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Még a régi újpestieket is meglepheti a Íenti totó.
Kevesen ismerik, kevesen tudják, kit ábrázol. Ki
tudja holáIIés ki készítette? (Fotó: Hirmann LászIó)

Kedves olvasó!
A gazdag újpesti sajtótörténetben egyedüIólló

kiadl,,óttyt tart on most a kezében.
]877 óta-amikor az első újpesti sajtótermék,

az Úlppsrt ÉnrnsÍro az akkori olvasó kezébe
került - tbb nzint százféle újság, hetilap, fotyói-
rat szolgálta az újpestiek informálósát, de nem
volt példa arra, hogy helytörténettel foglalkozó,
szakmai kiadvóny napvilógot lósson. Nagy öröm
számomra, lzogy az ]992-ben létrehozott Újpesti
Helytörténeti Alapín,ány gondozdsóban először
megjelenő Útpnrt HELWzRrÉNET ÉRnESÍ-
ro - rentényeim szerint magas szakmai színvo-
nalon - kéthavonkénti gyakorisóggat informálja
majd Újpest történetét hivatósszeriíen kutató, ok.
tató és gondozó szakembereket' A kiadó és q SZer-
kesztő szántít azoknak a polgártársainknak a fi-
gyelnúre is, akik a város múItja irónt érdeklődő
emberek, igénylik az érdekes, hiteles, eddig még
nenl ismert va7y nem közismert híreket Úipest
múItjából.

MeggyőződéSem, hogy ezt a kiadványt eredmé-
nyesen forgathatja pedagógus és diók' vóro.spoli.
tiktts és lokólpatrióta, egyszóval nindenki, aki új-
pestinek érzi magót'

Kívónok onnek kedves olvasó sok ör ömet,
hasznos isnteretszerzést és közremiíködést sziilő-
vórosunk történetének közös mepismeréséhez.

Hock Zoltún
Ipolgármester,

az Ujpesti Helytörténeti A|apítvóny elnöke
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Jegyzőkönyv 1833-ból'
a megyeri kápolna működtetéséről

Tckóntc ies Nemes Pest .  P i l i s .  és Sol t  t ö rvcnycscn cgyc.

sült Vlinrlegyékben helyeztetett Méltósiígos Nagy Károlyi

gróí Károiyi istvíny Ur, Csász. Kir. Kanlerírs 0 Nagys;igií-

nak Fóthi Uradalmához tartozó Kíposztlis.l\icgYcri Pusz,-

tán lévő Istvány Hegyi Szöl lő Birtokosoknak ltJ33 csztcn-

dő Kisasszony hava 5.én tartatott i i l lések jegyzőkönyvének

kivonatja.
1-ször Előadatott a Szollő Birtokosoknak azon óhajtá-

sok' hogy a mindenütt bévett szokás szerént ezen Isván;,he-

gyen egy k is  Kápolnácska épitessék, ez Szent ls tvány

Apostoli Királyunk ünnepén a Rónrai Katholica Anya'szent

Egyház szertartása szerént íeiszenteltessék és ó nap a Szöl-

lőhegy ünnepéül lv1tgos Nagy Károlyi gróf Károiyi lstvány

Csász. Kir. Kamarás Úr Ő Nagysága emlékére örökre ál1-

apitassék meg, szükséges lévén, hogy a Szollő Birtokosok

ezen Kápolnácskának jó karban lévő fenntartását. s a min.

den esztendőben tartandó Isteni szolgálat kö|tségeit magok-

ra vállalják, _ melyere a SzöIlő Birtokosok közakaratjokból

Végeztetett

Keresztényi köteleségeket ]átják telyesülve lenni a szöl-

lő birtokosok ezen Kápolnácskának épitésével, magokra

vállalvrín most, és jővendőre magok. és Öroköseikre nézve

ezen Kápolnácskának örökre jó karban leendő fenn tartását,

o l ly  formán, hogy minden sz ö l l ő  tu la jdonos a b i r toka

mennyiségéhez mérsékiett arányban az előadandó minden-

némű költségeket viseini tartozzon, sőtt jövendőben min.

den acjás vevésnek is csak ezen kötelesség mellett téteshes-

senek, - Szent Istvány Apostoli Királyunk napja öröm i'in-

nepek légyen' mellyben évenként Isteni szolgálat tartassék,

ezen Kápoina jó karban leendő íenn tartása bátorságául pe-

dis a kerijletbeli Főtisztelendő Római katholicus Esperes

Úinat ezen Jegyző Könyvi kivonat a legyző Tabuláris

Ügyész Gozstiu Emánuel, és Hegy Ínester Müldenberger

Márton Urak aláirások alatt az Istványhegy szokot't é1ő pe-

csétjével megerősitve kiadatni rendeltetik.
Költ mint feliyebb.- Kiadta Gozsdu Enranuel n:p.Jegy-

ző és Szöl lő Közbirtokos_ Müldenberger Márton Hegy.

mester mp.

Hogy ezen másolat a maga Eredetivel tökélie tes összvc.

hangzásban vagyon. bizonyit-ia'
Posonyban l833-ik cszten(iei sz.iVíihály havának 20-ik

napián.

MedPvesv János s.k.

váczi püspök Titokncka

A jegyzőkönyv 1833.ban készÍilt, tudosn,ásunk szerint
ai eíéo @reáeti) dokumentum ebből az időbőI, ani Úi.
pest etső római katolikus templomának építésével fog.
lalkozik. A kiiztés sz eredeti, láltoztatás nélkijli szii-
veg.

Ulprst lwzseg
ere dete

Amikor 1831.ben a dÜhöngő ko iera egész Eur ipát
rémületbe ej let te.  ennek a ie|epÜlésnek a|ap1ai t  Mi|-
denberger Márton serfőzőmester rakta le, aKt szeren-
csét|en események kovetkeztében Szentendrérő l
Pestre kö lt öz ött, s akinek a f ö ldesuraságtó| engedéIye
vol t '  hogy i t t  a  homoks ivatagban.  ahoI semmi más '
mint homokbuckák voltak, egy serÍcízőházat építtes-
sen, és ezze| ő Vetette meg az a|apokat. Ez a Milden.
berger Márton, aki BudaÍokon, Pest megye pi l is i járá-

sábán szü|etett .í786. október 2B-án, borkereskedő fia
volt ' -1B' l1-ben kÖ|tözött át Pestre és tett po|gári eskÜt'
hogy kereskedést űzhessen. 1816.ig maÍadt Pesten'
'"1i ugy"nezen éVben mint serfőző, Szentendrére
xoiiozoit át. ott nyomorúságos körÜ|mények kozött
1830-ig vergődött, majd minden Vagyonátó| megÍoszt-
Va, pe;ti házába kö lt öz ött vissza, átadva magát a
sorsnak és az isteni gondviselésnek.

Le|ke vágyott arra, hogy a serÍőzést - mint az ő
eredeti Íog|alkozását és ame|yet e|ső megé|hetési for-
rásának tekintett - űzhesse, de anyagilag tú| gyenge
volt ahhoz, hogy egy nagyobb üzemet átvehessen. De
mivel a szükségben a sze||em magát továbbsegíteni
igyekszik, így Mi|denberger Márton is benyÚjtotta ké-
re|mét a nagyságos fö|desÚrnál (Káro|yi |stvánri| van
szó - a szerk.), hogy a káposztásmegyeri pusztán, a
pesti majoÍosháza meliett, aho| csak homok vo|t és
egy fűrószmalom ál|t, cseké|y bérért egy kis serÍőzdét
eme|hessen. Az vo|t a reménye, hogy ez Pest me||ett
Van, és a megó|hetését meg íogja talá|ni. Tevókenysé-
gét fo|ytatta annak e||enére, hogy az ezévben dühön-
gő ko|era a ieIkeket nyomasztotta.

