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A tornyos villaépület falai
között a társaság igazgatőia
keresi a nyugalmat, míg
gyermekei naphosszat a fa*

lépcsőkön rohangálva kergetik egynást. A
manzárdből már rég kitiltottákaz apróné-
pet' a rejtélyes szoba ezért á||andó csábí-
tást jelent. onnan a legszebb a kilátás! Ha
az ember felkapaszkodik a tető a|á, tiszta
időben a Szunyog-sziget határain is tul,
egészen az óbudai tenrplom keresztjéig el-
lát. A kert végében a Duna hordozza ahí-
reket' A papa Isternek hwja, akárcsak a
cégét, amely kutakat és csővezetékeket
épít Ujpestnek. Köröskörül kertész locsol-
ja a frissen Vetett fíímagot, és a postás csak
kerékpárral jut el ide a főpostáról. A gou-
vernante a kézbesített céges borítékra pil-

lant, és időmértékes versként olvassa a fel-
adót: Compagnie Générale des Conduites
d' Eau Liége Belgique..' A postabélyeg a
térdnadrágos kisfiú albumába kerül, az öt-
venéves koncessziórő| sző|ő iratok pedig
az igazgató és a polgármester páncélszek-
rényébe. Mindenki komolyan gondolja a
megállapodást. Csak a Duna _ ahogyan a
pape mondja: Ister _ sejti bölcsen, hogy
egy törvény miatt, télr évszázad múlva az
igazgatő már nem lesz ura a tollvonással
államosított cégnek. A tornyos épület ma
is megvan; a kertészt, a postást' a gouver-
nante-t és a tobbieket már elfeledte rég...
Csak egvetlen szereplő maradt még a régi
társaságból: a kert végében terpeszkedő
Duna... avagy Ister - ahog-y- a papa mon-
daná. n Rojkő Annamtíria



Palota-I.Ij pest vasútj a

,,Kéjvonatok vasár- és iinnep-
napokon Rákos Palotára. A
szab. osztrák-magyat állam-
vasút társasá g az idén is a ny.á-
ri évad alatt, vasár- és ünnep.

napokon kedvező iőőjárás mellett, ktilon kéjvo-
natokat fog forgalomba hozni Budapestről K.
közönségtől annyira megkedvelt Rákos Pa|otá-
ra és vissza. Az e|ső vonat már ez évt áptiI2i-én
fog indittatri. - Indulás Budapestről: Délután 4
órakor, Rákos pa|otáró| vissza: Esti 10 óra 10
perczkor.'' (Ujpest és Vidéke, 188ó. április 25.)

,,A halál torkában. Kedden hajnalban
három órakor az oszták-magy^Í államvasút
Rákospalotáról Budapestre elindult egyik tar-
talékmozdonya, Ujpest és Rákospa|ota közt,
illetve az ujpesti főut végén |évő át1árőná| egy
Yatga András tulaidonát képező és Szerző I|-
lés által hajtott kocsit e|gázolt. Az e|gázo|ás a|-
kalmával a kocsi teljesen összetört, a lovak pe-
dig agyonzuzattak. A kocsisnak, a ki ktilönben
a kocsin ült, csodálatosan semmi baja sem tör-
tént. A szerencsédenséget állitólag az okozta,
hogy a mozdony a rákospalotai remiszből min-
den jelzés nélkiil indult el s így az ágfuót a
pá|yaőr el nem zárta a kozlekedés elől.'' (Uj-
pesti Hírlap, 1891. március 29.)

,,O felsége fogadtatása R.-Palotán. E hó
6-án3 órakor robogott el az udvari vonat Paloa
előtt, hol lassította menetét. A. pá|yaházban
mintegy- 3000 ember varta és lelkesen megélje-
ÍLezte. o felsége hajadonfővel állt a coupé ab-
|akáná| és melegen fogadta az üdvözleteket.''
(iJjpesti Híradő, l 892. jrrnius 9.)

,,Palota-Ujpest. A m. kir. Allamvasuta'k
igazgatőságának értesitése szerint a budapest-
marcheggi vonalon fekvő Palota állomás neve
a kereskedelmi miniszter rendeletéből >Pa.
lota-Ujpestre<< lett vá|toztawa.'' (Jjpesti El-
lenőr, 1894. június 24.)

,,Az á||amv asutak Palota-Ujpe5t állomá-
sánál' az eg'yes Vonatok indulása előn oly nagy
tolongás van a pénztárná|, hogy az sokszor
éleweszélyes is, ennek oka pedig az, hogy nincs
az e|őtt vaskorlát. Jó volna tehát oda ilyet
csináltaori már a rend kedvéért is.'' (I(özérdek,
189ó. június 28.)

,,Panasz a m. áll. vasut ellen.Jó ideje mar,
hogy a Palota-Ujpest állomáson a reggeli vona-
tok nem a legnagyobb pontossággal indittatnak.
Igy a reggel 7 &a20 perczkor induló vonat ren*
desen néhány perczcze| későbben indittatik, ez
az:|tánutktjzben még 2 -3 -szor megáll ugy, hogy
az utasok rendesen egy negyed órai késedelem-
mel érkeznek Budapestre, a mi a hivatalnokok-
nak sok kellemedenséget okoz. Azt hisszülg
hogy ebben a villamos korszakban a gőzvasuak
pontosságára is kellene egy kis figyelmet fordi.
tani, mert ktilonben rosszabb közlekedési esz-
közzé vá|nak, mint a n1'ugalomba vonuló lóva-
sut volt.'' (Közérdek, 1897, janvár 17.)

,,Palota-Ujpest, mint gyorwonati meg-
állóhely. A rákospalotaiakat, meg az ujpestieket
régen bosszanga az, hogy a gyorsvonat Palota-
Ujpestrek csak,'fiitytil.., de nem áil meg. Pedig
mindig akadna néhány felés leszálló utas, mert
Palota-Ujpest ma már népes állomás. Mint
halljuk' ugy a rákospalotaiak, mint az ujpestiek
mozgalmat fognak inditani, hogy a g'yorsvonat
állomásunkon megálljon. A mozgalom érdeké-
ben közbenjárnak Wolfrrer Tivadar képvise-
lőnél is.'' (Jjpesti Közlöny, 1901. július 28.)

,,Betörés a Rákospalotai állomáson. Hét-
Íőn éjje| három óra körül a rákospalotai vasút
állomásának pénztárhelyiségébe álkulccsal be-
hatolt Bogdrán Ferenc asztalossegéd. Egész este
ott ólálkodo tt az á||omáson és alkalmas pillanat-
ra várt. Mikor az igye|etes tiszt a pá|yán fog-
lalatoskodott, ráspolylyal és vésővel nekiesett a
pénztátszekrénynek és feszíteni kezdte. Pintér
György éjjeli ft azonban észrevette a betörőt és
lefogta.'' (Jjpesti Napló, 1909. június ó.)

,,Rákospalota-Ujpest állomásnak nagy,
modern pá|yaudvaná va|ő átépítés&e 4 millió
korona irárryoztatott eIő. Az első hitelrészlet
400000 K.val már az I9L3. évi költségvetésben
engedélyeztetett. Eddig a fóldmunka és a p6lya-
szin emelésének egy része,továbbá a vác-gödöl-
lői vasút pá|yaszinének és vezetékének emelése
hajtatott végre. A következő munkarészlet a te-
herpályaudvar és a személypályaudvar egy úszé-
neke|őál|ítá.sa.'' (Ujpesti Napló, 1914. május 3.)
n (osszeóllítona: Krizsán Sdndnr_Szöllősy Ma-
rianne)
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IvÁNn JÁNos
Dokumentumok az,,Istef, Magyat Yíznnrű

Ré s zv ényátrs as ág új p e sti vízrníivének
létesítéséről és tizemelte tés&ő|

Az Ujpesti Helytörténeti Er-
tesítő 2003. jriniusi számának
18_20. oldalán már foglalkoz-
tunk az újpesti vízművekkel.
Abban a cikkben elsősorban a

vtzníí' egészének létesítéséről írtunk, illewe a
víztorony műszaki jellemzőit ismertetttik dr.
Mihailich Győző professzor korabeli cikkének
felhasználásával. Aprólékos kutatómunkával, a
Budapesti Történeti Múzeum kutatási enge-
délyével sikerült fellelnünk a Fővárosi Levél-
tát _ e tárgyban még nem rendezett - archívu-
mában eredeti terveket, jegyzőkönyveket,
ajánlatokat. Ezek közreadásával talán sikerül
érdekiődést kiváltani mind a mííszaki doku-
mentációk iránt figy.elmet tanúsító, mind a

kőzel száz évve| eze|őtti vállalkozások nyel-
vezetét megismern i \<tvánő olvasók körében.

Tekintettel arta,hogy az újpesti vtzmíi
kiépítésére a Compagnie Générale des Con-
duites d' Eau Liöge Belgique belga cég kapott
megbízást, és a létesítmény az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia területén lévő Ujpest város
tészére építette, az iratok nagy része három-
nyelvű (francia, német és magyar). A wzmíi
bejegyzett nove: ,,Ister'' société hongroise des
Conduites d' Eau, société anonyme a' Bu-
dapest, azaz: ,,Istet,, Magyat Yízmíi' Rész-
vénytársaság, Budapest N., Yáczi utca 1 1/b.
Napszabá|yában rögzítették:,,Székhely:
Ujpest, üzletköre kiterjed Magyarotszágra, az
osztrák-Magyar Monarchia által annektált
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tartományokra, Boszniáta és Hercegovinára.
Jogosítás a szomszédos államokra, valarrlint az
összes európai államra''.

A váro s határ o zata a vín, ezeték kiépíté-
sének időszerűségére vonatkozóan helyesnek
bizon1nrlt, ugyanis a vízsza|gá|tatás 1912. jit.
nius 17-i beindulását követően avtzg5űjtő te-
lep kibővítéséről döntöttek, amely bővítési
munkák 1915-ben meg is kezdődtek, és amely
munkáknak 1 9 1 ó-ban be kellett volna feieződ-
niük. Érdekes a fogyasztók számának alakulá-
sa, továbbá a vtzÍogyasztás növekedése. Amíg
1913. május 13-án 460 Íogyasztót regisztrál-
nalg ezek száma gyakorlatilag esy év alatt
szinte megháromszorcződik (1914. május 1ó-
án t2t2 fogyasztó), két év alatt közel ötszörö-
sére emelkedik (1915. március 15-én 17t2 Ío-
gyasztő). Amíg 1914-ben 735 000 mr volt a
vízfogyasztás, addig 1915-ben ennek csaknem
a duplája: 1 25ó 000 m'. Ugy tíínik azonban,
hogy a vízdíj L<legyenlítésével eleink is hadilá-
bon álltak, mert a vízmíi direkt formanyom-
tatványon hívta fel adósai b.(ecses) figyelmét
fi zetési kötelezettségük elmula sztására.

Feltehetően a korábbi'Jersenyezte-
tést'' követően kiildték el az ,,rster,, Magyat

Yízmű Rt. dicséretes (löblich) igazgatóságő-
nak ajánlatukat a bővítési szakaszra vonatko-
zóan többek között a Melocco Rt. és az újpesti
Schreiber Gyula építési vállalat (amely'nek fej-
léces papírj án az a|ignégyéves víztorony állvá-
nyazása,a cég jellemzője _ mai szőva| logója).

Ugy tűnik, a környezewédelem és a
tisztiorvosi felügyelet nem korunk találmánya.
Amikor 1915-ben a Schlick és Nicholson
Gép-, lVaggon és Hajógyár Rt. az újpesti szi-
vattyútelep mellett hajőkazánkovács-műhelyt
szándékozott létesíteni, a város és a vízmíí be-
kérte a telepítéshez szükséges berendezések
meghatáro zását, amelyek kőzegészségügyl
szempontból védik a város vízművét. E;gy
1918. VI. 24-i jegyzőkönyv arról tudósít, hogy
Ujpest város és az ,,Ister'' képviselői kérik a
hatóságtól az építési engedély megtagadását,
amikor a Károlyi-uradalom a népszigeti ipar-
vasút nyomvonalát a vízmíívek szivattyútele-
pétől induló kéta400 főnyomócső felé kíván-
ja meghatároztú. legyzőkönyv szól továbbá
arról is, hogy a víz vastartalmának növekedése
miatt mind a csőbáiőzat, mind a víztorony
öblítéséről a szokásosnál - a negyedéven-
kéntinél - gyal*rabban kell gondoskodni.

Az ,,Ister,, rlízrníj énaki bomlokzata
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A. vtzmí3' építése és üzemel*
tetése szorosan összeftigg a
politikai és történelmi háttér-
rel. Az I9I7 .Iu. I6-i és 23-i
miíszaki bizottsági ülésen *

amelyen részt vett Farkas l(álmán miniszteri
tanácsos, Hoffer Mihály gazdasági tanácsos,
Paulkovits Vikor városi miíszaki tanácsos és
az ,,Istet,, tészérő| Swaters Bertalan igazgató _
az Ujpesten létesítendő katonai gyárak
érdekében kialakítandó csővezetékek terveit
és költségeit tárgyaLják. A hadigyárak területe:
a Brüsszeli utca, Széchenyi tér, a Római, a
Chinoin, a Párizsi és a Berni utcák által ha-
tárolt terület.

1917-ben az Ulrich B.I. Bp. arról
értesíti aYÍzműveket, hogy - a legnagyobb
sajná|atára - a teljes öntötwasnyomócső-kész.
letét a.Cs. és Kir. Hadtigyminisztérium lefog-
lalta és át is vette, így a cég nem tud szá||ítani,
Ugyancsak 1917-es adat, hogy avízmíí' foly"-
matos munkás- és anyaghiánnyal hizd, a kiu-
talt nyersolajmennyiség nagyon kevés, ezétt a
szivattyútelepet lehetőleg a Phőbus-központ
átamáva| tartják iizemben. A Phőbus csak egy
magasnyomású szivattyút képes ellátni, arni
napi 5000 m3 víztogyasztás biztosításfua e|ég,
Ezen tulmenő igény esetén egy másik szivaty-
tyúegységet már Diesel-motorokkal keli
üzemben tartani.

Eg5r 1'9L9, VIII. 7-i jegyzőkónyv arcől
tudósít, ho gy a Tanácskormány szociali záIásr a
vonatkozó rendeleteit hatályon kívül helyez-
ték' a munkástanács ténykedése megszűnt, és
az ,,Ister''-nek ismét szabad rendelkezési joga
van. AZ ,,rster'' képviselője _ a jegyző-
könyvben _ kijelenti, hogy a további üzemvi-
tel a jelen viszonyok között és az eredeti fel-
tételek mellett nem teljesíthető az engedély
okiratban foglaltak szerint, így nem tudnak
műliödni, ezétt hatáIyát veszti azon kétoldalú
szerződés, ami a munkástanáccsal született. Az
összes kárra vonatkozó jogát az ,,Istef, mind a
magyat áI|am, mind Ujpest város ellen fenn-
targa.

Kártérítési igénnyel é|tazrt. a második
világháborut követően is. A háborus károkat
mintegy 400 000 pengőben határozták meg,
amely magában foglalt épület- és gépberende.
zéskátokat, elveszett járművekeg eltűnt anya-
gokat és irodaberendezéseket. A felújításra

már az új forint bevezetése után adott Bes-
senyői Szabó János újpesti építőmester egy
aján|atot, építési munlcákra, mintegy 1ó0 000
forint értékben. A ki nem frzetetttaftozások, a
vízművek - feltehetően az ebben az időszak-
ban bekövetkezett _ államosítása miatt Í948-
ban, Liége.ben az ,,Ister'' kártérítési kérelmet
nyújtott be, többek között megjelölve a
szerződés szerint 19ó4' december 31-ig még
bátra|évő időszakban várhatóan befolyó java-
dalmakat is.

É'd"k"' megá||apítások tehetők a mű-
szaki dokumentációk tanulmányozása során.
Az első be|ysztwajzokon, amelyeken az e|ső
kiépítés szerepel hatágu csápos kutakkal, kút-
házza|, a Palotai-sziget és az Ujpesti-sziget
között még é|ő a Duna. Az első lcútcsoportot
így az Ujpesti-szigeten követi további három
csápos lcút, majd a víznyerő helyek egyre in-
kább a part felé húzódnak, és a kutak a továb-
biakban soros elrendezésűekké válnak.

A település wzv ezetéksendszere első ki-
építésben a,,történelmi'' város utcaszerkezetét
hálőzzabe. Bár a fellelt térkép dátumot és feli-
ratot nem tatta|maz, azutcahá|ózat és utcane-
vek alapján az I9I2-es, a vtzszo|gá|tatás meg-
indulásakor fennálló állapotot mutatja. A tér-
képenfelttintettékazűn.f e|talajtíizcsapokat,a
közkutakat és az öb|ítőaknákat is. Ugyanis a
csőhá|őzatat időszakos öblítéssel tisztítani
kellett. (Dr. Ugró Gyula Újp"'t-*o''ográfiája
szerint már 1930-ban, amikot a csőháIózat
hossza a ó3 l.cn-t is meghaladta, a várost 18
kerületre osztották fel, amelyből naponta 1*1
kerület vezetékrend szetét öblítették át.)

