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Templom és piac: megszo-
kott kép így egytitt _ tápláIék
léleknek, tesnrek. Sok kisvá-
rosban egészen kiilönleges

szimbiózisban élnek. Igy van nálunk' Uj-
pesten is, csak tán nem olyan feltíínően.
Egykor a katolikus templom (Egek Ki-
rá|ynéja|.) került a város középpongára,
mely viszont piactér voLt az idők kezdete
óta (e kezdet persze minálunk a tizenkilen-
cedik század harmincas-negyvenes éveit
jelenti, mint mondjuk, Amerikában), s bár
a telket hozzá a grőf adományozta (mit
nem, ha szabad kérdeznem), mégiscsak a
szokásjogi piacból hasította |<l. Hogy az-

tán, idők váItoztán, a piac visszahasítsa a
maga helyet a későbbi (korábbi: de bonyo-
lult dolog ez a törtérlelem) templomkert-
ből. Mostan is így élnek, békében, temp-
lom és piac egy közös téren, hol az égiek-
kel és a földiekkel egyként találkozhatunk.

Mint ezek a jókedvíí utcagyerekek
itt, valamikor a huszadikszázad elején. Ké-
ső délután vaÍL, vaw, tán vasátnap, a tér
üres, játékhoz valő. A11 már a f.óplébánia-
templom tornya is meg a városháza, bol-
dog békeidő lepi be a teret, sem a bódék,
sem az épületek, sem a gyermekek nem
sejtik még, miféle viharok vátnak rájuk
rövidesen. n Jokz:ai AndnÍs



Lapok azEgek Kiúűynéja főplébánia
történetéből

'Nagy lelkti adomány. Az ay
pesti római katholikus hivek
örömteljes meglepetésben ré-
szesiiltek karácsony első tinne-

harangok zenei|eg akövetkező hangokkal bir-
nak E. G. H. E. E. a legkisebb tehát két
oktáwal vékonyabb a legnagyobbnál, termé-
szetes mollban. Altalános feltiinést keltett kii-
lönösen a harangok diszes felszerelése, mely
valóban dicséretére vá|ika Sulkó teswérek ha-
rangÍelszerelő czégnek. t...] A harangok hol-
nap, vasárnap szentelteorek fel iinnepélyesen
[...]'' ojpesti Ellenőr, 1888. okóber 7.)

,*{ templomtér diszitése. A róm. kath.
templom bekeritett tertilete nemsokára diszes
parkká {og áwá|tozni. Mint értestiliink, Jőzsef
{őherczeg ő fensége ffit. Illek Yincze plébános
kérésére körtilbeliil kétezet cserjét, bokrot és
fát ajándékozott aicsuti kertjéből a templorn
környekének diszitésére, mely nagylelktiségé-
ért községiink lakói a legnagyobb há|aérzette|
adőznak ő fenségének. A teriilet rendezéséhez
márÍtozzáÍortak, s befisitása még az ősszel fog
eszközöltetrri. Igy tehát jóvő tavaszra az Isten
házánakkörnyeke megfelelő pompában fog di-
Szelni.'' (Jjpesti Hírlap, 1889. okóber 13.)

,,Nemeslelkii adománv' Gróf Károlyi
LászIő Ujpest kegyura a kibővitett r. kath. temp-
lom javára 8000 koronát adon.. E nemeslelkii
adományt Ujpest kath. hivői hálás köszöneffel
vették.'' (Jjpesti Köz|őny,1907. január 16,)

,,Ajándék a r. k. templomnak. Ackert
János épitőmester, egy üvegfestészetü ablakot
adornányozott a katolikus templomnak. Az
adományozó védőszengét: Sz' János evange-
|tstát ábrázoló diszes kivitelü üvegfesunény,
mely a templom bajójának jobb oldali első ab-
|akját fogla|ja e|, Mayböhm Károly üvegfesté-
szett intézetéből került ki. [...]'' (Ujpesti
Közlöny' 1907. május 12.)

,IJj orgona. A kath. egyház nemré-
giben bővitett és restauráIt templomában egy
nagy és uj orgonát készittetett Országh Sán-
dor és Fia rákospalotai gyárosná|. Az uj orgo-
na már teljesen kész van és piinkösd napján
lesz első alkalommal a szt. miséné|haszná|va.
Az uj orgona elkészitése96a0 koronába kerül.
[....]'' (EllenzéI<l Hírlap, 1911. június 4')
(o ssze ó llította : I(rizstín S iínd,or)

L - - : 'LBI*J pén. Midőn ugyanis a haran-
gok hivására a templom ktiszöbét ád'épték, a
régi egyszeri |óo|tár helyen egy egészen uj
gótrnodorban épült, áhitatra gerjesztő szép o|-
tár fogadta őket, Az egészen tölgyfából késztilt
oltár két méter magasra emelkedik felaranyo-
zott feszületjével és tornyocskáival. Az o|tár-
nak a tabernakulom mösötti részében három
kápolna váqa aBoldogsá*go s Szuz,szent István
Magyar |<:r.á|y és szent Vincze életnagyságu
szobrait. A gyönyörü oltár, melyet karícsonyi
ajándékui adományozott Ujpest plébánosa: Il-
lek Vincze, a hiveinek, 1300 frmál többe ke-
rült. [...]'' (Jjpest és Vidéke, 1887. január 9.)

,,Lesz már torny'unk. Az ujpesti róm.
kat. templom tornyának ügye már annyira ha-
ladt, hogy e napokban megkezdik az épitést. A
bazgő egyházközségnek eddig 4-500O ftt áI| a
rendelkezésére, a mely összeghez gróf Károlyi
Sándor eglrr;ra1a 1000 frttal járult. [...] A to-
rony összesen ó-7000 forintba fog kerülni. a
még hiányzó összeget gyiijtés u]án szánd,é-
koznak összehozni [...]'' (Ujpesti Ellenőr,
1887. szeptember 11.)

,,Kereszt-feltéte1. A róm. kath. temp-
lom tornyán már fent ragyog a kereszt. F. hó
15-én vitte azt fel s erősitette meg a széditő
magasságban Heisz Károly épitési |,..]'' (tJj-
pesti Ellenőr, 1888. augusztus 19.)

,$ római kath. templom harangjai csak-
ugyan megérkeztek mult vasárnap délután.
Mozsárdörgés, zene, az egyháztanács s a kö-
zönség ezreifogadták őket. A felszalagozott6
mechlenburgi ló ugyancsakmegizzadt, amig a
templomtérre ért, a hol nem csekély fáradt_
ságba került a harangok leszedése s templom-
ba szá|Litása. A mi nem is csoda, a kifogástala-
nul öntött szép harangok összes su|fa 2149
I/2 |<1|ő. Ebből az l-sőre 1010 kiló, a máso-
dikra 593 kiló, a harmadikra 305 kiló, a neg'ye-
dikre I72Ia|ő, az ötödikre 69 I/2 kiló esik. A
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Dn. BpnNorÁr BÉre

Az Egek királ}'n éj^ {óplébánia
és a Katolikus Kultúrház történetéből

Az újpesti katolikus hívőkszá-
ma a 19. sz. végére jelentősen
megnőtt. Fokozott mértékben
merült Íe| az igény a keresz-
tény hitélet számára sziikséges

templom és plébánia lénehozására. A gyorsan
fej|ődő község lakossága számára ez elenged-
hetetlen volt a további ÍejIődés, a közösségte-
remtés szempontjából is.

Károlyi Iswán gróf mint a terület föld-
birtokosa támogaoil kívánta ezt az igényt, an-
nál is inkább, mivel a lakosság többsége erede-
tileg a Károlyi család birtokán élt és dolgozott.

Ez&t az 1860-as évek végén ingyen-
telket ajándékozott egy templom és a hozzá
tar to zó pléb ánia f e|építés éhez.

Ez tette lehetővé, hogy a lakosság
úryag| hozzájáru|ásáva|, a Károlyi csa|ád tá-
mogatásával és egyéb módon összegyűjtött
anyagl eszközökből feléptiljön a plébánia és a
templom (majd az L93o-as évek másorlilr fe-
lében a Katolikus Kör).

A felépiilt épületegyüttes a község (<é-
sőbb város) központi részén helyezkedett el,
ew naw kiterjedésű park teriiletén. Elhelyez-
kedése ma is jelentős a városkép szempontjá-
ból, bár a piac jelenlegi Íormájábantörténő ki-

a|akitásával nagy kár &te, |átsző|ag megsztin-
tewe a funkcionális egységet. A templom, a
vátosháza, a kozcitttik lévő Trombitatét, avá-
rosháza melletti dísztér a I(árolyi-szoborral a
városképnek kiemelkedő jelleget kölcsönöz.

A plébánia éptilete kiilső-belső építé-
szeti értékei a|apján nagy jelentőségíi. Ugyan-
csak figyelemre méltó a Katolikus Kultúrház
mint a közösségi élet egykori és mai színtere.
Ritkaságszámba megy a p|ébárua-ku1túrház.
kántorlakás ilyen jellegú, egységes megoldása.

A plébánia,
A plébánia Ujpest egyik legrégibb fennmaradt
épiilete. 1870 körül épült, a városban igen rit.
ka, romantikus stílusban

Az épiilet eredeti formájában is már a
jelenlegi kialakítású nyeregtetővel épült. A sa-
ro|dtáz (Szent Iswán tér-Liszt Ferenc utca)
kétszakaszban késziilt e|. Az első szakaszban.
1870 körül az északi rész, majó a déli oldal
épiilt fel. A két ftsz ab|akrendjében lényeges
eltéréó nincs, bár a spalettás ablakok osztása
kismértékben kiilönböző. Az észa|<t oldal (<a-
putól számítva) hét ablakánakvtzszintes tok-
osztga középen van (a 19. sz, közepére jellem-
zően), a déli oldal hét ablaka rnagasabban osz-
tott, ugyanígy aLiszt Ferenc utcai tiz ablak is.
Az ablakok szemöldökdísze romantikus vo-
nalú. A helyenként tönlcement eredeti pár-
kány és könyöklő a tanácsterem egyik tab|ójá,n
|áthatő.

Az éptilet bejfuai kapuja - feltehetően
még az eredeti - pontosan szemben áll a temp-
lom fókapujával (ezttakar1a a piac).

Amásitrq a,,kocsibejáró" kapu a LisztFe-
renc utcai oldalon talá]hatő. Eredetileg ková-
csoltvas kapu volt. Az épúet{ól a telek hatÁrát
tégLaÍa| éptilt a kovácsolwas kerítés helyett.

A jelenlegi piac felépítése előtt a plébá-
nia és a templom ktizött ,,ősÍás,, park volt,
melynek maradványa jelenleg a templom
előtt, illewe kortilone maradt meg. A plébániaA tenpl.wa bejórati (nyugati) ollala
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és a templom között eg'yenes vonalban macs-
kaköves út vezetett a parkon át.

A plébánia épülete U alakban fogja
kőzre az udvart. Az utcafronti helyiségeket az
udvar felé elhelye zkedő tornácfolyo s ő v áLaszt-
ja e| a fiives-bokros-fás udvartól. A zátt tot-
nácfolyosóról eredetileg teljes hosszában szí-
nes ablakok nyfltak az udvarra. Az udvara a
bjárást három ajtó tette lehetővé.

Az épület déli, udvar Íe\ő|i végén talái-
ható a pincelejárat. A pince az épüIet utca-
szintje a|att hűzódó, hátomrészes, boltíves
építrnény, tengelye párhuzamos a Liszt Fe-
renc utcával.

A plébánia északi oldala a mindenkori
plébános lakása. A lakásban több szoba és
köny'r,tár helyezkedett el, kiegésziilve konyhá-
val és kamrával. Már az épület felépítésének
idején a kornak megfelelő fiirdőszoba és WC
épiJlt az épületen belül.

A déli oldalon. a Szent Iswán téri fron-
ton helyezkedik el egy háromszobás és két
kétszobás lakás (a kcizépső ma kápolna) a káp-
lánok részére. A folyosó végén közös fiirdő-
szobát és WC-t építettek.

A déli oldalon, a folyosó végén he-
Iyezték e| az irodahelyiséget' amelyből két
oldalra nllik a nagy és a kis tanácsterem. Az
épület beosztása lehetővé tefte az egyház-
község kányítását, hivatali tevékenységét, a
papság szoros közösségének kialakulását.

A templom
A templom felépítéséhez szükséges pénzt ré-
szint sorsj átékkal, bazár ok építésével és bérbe-
adásáva|, részint az űjpesti hívők adományai-
ból teremtették elő.

A templom három szakaszban épiilt.
1875-re, Bachmann Károly tervei szerint' el-
készült a llnaí főhajó. A Kauser J őzsef á|tal ter-
Yezett tornyot 1888-ban emelték. 1908-ban
b ef ej ezték a Zák Najos tervezte két old alhaj ót.
1965 után, a II. vatilcáni zsinat e|őírásaiszerint
a belső teret átrendezték. A templom végső
kialakításában magán viseli a neogótikus
eklektika aIapvető jellegzetességeit. Egységes
jellege kiemeli a budapesti templomok koztil.

A templom tájo|ása nyugat-keleti
irányű' az oltár a templom keleti végében
ta|á|hatő. A' f őb ejár at a templom n1rr gati old a -
lán nyílik, két mellékbejfuatta| a mellékhajók

Tanulmány

tészére, (2000-ben az űj e|őírásotnak megfe-
lelően a mozgássérültek számíta bejárati rám-
pa készült.) Ar főbejárat fölöm az o|da|hajők
építésével egyidejűleg helyezték el a kerek
t őzsaablak e|őtt a Krisztus - szobrot.

Ar főb ejár attól j obbra |év ő méIy edésben
kőkereszttaIá|hatővédőte(óveI,irá'gaszta||a|.

Az oldalhajó hátsó részén helyezték el a
sekrestye bejáratá,t. A sekrestye az ajtőtó|ba|ra
levő oszloptól kezdődik, a lekerekített részben.

A kerítés vonalában szoba-konyhás
lakásokból á|Ióházsot állt, mely a sekrestyés, a
templomszolga és a takarító-harungozó lakása
volt a templom felé nyí|ó ablakokkal, bejárat-
tal. Avalamikori lakások előtt álló fákmegma.
radtak.

A szentély felőli oldal a Trombita tér, a
város ,,dísztere,, fe|é mutat' mely még a park
széLső fáin beltil helpzkedik el. A park szé|én
körtilbeltiI egy méter magas kovácsoltvas kerí-
tés állt. Ugyancsak kerítés á||t a park északi ol-
da|án, e|vá|aszwa a parkot a piactól. A park
nyugati oldalán az oldalépiiletekől is hasonló
kerítés vezetett' melyen szélesre nyitható kaput
helyeztek el. A park és a plébánia között úttest
húzódott. A parkban a templom tengelyében
macskaköves út vitt a bejáratjg. A templomot
körtilölelő utat is macskakövek borították és
borítják ma is, helyenként díszköves tagolással.

A piac tömb;.ének felépítésekor a park
egy részét megsztintették, áwágták a plébá-
niatemplom tengelyt, megbonwa a két egy-
betaftozó, kiemelkedő városképi együttes
szerves összetartoz ását. U gyancsak lebontot-
ták a kerítést és a melléképületeket. Jelenleg a
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park eredeti területének mintegy kétharmada
tölti ki a területet.

A templomban levő főoltár
eredeti. Valamikor négy mel-
lékoltárvolt, egy oLtár ajelen-
legi feltámadási oltár helyén,
egy a sekrestyeoldalon ezzel

szimmetrikusan, majd ew-egy a mellékhajók-
ban, ajeleniegi helytikön. A szembemiséző oI-
tár később, a zsinati aján|ások alapján készült.
A mellékhajókban |evő fe|támadási oltár és
szentírásoltár később készült el. A szentélÉen
aÍőoltár valamivel előrébb volt. Helve a szen-
té|y köv ezetén j ő| |átható. A szentély l ép cs őj é -
néi helyezkedett el az á|doztatőrács, középen
nyitható ajtóva| (jelenleg az e|ső padsorcso-
port mögött ta|álhatő térdepiőként).