Kérelmét a fö|desuraság 1B3.1 február havában el-
Íogadta, s meg|epetésére engedélyt kapott 50 forint
értét<ben egy serÍőzde |étesítésére. Az akkori udvarbí.
ró (ispán, intéző?) 'ron Brunektől átvette a három évre
szó|ó szerződést, és ezután Mindenberger Márton ha-
|adék né|kÜ| hozzálátott a kis üzem megépítéséhez.
Fábói csak egy csűrt épített magának, egy serfőzdét a
|egszűkösebb ál lapotban, Isten segedelmere es a ma-
ga fáradhatatlan szorga|mára a|apozva. A kis uzem
Éa*u,os"n iétrejö it úgy, hogy 183i. ápriI is 2-án az olt
ierme|t sört kimérte. Már kezdetben ott jó| fe|ta|álta
magát' A ko|era miatt azonban a sörÍogyasztás ielje.
SeÍr megszűnt, az üzem majdnem tönkrernent' önma.
gat már a pusztulás útján hitte, de az |sten megsegí.
iette, hamarosan változott helyzete, és Íelcsi||ant a re.
n:ény arra '  hogy ismét eredinényes Iesz,  ' .nert  az
északró| délre e|haladi utazók jelezték, hogy Íe|vii.ág.
zása mega|apozott Iesz.

Még ugyanebben az évben a nagyságos Íöldesura.
sáq a bzent |stván hegyi szö||őte|keket - 270 negyed-
nyú . né,oeadott, és az udvarbíró von Brunek úr áital
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32 évre szó|ó szerződést bocsátott ki, amely ismét
sgy új vígasz vo|t számára, ugyanis tudta, hogy a kör-
nyék sok embertől |átogatott lesz, ezért az ő gyarapo.
dása is mega|apozottá lesz.

Hogy céljához közelebb juthasson, 1932.ben kibé-
re|te 3 évre a pesti majorosházat és 1832. április 24.
én oda ís köitozott csa|ádjával, mive| magának és
hozzátartozóinak a serfózdében nem volt |akása.

Számos tehetősebb pesti po|gár vett magának Szt.
|stván hegyen te|ket szo|lőtelepítésre, abban a re-
ményben, hogy fáradozásuk ki fog fizetődni, és a be.
Íektetett pénz jó| kamatozik. Akkor ők va|lásos indíték.
bó| és Mi|denberger Márionnak, mint hegybírónak
kozremŰködéséve| - és a nagyságos földesúr segít-
ségáve| _ .|833-ban Szent |stvánnak káno|nát erne|.
tek.  A gróÍ úr Őkegye|messége mint  keresztapa,
egész családjáva| és va|amennyi t isztviselőjéve| a
szente|ésen jeien vo|t , o grófi kegye|messéEe ebédet
is adott a tisztviselőknek és a teikesgazdáknak Ga||ik
Antal úrná|, a káposztásmegyeri majorság akkori ud.
varbírájáná|. A telepesek azonban csa|atkoztak remé-
nyeikben, mive| a hitvány homokdombokra súlyos á|-
dozatok árán te|epített szö|lők közÜl sok már a ousz.
tulás útján vo|t.

Mi|denberger Márton egyszercsak egyedül talá|ta
magát a pusztán, távol a társasági éiettő|, attó|, ami-
hez ifjúkora óta szokva volt. Úgy gondolta, hogy rábe-
szé|i az uraságot: adjon bérbe házhe|yet zsidó csalá.
doknak, háiha azok beteiepÜlése fe|pezsdíti a gazda.
ságié|etet.

1B35-ben a Lőwy Íivérek kérelemme| Íordu|tak az
urasághoz, engedé|yt is kaptak, így 1B35-36-ban á|lt
már a második ház is a pesti Steiner Jakab építőmes.
ter á|ta| megépítve. A három éves bér|eti idő |ejártáva|
Mi|denberger kérte a szerződés hosszabbítását, ame.
lyet évi 130 forint bér|eti díjért 1854-ig az uraság á|ta|
meghosszabbítatott, ezért magának több házat és
egy serfőzdét épített ' 1B36-ban Neusch|oss Bernát
kére|mét is elfogadta az uraság, így ő is megépítette
aházát 1B37.ben. A|ig készült e| a három ház, amikor
ismét szerencsét|enség történt, ugyanis 183B. márci.
us 14.15.én a nagy árvíz Összedöntötte Milcjenberger
Márton házát nyo|c szobáva|, négy konyháva|, aÍő)ő.
házza|, istá||óva| egyÜtt. igy kényte|en volt családjáva|
egyÜtt a szö||őbe menekÜ|ni, és két hónapig Maknay
Úr házában lakni.

Az árvÍz során a Lőwy testvérek háza is erősen
megsérü|t, de köze| sem annyira, mint Mi|denbergeré.
Mildenberger Márton ezt a csapást Úgy Íogadta, mint-
ha többé nem |enne mód a talpraá||ásra. Fe|esége,
három kiskorú gyermeke és az áradástól megmentett
csekély Vagyona vo|t  mindene.  Apai  ö rokségéből
azonban ismét építeni kezdett, a szabad ég a|att á||í.
totta Íe| a sertőző Üstöket, így indífua ismét az üzietét.

Az örökség azonban hamar kiÍogyott, ezért több
ezer forint kö|csont ke||eü Vegyen. igrófi kegyelmes-
sége Károlyi lstván, mint jóságos földesúr, ainyira ke-
gyes volt irántam, hogy a szerződést 1B60-ig meg.

hosszabbította, amely !ótéteményéért hálámat Íejez-
tem ki és imádkoztam a Mindenható lstenhez a grófi
ház javáért.
. A pusztíló árvíz után számos csa|ád telepedett itt

meg. Mégpedig Farkas lsfuán Fótról, aki aszta|os voit,
Kirchknopp kőfaragó Líszkérő|, Hanosz lstván asaa.
los Pa|otáró|, Hoffmann József mo|nár Pestrő|, Szász
lstván csizmadia Pestről, Markovits János mészáros
Pa|otáról. 1839.ben megte|epült Mészárovits Mátyás
Pestről. Ebben az évben megépÜ|t a zsínagóga is,
mégpedig Lőwy és Neuschloss á|tal. A temetők is ki-
osztattak az uraság á|ta|, a katollkust Szép Mihály du.
irakeszi p|ébános szente|te fe|' 1840.ben idete|epÜ|t
N' Anta| kőműves-pa|lér Fótró|, Schvarz zsidó Pa|otá.
ró|, Bognár istván Pöcsmegyerről, Fir inger Ferenc,
Lengye| lstván Pa|otáró|, Csonka András Palotáró|,
Ringeisz Tamás bognár Pestről, Paulovits |gnác |sa-
szegrő|, Megyeri Antaljegyző Va|kóról, Ad|er Mari zsí-
dő nő,  F|e ische| zs idó nagykereskedő Pestrő|  és
Frommer Dávid. 1841-ben építette a szép nagy házat
a Pa|otára vivő úton Janisch újságíró Úr, a Duna me|.
|ett pedig Strebner Joachim zsidó, Pestrő|. Ebben az
évben Mi|denberger va|lásos buzgóságbó| és te|epes-
társai iránti szeretetbő| kére|met nyÚjtoit be a fö|de-
sÚrnál egy kis temp|om építésére' A jószágÍe|Ügye|ő
Burg Káro|y útján ezt engedé|yezték, sőt telket és
6000 db' téglát is kiuta|tak. Ezen kívül az uraság 40
vá|tó Íorintot ércben adományozott az isko|amester
szá||áspénzére. Ézze| egyÜtt (Káro|yi lstván) felhata|-
mazta Mildenbergert, hogy egy tanítói és egy jegyzői
ál|ásra hirdessen pá|yázato|, aminek e|bírá|ására
1841 . szeptember 16-án kerÜ|t sor. A templom építé-
se Mi|denberger mint gondnok és Farkas |stván mint
e||enőr vezetése a|att augusztus 22-én kezdődött
meg. Az a|apkövet Szép Mihá|y p|ébános Úr, az ura.
ság részéről pedig Burg Káro|y intéző je|en|étében
tették le, az utóbbi pedig 1 dukát természetbeni ado.
mánnya| járu|thozzá az építéshez.