A vízvezeték.há|ózat bővíté-
sére két térkép is utal. Az
egyk az Attila utca-Vécsey
utca_Vasút (ma: Görgey)
utca-Mező (ma: Erkel Gy.)

utca közötti terület csőhá|őzatátt mutatia be.
Noha ez a térkép (kataszteri - 1:2880 - lép-
tékben r ajzolt he|yszínr ajz) sem tartalm az dá-
tumot' mivel a gróf Apponyi Fanny téren még
nem szerepel a Fa- és Fémipari Iskola, annak
időpontja t927 etőttre tehető.

Dátum nélktili a megyeri kiépítésre
vonatkozó térkép is. Ezen még nem látható
azUTE Stadion, és a Kisfaludy utca is zsák-
utca a Megyeri út felől. ly vízvezeték-
hálőzatta| ellátni kívánt terület a Yáci
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út-Fóti út_Baross utca-Rákóczi (ma: Perényi
Zs.) utca á|ta|, illewe a Baross utca
-Schweidel utca-Attila utca_Báthory utca
által határolt tertilet. A helyszíntajz va|ő-
színűleg 1922 e|őtt készült.

A térképek tanúsága szerint a vízmű to-
vább kívánt terjeszkeclni. Egy 1949. július 1-
jei keltezésű helyszínrajzon a víznyető kutak
már a Palotai-szigeten rannak . A. belyszíntajz
az e|ső (eredeti) kútcsoportokat és a később
fiírt kutak nagy részét is használaton kívü-
liként jelöli. A Palotai-szigeten Duna-vizet
nyerő berendezést mutat' és innen a vizet a
Duna-ágon keresztülvezewe juttaqa el a Nép-
sziget gépbázáig. A térkép érdekessége, hogy
ezen már a Palotai-sziget és az Ujpesti-sziget
közötti Duna-ágat hoitágnak jelöli.

Jóllehet egy vízmű létesítése során nem
az épiiletek esztétikai rnegjelenése az elsődle-
ges, elődeink mégis gondoltak arra, hogy épü-
leteiket igényesen alakítsák ki. Függetlenül at-
tól, hogy megépült-e vag'y sem' szemet gyö-
nyörködtető a Vikória elnevezésű kutat kö-
rülfogó csigalépcső fölé emelt öntötwas házi-
kó vagv a betonból megálmodott lcútház
(Brunnenhaus aus Beton) |917-bő| szátmaző
terve. Ma sem mernénk 8 crn vastag betonból
épületet tervezni ! Megépült viszont az igazga-
tósági és lakóépület, amely még nra is á|l, igaz,
jóval kopottabban, mint ahogy annak idején
(1910 októberében) megtervezték. Az eredeti
terveken úgy pompázik, mirrt egy ,,várkastély
a Kárpátokban''. Alaprajzát tekinwe minden
kényelemmel ellátták, ami építése idején le-
hetséges volt. Ami hiányzott, az a vtzöb|ítéses
WC. de fiirdőszoba már volt. Szerkezetét te-
kinwe ugyancsak a kor szakmai színvonalát
követte' pince és földszint feletti födéme ún.
acélgerendák közötti poroszsüveg-boltozatú
födém, ami már .,modernebb'' a dongabolto-
zattá|, és gyakorlatilag a teljes pinceteret ki-
használhatóvá teszi.

L gépbáz tervein szintén az adott
építési korszak eredményei láthatók. A fa-
öntöttvas-acél (ún. folywas) kombinációjú
Polonceau-fedélszék megérdemelné a vé-
dettséget. Hasonló kialakítású, szinte azonos
fesztávolságú szetkezet a Császár Lász|ő áIta|
írt Korai vas- és vasbeton építészetünk című
kiadványban (Műszaki Könyvkiadó, Bp.,
1978) mint ipari műemlék szerepel (Bp. V.'

Tanulrn,óny

Piarista köz 4., Vasudvar - udvarlefedés, amit
a közelmúltban korhííen helyreállítonak).

Bár a dokumentumok szerint l949-ben
a vtzmíi fejlesztése érdekében próbafiirások
a|apján további vízny et ő helyek l<salakitásár a
tettek ajánlatot, fejlesztés nem történt' mert
1950-ben _ Nagy-Budapest kialakításával - a
Fővárosi Vízművek csak a víztornvot vette át
Ujpest városától üzemeltetésre. A népszigeti
terüle*e a Honvéd Folyami Flottilla köl-
tözött. Mivel a két sziget koz<itti folÉszakaszt
már a negyvenes évek végén holtágnak tiin-
tetik fel a térképek, így védett öbölként kikép-
zési célokat szolgálhatott. Ennek a története
azonban már további vizsgá|ődás tárgya
lehet.* E

* A. szerz.ő ezúton mond köszönetetJárai Ritának
áIdozatos levéltári kutatómunkáiáért.

Áz ,,Ister,, Magtar VízmíÍ Rt. fizetési felrzőlítósa az
19Ia-es éaekből
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GprlÉru Isrr'.ÁN

,,En az é|etemet az é|et szolgálatába á||ítottam''
Pállva Celeszdn

Híres emberek születésének
vagy halá|ának é.yfordu|őjfu ő|
nemcsak iilik megemlékezni -
feleleveníwe életÍik és mun-
kásságuk jelentős állomásait _,

de kötelességtink is.
Igy van ez Bállya Celesztin festőmíívész

esetében is, a|<t százneg)rven éwel eze|őn.,1864.
március 9-én, Genovában született.

Lpja az osztrák katonai szolgá|at eLő|
Olaszországba emigrált 1 8 5 9-ben, olasz nőt vett
feleségül, de 1 8 ó8 -ban viss zatelepüItek Magyar
országra. A vabútrál betöltött hivatalnoki szol-
gá|ata az egész családot éveken át egyik városból
a másikba való költözésre kényszerítette, míg-
nem 1879-ben sikerült végleg Brltlapesten ma-
radniuk.

Pá|Iya Celesztin ekkor kezdi míívészeti
tanulmányait az Orczágos Magyar Királp Rajz-
tanoda és Rajztanárképezdében, ahol Morelli
Gusztár'rrál fametszést tanul. Ekkor, 1ó évesen

Á . . ' , ,festi az Ejféli párbaj címíÍ,képét, mellyel később
a bécsi Akadémián éri el élete eiső jelentős sike.

rét _ a növendékek kompozíciós versenyének
díját nyeti.

Visszajön Budapestre, s egy bő félévig
Lotz Károlynál tanul. Innen iltja a müncheni
Akadémiára vezetj, ahol otto Seitz a rnestere'
társai: Iványi Grünwald Béla, Révész Imre,
Rippl Rónai J ózsef, Y ágő P á|,

Apja halála után - bár édesanfa komoly
ösztöndíjat eszközöl Ia számfua az akkori kul-
tuszminiszternéi _ kénytelen hazajönni. Ekkor
lesz Benczúr Gyula taníwánya, ez jelentős állo-
más az életében, hiszen tudásának és tehetségé-
nek köszönhetően Benczúr Budavár bevétele
címíí képén egvütt dolgoznak. Egy alkalommal
FerencJózsef látogatott el a miíterembe, mikor is
Pállya Celesztin képe előtt hosszan időzött' ryajd
ezt mondta: ,,Gaflz wie Pettenkoffen!" @pp
olyan, mint Pettenkoffenl) Nem is ez volt az
utolsó ta|á|kozása a Monarchia első emberével.

Tanulmán,vai beÍejeztev el jó nevíí újpesti
kereskedőtől kap megbízást egy festrnény elké-
szítéséte, i890-ben ideköltözik, és in is marad.
Jellegzetes életképei mellett selyemlegyezőket is
fest, s az 1891-es |egyező|<lá||ítás fődíját nyeri.
Munkája grőÍ Zichy Jenő gyííjteményebe kerül.

Az otszág a millenniumi,iirrnepségre való
készülődés |ázában ég - Feszty Arpád is tervezi a
Mag7arok bejövetele címíí körképét, szewezi a
hozzávalókat és a kis csapatot' hogy elkészülje-
nek időre. A jó sorsnak köszönhetően Pállya Ce-
lesztin is bekerült a körképet festők csapatába
(,,...,a nagy bajból.'. én rántottam ki, mégpedig
azza|, hogy a hét vezért, az összes iovascsoportot
és rohamot, s azt a rész|etet, amely a domb mel-
lett van, ahol a csata folyik mind én festettem
meg Vágó Pállal''). A munka mintegy két évre
lekötötte idejét, és ráadásul befejeztével igen
rossz szájízzel hagyta el Feszty Arpádot.

Ferenc JózseÍ, a|a ,,|óértő,' ember hí-
rében állott, a körkép megtekintése után -
minthogy neki kiilonosen a lovak megfestése
tetszett - kozel húsz képet vásárolt a fiatal
rnestertől.
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Az 0a0-a páizsi w|ágklá||ításon Húzó
lovak című képe nagydíjat nyer' valamint ebben
az et,ben rendezi a Miícsarnokban első wűjte-
ményes kiállítását. Zágrábban egy nemzetközi
kiállításon 1902-ben ltatás címíí képéért kap dí-
jat. A sikeres szakrnai éveket beárnyékolja a si-
kertelen családi élet. Már megszületett mindkét
Lánya, az 1900-as évek második felében mégis el-
válik. A cseperedő lányok iskoláztatása, megfele-
lő neveltetésiik biztosítása, a ház Íenrltartása mind
arra készteti, hogy folyamatosan fessen, és a ké-
peket megfelelően értékesítse. E szorító hely-
zotbő| második házassága menti ki, hiszen olyan
társra talál, aki odaadó gondoskodással neveli a
lányokat és üseli gondját az egész családnak.

PáI|ya Celesztin, a polihisztor ismét tel-
jes erővel álmai megvalósításának, a munkának
tud élni.

Polihisztor.
Bródy Sándor nevezte Pá|Lya mestert a

magyar Leonardo da Vincinek, aki nemcsak a
festészetet művelte felsőfokon, de sok minden
mást is, mint a reneszánsz megannyi nagy alak.
ja. Tervezett merev szárnyil repülőgépet (készí-
tett működő modellt), valamint helikoptert As-
bóth előtt, készített szobrokat (a kis méretíí
bronzokat maga öntötte), fabrikált automobilt
saját haszná|atáta, maga készítette gyalukat
használt saját hegedűinek készítéséhez.

U tazásai kapcsán komoly hegedíígyííjte-
ményre tett szert (Amati-, Maggini-, Stradivari-
hegedűi vannak), de maga is készített néhányat -
nem is akármilyen minőségben. Az l928-bian,
Frankfurtban megrendezett nemzetközi zenei és
hangszerkiállításon komoly sikert aratott. Ekkor
Hubay Jenő is nagy elismeréssel írt róla' ,,Ter-
mészetesen', zeneszeÍzéssel is foglalkozott, fenn-
maradt néhány kottája, kottatöredéke, valamint
nyilatkozott nocturne- j ének bemuta tőjár ő|.

Az 1910-es években siklóhajót, valamint
addig nem használatos hajócsavart tervez, mely-
ről a Miíszaki Egyetemen is elismeréssel nyilat-
koznak. Sajnos az I. i|ágháború kitörése meg-
al,adá|yozta kifejlesztését és ipári sznúi gyár.
tását. Később már ő sem foglakozott vele. (Po-
lihisztorságában az üzleti véna nem volt erős.)

A második feleségének sziilőhelyere va-
1ó rendszeres látogatások, az onnani hosszabb-
rövidebb kirándulások eredménye sok Duna-
kanyar és Nagymaros környeki, felvidéki tájat
bemutató festrnénye.

Ktizlernények

Kiállítások rendezése alkal-
mából is járják az országot
(Pécs, Debrecen, Erdély stb.).
Rövid ideig a gyulai művész-
telep vezetőjeként tesz sok-

mindent, hogy az otszág e távoli szegletében is
a képzőmíivészet jóságát, szépségét hirdesse
(,,...a képek fuáta gyu|ai viszonyokhoz mérten
igen alacsonyan szabták meg, hogy mindenki
á|ta| hozzáÍérhetőek le gyenek'').

Mindenkori festői munkássága jellemzői
a kis méretű, fő|eg f*táb|ára festett életképelq
tájképek, de sokszor nyúlt mitológiai és miszti-
kus témákhoz is, vagy festett mély lélekábrá-
zo|ásrő| tanúskodó portrékat is.

Pályafutásának 50. évfordulója alkalmá-
ból (1931-ben) a Miícsarnokban rendezett is-
mét gyűjteményes kiállítást. A kritika teljes el-
ismeréssel ír eddigi tevékenységéről - megkap-
ja aKépzőmíívészeti Társulat az éw nagydíjá,t.
Töretlen energiával és lelkesedéssel folytatott
munlcássága elismerése a számos méltató kriti-
ka, a Szépművészeti Múzeum, valamint a szé-
kesfőváros részérő| valő vásárlás stb. Túl 70.
életévén Újpest város vezetése kérésére megfes-
ti Horthy Miklós élemagyságu, félalakos port-
réját, ame|y mind a kotmányző, mind a meg-
rendelő ftszétő| méltó sikert arat.

Életének talán legjelentősebb kit{inteté-
sét kapja 1939. december 3-án - Ujpest város
díszpo|gárává vá|asztj6lk. Ez mát 1934-ben is
szóba kertilt, de akkor elrnaradt _ mint ahogy az
1940-ben javasolt utcanévadás sem valósult
meg. A kittintetés áwéte|e köriili időkben való
gyengélkedéséből felépülve újra fiatalos lendü-
lettel dolgozik, melynek bizonltéka számos új-
ságcikk és rádióriport.

Bár egyre sötétebbek a felhők a Hajnal
utcai ház felett is - 80. születésnapját még itt
ünneplik. lu egyte közeledő front elől felesé-
gével Nagymarosra költöznek - itt érik meg a
háboru végét is. Ujpestre már nem jönnek visz-
sza, nagqarosi csendjüket néha-néha töri meg
egy rokon vagy jő ismerős |átogatása.

Celesztin mester nem beteg, csak eljár-
tak felette az évek, Vibráló-szúrós szemeinek
tekintete halványabb, egyre rövidebbek a kirán-
dulások, séták, a munkával töltött idő.

Nyolcvannegyedik születésnapja előtt
három hónappal, 1948. janlár 1 1-én érte jöttek
az angyalok. E
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ALz újpesti lóvasút, 6. tész
H"ly' lóvonataink életéb ől...

vonal feilődése
1877-ben gróf Károlyi Sán.
dor tulajdonába kerüit az új.
pest_rákospalotai lóvasút. A
veszteségek megszüntetése'
illewe bevételeinek növeiése

érdekében hozzá|átott a vonal fejlesztéséhez,
sűríteni kívánta a járatok számát. Az egyvá,gá-
nyos pálya azonban a maga három kitérőjével
erre alkalmatlan volt,,így további váltók be-
építését hatátozta el. Uj kitérő létesült Ujpes-
ten a Fő (A'pád) ílton, az Attila utca torkola-
tának közelében. Ennek elnevezése utal helyé-
re, ugyanis a ,,dombi vá|tő" a Váci út felőli
emelkedő tetejére került. Az Iswán utca Jókai
és Király utcák közötti részén, a mai vár oshőza
helyével szemben fektidt a második, Temp-
lom (Szent Iswán) téri kitérő. A Vasút (Gör-
gey Artúr) utcában két helyen: a mai Kiss Er-
nő és Corvin utca között, valamint a Kiss Já-
nos utca torkolatánál létesült egy-egy újabb
váltó. A rákospalotai Vasút (Pozsony) utcá-
ban, a mai I(árolyi Sándor út közelében, I{or-
váth Mihály püspök u||ája (ma: Leán1mevelő
Intézet) előtt is fektettek le kitérőt, ám ez csak
később, 1880 első felében valósult meg - épí-
tésének kiadásait júniusban számolták el.
1 879-ben fejlesztések történtek a rákospalotai
_ a mai Kertköz utcában működő _ forgalmi
telepen is: új kovács- és bognárműhely, vaIa-
mint egy várószoba épült.

Ebben az időben keletkezett a Palota
(ma: Rákospalota-Újpest) vasútállom ásra veze-
tő iparvágány. Ennek mérnöki munlcáit 1877
novernberében, a kapu felállítását 1878 máju.
sában, a kövezések elvégzését júliusban szám-
|ázták. Most, h9gy megvalósult az összekötte.
tés az Osztrák Allamvaspá|ya Társaság r'onalá-
val, élénkebbé vált a teherszállítás. Egyre több
ipari üzem vezeúe be a vasúton történő árufu-
vatozást, így a Fő úton, a mai Aradi, Bocskai
és Temesvári utcák által határolt területen el-
helyezkedő, Stern Ignác tulajdonát képező

szeszgyár is, mely 1878-ban kapott iparvá-
gányt. A mai Jókai, Kassaí és Petőfi utcák vet-
ték körül a Pollack és Fiai Gyufagyárat, hová
teherszállító lóvasúti kocsik feltételezhetően a
'80.as évek elejétől jártak. Az 1882-ben mega-
lakult pamutgyárat (mely ekkor még csak a
mai Erkel Gyula és Kiss Ernő utcák sarkán
állt) szintén ebben az évtizedben látták el ipar-
vágánnyal.

