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A]lok a hajdani JőzseÍ és At-
tila utcák sarkán. (Az egyiket
már a J őzsef Attilára bővítet-
te a kegyelet, viszont a má-

sikból nem lett, még a szimmetria kedvéért
sem, Attila !őzse|.-Al1ok, és megpróbálom
elképzelni, milyen lehetett itt a viIág száz év
előtt. Nlok egy hagyományos iskolaépület,
egy iroda (tííz esetén kulcs itt meg itt) és két
félpanel-féllakótelepi bérház négyszögé-
ben, állok a repedezert betonúttesten' jobb-
ra ellátok a Dunáig (nem olyan nagy dolog
ez, nincs olyan messze), balra a szenhatá-
rom szííkíti ponttá azutca egyenesét, állok,
egy csöndes, idillikus nyári délutánon, tá_
voli kutyaugatás, motorbőgés és edénycsö-
römpölés tompuló zajában, állok, aztánle-

hunyom a szemem' és hirtelen eltíínik be-
lőlem a jelen, eltűnnek a kopott klinger-
tégLák, a portálok, az aprő erkélyek, eltíínik
minilen és egy földszintes sarokházat látok
csak magam előtt. Terebélyes, lusta, méltó-
ságteIjes ház ez, olyasféle, melyeket mamár
csak alföldi mezővárosok központjában lel-
hetni föl. De ezmég azoknál is méltóságo-
sabb, mivelhogy hosszú, elegáns ablakaihoz
még díszes bejárat is társul: oszlopos, riza-
litos. Jár is neki ez a sok szépség, hisz nem
akármilyen épület ez, hanem az ország Leg-
nagyobb kőzségének háza.

Igaz, már csak egy pillanatig. Aztán
a községbőI vfuos Iesz, a községhő,ző,bő|
meg iskola, végül már csak egy hilönös
emlék. l Jolnai András



Száz éve történt...
Az Ujpesn,Kőzlöny I9o7. első negyedévi

cikkeiből idézünk

,,A' >>Háztartás<< fogyasztási
szövetkezet m. év decz.30-án
este 6 írakor Ujpesten a
''Kath. Legényegylet.. dísz-
termében felolvasást tartott'

amelyen gróf Károlyi Lász|ó, gróf Kírolyi
Mihály és gróf Apponyi Gyula is megjelentek.
A terem zsufolásig megtelt közönséggel, leg-
na gyobbrés zt a szöv etkezet tagsaival, akikhez
gróf Károlyi Mihály, a szóvetkezet igazgatója
nehány ndvőz|ő és buzditó szót intézett',,
(anuár ó.)

,,Ivánka Pál díszpolgársága... A járás
legnagyobb községe, Ujpest lvánkát, ki ''ha-
zánk a|kotmányának megvédésében tiine-
ményszeríi magatartásával minden mag.yar
ember szeretetét, há|áját s elismerését.. érde-
melte, szintén díszpo|gárává váIasztona. Az
e|őbb idézett sorokkal a díszes oklevél elké-
szült s szombaton Ujpest község képviselő tes-
tiilete kozgyűlést tartott' melyen e|batározták,
hogy e héten dr. Ugró Gyula bírő vezetése
alatt, nagy ki.ildöttség megy fel Ivánka Pil ró-
szolgabíróhoz, hogy impozánsan nyujtsa át
neki Ujpest díszpo|gári ok]evelét.'' (január 6.)

,,Az t886.: 22.t.cz, 151.$-a így szó|
végbekezdésében: ''}Ia be van bizonyiwa
minda4 ami a fentebbiek szerint bebizonyi-
tandó, az áta|a|<rilás nem tagadtathatik... A
törvény ezen rendelkezéseivel szemben nincs
joga a belügyi kormánynak megtagadni vagy
akár felfiiggeszteni Ujpest községnek azonké-
rését, hogy rendezett tanácsu várossá kíván
Ienni [...] Azon feltevés, hogy tervbe van véve,
miszerint Ujpest közigazgatásilag bekapcsol-
tatik a fővátosba, egyá|ta|án nem ftiggesztheti
Íe| az átala|allást [...] Yary, tekintet nélktil a
fővárosi törvény rcvtziőjára megindittatja ké-
sedelem nélkÍil a beltlgyminiszter úr a szüksé-
ges eljárásokatarcanézve, hogy Ujpest bekap-
csoltassék a fő- és székesvárosba, vagy pedig
minden habozás nélhil meg kell adnia hoz-
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zájáralásátahhoz' hogy Ujpest adófizető lakó-
sai többségének kivánságához képest és a tör-
vény rendeletének megfelelőleg: Ujpest köz-
sége rendezett tanácsu várossá legyen.'' (ja-
nuár 27.)

,,A villamos megá||őknál a tisztelt vil-
lamos társaság éppen ug.y nem gondol reá
semmit, hogy a kocsikhoz vezető utat sár és
wz idején rendszeresen megtisztitsa és mehet
a villamos uton bokáig érő sárban és vizben,
midőn fe|száIl a villamosba és amidőn kiszáll
onnan. Azonkivül ácsoroghat sárban, esőben,
hóban és szélben a Íe|száI|őkná|, mert még a
főállomásoknál sem érdemesiti a tisztelt vil-
lamos vasúti társaság az utasokat (akik fenn-
tart1ák a villamos vasúti kozlekedést és igy ta-
lán érdemesek is volnának egy kis figyelemre)
arra, hogy várótermeket épithetne részükre
[...] ideje volna tehát, ha ugy a közönség mint
az e|ó|jfuóság reászánná magát végre és tenne
valamit a jobb közlekedés megteremtése érde-
kében' Mert ilyen kozlekedési állapotok mel-
lett nem hogy szaporodnék Ujpest lakossága,
hanem még azokis megszöknek idestova, akik
ide jönek.'' (március 17.)

,'N{ozogjunkl t...] hogyha Ujpest kö-
zönsége teljes erővel sikra száli kérelmének
teljesitése érdekében: gr. Andrássy Gyrrla bel-
üg'yminiszter be|áwán, hogy az iógy e|odázása
által nemcsak Ujpest községi érdekeit sérti, de
összeütközésben jön magáva| a törvény ren-
delkezéseivel is: egy perczig sem fog tovább
késlekedni és meghozza haladéktalanul rende-
letét, mellye| hozzájáraI a vármegye köztör-
vényhatósá gának ama határozatához, me|y
kimondja, hogy Ujpest nagykőzségs szerveze-
te rendezett tanácsu szeÍvezefté alakitandó át
[.'.] Ha erélyesen megkopogtatjuk a felsőbb
hatalmaknak ajta)ait, nincs kétsé g benne, ho gy
jogos kérelmiinknek mielőbb éwény.t fognak
szerezni.,, (március 3 1.)

