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Hazardíroző nagyapám fö-
lött megint beborult az ég.
Csődbe került. A fiataloknak
kapóra jötta lehetőség, hogv

színházat bérelhetnek Ujpesten. Minden
színészben ég a vágy, hogy valamennyi sze-
repet e|játssza, amiről álmodott, s a szerep-
osztásba rajta kívtilne szólhasson bele sen-
ki.. Ktllönköltöztek, kölcsönöket vettek fel.
Az újpesti Tavasz utcában szép nagy, kertes
villalakást rendeztek be pazarul. E'z I9a9
ele;én lehetett. Apám, Papít Sándor joggal
számított rá, hogy ra1ongői a perifériára is
követni Íogják. S ebben nem is csalódott.
N'gy társulatot szeruődtettek, amel)'nek
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többek között tagja va|t Neményi Blanka,
Somogyi KáImán, Somossv René, Szöregh
Gi,'ula, Göndör Aurél, Szentes Jankó és
még sokan mások.

A színház virágzott, Játszottak fran-
cia vígjátékokat, népszínműveket, nary-
operettet' drámát. Szobáink falait ezüs-
töZött, aranyozotq selyemszalagos babér-
koszorúk borították. A bejárat előtt estén-
ként toiongtak a bérkocsik, magánfogatok.
A' színház zenekarátjó karmester dirigálta.
Divattá váIt Újpestre látogatni Papírék ele-
gáns kis színházába, ahoi mindig telt ház
volt; az előadásokatl<fiínő színészek, ügyes
rendezőkvitték színre. n Szepes Miria
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Iparosodás Ujpesten 1900-1930

,,Iparvasút. Az Egyesült
Villamossági Rt. újpesti
gyártelepére iparvasutat
építtet. L közigazgatási be-
járás Söpkéz Sándor vasúti

és hajőzási főfe|ngyelő vezetésével már meg is
tartatott s az iparvasút építésére az engedelem
megadatott. A villamossági rt. és a közúti va-
súttársaság között némi szerződési ellentétek
merültek fel, de reméljük, hogy ezek is mie-
lőbb elsimulnak s az ''Egyesült Villamossági
Rt... rövid idő a|att teljes erejével működésbe
hozhatja uj pesti gyártelepét.'' (Q pesti Hírlap,
1900. október 14.)

,,E hó 2-án tartott képviselőtestületi
ülésen polgármesterünk előadta a vízvezeték
ügyében folytatott tárgyalásokat, behatóan,
nagy kortiltekintéssel s feszült figyelem mel-
lett boncolgatta a nary horderejű ügy minden
porciká1át, a képviselőtestület [...] a belga cég
aján|atát, mint legelőnyösebbet, a részleges
tár gyalás alapj ául elfo gadj a.'' (IJj pesti Hírlap,
1909. június 13.)

,,Ujpest egyik legnagyobb gyára, amely
a belföldre való termelésen kívül, jelentékeny
és számottevő kivitellel is rendelkez1k, az
1885-ben alapított ''Kohn és Fried.. vegyé-
szeti wár aZ utóbbi évek folyamán rohamos
fejlődésnek indult. Több utcára terjedő hatal-
mas gyártelepén kívül Kollár Mik1ós cégtulaj-
donosnak, Monfalconéban hason természetíí
gyáravan Kollár és Breitner cégbejegyzéssel.
A két gyártelep egyesült [...] Qpest és Mon-
falcone Yegyészett Gyárak néven.'' (Ujpesti
Napló, 1915. február 28.)

,,..'aztán elmentünk megtekinteni a
Matu cipőgyárat, ame|y a Yáci űt 26. szám
alatt van. Lévai Zo|tán úr a gyár agilis ifu ve-
zetője [...] végig vezetett a hatalmas telepen.
Módunk volt csodálni a modern technika vív-
mányait, a gépek tökéletes munkáit. A, szabá-
son kívül itt mindent gép végez. [...] Boszor-
kányo s gyors a s á g, s zemkápr áztató ízIés é s p re -

cíz munka az, ami a Matu cipőgyárban elénk
tárult. Egy darab Amerikal [...] Végül elmen-
tíink oda, ahol a már kész cipőket csoma-
golják. Minden pár cipő egy ''Matu Shoe..
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feliratú - szétterjesztett szárnyú turul, a hát-
térben egy amerikai lobogó _ vignettás do-
bozba kerül, hogy aztánvt|ághódítő utjára en-
gedjék a már is nagy keresletnek örvendő hí-
res >'Matu.. cipőket.'' (IJjpesti Kurír, 1924. jű-
nius 19.)

,,Jubilál az Ehrenwa|dLászIó Rt. Most
ünnepli ugyanis harminc éves fennál|ását az
Ehrenwald LászIó Fakereskedelmi és Epíté-
szeti Rt' [.'.] Ujpest közönségének nem kell
bemutatni azt a céget, amelyet 1899-ben
a|apított Ehrenwald Lászl'ó mai székhelyén,
Arpád űt LI4-L20. alatt és mely mindig a pol-
gári szolidság és a becsületes kereskedelem
mintaképe volt [...] Amikor jubileuma alkal-
mából szeretettel köszöntjük a céget, mint a
polgári megbízhatóság mintaképét, azt hisz.
szük nem mondunk novumot' ha eláruljuk,
Ehrenwaldék saját telepükön nagy készletet
tartanak épület és asztalos faanyagokból.
Vevőkörtik nem csupán a helybeli asztalosok-
bő|, gyárakból és vállalatokból á||, a főváros-
ból is rengetegen vásárolnak az Ehrenwald
LászIő Rt.-nél, hisz ennek a cégnek szolidsá-
ga szinte utolérhetetlen.'' (Ujpesti Napló,
1929.  jún ius  15 . )

,,Yégre jobb lesz az uccák közvi|ágitása|.
Az eddigi 900lámpán kívül, ujabb 900lámpát
tartoz1ka Phöbus még ebben az évben felsze-
relni. A közuzemi bizottság e hó 19-én este
tartotta ülését avárosházán dr. Semsey Aladár
polgármester elnöklése mellett. Az ülés után á
kőzúzemi bizottság tagjai a Phöbus megbízot-
taival a helyszínen tekintették meg azokat a
sötét uccákat, amelyek világitását a szerződés-
bő| járő uj lámpákkal meg kell javítani t...] A
közizemi bizottság a szerződés kötelezettsé-
gein túlmenő eredményt is ért el. Ugyanis a
vá||a|at képviselői kijelentették, hogy 10'000
pengő ellenében a szerződésszeríien előírt 900
|ámpa helyett 1200 |ámpát szerelnek föl és a
már meglévő vtIágítást akként is javítják, hogy
az égők erejét növelik. Egőerősségüket te-
kinwe tehát az eddigi 900 lámpa helvett közel
2900 közi|ágítási |ámpája lesz lJjpestnek.''
(Ujpesti Napló, 1929. júni:us 20.) ! (ossze-
dllította Szöllőqt Marianne)
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Ipawáros a Íővátros árnyékában: I.Jjpest

Károlyi Iswán gróf _ a 19.
század főúri divatja szerint -

fi atal éveit lr{yugat-Európában
töltötte' Mezőgazdaságt ta-

ffi..ffi pasztal'atait hazatérése után
elsősorban fóti birtokán kamatoztatta' Már az
1830-as években fejlett majorsági rendszer(í
gazdáIkodást épített ki. Birtokának ezen a ré-
szén sző|őtermeléssel és konyhakerti növé-
nyek termelésével foglalkoztak az idetelepü-
|ők. ^z ítgynevezett Iswánhegytől délre épí-
tették háza1kat az első sző|őmíive|ők &öztük
Mildenberger' a promontori kocsmáros is, az
első haszonbérleti szerződés egyik kedvezmé-
nyezettje). A szőlőtelepítés egyik oka lehetett
az is, hogy.a fi|oxétajáwány ítt is - mint Ma-
gyarország más területein - nagy pusztítást
végzett' A kipusztult szőlőültetvény helyét
korszerű' módon kivánta hasznosítani a tulaj-
donos. A modern európai elvek szerint gon-
dolkodó főűr az alábbi kitételek mellett kotött
szeruődést a letelepedni kívánó polgárokkal:
,,Minden megtelepedő házza], bíró lakosok
mindenféle gyárokat szabadon állíthatnak, és
akár minémíí' kézi mesterséget vary kereske-
dést a hazai töwények korlátai közt szabadon
folytathatnak; egyedül a mészárszéL<t, setfőzés,
és mérés, űgy az épületfával való kereskedési
iussok kivételével.''

A betelepülők tobb kedvezméq,t kap-
tak az uraságtól annak érdekében, hogy az
iparfejlődés minél zökkenőmentesebben kez-
dődhessen el. Ezek közül talán az egytk legje-
lentősebb a következő: 'A Káposztás-Megyeri
Duna parton azIJraság által kimutatandó he-
lyen való kíkötő minden lakos által szabadon,
és közösen használtatik, úgy mind azon á|tal,
hogy a Duna hajókázás, és azzal egybe kotott
hajóv ontatás akadá|y ozv a ne |égy en',,

Iparfejlődés t támogatő intézkedései kö-
zött figyelemre méltó az a Íe|tétel, melyet a
szerződés következő részében olvashatunk:
,,Flogy a gyárok, mesterségek, és kereskedés
minél előbb virágozhassanak, a megtelepedni
kívánóknak előre is alá kell masokat vetni azon

szabál1nak (statutum) melyrrél fogva magok
között sem céheket formálni, Sem az ipart meg-
szorítí kiváltságos leveleket (exclusivum pri-
vilegium) szerezni nem fognak; hanem mind-
nyájan ugyan azon eW jussal élhessenek...''

Károlyi eszméiben olyannyira ipari
jelentőségű települést képze|t el, hogy a bér-
Ieti szerződés ktilön foglalkozik a megvalósí-
tandó építkezések külső alakjával, melyből
egyérte|mííen városias kép rajzoLódik a sze-
münk e|& ,,Ezenúj gyarmatdíszítése, és adiz-
kár elmellőzése végett köteleztetnek a vállal-
kozőkés minden építeni vágyókházokat hom-
lokkal aZ :utca felé építeni és ú'gy, hogy oda
semminémű dísztelen és a jő ízléssel ellenkező
épületek ne tétessenek, a tető cserépből, vagy
zsindelyből legalább, a kerítés pedig kőfal
vagy deszkából engedtetik, sövényezés és kö-
rül árko]ás egyá|talán tiltatik. . .''

Qpest l932-ben megjelent monográfi-
ájának szerzője, dr. Ugró Gyula - a város első
polgármestete - aZ alábbiak szerint méItaga a
saját kor áb an is reform es zméket idéző, S zéche -

nyi Iswán gondolataiva| egybevágó iz|eti
megállapodást: ,,A modern államok legerő-
sebb alapja: a szabad ipar és a szabad kereske-
delem, s akkor amidőn az összes magyar váto-
sok iparosai és kereskedőt évszázadokon át
sínylettek még az elavult rendszer békói alatt:
az űj telepen mát |azáratott a céh rendszer,
valamint a kiváltságos levelek létesítése is, s
ezek helyett gróf Károlyi Iswán a szabad Íor-
galmat és a szabad ipart honosította meg.''

Milyen hatással volt ez a gondolkodás a
település fejlődésére? Megvalósultak-e az
ipar- és városias fejlődésre vonatkozó grófi
elképzelések?

Veg1rrk eIő az olykor unalmas, de min=
denképpen je||emző statisztikai adatokat! Az
adatok szintén Ugró Gy'ula fent említett mű-
vébő| származnak:.

1840-ben 22 épnlet volt a településen,
a I<tegyezés után egy éwel, 18ó8-ban 229, a
századfordu|őn 23 14. r% O.ban 3 604 lakóhá-
Zat taÍtottaknyilván. Az említett kilencven év
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aIatt a lakosság száma 448 főrő| 67 283-ra
emelkedett.

A rohamosan szaporodó lakosság don-
tően iparosokból és kereskedőkbő| állt. Itt is
segítségünkre lehet a statisztika; 1840-ben _ a
fiíszerkereskedők és mészárosok mellett - 9
aszta|os, 5 cipész, 4 ács,3 tímár is bekoltozik
Ujmegyer községbe. (A települéS neve 1841-
ben változik Ujpestre.) 193O-ban már 390 asz-
talos-, 433 cipész-' 11 ács- és 9 tímármester
dolgozott a városban.

I'{em szokatlan az a gyakorlat, hogy a
neglévő kisiparból fejlődik ki a később meg-
határoző jellegű nagyipar. IJjpest kitíínő lehe-
tőséget kínált a fővárosból áttelepülni kívánó
befektetőknek, vállalko zóknak. Az olcs ó telek-
ár és a Károlyi Iswán á|tal garuntált lehető-
ségek csábítóan hatottak, sok más mellett, a
pesti vállalkozők számára is. IJgyanígy vonző
volt a közlekedés, nemcsak a Duna vízi űtja,
de 184ó.tól a Pest-Vác vasútvonal, és a közúti
fuuszá|Iítás is. A lakossági közlekedést pedig
18óó-tó1 a lóvasút, majd 1890-tő1 a villamos
bonyolítja lJjpest és a pesti Széna (ma Kálvin)
tér között.

Kik voltak az e|ső telepesek? A bőr-
iparosok között találjuk rnár 1840-benLőv,y

Ignácot, aki pesti adőfizető, id' Lőwy Betnát-
nál tanulta a mesterséget. Majd ugyanitt ol-
vashatjuk Wolfner Julius nevét, aki Pesten,
nagybátya üzletében tanulta a gyapjúmosást
és birkanyersbőr-kereskedést. 1 855-től testvé-
rével, Wolfner Lajossal Wolfner Gy'ula és
Társa Közkereseti Társaság néven alapítottak
vállalatot. Nevük örökre beíródott Ujpest
történetébe: Lőwy lzsák, az em|ített Bernát
testvére, Ujpest község e|ső jegyzője, Wolfner
Lajos 1851-ben eskiidt, IB54-tő| 1873-ig pe-
dig törvénybírói tisztet töltött be. Haláláig te-
vékenyen vett részt a település gazdasági, kul-
turális és kozéleti fuányttásában. 80. születés-
nap1án, 1 904-ben, érdemei jutalmául'újpesti''
előnér,'vel nemességet kapott és a község dísz-
p r:| gár áv á v á|as zta tták. HaIá|a a|kalmáv a| így
emlékezik meg róla az Ujpest címíi' ű1ság
Í9I2, mfucius 31-i számr,,,Városunk fej|ődé_
sének egyik hatékony tényezője vo|t az elhun1t,
aki ipari vá||a|atáva| adta meg az e|ső lépést
ahhoz, hogy itt munkáslakások települjenek
meg, és így a rég telepből évtized során Ma-
gyarország legnagyobb rendezett tanácsú vá-
iosa (1907) és azőrszág mondhatni e|ső gyár-
városa lett... Embe rbaráti könyörületessége, a
szegények iránt étző szíve síiríin nyilatkozott

Wolfuer Cipőgór

Úid",p"..ejiTanulmóny



meg a jótékony célú adományokban. A rég-i
közgyűlési jegyzőkönyvek tanúságai annak,
hogy újpesti Wolfner Laj os mennyi t áldozott a
szegények, az iskolák, az ővodák céljaira. Leg-
utóbb is a folyó évben 5000 koronás alapít-
ványt tett a szegénv gyerrnekek istápolására.''

Fiai (ozü1 Tivadar Németországban,
Angliában és Franciaországban szeÍzett ta.
pasztalatokat a nagyiparban. 1898-tó1 megha-
tároző egyénisége voIt az immár M. Kir'
Honvédség Egyetlen Bőr- Hadfelszerelési
Gyárának. Szakmai munkáján kívül bekapcso-
lódott a helyi és fővárosi politikai életbe:
elnöke lett a Kereskedelmi és Ipar Kamará-
nak, igazgatósági tagja volt a Gyáriparosok
országos Ször.etségének. 1918-ban bárói ran-
got kapott. A Wolfner csaiád gyárai komoly
termelési eredménvekkel dicsekedhettek, ada-
taik szerint 1938-ban több mint 544 000 db
nyersbőrt dolgoztak fel,1229 munkást és l73
tiszwiselőt foglalkoztattak. Hadi felszerelési
üzemként a második vilás.háboru alatt is ko-
moly teliesítményt npijáttak. Jogutódai az
államosítás után a Táncsics Bőrgyár és a Duna
Cipőgyár voltak. A renciszerváltás rrtán ezek
megszűntek.