A szentélyben a sekrestye és keresztelő-
kápolna ajtói mellett zárt ú|őhelyek voltak az
egyháztanács tagjai és a város előkelőségei ré-
szére. Az ajtók ftilott |evő fé|karívű,,,üvegfest-
mények'', az ajtők melletti mozaikok, a szen-
tély faburkolata és az ajtők fölötti freskók
később készültek, a II' vatikáni zsinat (1966)
után.

A templom összes ablaka eredeti. Az
ablakokon feltiintették a felajánlók neveit, az
ablakokonábrázo|tszentekáIta|ábanaf elaján-
lók védószenqei. Minden ablak ólomkeretbe
foglalt, festett vagy színezett üvegből áI|. Az
ablakok Ligeti Sándor budapesti üvegfesté-
szetében késziiltek, erre a szentély két ablakán
ta|áIhatő felirat és az l903-as dátum utal.

A templomot eredetileg a {óhajőban|é-
vő csillár és az oszlopok oldalán, félkorívű tar-
tókon elhelyezett izzó|ámpákvilágították meg.
A lefűrészelt tartók ta|apzatai az oszlopokon
ma is láthatók a szentek szobrai alatti részen.
Az öröknécses eredetileg olajmécses volt.

Eredeti formában találhatók a gyónta-
tószékek. A díszes faragású padokis eredetiek.
A templomban az oszlopokon elhelyezett
szobrok is vá|tozat|an helytikön állnak. A
templom festését többször felújították, de
minden esetben megőrizték az eredeti min-
tázatot, a színeket. Az oldalhajók elkésziilte
után a festésen már nem vá|toztattak.

A sekresrye btttorzata eredeti. A
bejárat: ajtő és a szentélÉe nyíló ajtó mellett
|évő két kis helyiséget, melyekben a liturgikus
ruhák vannak, később alakították ki.

-rl. 2aaó' JMiB ill' @J' 2 n'.6 U,Pp"'.sÍ".t

A templom főhajójában, baloldalt he-
lyezkedik e| a szőszék. A főoltát e|őtt Yan a
szembemisézőo|tár,baloldaltazo|vasőáI|vány
(ambo). A szentélyben öt csúcsíves ablakot he-
Iyeztek el, ftilotttik két-két kisebb ablakkal.

A Íőhajőbő| |<tveze(ó három |ajáratt
ajtó fölött helyezték e| az orgonát és a kórus-
katzatot. A csúcsíves részek között, kétoldalt
szentek szobrai láthatók.

A'szószékfe|járőján, a lépcsők oldalán a
tizenkét apostol, a szőszéken a négy evangé-
lista képe található. A'szőszék fölött a jelleg-
zetes ,,hangvető''.

A templomban a győntatőszékeket a
mellékhajókb an he|y ezték el, kettőt -kettőt az
oldalbe;.áratok mellett.

A Katolikus Kultúrház
Az épületet 1937 okóberében avatták föl. A
Katolikus Ku|tlrház _ e|őzőIeg Katolikus Kör
- a plébánia és a kántorlakás kozotti tires ud-
vartrészen épült, ugyanazon a telken, amelyet
a Károlyi család ajándékozott.

A |9. sz. végén épült plébánia és kán-
torlakás kozé épített épület stílusa _ bár a 20.
sz. elejének stílusát tükrözi - elhelyezkedésé-
velnem törte meg az épületegyütteslátványát,
jól illeszkedik környezetébe.

A kör épületének felépítését a katolikus
lakosság számának gyors növekedése tette
szülségessé'

Az épület nag}terÍne (színházterme)
mellett több egymásba nfló, ktllonboző mé-
retíí terem, helyiség épült, melyeket jő| egé-
szítettek ki a ktilc;nálló, kisebb helyiségek.
Ezek a helyis é gek bi zto sítj ák a nagy számis. kö -
zönség számára a míive|ődést, szőrakozást, de
egyben lehetővé tették kisebb csoportok,
egyesiiletek számára a közösségi életet is. Az
éptiletben színházi előadásokat, egyházi |<d'-
turális rendezvényeket, klubdélutánokat és
-estéket stb. tartottak, egyben itt volt a plébá-
niához tartoző hívők,,klubja'' is.

Ap|ébárua, a Katolikus Kör és a temp-
lom együttese Ujpest városképének meghatá-
roző je||egzetessége volt. tr

A fényképeket a szerző készítette. A dokumen-
tumokat Gönczöl János bocsátotta rendelkezésre.

Tanulmány



Dn. Serret JÁNos
Dr. Kádfu Lász|ő, Uip.st föld rujzi lefuőia

Kádár Lász|ő a mawat geog-
ráfusok azon nemzedékéhez
tar tozik, amellmek kiem elke -
dő tagsai már az 1930-as
években jelentős eredménye-

ket értek el mind a természeti, mind a gaz-
dasági Íö|drajz terén.

KádfuLászIó Háromszék (ma: Kovász-
na, Románia) megyébő| e|szártnazott csa|ád-
bő| va|ő, ő azonban mát a Bács vármegyei
osövén született, 1908-ban.

Gimnáziumba Karánsebesen, Kisúi-
szá|Iáson és Újpesten járt. Egyetemi tanulmá-
nyait mint az Eöwös Kollégium tagsa a buda-
pesti egyetemenvégezte, s 1930-ban szerzett.
természetraj z-fó|drajz szakos tanán oklevelet.
A' fö|drajzot olyan |<lvá|ő tudósoktól tanulta,
mint Fodor Ferenc, CholnokyJenő és Teleki
Pál. Fodor Ferenc később az újpesti megfi-
gyelésekre is elkísérte volt taníwányát, Ká,dár
Lászlőt.

Kádár Lász|ő a Íö|drajz-tetmészetajz
szakos tanári oklevél mellé bölcsészdoktori
diplomát is szerzett. Pá|yaftttasa 193l-ben a
Közgazdaságtudományi Egyetem Íö|drajz
tanszékén folytatódott, ahol gyakornokként,
tanársegédként és intézeti tanárként 11 évet
dolgozott. 193842 között aTáj- és Néprajz-
kutató Intézet tagja volt, e|őszór mint földraj-
zi veze(ó, majd mint igazgatő. Í942-bet az
úividéki Keleti Kereskedelmi Főiskola rendes
tanárává és a főiskola diákotthonának igazga-
tőjává nevezték ki. 1945-ben átvette a Deb-
receni Tudományegyetem Föidrajzi Intézeté.
nek vezetését, és az egFetem professzora lett.
I94849-ben a Bölcsészettudományi Kar pro-
dékánja, később dékán1a, majd 195{-55-ben
az eryetem rektora volt.

1952-tő| a Magyat Földrajzi Társaság
alelnökévé, négy éwel később társelnökévé,
végül elnökévé vá|asztották. A földrajztudo-
mány széles kórű, szakértője volt, a fö|&ajz
szinte valamennyi ágát míívelte. Az oktatás
során az egyes általános földrajzi témák anali-
tikus bemutatására és kölcsönhatásuk révén

Közleruénvek

szintedzá|ásukra törekedett. Ez irányitotta
tudományos kutatómunkáját is' Alapos, át-
gondolt, átÍogő szemléletet slgárzott.. A fo-
|yóvtzes terepasztalok megépíté sév eI az egye-
temi földraizi oktatásban elsőként a|kaLmaz-
ta a didaktikai szempontból is nag'yon fontos
modellkísérleteket. Sokrétű tudományos
tevékenységének egyik fő forrása a kutató-
munka volt. Főként a fo|yővÍz és a szé| felr-
szlnÍormá|ő tevékenysé g ét vizsgáIta; nemzet-
közi elismerést kiváltva kutatta a hordalék-
kúpok kialakításának törvényszerűségeit.
Kezdő kutatóként a Duna-völgy budapesti és
váci szakaszán do|gozott, és terasz-, valamint
futóhomok-morfológiai megfi gyeléseket vég-
zett. Ya|őszíní|eg ekkor járta be Ujpest te-
rtiletét is, hogy később a tanulmányát meg-
írhassa.

További tudományos pá|yájfua nagy
hatással volt az 1933-as Almássy LászIő-
fé|e szaharai expedícióban való részvétel, ahol
többek ktizott megismerhette a sivatagi futó-
homokformákat. Később ez a közép-európai
futóhomok tanulmányo zásáta serkentette.

Tudományos munkássága során sok
energiát fordított a természeti fó|&ajz egyéb
ágazatainak izsgá|atfua is. Az 1950-es évek
e|ejétőL foglalkozott a foldkéreg nagyÍormái-
val. a kontinensek és óceánok keletkezésével.
Számos bizonltékot g5líijtótt a Föld tágilásá-
val kapcsolatban, és új szempontok szerint
mag5rarázta a hegységképződést, valamint a
jégkorszak kérdéseit is.

Nyugalomba vonulása után a korábbi-
nál is többet foglalkozott Kőrösi Csoma Sán-
dor életrníívének tanulm ányozásáva|. Szerette
volna, ha családi örökségében, a kovásznai
házban Kőrösi Csoma Sándor-emléknúzeu.
mot rendeznek be, de ez sajnos a mai napig
nem valósult meg.

Kádár László 1 989-ben, Debrecenben
hunyt el.

1930-ban jelent meg Fizikai fö|&ajzi
megfigyelések Ujpest környekén címíí tanul-
mánya. fl
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Fizikai fo|&ajzi megfipyelések
t.Ijpest környékén

tIipest területének geológiai története

A Drrna-völgy Vác-Budapest
koztitti részének a kialakulása
a miocénban kezdődött meg,
amikor sakktáblaszeríi vető-
dések érték a mezozooszkorit

rögöket. t...] A rögök ,,aszimmetrikus szárnyú
árkos'' vetődéssel lestillyedtek, s így tektonikus
árok támadt a helytikön, amely a legszebben
látszik a Pilis és a Naszály közott.

Ezt a tektonikus völgyet az újabb har-
madkorban elborította a tenger' amelyből a
budai oldal hegységei szigetként emelkedtek
ki. ott a lerakódásai alkalmazkodnak a rögök-
höz: körtilve szik azokat, itt azonban átrnenőleg
borítják az összetött rétegdarabokat, úgyhogy
a geológiai középkor üledékeinek a felszín mai
képére semmi hatása sincsen. Az iiledékei
litorális, azaz pari képződmények agyag, ho-
mok és kavics, amelyek Mogyoród és Veres-
egyház táján a felszínen vannak, a városligeti
artézi kut fiirója pedig ló m mélységben érte
el őket. Káposztásmeg'yeren is rájuk talá|tak a
Duna alatti alagút ásásakor. Fót környékén
kissé mélyebb volt a tenger' a belekerült kavi-
csok ott meszes iszapba stillyedtek, amely ma
építőkőnek kiválóan alkaimas mészkő. Belőle
épiilt a híres fóti templom is.

A harmadkor eleje óta folyton apadt a
tenger' s a pannóniai korban már a mai szint-
re húzódott vissza. Ekkor az egykori fene-
kének már csak a mélyebb helyein maradt meg
a viz: tavakvoltak csak a tenger helyén.

A pliocénban a Duna őse áwágta aYi-
segrádi-szorost, és hatalmas, 500 km, terü-
letű, délkelet felé dő|ő rétegzésű törmelék-
Lúpot épített fel a fentebb említett tektoni-
kus árkot elfoglaló völgyben. Már a levantei
kor végére 30-40 m-rel magasabbra emelte
fel a völgy fenekét a mainál, az ópleisztocén-
ban pedig, amikor a feltöltés véget ért, I44-
150 m tengerszint feletti magasságban folyt,
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50-ó0 m-rel magasabban' mint ma. Ekkori
szintjérőI beszélnek az ípleisztocén tera-
szok, amelyeket travertínólerakódás óvott
meg.

A középső pleisztocénban az Al-Duna
hátáló erőziőjáva| áwágta a Vaskaput, és ez-
zel lecsapo|ta a Magyar-medencét. ország-
szerte megindult erre a folyok bevágődása; a
Duna is részt vett. az általános bevágódásban,
és völgyet ásott bele a saját törmelékkúpjába.
Amikor pedig a munkaképessége megcsap-
pant, akkor középszakaszú lett, és eztavölgyet
kiszélesítette, az e|őbbi völgyfenekéből pedig
csak itt-ott hagyott egy-két fosz|ányt. Például
Pilismarót és Dömös között [...] a jobb par-
ton; Zebegényné|, Nagná|, Kőbányán a bal
parton' a 105-110 m átlagos tengerszint felet-
ti magasságig.

Közben a sivatagos klíma következté-
ben a völgy fenekén óriási terjedelmű futóho-
mok-területképződott. Ennek a homoknak a
legfiatalabb tagja természetesen a legköze-
lebb van a fo|yóhoz, míg attól távolodva min-
dig idősebb és idősebb homokot találunk. A
Duna szakaszjel|ege azonban rövidesen me-
gint megváltozott, és megújuló munkaképes-
ségével űjta bevágődott. Az e|őző vó|g5rfene-
ke mint városi teÍasz maradt meg. Ezen tertil
el a futóhomok, amelyet később etdővegetáció
lepett e|. Ezatan a bevá,gődás után átnrenet
nélktil gyengén a|sőszakaszú.lett a Duna' nem
volt arra ideje, hogy a völgyet |adoIgozza,rttn-
csen széles, alluviális völgysíkja. Az allúviumot
itt csak egypát elhagyott meder képviseli mo-
csaras' zsombékos, meszes aljával. Legtöbb-
ször közvetlenül a part mellett emelkedik fel a
városi teÍas4 település céIjára kiválóan alkal-
mas, áruizmentes partot biztosíwa. [...]

Ujpest nagyrészt a városi teraszon fek-
szik, de nem alkalmazkodik hozzá legkevésbé
sem, amint azt pI. Alsógöd vagy Dunakeszi

Dn. KÁpÁn LÁszró
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esetében látjuk' ahol a falu vége egybeesik a
tetasz peremével, hanem leereszkedik az a|-
lúviumra, aÉg' Duna-mederbe is, és lenyúlik
egészen a folyópartig. Ennek az oka az, hogy
itt az a|Iűvtum nem olyan mély, mint Duna-
keszi és a Szilas-patak között, hanem annál 1
m-rel magasabb, kb. 104-106 m t.sz.f. magas-
ságú, tehát 8-10 m-rel magasabban van a Du-
na 0 pontjánál, amelynek a magassága Ujpes-
ten Vásárhelyi Pál szerint 9ó,85 m a tenger-
szint felett. A közepes árvíz magassága 6-7 m
a 0 felett. Közepes árwzkot tehát az allúvium
is árvízmentes, bár nagyobb árvizek esetén ko-
moly veszélÉen forog. Ujpesten a legna-
gyobb wzá|Lást 187ó-ban észlelték, amikor a
víz ttilrre |0+,847 m tengerszint feletti magas-
ságig felemelkedett, és a terasz lábáig min-
dent elborított.

Aváros tehát nem fekszik egy
síkban, hanem a teraszon el-
terülő és az allúviumon épiilt
tészeközön.kb. 10 m magas-
ságkiilönbség van. De maga a

tetasz sem sík, hanem - amint már tudiuk -
eredetileg széIbarázdás felszínű. Ezek a ma-
gasságkíilönbségek természetesen éreztetik a
hatásukat a város aLaprajzában. A legnagyobb
magasságkiilönbség, a legélesebb térszíni vo-
na| a terasz pereme. Irányában húzódik fent a
teraszon a Baross utca' lent az allúviumon pe-
dig a Váci és a Megyeri út.

L széIbarázdás felszín be nem épített
területe döntő jelentőségű a dűlőutak irányá-
ra' mert azok a szé|barázdák hosszában' ille-
tő|eg arca merőlegesen haladnak. Kitűnik ez
bármilyen szé|barázdás térszínrő| késziilt ka-
tonai térképen, de kiilönösen szépen mutat-
koz1k az 5062. sz. ,,Budapest és Nagytétény''
címíi', I:7 5.000-es lapon. A nagyobb, helysé-
gek kozti forgalmat lebonyolító utak is szíve-
sen követik ezt az iránw. de már nem feltét-
lenül alkalmazkodnak Éoz,á.

