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,,A kicsi szép,, _ gondolta
Ludwig H. Endre, a több-
szörös városi képviselő egy
délelőttön. ,,A kicsi szép,, _

n}rugtatgatta magát, mert rápillantott a
Pesti Magyar Kereskedeimi Bank három-
szintes épületére.

Ludwig ilr, az Ujpesti Kereskedők
Társulatának alapítőja és örökös tisztelet-
beli elnöke az Atpád ilt észaLá oldalán á||-
dogált, pár sarokra a Dunától. Nézte a
bankot, furkészte a járóke|őket, majd balra
fordította feiét, és a földszintes házat, ben-
ne Bernstein Mór izletét és mellette ,, aka-
pu túlsó oldalán, saját kereskedését kezdte

figyelni. Az első fővárosi nívőjű divattiz-
letet {Jjpesten.

Ludwig úr, a Nemzeti Demokrata
Párt alelnöke komolyan hitte, hogy a kicsi
szép, hogy az ember az uz|eti világban is
mindennek a mértéke. Ezértharcolta kiaz'
üzletekben dolgozók: az alkalmazottak
érdekében, hosy a boltok a városban ne
éjje| tizkor zárjanak, hanem két őrávaI
korábban.

Ludwig Endre elmúlt negyvenéves,
amikor bevonult; az e|ső világháboruban
30 hónapon át volt katona. Hatvankilenc
óves volt, amikor munkaszolgálatra hur-
colták és megölték. ! Sipos Balózs



onképzés és segé|yezés volt a cél...

,'Nltég alig száradt meg a tinta
azon a bizonyíwányon, mit
1877 . éw július hó |6-6,'n a 4,
elemi osztályból állítottak ki
résztinkre, mi már .uryanazofi

hónap 29-én, Friedmann Miklós szűk szobájá-
ban 18-an összeszorulva hallgatjuk szellemi ve-

"é'.iq! 
Szterényi József biztatő, bátorító szavát'

[...] onképzés és segélyezés volt a cél, amelyre
minket lelkesített, s nemes lelkének ereje úgy el-
ragadott mindnyájunkataz ő szebb világába, hogy
nagy örömmel azonnal teljesítettiik kívánságát és
megalapítotnrk körtinket, és hogy mily erős alap-
ra is fektettÍik azt' megmutattá aZ a jövő, amit 50
éves pályánkon átfutottrrnk. Megalaku|t tehát az
Ujpesti onképzőkör I877, július 29-én." [.'']

,,A megalakulás után rövid időre a Kör
műkedvelői előadással egybekötött táncmulatsá-
got rendezett., eg5rtészt, hogy a kulturának szol-
gáljon, másrészt pedig, hogy annak jövedelmé-
bő| szegény tanulókat segé|yezzen' végul pedig,
hogy könpt árát gyar apítsa,

Merész v á||a|kozásnak |átszott, de fénye-
sen sikerült. Moliöre ''Botcsinálta Doktor.. víg-
játékát adtuk, az a|á<or ezen cé|ra egyedül meg-
felelő helyiségben, a ''Széchényi kávéház., nagy-
termében. Az e|őaáás után, amint a fiiggöny le-
gördüIt, megszólalt az ujpesti cigányok táncze-
néje és a sok gyermek, fiúk és leányok szüleikkel
és a többi vendéggel együtt kivilágos kivirradtig
ropogtatták a csárdást, lejtették a keringőt, nem
is árult ám ott petrezselymet egyetlen egy hölgy
sem. Ez az e|ső erkölcsi fényes siker vetette meg a
Kör mulatságainak éltizedes jó hírnevét is.'' [...]

,,Az |896. évi március hó 10-én megtar-
tott választrnányi ülésen [..,]határozruk el a Kör
házának építését. t...] E korszakot az anyagiság,
az ónzés korszakának béIyegz1k á|ta|ában, de ez
az épi|et, melynek termében ma díszközg5,íilé-
sünke.t tartjuk, kiáltó ellentéte e téves hiedelem-
nek. onzeden lelkesedéssel járultak kortink de-
rék, buzgó tagjai önkéntes adományaikkal e kul-
turpalota felépítéséhe Z." |".,,]

,,Az egész város kulturális életére kiható
és a város szellemi fejlődésének mega|apozására
döntő tényező volt a Kör részéről a gimnázilm
létesítése cé|jábó| évek óta kihildött bizottság
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megvá|asztása is [...] Ez a bizottság gyűjtötte
össze a gimnázium létesítésének szükségességét
bizonytő adatokat, munkásságával állandóan fo-
kozta a gimnázium megvalósítás fua irány,lló moz-
galmat és végiil ezenbizodság kitartó munkájának
eredménye vo|t az, hogy az 1905-ó-iki iskolai
tanévben megnyílt a községt gimnázium.'' [. . .]

,,A. Kör irodalmi bizottsága az ujpesti mű-
vészgárda bevonásával az |900. évben a Kör ösz-
szes helyiségeiben műkiállítást rendezett, mely-
nek sikere az igazi művészet iránti lelkesedés
Iángra lobbantásával rendkívül nagy hatást gya-
korolt e városban' Ujpest vagyonos polgárainak
lakásaiban akkor ugyanis legtöbbnyire értéktelen
képek és míitfugyak voltak felhalmozva. A mű-
tárlat megrryitását ünnepélyes keretek között
eszközöltiik és arca HockJános Vóbányai plébá-
nost is kihír,tuk, ki lángoló lelkesedéssel és párat-
lan saónoki ihletettséggel olyan határta|an szere-
tetet ébresztett fel a nagyszáműhallgatóságban a
m(tvészet iránt, hogy már másnap az ujpesti la-
kásokból repültek |a az értéktelen képek és szob-
rok, hogy azok he|yét a kiállítás értékes miívei
fog|a\ják el, és Ujpesten még ma is létező igen
sok nagyértékű míígyüjtemény a|apját ez a|<tá|-
lítás vetette meg.'' [...]

,,Az irodalom és a míivészetek szolgálata
mellett a szegény tanulók á||andő segélyezésére
is sokszor anyags erején felül áldozott a Kör új
otthonának megépítése óta, nem kis gondot és
munkát okozva ezzel annak a bizottságnak, me-
lyet e célra évrő|-éwe megváIasztott." [...]

,,Bár nem az énhivatásom a jelen ismer-
tetése _ annyit azonban mégis meg kell állapíta-
nom, hogy a Kör jelenlegi elnökeinek, valamint
a hivatásuk magaslatán á||ó egész tisztikarnak és
a tagtársak ewetértő üdvös munkásságának gyü-
mölcse az ''Ujpesti Közművelódési Kör<< min-
den irányban való eredményes haladása, amire
ma többszörösen is szükség van, mint volt vala-
ha, mert minden önfe|áId,oző tevékenység ahaza
o|tfuát építi fel ttfa, amit ádáz kezek átkos
módon döntöttek romba.'' [...] (Részletek dr.
Ugró Gyu|ának 1927. december Í8-án, az
Ujpesti Kőzmíive|ődési Kör fennállásának 50.
édordulóján tartott ünnepi előadásából.) tr
(ossze dllította d,r. Kőrös Andrós)
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Dn. KŐnos AxpnÁs

A közmíívelődés civil szelvezetei Ujpesten

Ujpest kulturális életének tör-
ténete egyidős a település tör-
ténetével. A helység művelő-
déstörténetének legfontosabb
tészét a közmíívelődés civil

szewezetei jelentik' Ezek a tobbnyire diáktár-
sakból, barátokból' ismerősökből verbuváló-
dott kózösségek- amelyek a szellemi-művésze-
ti értékek közkinccsé tételére alakultak _kez-
denől jelen vannak a település történetében.
Az újpesti polgárok önmíívelési igénye _ a saját
maguk által megteremtett közösségi keretek
között - végigkíséri az elmúlt másfél századot,

lr |9. százxd végétő| a második világháborírig
A 1'9, század közepén a sofra alakuló felekezeti
és kózségi iskolák működése termékeny talajt
biztosított az őnképzést és a művelődést szol-
gáló közösségek létrehozására. Nem véletlen -
ma bármilyen hihetetlennek tűnik is _, hogy az
első közművelődési kort 12-15 éves diákok ala-
pították. Az L877. jű|ius 29-én megalakult Uj-
pesti onképző K& elsősorban a diákok saját
irodalmi műveinek előadásfua, megvitatására
ésbítá|atára adott lehetőséget. A kör első elnö-
ke az egy|etalapítás legfőbb szőszó|őja, a diá-
kok szellemi vezéte, Szterényi Jőzsef volt. Az
alapítók között találjuk IJgró Gyulát, Ujpest
későbbi polgármesterét, aki az önképző kör al-
könyvtárnoka lett.

A tagok kezdetben az !,rpád út egyik
földszintes házában, az alelnöknek választott
Friedmann Miklós szobájában gyííltek össze.
Később az összejöveteleket iskolai tantermek-
ben, kezdetben az Attila utcai elemi iskolában,
majd a Beniczky és aJózsef utca sarkán Lévő iz-
raelita iskola egyik helyiségében, végül a jelen-
legi Katolikus Kör helyen á1ló Templom téri
elemi iskolában tartották.

Az önképző kor hét pontból á||ő szabá|y-
zatot alkotott, és három tudományos (nyelvé-
szeti-történelmi, természettudománp, keres-
kedelmi) szakosztáLyra oszlott, amelyeknek
é|én egy-egy elnök és titkár állott. Az üléseken
a tagok sa1át do|gozataikat olvasták fe|, szava|-

tak, színdarabokat adtak e|ő, és é|őszőva|vagy
írásb an bír álták e gym ás műveit v agy eIő adását.
Nagy tekintélynek örvendett az áIlandő bíráIő.
bizottság, amely azokban az esetekben döntött,
amikor az írő ésa kritikus, avaw az e|őadő és a
bírá|ó ellentétbe keveredtek a míí irodalmi ér-
téke vagy az előadás minősége felett.

A körnek az önképzés mellett kezdettől
fogva lényeges tevékenysége volt a diákok se-
gé|yezése, amelyre a három-négy havonta ren-
dezett sikeres színieIőadások bevételéből nyílt
lehetőség. Az önképző kör - a tagokanyag; á|-
dozatváL|alásáva| - egyÍe warupodó könyvtárat
is fenntartott. Idővel az őnképző kor felnőttebb
tagjaibarátaikkal Társalgó Kör néven új egye-
siiletet alapítottak, amely főleg hangversenyek
rendezésével vívott ki sikereket. 1887 szeptem-
berétő| azonban a két teswéregyesület - Ugró
Gyula javas|atára - Ujpesti Közművelődési
Kör néven egytitt miíködött tovább. Székhelye
a Társalgó Kör helyisége lett, az Arpád út 1.
szám alattiházban.

Az egyesülés jelentősen kiszélesítette a
szetu ezet lehetőségeit korábbi célkitíízései (ön-

képzés, segélyezés, köny'vtár) megvalósításá-
ban, másrészt ennek eredményeként a tekinté-
lye is egyre emelkedett. Már nemcsakaz önmíi'-
velés és a kultúra terjesztése, hanem a község
szellemi, sőt gazdasági ügyei is szerepeltek az
tilések napirendjén, mint UgTó Gyula írja: ,,a
község rohamos fejlődésének minden fontosabb
ügye a körben döntetett el''. A kór t897-tő|
Társadalmi lapok címmel folyóiratot adott ki,
maid tagjai áIdozawá||a|ásáva|, adományok és
kölcsönök révén 1 899-re felépíttette önálló ott-
honát a mai Á,rpád űt66. szám alatt. (r{apjaink-
ban ez az épi|et az Ujpesti Polgár Centrum.) A
kör századunk első felében aktívan Vett réSzt
qp"'t szeliemi és kozéletéb en, így _ az koda-
lom szolgálata és aszegény tanulók állandó se-
gé|yezése mellett _ a gtrmnázium alapításában,
míítárlatok szervezésében' AZ íi otthon
lehetőséget teremtett a szőtakozásra is: heten-
ként társas összejöveteleknek, táncestélyeknek
adott helyet. Nem maradtak el természetesen a
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tudományos és közérdekíí előadások sem, ame-
lyek továbbra is a kör legnépszeríibb rendezvé-
nyeikozétartoztak,Eztawrágzókorszakotcsak
átmenetíleg szakítofta me1 aZ első világháboru
és a Tanácskö zt*saság időszaka, így akar 1927 -
ben még bizakodóan iinnepelhette öwenéves
f enná||ásánakévforduió ját.1940-benazonban_
a második zsidótörvény árnyékában _ er,ószak_
kal oszlatrák fel arrnak azűjpestl po|gárságnakaz
egyestiletét, amelynek túlnyomó többsége min-
dig a vallási, i|ágnézeu tiirelmet hirdette.

Kísérletek 195ó után
A második világháború, a nyi-
lasuralom, majd a Rákosi-féle
kommunista diktatúra idején
szó sem lehetett Ujpesten
semmiféle alulról szeweződő.

civil kulturális közösség |étrehozásárőL. Az
195ó-os forradalmat követő meEtorlás der-
medt évei után azonban néhány tóttrekész di-
ákban - akik a Kön.y'ves Ká|mán Gimnázium
harmadik-negyedik osztályosaiként éIték át a
forradalmi eseményeket - ismét fölvetődött a
szellemi közösségteremtés gondolata. Az
értelmiségi lét meghatározó eleme a komoly,
érve|ő beszélgetés. A beszéd igénye a lassan

konszolidálódó rendszerben, az l960-as évek
elején ismét összehozta az akkor frissen diplo-
mázott e gytori gimna zis tat át sakat.

Abban az időben társasági összejövetelek
szewezése természetesen nem történhetett hi.
vatalos (párt)jóváhagyás nélkiil. L962 őszén _ az
1957_ben együtt érettségiző - Sipos Lajos és So-
mos András felkeresték az ald<oi keríileti oárt-
titkárt, és bejelentették, hogy többedmagukkal
értelmiségi klubot szerebrének',"*e,'i,,,É,-
telmiségi klubot munkáskerületben?'' _ hűztá
fel a szemöldokét a munkásönképzés történeté-
ben valószínííleg kevéssé járas hölgy, ám nem
mondott kategorikusan nemet a gondolatra, és a
későbbiekben is megtűrte a klub |étezését. A
Hazafras Népfront w. kertileti bizottságának
akkori elnöke viszont kifejezetten támogatta az
ödetet, és így alakult meg a Fiatal Ertelmiségiek
Klubja mint szellemi közösség a Házafias Nép-
&ont égisze alatt. Mííködési helye az abban az
időben Ságvári Endréről elnevezett (Arpád út
66. szám alatti) művelődési házbanvolt, amely-
nek vezető1e szintén párdogolta a megalakulást.

A klub rendezvényeit be kellett építeni a
mÍívelődési ház munkatervébe, amelyet a kerü-
Ieú párrbizottság propaganda- és míívelődés-
igyt osztá|ya engedélyezett. Ez a feladat a Ság-

A Rákőczi Ferenc jótékonv célú asztaltórsasóg bd|,ja az 1920.as nek uégén (A fató a KizruííueJődesi Kir színhdzterwében készült.)
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vári Endre Művelődési Ház művészeti előadó-
jára, Sedivi Lilla klubtagra hárult, aki a kerületi
tanács népművelési osztáIyán is dolgozott. Az
osztály vezetője felügyelte a kerület kulturális
rendezvényeit, az ő jíváhagyátsa nélkiil nem va-
lósulhatott volna meg semmilyen plogram.

A Fiatal Ertelmiségiek Klubjához a vo|t
Könyves Kálmán-os diákok mellett e$'Te töb-
ben csadakoztak: pedagógusok, orvosok, jogá-

szok, frissen diplomázott vagy még diploma
eIőtt áILő fiatalok. A klub nem volt zárt, tagsu
hívták barátaikat, ismerőseiket, akik köziil sokan
áIlandó r észw ev ői lettek a találkozásokn ak. Igy

ffit össze kb. 70-80 (ó, aktkköziil legalább öt-
venen mindig jelen voltak az esteken. A klub
kéthetente tartotta összejöveteleit, amelyekre
változatos programokat szeweztek. Az egykori
klubtagok visszaemlékezései szerint az |960-as
években étdeláeszítő előadások hangzottak el a
míiv észetpszi choló giáról, a fi lm más odik vil á g-
háboru utáni európai történetérő|,uítő szemé-
Iy.tségérő| és a társadalommal fennálló kapcsola-
táró|, az ártatlanság vélelméről. Emlékezetesek
voItak azorsós magnetofonnal tartott j azzbemu-
tatók, valamint a Berda-estek, amelyeket nagy
vacsorák követtek. A klub összejövetelein azon-
ban nemcsak előadások, viták kaptak helyet, ha-
nem a szórakozás is: rendszeres asztalifoci-csa-
ták színesítették az együtt töItött időt.