A fővároshoz csatolás idején több bőr-
gyár működött Újpesten. A Wolfneréké mel-
lett a második legjelentősebb a 'A,{authner test-
vérek vállalata volt. A céget 1887-ben alapí-
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totta &Iauthner Mihály, 
"W 

igazi bőriparos
dinasztia |eszármazattja, akinek apja Mauth.
ner Náthán pesti bőrnagykereskedő volt. Mi-
hály megvéve Jordán Károly Váci úti gyárát,
i<orszerű üzemet létesített. Gőzgépeket vásá-
roit, iparvágányt építtetett., I921.ben Turul
Cipőgyár Rt. néven közkereseti társaságot ala-
pítottak, napi 1000 pár clpő gyártásával' A 2
izem I933-tó| átáLlt a finombőrők gyáttására'
A kesztvűb őr gyártás sikerét igazolta például,
lro5y sokszor 200 munkás is dolgozott a kon-
fekciós részlegben. 1950-tő1 jogutódja az tJj-

pesti Bőrgyár lett' A rendszerváltás után ezt is
felszámolták.

Köztudott, hog.v Uipestet a bőripar
mellett a textilipar fellegváraként (,,magyar
Manchester'') is emiegették' A Károlyi grófok
ip aro sítási törekvés e ősztönző en hatott eff e az
iparágra is.

Az első textilüzem 1882-ben került Uj-
pestre. Roger Tatham angol vállalkozó újpesti
fonodájának épületeit ebben az évben kezdték
építeni a Károlyi Sándortól kedvezményesen
r'ásárolt 4000 négvszcigölnyi területen. Igy ír
errőI az Ujpesti Közlöny 1882. október 1-jei
számában:,,A Vasút [ma: Görgey Artúr] utca
mellett, a vörös keresztnél egy szovőgyár épil,
amely két hó alatt munkáit megkezdi. A gyár
már azért nagyon előnyös lJjpestre nézve,
mert benne 13 ' életévét betöltött suhanctól
kezdve a legkorosabb ember is, ki más mun-
kára képtelen, kaphat a|kalmazást. Nehéz
munka nincs; a munkások csak gépeknél alkal-
maztatnak. A már meglévő 1600 négyzetmé-
teres kiterjedésű termen kívül a jovő tavaszta
még három ép ily nag.y termet akarnak még
hozzáépíteni, és így községünkben pangó álta-
lános munkahiányon ezen gyát egy kis lendti-
letet fog adni, ezenkívül a budapesti határban,
közvetlen az tndőház mellett Jutta-gyár szin-
tén épüi, mely Újpes t jovő)ére szintén nagy
befolyással bír, mert az ottan a|ka|mazandó
egy néhány száz munkás nálunk fogja szüksé.
gleteit bevásárolni és itt helyben lakni.''

Az angol váIIalkoző 1883-ban etradta
cégét a Magyar Országos Banknak, mely így
1887-ig üzemelt. 1887-ben német tőkével
Magyar Pamutipar néven éIedt ú1já Magyar
ország első és akkor egyetlen pamutfonodája.
L századfardulót követően folyamatos fejlő-
dés jellemezte aZ újpesti textilipart is, mely
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ktilonboző átszers,ezések után más, például
óbudai üzemekkel kiesészülve működött. A
pamutgyár fejlődését hadiüzemmé nyilvání-
tása is serkentette: az l930-as adatok szerint
2500 dolgozót foglalkoZtatatt, s ennek |5%-a
újpesti, 22%-a budapesti lakos volt' A g5,át
1948 utáni jogutódja a rendszerváltás után 5
évve| zárta be végleg kapuit.

Fontos SZefeDe volt a város életében a
ma is műkö dő cérnigyárnak, mely _ nawatá-
di testvérüzemével együtt _ a húszas évek vé-
gétől egyedül látta el cérnával a háboru utárr
megmaradt Ínagyar területeket, I922-tő|
Walkó Lajos, akkori kereskedelemügyi mi-
niszter kezdeményezésére tárgyalások kez-
dődtek angol tőkéskörökkel. A Coats-kon-
Szern pozsonyi gyárának (alapíwa 1901-ben)
igazgató)a, Bodó Ajbert kapott megbizást az
újpesti gyár a|apítási ügyeinek intézésére. A
terület |<lváIasztásában ismét az olcsó telek-
árak játszottak szerepet. Bodó közvetítésér.el
az angol tőkések me gvás árol ták Kár o|yi Lász-
|ó grőf káposztásmegyeri birtokának Duna
mellett elterülő 25 400 négyszőgöles részét.
Ezze| egy időben a kereskedelemügyi minisz.
tet az alábbi kedvezményeket biztosította a
készi]ő cég számára: az ű1 gyár 15 évre sző|ó
adómentess éget é|vez, 2 5 -3 5 oÁ -os vámvédel-
met kap' engedéIyezte a nyerspamut vámmen-
tes behozataIát. A beruházás fokozatosan való-

sult meg 1924 és 1'926 között. IW az 1926.
április 22-én tartott avatási ünnepség idején az
üzemek már teljes kapacitással dolgoztak. A
cég jelentósége helyi szempontból szinte fel-
becsüihetetien volt, ugyanis döntően női
munkaerőt aikalmazott. A statisztikai adatok a
következóképpen )e|ztk ezt: I926-ban: tiszt-
viselő: 19; munkás fér{l:48 munkás nő:230;
művezető 6; I936-ban: tisztviselő: 13; mun-
kás férfi,: ó3; munkás tlő:405.

IJjpest azonban nemcsak a ,,könnyű-
ipar,, ágazatának adott otthont. Ma is mííködő
legjelentősebb váIlalatát 1900-ban is a fővá-
rosból ,,kapta,,. Ekkor már öt éve működött az
Egger és Társa közkereseti társaság a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank tőkéjéve| a \{I.
kerületi Huszár utcában' Az izzóIámpagyár-
tássai fogla|koző územnek Ausztria-Magyar -

országon nem volt versen),társa' Ilyen körül-
mények között nem csoda, hogy lassan kinőt-
ték a pesti telephelyet. A bővítés a beépített-
ség miatt Budapesten már nem volt lehetsé-
ges. Uj terület után kellett nézni, A Keres-
kedelemügyi Minisztérium anyagi segítségé-
vel Károlyi Sándor gróftól 13 500 négyszögöl
telket vásároltak, azzal a kikötéssel, hogy a lé-
tesítendő üzem minimum 1200 munkást fog-
lalkoztat majd és napi 25 000 db izzó|ámpát
gyárt' Mt|yen volt a helyi reakció? Nézzúk az
újságotl Ujpesti Közlöny, 1900. október |4, _

Tungr"am és Broun-Boueri táalati képe 1929.ben
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"Ujpest 
kozség fejlődését nagyban e|őmozdít-

ja az az óriási ipartelep, amely most épül IJj-
pesten. Lz országszerte ismert >>Budapesti
Egyesült Villamossági Rt.<< (a volt Egger és
Társa), amelynek Budapesten,'a }J.lszár utcá-
ban van hatalmas gyára, most Ujpesten is nagy
gyártelepet létesít, ahol 7-800 munkást fog a|-
kalmazni... Mindenesetre örvendetes, hogy
vármegyénknek amúgy is irágző kózsége ez
áItaI a gyártelep által is óriási lendületet nyer a
fejlődés terén és a munkás a|ka|mazásávaI
munkanélktili emberei is foglalkozáshoz jut-
nak, sőt új munkások felvételével a lakosság
száma is nagyban emelkedik.''

Mennyire igaza vo|t a hírlap-
írőnak|. 1913-ban a gyárban
fog|a|koztatottak száma lr'ár
3ó00 főre emelkedett, hazánk-
ban ekkor csak a Csepeli

Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben dol-
goztaktöbben, ott ó000 munkás volt. Avállalat
1921-ben kutatólaboratóriumot létesített.
mely'rrek eredményei hamarosan világszinten
is ismertté tették a céget. Ujpest szempontjá-
ból nagyon jelentős személyiségek dolgoztak
ekkoriban a g5,árban, fuchner Lipót volt a cég
egytk igazgatőja, ahj az IJTE egyk legfőbb
vezető)e és (a cég révén) mecénása lett. A me-
nedzser típusú igazgatő olyan szakembereket
hozott a kutatás területére, akik tevékenyen
járultak hozzá a kor ele.ktronikai fej|ődéséhez.
A televíziós laboratóriu m v ezetőjeként itt dol-
gozott Czukor Károly. A kutatólaboratórium
egylkvezetője lett Bródy Imre, a knptongázza|
töltött izző|ámpa feItatáLőja. Bay ZoItán fizi-
kusnak jelentős Szerepe volt a fénycsövek és
elektroncsövek fejlesztése terén. Millner Tiva-
dar dolgozta ki a nagykristályos wolframszál
e|őá||ításánakelméletialapjait.I9Z2-benindult
meg a rádiőcsőgyártás' 193O-ban I |23 000 db
készült ebből a termékből, melyből jelentős
exportot bonyolított aziózelr. Az 1930-as évek
jelentős eredménye volt a wolfram-, majd
kriptonlámpák gyártása. 1937 -tő| Európában
negyedikként kísérleteztek sikeresen televíziós
képáwiteli lehetőségekkel, a háboru alatt pedig
_ a később az (lrkltatásban felhasznált - hold-
radar-kísérleteket végezték Bay Zo|tán veze-
tésével. A Tungsram Rt. egyike azon újpesti
gyára|<nak, melyekma is tizemelnek, a General
Electric cégcsoport tagja.

A Chinoin győgyszergyfuat l9l2-ben
alapították. Az Ujpesti Hírlap, I9t2. ápril'is
I4-én így tudósított a történtekről: ,,A kö-
zelmúltban alakult Dr. Kereszty, Wolf és
Társai Yegyészeti Gyár Rt. új gyártelepét
Ujpesten a Phöbus Villamossági Rt. áram-
fejlesztő telepének szomszédságában építik
fe|. Lz űj gyárat most kezdik meg építeni és
a nyár folyamán már üzembe is fogják he.
lyezni."

Valóban, a Károlyi grőftóI vásárolt
9 000 négyzetméternyi területen már június-

ban megindult a termelés. Ez a cég is gyors
fejlődésnek indult. Jelentős kutatómunkával
ekkortáj t s zabadalma Ztatták az As zpirin alap-
anyagát. A Chinoin Rt' 19i8-ban már 1050
munkást fog|a|koztatot, ebből530 volt nő. Az
1930-as évek jelentős felfedezései voltak a
Coderit, a Demalgon, és ekkor szabada|maz-
tattak jő néhány ismert vitamint is.

A felsorolt vállalatok nemcsak a
munkanélktiliséget csökkentették vagy a |a-
kosság |étszámát növelték. Tevékenyen vettek
részt a város infrastruktúrájának kialakítá-
sában is. Az iparvasutak építése a villamosköz-
lekedés fejlődéséheZ yezetett. Az utcák köve-
zés ét, csato r názását, a w|ág1tás kiépítés ét min-
den vállalat segítette a saját érdekövezetében,
s eZ a kőzigazgatás számára tetemes támoga-
tást jelentett.

I930-ra az Ister Magyar Vízmű Rt.
63 ' 50+ méter vezetékkel' 24 közkűtta| és
2ó58 bekapcsolt ingatlannal rende|kezett; az
áramszo|gáltatást a Phőbus Villamos Vál-
lalatok Rt. biztosítottu a cég aközvi|ágításra
1822 darab lámpát üzemeltetet\ a veze-
té|dtá|őzat hossza 143,9 km volt; a magán- és
ipaú gázszolgá|tatő az Nta|ános Osztrák-
Magyar Légszesztársulat volt, a csőhá|ózat a
40 000 folyómétert is meghaladta; a csator-
náva| e|látott terület 55 035 folÉmétert tett
ki 1000 db tisztítóaknával és 2200 db víz-
nyelővel; a burkolattal ellátott közutak hosz-
sza meghaladta a 3ó 008 folyómétert, ebből
I0 I25 folyómétert aszfa|t,20 090 folyómé-
tert kockakő borított.

gp.'t l929-ben megyei jogú város
lett; mindezek alapján nyilvánvaló: több SZem-
pontból nem jelentett e|őrelépést 1950-ben a
Íővátos rV. kerületévévaLő alakulás a település
számára. ]
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KnrzsÁx SÁxuon

Az újpesti lóvasút, Í. tész
Az első vonal születése

A 19. század derekán Új-
pestet ,,közelebb kellett vin-
ni'' a már szinte fővárosi
Íangra emelkedő Pest váro-
sához. Valószínűleg így ve-

tődött fel _ ktilföldi példa a|apján - a lóvasút
létesítésének a gondolata, Ez minőségi vál.
tazást jelentett a Pestre, irányuló közlekedés-
ben. Az első, éppen tJ;.pestre vezető vonal
szorgalmazójaként ezért lépett fel Károlyi
Sándor gróf.

A terv helyesnek bizonlrult. Ujpesten
1870-ben rrrár 6722-en laktak. Az ő Pesrre-
juttatásukat a döcögő, rendszertelenül induló
omnibusz már nem tudta biztosítani.

Előzmények
18ó3. október 1l-én tartott tanácskozást Ká-
rolyi Sándot,grőffa| az é7en az a társaság, amely
a Pestről Ujpestre vezető lóvonat megépí-
téséhez az eIső hivatalos lépéseket megtette.
Előmunkálati engedélyt kértek, e|készítették az
építési terveket és a köItségvetést, majd vég-
leges építési engedélyért folyamodtak. Az épít_
kezéshez az év novemberében a pesti városi ha-
tőság,7864 februát1ában pedig a megyei l.eze-
tőség adta meg a szükséges hozzájárllást.

Elvégezték a mérnöki munkát, majd
felmérés készült a forgalom várható nagyságá-
ról is. Az új vasút programját májusban több
napilapban is közzétették. A Pesti Napló
18ó4. május 5-iszámáből idézünk ,,Apest-uj-
pesti lóvonatú vasut föladata, hogy rendes sze-
mély- és fuvarforgalmat létesitsen a ne\'ezett
két hely között, mérsékelt vitelbér mellett. A
tervezett Yona| a szénatéren (ma: Kálvin tér), a
Két oroszlánnál indul meg, az ország- és váczi
ut közepén haladva, az á|Iamvasutindőházánál
a töltés közelében, áttér aváczi országutbal-
felére, s ug.yanazon irányban fo|y,tat1a futását
az ujpesti Wagner.féle teleknél fekvő vég-
pontjáig, a téli kikötő zártö|tése közelében.,'
(A kikötő töltése a mai ZsiIip utca vonalában

Kiizleruónyek

helyezkedett el. Érdemes megfigyelni, hogy
itt a Váci út szintje aZ vtca kereszteződésénél,
az egykori töltés helyén magasabban fekszik.)
Az építőkmegadták a leendő vonal műszaki és
az e\őre számított gazdasági paramétereit is.

Ezze| egytdejí3Ieg kibocsátották az épí-
téshez szükséges tőke fedezetére szolgáló
rés zvényeke t. A kö zzétett tervek hatására sike-
rült megfelelő anyagi alapot teremteni. Ezt
követően építési engedélyért folyamodtak a
Helytartótanácshoz. A kérelem a pest-újpesti
vonal építésére és Pest város területén létesí-
tendő minden |ó- és gőzizemíi vasítt e|őjogá-
nak biztosít ásár a v onatko zott,

I{ovember 17 -én a hatóság és a helyi
közigazgatás képviselői, valamint a vállalko-
zők részvételével megtartották az engedé|ye-
zési tárgya|ást, majd I9-án bejátták az űwo-
naiat. Menet köZben tisztáztakeg.y Sor míisza_
ki jellegíí kérdést.

