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195ó. november 4-én kora haj-
nalban ébredttink. Osztönösen
bekapcsoltuk a rádtőt. N*gy
Imre bejelentését hallottuk:

,'N{a hajnalban a szovjet csapatok támadást
indítottak fővárosunk e||en azzal a nyil-
vánvaló szándékkal, hogF megdöntsék a
törvényes magyar demokratikus kormány.
Csapataink harcban ál]nak!''

November 8-án szovjet tankok és ka-
tonákat szá|Lító páncélosok vonultak be a vá-
rosba. Megáutak a szabadságharcosok fófrra-
diszáIlása, a Könyves Kílmán Gimnázium
e|őtt,avárosháza sarkán, a mai KirályKönyv-
üár és Ifúságl Ház he|yén á|lő párszn|<ház

oldalán. A legnagyobb rombolás a mai Tano-
da téren történt. AgiÍnnázium egyik szátnyát
szet]őttéh belőttek a vele szemben lévő két
általános iskolába és a Kanizsay Dororya
Leánygimn ázfun két szelső tantermébe. Er-
telmetlen pusztítást végeztek a lövedékek az
Attila utca sarkán és máshol is.

Számomra öwen év távlatő,bóI is a
Könyves udvarán készített fotóm a legem-
lékezetesebb. Az idehozott, ktilönben mű-
ködésképtelen légvédelmi ágyu, az előfte
Iáthatő katonai jfumíi szétJőtt-|aégett ron-
csa, a belőtt ablakok és a néze|ődő emberek
együn fejezik ki 195ó novemberének re-
ménytelenségét. n Dr. Pauhn Alajos
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1956 Ujpesten,
tz országos lapok tükrében,

2. tész

,,Az e|ső Ujpest felé induló vil-
lamossal mentem végig csütör-
tökön reggel aYáci úton. [...]
Avárosban még dörögnek a 1ö-
vések, de a Váci úton már nyo-

ma sincs a harcnak, mindenütt emberek és
emberek. Többen, mint mííszakkezdés előtt a
nyugodt munkanapokon. Most, együtt kezd
..új miíszakoo' a XIII' kerület és Ujpest népe.
Az újpesti hídtól sok dolgozóval együtt gya|og
mentem a Duna Ciyőgyárba, ahol a gyár
munkásaiból alakult Orség vigyázott a nehéz
órákban a do|gozők kenyerére: a gyárta és a
gépekre. (Szabad Nép, 195ó. október 2ó.)

,,A könnyűipari üzemekben sorra ala-
kulnak a munkástanácsok. Munkástanács ala-
kult már a Duna Cipőgyárban, [...] a Táncsics
Bőrgyárban és más üzemekben.'' (Szabad
If1úság, 195ó. októb et 29.)

. 'A fóti dolgozó parasztok vasárnap
reggel megtudták, hogy az újpesti Károlyi
kórháznak szüksége van élelmiszerehe. Há-
rom óra alatt t7 szekérre való élelmiszert
gyűjtöttek össze és délre eljuttatták a kórház-
ba.,, (Magyar Nemzet, 195ó. október 30.)

,,A Kelenföldi pályaudvarcő| 13 Vagon
é1 elmis ze rt száI|ítottak hll onb o ző ke rül ete k-
be. Ujpestnek jutott a Biharnagybajomról ér-
kezett 15 métermázsa Liszt, 15 mázsa burgo-
nya, 2 mázsa cukoq másfél mázsa bab s nagy
mennyiségű szalonna, zöIdség.,, (Magyar
Nemzet, 195ó. október 31.)

,,Az Egyesü|t Izzőban október 24-én
alakították me1 az ideiglenes munkástaná-
csot. [...] Tizenöt főbő| ál|', s az újpesti forca-
dalmi munkástanács együttműködésével foly.
tatja tevékenységét. Kérdésünkre közölték: a
munkásság a sztrájkot addig fo|ytaga, amíg
jogos követeléseit nem teljesítik' [..'] a for-
radalmi munkástan ács a szakszewezettő| vária
a munka irányítását.,' (Nlépakarat, l95ó. no-
vember 1.)

, tli##i

,,Az lJjpesti Dózsában is megalakult a
Forradalmi Bizottság. A régi és a mostani játé-

kosok és más sportágak sportolói közül iS töb-
ben bekerü|tek az íj vezetőségbe. Igy például
Balogh II. Sándor, Szusza Ferenc, Hegyesi
Lász|ó, Llcz Lász|ó. t...] Bizonyosra vehető
az is, hogy visszaáI|ít1ák a sportkör régi nevét.
Eszerint a Dózsáből Ujpesti Torna Egylet
|esz. (Magyar Honvéd, 195ó. november 1.)

'Qpesten ma temették nemzeti for-
radalmunk hősi halottait. Ott voltak azEgye.
sú|t Izzó rnunkástanácsának képviselői is és
koszorút helyeztek el a hősök síqára' Azokat
az elesetteket, akik az izemben dolgoztak, a
gyár saját halottainak tekinti és gondoskodik
eltemettetésükró,l. A sebesültek és hozzátar-
tozők segélyezéséről gondoskodnak. I...] A
csokonyavisontai tanács 20 mázsa burgonyá-
val és 10 mázsa liszttel segítette aZizeme\ az
izzógyáriak pedig viszonzásul 1200 darab
izző|ámpát ktildtek Csokonyavisontára.''

${épszabad ság, 19 5 6. november 2.)

,,Az Egyesü|tIzző gyárte|epén a mun-
ka feltételei biztosíwa vannak. A.gyár munkás-
tanácsa a fV kerületi ForradalmiBizottság áI-
láspontjától tette fiiggővé a munka hétfői fel-
véte|ét.,, (Igazság, 1 95ó. november 3.)

. ,,Ismefetes, hogy azújpesti és a csepeli
üzemek közöttvita folyt a munka feIvéte|érő|.
Az újpestiek több őrásvita után is ragaszkod-
tak a sztrájk fol1tatásához. Szombaton este
azonban az űjpest: munkástanácsok ki'ildöttei
megbeszélést tartottak az űjpest: forradalmi
tanács termében s úgy döntöttek hétfőn egy-
ségesen megindítják a munkát',, Qr{épszabad-
ság, 1.9 5 6. november 4')

,,Me g5r er határ áb an s zovj et p án cé l os o k,
beásott szovjet aiakulatok. Az oroszokvárnak?
Mire? Remélhetőleg kivonulási parancsra.''
(Egyetemi I!úság 195ó. november 4.)

(o sszeóllította: Lőr.incz Rőb ert)
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A forradalom első napj"Ujpesten*

A forradalom újpesti eseményei
október 24-én kezdődtek, és
november I2-én értek vés.et.
Lz ahusz nap, ami gp"'t él"-
tében sorsdöntő volt, tele van

máig megoldatlan rejtélyekkel. A húsz nap
mérlege ugyanis szörnyű és tragikus' Az utcai
harcokban öwenkét újpesti _ többnyire véden
_ veszítette életét. Az IJjpesti Forradalmi Bi-
zottság tagjai ellen indított monstre perben
felvonultatott harmichárom vádlott közül hét
bitófán végezte, a többi vádlott összesen két-

száznyolcvan ér,nyi börtönbüntetést kapott.
Háromszáztízvo|t a sebesültek száma, százhét
szeméIyt ítéltek hosszabb-rövidebb idejű in-
terná|ásra. A harcok során tizennégy (vagy
több) orosz kiskatona halt meg Ujpest utcáin.

Jelentós vo|taz anyagi kár, több magánház és
lakás sérült meg, de a kozéptiletek is kárt szen-
vedtek, közülük a Kön1wes Kálmán Gim-
názilm épületének egy részét szinte a földig
rombolták. október 24-e az a nap' amikor
olyan események történtek, melyek a|apvető-
en meghatározták a város további életét.

Ahhoz, hogy jobban értsük a forrada-
lom napjainak e]lentmondásait, ismernünk
kell a korabeli lJjpest történetét. Városunk
1950-ig megyei jogú város volt világhírű ipar-
ral, fejlett infrastrukturával, jelentős polgári
hagyományokkal. Ujpest híres volt korszerű
kazigazgatásár ő|, nagy gy akor|aúl, a v ár osho z
hííséges tiszwiselőiről. Nem véletlen, hogy a
tanácsrends zer bevezetését követően, minden
fontos hívatali posztot olyan tiszwiselólk töl-
töttek be, akik már több évtizede szolgá|ták a
várost' Az e|ső tanácselnök az aLenkejLász|ő
lett, akinek családja az alapító telepesek egyike
volt' Dr' Gálhidi Béla. aki korábban mint
alpolgármester, majd mint tanácselnök-he-
lyettes nagyon fontos Szerepet játszott a forua-
dalom napjaiban, városi tiszwiseló,ként min-
den nap bement hivata|ába, szervezte és jrá.

nyította a város köze||átását, tanácsokkal se-
gítette a Forradalmi Bizottság munkáját. Te-
vékenységéért késó,bb nem bántották, nem
hurcoltál< meg' nem bocsátották eI áI|ásábő|.

Ujpest polgárai politikailag soha nem
voltak szélsőségesek. Erős szociáldemokrata
hagyományok éltek az,itt é|ő< gondolkodásá-
ban. Jellernző, hogy Ujpesten soha nem volt
Marxnak, Engelsnek, Leninnek, Sztálinnak
vagy Rákosinak szobra' nem neveztek el róluk
utcákat, intézmény eket, nem állítottak ttszte -

letiikre emléktáblákat. Me gbecsülték azonban
A könyues

felől

+

IQíbnlín Gimnízium egik sztímya _ az udpar
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az újpesti munkásmozgalom híres személyisé-
geit. Janda \,4lmos, Némethy Ernő, Rezi Ká-
roly és mások emlékét hosszú ideig utcák hir-
dették. Amikor már érezhetóvolt bizonyos fe-
szültség _ 1956 késő nyaún. már mííködött a
Petőfi Kör _ az értelmisésiek köztil többen
nyt|tan és bátran bírátták a Rakosi rendszert.
Igy érkeztink el október 23-hoz. A város
csendes, mindenki a rádió híradásait ficyeli.
akik Pesten dolgoztak, még n1rugo dtanÉ.aza-
érnek, és legfeljebb a családban mondják el a
belvárosi tüntetések híreit.

Október 24-én hajnalban vagy
kora reggel azonban történik
valami. Teherautóval fiatalok
érkeznek Ú;p"stre, a rendőrka-
pitányság épületénél lövés dör-

dül, és a helyszínen meghal egy fiatalember, a
huszonhárom éves Po|cz Béla' A hír gyorsan
terjed a városban, délelőtt már több százan
állnak aYárosháza környékén' majd ledöntik

a szovjet katonai emlékmű szobrát és helyére
Po|cz BéIa holttestét ravata|ozzák fe|.

Kik voltak ezek a fiatalok? F{onnan és
miért jöttek? Ki kiildte őket? Amit biztosan
tudunk, hogy nem újpestiek voltak. Teljes ho-
mály fedi Po|cz Bé|a személyét. Nevét hiába
kerestük az ,3jpest: halotti anyakönywben, sőt
Budapest valamennyi kerületének iratai kö-
zött, sehol nincs nyomaha|á|ának. Talán nem
budapesti lakos volt' vacv talán nem is Polcz
Bélának hímák? És mieriloctek a ',teherautós''
fiatalok? Erre a kérdésre az elmúlt ötven esz-
tendó,ben ktilonféle vá|aszok születtek. Van
egy olyan feltevés, hogy a fiatalok röplapokat
osztogattak. Ez nem va|ószíníi, mert a hajnali
órákban egy kevéssé forgalmas utcában nincs
kinek osztogatni. Más verzió szerint {e|szóIí-
tották az igyeletes tisztet, hogy vetesse le a
vöros csilla got az épület homlokzatáró|. F;zt a
vitát követte volna a végzetes lövés. A har-
madik variáció szerint, a fiatalok fegyweres

Az Aprilis 4-e (na Thnoda) téri íltaltínos iskola homlokzata

Thnulmlíny ÚiE-q*-i



támadást intéztek a rendőrségi épület ellen.
Ez semmiképpen nem lehet igaz, mert sehol,
semmilyen forrás fegryerekről nem beszél,
csak a teherautót emlegetik, az ugyanis három
napig még Ujpesten Áaradt. A negyedik vál-
tozat szerint (és lehet, hogy ez á|| a leg-
közelebb az igazsághoz), a fiatalok tulajdon-
képpen eltévedtek' meft nem azBrzsébet és a
Munkásotthon utca sarkán \évő kapitánysá-
got, hanem azBrzsébet utca és a Tavasz utca
sarkán ta|á|hatő bírósági épületet keresték.
Szebényi Imre, aki ezekben az években népi
ülnök voIt az újpesti bíróságon, 1958-tól Ka-
nadában é|t, l996-ban rokonlátogatáson )árt
IJjpesten, és azt mesélte, hogy a fiata|okazért
jöttek, hogy a bírósági börtönben &zött po|i-
tikai rabokat kiszabadítsák. Izgalmas kérdés,
hogy ki lőtt és kinek a parancsára?

A közelmúltban jelentkezett
egy hölgy, aki vidéken él, segít-
séget kért, hogy mostohaanfa
szerepét ttsztázhassa. Elmon-
dása szerint a mostohaanva

L956-ban az újpesti kapitányságon dolgozott
és családjának többször, és mindig ugyanúgy
azt mondta, hogy ő volt az, a|<l rá\őtt a gép-
kocsi utasaira' Kiderült, hogy az l|Lető igazat
mond; ugyanis ebben az id&en mint vizsgáló
dolgozott a rendőrségen' és az újpestiek tud-
ták rőla, hogy részese a ttagédiának. Ezért a
hatvanas évek végén családjáva| vidékre koltö-
zött, mert nem tudta elviselni az újpestiek
megvetéSét.

Sok félreértést okozott az akétdés,hogy
ki adott tűízparancsotazor. a reggelen. Egy ko-
rabeli fe|iegyzés szerint a kapitánysá g Yezetője
Hanzlik Pá| a|ezredes. Ennek ellentmond az a

Á atíroshtíza előtti szoujet emlékmíí _ a zószht tar.tó katona
nélkiil
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tény, miszerint Kopácsi Sándor fővárosi rend-
őrkapitány, he|yzet-asztázó megbeszé|ésre a
hajnali ór ákban valamennyi keriileti kapitányt
magához rendelte. En személyesen ismertem
Hanzlik Pá| a|ezredest, aki ha|áIáig lJjpesten
élt. 1980-ban egy beszélgetés során azt mond-
ta, azon a napon csak a reggeli órákban tért
vissza Ujpestre.

október 24-én azonban más is
történt Újp"'t"''. Kora délután
az országban elsótént azEgye-
silt Izzőban ideiglenes mun-
kástanács alakult' Erre az adott

okot, hogy a váI|a|at szovjet állampolgárságú
vezetőjq Natonek Imre még júliusban, Rákosi
bukását követően, Leningrádba ltazott, és
nern jött üSsza Budapestre.Ezért a Munkásta-
nács első intézkedése az vo|t, hog,v a cég Íő-
mérnökét, Yaszi|y Györgyöt bízta meg a vá|-
|alat vezetésével. I]svanezen a napon alakult
megazQpesti Forrábahi Bizottság dr. Rajki
Márton újpesti ügywéd elnökletével.

A közel két évúzedes kutatómunkám
során szinte mindis felmerült bennem a kér-
dés: mi lett volna, ha okóber 24-énhajnalban
nem dördül el egy feg1,ver és nem hal meg egy
fiatalember? Talán másképpen alakult volna
sorsunk, talán kevesebb véráldozatta|, keve-
sebb halálesettel és anyagi veszteséggel éltük
volna át a forrongó napokat?