Az l960-as évek második fe-
|étőI egy fiatalabb generáció
is feltűnt a klubtagok sorában.
A klub tudatosan szewezte a fr-
atalokat: Sedivi Lilla rendsze-

resen járta az újpesti kozépiskolákat, toborozta
az érde|áődő diákokat, meghívókat ktildott ré-
szükre. A gimnazisták egy csoportja azelőtt
rendre összegyűlt, mintegy kis klubként, az Ar-
pád rit 66,-ta| szemben lévő Hófehérke presz-
szóban, ahol egy-egy Bambi mellett cseréltek
eszmét a világ dolgairól. Többen innen ,,pár-
toltak át'' a klubba. A klub tevékenysége nem-
csak előadóestek szervezésére terjedt ki, hanem
a művelődési házban lévő kiállítóteremben
képzőmíív észea tár|atok me grendezésére is.

Egy ,,megtíírt'' értelmiségl klub az 1960-
as években nem létezhetetr anélhil, hogy vala-
mennyi rezdülését ne figyelték volna. Az e|ő-
adók személye és a vá|aszton - többségükben
,,kényes'' - témák miatt a keriileti állami és párt-
vezetőkben kísértett a félelem, nelrogy a társa-
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ság egy újabb ,,Petőfi-körré'' vá|jék. Amikor a
klubtagok az e|őadőként meghívott egyik veze-
tőt jó| cé|zoLt., aktuális politikai kérdésekkel
za|datták,maguk is tartottak attól, hogy a ,,hűzd
meg, ereszd meg'' politikája szellemében más-
nap tobbtiket elviszik. Ez nem következett be,
de a párt ún. ,,téglákkal'' (beépített emberekkel)
gondoskodott arról, hogy a klubban történtek-
iől azonna|' ,,forródróton'' értesüljön. A klub
persze ,,CSak', annyiban volt ellenzéki, amennyi-
L"'' *"g" a gondolkodás abban a korban ellen-
zékinek számított.

Az 1970-es évek elejére a klub aIapító
ta$ai középkoruakká vá|tak, egzisztenciájuk,,
családjuk vált elsődlegesen fontossá számukra.
Többán eköltöztek Újpestről, és az utódok
nem töíődtek annyit az tánpőfJás biztosításá-
val sem. A,,puha diktatúra'' időszakában a koz-
életi kérdések iránti érdeklődés is lanyhult.
Ezért lelkes szewezők, aktív tagok és progra-
mok hiányában a klub elsorvadt.

I97 9 /$O-ban újabb kísérletek történtek
a klubélet felélesztésére. Somos András Köz-
életi Klub néven megpróbálta ú1jászervezni az
újpesti értelmiségi esteket, tartós érdeklődést
azonban ez a kezdemértyezés nem váltott ki.

Jóval nagyobb sikere volt Bartos Tibor és
Győrf{' Miklós (később a Maryar -| e|evíziő ri-
portere) Irodalmi Kávé|tázának, amely kb. 3-4
évis mííködöttaz l980-as évek első felében, és a
Fiaial Értelmiségiek Klubjához hasonlóan nem
volt zártköríí, összeiövetelein bárki részt vehe-
tett. Egészen pontosan senki nem tudja, hogy
néhány év után az érdektelenség vagv a hatalom

,,diszkrét Íojtogatása,, miatt szűnt-e meg.
Az l960.as és az I980-as éveknek az ér-

telmisé gi leve gő fenntartására irányrrló kísérle-
tei Új pesten mai szempo ntbő| azért j elentősek,
mert megőrizték az igényt és a példát a hason-
ló szellemis é#, ^ pártoktól és a mindennapi
politikától fiiggetlen civil szervezkedésekre az
1980-as évek végére, amikor az tljraszewezés _

minden eddiginél nagyobb támogatottsággal és
sikerrel - megkezdődhetett. Azok, akik a nehe-
zebb időkben is mertek szippantani a szabad le-
vegőbőI,ismét színre léphettek. Az ő tevékeny-
ségük eredménye, hogy i988. december 2-án
mágalakult az UjpestíE.rtelmiségi Klub, amely
I99 6 szeptemberétől szellemi jo ge|ődjének, az
Újpesti Közművelődési Körnek nevét felvéve
immár 15 éve sikeresen működik' tr
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Dn. Serret JÁNos
Fényes Elek

1807. július 7-én, a Bihar
vármegyei Csokaj faluban
született Fényes Elek geog-
ráfus, statisztikus' az MTA
Ievelező, majd rendes tagja,

aki életének utolsó éveit Ujpesten töltötte, és
itt is tért örök nyugalomra 187ó. július 23-
án. Apja csokaji Fényes Antal közbirtokos,
anyjaMfuiássy Eva volt.

Fényes Elek tudás fuántt vág5ra mát
gyermekkorában megmutatkozott, amikor is
az apja által megrendelt irodalmi műveket
bújta. Elemi iskoláját és a g1mnáziumot Deb-
recenben, bölcsészeti strídiumait Nagyvára-
don, jogi tanulmányait Pozsonyban folytatta.
Jogi tanulm ányai után ugyanitt gyakornokos-
kodott, ahol beleszeretett a szá||ást adó Eise-
le tiszttartó asszony Zsófia |ányába, akit ké-
sőbb feleségtil vett. Apja 183l-ben bekövet-
kezett halá|aután örökségének zá|ogba adásá-
va|pénzbezjutott, és a Pozsonyvármegyei Sá-
rosfán bérelt birtokon gazdáIkodőti. Á-
órdeklődése a statisztikai adatgfi)tésre irá-
nyult, és a gazdaságát e|hanyaqolta.

Első munkájának nyomdába adását
követően felszámolta a sárosfai birtokát, mi-
után 1835-ben Pestre, a reformkor egyik leg-
fontosabb helyszínére érkezett.,,Reform volt
a je|szó, haladás a zász|ó, amely kciré legjob-
baink sorakoztak',. Ez a légkör volt hatássai
Fényes Elekre is, amikor a maga eszközeivel
szerette volna a haladást elősegíteni. Ehhez
hozzájárult az a felismerés, hogy az ország
akkori helyzetérő| senkinek nem volt átfogó
kézikönyve, adattára. Mindenki, aH az
adminisztrációban dolgozott, a maga megyé-
jérő| bírt részletes tudással, míg a szomszé-
dos várme gy ér ő| a|ig rendelkezett ismere ttel.
Ezt a hiány je|ezte Komárom vármegye leítá-
sa címíí munkájának e|őszavában: ,,Es mi-
dőn mindezen előszámIáIt tárgyakat őszintén
meg akarnánk indítani, megdöbbenve vettiik
észte, hogy legjobb szándékkal is keveset te-
hetiink, mert nem ismerjük hazánkat, ada-
taink, melyek biztos vezérfonalul szolgál-

Kiizlemények

hatnának, csonkák vagy épen teljességgel
nincsenek."

Fényes Elek nagy szorgalommal, ,,1e
nem győzhető szívősággal'' nekilátott a hiány
pótlásának. Legelső nagy műve a hatkötetes
Magyat országnak, s a hozzá kapcsolt tarto-
mányoknak mostani áI|apotja, statistikai és
geographiai tekintetben címíi' 183ó-40 kö-
zött, Pesten megjelent munkája volt. Munká-
j áb an, ; észreh a j 1 atlans á g,' v ezét elte, am ellye l
el szerette volna érni, hogy az országot ú,g1r
fesse le, 'mint az va|ődilag áll, nem pedig,
mint állani kellene''. Kjtíizőtt cé|jait elérte, és
az ország kőzigazgatási egységeit ma is fel-
használható módon írta le az arszág kerüle-
téről kiindulva a legkisebb településig. A je-
lentős művet siker koronázta. és az aWori
Magyat Tudós Társaság |evelező taggá vá-
|asztotta, munkáját jutalommal díjazta. Az e|-
ső nagy művet g.yorsan követte a második, a
Magyarország statistikáj a címíi munka.

Fényes Ele h, Magarország településeinek leírója
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Mindezenközben Szerepet
váilalt a közéletben is. 1843-
ban az országos Mag,var
Gazdasági Egyesület elő-
ad6vá váIasztotta, ahol

1844_49 között a Mezei naptárt is szerkesz-
tette. ,,Itt ismerkedett nqeg Fényes az ország
legkiválóbb férfiaiva|, itt tanulta gyakorlati-
lag megismerni a társulásban rejLő etőt, me-
|yet ezttán áwitt az irodalmi, majá az abból
keletkezett pesti, utóbb ellenzéki és radikális
körbe, mel}rrek elnöke ya|a',, Mindezek mel-
lett szerepet vállalt az iparegyesületben és a
védegyletben, továbbá sikertelen kísérletet
tett aZ országgy6|ésiképvise1ő-választásban.
I84748-ban a Magyar Iparegyesület heti-
|apját szerkesztette. Ezen időszakban több
cikke is megjelent. Közben, 1'846-ban, nagy
beteg volt. Hónapokig a kor egyik súlyos
betegsége, a cstr;i uralkodott eI rajta, aminek
később ha|á|átg tartó nyakmerevség lett a kö-
vetkezménye.

Lz l848-as első mawaÍ felelős kor-
mány beltigyminisztere érdemei és szakmai
felkészültsé ge alapján Fényes Eleket osztáLy-
tanácsossá nevezte ki, és megbízta az orszá-
gos Statisztikai Hivatal szervezésével, ve-
zetésével. Rövid hivatali ténykedését köve-
tően 1849-ben mint vészbírőság elnöke
tevékenykedett. ,,Szigorú jelleme mellett is
könyörületes vala és soha senkit halálra nem
íté|t.,, Mindez kevésnek bizonyult az eIvesz.
tett szabadsásharcot követően, amikor is

e|őszór Bihar vármegyében teswérénél
Csokajon, később Gödöllőn bujdosott
F{aynau haragja elő|, ma)d önként jelent-

kezett. A büntetést Ga|gőczy barátja és
munkatársa segítségével megúszta. Az új kö-
riilmények között ismét naw szorgalommal
látott neki a munkának, és 1851-ben egy
újabb jelentős míivét adták ki, Magyarország
geographiai szőtárát. A tobb kiadásban és

reprint vá|tozatban is megjelent mű a mai
napig forrásul szolgálhat a történelem és a
fóldrajztudomány művelőinek. Talán csak
Erdély helységnévtárhiánya csökkentette a
munka érdemét. Egy kis |<ttérő után (A török
birodalom |eírása,1854) újabb jelentős al-
kotása, Az alsztriai birodalom statistikája és
főI&ajzi |eírása bizonyította tehetségét.
1857-ben az E|ső Magyat Aitalános Bizto-
sító Társaság életbiztosítási igyosztá|yá-
nak főnoke lett. Kidolgozta aZ élettartam és
a ha|áIozás v alőszínűs ég-táblázatait. A 1 8 ó0 -

as években a Sürgöny főmunkatársa, és a
Pesti Hirnök hasábjain ktizolt cikkeket.
Nyílt vitát folytatott Szemere Bertalannal,
amiben a korábbi belügyminiszter a kö-
vetkezőkkel minősítette Fényes írásit: ,,On
eW azon kevesek közi.il, kik nálunk angol
józanságga|, egyszedien érthetőleg, de min-

dig argumentatíve okoskodnak és írnak.'' Az
évttzed v égér e azonban Fényes EIek pá|yájá-
nak íve megtört.

1867 -ben, a \<legyezést követően nem
nyerte el a statisztikai hivatal vezetéSét, de a
miniszter jóindulatából tiszteletdíj címén
nyugdíjat és munkalehetőséget kapott. Elete
alkonyán még egy nagyobb megtázkődtatás
érte. Ugyanis a Tudományos Akadémia,
amely 1858-ban rendes tagjává választotta,
székfoglalójának elmaradása miatt 1 8ó7-ben
törölte tagjai sorából. Kapcsolata nem sza-
kadt meg a statisztikai hivatallal, ahol bevon-
ták a Helységnévtár készítésébe. ,

Elete utolsó időszakában lJjpesten, a
Tavasz utca 34.-ben lakott. Itt is halt meg
187ó. július 23-án, a nemzetközi statisztikai
kongresszus napjaiban. A Megyeri úti teme-
tőben a ravata|nál Keleti Káro|y méltatta
munkásságát.

A szegényen elhunyt Fényes Elek
temetési költségeit a statisztikai hivatal fi-
zette ki. !

Fenyes Elek-emléktóbla, mely a Tauasz utca 34. nómú hóz

faldról az Ujpesti Helytötténeti @íÍjterl.t.ényb e került
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Beniczl<yek Ujpesten

Az 1849-ben levert szabadság-
harc után az ősi nemes Beniczky
család sarjai, akiknek vagyonát
Beniczky Lajos szabadságharc-
beli szereplése miatt elkoboztá\

Ujpesten telepedtek |e. Az új községnek 1850-
ben még csak 673 lakosa volt. Itt élt haláláig Be-
niczky Atrila ( 1 809- 1 8ó 7) . J o got v égzen., 1829 és
1833 között nemesi testőrként szolgált. Ző|yom
vármegyében 1840-től tiszteletbeli szo|gabíró.
1848. okóber l4.étő| a Heves vármegyei lovas
nemzetőrség őr-nag5ra, november 28-átő| a gyön-
gyösi nemzetőrség parancsnoka volt a fegyverle-
tételig. Ujpesten h.'''yt el 18ó7. augusztus 31-én,
a helyi temetőben helyezték végső nyugalomra.

Húga, ,Kuliffay Edéné Beniczky Irma
(1828_Í902) Ujpesten lakott, irodalommal fog-
|a|kozott, regényeket, pedagógiai munkákat írt.
Ujpesten temették el'

Beniczky Lajos, mint teswérei, aZő|yom
vármegyei Micsinyén, 1813 májusában szü-
letett. A selmecbányai műszaki akadémián vég-
zett, I842*ben Ző|yom vármegye alispánjának
nevezték ki.

1848. május közepétő| a felvidéki bánya-
városok kormánybiztosaként működött. Július 6-
ától nemzetőr őrnagy volt, okóbertől Felső-Ma-
gyarcrszág teljhatalmú kormánybiztosa. onkén-
tes zász|őa|jat alakított, katonáit Beniczky-honvé-
deknek nevezték. Csapata Budatinnél megverte
Hurban szlovák szabadcsapatait, Losoncról kato-
náival kétezer osztrákot vert ki. 1849' április 21-
én alezredessé léptették elő. Júliusban Komá-
romban csatlakozott a feldunai hadsereghez. II.
és ltr. osztályri érdemjellel ttintették ki'

A feg1verletételután halá|ra, majd kegye-
lemből húszévi várfogságra íté|te az aradi had-
bíróság. 185ó végén szabadult ki amnesztiával
Kufsteinből. I863_I864-ben részt vett az Alrná-
sy-féle fiiggetlenségi szervezkedésben, ami miatt
újból halálra íté|ték, majd btintetését királyi ke-
gyelemből 20 év várfogságra enyhítették. 18ó7-
ben szabadult. A pesti honvédegylet elnökeként
élénk politikai tevékenységet fejtett ki. Beniczky
leleplezte a fiiggetlens ég mozga|om árulóit.