(osszeóllította: Szöltősy Marianne)
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Rotró ANNemlÁrue

M ű,jpesti városháza története*

1900. november 5-én. Úi-
pesten ünnepélyes keretek kö-
zött átadták a községháza épü-
letét. A várossá nyilvánításig
még hét esztendőt kellett vár-

ni, de az épület kÍilső és belső megjelenése
már a századfotdulón megelő|egezte a dina-
mikusan tej|ődő és egyre jelentősebb település
városi rangsát.

Az 1840-es évektől a település e|ső vá-
las zto tt bfu ái magánbázakb an, s a j át lakásúb an
tartották üléseiket. Az eÍső községháza 1845-
ben közadakozásból épült fel a Palotai ország-
úton, a mai Árpád ttit. szám helyén . Az épít-
kezéshez a foldbirtokos gróf Kfuo|yt Iswán
kétszáz pengő forint aiándékka|, valamint
jelentős mennyiségíí égetett tégIáva| já,ru|t
hozzá. A teljes építési koltség ezerhewenkét
forintot tett ki. A tobb teremből álló földszin-
tes épület húsz éven keresztiil szo|gá|taakoz-
ség képviselőtestületét, ám az ugyancsak hely-
ben működő iskola fokozatosan Ljszotította az
elöljáróságot. 18ó5-ben szüIetett meg a dön-
tés arról, hogy a képviselők e|ha,gy1ák a régs
községházát. Rosenzweig Heléna aJózsef (ma:
Jőzsef Attila) és Attila utca sarkán á||ő házát
négyezer forintos áron eladásrakiná|ta az ön.
kormányzatnak, amely részletfrzetés mellett
megvásárolta az ÁgatJant. IJgyancsak elfo-

gadták Rosenberg Jakab fe|aján|ását, ala a
szomszédos telket ingyen átadta a községnek.
A testiilet hamarosan a kibővített és átalakított
épületben folytatta munkáját. I874-ig szíik
anyag viszonyok között, rendben üléseztek a
képviselők. A, 

"W 
ér,'vel korábbanmegvá|asz-

tott elöljárőság a lakosság egy csoportjának
szemében nem volt népszer(l, és a közbizton-
ságot szolgá|ó közsé$ személyzet folyamato-
san gyengekezűnek mutatkozott a helyi ran-
dalíroző|<kal szemben' 1874 tavaszán a zavar-
gások a kőzségháza Íe|gyíjtásáig vezettek' A
tömeg előbb a bfuőházát, majd aközségházát
ostromolta. A hivatali épületet feldúlták, majd
az ott talált berendezési tfugyakbő| mág|yát
raktak; az értékeket elrabolták. A' kózségháza
I874. március 9-én a lángok martaléka lett. Az
újpesti zendülésnek több halálos á|dozata és
sebesültje is volt.

A' útzv ész vtár' ^z elölj árósá g átrnenetei
ideig öt kiilonböző épületben bérelt helyisé-
geket, majd azirodákat,,a Reich-féle'' Fő ut-
cai épületbe (a mai Arpád űt29, száma|á)kö|-
töztették. A felújítással egy időben, a képvise-
Iők egy részét már az épület jövője fog|a|koz-
tatta. Többen is javasolták, hogy az eg5,kori
közsé gházát alakíts ák át tanítói lakásokká ; ha -

tározatazonbannem született e kérdésben. Az
e|ö|jfuőság bizottságot állított fel a károk fel-
mérésére és a tatatozási költségek összesítésé-
re. E bizottság felhatalmazást kapott arra is,
hogy tudakoződjon az ű) községház számfua
megfelelő, bérelhető házrő| vagy megvásárol-
ható telekrő|, 1874. október 1-jén elkészült a
ó3zvész után felújított épiilet, s ezt követő ne-
gyed században továbbra is a lózsef és Attila
utca sarkán á||ó házban üléseztek a képviselők.

A lakosság gyarapodásáva|, az ipar és a
kereskedelem ugrásszerű Íej|ődésevel párhu-
zamosafl, Ujpesten folyamatosan nőtt a hiva.
talos ügyek száma. Az épület átrneneti bőwté-
seként 1890-ben a jegyző|akást, majd három
éwel később a tanácstermet is hivatali helyisé-
gekké alakították át. A képviselőtestület ezt
követően két egymás utáni ülésen is kísérletetKétnyehű képulap az épiilő községhózóről
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tett. az új községház építésének napirendre
ú3zéséte, de határozatképtelenség miatt végül
csak harmadszorta,1895. januát 28-án szüle-
tett a témában határozat. ̂  kérdés tanulmá-
nyozására előzetesen bizottságot hoztak létre,
amely munkája összefoglalásaként három le-
hetőséget tárt a testtilet elé. Elsőként a meg-
lévő községház áta|aktását mérlegelték, ám
atra a következtetésre jutottak, hogy az épiüile-
tet emeletráépítéssel vagy toldaléképület eme-
lésével tovább bővíteni nem lehet. A második
lehetőség a használatban |évő községház |e-
bontása után, ugyanott egy új középület eme.
lése volt. A bizottság e mellett tette le a vok-
sot. Végül harmadik variációként felvetették
egy a modern igényeknek, a Íej|ődésnek meg-
felelő közsé gháza felépítését a kőzsé g tulaj do-
nában lévő Iswán téren. Hozzáfiilzték azon-
ban, hogy ez utóbbi javaslat a piactér terüle-
tének csökkenése miatt nem céIszeríi, egyúttal
hangot adtak aggodalmuknak is, amely szerint
a terv elfogadása esetén ,,a volt földesúr'' (gróf
Károlyi Sándor) a kérdéses területet esedeg
fölvásárolná.

A képviselőtestiilet végril - a bizottság
javaslata ellenére _ azIswántéri helyszín mel-
lett döntött. Zsoldos Ján os közigazgatási j e gy-
zőneksikerült meggyőznie az el|entábort. Ki-
f9jtette, hogy a régi községház lebontásáva|
Ujpest vag'yonvesztést Szenvedne, mert a
mintegy tizenöt-húszezer Íointot érő épület
más célokra még megfe|e|, EzzeI szemben az
Iswán tér - Ujpest legnagyobb tere _ akiczség
középpontjában fekszik, a közlekedés góc-
pontja' és az ott. elhelyezkedő piac számára
nem okoz megoldhatatlan problémát, ha terü-
|ete az építkezés miatt lecsökken, A' jegyzőb-
fejtette, hory az űj községháza földszinti he-
lyiségeit vendéglátóipari célokra bérbe kíván-
jákadna így a\gyéteiekből rövid időn belül
megtérül az építkezés, sőt a község számára itj
jövedelmi forrás keletkezik. Mindez ktinnyit
az újpesti adőfrzetőkterhein. A komoly érvek-
kel a|átámasztott felszólalás után szavazásra
került a Sor' amel}nek során a negyven tagú
képviselőtesttiletből: tizennyolcan igennel, ti-
zennyolcan nemmel voksoltak, míg négyen
tartőzkodtak. Végül az einök é|t szavazad jo.
gánal, és az ő igen szavazatáva| megszületett a
hatátozat, amely szerint ,,LzIswán téren _ a
jelenlegi mázsaházzal szemben _ kétemeletes

Tanuhnánv

község ház épínessék''. (Pest vármegye tör.
vényhatósága 1895. júliusában a döntést hely-
ben hagyta.) A telek trrlajdonjog ának isztázá-
sa érdekében Károlyi Sándor gróf nyilatkoza-
tot adott ki, hogy a Szent Iswán tér nrlajdon-
jogfuó| lemond, és annak a község nevére való
b ej e gy zés éhez hozzájáru|.