Hogy a sűrííbb forgalmat le tudják bo-
nyolítani, újabb jármíívekre is szükség volt.
Eddig személyszá|lító kocsikból 10 db taÍto-
zott' az állománÉa' most 7 -te| gyarapodott a
vasrit. 1877 októberében aGanz gyártól kere-
keket, csapágyperselyeket vásároliak, valamint
üvegtáblákat is beszereztek. Novenr'berben fi -
zettek a kocsikon végzendő bádogosmunká-
kért. i878. májusi keltezésű a SturczerJános
részére kiállított szám|a 5 db szemé|yszá|lítő
kocsiért. Valószínűleg házi|ag (vagy a Buda-
pesti Közúti Vaspálya Társaság műhelyeben)
szerelték össze a jármiíveket. Később, 1882-
ben eggyel gyarapoclott a személvkocsik száma.

Teherkocsikból 1875-ben 25 db állt
rendelkezésre. A darabszám t878-ig 22-re
csökkent, majd 1883-ig évente eggye| emelke.
dett; ekkor mfu 27 kocsi látta el az árufuvaro-
zásife|adatokat. Nem maradt el a vonóerő fei-
lesztése sem: 1879 márciusából nyolc, i880
júniusából három új ló megvéteÍérő| tudunk.
Számuk azonban csökkenő mértéket mutat'
ugyanis 1875-ben 58 db volt a vasút szolgála-
tában, t878_79-ben 56, 1880-ban 54, ma)d
egy esztendő múlvz már csak 50 _ egészen
1885-ig. 188ó és 1888 között - sorban 43,
47 és 45 db volt az év vég1lóállomány.

Epizód a megyeri vonal történetéből
A pest_újpesti lóvasút (mai vasúti híd melletti)
végállomásától indult ki, és a Vá"ci úton haladt
a mai Zsilip utca vonalában fekvő L<:kótői ző,r-
töltésig a megyeri lóvasút' Ezt a rövid kis sza-
kaszt adminisztrációs szempontbóI az ize-
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meitető BKVT együtt kezelte a Budapestre
vezető vonalával, azonban forgalmát attól el-
hilöníwe |ána e|. Feltételezhetően egy kocsi
ingázott a két végpont között.

Valószínűleg nem volt jövede|mező e
járat fenntartása, így a cég ieállította. Ánr a
sajtó erre is reagált: ,,A buelapesti közúti vas-
pá|ya társaság igazgatőságát fi gyelmeztetjtilq
hogy a megyeri vonalon kocsijai nem közle-
kednek, már pedig - tudomásunk szerint _ sza-
badalmát csakis a|y hozzáadással nyerte, hogy
eme vonalon a rendes kr;zlekedést fenntartsa.
A kocsiknak közlekedéSe most annyival is kí-
vánatosabb volna, minthogy a pocsékos idő-
ben a gyaloglás felette kellemetlen. A közön-
ség eme mulasztás fölött mé|tán megbotrán-
kozik.,, (Ujpest és Vidéke, 1884. dec. 25.) A
panaszt később orvosolták, a forgalom újra
csak 1885 január1ában (22-e e|őtt néhány nap-
pal). indult meg.

Ipawágányok a Váci úton
A megyeri lóvasút mentén fekvő, egyre na-
gyobb mennyiségií terméket előá||ító Wolf-

nér b & gy ár 6,n:szá||ítás ának vasúti l ebonyolí-
tását a BKVT is szorgalmazta. Ujpest elöljá-
t ő ságáv a| a terül eth as znáIaa szer ző dést a Y áci
úti vágányki ágazás építéséért és haszná|atáért
188ó-ban kötötték meg) ezatán létesült az
ipawágány. (Érdekes, hógy ennek ,,kézze|fog-
ható'' emléke is maradt: aYáci úton, a lózsef
Attila utcától kifeié haladva megfigyelhetiink
egy őtiás plakátcikkal telezsúfolt, rég;, ámpa_
tinás téglakerítést, amely abőrgyáré volt. Egy
kis szakaszon ennek vonala e|tét az út vonalá-
tól, nem párhuzamos vele. Itt lehetett az ew-
kori iparvágány bejárása, ám a kapu helye már
be van falazva.\

AVáci út és Zsilip utca találkozási pont-
jának délny'ugati oldalán helyezkedett el a lég-
szeszgyár, melÉez szintén Vezetett iparvá-
gány. E;zt is _ lrason|óan a bőrgyfuéhoz _
188ó-ban fektették le.

Mindennapok *z újpest-rákospalotai ló.
vasúton
Sajnos, eddig nem akadtunk korabeli hivatalos
jelentésekre a mindennapi üzemeléssel kap-

Az zijpest-rdkospal,otai lőuasút 15'i)s pdlyaszómú kocsija @otő: Erdélryi Mór, a BTM Kiscelli Múzeum fenyképglűjternényéből)
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csolatban, így most elsősorban a helyi sajtó
a|apján kaphatunk képet lóvonatunk működé-
séről. A lapok azonban inkább negatív hang-
vételű írásokban emlékeztek meg a ,,köpőlá-
dáknaP' nevezett kocsi}ról és az atazás körül-
ményeiről.,n4' rákos-palotai lóvasrit köpőládái
ellen nagyon sok a panasz _ írta az Ujpesti El-
lenőr 1887. október 23-i szőma. - Minde-
nekelőtt a menetei nemhogy gyérek, hanem
oly ügyetlenül vannak berendezve, hogy a
rákos-palotai indóháznál soha sincs ott a ko.
csi, a midőn a vonat megérkezik, s a közönség
mindannyis,zot gyalog kénytelen a rengeteg
pocsolya és sárban Ujpestre avagy R.-Palotára
vánszorogni. Nagy baj az is, hogy a kocsilg a
mióta gyérebben közlekednek a hajók, csak
ritkán vár1ő.k be a hajót, de a legnagyobb baj
az,hogy tisztességes ruhával és ép egészséggel
nem igen lehet bele ülni abtra a köpőládába, a
melynél Noe apánk bárkája se lehetett primi-
tívebb, s a mel1mek bensejét legtöbb esetben
úgy eltorlaszolják az őnás koiarak, b..yot.'
zsákok, libák, kacsák, csirkék, szerszámok,
kályhacsövek stb., hogy ember legyen, a ki be
Lvw ki nrd belőle mászni. Ily körülmények
között nem csoda, ha a közönség nem igen
veszi igénybe, s az uradalom jövedelme nem
fokozódik, pedig egy kis jó ak.aratta| mind a
kettőn segítheore az iz|ewezetőség.'' Előfor-
dult az is, hogy ,,...a lóvasúti kocsi a főűtköze-
pett megállt' mert a szemben jövő kocsit a lo-
vak nem bírták húzni. Félóránál tovább kellett
állani ennek folytán a kocsinak, sígy azltazők
kénytelenek voltak vagy leszállni, vagy pedig
bevárni a míg az állomásról más két lovat hoz-
tak.'' (Ujpest és Vidéke, 1885. nov.22.)

Többször módosult a menet-
rend. A követési idő a '80-as

évek második felére jó rész-
ben fél órára korlátozódott, és
a kocsikvégállomásaikról sem

mindig indultak pontosan. Ez kiderül a követ-
kezőkből:''...nagyon kellemetlen arta nézve,
akinek reggel a nyo|cz órai kocsival kell Uj-
pestről elindulni vagy a rákospalotai vasúton a
vonattal akar a fővárosba jutni, ha tízperczné|
is tovább vesztegel a rákospalotai lóvasúti ko-
csi a váltókon és még kellemetlenebb arra
nén,e, aki este tíz percz.czel nyolcz óra előtt
érkezik Ujpestre s a ny6|g2 órai kocsival akar
Palota te|évagy éppen Palotára indulni s a ko-
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csi, természetesen az utolsó, már háromne-
gyed n.volczkor kirobogott az Ujpesti állomás-
ból.'' (Ujpest és Vidéke, 1887. jan.23.)

Nem maradt kritika nélhil a kocsisok
gyorshajtása sem' mert: ,,...ha egyszer kiin-
dultak az állomás hely-eikről' eszeveszettiil
hajtanak még a kercsztező atczákpontjain is.''
(Ujpesti Ellenőr, 1887. okt. 23.) Am a másik
véglet, a túl lassú utazási idő is jellemző |ehe-
tett a kitérőkben történő hosszadalmas vesz-
teglések miatt.

N*gy gondot okozott, hogy mind a pá-
lya, mind a járművek egyre jobban elhasz-
nálódtak. Felújításuk lassan elkertilhetetlenné
válg de a költségekből csak kisebb munlcákra
futotta. Igy például 1885 nyarán a Fő (Arpád)
úti, 188ó őszén pedig az Iswán utcai lóvasúti
pá|yát töltötték fel. A vasút j<ivedelme nem-
csak hogy a fejlesztésekre nem volt elégséges,
hanem még a szii}séges ráfordításokat sem
fedezte. A kiadások _ az 1879.,1885. és 188ó.
évi kivételével _ meghaladták a bevételt. l887.
augusztus l-je és december 3l-e között 10 498
forint 65 Wajcár folyt be, *íg 

" 
kiadás 24 ót6

forint 83 krajcár volt, a deficit a bevétel közel
másfélszerese lett.

Ezek lratására gróf Károlyi Sándor úgy
döntött, hogy vasútja forgalmát végleg meg-
sziinteti. Az Ujpesti Ellenőr 1888. szeptember
|6-i szá'mábxn ezért bírálat is érte. A cikkíró
megemlítette, hogy ,,A Rákos-palotai lóvasút
jövedelme sokkal nagyobb volna, ha a kocsik
tisztességesebbek, kényelmesebbek volnának:
ha megtiltanák a kocsik belsejét podgyásszal
teletömni, s a kocsik tetején csinálnának a ba-
tyuknak helyet és végre, ha a közlekedés gya-
koribb és pontosabb volna. Száz meg száz em-
ber csak azért megy naponként gyalog az :uj-
pesti indóhőzhoz, mert restel egy féI&átvfua-
kozni a köpőládára, a melyben csirke, lúd,
kacsa miatt meglehet, hogy helyet se kapna."

Azonban mégsem került sor a vonal
forgalmának felszámolásáta, ugyanis a gróf új
ötlettel állt elő. Ajánlatot tett Ujpest veze-
tőségének a Vasút utca feltöltésére és Íásítá.
sára, mind a saját költségén. Tette ezt azéttis,
hogy az utca északi oldalán lévő földjeitház-
helyekként értékesíthesse. A lóvonat pedig
biztosíchatná - továbbra is - a megfelelő köz-
lekedési kapcsolatot akát a Budapestre vezető
vonallal, vagy akár a vasúttal. E
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Szemelvények tljpest szülés zetl- ellátás ának
másfé| százados történetébőI

Az 1840-ben alapított Ujpest.
rőI szóIő híradásokból tudjuk,
hogy az első Újpesten doÍgo-
ző, majd I846-tő| helyben is
lakó orvos. a későbbiekben

Qpe't községi ofvosa' Seligman Mór szülész-
mester is volt. A jó közlekedés - dunai kikötő
és a vasút - miatt felgyorsult a település fejlő-
dése, így a szülések, ennek következtében a la-
kosság száma növekedett, A' |<legyezést követő
évekből már három újpesti szülésznő neve
ismert, Hassa Jozefa, Szűcs Katalina és Weisz
Franciska, akik okleveles bábaként dolgoztak.

1912-ben a szociális gondoskodás cél-
jából Károly" g'óf segítségével hozta létre a
település az Egyetemi Szociálpolitikai Intéze-
tet. Az intézmény többek között a nemi beteg-
ségek megelőzésév e|, gyógyttásár.al foglalkoz-
va nőgyőgyászati feladatokat is ellátott. A Ká-
rolyi Kórházban az első világháborut megelő-
ző időben nyílt meg az első újpesti nőgyógyá-
szatj osztá|y, amelynek főorvosa l9t7-ig dr.
Prokess Antal volt. Rajta kivül 1914-ben már
több szülész is működött Ujpesten, így Hé-
derváry Sámuel orvostudor szúIész főorvos,
Krancz Sámuel orvos szülész és ozmann Mór
sebész sziilész. Rajtuk kívül ekkor már 33 szak-
képzett bába segített a szi|észeti ellátásban.
Az erőteIjesen fejlődő településen rohamosan
emelkedett a szülések száma,.érthető tehát,
hogy még az első világháboru kitörése előtt, a
tízes évek első felében így írt a korabeli sajtó:
,,a 60 000-nél több lakossal bíró Ujpestnek
nincs olyan kőrháza, hol a vajúdó nők felvetet-
nének... Csak rá kell mutatnunk azon szomo-
rú tényre, hogy mit étezhet, mit szenvedhet
testileg és lelkileg egy docogő mentőkocsin
budapesti kőrházba szállított nő, kinek min-
den zökkenés éles fá,jdalmat jelent. Ezen á|-
datlan á1lapoton segítendő eszmecserére hív-
tuk fel Ujpest és Rákospalota orvosait, a városi
vezetés tényezőit, s a helybeli phylantropikus
társulatok v ezetőit.,'

Közlemények

Lz óhajnak megfelelően 1914-ben
megalapították a helybeli szülészek közremű-
ködésével az Ujpesti Szn|őház Egyesületet.
Dr. Fadgyas Gyula, dr. Fornheim Ernő, dr.
Sándor István, dr. Lőrincz Béla mellett az
egyesület elnöke Schreiber Gyula lett. Az el-
nök úr á|ta| adományozott telken, a Váci utca
9. számalatt 1Árpad út-Váci út sarok) a hábo-
rú miatt csak 1917-től kezdett mííködni az
első újpesti szülőotthon, 15 Í&őbe||ye|. t925-
ben már több mint ezet pácienst láttak el itt.
Végleges és a kor színvonalának meg{elelő he-
lyiséget biztosítandó a szi|őorthon számára
I926-ban az egyesület megvette a Vasút (ma:
GörgeyArtúr) utca 87. számú'telket, és Ujpest
városajelentős kőzadakozással itt építette fel a
jelenleg is mííl<ödő szülészetet. Bőhm Henrik
és Hegedűs Armin terveit megvalósításra az
Egyesített Ujpesti lparosok kapták, akik kifo-
gástalan munkát végez,tek, így 1928, július 23-
án megnyílhatottaz Ujpesti Szülőotthon. El-
ső főorvosa az egyestilet alapítóinak egyike,
Lőrincz Béla lett, a\, I94}-iglátta el feladatát.
A szülőotthontaz Ujpesti Szú|őbáz Egyesület
20 évte bérbe véve működtette 1948-ig, ami-
kor városi kezelésbe került. Megnyitásakor az

Az Qpesti niitőotthon Bőhm Henrik és Hegedíís Árruin
tet.uei alapján épült
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intézménÉen 5 orvos mellett 18 főnyi sze-
méIyzet dolgozott.

Az intézmény szakmai mutatói egy-
bevágtak a korabeli más intézetek adataival,
olykor meg is előzték azokat. 1925 és 193Ü
között például nem volt.halva születés azinté-
zetben. [.Ijpest város elöljátői számára az idő-
ben is fontos volt a köz egészségügye, a
területi munkára fordított figyelmet jelzi,
hogy t929-től 4 városi szülésznőt a|ka|maz-
tak, akiknek száma |938-n 13-ra emelkedett.
A sztilőotthonnak hamarosan vetélvtársa is
akadt Ujpesten, harminc évig két szúlészet is
műkodott a városban; az Avpád kórházi osz-
tály első főotvosa Semsey Zo|tán volt. 1934-
tő| I946-ig vezette az osztá|yt. 1940-ben a
sziilőotthon főorvosának dr. Nagy Györgyöt
nevezték ki. 1945-től 19ó1-ig dr' Selmeczy
Ernő volt a vezető. Selmeczy főorvos eléviil-
heteden érdemeket szeÍzeft. awal, hogy 194-5
janufujában már megindította a szülő nők el-
|átását a szülőotthonban, és valamennyl új-
pesti kórházközul a leggyorsabban itt norma-
lizálódott az elLátás a háború után.