Kiizleruények

1868. július I6-ánvagy 17-én orgyilkos-
ság á|dozata lett. Egy levélben egy haldokló hon-
védtiszthez hír,ták. Beniczky elindult Budára, de
többé nem |átták.

qp..t j"gy,őj", Beniczky Antal sokáig
kerestette a holttestét, majd meg{enyegették' ha
nem akar ű,gy járni, mint Beniczlcy Lajos, hagy-
jon fel a keresésével. Szeptember 30-án Csepel
pargán ha|ászok talá|tak rá a holttestre. Nem
tudták, hogy a megtalálónak jutalom jár, értéke-
in megosztoztak, és eltemették. A hatóság erről
tudomást szeÍZett) exhumáltatta és azonosította a
holttestet, amelynek nyakán és kezein kötélszo-
rítások nyomai látszottak. Az elkövetők soha
nem kertiltekkézre.

qp.'t.'' temették e| az egykori a|ezre-
dest. Várady Gábor a sírnál így bűcsűzoct tőle:
,,Tárt könywként állott Beniczky Lajos élete
előttÍink, éppen úgy, mint zán,a|esz - ég tudja,
meddig _ haIá|a történetének dtka." Az rijpesti
temetőből hamvait a Kerepesi temetőbe he-
|yezték át (3 t/2-2-27 sírhely). tr

Beniczky Lajos sírja a Kossatb-mauzőleurn, kiizelében áll a
Kerepesi temetőben
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Közsé gház és iskola

Az újpesti közoktatás tör-
ténete egyidős a település-
sel. Az 1830-40-es évek-
ben az első betelepülők
gyerekeit még a községi

jegyző tanította. Az első iskola va|ószíníileg
a kozségházán míikőd'ött Ujpesten is, mint
mindenütt az országban. 1841. augusztus
I6-án a betelepültek vagy - ahogyan ma-
gukat nevezték_ a ),gvarmati lakosok,, á|Iást
foglaltak, miszerint Holló József addigi
tanítő és )egyző helyett, aki máshová köl-
tözött, új ,,keresztény,, tanítót kellene fo-
gadni. Lz űj tanító hasonló feladatokat
kapott, mint elődje. A községtőI nyen sza-
bad lakást és évenkénti 500 váltó forint fi-
zetést. Az első jegyző-tanító utóda Verni
Miháiy lett, őt Maszterla János követte.
1842_53 között pedig KiráIy Antal volt a
jegyző_tanító. A helybeli lakosok vá|aszt-
mányt hoztak létre, amely megváIasztotta a
tanítandó tantár gyakat, eldöntötte a tanítási
rendszert, és minden tanítást érintő dolog-
ban el;.árt és állást foglalt. A' vá|asztmány
tagsai lettek Szép Mihály dunakeszi pIé-
bános, Hutiray Sándor uradalmi igyész,
Lő-y Izsák bfuő, Mildenberger Márton,
Neuschloss Bernát és Farkas Iswán elöljá-
rok. ok gyakorlatilag a később törvényesen
létrehozott,,iskolaszék'' feladatait látták el.

1854-ben, amikor országosan is el-
vá|asztották egymástó| a jegyzői és a tanítői
hivatalt, Ujpesten is kiilönvált egymástól e
két feladat. A községbeÍ ezt ̂ z elváIasztást a
gyermeklétszám g.yors növekedése miatt
amú'gy is végre kellett volna hajtani.
Ugyanakkor bővíteni kellett a mai Arpád út
21.-ben, a községházán Iéttehozott iskola-
szobát is. A munkát Meixner Mihály újpesti
kőműves végezte el. 1870-ben a tanköteles
gyermekek száma már 540 volt.

1874-ben, adóbehajtási eljárás során
kialakult konfliktus következtében, a hely-
beliek egy része megtámadta és felgyújtotta
a községházát. Ezze| megsemmisültek az
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elsó községi elemi iskolára vonatkoző ada-
tok és dokumentumok is.

Lz első községháza felgyűitása és
lerombolása után fel kellett építeni a má-
sodik közs égházát. Ez az éptilet _ fe|té-
telezésem szerint _ az Lt:ila utcai iskola
helyén vagy annak közelében kellett álljon.
Ezen a területen 18ó9-ben a katolikus isko-
la és a községi iskola két-két tanteremmel
rendelkezett. 1 880-bat kőzg5űIési határo-
zat alapján négy, 1883-ban újabb hat tan-
terem épült itt. Ilyen építkezési titem mel-
lett semmi okunk nincs azt Íeltéte|ezni,
hogy a korábbi szokást feladták volna, amely
szerint az iskola és a szükséges községháza
egymás mellett építendő.

A 19. század legvégén a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium nagvszabású
iskolaépítési tervet fogadott el. Ehhez csat-
lakozott Ujpest nagyközség is. A képviselő-
testiilet 1900. februfu 3-án tartott ülésén öt
állami elemi iskola és az á||ami polgári fiú-
iskola számára hat ingyentelket adomá-
nyozott.

A ktilonboző telkeken épült új isko-
lákban nyolcvankét tanterem és körzeten-
ként hilön egyéb termek és lakások elké-
szítése is szerepelt a kincstár és a község ter-
veiben. Ezeket az ingatIanokat öwen év
leteltével, a megfelelő telekkonyvi betétek-
ben, kifejezetten iskola cé|jaira, örök hasz-
náIatra a kincstárnak átadták. A megvalósítás
során e helyektől alig történt eltérés. Ezekaz
épületek Ujpest legrégibb hivatalos épületei.
1891-ben nyíIt meg azErzsébet utcai iskola,
és 1901-ben és 1902-ben átadták az Attlla
utcai' a Lőtinc utcai, a Toldy utcai és Ferenc
Jőzsef (Széna) téri iskolákat.

1909-ben elhatátozták a Viola utcai
iskola építését, a munkálatok elkezdését
azonban csak 1 9 1 5 -ben engedélye zték. T ehát
hét új telek volt, de csak öt új iskola épült.

Uj p est na gyközsé g je gy zőkönyveiben
két telket rr.rint jövőben beszetzendőt emlí-
tettek. A Nyár és Virág utcák táján egy isko-
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la csak 1905-ben épült fel, ez azonban |ét-
számban és a tantermek számában is kisebb
volt, mint az eIőző|eg épített iskolák. Ez
va|ószíníi|eg csak felújított iskola volt. A
másik telket is később szeÍezte be a kép-
viselő-testtilet. Ezen a telken iskola nem
épült, ugyanis a Váci út és a Vörösmarty
ltca táján végril mozi létesüit, mint azt egy
későbbi jegyzőkönyvből megtudhatjuk.

A megépített négy elemi iskolában
összesen ó4 tanterem, a polgári fiúiskolában
18 tanterem létesült, azaz ósszesen 82 tan-
terem. Dr. Ugró Gyula Ujpest című mono-
gráftája szerint ez megfelel a tervezetteknek.
A tobbi tanterem csak további és későbbi
hozzáépítés és felújítás lehetett.

Az iskolák felsorolásában továbbá
szerepel még az Arpád úti fiú és leány ele-
mi, amely a|étszáma és tantermeinek száma
a|apján valószínűleg szintén csak felújított
iskola volt (5+4 tanterem). Ez a terület több
évtizede iskolai célokat szolgált, és itt volt a
községházais. Ez utóbbi keiiskola (Arpád és
Nyár, illewe Ykág utcai) már nincs felsoroi-
va azUjpest monográfiában az á||ami elemi
iskolák 1913 és 1930 közötti adatait tarta|-
mazó táb|ázatban. Feltételezhetően meg-
szűntek. Ebben az időben már mííködött a
Viola utcai iskola.

Foglaljuk össze az adato-
kat és az éweket:

I. Az első közsés-
ház az Arpád }lt 2I. sz{m
alatt volt. 2. Ujpest nagy-

község képviselő-testületének jegyzőkóny-
vei szerint feltételezhető,bogy az I874-ben
lerombolt épület heiyén építettek egy
másikat. Az Arpád úti iskola fel(ljításának
dátuma 1902. Ez az időpont nem mag.ya-
tázza meg, hogy a korábbi évtizedekben hol
végezték az fuányttó munkát Újp"'t veze-
tői. 3. Más adat a kozségházára vonatko-
zóan nincs. 4. Marad a fe|téte|ezhető mes-
oldás, amely szerint az Ltti|a utcai isko]a
épüIt a községháza helyére. Ez a lehetőség
egyéb korábbi újpesti adatokkal is egybevág.
Az elemi iskolai oktatásra vonatkozó koráb-
bi újpesti adatok a következők:

Lz iztae]rita nemzeti iskolának 1858-
ban három, 18ó7-ben négy tanterme volt,
négy tanítőval. Név szerint a fentiek mellé

került Schwartz Mór, majd Liszer Ignátz
tanító is. Ebben az isko|ában kézimunka-
tanítőnő is tanított.

L káposztásmegyeri pulsztán 1 8ó8-tó1
működött osztatlan és veg'yes elemi iskola.
Mindkettő a katolikus egyház irányítása aIá
tartozott, tehát a meg{eleiő iskolaszéknek
taÍtozott beszámoini.

1869-ben aközség és a katolikus egy-
ház egyaránt két-két tantermet épínetett az
Attila utcában |évő saját telkiikre. Ekkor
indították 

^az 
evangélikusok is felekezeti

iskoiájukat.
1883-ban a kőzség tulajdonát képező

további hat tanterem épült az Attila utcai
iskola részéte. (Ekkor már mind állami isko-
la volt.) I874_ben rombolták Ie a ftgt köz-
ségházát. A korabeli szokások szerinl az is-
kola és aközségháza eLd<or még egytitt épült
és működött. Mind ezek a|apján feltéte-
|ezhető, hogy itt működött, mííkódhetett a
községháza ts.

A harmadik községháza Íe|építését ő|
1895. január 28-án döntött az újpesti ön-
kormányzat. F;zt ,,az igényeknek és a község
páratlanul rohamos fejlődésének megfelelő''
épületet, a mai vátosházát 1900-ban építet-
ték fel. Ebben az épi|etben már ,,csak,, a
város ügyeit i|ntézték. Ű

Üi,r"p".'.ex11

A ,,régi,, községhdza Úip,'t,", az ÁrptÍd úton
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Az újpesti lóvasút, 5. tész
Utazás Pestre (1880.as évek)

Mindennapok - forgalomfejlesztési kísérletek
,,A lóvasuti kocsik belsejé-
ben _ olvasható Ugró Gyula
leírásában, aki Budapestre
járó gimnazistaként maga is
naponta vette igénybe ezt a

kozlekedési eszközt_ nem volt tilos a dohány-
zás s az atazó közönség a legkomiszabb pipa-
dohánytól kezdve a legktilonfélébb cigaretta
és szivar fiisttel úgy megtöltötte a levegőt,
hogy ép tiidejének és sas szemének kellett an-
nak lennie, ki azt kibirta s minthogy az utasok
sem az ajtót, sem az ab|akot a hidegben ki-
nyitni nem engedték, mi serdülő diák gyere-
kek ugyancsak megszenvedttik az i|yen utazá-
sokat a téli időkben. Mikor már a nikotin mér-
gezőhatását erősen éteztik,vaw a szemünket
a ftist marása teljesen elborította könnyel, úgy
segítettiink magunkon, hogy leugrottunk a
kocsiról s rögtönzött versenyt rendeztünk a
lóvonattal, ami annális inkább lehetséges volt,
mert kiilönösen a hazate\é fáradtan baktató
paripák nem valami nagy sebességge|igyekez-
tek előretörni. de nem is akartak túltenni se-
hogy sem rajtunk, ha mi ilyenkor magunk
mellett is hagynrk őket.

Nyáron aztán az emeletes kocsik tete-
jén, a kakasülőn, friss levegőt szívhatnrnk,
azonban ott meg végig kellett élveznünk a
palotai kofák nem éppen legépületesebb tár*
saigásait. [.'.]

Igen sok esetben az e|őadás után, mi-
dőn a Kálvin tétrőI jövő ujpesti kocsi sehol
még látható sem volt, kiilönösen akkor, ha
szép deríís nap volt, elindultunk gyalogosan
bazafe|é abban a reményben, hogy majd csak
utolér bennünket az az a|kaImatosság, amin
majd azltán a gyaloglást kipihenhetjnkhazá-
ig. Megsúghatom azt, hogy bizony legtöbb-
ször kiérttink mi Ujpestre anélktil, hogy a ló-
vasuti kocsi utolért volna bennünket, avagy
láthamrk volna mögöttiink annak csak a szinét
is.'' (Jjpesti Napló, 1934, jan. 6.)

- ? - a 2 N t M t u ^ q t z t12 utB"qsil

A lóvasút egyik nagy hátránya - mint
már említetttik - az eg,vvágányos kitérős rend-
szerben kereshető. A Kerepesi (Rákóczi)
űt_indóház o{y.'g"ti pályaudvar) közötti sza-
kaszt I 87 1, előtt kettős vágányűvá építették át,
majd idővel a Széna Qűlvin) tér és a mai As-
toria között is létesült második vágány, Szük-
ség is volt rájuk, hiszen egyre több irányban
szerv eztek új abb viszonylatokat, az újpesti ko-
csik száma is mindinkább emelkedett. 1871-
ben azindőház és Ujpest közöa hét közbenső
kitérőn át jutottak be a kocsik Pestre, a lóvas-
úti üzem szinte teljes időszaka a|att. fennállt e
rendszer. A vonal fej|esztéséte a Pesti Közúti
Vaspálya Társaság (PI{VT) többször is tett lé-
péseket; például kérelmezték a pesti tanács-
tól, hogy a mai Lehel tér és a Rákos-patak ko-
zött elhelyezkedő kitérőket összevonhassák
második sínpárrá.Aterveket 1873. május 9-én
egy e céIra összejött vegyes bizottság tárgyaI-
ta, az iljpesti vonalkitérők összekötési javasla-
tát elfogadta.YaLőszíníi, hogy ez csak kis rész-
ben vagy egyá|ta|án nem valósult meg. Ezen-
kívül még a '70-es évek második felében is
kért a PKVT hozzájániást e vasútvonal má-
sodtk vágányának megépítésére. (1878-ban a
pesti lóvasúti cég megvásárolta a budai vállala-
tlt, így neve is váItozott: ekkortól Budapesti
Közúti Vaspálya Társaságnak _ BKVT -
hívták.)

A pá|ya átépítése azonban legfeljebb a
kitérők me ghoss zabbításfu a terj edhetett ki, az
egyre rendszeresebben jelentkező helyi sajtó
is nemegyszer tárgya|ta e gondot. Az Ujpesti
Közlöny 1882. november 12-i számában o|-
vashatjuk, hog5r ,,az által, hogy a hét vá|tó
mindegyikénél rendesen várni keI|, az út kel-
letlen hosszú, rendesen öt negyed, de nem rit-
kán egy s fél órányi ideig tart, mi pedig igen
sok, tekinwén azon kortilményt, hogy más vi-
szonyok között ez az űt rövid háromnegyed
őra alattvolna megtehető''' A kortárs sajtóban
élesebb bírálatok is születtek: ,,A kocsiknak
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nevezett vízözőn e|őmbárkákban, s azok tete-
jén zsűfolva vannak az utasok, s így nem cso-
da, ha a végkimerülésben sinlő gebék csiga
lassúsággal vonják a szörnyííséges alkotmányt.
Szedik a tömérdek pénzt, de a kényelemről
nem gondoskodnak.'' (Ujpest és Vidéke' 188ó.
aug. 8.)

Az utasok
Most idézzük a kortárs szemtanút:

,,Legelső lóvonati publikum
[.'.] " 

palotai kofák, már az
időt iiletőleg; (leszámítva az
Ujpesten rekedt lumpokat).
A}i nem hiszi, kapaszkodjék

fel a legelőször induló kocsira, e zsebkiadású
>>központi tejcsarnokra.<. t...] ez a hajna|i
kocsi [...] a palotai tejes-n1rnphák és zöld-
séges-flórák |azáró|agos privilegiuma. i...]
Micsoda zsivaj, milyen |árma, milyen
nyelvelés! t...] A palotai kofák után követ-
keznek a gépolaj-illattal áthatott, vaw liszttel
impregnált munkás zubbonyok, lllető|eg az
azokba bújt munkások. [.'.] Az említett zub-
bonyon kívül térdig érő csizmák, rövid, vagy
hosszú száru káv éházi pipák [. . . ] irtózatos ko-
misz kapadohány, foghagyma és pálinka-illat-
keverék, zsebkendőbe kötött elemózsia, sze-
met kivágó pípafiist, vay a dobhártyátvégel-
szakadással fenyegető horkolás, ez jel|emzi a
reggeli munkásvonatokat'

A palotai kofák és munkások, már rég
napi teendőiketvégzik, mikor az e|ső beamter
[hivatalnok, tisztviselő] és tanuló fe|szá|t a |ő-
Vonatra, mi rendesen 7 és f. 8 órakőzöttvá|ta-
kozik, a szerint, a mint többé, vagy kevésbbé
szigorú a főnök tlr,vagy a milyen messze az is-
kola van. A lóvonaton utaző beamtersereg ép
ugy' mint a tanulóké, két tészre oszlik olva-
sókra és társalgókra ama4leányokra és fiukra
emez. [...] Leginkább olvasott lapok a lóvona-
ton: a >>Budapesti Hirlap.., ttBudapest., >tPes-
ter Journál<<. Elvétve |át az ember >>Egyetér-
tést<< és >>Pester Lloydot.. is, de akkor meg
publikumot nem látni, s én őszintén megvall-
Va nem is szeretem e két lapot együtt, meÍt az
egész lóvonatot beléjük lehet mindenestÍil
csomagolni.

De hát térjiink vissza ''olvasóinkra...
Mikor az i|yen újságmoly azután nagy lihegve
utolérte a kocsit s szerencsésen felkapaszko-
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dott reá, első dolga egy sarok ülést keresni
[...] hirtelen be|evágsamagát [. '.] előveszi lap-
ját s azza| egy khinai falat vonván maga és
utastársai kozött, kezdi [...] reggeli szellemi
abrakját fogyasztani.

