz zóban történtekrôl azt írja, hogy 
„a sze gény munkásnegyedekben sok családi 
ház dôlt össze”.

„[…] A hírek úgy szóltak, hogy a Duna, 
amelyet még jég borít, gyorsan árad, mert a 
vízben lévô hidak roncsai megakasztották a 
jégpáncélt […] a kép egyre vigasztalanabb volt: 
a jég emelkedik, de nem tud elindulni: fogják 
a hídroncsok […]. Délutánra a víz elöntötte 
az utcát, este már csak gumicsizmában tud-
tunk járni a gyárudvaron a körülbelül húsz 
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centiméter mély vízben, reggelre méteres víz 
borította az egész gyár területét. Az összes 
pincék megteltek vízzel […]. Íme Hitler Né-
met országának még egy utolsó üzenete […] 
rom bolásukkal beleavatkoztak a természet 
folya matába, s elöntötték árvízzel Újpest  
északi részét és Megyert, mintegy kilenc-
tízezer embert téve hajléktalanná. A ker-
tünkbôl a bok  rok teteje és a fák állanak csak ki. 
Odébb a gyár épületei, körben a habos szürke 
víztükör, melyet csak az úszkáló faroncsok, 
deszkák, gerendák, kerítések ma radványai 
szakítanak meg […]. Minden me teorológiai 
jelentés hiányában csak azt tudtuk figyelni: 
merre úsz nak a vízszinten levô roncsok az 
elôttünk levô utcán. Két teljes napig dél felé 
úsztak: ez azt jelenti, hogy még kifelé jön a víz 
a Dunából. Második nap estefelé a roncsok 
megálltak, ez már jó jel. Harmadik nap 
reggelén elkezdtek úszni visszafelé. Jaj, csak 
meg ne álljanak! A harmadik és a negyedik 
napon állandó volt a visszafelé úszás, s a víz 
felszíne észrevehe tô  en apadt. Az ötödik napon 
már újra lehetett gumi   csizmákban járni a 
gyárudvaron, s egy hét elteltével száraz lett 
az udvar […] körülbelül egy hétig tartó éjjel-
nappali szivattyúzás után a legfontosabb alag-
soraink víztelenítve voltak, s még egy héttel 
késôbb, február végén, ismét folytattuk a  
rádiócsôgyártást [a Vörös Hadsereg ré  szé re, 
jóvátételként].” 

Az Északi összekötô vasúti híd ideig-
lenes, ún. félállandó szerkezettel történô fel-
újítása a Déli összekötô vasúti híd bontásából 
felszabaduló acélelemekbôl 1952-53-ban meg-
kezdôdött. (A híd felújításnak történetével az 
ÚHÉ 1999/1. és 2001/3-4 számainkban már 
foglalkoztunk.) 

A híd felújítását irányító dr. Nemes-
kéri-Kiss Géza MÁV fôtanácsos a Mély épí-
téstudományi Szemlében (1956/7.8.) közölt 
beszámolója szerint, az „1954. évi nagy nyá ri 
dunai ára dás a munkálatok folytatását lehe-
tetlené tette. A rendkívül magas (+8,05 m) 
vízállás következtében teljesen víz alá került 
a mun kahely és a megáradt víz a deponált 
és a szere léshez már gondosan elôkészített, 
beépítésre váró elemek legnagyobb részét és 
az egész csavar raktárt ellepte. Az állványzatot 
–, ame lyen még ebben az idôben teljes súlyá - 
val nyugodott a hídszerkezet – horgonyzá-

sokkal biztosították az áramló víz igen nagy 
mér ték ben megnövekedett torlónyomásával 
szem  ben, a középsô hídnyílásban minden 
má  sodik cölöpjármot kihorgonyozták egy-
egy 900 kg súlyú horgonnyal. A horgonyok 
sodronyköteleit csigasorokkal feszítették meg, 
amelyek a levert vascsôcölöpök felsô végéhez 
voltak megfelelôen rögzítve. Az ár által magá-
val ragadott nagytömegû uszadék, valamint a 
nagyobb úszó tárgyak szintén veszélyeztették 
az állványzat állékonyságát. A honvédség és a 
MÁVAG dolgozói azonban éjjel-nappali éber 
mentôszolgálattal elhárították a veszélyt. 
A megfelelôen kihorgonyzott és hegesztett 
merevítésekkel ellátott vascsô cölöpjármokon 
lévô állványzat a rajta nyugvó hídszerkezettel, 
a megnövekedett torlónyomás hatására mind-
össze 2-3 cm nagyságú eltolódást szenvedett. 
A munkát az árvíz levonulása után nem lehetett 
zavartalanul folytatni, mivel a beépítendô 
szer kezeti elemekre és csavarokra az árvíz 
folyamán vastag iszapréteg rakódott, aminek 
következtében berozsdásodtak, amit beépítés 
elôtt fáradságos munkával távolítottak el. 
A csavarokat ezért újból be kellett járatni 
és olajozni. A K-híd szerelésénél több mint 
300.000 különbözô méretû csavar beépítésére 
volt szükség, amely csavarok legnagyobb része 
az árvíz hatására beszennyezôdött.”

Jelen tanulmány összeállítását az 1876. 
évi árvíz pusztításának 145. évfordulója tette 
ak tuálissá. Úgy gondoltuk azonban, hogy 
az év  forduló kapcsán érdemes számba venni 
az elmúlt másfél évszázad nagy özönvizeit, 
hogy bemutassuk Újpest történetében az ára-
dásokkal szemben foly tatott küzdelmet.  �

A káposztásmegyeri Fôtelep építése az 1896-os árvíz idején
(Forrás: Makláry Jenôné: Újpest Hôskora Képekben)
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Az 1995-ben alakult Újpesti 
Városvédô Egyesület létre-
jötté nek történetérôl szól va, 
szük   séges megemlítenünk né   -
hány, a megalakulást meg elô -

zô eseményt. Az elsô helytörténettel fog lal-
kozó csoport az 1988-ban megalapított Új -
pesti Értelmiségi Klub, a mai Újpesti Köz-
mûvelôdési Kör elkötelezett tagjainak nevé-
hez fûzôdik. Az Értelmiségi Klub az Újpesti 
Városvédô Kört 1990-ben tagozataként hozta 
létre, Kadlecovits Gézát választva elnökének.

Közvetlenül a megalakulás után jelen-
tô   ségteljes feladat hárult rájuk: az év Újpest 
tör   ténetének jelentôs dátuma, a település 
ala      pításának 150. évfordulója volt. Az önkor-
mányzat megalakulása és a polgármester 
meg  választása csak késô ôsszel történt meg, 
így az évfordulóhoz méltó megemlékezés 
meg  szervezése a civilszervezetre hárult. A 
ren   dezvény idôpontjául november 23-át 
választották. Az Újpesti Értelmiségi Klub az 
évforduló al kal  má ból kitüntetést alapított „Ad 
Hono rem Új  pest 1840–1990” elnevezéssel. 
Az el isme  rést tizenkilenc köztiszteletben ál   ló 
polgárnak adták át, akik több évtizedes elkö-

telezett mun kával szolgálták Újpest lakóit. Az 
ün nep     ség egy háromnapos eseménysorozat 
be   ve  zetôje volt. Emléktáblát avattak gr. Káro -
lyi Sándor tiszteletére a róla elnevezett kór-
ház falán; koszorút helyeztek el több neves, 
településünkhöz kötôdô személyiség, dr. Ug-
ró Gyula, dr. Semsey Aladár, Lebstück Mária, 
Halassy Olivér és a városalapító gr. Károlyi 
István sírjára. A zeneiskola tanárai koncertet 
adtak, az újpesti orvosok tudományos ülés 
keretében idézték fel elôdeik emlékét.

A városvédô kör kiemelt feladatának 
te   kintette az ifjúság honismereti képzésének 
fejlesztését. Ennek nyomán 1992. február 22-
én zajlott le az elsô, középiskolások számára 
meghirdetett helytörténeti vetélkedô, amelyet 
a következô évben az általános iskolásoké 
követett. 1994-ben a kör kezdeményezésére 
jelent meg a diákok helyismereti nevelését 
segítô „Újpest története – Olvasókönyv diá-
kok nak” címû kiadvány az Újpest Helytörté-
neti Ala  pít vány gondozásában. Az alapítvány 
hagyo mánnyá tette, s máig sikerrel szervezi 
a helyi diákoknak szóló rendezvényeket.

A városvédôk szervezésében Szônyi Ist-
ván festômûvész születésének centenáriu mán 
emléktáblát avattak a mûvész szülôházának 
fa   lán, megemlékezést rendeztek az újpesti 
zsi  dóság elhurcoltatásának 50. évfor dulóján. 
De  cemberben egyházi kó  ru sok szá má ra talál-
kozót szerveztek, amely nek célja a kü lön bözô 
egyházközségek éne  kkarai közötti kap cso  lat 
ki  alakítása, rendsze ressé tétele volt. 1995-
ben ünnepség kere tében emlékeztek meg a 
Károlyi Sándor Kórház alapításának cen te-
ná riumáról. A Könyves Kálmán Gim ná zium 
megnyitásának 90. évfordulóján Klima La jos, 
az iskola elsô igazgatója sírjánál tisztelegtek.

Öt esztendô tapasztalatai alapján az 
Új    pesti Városvédô Kör vezetôi belátták, 
hogy a szervezett keretek között folyó város-
vé  dô tevékenység egyik fontos feltétele a jo-
gi  lag rendezett státusz, az önálló jogi sze-
mé    lyiséggel rendelkezô egyesület létre ho-
zá   sa. Az értelmiségi klub és a városvédô kör 

SZÖLLÔ SY MARIANNE

25 éves az Újpesti Városvédô Egyesület, 1. rész
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vezetôsége úgy gondolta, hogy az elmúlt évek 
jó együttmûködése a továbbiakban is biz to sí -
tott lesz, sokan vettek aktívan részt mindkét 
szervezet munkájában és jog gal feltételezték, 
hogy ez a kapcsolat a jogi kü lön válást köve-
tôen is megmarad.

Az elhatározást tett követte: „A múltat 
tiszteld a jelenben, és tartsd a jövônek” – Vö-
rösmarty emléksorait választotta jel mon datul 
1995. november 11-én, az Újpesti Polgár 
Cent  rumban 106 alapító tag részvételével 
meg tartott egyesületi alakuló ülés. Alapító 
el nökké dr. Kapolyi László akadémikust, 
ügy     vezetô alelnökké Kadlecovits Gézát vá-
lasztották. A ve  zetôség soraiba dr. Szerényi 
Antalné kö zépiskolai tanár, dr. Vitáris Edit 
jegyzô, Iványi né Konrád Gizella építômér nök, 
Neográ  dy László a Helytörténeti Gyûjte-
mény ala   pítója, Pákozdi Kálmán az ÚVZrt. 
vezérigazgatója, Ban    ga Ferenc képzômûvész, 
Mészáros Ferenc önkormány zati képviselô 
– alapítókat delegálták a tagok, az ellen ôrzô 
bi  zottság tagjai: dr. Zámbó Gyula ügyvéd, 
Dankó Pálné és Németh Istvánné voltak. A 
késôbb hivatalo   san is elfogadott ala pító ok-
iratban az alábbiakban fogalmazták meg vá-
rosvédô tevékenységük céljait.

„Elôsegíteni Újpest történelmi, építé -
sze ti, természeti értékeinek megóvását és 
gya  rapítását. [Az egyesület] feladata Újpest 
szé pítése, polgárai nak – azok közül is fôként 
az ifjúságnak – Új pest szeretetére nevelése; a 
polgárok bevoná sa a fejlesztési elképzelések, 
tervek meg vita tá sá ba, megvalósításába. Ennek 
érdekében fejt ki szervezô munkát az egyéni 
és közösségi erôk összefogására, közremû-
ködik a környe zet- és természetvédelem szem-
pont jainak érvé nye sí tése érdekében.”

A megtartott alakuló ülésen adták át 
elôször az egyesület alapította Arany Hor-
gony díjat. A díj adományozása napjainkra 
ha   gyománnyá vált, immár kétévente az elis-
merést azok a polgárok kaphatják, akik sokat 
tettek Újpest múltjának kutatása, bemu ta-
tá sa, oktatása, a város terei nek, épületeinek 
megóvása érdekében.

Az önálló civilszervezet megalakulása 
sok érdeklôdôt vonzott. Jellemzô adat, hogy 
1996-ban az elsô programjukon, a káposz-
tás   megyeri katolikus templomban rendezett 
látogatáson már 150 érdeklôdô vett részt. Az 

év további részében az ökumené jegyében 
több felekezettel közös rendezvény zajlott. 
Szep temberben meglátogatták a frissen fel-
újí tott 100 éves zsinagógát. A nagyszabású 
rendezvényre 250-en érkeztek. Októberben 
öko  menikus istentisztelettel emlékeztek a 
Nap utcai Szent József plébániatemplomban 
az 1956-os forradalom 40. évfordulójára. Az 
ünnepség több mint két évtizedig tartó ha -
gyományt teremtett. A szalézi rend meg hí vá-
sára a Baross utcai Jézus Szíve templomban 
is látogatást tet tek. Jelentôs esemény kísérte 
a városunk templomaival való ismer kedést, 
ab ban az évben jelent meg az egyesület kia-
dásában az „Újpesti egyházak és feleke ze -
tek 1830-1995” címû kötet. Szerzôi hely-
történészek, illetve a gyülekezetek lelkészei 
vol  tak. A programsorozat záró ese ménye az 
újpesti templomi kórusok találkozó ja volt az 
Újpesti Polgár Centrumban.

Az egyesület vezetôsége a pozitívumok 
mellett igyekezett felhívni a figyelmet a tele-
pülés gondjaira is. Látogatást tettek a sok vi  hart 
kavart újpesti szennyvíztisztító te lepen, amely 
a nyári idôszakban nehezen elvi selhetô szago-
kat árasztott. Talán a nagyobb nyil vá nosság 
is hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat komoly 
beruházással orvosolta ezt a problémát. Ritka 
alkalom adódott, amikor kirándulást te  hettek 
a Fôvárosi Vízmûvek központi telep helyén és 
mûködés közben láthatták a több mint száz 
esztendôs szivattyúkat és a kutak mû  ködését. 

1996 nyarán nagy jelentôségû esemény 
szervezôje volt az egyesület. Hargitai Kata lin 

9

Dr. Kapolyi László alapító elnök, valamint Károlyi László  
és felesége Erzsébet, a fóti templomban, 1997-ben 
(A képek forrása: Újpesti Helytörténeti Gyû jtemény)
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egyetemi hallgató, egyesületi tag szervezésé  - 
  ben látták vendégül a Via Pacis moz galom kép -
vise lôit. A nemzetközi ifjúsági szer ve  zet tagjai 
a nyári szünidô egy részét – ha gyományosan 
más-más országban – ter mé  szetvédelmi mun-
ka végzésével töltik. Rész vételükkel került 
sor augusztus 15-25. között a Farkaserdô 
meg   tisztítására. A huszonöt di ák szállását és 
élelmezését az önkormányzat biztosította. 