Nem valószíníí. A hatalom megtorlása
Újp.,t",' hilönösen kegyetlen volt. Egyetér-
tek Rainer M. Jánossal, az 56-os Intézet igaz-
gatójának véleményével, aki ezt íÍta egyik ta-
nulmányában ,,Az l956-ban ''megsértett vi-
lágrend.. itt többszöros sérelmet szenvedett:
ami történt, az a radikális irán1wonal felülke-
rekedése, ami megvalósult, egy ''legendás
munkáskerületben.. zaj|ott |e' Az erősza|<ka|
megsértett világrendet pedig - a restaurátorok
logikája szerint - csak erőszaka| lehet helyre-
áIlítani',, Ű

* Azalábbiközlemény azoktőber 25.i történel-
mi konferencián eIhangzott előadás szerketett változata.
Lz 1956.os újpesti 

-események 
részletes feItárí,sa

nyomán került sor Hanzlik Pál alezredes szerepének
tisztázására. Ezúton kérünk elnézést az egykori újpesd
rendőrkapitány családjátó1 az eIőző számunk kro-
no1ógiájában tényként tévesen közölt állítás miatt.

Thnulruány



Bxzső GÁgon

A Megyeri csárda

A középkori Káposztásmegyer
elpusztult a 16' század második
felében, és Buda felszabadítása
után sem telepítették újta. Az
egykori falu területén a I8' szá-

zad eIső felében fogadót építtetett Ujfalussy
Gergely Palota és Fót falvak és ahozzájrktar-
tozó Sikátor és Káposztásmegyer puszták bir-
tokosa. A Megyeri csárda pihenőhelyként
szolgált a Pest és Vác között utazóknak.

A következő birtokos, gróf Fekete
György országbír ő 1 7 80 körül korszerűsíttette
az épületet' E munkákrő|Laczkovits Imre ura-
dalmi intéző az alábbi szavakaI számolt be
urának:,,Excellentiádnak kegyelmes parantso-
Iatq,a szerént az vendégfogadót kisebb com-
pendiumban vetettem' nem lészen egyéb ha-
nem egy nagy közönséges szoba, két vendég
szoba, az korcsmárosnak egy szobája, kamará_
ja. Az épüllet duplán lészen éppen kis compen-
diumban fog lenni, az e||&eni udvarnál ugy,
hog5r az fő faIakot meg hag1wán aZ UtÍavitetem
ki az ktilső Ía|at, az másik fala pedig amjnt az
kapu vólt, s keretés az Íog lenni, és alkalmassan
fog meg esni' Az éppítésnek még hozzá nem
fogtunk, mert meszet, kőmüvest éppen nem
kaphattunk, és nem is hozathattunk vólna, so-
vány lévén az marha; sem fiivön sem takarmá-
nyon nem lévén nem mehetett, most aZ héten
meg hozattátom aZ meszet' amint el is mentek
érette' azkövetisvágattawán hordgyák és tég-
lát is égettettnek' Megyeren, azhéten bé raka-
tom meg meg gyúitatom' nem tudom mit ád
Isten. Reménlem mind azon által hogy alka-
lmatos lészen.'' Fentieket úgy lehet értelmezni,
hogy a vendégfogadó éptiletét kisebb tolda-
lékkal |ágák e| (,,kis ebb compendiumban vetet-
tem''). A meglévő egy helyiségsoros épületet
bővíteni szándékoznak.az orszásűt fe|é' Az
épület elótertj ének (,' eló,bbeni uJvar'') terüle -
tét építik be, miáltal az épi|et kétmenetessé
válik(,,az épület duplán |észen,,), és az új hom-

Közlemtíntt

|okzati fa| az e|őkert kerítésének és kapujának
helyén fog húzódni. Az építkezésbefejezésére
utal Torma Ferenc uradalmi ispán I78I rtyatán
kelt számadásának egy tétele: ,,Megyeri ven-
dégfogadóban kályháknak bédollongése után
felépíwén fizettem pesti kályhásnak 5 Ft 20 fil-
Iert.'

Laczkovits Imre Fekete György gróf
ha|ála után egy emlékiratban vette számba in-
tézőként végzett tevékenységének legfonto-
sabb eredményeit. A kiilönböző építkezések
felsorolásában első helyen á|| a Megyeri csár.
da: ,,Káposztás Megyeri vendégfogadót éppit-
tetvén két nyáron minden féle materiálék után
magamnak kelletett látni; menny-t ffuadság és
bajom volt mellette a kőmivesekk hibáit, mely
nagy bajjal hoztam helyre, csak hogy a ven-
dégfogadónak alkalmatossabb voltára, s na-
gyobb hasznárá lehessek.''

Valószínűleg mfu a bővített épület
körvonala jelenik meg aZ I783-ban készített
első katonai felmérésen. A Váci út kanyarula-
tában, ahhoz dé\rő| csatlakozva, de az észal<t
iltszakasz kányíban tá)o|va á|| a tégla|ap
aIapt a1zú' vendéglőépület. Az épület v égfa|zit
kerítés foIylatja a Duna felé. A négyzet a|ap-
rajzíl udvar két sarkában melléképületek á1l-
nak, az egytkaz istálló lehetett.

A Meg,eri csórda az 1940-es éuekbert
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1 808-ban, amikor az :uradalom a
Károlyi család birtokába került,
leltárt készítettek az urada|om-
ról. Ebbó1megtudjuk, hogy a ká-
posztáSmegyeri fogadóban négy

szoba volt, három deszkával padolva, az eg5nk
vendégszoba pedig tég|áva| kirakva, zöld cse-
répká|yhák álltak bennük. A főépületben a szo-
bákon kiviil falazott kéményű konyha és egy
kamra helyezkedett el. A pincében 300 akó bor
fért el. A tágas udvar közepén kocsiszín állt hat
oszloppal. Auistá||ó harminc lóra épült, afoga-
dós színje csatlakozott hozzá.

181ó-ban is a korábbiakhoz hasonlóan
írták le az épületet: ,,két vendég- egy borivó és
ew, a kocsmáros szükségére használandó
szobábő| á|I" ' Az istállót viszont idótözben
kibővítették, ekkor r.r.ár 42 |ő fért el benne. A
bővítésre utal egy 1837-ben készült térkép is,
amely azt mntaia, hogy a vendégek és a kocs-
máros istá,||őját valamint az árnyékszéket ma-
gábafoglaló épület azudvar teljes dunai oldalát
elfoglalta és még az észal<l oldalra is befordult.

1821-ben részletes leltár készült a
csárdárő|, amelyben aZ egyes helyiségek egy-
máshoz való viszonyára is találhatók utalások,
de a leírás érte|mezését nehezíti, hogy a 20.
századb an a vend é gl őt gyökere s en átépítették.
A főépület udvar felőli oldalán faoszlopos tor-
nác hűzódott. Középsó szakasza ma is meg-
van, de az oszlopok már tégláből valók. A tor-
nácrőI nyí|t abejfuat a vendégszobák folyosó-
jára. A.két vendégszoba feltehetőleg az épület
déli végén helyezkedett el a mai kisterem he-
lyén, és a két szoba között is volt ajtó. A cse-
répká|yhákat kívülről frítötték a folyosóról rá-
csos vasajtóval elrekesztett Íőtőfrjlkébó,l. A
vendé gs zob ák f o|y osőját és a borivó helyis é get
az épiLet középén h(lződő folyosó kötötte
össze. Ebbó,l az ldvat felől nllt a kamra (a
mai két kisebb fogyasztőtér helyén), az LLtca
fe|ő| a konyha ma1d a kocsmáros szobája.
Utóbbiak között egy ételbeadásra szolgáIó aj-
tócska volt. E két helyisé B ma a hosszúkás
nag}terem. Az épület észaI<l végében volt a
borivó helyiség, amelybe kétszárnyú' ajtő ny|t
közvetlenül az orczágőt felől. A faráccsa| |evá-
lasztott bormérő helybe a kocsmáros szobájá-
ból vezetett ajtó, ame|y mellett a fa|ba mé|yí-
tett almárium állt. A lényegében eredeti kiala-
I<ttását őrző pincébe akkor is a tornácról nyílt
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az ajtő, de nem a padlóban, mint ma' hanem
az épi|et fairában. A lépcső akamta alatt, maga
a dongaboltozatos pincetér a kocsmáros szo-
bája és a konyha aIatthe|yezkedett el.

A 19. század végén vary a 20' század
elején a vendéglős számára kétszobás komfor-
tos lakást alakítottak ki a főépület déIi végéhez
meró1egesen csatlakoztatott. szátnyban, s elé
befordították a tornácot is. A 20. század dere-
kálaaz épületet mind a négy o|da|án körbeépít-
ve bővítették. Eredeti ablakai, ajtói elpusz-
tultak, még főfa|aijelentős r észét is kiváltották.
Az épületet dé|rő' és keletró1közrefogó tornác
a mainá| egyszerőbb formában már 1930 körül
is létezett. A félkoríves árkádokkal tagolt jelen-

legi tornác 1940 körül épült. 1938-ban Károlyi
István gróf eladta a csfudát az Egyesi|t Izző-
lámpa és Villamossági Rt.-nek. Az átépítés
tehát va|őszínii|eg a gyárhoz köthető. Ez az
időszakvolt a csárda fénykora Dvorszky Iswán
halászmester és vendé g|ős vezetése alatt. A
vendé geket Buj ka J ó zs e f zenekar a szőr ako ztat-
ta. A korábbi fó,homlokzat ablakait ekkor még
meghagyták a tornácta n7í|őan. 19ó5-ben a
csárda nagyszabásít modernizálásakor széIe-
sebb áttöréseket nyitotak ezek helyen. A bel-
sőépítészeú kialakítást Vasai Béla tervezte. A
különböző karakterű helyiségekben a népi
iparmíívészet igényes alkotásait helyezték el. A
félköríves ktilső tornác végében levő pingált fal
Fodor Józsefné és Szvétek Antalné kalocsai asz-
szonyok műve. A' |akőszárny kiegészítéseként
az észala oldalon lapostetős szárny épiilt a
konyha, raktár- és szemé|yzeti helyiségek

szamata.
Az udvat nyugati végében az
egykori istáI|ó-szárny igen ro-
mos keleti (belsó) fala jelenleg
kerítésként funkcionál' Elfala-

zott nyt\ás ok s orako znak b enne, i s táll ó ablako k
és ktilönböző méretű ajtók. A csárda több
százados korára utaló jellegzetességek az
épület ktilső megjelenésében inkább előnyte-
lenek Yáct úthoz képest gödörben
helyezkedik eI, om|adozik a barokk nflásokat
őrző {a| _, mégis különös megbecsülést
érdemelnek' hiszen ez Ujpest legrégebbi épü-
lete. Fontos történeti emlék három évszázada
meglévő határje|ző és vendéglátó szerepe, il-
letve neve miatt, amely uta| aközépkori eIőz-
ményekre, a falura és az akor itt működő me-
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Egy újpesti munkás. artsztokrata élete

Az alsógödi öregtemetó,ben, ár-
nyat adó vadgesztenyefák a|att
nyugszik apai dédapám, Nagy
J9zsef, aki élete jelentős részét
IJjpesten töltötte.

1885-ben szegény, pataszt család legki-
sebb, ötödik gyermekeként született Celldo-
mölkön. Edesanfát még kisgyerekkorában el-
vesztette. Ot éves volt, mikor édesapja, ha|á|át
ér ezvén közeledni, sorra elhelyezte gyermekeit
ktilonboző rokonoknál, barátoknál. Legutolj á-
ra a kis Jőz,,sef kertilt sorra, akit apja 1890-ben
hozott fel Ujpestre és régi barátja, Pusch Adám
és nejének gondoskodá sára bízott..

A gyermek szüleiként szerette mostohá-
it. Az elemi iskola elvészése ltán azonban nem
taIá|ta a helyet. Vé glil ie ginkább a képzőmíív é-
szetek iránt mutatott hajlandóságot, ezért Szabő
Antal szobr ászmíívésznél helyezkedett el szob-
rásztanoncként 1899-ben. A rákövetkező évben
pedig elkezdte tanulmányait a Székesfővárosi
Iparraj ziskola vasárnapi-esti tanfolpmán, min-
tázás szakon, melyet kitíínő eredménnyel el is
végzett. i904-ben hagyta el a Szabó-műhelyt és
megkezdte katonai szo|gá|atát.

AzI'w|ágháboruban mint aMagyar Ki-
rá\n 7 . Honvéd Tábori Agyu' Ezred katonája
vett részt. Az orosz frontra vezénvelték. ahon-
nan, amilye4 gyakran csak tudbtt, ítt haza
mostohaanfának és mostohahúgának. Pusch
Adám ekkor már nem éIt.Ezekbő| a levelekbó1
egyetlen egy darab maradt csak meg, amely - a
szigorú katonai cenzűra miatt _ nem tartalmaz
sok információt:
M. Kir. Honvéd Tábori Agyú' Ezted 4.L}teg

1915. június 8.
Kedves Anyám!
3-án írt levelét megkaptam és igen

örültem, hogy jól vannak, én is megvagyok.
Sokat erre a lapra nem írhatok, mert ez a |ap
or oszotszágban egy nyírfának a két ge, amely
közel á|| az ágylnb,hoz, amelyekből ritkítjuk a

Közlemények

Hnxros ZolrÁx

muszkák sorait és ne is csodá|kozzon, hogy
keveset írok, mert egész itközeteket nem le-
het és szabad írnom, más meg nem igen fordul
eIő velünk.

Csókolj a sokszor mindkettejüketl

Jóska

Ittaz oroszfronton nplt alkalma, hogy
kipróbáljon egy ű) tizérségi feg'ywert, a légvé-
delmi ágyűt, amely még korántsem volt
annyira pontos' mint a második világháború-
ban bevetett utódai, ezért amikor sikerült le-
lőnie egy ellenséges repülőgépet, a háborús
propagandának hála, heteklg szerepelt a napi-
lapok címoldalán. Itt a lövészárkok poklában
ismerkedett meg és kötött életre sző|ó barát-
ságot Szent-Györgyi Alberttel, aki nagyon
kedvelte a képzőmiívészeket. Dédapám halá-
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|áiglevelezett az aId<or már világhírű tudóssal.
Sajnos ezeka levelek azonban mind megsem-
misültek |944-ben.

A háború elvesztését követő zíírzavaros
időszakismét lJjpesten találta őt. Sikerült el-
helyezkednie a Magyar Pamutipari Részvény-
társaság gyátában, és megkapta a Szent LászIő
téren á||ő munkáslakások egyikét is. Itt élt
akkor már mostohaanyja mellett feleségével és
I924-ben született Iányával, a nagymamám-
mal. A gyárban mint segédmunkást a|ka|maz-
ták, de g.yorsan haladt a rang|étrán felfelé.
1'927 _ben végezte eI a Magyar Királyi Textilis-
kolát. Ezután fonómester lett, ami anyagi
helyzetének j elentős j ar,'ulását hozta.

A munka mellett a szobtászattal sem
hagyott fel. A család konyhájában rendezte be
műtermét és elsősorban gipsz portrékat készí-
tett. Míívei főnökei tetszését is elnyerték'
mert több közép- és felsővezető rendelt nála
szobrot. Legjobb tudomásom szerint sajnos
egyetlen alkotása sem maradt meg. A 14 éves
|ány ár ő| kés zített m ells zo brot e g.y oro S Z kis ka -

tona törte össze, miközben részegen táncra
perdült vele a nappalíban 1945-ben.