Térjünk át a lóvonati intelligentla egy
másik fajára, a mely szellemes (?) eszme cseré-
vei iparkodikazttazás unalmát elüzni. Szám_
talanszor volt szerencsém ezzel a oublikum-
mal is !taz|ú, számtalan themát hailottam itt
megpen.díteni, de befejezni egyet sem. [...]

U de kacza1 hangzik a másik osztálybóI,
melyet a kis traranyosok. foglaltak el s most
ércze|ődneka fiuk felett, kik állva kénytelenek
az :utat megtenni. (Udvariasságból ugy sem
kelnének fel még idősebb hölgyeknek sem...)''
(Pártény lózseÍ: A lóvonat. Ujpesti Ellenőr,
1888. márc. 24.)

A posta szá||ítási fe|adatát tészben a|ó-
vasűt végezte' a csomagokat a kocsik belsejé-
ben helyezték el. Egy alkalommal (1883' janu-
ár 2-án), amikor a kocsivezető kénytelen volt
jármíivét elhagrni, kifigyelve a kisposta helyet,
egy a kocsiban ülő 18 éves újpesti kefekötő le-
gény meglépett a csomaggal. De pechére ben-
ne pénzt nem talált, az azonna|i feljelentés,
majd nyomozás hatására másnap el is fogták.
Más esetben pedig zsebtolvaj tevékenykedett a
lóvonaton, aki ,,Révay Armin karmesternek,
mi d őn a,,Y ar ázsfátyol.. diri gá|ásáho z Uj p e s t-
re igyekezett, kicsente a zsebébő| az ezist őrá-
ját.' ' (Ujpest és Vidéke, 188ó. dec.26.)

H"ly' kezdeményezések a iobb közleke-
désért
Az 1880-as évek elején Lővy Dávid gyáros,
gp.'t község képviselő-teittileténeÉ tagia
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Vezetésével a|áírásffijtés indult. A második
vágány |ir'a|a|<tása és a forgalom javítása mel-
lett kérelmezték, hogy az esti színházi,vonat
után is, este 11 órakor induljon kocsi Ujpest-
re. Jelezték, hogy panaszuk elutasítása esetén
saját társaskocsi-vállalatot alapítanak. A BKVT
igazgatója, Jellinek Mór 1882. november 2ó-
án fogadta a 25 fős ktildottséget, kik átadták a
több mint száz a|áít ást tarta|maző kérelmüket.
A kezdeményezés hatására az igazgatő meg-
ígétte, hogy 1883. április végén már kettős
vágányon halad .a forgalom, |ta a fővárosi ta-
nács is )őváhag51a a tervezetet. Addig is a me-
netidő csökkentésére gyorsabb hajtást rendel
el a kocsisokrészére, és hogy a pesti utasok a
város területén az aműgy is túlzsúfolt újpesti
kocsikat ne vegyék igénybe, mindenki tartoz1k
majd e kocsikon az újpesti üteldíjat megfizetni.

A Lőry-féle mozgalomtól fiiggetlenül
_ mint láthattuk _ a BKVT már foglalkozott
a fejlesztések gondolatával, gondok a kivitele-
zéssel adódtak. A már meglévő, a Váci űt
n}.ugati oldalán ÍeWő vágány mellé kellett
volna újat építeni, ami nag.y feltöltésekkeI járt
volna. Az úttestre nem lehetett elhelyezni a
második vágányt, mert a kozúti kocsiforga-
lom már nagymértékíí, az úttest pedig sziík
volt. Az úi sínek fektetésére három terv is
született, a legjobbat kívánták engedélyez-
tetésre felterjeszteni a miniszterhez. A fel-
méréseket még 1882 taYaszánvégeztékel, ám
a nehézségeket nem sikerült maradéktalanul
megszüntetni. Az Ujpest és Vidéke 1884.
november 27 -i számában ismét egy helybeli
csoport szándékát említi fel: ,,Mint halljuk,
több jómódu polgár egy Budapest-Ujpesti
társaskocsi vállalat |étrehozásán Íáradozlk,
mely hivawa volna a budapesti közuti vas-
pá|y a-tár sas á ggal vers enye zni.''

1892 októberében Tanos Pál, Ujpest
község bfuájának kezdemény ezésére megbe-
szélésre került sat az ekkortájt már ktilönösen
sok panaszra okot adó lóvasúti kozlekedés fej-
lesztése ügyében. Ezen a bírón kívül Farkas
Agoston megyei főjegyző, Hédervári Soma
községi orvos' Jellinek Henrik $ellinek Mór
fra) vezérigazgató és Somogyi István újpesti
állomásfőnök vett részt. A tárgyaláson megál-
lapodtak abban, hogy a BKVT a menetrend
szerinti vonatokon kívül még hat, a Ny'ugati
pályaudvarig kozlekedő kocsit is forgalomba

- 
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állít. Ha ez Sem lenne elegendő, űgy további
pluszjárműveket ,,vet be'' a társaság. A megyei
hatőság pedig a rendőrséggel fogja ellenőriz-
tetni, hogy az engedé|yezett maximá|is f&ő-
helynél több utas a kocsikban ne foglaljon
helyet.

A menetrend
1882 decemberétő| a kocsik
napközben már 10 percen-
ként indultak Pestre. csak déli
12 őrakor volt egy ,,húsz per-
czes vonat''. A színház|áto-

gató közönség kényelnrére minden szomba.
ton és vasárnap este a Kálvin tértő| (<ésőbb az
futoriától. az űn. Múzeum körtlti kitérőből)
este fél ll-kor is indult lóvonat Ujpestre. Az
éytized közepén a mindinkább emelkedő
utaslétszám hatására már 7 perces járasíirííség
volt a csúcsforgalmi időszakban.

Az Ujpesti Hírlap 1891. augusztus 20-i
száma közolte a teljes menetrendet. E szerint
az e|ső kocsi UjpestrőI4 őra 10 perckor, a pes-
ti végponttól (amely a '80-as évek folyamán
átkerült a Fővám térre) 5,20-kor, az utolsó
mindkét végállomásról este 10 órakor indult.
A járatsíirí3ség a következők szeint alakult:

izemkezdettő| 6 őráig 10 perc,
6 és9 óra között 7 perc,
de. 9 és du. 3 óra között 10 perc,
du. 3 és 6 &aközótt 7 perc,
6 ésfé| 8 kozött 10 perc,
fél 8 és fél 9 között 15 perc,
féI9 és fél 10 között 20 perc,
este 10 őráig 30 perc.

A viteldíi
Egy út a vasút létrejötte őtaI. osztá|yon 2a, a
II.-on 15, a III.-on pedig 10 krajcárba keríilt.
A'80-as évekközepén, mikor a BKVT néhány
más vonalán életbe léptette a szakaszjeg5,eket,
Qp.'t lapjai nemewszeÍ arról cikkeztek,
hogy e viszonylaton egyik |<ltérőtő| a másikig
ugyanannyit kell fizetni, mint a teljes (ltért, ez
pedig a Yáci út menti gyárakban do|goző
munkásoknak nagy kiadást okozott. Ugy |át-
szik, e panaszok visszhangra talá|tak, ugyanis
1887. november 10-tő1 kezdődően itt is
bevezették a szakaszj e gy eket,

(Folytatjuk.. .)
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tlj pesti Katolikus Le génye gylet

1891-ben egy kis barátl társa-
ságban, melyhez anyai nagy-
apám, Ranyák György kádfu-
mester is tartozott, többek kö-
zött felvetődőtt az iparosta-

norlcok szomorú, áldatlan helyzete. A régi cé-
hek megszűnte\ sőt Károlyi grőf a|apító levele
kifejezetten tiltotta a szabad versenyt akadá-
|yoző cébszeríí tömörtilést. Valahogyan segí-
teni kellene ezeken a gyökértelen, magányos
fiatalokon, mondogatták egymásnak. De nem
sajnálkoztak. Cselekedtek!

Európában ez idő tájt egyte több város-
ban alakították meg a munkásfiatalokszámára
a katolikus legényegyleteket. E mozgalom
megalapítója Kolping Adolf volt, a Németor-
szágban élő, iparostanoncból- lett katolikus
pap. (2003-ban újjáalakult az Ujpesti Kolping
család Egyesület.) Cé|ja az volt, hogy a nyo-
morgó, kiszolgáltatott, a kapitalista nyereség-
éhségtől kizsigerelt fi atalokat, védelmül egye-
sületbe tömörítse. Saját sorsán tapasztalhatta
meg ennek égető szükségét. Mint szegény
szülők gyermeke, nem követhette szíve vá-
gyát, me|y a papi hivatás felé szólította. Ci-
pészsegédként dolgozott sokáig. Világosan
felismerte, hogy a proletáröntudat élesztése
helyett inkább a szak'rnai és lelki télkészültsé-
get kell előtérbe helyezni. oly"" hasznos
munkásokat, polgárokat kell nevelni, akik ké-

pesek keresztény alapokon a munkában és a
hivatásban, a házasságban és csa|ádban, az
egyházban és a társadalomban felelősen h"lyt-
állni' Nagy érdeme volt, hogy a munkát hiva-
tás szintjére emelte.

EzzeI aziparosságnak is rangot adott. A
köszöntés ezvo|t:,,Isten áIdja a tisztes ipart!''

A keresztény ember számáta nem
annyrra az a fontos, hogy ,,mit'' csinál, hanem
az,,,ho g5ran,, csiná|ja.

Érdekes véletlen, hogy 1849-ben,
Kölnben, amikor Kolping néhány legényelőtt
meghirdette mozgalmát, ugyanaznap a város
másik részében Marx bontotta ki a szociá|-
demokrata munkásmozga|om zászlaját; az
egyik a lélekfelsőbbrendűségével, míg a másik
osztálÉarccal akarta céIját e|émi.

Kolping Budapesten is iátt. Eiső alka-
lommal _ mint a budapesti Belvárosi Főplé-
bánia templomában hirdeti egy máwánytábla
_ 185ó. március 25.én. és lelkesítő beszédével
nagy lendületet adott a katolikus legényegyle-
tek szervezésének.

Ebbe a mozgalomba kapcsolódtak be
az újpesti iparostársak is, létrehozva az Ujpesti
Katolikus Legényegy|etet, melytöbb mint fél
évszázadon keresztiil segítette Ujpest iparos-
rétegének fejlődését.
.. Az első világi elnök Tanács Dezső volt.
Ugyvezető egyházi elnök dr. Varázséji Béla

Az Ujpesti Kntohkus Legnyegkt jubileumi zószlója 1941-ből

Közlemén,lek Úigs"'-'"*15



hittanár, a későbbi prépost plébános, majdvá-
ci kanonok, a|<t t925 szeptemberében meg-
kapta Ujpest díszpolgári oklevelét is. A nemes
ügyért lelkesedő és azifiíságot kiilönösen sze-
rető egyházi elnök vezetése alatt gyors fejlő-
désnek indult az eg5,|et. Hetenként háromszor
és vasárnap voltak az összejövetelek. A tagok
lelkesedése és íidozatkészsége határtalan volt.
Mindent saját erejükből gyííjtöttek össze. Egy
Arpád úti, kétszobás lakásban kezdték.

1893-ban rr.ár zász|őszentelésre is sor
került. A' zász|őanyai tisztet gróf Károlyi Sán-
dorné töltötte be, aki egyben az egyletnek
aáományozta a zászJ'őt. (A neg1wenéves jubi-
leumon ezt a tisztséget Gerber Alajosné Ra-
nyák llona, avt|ágt elnök hiwese látta el.)

A tagok száma örvendetesen emelke-
dett. Ttibb alkalommal kellett nagyobb h"lyt-
ségbe költözniük. Egy vá|asztmányi ülésen
felvetódött az indíwány, hogy kérjenek új he-
lyiséget a jótékonyságárőI közismert Károlyi
Sándor gróftól.

A kérés meghallgatásra ta|áIt. Egész
házat kaptak haszná|atr a, e|őször a r é gi vasúti
megállónál, majd a JózseÍ utcában. Az egy|etl
munka gyönyörűen haladt, a tagok száma
minden várakozást felülmúlt. Károlyi Sándor
gróf élénk figyelemmel kísérte az egsr|et míi-
ködését, és |áwa annak társadalomnevelő ha-
tását, megvette a Csokonai utca 38. sz. alatti
egyemeletes házat. 1905-től ez|ett az eg,JIet
szé|dtáza.

L9I2 szeptemberben avanák fel nagy
ünnepség keretében azErke| utcai oldalon az
egylet tanoncotthonát, mely az egy|et nagy
patrónusának, a Károlyi családnak nagylelkű
adományából épült fel. Ez alkalommal he|yez-
ték el a díszteremben Károlyi Sándor gróf
mellszobrát, melyet I(árolyi LászIő gróf ké-
szíttetett atyja emlékére.

Az akkori két elnök Thury Károly fóti
és Szedlacsek Iswán csongrádi plébános volt.
Az ővezetésükkel az egyletben korszeríí mun-
ka indult meg. Onképzőkörthoztak létre, va-
sárnap délutánonként a tagok vajas kenyér
uzsonnát is kaptak. El is nevezték őket ,,vaja-
soknak".

Ebbe a legényegyletbe került, mint fia-
tal fogtechnikustanonc, édesapám, az 1'892-
ben született Gerber Alajos. Ma is őrzöm ván-
dorkönyvét, mely igazo|ja felvételi idő-
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pontját 1909. október. Háromévi tanonc-
otthoni tagság után vált legényegyleti taggá.

A könyvben az aIábbi aján|ás
olvasható: ,,Gerber Najos az
újpesti tanoncotthonnak há-
rom évig, a Legényegyletnek
pedig négy évtghűséges, pon-

tos és lelkiismeretes tagja volt, s mint ilyent a
kat' Legényegyesületek és minden 1őérzésíi'
ember őszinte szeretetébe ajánlom. L9I2. ápr.
15 Szedlacsek Iswán fiúgimn. hittanár, azűj-
pesti Legényegylet elnöke.''

A vándorkönyv segítette a legényeket
ütazás,vándorlás kapcsán. Figyelmeztető intel-
meket is tarta|maz:,,Az idegen földön való ván-
dorlás és munka a legutolsó iskola arra, hogy
valaki képzett mesterré legyen [...] gyarapítsd
ü gyessé ge det és ismeretei det szal<rtádb an, sze -
rezz embeismeretet' hogy mint elidegeníthe-
tetlen tőkét kamatoztathasd egykor azokat.,,
Felhívják a könyv tulajdonosának figyelmét ar-
ra is: ,,az idegen földön van a legjobb alkalom
személyes önállóságodat kifejleszteni' Itt mu-
tasd meg, mi vag/, mit tudsz, és mit bírsz''. Fél-
tő szeretettel inti az űttakelőt: ,Jó elvekkel és
erős jellemmel felvértezve keljen ki-ki vándor-
űtjára; ktilönben erkölcsisége csakhamar hajó-
törést szenued. A leEöbb lfiút a gyávaság teszi
tönkre!'' ,,onzd meg szíved szabadságát, hogy
mindig vidám és jókedvíí maradj!'' - hangzott a
következő figyelmeztetés. A legutolsó pedig
így foglalta össze az aján|ott életfelfogást:
,*{mit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek
az emberek' te Se tedd azt másnak. De min-
deneket, amit akartok, hogy cselekedjenek
nektek az emberek, ti is cselekedjétek nekik!''

Az egyesület a távolban is gondosko-
dott a ,,hűséges, pontos és lelkiismeretes'' ta-
gokról. A ktilonbciz ő országokban |évő egyleti
széhházakban átmenetileg ingyen éjjeli szá|-
lást, étkezést is kaptak évente 30-50 napon.

Mint a fentiekből is látszik, komoly tá-
mogatást kaptak a fratal iparoslegények, akik a
naponta látogatott egyletben második (első?)
otthonulra leltek.

Az első világháboru és az utána követ-
kező Íarradalmak és válságok okozták a ta-
noncotthon megszííntét. Az egylet azonban
ezekttán is újraéledt.

I923-ban Harang címmel havonként
megjelenő lapot adott Ia az egy|et. Anyagiak
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hiány.ában csak három évig jeienhetett meg a
lap, de ezen idő a|att a kolpingi eszméknek ní-
vós terjesztője volt.

Az elnökök komoly gondot fordítottak
arra, hogy a tagokat közelebbről megismerve
segítsék szeméIyes tulajdonságaiknak kibonta-
koztatását. Zenekar, da|árda, műkedvelő gár-
da, sport- és níraszakosztáIy működött. Az
épületben köny'r,tár, tornatefem, játékszoba,
színházterem szoIgá|ta a szakosztályokba tö-
mörült fiatalokat. A baráti, vidám, családias
légkör, a hangulatos estékvonzottákaz érdek-
|ődőket. Szívesen tanultak, szőrakoztak, |<t'
rándultak egyÍitt. Az azonos értékrend kialakí-
tását segítették a rendszeres hitbuzgalmi elő-
adások, beszélgetések, az évenkénti lelki gya-
korlatok. A lélekápolás elengedhetetlen volt,
mert a közösen elfogadott ,,alaphang'' nélktil
az együttesben nehezen jöhet létre harmónia.