Az 1895. janlár 28-án elfoga-
dott testiile a határ o zat csupán
az eIső lépés volt a helyható-
sági munka körülményeinek
rendezésére. A lakosság meg-

győzése érdekében egy, a nagyközség vezetó-
ségéhez kóze|áIő hírlap _ közel két éwel a
döntés megszületése után _ a korabeli ügyin-
tézési vtszonyok tartha tat|anságát, a tiszwise -
lők rendkívül rossz munkahelyi körtilményeit,
és az igy{elek kiszolgá|tatottságát ecsetelte,
valamint sürgette az építkezés mielőbbi meg-
indítását.

1898-ban felgyorsulnak az események,
és heves támadásba lendül a korabeli ellenzéki
sajtó. Mártonfrl Imre |apja az Iswán tér be-
építését a zo|d környezet elleni támadásnak ál-
lította be, amely az (ljság szerint sokkal na-
gyobb anyagi kátt okoz, mint amennyit a he*
lyiségek bérbeadásábő| származó jövedelem
hozhat. A testiilet egy kisebb csoportja, aköz-
ségháznakazlswán téren való felépítése ellen
1898' március l-jén ugyancsak akciót indított.
KfupáthyJőzsef és IllekVince képviselők ösz-
szehívták az egyháztanács elnökeit, és mintegy
húsz képviselő jelenlétében megvitatták a te-
endőket. Alláspontjuk nem kapott nagyobb
nyilvánosságot.

Az ellenzéki sajtó és számos képviselő
sorozatos támadásai ellenére, a kérdés ewszer
s mindenkorra eldőlt: azűjkózségháza azlst-
ván téren épül fel. A döntéstő| az a|apkő |eté-
teléig újabb évek teltek el, a községháza [e|-
építését egy helyi lap olyan tengeri kjgyőhoz
hasonlította, amely,,néha-néha feltiti fejét,
hogy aztán ismét eltíínjék". A testtilet újabb
két esztendeig várt a tewpáIyázat kiírásával. A
feltételek szerint az e|ső díj értékét négyszáz
forintban hatfuozták meg' a beadási hatándő
huszonnyolc nap volt' Ez a|att' az idő alatt
nyo|c njzot kellett elkészíteni: a négy utcai
homlokzatot, az e|ső és a második emelet
a|aptajzát, egy hosszmetszetet és egy haránt
metszetet. Az építés költségeit száznyo|cvan-
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ezer forintban szabták meg. A tervpá|yázatk't-
írásakor az e|Ienzé|<t sajtő űjra támadott. Bí-
r6|ták a szokatlanul rövid határidőt, az ala-
csony pá|yadíjat, és mindezeket értékelve pa-
namázássa| vádo|ták me g a döntéshozókat.

Alaptalan volt a lap rágalma-
zása, mert számos építész vá|-
|a|ta a kemény feltételeket. A
pá|yázatot a Mérnök- és Épí-
tészegyesület tagjaiból á||ó

zsíiti bír á|ta el. A pályab ír óság tagsarLt _ Zlg|er
Győző, Gerster Kálmán és Schaditsch Lajos
építészeket - 1898. április 25-énváIasztonák
meg. A szíihe szabott hatíidő e|Ienére, azűj-
pesti községháza ter*pá|yázatára öt terv érke-
Zett. ̂ Magyar Mérnök ésEpítész Egyesület
szakemberei 1898 májusában valamennyi pá-
lyaművet alapos elemzés után véleményeztek.
A' bíráIő bizottság a Program szerint je|igéj(|
pá|yamíivet |azárta a pá|yázatb6|, mert az a
meghirdete tt hatáidő |ejárta után érkezett. A
Ta|án jeligét viselő pályaterv a|aprajzi elkép-
zelése nem nyerte eI a zsíiri tetszését. Sem a
hivatalos helyiségek elhelyezése' cSopor-
tosítása, Sem a homlokzat látván1terve nem
aratott sikert. Az Utolsó perc jeligével beadott
munka fő hibájaként a túlságosan nagy elő-
házat és köZlekedő folyosókat rótták fel' vala-
mint kifogásolták a pincében és a földszinten
elhelyeze tt vendé gl ő me gv:'|á gqtását. Az építő -

míivészet szabá|yainak azonban alapvetően
megfelelő terwajzot- amelyet mint utóbb ki-
deriilt Sándy Gy'ula míiépítész készített _
négyszíz korona pá|yadíjban részesítették.
Ugyanekkora osszegge| díjazták a Vörös gyű-
fii jeligéjíi művet (Tamás JőzseÍ és Jónás Dá-
vid munkáját), ame|yet ugyancsak több kÍiti-
kai észrevétel ért. Hiányolták az épi|etmonu-
mentalitását, és az eredeti megoldások ellené-
re Sem tartották megfelelőnek ahhoz, hogy az
épület kózségházaként működjön.

L pá|yázatot, illewe az idő közben
nyo|cszázkoronára emelt első díjat azÉvszá.
zados múlt után jeligével ellátott munka nyer-
te. Alkotói: Böhm Éenrik és Hegedűs Á''.i'',
a korszak ismert építészei.

1898 tavaszán va|amennyi helyi lap
méltatta a kazségháza győztes tervét. A sajtó
számos információt közölt a pá|yamííbő|.
Ezekbő| tudható, hory az elképzelés szeintaz
épület földszintjének baloldalára tágas kávé-

házatésvendéglőt teweztek, amelyekhez a tér
fe|őI avendéglős lakása csatlakozott . Lz István
út felé és az épület jobb oldalán összesen ti-
zenery üzlethelyiséget nyitottak. A piactér fe-
lől széles kapubehajtő vezeteft az udvarba,
ahol a óLzőrség1 istálló és szertár kapott he-
|yet. Az első emeletet a hivatali helyiségek
foglalták el, itt a tanácsterem, az anyakörymi, a
törvénÉírói és az adóhivatal. A második eme-
leti dísztermet úgy alakították ki, hogy azkon-
certek és bálok meltaÍtásáta is aikalmas le-
gyen. Az emelet többi részén a jövőben hiva-
tali helyiségekké alakíth atő bér|akások kaptak
helyet.