Lányát a Lőrinc utcai iskolába íratta
be. Héwégenként gyakran kereste feI az űj-
pesti kiskocsmákat, ahol gyerekkel is meg le-
hetett jelenni, hiszen a kocsma akkor elsősor-
ban a társas élet egyik kozéppontja volt. Itt ta-
|á|ko zott ko Il é gáival, b ar átaiv a|, művé s ztárs ai -

val. De egy fonómesteÍ azt is megengedhette
magának, hogy vasárnapi ebédjét családjával

egy óbudai kisvendégló,ben költse el, amit
gyakran meg is tett.

l932-ben kezdett családi háza
építéséhez Alsógödön, amit a
rákővetkező évben befejezett,
ettő, kezdve vonattal járt be a
pamutgyárba dolgozni, ide

azonban már csak ő és|eánya költöztek, mivel
felesége meghalt. Mikor a nagylnamám 16 éves
korában férjhez ment egy vasúti tiszwiseló1-röz,
a fiatalok költöztek be az elkésziItházba, déd-
apám pedig épített egy kis szoba-konyhásházi-
kót ugyanarra a telekre.

A háború e|őrehaladásával kedélye
egyre apatikusabb lett. Lánya Diósjenőre köl-
töZött, mivel férje ott kapott beosztást. A légi.
riadókat közönnyel fogadta, még az óvóhely're
sem volt hajlandó lemenni. 1944 áprllisában
Diós j enőró1 Ns ó gö dre j övet szívinfarktust ka-
pott a vonaton és meghalt.

Eletműve annak a szerencsétlen nem-
zedéknek a sorsát példázza, akik fiatalon vé-
gigharcolták az e|ső világháborút, végigszen-
vedték az összeomlást követő forradalmakkal
és az ellenforradalomma| járő szenvedéseket,
végril pedig áté|ték a második világégés bor-
za|mait is. Ennek köszönhetően minden alko-
tása az enyészeté lett. Másrés zről éIete mutat-
ja, hogy a két világháború között milyen tar-
talmas életet élhetett egy újpesti munkás-
arisztobata mind anyagi, mind szellemi, kul-
rurális értelemben. Es ehhez itt Ujpesten
minden feltétel adott volt. E
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A BURV villamosvasúti háiőzatínak
Íeilődése 1896 nyaráig

1896, janlár 12-étő1, közlekedett
az e|ső villamos [Jjpesten a mai
Lehel tér és a Megyeri kápolna
(ma: Jézus szíve templom) kö-
zótt, A Budapest-Ujpest-Rákos-

palotai \,4llamos KözíaVasút Rt. (BUR$ által
épített és iizemeltetett úg1mevezett megyeri
vonalon 12 perces idólközökben indult egy-ew
kocsi. Az egyvágányos kitérős rendszerű pá|yán
azonban a 1fuművek nem mindig találkoztak
megfelelő idó,ben' a kitéró,knél várni kellett, ez
pedig a menetidő növekedéséhez vezetett. Az
űj vasűojzem sajátosságait a személyzetnek is
szoknia kellett, feltehetően kezdeti gyakorlat-
lanságuk következtében történt meg az e|ső
baleset is az átadást követő nap reggelén. A
Hungária útrrál a 3-as és 9-es pá|yaszámú vil-
lamos ütközött össze. Személyi sérülés nem
történt, de a kocsik peronjai megrongálódtak.

Február elején az Ujpesti Közlöny ar-
ról adott hírt, hogy a kocsik pontosabban köz-
lekedtek, mert sikerült összehansolni a kité-
rő,né| történő ta|á|kozást. A teljás vonal me-
netideje így is 45-50 percig tartott. A vasutat
|<tszo|gá|ó ü zemtel ep Uj p e s t te rüle té n' h e|y ez -
kedett el' A,,\4llamte1ep'' (ma Angyalföld ko-
csiszín) a járművek táro|ó helyen kívül a javítő-
műhelyt, valamint az áramfejlesztő telepet is
magában foglalta. Kezdetben t0 szeméLyszáI-
lító motorkocsi és 8 pótkocsi á||t az utazókö-
zönség rendelkezésére.

A megyeri vonal egyre növekvő forgal-
mát lassította a|atérős rendszer(í pá|ya, ezért a
cég hozzájárulást kért, hogy az újpesti István
rittól a főváros fe]é második vágányt fektethes-
sen le' Ezze|egyitt a korábbi tervek átdo|gozá-
Sa után újra kérelmezte, hogy az Aréna (ma:
Dózsa György) úton egy szárnyvonalat ép.ít_
hessFn egészen az Andrássy út torkolatáig. Igy
az lJjpest irányábőI érkező utasok közvetlenül
juthassanak el a május elején nyíló millenniumi
kiállításra.

Kdzlemények

A BURV Rákospalotára vezető szárny-
vonalának megnyitására március 1ó-án került
sor. Mivel a tátsaság ekkor még 10 motorko-
csival rendelkezett, nem sikerült megoldani a
Lehel utca-Rákospalota közvetlen járat tenn-
tartását, így rövid időn át csak az Iswán útig
jártak,a palotai kocsik. E vonal az újpesti Fő
(ma: Arpád) és a palotai Fő úton Vezetett a mai
református templom helyen egykor áI|ő köz-
ségházig. AMagyat I(jrá|yt Allamvasutak bu-
dapest-marcheggi vonalát a közűt mellett
emelt e gyv ágány os felül j árón ker esztezte, a híd
két vége a mai Hídláb és a palotai Bem utcánál
volt. Iswán úti megállóhelye után a l/rrág
utcáná|, a Hajnal utcai kitérőnél, a Deák ut-
cáná|, a rákospalotai Bem utcánál, azErdősor
utca (ma: Bartók Béla út) és Rákóczi utca kö-
zötti l<ltér őnél (,,komáromi kitérő''), a Széche-
nyi téren, aKazinczyutcánáI és a rákospalotai
vésállomáson álltak meg a villamosok.

Első nyilvánosságra hozott sta-
úszt:ká1a szetint március végéig
már több mint 388 ezren vtaz-
tak a BI]RV kocsijaival' Nép-
szerű volt annál is inkább, mert

a Yáci úton és az űjpestl Fő út-István út-Vasút
(ma: GörgeyAÍtú') rtcafuányában még mindig
a lassú lóvasút doctigott (bár a Váci úti szakasz
villamosítás a befe)ezéséhez kozeledett).

Május 1-jén életbe lépett az űj menet-
rend, mely szerint minden végállomásról
5.30-kor indult az e|ső kocsi, míg az utolsó
Megyenő| és RákospalotfuóI este fél 1l-kor, a
Lehel utcától este ll.kor gördült ki. N'gy
va|ószíníiséegel a palotai villamosok már
ekkor a Lehel utcai belső végállomásig jártak,
az átszá||őforgalom me gszíínt.

A BURV bevételeit azonban nem csak
a személys zá||ításbóL kivánta fedezni, teher-
áruk fuvarozásáta is berendezkedett. Ennek
első lépéseként értékelhetjük azt a hkdet-
ménw, melyet a Közérdek című hetilap tett
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közzé, E szerint június l-jétő' az éIe|miszerek
hatékonyabb e|száIlítása végett Rákospalotá-
ról Budapestre egy-ew személy- és teherszál-
Iításra alkalmas ktilönvonat indul hajnaIi 4 őra
5 perckor a ,,komáromi |atér&ő|,', illetve a
rákospalotai községháZtó|, 4'1O-kor pedig
még egy aZ utóbb említett végponttól. A cég e
kocsikat az Aréna úti megállótg|<tvánta közle-
kedtetni, ahonnan kozúti fuvaros kocsik álltak
volna az utasok rendelkezésére; szám szerint
öt, melyek ktilonboző útirányokban a székes-
főváros fontosabb piacai felé vittékvolna a pa-
lotai vásáro zőkat €s terményeiket. Ám az árl-
száI|ítás csak késó,bb indulhatott, a vasút sta-
asztikája is ezt igazolja, melyben a helyi (Rá-
kospalota, IJjpest és Budapest kozotti) teher-
forgalom bevételei csak július hónapban jelen-
nek meg előszőr.

A Duna-parti kikc;tő elhelyezkedése
lehetőséget kínált arra, hogy az ewes gyárak,
üzemek hajón szá||ítandő nyersanyagainak,
készáruinak rakodására a BURV teherpáIya-
udvart létesítsen. Nagyjából a mai Zs1lip és
Tímár utcák köZött megvalósult állomás mű-
tanrendőri bejárását június 27 -én tartották
meg. Ide a megyeri vonalból az Arany ltcáná|
ágazott ki 

"gy 
vágány, mely az utca melletti

közben (későbbi Arany kőz, nap1ainkban
részben beépített terület), és folytatásában az
állami védtöltésen, a mai ZslIip utcán jutott el
a folyam patjáig, ahonnan észak felé kanya-
rodva érte el a teherpályaudvart. Ebben az
irányban személy{orgalom is indult, a Baross
utcail<lágazás után aYáct út kereszteződésé-
nél és az újpesti szigetre vezető út kezdeténél
jelöltek ki megállóhelyet. A forgalmat úgy
szewezték, hogy a Lehel utca felől érkező ko-
csik koztil felválwa az egyik a Megyeri kápol-
nához, a másik pedig a Duna-partra jár1on.

Kedvezve aZ utazóközönség isé_
nyeinek, korrigálták a megyeri vonal megál-

A rókospalotai ponalon létesített egzllígínyos hídon halad ót
a BURVuillamosn

1,2 U

lóhelyeinek beosztását. A teljesség kedvéért
tekintsük át,hogy június 23-au;án holis áll-
tak meg a villamosok: Lehel utca-Váci út
sarkán |évő vésá|Lomás, Dévai utca, Aréna út,
Hungária űt, őrház (a mai Frangepán és Fáy
utcák között), Jégverem (a mai Futár és
Keszkenő utcák között),,'Vil1amtelep'', Ujpest
Tél utca, Yásár (ma: Tanoda) tér,Fő út, Iswán
téE Templom utca' Károlyi utca, Toldi (ma:
Langlet Waldemár) utca' Vörösmarty utca'
Megyeri kápolna végállomás. A rákospalotai
vonalon az eddigiek mellett új megállóhelyet
jelöltek ki a Mária és a \tola utcánáL

Szintén júniusban helyezték üzembe a
forgalmi teleptől aMagyar Királyi Allamvasu-
tak Angyalfold állomásához vezető iparvá-
gányt, egye|őre csak gőzizemmel. A teherko-
csik továbbításához a BURV egy gőzmoz-
donyt is beszerzett, mely lJjpest névre ,,hall-
gatott".

Július végén már napközben is
közlekedtek olyan vonatok,
amelyekben a személyszá||ítő
kocsi után egy teherkocsi volt
hozzákapcsolva, Délelőtt 10

órakor és du. 6-kor indult a Lehel utcai végál-
lomásról a Duna-partra' onnan vissza du. 4
őrakor, illewe este _ amennyiben igény mu-
tatkozott rá - Rákospa|otára. EzzeI nagyjábóL
egy idó,ben a járműveken megszűntették a ma-
gasabb tarifa miatt kihasználatlan I. kocsiosz-
táIy aII, osztá|yí:, szakaszon uralkodó zsúfolt-
ság enyhítésére.

Jelentősen jar,rrlt a fővonaI forgalma
augusztus 4-étő|, amikor is a Lehel utcai vég-
állomástól egészen az újpesr Fő útig kiépített
második vág ány használatba vették a villamo-
sok. Elkészilt az Aréna űti szfunyvonal is,
igaz, csak aYágány utca torkolatáig vezewe.
Ugyanis szükségessé vált volna az aIal')árő szé-
lesítése a villamosforgalom számár a, átépítése
viszont Zavarta volna az államvasút mind
síírűbb vonatközlekedését. A millenniumi ki-
áI|ításhoz azonban így is közelebb vitte
augusztus 7 - étő| újpesti és rákospalotai utasait
a BURV zóIdtárcsával és lámpávalellátott, Fő
és Iswán íttketeszteződésétő, járó kocsija. (A
szám- és betiíje|zést csak késó,bb, 1910-ben
vezették be, addig színes tárcsák je|ezték az
egyes viszonylatokat, az oldalablakok felett el-
helyezett táb|ák pedig az űtirányt,) Ű
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Fericsánok Ujpesten
Egy aszta|os -fam í|ia (hézagos) története,

A családtörténet során most ér-
keztünk el a közvet|en hozzá-
tartozóimhoz., Apai nagyapá-
mat, Fericsán Agostont (Pécska,
I876. szeptember 27 . - Ujpest,

1926. május 18.), akinek alapoző munkája be-
folyásolta a család lehetőségeit, aki emberi tu-
laj donságaival, s zorgalm ávaI és szakmai hozzá-
értésével növelte a Fericsánok tekintélyét és
vagyonát, sajnos nem ismerhettem. Felesége:
Szúcs BorbáIa, gyermekeik Manci, György,
Agoston, 9lvira, Irén és Ferenc voltak.

E Agoston két fra, György, a kereszt-
apám és Agoston, az édesapám, a nagyapám
I926-ban bekövetkezett ha|á|a után lépett a
családi vá||a|kozásba. Egyebet nem is tehettek,
meÍt aZ árvaszék a hagyaték ügyében e|őírta,
hogy a cég ,|.,.]megsziintetése vagy átruházá-
sa csak a gyámhatősághozzájárulásával eszkö-
ző|hető,,, A nagymama sen.1 tehetett mást,
ezétt gyermekei jogán (György, Elvira, Ágo'-
ton és lrén) is igényt támasztotl Ezétt az
Ujpesten, Í927 . szeptember 17-én kelt végzés
a|apján kótemény női irányltást vezetetl be'
Nem engedett semmi elktilönülést, még akkor
sem, amikor mát a Íej|ődés következménye-
ként ezt minden ktilonösebb probléma nélkiil
megtehemék volna.

, ^ legidősebb fiú Fericsán .György if1.
(IJjpest, 1904. december 15. - Ujpest (Bp.),
I97 4. ápri|is 23.) I926-ban, édesapja halálakor
áwette az anyagbeszetzés, a szá||ítás és az ad-
minisztráciő vezetését' mert a cég munkái
annyira megnövekedtek, hogy szükséges volt a
további ktilönálló beszerzés és a vezetés diffe-
renciálása. 26 éves korában, 1930. augusztus
24-énvette feleségül L. Károly és Karner Má-
ria 26 éves leányát, Leiner Máriát (I'/árossza-
lonok, Burgenland, IgO4. augusztus 30. - Uj-
pest (Bp.), 1955. július 27 ,). Az ,,IJj1áépítő ma-
gyarok. Az országépítés két esztendeje,, címií
műben eztírjákróla (Bp., Kossuth Irodalmi és

Kijzlernény

Lapkiadó Yá||a|at. é.n. 662.,old.):,,Fericsán
György bútorüzem. Ujpest, osz u' 131. A je-
lenlegi tulajdonos at51a |étesítette az üzemet
1902-ben |va|ójában 1905-ben]. Az ő ha|á|a
után egy ideig özvegye vezette a műhelyt,
majd L940-ben fia vette át, aki hadifogságból
nemrég tétthaza és most indította űjta meg az
üzemet. Két segéddel dolgozik." I9+0. április
6-án valóban tervben volt, hogy a testvérek
kiilön-kiilön üzemként mííködjenek. Ennek
azonban a ker esztapám katonai behívója Vetett
véget. Ezért az ő távo|létében ,'Fericsán-
fivérek'' cége|zéssel mííködött azizem. |94I.
március 3-án id' Agoston két fia (György és
Agoston) a saját nevére vette aZ üzemet. A
katonai szo|gá|at, majd a hadifogság évei alatt
az apám|átta eI a testvére családját is. Közben
kibővítette és felépíttette aZ új üzemrészeket
is. Az osz utca 131.-ben kiemelkedő színvo-

Ipartutiileti zószlőszentelés 1939-ben. A mísodik sorúan,
jobbről a mósodik hiilg Kiss Aranka, mdgötte, balra, Fer.icsín
Agoston

FpntcsÁx KÁrmÁx
,
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nalú üzem épült, a |egkorszeríibb gépekkel' A
lakás is jelentősen bővült, amelyben a testvére'
György felesége és gyermekei laktak. A ke-
tesztapám I949-ben )őtthaza aZ orosz fogság-
ból, akkor |átta előszor a közben megszületett
Iányát. A két teswér munkájának köszönhető-
en hamarosan ismertté vá|taka közeli Íőváros-
ban, sőt még ktilföldön is. Még mai is olvasha-
tunk hirdetéseket, amelyekben eredeti Feri-
csán - bútorokat kínálnak. ^, ifi. György,
195 1 . július |-én, az államosításkor engedéke-
nyebbnek bizonyult, ez&t fe|a1ánlotta üzem-
részét az á||amnak, Az ij'zenr.ből alakult a La-
káskarbantartó I<rsZ, mel1rrek első elnöke
lett. Gyermekei: György, Tibor, Mária.