Takarékpénztár míikődtetéSe is segí-
tette a tagokat, hitelfelvételt és segélyeket biz-
tosítva. Jelentősen növelte az egy|et pénztárát
az orczágos hír(í mííkedve|ő gárda, mely szín-
vonalas, értékes miívek bemutatásával is a jel-
lernnevelést szo|gá|ta.

1927 elejétől édesapánkat az egy|etvi-
lági elnöki tisztségével bíztákmeg. Ezt a fela-
datot egyedülálló módon, igen hosszú ideig -
többszöri újravá|asztítssal _, felelősen |átta eI.
Az űj egyházi elnök is akkor kapta megbízatá-
sát. Valter Lajos hittanárral együttmíiködve az
egyesület vtágkoráté|te, egészen a II. w|!ghá-
borut követő betiltásig. Nagyapám is sok éven
át volt tiszségviselő, e|őbb pénztáros, majd
egy ideig világi elnök. Az egylet alapításában és
1919 utáni újjáé|esztésében szerzett érdemei-
ért az egylet ,,örökös dísztag,,-ja címmel ttin-
tették ki. Említésre méltó, hogy számára sem
jelentett |ezártteret a kádármííhe|y. A"Ujpesti
Ipartestiilet alelnöke, majd díszelnöke is volt,
egészen 1 95 O-ben bekövetkezett haláláig.

A mások feló való nyitottság, a seg1tő-,
nevelőkészség édesanyánkat is bevonta az aktiv
egyleti vezetéSbe. t938 őta irányltotta a Nap-
sugár Leányklubot, mely igen áldásos tevé-
kenységet fejtett ki a leányifiúság nevelésében'
N"gy segítséget nyújtottak a lányoknak, hogy
széles köríí ismereteket szerez zenek női, édes-
anyai hivatásuk majdani betöltéséhez. Külön-
böző anfo|yamokat szgw eztek, meghívott elő-
adókkal. Egészségrigyi, betegápolási, gyermek-
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nevelési és korszeríí főzési isrnereteket sajáút-
hattak el. Sok fiataItsegített az egy|eabarátság
boldog házassághoz is.

A szíryátszó gárda, melytrek édesapánk
vezetője és műkedve|ő színésze volt, jelentős
sikereket mondhatott n;'agáénak. Nemcsak
helyi viszonylatban, hanem országosan is elis-
mert táÍSulat volt. Irodalmi értéket képviselő
alkotásokat igyekeztek mindig bemutatni. Két
ízben is elnyerték országos versenyek alkalmá-
val a legjobbnak járó kitüntetést. Ma is őrzöm
a szép, díszes ezüstserleget a Íe|irattq!' ,,A
MAGYAR MUKEDVELO EGYESULE-
TEK ORSZÁGOS SZo\ETSÉcn, vÁN-
DORDÍJA 1931. VÉGLEG ELI\YERTE
U.K.L.E." (Ujpesti Katolikus Legény Eg.yl.Q.

Különleges nrűkedvelői, teljesítmény
volt, hogy Emmet Lavery: AzUt katonái cí-
mű jezsuita dtámát harminc alkalommal mu-
tatták be ktilonboző he|yszínekenl A Kultusz-
minisztérium elismerése abban is megnyilvá-
nult, hogy hozzájáru|tolyan színművek bemu-
tatásához is, melyek nem szerepeltek a mű-
kedvelő előadásokra engedé|yezett színmíívek
Iistáján, A sikerek egyútral jelentős anyagi be-
vételt is jelentettek az egy|et számára. Jő né-
hány elismerő oklevél és serleg tanúskodik ma
is az egykoti sikerekről.

Világi elnökként tevékenykedő atyánk
szewezte llrreg az ország e|ső hazafras szava|ő-
kórusát is. Igen gyakran szerepeltek meghívá-
sokra, így az {Jjpestváros által szewezetthiva-
talos iinnepségeken is. Hazafias és ünnepi sza-

Áz Ujpesti Kntolikus Legényeglet fenntíltísónak 50. éofor-
dalőján, Balról jobbra: Gerber Alajomé Ran1ók llona, a
második sorban - a rendőrtint mellett _ IűÍrolyi Lószló
grőf, Valter Lajos eghózi elnők, a barmadik sorban Mitlik
Béla és Gerber Alajos aildgt elndk
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valókórusok gyűjteménye címen szavalókórusok
számára szerkesztett fiizeteket is megjelentetett,
részben saját műveivel. A Toborzó vallásos és
patrióta műveket tartaknazott'.

Az egyleti élet nagy eseménye volt az
1941$en ünnepelt öwenedik jubileum. A
rendezvényen jelen vo|t az egylet nagy pat-
rónusa, dr. Károlyi Lász|ő gróf és leánya is,
al<t az édesan11át helyettesítette, Windisch-
gÍaetz Magdolna hercegnőt, akit felkértek a
zászlóanyai tisztségre, aIa azonban ez a|ka-
lo1nmal,nem tudott személyesen megjelenni.

Újpest iparostársadalmának sok vezető
és gazdasági szakembere került ki a.legényegy-
letből. Ezek között volt: Alscher Odön városi
képviselő, ipartestiileti alelnök, Cseres József
BSZKRT-aIi3azgatő, Csepregi Pál ipartestü-
leti elnök, Ujpest megyei város ítzoltőfőpa-
rancsnoka. Csizmadia Ferenc cukor- és lisztel-
osztő, bőnyi Gere Lajos ipartesttileti titkár,
Gerber Alajos, egyletünk világi elnöke, az űj-

pesti Római Katolikus Egyházkózség gondno-
ka, a Fogtechnikusok Országos Szövetségének
elnöke, a Sajtókamara tagsa, Gergyessy Lász|ő,
az egybázközség képviselő-testületének tagja, a
szűcs szakosztá|y elnöke, Gyártás EmJI, az űj-
pesti Ipartestiilet valamikori elnöke, a Yár-
megyei Közg5ű|és tagsa, városi képviselő, egy-
háztanácsos, Grósz Kristóf, a szab6 szakosztá|y
elnöke, Kupár Győtgy, a bőrkereskedő szak-
osztaly elnöke, Eszakpest vármegye talpbőrel-
osztója, Kangyera Lász|ő helyi cukor- és liszt-
elosztó, Kovács Péter, a szabó szakosztáIy a|e|- |
nöke, egyházközségi tanácstag' Martinovics -

Lajos ipartestiileti elö|já,rőság tag, Michalek
Dezső főnrkár, Mitlik Béla városi képviselő,
egyházközségi tanácstag, Praznovsz|al Zsig-
mond városi képviselő, a húsiparosok szak-
osztá|yának elnöke, egyházközségi tanácstag,
Ranyák György, az Ipartestiilet alelnöke, örö-
kös díszelnöke, Rein Kátoly, az Iparresttilet el-
nöke, Roth Ferenc városi főpénztáros, Roth
Rezső ipartestiileti pénztáros, Szabó János, az
Ipartesttilet szer eIő mestervizs g áztatő bizott-
ságának tagia, vitéz Yereczkey Ferenc ipar-
tes ttil eti gazda, e gyházkö zsé gi taná csta g, elö l-
járőságitag,Yarga G1'ula helyi cukor- és liszt-
elosztó, Vranák JőzseÍ, a vendég|átó.ipari
szakosztá|y elnöke.

Az egy|et jelentőségét, társadalmi nép-
szerűségét mutatja az akkot tevékenykedő ta-
s.ok létszáma is. A ktilönbtiző szakokban mű-
Éoaot száma 650 fő volt. A tagok családtagjai
és az e|őadásokat |átogatő vendégek száma
2500.ra tehető.

A második világháboru sok fiatalt a
frontra szólított. Az egyleti élet a minimumra
csökkent. ^z 19+4, március I9-én megterve-
zetthazafras emlékiinnepély elmaradt. Azon a
délutánon német páncélosokat szállásoltak be
az épületbe. Német tankok sorakoztak a Cso-
konai utcában. Később a városunkat ért bom-
batámadás egylettinket sem kímélte) mett aZ
udvarra esett légibomba a báz száznáI több ab-
lakát betörte, és sok mást is megrongá|t' A.városi 

hatóság I20 róbő|álló vasútépítő szá- i
zadot helyezett' e| itt. A továbbiakban.is ka- l
tonai szá|Iásul szolgált az épu|et. Az Ujpesti
Katolikus Legényegylet működését 1 950-ben
betiltották. A Csokonai utcai épületben ma a
Íőváros tulajdonában Iévő idősek otthona
működik' trA Katolikus Legényeglet nékbóza a Csokonai utca 38..ban
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Rekyiem a ttsztes ipatért
Az Ampenszám család történetébő|

2003. június 4-én helyeztük
el korán elhunyt barátunk,
iskolatársunk hamvait a
Megyeri temetőben, a csa-
ládi sírboltba.

A sírkövön három azonos név: Am-
penszám Ferenc. Csak a születés ésbalá|ozás
évszámai különböznek: t882_l963, I9I4
-1986, 1944*2003. Kiket is takar ez a név és
ez a sírkő? Ujpest sok ér,tizeden át ismert és
megbecsült iparosai, köszöríísök voltak ezek
a Íérfrak.

Az újpesti Szent István téren, a refor-
mátus egyház telkén, a Mády Lajos utca sar-
kán ma is áll egy nag.yon régi üzlet' Egyidős
a templommal, a parókiával,bár amíg azokat
többször átépítették, ez vá|tozatlan maradt.
Az az egyik újpesti vallásközösség székhelye,
ez a tisztes ipar egyik básqrája volt.

Idősebb Ampenszám Ferenc (1882
_1963) fiatalemberként, friss segédlevéllel a
zsebében dolgozotr, majd 1912-ben mester-
vizsgát tett, önállósította magát, és saját
műhelyt nyitott.

Ez a míihely az al&oti kor legmoder-
nebb eszközét, a viliamosságot felhasználva
működtette gépeit. Műkcisárűsüzem volt.
Mit is jelentett ez abban az időben? Egy elekt-
romos motoÍ energiáját felhasználva több
köszörűgépet lehetett üzemeltetni. A gépek a
szükségletnek megfele|ő erejíiek, méretűek
voltak. Az územ és üzlet elsősorban a városi
lakosság napi szükségleteit elégítette ki, de
alkalmas volt arra, hogy az egyre bőv.ilő
gyátipar igényeit is kiszolgálja. Lbőrgyát, a
papírgyár nagy vágőeépeket üzemeltetett,
amelyeknek a hatalmas, erős késeit is meg
tudta élezni ez a kis üzem.

A mííhely a hátsó traktust foglalta el,
az vtca felőli néhány négyzetnéterében csi-
nos kis üzlet kapott t'"tyJ. Vitrines pult volt
azivegablakos szekrény előtt. A szekrény fel-
ső tészén az eg5rmás felé forduló két gólya
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Id,ősebb Ampenszórn Ferenc (1 8 8 2_I 9 6,

Dn. MÁoy FpnBtvc

csillogó dombormííve, a solingeni acél emb-
|émája volt látható. Sokszor megcsodáltam
őket kicsin1z koromban.

A mííhely szerény keretek között pros-
perált. Tulajdonosa sohasem lett nagypolgár.
Kjs házat vásárolt zz a|<kori Megy er en, a Lá-
zárYilmos utcában.

Munkáját a város közönsége és az
Ipartestület is elismerte. Hosszú ideig ennek
a nary tekintélyú szeÍYezetnek elöljárója volt.
Aki csak egy kicsit is ismerte ezt a világot,
tudja, hogy ez milyen megbecsülést jelent,
milyen szakmai, emberi feltételei voltak eb-
ben a városban az ipartesttileti választott
funkciónak.

Ampenszám Ferenc az első világhábo-
rú előtt, mikor önálló iparát elindította, csa-
ládot alapított.

Fia, i$abb Ampenszám Ferenc, aki
1914-ben születetett, nemcsak nevét, de szak-
máját, majd iparát is örökölte.

Csendes, szelíd ember volt, aki a We?
mekeket nag.yon szerette. Sokszor magyatáz-
ta, hogyan működnek a köszörűk, miért kell
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űz a kövekre' miért kicsi az egyik kő, miért
nary a másik, miért kell a köszorülés után
még megfenni a késeket, borowákat. Szá-
momra öröm volt bemenni az üzletbe. Feri
bácsi, ahogyan hívtam' mindig szeretettel
látott vendégül. Küiönösen azután, hogy fiá-
val együtt jötttink haza az iskolából.

Ahogyan édesapjának ereje fokról fok-
ra csökkent, úgy lépett - fokról fokra - a he-
|yéte. LqjahaláIa után vette át hivatalosan is
az uzeln, az izlet vezetését.

Ekkorra mát a harmadik generációt je-

lentő legilabb Ampenszám Ferenc is ott állt
mögötte. Róla van a legtöbb emlékem, hiszen
nyolc éven átaLőrinc (Mónus lllés, Komját
Aladár) utcai á|ta|ános iskolában ew osztály_
ba jártunk, öt éven át egy padban ültünk. Fe-
rinek kitűn ő esze volt, kiilcinösen a matemati-
ka, majd a frzika, a mértan voltak az erősségei.
Igen jó tornász volt, a hasonló koruaknál min-
dig erősebb. Nagy dolognak számított, ha
birkózásban valaki is legyőzhette. Nekem so.
hasem sikerült. Azza| egyitt, hogy nag'yon
erős volt, sze|íó', vidám tetmészetíi gyerek és
ugyanilyen felnőtt volt.

Ahogyan az éIet hozni szokta,,az áIta-
lános iskola után útiaink széwá|tak. o a tech-

nikumba ment, én a gimnáziumban tanultam

tovább. ő már akkor*a családi tradíció folyta-

tásátakésziilt, előttem az orvosi pálya képe le-

begett.
Mindketten elértük, amit magunk elé

tűztiink. Az éveksorán alig találkoztunk. Egy-

szebeg'rszer, még medikuskoromban bemen-

t"^ u üzletbe, elbeszélgetti'ink Ferivel is,

édesapjával is' Elmondták,hogy ha szerényen

is, de még megy az ipar. Ahosy édesapja idő-

södött, egyre több terhetvett át tőle Feri.
Nem tudtam családalapításáról, nem

tudtam gyermeke születéséről, nem tudtam

arról, hogy édesapja 198ó-ban meghalt, nem

mdtam arról, hogy ő ádrette az iz|etet, nem

tudtam arról, hogy időközben súlyos beteg-

ség támadta meg. Küzdött a betegségge1,
p'óbáltu fenntartani az ípaft, a családot, de

végül fel kellett adnia, javakorabeli ember-

ként rokkanttáváIt.
Hosszú-hosszú évek után kaptam egy

segélykérő telefont. N"gy baj történt. F ^d-

dig is nehe zen mozgó Feri elesett, és eltört a

gyógyszerektől elgyötört combcsontja. Ter-

*és"etesen azonna| felvettem az osztáIyom_

ra, és hosszas előkészület után megoperáltam
őt. Magam sem voltam bizonyos abban, hogy

még va1aha felépülhet. Az ő optímizmusa volt

az, ami átsegített mindkettőnket a nehézsé-

geken. Egyre inkább kezdtem hinni abban,

hogy még |ábra á||hat. Természetesen ehhez

ketten kevesen voltunk. De ott volt mellette

a|eánya, az édesan11a, az unokája, akit any-

nyit emlegetett.
Amennyire munkám engedte, mindig

leültem az ágya széI&e beszélgetri, felele-
veníteni a fi atalságunkat, g.yerekkorunkat.

óriási volt a gyógyulásba vetett hite.