A száz éve, Újpesten született dr. Ló-
ránd Sándor kisebb megszakításokkal 1928-
től l969-ig Újp".te'' dálgozott. A magyar
szülészet nemzetközileg is elismert reprezen-
tánsa volt. A több nyelven beszéIő fiatalember
másodorv'osként kezdea itt gyógyítani. A be-
tegellátáson túl tudornányos munkára is volt
energiája. Ezekhez az éve1'útez kötődik a szü-
|őfájások objektív mérésére alkalmas e|járás
kifejlesztése, amely számára nemzetközi elis-
merést hozott. 1932-ben jelent meg első köz-
leménye Németországban a fájásmétő készü-

lékÍől. Alig múlt 40 éves, amikor a második
világháboru utolsó évében, életét mentendő,
bujkálni kény52grii11. Í945 jan,lárjában már
ismét dolgozik, egzisztenciája is rendeződik,
!946-ban kinevezik az Arpác' Kórház szü-
lészetére v ezető főorvosnak. N'gy lendülettel
veti magát bele a tudományos élettre. |946.
ban rnegalkctta a tokométert, a gyakor|at' szá-
mára megfelelő, zsebóra nag1rs{g{ műszert,
amelyet több nyug.at-európai országban is sza-
badalom védett. osszességében 70-nél több
doigozata jelent meg, több mint 5096-ban
idegen nyelven.

1961-ben összevonták a két újpesti szü.
lészetet, és a szülőotthon vezetését (akkor ép-
pen aZ A'pád Kőrbáz szülészeti oszta|yának
nevezték) dr' Lóránd Sándorra bízták, ab.j az
'50-es, 'ó0-as években a kevés nemzetkozileg
is jegyzett mawat orvos közé tartozott. A
százágyas, igen nagy forgalmú osztályon éven-
te több mint 5000 nőt láttak el. Lóránd Sán-
elor 19ó9-ben ment nyugdíjba, azt követően is
dolgozott, számta|an közleményt írt munka-
társaival. Szép és akadályoktól terhes' szak-
mailag igen sikeres pályafutást követően 1990.
február 22-én távoz,ott kaztiltink.

gp".t a második világháboru után is
tovább fejlődött, 1950-től afőváros rV. kerü-
lete lett. Még orvosi rendelőintézetet is épí
tettek, ahol a szülészeti-nőgyőgyászad járő-
beteg-rendelés, a terhesgorrdozás méltó kö.
rtilmények kozé került. I969-tő1 1989-ig dr.
Gergely Imre vezette az osztá|yt, és terem-
tette meg a gyógyttás modern feltételeit.
Műkö d é s e aIatt az osztá|vt felú j ították, amely-
nek neve ekkor Ujpesti Kőrbáz szülészeti-
nő győ gy ászati osztálya lett.

1989_94 kijzött dr. Kovács Iswán volt
az osztá|y vezetője, majd l994-től Hintalan
Albert főorvos. Az elmúlt évtizedben az or-
szág demográfrai heIyzetével is összefuggés-
ben az ágyszámjelentősen csökkent. Jelenleg
a szülészet-nőgyőgyászat 5a ággyal működik,
évente 3500 nőbeteget, terhest lát el. A csa-
ládközpontú szülészeti ellátás feltételei bizto.
sítottak az osztáIyon, a nőgyőgyászaa míítéti
tevékenység körülményei javultak.

A település 150 éves múltjának na-
pnbb részében tghát onálló sziilészeti ittéz-
mény mÍíködött Ujpesten' E mrilt tartia fenn a
reményt, hogy ez a jövőben is megmarad. IUjniihttontáty a sziilőotthonban az 1960.as éuek elejn
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Lőruxcz Rógpnr

A labdarúgáts kezdetei Ujpesten, t. tész

1899. december 31-ének kö-
dös, sáros vasárnap délutánján
izgatott fiatalemberek egy
csoportja gyülekezett aZ
újpesti Gyár (ma: Munkás.

otthon) utca 31-es számri háza e|őtt. Amikor a
nagyközség apraja-nagy1a lázas buzgalommal
az évszázad utolsó szilveszterére készült, az itt
összegyíílt húszfős társaságot egészen más do.
log foglalkoztafta. Kedvenc szórakozásukat
szerették volna hivatalos keretek kazé helyez.
trj, a Magyarországon pár éve teret hódító já-
ték szenved élyétő| hajwa futballklubot akartak
alapítani.

A 15 órakotkezdődő alakuló ülésen az
a|apszabá|yok elfogadása után megválasztot-
ták a nyolc tőbőlr á||ó tisztikart. Elnök Baráth
Lajos, alelnök Kocsán Mihály, titkár: Kranz
Sándor, II. titkár: Müller Imre, jegyző: Weisz
Aladár, pénztáros: Schön Jenő, ellenőr: Sta-
tocsni János, szertárnok:' Deutsch Dávid. A
vá|asztnány aze*ét tagból állt, s ezenkívül
volt négy pót-választrnányitag is.

Ezután meghatározták a klubtagság
feltételeit is. A egyesület alapító tagjánakszá-
mított az,.aki ,)ewszeÍ s mindenkorra 50 ko-
rona tagsági díjat frzet,,*ett; a pártoló tagok
évenként 5 koronát fizettek; ,,rendes- vagy
mííködő tagok, oly feddhetetlen e|őé|eői
egyének,, - lehettek, olvasható az a|apszabá|y-
ban -, ,,kik 18 évet betöltöttek, amellett az
a|apszabá|yokban fo glalt, felvételi követel-
ményeknek megfelelnek. Evenként 8 korona
tagsági, 3 korona beíratási díjat fizetrrek''.

A keresztségben a klub az Ujpesti
Football Club nevet kapta, s a színe lila-fehér
len. Az Ujpesti Football Club 1901. február
11-én beolvadt az Ujpesti Torna Esy"-
sületbe.

Tekintsük át tehát kronológiai sor-
rendben, mi is történt va|őjában! A korabeli
sajtó (a Sport-Világ újság és a helyl lapok)
szinte naprakészen tudósított a történtelről,
így ezeket az írásokat kutawa lassan |arajzo-
lódnak előtrtink az egykoú fejlemények.

Közlenúnyek

1 900 legelej én)árunktehát, s az igazság
az,hogy ez ióő tájt Ujpesten az UFC-n kívül
semmilyen más sportegyesület nem míí-
ködött.

A 15 ér'vel aze|őtt alapított Ujpesti Tor-
na Egyestilet - amely az újpesti sport alapjait
leraka _ immár három éve nem adott életjelt
magáró|. Amióta a polgári fiuiskola igazgatősá-
ga a tornaterem haszná|atát a klubtól megvon.
ta, az erytet a működését felfiiggesztette' sem-
miféle sporttevékenységet nem folytatott' S
csak az Amadeó vendéglőben hébe-hóba tar
tott baráti összejövetel e{<.jelezték, hogy a teljes
feloszlás nem történt meg. A negyvenkétezer
lelket számláIő kozség sportélete haldoklott
tehát, és talán teljesen meg is szűnt volna, ha a
helyi fiaalok, a szomszédos Budapesten tanuló
ipari iskolások nem hozzák haza {Jjpestre a
fővárosban ekkoriban már egyre inkább tért
hódító űj játékot, a labdarugást.

A frissen megalakult UFC-nek ahhoz,
hogy hivatalos mérkőzéseket is tudjon játsza-
ni, erre alkalrnas pá\,át kellett kialakítania. Az
eddigi gyakorlótér, a kozség déli határában
fekvőJuta gyári homokmező erre nem volt al-
kalmas. A klub az észa|<t végeken nézett kö-
rtil, és talált megfelelő teriiletet. A Mező ut-
cában (ma: Erkel Gyula utca), a Pamutgyár
mellett, gróf Károlyi Sándortól bérbe vett fold-
tészen épült fel az új otthon.Lévaj Béla Lila-
fehérben című könywében tévesen Károlyi
Lász|ót jelöli meg a földrészlet tulajdonosá-

Neged' szózad'dal az UFC alakuLÍsa u.tón mtír mind.en aa-
slírnap meccs-re jdrtak n újpexiek (arebíu kép 192,-bőD
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nak. Ezen a pá|yán játszották le 1900. április
29-én az űjpesti futball történetének első hi-
vatalos mérkőzését, Ezen az UFC (és termé-
szetesen nem az UTE, ahogy az eddigibeszá-
molók jegyzik) meglepetésre 1;1-es döntedent
ért el a III' ker. TV.C ekkora mát sok csatában
edződótt, nagy hírű csapata ellen. Az Újp..t 

"Dinich _ Bodor, Barárh_Macho, Bier, Weisz,
- Weidlinger, Deutsch, Pozsonyr, Ugró K.,
Schön összeállítású tizeneggyel állt fel. Egy
csere révén, a kapuban Dinich helvét Ug,io.
Károly foglalta el, aki kiváló teljesítményt
nyújtva ezután hosszú időre kibérelte magá-
nak a kapusposztot. A mérkőzéstő| tudósító
Sport-Világ és Ujpqsti Közlöny tanúsága sze-
tint, az IJFC szerzett vezetéSt az első féIidő.
ben. Az első, történelmi újpesti góI szerzőie
pedig Weidlinger volt (és nem Vágó Aiadár).
Erre a ta|á|ata váIaszo|t az óbudaiaktól Do-
monkos, kialakíwa ezze| a végeredményt. A
Dinich Károly csapatkapitány áIta| vezetett
UFC tehát rögtön az e|ső mérkőzé"9n fi-
gyelemre méltó eredményt ért el. Az Ujpesti
Közlöny május 6-i számában lelkesen írta:
,,Felhívjuk a sportkedvelő i!úságot, hogy mi-
nél számosabban csatlako zzanak az IJF C zász-
Laja a|á, hogy együttes, összetartó működéssel,

végre-vaiahára egy á|Iandó sportegyesületet
teremtsenek lJjpesten. "

A folytatás azonban elmaradt a felfoko-
zott. várakozáso|<tőI, A június 2-án megrende-
zett, batÍárLyos, levonulással zárult Arad elleni
mérkőzésen a csapat 1:0 arányű vereséget
szenvedeft . Szerencsére a tarta|ék gár da, va|a-
melyest enyhíwe a csalódást, másnap 3:0-ra
|egyőzte aKőbányai FC első csapatát. Az Arad
elleni mérkőzés eredménye nem csökkentette
Újp..t"', a futball iránti érdeklődést, sőt nem-
sokára az IJFC-nek helyi ríváIisa, sőt riválisai
akadtak. Július elsején alakult meg a későb-
biekben szép eredményeket elérő Haladás
Football Club a Pollacsek és a Tresz testvérek
vezetéséVel, majd két héttel később, 15-én két
egylet is alakuló ülést tartott. Az újpesti Petőfi
Körnek Nemzeti football osztá|ya a kör heiyi-
ségeiben, az Arpád kávébázban, a Ladányt
Dezső és Doszpot Dezső fémje|ezte Ujpesti
Athleticai Club ([JAC) pedig aYáciút 8. szám
a|att jeIezte az űjpestl sport évek őta tartő
agőniájának végét.

Az UAC tehát, amely az eddigi beszá-
molók szerint már az 1900-as év e|ején _ az
UFC-vel együtt - beleolvadt az UTE-ba, csak
ekkor, 1900 nyarán alakult. @olytatjak...)

Úi,xx
Talón az ebő újpesti ,,footballkép,, - 1901-ben készült, a Mező utcai ptífuón
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Dn. SzpnÉNyt ANrnrmÉ

Az újpesti Szabad Lyceum története

96 éve, 1908 őszén kezdte
, . 1 , . 1 ,  ,  i ' r ,meg mut(odeset utpesten a

Szabad Lyceum, a szabad ta-
nítás iskolája.

Aszabad tanítás.asza-
bad míívelődés mozgalma Amerikában, Angli-
ában és Svédországban született. Magyarctszá-
gon Türr Iswán kezdeményezte,Irány Dániel
már állami feladatnak tekintette a felnőttek ok-
tatását. Allami támogatás híján különböző
egye sül etek pr őb áIták elvé ge zni ezt a feladatot.
Ujpesten a Közművelődési Kör, a Lujza Le-
ányegylet és felekezei szewezetek végezték
népszeríísítő előadások tartását,

1899-ben jelentős fordulat következett
be. Megalakult a Szabad Lyceum, mely felada-
tának tekintette, hogy tudományos alapú mű-
veltséget terjesszen a társadalom minden
rétegének"

A budapesti központtal rendelkező szer-
vezet lassan terjeszkedett. obuda, Kelenföld
után 1908-ban Ujpesten is megalakult a Szabad
Lyceum telepe a következő vezetőség fuányí-
tasáva|: elnök Köhler Ferenc főmérnök; társel-
nök Baumgarten Etelka el. isk. igazgató; dLt-
kár: Barta Dezsíó polg. isk. tanár; tagok dr.
Barta Gyula, Farkas János, dr. Fuchs Ignác,
Gyürkő Móric, dr. Héderváry Ernőné, dr. Hé.
dewáry Sámuel' Lővi Sánd;r, Nagy Ferenc,
Péteri Sándor' Doby Antalné, Fipek Jolán,
Golka Róza, GrófJúlia, PéterdyTeréz, Kühler
Ferencné, Liszek Emma, Ráday Antalné;
könyvtáros: Risztich Milán.

Figyelemre méltó, hogy a helyi társa-
ságban egyenlő arányban vannak a nők és a fér.
fiak, sőt a társelnök is nő. Ez mát az ilj, a 20.
század eleii modern szellemnek a következmé-
nye. A nők megjelentek a közéletben.

Ujpesten a Szabad Lyceum szervezését
aggodalmak és kétségek kísérték. A központ-
nak készült beszámolóban a következőket ol-
vashatjuk ,,Némi kétséggel és bizalmadanság-
gal fogott hozzá az L908-1k év telén a Szabad
Lyceum igazgató vá|asztnánya az újpesti telep
megszervezéséhez. Kétséggel azétt, mett a

Közleruények

múltban itt semmiféle szabadtanítási intéz-
mény gyökeret verni nem tudott. Végtelen
örömiinkre azonban a kétség és aggodalom,
hogy a nagy anyag1és erkölcsi munkásság med-
dő marad, alaptalan volt. Ujpest tanulni vágyő
közönsége megérti és átétzi a Szabad Lyceum
nagy kulturális hildetését és előadásaink zsú-
folt termekben folytak Ie..."

A Szabad Lyceo* megjelenéséra| Uj-
pesten az Uj Rend, a községi demokrata párt
lapja számol be. Melegen, de némi szkepticiz-
mussal köszönti a társaság megjelenését a vá-
rosban. Aggálpskodása azonban más je||egí,
mint az előbbi. Elismeréssel szól mindazoktó|,
akik állami helyiséget bocsátomak rendelkezés-
re, dicséri a város vezetőségét. Ujpesten va-
lóban nagy sziikség van ilyen intézményre;
,,..'amit az á||am nem tehet meg adott körül.
mények között, ott a társadalomnak kell a hi-
ányt pótolni. Ideális emberek voltak azolq kik
kultúránkat közelebb akarták hozni a nyugat-
hoz, amikor megalapították a Társadalom Tu-
dományi Társaság szabadiskoláját..,,, Ugyan-
akkor Íél attól, hogy majd e|toru$ák a klub
eredeti szándékát.

Az aggodalom felesleges volt. A Szabad
Lyceum újpesti telepe az egész társadalomhoz
szóló és általa elfogadott, vele együttműködő
szewezetté vá|t. Az 1910-es években a legvi-
úgzőbb telepek közé tartozott..

Az előadások ideje az iskolai
rendszeríí okaúsi időt vette
alapul, őszi és tavaszi ciklusban
bonyolították le a programo-
kat. A Szabad Lyceumban

vasárnapi egyes és köznapi sorozatos előadásolg
tanfolyamok voltak, vasárnapi kirándulásokat
szeweztek, és rendelkezésre állt a könyvtár is.

A vasárnapi előadásokat mindenkor este
6 órakor kezdték, a sorozatos előadásokat pe-
dig szerdán este 7-től 8-ig tartották. A tanfo-
lyamokon a mawat (idegen ajkuak részére),
angol, francia, német és olasz nyelvet oktatták.
Időnként gyorsírási és rajztanfolyamot, sőt ke-
reskedelmi szaktanfolvamot is indítottak. Az
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előadásokon, tanfolyamokon, kirándulásokon
részt vehetett minden 15 éven felüli egyén, aki
egy hónapra szó|ő, 30 filléres jegyet. váltott.
Ezétt a könyvtárat is használhatták.

Igen nagy problémát jelentett
a hely kérdése. Az oktatási fő-
hatóság hozzájáru|ásáv a| kez-
detben az Attila utcai elemi
iskola igazgatőnője, Baum-

garten Etelka bocsátott rendelkezésre néhány
termet az e|őadásokra' később az Iswán t&i
polgári leányiskola tornatermét is használhat-
ták' maid a Ferenc József (ma: Tanoda) téri is-
kola termei, a háborus időkben olykor a gimná-
zium, sőt ew-ew alkalommal avárosházadísz-
terÍne fogadta a hailgatókat.