Ez az eset ál1 fenn anná| az útnál, ame-
ly'k 

" 
műlrt századi térképeken a Gyáli-patak

fölött a váci országutból Rákospalota, illetőleg
akkor még csak Palota fe|é e|ágazik. Aziránya
mintegy ötven fokkal e|t& a szé|baúzdákétól,
ezértnemhaladhatott egyenesen' hanem hol a
szé|barázdákban futott' kerewe az alkalmas
helyet, ahol legkönnyebben átjuthat a bucka
túlsó oldalára, hol meg keresztezte a buckákat.

Közlemények

Ez azíttvo|t Újpest maifőutcájának, azArpád
útlrak az őse, amely görbeségéve| őtzi az egy-
kori buckás felszín emlékét.

A' széIbarázdákirányát a rég; Újp"'t"''
tulajdonképpen egyetlen utca sem követi,
mert a mellékutcák irányára már nem.annyira
a fe|sztnvolt hatással, mint inkább az Arpád űt
iránya, hiszen althoz kellett alkalmazkodniuk.
A város észa|a részén, Káposztásmegyefen
azonbanmár nem ez ahe|yzet: ez atész ktil<ln
indult fejlődésnek, sőt sokkal ősibb, mint a vá-
ros, és a tengelye egy díi|őűtlett, amely aszéI-
baúzdák irányában futott. Hatására a város
egész észab r észén északnyugat-délkeleti irá-
nyúak azltcák,bár ezavárosrész egészen fia-
tal, s így természetesen mérnöki terv szerint
épiilt. Itt tehát a fe|szín, ha közvewe is, de
még az ember tewező munkájában is érezteti
ahatását.

Máshol nem alkalmazkodott a város ut-
caháIőzata atérszínformá1hoz; az ember foly-
ton növekedő ereiének a tudatában felvette
vele a hizdelmet, és fokoződő k<izlekedési és
kényelmi igényeinek megfelelően átaIakitotta.
t...1 A legnagyobb, legnehezebb feladatot a
teraszperem rótta a városra: olyan meredek
|ejtőjí3'lehetett ez itt, mint a régi meder széIén
Dunakeszitől Káposztásmegyerig, hiszen
ugyanannak az ágnak ugyanaz ̂  partja volt..
E;zt a lejtőt enyhítette a város 3-4 fokos
|ejtővé, úgyhogy nem közlekedési akadá|y
többé, és csak aYáci és Megyeri út, meg a Ba-
ross utca kozotti keresztutcák enyhe lejtőssége
áru|ja el a helyét.

A felszín enyhe domborzata tehát nem
akadá|yozta a várost a terjedésében, és nem
hatott parancsolólag a Íej|ődés irányára sem.
Mindössze néhány utca elhelyezkedése ve-
zethető vissza a telszíru magasságktilonbsé-
ge}re, és azokban is csak közvewe, lassú
történeti fejlődés űgán éwényesül a dom-
borzat hatása. Annál nagyobb az embernek
mint tája|abtó tényezőnek a városunk
területén végzett munkája: elegyengette,
ismét síkká tette azt a Íe|színt, amelyet a szé|
buckasággá alakított. t...] !

"A anulmány teljes terjedelemben olvasható az

Ujpesti Helytörténeti Értesítő 2000. májusi számában.
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Ujpes tt továsírásos emlékek

Rovásírásos emlékeink száma
örvendetesen gyarapodott
két darabbal. Az Ujpesti
Helytörténeti Gyííjtemény-
ben látható két rovásírásos

cseréptöredék, melyek a Duna újpesti szaka-
szának pargárő| kertiltek a gyííjteménybe.

A tárlóban, amelyben több más régé-
szeti lelet mellett a két rovásemléket e|he\yez-
ték, a következó ismertető olvasható: ,$ hon-
foglalás korában a Duna parwidékén fekiidt a
vezértörzs szálláshelye, Anonymus szerint
904-t6| in. táborozott Kurszán fejedelem. A
közeli átkelőhely (a mai Káposztásmegyer és
Római ftirdő között) és a jőhdrászai lehető-
ségek miatt ez a terület a magyarok á||and,ő
|akőhe|yévé vá|t,,,

A kisebbik töredék köriilbelül 2x3 cm
méretű. Ég"t.tt agyagbő| készült, szürkés-
fehér mázas edényből szátmaztk. A rovásírás
jobbról balra halad' A jobb olÍlalon G vagy L
betű részlete. IJtána A vagv A. vésiiIM betíí
|árható. A töredék ol.,as"tíGAM, iÁM .,"gy
LAM, ez utóbbi ta|án a TALAM sző részlete.
A betűket utólag karcolták az edénybe, ezt
mutatja körülöffiik a máz lepattogzása.

, A nagyobb cserépdarab mérete kb. 5x7
cm. Egetett agyagbó| készült, szürkére festett
korsó töredékének Látszlk. A darab a korsó al-
só részébő| származik, a mellékelt rajz szerint.

A betíík kiégetés és festés előtt kertiltek
a korsóra, amelynek a|ső részén futott körbe a
felirat. Ebből egy szövegrész|etmaradt meg. A
szintén jobbról balra haladó szöveg latin
betííkkel: UKROGYAM vagy IIKROGYAM.
Számítőgépen erősen kinagyíwa azonban az
R Cs-nek tíínik, a Gy felső kereszw,ona|a
pedig mintha csupán anyaghiba lenne. Ebben
az esetben az olvasat; UKCSODAM.

A korsótöredéken néhány centiméter-
rel feljebb újabb rovásjeleket figyelhettink

Teg:J, egy azonosíthatatlan jel, P, R és Avagy
A. A J betíí felett egy címer vagy pajzs elmosó-
dott mintáz ata |áthatő.

A rovásjelek párhuzamai utalhatnak a
két töredék kotáta. Egye|őre többek közott
időrendben a ladánybenei edényen (4-5. szá-
zad), a szarvasi csont tíítartőn (7. század), a
botnaptáron (12 -I3 . század), a bögözi,székely-
derzsi feliratokon, a nikolsburgi ábécén (15.
század), a konstantinápobo, a rugonfalvi és dál-
noki feliraton, Szamosközi István Íe|jegy-
zéseiben (L6. század), valamint Kájoni János
ábécéjében találtam hasonló jellegű betííket.

Feltételezésem szerint, amelyet a tárlő
magyatázőszövegére és a rovásemlék-párhu-
zamokra a|apozok, a töredékek a 9., I0. szá-
zadbó| származnak. Megtalá|ási és kiállítási
h:lyiik alap1án javaslom, hogy nevezzik őket
Ujpesti Rovásemlékeknek. !

Fnrp.pnrcH KLÁRA
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FBrucsÁN KALMÁN
,

Fericsánok Uip"'ten
Eg1' asztalosfamflia (hézugos) története, 2. tész

Dédapám, Fericsán JőzseÍ, a|<t
1844. ianlár 20-án, Pankotán
született, kitanulta a tímármes-
terséget, benősült egy mawar-
pécskai illetőségíí családba,

majd az,l880-as évek legvégén Ujpesten tele-
pedett le. A bőripar itt feltehetően szolid, de
biztos megélhetést biztosított dédapámnak'
Mivel a család Arad és Pécska között erdőtvá-
sárolt' s a kitermelt fából és a kereskedelem-
ben beszerzett anvagból asztalosárut lehetett
készíteni, ezért a i'e-gy n.i Újp"'t.', asztalos-
sza|<rnát. tanult.

A négy teswér itt házasodott és alapí_
tott családol, valamint Újp"'t"'' építette }el
bázát, műhelyét, faipari üzemét.

Ujpestet ekkor az ,,amerikás fejlődési
lehetőségek'' gyorsan megvalósuló helyeként
emlegették' Az 1840. április 5.én kelt újpesti
alapítőIev é| s zerint a házza| bíró lakosok pe di g
,,mindenfél e gyátokat szabadon állíthamak, és
akár minémíí kézi mesterséget vagy keres-
kedést ahazai törvények korlátai közt szaba-
don folytathatnak..." Az 1895-ben hozott
törvény pedig, melyet 189ó-ban Újpestre is
kiterjesztettek, lehetővé tette, hogy az űj házat
építők tizenöt éwe bázbéradó-mentességet
kapjanak. A családi hagyomány szerint az eb-
ben az időszakban kapott kölcsönök rövid idő
múlvasegélyekkévá|tak,vagyisnéhátyrész|et
visszafizetése után a többit elengedték.

Aköltözést, a telek vását|ását, a család-
alapítást, a műhely- és üzemalapítást segítette
a iog háttér is, amely minden lényeges kér-
dést szigorúan szab6,|yozott, mégis tág teret is
adott az egyéni elképzeléseknek. Az 1884.
xWI. tc,, az úgynevezett ipartörvény a kiiltin-
bóző ipan tevékenységek végzéséhez szigorit
előírásokat szabott. Bizonyos tevékenysége-
ket, így például az asztalossza|qnát is képe-
sítéshez kötötte, ezért iskolákat is létre kellett
hozni, sőt az ipariskolák létrehozása kőtelező
volt. Továbbá e|őírták a munkakönwek veze-

Közleruéryek

tését is. Az e|i3|járőságok pedig iparlajstromot
vezettek minden ipari tevékenységről.

A Fericsánok éltek a kapott lehetősé-
gekkel, és szorgalmasan dolgoztak.

A fennálló rendelkezések értelmében
az induláshoz mrrnkakönyvet kellett vá|tati.
Ennek - a gondosko dő jelleg;á törvényi e|6ír6-
sok alapján is _ szigorri feltételei voltak. Mun-
kakönyvet azok kaphattak, akik vagy segédi
alkaImazásban voltak, 'ragy a 15. életévüket
betöltötték, vagy,a tanulmányaikat befej ezték.

Jőzsef és Agoston munkakönyvét a csa-
lád megőrizte. Ebből következően tudjuk,
hogy a három előírtfeltétel egyikének megfe-
leltek, ezért munkakönyvet kaphattak. Azt is
tudju( hogy az 1884. XVII. tc. az egyes szak-
mákat több csoportra osztotla' amely felosztás
folyamatosan vá|tozott egészen az 1922. )(JI.
tc. megjelenéséig. Ez rijra összefoglalta a dol-
gokat a kornak meg{elelő módon. (A logikus
csoportok a következők voltak A: képesítés-
hez kötöm iparok, B: engedélyhez kötött ipa-
rok, C: szabadon íázbe(ó iparok, D: bejelen-
téshez kotott iparok, E: kereskedés, F; fuva-
rczők, G: gépi fuvarozók stb.) A faipar a
képesítéshez kötött iparok csoportjába kertiit,
egyrészt a kézművesség megfele|ő elsajáútá-
s:áhaz sztilséges hosszú tanulmányi idő, más-

FeriadnJőzsef ésneje, Galambos Móri'a öt genrlekük körében
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tészt a gépi műveletek veszélyessége miatt.
Ebből viszont az is következik,hogy ez aFe-
ricsán-generáció Etdélyben, pontosabban a
Partiumban szeÍezte meg szaknai ismereteit.
Itt v é gezték sza|<rnai iskoláikat is.

Dédapánk és legidősebb fia,
Jőzsef intézték a faanyagszáI-
|ítást, ame|y munkálatokhoz
Agoston is csatlakozott, ami-
kor a megfelelő kort elérte. A

korban második fiúq Györgyöt pedig elsősor-
ban az asztalosszaknában sztikséges gyakorlat
megszerzésére ösztönözték, meft szeretett ta-
nulni, és tehetséges, szorgalmas is volt. Jól
döntött a dédapám, amikor őt tette meg az
előretolt újpesti helycsinálónak.

Kezdjük ennek a generációnak a megis-
merését a legidósebb teswér munkájának és
csa|ádjának a bemutatás ával :

Fericsán l őzsef asztalosmester. Pécska,
1870. március 22. - Újp"'t, 1917. december
zo. ÉLt 47 évet. ujp"'tá", aYirág utca 28. sz.
alatiházban lakott'

A 14 éves József a Magyarpécskán,
1884. október 8-án kelt l75. sz. munkakönwe
a|apján 188ó. december 1-jén kezdetc Úp..-
ten a szaknában dolgozni. A munkakönyw
megszerzése és az első újpesti munkába állása
közötti két esztendőbenJőzsef segítette déd-
apánk szá|Ktásnt, illewe építette a család lehe.
tőségeit Ujpesten. Ugyanazolná| az újpest
mestereknéI (Pőtz MiháIy, Leyrer István,
Krisztics Ede stb.) tanult, mint később a test-
vérei. 1899.ben, illewe 1904 és 1905 között
Fericsán György teswérénél is alkalmazásban
voIt.Ezze| a bejelentett mun-ka, a kellő gyakor-
lat me gs zer zése, a kereset és az ltazás - szá|Iitás
is biztosíwa volt. Ujpesten, munkája közben
ismerkedett meg a .ok gy.*eket nevelő Ga-
lambos család egyik szép, hatÁrozott, és szor-
galmas |ányáva|, Máriáva|, aki a hat gyermek
közül a legidősebb volt ebben a családban. A
Galambosok ekkor már ftg újpesti család-
nak számítottak. (G. Mária Ujpest, 1871.
október 10. - Pilisvörösvár, 1945.)

A24 évesJózse{ aki e}üor a Mária utca
22.-ben lakotg 1894. iúnius 24-énvette felesé-
gtil G. lőzsef és Barát Mari altor 23 éves|eá-
nyíg Galambos Máriág aki hét gyermeknek
adott életet. ̂37 évesJózsef 1907. okóber 9-
én kénényezte és október 30-án kapta meg az

ipari tevékenys éghez sztilséges 237 2 1 sz. enge-
déIyét, Mint a legidősebb gyermek, ő int9zte a
Iegtovább a faanyagszállításokat Arad és Ujpest
között, amíg a Felvidékről történő dunai úszta-
tások, illewe a vasúti szá|Iitás rendkíviili fejlő-
dése ezt megengedte' A. szállításiüzletágban ek-
kor már nagy volt a konkurencia. (1891.től le.
hetett szál]ítarlt a Budapest--Vác_Kassa új vas-
út-vonalon.) A teswérei már több éwelkoráb-
ban elkezdték kiépíteni az újpesti faipari vona-
Iat a szá||ítások mellett. Ekkor Tózsef is váltott.
és beállt 

"" 
Újp",t.,, jól meginádt családi ipar-

ágba. A sok mrrnka az ercjét fiatalon felőrölte.
A felesége 1918. január II-tő| önlegyt jogon
vezeffe tovább aváJ|akozást, amely 1927 . már-
cius ló-ig műkiidött, a Rózsa utca ló.-ban.

Hét gyermektik születésük sorrend-
jében:

. 1.) F. Vilmos, Ujpest, 1895. február 10.
- Ujpest @p.), 1959. augusztus 4.
E|t 64 évet. Vilmos születésekor a Mána utca
3.-ban lakott a család.

2.) F. József Pá|, Újpest, 1 89ó. decem-
ber 21. _ Pilisvörösvár,1947,
Étt st évet. József Pál sztiletésekor a Yirág
utca 10.-ben lakott a család.

, 3.) F. Ferenc, Újp.'t, 1899. március 7.
_ Ujpes1, 1899. okóber 10.

,, E|thét hónapot. Ferenc sziiletésekor az
osz utca 52..ben lakott a család.

, 4) F. Hermin, Úp.q., 1900. május 2ó.

; Ujpest, 1901. augusztts26.
Elt 15 hónapot. Sziiletésekor az Anon1.mus u.
17.-ben lakott a család.

5.) F. Mária(Patek Károlyné), Újp.'t,
L902. ápn|is 10. - Ujpest',,1950.
Mariska születésekor az osz utca 52.-ben la-
kott a család.

ó.) F. Mihály Sándor, Újpest, 1905.
február 4. - Solvmár,1982. november 23.
Éttzl évet.tvLlÉá|yszületésekor a család a Ta-
vasz wtca 52.-ben lakon.

, 7.) F. Lajos, Ú;pest, 1908. március24.
- Ujpest, 1945. jantár 20.
Elt 37 évet. Lajos sziiletésekor a család a Nyár
utca Só..ban lakott.

Fericsán JőzseÍ, mint ezen generáció
legidősebb tagja, több évazeóig tartó atazá-
saival és szá||ításuval megalapozta családunk
Úip.'t.'' történő kibontakoiásának lehető-

(Folytatjuk...)
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FnJns Avrer

A megyeri cserké sztaláIkoző
1926. július |'5-25.