Lábra állt. Sajnálta, hogy vele családjában ez

a tisztes ipar kihal. Leánya, ha a mesterséget
nem is, de az emberséget, a tisztességet foly-

tatja tovább.
A betegség ezze| egyutt könyörtelenül

haladt tovább, és korán, tragikusan korán

elragadta koztiltink őt a ha|áI.
. Temetése olyan volt, mint az egyéni-

sége. A nap sütött ránk, az idő vidám volt, és

a gyász, a rá vJró emlékezés ismét összeho-
Zott sok-sok olyan embert, akik több tiz éve

nem látták'egymást, bár leIktikben egytivé

tartoznak: újpestiek. !

riius*i
Ifi abb Ampensztím Ferenc (1 9 1 4-1 9 8 6)
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Dn. VÉnrBs LÁszró

Dr. Gárdi Jenő, a rehabilitáció egyik első
szaktekintélye

Gárdi Jenő 188ó-ban szüle-
tett. Budapesten' a Pázmány
Péter Tudományeg"yetem
orvosi Faku1tásán nyerte el
orvosi diplomáját. Ezután

Újp"'t"'' telepedett le. A szegény sorsú, tiidő-
tuberkulózisban szenvedő betegek számára
ttidőgondozót, rendelőt létesített, ahol ingyen
látta el a tászoru|őkat. Létrehozta a tuberku-
lotikus felnőttek számára az első munkaterá-
piás intézetet. 1933-ban a ttidőtuberkulotikus
gyermekek részére gyógyiskolát létesített.
3_16 éves gyermekeket látott el, 25 bent lakó
és ó5 bejáró gyermek részesült oktatásban és
lelkiismeretes kezelésben.

Az e|őbb említett, a felnőttek számára
működő intézmény a Jőzsef Főherceg Sza-
natórium Egyesület újpesti rendelője volt.
Gárdi Jenő itt osztályos főorvosként tevé-
kenykedett. Kollár Miklós telekadomá nyozása
révén sikerült létrehozni a Hadigondozó Te-
lepet, ahol elsőként indított el munkateúpiát
is folytató rehabilitációs intézményt a tiidőbe-
tegek kórházi gyígyttása keretében. Az űgy-
nevezett Kollár.telep Újp"'t"',, a Baross utcá-
ban volt (a 105*107. szám alatt), a hajdani
épület ma is áll. Az ingyenes tiidőgondozó a
Jókai utcában működött.

Ugró Gyula monográfrájában errő| a
munkáról így ír: ,,Hazánkban ez az e|ső wógy-
munkatelep, mely Dr. Gárdi Jenő főorvos
emberbaráti szereteftel áthatott. ernvedetlen
munkálkodása folytán német és holiand pél-
dákon felépült. Jelentősége abban rejlik, hogy
hosszú éveken át tédenségre ítélt ttidőbete-
geknek megfelelő természetíí és mennyiségií
munka alkalom adatik, ami testileg, lelkileg
könnyítőleg hat, a beteg a végzett munka el-
lenértékéveI saját anyagi he|yzetén is köny-
n5ít, az államot pedig tetemes terhektől sza-
badítja meg.Jelenleg két fekvőcsarnok, műhe-
lyek, családi és közös lakásokból álló lakótelep
és egy dispensaire van a telepen.'' IJgró G1rrla

Kiizlemények

az |93a-as év néhány működési adatátis közli:
,,Ú; b"t"g jelentkezótt 2783; Rendelések ösz-
szes száma: 28 898; Röntgenvizsgá|at: 3066;
Laboratóriumi vizsgálat: 7450; A, í,j jelent-
kezők közül gümősnek bizonyrr|t 1825.,,

Az I930_I931-es tanévben 2398 tanu-
Iőtvtzsgá|tak meg, közülük 33ó bizony'ult tu-
berkulózissal fertőzöttnek.

I936-ban a Magyar Orvosok Tuberku-
lózis Egyesületének XVIII. nagygyíílésén dr.
GárdiJenő és dr. Vas Imre a tuberkulózis elleni
k{izdelem időszeríj' kérdéseiről beszélt. Fog-
lalkoztak a tömegvizs gá'Iatok jelentőségével, a
nyaralásra kiválasztott gyermekek felülvizsgála-
tának szti}ségességével. Hangsúlyo zták a rönt-
genizsgáIat rendkívüli fontosságát. Beszámol-
tak újpesti intézetük működésének irány-
elveiről, elemezték a munkaterápia kérdéseit.

Dr. GárdiJenő és dr. Vas Imre Ujutak
a tuberculosis lehizdésére címmel mindmáig
kitíínőnek minősíthető könyvet írt (Budapest,
1935). Az e|őszót minden idők első maryar
be|győgyászprofesszora, bárő dr. Korányi
Sándor egyetemi tanár írta.

Dr. Gárdi Jenő igazgató főorvost, a
szegények orvosát Í944-ben munkahelyeről a
békásmegyen tég|agyárba hurcolták. Orvosi
működését tovább fo|yatta _ ezűtta| a szabad_
ságuktól is meg{osztott szerencsétlen ember-
páriák érdekében. 19 44 )iitusában sorstársai-
val együtt deportálták Auschwitzba, majd
onnan a kauferingi táborba vitték, ahol a fel-
szabadulás előtt néhány őráva| halt meg.

I949'ben emléktáblával jelölték meg az
egykori Kollár-telep főépüietét. 1973, ápri|ís
10-én a táb|át áúte|yezték dr. GárdiJenő míí-
ködésének másik színhelyére, aJókat utca I/a
számú' ház udvari homlokzatára. A fehér már-
vánÉól kész:d.|t, té g|a|ap al akú tábl án ez olvas -
ható: ,,Hirdesse e táb|a a mfutirha|á|t halt dr.
Gárdi Jenő, a kiváló ember és orvos emlékét,
aki életét á|dozta az emberisés. fe|szabadí-
tásáétt. Újp",t, 1949 június haváÉan.'' E
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Dn. Krusre GyÓncy

A Dunakes zi-tőzegtavak

A Dunakes zi-tőzegtavakat Úy
pest északi hatfuában találjuk.
Korábban a Mogyoródi-pataktól
majdnem Dunakesziig húzódott
áZ a mocsaras, lápos terület,

amely a rákosi homokpuszták vizes élőhelyei-
nek egyik utolsó menedéke volt. Az eredetileg
nagy kiterjedésű nedves területen buja növény-
zet é|t, amely gazdag á||atvtlágot tartott e|. Az
ingoványos terület és a ny.áron tömeges szú-
nyogfajok távol tartottákaz embereket, így a vi-
dék é|ővi|ága a le gutó bbi évtize deki g érinte tl en
maradt.

Az oxigénhiányos, pangó vizes |ápi taLai-
ban az elhalt növényi részek nem bomlottak le
szervetlen anyagokká, hanem a ta|aj mélyebb
rétegeiben a kőszénképződés első lépéseként
tőzeggé alakultak. A vastag tőzeg|erakődásokat
néhol az ember kitermelte, és így kisebb-na-
gyobb gödrök jelentek meg a területen. A ma-
gas taLaj,,,lz néhány hét alatt e|átasztotta a rr'é-

lyedéseket, S a terület kis tavacskákkal
gazdagodott. A tavak kialakulását és a jellegzetes

|ápi növényzettel való benépesülését 6-7 éve
még bárki nyomon követhette a Mogyoródi-
patak és a vasút menti kavicsbányatavak közötti
területen. 1998 első félévében azonban az MO-s
a,atőpá|ya építése miatt a terület bokorfiizeseit
ésKtz-tyáiligeteitV'lvágrák,anövényzetetaZitt
élő állatokkal együtt felégették. A tavacskákat
több ezer köbméter földdel feltölwe ttintették
el a fold színérő|. A súlyos természetrombolás-
tól csak két kis tó menektilt meg, amelyek hatá-
raitól néhány méternyire, az Auchan áruházhoz
vezető aszfa|tutná| megálltak a buldózerek' A
megmaradt élőhely a kavicsbányatavakat Wsérő
gát oldalában rejtőzködik. A tavakat sííríí bo-
korfiizesek ésfíiz-nyár ligeterdők övezik. Ha le-
ereszkedünk a gát tövébe, akkor a fízfákközött
Y ezető e gyik ösvényen me gközelíthetjük a vizet.
A sötét színíÍ, tőzeges talajon nedvességhez kö-
tődő, nagy termetű, |ágyszáru növényzet j elenik
meg, amit magaskórósnak nevezünk. Az itt ki-
alakuló magaskórós jellegzetes növénye a bor-
zas fizike, amelynek bíborpiros vírágai július-

- ? - a , r r * r n 1 ' * a22 U,BssÍ".l

tól szeptemberig nfllnak. A növény ktilön-
legessége a mé|yen alső á||ásű, megnyúlt mag-
hána, amelynek csúcsán díszlenek a sziromle-
velek. Nagyméretíí gömbszeríi, kőúja sokáig
díszíd a uzpartot. Gyakori még a feIú3nő wrága
r éti h:nénv és a fészekvi r ágzatí sédkender.

A növényi tápanyagokban gazdag, nitro-
géndús talaj nemcsak a nagy csalán terjedésének
i"re-t alkalmat, de agresszíven terjeszkedő ma-
gaskórós gyomok is lábra kapnak, mínt az
észak- ameúkai eredetű, kivadult dísznöv ény, a
magas aran1vessző. A nedvesebb részeken a fe-
kete nadálytő és a mocsári gólyahír is megje-
lenik, és sások alkotnak zsombékokat.

A {úzfák közül a fehér Ktz, a törékeny
ffiz, a mandulalevelű Ktz, de a ,,gömbös bokor-
csoportú'' t,iz|áp fogyatkoző Íaja, a hamvas fiíz
is megél itt. A bokorfiizesek mellett z 20-30
méteres magasságot is elérő fehét {,íz, fehét
nyát és fekete nyár alkot fíz-nyfu ligeteket. A
fíizfák kozé e|egyedik a kányabangita, amely
ősszel érleli vérvörös terméseit.

A tavaktól nyugati iránÉan szinte átha-
tolhatatlan bokorfiizesek helyezkednek el, ame-
lyeket érintetlen mocsár- és láprétek szegé|yez-
nek. Az erre kiránduló még szép számban meg-
találbatjaittazokatatermészetestársulásalkotó
növénifajokat (pl. ördögharapta ftí), amelyek
előfordulása már nagy ritkaságnak számít a {ő-
város környékén. A térségben Ío|yó építkezé-
sek során a láprétek egy részétépítési törmelék-
kel borították be, aminek következtében meg-
kezdődón, a taLaj elszikesedése és az eredeti
növény.állomány kipusztulása. A tavakat kísérő
:,tzpatinövényzetet fő|ega nád és abodnározó
gyékény aikotja, de egyes partrészeken tömeges
a védett tőzegpákány ts.

Anádszegély gyakori növénye az ebsző-
lő csucsor, amely indás szárával felkapaszkodik
a fíizfá|<ra is, így több más növénr.{ajja\ együtt
jellegzetes iátyoltársulást alkot.

A sekély, 20-40 cm-es vízben kialakuló
hínárnövény zetet Íő|eg csillárkamos zatgy epek
alkotják. Ez a teleptestíí zöldmoszat bonyolul-
tabb testfelépítése miatt a magasabb rendíí hí
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nárnövényekhez hasoniít, ami a felületes szem-
lélőt könnyen megtévesztheti. A tóban a fonalas
zöldmoszatok és a forrásmoha alkotnak még je-
lentős növénytömeget.

A tó gerinctelen állatvilága elsősorban a
wzi növényzethez kötődik. A csillárkát elkerülik
az álta|a kiválasztott kémiai anyagok miatt,
ezért g5íijtéskor a fonalas zö|dmoszatot és a
forrásmohát érdeme s áwizs gá|nunk. E zek siíríí -
jében gyakori az 5-L0 mm-es közönséges vízi-
csiga, amely héjfedőt visel a ta|pán, ezért a há-
zába visszahilződv a képes el zárn i a báz b ej6t a-
tát. A tóban gyakori még az éles csiga, a nagy
tányércsiga, a karcsú csiga és a naw mocsárcsi-
ga' Kiölthető szítróormányáva| támadja meg a
puhatestííeket a csigapióca.

A tó nyílt vízben lebegő kisrákjai (r'ízi.
bolhák, kandicsrákok) rnellett a növénvzetben
gyakoriak a bolharákok és a közonséges vízi-
ászkák. A rovarlárvák kö zül a kétszárnyú, Iárv ák
élnek nagyobb egyedszámban a növényzetben.
Közülük leggyakoribbak az eutrofrzá|ődó part-
szegélyeken a naw szervesanyag-tarta|mít wz
indikátor (je|ző) szervezetet, mint például a he-
relégyláwák,aredősszűnyog,azárvaszúnyogés
a katonalégylárvák. A fonalas zöldmoszat lakói
a kis termetíí csiborok és csíkbogarak, de elő-
fordul itt a sárgaszegéW csíktlogár és az őriás
csibor is.

Ató ritka gerinctelen á||ataaz orvosi pi-
óca. Nemcsak meleg véríí állatokon, hanem bé.
kákon is élősködhet, de ivarérettsése előtt min-
denképpen emlős- vagy madárverikell szívnia.
Az orvosi pióca színe igen vá|tozatos' néha dí-
szes mintázatú.

A'tő vizébe az éveksorán sok korhadó ás
és fatörzs került, amelyek a megtelepedéshe*z
|<tvá|ő a|jzatot biztosítanak az édesvízi szivacsok
és a mohaállatok számára, Ezek a helyhez kö-
tött élőlények az ágak vízbe merü|ő részén a|-
kotrak sárgás, barnás telepeket.Jelenléttik a láp
aszta vizének e gyértelm íi' bizonyttékai. A tele-
pes testíí állatok ősszel elpusztulnak, és csak
speciális szerveik élik túl a telet, amelyekből
tavasszal űjtaképződnek. A szivacsok esetében
ilyenek a fatörzseket borító 1 mm-es narancssár-
ga gyöngysarjak, és ilyenek a mohaállatokvíz_
felszínen úszó fekete tartóspetéi, mely utóbbiak
csak tavasszal emelkednek fel a pusztuló telep-
ből, hogy szétsodródv a a vízen hozzájáruljanak
a faj elterjedéséhez.

Közlerntínvek

A gazdag gerinctelen áI}atslIág mellett a
terület gerinces állatokban is gazdag. A tóban
főleg naphalak és kesze gfé|ék élnek, de a védett
kétélrííeket is több faj képviseli. A farkos két-
éltűek közül a pettyes gőte, míg abékákkoztil a
kecskebéka él a tóban. Tavasszal a tóba petéz-
nek a környéken élő barna- és zöldvarangyok is.

A hüllők közül a parti növényzetben to-
vakűsző vízisiklóval és a vízben heverő fatör-
zseken sütkérező mocsári teknőssel ta|á|kozha-
tunk. A terület madárhilönlegessége a csodála-
tos színekben pompázó jégmadár, ame|y a uz
fölé benyrrló nagy tíizfaágakról figyeli a kis ha-
|akmozgását a tóban. Ez a kicsiny tesú3baLász-
madár oIyan jól érú magát itt, hogy gyakran itt
is telel át.

TaIát még reménykedhetünk abban,
hogy a két kis tőzegtó az aszfa|tttak és a hor-
gásztavak szorításában rejtve maradhat a ter-
mészetrombolók szeme elől. !

tiint-€*,,g,ti
A két kis tőzegtő kükinbges élőuilógot őriz
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Dn. SzE,nÉxyt AxrerNÉ

Volt egyszer egy lóversen}pá|y,

Káposztásmeg.yeren ma lr:.ár csak néhány
közterület elnevezése (Lóverseny tér, Galopp
ot.", Ügető utca) őrzi az 1910-es években
létesített lóversenypálya emlékét. Hajdan a
Megyeri Sportegyestilet miíködtette a pá|yát.,
amelynek alapítói közöa ott találjuk Károlyi
Lász|ő grófot is. A pálya mintegy fé| év.
századon keresztül fennmaradt, az |960.as

évek elején még edzőpályaként hasznáIták. Az
arisztokrácia versenylovai számára fenntartott
megyeri lóistállókban angol lovászok is dol-
goztak, és nemegyszer került sor a legények
között maryar_angol vetélkedésre, féltékeny-
ségi verekedésre. Az egyik tragikus esemény
emlékét az újpesti népköltészet is megőrizte
Páncél Gábor balladáiában.

Páncét Gábor bal|adáia

Páncél Gábor, Páncél Gábor
kocsislegény a jav ábő|,
miért is e világra lettél,
sokak bújára születtél.

Apád volnék, gya|ázná|ak,

4oyád volnék, siratnálak,
Ocséd volnék, átkozná|ak,
Fiad volnék, tagadnálak.

Babád vagyok, mit csináljak?
olelgetem az ág5rtádat,
az ág5,fádat, a párnádat,
v érb e áztatott ruhádat.

-7-, ,*r.**x.rrf.r.- a

urP.""q.*$".t

Kibe akkor éjjel voltál
akire tisztát váltottál,
a pokolban égsen poná,
az|ett rajtam az ostorrá|,

De a könnyem még eloltsa,
tested takala a gyolcsa,
hej, a tested eztakarta,
de a bűnöd elárulta
téged vitt abítőÍára,
engem a nary áwaságba|
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HmllleNN Lxsztó

Dr. Czetr István

Dr. Czeti Iswán Ujpesten
született 1908. március 5-én.