Adakoztak még: Hutiray Sándor ügyvéd 2 forintta|,
Mühr Ferenc számvevő 2 for,íntta|, va|amint még má-
sok az alka|mazottak közu|. A templomot Steiner Ja-
kab kőműves-pal|ér és Procska János ácsmester
Pestről vál|a|ták fe|építeni ' Ez a templom már 1841.
november .l-jón kész |ett annyira, hogy ugyanaznap
Mindenszentek ünnepén már istentiszte|etet tartottak,
bár pap né|kü|, mert Masztera János rendes főtanító
és a jegyző elmondták az imákat, a kozösség pedig
éneke|t' A temp|om tehát Mi|denberger Márton bö|cs
vezetósével és Burg Károly intéző 200 Ft kölcsönéve|
megépÜ|t.
A Íent közölt leírás valószínűleg 1845 után keletke.
zett. A tóti HlsToRlA DoMUS.ban azonosított kéz.
írás alapján írója HoIIó Mihály, Fót első plébánosa
volt. A leírás csonka, a folytatás már nem található.
A német nyelvű, kézírásos anyag magyar fordítását
a HUNGAROGE'VS lroda készítette.
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NásÍay-Niedermann Lász|ó :

Adalékok Károlyi lstván gróf élettörténetéhez
A Íóti _- világviszony|atban is ismert _ művészi

temp|omot épí,itető Káro|yi lstván családja abbó| a
KAPLONY nemzetségbó| ered, amely honszerző Íeje.
deimünk, Árpáci bejöveteiekor első Íoglalás jogán
nyerte nemzelségi birtokát.

E nemzetség úgynevezett Károlyi ága a mai Szat.
már vármegye terÜ|etén telepedett meg' ldők mú|táva|
több család vált ki e nemzetsógi ág.kÓzÖsségbő|, név
szerint: a BAGoSSY a CSoMnxozt' a xÁRotYt, a
VADAY és a VETÉSSY csa|ád' A KAPLONY nemzel-
ség Károlyi ágának okirati lag kimutatható első név
szerinti őse .'lózSe, akit 1150.]180 kÖzött, mint élőt
em|ítenek a sárgu|ó okmányok.

A nemzetség tagjai közü| S|MoN mester, aki az
1322-1349.es évek között é|t, veszi Íel e|őször a DE
KARUL (KÁROLY|) nevet. Ezidőtő| kezdve ál|andósu|
a KAROLY|csa|ádi név.

A nemzetségi  t ö rzsb i r tok,  az ős i  monostor  -
KAPLONY va|amint az e|őnevet adó Nagykároly nagy
része - a |egutóbbí időkig a Káro|yiak birtokában vo|t.
A Károlyi csa|ád tagjai kö:ü| a báróságot M|HÁLY
(1585-1626) kapta ||' Mátyás királyió|, az .|609' de-
cember .11.én ke|t ok|evél szerint' A család gróÍi rang.
ját br. Károlyi Sándor (1669-1743) nyeri Ill. Károly ki.
rá|ytól, az 1712. ápriI is 5.én ke|t ok|evélben, annak
személyes érdeméÜl, hogy a szatmári béke szentesí-
tését és törvénybe iktatását tengernyi nehézségek kö-
zött tető a|á segítette és ezze| a magyar a|kotmányt
megmentette' E kiváló egyéniség dédunokája KARO-
LY| JOZSEF gróÍ (1767-1803) isko|áit Vácott kezdte
meg, majd később az egyetemi tanulmányokat Pesten
Íolytatta és Bécsben Íejezte be. Közpályáját a helytart-
ótanács titkáraként kezdi meg, rovidre rá kamarás,
majd a budai országgyű|és megbízásábói a hit|evelet
viszi ll. Lipóthoz FrankÍurtba, és hozza meg tő|e a vá.
|aszt. 1789. február 8-án a bécsi Szent Mihá|y temp.
|omban oltárhoz vezeti gróÍ WALDSTEIN-WARTEN-
BURG ERzSÉBET.et (1769.. l813), az 1606.os bécsi
báke aláírójaként szereplő, és az 1635. évi 93.as tör-
vénycikkben honfiúsítást nyert WALDSTE|u ÁoÁtvt
egyenesági Ieszármazottját.f megkÖtÖtt házasságból
következő nagy kort megért gyermekek szÜ|ettek:

1') MÁn|A (1793-, férje KoN|GSEGG FERENC gróÍ
1811 - tő l )

2') ISTVÁN 1797-, a fóti Ío|dbirtokos, e|ső felesége
gr.  DlLLoN GEORGlNE, második fe|esége gr .
ESTERHÁZY FFlANclsKA, harmadik Íe|eséqe
báró ORCZY MARlA)

3.)  LAJoS (1799. ,  ÍeIesége gr '  KAUN|TZ-RE|T-
BERG FERDINANDA)

4 . )  FRANc l sKA  (18oo- ,  Íér je  g r óÍ  s zTÁRAY
ALBERT)

5') GYORG'/ (18o2-, Íelesóge gróÍ ZlCi lY KARO.
LrN)

6.) JOZE.Fá (1B03-' tőrje grat THAUTMAI'JI.IS.
DoHFF-WElNSBERG ER JŐZsEF)

A szu|ők házasságát a kortárs KLOBUS'cHKY PÉ-
TER így méltatta: ,,minden házasoknak nagy pé|dájára
szo|gáli, lstenben va|ó erős bizoda|omnak, békessé-
ges tűrésnek és az egyházhoz va|ó megmásoihatat|an
szeretetnek é|ő pé|dája voii é|etÜk.''