Az egyesület tagjai nemzeti értékeinkre 
is ráirányították figyelmüket. Autóbuszos ki-
rándulás keretében jártak Pannonhalmán, 
Ópusz taszeren, Kiskunfélegyházán. E cso-
por tos kirándulások a késôbbi évek során 
nem csak ismereteik gazdagítását, hanem sok 
új kapcsolat kialakítását is eredményezték a 
vendéglátókkal, helyi honismerôkkel.

Természetes érdeklôdéssel for-
dult a tár   saság Újpest mellett 
a fôváros ikonikus épü leteinek 
története, kulisszatitkai felé. 
Min       den program szakvezetéssel 

zajlott, a fi gyel  mes meg tekintésen kívül, az 
egyes intézményekhez kap    csolódó érdekes 
in      for mációk átadásával emel ve a látogatások 
szín  vonalát. 1997-ben az épületbejárások so   -
rán a városvédôk a Városházával, a Belsô   városi 
Re      formátus Temp  lommal, a Clarisse   um mal 
is      merkedtek Új pesten, de jártak az Állami 
Ope         ra  házban, a Nemzeti Galériában, a Szent 
István Baziliká  ban és a Nemzeti Sírkertben is. 
A vidéki utak sem maradhattak el. Kalocsán 
a székesegyházban orgonakoncerten is részt 
vettek a kirándulók, a városi múzeumban 
Rom   sics Imre igazgató vezetésével barangol-
tak, Szalkszentmártonban a Petôfi emlékkiál-
lí tást tekintették meg. Az év legna gyobb ese -
mé nye a települést alapító gr. Ká rolyi Ist ván 
születésének 200. évfordulója volt. A vá ros-
vé   dôk november 3-án rendezett ünnep sé gek 
so  rán a fóti temp lomban emlékmisén vet  tek 
részt, majd az altemplomban koszorút he-
lyeztek el a gróf szarkofágján. Az újpesti Vá      ros-
háza dísztermében emlékülésen több szak     értô 
elôadó méltatta az alapító életét, te vé  kenysé-
gét. A tagság körében sikert aratott az Újpest 
Galériában rendezett nagyszabású ki állítás, 
amely eredeti relikviák segítségével idéz te meg 
az ünnepelt személyiségét és pályáját.

A bicentenárium eseményeinek meg-
szervezését meghatározó módon segítette 

Új    pest Önkormányzata. Az egyesület színvo-
nalas munkájának elisme  rését tükrözte a tá-
mogatás mind anyagi vo nat kozásban, mind a 
rendezvények méltó hely színének biztosítása 
te  kintetében. Büszkék vagyunk rá, hogy a 
vá ros vezetés segítô támogatása az elmúlt ne-
gyedszázad során mindvégig jellemzô maradt.

A következô évben a városvédôk lá-
to gatást tettek az Újpesti Erômûben, klub-
délutánon látták vendégül Be   rényi András 
fô  építészt, akivel Iványi Já nos beszélgetett. 
Közösen tekintették meg az Újpest építészeti 
öröksége címû filmet. Mil denberger Márton 
nyomában jártak Bu  da  fokon, meglátogatták 
a Múzeum ut cai Károlyi palotát, amely akko-
riban az Országos Mûszaki Könyvtár épülete 
volt. Ôsszel Nemeskéri Kiss Géza építész 
volt a vendégük, akinek a nevéhez az újpesti 
vasúti híd újjáépítése is fûzôdik. Abban az év -
ben Kadlecovits Géza szerkesztésében, az 
egye sület kiadásában jelent meg az Újpesti 
Élet rajzi Lexikon. A kö   tet elôször gyûjtötte 
össze és rendszerezte a település jelentôs sze -
mélyiségeinek életrajzi adatait. Fontos meg-
említeni, hogy az egyesület által gondozott 
kiadványokból – akkor és a késôbbiekben is – 
minden iskolai könyvtár 10-10 térítésmentes 
példányban részesült. Ezek a kötetek a hely-
történeti vetélkedôk jutalom könyvei kö zött 
is rendszeresen helyet kapnak. 

Az Újpesti Városvédô Egyesület éle-
tének egyik leg ne he zebb esztendeje 1999 
volt. Prog ram jaik szervezôje, az egyesület 
éle tének motorja, Kadlecovits Géza alelnök 
betegsége miatt csak néhány esemény való-
sult meg. Október elején a tagság egy cso-
portja Aradon tisztelgett a vértanúk szob-
rá  nál. Zsengellér József újpesti lelkész a 
minorita templomban mondott ünnepi be-
szédet. Az 1956-os forradalomra emlékezve 
a kertvárosi templomban tartott ökomenikus 
megemlékezésen Pályi László atya ünnepi 
gon  dolatai hangzottak el. A decemberi év záró 
ünnepség meglepetés ajándéka az Újpesti Ka-
puk címû 2000. évi falinaptár volt, amelynek 
oldalain a Budapesti Mûszaki Egyetem 
építészhallgatói által készített igényes rajzok 
örökítették meg egy-egy régi újpesti épület 
mûemléki-mûvészettörténeti szempontból 
érté kes bejáratának képét.

 (Folytatjuk…)
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A Magyar Igazság kútját 1929. 
június 8-án avatták fel a józsef-
 városi Wenckheim palota fô -
bejárata elôtt. A lord Rother-
mere tiszteletére közadako-

zás ból épült kút ma is az eredeti helyén áll.
Sidney Harold Harmsworth – lord 

Ro thermere – brit sajtómágnás és politikus a 
magyar revízió egyik fô támogatójaként vált 
is  mertté. Bátyjával, Alfreddal a 19-20. század 
fordulóján alapították a Daily Mail és a Daily 
Mirror címû lapokat. A lord az 1920-as évek-
ben Anglia leg  gazdagabb nemesei közé tarto-
zott. Elsô al  ka lommal 1927-ben járt Magyar-
országon, és az itt átélt élmények hatására a 
trianoni döntés revíziójának egyik élharcosa 
lett. Látogatását követôen június 21-én jelent 
meg nevezetes cik ke a Daily Mailben: Magyar-
ország helye a Nap alatt – Biztonságot Közép-
Európának! (Hun  gary’s Place in the Sun – Sa -
fe  ty for Cent ral Europe) címmel, amelyben a 
megváltoztatott határok között élôk etnikai 
hely  zetét elemezte. Ez az írás hívta fel a nem-
zetközi köz  vélemény figyelmét a magyar hely-
zetre, ám a hazai nyilvánosság a kemény hangú 
cikk nek jóval nagyobb jelentôséget tulajdoní-
tott az egyszerû magánvéleménynél. 

Sidney Harold Harmsworth kiállása a 
területeit vesztett Magyarország mellett olyan 
elismerést váltott ki bizonyos hazai körökbôl, 
hogy közadakozás indult a lord tiszteletére 
emelendô budapesti kút javára. Szentgyörgyi 
István alkotásán „mérleggel a kezében az Igaz-
ság Istenasszony, Justicia áll, akinek olda lá hoz 
oltalomért simul az elhagyott magyar nemzetet 
képviselô kisleány” – írta a mû avatásáról tudó-
sítva a Pest Hírlap 1929. június 9-i száma.

A brit sajtócézár bô egy évtizeden ke -
resztül – 1940-ben bekövetkezett halálig – fo -
lya matosan gesztusokat tett a magyarok felé. 
1928-ban például „lawn-tennis” [füves pályán 
játszott tenisz] versenyt hirdetett hazánk vi -
déki városai számára, amelynek díjaként egy 

ván  dorserleget ajánlott fel a gyôztesnek. 
A ván  dorkupát elsô alkalommal Újpest városa 
nyer te meg. Semsey Aladár polgármester 
kéré sére a csapatot Aschner Lipót, az UTE 
elnöke állította össze. 

A Sporthíradó 1928. október 12-i szá-
ma az esemény kapcsán kiemelte: „A serleg 
el  sô átadásának nemcsak sportbéli, hanem 
társadalmi jelentôsége is van s ezért a MOLSz 
[Magyar Országos Lawn Tennis Szövetség] a 
nagy értékû serleget ünnepélyes formák között 
kívánja elsô megôrzôjének átadni. A vándordíj 
kiírása értelmében a gyôztes vidéki város csa-
pata Budapest csapatával bemutatómérkôzést 
játszik, mely október 14-én délelôtt 11 órakor 
lesz Újpesten (Váci út 77.), míg aznap este 9 
órakor Budapesten, a Hungária szállóban a 
MOLSz ünnepi vacsorát rendez, és ennek 
kere tében fogják e nagy értekû serleget, me -
lyet az elszakított Észak, Kelet, Dél és Nyugat 
egy-egy városának címere díszít, Újpest város 
polgármesterének és az újpesti tenniszsport 
képviselôinek átadni […]”. A MOLSz hang-
súlyozni kívánta az esemény jelentôségét, „[...] 
s ezért meghívta az ünnepi vacsorára a kor-
mányzót, a fôhercegeket, a kormányt, az 
OTT-t [Országos Testnevelési Tanács], a 
társ  szövetségeket, a MOLSz elnökségi és 
ta nácstagjait valamint tagegyleteit”.

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Újabb epizódok Aschner Lipót életébôl
A Rothermere-kupa
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Újpest a vándordíj-szabályzatban meg-
ajánlott jogával élve, a díjátadás napján kihívá-
sos küzdelemben találkozott a fô város csapa-
tával. A látványos rendezvény le  bo nyolításához 
Aschner Lipót, az Egyesült Izzó vezérigaz ga-
tója felajánlotta a gyár terüle tén lévô teniszpá-
lyákat. (Szervezôként ezzel a döntésével nem 
csupán a nemzetközi szabvá nyoknak megfele-
lô helyszínt biztosította, ha  nem egyben ráirá-
nyította a sajtó figyelmét az Izzó jóléti szol-
gálta tásaira.) Budapest színei ben Bánó Lehel 
és Takáts Imre, Újpest képvi seletében Leiner 
Pál és Aschner Pál [Aschner Lipót fia, a ma -
gyar Davis-kupa csapat tagja] lépett pályára. 
A többszáz nézô elôtt tartott gála versenyen 
az egyéni mérkôzéseket Buda pest, míg a páros 
összecsapást Újpest nyerte meg.

Átadták lord Rothermere serlegét cím-
mel, a Pesti Hírlap 1928. október 16-i száma 
részletesen tudósított a díjátadó rendezvény-
rôl: „Tizenkét vidéki város vett részt azokon a 
lawn-tennis versenyeken, amelyeket a Magyar 
Országos Lawn Tennis Szövetség rendezett, 
és a mérkôzésbôl Újpest csapata került ki 
gyôz tesen. […] Az ezüst serleg, amely a régi 
er délyi serlegek mintájára készült, csaknem 
egy méter magas remekmívû ötvösmunka, 
amely nek oldalán Zombor, Kolozsvár, Po -
zsony és Ruszt városok címere díszeleg, míg a 
tetején a sárkányölô lovag oldalán lévô paj-
zson Magyarország és lord Rothermere kom-
binált címere áll. A serleget lord Rothermere 
megbízásából Rákosi Jenô [író, politikus, a 
re  vizionista mozgalom élharcosa] adta át va -
sár  nap este a Lawn Tennis Szövetségnek, 
illetve Újpest városának, s a vacsorán a gyôz-
tes város notabilitásain kívül részt vett Schrô-
der Ervin államtitkár, Rakovszky Iván, a szö-
vetség elnöke, Kertész János fôtitkár, valamint 
Aschner Lipót, az UTE elnöke. 

– Embléma nekünk ez a serleg – mon-
dotta Rákosi Jenô, amikor vacsora közben a 
serleg átnyújtásakor szólásra állott fel, – s el -
veszett városaink címere díszíti az oldalát s 
ezeknek a városoknak a visszaszerzésére adta 
meg a serkentést Rothermere lord. Ugyancsak 
ott díszeleg rajta a lord heraldikus állata, a 
méh, amely gyûjt, épít és gazdagságot jelent, 
számunkra pedig azt jelenti, hogy a méh je -
gyében kell gyûjtenünk, dolgoznunk, hogy 
cél jainkat elérhessük. […] Aki adta, a legna-

gyobb realistája és legnagyobb idealistája 
ennek a világnak. Aki egy atya tiszta szívével 
látta meg, hogy itt Európában egy nem zeten 
olyan sérelem esett, amelyet elviselni nem 
képes. Ennek az embernek köszönhe tô, hogy 
míg ezelôtt egy évvel senki sem tu  dott 
Magyarországról, amely, megalázva és leti -
por  va élt, ma már a magyarság kérdése Euró-
pa napirendjén van. Ihlessen meg ben nün ket 
ez az ember, ne feledkezzünk meg róla se 
örömünkben, se bánatunkban és amikor az 
egészségére iszunk, gondoljunk arra, amire 
lord Rothermere is gondol, a Tátrára, a Mát-
rára, a Dunára, a Tiszára és az egész Magyar-
országra.

Rakovszky István, a MOLSz elnöke 
vet te át a lord ajándékát ünnepi beszéd kereté-
ben és mutatott rá arra, hogy a városok közöt-
ti mérkôzés akkor lesz teljes, ha majd azok a 
városok is küzdhetnek ezért a serlegért, ame-
lyekben ma még a magyar szó és gondolat 
rab  láncon van. 

Semsey Aladár, Újpest város polgár-
mestere meghatottan köszönte meg lord 
Rothermere ajándékát, amelyet az elsô évben 
az újpestiek szereztek meg, majd Schrôder 
Ervin tolmácsolta a kultuszminiszter üdvöz-
letét, Kelemen Aurél pedig az újpesti gyôz-
teseknek a szövetség nevében nyújtott át aján-
dékot. Az ünnepi vacsora Aschner Lipót fel-
kö szöntôje után ért véget”.

A kupagyôztes Újpest a következô év -
ben megvédte címét, az Aschner Pál, Baum-
garten Magda és Leiner Pál alkotta csapat 
1929-ben is gyôzött. Az UTE játékosai ezt 
követôen a jóval erôsebb fôvárosi bajnokság-
ban indultak, ezért a Rothermere-kupában 
töb bé nem vettek részt. A Tennisz és golf 
cí  mû szaklap 1929. szeptember 5-i száma így 
búcsúzott tôlük: „A védô gyôzött, a védô kiáll 
a további küzdelmekbôl, hogy a nemes versen-
gésben nagyobb teret engedjen a vidék harcai-
nak a trófeáért. Újpestet kiválása alkalmából 
üdvözöljük, mint Budapesthez tartozót, hol 
már szép sikerekkel szerepeltek, és ezen jó 
tulajdonságukat a jövôben is gyakorolni fogják 
az egyetemes magyar tenniszsport javára”. 