, i ,h'desapja szabómes-
ter volt. A Sopron melletti
Ujkérről származő ifú ipa-

ros a közeli Ács kc;zsegből nősült, feleseplve-
ve Dulay Jolánt. A házaspár Ujpestre kolto-
zött, ahol az öná|Ió szabómester biztos megél-
hetést remélt. Felesége a pamutipaú vá||alat
helyi tizemében helyezkedett el. Iswán nevíí
g y*ermehik korán árv aságr a jutott, mindössze
kilenc hónapos volt, mikor édesanfa eihunyt.
A kisfiút ezt követően a vidéki nagyszülők ne-
velték, csak édesapjának 19L2-ben történt új-
bóli nősülését követően került vissz" Újp"'t."'
A család szerény körülmények kozott é|t, az
Arpád úton. Id. Czeti Iswánt hamarosan beso-
rozták, és a trukovinai frontra vitték. Fia ezek-
benaz években kezdte eltanulmányaitaz Att-
la utcai elemi iskolában. Tanárai felfigyeltek
az é|es eszű, törekvő gyermekre, és javasolták,
hogy tanulmányait ne a társadalmi helyzeté-
nek megfele|ő po|gári iskolában, hanem a he-
|yl gmnáziumban folytassa tovább. ^z ir}ÍI
Czeti Iswán a Könywes Kálmán Gimnázium-
ban is remeki.il megállta a helyet. Az iskola
legjobb totnásza volt, a pá|yája legelején álló
Farkas Iswán tanár pedig mentorként pártfo-
gásába vette a náIa alig pár éwel fiatalabb nö-
vendéket. A hagyományos tanár-diák viszony-
ból idővel életre sző|ó barátság lett. Részben
az ő ösztönzéséte jelentkezett az Í926, éi
érettségi uzsgát követően a budapesti orvostu-
dományi eg'yetemfe' ahol szintén a legjobbak
kőzé tartozatt. Már az egyetemen elkezdte tu-
dományos kutatásait, s ötödéves hallgatóként
megkapta a rangos Arányt-pá|yadíjat. Ennek a
kittintetésnek köszönhette első munkahelyét
is. Az újpesti városi képviselő-testiilet hírét
vefte aZ ambiciózus ifiú orvosnak' és 1932-ben
kinevezték őt a Baross utcai szeretetházintéz-
ményvezető poszrjára. A létesítményben szol-
gálati lakás mellett teljes ellátás és havi 50
pengő fi zetés várta az általános orvosi végzett-
ségií szakembert. A kiváló minősítésíí diploma

ellenére anary gazdzságiilágvá|ság évei alatt
ennél iobb aiánlatra nem számíthatott.

A városi szeretet- vagy más néven sze-
gényl.Áz 190ó-ban került Ujpest rulajdonába.
A nagyközség Csekonics gróftól vásárolta meg
a Baross utca 100. szám a|atti ingatlant, ahol
berendezték az új szociális intézményt. A sze-
retetház egyemeletes főépületből és egy föld-
s zinte s m elléképüle tb ő| á||t. Ez utób bib an ka-
pott helyet az orvosi szo|gá|at: lakás, a felügye-
|ői szá||ás, valamint öt betegszoba, női ápoltak
számára. A férfiakat a főépület nagyobb kórter.
meiben helyezték el. Az intézmény orvosi felü-
gyelete jeientős szakmai feladat voht az ifiú dr.
Czeti Iswán részére, hiszen L26 idős embert
kelletr győg5nania, nem beszé|ve aházi ápo|ás-
ban részesüIőkÍőI.

Alig egy éve |átta e| hivata|át, mikor az
intézmény a fenntartó város ellenőrizte. L
delegált bizottság egyik tagja volt Kelemen
Gyula képviselő-testiileti tag is. A városatya (a
N"gy Imre-kormány későbbi bebörtönzött
államminisztere. akiért dr. Czeti Iswán szót
emelt) elképedve hallotta, hogy az ifiú orvos
frzetése elmarad a konvhai alka|mazottakétól.

Dr. Czeti Isnón
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ígykezdeményezésére a hivatal duplájfua, száz
pengőre emelte a tiszteletdíját.

Czeti Iswán doktor 1933 februárjában
megnősült, a RákospalotárőI származó Peszta-
lics Anna tanítőnőt Yezefte oltár elé, eskiivői
tanújuk a már említett Farkas Iswán tanár volt.
Házasságukból három gyermek született, An-
na, István és Mária nevííek. A család továbbra
is a Baross utcai szolgálati lakásban lakott' A
csa|áóÍő innen járt át a közeli városi kőrházba,
ahol a kórbonctani részleg vezetője lett. Köz-
ben folytatta az eryetemi évei a|att megkez-
dett kutatói tevékenységet, és felfedezte egy a
szívgyőgyászatban használható szer hatásme-
chanizmusár A gyógyszett a debreceni egye-
temen Törő és Mikó professzorok dolgozták
ki, idehaza Corhormon, Svájcban Recusen
néven gyártották az orvosságot. Czeti doktor
időközben gyermekorvosi szakvizsgát tett, Uj -

pest megbecsült gyermekgyőgyászává váIt. Az
űjabb végzettség megszerzésére az indította,
hogy első gyermeke súlyos beteg lett csecsemő-
korában.

A második világháboru nebéz éveiben
derekasan állt helyt. Mikor Pesta László tiszti-
orvosnak a diszkriminatív törvények miatt buj-
kálnia kellett, ő vette át a asztségét. Számos
ember köszönheti életét dr. Czeti Istvánnak
mivel rokkantsági igazolásokat adott ki' meg-
menwe sokakat a frontszolgáIattő| vaw a
munkaszol gálatosok sorsától. Saj át lalcísán búj -

tatta Flesch Armin zsidó orvos kislány unoká-
ját, H;á|ás pártfogoltjai a háborut követően el-
sők ktizött igazoItákőt a háborus bűnöket vizs-
gáIőbizonság e|őtt. t945 ,,tán az Ujpesti Ren-
delőintézetben dolgozott . 19 45 februárjában a
Dunába robbantotr hidak mögött feltorlódott
zajLő jég a foIyó űgát á|Ita. A medréből kilépő
víz elöntötte az aLacsonyan fekvő újpesti Me-
gyer városrészt is. Dr. Czeti Iswán gyermekor-
vos jó bará1áva|, dr. Iswánfr' Ernő állatorvos-
sal együtt csónakkal mentette a rászorl|őkat.

1956 forradalmi szele az IJjpest-szerte
ismert orvost is magával rugadta. Lelkesedé-
sét|átvaavárosig5rőgyászaaintézményekfor-

rydalmi bizottságának elnökév é vá|asztották.
O ebben a minőségében a jőzan. higgadt han-
got képviselte. Nem éngedte, hogy számon
kérjék egyes kollégáin a párttagságukat, azt
hirdette, hogy a nehézidőkben minden ofvos-
ra szükség van.

A forradalom leverését követően meg-
indult a megtorlás . |956 decemberében letar-
tóztatták.Avád - mivel a forradalmi tanács el-
nökeként végzett' munkájában nem akadt ki-
vetnivaló - feg1werek rejtegetése volt' A hír
hal|atára az újpesti gyárak üzemi tanácsai fel-
vették követeléseik kőzé a Szeretett orvos elle-
ni eljárás megszüntetését., az újpesti orvosok
pedig egy emberként álltak mellé. Az alábbi
levelet írták a belügyminiszternek*:
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Dr. Czeti Iswánt _ ta|án a fellépés ha-
tására is _ pár nap vzsgáIati fogság után el-
engedték. A hatalom azonban nem felejtette
eI. |957 júniusában _ nyaralás közben, család-

ia előtt _ Ietartőztarták, Kistarcsára internál-
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ták. A büntetőtáborban egy behigyminisztéri-
umi oryos jóvoltából a gyengélkedők tábori
kőrházának vezetője lett' Annak ellenére,
hogy az internálótáborban is hivatását q'yako-
to|ta, ez gyötrelmes időszakva|t, számáíá.

1957 novemberében fogságát házi őrj-
ZetÍe Yá|toztatták. Hazatérhetett, de újpesti
áLlását fel kellett adnia' Ezt követően nyrrgdí-
jazásáig a rákospalotai rendelőintézetben dol-
gozott, fenntartva újpesti magánpraxisát'
19ó1-ben átadta a Baross utcai szolsálati laká-

sát, és a Kassai utcába költözött családjával. Itt
é|t 197 9 áprilisában bekövetkez ett ha|á|áig.

Az újpestiek körében ismert és elismert
Czeti doktor, a gverekek rajongott Pista bácsi-
ja a Megy.eri úti temetőben' családi sírban
ny'ugszik. pmegye népes csa|ádja korében je-
lenleg is {Jjpesten él.

* A dokumentumot Bleicherné Ghira Rita bo-
csátotta rendelkezésünkre.

Tibany ldtképe a bencés aptítsóggal Ludwig Rohbock aízfesttnényén

Annak ellenére, hogy dr.
Czeti István egész élete Uj-
pesthez kötődött, volt egy
település, ahová - ha csak te-
hette _ elszökött a városi

forgatag elől. Tihany, a Balaton gyönyőríi' fé|-
szigete családja és jómaga számára mindany-
nyiszor menedéket nÉjtott.

A tó fölé magasodó hegykripon mát a
kora Arpád-korban bencés apátság emelke-
dett, de csak a 19, század során vált a kirándrr-
lók kedvelt célpontjává a telepüiés. A híres ,,ti-
hanyi visszhang'' és a barokk apátság1temp-
lom mellett csak fokozatosan váltak ismertté
az egyéb látványosságok: a gejzírmező három-
millió éves kripjai, valamint a barátfakásokként

Híres rijpesriek

ismert barlangcsoport, amely Közép-Európa
egyetlen fennmaradt remetetelepe. Utóbbi te-
rületére még I. András hívott bazi|ita szerze-
teseket orosz földről.

A nyaranta hangos Tihanyi-félsziget
csendes falvai nem eg'y neves embert vonzot-
tak. Németh Lász|ő és Borsos Miklós Sajko-
don' Illyes Gy.ula Kopaszhegyen lelt menedé-
ket a világ zaja e|ő|.Dr. Czetl Iswán a közeli
Gödrös üdülőtelep egyik ódon nyara|ójában
töltötte legkedvesebb napjait, hog:y jó barátja,
a szintén újpestí Joszt Jőzsef fiil-orr-gégész
szakorvos társaságában hódoljon a horgászat
szenvedélyének. A tihanyi Gödrös igy viItÚj-
pest mellett dr. Czeti Iswán életének megha-
tározószínterévé. il
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Ibsennel vallja: írni ann}rl mint állandó belső
bíráink előtt állni, sohasetn hazudni

December I4-én tölti be 95.
éIetévét Szepes Mária írónő,
Papír Sándornak, az újpesti
Népszínház a|apítő igazgatő-

't-ú'{q.iffi jának |eánya. CsaIádja 1909
és 1913 között Ujpesten é|t, előszőr aTavasz,
majd a Deák utcában. A jó néhány sikeres tu-
dományos-fantasztikus és transzcendens vi-
|ágga| foglalkozó mű mellett nevéhez fíiződlk
gyermekkorunk kedvelt olvasmánya, a Pöty-
työs Panni című meseregény is. Ez alkalomból
köszöntjük jő egészséget és hosszú életet kí-
várwa az írőnőt.

_ Kérem, meséf en a szülői bózről! Hoglan
kötődik Ujpesthez a csalód?

- Edesanyám Beregszászon született
1883. február 28-án. Kornai Margit néven
mezzoszoprán hanggal sikeres énekesnő, szí-

nésznő lett. Emlékeimet nemcsak személyes
tapaszta|atból, hanem az ő eIbeszÉléseiből ra-
kom össze. Tőle tudom,hogyJászu Marihoz
is 1árt magánőrá|<ra. E szenvedélyes nagyasz-
szony annyira megszerette anyámag hogy ké-
sőbb még vendégszereplést is vállalt rijpesti
színházunkban. Edesapám Kecskeméten szü-
Ietett t877. február 25_én. Fadrusz Jánosnál
tanulta ki a faszobrász mesterséget, csak ké-
sőbb lett színész. Sikeres táncos-komikusként
egy társulatban szerepelt anyámmal. Szerelem
lángolt fel kozotttik. Anyám nem tudta, hogy
kicsapongó természete mellett súlyosan beteg
férfrhez köt: az éIetét, aki ilríkorában egy
légyottról való menektilés közben kiugrott az
első emeletről, s a feje megsérült. Az ekkor ke-
letkezett mélyedés nyomta az agyát, és na-
gyobb éjszakázás' pezsgózés :után a megduz-
zadt ereitől görcsrohamok kínozták. Apám
tagadta, hogy epilepsziás. Sorsszeríí, hogy
artyám az eskiivőjükig nem tapaszta|ta ezt.
Apám ebben az időben aMagyat Színhánban
együtt játszott Fedák Sárival, Ráthonyi Akos-
sal. Családunk lakásgondjait oldotta meg a kí-
ná|koző alkalom, ho gy Ujpes ten színházat bé.
relhetnek. 1909 e|ején költözttink egy szép,
nagy kertes villalakásba a Tavasz utcába.
Anyám édesapám minden gondjában oszto-
zotti szeÍv ezett, hitelezőWeI tfu gy alt, új d ara-
bokat vás árolt, színészeket szeruő dtetett, iát-
szott... Az a szírtház Tbába olyan szentélye
volt, ahol a művészek komolyan vették a hi-
vatásukat. Apám az al&ori színházi világban
hamarosan feltűnt kivételes jel|emábrázoló te-
hetségével, hiteles maszkjaival, egyénisége
szuggesztivitásával. Ko||égái haragudtak rá,
mert amint megjelent a színpadon, ,,senki más
nem élt mellette''. Harminchárom éves ko-
rában. 1911-ben halt meg'.Édesapám 

kíilön-ös ember lehetecr.
Túlfeszült, nagy Íantaziáií... es beteg. Egé-
szen fi atalorr reszketeg aggasq'ánokat alakított
hitelesen. Több fén1'képet őrznk róla. Komi-
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kus alkat volt, de annak ellenére, bogy pá|yája
néhány rövid esztendőre szűkiilt, szinte üstö-
kösként ragyogott Íe| a század eleji fővárosban.
Ya|ó)ában drámát Szeretett volna játszani. Mi-
kor meghalt, éjje|iszel<rényén ott volt a Ham-
let agyonforgatott' szamárfiiles szövegkön1ve'
Annak a címszerepére késziilt titokban.

Anyám két fiút szült Papír Sándornak.
Mikor a nagyobbik gyerek az akor még gy6-
gyíthatatlan,,torokgyíkban', kiskorában meg-
halt, engem hordott a méhében. De akkor
már rémülten, kiábrándultan tudta, hogy mi-
csoda csapdába került. Félt, hogy gyermekei
öröklik apjuk betegségét. Semmiképpen nem
akatta, hogy megszülessek. Forró fiirdőkkel,
kininnel próbálkozott, de én makacsul méhe
magzatwzében maradtam. Édesapám szerelmi
ügyei, kétes viszonyai is tudomására jutottak'
Mégis, a gyermekelhajtási kísérletektől széde-
legve, halott kisfia utáni sajgó gyászában végül
átengedte magát a vt|ágra Wvártkoző élet ko-
vetelésének. Az a babonás remény kísérteme,
hátha magzatáb an,,Pityukát'' kapj a vissza. D e
egy apró, fekete hajú kis vakarcs Lánygyerek
sÍrt fel mellette. Nugy csalódás lehetett neki.
Edesapám viszont ujjongott. A felvonás vé-
gén a színházban oda is kiáltotta a tapsoló
közönségnek:,,Lányom született! Lányom
született!''

_ Hogtan erulékszik az újpesti Népszínhdz
életére, hiszen, gondolom, összefonódott a magán-
és ktizélet a szülői bdzban?