Au e\őadásokat vetített képekkel illuszt-
rá|ták. A baj csak azvo|t, hogy 1909 és 1911
között Ujpesten még nem r'olt villanyvi|ágítás.
A titkári jelentés szerinta gáz|áng magában ve.
títési célokra alkalmatlan volt, így a villanyt
pótló, rendkivül költséges oxigénnel való vetí-
téshez kellett folyamodni.

Az l9a9-tő| |9l4.ig a központnak ké-
szített beszámolók részletes adatokat kozölnek
a részwevők számárő|, az egyes programok lá-
togatottságáról, a hallgatőság kor és foglalko.
zás szerinti megoszlásáról. A jegyek mellé va-
lószínűleg kis leválasztható, statisztikai célokat
szo|gá|ó szelvényeket illesztettek. A titkár ezek
a|apján készítette beszámolóit. Mivel bizonyos,
hogy nem mindenki adta vissza ezeket, a közölt
adatok csak tájékoztatő je|IegÉek, mégis fon-
tosak a telep működésére vonatkozóan.
1909-1910-ben a kor. nem és foglakozás sze-
rinti megoszlás a következőképpen alakult.

A Szabad L1ceum az 19l0-es nektől az Isndn úti polgÍri
letíny iskohiban kapott helyet

Főiskolai hallgató
Ipari alkalmazott
Kereskedelmi alkalmazott
Tanuló
Napszámos, szolga
Háztartásbeli nő
Tiszwiselő
Tanár, tanító
Mérnök, rujzo|ó
Magánző

Kor Férfi Nő
15-20
2r-30
3r40
41-50

Foglalkozás szerint

104 81
t49 7L
143 59
61 29

Férfi Nő
r57
229
27
+9
47

I
57

3

119
29 18
173
T2
32 1

Úi,n"e"x;

Az Ujpesti Szabad Lyceum 1911-1913
között élte fénykorát. Minden területen nagy
érdeklődés mellett folytatták a megkezdett
munkát. A tanfolyamok ktiztil kiemelkedik az a
progTam' amelyről az Ujpest című hetilap így
számo| be 1912. szeptember 15-i számában:
,,A Szabad Lyceum vezetősége felhívja a fi-
gyelmet ̂ tta az e|éggé meg nem becsülhető al-
kalomra, amelyet a Szabad Lyceum a keres-
kedők szabad iskolájával karölwe npijt azok.
nak, kik szakismereteket szerezni, vagy azokat
bővíteni óhajtják azá|ta|,lrogy a kereskedők
szabad iskoláját |átogagák. Tárgyai lesznek
könywitel és levelezés, kereskedelmi számtan
ésközgazdasági ismeretek. Előadók dr. Márki
Gyula ügyvéd és dr. Ballagi Mór keresk. akad.
tanát,,, ̂ z L9LI_I9L2_L9I3. évben dr. Geréb
Jőzset az építészeti stílusolról, Rosenberg
Auguszta az ítjkofi festészet legnagyobb alak.
jakőI, Maros Imre kir. geológus az é|őLények
világárőlr, Kelecsényi János dr. gimn. tanát a
németalföldi festészetrő|, Glatz Ernő Arany
Jánosról tartott e|őadásai 3 7 3 6 ér dekJő dő e|őtt
hangzottak el.

Az l9l3-as beszámoló a telep fejlődésé-
ről, sikereirő| szóI, Népszerííek voltak a távoli
r.idékeket és embereket bemutató vetített képes
előadások. A helyi sajtó is a Szabad Lyceum
mellé állt, hosszabb-rövidebb hírekben, tudósí-
tásokban népszerűsítették a programokat. Pla-
kátok is táiékoztattak a várható előadásokról.
gp".t város polgármestere és,vezetősége is tá-
mogatta a telep működését.
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Ennek bizonyltéka, hogy meg-
oldást kerestek a legnagyobb
nehézség, a helyszííke meg-
szüntetésére. A nagy látoga-
tottság- miaft az Attila utcai is-

kola már nem tudta befogadni a látogatókat,
tartani kellett attól, hogy helyhiány miatt azúi-
pesti telep elsorvad" A megoldásról a követ-
kezőket olvaslratjuk a beszámolókban: ,,...A
pest meg"yei kir' tanfelügyelő úrnak és Scherer
Gyulának, a polgári leányiskola igazgatqának
köszönhetjiik' hogy a tanfelügyelő úr megen-
gedte, hogy szükség. esetén igénÉe vegyiik a
leán1,iskola tornatermét is.. ' '' Ide a társaság be-
vezettette a l"illanyt, és most már villany{énynél
lehetett vetíteni. Természetes, hogy a színes
képek fokozták az érdekfőóést, vonzották a
közönséget.

A Szabad Lyceum újpesti telepe 1913-
ban osztáliy.á fejlődött. Május 2-án tartofta
meg alaluló közgyűlését,Pá|i Sándor alelnök
einötsége mellett. Megállapítonák az ügyren-
det, megválasztották a tisztikart és a 30 tagú'vá-
lasztmán1.r, amelynek soraiban Ujpest társa-
dalmának minden rétege képviseive vclt. A
tisztikar: elnök &Iuránvi Iván: társelnökök:
Benkovics Imre, Führ., Si,,,o,,, Fischer Izidor
dr., Kis Sándor dr., Nagy Lajos dr. és Scherer
Gy-ula; titlcár: Barta Dezső; kónyvtáros: Bánó
Vince. A választrnány tagjai: fuaái Béla, Boros
Mór, Bánó Vince, Bíró Gyrrla, Bolgár jenő,
Baumgarten Etelka, Bergmann Soma, Baum-
garten Gizella, Bak Józse{ Elek Pál, E,hren-
wald László, Fadgyas Gy'rrla, Földi Ármin,
Fuchs lgnác, GáborJenő, Goll Jenő, Gömöri
Vilmos, Herczeg Arpád, Jurkovich Viktor,
Köhler Ferenc, Keleti Kornél, Klein lgnác'
Lányi Ernő, Lővi Sándor, Liszer Emma,
MolnárVince, PéteryTeréz, Szigeti Gy'ula, Si-
pos Andor, WolfirerJakab dr.

A tanítás tehát zavaftalanul folytatódha-
tott. Eredménve, hogy 15 előadáson 24Í6, 18
r'asárnapi előadáson pedig 1ó5ó hallgató vett
részt. A művészeti jellegíí előadások köziil ki-
emelkedik egy 1913-ban megtartott estéI1, azÚj-
pesti Dalkör közreműködésével" Az estély tárgya
a mawat népdal volt bemutatásokkal. Az ismer-
tető előadást Kolumbán tanfelügyelő tartotta" Az
estél}Te a naw érdeklődésre való tekintettel a
várasháznagy üléstermében került sor. A beszá-
moló szerint a részwevők száma 750 fő volt.

Kiizlem,ények

végül szólni kell a szabad tanítás leg-
fontosabb eszkoz&ő|, a könyvtárról. A társa-
ság áwette az űipesti népkönyvtárat, melynek
a|ap)át a földművelésügyi miniszter 150 köte-
tes adománya vetette meg. A Szabad Lyceum
ezt 4a0 kötetesre fejlesztette. 1909. november
1 8-án adták át az olvasőknak, akkorra mfu 420
kötetesre bőviilt állománnya|. Ez évrő| évte
gyarapodott, 1910-ben 750, 1913-ban már
950 kötetből lehetett válogatni. A könyvtár
haszná|ata 1'9l2-tőI ingyenes volt, a kölcsön-
zőknek 2 korona betéti díjat kellett fizetni.
Könyr'tárfejlesztésre fordították a városi szub-
venciót, Baumgarten Ferenc újpesti polgár pe-
dig 1ó koronás alapíwányt tett erre a célra. A
könyvtár tudományos és szépirodalmi mű.
vekkel, napi és hetilapokkal várta az o|vasők.at.
19i3-ban I23 szemé|y 4ó3 kötetet olvasott,
325 kölcsönző pedig 1451 kötetet vin. haza
otthoni olvasásra.

Az I9I3_L4-es időszak a megszokott
lendülettel indult. Az e|őző időszak dalestélyi
sikerén felbuzdulva egymást követték a zenei
műsorok' Verdi születésének 100. évfordulóia
alkalmábói ünnepi Verdi-estet rendeztek.
1913 novemberében egy hangulatos Schu-
mann-esttel örvendezteff ék me g a |áto gatókat,
majd 1914 februáriában egy sok szereplőt
felvonultató, bemutatókkal kísért általános
zenetörténeti előadás hangzott el. Szokatlan
módon ez nem r'olt ingyenes, 50 fillér volt a
belépti díj.

Anehézségek ellenére a Szabad Lyceum
a háborus években is folytatta népművelő tevé-
kenységét. A vezetőség és a tagság a tanításon
kívül más területen is igyekezett kapcsolatot
tartani a lakossággal. ,,Ujpest közönsége előtt
felejthetetlen marad az t9I5_I6. évi háborús
ciklus, amikor éppen a Szabad Lyceum vo|t az,
mely a hadiözvegyek és árvák, valamint a rok-
kantak ügyére a helyi társadalom figyelmét fel-
hívta. országos férfiak e naw kérdést erkölcsi
és egészségügyi oldalról megvilágítva tárták a
közönség elé'' = írta a Szabadság Naptár 1918-
ban, visszatekintve az újpesti telep egy éltizede
folyó munkájára. Ebben az összegző visszate-
kintésben a szerző e szabad tanítási forma nép-
szerűségét emeli ki. Az 1908_1918 közötti
időben negyvenöte zernéI többen kapcsolódtak
be Ujpesten a Szabad Lyceum míívelődési
programjaiba. fl
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Dn. VÉnrBs LÁszró

Dr" Szabő Pál Tivadar 80 éve született

Évtizedeken át Újpesten élt a
kiváló gyermekpszichológus,
aki hilonosen sokat tett a ke-
rület gyermekei érdekében.

Rákospalotán szíiletett,
1924. december 1-jén. Kitíínő minősítésií wőw-
pedagógiai oklevelet szeÍzett 1952-ben, majd
pszichológiát és pedagógiát tanult Budapesten,
az Eöwös Loránd Tudományegyetemen. Pszi-
cholósiából doktorált 19 64-ben cum laude ered-
ménnyel. A gyóg1pedagógusi diploma megszer-
zése után egy évlgfőiskolai tanársegédként dol-
gozott. Utána több évig gyógypedagógusként
foglalkozott értelmi fogyatékosokkal kiilönbö-
ző gyóg5rpedagógiai intézményekben. F-lsősor-
ban iskolaérettségi vtzsgá|ataiés az ezekkel kap-
csolatos tudományos közleményei alapján előbb
a zlg|ői gyermek-ideggondozóba kapott meghí-
vást pszichológusként, mafi L966-ban tudomá-
nyos munkatárs lett az orczágos Közegészség-
ügyi Intézet iskola-egészségogp osztÁIyán,

Dr. Szabó Pál Tivadar és munkatársai
dolgozták ki összetett iskolaérettsé 91 izsgáIat

modelliét; és létrehozták a korrekciós osztályok
prototípusát. Kidolgozták a differenciált beis-
Lobzási izsgá|at airapjait, amely nemcsak' álta-
lános orvosi"vizsgáht6ól, hanem pszichológiai
é s e gyéb, pél dáu| lo gopé di ai',.111y1z "s gálatból is
á||t."izabó Pál Tivadai a Fővárosi Beiskolázási
Szakbizottsá g vezetőjeként működön. A Felső-
oktatási Pedagógiai Kutató Központ felkéré-
sére négy főiskolán me1szeÍvezte és vezette a
pedagógusjeloltek több tanéven át tartó szemé-
lyisegvizsgá|atát, a pályaalkalmasság és a men-
tálhigiéniai állapot szempontjából.- 

I973-ban dr. Szabó Pál Tivadarnak föl-
ajánlották a Fóti Gyermekváros pszicho-lógusi ál-
úsát. Elfogadta, mert régóta érdekelték az á|Ia-
mi gondoiott gyermekek problémái. vemélyi-
ségtik és neveléstik pszichológiai, pedagógiai sa-
jáiosságai. Az országos Pedagógiai-Intézet do-
..'''"ként I977-ben meghívták a Semmelweis
orvostudományi Egyetem tr. Számú Gyermek
Klinikáia keretében működő országos Csecse.
mő- és Gyermekegészségügyi Intézetbe vezető
pszichológus főmunkatársnak. ott dolgozott
1va+-ig, nyugállományba vonulásáig.

s"'uo tanári pá|yáján végigvonult a
gyermekvédelem. Erről beszélt előadásaiban,
fo,,g'"''"o'okon, e témában több mint kétszáz
szakmai közleménye jelent meg. Tizennégy
könyv, könyvrészle t, jegyzet szeruője, szerkesz-
tője-is. A Fodor József Iskolaegés"ségügyi Tár-
saság alapítói közé tartozik. A Magya1 Peda-
gó$ai Társaságnak és a M1gyar Pszichológiai
i {rslsá,gnak szintén egyik alapító ta$a, kezdet-
tőI tagsi a Magyat Gyógypedagógusok Egyesü-
leténók. A nemzedékek együttélésének szó-
sző|óiaként csatlakozott a Gerontol őglai T ár -

sasághoz.
1971.ban megkapta a Fodor József Is-

kolaegészségiigyi Társaság,,Egészséges I!ú-
sá,gért' emlékplaket gét, L987 -ben-pedig a Wer.
*ók"ké't ,égzert munkájáért a György Júlia-
emlékérmet. Két.""' kapta meg a ,,Kiváló
Munkáért'' kitiintetést.

Dr. Szabó Pál Tivadar 1999. december
ló-ánhunyrel. E
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Dn. Serrer JÁNos
Péksegédből pénzhamisító

Magyarországon 1925-ben a
koronát felv.áltotta a pengő,
mint fizetési eszköz. A vál-
tás időpontjában 1 pengő
12 500 koronát ért. A jelen-

tősen devalválódon korona atán az emberek
megismerkedhettek a kis címletekben közfor-
galomba keriilt pengővel. A címletek közül a
papírból előállított 5 pengőst t926-tő|
nyomták, de hamisítása olyan gyakori volt,
hogy hamarosan új típusú 5 pengős bankje-
gyekkel kellett kicserélni. 1926 és |944kózött
nem kevesebb, mint ötféle azonos címleríí
papírpénz követte egymást. A jelentős vásár-
lóerővel bíró 5 pengős nagy pénznek számí-
tott a hétköznapi kereskedelmi életben.
(Ebben az időben énekelte Kabos Gyula, hogy
,,Havi ké*záz pengő fixszel az ember könnyen
viccel".)

1937-ben több helyszínen is feltűnt,
amikor hamis 5 pengős került a forgalomba.
Egymást követték a bejelentések, majd a
helyszínek 1938-ra Fót és Alag kclrnyekére
korlátozódtak. A cserrdőrség nyomozó al-
os ztály parancsnoks ága P á|inkás J ános ti szthe-
lyettest bízta meg a nyomozással. A nyomozó
csendőr tiszthelyettes gyanúja egy kisalagi
pé}segédre terelődött, aki ritkán dolgozott,
ugyanakkor öt tagú családjával jó színvonalon
élt. Háromholdas telket, házat, istállót bérelt
nem igazolható keresetből. A gyanút erősí-
tette, hogy öccse korábban szintén pénz-
hamisítás miatt már összeütközésbe kertilt a
törvénnyel.

A gyanú igazo|ása, a pénzhamisító el-
fogása hosszú, alapos nyomozást, azaz időt'
igényelt. Kezdetben a nyomoző csak egy
újabb hamis 5 pengőst fedett fel a pélisegéd
figyelése során. Am a kereskedő nem tudta
határozottan állítani, hogy az e|őta|á|t hamis
pénzze| a pélisegéd fizetett. A nyomozás idő-
szakában a tárgynyilvántartó szerint újabb
hamis 5 pengősök bukkantak fel Pest-Pilis-
Solt-Kiskun Yármegye területén: Fót, Alag,
Dunakeszi, Ujpest, Rákospalota, Mog;yoród

Kiizlemények

teleptiléseken. A helyzetet nehezítette, hogy
az orczág politikai életében jelentős vá|tozá-
sok miatt más irányri feladatok jelentkeztek a
csendőrség számára. Mindez a gyanúsítottat
magabiztossá tette, és munka nélktili élet
mellett kocsit, takarmányt vásárolt. Gyü-
mölcskereskedésre kért engedé|yt, ezze| iga-
zolódni látszott a jövedelemforrás, ám ke-
reskedést nem folytatott. Közben bejelentés
nyomán házkutatásra került sor, amel1mek
eredménye a je|zett személ'vnél elmaradt a
v ár akozástól. Ennek oka a házőt ző |<vtya uga-
tása r'olt, a ,,je|zés,, ugyanis lehetőséget
teremtett a bíínös szerszárnok elttintetésére.
Az idő múlásával nagy számban kerültek elő
újabb bizonyítékok, főleg az újpesti és a
rákospalotai piacon. Ezektől a pénzverő
nyomda szakéttői megállapították, hogy egy
hamisítótól származnak. A nyomozás sikerét
je|ezték előre, hogy a hamis pénzze| fizető
személyek leírása a gyanúsított péksegédre és
öccsére illettek.