A' nag5rközönség 1898 decemberében
kőzszemIén tekinthette meg az újpesti köz-
ségháza díjnyertes építési tervét, amelyet az
egykori telekkonyvi betétszerkesztési hivatal-
ban állítottak ki.

A 19. század utolsó tavaszán elkez-
dődött az építkezés. A talajpróbák iól sikerül-
tek, az ásatás kedvező eredménnyel járt, mert
az eg5rméteres homokr éteg a|att' nagy'v'asta g-
ságű agyagmentes kavicsrétegre akadtak. A
kedvező hír hallatán felgyorsultak az esemé-
nyek' hiszen a községi e|ö|jfu6ság végre kiírta
a pá|yázatot az építés kivitelezéséhez sztiksé-
ges munkálatokra. A községháza építéséve|
foglalkozó bizottság március 21-i ülésén meg-
á||apította az átlejtés feltételeit. Lz aján|atok
beadására mindössze három hét határidőt
szabtak. A feltételek közt figyelemre méltó,
hogy a bizo*ság Wolfirer Tivadar országg5í3'-
l é si képvi s eIő indíw ány fu a, e g5rhangőla g elha -

tározta, hogy a munkálatolrra beérkező ajánla-
toknáI azokat a v á'|Ia|ko zőkat rés ze sítik előny-
ben, akik újpesti munlcásokat fo glalkoztatnak.

A bizottság az űj községháza
építési és berendezési költsé-
geire összes en kétszázezer fo-
rintot irányzon. eIő: az éplj-
Ietre száznvo|qanezer forin-

tot terveztek. A képvise|ők egyíttal e|őterjesz-
tést intéztek az a|ispánhoz, hogy a döntések
felgyorsítása érdekében, kér1en a legközelebbi
me gy eg5ű|éstől felhata|mazást a községházá-
val kapcsolatos képviselőtesttileti határozat j6-
váhagyására.

A kivitelezői pá|yázatra végtil hatvanöt
ajánlat étkezett., a munkálatok egyes részletei-
re a szakiparosok ktilön-kiilon is jelentkeztek.
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Számos vidéki iparos mellett, tizenhárom bu-
dap e s ti és hét új p esti v á||a|koző v ett. t észt a pá-
Iyázatokon. Az építészeti szakbizottság á|ta|
l e gelőnyös eb b aj ánlatn ak íté|t pá|y ázat S hrei-
ber Gyula újpesti fakereskedő és építési vá||al-
kozónevéhez|tiződött,akivá||a|tavalameny-
nyi munka e|végzését. A községház-építő bi-
zottság határozata ellen Csepreghy Pál kép-
viselő fellebbezést nÉjtott be az a|íspánhoz.
Harminc napon belül megérkezett a váIasz,
amely jíváhagyta az építőbizottsági határoza-
tokat és a nyertes vá||a|kozóval kotott szerző-
dést' Csepreghy Pál ismét fellebbezést nyúj-
tott be' amelyet azonban a képviselő-testiilet
birtokon kivül helyezett.

A kiviteli pá|yázat |ezárását követően
alig egyhónappal: 1899. május |3-ánmegkez-
dódött az építkezés. Két héttel később ew ílj-
pesti papírkereskedő ót Wajcírétt postai leve-
lező|apothozott forgalomba az épi|ettő|. E;z-
ze| egy időben Schreiber Gyula aközségköz-
pénztfuába befizette a szeruődésben kikotött
tiz száza|ékos óvadékot, majd az épí{ó bizott-
ság ülésén bemutatta az építéshez felhasználni
kívánt anyagok mintáit. A' tég|afajtákból há-
romnegyed részben Drasche-féle kőbányait,
negyed részben sol)'mári Lőwy-félét alkalma-
zott. A tetőzet cserepezésére Apatini közönsé-
ges, illewe Zso|nay mázas cserepet vá|asztott;
a kiilső díszítésre szárazra sajtolt, kőbányai
téglát, valamint garasztt, váci, sóslrúti és süttői
követ. Mindezek mellett piszkei vörös már-
vány és garczifehér máwány mintákat, a bur-
kolásra pedig keÍamit lemezeket mutatott be a
szakembereknek' A bizottság a teljes készletet
lepecsételte és az összes ügyirattal, valamint a
szerződéssel együtt a megyei törvényhatóság
elé terjesztette, amely a június 14-dikén tar-
tott közg'ríilésen j óváh agyta a döntést.

Schreiber Gyula épületfa-kereskedő -
mivel megfelelő szakképzettséggel nem ren-
delkezett _ az e|őírásoknak megfelelóen, szak-
emberre bizta az építőmesteri teendőket. A
munkálatok fuányítását Dániel Györgyre ru-
házta át. A műszaki ellenőrzéssel Hegedíís és
Böhm tewező műépítészeket, a hivatalos elle-
nőrzéssel Hoffer Miksa közsési mérnököt bíz-
ták meg.

1899. irilius 1-én Hoffer mérnök cölö-
pökkel megjelölte az épúet helyét, és három
nappal később, a vá||a|koző által megtörtént
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az e|ső kapavágás. Július végére e|készi|t az
alap, amelyrek tényét Ykág Andor h.lrá|5n Íő-
mérnök jegyzőkönyvben rögzítette, majd
megadta az engedé|y a Ía|azat berakására. A
fa|építéshez haszná|t cement-hab arcsot a Ma-
gyar Királyi Múegyetem Kémlelő osztá|ya e|-
lenőrizte.

Augusztus elején elkészültek a pincefa-
lak' és a Walser gyár megkezdte az épülethez
s ziila é ges vass zerkeze t szál|ítását. október 7 -
én kertilt s or a közs é gh áza b o|<t éaiinnepélyé -
re. November közepéÍL a tetőzeten elhelyez-
ték az új községház totnyát. Az épÍtkezési
munkálatoka t ezűna| Kemény Kálmán várme-
gyei Íőjegyző és Alcy vármegyei főszárrwevő
tekintette meg.

Már javában folytak az épí-
tési munkálatok, amikor a
vátmegye alispánja tudatta,
hogy Ujpesten felállítják a

korábban Pestre vag.lr Yácra kellett ltaznia avagy Yácra kellett ltaznia a
peres ügyek intézésekor. Hamarosan meg-
született a döntés, hogy a Királyi Járásbít6sá-
got az új községházán he|yezik el. A járás-
bítóságÍe|á||ításáhozazonbanszámosfeltétel-
nek kellett megfelelni. Az egytk legfontosabb
kérdés a börtön elhelyezése volt. A közs égbáz-
építő bizottság 1900. április 9-én tartott ülé-
sén elhatáro zta, hogy a járásbÍrősági börtönö.
ket az (lj községházában rendezi be, és ennek
kidolgozásáru ew albizottságot hozott létre. A
szakemberekből álló csoport az eredetileg
népkonyhának tervezett helyisé g áta|akítását
javasolta. Döntésiiket azza| indokolták' hogy
az átépítési koltség ily módon nem haladja
meg a nyolcezer koronát, míg a kazségházán
kÍvül építendő járásbírósági börtön mintegy
öwen-hawanezet koronába kerülne. A börtön
|<ta|a|atásával még nemzáru|tle az utólag mó-
dosított épületegységek sora. A' községház.
építő bizottság e|őző év novembe t 3 0 - án hatá-
tozatba foglalta a tíizo|tő-őrtorony építését. A
na8}terem tetőzete fölött építendő toronyban
|<wánták kialakítani a szo|gá|atban |évő őr.
szem szobáját, mig az éjje|i őrség helyiségét, a
szeftárr^| és az istáLlőval együtt az udvarban
ielölték ki.