- Sziiletésem után a fiataloknak kapóra
jött a már említett újpesti lehetőség. Minden
színészben é| a vágy, hogy valamennyi szere-
pet eljátsszon, amiről álmodott, s a szereposz-
tásbarajtakivül ne szólhasson beie senki. Köl-
csönöket vettek fel. A Tavasz utcai lakást pa-
zarul berendezték, Apám joggal számított rá,
hogy rajongói a perifériára is követrri fogják. S
ebben nem is csalódott aszínházrövid ttindök-
lése alatt. N"gy társulatot szerződtettek,
amelynek többek között tagja vo|t Neményi
Blanka, Somogyi Kálmán, Somossy René,
Szöregh Gyula, Göndör Aurél, Szentes Jankó
és még sokan mások, akiknek a neve talá|hatő
a két színházi szezont magában fogialó új-
ságjuk 191I_12-es évÍo|yamának bekötott
pé|dányában, amelyet átadtam Gobbi Hildá-
nak a múzeum részére, hogy el ne vesszenek.
E kÍilcin lapot a fiatal HarsánytZsoltszerkesz-
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tette. A népszeríí kiadvány bzárő|ag az újpesti
színház ügyeivel foglalkozott, társulata tag-
jairól fotókat közölt, és még rólunk, ,,a kis Pa-
pírokról'' is megjelentek benne apró, színes
sztorik. Harsányi Zso|t a|á<oriban beleszere-
tett anyámba, a primadonna ,,dirinébe''. Édes-
apámtól szabályosan megkérte a felesége ke-
zét. Harsány"t Zsolt meglepő aján|atát mind-
ketten nevetve elutasították.

A színház urágzott. Valamennyi mí3Íaj.
ban eredeti bemutatókat tartottak' J átszottak
francia vígátékot, népszínmíivet' nag.yoperet-
tet, drámát. Szobáink falait ezüstözött, ata-
nyozofr, selyemszalagos babérkoszorrik borí-
tották. A bejárat előtt esténként tolongtak a
bérkocsik, magánfogatok. A színház zenekarát
jó karmest"' di.igá1t" . Divattá vált Újpesme
látogatni Papírék elegáns |<ts színházába, ahol
mindig te|t.ház volt, s az e|őadásokat kitíínő
színészek, ügyes rcndezőkvimék sikerre.
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A társulat ta$aikijzé tártozott
a fiatal Balogh Béla is. Szép te-
nor hangú, muzikális, gumi-
labda-könnyedséggel táncoló
bonviván volt, aki tehetségé-

vel ellensúlyozta ktilönös, nl$!l szögletes for-
májú' cytanói orru arcát, amelytől minden
karikaturist a cer,azája viszketni kezdett. Aoyá-
mat már akkor, apám életében messziről cso-
dálta, de nem is álmodott arról, hogy életük
valaha összekapcsolódik. Anyám karcsú, iz-
mos, félszeg és nagyon ifú kezdőként emlé-
kezett rá, akinek a szemét mindig magán érez-
te, mikor a színpadon próbált. Akkor is be-
ment a nézőtérre, amikor neki nem volt jele-
nése. Nem iilt le. A homályban távolabb, egy
földszinti páholy peremének támaszkodva,
némán figyelt. Anyám sohasem volt szép, csak
színes, okos, kellemes egyéniség. Ezüstös
hangszíne, nagy szemhéjú, melankolikus pil-
lantású szeme' középen elválasztott, sötét, fé-
nyes haja, aprő lába, fehér karja, keze és
gyi)ngy{ényíí, válla, míg fi atal volt, lényét von-
zőan romantikussá tette. E ,,regényhősnő''
nimbuszát fokozta, hogy sokan tudták a kör-
nyezetében,házassága nem boldog. Pedig sze-
retett nevetni' és tudott nevetni. Egész társa-
ságot elszórakoztatott. Szellemes mondásait
Harsányi Zso|t fe|jegyezte, és közölte a szín-
ház|apjában,

_ A színhdz a csalódi élet része aolt, de a
színpad uólt-e jótőktérré az ön szómóra?

_ Mi, apróságok felléptiink néha egy-
egy darabban. Ktilönös, éles emlékem saját
szereplésemfi| _ ta|án a Cigányszerelem lehe-
tett _ az instrukciók ellenére elkövetett önte-
vékeny epizódom. Anyám sokgyermekes ci-
gányasszonyt játszott benne. Porontyai orgo-
nasípszerűen sorakoztak mellette. Szövege-
met betanították, és én pontosan el is mond-
tam: ,,Ehes vagyok! Ehes vagyok!'' Anyám
tám szó|t:,,Te vagy a legkisebb, ós te csinálod
a legnagyobb lármát,,' Mire én: ,,De én va-
gyok a legéhesebb|'' Oriási taps tört ki. A szín-
padot teledobálták virágokkal és cukorral.
Anyám fogta a kezemet' de én kicsavartam
fal anryi u j j aimat a szorításáb ő|, e|őr e szal a d tam
a rivaldához, szoknyámat kétfelé csippenwe
mélyeket pukedliztem, hajbókoltam' Senki
nem mondta, hogy ilyesmit csináljak. A taps és
nevetés fokozódott. Mindmáig tíínődöm rajta,
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miféle atavisztikus ösztön haitott, noha a szín-
pad nem vonzott később, pedig tehetségem és
módom lett volna rá,hogy e tészegítő, mosto-
ha és kegyet|en pá|yára lépjek'

- Milyen uoh gterrneknek lenni ebben a
kömyezetben?

- Szüleink életmódja elkerülhetetlenné
tette, hogy bennünket a szemé|yzet neveljen'
Ok formálták viaszlényünket saját zavaros, ér-
zelmes, ellentmondásos egyéniségük szerint.
Róza, a szakácsnőnk ,,kislánypárti" volt. ol-
töztetett' fésült, dédelgetett. Mariska nevelő-
nőnk a bátyámatszerette jobban. Férfibolond,
egza|tált, gátlástalan nő volt. Kicsi, sovány és
nag.yon szeszélyes. De értett hozzá, hogyan
kössön magához bennünket mókákkal, kísér-
tethistóriákkal s hangulata szerint csípős pacs-
kolásokkal is. Kipirosodva égett tő|e a mezte-
len fenektink. E hangulatok viharos szerelmi
ügyeitől fiiggtek' Szikkadt, nimfomániás lé-
nyében volt valami szuggesztivitás. A furcsa az
volt, hogy bátyámmal együtt imádtuk a rém-
históriákat, soha nem teltiink be velük, s rejté-
lyes módon szerettünk félni. Ennek több jele
is volt egészen kicsi korunkban, de szerencsé-
re értelmiink fejlődésével kinőttük.

_ Hog,an ólték meg édesapjuk korni el-
aesztését?

- A mélymúlt homályából tragikus
ha|á|a körüli események némely töredéke is
felvillan bennem. Nem tudtuk, mi történik
körülötttink, de éreztük a itko|őző feszültsé-
get. A felnőttek lehalkították a hangjukat a kö-
zelünkben. Sok ember vonult át a lakásunkon.
Sötét selyemruhába, fátyolos kalapba öltözött
asszonyok felkaptak, összecsókoltak benniin-
ket. Arcunk nedves lett a könnyeiktől. A férfi-
ak a hajunkat simogatták. Nagy zacskő cukrot
nvomtak a kezünkbe. Mi a Mikulásra kapott
puttonyos' szakállas télapót hurcoltuk, muto-
gatnrk, és gvomorrontáSig tömtük magunkat
csokoládéval. Senki se törődött .t'elünk, nem
szóltak ránk, nem vették el tőlilnk a tul sok
édességet, mint máskor. Azután hilönleges
napra virradrunk. Atvittek bennünket a szom-
szédba abátyámmal egyidős Berényi Pubiék-
hoz, ,Játsszatok!'' - mondták idegesen, s ma-
gunkra hagytak bennünket. Ez nyt|ván a te_
metés napja lehetett, Azt. mesélték később
Mariskáék, olyan tömeg szorongott a temető-
ben és körülotte is, hogy néhányan rosszul let-
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tek. Több kocsi vitte a hatalmas, szalagos ko-
szorúkat. Pes*ől is jöttek gyászo|ók, rokonok,
barátok, tisztelők, kollégák, újságírók. ' ' és
szerelmes nők, akik még évekig hordták apám
sírjára az é|ő, piros rózsacsokrokat. Ki emlék-
szik erre ma rajtam kívül? Hová lett apám tíi-
zijátéksikere és hírneve? Apánk eltíínt az é|e-
tünkből. Környezettink elhitette velünk:
messzire utazott. Csak később tudtuk meg, mi
történt vele való j áb an. Ha|áIa éjszakáián is haj -
nal felé tért haza, lefekiidt, agyonpezsgőzve,
za|datoftan, és rájött a görcsroham. Rángató-
zásában arcra fordult, és belefulladt a pátnájá-
ba. Az orvos legalábbis fulladásos halált á||apí-
tott meg. Anyámat rettenetesen megrázta ahít,

A haláleset után a színház
apám emlékére díszelőadást
rendezett' An.vám talán e fe-
lénk irányuló részvéttel, nép-
szerűséggel akarta bizonyta-

ni a hitelezőknek, hogy ha engedik, a színház
tovább élhet. Remélte, több tiirelmet tanúsí-
tanak, s kap némi haladékot, ha|átják, hogy a
társulat az ő keze alatt is mííködőképes. Egy*
éhes óriáskígyó ketrecébe dobott nyrrl tobb
eséllyel könyörgött vo|na az é\etéért, mint ő.
L dísze|őadás csúcspontja egy fekete és ezüst
drapériákkal díszített é|őkép volt a színpadon,
apám egy óriásira nagyított fényképével.
Anyám dobogón á||t, gyászruhában, fátyolo-
san. Mi kétolclalt, Szorosan hozzásimllva.
Fogta a kezünket. Lelkiinkre kötötték, nem
szabad megmozdulnunk. A ftiggöny széthűzó-
dott. Halálos csend támadt a nézőtéten. Az-
után kitört a taps' a zokogó é|jenzés. Akkor én
megint csináltam valamit, amiért utólag na-
gyon szégyeIltem magam.Báqám évekig csú-
folt miatta. A taps okozta. Lz é|őkép három-
éves kislány szerep|ője meghajolt olyan mé-
Iyen, ahogy csak tudott. A taps fokozódott, de
a zokogást nev€téSmor aj vá|totta fel. A. színház
még néhány hónapig ktizdott a|étéért, azután
nekitámadtak a hiénák, és minden mozdítható
& tékét s zé ttépték, elhurcolták fi||ér ekér t, át _
verés ürügyén. A színház felszámolása :utár'
már nem volt értelme újpesti tartózkodásunk-
nak. 1913-ban visszaköltözttink Pestre, a Rá-
kőczi ít Sl-es ház ötödik emeletére. Anyám-
nak dolgoznia keliett. Csak azt csinálta, ami-
hez értett: énekelt, magánszámokat adott elő a
Jardin nevű mulatőban, az atrrkor már egyre
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szaporodó mozikban s azErzsébet köruti Ro-
yal orfeumban. Lemezfe|véte|ei is vannak
abbőI az időből.

- Tapasztaham, hogt nngyon elfoglah, ma
rnia e l fo gla l k o z i k, ír. őn ő ?

_ Mit csinálok ma - kérdezi _ egy
i|yennagyfiíi élet trtán, mikor mííveim áttör-
ték már a nyugati nyelvek falait? Angliából
éppúgy kapok hálás leveleket, mint Ausztráli-
ából' Kanad,ábő| telefonokat, Iátogatókat,
mint Münchenből, ahol készül a Vörös
oroszlán című egyik legnagyobb könywem
12, I<ladása' Magyarors zágon é|ek, özv egyen,
56 évig tartó' gyönyörií házasság:u;.;án. Gyen-
gülő testem, megromlott látásom ellenére
dolgozom. A szellemnek nincs kora. A Szin-
tézis S zabadegyetem egy1k főv édnökeként az
összefu ggések tudom ányáva| foglalkozom.
T aníwányaimnak diktálonr életmíívem befe-
jező kóteteit. Levelezek, riportokat adok.
Telefonom titkos' mégis sokan rám találnak
tanácskéréssel és köszönettel azért, hogy írá-
saim segítségével megoldották súlyos problé-
máikat. En pedig nyugodtam várok a kiiszöb
előtt. Tudom' nem éltem hiába' Ü
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Könyv Budapestről és Úipestről

Budapest térképei-
nek katalógusa I-I[.
Budapest Főváros
Levé|tára |oadásá-
ban, 2003-ban ielent
meg. A tízéves kuta-
tómunkával össze-
gÉjtöft ó989 db irat
afővárosiés országos
illetősé gíí |ev é|tár ak,
könywtárak és mú-

zeuríok mellett egyéb közintézmények bir-
tokában lévő térképek adatait tarta|mazza. A
szetzők a térképek típusait, jellegét megkiilön-
böztewe ismertetik az egyes dokumentumokat'
Külön jellemzik ery-ew intézmény sqjtő-
körét és gyííjteményeit. Történeti áttekintést
n1ijtanak a térképkészítésrő|, név szerint em-
lítve a kiadókat, térképtajzoIókat. A kiadvány
összesen 33 színes, illewe fekete-fehér illusztrá-
ciót tartalmaz. Az általános ismertetőt röüdí
tés- és irodalomj egy zék egészíti Ia.

Aze|sőkotetaz 1óó0 és 1873 közöttké-
szült térképek ismertetését tartalmazza. F'bbőI
az időszakból (1853_1875) 7 db Ujpest terüle-
tére vonatkoző térképet regisztráltak a szerzők.

A második kötet (1873_1949) több mint
hetven Budapest környéki (dunakeszi, fóti stb.)
ábtázo|ást is feldolgoz, amelyek közlekedési,
íthálőzai és magasságponi eligazítást is adnak.
Ebben a részben tüntették fel a szerzők a Du-
nára és Duna-partra vonatkozó ábtázo|ásokat
is, kb. nyolcvan adattári cikkben.

A kiadvány harmadik tésze az 1950 és
2000 között megjelent térképek, helyszínraj-
zok jegyzéke. Itt 19 adattári cikkben ismertetik
a {óváros W. kerületére vonatkozó térképe-
ket. Ezek között alaptérképek találhatók 1950-
bő|, 19 62 -ből, 1 98 3 -ból. Kozlekedésrendezési,
városrendezési, kereskedelmi és iz|ethá|őzati
térképek is találhatók még itt I995-ig.

A kiadvány elsőként rendszerezi a fővá-
ros egészére vonatkozó ábrázoIásokat. A szer-
kesztők, Fabó Beáta és Holló Szilvia Andrea
felmérhetetlen segítséget nyújtottak a tör-
ténetkutatóknak és a helytörténészeknek is. A
katalógus egy példánya aZ Ujpesti Hely-
történeti Gyííjtemény könyvtárában is kutat-
ható.

Kiilöndíj
Ujpest őnkormányzatának sajtópá|yáza9án IGi-
zsán Sándor, az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő-
ben megjelent írásaiért hiltindíjban részestilt. Az
elismerést augusztus 27 -én Hock Zo|tán a|po|-
gármester adta át.

Emléktábla a szülőotthon falán
Kettős évfordulót iinnepeltek szeptember 12-én
a I(írolyi Sándor Kótház Görgey futúr úti szü.
lészeti és nőgyőgyászats osztáIyán. A szülőotthon
aIapításának 7 5 - dik édordulój ára és a nemzetkö-
zileg elismert szaktekintély, dr. Lóránd Sándor
főorvos születésének centenáriumára máwány-
tabla-avatással emlékeztek. A táb|át dr. Kovács
Tiborqrugalmazottkőrházigazgatőavattaf e|'

Helwörténeti vetélkedő,
Az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány kuratóriuma
szeptember 17-i ülésén 2004' ápilts 16-ru diz-
te ki a soron követ}ezőhelytötténeti vetélkedőt.

Elhunyt Neogrády Lász|ő
okóber L3-án, életének 90-dik évében elhrrnyt
Neogrády Lasi|a,az Újpesti Helytörténed Gyííi-
temény alapítc4a, lo ,Ad Honorem Ujpest'' és a
Pro Urbe díj melletg Í992-ben az e|sők között
vette át az Ujpest díszpo|gáta címet. Neogrády
Lászlőtazönkormányzatsajáthalottjánaktekinti.

Szusza Ferenc Stadion
okóber 25-én, az UTE Megyeri úti stadionjá-
ban iinnepélyes keretek között fogadták Szusza
Ferenc egykori labdarugót. A nyolcvanesztendős
játékos Ujpest díszpo|gára, aki pályafutása a|aa
csakaz UTE, illewe a ,,jogutódok'': a Budapesti
Dőzsa és az Ujpesti Dózsa játékosa volt. A spor-
tolót a vátosrész nevében dr' Derce Tamás pol-
gármester, azUTEBarán' Kör nevében dr. So-
mos András köszöntötte. A megyeri úti pálya et-
től a naptól a Szusza Ferenc Stadion nevet viseli.

Értesítő a világhrilón
Az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő |apszámai a vá-
rosrész honlapján: a www.ujpest.hu címen, a
Helytörténet feliratra kattínwa olvashatóak'

Decemberi számunkban az 1., 5.,8.,24' és 28. oI.
dalon lát}rató fotókat és dokumenrumokat az Ujpesti Hely-
történeti Gyűjtemény bocsátotta rendelkezésünlre'

uire.s*3Z Helytartóneti bírek