A fenti ismeretek birtokában a nyo-
moző magasabb fordulatszámra kapcsolt.
Tizennégy naPon kereszttil intenzív megfi-
gyelésre került sor, amely eredményre is
vezetett. Kiderült, hogy a megfigyelt személy
lényegesen többet költött, mint'azt egy iparos
vagy kereskedő megtehette volna. A munka-
helyén, az újpesti Láng gépgyárban évente
csak 8-9 hetet dolgozott, ezze|.látszata iga-
zolta további jövedelemforrásait és távollétét.
Az is a gyanúsítotülak kedvezett, hogy ez
időben a Láng gépgyár }rárom műszakban
termelt, tehát bármely időben elhagyhatta a
házát, zz nem keltett gyanút szomszédaiban.
Munkakönyvét négy évig bent hagyta a gyát-
ban, környezete számáta jelen,e, hogy reg-
gelenként Ujpesten munkába jár. occse,
mivel takargatnivalója volt, bejelentés nélktil
élt Ujpesten. A fenti adatok már elegendőnek
bizonyultak eW újabb házkatatás meg-
tartásához, melynek során a következő bi-
zonyítékok kerültek e|ő: a gyanilsított fejpár-
nája a|ó| 1 darab hamis 5 pengős, az aszta|-
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fiókból pedig 1 darab antimon, 1 rud cin,
1 darab kétágu drót. Bár a g.vanúsított és
felesége tagadta a hamisítást' nem keriilhet-
ték el az őrizetbe r'ételt. E,zzel párhuzamosan
a csendőrség megjelent a gyanúsított öcs-
csének újpesti lakásán is, ám ő értesülhetett
a látogatásról, és eltíínt. A házkutatás itt
nem iárt eredménnvel.

A nyomozás a gyanúsított
makacs tagadása miatt egy
rövid időre megakadt. A
nyomozó űjra kiment a
helyszínre, ahol a gyanrisí-

tott leányávalbeszélgewe megtudta, hogy mi-
lyen körtilmények között készültek a hamis 5
pengősök. A péksegéd lakásán a felesége őr-
ködött, mikozben a hamis pénz gyártása a fás-
kamrában zajlott. A bííncseleknény eszközeit
minden alkalommal a kertben kijelölt helyen,
több mint egy méter mélységben elásták (a
rejtekhelyet meg is találták).

A felfedett bizonyítékok bemutatása
után már nem volt értelme a gyanúsított taga-
dásának. Elmondta, hogy 193ó.ban Alagon
dolgozott péksegédként, és nag.yon rossz ke-
resete volt. Ekkor határozta el, hogy 1 vagy 5
pengősöket fog készíteni' Egyik alkalommal
gipszből öntött mintába ón-antimon keverék-
ből elkészítette a pénzhamisít áshoz szükséges
formákat. de azoknem voltak tökéletesek. Azt

követően hamarosan bement Ujpestre, az őcs.
kapiacta, ahol 1 kilogramm bronzot vásárolt, s
abból öntött magának 5 pengős készítéséhez
aikalmas formát, zzaz _ ahogy a szaknyelv ne-
vezi _ klisét. Arról, hogy az eredetihez hason-
ló minőségű papírra hogyan tett szert' nem
maradtak fenn adatok.

Eközben Józse{ nevíí öccse 1 pengő-
söket hamisított, amiért el is ítélték. (Való-

színÍi|eg már ebben is kozremííködött, de mi-
vel öccse magára vállat mindent' ő asztára
mosta magát.) Közben a gyanú elterelése és a
hatóság félrevezetése miatt átköltözött Fótra,
majd Alagra. Nem értette' hogy ki jelentette

fel, hisz szomszédai mind rigy tudtík' hogy ő
Ú;p.'t.e jár dolgozni. A gyanúsított a helyszí-
ni szemle során lejátszotrl a pénzhamisírást,
amelÉez mindössze 14 percre volt sziiksége.

A. nyomozást elősegítette, hogy a részt-
vevők köztil Kishalmi törzsőrmester már ko-
rábban is részt vett pénzhamisítás nyomozásá-
ban, így felismerte a házkatatás során talált
pénzhamisító eszközöket. Am a nyomozás le-
zárt&,a\ is kérdés maradt, hogy a péLsegéd és
öccse honnan szerezhette az ismereteit a hamis
pénz e|őá||ításához, Igy atóIag az is érdekes
lehet, hogy a nytsmozáSt nem a budapesti
rendőrség detelaivjei folytatták le, holott a
talált hamis bankók előfordulási helyeinek
jelentős tészén ők lettek volna ílietékesek. D

Az 1928-ban forgalomba került 5 pengős előoldahin Széchenyi Isnán grőf portréja láthatő
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Dn. Krusre Gyoncy

I

I
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múlt burjánző é\őw|ágának em]ékét. Mégsem
tekinthetjük őket pusztán múltidéző múzeu-
moknak, hiszen városrészünk fejlődésével a la-
kókörnyezettinket színesítő mocsarak és tétek,
patakok és erdők is vá|toznak.A vizes élőhelyek
feltöltődnek, a láprétek kiszáradnak, a bYeP-
foltok beerdőscidnek. Ezeknek a változásóknak
a- ]rátterében gyzkran természetes folyamatok
álinak, amelveket felgyorsíthatnak, esetleg ve-
szélyes irányba fordíthatnak káros emberi be-
avatkozások' A legtöbben kiváncsiak rzgyunk
arra, hogy a környezetünkben feilelhető termé-
szeti értékek jelenleg rnilyen állapotban van-
nak, és v an-e esély arta, ltory gyermekeink is
éWezz€k ezek ajándékait, a nszá vtz csobogá-
sát, a friss virágillatot és a madárdalt. Szeren-
csére lóteznek már olyan egyszerííen e|végez-
hető biológiai vizsgálatok, amelyek segítségé-
v-el képet alkothatunk az egyes óletközösségek
állapotáról.

A patakok és folyók minősítésére alkal-
mas a tr,1agyar Makrozoobenton Családpont-
rendszer, ámelynek segítségévei sorozatunkban
górcső alá vesszük az újpesti patakokat. A mód-
szer elnevezésében a makrozoobenton arra
utal, hogy a wzsgáIat során a patakból szabad
szemmel is jól látható (makroszkopikus mére-
tíi), a|jzaton é|ő á|latokat (zoobenton) gyűjtiink
be, majd családszinten meghatár ozvi ezeket,
wzminőségselző tu|ajdonságaikat fi gyelembe
véve á||apítjuk rneg az áram\ó víz biológiai mi-
nőségét'

Az alábbiakban a Szilas-patakon három
egymást követő évben (1998-2000) azonos
mintavéteii helyen, Rákospalotán, az .M3-as
aatópáIya közelében, egy gyors folyású szaka.
szon elvégzett biológia i vtzminősítés eredmé-
nyeit foglaljuk össze. A teriileten a második

Közleménvek Úi'*s"*

[ijpesti patakok az ezredfordulón, |. tész
A Szilas-patak

Ujpest természeti értékeit
bemutató sorozatunkb an szá_
mos értékes élőheliyel ismer-
kedtünk meg, amelyek utolsó
zöld szigetekként őrzik a rég-

vizsgálat előtt patakrendezés címén kipuszd-
tották a part menti növényzetet, amely a jelleg-
zetesen mocsári fajokat: keserűfiivet, fekete na-
dálytövet, mocsári nefelejcset, kúszó boglárkát,
sást és békabuzogányt tartalmazatt. A vízben
nagyobb mennyiségben találhatók fonalas
zöldmoszatok. A növén1zet helyet kaviccsal
szórtákbe, majd dróthálóval lefedték. A beavat-
kozás hatásai jó| tll|röződtek a második minta-
vétel eredményeiben. A biológiai sokféleség je-
lentősen csökkent, míg az első mintavételnél
18 állatcsoportot sikeriilt begyűjteni. Ma már
csakaz adatlap igazo|ja, hogy hat évve| eze|őtt
a Szilas-patak vizében tanyáztak laposhasú
acsák, keringőbogarak, szövőtegzesek, telesz-
kópszemíí kérészek, színesszárnyú és sávos szi-
takötők, |é$vadász láwák, tejfehér planáriák,
bolharákok, molnárkák, csigapiócálq víziskor-
piők, gyászplanáriák, kozönséges vtziászkák,
nyolcszemű nadályok, iópiócák, púposszúnyo-
gok, árvaszrinyogok, valamint iszapgilis zták. A'
második mintavételn é| mfu csak nyolc állatcso-
portot találtunk. Bizonyos fajok csak nag.yon
kis egyedszámban fordultak e|ő (szővőtegzes
|árvák, teleszkópszemű kérész|áwák, tejfehér
planáriák). ugyanakkor a korábbiakkal ellentét-
ben tömeges megjelenésűek voltak a vérszívő
púposszúnyogok lárvái. A vá|tozás eredménye-
ként a vízminőskés kevésbé szennyezettről kö-
Zepesen szennyezettre vá|tozott. A harmadik
évben elvégzett mintavétel eredménye még
mindig jelezte a vizsgált patakszakaszon történt
korábbi környezetl*árosítást, annak ellenére,
hogy a dús part menti vegetáció már teljesen
elrejtette a szemtink e|ő| a ,,parÚendezés'' nyo-
mait az élőhely minősítése (közepesen szeÍrnye-
zett) és a korábbi vízminőségi osztáWa sorolása
nem váitozott.

A felmérés eredményeként egy kezdet-
ben szemmel látható, majd később már csak a
gerinctelen élőlényegyüttesben nyomon követ-
hető emberi beavat]<ozás káros következmé-
nyeit értékelhetttik. @olytatjak...)
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Ne gryeÍrnyolc lépcsőfok

Vasút mellett születtem.
Szerettem élni ott.

Hallgatni az elrobogó vonatok
kattogását, hangról megálla-
pítani, a miskolci gyofs ment

el, vagy a veresegyházi szeméIy, beszívnr a
vonatftist illatát, fiitryéről megmondani, miért
késett a négyhuszonnégyes és felriadni, éji őrán,
ijedten a csöndre, ha elmaradt va|ame|y váratlan
okból a megszokott zakatolás.

A szobám ablaka egy fahídra nézetr', az
vezetett át a vasút fölött, az kótötte össze a jól
ismert, szeretett világomat, Iswántelket az is.
mereden, távoli, sötét és kiszámíthatatlan ide-
gen vilá.ggal, Rákospalotával.

owen méter volt a távolság.
Három sínpár meg kétsávnyi fiives tér-

ség, és két kőkerítés.
Mégis, mintha kontinensnyire letttink

volna onnan.
Mi, büszke ujpesti polgárok rettenetesen

lenéztÍik a palotaiakat. Elmaradott, vidéki nép-
ségnek tartotnrk őket. Hát aZ nem vitás, hogy
másfajta világ volt akkoriban még arrafelé.

Földszintes, falusias.
A ffiutak, tgaz,kivoltak rakva sárga koc-

kakővel, de a széles mellékutcák sárosak voltak
mind, akácÍák és kukacvirágok szegélyezték' a
nyikorgó, kétszárnyil fakerítések mögött ba-
romfiudvar, disznóól, istálló. Az utcákon gumi-
rádlis, kétlovas szekerek jának, a bakon nagy
csizmás, pörge bajszű, kevés szavú, kucsmás fér-
fiak. fuszonyaik tótos nagykendőkbe burkolóz-
tak, s friss tojást, tejfölt, túrót árultak fonott
vállkosarakból a kispiacon.Bezzeg nálunk a fa-
telepi kocsisok (pedig annál nemigen volt lej-
jebb) is pantailót viseltelg a borbély, az őrás, a
féttyképész mellényt is, óralánccal, a férfrakszé.
les karimájú kalapokat, a nők horgolt cérna-
kesztyűt.

Minálunk híres, nagy gyárüzemek vol-
tak, náluk harmadosztályú amatőrök.

Nálunk négy mozi, náluk egy.
Nálunk rézfiivósokkal teltek a szabad-

téri tinnepek, náluk búcsrival.
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Nekiink országos hírű gi'mnáziumunk
volt, nekik meg... nos, arról csak annyit, hogy
ha Ujpesten valamely mihaszna kölyök minden-
honnan kibukott már, s utcagyereknek se vették
volna föl, a sztilei azza| fenyegették ,,meglátod,
kisfiacskám, a végén beíradak a Wágnerba!''
(Amelyet akkoriban hivatalosan Dózsa György-
nek hívtak ug'yan' de a népnyelv a régi nevén
emlegette - ahogy minden mást is.)

Nálunk kétemeletes, délceg városháza
volt, náluk sztirke községháza.

Nálunk folyton sütött a nápr náluk soha.
Nálunk közvt|ág1tás volt, náluk köz-

sötét'
Négy híd íve| át pedig a két világ között,

hivatalosan mindkettő ew-ery kerülete volt
csak a fővárosnak, kiilső kertilete még|tozzá,
mégis távolabb voltak egymástól, mint a Mer-
lnir és azUtánusz,

Két hllon bolygó.
Négy-öt éves koromban már barangol-

hattam a környékiinkön, elgyalogolhattam a
Klára utca végéig meg a Rózsa Ferenc utcán a
kistrafóig, benyitogathattam a szomszéd kertek-
be, mepimogathattam a kuvaszolg farkaskutyák
bozontos fejét, kergethettem papírsárkányt, és
gyííjthettem dobozba szöcskét a kocsma mellet-
ti kisréten, és, igen, óvatosan fölgyalogolhattam
a hídra is, bámulni a vonatokat

Kedvenc szőrakozásom volt ez' meg-
mászru a kishidat (negyvennyolc olajos falépcső,
a harmincadiknál kis pihenő, vaskorlát, alul fo-
nott védőrács, keresztpántok vasból, imbolygó,
kerek lámpák rajta). Amikor fölértem, háeanéz-
tem, figyel-e nagyanyám az ab|akbő|, s ha nem
láttam ezüst fejét, beakasztotam a cipőmetará.
csokba, és felhúztam magam a híd korlátjáig.
Avún,hogy így megnőttem, sokszor &ábgbá-
multam a|á,ai|ágba.

Néztem a messze futó sínpárokat, avá|-
tókat, a robogó vonatokat, az áIl.omás felől erre
kódorgó mozdonyokat, a sínautókat, a mozdo-
nyok oldalán kikönyöklő masinisztákat, a szén-
poros arcú Kltőket, avörös zász|ős baktereket, a
sínek között kóborló kutyákat. Megszámoltam

Kizlernények
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mindent, ami a szemem elé keriilt, zakato|á-
solat és szerelvényeket, utasokat és poggyás4o-
kat, és ezt nem tudtam megunni napestig. El-
néztem aztán o|da|ra, v égqgpásztáztam feliilről
szeretett városomat' számbavettem a templom-
tornyokat meg a v|Ztorony kupoláját, a nagyoti
sziluettjét és mind az ismert háztetőket, s az ott*
honlét melege öntötte el a szívemet, !\ztár|
megfordultam, és kicsit félve. kicsit idegenked-
ve, de elnéztem a palotai tornyokat is: meg a te-
reket, fatelepeket, udvarokat mindent, ami
onnan' a fahídról látszon.

Néztem, néztem a szomszéd vár ablakait,
és közben arra gondoltam, micsoda szerencse'
hogy én Ujpesten sziilettem.

El is bujdosnék szégvenemben, ha nem
így lenne.

Mondom, minden ujpesti büszke a ho-
nára, de mi, ha lehet, még a büszkébbnél is
büszkébbek voltunk e tekintetben. Engem már
az inkubátorban arra tanítona\ ki volt szép-
apám, s mily fontos szerepet játszott e nawsze-
rű város alapításában s aztárLvé$gaz egész csa-
lád' déd- és nagyszi|ők, oldalági rokonok, tán-
tik és sógorok mind: egy kicsit úgy is éteztem
magam' mint a legkisebb kiráffi, óvé ez a föld
itt', az ő tulajdona, ha nem is jogi érteiemben, de
lelkileg mindenképp. Elképzelni se tudtam na-
gyobb büszkeséget ennél, mint ezt belesztiletni
egy kózaszteletben álló ujpesti családba, egy
világba, ahol otthon vagyok, alanyi jogon.
@gészen közötttink szólva ma sincs ez teljesen
másként boldogan lennék ma is kiskölyök a
hatvanas évek Ujpestjén,bár attól tartok, ezmár
nem fog összejönni sohasem.) Elveztem minden
percét ujpestiségemnelg nap mint nap lubickol-
tam ebben a szerencsében.

És néha szánalommal gondoltam a palo-
tai rokonokra.