Az édesapám Fericsán Agoston
i{j., asztalosmester (IJjpest,
1907 . január 23, _ Ujpest (Bp.)'
1988. augusztls 21.). A Polgári
Fiú-iskolába iárt (ma: Tanoda

tér)' A szaL<rnát is lJjpesten tanulta. Első,
67537. számű' munkakönywe szerint 1ó3-as
sorszámmal adták ki a segédleve|ét 1924, már-
cils 22-én. 1939. április 26-án a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkama ra Bizottsága előtt tette
le a mestervizsgát (B389/1939 tk. sz.). Edesap-
ja halálakor áwette a műhelyek irányttását.
I939-tő három éven át városi képviselótént
tészt vett gp"st közéletében. I.94O-tó1 az
Ipartestület asztalos szakosztá|yának egyik
vezetője volt. Több éven keresztül volt virilis-
t\ aZaZ egyke volt a legtöbb adőt ftzető száz
p ol gárnak, egyik évb en é desan71 áv al e gys zerre.
A 3ó éves Agoston (Lőrinc u. 102.) _ a saját
megfogalmazása szerint _ megengedhette ma-
gának, hogy családot alapítson, ezért !943,
május 8-án elvette BirtalanJulianna 20 éves lá-
nyát, Kiss Arankát (Marosvásárhely, Románia,
L923 . augttsztvs 27, - IJjpest (Bp.), 1 992 . július
31.). Edesanyámat nagyanyám 1935-ben be-
következett ha|áIa után annak testvére' Kiss
Gézáné Birtalan Ilona fogadta örökbe. Az
Angolkisasszonyoknál megkezdett tanulmá-
nyait édesanyám ekkor azűjpesti kereskedelmi
iskolában folytatta.

Edesapám I94I márciusától önálló
iparos volt. Ettó,l azidőponttól kezdte meg fo-
kozatosan bőűteni az osz utcai és a Rózsa ut-
cai üzemet, mert az I. világháború során egyik
szeme vlIágát elvesztett nagyapám (Kiss Géza)
megmaradt szeme hályog következtében eg.y-

- f 1 o * . "  , . r , . , . ' . . - -  .
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re gyengébb letq 1948-tól pedig teljesen meg-
vakult. Az apám az eIső orvosi adatok után
azonnaL felfogta' mit jelent ez. Mind a két
építkezést H orva*r ép íté s s z el v é geztette (ő s z
utca). A kétházbőwtés és a műhelyek fejlesz-
tése is elkészült. A teswére is hazaérkezett a
hadifogságból, amikor rövid időn beliJ| az á|-
lamosítás következett.

Az édesapámat 1951 júniusában a sze-
mem láttára államosított ák. 2 4 őr a alatt kellett
átadnia mindent. A gyalupadjához ragaszko-
dott, amelyet a Rózsa utca 51.-be száI|ított.

Jelenleg az öcsém őrzi, néhány szerszámát
pedig a fiam. A létszámot csökkentették, a gé-
peket leszerelték. Talán még haragudott is ér-
te, amikor bámészkodtam a fa|ak kibontásánál
és a hengercsiszoló-gép e|szá||ításánál. Sok év
múlva a XIII. ker. Röppentyű utcában édes-
apám még felismerte az ottrozsdásodó egyko-
ri szalagÍőrész gépünket. Az intarztára és Íafa-
ngásra specializáIődott emeletes bútorüzem
egyik helyiségébe betettek két vödröt, kőmű'-
ves-szerszárnot' eg.y fandlit és három ecsetet' S
ezze| megalakult a kőműves részleg. A többi
helyiségből irodákat a|akjtotattak ki. Nekem
l e gj o bb an a Íar a gó - r é s z|e g átala|<ltás a te ts zett'
mert ebből lett a kultúrterem. Az erdélyi me-
nekiiltekbó1 került fafar agők helyén, akikkel a
Iétszám huszonháromra emelkedett _ ezért
kaptuk a kárpótlási 1egyetis _, volt a Trubadúr
opeÍa előadása. A KTSZ-elnök felesége éne-
kelte Leonőrát, Később a Magyar Allami
operaház kórusában is énekelt. A szünetek-
ben jelmezben lejött a do|gozőkközé,

Az apám a vag.yonnak elveszté-
sét nehezen, de hősiesen és
csendesen viselte el. Csakhogy
megszüntek a családi bevételek'
Az étkezéseknél a gyerekko-

romban a következót ültek az asztalnál; Kiss
Géza nagyapám és a felesége Birtalan Ilona.
Nyugdíjuk nem volt. Ozv. Fericsán Agoston-
né. Még munkakönyve sem volt soha. Kiss
Nadár a nawapa testvére' aki egyedül élt, és
az öcsém születése után mi négyen, azaz
összesen nyolcan.

Lz apám vo|t az egyetlen eltartó. Kiss
Gézát * mivel világtalan volt - nem államosí-
tották. Az územe megmaradt, csak a Rózsa
utcaiházat Vették el tőle. Edesapám I964-ig
vezette apósa üzemét. Ezenközben a család
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megélhetése és a mi tanulmányaink segítése
miatt a Videoton gyár egyk részlegében vál-
lat munkát. Apámnak új munkakönyvet kell
kiváltania. Korábbi tevékenys é géb ó1 e gyetl en
napot sem ismertek el. Itt dolgozott tíz évet.
Lz újpesti Mdeoton minta-asztalosaként
ment nyugdíjba. Sok szakmai sikert ért el. A
\4deoton Nyár utcai részlegében az áItala
készített reprezentáciős tárgyakat külföldi
vendégeknek ajándékozták. Lz országház
üléstermébe is készített faragást, am1kor azt
restaurálták. Tíz évet letöltött a \4deotonnál,
és ezért minden idők legkisebb nyrrgdíját
kapta meg.

Í956-bó| két lényeges családi
esemén1,re emlékezem. A,,gi-
ket véletlenül hallottam meg.
Ajánlatot kapott az apám, ha
disszidál, Ausztriában egy ko-

moly üzem egyik részlegének vezető)e lehet. o
azt mondta: ,,Ezt a csöpp országot nem lehet itt
hag.yni.'' A másik történet akővetkező: Az egyik
este megjelentek a legjobb régi emberei a Rózsa
utcai lakásunkb an, és azt mondták, vegyÍik vissza
az izemet. Az apám váIasza a következő volt:
,,IJraiml Az az idő már elmúlt.'' Hajnalban pe-
dig megjelentek az első szovjet tankok a Íővá-
rosban.

A Rózsa rtcaiházat végül is visszakap-
tuk. Amikor nem győzték a sok karbantartást,
akkor néhány ingadant visszaadtak az eredei
tulajdonosoknak, ha még benne laktak. Ez
volt a szerencsénk. A nagymama azonna| akét
kiskoru unoká)ára iratta aházat, melyet 1980-
ban szanáLták.

á rEdesanyám az egyik Expressz-büfé
Ieszedője lett. O takarította el az otthagyott
tányérokat és evőeszközöket. Büszkén viselte
a sorsát. En pedig minden gimnáziumi bulin
rendesen megtáncoltattam' mert akkor már
felfogtam, hogy jobb sorsra termett. De egye-
bet nem tehettem érte'

Ágo'to'' és Aranka gyermekei:
Í. Géza és Agoston ikrek. IJjpest,

1943. december 19. - Ujpest, 1943. december
19. Éltek egy napot.

2.KáImán Ujpest' 1945. május 13.
3. Attila Bp., V{II. ker. 1950. novem-

ber 13.
Mind a négy gyermek születésekor a

Rózsa u. 51.-ben lakott a csaIád.

Közlemóny

Az édesapám testvérei:

, E' Elvira: (Ujpest, 1908. február 12. -

Ujpest, 1935. március 22.) Rózsa utca ó3. A
26 éves Gy'ula (Rózsa u. ó5.) Tatai Gyula és
Kodiczius Márta Jozefa fia, 1'930. november
22-én vette el a 22 éves Elvirát (Lőrinc u.
102.). (id. Tatai Gyrila Tsucsenthaler Péter és
Mária gyermeke. Jozefa fér)e, Tata, 18óB. -

Ujpest, I94I, március 18. E|t73 évet.) Thtai
Gyrrla asztalosmester (IJjpest, 1904. augusz-
tus 9. _ ?)' L937 ' augusztus 8-án nyitotta meg
faipari mííhelyét a Rózsa utca ó5. számú'házá-
ban' 1937. június 3-án már özvegyen adta be
erköl cs i bizony íw ány át és 5 t 4 . sz. a|atti kére l -

mél 1949. június 23-tő| illewe 1949. június
27 -én (16106 sz.) kezdte szüneteltetni a mun-
kát |949. szeptember 15-ig, amikor bejelen-
tette, hogy folytatni szeretné az ipart, Gyer-
meke: Tatai Gy'ula. 1951. augusztus I-énáI|a-
mosították.

E Irén: (Újpest, 1910. november 21.
_Léva,1982. \  I rén 1938.  ianuár  8-án  k ö to t t
| , , ,'-.házasságot U jpesten özv. Rozsnyő J őzsefÍel,
aki a Léván működő szá|Ioda többségi rész-
vényese és városi hivatalnok volt. (Rozsnyó

Jízsef KáImán, R. Lajos és Mericska Mária
gyermeke, oroszka, 1899' március 19. _

1970, Léva.) Gyermekük Rozsnyó Zsuzsa,
Léván é|tek' Lz első világháborút lezfuő bé-
kediktátum után Léva az akkori Csehszlo-
vákjához került. Édesapám háromajtós
faragott szekrényt készített az ifjű párnak. A
családi házukat szaná|ták (Vitéz u. 8.).
Amikor a lakótelepre nem fért be a szek-
rény, amely így _ egyéb szakmai értékeit is
figyelembe véve _ a Pozsonyi Múzeumba
került. Bárki felismerheti a háromajtós
szekrényt. Egy vadász férfi és egy maroksze-
dő faragott nőalak díszíti a bútort. Különö-
sen aprólékos a hölgy kezében |évő bú'zaka-
Iászok kidolgozása, amely az apámkezét dí-
cséri' Irén ésJőzsef gyermeke Zsazsa cukor-
beteg lett, fiatalon halt meg. Férje lgor Rol-
csek volt. Gyermekük nincs'

E FeiencJózsef' Újpesten 1'912. szep-
tember 19-én született. Ferenc 1921-ben halt
meg. Nem Ujpesten temették. Gyerekko-
romban az édesapámmal voltam a sírjáná|,
gimnazista éveimben egyedül már nem talál-
tam meg. Az e|ső Könywes-diák volt a csa-
ládunkban. D

1 . ' - t  
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Sze'sóxÉ Bnxrn, AucusZT^

A Boglát Zeneiskola

Az újpesti Dobó utca és aZ ew-
kori hangulatos kerwárosi kör-
nyék - ahol a csendes utcákban a
szomszédok ér,tizedeken át béké-
ben éltek egymással _ az t980-as

évek eleién lebontásra ítéltetett. A második
világháborut követően, e negyed közepén, a
Dobó ttca22. számú'báz akőrnyék gyerekeinek
találkozóhelye vo|t, I946-tól itt működött ugya-
nis Boglár Anna Allamilag Engedélyezett
Zeneiskolája. E családias hangulatu épiiletben
nagyon sok kisdiákkal _ kozttik e sorok írőjáva|,
valamint teswéreivel: Zsuzsannáva| és Mfuiáva]'
- Szerettette meg a zenétkét önfeláldozó, a We-
rekeket okosan szetető zenepedagógus: Boglár
Anna és Székelyné Boglár Sári.

Anci néni ahegedííjáték rejtelmeibe ve-
zettebe a gyerekeket, míg zongorára Sári néni
tanította a kicsiket. A haladó és tehetséses tanít-
ványok oktatásár a képzett és elismert áongo,^-
tanárokat, művészeket és zeneszerz&<et a|ka|-
maztak. Tanított náluk többek közön Fischoff
Walter okleveles ZongorataÍLár-zeneszerző,
Kelen Pál okleveles Zongoratanár, zongora-
míívész, Fiilep Tamás és Strausz György okle-
veles zongoraművészek, Hepke Péter zongora-
míivész, Fejesné Angyal Irén énektanár, va|a-
mintV Csáth Emóte okleveles gordonka tanár.

A szülők és az ismerősök örömére a
növendékek félévenként szólóhangversen}t
adtak az Egyesült lzző ku|úrtermében. A

fennmaradt műsorfuzetek szerint, az L955. ja-
nlár 1.6-án. illewe június 5-énrendezett kon-
certe|őadői között ott találjuk Körmendi Klá-
tát, napjaink ismert zongoramíívészét. Több,
ebben az iskolában véuzett növendék késó,bb
híres zenekarok tagja lem. Köztük az egyk,
KopeczLy Zsuzsa, késó,bb a Bor Dezső kar-
nagy á|tal alapított zenekar kíséretével hege-
dűszólistaként lépett fel.

Bog1ár Anna több alkalommal meghív-
ta iskolájába CziÍÍra Györgyöt, az azóta eI-
hunyt zongotamíivészt, hogy mondjon véle-
ményt a taníl,ányok tehetségéről.

A Boglár nővérek zenekart is szerveztek
taníwányaikból. Szinte valamennyi hangver-
seny zárő száma eg5, zenekari mű előadása volt.
A közös produkcióban - Anci néni' illewe
FischoffWalter vezényletével - a legkisebbtó1 a
legnagyobbig valamennyi dták részt vert. Annak
idején az angyalfö|di Tomori utcai iskola János
vitéz címíí e|őadását is ez a zenekar kísérte.

Azene Szeretete' a hangszertudás azok-
nak a gyerekeknek is gazdagabbá, színesebbé
tette aZ é|etét, akik végül nem a zenei pá|yát
v áIasztották. Mind emellett a B o glá r Zeneisko -

lában mindig családias légkör fogadta az érke-
ző<et. A héwégeken és néhány iinnepnapon a
Dobó úca22'-ben Anci és Sári néni 1átékdéhl-
tánokat, zsúrokat rendezeff, amelyeken a sa1át
maguk sütötte gesztenyés kiflivel és más finom-
ságokkal I<tnáLták taníwány aikat. Z

Csopoltkép a Boglór Zeneiskola Egesült Izzőban tattott hangller,senyének résztueuőirő,l.

r
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PorcÁn Lxszró

E5'röplap ürügyén

lirtokomban van egy eredeti,
IJjpesten terjesztett, 195ó-os
röplap. A röplaphoz és a kor-
szalrhoz mint a forradalmi ese-

Első emlékem aZ akkori tanácsháza
mellett felállított orosz katonaszobor tiibb száz
fős nézőközönség előtti ledöntése' ,,rván,' na-
gyon nehezen adta meg magát. A szobrot töb-
bek közott a volt Simalcsik Íuvarozó- és tüze-
|őanyag-kereskedő cég erre az jdőre már ,,á|Ia-
mosított'' kocsisai próbá|ták meg ledönteni.