Alig négy hónappal az épiilet átadása
előtt, ismét az újpesti képviselőtesttilet elé ke-
rii]t a vátosháza ügye. onál|ő ndíwányában
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dr. Sugár Bódog képviselő azt javasolta, hogy
a tervezett vendéglő éskávéház helyett, a fold-
szinti helyiségekben helyesebb lenne üzlethe-
lyiségeket n)níd. Az indíwányt elsősorban
Mády Lajos református lelkész és Illek Vince
plébános képviselő urak támogatták, akik sze-
rint a kávéház és a vendéglő azíjközségház
közelében fekvő templomokban zavarná azis-
tentis ztel eteket. Zs ol do s J áno s j e gy ző v áIaszá-
ban hangsúIyozta, hogy a vendéglátóipari he-
lyis é gek e gy ar ánt s zo|gá|ják a közs zülis é gle tek
kielégítését és a községh áz jöv edelmezőségét.
A községház építése iigyében kiktildött bizott-
ság komolyan véve az aggá|yokat, számításo-
katvégzett és megállapítofta, hogy míg a ven-
déglő és kávéház e|őkányzott évi bérösszege
hatezet korona, addig a tiz iz|ethelyiség
(amelyek utólagos kialakítása mintegy négy-
ezer koronát igényelne), összesen csupán
nég5rezet koronát jövedelmezne. A képviselők
végiil négy héttel elhalasztották a döntést,
egyben felhatalmaztak egy albizottságot, hogy
ez idő alatt kísérelje meg megfelelő haszonnal
bérbe adni a tíz üzlethelyiséget. A határidő le-
telte után, az aIbizottság jelentésben számolt
be arról, hogy az üzlethelyiségek meghirdeté-
se nem járt sikerrel. Ezt követően a képviselők
névszerinti szavazássa| döntöttek arról' hogy a
kőzségháza földszinti helyiségeit _ az ercdei
terveknek megfelelően _kávéház, illewe ven-
dég|ő céLjára a|al<ttják ki. Az e|ö|járőság vé|e-
ményét a közigazgatási jegyző fogalmazta
meg' Szavai szerint egy tisztességes vendéglő
és kávéház semmiféle vallási kegyeletet nem
sérthet. Az épület templomoktől|évő távolsá-
ga elegendő a|thoz, hogy a hivatal megadja az
italmérési engedélyt. A képviselők egy cso-
porgát nem n}'ugtatta meg e döntés, ezétt a
katolikus egyháztanács Csepreghy Pál képvi-
selő indíwányára fellebbezést intézett a bel-
ü g1.rninis zt ethez. A' j ár ásbír ós á g rövi d es en el -

utasította a fellebbezést.
Lz építkezés a befejezéséhez
közeledett. A községhá zi v en-
déglő több érdeklődőt is von-
zon., bér|ő azonban eleinte
nem akadt. Ennek ellenére a

kózségház-épitő bizottság úgy határozott,
hogy az új vendéglő helyiségeit berendezi, a
Ía|akat faburkolattal, fels ő p árkány zanal, a te -

tőt r ozetáId<al burkol j a. A bizo tts á g u gyaneb -

8 l}''ffi"ö''.e3j

ben az időben elfogadta a Heidelberg cég asz-
faltburkolatra vonatkoző aján|atát, és a csil-
lárok gyártásáva| az Egger cégetbíztákmeg.

Lz építkezés továbbra sem mentesült a
botrányoktő|. Atewezőket - Böhm Henriket
és Hegedűs Armint -, valamint Schreiber
Gyrrla kivitelezőt azza| v6dolták, hogy a köz-
ségháza homlokzatán elhelyezett címerekről
lehagyák a szerlt koronát, és helyette ))a ma-
gyar címert meghamisítva'' egy kutyafejen
n}'ugvó hercegi koronát helyeztek a címer fö-
1é. A címerekről - heraldikai éskózjogi szem-
pontból - dr. Toldy LászIő, a székesfőváros
fő|ev éItár noka a dott írás o s véleményt, amely-
ben kifejtette, hogy a tervezők nem ismerik
e|éggé a heraldika törvényeit, amely nem en-
gedi meg a címer ilyen módon történő alkal-
mazását. A szakértői vélemény nyomán a köz-
ségház-épí(ó bizottság 1900. augusztus 9-én
határozatában kimondta, hogy a homlokzati
címerpajzsoLcő| az orczág címere, a kutyafe-
jekkel együtt eltávolítandó, s a címerpajzsokat
üresen kell hagyni.

Alig egy esztendővel az épit-
kezés megke zdését követően,
1900 nyarán, a kivitelező je-

lentette, hogy kész az épi|et
átadására. Az e|ö|járőság min-

dent megtett az épület ktilső és belső csinosí-
tásáétt. A község veze(ói kapcsolataik révén
igyekeztek minél kedvezőbb áron megszerez-
ni a hivatal nélktilözhetetlen berendezési tár-
gyait. A f.óhom|okzatra egy őriási őtaszerkezet
kertilt volna - a helyét később kiilönleges
dísszel pótolták - Zsoldos János kőzigazgatási
jegyző azonban az utolsó pillanatban bejelen-
tette, hogy a székesfőváros régi városházának
toronyőráját az űj kőzségháza számára nerr.
tudta megvásárolni, mert a Íőváros végül nem
adta el. Wolfner Tivadar országgyíIési képvi-
selőnek azonban sikerült a budapesti kereske-
delmi és iparkama ra vezetőségét rábirnia arra,
hogy a kamara tanácstermének jó állapotban
Lévő tö|g5,fa bútorait Ujpest községnek nagy
kedvezménnyel eladja. Aberendezés egy elnö-
ki emelvénÉő|, e|őadői asztalbóI, nyolcvan-
négy székből és huszonöt padból á||t. Az e|e-
gáns bútorzat|ilrvá|ő hatást mutatott aBarcza
Laj os s zobr ász á|ta| díszített tanács teremb en.