Merthogy persze minékíink is voltalq
szegről-végről, palotai rokonainlg ilyesmi a leg-
jobb családdal is előfordul, de bajban ismerszik
me9 az ember, például, hogy miképpen viszo-
nyul palotai rokonaihoz. Hát mi nagyon
derekasan viszonyultunk hozzájl*, iinnepeken,
ahogy illilq folkeresttik őket, vittiink ezt-azt,
süteményt, bort, kinőtt ruhákat, elüldögéltÍink
náluk, meghánynrk-vetemiik a világ dolgait,
aztánhazamentiink.

Negyedórányi járástalaktak tőltink a pa-
lotai rokonok - Rigóéknak hívuík őket egyéb-

Közlemények

ként -, de ezeka|átogatások nekem mégis ret-
tentő kalandosnak tűnte( s egy kicsit félelme-
tesnek is. Jól ftil kellett öltözni mindig, ha a
Rigóékhoz mentÍinlg mert a Rigóék szegény
emberek voltak, nemigen fiítöttek, télidőn se,
jobbára a konyhájukban vacogtab ott volt Rigó
műhelye is, szabőasztal, próbababa, merthogy
szabómester volt a Rigó, uraságok levetett ruhá-
it alakította át, évizedekóta. Szoba-konyhás la-
kásuk volt a Rigóéknak a Petőfi utcában, dön-
gölt padló, háziá|dás, pléhlavór: úgy tudam rá-
csodálkozni mindenre, mintha eszkimómúze-
umban járnék. Aztán félni is lehetett olykor,
meft a Rigó szangvinikus embervolt, eljárta ke-
ze néha, ha nem kedve szerint alakultak a dol-
golq s akkor bizony nem volt tehntettel jelen-
létiinlae.

Egy esős, őszi napon megkérdeztem
nagyanyámat, miféle rokonaink nehink a
Rigóék.

Nekem semmilyen - mondta nagyanyám
éllel _ az apádéi.

Apám akkor már Hollandiában élg s
nem örvendett osztatlan népszerűségnek anyai
családom körében.

Kiderült aztán, lassanként; hogy Rigóné
azapámhúga. Es azérté|Palotán, rnert odavaló
a család. A dédapám, a nagyanyám, az apám
meg azösszes húgai.

Beletelt egy kis időbe, míg
megértettem, hogy mit jelent
ez, Hogy ezek szerint én épp-
annyira vlgyok palotai, mint
ujpesti. Edes istenem, csak

valahogyki ne dertiljön! _ ezvolt aze|ső gondo-
latom. Autánahogy tudtam, kiszökem az esőre,
fölszaladtam a hídra, és zokogtam' zokogtam'
bőngázva.

_Micsoda szégyen! _ gondolam egyre csalr
A'ztán letöröltem a könnyeimet, és éle-

temben először űgy néztem le a palotai fatele-
pek irányába, hogy hát akkor, félig-meddig, az
is ahazám.

Azóta persze éppoly büszke vagyok palo.
tai őseimre, a csizmadiára, az ácsta és a parasz-
tokra, mint az ujpesti tanárokra, ügyvédekre,
tisztviselőkre. Belőlük vagyok, valamennyiük-
bő|, széwá|aszthatadanul, és ez így van jó|.

S azóta szeretek igazán a hidak közepén
á||ni, tartozru eg.yszerre ide is és oda is, és nem
tartozni ugyanakkor igazán sehova se. !
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F{eogr,ády Lász|ő

A díszpolgári cím a legran-
gosabb azafi' kittintetések
közül, amelyet a híres újpes-
tiek r.alaha is kaphattak váro-
sunkvezetőitől és hálás lakó-

itól. Valószínűleg NeográdyLászlő is így &ez-
hette' niert a közelmúitban bekövetkezetth*-
láláig biiszke volt a díszpoigári rangot tanúsító
okievélre.

Sok híres újpestihez hasonlóan ő is más
teleptilé sről szánnazott. 1 9 1 4 máj us áb an, ZiIa-
hon született, polgári családban. Edesapja a he-
lyi Ipar és Gazdasági Bank íőkönyvelője volt,
édesanfa, egy kassai gyógyszerész |eánya, a
háztartístvezette. Kisgyermekként élte át a ro-
mán betörést, Erdély háborus szenr'edéseiből a

Neogrády család is részesült. A trianoni békét
kör'etően ahatár feletttik is átlépett, de a szilárd
erkölcsíí csa|ádtő az űj kőzhatalom alatt is
igyekezett kitartani. Fiait taníttafta, íw az ifi{l
Neogrády Lász|ő elemi iskolai tanulmányait
szülővárosábarr végezte, középiskolásként pe-
áig a neves 

.Wesselényi.kollégium 
tanulója

vo|t. L925-ben édesapja elhrrnyt, így a csa|áó
kén1telen volt a budapesti rokonokhoz költ0z-
ni, ahol az owegy édesanya támaszt remélhe-
tett. A fiatalember íw a, obudai Reálgimná-
ziumban (ma: Árpád Gimnázium) érettségize*,
1934-ben. Ezt követően jogi pályríra késziilt, de
anyag1 okok miatt csak a :'aai járásbírőságon
vállalhatott munkát.

193ó-ban katonai behívót kapott. A
bánhidai légvédelmi ttizéreknél szolgált, had-
apródi, majd zász|ósi rangban. Elöljárói javas-
|atáravégezte el a Ludovika katonai akadémiát,
ahol 1939-ben hivatásos tiszti, főhadnagyi ran-
got kapott.

Eszak-Erdély és a SzékelyÍold visszacsa-
tolását követóen Kolozsvárra, Paid Marosvá-
sárhelyre vezényelték, ̂ 27. onálló Székely
Gépágyus Alakulat titegparancsnoka lett. 1943-
ban áthelyezték Budapestre, ahol t944 janufu-
jában, egy színházlátogatáskor ismerte meg Fé-
nyes Judit győgyszerészhallgatót. Kapcsolatu.
kat májusban e|jegyzéssel erősítették meg,
majd az év végén _ két légiriadó közötr _ a
Margit köruti ferences templornban egybekel-
tek. Házasságuk szomorú események funyé-
kában kezdődött, hiszen kezdetét vette a város
ostroma. A bevonuló Vörös Hadsereg eg'vik
politikai tisztje a Práter utcában |eta*óztattz
Neogrády Lász\őt, aki a januári hidegben Ceg-
lédig gyalog, majd onnan l.asúton volt kényte-
len egy fogoly.transzporttal egész a romániai
Focsaniig vonulni. Felesége aradi rokonainak
segr*égével talá|trá, és a nemzetközi Vöröske-
reszt ápolójaként, a helybeii csángók támogatá.
sával érte el, hogv szabadon engedjék férjét.

A lelkiismeretes katonatiszt ezután rö-
videsen visszatért a ffvárosba, ahol felajánlotta
szo|gálatait a városparancsnokságon. MűszakiNeogródy Lószlő az Ad Honorem Ujpest díj ón,ételekor
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tapaszta|atait kamatoztaFÍa ew ltászszázad'
élén vasúti hidakat, vágámyszakaszokag á1lo-
másépiileteket állíttatott h.ly'".

I946-bat eddigi tevékenységétől merő-
ben eltérő beosztást kápott: áwezéive|ték a bu-
dai várban lévő Honved Levéltár ás Múzeum
állományába.

Eletének egyik legboldogabb időszaka
következett. A család a honvédelmi minisztéri-
um támogatásáva| az Ostrom utcában vett la-
kást. Hamarosan megszületett Judit, majd pát
év múlva Zsazsawta nevíí gyermehik. A száza-
dosi, majd őruagyl' rangban do|goző,levéltári
feladatokat ellátó Neogády Lászlő számára
szakrnai szempontbó| ezek voltak a legtermé-
kenyebb évek. 1948.ban, a szabadságharc cen-
tenáriumán felkutatta és hazaltozata a hadi-
zsáIrnányként a szovjet csapatok által elhurcolt'48-as hadilobogókat. Igy fordult figyelme a
vexillológia, azaz a történelmi zászlőtan fuánt,
ebben atémábantudományos műveket is pub-
lilcílt. Beiratkozott a Budapesti Tudomány-
eg'yetem bölcsészkaráta, történelem szalra,
hogy szakrnai trrdását tökéletesítse.

Ezt a tudományos páIyát törte meg
1951-ben Farkas Mihály honvédelmi minisz-
ter, akinek p at ancsár a nagy ar ínyú, tis zto gatásba
kezdtek a tátca intézményeinél. Neogrády fu-
nagyot - indoklás nélkiil - 37 évesen nyugdí
jaztÁk, az ostrom utcai lakását elvették. 195ó-
ban került csupán birtokába az irat, amelyből
kiderült, hogy korábbi, háboru előni tiszttár-
saival fenntartott barátsása volt ellene avád.

gp"'t ennek a ízomoru eseménynek
köszönheti, hogy egv új lakossal gyarapodott.

Hogy családja számára megélhetést biz-
tosíBon, Neogrády Lász|ó megpá|yázott egy
tanári ál|ástarV' keriileti, Megyeri úti általános
iskolában. Szolgálati lalcísról az iskola gondos-
kodott számáta, ő pedig lelkesen kezdett bele a
korábbi katonatiszti pátyátőI merőben e|térő
pedagógusi tevékenységbe. Szalonai munlcíjá-
nak színvona|át je|zi, hogy hamarosan igazga-
tóhelyettesi me gbízást kapotr.

Nem szakított viszont azza| a szemlé-
lettei, ami a hadtörténeti kutatások ideién
jellemezte gondolkodásmódját. T aníwányai-
val együtt helytörténeti emlékek gyűjtésével
kezdett foglalkozni. Szakkörének tagjaival a
káposztásmegyeri városrész határában ókori
régészeti leletekre bukkant, ezekegy része ma
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rangos múzeumokban látható. A lőzseÍ
(ma: József Attila) utca 38. szám a|att |évő
házban megtalálták az egykori Károlyi-ura-
dalom telekirodájának iratait, k<izttik Ujpest
alapító oklevelét. 19ó9-ben, a Templom ut-
cában egy ideiglenes gyűjtőhelyet hoztak
létre a tárgyl emlékek számára, majd 1972-
ben a Venetianer utcai iskola épületében
hivatalosan is megalakult a Helytörténeti
Gyííjteménn igaz, hogy működési engedélyét
csakt977-ben adták ki.

A kezdetben kicsi, majd
folyamatosan bővülő milze-
um 1982-től az Iswán út 5.-
ben lévő pane|ház földszint-

rre=€ jén működött. Az évtizedek
során Laci bácsi _ ahogy a tár|ókat böngésző
|átogatők, a gyűjteménp felkereső gyerekek
nevezték _ hatalmas leletmentő munkát
végzett, Egy e|tíinőfélben, átalakulóban lévő
vátosrész, a régs Ujpest tárgyt emlékeit őrizte
meg az utókornak' Nyugdíjasként a Hely-
történeti Gyííjtemény vezetése mellett rend-
szeresen bejárt a Hadtörténeti Intézetbe és a
Nemzeti Múzeumba, s akív szerepet vá||a|t a
Helytörténeti Alapíwány létrehozásában. Lel-
kesen vett részt a legelső helytörténeti ve-
télkedő során a csapatok felkészítésében.

Tevékenységét a múlt tisztelete nioti-
válta. Elismerésben azonban csupán a közel-
múltban lehetett része.1990-ben a honvédel-
mi miniszter utasítására rehabilitá|ták, a|ezre-
dessé léptették elő. Az elkobzoa lakásáért kár-
pótlásként új otthont kapott a II. kerületben.
Ugyanebben az évben Ad Honorem Ujpest
díjban részesült, amelyet polgári kezdeménye-
zéste a településiinkért legtöbbet tevő szemé-
lyiségek vehettek át. |992-ben a rangos buda-
pesti Pro Urbe kitüntetést' 1993-ban az újpes-
ti díszpolgári címet tanúsító oklevelet nyújtot-
ták át neki. 199ó-ig vezette az á|ta|a alapított
Helytörténeti Gyűjteményt' Hajlott korára
való tekintettel ekkor visszavonult az akúv
közéleti szercptő|, de budai otthonából to-
vábbra is élénk figyelemmel kísérte az újpesti
eseményeket.

2003 októberében, kilencvenedik élet-
évében hunyt el. Végakaratának megfelelően
a Megyeri riti temetőben talált végső nyuga-
lomra. Laci bácsi, Ujpest tanát uta, a hosszú
út végén hazatért.
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Zi|ah, ahol Neogrády LászIő
született, az Erdélyhez taÍto-
zó Partium része volt' A tele-
pülés melle nl Zi|ah patak völ-

E{F*u," .eu.llg gyében a honfoglalás idején is
laktak emberek. Anonrrmus leírása szerint aAnonymus leírása szerint a
honfoglaló magyarok itt megpihentek, s innen
indultak tov-ább. Zi|ah mfu a |3' században
város volt. N"gy Lajos korában vásártartási jo-
got, I446-ban pallosjogot nyert. A. Szi|ágy
vármegyében található települést |Z4t-ben a
tatárok. 1ó01-ben Basta császári tábornok,
1703-ban Rabutin katonái feldúltak.
Templomának szenté|ye I246-ban épült. A
város 1598-ban csatlakozott Erdélyhez, és
egészen 1848'ig odatartozott. A régi Király
utcában ma is á|1 az a ház, amelyben )ilI.
I(ároly svéd király 1711-ben megpihent. Az
uralkodó a benderi vesztett csata után Er-
délyen át menektilve jutott eIZilah városába.
A várostól 26 Wn-re fekszik az árvlzi hajós,
Wesselényi Miklós zsibói kastélya. 1849,
augusztus 25-én Kazinczy Lajos tábornok

-r- ,  :rr .^n.rry. , . .a28 U'PssÍ".I

honvédei e kastély udvarán tették le a fegyvert
a cári csapatok előtt. A tábornokot, Kazinczy
Ferenc fiát, a tizenhárom aradi vértanú után,
1849. október 20-án kivégezték.

A város számos kilzintézménye - járás-
bíróság, királyi tanfeliigyelőség, állami erdé-
szeti hivatal, vármegyei múzeum - sorából
kiemelkedett református főgimnáziama, a
híres Wesselényi-kollégium' amel1mek egyko-
ron Ady Endre is diákja volt. ,'Aki vagyok _
írta később a koltő egyik cikkében erről az
iskoláról *, az a négy zilabi esztendő á|ta| ve-
gyok. Es más nem lehetek.'' A kollégium előtt
állt Wesselényi szobra. Nem messze tőle
pedig a honfoglaló Töhötörn emlékrniíve
mindkettő Fadrusz János alkotása.

Neogrády Lász|ő is sokszor emlé-
keztetett a heg1'ek közt megbúvó, kedves vá-
rosra' a girbegurba utcákra, az itteni emlé-
kekre. Az ő lelkében bizonyára soliszor meg-
fogalmazód'ott a Mikes Kelemen.i gondolat
parakázisa: olyan forrón szerette Ujpestet,
hogv el nem feledhette Zilahot. E
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Soha nem adta fel...

|944-5I között a második vi-
lágháború során kialakult
szovjet katonai övezetben a
katonai elhárítás és a szovjet
állambiztonsági szervek a civil

lakosság megfélemlítése céljából - koholt vá-
dak alapján - tartőztattak le fiatalokat és idő-
sebbeket. A szigoru btintetésekhez törvényi
hátteret a Dzerusinsz|<tj á|ta| létrehozott
I92 6/ 5 8 -as törvény dzennégy alpontj a szo|gá|-
tatta, melyek között a kémkedéstől a fegyveres
szervezkedésen keresztiil a cári rendszer kiszol-
gá|á,sáig mindenféle tevékenység megtalálható
vo|t. Az általuk sokszor nem is ismert okokból
elítélteket 10_25 évi kénvszermunkára. átneve.
lőtáborokba hurcolták a Gulagra. Talán keve-
sen tudják, hogy ez az e|tevezés nem konkrét
foldrajzi területet jelöl a korabeli Szovjetunió
határain beltil. Az orosz nyelvű rövidítés a
moszkvai Lubjanka téri Lágerek Allami Fő-
hatóságát jelöli, melynek elődje, a Cseka hozta
|étre az úgynevezett átnevelőtáborakat az
1918_22 közötti években. Ennek az intéz-
ménynek volt feladata az 1940-es évekre már
közel negyvenezer kényszermunkatábor mií-
ködtetése. Ezeka táborok Szibériától a Kauká-
zusig a Szovjetunió majdnem egész területén
szigoru számozású ny|vántartás szerint mű-
ködtek, egy időben 10-12 millió emtrer élt ben-
nük. Itt sínylődött vag'y puszfult el meg-
kőze|ítő|eg százezer magyar honfitársunk is.

Ujpestről is sok embert hurcoltak el.
Néhány név közültik Hárai Gleilig) Jánost
1945 márciusában fogták e|, az egyik táborban
éhségsztrájk következtében hunyt el. Kánai La-
jos 1945, január 9-én tíínt el, Kiss Lajost ápri-
lisban fogták el, ő 1953-ban tért haza. Kurinsz-
ky Sándor szobafestő 10 év után térhetett visz-
sza csa|ádjához. Dr. Saly Géza orvost 1955-
ben, Skipor Simont, a Pamutipari Vállalat
tiszwiselőjét 1958-ban engedte el a szovjet á1-
lambiztonság, Szabó Kálmánné munkásnő
1945_54 között, az újpesti születésű Szente
Lász|ő, Tolna vármegye főispánja 1,947-53
között sínylődött szibériai munkatáborban.