Következő emlékem a szobor talapza-
táta fe|ravata|ozott fiatalember, aki a forra-
dalom első újpesti á|dozatavolt. Nem harcban
esett el' orr,rrl lelőtték. A virágga| elborított
tavatalma is előttem Van' ekkor láttam e|őször
koze|rő| meggyilkolt embert' az éIményő|
napokig nem tudtam aludni.

A forradalom első napjaiban Újp.'t.''
nem voltak komoly harcok. Ejszakánként hal-
lottunk géppisztolysorozatokat, a tanácsháza
e|őtt álIó tankok néha lőttek egyet-egyet a leve-
gffie. Lz események a tanácsházán, illewe a
mellette található piactéren zajlortak. Qpesten
rend volt, piros -fehér- zöId kar szala gos nem z et-
őrök, sapkarózsa nélktili vagy kokáidás katonák
járőröztek, Semmilyen atrocitás nem történt.

A komoly harcok november 4-éve|
kezdődtek. A Deák Ferenc utcai mentőá|Io-
más közelében laktunk, az ide gyalogszerrel
szál|ított sebesültekre ma is emlékszem. A
harcok ellenére az ltcán mindig volt forga.
Iom, sok fegywer nélkiili civil embert |áttam,
akik a mentésben segítettek. Az egyenlótlen
eró,lc ktizdelme november 8-án dőLt e|, egész
napos harc után. Délután, ekkor még világos
volt, megjelentek a Deák Ferenc utcában az
orosz harci jármiívek, A leeresztett roló résein
figyeltiik őket. Sokáig nem mertek |<tszá|Ini a
páncélautókból. Később megfigyeltem' na-

Roaatcím

gyon fiatalok voltak. Másnap kimerész-
kedttink az utcára, és tapasztalhattuk, hogy
tnit műveltek. A piactér szemetesládáin Íe-
ktidtek az elesett orosz és a mawat nemzetőr
áLdozatok. A,,Könyve st,, szétLőtték, ren gete g
vo|t az elhagyott |őszer és feg1ruer. Véres orosz
katonasapkát is találtam.

EIőször csak tisztán orosz' majd orosz
pufajkába öltöztetett veg.yes' orosz_magyar
járőrökképében visszatért az e|őző hatalom. A
pártház (a mai ifiúsági házhe|yénvolt épület)
ós a tanácsháza e|őtt hetekig páncélautók vi-
gyázták a rendet. Itt mindig volt magyar civil
néze|ődő. Az orosz kiskatona nem volt ellen-
séges.

A november ó-ai röplap ta|án a dátum
szerinti utolsó forradalmi nyomtawány Új-
pesten. A nem gyz|ázkodő és a biztos bukás
tudatában is megőrzött higgadt hangnem utal
az Ujpesten Ie1átszódott forradalmi esemé-
nyek tisztaságára' a

U ] P E S T I E KI

Folgártársak nehiggye.

tek 1 sz. parancsu röpcé.

duláknak, mert már elég

rágalmat dobáltak a har.

coló polgártársainkra,

akik a szabadságharc

$zent iisyéért ktizdenek

az utolsó csepp vérig!

Üjpe*, í95ó. novenber hó ó.ón.
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Dn. SÁnosI GIzELLA

Egy aranydiplomás onrosnő emlékei
1956-tő|

1956. szeptember 29-én 278 ilfrú,
orvos fogott kezet a Budapesti
orvostudományi E'gyetem rek-
toráva|, boldogan hallva: ,,Dok-
torrá fogadom!''

A boldogságba azonban üröm vegytilt.
Zsebtinkben ott lapult a ,,behívóparancs'' - tar-
talékos tiszti tanfolyarnra. Igen, a női hallgatók-
nak isl Farkas Mihály honvédelmi miniszter úgy
gondolta, hogy az orvosnóil< háboruban bevet-
hetót, ezértmár a tanulmányi idő a|att' is több-
ször voltunk katonai táborban.

195ó. október elsején bevonultam a bu-
dapesti Honvéd Kórházba' Katonaruha viselése
kőte|ező volt a szolgálatban és az utcán. Egy
nagy tekintélyű orvosezredes mellé osztottak be
gyakornoknak.

Valami volt a leves.óten! olvastuk az
Irodalmi Úi'ágot, hallotnrrik ktilonbc;ző Waé-
sekró1. 195ó. okóber 23-án a Gő|yavárban ülé-
sezeff-a Petőfi Kör. A katonaruhára ciül ballont
vettem' hogy ne Iátszód)on az oÍosz mintájú
egyenruha. Elmenttink akkori vó1egényemmel,
(50 éve a férjem) a Petőfi Körbe, ahol a frissen
végzen. orvosok elhelyezkedésérő' volt szó'
Nyíltan merttink beszéLtrj anóI, hogy a budapes-
ti klinikákon a gyakornoki helyeket a párttit.
károk és a pártbizottság tagok kapták meg,
fiiggetleniil tanulmányi eredményeiktó,l. Este
hét óra után kivágó dott az ajtó, egy férfi puska-
töltényeket dobott az aszta|raz ,,Ezze| |öwk az
ávósok a magyarokat a Rádiónáll'' Az iilés meg-
szakadt, mindenki a forgalmas utcára tódult.
Párommal a Múzeum köruton a Sztá|in út (ma
Andrássy úQ felé menttink, s figyeltiik, hogyan
verik le a máwány utcatáblát az Andrássy út és
B"j.ry Zsillnsz|<y út sarkán. Mire a Sztálin szo-
borhoz érttink' már ledöntötték a bronz ko-
losszust és teherautóhoz köwe prőbáIták e|hűz-
ni. Elénekelttik a Flimnuszt. maid feli.iltÍink a
90-es villamosra, és hazamenttink Újpestre, ahol
alvó várost és csendet találtunk.

1f1  e  o^ r - ,  p r  ' !6  -11  a18 urP"s,*tl

október 24-én reggel a 20_as buszon
egy eddig ismeretlen érzés fogott el: boldogság,
szabadság' A Honvéd Kórházban csak a bete-
gel<rő', a gyóg5ntásról volt szó. Politikátő|, az
eseményekro,l nem.

November 3-án szombaton parancsot
kaptunk meg kell kettőzru az ügyeleti szo|gá|a_
tot. Akkor még nem tudtuk, miért. November
4-én hajnaLra minden kiderült. Visszajöttek az
oroszok. Kitörtek a harcok. }loztÁk a sebestil-
teket, civilt, katonát, magyart, oroszt. Dolgoz-
tunk, segítetnink' ahol tudtunk.

November 7-én tudtam eIőször hazain-
dulni, természetesen gya|og, Szüleimmel, vőe_
gényemmel az angya|fö|di rokonok révén tartot-
tam a kapcsolatot. Nekik volt telefonjuk, odate-
lefonáltam, a szüleim az újpesti Gyrrlai térró1
elmentek a nyilvános telefonhoz a Szent LászIó
téne, így kapták a híreket.

A katonai fegyelem felbomlott.
I]tközben Angyalföldön még lö-
vések dördtiltek. Utcáról-utcára,
kapualjról_kapualjra mentem'
mís elértem korábbi kedves kö-

zépiskolám, a Kanizsai Dorottya lánygimnáaum
épületét. ott az ismerős LáogÍy tanárűréI{toz
felmentem pihenni, majd a Kassai utcán men-
tem tovább. Egy kapualjból láttam, hogy az Ar-
pád úti kereszteződésben jöttek aZ orosz tankok
az á||omás felöl. Végul melléLrrtcákon át elértem
a Szent Lász|ő teret, ahol aggódó szüleim és vő-
legényem vártak' Szomorú boldogsággal talál-
koztunk. Azt &ezruk, mindennek vége!

A katonaságtól leszereltek, jelentkeztem
ciül állásért az Egészségigyi Minisztériumban;
az OMI-ban helyeztek el. Dolgoztam, tanul-
tam, orvos voltam ...

200ó. okóbet ZI-én ismét a Semmelweis
Egyetem rekorával foghattrrnk ke zet, a|a megkö-
szönte 50 éves orvosi mrrnkánkaq s arany diplo-
máva] ttintete tt.I<., LhazÁértvalő aggódás, félelem
aznnban 50 év alatt sem változottl I
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Aki figyelmesen tanulm ányoz-
za az t956. évi forradalom új-
pesti eseményeit bemutató do-
kumentumokat, megdöbben,
amikor a halálos á|dozatokszá-

márő|, az elesettek életkoráról olvas. Október
24-én hajnalban történt az e|ső haláleset, egy
huszonhárom éves fiatalember kapott halálos
lövést. Három nappal később, amjkor az
A\T.I különítménye megérkezik Ujpestre,
többször előfordul, hogy a tiltakozók cso-
portjába tüzelnek és vótlen emberek marad-

^z újpesti áldozatok

23 éves
2I éves
19 éves
17 éves
5ó éves
26 éves
1ó éves
19 éves
32 éves
19 éves
48 éves
55 éves
46 éves
3ó éves
26 éves
33 éves
40 éves
I / eves
42 éves
53 éves
? éves
40 éves
62 éves
20 éves
17 éves
40 éves
? éves
27 éves
2I éves

nak holtan a földön. I.{ovember 4-étkövető-
en a fegyweres ellenállás Szervezett formát ölt.
Osszecsapások tö.rténnek a Megyeri Csár-
dáná|, az EszaI<t-osszekötő Vasúti Hídnál, a
rákospalotai vasúti átjárőnáI, a Béke úti alul-
járó kötnyékén. Kétségtelen, hogy a Könyves
Kálmán Gimnázium ellen november 8-án
végrehajtott támadás követelte a legtöbb ál-
dozatot. Az á|dozatok között sok a fiatal. A
kilenc éves Nagy Jőzsef a legfiatalabb és a
hawanöt éves Németh Lász|ő a legidősebb.
Lz á|dozatok többsége férfi.

honvéd november 8. fejlövés
honvéd november 4. haslövés
szigete|ő november 5. fejlövés
gyári m. november 8. lövés
? november 8. comblövés
vill. szer. oktőber 24. ttidőlövés
tanuló október 25. lövés
s. munkás november 11. haslövés
lakatos oktőbet 27. fejlövés
? noveinber 7. fejlövés
? november 14' haslövés
iparőr november 5. lövés
asztalos november 9. lövés
százados oktőber 24, fejlövés
tanuló november 8. fejlövés
tímár november 10. lövés
szövőnő november 8. feilövés
? november 25. lövés
? november 8. fejlövés
? november 17. fejlövés

! . .) ? loves

i 
"ovember 

1. ttidőlövés
keresk. november 8' fejlövés
ka|auz november 8. lövés
gépm. november 17. fejlövés
hegesztő oktőbet 26' lövés

1 . .) ) loves
eladó i to.,e,
eszteÍ1. november 1. lövés

-7-.n *,-*.*, o^-,.-. .
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Antal József
Ba|ázs Dénes
Balog Lász|ő
Baráth Mária
Bognár Sándor
Brandhuber Jőzsef
Czászár Pá|
Cserkó János
FratzLászIő
Formaggini Róbert
Gombkotő Mihályné
Gyagyovszky Mihály
Hunyadi Ferenc
Illés Ferenc
Kokas Gy'ula
Karácsonyi Károly
Kassai Imréné
Kerekes Ferenc
Kosztolányi Béla
Kovács Lász|ő
Kőszegi Imre
Kürtösi Zoltán
Linke Fülöp
Ifi. LiskaJános
Litauszki Levente
Mankó Miklós
MaróczImre
Mátravölgyi Ede
Mészáros Lász|ő

Közlemóny



Nugy Ferenc
NagyJózsef
N"gy Lász|ő
Nagy\Álmos
Németh Lászlő
Papp Józsefr
Papp László
Párti Mihály
Puch Béla
Rajki István
Rein Gyuláné
R. Szabó Károly
özv. Rumpler Pálné
Simon Miklós
Székely Iswán
Szénási János
Tárnoki Győző
Tersach Gusztáv
Torma LászIő
Tóth Péter
Ürögi János
Vida József
Polcz Béla

kádár
tanuló

.. h"drr"gy
szöY'tag
ezredes
vill.szer.
?
kalauz
hegesztő
vasalónő
lakatos
?
lakatos
ruto
lakatos
matrőz
hegesztő
szövő

vasontő
sorkatona

november 8.
november 10.

no.,ember 2ó.
november 8.
november 1.
november 8.
november 5.
november 5.
október 25.
november 9.
október 27,
november 25.
november 1.
november 2ó.
november ó.
november 1.
november 8.
november 5.
október 24.
november 7.
november5.
október 24.

lövés
robbant
lövés
szívlövés
combIövés
fejlövés
fejlövés
fejlövés
fejlövés
lövés
lövés
haslövés
lövés
lövés
fejlövés
szívlövés
lövés
fejlövés
haslövés
lövés
lövés
Iövés
lövés

37 éves
9 éves
? éves
29 éves
ó5 éves
39 éves
20 éves
? éves
I / eves
5 1 éves
30 éves
41 éves
? éves
39 éves
3ó éves
20 éves
2 1 éves
30 éves
24 éves
27 éves
43 éves
2I éves
23 éves

* A Köztársaság téri harcok során halt meg.

Az új pesti forradalmi bizottság |av é gzett tags ai

Csehi Károly
Gábor Lász|ó
Gémes József
Kósa Pál
Koszterna Gy'ula
Dr. Rajki Márton
Somlyói N'gy Sándor

30 éves
28 éves
50 éves
29 éves
26 éves
28 éves
59 éves

festő- és mázolő mester
tiszwise1ő
gyári munkás
asztalos mester
lakatos
ügyvéd
hivatásos katonatiszt

1959. július 30.
1959. szeptember 23.
1959. július 30.
1959. augusztus 5.
1959. július 30.
1959. július 30.
1959. július 30.

Utcakép 1 9 5 6 oktőberében
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JosnÁcyxÉ eNonÁs KATALIN

A me gtoflás költeményei

Az Atok a szovjet támadás, a
rettenet első óráiban írt vers,
november 4-én' olyan mé|ytő|
és ösztönösen szakad fel, mint
az archaikus idólk átkai. és azza|

az ősi hiedelemmel is, hogy az átoknak isteni
ereje van, a kimondott szavaknak tettel felérő
hatalma. A népi varázsénekek sodró lendüle-
tével tagadja meg a teswérárulóktól az é|et
nélkiilö zhetetlen j avait: a kenyeret, vizet, |ev e -
gőt, békességet - évszázados szavahkaI, évez-
redes indulattal. A befej e zésbe n űjfajta, embe -
ri léptékű átkot mond, náW előrelátással már
ezekben az e|ső percekben a felismertetés kár-
hozatát idézi a majdani rcjtőzkődőkre, a
bűntiket |ep|ezőkle.

AzE ,,vak csillagon'' címíí vers nem a
Tigrisek |ázadása Sorozat tagja, a 70-es évek
közepén keletkezett, de olyan teljesen, szemé-

lyesen és egyetemesen van benne az 1956
utáni idó,k é|etérzése, fájdalma, hogy mégis itt
van a helye.