A Helytartótanács 18ó5. április 22.én
adta ki a végleges engedélyt. Ebben megha-
tározták, hogy ,,a Pest Uj pesti lóvonatú vasút
ezen engedély okmány kelte napjátő| számí-
tandó két év alatt felépítendő 's az úz|et meg-
indítandó mert ktilönben e' feltétel nem tel-

;.esítése esetében az engedé|y önként meg-
szüntnek fog tekintetni.,' Kikötötték még a 40
éves koncesszióidőt, valamint azt, hogy ennek
|ejártával a vasúwállalat összes felszerelése (a
lovak kivételével) ingyen Pest város tulajdoná-
ba megy át. Továbbá előjogot kaptak minden
Pest terület én építendő, |<lzáró|ag lóvontatású
vasútvonal létesítésére.

Az engedélyokirat birtokában, Károlyi
Sándor gróf elnökletével május 22-€n megtar-
tották a társulat e|ső kőzgyőIését. Határozzt-
ban mondta|<l akőzgyíi\és a részvénytársaság
megalakulását és a Pesti Közúti Yaspá|yaTár.
saság (PKVT) cégnév felvételét. A társulat
alaptőkéjét 220 000 forintban állapították meg.
A cég vezetését a vá|asztmány intézte, elnöke
Károlyi gróf volt, alelnöke Hollán Ernő, déli-
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vasúti felügyelő, majd a Közmunka- és Közle-
ke d é sü gyi Mini s ztérium államtitk ár a. Műszal<t
igazgatőnak Bielek Miksát, a budai József-
ipartanoda tanárát, később műegyetemi tanárt)
kereskedelmi igazgatőnak pedig Jellinek Mór
kőzgazdászt' nagykereskedőt vá|asztották.

A részletes építési feltételeket októ-
berben több alkalommal tárgya|ták, Az erede-
ti tervekhez képest néhány vá|toztatás történt
(a vonal vezetése a pesti végállomástól kiin-
dulva ne az úttest közepén, hanem a bal szélén
épüljön; az eredetileg tervezett vas pályafelé-
pítményi rendszer helyett a gyorsabban kivi-
telezhető és olcsóbb farendszert aIkalmazza-
nak). Ezután megkezdődhetett az építkezés.

A vasúti pálya 1435 mm-es normál
nyomtávolsággal, egyvágányos kivitelben
épült, a kocsik ta|á|kozására a vonal bizonyos
pontiain kitérőket hoztak létre.

B eszer ezték a szükséges,,iz|eteszköző -

ket,,, azaz a kocsikat is, nyolc emeletes és nég,v
egyszintes )fumí3ve| kívánták a forgalmat meg-
indítani. (A vagonok a bécsi Spiering gép- és
kocsigyárban készültek')

A vonalon a Széna téri végállomás és az
újpesti végpont között a Nemzeti Műze-
umnál, aZrínytkávéházná| (Múzeum krt. 1.),
az evangélilnrs templomnál (Deák tér), a Lipót
templomnál (Bazilika), az indőháznál (Ny'u-
gati pályaudvar) és a Kis sörcsarnoknál(a Csa-
nády ltca torkolatánál) jelöltek ki megállóhe-
lyet. {Jjpest felé, a további szakaszon fel- és
Ieszá||ás miatt a kocsik bárhol mes.álltak.

Az újpesti végállomáson a társaság fu-
bérelte - később megvásárolta _ Wagnet Já-
nos építész házát a forgalmi szemé|yzet h.bo-
ségei, valamint váróterem részére. A benne
taláIható vendéglő a lóvonat megindulása után
is üzemben maradt. (Ez az ,,indőház,, ma is áll;
Angyalföld és Ujpest határán, a vasúti híd
szomszédságában található.) Mellette építet-
ték fel az istáIlőkat és a kocsiszínt. A PKVT
kezdetben nem akart saját ,,vonóerőt,, tartani,
a lovakat csak bérelték (később mégis áttértek
a saját lovak,,üzemeltetésére'').

A lóvasút megnyitása
A majdani főváros, Budapest első közúti
vasútjának megnyitóünnepségét 18óó. július

30-án, délután 4 őrakor tartották. A jeles ese-
ményrő| több lap is beszámolt. Most idézzik
az egykszemtanút, aMagyatotszág és a Nagy
Világ tudósítóját: ,,Képzelhetik onök, hogy
nagy volt az érdekeltség a közönség részérő| s
a lelkesülés, midőn az öt kocsi, a városi ható-
ság több tagsáva|, - élükön az a|po|gármester-
rel _ sok úri nővel, szép |eánnya|, részvénye-
sekkel' polgárokkal s egy egész kocsi csupa új-
ságírókkal- megindult. Az egyrk kocsiból har-
sogott az ott elhelyezett népzenészek hang-
szereiből a vidám induló s a többi kocsin is
folytonos vidámság és jókedv uralkodott, mi-
a|att a harminczhat percnyi utazás után a vo-
nat Uj-Pestre megérkezett. EgéSz őszintén
valljuk be, hogy az ujpesti tndőház vátakozá-
sunkat felülmúlta. E tágas és díszes épület

Korabeli rajzok a lőuonat iinnepélyes megnyitósdről a Nemzeti Múzeum előtt és az újpesti zlégílkmóson
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zászlőId<al volt díszíwe. ['..] Uj-Pesten is szép
számí társaság fogadott bennünket, s míg a
tfusaság egyík része a helybeli |eánykák á|ta|
osztogatott virágbokrétákban gyönyörkö-
dött, addig a másik rész az indőházi vendég-
lőbe sietett, hol jutányosan és elég jó uzsonnát
szolgáltak fel (jó pénzért) a vendéglős furge
pinczérei, s egy cigánybanda erölködött - jó
magyar dalokat játszani. Hat óra e|őtt pár
perczczeI megszólalt a vonatvezető sípja s
pontban hatórakor indultunk vissza Pest felé,
s harminczötpercz után a szénatéten, ismét a
váró sokaság üdvözlései mellett szálltunk le a
kocsikról.''

A menetrend szerinti forgalom augusz-
tus 1 -j én indult. Kezdetben a v égá||om6,sokról
napi Í4-I4 menetet indítottak, 20 perc és 2
óra 30 perc.között vá|tozottaz indulási idő. Az
első kocsi Ujpestről 5 őra 56 perckor' az utol-
só este 8.3l-kor' a Széna téró| az e|ső 6.10-
kor, az utolsó esti 8.44-kor indult.

A viteldíjat akövetkezők szerint ál|apí-
tották meg: az I. kocsiosztáLyon 20, a II.-on

15, míg a III. osztályon 10 krajcárt kellet kiad-
ni egy útért' Az utasnak fizetéskor úgr,nreve-
zett e||enőrzési jegyet kellett áwennie a ka|a-
uztól (akkoriban: kocsivezetőtől), amit az uta-
zás végéig meg kellett őrizni és az e|Ienőr ké-
résére felmutatni. A j.gy elvesztése esetén az
utast a viteldíj úibóli megfizetésére kötelez-
hették.

Az utasok hamar megkedvelték az űj
kozlekedési eszközt, A lóvonatok nagy forgal-
mat bonyolítottak le, már az e|ső hónapban
közel 57 ezren vették ig'énÉe. A zsúfoltság
enyhítésének érdekében a PKVT intézkedé-
seket is tett: lehetőségéhez mérten űjabb jiár-
műveket vásárolt, melyekkel a forgalmat
vasár - és ünnepnapokon sííríthették.

Természetesen adódtak problémák: az
üzem során szereztek tapaszta|atot a sínek'
valamint a kocsik szerkezeti hibáiról' a sze-
mé|yzet gyakorlatlan ságár őI. A lóvasút azoÍI-
ban beváltotta ahozzá ffizott reményeket. D

(Folytatjuk...)

U'R:q.e",'Í:it1

Az zijpesi telep madfutóolatból
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Gyap otte rnre s Zté s Káp o s ztásme gTe ren

Magyar narancs' magyaÍ
gyapot, gumipitypang, olyan
fogalmak, melyek a köztu-
datban elevenen élnek. Eze-
ket a növényeket óhatatlanul

is azonosítjuk a Rákosi-rendszer elhibázott és
bódult mezőgazdasági kezdeményezéseivel.
Ugyanakkor leggyakrabban elfelejtődik, hogy
a gyapot meghonosításával már a 18. század
vége óta kísérleteztek Magyarországon, mivel
a belőle késziIő pamut stratégiai alapanyag-
nak számított. Főleg azokban az időkben ka-
pott új lendületre a kísérletező kedv, amikor
valamilyen kiilső politikai tény ező me gakadá-
Iyozta a szükséges pamutalapanyag behoza-
ta\át (Napóleon és a kontinentá|is zát|at, az
első világháború' vagy éppen a hidegháboru).

A növény termeszthetőségének az észa-
ki határa a 45-46. szélesség.i fok körnvékén

hitzhatő meg. Magyarország és a Kárpát-me-
dence nagy része ettő| avonaltól éppen észak-
ra esik. Nálunk a &vapot tenyeszideje ó-8 hó-
nap, amely azt je|ents, hogv áprilisi vetés ese-
tén a növény novemberben takarítható be'
Ehhez persze az időjárási események számta-
lan szerencsés egybeesésének kell megtörtén-
nie, amely csak igen ritkán fordul elő. A sike-
res aratáshoz szükséges a tavaszi fagyok elma-
radása, a nyári csapadék egyenletes eloszlása,
hosszú,,vénasszonyok nyara,, és fag1irnentes
október. Mivel ennyi kedvező időjárási feltétel
nemigen teljesül eryszeÍÍe, ezérta gyapot ma-
gyarctszági termesztése rendkívül nagy koc-
kázattalbír.

A növény meghonosításának kísérletei
II. József uralkodása a|att kezdődtek, és a ked-
vezőbb időjátásű években újra és újra feléled-
tek. A kísérletek szinte mindegyike _ az átme-
neti sikerek ellenére - kudarccal végződött.

Talán éppen ezétt nevezetes aZ 1855-
ben Káposztásmegyeren folytatott próbálko-
zás, ez ugyanis egyike vo|t az eredményes pró-
bálkozásoknak. A fe|jegyzések Erkövy nevé-
hez (keresztneve nem maradt fenn) kapcsolják
az esemény. Külön érdekessége a kísérletnek,
hogy KáposztáSmegyeren alkalma zták előszor
a gyapottermesztéSben azt aZ e|járást, mely-
nek keretében a gyapotmagokat melegágyban
csíráztatták, és a mát kifejlett pa|ántákat ültet-
ték ki a foldekre. Igy megvédték a fiatal nö-
vényi hajtásokat a tavaszi fagyoktól. Az itt ki-
fejlesztett módszert a későbbi próbálkozások
fo|yamán tömegesen alka|mazták. AZ 1855.
évi rendkivül kedvező időjárás nagyban hozzá-
járult ahho z, hog5r novemberben eredményes
legyen a wapot aratása.

A siker azonban csak átmeneti volt. A
későbbiekben nem találkozunk olyan feljegy-
zéssel, amely arra utalna, hogy a növény meg.
honosításával újabb prőbá|kozások folytak
volna Káposztásmeg.yeren. Az 1855-ös a W"-
pottermesztési kísérlet ezért csak egy röpke,
de érdekes pillanata volt a kerület mezőgaz-
dasási történetének. !G1apottennés _ kedlező id.{jlírís esetén
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Ujpest rendvédelmének története

Ujpest alapításának idején va-
|ószíníi|eg senki sem gondolta,
hogy néhány évized múlva - a
rohamos fejlődés és a lakosság
számánaknövekedése miatt - a

főváros közbiztonsági rendszerében a település
önálló kapitánysággal rendelkezlk majd. Az
1840-ben még mindössze 10ó lakosú község
I92}-ravárosként már 56 4B9lakossal rendel-
kezett: A kezdetben kis lélekszámú település
Pest-Pilis-Solt vármegye közigazgatási terü-
Ietéhez illeszkedett, de az 18ó0-as éveket
követően aÍővátos közelsége és a rohamos ipa-
ri és lakossági |étszámnövekedés új probléma
elé állította mind a főváros, mind a vármegye
vez'etőit",

A rendvédelem lJjpesten a fenti idő-
szakban a korábbi vármegyei str.uktúra szerint
működött' A település már az 1870-es évek-
ben, sajátos he|yzetébő| adődőan, felhívta ma-
gára a rendvédeimi vezetők figyelmét. Az
1878-ben kiadott Rendészeti Közlöny II" szá_
mában megjelent Ujpest és jövője című cikk
előrevetíti lJjpest )óvőjét, amikor artő| ír,
hogy a település fejlődését a fővárosnak támo-
gatnia kell. Továbbá megfoga|mazta a sajátos-
ságot is, amely szerinü ,,Már maga a váczi or-
szágűt mentében épült számta|an gyár, egy
természetes kapcsot tiintet fel Ujpest és a fővá-
ros között, s ezta kapcsot szi|árdítja az a körül-
mény is' hogy a lakosság keresete, foglalkozása
és munkálkodásánál fogva féllábáva| úgyszóI-
ván Budapesten van.'' A két település összefo-
nódására döntő hatást gyakorolt, hogy 18óó-
ban átadták a lóvasutat, amellyel Ujpest a fő-
városban dol gozók számár a lakóhelyet biztosí-
tott. AZ igazi nehézséget azonban az okozta,
hogy akiknek okuk volt a fővárosi rendőrség
eIőI e|rejtőzni, szívesen váIasztották az akkor
még a rendőrség számáta ismeretlen Ujpes-
tet' Akit üldöztek, ugyancsak gyorsan eljutha-
tott Uipestre, ahol menedékre lelt. ,,Azért mi-
vel Qpest bejelentési hivatalial még a legkez-
detlegesebb jellegiível sem bír. Községi rend-
őrsége a népesség arányához képpest elégtelen

Közlern,ények

s ideje nincsen az ész|e|ésre, í8Y a fővárosi
rendőrség csak puszta véletlen Ío|ytán nyerhet
értesülést.''