Lord Rothermere tiszteletére még éle-
tében közterületet neveztek el Újpesten, az ô 
nevét viselte 1932 és ’45 között a megyeri 
Julianus barát utca.  �
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Az újpesti Hazatérôk Meg-
segítése Bizottság elnöke 
Ma gyar Pál fôügyész volt, 
míg tagjai között több holo-
kauszttúlélô is tevékenyke-

dett. A bizottság célja „az elmúlt kormányzati 
rendszerek alatt otthonukból elüldözöttek 
hazatértének elômozdítása és elveszett anyagi 
javaikhoz juttatása, vagy ezek részbeni pótlása 
és azon bombakárosultak megsegítése, akik a 
múltban az üldözöttek birtokából kikerült 
legszükségesebb ingókhoz juttattak és most 
tulajdonosaiknak visszaadni kényszerültek.”  
A bizottság szabály-tervezete a következôket 
tartalmazta: felszólítanák a zsidó javakat „bír-
lalókat”, hogy azokat adják vissza a túl élôknek, 
javaslatokat akartak tenni a gond nokok sze-
mélyére vonatkozólag, to  vábbá fel kérték a 
polgármestert, hogy a tu  laj donos nélkül ma -
radt ingóságokat juttassa a rászorulóknak. Ez -
zel igyekeztek rendszert te remteni a kártala-
nítás, valamint a túlélôk és rá  szorulók meg-
segítésének folyamatában.

A különbözô bizottságok és értekezle-
tek munkája mellett – rendhagyó módon – egy 
alulról érkezô egyéni kezdeményezés is tör  -
tént: Jakobovits Sándor, aki munkaszolgálat-
ból tért vissza, a holokauszt elôtt pedig asz ta-
los-anyagkereskedô volt, sajátos megoldással 
hivatalos személy kiküldését javasolta a polgár-
mesternek, aki csak és kizárólag az eltu lajdo-
nított zsidó javakat kutatta volna fel. 1945. 
március 12-én küldött levelében így írt: „Ami-
óta visszatértem a munkaszolgálatból, mást 
nem teszek, mint nap-nap után saját és csalá-
dom ingóságait, vagyonát próbáltam kikutat-
ni. Ezek során többízben tapasztaltam, hogy 
megfelelô rendszeres nyomozás útján a zsidó 
tulajdont képezô sok vagyontárgy felfedezésre 
kerülne.” Úgy vélte, hogy egy hivatalos minô-
ségben eljáró „megfelelô intelligentiával, ta -

pintattal rendelkezô” kiküldött, „óri ási erköl-
csi szolgálatot tenne a városnak”. Egy   úttal 
fel   ajánlotta, hogy akár ingyenesen is el  vállalja 
ezt a munkát, amennyiben a Nemzeti Bizott-
ság beleegyezését adja, és felhatalmazza ôt.

Válaszlevelében Szalay Sándor polgár-
mester megbízta Jakobovitsot a feladat ellá-
tásával, és hangsúlyozta, hogy „felszólításom 
elle nére még a mai napig sem jelentették be 
egyesek a birtokukban lévô zsidó tulajdont 
képezô vagyontárgyakat”, ezért is van szükség 
az új pozíció létrehozására. Jakobovitsnak a 
tu  domására jutott adatokat be kellett jelente-
nie az elöljáróságnak. Az újpesti iratok között 

KLACSMANN BORBÁLA

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

2. rész
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nem maradt fenn arra vonatkozó adat, hogy 
Jakobovits végül tényleg ellátta-e az önként 
vál lalt feladatot, példája – és a többi újpesti, 
zsidó javakkal foglalkozó bizottság mûködése 
– alapján azonban elmondható, hogy a helyi 
zsidók igyekeztek saját kezükbe venni a sor su-
kat, és beleszólást követeltek a kárpótlásukat 
érintô politikai döntésekbe. 

Újpest levéltári iratanyagaiban számta-
lan visszajuttatást kérô levél ta  lál ható, ame-
lyeket a túlélôk írtak. Ügyeik ál  ta  lában ezen 
levelekkel kezdôdtek, az elöljáróság ezt kö -
vetôen vette át az ügyintézést. Néhány eset-
ben a túlélôk megemlítették, hogy a nem-zsi-
dóktól kaptak segítséget javaik megtalálásához, 
vagy hogy békés úton sikerült megegyezniük 
ingóságaik új tulajdonosával. A jogi eljárások 
sikerét azonban hátráltatta néhány tényezô, 
pél  dául, hogy Szalay Sándor polgármester 
a ko  rábbi hivatalos döntésekre hivatkozva 
megta gadta bizonyos vagyontárgyak vissza-
adását. Szalay munkáját igencsak meghatá-
rozták úgy a zsidó és nem zsidó újpestiek, 
mint a különbözô hivatalos szervek gyakran 
ütközô érdekei.

A városi értekezletek és bizottságok 
programját áttekintve látható, hogy a kezde-
tektôl fogva ugyanazok a felvetések maradtak 
napirenden – vagyis az elmélet és a gyakorlat 
között mindvégig szakadék húzódott. Jólle het 
a városvezetés –, és legfôképp Magyar Pál 
fôügyész – támogatta a kárpótlást, valójában 
a javaslatokat nem ültették át a gyakorlatba. 
Ennek több oka is lehetett: egyrészt maga 
a kérdés igen érzékeny volt, hiszen sok olyan 
rá  szoruló jutott zsidó javakhoz, akiknek a 
meg   élhetése függött azoktól, és egyetlen ha -
tóság sem vállalta azt a döntést, hogy ezeket 
el  veszi tôlük. Amellett, hogy ezzel újabb meg-
pró báltatásnak tették volna ki ôket, a saját 
po  litikai népszerûségükbôl veszítettek volna. 
A „bírlalók” idôközben sok ingóságot és ingat-
lant megjavíttattak, felújíttattak, pénzt fektet-
tek beléjük. Már csak ezért is a saját tulajdo-
nuknak tartották azokat és nem voltak hajlan-
dóak sem bejelenteni, sem átadni a túlélôknek. 
Ugyanakkor a háború utáni nehéz gazdasági 
helyzet sem kedvezett a kárpótlás ügyének, 
ami így végül háttérbe szorult. A hazatérôk 
nem kaptak segítséget: a városi költségvetés-
bôl nem szántak pénzt a támogatásukra, a 
zsidó javak visszaszerzését célzó kezdemé-
nyezések – némi jószándék ellenére – teljesen 
eredménytelenek maradtak egy ilyen nagy-
városban. Ezért az újpesti túlélôk még a lét-
fenn tartásukhoz alapvetôen szükséges hol-
mikhoz sem jutottak hozzá.  �
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„Professzor úr, tudom, hogy 
Ön az, aki már elôttem is 
el  érte a Holdat!” – mondta 
Neil Armstrong a Hold ra-
szállás hôse, amikor Bay Zol-

tánnal találkozott.
„Különös örömet szerzett, hogy gyer-

mekkori álmom megvalósítása után mind-
össze negyedszázaddal a tévé képernyôje elôtt 
saját szememmel láthattam, amint embertár-
saim a Holdra lépnek” – emlékezett a holdra-
szállás napjára a tudós, akinek már gyermek-
kori fantáziáját különösen izgatta a Hold: 
„A Holdat ott láttam elsétálni a torony mö -
gött, ami a mi kertünkben állt. Nézôpontom-
ból a Hold és a templom tornya oly közel le -
vônek tûnt, hogy motoszkálni kezdett ben nem 
a kérdés: mi lenne, ha felmásznék a torony 
te  tejére, jól kinyújtanám a karom, elérném-e, 
megtapo gathatnám-e a Holdat? Megkér dez-
tem a felnôtteket is: Ha felmásznék a torony-
ra, meg tud nám-e tapogatni a Holdat? Jó in-
dulatú mo  solygással válaszoltak. Nem go rom-
  bítottak le, nem gúnyoltak ki buta kérdé se-
mért. Így to  vább ra is bennem élhetett a gon -
dolat, meg ôrizhettem az álmom. Talán en  nek 
is köszönhetem, hogy jóval késôbb, az újpesti 
Egyesült Izzóban valósággá válthattam”.

75 évvel ezelôtt, 1946. február 6-án je -
len tették be a sajtónak: „Bay Zoltán és cso-
portja a Tungsram laboratóriumában sikere-
sen el    ér te radarjeleivel a Holdat, és a vissza-
vert je  lek beérkezését saját készítésû jelösszeg-
zô készülékével minden kétséget kizáróan 
iga  zolta”. Bay és tudóstársai ezzel egy új tu  do-
 mányágat terem tettek: a radarcsilla gá szatot. 

A tudománytörténetben már oly sok-
szor elôfordult, hogy a világ különbözô pont-
jain a tudósok egymástól függetlenül, szinte 
egyszerre jutnak azonos eredményre. Ez tör-
tént a Föld–Hold távolság meghatározását 
célzó Hold-radar kísérlet esetében is.

„Már a munkánk végsô szakaszában 
tar   tottunk, amikor értesültünk arról, hogy az 
amerikai J. H. De Witt ezredes és kutatócso-

portja 1946. január 10-én sikeres holdvissz-
hang-kísérleteket végzett. Késôbb megtud-
tam, az ô berendezésük sokkal bonyolul tabb, 
érzékenyebb és fejlettebb volt a miénk nél. 
Az ame rikaiak az egyes visszavert jeleket is a 
zavarnívó fölé tudták emelni.”

A magyar tudósok sikereihez gyakran 
hoz zájárult, hogy az ország szegénysége miatt 
eredeti, innovatív ötletekkel kellett pótolni az 
eszközökben és lehetôségekben meglévô hát-
rányt. Ebben az esetben sem volt ez másképp. 
Az Elektronics címû újság 1941. évi októberi 
száma például azt közölte, hogy az Egyesült 
Államok katonai célú gyengeáramú kutatásai-
nak költségvetésébôl 118 millió dollárt fordít 
rádiólokátor-fejlesztésre. Az amerikai hadse-
reg a híradástechnikai törzsének Diana-pro-
jektje keretében ebbôl a pénzbôl végezte a 
Hold-radar kísérleteit is.

Magyarországon azonban a katonai ve -
ze  tésnek a háború miatt sem pénz, sem a kuta-
tásokhoz alkalmas helyszín, laboratórium nem 
állt rendelkezésére a kísérletek elvégzésére. 
„Ami kor Magyarország Németország szövet-
ségeseként belépett a második világháborúba, 
a katonai vezetés rádöbbent, igen nagy a való-
színûsége annak, hogy hazánkat bombatáma-
dások érik majd. A Honvédelmi Minisztérium 
tehát elrendelte, hogy mikrohullámú kísérle-
tekkel ki kell dolgozni a repülôgépek mikro-
hullámú felderítését biztosító rendszert. Mivel 
az Egyesült Izzó kutatólaboratóriuma volt az 
egyetlen hely, ahol e terv megvalósításának 
reális esélye lehetett, parancsba adták a felada-
tot: készítsenek katonai radart! A kísérleteknek 
a legteljesebb titokban kellett folyniuk, annak 
közvetlen célját nem ismerték a munkatársak, 
még az Izzó vezérigazgatója sem. Háborús 
tör vények voltak életben, az Izzót kötelezték a 
teljes költség viselésére. A minisztériumban 
létrehoztak egy ún. »Bay-csoportot« – meg-
jegy zem, elôször Bay-különítménynek keresz-
telték el, de ez ellen határozottan tiltakoztam. 
A csoport tagjai katonai felmentést kaptak, 
negy venen lehettünk, tíz felsôfokú végzettsé-

FORGÁCS ANDRÁS

Újpesttôl a Holdig
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gû szakember és harminc elektrotechnikus 
mû  szerész” – mesélte Bay Zoltán Staar Gyu-
lának 1991-ben, a Fénnyel szôtt halhatatlan-
ság címû interjúban. A csoportba többek közt 
bekerült a Bay Zoltán által ve  ze tett mûegye te-
mi Atomfizika Tanszék két ta  nérsegédje, Papp 
György és Simonyi Károly, továbbá két mér-
nök. „Kemény harcot kellett vív  nom azért, 
hogy a csoportom tagjai lehesse nek olyan ki -
tû nô szakemberek, mint Winter Ernô és Dal-
 los György, ôk ugyanis zsidó szár mazásúak 
voltak. A vezérkar nehezményezte ezt, attól 
tar  tottak, hogy a németektôl emiatt nem kap-
nak szakmai információkat. Mint ké  sôbb kide-
rült, a németek amúgy sem voltak haj  landók 
meg  osztani velünk kutatási eredmé nyeiket, 
így azután, amit a mikrohullámú ku  ta tások  -
ban és a rádiólokátor kifejlesztésében elértünk, 
az mind a saját munkánk eredménye volt”– 
idézte fel az elôzményeket Bay Zoltán egy 
interjú ban.

A kísérletek megindultak. A magyar 
mér   nökök képesek voltak olyan rádiócsöve-
ket, adóberendezést és vevôt tervezni, ame-
lyek egy saját gyártású katonai radar megépí-
tését tették lehetôvé. A kutatók tervei alapján 
ké  szült magyar katonai radarok a németek 
bejö veteléig védték a légteret. 300 kilométer-
rôl is képesek voltak észlelni a bombázórajo-
kat. A Standard Villamossági Részvény tár-
saság elkezdte a radarok gyártását, és a háború 
befejezése elôtt 1944-ben már 19 készüléket 
használtak az ellenséges gépek felderítésére.

A légvédelmi radar kifejlesztése után 
Bay Zoltán a gyerekkori álmát követve azt 
mond ta kollégáinak: „Itt van a mi radarunk, 

itt a Hold, próbáljuk meg, elérhetjük-e mik-
rohullámú jeleinkkel! Meglokátorozzuk a 
Holdat!”

A rádióhullámok visszaverôdésének se -
gít ségével történô távolságmérés elve már az 
1920-as évek óta ismert volt az ionoszféra-ku-
tatásban. Ám a kb. 363 000-406 000 km Föld–
Hold-távolság újabb kérdéseket vetett fel: az 
oda-vissza megtett rádiójelek annyira legyen-
gülnek, hogy nem lehet kiszûrni azokat a vi -
lág  ûrbôl a Földre érkezô zajból. További kí -
sér letekre volt szükség annak vizsgálatára, 
hogy milyen hosszúságú rádióhullámokat kell 
kibocsájtani, hogy egy adott méretû antenná-
val a Hold visszaverô-képességébôl adódó 
mikrohullám még mérhetô legyen.