Az e|ső világháború után
űjjáé|edő magyat cserkészet
első nemzetközi megméret-
tetésére az 192 4 -b en, D ániá-
ban rendezett II. világjam-

boree (világtalálkozí) keretében került sor. A
magyar csapat indulását közel féléves, gondos
e|őkészítő munka e(őzte meg. Ennek ered-
ményeképpen a 48 főből (6 őrsből) á||ő ma.
gyar csapat a Koppenhága melletti királyi
vadaskert Ermelunden nevú tisztásán megren-
dezett jamboreen az Egyesült Allamok és
Nagy-Britannia mögött 1óó ponttal az e|őke-
lő harmadik helyet érte el a végső össze-
sítéskor.

A sikeres dániai szereplés utánhazatérő
csapatot az egész otszág iinnepelte, sőt Hor-
thy kormányzó ktilonkihallgatáson fogadta
őket. E;nltán egyre erősödött az a meggyő.
ződés, hogy immár elkerülhetetlen a magyar
cserkészet országos seregszemlé;.ének megtar-
tása a határon túli magyar és egyéb külföldi
cserkészcsapatok meghívásával.

A rendezendő cserkésztaláIkozó, a
nemzeti nagytábor helyszínéül az újpesti
Nép-sziget et vá|asztották, a lebonyohtás idő-
pontjaként pedig 1926 jv|iusát jelölték ki.

A nagytábor e|őkészítő munkálatait a
mawaÍ cserkészet egyik ,,apostola'', dr. Sft
Sándor és a kijelölt táborparancsnok, Selkey
(Schelken) o szkár ír ányította.

Az újpesti Népszigetet a tAvasz kedvező
időjfuását kihasználva vasárnaponként több
száz önkéntes cserkész szabadította meg a
botrokól, és p|anírozta a leendő tábor terü-
letét. A ió ütemben haladó munkálatokat
azonban több nem várt esemény, így a szige-
ten folytatott kotrási munkálatok és a Nép-
sziget tulajdonjoga kortfi vita nehezítették.
Mire a szewezők az összes felmerült problé-
mát megoldották, bekövetkezett a legsúlyo-
sabb csapás, amitőlmindenki a legjobban tar-
tott: a Duna átadása, ami az egész nemzett
nagytábor megrendezését kétségessé tette.

A katasztrófahe|yzet súlyos dilemma
elé állította a szervezőbizottságot: mondják-e
le a közel egy esztendeje szewezett eseményt,
avaw próbáljanak meg új helyszínt keresni?
Mivel a talá|koző lemondása jelentős pfesz-
úzsveszteséget okozott volna, s azidő is egyre
siirgetett, a tábor új helyszínét az Ujpest terü-
|etéhez tartozó, megyeri homokdombokon je-
lölték kl. Az Ujpesti Napló július 17-i száma
íg5r írt ,,Nyolcezer cserkész táborczása Ujpest
határában. Azonarészen, ahol a Szilas-pataka
Dunába ömlik, vertek sátrat az ország cserké-
szei. Dombos legelőrész, amelyet gróf Káro-
lyi engedett át a táborczás cé|jaira, flagysze-A nemzeti nagtóbor plakótja
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rűen megfelel a célnak. Amidőn elsőnek |átjaa
szemIé|ő az ónási tertileten fekvő sátrakat. hős
őseink juürak esztin}be, akik hasonlóképpen
táboroztak harcrakészen ellenséget várón.
Ezek azonban békés fiatalolq nyári vakáctó.
j"k .gy r észét tó|ik azza|, hogy katon ai Íegye-
lem mellett a természeti viszontagságok kö-
zött eddzékmagukat.''

Gróf Teleki Pál tiszteletbeli főcserkész,
továbbá a kormány hathatós anyagi segítségét
kihasználva a Magyar Cserkészszövetség fe-
szített iramú munkába kezdett.

A parancsnokság július ó-ai táborba
szá||ásával kezdetét vefte az érdemi munka,
azon belül is a közel tízezer fő befogadására
alkalmas sátorváros felépítése. A tábor köz-
pontjában kialakított,,főtét,, az országzász|ő-
nak, a tábor írájának és a harangoknak adott
otthont. Közvetleníil a főtér mellett terült el,
önálló tömböt alkotva, a tábotparancsnolság
sátorcsoportja. A tábor észaá peremén atábo-
ri vendéglő, abazársor, a culrászda és a céllö-
völde, a déli részén pedig az é|elmező sátor-
telepek és a tíízoltóállomás helyezkedett el.
Volt továbbá elsősegélÉ"ly, tábori kőrház,
színház, mozi, vízicserkés ztelep és tábori
rendőrség is.

A tábor nemzetközi jellegét az angol, a
dán, a lengyel, a német, az oszÚák, az o|asz, a
bolgár, az izlandi, az indiai, a lett és a svájci
cserkészek jelenléte adta, Az egyes országok
csapatait a helyi cserkészvezetők kísérték. A
nemzeti nagytábor rendezvényeit megtisz-
telte Lord Henry Hampton angol főcserkész,
Sir Boden-Powel, a cserkészet ,,a|apító at11á-

nak'' állandó helpttese, gróf Hans-Georg
Wilczek osztrák főcserkész, dr. Roberto Vil-
IeLfr, az olasz Nemzeti Cserkészszövetség
főtstkára, valamint Peter Trojanov bolgár fő-
cserkész is. A Cserkész Világközpontot az
oszÚák Tauber,papa,, képviselte.

A megnyitó előta nap estéién a részt
vevő cs ap atokat haj ón B udapestre szá||itották,
abo| azok a főúwonalakon iinnepélyes, lampi-
onos takarodót rendeztek.

A megnyitótinnepség 1926. jíirus L5-
én, reggel5 órakor, atábor harangjainakkon-
gásíval vette kezdetét. A g5rdekező után gróf
Teleki Pál tiszteletbeli fócserkész, majd Alb-
recht királyi herceg, a Cserkész Nagytanács
elnöke szőIt a jelenlévőkhöz, Abeszédek után
Lord Henry Hampton lépett az eme|vényre,
aki a betegsége miatt távolmaradó Boden-
Powel, a népszerű' ,,Bí.Pí" nevében fogadta a
cserkés zcs ap atok zász|ótartóinak tis ztel gés ét.
Az iinnepi események zátőakordjaként a
megnyitónak otthont adő főtér felett a Mű-
egyetemi Sportrepülő Egyesület repülőgépe
h(lzon' át, egy koszorút dobva az iinneplő
sokaságra. A nyitónap eseménye volt a ,,ma-
gyar szo|idaritás tábortti zeinek,, meggy$jtása,
amelyekkel a hazai és a határon túli-magyar
cserkész ifiak" aPúgában tanuló felvidéki ma-
gyar diákok kezdeményezésére, II. Rákóczi
Ferenc születésének 2 50. évÍor&iójátra emlé-
keztek.

Július 17 -ér. zaj|on. le a cserkészta-
|áIkoző kormányzói szemléje aVérmezőn. A
nagytábor résztvevőit hat gőzhajő szá||ította
Megyercő| aLánchid pesti hídfőjéné|Iévő ha-

A nagtóbor aezetősége - ktizépen Selkey (Scbelken) oszkór
parancsaok, jobbjón Fod'or Ferenc, baljón Ulbrich Hugő pa-
rancsnokhelyettes

Úi,rp*i
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jóállomásra, ahonnan a csapatok a cserkész-
zenekarok á|ta| játszott indulók dallamára vo-
nultak keresztiil a hídon aYérmező iránvába.

A sikeres koppenhágai szerep-
lés miatt a tatá|kozót szinte
végig kitöItő ügyességi verse-
nyeket nagy figyelem kísérte.
A hilönféle versenyszámokat

két csoportba osztották, voltak kötelező és
nem kötele ző megmétettetések.

A kötelező versenyszámok közé tartoz-
tak a táborverés csapatversenyben, táború3z-
gy(ljtás, őrsi viadalokban pedig a ktilonféle
akadályversenyek. Az egyéni versenyeken volt
térképolvasás, elsősegélynyújtás, nyomkere-
sés, vízi mentés és főzés.

A szabadon vá|aszthatő versenyszámo-
kat öt csoportba osztották. Az elsőkategóná-
ba tattoztak a Koppenhágában már sikerrel
teljesített próbák (pl. 

" 
vízi cirká|óverseny), a

másodikba a nehezebb ktilönpróbák (lovaglás,
céllövés, kerékpározás, telefonszerelés), a har -
madikba a konnyííatléakai számokés azílszás,
a negyedikbe az egyéb sporwersenyek (pl. ű-
vás), az ötödikbe pedig a betegápo|6,s, a 63z-
oltás és a tolmácsolás'

A nemzeti nag1tábor mindennapjairól
a Tábori vi'ag szamólt be. A hat egyónként
12 oldalas szám összesen 3000 példányban,
sok fényképpel és karikatúrával illusztrálva
jelent meg Radványi Kálmán szerkesztésében.
Az űjság nyomtatását az újpesti Fráter nyom-

da térítés nélktil váI|a|ta, a terjesztésében pe-
dig úz tapasztalt rikkancs vett részt.

Jrilius 21-én és 22-én megkezdődőtt az
egyes ktilföldi csapatok hazawtazása. A svájci
és a német kiildöttség, valamint Lord Hamp-
ton búcsúztatására Megyerre látogatott Gar-
cia Real vicomt spanyol, Teodor Pamlov bol-
gár, Durini di Monza olasz nagykövet és
Franz Kienast wájci főkonzul, akiket gróf Te-
leki Pfl tiszteletbeli főcserkész fogadott, és
Selkey (Schelken) oszkát táborparancsnok
kalauzolt v ég7g a nemzeti nagytáborban.

22-én este a hazat&ő Lord Hampton
tiszteletére nagy mág|yát raktak. Az iinnepé-
|yes űzgyttjtáson megjelent Albrecht királyi
herceg, valamint Walkó Lajos kereskedelmi
miniszter. Lord Hampton búcsúajándékként
az addig a Íőárbocon lengő brit lobogót át-
nÉjtotta a magyar cserkészek képviselőinek,
e gyúttal |af ej ezte há|áját és na gyrabecsülé s ét a
nag1tábor szervezőinek a kiváló rendezés és
lebonyolítás elismeréseként. Ezután dr. Sík
Sándor táborelnök mondott beszédet' amit a
s zékesfehérv ári ha diárv a - zenekar koncertj e, a
bolgár cserkészlányok néptáncbemutatója,
több szavalat, ének- és zeneszám követett.

A Nemzeti Cserkész Nagytábor záró-
ünnepségét 1926. jűIfus 25-én este 9 órakor
tartották. A fővárosi és főváros környéki cser-
készcsapatok26-ai, a vidéki csapatok 27-ei eI-
vonulásával végleg |ezárv|tak a megyeri cser-
késztalálkozó eseménvei. D

A Széchenyi Isnón-emlékünnepség részneaői az Isnsón úton
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95 éve született
az 1934. évi újpesti saldrverseny győztese'

Lilienthal Andor nem zetkozi sakknag),rmester

Lilienthal Andor nemzetközi
sakkrragymester magyar sziilők
gyermekeként, I9|I. május 5-
én, Moszkvában született. Az
édesanya fráva| 19 l4.ben vissza-

költözött Magy ar orczágr a.
Lilienthal Andor szabósegéd lett. A

báty1átő| megtanult sakkozni. Az Andrássy úton
gyakran kereste fel a Műcsarnok kávéházat, a
munkássakkozás közpongát. L kávéháa sakk-
ban egyre gyakorlottabb lett, felfigyeltek rá.
Tanult sza|anájában és a sakkban is csalnem
eg.yszerre lett mester. 18 évesen elindult felfe-
dezti a világot. Mivel nagyon barátságos és
közvetlen volt, könnyen talált barátokra. A
tehetséges frata| e|őször Bécsbe, majd Berlinbe
jutott el. Később már megkapta a hosszabb
idejíi vtzllmot, és eljuto n. vágyai színtet ér e, P 6-

rizsba. ott a híres Régence kávéházban meg-
mérkőzött a w|ág legj obbj aival, 1 92 9-ben sike-
rült a világbajnok dr. Alekszander Aljechint is
|egyőznie,

1934 a fiatal mester siámára a sikerek
esztendeie volt. Novemberben Bilbaóban 121
főnek adott szimultánt +I07, _Í, =13 eredmény-
nyel, decemberben pedig Hastingsben |egyőzte
Capablancát, a kubai világbajnokot, mégpedig
vezérá|dozanal! A világ összes jelentősebb lap-
jában megjelent ez a parti, és mintakéntszo|gá|t
későbbi analóg áldozatokÍroz. I934-ben ver.
senwől versenwe ltAzott.. Máius 1-20. között
a,Újpest: Sakk Ktir 25 éves évfordulójára ren-
dezett tornán is részt vett. A Pesti Napló 1934.
április 29-i számának 47. oldalán olvashatjuk a
következőket:,,Szerencséjére az Ujpesti Sakk
Kör derék és dolgozó vezetőségének oly kultúr.

Lilienthal Andor rnint ailógbajnokjehlt 1 9 5 }-ben Budnpestm

- f - a , r r o  i  ^* -o t  r - nat6 utPs.*r".t

Lilienthal Andnr 2006. m,ójus 11-én a tiszteletére rendezett
iinnepségen
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férfiak karolták Íe| az újpesti verseny nwét"
hogy a siker már előre biztosítl,a van. Elsősor.
ban dr. Hóman Bálint kultuszminiszter vállalta
a fővédnökséget; dr. Semsey AJadár, Ujpest vá-
ros polgármestere' a sakkozás lelkes barátja a
város támogatásátszerczte meg; fuchner Lipót,
az Egyesült lzzó igazgatója pedig a kultúrházat
engedte át a verseny cé|jára és vállalta a meste-
reke||átását. De a fent nevezetteken kíviil az új-
pesti gyárak és az egész társadalom megtett
minden lehetőt, hogy a verseny minél jobban
sikertiljön és az újpesti verseny bevonuljon a
sakkörténelembe.'' A verseny délután 3 őrátő|
este 9 óráig tartott.

Mind a Pesti Napló, mind a Népszava
minden forduló után minde n iá,tszmárő| beszá-
molt, és rövid, néhány mondatos összefoglalót
adott. A Népszava írt arrőI, hogy a munkás
sakkozók 30 filléres egyesületi jeggyel mehettek
be a fordulók.ta.Eza" öss"eg akkór 1 kg kenyer
ára vo|t. A nagy verseny mellett a Tungsram-
kultúrházban fejtőversen}t is rendeztek. Az
eseményről az Ujpesti Napló április végén és
május elején több alkalommalis beszámolt.

A versengésen 1 8-an vettek tész, kozöt-
tiik számos i|ághfit nagymester @liskases,
Flohr, Griinfeld, Pirc, Stahlberg, dr. Tartako-
wer, dr. Vidmar). Lilienthal +7, -0, =8 ered-
ményt ért e|, ezze| egyedüli első lett. Lilienthal
Andor akkor már |azfuő|ag a sakkból tartotta
fenn magát.

A későbbi nag}Tnester a nácik elől me-
nekiilve I935-tőI a Szovjetunióban élt I976-ig,
amikor végleg hazako|tözön. Közben kérte,
bogy játszhasson a magyar olimpiai csapatbali.
1935-ben Varsóban és 1937-ben Stocllrolmban
magyar színekben szerepelt. Svédországban az
első táblán óriási formában játszon.. Ennek is kö-
szönhetjiik a magy^Í csapat olimpiai ezüstérmét!

I939-tőI a Szovjetunióban szerepelt.
Szovjet állampolgárságot kapott, 1939 / 40 -ben
Moszkva bajnoka, 1940-ben szovjet országos
bajnok. 1 9 5 O-ben világbajnoki zónaversenyen is
játszott.

Edzője volt Tigran Petroszján w|ágbaj-
noknak, Vaszilij Szmiszlov világbajnoknak és
Krogiusz nagymesternek, aki a pszichiátria pro-
fesszora lett. Edzői munkája megkoroná-
zásaként a szovjet válogatott edzője |ett.