L jövőre vonatkozóan a Rendészeti
Közlöny Ujpest rendőrségének a fővárosi
rendőrség alárendelésében foglal állást, melyet
a|átámaszt az a jóvőkép is, hogy a község ,,ma
vagy holnap ugyanis egészen a fővfuoshoz fog
tartozni, a hova törvénykezési és pénzügyí dol-
gai ma is csatolják''. ,,tJj-Pestnek _ szól zhíra-
dás - a fővárosi rendőrség működési körébe
való bevonáSa nem űj eszme; az mát az 1880.
év folyamában, vagyis a fővárosi rendőrségről
szőIő tőrvényjavaslat összeállítása alkalmával
tervbe volt véve, s akkor csakis a költségkí-
mélés Szempontjából lett e|me|Iőzve.'' A kö-
vetkező évek eredményeként megszületett az
1889. évi XLVI. törvénycikk a Budapest fővá.
rosi rendőrség hatáskörének l<lterjesztésérőL
Uj-Pest és Rákos-Palota községek területére,
amel},nek következtében megszervezett,,Uj-
pesti kerületi kapitányság'' néven 1890 január
elsejétől újpesti székhellyel a főváros aláren-
deltségében megkezdte a működését, Az űj
kerületi kapitányság Ujpest és Rákospalota
területén volt illetékes. Az újonnan felállt
kapitányság a települések speciális földrajzi és
kózigazgatási adottságainak következtében
nem szakadt el teljesen Pest-Pilis-Solt vár-
megyétő|. A vármeg,ve és a községek 188ó.
XXII. törwénycikk a|apján szabá|yr endelet- al-
kotó jogai megmaradtak. Ezenkívül a törvény
ó. S-a szerint: ,,a gazda és cseléd, valamint me-
zei munkások és napszámosok között támad-
ható viták, ugyszintén a törvény rendeletei-
nek áthágása eseteiben Uj-Pest és Rákos-Palo-
ta községek területére vonatkozólag első foko-
zatban az illetékes kerületi kapitány, második
fokozatban Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
alispánja és a harmadik fokozatban a várme-
gyei kózigazgztási bizottság lesznek hivawa el-
járni,,, A felállított kapitányság működési költ-
ségeit az á||ampénztár Íedezte, de ahhoz a tör-
vény szerint a két településnekishozzá kellett
járulnia.
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Ezt követően igen furcsa he|yzet á|It
elő. Adott volt a főváros, melyrrek rendőrsége
a főváros területén volt jogosult rendészeti fel-
adatok e||átásfua, és megkezdte működését a
fővárosi rendőrség alárendeltségébe utalva a
közelségében lévő község teri.ildtén illetékes
kapitányság. A későbbi időszakban kialakult a
kapitányság strukturája, és a státusokat feltöl-
tömék. A kapitányság szemé|yáI|ományárő|,
ügyrendjéről és feladatrendszeréről igen kevés
forrás á1l rendelkezésre. amelvek koztil kie-
melkedik a dr' Saly Alajos alml irt és kiadott
rendőrségi útmutató. A könyw _ amelyből idé-
zünk _ részletesen bemutatja az 1926' évi fő-
városi rendőrség szervezetét és személyál-
|ományát, amel}mek része volt az újpesti ka-
pitányság is'

Ú|p.'t, Vasút l. Í6. sz.
A könywben a Vasút (ma: Görgey Artur) út 1ó.
számú' házban működő kapitányságról a kö-
vetkező volt olvasható,. ,,Az újpesti ker. kapi-
tányságnak azonfelül, hogy mindazon hatósági
ténykedéseket gyakorolja, amiket a budapesti
kerületi kapitányságok, azoktó| e|térő, sőt
mondhatni: azokat messze túlhaladó hatásköre
van kiilönleges helyzeténél fogva.

Területi hatáskör: Hatásköre kiterjed
Ujp"'t és Rákospalota rendezett tanácsú váro-
sokra, valamint Megyerre..

Bejelentőhivatal Qpesten: Az újpesti
ker. kapitányságnak hllon bejelentőhivatala
van, mely ugyanazon elvek alapján működik,
mint a budapesti főkapitányság bejelentőhiva-
ta|a, a bejelentőlapok is teljesen azonos szöve-
gííek, azza| az,eltéréssel, hogy a be- és kijelen-
tőlapokon,,Ujpest-Rákospalota'' megkiilön-
böztető jelzés van nyomtatva' s ezek csakazűj-
pesti ker. kapitányság rendőri területén hasz-
nálhatók. Az Ujpest és Rákospalota r. t, váto-
sok területén lakók a be- és kijelentőlapokat2-
2 pé|dányban tartoznak kiállítani, - eltérőleg a
budapesti gyakorlattól, - melyeknek egyik pél-
dánya az újpesti bejelentőhivatalban lesz fel-
haszná|va, a másik példány pedig az egységes
kezelés érdekében a központi (budapesti) beje-
lentőhivatal rendelkezésére bocsáttatik.

Feg1wertartási engedélyek A fegyver-
és lőszervás ár|ási, valamint a fegyv ertartási en-
gedélyeket ugyancsak a ker. kapitányság adja
|<1, ̂Z engedélyek iránti kérvények elbírálása,

nf1 o tu. t*,ua n[. - t14 urPgstt

|<tá||ítása, kiadása teljesen úgy történik, mint a
főkapitánys ág közigazgatási osztá|yáná|,

Külföldiek jelentkezése: Az újpesti ker.
kapitányság rendőri területére érkező, ott tar-
tízkodó és távozó ktilföldiek ki- és bejelentése
az újpesti őrszobák, illewe bejelentőhivatal út-
ján történik. Két hónapot meg nem haladó
időtartamr a az új pesti ker. kapitánys ág v ezető -
je ad tanőzkodási engedélyt; huzamosabb tar-
tózkodás iránti kérvények az újpesti ker. ka-
pitányság útján továbbíttanrak a m. kir. beltigy-
minisztériumba illetékes elbírálás végett.

Kihágási ügyek Az újpesti ker. kapi-
tányság hatáskorébe tartozik azon kihágások
e|bíráIása is, melyek afővátos területén afőka-
pitányságnak, illewe egyes kiilönleges felada-
tok megold ására Létesített szenTlek (hatóság-
nak) tigykörébe esnek, mint pl. a közbiztonság
elleni kihágások, erkölcsrendészeti kihágások,
fiatalkoruak kihágási ügyeinek önálló intézése,
bejelentési kihágások stb.

Bűnügyek Bűnügyi nyomozásokná| az
újpesti ker. kapitányság sokkal szélesebb me-
derben fejti ki tevékenységét, mint a budapesti
ker. kapitányságok, amennyiben a nyomozási
cselekményeket a perrendtartás értelmében
teljes mértékben foganatosítja, a soros wzsgá-
lóbíróval közvetlen érintkezést tart fenn, a
rendőrhatósági indíwányozás jogát is kozvet-
lenül gyakorolja.

Engedélytigyek, bizonylatok A rendőri
engedélyekhez kötött vigalmak, táncmulatsá-
gok' míísoros összejövetelek, Sportversenyek'
gyűlések Stb. megtatásának engedélyezése
itánt: kérvények tárgyában a ker. kapitányság
vezltője határoz, Ide tartoznak a lakbizonyla-
tok és erkölcsi bizonyítványok iránti kéwé-
nyek is, melyek szintén in nyernek elintézést.

Felügyeleti szo|gá|at: Az újpesti ker. ka-
pitárryság rendőri teriiletén mindennemű felü-
gyeleti szoIgá|atot, úgyszintén a nyilvános gyű-
léseken a hatósági biztosi teendőket a ker. ka-
pitányság tiszwiselői szemé|yzete Iátja eI. Az
illetékek teljesen azonosak a Budapesten meg-
határ ozott és a Közigazgatási osztáIy engedély-
ügyek fejezetben rész|etezett díjakkal.

Tű|zás nélktil nevezhetnők az újpesti
ker. kapitánys ágot frók-{ókapitányságnak, mert
csökkentett méretekben és jóval kisebb terüle.
ten ug.yanolyan önállóságga| és hatáskörrel
működik, mint a {őkapitányság'
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A kapitányság vezetője: Dr. Bartha
Endre rendőr főtanácsos. Helyettese: Vincze
Károly rendőr tanácsos, a|<t a hozzá beosztott
Molnár Lajos rendőr segédfogalmazóval
együn akövetkező ügyeket intézi erkölcsi bi-
zonywányok, italmérési ügyek, fegywervásár-
lási engedélyek, mulatságok, táncvigalmak,
Sporwersenyek stb. engedé|yezési ügyei és
egyéb kőzígazgatási jelle gű ügyek.

Másod-helyettese: Dr. Csutak Béla
rendőr tanácsos, ab az intellektuális bűncse-
lekmények, ú.m. csalás, sikkasztás, okiratha-
misítás stb. gyanújával foglalkozik. Előadók:
Dr. Salamon Lajos rendőrkapitány, al<t ahoz-
zá szoLgá|anételre beosztott dr, Sza|ay Dezső
rendőr segédfogalm aző közreműködésével az
Ujpest és Rákospalota r. t. városokban lakó és
átataző külföldiek e||enőrzésének ügykörét
látja eI, s ezze| kapcsolatban a lakhatási bizony-
latok iránti kérvényeknek, az újpesti bejelen-
tőhivatal ügyeinek, valamint az idevágő l<l-
hágási ügyeknek a referense. Mik]ós Dezső
rendőrkapitány, kinek ügykörébe tartoznak a
cselédügyek, az á||amrendészeti vonatkozású
ügyek, valamint a kerületi kapitányság köz-
vetlen intézkedését involváló egyes ügyek'
mint rendőri felügyelet aIá helyezés, bizalmas
természetíí megfi gyelések, más batőságok tájé-
koztatása stb. Ide tartoznak továbbá az eIme-
betegek ügyei s az ezel{<e| kapcsolatos hatósá.
gi intézke dés ek, e gyé b kő zi gazgatási ü gyek, el -
Veszett és talált tárgyak ügyei, valamint a
rendőri büntetőbíráskodást is gyakorol. Babó
Gyula rendőrkapitány, a sérülési és hullaügyek

e|őadő1a' Ide tartoznak a magánlaksértés,
hivatali hatalommal való visszaélés, hatósági
közeg elleni erőszak, eltíínési ügyek és kerítés,
magzate7hajtás stb. tigyek. Dr. Csóka János
rendőr faga|maző, a lopás, rablás és zsarolási
ügyek eIőadója. Dr. Kovács Jőzsef rendőr fo-
gaImaző, a kihágási rendőri büntetőügyek elő-
adója, s a helybeli, valamint a más hatóságok-
tó| érkező megkeresések elintézésében műkö-
dik. Dr. Felde István rendőr segédÍogaImazó,
akihez a más hatóságoktó| érkező eIővezetési
megkeresések, idézések e|intézése, illewe to-
vábbítása, a büntetőparancsok közlése, áIta|á-
ban a határnapos ügyek nyl|vántartása és elin-
tézése tartoz1k. Kerületi felügyelő: Salm Egon
rendőr főfeiügyelő.

Végul meg kell emlékeznünk arről az
igen fontos tevékenységről, amit a kapitányság
16 főbőI á1ló detektívcsoportja végez éppen a
kapitányság ktilc;nleges he|yzetébő| és nagy
részt frlggetlen bűnügyi ténykedéséből kifo-
Iyőlag. A tobbi kerületi kapitányságok detek-
tív|étszámával szemben, a szép számmal míi-
ködő detektívcsoport is egyik tükre annak a
ktiltinösen fontos tevékenységnek' amit a két
város közbiztonsága érdekében az újpesti ker'
kapitányság nagy-naw igyekezettel kifejt.

A közbiztonsági előfeltételeknek lénye-
ges és elengedhetetlen kelléke a 2 lovas a|tiszt-
ből és 14 lovas rendőrből álló ktilönítmény,
mely a motorkerékpár versenyekre s egyéb
sportversenyekre, lóversen1rre áramló tömeg-
nél, valamint a nem ritkán mutatkozó tömeg-
mozgalmakn áI |<lváIőan á||ja meg a helyét.'' !
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Az első da|árda ,,kis Amerikában,,

Az ismeretlen múlt ködéből
1887-ben bukkan fel először
és végleg az Újp,esti Dalkör.
Ez az énekkar, Ujpest |egré-
gebben nyilvántartástra vett

egyesülete, szo|gá|tatta a műsort az év őszén a
Jótékonyság asztaltársasággal a helybéli sze-
gény gyerekek felruházására rendezett dal-
esten á fővárosi..Ebredés'' da|fudamellett. Az
abban az évben Lőbl karnagy keze alatt mű.
ködő kórus a hírszerk,,,tő szerint komoly
fejlődésen ment keresztül egy év alatt, s ,,ha
számra nézve is szaporod7k, az orszáe legjobb
dalárdáinak lesz egyike''. A dalkör míísorában
ekkor sok német szerzőtő| származő, sőt né-
metül előadott dal szerepelt' 1888-tól l894-ig
minden évben legalább öt rendezvény kapcsán
feltíínik a kör neve. 1891-tő1 az énel<kar az
akkor alapított Ujpesti Conservatoriummal is
együttműködik két .éven át haszná|ják az in-
tézmény helyiségeit és zongoráját.

1894-ben viszont megtorpan a fejlődés.
I!. Erkel Sándor karnagy bevonult a hadsereg-
be, így a kor kénytelen volt működését, próbáit
ÍéIbeszal<:tani. A majd' féléves hallgatás után
június 2I-én (fél nyolckor) kezdte meg ismét
rendes működését a kórus, Angelotti Hugó fő-
városi zenetanár irányttásával. A rövid vá|ság
után újabb fontos személycsere történt, azidős
Keil Károly helyett az Í895_ös éwe Kolozsváry
Gy'ula rendőrkapitányt választották elnökké.
Bár a kör elnökének nem tul jó a sajtója _ Íő|eg
az az év május elsejei, munkásokkal való össze-
csapás után -, a dalkörről ismét sokat és csak
dicséretet hallani. Akár a Függetlenségi Kör
zász|ófe|avatási ünnepségén, akát az t/jpesti
Központi fuztaltársaság vendégeként' akár a
budapesti Typográfia dalegyesület 25 éves
jubileumi ünnepélyen álltak színpadra. A saját
rendezvények száma is visszaállt a kívánatos
szintre. ,,Míg más egyesület tagjai kózöt' fe-
szült viszony uralkodik, addig ezen meglett és
intelligens férfiakból á1ló egyesület tagjai min-
dig a legnagyobb egyetértés mellett töreked-
nek a kör fe|irágoztatására.,,

Az egyesületen belül viszonylagos nyu-
galom van, s mikor 1897-ben egy bizonnyal
|avá|ó közösségi ember és jó szervező, Andrej-
ka JózseÍ keril az elnöki székbe, egy éwe fel-
pezsdül az egy|et élete. Nagy sikerű estélyeket
rendez a da|árda, és az évet a 25 éves fennállás
megünneplésével sikerül zárni, aho| tíz da|ár-
da (400 ember) énekelte aEazánkcímíí dalt.

A ,,sikertörténet'' a következő évben
könnyen véget érhetett volna. Elterjedt, hogy
a kör feloszlásnak indult. Alapja az vo|t' hogy
Andrejka és i$. Erkel Sándor karnagy lekö-
szönt posztjárő|, Az Ujpesti Dalkör azonban
életben maradt. Azűjvezetők: Czipauer elnök
és Keller karnagy nevével fémje|zett két év is
aktív és sikerekben gazdag időszak lett. Czi-
pauer János községi képviselő személyében
egyébként igen befol,vásos' vag.yonos és gaval-
1ér körvezetőt ta|áItak. aki 1898 nyarán ,,a
Polgári körnek adósági rendezésére |0 ezer
forint kölcsönt adott saját vagyonábő|',.

A 19. század utolsó évében a későbbi
polgármester, dr. Ugró G1'ula került Czi-
pauer helyébe, aki Ujpest társadalmi életével
kapcsolatos minden kezdemény ezésb en t észt
Vett. Dalkörelnöki feladatait igyekezett a
lehető legjobban ellátni, a da|áróa korábbi
lendülete azonban megszakadt, bár továbbra
i s s zínvonalas i d ény'nyitó j elme zes téIy ek szer -

vezése és vendégszereplések je||emzik az
Erkel Sándor vezette kórust. 1902-ben Vigh
Károly karnagyoskodik egy évet, majd a
következő év nyári mulatságán már Stark
Henrik vezénye|. Ekkorra Ujpest társadalmi
életének nem az a fő gondja, hosy kevés az
egyesület, hogy kevés a társadalmat összefogó
rcndezvény. Az tJjpesti Dalkörnek is helyi
konkurensei születnek, köztiik legnagyobb
erőként 1899 aususztusában a Danubius
hajógyfu da|árdája, Uj célokat kellett kirűzni.
Meg kellett mutatniuk, hogy a dalkörnek
nemcsak a közönség szőrakoztatásában van
tehetsége, de kiállva a versenytérre énektudá-
sával is képes a várossá növő telepiilésnek di-
csőséset szereznl
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Stark Henr7k, az ekkori karnagy, jő
nevű.fővátosizenetanár volt, de ugyanakkor a
Budapesti Általános Munkásegy1"iL",,,,",t"."
és számos, munkáskórusok részére komponált
népszeú3 dal szerzője is volt. Valószínűleg
szerette volna, hogy a dalkör ,,munkásabb''
da|árdává válion, az ,,álvá|tozás'' azonban sem
abban a karnagyi évben, Sem a másikban nem
következett be. Az 1904-es jelmezestély, majd
a nyfui mulatqág jól sikerült, októberben a kör
addigi történetének legkomolyabb konfliktusa
robbant ki.