Az amerikaiak eszközével szemben, a 
magyar adóberendezés teljesítménye korláto-
zott volt, ezért az impulzusok hosszabbításával 
növelték a kisugárzott energiát. Számítások 
alapján tudták, hogy a Holdról nagyon gyenge 
elektromos jelek fognak visszaérkezni az an -
tennákra. Azt is igazolták, hogy legalább 1000 
jel összegzése szükséges ahhoz, hogy ki tudják 
mutatni a Holdról érkezô jelek és a háttérzaj 
különbségét. Ma már a számítógépek világában 
nem okoz gondot 1000 jel értékeinek össze-
gyûjtése és tárolása, de a XX. század közepén 
a rendelkezésükre álló analóg áramkörök pon-
tossága és stabilitása erre nem volt alkalmas. 
Bay az elektronikában nem szokásos eszköz, a 
hidrogén-coulombméter használatát javasolta. 
Az üvegcsö vekbôl álló voltaméterbe töltött 
30%-os kálium-hidroxid vizes oldatából az 
elektromos áram hatására a töltéssel arányos 
mennyiségû hidrogéngáz fejlôdik, ami egy vé -
kony csôben összegyûlik, és a folyadék felszí-
nét az összegzett árammal arányosan tolja le. 
Ez a „me  mó ria” tárolta 50 percen át a 3 má -
sodpercenként vett jeleket oly módon, hogy a 
berendezés ka  pilláris csôvében jelrôl-jelre 
nôtt a folyadék rovására a keletkezett hidro-
gén által kitöltött tér. Ezzel a jeltárolás kérdé-
se megoldódott, de a zaj kiszûrése még hátra 
volt. Ennek megol dására született az a gondo-
lat, ami a mai napig meghatározza az ûrbôl 
jövô jelekbôl a zaj ki  szû résének a módját. Egy 
forgókapcsoló segítségével a Holdról 3 másod-
percenként visszaverôdô jeleket egy kapilláris 
csôre vezették rá, míg a közbensô idôben ér -
kezô zajt a további csö  vekre. A víz oszlopok 
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magasságkülönbsége adta ki a Holdról vissza-
verôdô radarjel mennyi ségét. Ebbôl a Hold-
Föld távolság meg  határozása már csak egy-
szerû matematikai számítások kérdése volt.

Az eljárás nagyszerûségét bizonyítja 
egy nyilvános amerikai elismerés: „1946-ban 
az Egyesült Államok és Magyarország kutatói 
elsôként figyelték meg rádióhullámok vissza-
verôdésével a Holdat. Ezek a kísérletek jelen-
tették a Naprendszer radarral történô kutatá-
sainak kezdetét”.

A tudósok kitartását és elkötelezettsé-
gét mi sem bizonyítja jobban, mint azok a 
kö  rülmények, amelyek között ezeket a kísérle-
teket lefolytatták. 1944 júniusában, amikor 
Budapest bom bázása már veszélyeztethette 
vol  na a radar  kísérleteket, a Honvédelmi 
Mi nisztérium Nógrádverôcén egy panzióban 
szállásolta el a Bay-csoportot, ahol magas 
deszkapalánkok mö  gött, a panzió kertjében 
állí  tották fel a 3 mé  teres antennát, és ott foly-
tatták a teszteket.

Szeptember végén a front közeledett és 
a hadvezetôség visszarendelte a laboratóriu-
mot Újpestre. A kutatócsoportnak szerencséje 
volt, mert néhány nap múlva a nógrádverôcei 
panziót bombatalálat érte. Ám a nyilas uralom 
miatt komoly munkát azt követôen már nem 
lehetett végezni.

„A nyilas rendszer nem ismerte el a ka -
tonai szolgálat alóli mentességünket, a csoport 
hadköteles tagjait bevonultatta, engem az 
ellen állási mozgalommal való kapcsolatomra 
hivatkozva bevittek a Margit körútra, kihall-
gattak; utána célszerûnek látszott bujkálnom” 
– mesélte Bay Zoltán.

Dallos Györgyöt, aki a radarfejlesztés 
egyik meghatározó kutatója volt, szintén az 
ellen állási mozgalomban való tevékenysége 
miatt letartóztatták és Sopronkôhidára vitték. 
A 15 évi fegyházbüntetésének kihirdetése után 
felôrölt idegzettel, a cellájában öngyilkos lett.

„A megakasztott kísérleteket 1945 feb-
ruárjában kezdtük újra, de ekkor az oroszok 
váratlanul leszerelték az Egyesült Izzót. Hadi-
zsákmányként elvitték a berendezéseket, a 
mû szereket, alig-alig tudtunk valamit meg-
men teni.” A jóvátétel során minden elpusz-
tult, de a coulométer megmenekült.

Egy teljesen új radarberendezést kezd-
tek el építeni, amihez 1945 nyarán a Standard 

Villamossági Rt.-tôl kaptak egy katonai fel-
derítôradart, de az adóberendezés korábbitól 
eltérô paraméterei miatt nagyobb antennára 
volt szükség, és növelni kellett az impulzus-
hosszt. Egy megmaradt Borbála-típusú tüzér-
ségi lokátor alkatrészeibôl kialakított 6×8 m 
aktív felületû vaskeretre 36 dipólantennát 
he lyeztek el. 

„1945 nyarán ismét hozzáfogtunk, 
im már harmadszor, a kísérlet kivitelezéséhez. 
Decemberre végre együtt állt összeszerelve a 
berendezés: a Tungsram Kutató Labora tó ri-
umának tetején a hatalmas vaskeretes irányít-
ható antenna, közvetlenül alatta két szobában 
az adó és a vevô, valamint a »memóriánk«,  
a coulométer.”

A kísérleteket Papp György és Simonyi 
Károly vezetésével Pócza Jenô, Bodó Zalán, 
Csiki Jenô, Tary László, Takács Lajos, Hor-
váth Tibor és Bay Zoltán végezték.

Végül 1946. február 6-án a jelösszegzés 
a jelet a zavarnívó fölé emelte és a visszaérkezô 
jeleket gyûjtô coulométer 4%-kal nagyobb 
ér té  ket mutatott, mint a zavart összegzô ka -
pillárisok.

Negyven év múltával egy interjúban 
Bay Zoltán így értékelte a holdradar-kí sér-
letet: „Tisztán tudományos kísérletünktôl ak -
koriban két kérdés megválaszolását reméltük. 
Kijutnak-e egyáltalán a mikrohullámok a 
világ ûrbe, és ha igen, miként veri vissza a 
Hold ezeket a hullámokat? Ma már az is el -
mondha tó, hogy a magyar és a vele párhuza-
mos ame rikai kísérlet elindított egy folyama-
tot, amelynek nyomán új tudományág szüle-
tett, a radar csillagászat. A passzív megfigye-
lésre korlátozott csillagászatban új korszak 
kezdôdött, hiszen a radarcsillagászat lehetô-
séget nyújt ar  ra, hogy aktívan kísérletezzünk 
a Nap rendszerben”.

A holdradar-kísérletek voltak az elsô 
természettudományos vizsgálatok, melyeket 
egy Földön kívüli objektumon végeztek. Év -
ezredeken keresztül csak bámultuk az eget és 
kizárólag passzív megfigyelôként szemléltük, 
de a mikrohullámú technika lehetôvé tette egy 
távoli égitest fizikai vizsgálatát. Az emberiség 
ekkor szerzett elôször bizonyosságot arról, 
hogy a Hold egy a Földtôl jól meghatározható 
távolságra lévô, anyagi jellemzôkkel bíró ob -
jektum és nem csak egy „kép a falon”.  �

17



KözleményekÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2021. március
XXVIII. évfolyam 1. szám

1945 után az egyre szélesebb 
körre kiterjedô államosítások, 
a lakás- és az üdülés céljára 
szolgáló ingatlanok igénybe-
vétele és a rendezetlen tulaj-

donviszonyok számos esetben megnehezítet-
ték az ügyvédi munkát. Az államosítás elôbb a 
nagyipari vállalatok, a bankok, késôbb a 30 
fônél többet foglalkoztató kisüzemek, majd a 
lakások magántulajdonának kártalanítás nél-
kü li kisajátítását jelentette az állam javára. 
A kü  lönbözô szintû jogszabályok (törvények, 
törvényerejû rendeletek, miniszterelnöki ren-
deletek, a Gazdasági Fôtanács határozatai) a 
jogász számára is nehezen voltak követhetôk. 
Ráadásul a tulajdon elvételére legtöbbször „a 
törvény erejénél fogva” került sor, így az érin-
tett cég, személy, illetve ügyvédeik is csak utó-
lag szereztek tudomást róla. Az igénybevétel 
az ingó és ingatlan vagyontárgy használati és 
hasznosítási jogának elvonásával járt, nem 
érint ve a magánszemély tulajdonjogát, de sok-
szor lehetetlen helyzetbe hozva a tulajdonost, 
aki kénytelen volt vadidegen személyt a la  ká-
sába vagy annak egy részébe befogadni, üdülô 
ingatlanát átengedni az állami szerv által ki -

sze melt kedvezményezettnek. A rendezetlen 
tu  lajdoni viszonyok kihatottak az üzleti kap-
csolatokra: kétségessé vált, ki jogosult ren-
delkezni az adott vagyontárggyal, szerzôdést 
kötni, elidegeníti, vagy arra bármiféle köte le-
zettséget vállalni. 

Nagyapám ügyvédi aktáiban az említett 
mindhárom esetkörre található példa.

1. K. J. rákospalotai lakos 1950-ben, az 
iratokból meg nem állapítható számú ládát vá -
sárolt a Hermann Gôzfûrész- és Ládagyártól, 
a ládákért kikötött 900 Ft vételárból azonban 
mindössze 50 Ft-ot fizetett ki. A kisüzem tu -
laj donosa, H. Zs. a hátralékos 850 Ft megfize-
tése iránt pert indított ellene az Újpesti 
Járásbíróságon. Ügyvédje, akinek Gyöngyö-
sön volt az irodája, helyettesítési megbízást 
adott nagyapámnak, hogy ügyfelét az 1950. 
december 7-ére kitûzött tárgyaláson képviselje. 
Amint nagyapám, ugyanezen a napon kelt be -
számoló levelében írja: „a tárgyaláson az a 
meg  lepetés ért, hogy a H. Zs. féle ládagyárat 
idôközben államosították, így a felperességi 
jog [perindítási jogosultság] is vitássá lett, és 
ezt a körülményt a bíróságnak hivatalból kell 
vizsgálnia […], ezért nem tudott a bíróság íté-
letet hozni a mi javunkra […]. Ha tényleg 
megtörtént az államosítás, úgy ez a körülmény 
a per kimenetelét hátrányosan fogja befolyá-
solni. […] Úgy láttam azonban, hogy K. J., ha 
részletekben is, de fizetni akar, úgyhogy ja  va -
solnám azt, hogy H. keresse fel K.-t a la  kásán 
és egyezzenek meg, nehogy a pénzt az államo-
sított vállalat részére kelljen kifizetni”. Ezt 
követôen az alperes ügyvédje jelentkezett, 
hogy „havi 50.-Ft-os részletekben törlesztené 
a hátralévô összeget, ha H. belemegy a részlet-
fizetésbe”, elismerve, hogy „a ládák vásárlása 
még az államosítás elôtt történt pár hónap-
pal”. A megállapodás a felek között feltehe-
tôen létrejött, mert V. K. gyöngyösi ügyvéd 
1950. december 15-i levelében megküldte a 
helyettes ügyvédnek az egyezség tervezetét 

D R. KÔRÖS AND RÁS

Szemelvények dr. Fraknóy Gyula ügyvédi 
hagyatékából 1947–1957, 8. rész
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az  zal, hogy a megegyezés reményében kérje a 
per szüneteltetését. Ez biztosan így is történt, 
mert a bíróság a december 21-ére kitûzött 
folytatólagos tárgyalást már nem tartotta meg. 
A gyárral ellentétben tehát a ládák vételára 
nem jutott az állam kezére, azt valószínûleg a 
ládagyár egykori tulajdonosa kapta meg.

2. N. M. postai segédtiszt, újpesti lakos 
1951. szeptember 18-án megtakarított pénzé-
bôl 10.000 Ft-ért megvásárolt egy 225 négy-
szögöles üdülôtelket Balatonszabadi fürdô-
telepen. A telken egy fürdôkabin, 10 db termô 
gyümölcsfa és 9 db fenyôfa állt. Azt tervezte, 
hogy idôvel egy kis víkendházat épít és nyári 
szabadságát ott fogja tölteni. Az ingatlant a 
vételt követôen drótkerítéssel körbevette. 

A tulajdonos, az Építésügyi Minisz té-
rium Lakásépülettervezô Vállalat 1952. május 
29-i levelébôl értesült arról, hogy a telket a 
Siófoki Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága 
a vállalat dolgozói üdültetése céljából igénybe 
vette, és az a vállalat használatába került. 
A helyszínre sietve maga gyôzôdött meg arról, 
hogy a vállalat gondnoksága a drótkerítést le -
bontotta, a fürdôkabint elvitette és kb. 10 gyü-
mölcsfa termését „felhasználta”. Az igénybe-
vétel –, amelyet az akkori jogszabályok szerint 
bíróság elôtt nem lehetett megtámadni – 
N. M. tulajdonjogát nem érintette, ezért bér-
leti díj érvényesítése végett ügyvédhez fordult. 
Nagyapám a vállalathoz írott ügyvédi leve-
lében kifejtette, hogy „bármennyire is köz-
érdek az, hogy a dolgozók üdültetése bizto-
sítva legyen, az azonban nem történhet a 
[má  sik] kis dolgozó kárára, ezért ügyfelem a 
törvényes lépések megtétele elôtt felveti a kér-
dést: hajlandók-e a bérlemény bérét – termé-
szetesen azóta, mióta használják – ügyfelem-
nek megtéríteni, és ha igen, milyen összegben. 
[…] Ügyfelemet, a kis dolgozót már az elvé-
tellel is nagy hátrány érte, hát még azzal, hogy 
T. Cím ingyen kívánja a bérleményt használ-
ni”. Mivel a címzett a levélre azt válaszolta, 
hogy a bér megállapítása a helyi tanács hatás-
körébe tartozik, az ügyvéd a Siófoki Városi 
Tanács V. B.-hez fordult a bérösszeg megál-
lapítása érdekében. A hatóság közremûködé-
sével a felek a tárgyalások során végül évi 
1000.- Ft telekbérben állapodtak meg. Az vi -
szont az iratok alapján kétségesnek tûnik, 
hogy a vállalat ezt a bérleti díjat önként meg-

fizette-e, mert az akta utolsó irata szerint 
N. M. meghatalmazta az ügyvédet a vállalat  -
tal szemben a kielégítési végrehajtás meg in-
dítására.

3. A 20. század elsô felében Újpest  
egyetlen fürdôje az Erzsébet-fürdô volt, amely 
a Beniczky (ma: Berzeviczy) utcában mûkö-
dött. Gôzfürdôvel és kádfürdôvel rendelke-
zett, és utalvány alapján egyéni gyógyiszap-
kezelésekre is igénybe lehetett venni. Tulaj-
donosának halálát követôen, 1945-ben a 
fürdôt a leszármazói örökölték meg, a háború 
következtében elôállt gazdasági helyzetben 
azonban képtelenek voltak üzemben tartani. 
Ezért a helybeli pártok és a város vezetése, a 
„köz szükséglet kielégítése céljából” megbízták 
az alkalmazottakat, hogy a fürdôüzemet M. S. 
vezetésével a város közönsége számára nyissák 
meg. M. S. ennek a megbízásnak eleget téve a 
fürdôt 1946. augusztus 6-án, ünnepélyes ke -
retek között, Népfürdô néven megnyitotta. 
Ez alkalommal a város közönségét B. R. mér-
nök, városi tanácsnok képviselte. 1947. január 
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6-án M. S. – az üzemeltetés anyagi nehézsé-
geivel szembesülve – tájékoztatta B. R.-t, hogy 
az üzemben tartáshoz hitel felvételére lenne 
szükség, utóbbi kifejezett kívánságára azonban 
a fürdôt nyitva tartotta.