'Míígonddal megalkotott vers, rész-
ben külső kényszerből felvett álruhában, hi-
szen .56_ró| nyíltan szőIni nem lehet, és
mégis szólni kell. A költő kapcsolata Vörös-
marryaI azonban ennél az a|kalmikényszer-
nél sokkal mélyebb: a hanlgságba fulladt,
valódi értelmükben megbicsaklott szavak
korában kell hiteles, igaz szavakat találnia,
olyanokat, amelyek az olvasók legbensőbb
élményeibő!, a nemzeti tudattaian gazdag
tárházábő| is gazdagodnak, tisztulnak. A tor-
zítatIan, a meg nem gyalázott igazságot kell
kimondania két évtized legszemélyesebb,
mégis vagy éppen ezért mil|iőkkal kozos él-
ményétő: a ,,t(iz-mertny után a jéghideg po-
kol'' gyötrelméről. fl

JonnÁcy KÁnory
2 -

Atok
Legyen örökre átkozott,
aki reánk tatárt hozott,
- ki gyilkosoknak adta át
a szerencsétlen kis hazát.
Akadjon torkán a kenyéq
fulladjon meg, ha vízhez ér,
kerülje el a levegő,
csak hullab(ízt szíyonbe ő'
Fülében jó csönd ne legyen,
csak robban ó za1, |alzdeleml,
szeme ne lásson soha mást,
csak fényes ág1'uvillanást;
ne legyen otthona sehol,.
ismerjenek rá, hogyha sző|,
s kire másokkal lövetett,
a testvére - tagadja meg.

1956. nov.4.
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E ,,vak csillagon"

,,Viiriismar"ty két költeményt küldött, egik ... keoeset ér,
a rnásik ... nz iiregnek egén elkeseredett kedélyét filleplezi,
nagyzn szép, de flíjdalom oly alakban mint írva uan, aligba

, rnegjeknbet, s kérdés, az tiregfog-e udltoztatni rajta?
Szegény öreg aak azt tudja írni, ami a szíaén fekszik,
ő 'ó- n,tí,ik a kgújabb kor költői közé,

(Gyulay Pál levele AranyJánoshoz a Yén cigányról, Pest, 1854. szept. ó.)

otvennégy éves. Sokaknak,,öreg''.
SzakáI|ában - mint penész - a fehérség
terjed, bozontja kócosan mered.
Félrelokotten nézik: Ez is él még?
Vedlett ruhában á|I azudvaron,
vizet cipel egy ú friss rózsatőnek.
Keseríín mormol. Körben vér a lomb.
Az ősz ágyúi fiistöt, ködöt lőnek.

Lett volna mód elesni, amikor
dicsőség volt még, a többivel együtt.
Tűz-menny helyett most jéghideg pokol,
melyben a szív korhad, de soha nem süt.

Látta a uész uérfaglalő kezét,
Rángatta rajta a foszlő kabátot.
Szoríwa torkát, aztfigye|te: még
meddig bírja szusszal? Még van-e Atok?
De volt! Kibuggyant könnyei mögött
szivárványszín csillant a keserűség.
S most vak sorsa kit mind eló,bbre lök
sírja felé, érziaközőny hűsét.

Irtőztató ny 07n0% cslntb alry,o k 0n
tántorgott csak e forgő, nyomoru,í fiild,
hátán és nem volt egyetlen rokon,
ki ráborulva tetszhalálból felkölt.
És egyedtil volt, olyan végtelen,
lr'át a betű is dtihot keltett benne,
nem jött kedve írni, olvasni sem;
a nyéki hantokon kapált reggelente.

Járta a kertet. Késő ősz {agya
megbarnította már a dá|iákat.
Hallotta, Tücsök lr.lryája ugat,
csoszogtak táv o| nagy, idegen lábak.
Hogy kn még ünnep? Nem hitt abban sem.
Ha lesz is _ tudta _, soha meg nem éri

és dohogott, kesergett szüntelen.
Most minden sora századon tul fénvlik.

1975. november 19.
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Dn. KnrsKA Gyoncy

Védekezés a csíp őszűnyogok ellen, r.

Újp".t.'' a Pa|otai-sziget ártéri
pocsoly.ái, a Farkas erdőt és a
Mogyoródi-patakot kísérő in-
goványos éló1relyek vízgytilem-
lései évente több csípőszűnyog

nemzedék ki fej|ődésétteszik lehetővé. A repiiló
íze|t|ábűak rajzásukkor ellepik gpest kerwá-
rosi részeit, a lakótelepek környékét, ahol
vérszívásukkal állandó kellemedenséeet okoz-
nak az í tt éIó,kn ek. S okan a|álgatj ák, ho gy hon -
nan érkeztek ilyen nagy tömegben a rovarok, és
miként lehetrre elpusztítani ő<et. Az alábbiak-
ban megpróbálunkválaszt keresni ezekre akér-
désekre, miközben megismerkedtink a csípő-
szúnyogok egyedfejlődésével, éIetmódjáva|,
közegészségügyi j elentőségével és azoka| az uj
lehetőségekkel is, amelyek a környezet jelentős
károsítása nélhil is képesek visszaszorítani a
kártékony rovarokat.

Az igazi vagy csípőszúnyogok (Culici-
dae) 10 mm-es' karcsútestű, hosszú]ábú rovarok.
Fejiikön, hosszú, 15 ízbő1álló csápot találunk,
amelyetízettkéntörvösená|Iőszőrökborítanak.
Szájszerviik szilrő-szíví típusú, mellyel vért és
növéryn nedveket szíllrrak. A nőstények fó1eg
vérrel táp|á|koznak, és többnyire a petézéstikhöz
is nélktilözheteden a vérszívás. Mindemellett
gyiimölcsökön és virágokon is szívogatrrak. A
szúnyogok támadását elsősorban a la|éIegzett
szén-dioxid és a meleg váltja ki, de a színnek és a
hangnak is lehet szerepe ebben. Szúrás után
nyálmirigyik váIadékát a sebbe juttatják, mely
egyr észt megakadályo zza a véra|vadást, másrészt
helyi vérbős éget okoz. A felszívott vér a szűnyog
hatalmas gyomrábajut, mely majdnem teljesen
kitolti a potrohot.

A kifejlett rovarok pusznrlása igen nagy,
és átlagos életkoruk nem több egy-két héttéI. Ez
alól kivételt képeznek az ánelelő nőstényelg
melyek 5-ó hónapig is életben maradnak. A
szúnyogok ra1záskor párosodnak. A hímek
ilyenkor valami kiemelke dő tár gy (marker) felett

Közlemény

gyülekeznek, és hangos zümmögéssel járják
násztáncukat. , Ha nőstény közeledilq akkor a
kórus, még hangosabbávákk, s azizgatonzilrn-
mögés addig tart, mig a pfuzás után a nőstény el
nemhagyaanjt.

A csípőszúnyogok csoportj ába tartoznak
a ma|árjaszűnyogok (Anopheles-félék). Ezek a
fajok a trópusi területeken a ma|ána köztesgaz-
dái. A család másik csoportját a dalos és foltos
szúnyog(Culicini)f é|éka|kogák.Hazánkbanaz
Anopheles maculipennis fajcsoport Íajai által
terjesztett ma|ána okozott súlyos közegészségti-
gyi problémákat évszázadokon kereszttil. A be-
tegséget az országos Közegészségugy Intézet
iránytásával, DDT a|kaImazásával 1959-re si-
került felszámolni. A ma|áiaszűnyogok min-
denhol előfordulnak az országban, ugyanakkor
mivel ezek n em fertőzottek a ma|ária kórokozó-
jáva|, ezért nem jelentenek veszélyt senkire. Az
üdülési szezonban á||óizeink (B alaton, Velen-
cei-tó' Tisza-tó, Fertő-tó) és nagyobb folyoink
(Duna, Tisza, Körösök) mentén minden évben
szervezett szúnyogsrtás történik és a lakosság
áIta| fo|1,tatott, intenzív egyéru védekezés is je-
lentős. Mindezek ÍIiatt aZ esetlegesen fertőzött
ma|áiaszílnyog két hétig való életben maradási
esélye minimális. f]
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HtR'l'rexx LÁszt-ó

Gáthidi Béla

Gálhidi Béla 1905-ben szüle-
tett Budapesten, az eredetileg
Geiger nevet viselő családban.
Még be sem fejezte tanulmá-
nyait, mindössze L7 éves volt'

mikor Ujpest város szolgá|atába állt. A város-
házán eltöltött hivatali évek remek gyakor-
lóterepet jelentettek a fiatal jogászhaIlgatő_
nak, aki Í928-ban szetezte meg diplomáját a
Pázmány Péter Tirdományegyetemen. 1930
januárjátő| már aIjegyzői tisztséget viselt, te-
hát rövid idő a|att jutott a városi hivatali hie-
rarchia magas posztjára. Előmenetelének
minden bizonnyal szorgalma és alkalmazko-

dóképessége volt az oka. Aktív közéleti tevé-
kenységet is folytatott: az Ujpesti Reálgimná-
zium Baráti Szövetségének volt a jegyzője, Le-
vente oktatóként az Ujpesti Levente Egyesü-
let titkári feladatokka| bízta meg. Belépett a
Kisgazda Pártba. Anyakönywezető, majd
I936-tó| a Népjóléti Ugyosztá|y helyettes ve-
zetője lett.

A kor szokásához igazodva nevet vál-
toztatot' az l932-es újpesti almanachban
szereplő Geigert a négy ér,'vel későbbi adattár
már Gálhidi néven említi.

A második vi|ágháború', valamint aZ azt
követő politikai átalakulás hivatali pá|yáját alig
módosította. A világégést követő időszakban
dr. Sza|ay Sándor polgármester mellett alpol-
gármester lett. 1945 júliusában résztvett azon
a tanácskozáson, amelyet a kisgazda' a szociá|-
demokrata és a kommunista pártok képviselői,
mtnt az Qpesti Nemzeti Bizottságot alkotó
politikai erő<, azzal' a cé|IaI szerveztek meg,
hogy megtárgyalják Budapest térségének köz-
igazgatási reformját. Ezen a tanácskozáson
már komoly formában merült fel Nagy-Buda-
pest létrehozásának terve. A bizottság jegy-
zőjeként Gálhidi Béla egyben a Kisgazda
Pártot is képviselte a koalíciós alapon Szerve-
ződött testületben. A jegyzőkönyw tanúsága
szerint nem emelte fe| szavát a fővárosi agglo-
merácií összevonásának elképzelése ellen.

Tiszwiselői és várospolitikusi teendői
mellett továbbra is ellátott társadalmi felada-
tokat. Az Ujpesti Torna Egylet alapításának
ó0. évfordu|6)ára szeÍvezett jubileumi köz-
gyűlésén elnökségi tagból alelnökké lépett
elő. (Tisztségében az IJTE élén három él.vel
később megerősítették. Az idő< vá|tozását jel-
zi, hogy akkorra már a sportegyesület elnöke
a szintén újpesti kötődéSű Gerő Ernő, a kom-
munista párt egyik vezetőie vo|t).

1945-1946 telén lJjpest városnak _ a
háborús károk enyhítésén felül _ súlyos gondotGólbidi Béla 1936_ban
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jelentett a jeges ár{,v. Hasonló nehézségeket
okozott a magyar_csehszlovák lakosságcsere-
egyezmény gyakorlati végrehajtása is, amely -
az igaz, csekély számíl, de magyar étze|mií -,
újpesti szlovákságot létében fenyegette. Ezen
feladatok megoldásában Gálhidi Béla hivatali
rangsához méltó ügybuzgalmat mutatott.

1'947-ben, immáron a baloldali poli-
tikai fordulat jegyében' Qpesten is meghir-
dették a három éves tervet ' Az ezt ismertető
tanácskozáson Gálhidi Béla alpolgármester-
ként felszólalt, és a hivatal munkatársainak a
terv kidolgo zása során tanúsított erőfeszítéseit
méltatta.

Két ér,wel késó,bb va|ősággává|t
Újp"'t öná||őságának_ fe|szá-
molása. A polgármester ekkor
már Döbrentei Károlrmé volt.
de az alpolgármesteri hivatal

esetében nem történ t tisztujítás. Gálhidi B éla
városvezető<ént kísérhette végig a főváros W,
ke rül e tének l<taIa|atását' I 9 49 d e c e mb er é b en,
a három éves terv eredményeinek értékelése-
kor így szónokolt: ,, A kommunista párt opti-
mizmusának köszönhetjiik egyrészt, hogy
ennyit vettiink fel a hároméves tervbe, és ezt
nem száz száza|éWa, hanem száznegyven
száza|ékra teljesítetttik. Privát értesüléseim
a|apján megemlítem a következó,ket. A napok-
ban olvastam egy Franciaországban éIő
munkás levelét, amelyben ftja, hogy szinte
meseszerűnek hangzik az, hogy Magyarorszá-
gon miIyen magas az éIetszínvonal, és mit
ériink eI az íjjáépítés terén, s ezze| szemben
náluk a Marsha]l-terv nyomán mennyi nyo-
mor fakad."

Nagy-Budapest létreh ozása; Ú1pe't
önállóságának megszűntetéSe nem érintette
az új politikai rezsim szo|gáIatába állt Gálhidi
karrierjét. Tanácselnök-helyettesként tovább-
ra is a városrész egyik vezetője maradt.

1956, az öwen ér'we| eze|őtti esemé-
nyekaz ő életében is döntő fordulatot hoztak.

Október 24_én Újp.'t"'' is forradalmi
eseményekre került sor' A tanácsháza mögötti
T}ombita téren összegyűlt tüntetó,k forradal-
mi bizottságot választottak. Felmerült a gon-
dolat, hogy Gálhidi Béla is Veg.yen részt a
bizottság munkájában, sőt a tömeg köZfeIkJáI-
tással a grémium elnökének kívánta megvá-
lasztani. Küldöttség hívta őt a helyszínre,

Híres rQpestiek

azonban megérkezését követően a tisztséget
e lh áríto tta magátó|, J av as|atár a dr. Raj ki Már-
ton lett abizottság elnöke. A testület első ülé-
sére Gálhidi Béla tanácselnökhelyettesi hiva-
ta|i szobájában került sor.

A forradalom, majd a kibontakoz6 sza-
badságharc napjaiban is hivatalában maradt. A
Budapest rV kerületi tanács egyetlen olyan
tiszwiselője volt, aki hivatali tapaszta|atait ka-
matoztatva azon munkálkodott, hogy a kozel-
|átás, a városrész civil élete a lehetőségelútez
képest zavarta|an legyen.

A forradalom katonai vereségét köve-
tően, I956. november t2-én, megbeszélésre
került sor a tanácsházán. AVégrehajtóBizott-
ság ülését Andrásfi Gyrrla tanácselnök vezette)
és jelen volt Gálhidi is. A megbeszéléSre meg-
hívást kaptak a Forradalmi Bizottság tagjai,
kozttik Kósa Pál elnök, Gábor Lász|ő, Péterfi
Miklós, Lichtenstein Béla. A téma lJjpest
kö zel|átásának me gszerv ezése, az é|etfe|téte-
lek biztosítása volt. Valamennyi hozzászóIó az
újpestiek érdekeit hangoztatta, Kósa Pál is ar-
ról biztosította a yárosvezetőket, hogy mun-
katársaival együtt kíván működni a városrész
lakóinak érdekében a hivatal apparátusával. A
beszélgetés hangvételéből kiderül, a Forradal-
mi Bizottság tagai nem is sejtették, hogy ek-
kor már körbevették a tanácsházát azok aka-
tonai alakulatok, amelyeket a letartóztatásuk.
ra vezényeltek ki. Gálhidi Béla is konstruktív
hangnemet ütött meg' mondván ,,ne vitatkoz-
zunk azon, ami volt, hanem arra kell gondol-
ni, hogy mi lesz''. A megbeszélést követően
Kósa Pált és társait a tanácsházáró| távozóban
|etartóztatták.