Az atya gróÍ KAFloLYl ",loZSEF 35 éves korában
sÚlyosan megbetegszik és 1B03. ápri|is 3-án Bécsben
eltávozik az é|ók sorából. Utolsó óráiban tolIba mondja
végakaratát, me|yben e|őször leIkére köti gyermekei-
nek: ,,az én Íiaimat ós Ieányaimat, akiket most kisded
korukban el ke|| hagynom, igen kérem: |stent és a ke-
resztény hitet szemeik e|őtt hordozván a kirá|yhoz és
az országhoz hívek legyenek'.. ' '  Az alya halála után
rövidesen íe|bontott végrendelet az özvegynek gyám-
társául az e|hunyt kedves sógorát gróÍ KOHÁRY FE.
RENcET nevezi meg. A később ugyancsak Íiatalon el-
hunyt anya gyermeker számára maga he|yett fivérót,
gróÍ WALDSTE|N EI'/MANUELT je|öite gyárnui. A ne-
vezetes trégrencje|et hatodik pontja kÜ|önösen Íigye.
lemremé|tó:,,gyermekeit magyar hazánkban neve|je,
hogy magyar |égkörben, magyar szokások között nö-
vekedve, e|ső gyermekséguktől fogva vérükké és tes-
tÜkké váljon a hazaszeretet, a koronás kirá|yhoz va|ó
hűség, és a keresztóny va|lásos érzés... ' '

Az é|etbő| e|távozott atya akaratát te|jesítendő az
Özvegye a csa|ád ál|andó |akását Bécsbő| magyaror-
szágra teszi át. EzentÚ| |egtöbb idejét a pesti Egyetem
utcában lévő Károlyi házban tölti a csa|ád. KAHOLYI
ISTVAN gróÍ is innen látogatja a kegyesrendi atyák
pesti tanodájái és az eqvetemet. Katonáskodás idejét
nagyrészben a Licntenstein i luszárezred keretében
tö|ti, mint huszárkapitány kiláp a hadseregbő| és diplo-
máciai pá|yát vá|aszt. A befo|yásos METTERNlCH
herceg Párizsba kÜ|di őt' gróí APPoNY| ANTALnagy-
kövei me|ié. Párizsi iartózkodásának ide1én a Szent
Rókus temp|omban egy hajna|i misén pi||antja meg el-
őszö i 'D|LLoN GEORGINE gróÍnőt. Rövicjdel ezután a
közös ismerősÖk bemutatják egymásnak őket. A kö|.
csönös érdek|őciést csakhamar a legmé|yebb rokon.
szenv vált.ia fe|. GróÍ Károiyi |stván kiskorúsága miatt,
házasságához gyámi engedé|y szÜkséges. 1820. má-
jus 20-án a kÖ|tőien bájos Szt' Rókus temp|omban -
eiső találkozásuk színhelyén - vezeti o|tárhoz GE-
cRG|NE-t' ki mesésen gazdag, és a nagy POL|GNAK
herceg unokahÚga, A ve|e kotött házasság révén _ a
párizsi pa|otátó| kezdve a martinique szigeti cukornád-
Ültetvényekig _ figye|emre mé|tó Vagyon jut a KÁHo-
*'ffil$::f,1odása 

a|att, kapcso|atba kerü| az ak.
kori frattcla irccalom, tuciomáriy és művészet számta.
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lan mŰ';előjével. ismt,rősei k özé tartoznak tobbgk ko.
z ö t t  CHATEBR l A | ' l D ,  d e  MA ISTRE ,  BoNALD ,
FRAVAS IMEUS ,  LAMART INE ,  d e  kÜ l on ö s en
MONTALAMBERT gróffa| köt  belső barátságot. lsmé-
te|ten felkeresik egymást, sőt MONTALAMBERT ké.
sőbb, fótí magányában is tobbször meg|átogatja. Kül-
f ö ld i  tartózkodása után, a reíormkor idején visszatért
hazánkba. A nemzet ezidőben kezd öntudatra ébred-
ní. GróÍ KAROLY| é|énken kapcso|ódik be|e az i tthoni
fr iss vérkeringésű életbe, az 1B25. ös reÍorm orszáo-
gyűlésen szó|a| fel  e|őször nyi|vánosan. Széchen}i
köréhez csat|akozik, Íivéreive| együtt mindenben tá-
mogatja a ,,|egnagyobb magyart'' ' Az Akadémia, oaz-
dasági egyesÜ|et, gőzhajózás, lóverseny, a Láchí"d, a
kaszinó ó ietrehívói k öz ö tt  - eIsőként - talá l , juk. E
nem mindennapi egyéniségű íérf iú legegyénibb alko-
tása azonban a fóti temp|om építtetése ós a kastó|y
beÍejezése a körÜl ö t te e|terÜlő dendro|ógiai  r i tkasá]
gokka|  bőve|kedő  park  |étesí tése,  nemkÜl önben a
csa|ádi könyvtár átszervezése, kibővítése és ál|andó
gyarapítása. E könyvtár hamarosan országhatárokon
tú| is híressé vált .  Az i tt  böngésző megta|á|hatta a régi
és  ú j abb  eg yh á z i ,  t u dományo s  és  s zép i r o da Im i
k|asszikusok minden je|entős művét. A francia nye|v-
terÜlet könyvészetének, a maga nemében párját ritkí-
tó gyűjteménye gyönyorködtette a hozzáér\őt. De
nem vo|t kevésbé gazdag és értékes az egyházi rész
sem: az egyházatyák |atin és modern nye|veken meg.
jelent összes művei me||ett a hittudomány, egyházt ö i -
ténet és egyházi szónok|ás is, felette dúsan vo|t kép-
viseive. Egyházi vonatkozásban hosszú ideig a fót i
k ö n y v t á r a t  t a r t o t t á k  h a z án kban ,  m i n ő ség r e  és
mennyiségre is a Iegértékesebbnek.

Csodálatos az é|et foIyása! A fót i  birtokon néhánv
évtizeddel előbb FEKETE gróf hódo|t az akkori  en-
c i k l opéd i s t á k  i r oda Im i  d i v a t j á nak ,  és  VoLTA IRE ,
DIDEROT sze||emónek adott szál|ást. Most, mintegy
engeszte|ésképpen István gróf művészi szentegyhá.
zat eme| ,,az ISTENANYA szeplőtelen fogantatásá-
nak ' '  t i tu Iusára ,  és va||ásos ,  mélyen hívő  le lkének
nagyvonalÚságáva| az istenes iroda|om, messzeÍö i-
dön híres könyvtárát a|apítja. ' .

Má'sodik Íe|eségének, gróÍ ESTERHÁZY FRAN-
CISKANAK (megh. :  Fó t ,  1B44)  gyengé|kedése,  ké.
sőbb e|hata|masodó betegsége miatt ismét gyakrab.
ban fordu| meg kÜ|f ö ld ön. Több a|kalonrmai hosszabb
időt tö|t Hómában. Me|eg kapcso|atok fűzik ót a leg-
magasabb egyházi k ör ökhöz. XVl. GERGELY és |X.
P|US pápák mindig nagy szeretette| Íogadják, érdek.
|ődnek tervei felő|, és örvendenek meqva|ósíiott a|ko-
tásainak. Hazánkban ő az e|sők köz ö t i  volt ,  k i  cse|ek-
vően, bőkezűen és eredményesen pártÍogo|ta a mű.
vészeket és a művészeteket. |dősebb uRáxŐr meg.
rende|éseivel támogatja, LIGET|T taníttatta, utazásait
Íedezte, később fogIa|koztatta. MegrendeléseiveI bíz.
ta  meg TENERAN| . t  és ZÜL lcH-et .  Hosszú időn á t
do|gozik a Íót i  temp|om részére vásznon és Íalfe|Üie.
ten egyaránt' BLAS KARoLY.

Kortá|sa és baráija lstván gróíot így jei|emzi: ,,hazai
művészetek  eIső  és akkor  még egyet len  rnagasra
eme|ője vo|t, va|aminthogy a sírja Íelett eme|kedő fót i
temp|om égbenyÚ|ó tornyai hirdet ik val|ási  és mű-érzé-
set ,  ö r ö k  em|éke é|ő  h i tének,  pára t lan  á ldozatának
t 5 . . .