Ebben az idôszakban vásárolt fát a für-
dô nevében M. S. mint üzemeltetési megbí zott 
Á. Á.-né újpesti tûzifa- és szénkereskedô tôl 
(ké  sôbbi felperestôl), aki – az 1946. november 
15-én kelt szállítókönyv-bizonylat tanúsága 
sze  rint – két tételben 46 mázsa 40 kg-ot és 53 
mázsa 70 kg-ot, mázsánként 18,60 Ft ér  ték ben 
le is szállított. A fáért M. S. 400 Ft-ot kifizetett, 
1467 Ft 86 fillérrel azonban – a szük séges 
anya  gi forrás hiányában – adós ma  radt. A ke -
reskedô a hátralékos vételár kifize tését sürget-
te M. S.-tôl, aki ígéretet tett arra, hogy a tar-
tozás rendezését „Újpest városá   -nál” elintézi. 

Az örökösök 1947. október 14-én a für-
dôüzemet 330 000 Ft-ért eladták „Újpest Vá -
ros közönségének” [sic!]. Az adásvételi szerzô-
désben a felek rögzítették, hogy „a fürdôüzem-
nek különbözô üzleti természetû tartozásai 
állnak fenn”, ennek ellenére annak „per- és 
tehermentességéért szavatosságot vállaltak”.

Á. Á.-né tûzifa kereskedô – miután 
mind az eladóktól, mind a vevôtôl eredmény-
telenül kérte a hátralékos vételár kiegyenlíté-
sét – pert indított Újpest Megyei Jogú Város 
alperes ellen a hiányzó 1467 Ft 86 f megtérí-
tése iránt. A város, a szavatosság vállalásuk 
alapján perbe hívta az eladókat, akik így ma -
guk is alperesek lettek, de arra hivatkoztak, 
hogy „az M. S. vezetése alatt mûködô Nép-
fürdô adósságaiért nem felelnek”, mivel a 
„tár  sulás nekik nem jogelôdjük és nem jog-
utódjuk, a tûzifa-vásárlás idôpontjában az üze-
meltetô Újpest városa volt”.

Az Újpesti Járásbíróság az utóbbi 
ál láspontot fogadta el, és Újpest Megyei Jogú 
Várost kötelezte a követelt összeg és annak a 
tartozás esedékességétôl számított 8%-os ka -
mata megfizetésére. Az ítélet indokolása sze-
rint „az adásvételi szerzôdés rendelkezéseinek 
he  lyes értelmezésébôl az következik, hogy a 
szerzôdô felek elôtt ismeretesek voltak a für-
dô üzem tartozásai, éppen erre a körülményre 
utal a szerzôdésnek a különbözô üzleti tarto-
zások  ra vonatkozó kitétele. A szerzôdô felek,  
a fennálló adósságok ismeretében kerülni 
akarták a tartozások szabatosabb körülírását, 
ám az csak az M. S. által vállalt tartozást je -
lenthette. [Abban az idôben] a fürdôüzemnek 
más természetû tartozása fenn sem állhatott, 
hiszen azt a forint bevezetése után az eladó 
szavatosok nem is helyezték üzembe. A felpe-
ressel szemben tehát a hátralékos vételár meg-
fizetéséért az alperes a felelôs”, aki azonban 
„fel van jogosítva a szerzôdés szerint ezen 
tar    tozás kifi  zetésére a szavatosoknak [el  adók-
nak] járó vételárból”.

Az ítélet ellen az alperes fellebbezett és 
kifogásolta, hogy a bíróság „mint a fürdôüzem 
jelenlegi tulajdonosát és üzembentartóját” ôt 
teszi felelôssé azért a tûzifa tartozásért, ame-
lyet „a felszabadulás után, szocialista célok 
szol gálatában alakult alkalmi egyesülés hasz-
nált fel.” Az eladók is fellebbezést terjesztettek 
elô az ítéletnek azon megállapítása ellen, hogy 
ôket a szerzôdés alapján bármiféle szavatossá-
gi felelôsség terhelné és ezért a nekik járó 
vételár csökkentése szóba jöhetne. Nagyapám, 
mint Á. Á.-né felperes ügyvédje fellebbezési 
ellenkérelmében arra hivatkozott, hogy M. S. 
tartozásvállalása a város megbízottjának, 
B. R.-nek a tudomásával történt a fürdô zavar-
talan mûködésének érdekében, aki ígérte is a 
vételár teljes kiegyenlítését a fakereskedônek, 
így annak meg nem fizetése „erkölcsileg is 
erô  sen kifogásolható magatartás”, amit „a vá -
ros mint erkölcsi testület [sic!] nem tehet 
meg.” Az ügy másodfokú elbírálására azonban 
nem került sor, mert – a Pestvidéki Tör vény-
szék 1948. november 5-én kelt végzésébôl 
kitûnôen – „az alperes és a szavatosok a felleb-
bezéseiket a véghatározatot megelôzô tárgya-
lás befejezése elôtt visszavonták”. Feltehetôen 
tehát a jogvita a felek közötti megállapodással 
zárult.      (Folytatjuk…)
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Rákospalotán született 1931. 
január 7-én. Szülei szíjgyár-
tók voltak, Újpesten dolgoz-
tak és a Duna Cipôgyár ból 
mentek nyugdíjba. A szülôi 

házat a Bocskai utcában anyai nagyszülei 
építették. Apai ágon török felmenôket talál-
hatunk, akik hajósok illetve halászok voltak  
és Németországból jöttek Dél-Magyar-
országra. Elemi iskolába, majd a Wagner 
Gim  náziumba is Rákospalotán járt, de 
Újpesten a Könyves Kálmán Gimnáziumban 
érettségizett 1949-ben. Általános orvosi 
diplomájának megszerzése és az 1956-os  
forradalom miatt „rövidített” katonai szol-
gálat után a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikáján 
kapott állást. Abban az évben megnôsült, a 
felesége pedagógus volt, aki az egyik rákos-
palotai általános iskolában tanított. Há  zas-
ságukból három gyermek született, közülük 
egyik lányuk Leila választott egészségügyi 
pályát. A klinikán, amely mindmáig az egyik 
legnagyobb hírû szakmai mûhely, több mint 
20 évet töltött. Itt szerezte meg két szakvizs-
gáját, majd a kandidátusi fokozatot is. Úttörô 
munkát végzett a Koronária Ôrzô meg-
szervezésében, és tevékenyen vett részt a 
klinika egyéb új profiljainak kialakításában, 
amiben együtt dolgozott több európai hírû 
kutatóval. Számos tudományos dolgozata 
jelent meg az Orvosi Hetilapban és más hazai 
és külföldi szakfolyóiratban, és az akkoriban 
önállósodó kardiológia legnagyobb tekintélyû 
szakemberei lettek barátai, szerzôtársai.  
A magas színvonalú kutatómunka, a nagy-
számú hazai és külföldi publikáció, a szakmai 
fórumokon kapott elismerés, a nagytekintélyû 
Magyar Imre professzor támogatása, a közös 
munkák és barátság Solti Ferenc professzor-
ral és a svédországi tanulmányút is inkább 
egyetemi karriert sejtetett. Ô azonban már 
középiskolás korában arra készült, hogy a 

környezetében, szülôvárosának kórházában 
fogja az ott élôket gyógyítani. Ezért 1977-ben 
a Károlyi Sándor Kórházban meghirdetett  
II. számú Belgyógyászati Osztály fôorvosi 
állását pályázta meg, amelyet nyugdíjba vonu-
lásáig, dr. Újszászy László töltött be. Bár 
gyakorlata és szaktudása alkalmassá tette erre 
a feladatra, de félô volt, hogy nem felel meg 
az úgynevezett vezetôi hármas követelmény-
nek. Pártonkívüliként mégis megkapta a 
kinevezést, így vele együtt a rákospalotai 
Bocskai utcából már négy kiváló orvos gyó-
gyította a két kerület betegeit.

Korábban ezen az osztályon szinte csak 
általános belgyógyászati ellátás folyt, bár Új -
szászy fôorvos kiemelten foglalkozott a kar-
diológiával. Ezért nehéz feladatnak látszott, 
hogy a zsúfolt, nagy forgalmú, alig felszerelt 

DR. HOLLÓSI ANTAL

Dr. Iskum Miklós,
aki megvalósította fiatalkori álmát
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osztályból színvonalas, kardiológiai szak-
profillal is rendelkezô egységet teremtsen.  
A kitûnô szakmai felkészültségén kívül, jó 
szervezôkészség jellemezte, de szüksége volt 
tapasztalt munkatársakra is. Iskum tanár úr 
magávalragadó személyiségének és szakmai 
ismeretének köszönhetôen néhány hónap 
alatt mind az orvosi, mind a szakdolgozói 
csapat összeállt és elkezdték megvalósítani a 
mindenki által elfogadott és támogatott 
cé lokat. Ehhez személyes kapcsolatai révén, 
Új pest egyik országos nagyvállalatának veze-
tése jelentôs segítséget nyújtott a Koronária 
Ôrzô kialakításában, de ezt a lehetôséget a 
kórház többi osztálya, különösen a sebészet 
komfortjának javításához is biztosította. 
Hamarosan az akkor tíz klinikai osztállyal 
rendelkezô kórház legjobban mûködô, méltán 
irigyelt része lett. A fejlôdést nemcsak a jól 
érzékelhetô fegyelem, tisztaság és igényesség 
mutatta, hanem az a légkör is, amelyet Iskum 
tanár úr teremtett. A tapasztalatait így összeg-
zi a ma már országos hírû klinikusként dol-
gozó egykori tanítványa: „Friss diplomával a 
zsebemben láttam azt, hogy Dr. Iskum Miklós 
minden nap megküzd azért, hogy elegendô 
számú nôvér kerüljön a betegek mellé, hogy a 
tábori körülményekbôl egyre inkább kor-
szerûen felszerelt osztály alakuljon ki. Né -
gyen vagyunk szakvizsga nélküli segéd-
orvosok, ám Tanár úr hívó szavára két nagy 
tudású belgyógyász érkezik.” A reggeli meg-
beszélések, vizitek, referálók fontos részei 
voltak ennek a szakmai mûhelynek. Nagy 
elismerést váltott ki, hogy elsôként alkalmazta 
az úgynevezett „ideiglenes pace maker”-t, 
ami azt jelentette, hogy az életveszélyes szív-
ritmuszavarban szenvedô betegeket helyben 
át lehetett segíteni a legsúlyosabb szakaszon, 
és viszonylag stabil állapotban tudták ôket 
másik kórházba szállítani, ahol a végleges rit-
musszabályzót beültették.

Vezetôi gyakorlatáról elmondhatjuk, 
hogy kollégáinak nem csak a fônöke, hanem 
„atyai barátja” is volt. Munkatársai közül 
sokan szereztek újabb szakvizsgákat, képe-
sítéseket, de támogatta a fiatal orvosok egyéb 
törekvéseit is. Ez a szakértô munka alapozta 
meg, hogy majdani utóda egy kardiológiai 
profilú, de egyéb szakterületeket is ellátó bel-
gyógyásztati osztályt vehetett át. Munka tár  sai 

körében népszerû volt az a ráckevei nya-
ralójában évente megrendezett találkozó, 
amelyre minden kollégáját meghívta. Ezeken 
az összejöveteleken szívélyes házigazda volt, 
ahol mindenki megismerhette széles körû 
mûveltségét. Napjainkban ezt „csapatépítô 
tréning”-nek neveznék, pedig egyszerûen 
csak azt mutatja, hogy a szakmájában kiváló, 
jó fônök, egyszerre igaz ember is volt, amire 
egykori munkatársai mindmáig szíve sen 
emlékeznek. De arra is, hogy akkoriban szin  -
te egyedülálló módon távol tartotta osz-
tályától a politikát. A döntések elôkészítésébe 
lehetôség szerint bevonta a kollégáit, de a 
közösen kialakított álláspontot utólag nem 
engedte bírálni és a beosztottait mindig 
megvédte. 

Még osztályvezetô fôorvos volt, ami-
kor elvesztette feleségét. Gyermekei, bár a 
hiányát nem tudták pótolni, de példamutató 
sze retettel vették körül az édesapjukat.

1996-ban történô nyugdíjba vonulása 
után sem lett hûtlen szûkebb pátriájához és 
több éven keresztül dolgozott a Rákos úti 
Szakrendelô Kardiológiai Osztályán, átadva 
sok éves tapasztalatát és gyógyítva a helyi be -
tegeket. Tanítványi közül többen dolgoznak 
ma is Újpesten és Rákospalotán. Már arany-
diplomás orvos volt, amikor 2009-ben 
Rákospalota Önkormányzata Díszpolgári 
címmel tüntette ki, elismerve egész élet-
mûvét. Utolsó évei a súlyos betegségével való 
küzdelemmel teltek. Ennek elviseléséhez csa-
ládján kívül tanítványai, kollégái is minden 
segítséget megadtak. Gyermekei kórházi ágya 
mellett is vele voltak 2012. július 15-én be -
következett haláláig.

Dr. Iskum Miklós kitûnô belgyó -
gyász-kardiológus volt, aki megvalósította 
fiatal kori álmát és tehetségével, orvosi szak-
tudásával, emberségével Újpest és Rákos-
palota lakóinak színvonalas kardiológiai  
osztályt te remtett. Betegei, tanítványai 
szívükben ôrzik emlékét.  �

A szerzô ezúton köszöni meg dr. Iskum Miklós  
gyermekeinek: Leilának, Flórának és Miklósnak, vala-
mint dr. Nagy Viktor klinikai fôorvosnak a cikk meg-
írásához nyújtott segítséget.
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Akkoriban gyakran jártunk ki 
Imivel játszani a Vécsey ut -
cára. Egymással szemben lak-
tunk, Imi tizenegy éves lehe-
tett, Ágnes húgom tíz, jóma-

gam tizenkettô: három barnahajú, barnaszemû 
kisgyerek, aki a végtelen nyári szünidô utolsó 
napjait töltötte együtt, mókával és kacagással. 
Kánikula volt, perzselt a nap a koradélutáni 
órákban, egy lélek sem járt az utcán, a redô-
nyök minden házon lehúzva, árnyék sehol; 
min  ket ez mégsem rettentett el attól, hogy az 
utcán múlassuk az idôt. Ágival a belga roko-
noktól kapott, akkoriban igazán menônek 
számító rózsaszín-fekete tigrises gördeszkánk-
kal villogtunk a járókelôk elôtt, Imi a trendnek 
megfelelô BMX biciklijével csatlakozott hoz-
zánk. Bár, mint azt sejteni lehet, nem a spor-
to lás volt a fô célunk. A hûvös kerítésen ül -
tünk, lábunkat a gördeszkára támasztottuk, és 
valami világrengetô történésre vártunk. Mint 
a tizenévesek általában.