A forradalmat megtorló bírósá_
gi eljárások nem érintették
Gálhidi Bé|át. A IV kerületi
Tanács Végrehajtó Bizottságá-
nak 1956' november 22-1 n|é-

sén kérte a tanácselnököt, hogy jfujon közbe a
szovjet parancsnokságon Kósa Pál és társai
ügyében, de az eIjárás alá vont forradalmárok
sorsán eZ a 1esztas nem segített.

Gálhidi BéIa aKádár rendszer konszcr-
Iidáciőjának korai szakaszában még részt vett
Ujpest politikai életében, majd n1'rrgállo-
mányba vonult. 1'974-ben hunyt eI. Sír1a az
Ujpest-Kervárosi Szent Iswán Plébánia al-
templomában található. tr
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Az Ujpest-Kertuír,osi Szent Istarín Plébánia templom a Rtíkoczi térell

A városnegyed, ahol Gálhidi

!éla végső n1rugalomra ta|á|t,
Ujpest egyik jellegzetes, eg'ye-
di karakterű szeglete. Amint a
város feilődött. területe is nö-

vekedett. Lakóinak anyagi gyarapodásával pe-
dig megjelent egy tehetős, középosztálybeli
társadalmi téteg, amely igényes lakókörnye-
zette vágyott. Tisztviselők, jelentős |övede-
lemmel rendelkező önálló iparosok, orwosok,
mérnökök és tanárok építtettek maguknak
családi házakat kertekkel, fá|<kal sze gély ezett
utcákban.

A 20. század első évtizedében, majd a
két világháború között egyre terebélyesedett a
kerwáros. A városnegyed határait nehéz lenne
meghatátozni. Legpontosabban talán az abe-
advány nevezi meg területét' amelyben a kato-
likus hívek 1947 januárjában kérelmezték a
váci püspökségnél, hogy jelöljék ki templo-
muk és erybázközségük határait. Eszerint a
kertváros a váci vasútvonal, a Horthy Miklós
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utca (ma: Görgei út), a Baross utca és a Fóti út
á|tal határolt területen helyezkedett el.

A második világháborri pasztításai, a
Kádár-kors zak IakőteIepépítő buzgalma alig
érintették ezt a neryedet. A villaszeríí lakóhá-
zak és akazéjuk ékelődött középületek (mű-
sza|<l szal<középiskola, Bajza utcai elemi isko-
la, tÍízoltóság, Leiningen utcai bölcsőde és
óvoda) által alkotottvároskép a20. században
alig váItozott. A beépítettség aránya, a zó|d-
területek tovására ugyanakkor fokozatosan
növekedett. Eltíínt a Hősök Ligetének neve-
zett park, mesterséges tavával, sétányaivaI,
országzászlőjáva|, hogy átad1a helyét a mai
Szent Imre út mentén hú,ződő lakóteleonek.
A foghíjak, az .flres telkek is beépültek .'iq+l _
re elkészült a Rákó czj téren az Ujpest-
Kerwárosi Szent István Plébániatemplom is.
Az altemplom kriptájában számos rijpesti,
közttik Gálhidi Béla is végső ny.ughelyet
talált. A városrész a templom felépítésével el-
nyerte mai arculatát. f]
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Filmr endező j" E doktorátussal

Paulus Alajos dr. Balázs Bé|a
díjas filmrendező, húsz feszti-
vá|díj nyertPse, Mez&iék' dísz-
po|gára. Ujpesten született,
1925-ben.

_ Mindanny iunk..sztímtíra rne gh attír,ozők
a gtennekkor, éhnényei. on milyen csalddi és isko-
lai emlékeket ő,l,iz?

- Él.t,""-1életemet, tartásomat ala-
pozta meg, hogy ,,egyesült izzós gyerek'' va-
gyok. Szüleim ott dolgoztak' ott ismerkedtek
meg. Edesapám az Egyesült Izző igen erős
szakszew ezetének fffiizaImija volt' S zempon-
tomból mindez azért fontos.. mert gver-
mekkorom meghatározó élménye szárőazik
tevékenységéből. Komfort nélktili, szoba.
konyhás lakásban laktunk' Téli idó,ben a csa|á_
di élet a konyhában zaj|ott, azt fiítötttik.Kará-
csony előtt édesapámhazahozott egy nagy le-
pedőnyi ívet. A munkások nevei szerepeltek
rajta, és az, hogy a szakszervezet kit milyen
órabéremelésre javasol. Édesapám felaáata
volt, hogy a nevek mellé odaírja a szakszewe-
zet )avaslatát. A konyhaasztalon kiteríwe fe-
kidt az ív, édesanyámkezét kicsit tördelve pa-
pám fe1e fölött böngészte a névsort. Mi hoi
vag.y'unk rajta? _ kérdezte, hiszen minden fil-
|ér számított akkoriban. Hogy lehetnénk rajta,
én teszem meg a javaslatot, hogyan kerülhetne
ide a mi nevünk? - mondta apám. Nem tu-
dom, hány éves voltam akkoriban. Ez a jelenet
rőgződött bennem.

_ Hol aégezte az iskoltíit?
_ A Toldi utcai elemibe jártam, Ma ez

aZ ntca Langlet Valdemár nevét viseli. Harmat
igazgatő úrról tudok 1ő szívvel beszélni, aki
mint első osztályos kisgyereket határta|an
kedvességgel fogadott, és átsegített az iskolai
éveken. Harmat igazgató úr sportren dezvé-
nyeket, atlétikai ktizdelmeket Szervezett' S a
győztes kisgyermekeknek érmeket akasztott. a

]nteriú

Szol'rÓSY MARIANNE

nyakába. A diákok öntudatát, önbecsülését sok
tekintetben emelte a sikerélmény. En is több-
ször kaptam távolugrásban, síkfutásban érmet.
Kiváló pedagógiai tett volt. Megta|á|ta azt a
formát, mellyel a gyerekeket közösségi életre
nevelte, és egyben maga mellé is állította.

- Á Könyr:es l{ólnldn Gimntízium aolt az
alma ruater,e. Milyen battísok érték girrznlíziumi
éueiben?

- Tamás Viktor igazgatő magatartásán
I<:vúlaz iskolai demokráciát két jellemző eset-
ben tapasztaltam. Minden vasárnap templom-
ba jártunk, és ezt e|ő<észítendő minden ked-
den délután egyházi ének volt a díszteremben.
Koncz tisztelendő úr, aki nekem egyébként
bérmaapám volt, le-föl sétáIt a dobogón, és
figyelte a rendetlenkedótet, kik nem énekel-
nek kellő áhítatta|. A Thmás gyerekek, kihasz-
náWa, hogy ők az igazgató gyermekei, néha
többet engedtek meg maguknak a kelleténél'
Egy alkalommal az egyiket éSzrevette' a fulé-
nél fogva elkísérte a díSzterem ajtajáig, fe|hűz-
ta a reverendá1át, fenéken billentette őt, és
hangos szőval azt mondta: ,,Na, most meni le
az apádhoz' és jelentsd, hogy kirúgtalak!'' Igy
részesültiink a demokr ácia a|apoktatásában.

Árvai torna tanár tt kiilönösképpen hir-
telen haragú ember volt, s hamar e|járt akeze.
Utána azonban rögtön megbánta kemény-

Wlógosítók között
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ségét' Egy ilyen esetben azt mondta nekem:
,,Paulus, most vedd tudomásul, hogy két biin.
tetéssel előrébb Yagy|.)) Ez annyit jelentett,
hogyha legközelebb rendetlenkedtem, mielőtt
akeze meglendült volna, gyorsan el kellett ha-
darnom: ,,Tanát úr, tisztelettel jelentem, két
btintetéssel előrébb vagyok.'' Akkor a keze
lehanyatlott, és azt mondta: ,Jó, most akkor
mind a kettó el van törölve, de máskor ne
csinálj ilyesmit!''

Egy kevésbé üdám emlék is
eszembe jut. A 40-es évek ele-
jén' mint mindenkinek, nektink
is voltak irigyeink, rossza-
karóink. Az eg5nk ilyen elment

Tamás Viktorhoz, és elmondta neki, hogy
apám szakszeÍvezeti vezető. Mi kommunista
család vag'1'unk, s kívánatos lenne, hogy
eltanácsoljanak engem az iskolábó|. Az igaz-
gató űt váIasall nem engem' hanem a
panasztevőt rúgta ki az épi|etbő. Késó,bb
aztán e|mesélte édesapámnak a történetet, aki
akkoriban szociáldemokrata városi képviselő
is volt.

Így érettsé gsztem a Könywesben, bár
tulajdonképpen az érettségi wzsga nem is ott
zzjlott 1944-ben, hanem az alrJr.:on faipari isko-
|ában, a mostani mííszaki szakközépiskolában,
mert a gimnázium had1kírhőzként működött.
Az érettségi ltán ajogi karra jelentkeztem.

_ Miért esett a aólaszuÍsa a jogifakultósl"a?
_ Érettségi után összeüli á lsaládi ta-

nács, és úgy döntöttek, hogy ezt a gyereket be
kéne íratni valamilyen eg.yetemre. A jogi
eg.yetemet választottuk. A tulajdonképpeni

oktatás csak 1945 őszénkezdődött meg. Kide-
rült, hogy ez a legjobb megoldás, mert csak itt
adtak lehetőséget a tanulmányok mellett
munkavállalásra. A családom nem volt olyan
anyagi helyzetben, hogy további négy vagy öt
éven keresztiil eltartson. Az EgyesüIt Izzőban
a szerszáme||enőrzésen dolgoztam mint gya-
kornok, egy héten egyszer bemehettem az
eg'yetemre' és belekóstolhattam egy-két eIő-
adásba is. A koalíciós idótben megalakult
SZDP részérő| biztatást kaptam, ha a párt
meg akar erősödni, akkor nem árt, ha van
néhány jogász tagja. A tervükben szerepelt,
hogy a diploma után még tanulmányútra is
kikiildenek. Igy lettem tulajdonképpen kény-
szeríiségbő' jogász. Sajnos végül a kezdeti
szándékból nem lett semmi, mert a pártot
1949-te felszámolták.

_ Mikor került kapnolatba a fot,ízdssal,
filmezéssel?

_ Tanulás és munka mellett hobbiból
sokat fotóztam, fi|meztem, ilyen klubokba jár-
tam. A tagok maguk adták össze a költségekre
va|őt, fotóztunk, laboráltunk saját pénzen. Kü-
lonféle ödetekkel vitézkedtem körükben, az
egyik meghívott e|őadó, aki hivatásos filmes
volt, felhír'ta a fr,gyelmemet, hogy a filmmű-
vészei főiskolán esti tagozat indul, menjek el.

Jelentkeztem is operatői és rendezői szaka.
Lz írásbe|i felvételi öné|etrajzból és egy
kivá1asztott filmró1 írott tanulmánybőI állt. A
szóbeli vizsgánMajor Tamás elnökölt. Felada-
tom a Füstbe ment terv című vers szocialista
realista módon való megfilmesítése lett. Előre
felvérteztem magam az a|d<ori esztétikai köve-
telményekkel, és tudtarn, hogy ez a fe|adatna-
gyon nagy csapda. Azzal kezdtem a mondan-
dóm' hogy nem formalista módon foga|maz.
nám meg a témát. Akkor ugyanis a formaIiz-
mus volt a fő ellenség, íw rögtön a szívükbe
zártak. N1rgodtan távoztam, hogy a felvételim
sikerült. MásféI hét múlva kaptam egy levelet,
menjek be a főisko|a szemé|yzed osztá|yára.
Egy hölgy fogadott, aki úgy kezdte',,Nézzen
ide, megmondom űry, ahogy van: maga a fel-
vételi izsgán megfele|t, de az öné|etrajzába
(igen dicséretes módon) beírta, hogy az apja
szociáldemol<tata érze|mű ember. Lássa be,
nem vehetjük fel a Íőisko|ára, mert Lenin elv-
társ megmondta, számun}ra az összes míívé-
szetek ktiztil a legfontosabb a film. Ezért ma-

Úití-g-,s.,*
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gát politikai megbízhatatlansága miatt eg.y
ilyen fontos míívészeú ágba nem vehetjük be.''
A jogi egyetemet azonban elvégeztem.

_ H,g alakult az élete az egyetem elaég-
zése utrÍn?

- A Tungsramban kiemeltek az
akkor nagyon népszeríi űjító-
mo zgalom bír á|őbizottsá gának
tagjaikőzé. Ez a mozgalom le-
hetőséget adott a dolgozóknak,

hogy a munkaterülettikön bármit |<lta1áIjanak,
amivel a termelést hatékonvabbá. olcsóbbá te-
hetik. Csakhogy némi részrehajlás sa| azokat
az embereket támogatták, akik a kommunista
párthoz köze| á|Itak. Az eredetileg jó kezde-
ményezés alaposan korrumpálódott. Az lzzó
létrehozott egy bizottságot _ melybe mint
fiatal jogász én is bekerültem -, hogy vizs-
gá|jákfeltil a beadott találmányokat jogi, gaz-
dasági és egyéb szempontok figyelembevéte-
lével. A munkánk eredménye hamarosan
megszületett. Két hónap múlva feljelentettek,
hogy szabotáljuk az űjítómozealmat, s kirúg-
tak az üzemből két társammal együtt. N"gy
nehezen az Orionban kaptam munkát, mely
kezdetben az lzzó területén mííködött, majd
átköltözött Kőbányfua.

- Az 1956-os ernlékkiállítdson fotói adtak
alapot az újpesti események illusztrtíllísdboz.
Hogtan készültek ezek a képek?

- Filmes-fotós lelki kényszerbó1 úgy
éteztem, körbe kell járnom a várost, és min-
den jelentős esemén1t, a harcok nyomait meg
kell orökítenem' mert sok emberrel szemben
éreztem és tudtam, hogy ez a forradalom bu-
kásra van ítélve. Nekem pedig feltétlenül do-
kumentálnom kell azvtőkoÍ számára. A felvé-
teleket eló1rívtam, a negatívot konzerváltam, s
elrejtettem a fáskamra mélyére.

- Mi történt önnel o for,radalom sorrjn?
_ Megválasztottak a gyár munkástaná-

csának t:tkárává. Munkához látnrnk. A forra-
dalom leverése után, ktilönösen 1957 elején fo-
kozatosan nőtt velünk szemben a nyomás. Kü-
lönféle falragaszokon a munkástanács ta$ait
kezdték sárral dobálni. Ki ilyen, ki olyan múltú,
milyen kártékony elem stb. 1957 márciusában
megjelent a gyárban egy felkötött karu embeq
al<t azt mondta, hogy az ellenforradalmárok
elleni harcban sérült meg' S feladata, hogy poli-
tikailag rendet csináljon az orionban. Kivizs-
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gá|ta a he|yzetet, de senki ellen nem tudott
iemmiféle bűnvádi e|1árást indítani. osszeá||í-
tott azonban az á|ta|a ellenzékinek nevezeffek.
rő1 egy névsort, akiket elbocsátandóknak ítélt.
Akit ísy bocsátottak el, jelölést kapott a mun-
kakönyvébe' S ezután szinte lehetetlen volt el-
helpzkednie. Hatalmas naivitással elköVettem
azt ablbát, hogy következetesen védtem a kol-
|égákat' kiálltam mellettük. Tisztességesen dol-
goznak, becsületesek' nem érdemlik meg a
biintetést - állítottam. Csak hümmögtek, és
összeállították a velem es.yütt tizenhat fős listát.
Így annak rendje és mó"dja szerint a rendészet
doIgozói összecsomagoltattak, majd kizsup-
poltak a gyárbó|. Egy nap múlvavisszahíwak,
mondván: Paulus elr,társ, maga a|apjában véve
rendes embeq nézze, van itt papír, üljön le, és
ítja |e mindazt, amit a munkástanács tagjairól
tud! Ha segít nektink, visszavesszük magát a
céghez. A papírt érintetlenül hag1tam, így e|-

Díjdnétel 1982-ben
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bocsátásom véglegessé vá|t.Pár nap múlva éjjel
báz|utatást tartottak nálam, elvittek Kistarcsá-
ru, majd a gy1jtőfogházba. Kihallgatás kihallga-
tást követett' nem bántottak, csak lelki teherrel
sújtonak. Egy kétszemé|yes zárkában voltunk
vagy heten' a sarokban fiiggöny nélktil eg.y vas-
edény, a kiibli. A cél a mega|ázás volt. Bírósági
tárgyaIás után egyévi börtönbijntetést kaptam.
A házkutatás során szerencsémre nem ta|á|ták
meg azokat afotőkat, amiket a forradalom alatt
készítettem' mert nem úsztam volna meg
ennyivel.