1B48-ban, mint Pest vármegye nádori  helytart i ja,
mindent e|kÖvet a biza|om he|yreá||ításáért, de ered-
ményte|enÜ|. ' .  a negyvennyolcas esemónyek után ő is
eIsők köz ö tr járja meg a stációkat.. .  1852-ben újra
szabad |esz, visszatér fóti magányába. Nem eskÜdött
bosszút . . .  nem menekÜ l t  kÜ l f ö |d re . . .  nem já r t  fe |  és
a|á  a  hata|masok |épcső jén. . .  bízot t  az  Ú r i s tenben.
DEÁK  FEHENo  és  KEMÉruY  ZS |GMoND  k ö réhez
kapcso|ódott. A fót i  otthon nem csupán az enyhÜiés
helye vo|t, hanem a nemzeti törekvések központjává
vá|t. l t t  a sebekből al ig gyógyult honvéd.' .  a nyomorÚ-
ságban némaságra íté|t íróva| egyÜtt vígaszt ta|á|t.
Fó tnak  már  akkor  i roda lmi  pat iná ja  vo i t ,  h i sz  FÁY
ANDRÁS messze híres szÜreteinek egyikén itt  hang-
zott e| vonosunnTY ,,Fóti dala'' is' izért a kö|temé-
nyéért |stván gróÍ a költőt jelentékeny szö||cjbirtokka|
juta|mazta. A beteg GARAY JÁNOS is ítl kereseu eny-
hÜ|ést.

Szinte Iegendának tűnik a megtörtént valóság...
Hogyan segíti István gróÍ a sze||emi é|et kiválósá-

gait? Egyiknek árváját hosszÚ óveken át - saját sze-
mélyét e|rejtve * támogatja, a másikat úgy istápo|ja,
hogy a jó FAY ANDRÁS közadakozást hirdet meg,.a
kivánt összeget pedig Káro|yi Íolyósítja FÁY kezei.
hez. ' .  Megveszi ennek birtokát, annak könyvtárát na-
gyon magas áron, és várja az a|kalmat, hogy páiyatár-
sai ajándókaként visszajUttassa kezeikhez. DEÁK FE-
RENC, mint VORoSMARTY árváinak gyámja kór tá.
mogatást, Káro|yi a megjeiölt összegnek négyszeresét
adja át a,,haza böIcsének' ' '

SzívÜgye a katoiikus konyvkiadás , ezérl' vál|a|ja a
Szent |stván Társu|at e|nökségét' Később IPOLYI AR-
NOLD' az á|ta|a nyÚ1iott tetemes anyagi támogatássa|
tudta egyensú|yba hozni a nemes Ügy gazdasági he|y-
zetét. A Szent Lász|ó Társu|at é|etrehívói közott is ott
lát juk őt, a|apÍtványáva| e| indítója ennek a sajátosan
magyar és szépmÚ|tÚ intézménynek, ame|ynek e|nok.
ségét ha|á|áig vise|te. Az intézményes szeretetszolgá.
Iat meghonosítására - Írancia tapasztalatok alapján
- me.3alapítja a Szent Vince egyesÜletet, és éiete vé.
géig jótevőjük maradt. Nevéhez ÍŰződik az e|ső buda-
pesti böicsődének és gyermekmenhelynek |étrehozá-
sa. Virágzó te|epülést aiapít káposztásmegyeri pusztá-
ján, ami késcjbb Újpest néven sok tekintetben közis.
mert Iesz Európa-szerte.

El ismerések kísérik é|etét, 1855. ápr i| is 22-én |X.
P|US pápa a KR|SZTUS REND nagykeresztjéve| dí-
szít i .  1871-ben valóságos beIső t i tkos tanácsos Iesz,
1877 novemberében a Íót i  otthonában | '  FERENO JŐ-
ZSEF, ERZSÉBET l(|RÁLYNÉ és RUDoLF trónörökös
társaságában szemé|yesen adja át neki a Szt. lstván
Rend nagykeresztjét.
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Életét tiszta öntudattal és keresztényi buzgóságga|
végzi be, 1B81. június 10-én maga kéri gyóntatóját a
szent útravaió és a szent kenet kiszo|gá|tatására. Kor-
nyezetétő|  búcsút  véve,  jún ius  12 .én ha jna l i  há rom
órakor, egy csendes nyár i  éjszakán, a Íót i  temp|om
Mária harangjának ezÜst ösen csi| inge|ő hangja jelz i ,
hogy a KAPLONY nemzetség kései, de érdemekben
kimagas|ó sarja, gróÍ KÁRoL./l ISTVÁN most je|entke-
zik a Mindenható |stene e|őtt, hogy evilági sáÍárkodá.
sár i|számot adjon...

FeIhaszná|t iroda|om és Íorrások:
gr. Károiyiné Apponyi Franciska csaiádi feljegyzései
gr. Káro|yi cs|ád |evéltára
Dr. Karácsonyi János iroda|mi hagyatéka
Násíay.Niedermann László ircda|mi és levé|tári gyűjtése

Íl
Nástay-Niedermann László (1910. ?) római katotikus
pap' családfa-kutató !962-1969 között az újpesti
Clar isseum plébánia káplánja. A most ki jz ö l t
dolgozatát 1955. auguszÍus 19-én dedikátta dr.
Schaub Zoltán fót i  ptébánosnak. Tudomásunk
szerint ez a doIgozat e!őször je lenik meg
nyomtatásban. 

+
Koszönetet mondunk Kiss Sándor úrnak, a íóti plébá.
nia munkatársának, aki a most kózött dokumentumok
megjelentetését lehetővé tette.

Gondolatok ugy
I  / r  ,  , " 1  1  /  , ,

em l e lüCI D lű Clv CLtes an
Ujpest 150 éves alapításinak évÍordulojan

ismét emléktáb|a kerult az Ujpesti Károlyi Kór-
ház falára. Az eredeti, szúrke máruányból ké-
szÜlt iábla a korház alapítóia, grcÍ Károlyi Sán-
dor nevét hirdette. A második világháborút ko-
vetően Vandá! mÓdon Ósszetörve táva|ították
el a táblát. A kórház alapítója gróf Károlyi Sán-
dor humánus, szociá|is érzésű, kozszeretetnek
örvendő fo|dbirtokos Íőúr vott. Újpesti-megyeri
birtokain számos szacÍális jellegti létesítményt
alapított, tcbbek kozött a Fővárosi Vízmijvek.
nek eladott megyeri foldjeinek árából' A korhá-
zon kívúl a Szalézi szerzetesek által vezetett
Clarisseum fiÚnevelő intézetet templomrna|
egybeéoítve, a templommal beépÍtett Stefáne.
Um aggok menhelyét, a megyeri karmelita
rend által Vezetett Íiú.|eány Nevelőintezetet
építtette Íe!. Meg kell emlíieni még, hogy a
Csatád Vallásos érzületét túkrözi a fóti birtokon
létesített, országos hírú m(jemlék katedrális
felépítése is, melynek tervezője Ybl MÍklós
volt.

A Károlyi Kórház három holdnyi területen
épú|t Ybl Miklós tervei alapján, Az 1Bg4 végén
épített kórház az akkori iciőszaknak megfelelő
stílusban létesúlt, parkosított területen, virág-
kertészettet' Az Újpesten, mint etső ízben Íéie-
sített kórháznak a legkorszerűbb volt a Íelsze-
relése' Kulön onátló konyhával, mosodával,
fertőtlenítő kozpontta|, központÍ í(jtéssel, a
parkba épíiett igazgatói lakással, proszektúra-
Val, teniszpályával s kapubejáróval egybeépí-
tett portásépülettel rendelkezett, A mindig zárt
kaput elektromos szerkezet m ú kódtette.