A hivatal irodáinak és helyiségeinek be-
bűto,r ozásáta és felszerelésére a község elölj á-
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tósága pá|yázatot hirdetett. Kozzétették a be-
rendezési darabok jegyzékét és az iparosok
számára igen szigorú feltételeket szabtak. lv
írásbeli zfut a)án|atokat a megajánlott ár sze-
rinti öt száza|ékbánatpénzzel együtr 1900: jú-
nius hó zl-ig Újpesf kozség éia|ia,a'agana|
kellett letenni. Mindössze négy hét állt a mes-
terek rendelkezésére ahhoz, hogy a bútorokat
elkészítsék. Az aján|atokról szeptember dere-
kán hozott határozatot a kózségház-építő bi-
zottsá'g, Az e|bírá|ásánál elsősorban az áraján-
latokat izsgá|ták, és a kiilföldiekkel szemben
előnyben részesítették a hazai műhelyeket. Az
egyenlő énékű aján|atok esetében az újpesti
iparosok előnyt é|veztek. A döntés értelmében
a bútor- és irodaberendezés munkálatait Ba-
jusz Bálint és társai rijpesti, valamint Machun-
ka Imre budapesti vá|Ialkozők között osztot-
ták meg; a vendéglő berendezését ugyancsak a
Machunka cég nyerte el. A hajlított bútorok
száIIításáv a| Diamant Ignácz új p esti kereske -
dőt bízták meg. A vasbútorok tekintetében
Buchwald Sándor budapesti gyáros aján|ata
volt a legolcsóbb, de mert nem ígért |azfu6|ag
hazaigyártrtányt',aszá|Iítássa|SchottolaErnő
budapesti cégét választották. A címtáblákat
Maitz Elek újpesti címerfestő, az őrákat
Deutsch Zsigmond', illewe a Nasser teswérek
száI|ították. A mos ókonyh a Íe|szer elés ét,,há-
zi|ag,,, újpesti iparosoltól rendelték meg.
Ugyanekkor bejelentették, hogy az istá||őbe-
rendezése már elkészü|t és négyszáz koronával
kevesebbe került az e|őirányzotmál. Aházite-
IeÍonbá|őzat és a villamos csengőrendszer ki-
építésére három ajánlat érkezett., ezek közül -
le golcsóbb, ezerkétszáz koronás aján|atáva| _
Schreiber Gyulát hirdették ki nyertesként, aki
egy év garunciát is ígért. Avízvezeték kialakí-
tásáta, a szivattyú,, a gázmotor és a toronyban
elhelyezend ő vlztatáIy beépítésére öt aján|a-
tot nÉjtottak be; ezek közül a Bogdány és tár-
sa cég nyerte e| a megbízást, akik háromezer-
hétszáz koronáért vá'||a|ták a mrrnkáq három
évi jótállással.

A községház.építő bizottság még az
épiilet áwéte|e előtt elhatáro zb, hogy az Ítj köz-
ségház első emeleti folyosóját beüvegezteti.

Schreiber Gyula építési váI|a|koző
1900 augusztusában a község elöljáróságának
bejelentette, hogy az űj községházát időben,
és a tervek szerint felépítette. Kérte ennek
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jegyzőkönyn megá|Iapítását, és az űj kozség-
ház ideiglenes áwételét. Az ideiglenes áwétel
Zsoldos Íőjegyző, Yirág főmérnök, Hegedíís
és Böhm műépítészek, Hoffer mérnök által
1900. auguszpas 22-én megtörtént, és a jegy-
zőkijnyv szerint megállapították, hogy az épí-
tési vállalko ző a szerződési kötelezettségeinek
eleget tett. A testÍilet november 5-én, iinnepi
üléssel avafta fe| aközgylilési termet.

Feladatának megsziínésével, a lőzseÍ és
az Ltrala utca sarkán |ev,ó té$községházát,va-
lamint a mellette |évő hét öl tertiletet a nagy-
község állami iskolai célokra adta át. Ezen a
telken épült fel az Lta|a utcai elemi iskola (ma
Bródy Imre Gimnázhlm),

A községházatehjnté|yes épülete a kor-
társak számáta is sejtetni engedte a jövőt,
hogy a település hamarosan (1907-ben) elnye-
ri a városi rangot. A községházábőI|ett.város-
háza ma is eredeti Íe|adatát|átia e|. Az eklek-
tikus stílusú _ számos szecessziós jegyetis ma-
gán viselő - épület a századtorduló jelentős al-
kotása, amely immár érett a műemléki véde-
lemre. tr

-A 
lanulmány teljes szövege a centenáriumra

megjelenő Ujpest. |907:2007. A l00 éves város címíí
kötetben olvasható.
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Krnne LeJos

Az első gYilkosság Ujpesten*

A régi Ujpesten rab|ás vagy
gyilkosság bíínténye nem for.
dult elő. A még gyér lakossá-
gu községben a vallásos s dol-
gos polgárság jámbor erköl-

cse |azárta a maga köréből rr'ég a lehetőségét
is. A letelepi|ési szeruődés értelmében csupán

ióhíÍű' idegenek kaphattak telepiilési engedélyt,
akiknek szátmazási, tartőzko dási és fo glalko-
zási adatai hatóságilag helytállónak bizonyul-
tak. A szabadságharcot követő abszolutizmus
idején érthetetlen módon vá|tozás állott be.
Sokan elköltöztek, akiknek helyebe tömeg új
ember telepedett le, nagyobbára vagyonta|an,
foglalkozás nélktili, Pestről elbújdosott, kétes
&té|őt alanyok. Megkönnyítette ideözönlésü-
ket a ó0 forintos telekakció a Tavasz, Nvár.
ősz és Tél utcák határában, ^, ingo,á,iyok
(Froschviertel) körzetében. A vá|yo gbő|, vagy
agyagsárbíl dagasztott kunyhók .s ház1kők
gombamódrahá|óztákbe a Fő út (Arpád út) és
Angyalföld közötti teriiletet. Akkoriban Köz-
munka-tanácsi engedély nélhil bárki maga
építetref o|házát,beá||írráncsaIádjatagjaitvá-
|y o gkészítő, a gya ghordó, malterkeverő s e gé d -

szemé|yzetnek. A főbányatelep, ahonnan a
szorgos épitőkezek homokot, rgyagot, kavicsot
kitermeltek, a Széna tér @erenc JózseÍ, ma:
Tanoda tér) hatalmas pusztasága volt. Szóval,
mikoron Ujpest kózség rohamos' méretekbe
kezdett terjeszkedni, és a kívánatos elemekkel

sok-sok nem kívánatos, pesti sötét alak ütötte
föl bujkálásra fölötte alkalmas sátorÍáját, e|ed-
dig nem tapaszta|t bűnesetek kezdettek föl-
merülni. A bűnöző a|vt|ág tettesei az ú|döző
pesti rendőrhatőság e|őI bÍjká|ua, föltétlen
biztonságban érezték magukat Ujpesten. Itt
nem tűntek föl, mert tisztességben élve tar-
tőzkodtak mindennemií bííntényt ő|. A',,jőr a_
valő,, po|gárokról senki sem téte|ezte föl, hogy