Hozzá kell tennem' nem ez vo|t az e|-
ső házkutatás az é|etemben. 1944-ben, a nyi-
lashatalom alatt sorra szedték össze az úgyrre-
vezett baloldali embereket' Az Izzóbő| is vit-
tek el néhányat. Édesapámat a bizonytalan
helyzet miatt egy barát1ánáIrejtettük el. Egyik
é1je| egy nyilasktilönítrnény házkltatást tartott
nálunk, s édesapám helyett édesanyámat és
engem vittek el. A Radecz|q, |aktanyában, a
mostani Bem téren az egylk kihallgatótiszt
megkérdezte, miért vag.y.unk ott. Elmondtuk.
Rendesnek bizonyrlt, mert hazakiildött ben-
nünket.

_ 1958-ban szabadult. bizonyúra nehézsé-
gekbe iitktiziitt az tÍ lldskereses.

* Ha belenézteka munkaköny-
vembe, rögtön nem volt hely. A
kender-juta gyárba sem Vettek
fel, még segédmunkásnak sem.
Egy ismerősöm ajánlotta, hogy

a filmgyárban, a Könywes Kálmán köruton
főmérnök ismeróse van, talán ő tud segíteni. A
megbeszélt időpontban megkerestem az i||e-
tőt, a|<s azt mondt4 na, jöjjön velem! Elveze-
tett a szeméIyzet: osztá|y ajta1áig. Kinyitotta
az ajtót, vállamnál fogva betolt, és otthagyott.
Eg5r ősz hajú, jóságos tekintetű hölgy megkér-
dezte, hát maga miért van itt? Már nem tu-
dom, hányadik alkalommal, egyik lábamról a
másikra állva elmondtam, hogy munkát kere-
sek. A hölgy kezeit összecsapva azt mondta:
Te jóságos Istenl Maga ilyen múlttal ide akar
jönni a filmgyárba dolgozni? Amikor Lenin
elwárs megmondta, hogy az összes m(ívésze-
tek köztil számunkra legfontosabb a filml Ha
ezt a mondatot nem vásták volna rövid időn
belül másodszor a feiemhez. akkor most nem
ülok itt. E mondat Éatására ugyanis kiborul-
tam' a nyusziból egy oroszIán lettl Micsoda

,P.,p,.sr".;

dolog ez, a szi|eim nyakán kell élősködjek,
életerős férfi vagyok, dolgozni szeretnék,
satobbi. A hölgy nyugtatgatni kezdett, s kérte,
menjek másnap vissza, addigra döntenek.
Következő nap közölte, felvesznek világosító-
nak, de nagyon kér, öltözői beszélgetésekben
ne vegyek részt.

Két nap alatt kiderült' hogy
még néhány hozzám hasonló
sáros fickó szintén dolgozik
már ott. Rendkívtil humánus,
családias vál|a|athoz kerültem.

Altalában dokumentum- és népszerű tudomá-
nyos rövidfilmeket gyártottunk, bányákban,
kohókban forgattunk. A vidéki utazások, be-
szélgetések során kibújt belőlem az arrratőÍ fiI-
mes, néhány ötletemet elmeséltem. Biztattak,
ho gy írjak forgatókönywet, adj am be elbírálás-
Ía, támogatják is, hátha megfilmesít1k. Í959
keménywonalas időszakában másik nagy hob-
bimmal, a tetmészet1átássa| kapcsolatos téni'át
veh ettem cs ak elő. Az or s zágo s kéktrr a_j e|zés -

tő| írtam forgatókönywet Barangolás a kék
úton címmel. TámogatáSt nyert' s végtil hat
részben valósult meg. A munkálatok során
bukkantam egy Maros melletti áttéti tanyára,
melynek éIetér őI szó|t a köv etkező fi lm. Garay
Erzsi, a studió vezetője adott egy csekély
összeget az e|készítésére. Mindketten óriási
kockázatot vállaltunk, mert egy 5ó-os világo-
sító-forgatókönywírót bízott meg a rendezés-
sel, én pedig tudtam, ha ez a film megbukik,
soha többet nem jutok lehetőséghez. Szeten-
csém volt, szöveg nélhil, zenére, zörejre épít-
ve készült el a film. Meghívást kapott a lipcsei
frImfesztiváIra, s ez hatalmas lehetőséget biz-
tosított számomta a továbbiakban. Ekkoriban
már felvételvezető<ént dolgoztam. Szakmai
előmenetelem másik meghatározó alkotása a
Kiskarácsony című produkció volt, mely a há-
borus gyermekjátékok ellen szólt' Tűrhetet-
lennek tartottam, hogy karácsony tájékántan-
kokkal és puskákkaI a1ándékozzák meg a we-
rekeket. Az előzőnél is nagyobb siker lett ez a
munka. Az oberhauseni fesztiválra is meghív-
ták. A Mokép az akor felújított Hyppolit a
lakáj mellé osztotta be, zsúfolt házakal ment.
Túlságosan is felfigyeltek rá, rövidesen bizott-
ság jelent meg a gyárban a Honvédelmi Mi-
nisztérium részérő|, és közölték, hogy ez a
film sérti a honvédelmi nevelés koncepcióját.
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Végül úgy döntöttek, hogy erősen pacifista
jellegű ug.yan' de vetítsék, mert legalább mu-
tatja, milyen liberális a magyar vezetés.

_ Elsősorban szociogr"afikus jellegíí filme-
ket készített. Milyen lebetőségeket adott a batua-
nas éaektó,l fokozatosan felpuhulő rendszel" az
ilyen jelkgíí filmek készítésére? Mennyire ooltak
népszenÍek?

_ A teleűziőzás terjedésével viszonylag
nagy közönséghez jutottak el. Allami költség-
vetésből készültek, évente meghatározott
számban, megközelítőleg tizennyolc film ké.
szülhetett. Minden évben pá|yáztam én is. A
Vásárhelyi P á|r őI s zóló fi lmet S zéchenyi-tis z-
teletem motiválta' Jó besorolást kapott, s ha-
tására megkeresett a Yízigyi Főigazgatőság.
Behívattak, s elmondták, hogy bennem látják
azt a ÍeÍdezőt, a|a meg tudja valósítani régi
tervüket. N"gy beraházás indul, annak a meg-
valósulását kellene nyomon követni. Mezőhék
mellett létesül egy úgynevezett. öntöZőfijrt
több ezer holdon. Rám gondoltak a többéves
munka fi lmre vitelével. Y áI|alatvezetői szinten
született megállapodás arró|, hogy a filmfő-
igazgatőság évente ad rá pénzt, avízigy szo|-
gáltatásokat biztosít (gépkocsit, repülőgépet,
szá||ást).Igy kezdődött a mezőhéki forgatás,
mely a mai napig is tart.

_ A sok elismeréx ruikor kijuette rendezői
kineaezés?

- Egyedül én voltam o|yan rendező,
aki két film után már nívődíjat kapott: a Kís-
karácsony és aYásárhelyi-film okán. A foga-
dáson odajött hozzám a főigazgatő: ,,Na, mes-
ter' most már igazán eldönthetné, hogy felvé-
telvezető akar-e maradni vagy filmrendező?,,
,,Kondor elvtárs, én már rég eldöntöttem,
hogy rendező szeretnék lenni.'' Segítségével
megkaptam a kinevezést. A párttitkár a követ-.
kező szava|<kal gratulált: ,,Na, még eg'y mun-
kanélkiili rendezőnk lesz.'' Függetlenül attól,
hogy valaki készített filmet vagy sem, rendsze-
resen megFapta az aIapflzetését.

_ on azonban készített frlmeket. többet
Újpestrtl is. A belytörténeti gtQíemény uinatílis
múzeumóban is lótbatő egik filmjének részlete a
la ktíte l ep- ép ítése k i dősza k tíból'

_ Egy'k kedvencem a káposztásmeg'ye-
ri katolikus közösségről sző|.Yég1g követtem
egyházkőzősségünk kialakulását' A szentnrisé-
ket először lakásban, majd a közösségi házban
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tartották, |áttam gyűj tőmunk ájukat a templo-
mért. Bekapcsolódtam az életükbe, ebbó1 ké-
szült a Fényképek Istenró1, melyet az oceán
Te|evíziőval közösen készítetttink. Tomka
Ferenc plébános a szentmisén megkérdezte a
gyerekeket, mit gondolnak, miért vannak itt a
filmesekP Az egyk szerint ÍeÍényképezik a Jó
Istent. Azt mondták, az eg5rmás iránti Szerete-
tünket tiikföZi az arcank, ebben |átszik a Jó
Isten.

- Ma is dolgozik. Melyek a legktizelebbi
te. uei?

_ A Püski Könywkiadótól kaptam meg-
bízást, hogy a mezőhé|<l filmsorozatból egy
könywet kéne szerkeszteni I972-tő| napjain-
kig. A filmbeli párbeszédek a|apján készül a
szociográfia. S ha ezt letettem, akkor fogokaz
Ujpesti Városvédő Egyesülettel közösen ké-
szítendő film befejezéséhez. Már körülbelül
30 őrányi anyagot forgattunk hozzá, kemény
munka lesz. Sok évre n;'ár nem tervezek. A
csanádi püspökkel együtt lettem Mezőhék
díszpolgár a. A j elenlév ő< arr a kértek, folytas-
sam a munkát. Nagyon szívesen fogadtam a
feIkérést, remélem, a püspök űr közben 1ár az
égieknél az érdekemben, hogy elég időm
legyen végrehajtás ához. J
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Helytörtén et P íl7r ázat
Az én digitális Ujpestem címmel digitális fotó
és videofi|m pá|yázatot hirdet az Qpesti
Helytörténeti Alapíwány. L páIyázat cé\ja a
2005-ben kiadott CD-ROM fénvkép és
videofilmtárának megújítása. Ehhez. 
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vátostész neveZetes épületeiről, szobrairól,
vagy kevésbé ismert építészeti örökségeiró1
(régi kapualjak, homlokzatok stb.), jellegzetes,
vagy,,eldugott'' közterületeiről, je||emző
újpesti életképekről készült digitális fény-
képeket, illetve 10-15 másodperc időtartamú
digitális videofilmeket. A pá|yázat minden
azon részt venni szándékozó számáta nyitott,
nevezési díj nincs. F'gy pá|yázó legfeljebb 5
felvételt, illewe 5 db 10.15 másodperc időtar-
tamú videofilmet ktildhet be' Az anvagokat
elektronikus formában kérrük eljuttatni a" cre-
ative71@chello.hu e-mail címre'Újpest' '
megnevezéssel, vagy a CD-re írva az Qpesti
Helytörténeti Gyűjteményben leadni. A lea-
dott képek mellé kérjük feltiintetrri a pá\yáző
nevét, pontos postacímét. Apályázők, apá|yá-
zat b enyújtásával a kép ek, videofi lmek felhas z-
nálási jogát átengedik a kiírónak.

Lpá|yázat elbírálása: A bekiildött fény-
képeket, videofilmeket az a|apíwány elnök-
sége által felkért zsiíri bfuáIja el. Díjak: I. he-
lyezett:25'000 Ft értékű ajándékcsomag, II.
helyezett: 15.000 Ft értékű ajándékcsomag,
III. helyezett: 10.000 Ft értékű ajándékcso-
mag. A nem díjnyertes képek is felhasználásra
kerülhetnek az IJjpest CD-ROM készítése
során. A pá|yázat bektildési határideje: 200ó.
december 15. Eredményhirdetés várható ide-
je: 2007 , március 15.

Gyászhírek
Dn IJjszás4r LászIó |avá|ó címmel kittintetett or-
vos' a Kfu9|yt Kőrbáz n1'ugalmazott igazgató
főowosa, Ujpest díszpo|gára,és Ad Honorem
Ujpest-díjasa, a Rákospalota-ovárosi református
gyülekezet egykori presbitere, 200ó. november
18-án, 102. évében elhunyt. Gyászszertartására
november 29-én, a Rákospalotai Köztemetó,ben
keriilt sor.

Életének 82. évében 200ó. november ó-án el-
ho.'yt Ujp"'t közismert a!ak1a, Schmiedt Iswán,
az ,,űjpesa szódás,,. A piac melletti kis utcában
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töltötte a vizet a keriilet megelégedésére. Bú-
csűztatasa november 29-én kerii]t soÍ aZ obudai
temetó,ben.

Templomi évfordulók
Szeptember 10-én két újpesti egyházközség is
ünnepséget tartott. Felszentelésének I25. év.
forduióját köszontötte a Szent Isnán téren ta-
lálható Egek Királiméja tőp|ébánia templom.
Ugyanezen a napon tartotta avatásának L20.
ér,{ordulóját a Berzevtczy utcai zsinagóga kö.
zössége.

orgonaszentelés
Unnepi szentrnise keretében, szeptember 24.
én, dr. Erdő Péter bíboros, Mag1arország prí-
mása, esztergom-budapesti érsek szentelte fel
az Ujpest Kerwárosi Szent Iswán Plébánia
templom közadakozásából épült oryonáját, Az
183ó sípot tarta|maző hangszert * Baróti Iswán
tewei aLapján _ Végh Antal orgonaépítő mű-
vészkészítette.

Középiskolák vetélkedői e
Az Ujpesti Pedagógiai SzoIgá|tatő Központ és a
Bródy Imre Gimnázjum szewezésében újpesti
kozépiskolák csapatai mérték össze tudásukat
okóber Í8_án az Ujpesti Gyermek- és Ifúsági
Házban. Az I956-os forradalom öwenedik év-
fordulója alkalmából meglendezett versenyt a
Könyr,'es Kálmán Gimnázium csapata nyerte'
második lett a Károlyi Iswán 12 Evfolyamos
Gimnázium, harmadikhelyezést ért el a Csoko-
nai Vtéz Mihály 1 2 Evfolyamos Gimnázium.

Jubiláló turisták
Alapításának kilencvenedik ér,{ordu|óját iinne-
pelte november 25-én az lJjpesti Természet-
barát és Turista Eg1'esület tetmészegáró, tilrá7
ző, sí-, hegymásző, bar|angásző, vízitilra-szak-
osztá:|ya és a természetkedvelót baráti kóre. Az
egyesület alakulása őta, megszakítás nélktil,
tagdíjtámogatásból működő civil szervezet.

Decemberi számunkban az I.,3., 4,, 5,' 6' ' 20.,
27.' 28'.29. és 31. oldalon látható fotókat dr. Paulus
Alajos készítette és bocsátotta rendelkezésiinkre. A 7.,
10. olda]on látható kép az Ujpesti Helytörténeti Gyiíjte-
mény tula,idona.

Helytörténeti bírek