Aki már járt arrafelé, biztosan tudja, 
hogy a Vécsey Károly és a Blaha Lujza utca 
ke  resztezôdésében található egy kút. Egy ha -
gyományos, régimódi nyomós kút. Gyer mek-
kori emlékeim közt felvillan egy-egy kép, 
mikor is lovaskocsis emberek – köztük „Szó-
dás” Bandi, Újpest híres szódása – megállnak 
az utcasarkon, s megitatják fáradt lovaikat, 
ta  lán még le is csutakolják ôket. Ám nemcsak 
lovak és gazdáik, hanem szomjas gyalogosok, 
biciklisek is gyakran frissítették fel magukat a 
jéghideg vízzel.

A kút elôtti kerítésen üldögéltünk azon 
az álmosító délutánon, amikor is egyikünknek 
eszébe jutott egy aprócska csínytevés: tréfáljuk 
meg az embereket! Akasszunk ki egy táblát a 
kútra, hogy tilos inni a vízébôl! Jót nevettünk 
az ötleten, Imi, a „bandavezér” rögtön besza-
ladt a házba, s hozta a kellékeket: egy minden 
iskolás birtokában lévô A4-es rajzlapot, egy 
celluxot, valamint az – akkoriban 6-os és 12-es 
kiszerelésben kapható – egyen-filctollkészle-
tét. Nem volt még olyan nagy választék író-

sze rek terén, mint manapság. Újpest Központ-
ban mûködött az egyetlen Ápisz, mindenki nek 
egyforma tolltartója, festéke, színes ceruzája, 
füzete volt. A menôbbek szülei külföldrôl sze-
rezték be a kelet-európai emberek számára 
isme retlen márkájú termékeket – voltak is 
nagy dicsekvések és irigykedések a suliban! Ne 
felejtsük el, hogy még a rendszerváltás elôtt 
jártunk!

Imi szépen lehelyezte a rajzlapot a kerí-
tésre, és hamisíthatalan, színes gyerekbetûkkel 
rábiggyesztette: A kút szennyezés miatt zárva!

Majd – nagy vihogások közepette – rá -
ra  gasztottuk a lapot a kútra, leültünk egy távo-
labbi kerítésre és vártunk.

Vagány, szôke tüsihajú, tizenöt év kö -
rüli srác közeledett biciklijén a Blaha Lujza 
utca irányából. Megállt a kútnál, BMX-ét ha -
nyagul az útpadkára döntötte, odalépett a kút-
hoz, flegmán rápillantott a táblára, lenyomta a 
kart, és… Ivott!

Elszomorodtunk. Ezt a pechet! Nem 
jött be a tervünk. Sebaj, optimista gyerkôcök 
lévén tovább lôdörögtünk az utcasarkon. Késô 
délutánra fordult az idô, kellemes szellô zör-
get te a hôségben tikkadozó fák leveleit, a nap 
sem tûzött már olyan erôsen, ami egyre több 
embert csábított ki a szabad ég alá. Nyári 
délutánonként a Vécsey utca mindig megtelik 
járókelôkkel: babakocsit toló kismamákkal, 
ku  tyát sétáltató kamaszokkal, biciklizô csalá-
dokkal, andalgó szerelmespárokkal, cseverészô 
barátnôkkel, unokájukra vigyázó nagymamák-
kal, akik mind-mind egy irányba igyekeznek: a 
vasútállomás felé, a messzi kerületekben is 
nép  szerû Vécsey cukrászdába.

Fagyizni indulhatott az a lány is, aki 
apu kájával, biciklizés közben állt meg a kútnál 
a következô pillanatban. Amint ezt észrevet-
tük, Imivel felvettük a „mi csak éppen erre 
jár tunk és beszélgettünk” pózt, ám szemünk 
sarkából kíváncsian lestük az eseményeket. 
A lány – velünk egyidôs lehetett – odalépett a 
kúthoz, észrevette a táblát, betûrôl betûre szé-
pen lassan elolvasta magában a tiltó feliratot, 

KÔRÖS ANIKÓ

A kút titka
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töprengett egy kicsit, majd – mivel rájött, 
hogy ez esetben szülôi segítségre fog szorulni 
– édesapjához lépett. Az apa csak ekkor szállt 
le a biciklirôl, hogy közelebbrôl is megtekint-
se a filctollal írt szöveget. Komoly arckifeje-
zéssel tanulmányozta a táblát, látszott rajta, ô 
sem érti, mi történhetett a kúttal. Mi pedig 
mind eközben „pókerarccal”, magunkba foj-
tott nevetôgörccsel, belülrôl összeszorított 
száj jal tébláboltunk a közelükben. Az apa gya-
nak vóan ránk pillantott, volt egy pár másod-
perc, mikor azt hittük, kész, vége, most lebuk-
tunk!

A kútról még annyit kell tudni, hogy ha 
az ember csak félig nyomta le a kart, egyálta-
lán nem jött víz belôle. Jó erôsen, egészen 
tö  vig kellett nyomni ahhoz – vagy, mint ne -
künk gyerekeknek, teljes súllyal támaszkodni 
rá –, hogy inni lehessen belôle.

Az apa tétovázott egy kicsit, majd a 
tettek mezejére lépett. Ám mivel nagyon óva-
tosan és gyengén billentette csak le a kart, víz 
nem távozott a kút csôrébôl. „Tényleg elzár-
ták a vizet” – mormolta, majd lányával bicikli-
re pattantak, s folytatták útjukat a fagyizó irá-
nyába.

Mint a zúgó ár, tört ki belôlünk egy-
szerre a nevetés: fetrengtünk, csapkodtuk a 

tér dünket, hogy ez lehetetlen, ilyen nincs! 
Nem  csak hogy sikerült átvernünk az embere-
ket, még a Sors is nekünk kedvez, és aprócska 
véletlenekkel segíti csínytevésünket.

A délután további részében még jó pá -
ran megálltak a kútnál, volt, aki, miután elol-
vasta a feliratot, továbbment, volt, akit nem 
za vart a tiltás, és jóízûen kortyolta a hûs folya-
dékot. Mi pedig, mivel haza kellett mennünk, 
elbúcsúztunk egymástól. A táblát azonban 
ott hagytuk a kúton.

Aztán beköszöntött az ôsz. Hûvösre 
for dult az idô. Megkezdôdött az iskola, így 
Imivel is ritkábban találkoztunk. Egy idô után 
már a tábla is eltûnt a kút hasáról. Nem em -
lékszem már rá: mi szedtük le, vagy az éj leple 
alatt egy papírgyûjtô lopta le? Mindenesetre 
pár héttel késôbb kiderült számunkra, hogy a 
legtöbb ember igenis komolyan vette tiltásun-
kat. Ágival, kihasználva az utolsó napsugara-
kat, minden délután a kertben játszottunk. 
Egy ilyen alkalommal két nyolcadikos fiú 
bicik lizett el a házunk elôtt. Az egyik meg 
akart állni a kútnál, mondott is valamit a ba -
rátjának, amit csak félig-meddig értettünk. 
A választ azonban már tisztán és hangosan 
hal lottuk: – Hülye vagy? Nem lehet inni be -
lôle! Szennyezett a vize! – kiáltotta.

Ma már tudom, hogy ez az aprócska 
csíny tevés kamaszkorom egyik legkedvesebb 
emléke. Felidézi mindazt, amiért akkor érde-
mes volt gyereknek lenni. A végtelen szünidôk 
idôszaka, az utcai lôdörgések, a fiúkkal való 
civó dások, a közös bandázások, a felnôttek át -
ve rése, az idétlen kacagások egyet jelentenek 
iskolás éveimmel.

Hiszen már mind a hárman felnôttünk, 
egyi künk sem lakik a Vécsey utcában. A barna 
copfos kislányok és a barna gombahajú kisfiú 
már a múlté. Elköltöztünk a kertvárosból, 
meg  állapodtunk, házasságban élünk, gyereke-
ket nevelünk. A kút azonban még mindig a 
Bla ha és a Vécsey utca sarkán áll. Elég rozsdás 
lett az évek folyamán, sokáig nem törôdtek 
vele. Nem divatosak manapság az utcai kutak, 
a mûanyag flakonos vizek világában alig hasz-
nálja már valaki. Idônként átfestették, ám a 
rozs da mindig kikezdi. Büszke hasa azonban 
még ma is emlékszik ránk és a titokra. Arra, 
hogy valamikor, egyszer régen „szennyezés 
mi att zárva” volt.  �
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„Ez volt a harmadik labo-
ratórium, amit felépítettem. 
Az elsôt Berlinben Bodenstein 
professzor nagyszerû támoga-
tásával. Mikor sok válasz 

meg  született ott az aktív hidrogén és aktív 
nit  rogén kérdéseire, akkor kaptam a hívást, 
hogy jöjjek haza professzornak. A német ba  -
rátaink akkor azt mondták, nem szabad abba-
hagyni, hazamenni és elveszni. Én pedig azt 
mondtam, otthon a helyem. Felépítettem a 
má   sodik laboratóriumot Szegeden. De hiá  -
nyoztak az anyagi eszközök, fôképpen pedig 
hiányzott a tudomány szeretete a kollégákból. 
»A fiatalembernek túlfûtött ambíciói van-
nak!« Csak egy nagyon valószínûtlen véletlen 
mentett meg, az, hogy Szent-Györgyi is ott 
volt. Innen származik a barátság. Aztán jött a 
Tungsram hívása. Tétováztam, de végül is be -
láttam, hogy el kell fogadni. A nagykapitalista 
[Aschner Lipót vezérigazgató] liberálisabb 
volt, és jobban értékelte a tudományt, mint a 
»tudósok«. Tudta azt is, hogy az alkalmazott 
fizika a tiszta fizikából táplálkozik. Elhitte azt 
is nekem, hogy az atomfizikáé a jövô, s finan-
szírozta annak tanítását a mûegyetemen. Tud-
ta, hogy a lámpák is úgy lesznek jobbak, ha a 
kutatók a »hobbijaikkal« foglalkoznak, és 
né  ha »unatkoznak«. A második évben már 
nagy gázkisülési laboratóriumunk volt, ugyan-
akkor már egy másik csoport a leggyorsabb 
atomszámlálókat csinálta az elektronmultip-
likáció segítségével. Aztán jött a háború, szük-
ségszerûen hozta a radarkutatást. Megint nem 
hanyagoltuk el a tiszta tudományt: kísérletez-
tünk elektromos hullámokkal a Föld és a Hold 
között. S most itt van ez a gôzhenger. Az 
oroszoktól progresszivitást vártunk, ahelyett 
kö  zépkori módszerekkel elviszik a szerszáma-
inkat. Nem az eredményeink kellenek nekik, 
hanem az eszközeink. […]

A hadnaggyal nehezen ment a tárgyalás. 
Ô kicsi ember, csak azt teheti, amire pa  rancsa 
van. Ô nem küldhet javaslatot Moszk vába. – 
Ak  kor küldjön az ezredes – mondtam én, s át -

mentünk az ezredes irodájába. Az ezre destôl 
(be  széd közben egyre korlátozva az igé nyeimet) 
végül három dolgot kértem. Ne vi  gyék el a 
könyv  tárunkat, mely mintegy 4000 kö  tetet és 
70 fizikai, kémiai és mûszaki folyó iratot tartal-
mazott. Ne vigyék el a nagyfrek ven ciás labora-
tórium felszerelését, mely tar tal mazta a Hold-
kísérlethez megépített speci ális áramköröket, 
melyeket senki más nem tud használni. Végül 
hagyják meg a mûhelyünket, mintegy húsz 
szer  számgéppel. A Tungsram nagy gépgyá rá-
ból tízszer-hússzor annyi szer számgépet úgyis 
elvisznek. A mûhelyre vonat ko zólag mindjárt 
sikerült megállapodni az ez  re dessel: meghagy-
ják. A könyvtár és a nagyfrekvenciás laboratóri-
um ügyében ô nem dönt het, meg fogja kérdez-
ni Moszkvát. Ad  dig várnak ezek leszerelésével. 
Így hát elkezdôdött a kutató leszerelése is. 
Na  gyon fájt a szívünk a finom mérlegeinkért, a 
sztahanovista csoma go lás láttán. A vákuumbe-
rendezéseink tönkrementek: kioperálták belô-
lük a szivattyúkat (azt mondták, abból kevés 
van a Szovjetunióban), üvegcsapokat, manomé-
tereket. Az izzólámpa- és fluoreszcenslámpa-
fejlesztési laboratórium, a rádiócsô-fejlesztési 
laboratórium, a kémiai laboratórium, a minô-
ség ellenôrzés néhány hét múlva üresen táton-
gott, a padló üvegtörme lékkel és a laboratóri-
umi jegyzôkönyvek pa  pír  hulladékaival elborít-
va. Idôközben az ezredes megkapta Moszkvá-
ból a választ: a könyvtár megmarad, de a 
nagy  frekvenciás mérôla boratóriumot elviszik. 
Hozzátette magya rá zat képpen, hogy radarké-
szü lékeket nem hagyhatunk egy legyôzött or -
szágban. – Ezredes – mondtam én neki –, a 
Hold-radar impulzusgenerátora három másod-
percenként ad egy im  pulzust. Kérdezze meg a 
szakértôit, hogy lehet-e ilyen berendezéssel 
re  pülôgépet kö  vetni? – Válasz nem volt. El -
ment tehát ez is Moszkvába. A laboratórium 
ott állt kifosztva.”  �

*Bay Zoltán önéletrajzi kötetét a Csokonai és a 
Püski kiadó közösen jelentette meg 1990-ben.

BAY ZOLTÁN

Az élet erôsebb* (részletek)
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1930. november 4-én Újpest 
város képviselôtestülete fon-
tos határozatot hozott: dísz-
pol gári címet adományozott 
dr. Preszly Elemérnek, Pest–

Pilis–Solt–Kiskun vármegye fôispánjának. 
(A háború elôtt ez volt az utolsó elôtti ilyen-
forma elismerés.) Városunk közigazgatásilag 
a központi megye fennhatósága alá tartozott. 
Annak fôispánja – Károlyi István gróf maga is 
viselte ezt a címet korábban – hathatós be -
folyással volt településünk életére, fejlôdésére. 

Preszly Elemér a Komárom megyei 
Dunaalmáson született 1877-ben. A család 

már korán Vácra költözött, fiaik – Elemér és 
az öccse, Lóránt – itt jártak középiskolába. Az 
idôsebbik ezt követôen Gyôrben is tanult, 
majd a budapesti tudományegyetemen jogi 
végzettséget szerzett. (Öccse is doktorált, 
belügyminisztériumi alkalmazottként idôvel 
csendôr-alezredesi rangig emelkedett.) 