,,keresettik lehetőségei Pesten vagynak,',
ahonnan csupán pihenni tértek haza. A kisbí-
rák, meg az a|ka|miLag erre cirká|ó,lovas pan-
dúrok Í7em z^vatták meg ,,csendes po|gári,,
ténykedési.ikben. lliszen itt nem is szolgáltat-
tak okot gyanakvásra. Egyszer azonban egy
szórnyű, gyilkosság hozta izgalomba a po|gá-
rokat! A Fő út minden épkéz|áb embere lé-
|egzet elfojwa rohant a Fő űt 5. számű háza
eIé. Ez a Perc utca és Fő út sarkán épnlrtház
Macek hentes, mészáros, egyben korcsmáros
tulajdonát képezte. A zömök, nagyerejí3' Ma-
cek nőden maradt, s élete végéig házakat
g5ríijtött. Ez volt egyetlen öröme. Szóval a föl-
izgatott nép látri kívánta a gyilkost és á|doza-
tát. Ugy történt ugyanis, hogy e|őző este egy
hajóskapitány tért be a sarokra nyíló (ma befa-
Iazott) ajtón át a korcsmába. Zárfuá,ig iszogáIt
s annyira eIázot!, ho gy Macek a lőc6r a fekette
s aludni tért. E;jfél után nyöszörgést s halál-

horgést hallon. Fölriadt s besietett az ivóba.
osszevissza szurká|tan, levágott nyakkal fet-
rengett vértócsában a hajókapitány. Már ha-
lott volt. Macekban felrémlea a gondolat'
hogy szabaduló inasa a gyilkos. A hajnalszür-
ktiletben keresésére indult alezárt házban. Rá
is akadt. Lházi vágőhíd ajtajá,ba hí.ződva |a-
pult. Hosszú, véres, disznóölő kést szoronga-
tott. Macek olyváratlanul toppant elébe, hogy
kését nem mefte ráemelni. A kapott nagy po-
fontól elájult' s elejtette kését. Macek összekö-
tözte s reggelre átadta a pandúroknak. n

*Anekdoták Ujpest múltjából, Ujpest, 1943.Árpód úti utcarészlet
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FpnrcsÁN KAIMÁN
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Fericsánok Uipesten
Egy asztalos-familia (hézagos) története, 5. tész

Szeretném bemutatri Jőzsef
dédapánk legidősebb gyerme-
kének |eszátmazottait. Ifiabb
Fericsán Jőzsef asztalosmes-
ter (Pécska, 1870. március22.

- Újpest, 1917. december 20.), Újpest, Yirág
utca 28. sz. alattj lakos, 47 évet élt. A felesége
Galambos Mária, 1945-ben halt meg. Gyer-
mekeik Vilmos, Jőzsef, Mariska, Mihály és
Lajos. A szalirnában do|goztak valamennyien
és sok sikert értek el'

Fericsán Vilmos (Qpest, 1895. február
10. _ Qpest, !959. 

".'g,''"to' 
4.) hosszú ideig

tanulta a sza|<rnát, és bekapcsolódott a faípari
szállításokba is. A 24 éves Vilmos (Virág utca
28,) t9 19. március 22 - én vette felesé g1t| Latz-
kovics Péter és PoknerJozeÍa23 éves|eányát,
Vilmát (Ujpest, 189ó. március 2. - ujp..t
[Bp.]' 1978. janlár 11.), aki a Nyár utca ó.-ban
lakott. Vilmos a megfelelő szakmai gyakorlat
megszerzése után, 1932. február IZ-énkapta
meg 142. számű iparigazo|ványát. TJgyanazon
év december 17 -én áwette özv. Fericsán
Györgyné üzemének irányttását, ame|y 1936.
július 7-től 1948. december 8-ig miíködött az
Apponyi utca 16. szám a|att. Lánya, Vilma
(Ujpest, 1920' február 10. - 2001.) 19 éves ko-
rában, 1939. április l-jén feleségül ment
Tromposch JőzseÍ és Hubenics Katalin akkor
25 éves frához, Rudolfhoz (Tatabánya, |9I4.
janaár 29. _?). Vilma sztiletésekor a Nyár utca
ló.-ban lakott a család. A 81 évet éltVilma ha-
|á|a e|őtt. a w. kerületi Dugonics utca 94.-ben
Iakott. Vilmos |eszármazoúai az USA-ban él-
nek, két fiú unokája van.

A legifi abb FericsánJózsef (ijpest, 1 89ó.
december 21. - Pfiwöröwár, 1947.), rendkiviili
munkabírású, szolid, átn szerény képességű
ember volt. Lajos teswérénél is dolgozott a
háboru előtt. Ami a többnyire bóbeszédű csalá-
dunkban belőle hiányzott, azt kedvességével és
szorga|mával igyekezett pótolni. Műhelye
1938-ban a Tél utca 21. szám alaa mííködött.

Közlemények

Fericsán Mária (Ujpest, 1900. május
2,p. _Ujpest, 1950. ) szüleiésekot a család az
osz utca 52.-ben lakott. A 17 éves Mária sr'i-
rág utca 28.) |9I9. június 28-án ment fele-
ségül PatekJános és Lillik Terézia 19 éves fiá-
hoz,Káro|yJőzseÍ (Ujpest, 1900. március tr9.
- ?), Fő utca 133. sz. a|ati lakoshoz, akinek
sógorával, Lajossal közös műhelye a Tél utca
és aMária utca sarkán állt. Gyermekiik Patek
György (pjp".t, Ig2O _ L944.) 24 évesen
meghalt. Edesanfa nehezen viselte ezt a csa-
pást, ettől kezdve visszavonultan élt.

Fericsán Mihály (Qpest, 1905. feb-
ruár 4. _ Solymár, 1982. november 23.) szü-
letésekor a csa|ád a Tavasz utca 12.-ben élt.
Mihály később az újpesti Polgári Fiúiskolába
járt,23 évesen, 1928. december 29-én,hőzas-
ságot kötött Weirich Ferenc és Metzger Er-
zsébet 19 éves |eá,nyáva|, Margittal (Appo''yo
ltca21.). @eirich Margit Irén Ujpest, |909.
november 29, _ Solynár, 1960. májas 15.;
születésekor családja a Perc utca 8.-ban la-
kott.) Mihály, Lajos teswérével közös üzemet
nyitott, majd önálló üzemet rendezett be, a
Lőrinc utca 97..ben. 1938-ban költöztek Pi-
lisvörösvárra illewe Solymárra. Sok évnyi asz-
talos munka után váltott hivatást. s a háború
végéig az egytk minisztériumban altiszt lett.
Mihálynak öt gyermeke sztiletett.-Fericsán.Lajos 