Hazatérését a Mag5rar Sakkszövetség el-
nöksége, a most 101 éves Szerényi Sándor el-

Közlemények

nökés azMSZMP Íőatkán, KádárJános támo-
gatta (akinek Lilienthal Andor valamikor osz-
tályrársa volt). A nagymester két éven át a Vasas
IzzÁ sa|<kszakosztő|yában játszon. és edzőskö-
dött. Ezután a Selyemkikésútőhöz igazo|t, és
ott is fejezte be versenyzőipá|yafutását.

Amikor |993-ban PolgárJudit és Borisz
Szpasszkij volt sakkvilágbajnok Budapesten
mérkőztek, az eseményen Lilienthal Andor is
megjelent. Hardicsay Péter mellett iilt, és ele-
meztékaz adon á||ást.Kapásból jobb lépést ja-
vasolt, mint amit Szpasszkij tett. Azt mondta,
hogy Bowinnik ezen azűtonfols,taaá, Szpasz-
szkij kevésbé eré|yesen fo|ytatta, és nem tudott
előnÉe kerülni. A lépésból teoretikus cikk és
aján}á's sziiletett. A későbbi elemzés igazolta a
nagymesteri intuíció helyességét'

A saklnagymestert ma is nagy tisztelet
övezi. Ez évben díszvendégként meghíwák
Moszkvába, az Aljechin-emlékversenyre. O az
utolsó é|ő sakkoző, aki még játszott Aljechin-
nel. A nemrég még Magyarországon tartőzko-
dő (r ejtőzködő) Robert Fischer exsakkvilágbaj-
nok _ akjt azőta Iz|and az amerikai elfogató-
parancs ellenére befogadott - felkereste őt, és
játszmákat elemeztek

2006. május 11-én a Magyar Sakkszö-
vetség Baráf. Köre a Szövetség széIütázában
bensőséges tinnepen köszöntötte a nagymes-
tert. Itt adták át a sportolónak a Semmelweis
Egyetem Testlrevelési és Sportnrdományi Kar
(TF) dékánjának jőkivánságait és a TF Jubi-
leumi Emlékplakenjét.

Lilienthal Andor ma,95 éves korában is
mindennap elemez, reggel hideg vízben tusol,
hetente háromszor úszik, és autót vezet. !

Lilienthal Andnr és Ruszlón Panomarjoa ukrón nemzetiségíí
FlDE-enilógbajnok a 2006-os moszkzlai Afecbin-emlék-
uersenyen

I
I

I
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dolgozott az űjpesi Íaípai technikumban.
Szondy István Berettyóújfalun szüle-

tett, 1925. december 29-én. Hároméves korá-
ban került Ceglédre, és itt kezdett el sportol-
ni. Először úszott és vz1labdázott, 794l-ben
országos fiúbajnokságot nyert gyorsúszásban.
1943 -ban indult előszót öttusaversenven. ame-
ly.'" háborús viszonyok miatt a lúglást ke-
r é|<pá,r o zás helyettesítette.

Úi,ii"a-#J

Szondy István
ötnrsázó olimpiai- és világbajnok 80 éves

A mawar öttusázók első
olimpiai bajnok és világbajnok
csapatának egyaránt tagja volt
Szondy István, aki 1950-től
I952-ig testrrevelő tanárként

1948-ban, a londoni olimpián a 18. he-
|yenvégzett. Kiilön érdekesség, hogy katonai
egyenruháb an, Íőtörzsőrmesteri rangjelzéssel
versenyzett' mert abban azidőben civilek még
nem vehettek részt öttusaversenyen. Szondy
nem volt katona, de a hadügyminiszter ktilön-
parancsban léptette e|ő, azza| a kikötéssel,
hogy egyenruháját csak kiilfoldön viselheti. A
magyat ötnrsázók közös felkészülésen vettek
részt a szovjetekkel Moszkvában. Szondy biz-
tos tagja volt a Helsinkibe utazó csapatnak, hi-
szen 1949-tő1 háromszoÍ nyert egyéni, egy-
szer pedig csapat-országosbajnoLságot.

|952-ben a helsinki olimpián ötasáző-
ink megnyerték a csapatversen}t, egyéniben
Szondy Iswán harmadik lett. 1953 és 1955 kö-
zótt kétszer volt világbajnok csapat tagsa, egyéru-
ben világbajno}ságokon egy eziist- és egy bronz-
érmet nyert, 1955-benaz 5. helyen végzett.

Szondy pátbajtőrwvásban is nyert or-
szágos csapatbajnokságot (1951)' továbbá
1952-ben téli ötnrsa csapatbajnoki címet szer-
zete ebben a sportágban az (tszás és futás he-
lyen lesiklásban és sífutásban versenyeztek.
195ó-ban a stockholmi lovasolimpián díjagra-
tásban indult.

195ó okóbere az ő é|etét is alapvetóen
meghatátoza. okóber 20-án feleségével öt
napra Bécsbe utazott. Az öt napból44 év kint-
tartózkodás |ett. az NSZK-ban. Két év pincér-
kedés után Wolfsburgban tudott elhelyezked-
ni, majd Frankfurtban, a Goethe Egyetemen
lett tesüreve|ő taná't. Edzőként Warendorfban,
az NSZK ötnrsacsapatának szöveségi kapitá-
nyaként dolgozott. I97l-ben mega|a|dtotta az
eg'yetem vív őszakosztá|yát. Vívómesterként
dolgozott, és az amerikai öttusázól.inak edzőtá-
borokat vezetett.

73 évesen hagyta abba a munkát. 2000-
ben tért haza vég|eg. Kedélyet megőrizte,
rendszeresen résztvesz az olimpiai Bajnokok
Klubja és a Magyar Olimpiai Akadémia ren-
dezvényein. tr

I
I

Felkésziilés a bajnoksdgra 1 9 5 3.ban
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Az Úp.' i vízi TJttfuőcsapat története, !. tész

19 5 4. szeptember | -jén kezóte
meg mííködését a Budapest
rV. kertileti Uttörő Technikai
rfilomás a Vécsey utca 120.
alatt. A technikai állomás el-

nevezés |957 -tő| űttórőházra vá|tozott. 1962-
ben az űttfuőház az Iswán tér 14, alá költö-
zött. Innen kertilt át 1990-ben a voltMSZMP-
székházba _ Iswán űt L7_I9. -, ahol ma a
gyermek- és ifúsági ház működik.

Au Tlttörő Technikai Állomás meg-
szewezője és első igazgatója az |905-ben,
Budapesten született Szabó József lett.

Szülei Géderlak és a szomszédos Du-
naszentbenedek községekből valók voltak, a
jobb megélhetés reménÉben költöztek Buda-
pestre. Alig volt 10 éves, amikor azI.vt|ághá-
ború alatt szülei meghaltak, így a nagysil:lők
nevelték fel Géderlakon. A anítói képesítés
megszerzésével egy életre a gyerekek nevelé-
séhez kötötte magát, Vidéki tanítóskodás után

a neg}'venes évek végén költözött csa|ádjáva|
ismét Budapestre.

Felesége,, Szabó JőzseÍné ebben az idő-
ben a Megyeri Uti Leányiskola igazgatoja volt.

Az l956-os forradalom leverése után,
1 957 februfujában politikai határozatot hoz-
tak az ifiísági szervezetekmunkáj ának újrain-
dításfuőI. Ujpest iskoláiban is megkezdődött
az űttórőcsapatok szervezése. 1957. március
2I-én létrejött a Magyar Kommunista Ifiú,-
sági Szövetség, kialakították ennek újpesti
szervezeteit, Az orszáeos IJttörő Elnökség
állást foglalt az önkéntesség mellett. Szabő
J6zsef, aki ebben az időben a kerületi úttö-
űtirkár nsztségét is betöltötte, Vorös Ist-
vánna|, a Lang1et Utcai Altalános Iskola és
Kispál,Sánd oria|, azÁprilis 4-e (ma: Tanoda)
Téri Altalános Iskola tanáráva| és a Vola
lltcai Általános Iskolában tanítő Zana De-
zsővel megalakították a kerületi szewező-
bizotságot.

VenceJÁNos

b;
I
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Úííí"E.{n
Szabtí Jőzsef a Véney a. 120. nómú kertjében aízi úttijrflkke]
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Elsőnek az ínorőházban alakult meg
egF csapat' mely később a 632. sz. Kossuth
Lajos vízi úttörőcsapat nevet vette fel. Az
újonnan megalakult csapat már 1957 augusz-
tusában táborba indult Balatonszéplakra.
23 frli és 2 fe|nőtt töltött 10 napot a Balaton
mellett.

Az úttörőházban nemsokára megala-
kult a 663. sz. Kossuth Zsuzsawnvíziúttörő-
csapat. Ez a leányok csapata volt. A két vizi
csapat űgynevezen. területi csapat volt, vagyis
nem kötődtek iskolákhoz, a keriiletből bárki
beléphetett ezekbe a csapatokba. Programjuk,
táborozősaik, kirándulásaik természetesen
közösek voltak.

A leánycsapat vezetője,dr. Nagy Lász-
lóné NagyEtelka, a Megyeri Uti Iskola tanára
lett, aki gazdaságtr vezetőként a két csapat
Esztergomtól Mohácsi g taÍtő nag1táborának
megszervezésérő|. o gondoskodott a két csa-
pat e||átÁs6ró| az 19ó0' évi szigetkerülő naw-
táborban is. Tanév közben az őtsök munkáiát
szeÍv ezte ) ir ányttotta.

A' vízi tevékenységhez elsősorban csó-
nakokra és tábori felszerelésre volt szükség.
Ezek birtokában indulhatott meg a kiképzés.
A gyerekeket meg kellett tanítani a legfonto-
sabb hajőzási, táborazási és egytittélési isme-
retekre. Igy írtak errőI azok a gyerekek a csa-
pat albumába, akik ezeknek az eseményeknek
részesei voltak ,,Osszel elkezdődött az iskola.
A kerület minden iskoláiában szétfutott a hír,

lehet vízi úttörőnek ielentkezni az űtticrő-
házban, a Vécsey utcában. A szakkörökben
mindenki azt készített, amihez kedve volt,
nyátontáborozni és evezni iártunk a Dunára,
kirándulrri a pilisi hegyekbe. Szeptember 15-
ére|ltvtákmeg az érdeklődőket a Vécsey utcá.
ba.Unnepéiyescsapatgyíílésentájékoztattaka
csapat rövid történetérő|, a feladatokról. Aki
akart, jelentkezett vtzi ítt&őnek. Voltak, akik
meggondolták magukat, de sokan jelentkez-
ttink. Még aznap őrsökbe osztottak, és megis-
merttik őrgrezetőnket, alaki képzésben vet-
ttink részt, és megtanulnlk az újpesti vizesek
indulóját. A számomra nag.yon emlékezetes
délután estébe hajlott, és tábortíízzeI feje-
ződött be.,, ,,Az őrsi foglalkozások minden
második héten az íttörőházban voltak. Az
általános képzésen túl térképismeretet' cso-
mőzást, vízi ismereteket sajátítottunk el.
Nyárra legkevesebb harminc népdalt és indu-
lót tudott az egésztarcaság. Gyakoriati foglal-
kozás keretében a csónaképító szakkörben
mííködttink. Elsőrendű feladat a hajőzőfe|sze-
relés pótlása és karbantaftása. Természetesen
modellezéssel is foglalkoztunk. }Ia leesett a
hó, szánkókirándulásra indult a csapat. A Hár-
mashatár-hegyre és Solynárra jfut szánkőzni
a csapat. A téli felkészülést egy nagy tavaszi
akadályvers eny zárta |e.,,

1958-ban, a tanév vége feIé elkészült a
,,Vöcsök'' nevtt, tizszemélyes ladik, a ,,Sirály''
nevíi', kétszemélyes és a ,,Kajsza,, neví3, egy-

Ladikkal a Dunón, 1958-ban. A konnóryos Szabó József

-r-.2ua6'p1í XL' a,J' 2' Í'.
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személyes kajak' Ez a hajőpark állt rendelke-
zésre három fiú- és két |eányőts részére. A
csapaorak ekkor 33 frű és 30 leány ta$avo|t.
Csak felv.áltva tudtak a csónakokba beülni.
Ennek ellenére nagy lelkesedéssel gyakorolták
az evezés és a csónaklrányttás míivészetét.
Yezetőik is majdnem gyerekek voltak ekkor.
Az e|ső őrsvezetők Fekete Magda, Magó Már -
ta, Mikulovs z|al LI||a, Haupt Gynrla, Mészár os
András és Nádasi Iván voltak.

Szabó JőzseÍ, vagy ahogyan egész Új-
pesten hívták ,,a Szabő bácsi'' mint úttörőház-
igazgató nem tudott elég időt fordítani a lel-
kes és népes csapat vezetésére, ezért időlege-
sen átadta a parancsnokságot. Í965-tő| egé-
szen 1985-ig azonban nyugdíjasként, ismét
Szabó bácsi volt a csapaÚezető.

Az iskolai úttörőcsapatokat
az iskolán beltil egyre inlcíbb
hivatalból szervezte meg az
iskolavezetőség. A csapatok
veze(ói az iskola tanáraibő|

kerültek ki. A gyerekek kötelező iinnepi ruhá-
ja az űttörő-egyenruha volt. Ennélfogva szin-
te minden gyerek tagja lett az űtörőmoz-
galomnak.

A. vizi úttörőLnél más volt a helyzet.
Szabó bácsi a keriilet nyolc iskolájátjárta, osz.
tíly{őnöki órák alkalmával mesélt a gyerekek-
nek, hogy milyen kalandok várnak rájuk, ha
megpróbálkoznak a {tzi é|ene|. Sokan jelent-
keztek, de sokan el is pártolalq amikor kidertilg
mi mindent kell megtanulniuk, és mennyit kell
dolgozniuk a felszerelések jaűtásában.

A tanév folyamán kiképezték a csóna-
kok kormányosait a nagyobb és fegyelmezet-
tebb gyerekekból. Hatásos pedagógiu eszköz.
nek bizonyu|t az evezősből kormányossá válás
lehetősége. Minden gyerek szeretÍre ügyesebb-
nelq nagyobbnak tíinni a többiek előtg kivívni
maga számára a társaság jobb megbecsiilését.

|959 nyaúra és a nyár folyamán min-
den gyerek megtanult a ladikban evezni. A csó-
nakokat a flottilla segítségével felszállították
Nógrádverőcére, a szabad strandhoz. Augusz-
tus l_14. között pedig a csapat 30 fővel Ma-
gyarlniton az Irma-Íonás közelében öt nagy
katonai sátorban táborozott. Kéoraponta me-
neteltek Verőcére oda és vissza. Gyakorolták
az evezést, a Dunában való úszásg számhábo-
rúntak a kisoroszi szigetcsúcson. Szolgálatra
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voltak beosztva. Nappali szolgálaton vásárol-
tak és a konyhán segítettek, éjszaka pedig
őrködtek. Kirándultak a nőgrádi várba, és
szabadon élhettek a Börzsöny hegyei között.
Az újpestiekkel egy időben Magyarkűton
három másik sátortábor is mííködött.

Szeptember elején űjra kezdődött a
gyerekek tobotzása az iskolákban. Sikerült
újabb csónakokat szerezni, Az újpesti téli
kiktltőben volt a Mahartszertára.Itt tárolták a
leselejtezett deszkaladikokat. Ezeket a ladiko-
kat vásárolta meg az űn&őház. Az öreg|adi-
kokaztán aYáci út és Hám Kálmán (ma: Juli-
ánusz barát) utcák sarkán |évő csónaképítő
műhelybe kerültek, ahol Tóth JőzseÍ csónak-
építő mester vezetésével, a g'yerekek közre-
miíködésével jaűtották fel a hajókat. Az eve-
zőket az űttfuőház csónaképítő szakkörében
készítették.