Történt ug.yanis, hogy a dalárdavissza-
utasította a Függetlenségi Kör, felkérését,
amely jubileumi ünnepélyen az Ujpesti Dal-
körtől Szerette volna hallani a Himnuszt éS a
Szózatot. Az indoklás: a dalkör alapszabá|ya
kimondja, hogy politikai színezerű ünnepen
va|ő részvétel tilos. Ezt a Függetlenségi Párt
politikájáva| szimpaúzá|ő sajtó az eseten fel-
háborodva a dalkör kormárypártiságának és
tagjai német származásának szám|ájáta ítta. A
kérdésben a da|árda sem volt egységes, ami
szakadáshoz vezetett. Ugró Gyu|a, ^|, ̂ ,Úi-
pesti Függetlenségi Kör elnöke is volt, Em-
merling Rezső és még 3-4 tag kilépett a dalos
egyesületből' Mivel a dalkör karnagya szimpa-
tizá|t a munkásmozgalommal, e|képze|hető,
hogy a dalkörön belül nemcsak a ftiggetlen-
s é gi- vagy szabadelvíí- szemlél et feszült. Mivel
azonban 1905. március I2-én, azÚjpesti M*
gyar Műkedvelők Körének március 15-i ün-
nepélyén a Stark dirigálta kórus már hajlandó
volt a Himnuszt és a Szőzatot elénekelni, va-
|ószíníi,hogy a belső válság oka nem a ''mun-
kás-burzsoá'' elmélet volt. A konfliktus követ-
kezményeként a dalkörről másfél évig szinte
semmit nem hallani.

A kínos csend az |906-os nyári mulat-
ságról beszámoló cikkel tört meg' Szeptem-
berre, a dalkör 35 éves fennállásának ünnepé-
re, már a kilépett dalkörösök is megbékéltek -
dr. Ugró Gy'ula a zász|óanyához induló kiil-
döttség vezetőjeként beszédet is mondott _,
de a tisztikarban már nem vállaltak Szerepet.
Új arcok tííntek fe| avezetők között, mint Szi-
Iágyi Pá|, Agócs Arpád, Papp Lász|ő, vagy a
foglalkozásukra nézve lakatos, kútmester, víz-
vezeték-szerelő Kucsera teswérek. Megujul
ma9a az egyesület is. 1907-ben módosítják az
alapszabáIy,t. A kör vezetéSében a működő ta-

Kiizlemények

gok a korábbinál nagyobb szerephez jutnak.
Ez is jelzi,hogy az egyesület ,,kinőtte'' koráb-
bí szabáIyzatát. Yége azoknak az időknek,
amikor 10-12 működő tagot tudhaton csak so-
raiban a kórus. 1907-ben újra 10 rendezvény-
nyel kapcsolatban említik a dalkört a helyi la-
pokban' A kórus céIjaiközött ekkor már a leg-
fontosabb helyre a dalosversenyeken va|ő sze-
replés került. Eger (1907), Kecskemét (1909),
Budapest (I9I2) dalversenyein meg is állták a
helytiket, öregbíwe Ujpest hírét.

Kórusvezetőként is feltííntek úi arcok.
Major J. Gyrrla, az Ú jpesti Magyar Zeneisko|a
igazgatója 1909-ben és Dőcs Károly, fővárosi
zene- és énektanár 1911-ben. Saját estélyek
szewezésében ekkor már nem igazán jeleske-
dik a kör - kivétel az 19l2-es és az 1.9t4-es év
-. de szervezkétL<ltándulást és két színházi es-
télyt. Egy dalosversenyenva|ő részvéte! _ fő-
leg akkor, ha vidéken került megrendezésre -
igen erősen megcsapolta a da|árda pénztárát,
és így a dalestélyek szervezésének elsődleges
cé|1a a versenyekre valő utazás ftnanszírozása,
azutazási alap növelése lett.

Uiff"exi
Jubileumi plakett
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1909-ben tíínik fel elősz& a
titkári poszton Weigele Sán-
dor, aki frávaI,oszkárral együtt
a korszak végéig a dalkör
vezéregyéniségévé lesz. Fia

1913-tól karnagya a kórusnak' ő maga I9I2-ú|
elnöke a körnek. A sok új taggal az egyesület fia-
talodott, megerősödött. Mindez az oIyan régs
dalosoknak is - természetesen * köszönhető volt,
mint Vukitsevits József, Scherzer Gusztáv, Je'k
Odön, Emmerling Dezső, Ehrenwald Lajos. o-
ket ötüket 1912-ben a Budapesten megtaftott
országos dalosverseny alkalmából 25 éi daltest-
véri működésiikért érdeméremmel tüntették ki.

Az 1910-es évekre Újp"'t"', rengeteg

',minden rendű és rangú czímí3 és czimtelen''
kör és aszta|társaság mííködött. Ennek okát a
hírlapíró abban látta, hogy ,,mindenki elnök
akar lenni'', hogy magát ünnepeltesse. Márpe-
dig ez szétrrrorzsolja az erőket, a régi tekintély-
lyel és létjogosultsággal bíró és pártfogással
méltó és hivatásának magaslatán á||ő egyletek
rovására. Az Qpesti Daikort komoly ieszé|y
nem fenyegette) az I9t2 nyarám a 40 éves fenn-
állás alkalm ábó| r endezett serle gfelav ató dísz-
ebéden 150-en vettek részt. Es ma1a a polgár-
mester' dr. Miklós Antal avatta fel a serleget. Az
év telén a legrégebbi tagsággal bíró Vukitsevits

,,Pepi'' tiszteletére rendezett ünnepségre dr.
Hédervári Lehel, a keriilet országg5ű|ési képvi-
selője is ktildott üdvözlőlevelet, sőt ajándékot is'

A dalkör életében úgy jött a háboru,
mint derült égbőI a villámcsapás. 1914 nyaráig
igen akív vo|t az egyesület. A március 15-i iin-
nepélyen' az arisztol<raták kerti ünnepélyén,
gyermeknapon, nyári mulatságon adtak műsort.
A Kolozsváron meghirdetett országos dalos-
Versenyen vaIő részvételről áprilisb an a váIaszt-
mány ta$ai lemondtak, helyette a trencsény-
teplicei fiirdő tulajdonosától jövó meghívásnak
eleget téve utazás beiktatását határozták eI,
Augusztus t-1ére a Brunovszky Kávéházbantar-
tandó dalestéllyel készültek. Ez azonban a há-
boru miatt elmaradt.

Az addigi aktivitás nem tört meg, csak
más formát nyert. Augusztus 19-re rendkívüli
kazg5íilést hír,tak össze, melyen megtárgyalták,
hogy miként segítsék a dalkor bevonult, nős
tagjainak családjait a dalkör pénztfuábó|. Végül
a családos bevonultak hozzátartozóinak 100, a
nőtlen bevonultakénak 50 koronát szavaztak

18 Úigerr;

meg. Részt vetta ))maÍadék'' kórus a FerencJó-
zsef neve napjára az Ujpesti Katholikus Legény-
egylet á|tal rendezett iinnepélyen öt kórusmíí-
vel. Ezen tinnepély bevételét is a hadbavonultak
csaiádjai javára fordít'ották. Októberben a Viola
utcai hadikó rházban énekeltek a sebestilteknek,
valamint szivarra|, cigarettáva| és a Német
Lász|ő daltestvér áIta| fe|a1ánlott borocskával
kedveskedtek nekik. A iátogatást Szenteste meg-
ismételték. Karácsony első napján is énekelt a
kórus a Colosseum dísztermében, a segítő bi-
ZotÍság javára rendezett hangversenyen. (Az

188ó-ban megnyílt, 6a0 |ót befogadó Colosse-
:um, aZ A'pád út elején, a Reich-féle vendéglő
színházter meként műkö dö tt.)

Egyes dalkorösok egyénileg is jótékony-

kodtak. Dr. Földes Iswán a dalkor hadba vonult
tagainak ajánlott fel egy bizonyos összeget,
B|asz lőzsef és neje pedig 200 koronát az Uj-
pesti segítőbizottság részére, BIasz azt is vállal-
ta, hogy kávéházában a háboru végéig fenntart
egy asztaLt, ahol a sebesült katonáknak délutá-
nonként egy-egy csésze kávét süteménnyel, díj-
taIanu1 fog kiszolgálni'

1915-re a dalkör is ,,kifirlladt,,, Ezután
már csak az l9t5-ös ptinkosdi kirándulások, az
191ó. december 30-án alará|ypárnak, a koro-
názás alka|mából adott szerenád és egy I9I7 áp-
rilisi vendégszereplés kapcsán hallani a mííködő
d alose gyletről. A háboru e gzisztenciális an főle g
a kis és közepes iparosok vá|]akozásait sújtotta.
A dalkör elnökét, Weigele Sándort lekötötték a
katonai igyoszta\y Yezetésének teendői. A fiatal
dalosok a fronton szolgá|tak, az idősebb dalosok
koztll többen távoztak eI az éIők sorából. A há-
boruban hallgattak a dalkör műzsái is. Ezért is
gondolt arra a képviselőtestület, hogy megvon-
ja (óIe a város szubvencióját. ,,Ne n1,rlljunk bán-
tó kezekkel a dalárosok most árva otthonához,
mert még fel fog ragyogni a szebb idők napja,
vissza tér a szívbe a jó kedé1y és vsszatér az aj-
kakra a dal! Amelpek otthonát ápolni, kell.''
Ezekkel a szavakkal vette védelmébe az Ujpesti
Hír1ap a 45 éves daloskört. I9l7-ben Weigele
oszkár még megpróbá|ta összefogni az itthon
maradt, illewe a helyben katonai szolgálatot tel-
jesítő kórustagokat ew, az újpesti hadiárvák és
özvegyek javára rendezendő hangversenyhez.
Nncs nyoma annak' hog5r az Ujpesti Dalkör
ajkára a monarchia összeomlása előtt visszatért
volna még eyszer a dal. fI
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25 éve égett le a Magyar Pamutipar fonodái^

1977, janlár 3-án 2 őra 59
perckor kigy'ulladt a Magyar
Pamutipar 4000 m'-es fa
shed-szerke zetíi űn. BD fono-
dája. Jóllehet a tíLz észlelése

után néhány perccel a W_XV. Kerületi Tűz-
oltóság megkezdte a tíiz o|tását, a fonoda tel-
jes technológiai berendezéséveI (benne az ak_
kor három éve üzemelő korszeríí fonógépek-
kel) együtt megsemmisült. A BRFK vizsgá|atl
osztá|ya bűncselekményt nem állapított meg,
a tijzet nag1r va|őszínűséggel valamelyik férry-
csőarmatúra kondenzátorában keletkezett
szikra okozhatta' Az akkori értéken a kárösz-
szeg |20 millió forint volt (összehasonlításul:
Í997_ben egy Skoda 1,20-as gépkocsi kb. 80
ezer forint volt, ma a ,,lego1csóbb'' Skoda Fa-
bia személygépkocsi kb,2 20a 000 forintba ke-
rül).A kieső gépeken dolgozó munkásoknak a
hasonló könnyűipari üzemek _ a Pamutkiké-
szítőgyár, a Kel(enfoldi)tex(til), a Kis(pesti)-
tex(til) biztosítottak folyamatos munkát.
(Ugyancsak összehasonlításul: a úizeset idő-
pontjában a Magyar Pamutban 2300-an, a
g5rár alapításának 100-ik ér,{ordulóján, I9B7
janufujában 920-an dolgoztak, ma pedig _
annyi más nagy múltú újpesti gyárhoz hason-
|őan _ a Magyar Pamut már csak emlék, né-
hány hel1'rajzi szám, több tucat tulajdonos és
számtalan bérlemény).

Még a tíizeset napján döntés született a
Könnyűipari Minisztériumban: ,,A leégett BD
fonodát újjá ke|I építeni...". A több változat
köztll a leégett épület helyén tótténő űjjáépí
tést választották, a úiz egyéves évfordulóján
(|978, jan. 3.) indíwa az űj izemet. A munka
szervezéséta gyár válla|ta fel, bizonyos építő-
mesteri munkák elvégzésével együtt. A terve-
zést a Könnyűipari T eryező Yá||a|at, a gene-
r á||<::,tte|ezés t a Könnyűip ari S z erel ő Y á||alat
végezte. (Talán a mai olvasó számára nehezen
érthető, hogy egy gyári beruházási döntést
miért az iiletékes minisztériumban hoztak
meg. Ennek magyaráZata az adott korszak
centrahzá|t felépítésében keresend ő, ame|y-
ben gyakorlatilag ,,minden'' iparágnak meg-
volt a minisztériuma' a tervező, aI<lvitelező,
sőt a saját e||enőrző vállalata is.)

Jelen sorok írója a Könnyííipari Terve-
ző Yá||a|at néhány éves gyakorlattal rendel-
kező statikus tewezőjeként vett tészt az őjjá-
építésben, íg5r szemé|yesen is tanúsíthatja, mi-
lyen emberfeletti munkát végeztek - elsősor-
ban a gyát munkásai, kazép- és felső yezetői _,

ho gy a |<lúizőtt határidőr e új b ó 1,,p örö gj en ek''
a fonoda orsói.

Az űjjáépítéshez olyan szerkezetet kel-
Iettvá|asztani, ami a lehetősége|<hez képest az
élőmunka rninimalizálásávaI valósítható meg,
ugyanakkor követni udja az adott helyszíni

A szerkezet szerelése a max. 10t teherbírósú autódaluual
(hóttérben az Újpesti Tűzoltósóg tííztlrnyzíaa,l)

Úiru*r'i
Ami a fonodóbó! 1977 ' január 3-tín i\élutónra rnegmaradt
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körülményeket és viszonylag g'yorsan e|készít-
hető. A tilz míatt e|eve |<tzárt volt éghető anya-
gok alkalmazása _ így az eredeti faszerkezet,
noha a nagy fesztávolságok lefedésére már ak.
kor is voltak ismert megoldások _, és az acé|-
szerkezet beépítését is elvetették. (Ismert, hogy
5 00 .C fe|ett az acél átkristáiyosoclik, sz1lár dsá.
gánakjelentős részét elveszíti, és bár nem ég,
megfelelő és nagyon drága űtmédelem nélkiil
az adott tíízterhelés mellett alkalmazása nem
gazdaságos) Így olyan vasbeton szerkezet aI-
ka|mazásárakerült sor, ami viszonylag g.yorsan'
nagy tömegben és ütemezetteÍL gyárrhatő, gya-
korlatila g szá||ítő eszkó zr ő1 a helyére emelh e tő
és azonnal terhelhető. Ez volt a Beton- és Vas-
betonipari Művek Szolnoki Gyárában amerikai
licenc alapján akkor induló gyártású' ín.
SPAN-DECK födémpalló, amel1nrek a|átá-
masztását a svlu.Ét-v plZ elnevezésíí szerke.
zet biztosította. Az a|apv ető szerkezeti Í aszter a
Í2,0xÍ2,0 m-es főtartó-födémpanel fesztávol-
ság volt. A Pamutgyár utcai szabá|ya|an beépí-
tési vonal miatt szüksé ges vá|tozó fodémpanel-
hossz biztosítható volt, mert a panel gyártási
technológiájának lényege, hogy a kb. 120 m
hosszú elemet ún. hosszúpadon egyben gyárt-
ják, és a beton megszilárdulása után fíírészelik
megfelelő a|a|úra és hosszúságúra' A beépíten-
dő elemek méretét kar|átozta a max. 10 tonna
emelőkapacitású autódaru (akkor még nem áll-

h
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Áz újjóépítés emlékére a Hollőhózi Porcel,língtírban
készített plakett

tak az építőipar rendelkezés ére a ma szinte ter-
mészetesnek ű1ő nagy teljesítnrényíí KATo'
LIEBHERR stb. típusú mobi1 emelőberen-
dezések).