Interjú

Tóbiás Géza Boldizsár segédmunkást Kijevből,
a hadifogolytáborból hurcolták el Szibériába,
1955-ben hazaszá||ították, 1956 júniusáig
Jászberényben raboskodott,,bűneiért''.

Az Iswán téri piac egyik népszerű, ked-
venc lacikonyháját vezea Pintér Jolika immár
20 éve. Az édesanfa, Pintérné Rohr Magdolna
1 953 decemberében, karácsony előtt szerencsé-
sen hazatért Szibéria kényszermunkatábo-
raiból. Vele idézttik fel a szörnyíí évek meg-
próbáltatásait.

- A borzalmak 1945 augusztusábankez-
dődtek. István (21 éves) egyetemista barátomat
Kőszegen |etatőztatták. Disszidálni szeretett
volna. Szervezkedés és kémtevékenység volt el-
lene a vád. Noteszában két angol pilóta címét
ta|á|ták meg, akikkel a katonai kórházban is-
merkedett meg. A vád a|apját ez képezte. A.
címek közöa az enyém (17 éves) és barátnőm,
Borika lakhelye, illetve egy Kornél nevíí, 18
éves fiúé is szerepelt. Két szovjet katona és egy
mawaÍ egyenként felkeresett benniinket, fel-
szólítottak, lpsy .sy kis beszélgetésre menjtink
velük. Egy Ullői úti épületben azonnal meg-
kezdődött az eryénenkénti kihallgatás. Fogal-
munk sem volt róla, hogy mi a nyomozás tár-
gya, mivel tolmács nem volt, és az egész oto-
szul folyt. Fenyegetés ellenére (csak Iswánt
bántalmazták súlyosan, neki kiverték a fogait)
sem tudtunk semmit mondani a ,,négyszemé-
lyes összeeskiivéssel'' kapcsolatban. Pár nap
múlva ponyvás teherautón Szombathelyre, az
ú gyneve zett,, B a golyvárb a,, szá||ítonak minke t.
Enni nem sokat kaptunk, és a cellákban a prics-
csen és egyvödrön kívül semmi sem volt. Majd
innen hasonló módon jutotnrnk Eisenstadtba
(Kismarton), ahol egy mosókonyhában, a föld-
re dobott szalmán aludtunk. In folytatódtak a
kihallgatások. Egy orosz nőt is zártakmellénk,
aki valószínű|eg az egymás koztitti beszélgeté-
sünkből próbáltvalamilyen információt szetez-
ni. Decemberben, azzal hitegewe, hogy haza-
mehetünk. teherautón Balatonfiiredre vittek
benniinket. Itt hirdettek ítéletet hármunkat a
Szovj etunió elleni fegyveres szervezkedés, agi-
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táció és kémkedés vá,djáva| 10 évi javító-nevelő
munkára ítéltek. Kornélt kiilön kezelték, őt
először halálra ítélték' melyet később szeren-
csére 10 év börtönbiintetésre vá|toztatak.

Büntetésünket Sopronkőhidán, barát-
nőmmel egy cellában kezdtiik meg. En a kortil-
ményekhez képest jó munkát kaptam, a katona.
tisztekre mostam. A katonáktól élelmet és nin-
den az élethez szükséges dolgot megkaptunk.
Egy besúgó azonban elárult minket. Tobbet
nem mehettem mosni.

Februárban otthonról ruhákat hozattak
nekiink, mert még mindig abban voltunk,
amelÉen szeptemberben bevittek. Az előké-
születek azért tötténtek, mert szögesdróttal
kettévá|asztott tehervagonokban szállítottak
bennünket (középen ültek a géppisztolyos
őrök), csak ülni vagy fekiidni tudtunk, szük-
ségünket egy padlóba vájt lyukon végezhettiik.
Három héag utaztaaak, majd Lembergbe ér.
kezttink. Ugynevezett elosztólágerbe keriil-
tÍink. Itt fertőtlenítettek és ieborowáltak ben-
nünket. Az orosz őrök nagy derültsége mellett
kezdődtek mega|áztatásaink a nőket férfiak, a
férfiakat nők borowálták. Mindenki kapott egy

E l|Lória-iiaeggel aédett, beszegett fotő a két elllurcolt barót-
nőről, a uíborokban is Magdikánól aolt

nyilvántartási számot, az enyém azB_322 vo|t.
Ettől kezdve ez volt a nevem a hátra!évő több
mint nyolc éven át.

Innen az ulirajnai Donbassra kerültem,
bárryamunkát végeztiink egv szénmedencében.
A táboron kívüli munkaterületre inclulásunk-
kor a kapus és a kísérő őrök között a köl'etkező
parancsátadás zaj|ott: ,,A nép ellenségét áta.
dom.'' ,,A nép ellenségét átveszem.'' FIa a sor-
ból kifelé egy lépést balra vagy jobbra tett vaia-
ki, azonnal lőttek. A táborokat mindenütt ket-
tős kerítés vette körül: beltil sűrű szögesdrót
kerítés, utána gereb|yézett tiltott zőna, majd a
fából késztilt hilső palrínk következett. Ezen-
kívúl vérebek vigyáztáka tefepet. Fából késziilt
barakkokban laktunk, emeletesre épített prics-
cseken aludtunk a deszlrárr. Egy koz<is latrina
állt a táborban, melyet, ha megtelt, ki kellett
tisztítanunk, néha rám is sor került. Mivel nem
tudtunk ruhát váltati, ez napokig érezhető
volt. A kényszer sok-sok trükköt tanított meg
nekünk. Vajon ki gondolná, hogy meg lehet
,,mosakodni'' egy pohárnyi vízben, melyet inni
kaptunk egész napra? Az ételt barakkonként
egy közös lavórban adták. Nagyon hígvolt. Ha
valaki nem volt tapasztalt és erőszakos, mint én
is, akkor nem nag.yon jutott neki, csak lé.

A szijkés szinte lehetetlen volt, még a
hullazsákokat is me gs zu rká|ták, neho gy valaki
abban próbáljon meg a táboron kívülre kerülni,
mert a falakon kívül hó alá temették őket (a
fagyban nem lehetett ásni), ezértsok domb for-
májú halom \'ett körül minden tábort. Ebből a
táborból ew társaság mégis megpróbálta a sző.
kést, így 194ó júiiusában büntetésből ismét
mindenkit a szögesdrótos vagonokba raktak, és
egészen szeptemberig folyamatosan utaztunk.
En közben maláriában megbetegedtem, félig
aléltan tettem meg a hosszú utat, de kibírtam!
A szibériai Tajset elosztólágerében helyeztek el
bennünket. Krumplit kellett gyomlálnunk, s
én, mint városi lány, meg sem tudtam kiilön-
böztetrri egymástól a növényeket. Kórházba
kerültem tífuszgyanúval, de ery szintén fogoly
örmény orvos megállapítoaa a maláriát, és ki-
nint is szerzett. valahonnan. Apolásom alatt ő
oroszul is tanított, mikor észrevették az őrok,
fenyítést kapott érte. Ez a betegség időről időre
visszatért a lágerekben később is. Gyóg1'r:láso-
mat itt ew mawaÍ szakács, Dénes is segítette.
Ejszakai takarítóként foglalkoztatott a kony-
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hán. Dolgozni nem engedett, csak etetett. Ké-
sőbb_varrodában dolgoztam egy rövid ideig.

Pár hónap múlva Bratszkba,
a vtzi erőmíí építéséhez ke-
rültem. A Bajlcíl-Amúr vas-
útvonal építésénél is dolgoz-
tam. Fakitermelésnél kézze|

vágtuk és raktuk szá||ítő járrníire a többméteres
fatörzseket. Sokszor az élelemhiányt ilgy pő.
toltuk, hogy a töltésbe ölfákat temettiink, és az
arra haladó vonat így kisiklott. A. rajta |évő
élelmiszert elosztotnrk. 40-50 fokos hidegben
dolgoztunk, ha ennél hidegebb volt, már nem
engedtek dolgozni, mert a nagyobb hidegben
már a fém is könnyen tört, így sokvolt a kár. A
munkával is muszái volt csalni, ha tul akarnrk
élni a megpróbáltatásokat. A kivágott fákatra-
katba kellett raknunk. A legtöbbet úgy építet-
ttik, hogy a belseje üres volt, ígylátsző|ag meg-
volt a napi penzum, és jutott időnk melegedni
a tűz mellett'

A vasút vonala az Angatán keresztül ve-
zetett, a híd még nem készült el. Télen a befa-
gyott folyón kelttink át gyalog a túlsó partra'
hogy az építést fol1tathassuk' 400 km-t tetttink
meg másfél hét alatt, ktilonboző lágerekben
aludtunk, vary Íolyamatosan meneteltünk.
Nem is tudom, hogyan bírtam ki. Hamarosan
Zajarszk lágerébe érkezttink. Ez a tábor fog-
lyoknak és őröknek egyaránt a büntetések leg-
mélyebb pontja volt. Ezen a vidéken nem volt
fa, szinte minden kőbő| vo|t, az épület is. A
vasút útját kőfejtéssel alakítotnrk. Tnzet gyuj-
tani fa hiányában nem tudtunk,fáztlnk, és a ta-
vasz bekösztintével az Angatán keresztül a köz-
lekedés is megszűnt, így élelmiink sem volt. Az
őrök végső elkeseredésükben egy medvét lőt-
tek, s pár napig ennek a húsát fogyasztottuk.
Már majdnem teljesen feladtam a reirnényt'
hogy valaha hazakerülhetek. Megmenektilé-
semet a véletlennek köszönhettem: találkoztam
ismét a már említett örmény orvossal, aki kita-
lált női bajja|kőrházba kiildött. Ehhez a tüne-
teket a vitaminhiány okozta furunkulusok szol-
gáItarcák. Hamar kiderült a csalás, kitettek a
kőrházbő|. Az orvost is megbüntették. Néhány
rab végső elkeseredésében ezen az embertelen
vidéken is megpróbálta a szökést. Egyihiket az
üldözőknek pár hét múlva sikerült elfogni. Le-
vágott fejét mementóként hordozták körbe a
lágerban. Szerencsétlen úgy jutott erre a SorS-
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ra, űgy sikerült élve kibírnia, hogy megfagyott
társa maradványait fogyasztotta el.

A tarthatatlanná vá|t állapotok eredmé-
nyeként Bratszk 30-35 lágere közül valame-
lyikbe szá|lítottak vissza frzikai feljavítás cél-
1ából. Könnyített munkánk az űgynevezett Má.
ria-üveg hasítása volt. Ekkor mfu l953-at ír-
tunk. Nyilvánosan nem lehetett beszélgetrri, de
űtóí,zkéntterjedt el a hír, hogy meghalt Sztá.
lin. Ujra hinni kezdtük, hogy hazatérhetiink! A
l emb ergi g5íiitőtáb orb a s zállíto tcak több ir ány -
ból magyar foglpkat, minket is. Itt hat hóna-
pot töltöttünk, mert Rákosi megvárta, míg
Moszkvából parancsot kap, hogy áwegye a
mawar foglyokat. 1953 őszén az est: számolás-
nál felolvasták a neveket, hogy kinek nem kell
másnap dolgozni menni. Csak reggel tudtuk
meg, hogy vonattal, s most már nem teherva-
gonban, elindulunk haza. Ebben a csoportban
1500 férfit és 22 nőtindítottak el együtt. 1953.
december 3-án érttink honi tertiletre. Csopnál
^, Ávlts^ fogadott benniinket. Egy hétig Nyír
eg5rbázán vártuk a papírjainkat, majd kisebb
csoportokban' most már kíséret nélkiil, min-
denki elindulhatott az otthona felé.

Boldogok voltunk. Később megtanul-
tunk együtt élni emlékeinkkel, sorsunkkal, me-
lyek egészen a rendszewáltásig negatívan befo-
lyásolták munkavállalásunkat és életÍinket egy-
aránt, Máig is találkozunk november, decem-
bet tájékán,még é|ő sorstársak. Azok emlékére,
akik sajnos már nem térhettek vissza, tiz éve
egy alapíwányt hoztunk létre - A Gulagon El-
pusztultak Emlékének Megörökítésére Alapít.
vány a nevünk. E
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Könyvek Ujpestről

Az Ujpesti Városl'é-
dő Egyesület kiadá-
sában jelent meg az
Ujpesti utcanévle-
xikon, Kadlecovits
Géza munkáia. Be-
vezetőjében a szetző
ismerteti Ujpest leg-
fontosabb statiszti-
kai mutatóit; törté-
neti áttekintésben

összefoglalja a legfontosabb névadási jelleg-
zetességeket, és listaszerűen felsorolja a ma
érvényes elnevezéseket. Ezután a kötet gerin-
cét képező magyarázatos szócikkek következ-
nek. Ezek a jelenlegi utcanéwel kezdődnek,
majd az e|őző e|nevezések olvashatók. Igen
hasznos és informatív elem, hogy szerepel a
kerületen belüli közelebbi helym eghatározás,
illewe, hogy a szerző megadja akezdő és a vég-
pontokat is.

A kiegészítő részben olvashatók a volt ut-
canevek jelenlegi elnevezéseikkel párhuzamo-
san, valamint az újpesti utcanevekkel kapcsola-
tos emlékráblák és köztéri szobrok nevei és he-
lyei is. A kötetet illusztrációk _ térképe( fény-
képfelvetelek_ zárjáka rég- és közelmúltból.

A Fekete Sas Kiadó
gondozásában jelent
meg 2003-ban a ki-
vá|ő írő és publicista
önéletraizi vonatko-
zású novelláskötete.
Az allegorikus cím
egyfelől a szi|ői ház
Rákospalota.Ujpest
vasútállomáshoz va-
ló közelségét és a
gyermekkori élmé-

nyek egyik jelentős fortását, nrásfelől a szerző
városrészünkhöz való személyes kapcsolódását
is jelenti. E kedves, nosztalgiával teli emléke-
zés bemutatja Jolsvai András szűkebb rokon-
ságát, a nagy múltu Ugró család történetét. A
nagy elődhöz, dt. Ugró Gyulához va|ő tarto-
zás deklarálásaként is felfoghatjuk települé-
sünk nevének _ a 20. század első felében meg-
szokott helyesírásnak megfelelő _ következe-
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tesen rövid ,,u-val'' való írását. Ktiltin-ktiltin
ábrázo|ja az apai-anyai ágon gyermeki emlé-
keiből felmerülő közvetlen felmenőit és a csa-
ládkutatások során általa megismert nagykő-
rösi őstjket. Szeretetteljes humorral festi elénk
az ,,újpestiség'' ki'ilönbségét a vasúton túli ,,fa-
luval'', Rákospalotával szemben' Irásaiban
sok-sok polgár, mesterember és a köznapi élet
örömeiben, tragédiáiban osztozó szomszéd,
ismerős életét kísérhetjük figyelemmel. Az
egves szám első személyben fogalmazott Bon-
dolatokból a kisvárosi Iét által csiszolgatott
személyiség fejlődését, vágyait, reményeit és
kudarcait is végigkövetheti az olvasó. Jolsvai
András időnként vidám, néhol szomorkás em-
lékezéseinek konkrét okát a kötetet zá,rő no-
vellából tudlratjuk meg.

Emléktábla-avatás
Születésének centenáriumán, 2003. november
14-én, a Baross utcai Városi Kórházban
márványtáblát avattak dr. Pitrol$'-Szabó Béla
emlékére, ahJ az urológiai osztá|y alapító főor-
vosa volt.

Kriszt Lajos-díi
2004. január 29-én az újpesti városháza tárgya-
lótermében átadtáka Kriszt Lajos, néhai újpes.
a főszámvevő emlékére alapított díjat. A kura-
tórium döntése alapján az idei kitiintetést
Keszthelyi Ilona anyakönryezető vehette át.

Semsey-villa
Megujulóban van az egykori Semsey-villa a
Külső Szilágyi úton. Az egykor elegáns lakó-
épület, tulajdonosai jóvoltából, hamarosan ré-
gi eleganciáját ttikrözheti.

Környezetesztétika
Városszépítési mozgalmat hirdet a Karinthy
Frigyes Altalános Művelődési Központ Ho-
moktövis oktatóközpontja, valamint az Egész-
ségmegőrző Sportrekreációs és Természet.
védelmi Egyesület. Az érdeklődők a 380-ó188-
as telefonszám 13-as mellékén kaphatnak
felvilágítást.

Márciusi számunkbarr a 14. és 18. oldalon lát-
ható fotókat és dokurnentumokat az lJjpesti Helytör-
téneti Gyűjtemény bocsátotta rendelkezésünkre.

Helytörténeti hírek