1959. augusztus elején öt ladikban 43
táborozó indult el Esztergomból. Atáborozá.
sok során felkerestek minden olyan történelmi
helyszínt, várat, em|ékrníívet, templomot stb',
amelyet elérhettek. Esztergomban megis-
merték többek között a királyi pa|otát, Balassi
Bálint szobtát,aztahegyet, amelyre a törökök
felhúzták ágyfikat Esztergom ostromához.
Mohácson eljutottak aÍta a helyre, aho| az
I526-os vesztes csata hősei ry.ugszanak. Fel.
keresték a Csele-patakot, amelybe Lajos ki-
rály firlladt. A táborozás végére is nagy élmény
jutott. Abban az időben naponta jártak a
gőzhajők Budapestről Mohácsra és vissza.
Mohácsról reggel 10 órakor indult a hajó, és
csak másnap reggel érkezen. Budapestre. Ha-
almas élmény volt egy ilyen gőzösön utazni.
A Szent Iswán nevű kétkéményes volt, három
Íedé|zeneI, a hajó a|jában alvótermekkel. Min-
den állomáson sokan szá||tak be és ki. lyz uta-
sok nagy kosarakban zöldséget, gyümölcsöt
szá||ítottak a budapesti piacokra. Nappal vé-
gtg láthatták az utat, amelyet lefelé evezve két
hét alatt tettek meg. Amikor besötétedett, a
két kémény kozotti tedé|zet vaslemezére terí-
tették a polrócokat. Itt olyan meleg volt, hogy
nem is kellett takaúzru. Hajnalig nézték a
csillagokat, miközben alattuk dohogott a ha-
talmas gőzös.Itt születtek a naw barátságok,
és in fogalmazódott meg benntilq ide újra és
újra el kell jönni, mert ez az igazinagy kaland.

@olytatjuk...)
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Emléke zés Alaksza Ambrusra

A költőként, műfordítóként és
pedagógiai szakíróként ismert
Alaksza Ambrus 1903. március
l4-én született Nagysenkőcön
(ma: Sz|ovákia). Középiskolai

tanulmányait az Újpesti lílami Főgimnázium-
ban (ma: Könyves Kálmán Gimnázium) vé-
gezte, ahol 192l-ben érettségizeu. I934-ben a
budapesti egyetemen magyar-történelem sza-
kos diplomá t szeÍZett.. I93 2_3 4 között a Rákos-
palotai Községi Polgári Fiúiskolában helyettes
tanárként, 193+38 között ugyanitt, 1938-tól
44-ig a lévai állami gimnáziumban rendes ta-
nárként dolgozott. I946-ban az Ady Endre
Népi Kollégium igazgatőiává nevezték |<t.
t947 -ben már Siimeg en tanát, t949_5 1 között
Za|aegerczeren iskolaig azgatő, 1'9 5 I -tő|N'gy-
kanizsán diákotthoni igazgatő, majd ismét kö-
zépiskolai tanát. I963-ban nyugdíjazták.
Nyugdíjasként az MTA művészettörténeti ku-
tató csoportjának munkatársa volt. 1 98 3. június
27-én halt meg, Budapesten.

Verseivel, melyekben ugyanúgy alkal-
mazta a szabadvers{otmáját, mint ahagyomá-
nyos formákat, 1927 -től szerepelt a Népszava,
a Pesti Napló, a Nemzeti Ujság, azUjság|ap-
jain, illewe a Nyugat, a Széphalom, a Dé|szi-
get, a Sorsunk, a Jelenkor és a Kortárs egyes
számaiban.

Első verseskötetét - mely A vándor visz-
szanézcímmel jelent meg 1 93 5-ben Ujpesten -
a Vörösmarty Társaság adta ki. Pedagógiai és
irodalomesztétikai munkásságát két műve jelzi:
Az irodalmi műveltség alapelemei (1937) és A
Kalevala az iskolában (1938). Mindkettő
Rákospalotán jelent meg.

Sokat fordított. főként latinból és né-
metből. Vas Istvánnal közös munkáia Goethe
Római elégiáinak fordítása' mely 1958-ban je-
lent meg Budapesten. Verseinek nagyobb része
és egy &ámájakéziratban maradt fenn.

Utasok című versében - melyet első
verseskötetében olvashátunk _ az ipawáros Uj-
pest hangulatát örökítette meg:

Arersze A&rsnus

Úi'na....e""*

[Jtasok

A Szúnyogszigetfái közé lebukott a lomha nap,
már viola és tintakék a Duna villanó vize;

alkonyodik és poroszka villamosok tétováznaka Ktilső-Váci úton
tnát az est közelg s a sinek sárga kocsija Pest felé üget;

utasok jönnek és mennek: olajos, égett ruháju emberek jönnek, _
kinek az arca sima s kinek kabátja(tj, már me$/r

mert kell az öröm... s én áldom azt,Ia öriil és elmegy
s áldom a megérkezőt, kit felesége vacsorával fogad,

nevető levest tesz aszta|ára' meg kövér kenyeret
s az éj felén át rong'yos nadrágátva.,togaga,

a|ámpa keserű Íényét hunyorgó szemmel nyeli,
míg ize a torkán, szívét fennakad.
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VeszélÉ"' a f)un akeszi.tőzegavak

+ Dunakeszi -tőzegtavakat
Ujpest észal<l határában" ta-
láIjuk, a Dunakeszi alsó vas-
útállomással .gy vonalban.
A Dunakes zi-tőzegtavak .gy

korábban nagy kiterjedésú lápvidék értékes
maradványai, amelyek kialakulásában föld-
tani folyamatok játszottak elsőrendíí sze-
repet' Káposztásm egyertő| észa|<ra jól meg-
figyelhető az aYáconis túlhúzódó teraszsor,
ahol a térszín a Dunától 1.2 LÍn távoIságra
lecsökken az ártéri szintre. Káposztásme-
gyeren a Dunához legközelebb eső terasz
kb. 500 méterre, míg Dunakeszi dé|i részén,
a Mogyoródi-patak és a másik patak, az
oceán-árok környékén pedig 1',5-2 k'rn-re
helyezkedik el a medertőI. Yác észal<l ré-
széné|aterasz visszatér aDunához' és köz-
vetlenül a meder fölött masasodik. A fo-
lyotól távolabb, keletre feÉő, homokkal
fedett, dombos vidéken a Gödöllői-domb-
ság és a Ny.ugat-Cserhát nyúlványai feIőI a
talaj*tz délnyrrgati irányba áramlik, a mély
fekvésű területek fe|é. Ezek a vzek aztán a
teraszperem aljánáI a fe|szín közelébe ke-
rülve vagy a felszínre bukkanva vizes élőhe-
lyeket, közttik lápokat tartottak életben több
ezer évtg. Dunakeszi és l{i4posztásmegyer
között ennek a hajdan volt gazdagvízivt|ág-
nak egyik utolsó ékköveként maradt fenn a
Dunakeszi -tőzegtavak néven ismert láp-
teriilet.

Korábban a Mogyoródi-pataktól
majdnem Dunakeszii g hűződott ez a mocsa.
ras, lápos terület, amely a rákosi homok-
puszták vizes éIőhelyeinek egylk utolsó
menedéke volt. Az eredetileg nagy kiterje-
désű nedves területen buia növénvzet é|t.
amely gazdag állawilágot t,.toti el. Az
ingoványos terület és a nyáton tömeges
szűnyogÍajok távol tartották az embereket,
így avtdéké|őw|ága a legutóbbi éwizedekig
érintetlen maradt.

Az oxigénhiányos, pangó vizes, lápi
talajban az eIha|t növényi részek nem bom-

Kiizlerrlények

lottakle szervetlen anyago|d<á, hanem ataIaj
mélyebb rétegeiben a kőszénképződés eIső
lépéseként tőzeggé alakultak. Avastag tőzeg-
lerakódásokat néhol az ember kitermelte, és
így kisebb-nagyobb gödrök jelentek meg a
területen. A magas ta|ajvíz néhány hét alatt
e|árasztotÍa a mélyedéseket, és így a teriilet
kis tavacskákkal gazdagodott. A tavak kiala-
kulását és jellegzetes lápi növényzettel való
benépesülését 7-8 éve még bárki nyomon
követhette a Mogyoródi-patak és a vasút
menti kavicsbányatavak közötti terüIeten.
1998 elsó félévében azonban az M0-s autó-
páIya építése miatt a terii{et bokorflizeseit és
|úz-nyár Iigeteit lavágták, a nóvényzetet az
itt éIő állatokkal együtt felégették. Ltavaszi
napsütésben a káposztásmegyen lakótelep
báza1bőInézve apró ékkövekként csillogó ta-
vacskákat több ezer köbméter földdel fel-
töltve tiintették el a föld színérőI. A termé-
szetrombolástól csak két kis tó menekiilt
meg, amely ek határ aitól néhány méternyire,
az Auchan Araházhoz vezető aszÍa|tűaáI
megálltak a bl|dőzerek. Az MO-s aúópáIya
észa|<t szektorának felépiilése :után az áruház
építéséhez kapcsolódó infrastrukturális fej-
lesztések veszélyezteték a Dunakeszi- {ózeg_
tavakat. Az eredea 'tervek szerint keleti
irányból az átru'ház felé a wzes élőhelyen ke-
reszttil kívántak áwezetrj egy utat' ame|y az
útépítéshez kapcsolódó feltöltési munkálatok
miatt egyértelműen az é|őhe|y pusztulását
okozta volna. A tervet végül a Duna-Ipoly
Nemzeti Park álIásfoglalásai, lakossági tilta-
kozások és egy biológus, Kovács Tibór hiva-
talos szakértői szala,éleménye a|apján e|ve-
tették' és a bekotőutat a tőzegtavakközvetlen
szomszédságában építették meg. A Levegő
Munkacsoport közreműködésének köszön-
hetően a terÍilet közlekedés által leginkább
érintett határait kerítéssel vették körül, ami
hatékonyan védi a |ápot az illegális szemét-
lerakástól és a területen felállított, a hely ter-
mészeti értékeit bemutató ismeretterjesztő
táblátis megvédte a rombolástól.
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A kedvező váItozások mellett azonban
az áruház terjeszkedési törekvése miatt
olyan tervek láttak napvilágot, amelyek ma-
gukban hordozzák a lápvidék halálos
ítéIetét.

A láp egy olyan vizesélőhely-típus,
ahol ál\andő a viz jelenléte a talajfe|színen
vagy közvedenül az alatt.. A lápi víz ongén-
ben és szervetlen tápanyagokban igen sze-
gény, és 1z otttenyésző növények élettik be-
fejeztéve| nem bomlanak le,teljesen, hanem
úg1mevezett tőzegesedési folyamatb an r ész.
leges lebontással alakulnak át tőzeggé az év-
századok során' A lápok kiilönleges növény-
és á||awl|ággal rendelkeznek. Példaként
talán az egylk legismertebb lápi növénycso-
portot érdemes megemlíteni, a Magyaror.
szágon is előforduló rovarfogó nóvényeket,
mint amilyen a kereklevelű harmatfrí is.
Ezek a kíilönleges életrnódú növények a táp-
anyagszegény környezetben rovarok eIÍogá-
sával és megemésztésével szerzikbe az é|e-
ttikhoz szüLséges nitrogént. Az ezeken az
élőhelyeken é1ő növény- és áI|atfajok igen
ér zékeny ek a kőrny ezettikb en b ekövetke zett
vá|tozásoL<ra, például a viz menn5iségének és
tápatyagtartalmának vá|tozására. Már kis-
mértékíí vá|tozás is a természetes társulást
alkotó növény- és á||atÍajok eltűnését, H-
pusztulását idézi e|ő. A vizes élőhelyek
ktilönleges mivoltát és ritkaságát felismerve
a magyat jogrendszer minden lápnak a tör-
vény erejénél fogva biztosít védettséget
1997. január |. őta.

A Dunakeszi déli részén
elhelyezkedő tertilet tőzeg-
tavak elnevezése is mutatja a
lápi élőhely jelenlétét. Ez az
elnevezés az 1'960-as évek

elej én fo|yt tőzegl<ttermelés mélyedés eib en
keletkezett tavak ielenlétéből ered. A
tőzegbányászat során megkímélt vagy azőta
regenerálódott részeken ma is jellegzetes
|ápí nóvényzet, Ílizláp, zsombéksásos és
kékperjés |áprét található. Ahogyan arról
lmár egy korábban, a Dunakeszi-tőzeg-
tavakat bemutató cikktinkben is írtunk, a
lápi és lápréti növényfajok közül itt te-
rryész1katőzegpáÍrány, a bugás sás, a zsom-
béksás, a villás sás, a hamvas fíiz, a téli sás,
a mocsári lednek, az észalá galaj, a |ápí
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galaj, a magyaÍ kékperje, az ördögha-
raptaÍíi, hogy csak a legjellemzőbb társl-
lásalkotó növényeket említsük. Emellett a
izes é|őhely rendkívüI gazdag gerinctelen
és gerinces állawilágnak ad otthont. A
vízben éIő gerinctelen állatok mellett a
területen é1 a védett diófacincér és kilenc
védett kétéltíí fai.A hüllők közül avízis1kJő
mellett a mocsári teknősnek is állandó po-
puláciőja él a területen. Az élőhely madár-
i|ága kiilönösen értékes, hiszen a Duna-
keszi-tőzegtavak 65 védett madárÍaj fész-
ke|ő-, tanőzkodő- vary költőhelye. M"g-
említhetjük közülük a színpompás jég-
madarat, az erdei fiilesbaglyot, a nádi tü-
csökmadarat és a sfugarigőt.

Mindez az érték került
veszélybe a bevásárló-
központ teÍvezett bőví-
tése kapcsán. A nemrég
nyilvánosságra került te-

reprendezési tervek szerint a|áp egy részén
parkolót aIakitanának ki, és mivel a
bevásárlóközpont teÍvezett épületbővíté-
sének űtjában áI1r az oceán-árok patak
jelenlegi medre, ezért ezt át ktvánják he-
|yezni a tőzegÍavak közvetlen szomszéd-
ságába, Az áthelyezés hatására semmi sem
akadá|yozhatja meg, hogy a lápi vizek Ie-
vezetődjenek a patakba, ami a mocsárle-
csapolások következm ényeihez hasonlóan
rövid ídő alatt teliesen l<tszárítja, és ezzel
elpusztítja az értékes élőhelyet. Lz űj
meder kialakítására kijelölt helyen jelenleg
egy 0,5-1 méter vtzméIységgel rendelkező
fiíz|áp található.

Lz ár,l,ház|ánc budap esti építkezéseit
nem először kíséri súlyos természetrombo-
lás. A Dunakeszi-tőzegtavak mellett az év-
százados budaörsi mocsár is útjában áI|t az
áruház|ánc tejeszkedésének, ami meg is
pecsételte a sorsát. Biztos vagyok benne,
hogy az fuuházlánc vezetőiÍLek döntései
nem szándékosan, csupán a véletlen folpán
irányrrlnak a már csak mutatóban \étező
Budapest környéki vizes élőhelyek ellen,
ezért talán még reménykedhetíink abban,
hogy nem valósulnak meg azok a terület-
á,ta|a|atási tervek, amellyek egy újabb vizes
élőhellyel növelhetik az áruházlánc lápvt-
déká|dozatainak sz6mát. D
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Eber Nándor

Ujpest 1848-as hősökkel is
dicsekedhet, annak ellenére,
hogy a szabadságharc idején
a telepiilés még úzesztendős
sem volt. Azok az egykori

forradalmárok és honvédek. akikre ma kertile-
tiinkben büszkék vagyunk, nem helybeliek
voltak, hanem - miként a hírneves Lebstiick
Mária - életiiknek későbbi szakaszaiban kö-
tődtek városun}hoz.

Akadnak olyan személyiségek is, akik
csupán annyiban újpestiek, hogy végső nrlg-
helyet itt találtak. Ezek egyike Eber Nándor.

A reformkor hajnalán, 1825-ben szüle-
tett Pesten. A csaIádi név eredetiles a néme-
tes hangzású Éberl volt, de a kor"magyaro-
sítási igénye Eberre vá|toztatta. A jogot
végzett fiatalember a birodalom központjá-
ban, a császáwárosban, a Keleti Akadémián
tanult. Bécsben szeÍzett. ismeretségei révén
hamarosan diplomáciai aklreditációt kapott.
Isztambulban' a török Portán képviselte a
Habsburg Birodalmat. 1848 tavaszán, a ma-
g5rarország1 forradalmi hírek hatására haza-
sietett, és felajánlotta szo|gáIatait az újonnan
alakuló magyar kormánynak. Batthyány Káz-
mér grófrrak, az akori magyar diplomácia
veze(ójéneklett a titkára. A fegyveres harcban
nem vett részt, hazája szabadságktizdelmét ci-
vil tiszwiselőként szo|gáIta, egészen a katonai
vereségig.