Külön kell szólni a szerkezetek alapo-
zásáró|, hiszen az alapgodröket nagyrészt
meglévő - boltozott - pincében, talajvízben,
acé|szekrény védelmében kellett kiemelni,
biztosíwa a ba|tozat állékonyságát mind az
építés, mind a.i'égleges állapot során. Mindent
összel'etve, harrgsúlyozva a gvát I<ltínő koor-
dínáIó szerepét, sikerült a l<ltűzött határidőt
tartani, azaz: 1977. február végéig eltakarítot-
ták a romokat; március 3-án megkezdték az
a|apozási munkákat; május 3-án megkezdtéka
szerkezet áI|itását; június végéig a födém kb.
95"/o-át a helyére emelté[ október 17-én e|-
kezdték az uj fonógépek szerelését, és decem-
ber 23-án az utolsó fonógépet is ,,befonták''.
1978. január 3-án, a diz egyéves évfordulóján
mind a 42 fonógépen megkezdték a munkát.
Azizemetdélelőtt 10 órakor' éppen egy éwel
azL7tán, hogy a tüzet teljesen eloltották, a
könnyűipari miniszterhelyettes felavatta.

Ma, amikor egy beruházás _ tl:'egfelelő
döntés után és megfeielő anyagi háttér mellett
- igen rövid idő alatt megvalósul, talán meg-
mosolyogjuk huszonöt évvel' eze!őtti önma-
gunkat, miért is volt - akkor _ gigászi teljesít-
mény az í:jjáépítés? Hiszen a gyár akkor már
nem is volt önálló, hanem egy szocialista
nagyváL|alat. a Pamutnyomóipari Yá||alat ré.
sze' eg}.re nagyobb mértékben feladva teljes
vertikumát' önálló er őmíiv ét, festödéj ét, kon-
fekcióüzemét' vidékre telepíwe gy ár egysé gei-
nek egyes tészett. De a gyárban ott dolgoztak
olyan munkásdinasziák, akiknek ősei már
1895-ben fonóként a gyár a|kalmazottai vol-
tak, s olyanok, akiknek már 1942-ben is a gyár
adott kenyeret.

A feladat ugyanakkor kihívás is volt.
Meg kellett oldani, hiszen ezt kérték tőlünk.
Hosy kikP Mi, saját magunk, a szakmai tisz-
tességünk. S habár ma a gyárból csak az éplj-
letek állnak _ sok jelentősen áta|akjwa _, hi-
szem, hogy mindazok, a|<lk az újjáépítésben
részt vettek' nem érzik hiábavalónak akkori
munkájukat. Hiszen a gyár - a sző nemes ér-
telrnében _ az övék (a mienk) volt, kezük
munkájával az övék (a mienk) lett. Nem biz-
tos, hogy el kellett veszíteni. fi
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A Csömöri-patak

Az Ujpestre érkező lassú foly.ású
síkvidéki patakok közül ma is
fontos természeti értéket kéo-
viselhetne a Csömöri-patak, ha
az emberi tájrombolás megke-

gyelmezett volna létének. De nem így történt'
A Rákospalota,irányáből' a 14-es villamos vég-
áI|omásánál IJjpestre érkező patak medrét
kibetonozták, teliesen felszámolva ezzel a oatak
dús növényzetíi parwldékéhez kötődő étőVl|á-
got. Ezze| a pusztítással nem elégedtek meg aZ
élő természetet t(tzzel-vassal irtó ..szakem-
berek'', hanem szinte példátlan módon a pa-
takot egy betoncsőben a föld alá süllyesztették.
A betoncső-börtön kezdeti nyí|ása néhány mé-
terre található a 14-es villamos végáI|omásátőI,
a Külső Sz|rágyi út mellett.

Ezze| a lelkiismeretlen ousztítással nem-
csak egy patakot töröltek el a lc;ld színérő|,ha-
nem a káposztásmegyeri lakótelepen élőket is
megfosztották az é|ő természet egy darabká-
játó|, ame|y értékes színfolt lehetett volna a
sivár betonh ázak r engete géb en.

Ha valaki látni szeretné, hogv milyen le-
hetett a sokszínű életnek otthont adó Csömöri-
patak a beavatkozás előtt Káposztásmegyeren,
annak Rákospalotán kell kirándulást tennie, pár
száz méterre a káposztásmegyeri lakóteleptől.

A 14-es villamos végá||omásától a kibe-
tonozott betonmeder mentén elindulva érünk a
patakon átive|ő vasúti hídhoz. Ha utunkat foly-
tatjuk Rákospalota irányába, akkor elérkezünk
ahhoz a részhez, ahonnan már kibetonozás
nélkiil természetes medrében fut a patak.

A természetes medrében csörgedező
Csömöri-patak bonyolult táplálé\<há|őzatok
fennmaradását képes biztosítani' amelyek a
parti és vízi é|etközösségek szövevényes kapcso-
latrendszerével lehetővé teszik az anya1
állandó, természetes körforsását. Szinte lehe-
tetlen feladatravá||a|kozik ai aki akár egy ilyen
Lllls vízfo|yás életközösségét szeretné teljesen
áttekinteni, ezért a teljesség igénye nélktil
ismerkedjünk meg a patak néhány jellegzetes
élőlényével!

Kiizlemőnyek

A parti részt gazdag mocsári növényzet
alkotja, ameiyek koztil a ktilonboző sás (Carex
sp.), kóka (Schoenoplectus sp.) és zsur"lő (Eqoi-
seturn) fajok mellett az egtszeríÍ békabuzogdny
(Spargarliaceae emer,sum) áI|ományai jelentősek.
A békabuzogány júniusban és júliusban hozza
wrágait.Ilyenkor a növénysűrűben sok helyen
megcsodálhatjuk a virágos hajtásrészen az eg5n-
varú, porzós és termős virágzati gömböket.
Ezeken az egyszikunövényeken kívül gyakoriak
még a jellegzetes kétszikÍ3', nedvességkedvelő
növények is, mint a májustól szeptemberig vi-
rágzó kék mocstír,i nefelejn (hfuosotis palustris), a
sárga virág(:' kúszőbogltírko @anunculus r,epens),
az étdes|evelűek családjába sorolt fekete naddlytő
(Syrnpbytrlm fficinale) és a lőrom @umex sp.).A
vízbe behatoló dús vízpara vegetáció mellett a
patak ékessége az úszó békaszílő (Pzta,nxlgetz7l
natans), amely a természetes állapotú hínárosok
növénye' A Budapest területén átfo|yő pata-
koknál ma mát bizony útkaságszámba megy, ha
a vízbetl megtaláljuk- a terméizetes hínártársu-
lások valame|yik jel|egzetes faját, mint amilyen
az űsző békasző|ő is.

Az üde parti növényzeten főIeg a nyári
hónapokban százával pihennek a hilonboző
szitakötők' Megtalálhatók itt a légiaadtíszok (Ag-
r,ionidae), amelyek hím;ei kék, míg a nőstények
barnás mintázatíak, de a patak fölött kiálló nö-
vényzeten gyakran láthatjuk őrkodni avadász-
területét szemmel tartó díszes, fémfényíi' sduos
szitakötőket (Cahptery,x splenden) is. Ilyenkor
megfigyelhetjük a szitakötők furcsa párzási vi-
selkedését is. Az udvarlás nyitányaként a hím
e gyed testvé gi' harapófo gó szer:íi szew ével me g-
ragadja a kiszemelt nőstény nyakát. A furcsa kö-
zeledés eredményeként a,,szerelemre gerjedt''
nőstény íze|t |ábai között e|őrenyíl)tja vékony
potrohát a hím felé. Ennek eredményeként
összekapcsolódhat e gyrnással a nőstény testvé gi
és a hím előrébb ta|á|ható párzószerve, meg-
kezdődhet a megtermékenyítés. A párzás során
karikába fonódott párok szárnyai egy irányban
állnak, így annak sincs akadálya, hogy párzás
közben repüléssel változtassák helyüket. A



párzás befejezése után a hím légivadász apeték
lerakásában is segédkezik. A peték lerakásakor a
nőstény |eszáL| egy a patakbólkissé kiemelkedő
növényi részre, és - miközben ebben megka-
paszkodik - potrohát a vízbe márt)a, és a test-
végén kipréselődő petéit egyesével a növény
belsejébe rejti. Eközben a hím továbbra sem
ereszti el a nőstény nyakát, hanem merőlegesen
felfelé állva őrködik a peterakás folyamata
folott. Mivel az áram|ó patallrízben a szitakotők
nagy számához mérten kevés alkalmas hely a-
dódik peterakásra, ezért ezeket a helyeket na-
gyobb számban ellepik a petéző párok. A parti
növényzeten itt-ott megcsillannak a nedvesség-
kedvelő borostytínkőnigók (Saccineidae sp.) és a
fémfényí3', cincétszeríi sósbogarak @onacia sp,)
is, amelye kn ek |áw át a patak iszapjáb an fe j l ő d -

nek. A víz által idevonzott jelentős rovartömeg-
gel táplálkoznak a vízpart pókjai. Megtaláljuk
közottük a parti növényzeten háirót Íeszírő k;j-
lonboző keresztespókokat, mint a nód,i keresz-
nspők (Arglopid,ae cornutu), de a vízfelszínen is
ügyesen futkosó kalőzpók (Pirata piratica) és a
tekintélyes méretíí u idr,ap ők @ o lome des firrl,bria-
tu) is gyahan a szemünk elé kerül. A'vízben, a
{eIszín közelében élnek a mtíjmételycsigík (Gal.
ba truncatula), amelyek a májméte|y nevű élős-
ködő laposfé r eg kőztesgazdái.

A vízbe sok helytitt behatoló sűrű
növénytömegl<túLnő a|jzatot biztosít a vízi ge-
rinctelenek megtelepedéséhez, A növényzet
között a hajlott tesúibolhartíkok (Gammarus sp,)
és a közönséges uíziószkók (Asellus aquaticu,
tömegesek. Itt feszítik víz a|ata há|őikat a
szöaőtegzes (Ijldropsycbe sp.) |árvái is. Ezek a
lakócső nélktili tegzes|árvák avíz apróbb é|ő-
lényeit ha|ásszák ki hálóik segítségével. A nö-
vényzetben gyakoriak még a szitakötő|árvák. A
férgek közi| az a|1zatközelében találjuk meg a
tejfehér plandrilít (Dendrocoelum locteam), a
giszplanóridt (Dagesia lagubris), a nyolcszemíí
naddlyt (E,r,pobdella octoculnta), valamint a lő-
pitíctÍt (Haenxlpbis sanguisuga), amelyek raga-
dozó életmódot folytatnak. A poloskákkőziI a
vízfe|színen korcsolyázó molnirkók (Gerris sp,),
a vízmér,ő poloskók (Hydrornetr& stagnlrum) és a
partoldalban lapuló aíziskorpiő (,{epa r,ubra)
gyakori. A molnárkák és a vízmérő poloskák
a vízbe pottyant szárazfö|di rovarokra, míg a
víziskorpió a vízii|ág aptó á||ataira vadász1k.

A többi áramló vízhez hasonlóan
a Csömöri-patak sem fagy be télen. Ez lehe-
tővé teszi, hogy a patak víz a|atti é|őw|á-
gáva| akár a zord téli időszakban is meg-
ismerkedjen aZ eÍÍe kiránduló természet-
búvár. E

A Csömöri-patak
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Berda Jőzsef össz egqjtött versei

Berda Jőzsef ,,minden'' versét
senki sem ismeri. A költő
számta|anszor utalt rá: á mes-
jelenő köteteiben,'"*,"".é-
pel minden alkotása, melyet

az éppen kiadásra várő g5rí3jteményben szere-
tett volna megjelentetni. 1933-ban, a Férfi-
hangon című könyw előszavában ezt ítta:
,,...kötetem anyagának több mint egynegyed
részét kénytelen voltam _ mint önkéntes cen-
ZoÍ - kihagyni.'' Az I939-es Sötétség című
gyííjteményének ajánlásában ez olvasható:
,,...kénytelen voltam _ sajnos, nem első ízben
_ kihagyni ebből a kotetből sok olyan verset'
melyek kötetemet még teljesebbé tették vol-
na,,. t944 és 1957 között pedig egyá|ta|án
nem jelent meg verseskötete, egy kész, álIí-
tólag korrektúrapéldányig eljutott versgyííj-
teményének a kladását az utolsó pillanatban
tiltották le. Ebben az időszakban, a hozzá-
vetől e ge s számitás ok s zerint, kö ze| ótszáz v et -
set írt. Ezek kis része alkalmi. helvi kiadvá-
nyokban megjelent, nagy részikei azonban
Berda e|ajándékozta barátainak, jótevőinek,
,,mecénásainak'', ahogyan ő maga mondta'
akik valamilyen módon a segítségére voltak.
Főleg az íljpesa híveinek adott a kézirataiból.

Hozzáv ető|egesen tudható, |<lk tartoz-
tak ebbe a körbe. A költő szavátismételve ,,el-
ső osztá|yil' mecénás'' volt a Wolfner B&gyár
tulajdonosa, a legnagyobb vállalatok néhány
vezétigazgatőja: ők álta|ában 100-200 pengőt
adtak egy-egy dedikált verseskötetért, vers-
kéziratért.,,Másodosztályú mecénás'' volt
tobb nagykereskedő, kazépv á|la|kozó, néhány
ügyvéd és főorvos, a|<l20 és 100 pengő között
fizetett. Berda számára fontosak voltak a ,,har-
madosztálÉ mecénások'' is: ők rendszerint 5-
10 pengővel, egy-egy ebédmeghívással támo-
gatrák a mindig szűkölködő poétát. Számon
tartotta azokat a híveit is, akik a második vi-
lágháború e|őtt a Horváth-kertben egy jó p"-
hár borra invitálták.

2003-ban a Helikon Kiadó közreadja
Berda Jőzsef verseinek legteljesebb gyíijte-

Közlemények

ményét' Ebben olvashatók lesznek a kötetek-
ben és újságokban megjelent mÍívei, az or-
szágos Széchényi Könywtár, az Akadémiai
Könv'r,tár. aPetőfr' Irodalmi Múzeum kézirat-
tárában és az Ujpesti Hel1történeti Gyűjte-
ményben fellelhető alkotások, az újpesti bará-
toktól eddig előkeriilt versek.

A következő két alkotás is egy-egy
időszal<l kiadvánÉól való, kötetben egyiktik
sem jelent meg. !*

"Kérjük azokat, akiknek a birtoi<ában Berda-
verskézirat van, juttassák g1 a szöveg kéziratát vagy a
kézirat fénymásolatát az Ujpest íljság szerkesztőségébe
(104l Budapest, Iswán út l4.) vagy Az Ujpesti Hely-
történeti Gyűjteménybe (1043 Budapest, Berda József
utca 48.). A beérkezett kéziratokat letétbe helyezzük a
gyűjteményben. A verseket, a kéziratn,ila)donos nevének
feltüntetésével, megjelentetj i:k az összegyíijtött verseket
tartalmaző kötetben'

Berd'a József
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Bpnoe Józsen
Elkergets4 de én kenyérrel |<tnáilak téged...

Hiába minden teswérl
Ha százszor lekopc;d az arcom)
én mégis kenyeret teszek asztalodra,
_ meft tudom azidők elvették eszedet...
N'gy hibáid
a|ázatossá facsarják égő szivemet:
add kezembe gyönge kezedet.
Látod? amott nevetnek a mezők
és mindennek olyan jószagavan'
- Mert több van a másiknak?
Ne gyulöljl .

Mi olcsó felelősségben
nem osztozunk.
Este lefekszünk és reggel felkeltink
- elfáradni a szent Kapu elé...
Igy. _ Gyere testvérem'
magadhoz hivlak,
leköpött teswéred a szeretetben.
lnkább én halok meg,
de néked nem szabad elveszned
üres kezekkel
a megáradt Élet előtt. . .

r928

A szabadság szép nevében

;T:i*!;;;ff *;;1i#::';::w#xr;oas
Nem a szo|gák csa|ádját tereld te:
legyen sorsod afényes, a legszebb szabadságl

Szentjeid égő pé|dája legyen szépséges forradalmunk:
emberség ellen ne vétsen már semmi gonosz önkény.
Béküli Egyház, békülj demokrácia, hosy éIjen a fény,
haljon a sötét s győzzönvégre az isteni törvény.