A gazdasági teendők - konyha, mosoda,
fertőtlenítő ̂  elvégzése mellett a betegek el-
látását és a mijtó személyzetét 35 fő Szent
Vince rendi nővér biztosította.

Az épületben klauzurában laktak a nővérek.
A bentlakásra köte|ezett másodorvosok részé.
re is itt álltak |akások rende|kezésre. Az ellátá.
suk kÚlön személyzettel, kiváló volt. Az épúlet.
ben levő kápolnában a kórházi lelkész minden

f r :



1994. január Újpesti He|ytörténeti Értesítő

reggel misézett. Az intézet zártságávaÍ csen.
des, békés, otthonos, családias volt.

1902.ben a Gyermekkórház, majd |914-
ben a Szütő. és Nőgyógyászati otthon létesí
tésében tevékeny részt vállalt a kórház.

1938-ban aZ egyemeletes épuletre egy uj,
korszerű emeletet húztak három hónap a|att.
Így , nyugaiÍ kórházépítési módszerret épített
és berendezeft kórház 240 férőhelvesre bő-
vütt, Újpest etső kórházában belgyóEyászaii,
sebészetÍ, gégészeti és róntgen osztály, leg-
korszerűbb laboratórittm, korszer(jen felszere|t
kónyvtár működött. 1951-ben a kórházban a
Minisztérium engedélyével - az országban
.még ritkaságnak számító - Rheuma osztály
|étesult, mely később az országos Fúrdő és
Rheumatológiai l ntézetbe olvadt be'

A kórház kezdeményezésével a 30-as évek
végén megalapított Újpest-Rákospalota or-
vo,segyesúlettel az orvosok továbbképzésére
iehetőség nyílott, így ezzel is, mint Újpest etső.:kórháza, a budapesti kórházak mellett kiemel..,kedő helyet foglalt el.

A korház m(Íkodési terúlete kiterÍedt a VácÍ
medence Újpesthez kozet eső tetepü!éseire is,
A.szegénysorsÚ járóbetegek részére külon
ambulancia állt rendelkezésre belgyógyászati,
sebészeti, bőr-nemibeteg, szemészeti, fÚl-orr-
gégészeti, ideggyógyászati részleggel, Buda-
pestről kijáró klinikai főoruosok vezetésével'

A háborÚs események sem kerülték el, kiú-
rítésével több mint három hónapig, mint arosz
katona.i kórház működatt' A híres, értékes
könyvtár a lángok martalékja lett.

A kórház 1951-ben tanácsi kórházzá vált. A
bentlakásokkal egyútt, mint Károtyi kórház,
megszűnt, így neve is megváltozott. A Szent
Vince ápolórendet feloszlatták, a személyzet
teljesen kicserélődött, a vezető főorvosok
megtartása mellett.
. A kórház megtartctta vezető szerepét a
központi rendelkezések nyomán más újpesti
kórházakkal - a Szulőotthonnal, az Árpád
Kórházzal, majd a Városi Korházzal _ való
egyesítése után is, melyet központi igazgato
főoruos vezetett.

Meg kell emlékezni az egész orvasi kar és
a személyzet áldozatos munkájáról, valamint
ki kell emelni dr. Sándor lstván és dr. Lazarits
Jenő igazgató főorvosok, cir' Farkas Jenő és

dr. Hern
ját, akix

főorvasok segítőkész munká-
mint 50 éves kórházi műkodé-

semhen nagy segítségemre voliak. Róviden
összeÍoglalva ez a korÍ:áz töriénete, Mint a
kórház |egóregebb oruosa kívánom, hogy az
arszág egészségugyét továbbra Ís telies szív-
vel, eredményesen folytathassa.

***

,4 fenti megerslékezés szerzőle dr. Újszá.
szy Lászto nyugdíias főorvos, akit mint
köztiszteletben áÍló, Uipesten 50 évig gyo-
gyító orvost, 1990.ben AD HONOREM
Úlprsr emákéremmel tisztelt meg a hátás
újpesti polgárság. A most közölt megemlé-
kezésnek aktualitása, hogy 1995-ben ter-
vezzí'jk azt az tjnnepségsorozatot megren.
dezni, amikoris a Károlyi Kórház alapításá.
nak 1 00, évfordulóját tjnnepeljÍik,

EzÚton is kérjük azokat az úipesti olvasó.
kat, az innen elszármazott tiipestÍeket,
ltogy amennyiben rendelkeznek a Károlyi
Korház működésével kapcsolatos ernlék.
tárgyakkal (Ievelekkel, Íényképekkel, mű-
szerekkel stb.)' szíveskedjenek azt jelezni,
hogy azokról totómásalatot készíthessijnk
eqY, s kórház múItját bemutató kiállítás
megrendezéséhez. Amennyiben ezeket a
tárgyakat végleg átadják, azt koszönettel
az Uipesti Helytörténeti Gyűjteményben
fcgiuk elhelyezni. A jeientkezéseket a szer-
kesztőség várja.

7.'nttán
a tobb
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Emlékezettil adjuk a jövő nemzedéknek a
viiágháborúban elesett újpesti hősök emték.
szobrának alapkőletétele alkalmával, Újpest r.
t. város kormányzati, egyházi és kultúrális ál.
lapotát.

Ujpest város 1840-ben alakult. Lassanként
feiismerték kedvező helyzetét, s lakosainak
száma gyorsan szaporodott. 1907-ben lett
rendezett tanácsú város és ma 7923-ban közei
65.000lakosa van.

Újpest Pest-Pil is-Solt-Kiskus vármegye
egyik legnépesebb városa. A vármegye főis-
pánja: dr. Presly Elemé1, alispánja pedig: dr.
Agorasztó Tivadar.

A város kőzigazgatási ügyeit a városi ta-
nács intézi, dr. Semsey Aladár polgármester
vezetése alatt. És pedig: Hess Éat-Íaiegyza,
Vrányi Teofii, Hoffer Miháiy, Lőwy Sándor,
Várad{ Zsigmond, Bánő Vince tanácsnokok'
dr. Boros Mór főügyész, dr. Fadgyas Gyula
tiszti főorvos, Szimon Lász|ő Íőszámvevő.

A városi képviselőteshilet 100 virilisjogú és
]'00 választott tagbril áil.

A magyar királyi járásbíróság einöke dr.
Fábián Aladár.

A magyar királyi államrend őrség újpesti
kenileti kapitányságának vezetője: Egry Péter
Pál tőkapitány helyettes.

A magyar kiráiyi állampénztát vezetője:
Salamon Arpád.

A város lakosai magyarok, s négy vailásfe-
iekezet szerint oszianak meg.

A róm. kath. egyház Íőpapja: dr. Varázséji
Béla prépost. Az egyháztanács világi elnöke
Hőberth Béla.

A református hívek lelkésze: Kolozsvári
Kiss László, a presbitérium elnöke, az egyház
főgondnoka dr. Szarka Lajos.

Az ágostai evangélikus egyház lelkésze:
Geduly Lajos, a presbitérium elnöke: dr.
Wurmb Elemér'

Az izraehta hitfelekezet lelkészi állása dr.
Venetianer Lajos főrabbi elhalálozása folytán
jelenleg üresedésben van. A hitközség elnöke:

Lf,dp az olzlasónak!
7_923

tó.

dE Kálrnán oaon.
Városunknak számos iskolája van, éspedig:
Mugy. kfu. áll. fiú főgymnasium, igazgatőja

dr. Rákóczy Géza főigazgatő
Mugy. kir. áll. leánv főgymnasium, igazga-

tója dr. Zibolen Endre.
Polgári iskolák:
I. sz. átl. polg. fiúiskola, igazgatőja Jen-

kovszky Sándor.
I. sz. á11. polg. leányiskola, igazgatőja Deák .