Világos után emigráIt. Számáta ismert
vo|taz a Török Birodalom. amelvik menedé-
ket nÉjtott sok menekiilő negy'ennyolcas-
nak, közttik Kossuthnak és Bemnek. Rövid
törökországi tartózkodást követően Angliába
hajózon., aho| az akkor már nagy pé|dányszá-
mú, sajtókörökben mérvadó Times a|ka|maz-
ta tudósítóként. Az újság kora sajtónagyhatal-
ma volt, fejlett államok titkosszolgá|atához
hasonlóan szeÍvezett ügynökháló zattal ren-
delkezett. Éber Nándói remekbe szabott
Times-cikkeit önálló kötetben is megjelentet-
te. A könyv ma is fellelhető a British Mú-
zeumban.

Híres /jpestiek

1853-ban fegyveres konfliktus bonta-
kozott ki a Fekete-tenger térségében, melyet a
történelemkönyvek krími háborúként emle-
getrek. Azotosz Birodalommal szemben álló
oszmánokat a n1'ugati hatalmak, Anglia, Fran-
aaorczág és Piemont is segítették. A török
hadseregben számos volt honvédtszt szo|gá|t,
akik a maguk sajátos mődján vágtak vissza a
magyaÍ szabadságharcot leverő Orosz Biroda-
lomnak. Eber újságíróként .Útazoft a térségbe,
de hamarosan a fegyveres harcot vá|asztotta.
Török parancsnokok, Faud és omer pasák

Eber Nándnr. Korabeli fotogrófia
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a|attszolgá|t,denemváItrenegáttá,nemvette
fel a muzulmán vallást.

1859-ben Itá|iába utazott. Itt
is tudósító volt. Ekkor zai|ott
az a háborű, amelyet a Szfud
Királyság, III. Napóleon
fr ancia császár támo gatásáva|,

a Habsburg Birodalom elien vívott abban a re-
ményben, hogy ezzel szo|gáIják a risorgimen-
tót, azaz az o|asz egység ügyét. A lombardiai
csatamezőket járva, toilával ez alkalommal
közvetleniil hazáját segítette, hiszen a magen-
tai és a solferinói csatamezőkon nem csak az
egységes olasz állam megszületése volt a tét,
hanem Magyatorczág sorsa is. A szabadság-
harc után emigrált politikai és katonai vezetők
egyaránt úgy gondolkoztak,hogy a Habsbur-
gok észak-itáliai veresége megteremtheti a
feltételeit egy kiilföldrő| szervezendő újabb
szabadságktizdelemnek. Ezek a remények
szertefoszlottak a trI. Napóleon által meg-
kötött különbékét követően. A solferinói
csatáról kiildött Éber-cikkek mégsem marad-
tak hatástalanok. Nagyban hozzájára|tak
ahhoz, hogy Íe|rázzák a közv éleményt, hiszen
a csatatéren mintegy ötvenezer halott vagy
súlyosan sebesült katona fekiidt, kozotttik
több száz mawaÍ férfi, egykori honvédek,
akiket kényszerrel soroztak be az osztfák
seregbe. A csata szemtanűja' a genfi Henri
Dunant a IáwánytőI elborzadva megalapította
a Nemzetközi Vöröskeresztet. ATimes Eber-
cikkeinek nem kis szerepe volt abban, hogy az
egészségügyi szewezet széles köríí társadalmi
támogatást kapott.

A békekötést követően az oLasz egység
ügyét a holtpontról Garibaldi szabadságmoz-
galma lendítette ki. Az o|aszotszág megte-
remtéSéért harcoló hazafrak között számos
mawÚ is szolgált, akik 18ó0-ban Garibaldi
zász|aja alatt gyülekeztek. Vörös inget viselő,
mintegy ezerÍős hadseregében szolgált Tiirr
Iswán, aki avezét szfunysegédje volt, Ttiköry
Lajos, a később Palermo ostrománál hősi ha-
lált halt alezredes és Dunyov István. Éber
Nándor, honfitársai pé|dáját kövewe, a Szicí-
liában partra szá|Iő és a szigeten harcoló csa-
patokhoz igyekezett csatlakozni. Hamarabb
ért Palermóba, mint a vörösinges haderő. Ka-
tonai felkésziiltség birtokában Íe|térképezte a
várost védő eúket, pontos leírást juttatott el a

felkelőkhoz a torlaszok elhelyezkedésérő|, az
ágúkszámárőI. lu ezrekEber támadási terve
aIap,1án foglalták el végtil a várost. Az egyik kor-
társ memoár szerzője, P"l'"ky Ferenc íw t,t
arrő| a napról: ,Maga Eber, miután egész nap
maga is kitűnően résztvett.az ostromban, éjje|,
az.ltc^ ktivezetén, megírta ttistént a tudósítást
az ango| újságnak, mely egyike volt legjobb,
legsikeriiltebb cikkeinek, áthatva a kiizdelem
izgatottságátő|, a győzelem mámorától' csak-
nem szagolni lehetett rzja a puskaport."

Garibaldi - felismerve katonai képessé-
geit _ bamarosan dandárparancsnoknak nevez-
te ki Eber Nándort. A harcok során ismene
meg őt Cesare Abba, aki krónikásként végig-
kísérteazezrekdiada|űtát.Azolaszíró-felkelő
így jellemezt" Éb"' Nándort: ,,Az ember épp-
ú'gy nézherné költőnek, mint katonának''.
Garibaldi maga így vélekedett Eberről, mikor
egyik alárendeltje felhánpoÍgafta, hogy a ma-
gyar dandárparancsnok diplomata és újságíró
volt korábban: ,,Ne törődiék azzaI, Iássa, én
magam sem vagyok katona." Az a korabeli
fotőgráfra, amely megőrizte számunkra Éber
Nándor a|akját, valóban egy polgári ruhás,
ugyanakkor kardos-harcias férfiút mutat.

Amikor kiderült, hogy az egységes
o|aszország megteremtése nem hozza meg
Magy ar or szág sz.ámár a a fe gyveres felszabadu-
lás lehetőségét, Eber Nándor is azokÍroz csada-
kozott, akik hazájuk sorsának jobbra fordulását
politikai módon képzelték el. A kiegyezést
mege|őzőenhazatért, és Deák Ferenc politiká-
jának híve |ett. Az országg5ni|ésben később kép-
viselőként is az AusztÁva| való együttrníí-
kodést képviselte, a Szabadelvíj' Párt színeiben.

Kalandos éIete, hányattatásai felőrölték
egészségét és idegrendszerét is. 1885-ben,
mindössze hatvanévesen, balesetet szenvedett.
Budapesti, második emeleti lakása előtt meg-
szédült, és lezuhant a lépcsőn. A kerepesi úti
temetőben kapta meg a végtisztességet, mivel
azonban hozzátaftozói Ujpesten éltek, később
Éber Nándor foldi maradványait árhe|yezték
azűjpestl temetőbe. Eztkövetően itteni roko-
nai ápolták sírját.

Az elmúlt években minden tavasszal'
március 15-ére, a mawaÍ szabadság hőseire
emlékezve újpesti diákok koszotílzzák meg a
magas obeliszket, ápolva a szabadsághős em-
lékét.
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Buda, ahol Eber Nándor
szii]etett. a |3. század dere-
kátóIktrá|yt székhely volt. A
török 1541-ben elfoglalta. A
másfél évszázados oszmán

uralom visszavetette a várost a fejlődésben, a
várnegyed középkori a|apraiza viszont szinte
érintedenül maradt meg.

A török l<tíizését követően mesindult
a lassú fejlődés. 1703-ban Buda visszJnyerte
szabad |<:rrály város státusát. Mária Terézia
rendeletére. 177 |-re készült el a barokk kirá-
lyi palota, amely 203 terméve| azőta is uralja
Buda látképét. A reformkori ábrázo|ásokon
szembetíínik, hogy ekkor még nem díszítene
kupola az éptiletet. A középkori védmíívek
még ma is láthatók, de a belső terek és a vá-
ros falainak előterei átalakultak. Egy 183ó-os
népszárn|á|ás szerint 27 500 lakosa volt a vá-
rosnak, akik Buda 80 utcáiának 3300 házában
laktak. Eddigre azonban a város már túlnőtt
a kozépkori falakon. Új negyed ei a Yízivá-
ros' a Tabán, a Krisztinaváros, IJjlak és az
ország(ltnak nevezett városrészek lettek.

A lakosság veg.yesen mag'rar, sváb, tác
és zsidó volt, többnyire ipaiúzők és kereske-
dők. Számos családnak biztosított megélhe-
tést a Buda környéki sző|őktermése.

Kitekintés

A város intézményei indokolták, hogy
a reformkorban fokozatosan visszanyerte Po-
zsonwó| a fővárosi szerepet. Itt mííködött a
Helytartótanács, a Főhadparancsnoliság. Ba-
rokk és copf stílusú palotákat emeltettek a fő-
úri családok. Legismertebb ezek közül Sán-
dor gróf pa|otá1a, amely mz a köztfusaság1
elnök rczidenciája. A vár képét továbbra is
meghatározta a Nagyboldogasszony-temp-
lom karcsú tornya. Aváros lassan modernizá-
lódni kezdett. Csatornarendszere ug.yan a fe-
formkorban még nem" volt, de alkonyattól
oszlopokra szerelt olajmécsesek |átták e| a
kö,ntlágítási sznlgá|tatást' Esténként színi-
előadásokat láthatott a publikum a Kempelen
Farkas tervei szerint felépiilt várszínházban,
napsütötte délelőttökön pedig ki-ki kedvére
sétálhatott a Duna-part nyizsgő forgatagában.

A reformkori fejlődésnek a kiegyezés
adott igazi leníületet. 1873-ban egyesült
Pest, Buda és obuda. A kibontakoző ipari
forradalom igazi w|ágvárost teremtett Buda.
pestből. Eber Nándor fordulatos, eseményte-
li élete végén talán idegennek étezte egykori
sziilővár osát. Ha korai ha|á|a nerr' akadá|voz.
za meg, talán Lebsttick Máriához hasonióan
ő is szívesen telepedett volna le a csendes,
falusias Ujpesten. !

ÚinpsÍ!

A reforrlakori Buda lótképe a pesti oldalről nézae, Litográfia a 19. szózad elsőfeléből
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SzorrŐsy MerueNtvp

Hazáján kívül talőlta me g a szabadságot

Dr. Töttösy Ernő ügyvéd,
írő |936-ban érettségizett. a
Könyves Kálmán Gimnázi-
umban. Ig45_52 kozott Úi-
pesten ügyvédi gyakorlatot

folytatoa. 1952-ben az LYHletartőztatta, és
államellenes összeeskiivés vádjával 12 évi bör-
tönre ítélték. 195ó-ban szabadult, a forrada-
lom után emigrált, és az6ta Belgiumban él.
|964-ben európai jogok doktora címet szer-
zet\ a belgiumi Helsinki Bizottság Íőirkára,
az 56-'os Magyar Bizottság elnöke, a Magyat
Szabadságharcos Világs zóvetség elnöke volt.
2005. jriliusi látogatása alkalmával az Ujpesti
Helytörténeti Gyííjteménynek ajándékozta
Téboly, Hosszú volt a tél és Komédiázók
című műveit.

_ Milyen emlékeket őriz a gimnóziumről?
- Ujpesti lakos lévén természetes volt,

hogy ebbe a gimnáziumba íratott be az édes-

ap6,m. Mikor odakerültem, tiz dták (köztiik én
is) olaszors zágba kapott ösztöndíjat. Megnéz-
tiik Pompei emlékeit, a Íőváros szépségeit. Ez
vo|taz első ktilföldi élményem, mely a gimná-
zillnthoz kötődik. Az iskolában jelentős krrl-
turális tevékenységet folytatnrnlq elsősorban
sztndarabokat rendeztiink a Katolikus Körben.

_ Volt-e ez lsztólytlírsűi kiiziin rnóig ernló-
kezeta nemélyiség?

- Nem volt senki olyan, aki nagyon ki-
emelkedő letc volna, bfu I<ttílnő matematiku.
sok és irodalmárok közöttiink is akadtak.
Hetedikes koromban azÚjpesu' Diákok című
havilap szerkesztője lettem. Erettségi után a
Pázmány Péter Egyetem jogi karán folytattam
tanulmányaimat. 1940-ben diplomáztam.

_ A negruenes éaekben rnég in lakott Uj-
pesten Emő bóni?

- Igen, de keveset voltam itthon. A
Külügyi Társaság meghívott o|aszországba.
Ostiában miíködött egy ífiűságt tábor egyete-
misták számáta. Két hónapig nyaraltunk ott.
Egy másik nyaraláson, 1940-ben, Zebegény,-
ben megkéftem a későbbi feleségem kezét, o
is újpesti.

- Hogan került a keleti frontra?
_ Azegyetemi osztályom kapott egyve-

zérkari táviratot, melÉen közölték, be kell
vonulnom: vezétkari feladatot kapok. Bor-
zasztó büszke voltam, azt hiftem, hogy rögtön
vezérkari tiszt|eszek... Ezze| a boldog nrdat-
tal jelentkeZtem avezérkai főnöLségen. Má-
sokkal együtt leiiltettek egy folyosón, keile-
metlen hideg és büdös volt, és csak délután
vagy estefelé jöttek értiink. Felültettek ew te-
herautóra. Nem úgy nézett ki, hogy rögtön
tábornok leszek... Még egy másik szerencsét-
lennel ta|á|koztam, kiderült, hogy német szö-
veget kell gépelniink majd avezérkarnak. Azt
gondoltam, hogy ez időleges beosztás lesz, de
ezmár a háboru volt, és rövidesen a gyorshad-
test egyik itegéhez osztottak be bennünket.
Először az llrlajnai Vinyicába kerülttink' had-
mííveleti területre. Másnap már személykocsi-
val vittek tovább minket. Belekerülttink a há-Dr. Tönöry EEnő zószlős 1942-ben

- ?-. toao. i-u ru. a1. r. o..
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ború borzalmaiba' Veliink szembe özönlöttek
az orosz hadifoglyok. Az úgrnevezen' zsákbe-
kerítéssel oroszok százait-ezreit terelték hadi-
fogolytáborba a németek, Botzasztó vott ez,
mert megásatták velük a gödröket, ahova azo-
kat temették, akik nem bírták az éhséget,
legyengültek, elestek, és emiatt lelőtték őket.
Megírtam az egytk jelentésemb en a vezérkar -
nak, hogy így nem lehet háborut nyerni. Nem
lehet így bánni a lakossággal, akik benniink
fölszabadítókat vártak. Láffirk, hogyan osztot-
ták ki az é|e|met. Szuharidnak nevezik azt a
száraz kenyeret, amit úgy dobáltak ki, mint
csirkéknek a kukoricát. A szerencséden hely=
beliek,ütöttélq vefték egymást egy-egy dara-
bért. osszel még rosszabb lett a helyzet. Vala-
hogy elvergődtiink Dnyepropetrovszkba.
Dnyepropetrovszkban pár hónapig voltunk.
Közben hadapródórmester lettem,íw a tisztek
már bevettek maguk kozé. Volt koz<itt.rik egy
gyógyszerész és egy hadimúszerész tiszt. Veltik
töltöttem legtöbbször a szabadidőm. Végtil
hazahoztak benniinket. Előszor Kijevben fer-
tődenítettelq megnéztiik Lvovban a rettenetes
gettókat' és láttuk, hogyan bántak a németek a
zsidókkal. Maid onnan hazakeriilttink.

_ Hogan alakult az élet itthon?
_ ZászIősi rangban voltam, kaptam ren-

des tiszti frzetést, abból meg lehetett élni. A
hazaiiszonyok nem voltak jók, a németek itt-
hon sem bántak veliink megfelelően. Légvé-
delmi ttizérségnél voltam, az egység kapott
egy területet, melyet védenie kellett, sőt tank-
elhárítást is gyakoroltunk. Tankelhárító göd-
röket ásatnrnk. Budapesthez közel voltunlq
éreznjk, hogy nemsokár? vége |esz a háború-
nak Az ostrom alatt Ujpesten, nag'yon be-
gabőzva, szerényen éltünk' várnrk a véget. Itt
viszonylag nyugodtabb volt a helyzet, bom-
báztak ug.yan' de a feleségemet elktildttik biz-
tonságosabb helyre, Pöstén1pusztára.