A frissen végzett jogász, Preszly Elemér 
hazatért Vácra és 1903-ban önálló ügyvédi 
praxist indított. Figyelme ugyanakkor már 
igen korán a politika felé fordult. 1908-18 
között a Függetlenségi és Negyvennyolcas 
Párt színeiben városi kerületi képviselô volt; 
fiatalon még a dualista rendszert bíráló ellen-
zéket erôsítette. 1914-ben besorozták kato-
nának, de feladatai nem a frontokhoz, hanem 
a hátországhoz kötötték. Szervezôi adottsá-
gának köszönhetôen 1917-tôl kormánybiz-
tosként a dunántúli hadigondozási feladatkö-
röket látta el, népfelkelôi századosi rangban. 

A vesztes elsô világháború után már 
egyértelmûen a kormány politikáját támogat-
ta. Így lett a Tanácsköztársaság bukását kö -
vetôen 1920-ban a röviden csak Pest megye-
ként emlegetett központi megye kormánybiz-
tosa, majd fôispánja. Újpest ebben a pozíció-
jában került elôször kapcsolatba. A késôbbi 
pol  gármester, Semsey Aladár – ekkor még 
szin  tén csak kormánybiztosként – fordult hoz-
zá, hogy támogassa a vármegyei adminiszt rá-
ció tervét, Istvánteleknek Rákospalotától Új -
pesthez történô csatolását. (A fôispánok va  lódi 
hatalommal rendelkeztek egy-egy megye élén. 
Míg korábban a cím örökölhetô volt – a Ká -
rolyiak például Szatmár megye örökös fô  is-
pán jai voltak –, a kiegyezést követôen a fôis pá-
nokat már a kormány nevezte ki.)

Preszly a következô évtizedben sokat 
tett Újpest fejlôdéséért. Támogatta a rende-
zett tanácsú város gyarapodását. Semsey 
Aladár talán épp róla nyilatkozta: „Az ügyvéd 
egész életét annak szenteli, hogy megvédje az 
igazságot. Most amikor Trianonban letaszí-
tották az igazságot trónjáról, kétszeresen ne -
mes hivatás az igazságért való küzdelem”.

HIRMANN LÁSZLÓ

Preszly Elemér

26 Híres újpestiek

Preszly Elemér fôispán, Újpest díszpolgára
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A fôispán kiváló szónok volt. Nem 
akadt olyan jelentôs beruházás, aminek ünne-
pélyes átadásán ne jelent volna meg, ne szólalt 
volna fel. Így volt ez 1928-ban is, amikor átad-
ták az Újpestet Dunakeszivel összekötô nyolc 
kilométer hosszú keramit-burkolatú mûútat, 
az ország egyik legmodernebb pályaszakaszát. 

A fôispán szenvedélye a politika mellett 
az irodalom volt. Ezért történt, hogy az újpes-
ti, Vörösmartyról elnevezett irodalmi társaság 
tiszteletbeli tagjává választotta ôt. Hasonló 
kul túraápoló tevékenységet Vácon is kifejtett: 
1924-tôl az ottani –, ma is létezô – Tragor Ig -
nác Múzeum bôvítésén fáradozott. Nem vélet-
len, hogy a Dunakanyar kapujában fekvô 
vá ros 1927-ben díszpolgárává választotta 
Preszlyt. 

A hatalom értékelte eredményes tevé-
kenységét, rangos állami kitüntetésre terjesz-
tették fel. 1926-ban vehette át a csillagokkal 
ékesített harmadosztályú Magyar Érdem-
keresztet. 

Ugyancsak sokat buzgólkodott Újpest 
város gyarapodásán, ezért történhetett, hogy a 
képviselôtestület 1930-ban díszpolgári címet 
adományozott a fôispánnak. A döntés indoklá-
sa így hangzott: „azért a megértô támogatá-
sért, amellyel a várost fejlôdésére irányuló 
tevé  kenységében segítette, s azért a megbe-
csülhetetlen értékû munkálkodásért, amellyel 
úgy a vármegye, mind a város területén a 
politikai és társadalmi békét biztosította”. 

1935-ben –, a miniszterelnök ekkor 
Gömbös Gyula volt – Preszly az országgyû lési 
választásokon is elindult. Cegléd megye kép-
viselôje lett a kormánypárt, a Nemzeti Egység 
Pártja színeiben. Csábította ôt a nagypolitika, 
így még abban az esztendôben a belügyminisz-
térium politikai államtitkára lett. Ezt a tisztsé-
get azonban csak egy évig viselte, majd vissza-
tért a Pest megyei fôispáni székbe. 1936. évi 
beiktatását a korabeli filmhíradó is meg-
örökítette. A városháza dísztermében ezekkel 
a szavakkal tett esküt: „Esküszöm a mindent 
tudó és mindenható Istenre, hogy Magyar-
országhoz, annak alkotmányához, és Ma -
gyarország kormányzójához hû leszek! Fô -
ispánja akarok lenni mindenkinek! Felekezeti 
és pártkülönbség nélkül. Fôispánja akarok 
lenni az elesetteknek, a szegényeknek, a rászo-
rulóknak, és fôispáni munkámnak egy jelentôs 

részét a szociális tevékenység fogja jelenteni. 
És én kérem a belügyminiszter úr ônagy-
méltóságának és Johann államtitkár úr ômél-
tóságának támogatását, hogy ebben a vár me-
gyében az egészségügyi és szociális kérdése  ket 
minél eredményesebben oldhassuk meg”. 

Népszerûsége és támogatottsága egyre 
növekedett. 1937-ben a Gyöngyösi István 
Társaság emlékérmet készíttetett számára, 
ami a neves szobrászmûvész, Beck Ö. Fülöp 
munkája. 

Politikai teendôi ellátása mellett nem 
hagyott fel kulturális, irodalmi tevékenységé-
vel sem. 1933-ban serlegbeszédet tartott a 
Szinyei Merse Pál emlékvacsorán. Sorra jelen-
tek meg történeti és irodalmi írásai. A Szent 
István Társulat jelentette meg A Hiteltôl a 
Nagy magyar szatíráig – Harminc év Szé-
chenyi István életébôl címû munkáját. Ôsz 
cí mû novelláskötete Vácon jelent meg 1941-
ben. Ugyanazon év szeptemberében Gróf 
Széchenyi István emlékezete címmel tartott 
elô adást az Országos Kaszinó emlékünnepen. 
A magyar piaristák háromszáz éve címû 
munkáját Budapesten adták ki 1943-ban. Ékes-
szólása saját szakmai szervezetének ünnepsé-
gén is megnyilvánult: „Amikor Apponyi Al -
bert Genfben védte a magyar igazságot, a 
Ka  marák az ’ország ügyvédje’ címet adomá-
nyozták neki. Ugyanezt a nevet nyerte el an -
nak idején Kossuth Lajos és Deák Ferenc is. 
Ebben a percben nem szónoki frázisként je -
lentem ki, hogy életpályámra sok nagy értéket 
vittem az ügyvédi hivatásból. Üdvözlöm a 
tízéves Ügyvédi Kamarát és kívánom, hogy a 
súlyos válság minél elôbb vonuljon el az 
ügyvédi kar feje felôl. Remélem, hogy a legkö-
zelebbi díszközgyûlésen együtt örvendünk az 
ország feltámadásán”. 

Preszly Elemér egészen a második vi -
lág háborút követô politikai fordulatig hivata-
lában maradt. Az új rendszer már nem tartott 
igényt szolgálataira. Teljes visszavonultságot 
követôen 1971-ben hunyt el. 

Preszly Elemért életében nemcsak Új -
pesten és Vácott, hanem Cegléden és Kun-
szentmiklóson is díszpolgárrá választották. 
Utóbbi településen 2016-ban született határo-
zat arról, hogy nevét felvésik a helyi város háza 
nagytermének bejáratánál elhelyezett táblára. 
Egy hasonló gesztussal Újpest még adós.

27Híres újpestiek
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A Millennium évében, 1896-
ban a váci városházán fontos 
kulturális eseményre került 
sor. Varázsélyi (ez a családi 
név Újpesten is ismert) Gusz-

táv lapszerkesztô kezdeményezésére megala-
kult a Váci Múzeum Egyesület. A szervezô dés 
azt tûzte ki célul, hogy Vác régészeti, törté-
nelmi tárgyi emlékeinek egy állandó otthont 
teremt. Az alapítók így fogalmaztak: „A mú -
seum feladata: a, a múlt, fôleg helyi s vidéki 
jelentôségû geológiai, ôskori, történelmi, 
mûvészeti, irodalmi, mûipari s tanügyi emlé-
kének, s maradványainak gyûjtése, megôrzése, 
ismertetése a közmûvelôdés érdekében. b, a 
jelenkor történelmi emlékeinek, táj és nép-
ismei adatainak, földtani leleteinek, a nyers-
termékek legkitûnôbb példányainak, az ipar 
és a mûvészet remekeinek összegyûjtése, ren-
dezése, s tanulmányozás végett való kiállítá-
sa”. A kezdeményezés széleskörû támogatást 
kapott. A tehetôs Bauer Mihály rajztanár, a 
Tabán utcai házának egyik méretes helyiségét 
ajánlotta fel a muzeális tárgyak gyûjtésére. 
Tragor Ignác, aki ügyvéd, majd takarék-

pénztári igazgató volt Vácott, a kezdetektôl 
részt vett a múzeum alapításában. A kiterjedt 
polgárcsalád tagja a természetrajzi osztály 
vezetésére vállalkozott. Mivel a gyûjtemény 
egyre gyarapodott és gazdagodott, 1912-ben 
az Egyházmegyei Könyvtár három helyisé-
gében kapott otthont. Annak érdekében, hogy 
önálló kiállítótér születhessen, Pauer Imre 
miniszteri tanácsos saját házát ajánlotta fel a 
Pap nevelde (ma: Múzeum) utcában erre a 
célra. Hosszú pereskedést követôen, Preszly 
Elemér fôispán támogatásával végül 1931-ben 
nyílt meg a múzeum, amelynek igazgatója – 
1941-ben bekövetkezett haláláig, – Tragor 
Ignác volt. Már akkor felmerült, hogy a 
gyûjteményt a mecénás-igazgatóról nevezzék  
el, ô azonban ezt szerényen visszautasította.  
A múzeumalapító jó barátságot ápolt a 
fôispánnal, nem véletlen, hogy annak Ôsz 
címû mûvét a Váci Múzeum Egyesület jelen-
tette meg. 

A ma is mûködô városi múzeum 1990-
ben vette fel Tragor Ignác nevét. Ma is idézik 
egyik gondolatát: „… a múlt megbecsülése a 
szilárd jövô alapja…”  �

Kitekintés28
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Dr. Maklári Jenôné Svajlina 
Erzsébet tanítónô, Újpest-Ká-
posztásmegyer lelkes lokál-
patriótája. Munkássága során 
tanít vá nyainak sokaságával is -

mer tette meg lakóhe lyünk történetének alap-
jait. Több oktatásban használt segédkönyv, 
és egy népszerû helytörténeti képeskönyv 
szerzôje.

– A 2000-es évek elején vált lelkes láto-
gatóvá a helytörténeti gyûjteményben. Kutatómun-
kája során tapasztalható volt szeretete és türelme 
a téma iránt. Ezt a kötôdését a szülôi házból hozta 
magával?

– Bizonyára így van, bár szüleim és 
nagy  szüleim nem a tanári pályán tevékeny-
ked  tek. Apai nagyapám Svajlina Gyula, 1895-
ben született Pátyon a Várady-kastély oldal-
szárnyában, mivel a szülei uradalmi cselédek 
vol tak. Ahogy felcseperedett, ô is „belenôtt” a 
szolgálatba, családot is ott alapított. Reider 
An  talnak, a földesúr vajmesterének leányát, 
Gizellát 1922-ben vette feleségül. Három fiuk 
született: Gyula, – ô lett az édesapám –, József 
és Lajos.

Nagypapa az uradalomban hol kertész-
kedett, hol elegáns parádés kocsisként fogadta 
az érkezô vendégeket a biatorbágyi vasútállo-
máson. Nagymamám a grófnô szol  gálatában 
állt, ô tartotta rendben a ruhatárát, mert szé-
pen mosott és vasalt. Nagy szü leim megbízható 
és hûséges embereknek bi  zo  nyultak, ezért 
fia ik is várományosok lehettek volna a szolgá-
latban. Egy napon ez a téma a grófnôvel való 
be  szélgetés során szóba is ke  rült, ám nagy-
anyám válasza nemleges volt: „Miért, olyan 
rossz maguknak? – kérdezte a grófnô. – Nem, 
nem rossz – felelte a nagymama –, de a fiaimat 
cselédnek nem adom, ôk ipa rosok lesznek.” 
Úgyis lett. Édesapám és idô sebb fivére ka  ros-
széria-lakatosnak, a fiata labb bôrdísz mûves-
nek tanult. Anyukám, Dudás Erzsébet gyors- 
és gépíró volt.

– Szeretô nagycsalád vette körül a gyer-
mekkorában?

– 1948. május 28-án születtem Buda-
keszin. Szüleim szorgalomra és becsületre 
ne veltek, s bár egykeként nôttem fel, nem 
ké nyez  tettek el. Komfort nélküli otthonunk-
ban sokat kellett segítenem. Gyermekkorom 
leg bol dogabb óráit a nagyszüleimnél töltöt-
tem. Buda keszi tiszta, ózondús levegôje az 
Er  zsébet királyné szanatóriumban sokakat 
meggyógyított. 

– Iskolai tanulmányait is Budakeszin vé -
gezte?

– Nem, mert anyai nagyapám Du  dás 
Jó  zsef, aki huszonhárom évig volt a Szent 
István Bazilikában templomszolga, kór házba 
került. Hogy rendszeresen látogathassuk, be -
köl töztünk a budapesti Zichy Jenô ut  cai la -
kásába. A Lovag utcai általános iskolába jár-
tam. Akkoriban hatalmas tantermeket épí tet-
tek, és a plafon is kétszer olyan magasan volt, 
mint ma. Mozgásra is több lehetôségünk nyílt 
benne, a levegô is lassabban használódott el. 
A hetesnek a nagyszünetben minden ablakot 
ki kellett nyitnia, mi pedig párosával, halkan 
beszélgetve sétáltunk a folyosón éppen úgy, 
ahogy az Abigél címû filmben lát ható. Már-
togatós tollal írtunk, a padba sül lyesz tett üveg 
kalamárisban levô tintába mártogattuk a toll-
he gyet. Nem szerettem iskolába járni. Hét 
évesen azon gondolkoztam, hogy mi  ért nem 

SZÖLLÔ SY MARIANNE

Gyermekkori vágyam volt,
hogy tanítónô legyek
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bánnak velem úgy, ahogy az nekem jól esne. 
Ki  csi koromtól kezdve nagyon szeret tem a 
kis  gyerekeket és az öregeket. Már akkor elha-
tá  roztam, hogy tanítónô leszek, és nagyon 
fo  gom szeretni a tanítványaimat.