Sándor.
II. sz. áll. polg. fiúiskola, igazgatőja FeIt-

hőty Lász|ő.
II. sz. áll. polg. leányiskola, igazgatója Rá-

kosy Zoltán. ]
Magyar királyi áilami faipari szakiskola, :

igazgatőja Dőzsa János, lparokt. .kir. főigargary..
' . :  ! i .

Elerni iskolák:
Viola utcai áilami fiúiskola, igazgatója: Gai'la. ,

Endre. , ' ,, ,:l
Viola utcai állami leányisko|a, igazgatőja:

Czibor János.
Erzsébet utcai állami fiúiskola, igazgatőja:,,

Kamiss Gyula. .,,,,
Erzsébet utcai állami leányisk ola, igazgatő+....

ja: Rossmann Fererrc.
Lőríncz utcai áilami fiúiskola, igazgat'őja:

Hlatky Ágoston.
Lórincz utcai állami leányisko |a, igazgatőja:

Károlyi Károiy.
Ferenc JőzseÍ téri fiúiskola, ígazgatója: Se-

bestyén Mihály.
Ferenc JőzseÍ téri leányiskola, igazgatőja:

Székely Samu.
Attila r'rtcai fiúiskola, igazgatója: Kayser J:

Ferenc.
Attila utcai ieányiskola, igazgatőja: Páncél

lajos.
Toldy utcai fiúiskola, igazgatója: Harmat

Ferenc.
Toldy utcai leányisko|a, igazgatója: StitZ

Pá].
Béla utcai vegyes iskoIa, igazgatőja Orosz
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István.
Ezeken kívül van a városnak 13 óvoc1ája,

iparos és kereskedó tanonc iskolája.
A ku i túra ter jesztésében buzgoikot1ni rk a

sajtó munkásai ís' Vairosurrkban 3 politikai és
3 társadalmi és szépirociaimi lap jeienik meg.

A . zeneku i túra  te rén a  Zenemúve l ődés i
-  ' . r '  . . .  ,  ^
Egy.esület Conservatoriuma szerepel elsósor-
ban.

A művészet terjesztésében a Képzóművé-
szeti Egyesület fejt ki értékes mtrnkát.

A Blalra Lujza lzínház és 5 mozgófénykép
szinház szintén a ktrltúra céljait szolgálja.

A iakosok túlnyomórészt iparosok, akik az
I pártestü1etb en t-ö rnörulte k. 

- 
Az ipartestü1eti

tagok száma 3500. Elnöke Korányi Jenő, tit-
kárja Cere Lajos.

A gyáripari vállaiatok száma 35.
.Valamennyi társadalmi egyesület felsoro1á-

sát fölöslegesnek tartjuk, ezen emlékszobor
fetállításártak kezdern ényezőit azonban nem
ha&$l*thatjuk el. Az Ujpesti Dalkör az az egye-

sület, amelynek kiváló elnöke és agilis tagjai
voltak azok, akik a nemes eszmét felszínre
v€*e!ték; és hazafias érzésse1Újpest város me-
mes le1kű polgármesterének dr. Semsey Ala-
dátnak védnöksé$el a1att meg i's valósították.
Az Újpesti Dalkör 1870-ben alakult, s immár

53 éve terjeszti a magyar dalkultuszt és ezze|

együtt a magYar haza méiységes szeretetét.
Dai1.os versenyek alkalmával több kitüntetés-
ben részesült s jelenleg lrarmadik heiyen áLI az
orság dalos egyesületei között.

Elnöke: Weigele Sándor.
rló.leJnökei: Szilág;zi Pál, Gyárfás Emil.
Főtitkár: Harmath Ferenc.

. Titkár: Agocs Arpád.

Jegy'ző: Ertl Lajos.

' |épztáros: Schissler Ferenc.
El ienőrök: Nekaniczkv Antai és Mumper

Ferenc.
Zász|os Konvicsny János.

'. Kürtös: Kelecsényi Ferenc.
Háznagy: Elrrenwald Lajos.
Iviűkiidő tagok: Buresch Gyuia, Baki;s Bóla,

Ba.]ttai György', Bincier Ede, Bárány Csaba,
Berger János,  Csandl  St indor,  Engl  Bernát '
Forgács Arnold, Géch János, Knébl Béla, Kai-
ser József, Kucsera István' Kucsera Márton,

.Kaiár lózseÍ, Koffler Nándor, Köck János, Ko-

r'iics NIór, Ko'''i.ics Niincit;r, Kelecsényi Sánrlor,

Nletláqel Béi.r, Nor.i-tjor,szkv Gyula, Posseri je.

n ó ,  Pánc ;ué1 La jos ,  l {agá i v  Ká lmán ,  I l o sk ó

Cvu la ,  I (osk t i  I ' a j os ,  i ( i eb  Ac lo l f ,  Sche r ze r

Gusztár , ' ,  Szarrgc i ta István,  Szta l ro lyák Fr . i -

gyes,  V lacs i l  K. t ro lv ,  Orosz I ' ; t ' á l r .
Az emléknrt i  k özadakozásbó l  készü i t .  i \

kö itségek fedezésére sztikséges összeg alapját

az Újpesti Daikör vetette meg az i923.ik évi

április hó 11-én renclezett i.rangverseny 80.000

koronát kitevő t iszta jovedelmével' Kötelessé-

günk azok neveit megorökítenj, akik ielkes á1-

doza tkésségge l  és  nemes  ügybuzgóságga l

igyekeztek a felál lításhoz szükséges összeg

előteremtését rész int  adakozásukkal ,  rész int

gyiíjtésükke} biztosítani. Ujpest város közön-

sége  100 .000  ko roná t ,  a  Ma r t i no r ' i c h  cég

50.000 koronát, Lauer Mikiós 50.000 koronát,

Vlasich Vendei 50.000 koronát adományozott.

Fe1 rér  M iksa  70 .000  ko roná t ,  Ró th  Rezső

65'7O0 koronát gyűjtött az alapta, Tomola Fri-

gyes építé sz az emiékmű alépítményeii telje-

sen ingyen készítette ei, ami a mai viszonyok

szerint 1.000.000 korona értéket képvisel, s ez-

zel a legnagyobb összeggel járult a felá}lítás

kö ltségeilrez. :
Az emlékmű tervézői és megalkotói Lu: .

káts és Szamosi budapesti szobrászok.. . ,..
A szobormű létesítése és a le}eplezési ün-

nepé1y rendezése terén értékes munkát vég-

zett a 10-es bízottság, ame1ynek tagjai: Weige-

le Sáncior elnök, dr, Szalay Sándor, dr. Lisszau.

er Lajos, Pörge Gergely, cya{i.s Emii, Kriszt

Lajos, Agocs Arpád, Szilrágyi Pál, Róth Rezső,

Sándor Ferenc és Harmath Ferenc.
Az emlékmű létesítése 3.00Ü.000 magyar

koronába kenil a zürichi frank 0,06 7/2 árÍa-

lvam szerint.
J ,

Keit Újpest városábaÍ:., az Ur tr923-ik évé-
ben Szent Jakab havának 18.ik napján.