_ Mi tiirtént a bábonú utón?
- Bíztunk a jövőben. Leszereltem, és

megnyitottam az ügyvédi irodámat. Egész jó|
mííködött. Jó biintetőjogász voltam, az újpesti
bíróságon és a Íővárosban is rengeteget szere-
peltem. Egészen a Kűriáig el tudtam menni,
mert aki már öt éve gyakoro|aapá|yáját, véd-
hetett a Kúria előtt is. Sok emlékezetes ügyem
volt abban az időben. Szerettem az ngyvédi
munkát.

Interjú

A magánügyvédi praxis be-
tiltásakor nem léphettem be
egyik ügyvédi munkaközös-
ségbe sem. Akkor már|ánam,
hogy nekem itt végem van,

innen mennem kell. Szerettem volna kiilföld.
re juori. Először elfogtak, és börtönbe kerül-
tem egy rövid időre. Akkor már arrnyira ben-
nem volt avágy a szabad élet után, hogy min.
denáron csak menni szerettem volna. Nem
tudtam másképp elképzelni az é|etem.Megint
megkíséreltem egy kitörést, a családommal
együtt. Akkor már megsziiletett a két kislá-
nyom. De a kommrrnista párt l948-ban át-
vefte az uralmat, s így véglegesen a vasfrig-
göny mögé kerültiink. Jöttek a titkos perek,
Mindszenty prímás |etartőztatása, kitelepíté-
sek, éj j eli letartóztatások. Sokan ét eznJk, ho gy
meg kell ezt váItoztatni. A katolikus köri be-
szélgetéseket az LY}J már összeesktivésnek
tekintette. 1952 nyarán bebörtönöztek, és egy
rettenetes e|já,rás alá vetettek, melÉen majd-
nem megbolondultam. Az őrjítő szert, amivel
,,kezeltek,,, egy Bálint nevű orvos ismerte meg
Moszkvában. Ott tanulta meg, hogyan kell
használni az ,,igazságszérumot''. A Téboly
címíí könyvemben - amely a magyaron kiviil
angolul, németiil és franciául is megjelent -
részletesen futam errőI. Utöttek, vertek, hideg
vtz aIá raktak, úgy bántak velem, mint az
elmebetegekkel. 1 9 5 3 - ig, Sztáiin ha|áIáig tar.
totr eZ a rettenetes időszak. Utána nem en-
gedtekugyan szabadon, de enyhébb lett a fog-
ság. Azt a szeÍt' melytől tudathasadásos álla-
potba keriiltem, nem kaptam többé.

- Mit akartak ruegtudni ezzel az efrórós-
sal?

- Azt hinék' hogy kémkedést tudnak
rám bizonyttani, mert beszéltem több nyel-
ven. De mivel nem tudtam semmit. nem volt
mit elárulni.

- Melyik biirtiinben aolt?
= A Fő utcában és a gfijtőÍogházban

voltam sokáig.
_ Mikor szabadult ki a börtönből?
_ Az 195ó-os forradalom alatt. Az

195ó. októbet 23-i ttintetés fegyveres felke-
léssé alakult. Nem volt semmi külföldi segít-
ség, de a szabadságváw űw pattantotta szét a
dikatrírát, mint egy szappanbuborékot. Az
orosz harckocsik visszavonultak... Gvőzön. a
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forradalom. Az e|ragadtatás perceiben meg-
alakultak a rég7 és az űj pártok. Ujpesten a
keresztény wlágnézető' politikusok dr. Csík
lózsef apáE|ébános köré gyííltek, és létrehoz-
ták a ,,keresztény?, pártot. Először keresztény
szocialista pártnak akarták elnevezni, de
Mindszelty prímásnak elege volt a szocia|v-
musból. En már ewűj pártnevében szólaltam
meg a Megyeri temetőben, amikor nyolcvan
szabadságharcost temettek a ráóió és a sajtó
képviselői előtt. Mindenki szinte bizonyosra
vette, hogy a Nyugat nem fogja haglni a for-
radalmi rendszer szétrombolását.

Nem így történt. A szovjetek ötszáz-
ezres - Szuezre szánt_ katonai erővel szá||ták
meg Magyatorczágot. Menektilni kellett.
Ausztria fe|émfu nem lehetett a szigorú elIen-,órzés miatt. Csupán Jugoszlávia maradt. Ta-
|á|tamvalami kapcsolatot Jagoszlávtába, mivel
édesanyám után, aki horvát volt, beszéitem
egy kicsit horvátul.

Az első prőbáJkozás nem sikerült, de
másodszorra átjutotnrnk. Az ottaniak nagyon
emberségesen bántak velünk. Elvittek egy
üdülőbe, me|y az a|bán határon volt a Presz-
pa-tó mellett. otesevo volt helység neve. Fo-
golyként tartottak, de emberségesen. A koszt
az e|ső napon tagyszerű volt makaróni egy
kis paradicsommal leönwe és birkahús. De a
második, majd a harmadik és az ötödik nap is
azt adtak. Akkor már szörnÉnek találtuk,
nem tudtukmegenni. Három hónap után már
kiöntöttiik az egészet. A jugoszláv őrszemé|y-
zet ew Belgiumba tartó vonatra tett fel ben-

niinket. Az itt szá||ított embereket az építő-
iparban Yagy a bányákban akartákÍog|a|koz-
taori. Végül nem dolgoztam bányában, mert a
CaritasCatholicaegyikszolgáLatakjvá|asztot-
ta a diplomás embereket, és számukra megfe-
lelő munkát kínáltak. Azt a fe|adatot kaptam'
mivel tudtam kicsit franciául, hogy tanítsam a
velÍink együtt |<térkező egyetemi hallgatókat.
Pár hónap múlva akeresztény szakszervezeten
beliil kaptam nagyon előnyos állást. A magyar
kivándorlókkal kellett foglalkoznom. Ebből
már tisztességesen meg tudtunk élni.

_ Milyen aolt az elhelyezés?
_ A fizetésemből lakást is tudtunk venni

Brüsszelben. Belga barátaink, mikor |átt6,k"
hogyan élünk, menektiltek vagyunk' nagyon
jóindulatúak voltak veltink szemben. Kaptunk
tő|úk ágyat, aszta|t és egyebet. A gyerekeket
egy kereszt ény intézménÉen tandíjmentesen
tanítonák. Az egy|kbarátom kikerült Svájcba,
s tudott volna helyet szerezni nekem ott is, de
azt mondtam, én már nem megyek el, mert
Belgium jó volt hozzánk, a helyzetiink itt ked-
vező.

- Hog ta,paszta,lta, a kikerült magtarok
iisszetartottak, kapcsolatban aoltak egtmóssal?

_ Nem túlságosan. Elosztották őket a
bányákba és az építőíparba. En a szakszerve-
zeten beltil az ő ktilönböző szociális juttatá-
saikkal, fizetésíikkel, betegsegélyezéssel fog-
Ialkoztam.

- Elég harnar sikerült beilleszkedniük?
- Igen. Később indítottam egy mawat

nyelvű újságot Magyarok címmel. Havilap
lett, kevés pénzvo|trá, de találtam egyhowát
nyomdászt, aki nagyon olcsón kinyomtatta, és
így megjelenhetett 1000 példányban. Ez
akkor solnak számított. kb. 3000 emberhez
jutott el. Információkat, híreket közöltiink
résztikre.

_ Később hogtan alakalt az élete?
_ Meghívtak Amerikába, fé| éwg kowé-

nyekkel dolgoztam NewYorkban. Elég jól ke-
restem' s ezze| tudtam segíteni a családomat.

_ Tudtók tartani a knpcsolatot az itthon
maradtakkal?

- Nem. El voltunk vágva tőliik. A ieve-
leket is cenzűrázták, elvették. Voltak olyan
családok, melyek szétszakadtak. A gyerelg fe-
leség otthon maradt, megpróbáltakkijonni, de
nem engedték őket. A magyar rendszer na-Dr. Töttösy Ernő család'ja körében 1952-ben
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gyon emberteleniil bánt velük. A kintieknek
sem volt könnvebb.

jának. Kittintettek a clevelandi Arpád Aka-
démia aranyérmével. Több magyar és emberi
jogi vonatkozású cikkemet és előadásomat
közöltek maryat, Ítancia, holland és spanyol
újságok. Nyugdíjba vonulásom eIőtt az
Európai Közösség és a belga kiilügyminisz-
térium á|ta| támogatott jő|éti intézményt
vezet[em' amely a harmadik világ élelemmel
va|ő e||átásáról gondoskodott, a t|ápia nevű,
igénytelen, trópusi hal meghonosításával.

A rendszervá|tozás után 50 esztendős
jubileumi aranyoklevelet kaptam a budapesti
egyetemtől, és a Budapesti Ugyvédi Kamara
megerősítette tagságomat. 1978 óta a má|tai
lovagrend taga vagyok, és 1 998-b an a Magyar
Köztársasági Erdemrend tisztikeresztje kitiin-
tetésben részesültem. tr

Történt például, hogy egy
londoni barátunkat |átogat-
nrk meg, és meglepődíúnk'
hogy minden bőröndie be
van pakolva. Kérdeztem:

,J{í ez?,, ,,Frát nem megytink haza?,, - felelte.
Szegény még éveL&el később is folyton várta,
mikor mehetiink haza, A honvágy és a re-
mény, hog5rhazajöhet, sokáig éit benne. Nem
tudott hazajönni, ott halt meg. Elszakadtunk
az otthontól.

_ A kedaes felesége miuel foglalkozott oda-
kint, mi lett a lónyokből?

_ A gyerekeket nevelte, és könyveket
szerkesztett. Kerestem annyit, hogy meg tud-
tunk élni. Az egiklányom ügyvéd lett, a má-
sik pedig latin-görög szakos tanár. lő á||ást
kaptak, ők is Belgiumban élnek, ott mentek
férjhez. Hat unokával és nyolc dédunokával
büszkélkedtink.

_ Gyakran jómak Magarorszógra?
_ Nem gyakran, L990 óta nagy1ábóI

kétévente, vagy havalamilyen családi esemény
adódik.

_ Azt gondolom, nűg|on szép életpólya
kárpőtoha odakint Ernő bócsit,

Igen, a munkám mellett sok könyvet
adtam ki. Ha nem is hoztak anyagllag sokar,
de biztosítottak egy életkeretet, bizonyos
megbecsülést és szellemi elfogadottságot. A
magyarság érdekében kiadon első könywem a
menekiiltekről és a menekiiltjogról szól.
I964-ben, az Arnerikában töltött fél esztendő
alatt egy közösségi befektető váI|a|at veze-
tésében vettem részt, majdAmitalia néven egy
oIasz a|apíwányt alapítottam. Angolai és por-
tugál menektiltek érdekeit is képviseltem a
több mint hárommilliós FEGOME főtitká-
raként. Számos maryar emigrációs memoran-
dumot készítettem elő sérelmeinkről abe|grá-
di és madridi konferenciára. A belgiumi
Helsinki Bizottság főtttkfuaként és az 56-os
Magyar Bizottság elnökeként működtem.
Ebben a minőségemben hívott meg a tajvani
kormány 1984-ben.

Hágában a Maryar Világkongresszu-
son elnököltem, a torontói Magyar Kong-
ressz.uson Európát képviseltem . T agsa vagyok
az Allamtudományok Európai Akadémiá-

Interjú Úíti'fliii
Dr. Töttösy Er,nő 1978 őta a móltai loaagrend tagja
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Könyvek Uipestrőt

Jolsvai András Szé_
pen vagyunk címÍi
kötetében gyermek-
kor ihlette iswántel-
ki mesék, majdnem
és egészen igaztorté-
netek mutatják be a
hatvanas évek ki'ilvá-
rosi (ktilső kerületi)
vlIágát, A Kossuth
utca soklakáSos mun-

kásházainak lakói, a diákkor élményei kedves
iróniával elevenednek meg a lapokon, igazán
hiteles,,korfestő elemként'' a helytörténetet
kedvelők számára. Kedvcsinálónak állianak itt
az írő szavai: ,,Élii''k itt a földkerekség leg-
szebb kisvárosában (na j6, második legszebb),
köröttiink ktilonosnél kiilönösebb alakok, egy
beszkárttanácsos, egy bigámista, egy totó-
nyertes' egyvarázsló meg egyJóisten, miénk a
világ, amerre a szem e|lát, a fatelepektől föl
egészen a Trombita térig, itt vannak a bará-
taink, a Kisli, a Cila, a Sipeki meg a Nrgy-
mézes, itt vannak a lányok, itt vannak a hat-
vanas évek' és itt vag1'unk mi is, szépen, ahogy
illik. Mi kell még?''
A kötetet az Ab Ovo Kiadó ielentette meg.

Az újpesti Tungs-
ram Rt. 110 éves
történetét do|gozza
fel A Holdig pisláko-
|ó fény, Az izző\ám-
pa és az Egyesült Iz-
zó Rt. születése cí-
mű riportkönyv. A
szerző,Ilonka Mária
avá||a|at egykori al-
kalmazottia. Doku-

mentumok alapján meséli el a cég alapítását,
fej|ődését, az itt szilető ta|á|mányok történe-
tét. Az elektrotechnikai újdonságok - wolf-
ram- és kriptonlámpa, rádiócsőgyártás és te-
|ewziós kutatások, holdradarkísérletek - mel-
lett megjelenítve azokat a tudósokat, szakem-
bereket is, akik |éttehozták őket. A lapokon
megelevenednek az Izző nagy egyéniségei:
fuchner Lipót, Bródy Imre, Bay Zo|tán,PÍei-
fet lgnác, Czukor Károly és mások. Dr. Bu-

-r- a roro.r,,*32 tlip-*ti

dincseüts Andorral beszélgewe idézi fel az
I946-os tudományos w|ágszenzációt, a hold-
radarkísérletet. Külön fejezetben olvashatunk
a szocialista nagyvá||at mííködéséről, eredmé-
nyeiről is. A kötet zárásaként Gábor András-
sal, a privanzáció előtti utolső igazgatőval
késziilt interjú olvasható.
A kötet a Novella Kiadó gondozásában jelent
meg.

9elytörténeti vetélkedő
Aprilis 28 -án Iezaj|ott a középiskolák helytör-
téneti vetélkedője. A versenyt tizenhat éve
szewezi meg a Helporténeti Alapíwány. M
idei versengésen nyolc iskola vett részt, Az
első helyezett a Könwes Kálmán Gimnázium,
a másoáik a Bőrfeido|gozóipari Sza|&özép-
iskola és Szakisko|a, míg a harmadik a Bródy
Imre Gimnáziulr' csapata lett.

Eltíínt aTavasz a Munkásotthon utcából
Az elmúlt hetekben számos je|zés érkezett. aÍ-
ról, hogy eltűnt a Testrreve|és Tagozatos Al-
talános Iskola melletti parkot díszítő, Tavasz
címíibronzszobor. A fiatal nőalakot ábrázolő
míí Péter Ág''.. szobrászmíhvész alkotása,
amelyet 1983-ban helyeztek itt el. A gyakori
rongálások miatt, a szobrot az önkormányzat
szereltette le. A környéken járók és az ott la-
kók által kedvelt szobrot restaurálás :utánvár-
hatóan visszahelyezik az eredeti helyére.

A helytörté nea pályázat díiazottjan
Az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány kuratóri-
uma legutóbbi ülésén _ abíráIóbízottság érté-
kelése nvomán - döntött a helytörténeti pá-
|y ázar a érkezet. munlcák ran gs o rol á s áról. El -
ső helyezést ért el N"gy Viktor, Ujpest oka-
tásügyének fejlődése, a Bródy Imre Gimnázi-
um okatási programjának értékelése, a jövő
irányai című tanulmányáva|. Második aLang-
let Valdemar Altalános és Felnőttképző Iskola
Centenáriumi évkönyve, a harmadik díjat Gé-
czy Zoltán Uj pe sti éietr ajzok címíi pá|y amíiv e
nyerte.

Júniusi számunkban az 7,, |3 ',14. és 15. oldalon
látható f'otót az lJjpesti Helytörténeti Gyííjtemény bo-
csátotta rendelkezésünkre.

Helytörténeti hírek