,,947

- - 7 - o : a l w a " t t , c24 U,P*.gÍ".l Közlernónyek



Hmmexnv Lxszt'ó

iít

Rákóczy Géza

Újp"'t történetének szer-
ves része a közel száz esz-
tendős Könywes Kálmán
Gimnázium, mel1mek falai
között tudósok, művészek,

kozéleti személyiségek hada nevelődött. Jól
ismert az iskolát alapítő Klima Lajos igaz-
gató neve, minden újpesti tudja, hogy az is-
kola jogelődjében tanított Babits Mihály.

IJgyanakkor szinte a feledés homá-
Iyába merült dr. Rákőczy Géza, pedig a
gimnázium az ő igazgatása alatt élte meg a
legnagyobb vá|tozásokat, ekkor költözött
jelenlegi épületébe, ekkor'vette fel Köny'ves
Kálmán nevét.

A gimnázium második igazgatőja
1869. ápr1|is 12-én született Vácott, polgári
családban. Középiskol ába a jászber ényt köz-
ségi főgimnázíumba járt, itt is érettségizett.
Ezt követően a budapesti tudományegye-
temre került, ahol filozófia szakos tanáriké-
pesítésre tett szert. Bölcsészdoktori okle-
velét 1898. május 11-én vehette kézhez.

Egyetemi hallgatóként tudományos
tevékenységet is folytatott, 1892-ben pub-
likálta a 18. század végén született koltő,
Ungvárnémeti Tóth Lász|ó éIettajzát.

Friss diplomás tanárként önkéntes-
nek jelentkezetta császári és királyi 32. gya-
logezredbe, hogy honvédelmi kötelezett-
ségének mielőbb eleget teg.yen. A budapesti
háziezredben olyan derekasan állt helyt,
hogy a ó8., majd a 13. gya|oaezrednél telje-
sített szolgá|at után végül hadnagyi rang-
ban szerelt le.

Pedagógusi pá|yafutása 1894-ben
vette kezdetét, mikor helyettes tanárként
alkalrnazták a jászberényi községi főg1mná-
ziumban. 189ó-ban áthelyezéssel került a
nyitrai katolikus főgirnnáziumba, majd ú-
jabb három évet követően a pozsonp gim-
náziumban végre ,,rendes tanárrá,, nevezték
ki. Tanárként mindenhol szír,rzel-lélekkel,
igazi hivatástudattal végezte munkáját.
Talán ennek köszönhető, hogy iskolaigaz-

Híres újpestiek

gatói megbízástkapott _ 1909-ben a fehér-
templomi fő gimnázivm direktora lett.

Sorsa 1913-ban vetette Újp" 't '" .
Klima Lajos, az Újpesti Allami Főgimná-
zium igazgatója Budapesten kapott állást.
Lz így megüresedett státust töltötték be
R:ákőczy Gézáva|, aki a felvidéki iskolák
után végre a szrj|ővárosához legközelebb
eső városban kapott felelős beosztást. Az
I9I3/14-es tanév már az ő igazgatása je-
gyében telt el. Ekkor javában folytak azok a
kivitelezési munkálatok. amelvek ered-
ményeképpen a gimnázium a köverkező
tanévet új épületben kezdhette meg. A Tő-

ry Emil és PogányMóric á|ta|tervezett Fe-
renc József (ma: Tanoda) téri komplexum
Hasszícízá|ó jellegével hamarosan a város
egylk jelképe lett. A gimnázium második
igazgatójára hárult az űj épu|et felszerelé-
sének, birtokbavételének |á,wányos és ko-
moly feladata.

Az ekkor már városi rangú Ujpest
legrangosabb oktatási intézménye hamaro-
san nehéz időket élt meg, hiszen a kibonta-
kozó háború az iskolát sem hagyta érintet-
lenül. A harcok e|hűzódásával ellátási gon-
dok jelentkeztek, (útőanyaghiány miatt
telente hosszabb szénszünetet tartottak. A
tanulók tanrendjébe bekerültek a katonai
tárgyű előadások. 1917-ben már a tanári
kar nyolc tagja teljesített frontszolgáIatot.
Közülük négyen csak 1920-ban tértek visz-
sza a sz1bériai hadifogságból. A felnőttkort
elérő diákok is behívót kaptak, többen a
harctéren vesztették életüket.

A legnehezebb idők azonban a hábo-
rút követő proletárdikt aílra a|att köszöntöt-
tek az iskolára. Í9I9 ápi|isában a Tanács-
köztársaság közoktatásügyi népbiztosa,
Kunfi Zsigmond elmozdította az isko|a é|é-
rő| Rákóczy Gézáq helyére a fratal jogászt,
IllésBélátáLtítottaművelődéstbiztosként.az
intézmény vezetését egy háromtagú direk-
tórium vette át. Az iskola tanrendjébe ekkor
vezették be Buharin és Engels munkáit, mi-
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közben Kölcsey Parainesisét csak kihagyá-
sokkal lehetett tanítani. Avolt igazgatő ser.r'
kerülhette el sorsát. Feljelentették, miszerint
Károly l<lrály és Tisza miniszterelnök pasz-
tellképeit rejtegeti a szertáÍban, ezétt. úsz_
kéntházi őrizetbe került. Ez minden bizony-
nyal aztjelentette, hogy nern hagyhatta el az
iskola jobb szárnyában I<lalahtott igazgatői
Iakását, és nem oktathatott. Csupárr atanács-
hatalom bukását követően, augusztusban
térhetett vissza iskolája étrére és a katedrára.
I9I9 őszén a ro-mán királyi hadsereg alaku-
Iatatt száIlásolták el a gimnázium épiileté-
ben, így a tanításra a délutáni órákban a
szemköztl polgári iskola falai között került
sor. Az igazgatő határozott intézkedéseinek
köszönhetően a megszálló csapatok kivoná-
sát követően a gknnáziumi élet hamarosan a
régi kerékvágásba keriilt. A Tanácsköztár-
saság ideje alatt tanúsított magatartás miatt
három tanulót más intézmény érettségi vizs-

gájára utasítottak, néW tanuló e|őtt pedig az
iskola örökre bezárta kapuit.

1920. május 23.án bensőséges ünne-
pély keretében lepleztékle azt a fekete már-
ványáblát, Görög Ignác szobrász alkotását,
amely az első világháborúban elesett hét
gimnáziumi tanulónak állított emléket.
N"gy tisztesség érte az igazgatőt ís, |92I.
április I2_én kotmányzői rendelettei tan-
kerületi |<tráIyi főigazgatót címet kapott.

^Z 1922/23-as tanévben - a 64408-
1922, sz, miniszterí rendelet érte]mében _

az Ujpesti A]lami Főgimnázium felvette
Könyves Kálmán |<lráIy nevét. AnévváIasz-
tásnak izenetéttéke volt, hiszen rnint az
iskola évkönwében olvasható, ,,ir}ú' váro-
sunkban, mint legfelsőbb tanintézet, a mi
iskolánk nevelt e|őször ahazának a köny'v és
kard kettős eszményképéért hevülő ifsakat.
Ezért viseli Könyves Kálmán nevét. Es ma
jobban, mint valaha, a könyw és kard kettős
eszrnényére kell eskiidnie minden mag.yar
ifiúnak''.

Rákóczy Géza igazgató ekkor már
kozel harminc évet töltött e| a tanári pá-

\,án. Az 1924. évi érettségi vizsgákat bete-
gen, gyengü|ő erővel vezénye|te Ie. 1924,
jírnius 2I-én hunyt el. IJtóda át. Z|bo|en
Endre lett, akit a Kanizsai Dorottya Leány-
gimnázium éIérőI helyeztek át. A' gimnází-
um évi értesítője fekete gyászkerctteljelent
meg, melyben Kovács Géza igazgatóhe-
lyettes rövid nekrológban méltatta az eI_
hunyt igazgatő érdemeit.,,Rendelkezései
rövidek és határozottak, de a pillanatnyi
helyzetekhez mindenkor a legillőbbek vol.
tak, irodá1án és aktáin az ízlés, csíny és pon-
tosság nemes varázsa ömlött el [...] Tanít-
ványainak agrai jőság6 mestere' tanártár-
sainak baráti érzésű' főnöke volt. Nagy szíve
volt Rákóczy Gézának.,',,' Nem csupán
közvetlen munkatársainak volt jó vélemé-
nye a néhai direktorról. Dr. Ugró G1'ula
így mé|tattp Ujpest c. monográfi,á1ában a
Köny'ves Kálmán Gimnázium második
igazgatőját:,,Hivatásának magas színvona_
Ián áLIva a legtökéletesebben teljesítette
mindenkor feIadatát,, .

Dr. Rákóczy Gézát a helyi oktatás-
iúgy szolgáIatában töltött évtizedek méltán
emelik a híres újpestiek körébe.Dr. fuíkőczy Géza
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Wíc 19. szrízadi lrítkópe

kőczy Géza, Vác (ahogyan akkor írták:Yácz)
szülötte iS közéjtik tartozik' A város, ahonnan
származott, mindig is szoros kapcsolatokat
ápolt lJjpesttel. A püspöki székhelyet, melyet
Szent Iswán alapított, régi hadiút kötötte ösz-
sze Pesttel, ezen útvonal mellett alakult ki Ui-
meg.yer falu a káposztásmegyeri puszta köze-
lében. Yác a középkor óta vkágzó település
volt, patinás közintézményekkel, iskolákkal,
templomokka|. Járási központ volt, így a Íor-
má|ódó Ujpest község kozigazgatásilag Vác-
hoz tartozott, katolikus papjai is a váci ptis-
pöktől kapták megbízatásukat. A két település

Híres újpestiek t-l;ne,e* 2T

Ujpest történelmi sorsának
egyik sajátossága, hogy a vá-
ros feilődéséhez zömmel más
településről érkezett szemé-
lyiségek járultak hozzá, Fiá.

kapcsolatait je|Lemzi a tény, hogy díszpolgá-
raink sorában két váci is található: Kemény
Gusztáv és Ivánka Pál szolgabírók. (Előbbi
1887-ben elsők között nverte el a rangos cí-
met, kit:ejezetten a településünk érdekében ki-
fejtett tev ékenysé ge jutalma}ént.)

tlgyanakkor a {lata| Ujpest méretéiben
hamarosan maga nrögé utasította szomszédját,
Vác terjeszkedését behatárolták a fö|drajzi
adottságok, a Duna' a GödöIlői-dombság és a
Naszály köZé ékelődye megőrizte kisvárosjel-
legét, a 19. sz' végén is alig húszezres telepü-
lés voit. IJjpest ezzeI szemben iparváros lett'
és az előbb említett lakossás- kétszeresével
büszkélkedhetett ug.yanazon ldőszakban. A
két város kapcsolatai máig sem szakadtak meg,
a kerület legforgalmasabb útvonala nem vé-
letlenülviseli a Váci út nevet' f]



Fn,nrcsÁx KAL^IAN

,,Adok neked kenyeret, add vissza a kenyeret!"
Beszélgetés a 80. születésnapjfua készüIődő

Szusza Ferenccel

Egyszetíí, hagyományos ri-
portfa készültem Szusza Fe-
renccel, az LTTE és az Ujpesti
Dőzsa örökös bajnokával, Q-
pest díszpolgárával, az Ad Ho-

norem lJjpest 1840-1990 kitüntetettjével.
Többszöri egyeztetés után került sor az első
beszélgetésre. Találkoztunk, de Szlsza Ferenc
láthatóan nem érezte jd' magát. Beszélnink
telefonon, de nem volt az igazi| Á Szusza nem
lehet ilyenl Már majdnem feladtam ' Lztán, a
következő találkozáson alig tudtuk abbahagy-
ni a beszélgetést. Szinte (ózbe jött! A fociról
beszélt. A kezdetekrőI...

- Lz |940-es évek legelején az újpesti
labdarúgás két fontos egvesülete ,az Ujpesti
Torna Egylet, aZaZ aZ IJTE és az Ujpest vo1t.
Az elsőben 1<lú3nő amatőr játékosok és nagy-
szeríí emberek játszottak' A másik igazi profi
klub volt. Ennek Lang.felder Patyi bácsi, ala-
Csony' szivaros ember voIt az igazgatója'

I942-ben, érettségi után én is az Újpest szer-
ződéses játékosa lettem. A profi szerződést
Aschner Lipót kötötte meg velem. Aschner
korábbran az T)TE elnoke volt, I942-ben az
I]TE és 

"" 
Ú;p.'t egyik legbefolyásosabb ve-

zetőjeként iránftotta a két egyesület mun-
káját is, miközben az Egyesült Izző|ámpa és

Villamossági Rt. vezériga zgatőja v olt.
_ Milyen szerepe uolt a csalódnak abban,

hogt az élete íg alakult?
- Egyszeríi családból származom. L

Juta-házban születtem. N"gy szeretetben nőt.
tem fel' Apám a Kender Juta Gyárban dolgo-
zott. Tiszteltem, becsültem és szerettem. Ki-
jártamérkőzésekre. Szigoru ember volt' Kri-

tizáIt és biztatott. Mindig éÍeztem) hogy a ja-

Vamat akaqa' Akármi is történt, a szüleimet
ott étzem'magam mögött.

_ Edunnyja is öv"iilt, hog a fia labdar,úgő
lett?

- Mi, gyerekek, rengeteget fociztunk a
Kender Juta Gyár melletti grundon' Egyszer
édesanyám értem jott,haza akart zavarni. ,,Ne
bántsal - mondta egy minket figye|ő úr - eb-
ből a gyerekbőImég lesz valami.,, Egyszet eg5r
válogatott mérkőzésre is utánam jött. Igaz,
csak a második fé|időre &t oda. Ez a svéd
_mawar meccs volt a Ftadi-pá|yán' Az első
félidőben megsérültem, és a fejemen egy tur-
bánnal jöttem kí a második félidőre. I(özben
leesett az eIső hó' AZ édesanyám Ujpestről utá-
nam hozta a kabátomat, nehogy megfázzak.
Amikor meglátott a turbánnal, többet nem jött

el. Ennyire féltett és szeretett, sőt még ennél is
jobban.

- Mit jelentett Onnek az UjPest?
- Felnőtt sportpályafutásom során,

csakaz UTE és a jogutód Ujpesti Dózsa játé-

kosa voltam. Két számmal szeretném je|ezni a
helyzetet. 37 éves koromban hagytam abba a
játékot.4ó3 NB l.-es mérkőzésen játszottam,Zsenge llér (bah.a), me llette Szusza
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és 397 NB I.-es gő|t szereztem. Ez ma Ma-
gyarországon _ bizonyos értelemben - a II. he-
lyet jelenti. A tatabányai Szabó György, aki 38
éves koráig volt NB I'-es játékos, több meccset
játszott, ő azonban háwéd volt, I972-ben az
első osztályú nemzeti bajnokságban való mér-
kőzés-számom és góIjaim a|apján München-
ben megkaptam ezérta rekordomért járó okle-
velet. Németországba meghír.ták még Zsen-
gellért és Puskást is. Puskás Ocsi nagy gólgyár-
tó volt, de két klubban szerezte gő|jait' A Hon-
védban és a Realban.

- 1942 és 19 5 6 kijztitt 24-szeres adlogatott
aolt, a adlogatott mérkőzéseken 18 gílt szerzett. A
korszak kgneuuebb sportolőinak egtikeként tar-
tottók szdmon' onöket beceneuük.ön emlegették:
Papp Laci, Szusza Ferkő, Paskós oni, Bonik Cu-
cu... Aztdn egszer csak kimaradt a udlogatottből'
Pedig mondtók, a szoajetek elleni uálogatott ruér-
kőzésen 1951-ben még a tizenegtest is szóndé-
kosan mellé nigta.