n*
igg3 augusztusában a|Íatták fet au tlj r.
vitágtláborús emlékmúvet, Áe T 823,ban
avaÍoft régit 1 973.ban szétt*rtt6k". Áb.,
atapkóben ethetyezett iratat a lfietytiirté,net.É
GyŰjtemény őrzi, Ennek másadik feiezetét
kozöt jÍik, mÍnt a 20-as éyete újpesti
kordokumentumát,
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0 Az augusztusi VARoSNAPoKszép eseménye vo|t
a: l. világháborús katonai em|ákmií felavatása. Az új.
pesti eEyházak imájáva|, dr. Derce Tarnás po|gármester
úr gondoiatgazdag beszédéve| avatluk Íe| a háborÚ ú|.
pesti katonahőseinek emlékművét a Tancda téren. Za|a
Gyot.gy 1930.ban készített kéta|akos bronzszobra, ed-
dig nem vo|t közterÜleten íe|á||ítva. A Budapest Galéria
- szemé|y szerint dr' Zsigmond Atti|a főigazgaió úr _
rragyleikű döntése aiapján került az a szép szobor Ú;.
pestre. Amint az közismer1, az 1923-ban ezen a helyen
Íelái|ított em|ékművet (Lukátsy.Lajos és Szamosi |mre
szobrászok a|kotását) 1973.ban megsemmi.sítették' Az
új szobor Íeláilítását az Újpelti Városvédő Kör kezde.
ményezte, az anyagi Íedezetet az onkormányzat Köz.
gyűlése biztosította.

0 Az onkormányzat Közgyű|ése úgy határozott,
hogy dr. Gyökössy Endre ny. reÍormátus |e|kipásztort és
Neogrády Lász|ó ny. tanárt, a közismert újpesti helytör-
ténészt tiszteli meg ÚJResT DíszPoLoÁnn címéve|.
A DÍSZPOLGÁR| ok|eve| átadására, a Városnapok ke-
retében rendezett, meghitt hangulatú ünnepségen kerÜ|t
sor. Szívből gratu|álunk!

0 Dr. FÜlöp Sándorné báró Perényi Margit újpesti
polgártársunk szeptember e|ején az Újpesti Helytörtó-
neti Gyűjteménynek ajándékozta Pörge Gerge|y, közis-
mert újpesti festőművész 1913-ban készü|t ,,Ú.:pEsr"
című o|ajÍestnrényét. A2 adóinányt HocK ZOLTÁN a|.
polgármester úr |evé|ben köszönte meg az adományo-
zónak. A képnemsokára |átható |esz a Gyűjteményben.

0 Kihirdet{ék a tankönyvpá|yázat eredményét. Amint
arri| az Ú;pesr Újság is hrrt ádott, az Újpesti He|ytör-
téneti Alapítvány még ápri|is hónapban pályázatot hir.
detett á]talános isko|ában haszná| h ató, Újpest tö rténetét
bemutató tankönyv megírására. A pályaművek beadá-
sának határideje október vége vo|t. December 7.én hir-
detett eredményt a zsűri. (Neogrády László elnök, Kli-
ment Tiborné, dr. Katona Mihályné, Zoboki Mihá|yné
pedagógusok és dr. Zámbó Gyula, az A|apítvány részé.
ről.) A bíráló bizottság e|ső díjat nem adott ki. Két máso-
dik díj kiosztására kerÜlt sor, az egyiket HARGITAI KA.
TALIN ggyetemi ha|lgató, a másikat i ' j . H|RMANN
tÁszló xozépisko|ai tanár kapta. A harmadik díjat DR.
sZEHÉNY| ANTALNÉ középiskoIai tanár munkájának
ítélték. Remé|jÜk, hogy az 1994.es tanévben már kéz-
bevehetik az újpesti diákok az Ú.lpEsTl oLVAsó.
l(ÖNWET.

0 Szép meg|epetésse| kedveskedett tagjainak és
minden újpestinek az Újpesti Értelmiségi Klub az új esz.
tendőben. DR' SlPos LAJos és KADLECOV|TS GÉzA
szerkesztésében. 1000 pé|dányban "lrások Ujpest törté-
netébó|" címme| érdekes, Ujpestről szó|ó írásokat tarta|.
mazó könyvet adtak ki. A könyv megjelenését az Úipes.
ti He|ytorténeti A|apítvány az Újpest Közművelődéséért
A|apífuány anyagi támogatásáva| va|ósította meg.

o 1993. október 16.án az Ady Endre Műve|ődési
Központban ta|á|koztak azok a pedagógusok, diákok és
érdek|ődők, akik hivatásszerűen Íoglalkoznak Úipest
helytörténetéve|. A több mint negyven résztvevőt Kadle-
covits Géza, az Ujpesti He|ytorténeti A|apítvány ügyve.
zehője tájékoztatta azokró| a |ehetőségekről, amelyek
segítségéve| szervzettebbé válhat a város történetének
Íeldolgozása, tárgyi em|ékeinek megmentése. Több ér-
dekes javas|at hangzott e|, aminek hasznosítására
1994-ben kerülhet sor.

0 |smét |esz kozépiskolás vetétkedő. 1992 tavaszán
rendezte meg az Újpesti Városvédő Kör az első he|ytor-
téneti vetélkedőt, újpesti középiskolások részvéte|éve|.
1993-ban ezt az álta|ános isko|ások veté|kedője kovet:
te' 1994 március első napjaiban.hét újpesti középiskola
csapata bizonyíthatja tudását Ujpestrő|. Várhatóán a
Babits Mihá|y Gimnázium, a Konyves Ká|mán Gimnázi.
um, a Kanizsai Dorottya Gimnázium, a Bőripari Szakkö.
zépisko|a, a Bródy |mre Gimnázium, a Faipari Szakkö-
zépisko|a és a Berzeviczy Gergely Szakkozépisko|a di-
ákjai mérik össze tudásukat.

0 Fotóa|bum készü| az újpesti szobrokró|, em|éktáb.
lákró| és műemlék épületekrő|' lFJ. HlRMANN LÁSZLó
tanár úr összeállításában hamarosan rendelkezésÜnkre
áll majd egy átÍogó kata|ógus, ami színes fotókka| és
szöveggel segít majd a tájékozódásban'

0 Nagy MikÍós újpesti po|gártársunk saját kö|tségéből
háttérÍa|at építtetett a Görgey és Erkel utca tá|á|kozásá-
ban á||ó, régi határkereszt mögé. Követendő pé|da| Na.
gyon köszönjÜkI

0 orömme| adjuk hírÜ|, hogy az Újpe-sti Városvédő
Kör pá|yázalát kedvezően bírá|ta e| az onkormányzat
oktatási és Közműve|ődési Bizottsága, ezze| |ehetővé
vá|ik, hogy újpesti személyiségekró| elnevezett uücák.
ban Úgynevezett é|etrajzi táb|ákat he|yezzenek e|, tájé-
koztatva a névadóról. A táb.lák kihelyezésére várhatóan
május hónapban kerÜl sor'

A tap nyomdaí etőkészÍtését Vtlagner AttiIa végezte

Az a|apítvány 1993. évitámogatói:
RlcoPY KFT., ÉPoRG KFT., cHtNo|N RT.,

Ú.lpesr KFT., DR' KAPoLY| tÁsztl, uKw,
szoc.DEM.PÁRT Ú.lpesr

Kiadja: az Ujpesti Helytörténei A|apítvány
Hock Zo|tán g|nök

Szerkesztő: Kad|ecovits Géza
Szerkesztőség:1a47 Bródy |mre u. 1. Te|.: 160.5369.

Készíti: TUNGSRAM PRINT KÍt.
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