1956 eseményei is a fôvárosban értek 
minket. Október 25-én anyukámmal kenyeret 
venni indultunk a Margit-híd pesti hídfôje 
felé. A Kossuth Lajos téren azonban nem tud-
tunk áthaladni a tüntetô tömeg miatt. Rövid 
idôn belül szemtanúja és – Isten kegyelmébôl 
– túlélôje lettem az ott történteknek. Szeren-
csére nem talált el minket a tömegbe lôtt 
egyetlen golyó sem.

– Gondolom a középiskolát is Budapesten 
végezte.

– Nagyapám halálát követôen visszaköl-
töztünk Budakeszire, így a középiskolai ta -
nulmá nyaimat egy közelebb esô, rózsadombi 
12 év  folyamos iskolában szerettem volna foly-
tatni, de nem fogadtak be. Végül a VII. kerü-
leti Wesselényi utcai Gyors- és Gépíró 
Iskolába iratkoztam be.

– A gépírás abban az idôben jó elôképzett-
séget jelentett a munkavállaláshoz.

– Igen hamar el tudtam helyezkedni, 
elô  ször az Építéstudományi Intézetben, majd 
az Építésügyi- és Városfejlesztési Minisz téri-
umban dolgoztam.

– A férjével a munkahelyén ismerkedett 
meg?

– 1966-ban a budakeszi római katolikus 
plébániára, kisegítô papként érkezett Maklári 
István káplán, aki nagyon gyorsan maga köré 
vonzotta az ifjúságot. Az év utolsó napjainak 
egyikén, néhány bibliaórára járó fiatalt, köz-
tük engem is meghívott az édesapjához búcsú 
uzsonnára. Kelenvölgyi otthonába lépve üd -
vö  zöltük édes apját, beköszöntünk a belsô szo-
bában fekvô nagymamájához is. Miután a fia-
talok vidám han gulatban beszélgettek az elsô 
szobában, én menedéket kerestem az öreg 
nagy  mamánál, aki ágyban feküdt. Becsuktam 
az ajtót, oda men tem hozzá és leültem az ágya 
szélére. A zongorán álló narancsokra mutatva 
megkínált. Egy narancsot meghámoztam és 
megfeleztem vele. Miközben beszélgettünk, 
egy fe  héringes fiatalember mosolyogva lépett 
a szobába. Odajött hozzám és bemutatkozott:  
– Jenô vagyok, a Pista bátyja. Meglátni és 
meg  szeretni… – tartja a mondás – ez velünk is 

így történt. 1968-ban kötöttünk házasságot. 
Gyö nyörû esküvônk volt. A jó hírû budakeszi 
katolikus templomi kórus Szendeff Kristóf 
kar  nagy vezényletével, orgona és gitárkíséret-
tel spirituálékat és gospel dalokat énekelt, 
ame  lyeket hanglemezre rögzítettek. Kedves 
em  lék. Három fiunk született, Péter, Tamás 
és Ágoston. Tíz évig otthon maradtam velük 
és neveltem ôket. Közben az Eötvös József 
Gim  názium esti tagozatán leérettségiztem.

– Nehéz feladat a gyerekek mellett tanul-
ni, érettségizni. A fôiskolát is ebben az idôben 
végezte?

– Férjem biztatására felvételiztem a 
Bu   da pesti Tanítóképzô Fôiskolára. Nagy él -
mény volt 33 évesen visszaülni az iskolapadba 
a 18 éves fiatalok közé! Élettapasztalataim az 
elô nyömre szolgáltak, de keményen kel lett ta -
nul nom, hogy a tudásbeli hátrányomat ledol-
goz zam. Olthatatlan gyermekkori vá  gyam há -
rom év múlva teljesült, amikor a III. kerületi 
Pais De  zsô utcai általános iskolá ban tanítónô 
let tem. Nagyon szerettem a gye rekeket és ôk 
is engem.

– Mikor került Újpestre?
– Békásmegyerrôl 1985-ben költöztük 

Káposztásmegyerre. A lakótelep elsô iskolá já-
ban, az Általános Mûvelôdési Központban 
kap  tam állást. Vízszintes és függôleges egy-
han gú betonfelületek! Sivárságuk riasztó han-
gulatot keltett bennem. Egy reggel, otthonról 
hozott kiskapával érkeztem a munkahelyemre. 
Tanítás után az iskolaudvar egy kis szegleté-
ben se jobbra, se balra nem nézve, fehér köpe-
nyemben elkezdtem kapálni. A levegôzô gye-
rekek egy idô múlva csodálkozva körém gyûl-
tek és hallgatagon figyeltek. Végül az egyikük 
megszólalt: – Mit tetszik csinálni? Kapálok – 
feleltem. Újabb hosszú csend. – Miért tetszik 
kapálni? – kérdezte. – Mert virágokat sze  ret-
nék ültetni – válaszoltam. Egy idô múlva egyi-
kük megkérdezte, hogy segíthet-e. Erre a pil-
lanatra vártam, ez volt az a szikra, amely ké -
sôbb jelentôs változásokat hozott. Tanítás 
után minden nap kapálni mentem az iskola-
kertbe. Rövid idôn belül kevésnek bizonyult az 
egy kapa… Minden nagyszerû dologhoz „kell 
egy csapat!”. Ez a spontán alakult kis csoport 
nem maradt el mellôlem. A papírgyûjtésbôl 
be   folyt összegekbôl fásítottunk, dísz bok rokat 
ül  tettünk, sövényt telepítettünk, vi  rá  gosí tot-
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tunk, míg az iskolakert be nem telt nö  vények-
kel. Ezután már csak a locsolás és a folyamatos 
gyomlálás feladata maradt. A régi pusztaság 
helyén lélekvidámító kert növekedett.

– A környezet szépítésétôl már csak egy 
lépés annak védelme.

– Valahogy úgy, mert az ÁMK-ban 
zajló tevékenységbôl 1991-ben „kinôtt” Ho -
mok tövis Környezetvédelmi Oktató központ-
ban folytattam a munkámat. Az oktatóköz-
pont elsôsorban az Észak-pesti régióban lévô 
természeti értékeket és környezeti problé-
mákat igyekezett feltárni, bemutatni. A ter-
mészeti élôhelyek védelmének programját az 
EL  TE Biológiai Szakmódszertani Cso port-
jából velünk folyamatosan együttmûködô 
dr. Kriska György biológus dolgozta ki, míg a 
te  le  pülés helytörténeti múltjának feltárásával, 
valamint a helyi környezeti gon   dok megol-
dásának elôsegítésével én fog lal koztam. Tere-
pen végzett oktatást segítô ki  adványokat ké -
szí tettünk, amelyeket pedagógus tovább kép-
zések alkalmával népszerûsí tet tünk. Ezeket a 
kiadványainkat mind a mai napig ország szerte 
használják.

– A környezeti kultúra védelme mellett 
munkája nyomán szüle tett egy rendkívül igényes 
képeskönyv is.

– Az Újpest Hôskora Képekben (1830-
1950) kiadvány szerkesztésén hét éven át dol-
goztam. Háttéranyagát kezdetben csak ma -
gam  nak gyûjtöttem. Kíváncsi voltam, hogy kik 
és hogyan éltek ezen a vidéken, ahol most az 
otthonom van. Azután a megszerzett isme-
reteket egy kis helytörténeti füzet formájában 
szerettem volna megosztani a gyerekekkel. Jár-
 tam az Újpesti Helytörténeti Gyûjte mény ben, 
majd szinte beköltöztem a Budapest Gyûj   te-
mény be és hozzáláttam a dokumentumok vá -
logatásához, szerkesztéséhez. Könyvtára kat, 
levél tárakat, múzeumokat és magán szemé  lye-

ket látogattunk. A keszthelyi Festetics Kastély-
múzeum kutatókönyvtárába vezetô hát  só lép -
csôházba a titkos bejáraton át jutottunk. Igen 
magas lépcsôkön kapaszkodtunk fel az en  gem 
mindenhová elkísérô férjemmel, aki a „hûséges 
fegyverhordozóm” volt. Tollakkal és üres pa -
pí  rokkal felszerelt diplomatatáskámat ô cipelte. 
Megesett, hogy olyan hideg volt a könyv tár-
ban, hogy télikabátban kellett jegy ze telnem. 
Három év elteltével úgy éreztem, hogy hama-
rosan elkészülök a kézirattal. Ám az anyag csak 
nôtt és formálódott, az idô meg csak telt és 
végül hét év alatt készült el a kiadvány.

– A siker nem maradt el, a kötet igen nép-
szerûvé vált. Szépen rendszerezett kép anyaga 
kü    lön leges értéket képvisel. A helytörténeti gyûjte-
mény ôriz még néhány példányt az albumból.

– A férjem inspirált elsôdlegesen, bízta-
tott és segített – hálás köszönet illeti. Ô közle-
kedéstervezô szakmérnök, elméleti munkáit 
né  met egyetemeken is tanítják. Tervezô hiva-
tása mellett huszonöt évig tanított a Budapes-
ti Mûszaki Egyetemen. A gyermekeink fel-
nôttek. Péter autóbuszvezetô, külföldön él, 
Ta  más nyelvtanár, aki tankönyveivel segíti elô 
a hazai német nyelvoktatás megújítását. 
Három gyermek édesapja. Ágoston villamos-
mér nök és informatikus. Idôközben egy hat-
éves kis  lányt is befogadtunk egy erdélyi árva-
házból. A gyermeket felneveltük, férjhez 
ment, és ma már három gyermek édesanyja.

– Mostanában mivel telnek a napjai? 
Említette, hogy mindig talál elfoglaltságot.

– A Karinthy Frigyes Általános Mû  ve-
lôdési Központban eltöltött huszonkét év után 
nyugdíjba vonultam. Az elmúlt tíz évben szü -
lô falum, Budakeszi helytörténeti múltját ku -
tattam, így mára összeállt egy 500 oldalas, 
ké  pes helytörténeti kiadvány kézirata. A kötet 
kiadóra és megjelentetésre vár, de ennek meg-
szervezése már meghaladja az erômet.  �
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Könyvek Újpestrôl

Keleti Ágnes ötszö rös 
olimpiai bajnok tor-
násznô 100. születés-
nap  jára jelent meg az 
a könyv, amelyben 36 
egy    kori sport társa nyi -
latkozik a „világ nyol -
cadik csodájaként” is 
emlegetett spor to ló ról, 
aki tavaly óta Újpest 
Dísz polgára. Az UTE 

egykori versenyzôjérôl a Dávid Sándor – Do -
bor Dezsô szerzôpáros készített interjúsoro-
zatot tornászokkal, olimpikonokkal. (Érde kes-
ség, hogy Vizi E. Szilveszter, mint egykori 
tor nász neve is sze repel a nyilatkozók között.) 
A kötet 300 színes és fekete-fehér fo  tó kísére-
tében mesél az eltelt év  szá zadról, Keleti Ágnes 
szemszögébôl megmutatva a tör  ténelmi hát-
teret és eseményeket. Az Újpest Önkor mány-
zata által is támogatott, Keleti 100 „Mert 
sze  retek élni…” címû kötet a Kossuth Kiadó 
gon  dozásában jelent meg.

Bertalan Tivadar Új -
pest Díszpolgára, Kos-
suth-díjas festô, grafi-
kus, író és látványter ve-
zô, az MMA tagja 90. 
születésnapja alkal má-
ból látott napvilágot a 
Csend/Élet címû kö  tet, 
amelyet maga a szer      zô 
illusztrált. A mû  vész a 
„válogatott elme sélé-

sek”- et tartalmazó könyvében így vall ön -
magáról: „[…] bizonyos tekintetben minden-
hol kakukktojás lennék. Olyan kakukktojás, 
amelynek a héja itt-ott már megrepedt. Az 
egyik repedésen festék csordogál, ami képpé 
változik, egy másik repedésen betûk és szavak 
nyomakodnak elô, hogy szöveggé álljanak 
össze, egy harmadik résen pedig szinte végte-
len celluloidszalag kígyózik elô. Hálásan ta -
pasztalom, hogy mûvésztársaim és mindazok, 
akik munkáimmal találkoznak, mindezt meg-
bocsátják nekem”. A Napkút Kiadónál megje-
lent kötet kiadását Újpest Önkormányzata és 
a Magyar Mûvészeti Akadémia támogatta.

Díj a közösség szolgálatáért
Az újpesti lakosok érdekében végzett magas 
színvonalú szociális munkájáért 2020. novem-
ber 12-én Újpesti Szociális Munkáért elisme-
résben részesült Kósa Antalné, az Ôszi Fény 
In  tegrált Gondozási Központ szakmai igaz-
gatóhelyettese, Fábián Gábor Józsefné, a 
Leiningen bölcsôde vezetôje és Nebella Má  ria 
Tünde családsegítô, az Újpesti Család- és 
Gyermekjóléti Központ hátralékkezelô me  di-
átora. A díjakat a Városházán Déri Tibor pol-
gármester és Kanász-Nagy Máté népjóléti 
ügye  kért felelôs alpolgármes ter nyújtotta át.

Elismerés
2020. október 15-én Vizer József újpesti mû -
bú    torasztalos mester Mûvészi Életpálya Elis-
me  rést vett át dr. Kásler Miklós Emberi Erô-
for  rás Minisztertôl. A Sop ro  ni Egyetem Fa -
ipari Mérnöki Karának dé  kán ja a kitüntetett 
asztalosmestert oktatónak kérte fel.

Újpesti Tûzoltó Skanzen
Az újpesti önkéntes tûzoltóság megalaku-
lásának 150. évfordulója alkalmából Tûzoltó 
Skanzen nyílt a IV. kerületi tûzoltó-parancs-
nokság Szent László téri laktanyaudvarán.  
A muzeális értékû jármûvekbôl és eszközök  bôl 
álló kiállítás a rendkívüli jogrend feloldása 
után, elôzetes bejelentkezés alapján látogat-
ható (tel. 06-70-334-8135; e-mail: tuzolto-
skanzen@gmail.com). A belépés ingyenes.

Tungsram múzeum
Az egykori Egyesült Izzó új tulajdonosa, a 
Tungsram Operations Kft. büszke az újpesti 
gyár hagyományaira és eltökélt szándéka, 
hogy a múlt emlékeit megôrzô, igényes mú -
zeumi gyûjteményt hozzon létre. Arra kérik 
mindazokat, akik az Izzóval kapcsolatos doku-
mentumokkal, tárgyi emlékekkel szívesen tá -
mogatnák a múzeum anyagát, jelentkezze nek 
a 06-70-503-0826 telefonszámon vagy a 
maria.hidvegi@tungsram.com e-mail-címen.

Várják az 1%-ot
Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány (Adó-
szám: 18040609-1-41) és az Újpesti Városvé-
dô Egye   sület (Adószám: 18080478-1-41) ké  ri 
ol  va  sóinkat, hogy személyi jövede lem adó juk 
1%-ával támogassák tevékenységüket.
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