- A tizenegyesrugás nem igaz. Nem
rúgtam szándékosan mellé! En gólokat szok-
tam rúgni! Tény, hogy Moszkvában két mér-
kőzést játszottunk, Az e|ső 1 : 1 -re végződ'ott _
ezen játszottam, és a szünetben lecseréltek -
és a másodikon 2:1-re kikaptunk. Ilyenkor
mindig felfokozott volt a hangulat. Győze-
lemnél is meg kell beszélni a dolgokat, de ve-
reség után még inkább. Bozsik Cucuval
voltunk egy szobában, aminek a teÍasza a Vö-
rös tér felé nyílott. Pont ezektől a ... kaptunk
ki - mondtam. Ez volt a legszebb szoba. A
többiek is feljottek. Ebben a hangulatban a
p ezs gő i s előkerül t . Blzánszlqr ; en*ő ki d ob ott
egy üveget a t& felé. Jó kondiban volt, tul-
ment a vonalon, ahol a politikai Yezetőkköz-
lekedtek kocsijaikon. Ekkor persze nem volt
ott senki. Nagyot pukkant. Terrorcselek-
ménynek vették. Jött a rendőrség a hotelba.
Sebes Gusztáv, a szövetségi kapitány tudta,
hogy kié az a szoba. Megkérdezték Cucut, azt
mondta, ő nem volt. Bozsik párttag volt.,Egy
párttag nem hazudik. Mentek tovább. En is
mondtam, hogy én nem voltam. Én nem.,ol-
tam párttag. A Jenő volt, aki most is a bará-
tom. Most már megmondhatom, de akkor
nem mondtam.

_ Éuekkel később még rnindig kiemelked,ő
jótékos aolt, és akkor, sem szerepeltették a utíloga-
tottban!

Inte(ú

- Csak azt mondhatom, amit az Ujpesti
Közmíivelődési Körben is mondtam. Bozsik-
nak és Puskásnak is voltak remek Eondolatai a
pá|yán. Én csak Hidegkuti Nándi"helyett ke.
rülhettem volna be. A Nándi tökéletesen ki-
szo|gá|ta őket. Ennyi irányító már nem fért
volna el egy csapatban.

_ Ewe mondta a beszélgetésen jelen lnő
Szepesi Gyiirg: ,f Szusza Feri ilyen gíldns úri-
ember! Szereti a gílóns rnegold,ósokat!,, on a pá-
lyán is szerette az elegáns húzásokat, nem emlék-
szen, ama) hogl indalatomak láttaru, aolna, aagt
goromb dnak. A sp ortszeríítlensé get p edig e g ene -

sen kizdrbatjuk. Melyik iskoldban tanult?
_ Elemi iskolába a Tomori tttcába jár-

tam. Ezután a Yáci úti Polgári Iskola követ-
kezett. |942-ben érenség1ztem aBárő Wesse-
lényi Miklós Felső Kereskedelmi Iskolában, az
Izabe|Ia utcában. Dr. GoldaJános volt az osz-
tályfőnököm. Nagyon jól emlékszem a tiszta
tekintetére, hangára. I(tíinő öltönyei voltak,
és nagy tudású volt. Mindenki szeretett olvas-
ni az osztá|yban. Mai ésszel még többet tanul-
nék. Nekem már akkor volt szmokingom'
ezért mindenkit ebben fényképeztek.

- Hogtan kerüIt külfiildre?
1959-tőI edzőként dolgoztam.

|962_63 és 1966_68 között a Rába ETo,
1'963*65 és 1980-81 közott azÚjpestiDőzsa,,
I969-ben azEgriDózsa edzőie voltam. 1970-

A gőllöués drörne. Szusza Ferenc 1943-ban,
az Ujpest FC_Ferencvóros ruérkőzésen
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ben Lengyelországba hívtak' itt a Górnik
Zabtze csapatánál dolgoztam' I97 2.ben kerül-
tem Spanyolországba. Előbb a Betis Sevilla'
aztán aZ Atletico Madrid vezet.őedzője lettem.

_ Milyen nyelaen beszélt a jótékosokkal?
- Megtanultam egy kicsit lengyelül,

spanyolulpedig még előadásokat is tartottam'
A spanyol médiával is jó volt a kapcsolatom.
Szívesen beszélgettem velük. Szerettem, ha jó
riportokat csináltak. Adtam nekik kenyeret,
aztánvísszaadtáka kenyeret' ahogyan egy Spa-
nyolmondáS tartja.

_ Spanyolor.sztígban ígt neuezték: ,,a
Mdgus"...

_ A szurkolókis, az újságírók is így em-
legettek.

_ Mit ta?t ű, legszebb eredménynek?
_ A labdarugás révén értem el mindent,

tehát ezek az eredmények a legfontosabbak a
számomra. Az egyesületem, aZ Ujpest, és az
itteni szurkolók pedig mindig értékelték a
munkámat, a játékomat. Ez nagyon jólesett és
most is jó érzés. Lehetnék büszke, de ezt a
szót valahogy nem Szeretem. Játékosan kell él-
ni az életetl.

_ Milyen az idedlis jitékos?
- Sárosi G1'uri inteliigenciá1a és Zsen-

gellér G1'ula tudása összegyúrva.
- Volt-e olyan jdtékos, aki ehhez közelített?
- Győrben öt, az t]TE-rrál két évet

dolgoztam, így magyar játékost nem tudok
mondani az aktiv időszakom alatt. Ez kevés
idő ilyen jellegű munkához. Lengyelország-
ban volt ilven iátékos. A Górnik Zabrze cen-

tere, Lobánszky. o akart tanulni. Jel|emző
voltrá, hogy egyhosszabb gyakorlási idő után
hagytam egy kicsit pihenni, ami csak annvit
jelentett, hogy az edzés utáni egyéni munka
elmaradt, Vodek két hét múlva elém állt, és
aztkérdezte tőlem, haragszom-e rá, mert már
két hete nem fogialkozom vele. Ezzel a csa-
pattal még a Manchestert is megvertük Kato.
wicében 2:0-ra, és a mai szabályok szerint to-
vább is jutottunk volna a hazat páIyájukon el-
szenvedett vereség után, de akkor még harma-
dik mérkőzést kellett játszani, A harmadikon
pedig Koppenhágában kikaptunk 3:1-re. Né-
hány éve még külföldön a tévében néztem egy
mérkőzést. Volt egy fiatal játékos, aki egy
mozdulattal olyat tett, amit mások csak há-
rommal tudnak megcsinálni, és fantasztikus
volt a kezdősebessége. Ebből még nagy ember
Iesz - gondoltam. Ronaldónak híták.. .

_ Volt.e ed,zői idelíf a?
- Nem lehetett. Mi nem mehettünk

ktilföldre. Nem ismertük a nagy edzők mun-
káit és edzéseit. Nem volt kapcsolatunk a kiil-
földde1.

- Kit tan a kgjobb edzőnek?
_ Kalmár Jenőt. KalmárJenő avá|oga-

toftnál dolgozott. Elméletileg is, a pályán is
sokat tanultam tőle. Mindent bemutatott. A
testtartáSokat is. Képzeljük csak el, hogy egy
eldő|ő kapáslövésnél mennyi apró elem van.
Az mind szárnít'

_ Lehet a labdarúgíst tanulni?
_ Lehet, és kellis. De mindent, termé-

szetesen, nem lehet megtanulni. LTgyanakkor
benne kell lenni a sportban, ismerni kell a fo-
lyamatokat is.

- Mi a aóleménye a labdarítgds mai hely-
zetéről?

* Ma már nem mernék nyilatkozni a
problémákról. Él.ek óta nr,'ugdíjas vagyok.

- Rö-aiden mégis mit tart problémtísnak?
- Rosszak az edzések|. Nem tanítanak,

hanem edzenek.
- Mit tebetünk ma Ujpesten?
_ Spanyolországban Sociosnak neve-

zlk azokat, akik egy évre előre megveszik a
bérletet, a páholyjegyeket. A RealMadrid csa-
patánáI Bó 000 ilyen ember van. lJjpesten is
vannak ilyen emberek, akik a|abdarűgásért él-
nek. Meg kell taláini a támogatőkat is. Sokat
kell játszani a gyerekekkel. ISzusza Fereltc 2002 r]ecemberében tijpesti otthonóban,
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SnremoN Leros

Háborús emlék

1944 telén szénhiány miatt
téli sziinet volt az iskolá-
ban. Hogy elfoglaljam ma-
gam, édesanyám a Fonciere
biztosító társaságnáI h"ly.-

zett e| mint szünidei tanuló diákot' Az iroda
a Mádi Lajos utca 2.-ben volt. Az orosz csa-
patok a fóti dombokról lőtték a várost, a fét-
fiakat összeszedték, és Rákospalota határába
vitték árokásásra. Amilyen szerencsétlen vol-
tam, egyik délben a Kis-pék előtt (a Lőrinc
utca, István út, Mádi Lajos utca háromszögé-
ben), a postával szemben áÍttam, amikor
megjelent néhány fiatalember puskával a há-
tán. Piros-fehér-zöld karsza|ag díszelgett a
kabátjukon. ,,KIS KASOK'' voltak' azaz a|á-
segítő karhatalmi zász|őa|j tagsai. Azonnal el-
kaptak, teherautóra raktak, hogy árokásásra
nag'yon jó leszek. A rákospalotai régi Fóti út-
ra vittek. A többiekkel együtt engem is leza-
vartak az autótóI, és gyalog menetelésben
kellett a célpontot elérnünk. A tömeg rende.
zetlenül vonult, én az út melletti árokban
egJnnagam haladtam. Közben az orczágűton
a földművesek nagy szekerekkel hozták a be-
takarított terményt. Jól ismertem ezt a he-
lyet, tudtam, hogy itt. az országúton a villa-
mos nag.y kanyart ír le, mert a református
templom előtt vissza kell térjen a végállomás-
ra. A szíík falusi utcákon a jfumíí' szinte lépés-

ben teszi rrreg aZ utat. Észrevettem' hogy a
magasba rakott parasztszekerek fedeznek, így
megfordultam, és a nag.yon lassú 55-ös vil-
lamos nyitott pótkocsijára felugrottam. Az
Erzsébet utcai megáIIóíg :utaztam) majd
onnan hazasétáItam. Miután hazaértem,
édesanyám siírű könnycseppek közepette
rögtön áwitt a Deák utcai sarokra, Manfréd
Cecil tanárnő sváici védett házába. Ez a ház
fold alatti folyosós pincerendszerrel rendel-
kezeLt. A Deák utcai pincéből titkos ajtő ny|t
a Thököly utca 3' száműházpincéjébe, on-
nan a Faggyas doktor úrék pincéjén ke-
resztiil a Horthy Miklós úton lakó Almásiék
pincéjébe. !

tJjjáépítés 1 9 4 5 taaaszdn

Felhívás
Keressük Újp.'t régi emlé-
keit: visszaem1ékezéseket,
régi fényképeket, képesla-
pokat, dokumentumokat és
minden olyan személyes

emléket, amelyek városrészünk múltjához kö-
tődnek. Amennyiben on szívesen mesél csa-
ládja, munkahelye történetéről, kérjük, je-
WeZZe fel emlékeit, vagy je|ezzen szerkesz-

Leaelesládtínkből

tőségünknek, és rö gzítjük visszae m|ékezését'
A rendelkezésünkre bocsátott anyagot az Uj.
pesti Helytörténeti Gyííjteményben (1043
Budapest, Berda József u. 48') helyezzük el. *

*Ebben a rovatunkban folyamatosan közöljük
olvasóink leveleit, szükség szerint szerkesztett formában,
eset'|eg rövidíwe'
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Könywek ÚjpestrőI

Az elmúlt hóna-
pokban készült el
Kriska György-
N{aklári Jenóné_
Scheuer Zsuzsan-
na: Gyertek ve-
lünk erdei iskolá-
bal című pedagó-
giai segédlete. A
könyw a Farkas-er-
dő laná|ta termé-
sZeteS környezet

lehetőségeit felhasználva új, érdekes tanulási
lehetőséget kínál a környezeti nevelés terüle.
tén' A kötet elején rövid áttekintést olvasha-
tunk az erdei iskola peclagógiai történetéről,
típusairól; a szerzők ugyanakkor tanácsokkal
szolgálnak az ismer etátadás techn ikáját, szak-
mai megoldásait illetően' Biológus, erdész, ma-
darász és sportszakember foglalkozik a szabad-
téren megfigyelendőkkel és a mozgási lehető-
ségekkel. A kiadvány számítógépes feldolgozá-
sához flopy is beszerezhető. A Gyertek velünk
erdei iskolábal című könyv megjelentetését Uj-
pest onkormányzata és a Pro Renovanda Cul-
tura Hungariae Napíw án7r támo gatta.

A kiadvány megvásárolható a Fővárosi Pe-
dagógrai Intézet köry'vesboltjában és a Karinthy
Frigyes Altalános Művelődési Központban.

gp"'t történetét
sokan, sokféle meg-
közelítésben meg-
írták. Kocsis Tibor
kötete sajátos kísér-
let a múlt {eltárásá-
ra. Egészen új mó-
don, a lilák labda-
nrgó-történetén ke-
resztiil juthatunk el
komoly történelmi
ismeretekig. A mű

felépítése hagyományos, kronologikus alapokon
nyrrgszik. A szerző részletesen felsorolja ?z Ur
pesti Torna Egylet, Ujpest FC és az Lljpesti
Dőzsa neves személyiségeit; évek szerint a mér-
kőzésekidejét, helyet, a csapatok összeállítását, a
játéWezetőket, a nézők számát, a gólokat és a
góllövőket, aféIidő állását és a gólok idejét.

A kön1w történelmi bevezető sorai be-
mutatják, hogy Qpest városvezetői számára a
Sport éS a Labdarugás minden időben a szív-
ügyek közé tartozott. 1885-tőI kezdődően, az
egyes évek eseményeit, társadalmi-politikai vál-
tozásait rör'.id bevezetőben idézi fe| a szerző,

A könyvet statisztikai ősszeállítás, szá-
mos táblázat és korabeli fotók teszik még szem.
léletesebbé. A kötetet a lilák nemzetközi mér-
kőzéseínek rövid ismertetése zárja'

A Veronica Kft. által kiadott köny ter-
jesztése postai úton történik. Ujpesti lakosok-
nak a kiadó házhoz szá|Iítja a kötetet, amely
megrendelh ető a a640-464-0587 -es, valamint
a 06.27 -312-325-os telefonszámon. Az érdek-
|ődők mindkét könwet megtekinth etlk az Ú j-
pesti Hel}történeti Gfíjteményben (Bp. Nr.'
BerdaJózsef u.48.).

Helyttirténeti vetélkedő
Az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány kuratóriu-
ma Szeptember 2.án megtartotta soron kö-
vetkező ülését. A kurátorok döntöttek a 2003,
évi heli.történeti r'etélkedő meghirdetéséről. A
felhívásra 12 áItalános iskolai csapat jelent-
kezett. Avetélkedőre 2003. április 11-én kerül
sOÍ azQpesti G).ermek- es Ifiusági Házban.

Ujpgsti akadémikusok emlékére
Az Ujpesti Két Tanítási Nvelvű Műszaki Szak-
középiskola és Gimnázium kerületi vetélkedőt
hirdetett az újpesti akadémikusok emlékére. A
kozépiskolások november 13-án adtak számot
tudásukról. Az e|ső és a harmadik helyen a
Kön1ves l(álmán Gimnázium csapatai végez-
tek; második aházigazda iskola csapata lett.

Százéves iskolák
E,mléktábla kerül a Bródy Imre Gimnáziw
{alára. Az iskola épületét 100, éve, 1902-ben
építették. Az em1éktáblát az tJjpesti Hel1tor-
téneti N apín.ány állíttatja.

IJgyancsak centenáriumát ünnepli a
Langlet Valdemar Altalános és Felnőttképző
Iskola. Az évforduló alkalmából emléktáblát
helyeztek el az épület folyosóján.*

*Decemberi számunk 7., 5., 6., 7., I0., l1., 75., 77.,,23. és
3 1 . oldalán láth atő fotókat és dokumennrmokat az Qpesri
Hel1történeti Gy'ííjtemény bocsátotta rendelkezésünkre.
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