(Újpest, 1908. március
24. _Ujpest,1945. január 20.). Felesége Győ-
i Teftz sy'erpelét, 1910. febr'uár 1'0. _ Bp.,
Ujpest, 1990). Szintén az újpesti Polgári Fiú-
iskolába járt.Teréz szülei, Győri Péter és fele-
sége a Katolikus Legény Egylet gondnokai
voltak a Csokonai utcában. Az áwaszék
engedélyével a kiskoru Mihály és a teswére
Lajos önállóan íÍzhették az aszta|osipart. Uj-
pesten' 1927. oktőbet 24-én a két testvér iga-
zo\ta feddhetedenségé t és bizonyíwányaikat,
azaz - a korabeli megfogalmazás szeint _ ké-
pességeiket bemutatták. 1927. november 28-
án kéwényezték, és 1927. november 30-án
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vették át 52507. számú' iparigazoIván1.ukat,
amelyhez két munkakönyvet és két véghatá-
Íozatot csatoltak. I93 7 . 1anlár 1 8-tó1 ideigle-
nesen szüneteltemék a munkát. Ekkor Mihály
kilépett, és hilönvált. ^23 éves Lajos (rányi
D. utca 24.) Ujpesten 1931. augusztus 30-án

vette el Győri Péter és Gerzovich Teréz 2I

éves lányát Terézt (swán utca 27 .), akivel a
Nyár utca Só.-ban laktak. 1937. január 10. és

1938. április 30. között a Nádor utca l.-ben
volt önálló műhelp. E;z,ltánLajosha|áiáig, a
Té1 utca lt'/a.-ban loIyatta folyamatos ipari
tevékenységét. Az Ujpesten, 1945. májrc 30-

án kelt Ujpesti Városi Ipartestiilet iratában a
következőket olvashatjuk: ,,A fentieket iga-
zoljuk és az őmegyt )og megadását j avasoljuk.''
Felesége I946-tő| özvegyt jogon Ío|yatta a
munkát, és áthe|yezte a telepet a Katona Jó-
zsef utca II, sz. a|amházába,I95I. november
1-én államosították a faipari mííhel1t, alto| az
ózvegy t964. janaár 3-íg, nyugdíjazásáig Ía-

ipari kellékekkel kereskedett. Két gyermekiik
Lajos, Magdolna.

A Fericsánokról szóló hézagos törté-
netben igyekeztem bemutatrri egyéni és csalá-
di tanulmányaikat, munkájukat, boldogulásu-
kat és kisebb, néha nagyobb bukásaikat. Ezt

abban a reményben tettem' hogy a hozzájuk
hasonló családok, az újpestiek döntő többség
megfelelő következtetéseket tud levonni tör-
ténetiikből. Eric R. Wolf: Európa és a törté-
nelem nélkiili népek című munkájában így ír:

,,A társadalomtörténészek és a történeti szoci-
ológusokrásl|ágítottakarra,hogyazegyszeríi
emberek legalább annyira aktív részesei voltak
a történelmi folyamatoknak, mint amennyire
á|dozatai és néma tanúi.'' A Fericsánok ősei
nagy valószínűségge| földművelők lehettek,
mert a családtörténet Sem bevándorlókról,
sem szorongatott kisebbségről nem tudósít a

történelmi Mag5rarországon vagy a monarchi-
ában. A ÍeItártkrónikában munkásokat ismer-
ttink meg, akik kezükkel, fejtikkel, szívükkel
e|őá||ított faipari termékeik gyáttásábő| és
eladásából éltek. A család története éppen ezt
a kiemelkedést, ezt a tanulási fo|yamatot, ezt
az önmegvalósítást mutatja. Az egyéni elóre-
jutás, és fejlódés is csak családi keretekben va-
lósulhatott meg. Kilógni a sorból nem lehe-
teft; ez egyszer:íien tíírhetetlen volt a családon
beliil. Ebb ő| természetesen adódtak prob-
lémák és megoldások, amelyeket a következő
generáció rnár tapasztalatként hasznosított.

Néhány tanulságos tertiletet érdemes
kiemelni. Az eIső a tanulás. A korábbi generáci-
ókból többen is szerettek volna tovább tanulni.
A kudarc azt ielentette, hogy vagy be sem iutot-

fJ j  pe st r.  t  .  váro g árvas zé &e

8?8/92? szá,m.
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takaz intézménybe' vagy nem sikerült e|végez-
niük. A későbbi nemzedékelorek ezért még
többet kellett tanulniuk. Jelenleg a népes csalá-
dunkban több a felső iskolát végzett., mint aki
kozépiskolába jár.. A gyerekek nevelése is kii-
lönleges ügy volt. A családban - mint más csa-
ládokban is - természetes volt az öt-nzenegy
gyermek szi.iletése, akik közül sokan nem élték
meg a fe]nőttkort. A további genetáciők azon-
ban még jobban féltették és ővtáka gyermekei-
ket. Saját tapasztalatom alapján mondhatom,
hogy jó volt a Fericsán családban gyereknek
lenni. A sportok szeretete ugyancsak családi
örökség. A történetből kiolvashatő, hog5r a fér
fiak milyen rövid életííekvoltak. Az édesanyám
nagyon büszke volt arra, hogy a 80 évet túlha-
ladt apámvolt a legidősebb Fericsán-fiú. Sokat
tett is érte. Az összes gyerek a Csukor bácsinál
tanult úszni, és rendszeresen kellett sportolni
is. Tibor 19 52 -betkardvívásban harmadik volt
a magyar bajnokságban. Magdi vá|ogatott kézí-
Iabdáző volt' A lányom, Anita akkor volt a leg-
jobb tanuló, amikor minden nap járt a KSI-be
kosarazni. A fiam, Zs;a|taz IIIE röplabdázőja,

ifiűság1 válogatott volt. A családban két tesüle-
velő tanár vált ismertté Ujpesten, de rajtuk kí-
vtil még sportrnenedzserek és sportköri elnö-
kökis mííködnek. Tágabb értelemben a Leine-
rek között vannak, a|ak az osztÍák válogatot-
takat erősítenék (az egyik labdaítgő, a másik
téli olimpiai részwevő volt sízésben), a Birtala.
nok között többen román színekben verse-
nyeztek, egyik{ik a román olimpiai kézi|abda-
csapat tagja is volt. A Szűcsök köziil Szíícs La-
jos olimpiai bajnok is rokon, Szíícs Sándorról
pedig iskolát neveztek el Ujpesten. A jelenlegi
fiatal generáció pedig szorgalmasan jár az
edzésekre és készül. mert a múlt kötelez.
Minden Fericsán gyerek jártvalamennyit zene-
iskolába. Többen jő zenészekis lehettek volna,
decsakszórakoztatáscéryauot játszottakahang-
szereken. Az összes lány tanult zongorázri,
György és Tibor l<tválő zongorista volt. Mi-
hálpak klarinét és szakszofon a kedvenc
hangszere.

Sok szép könyvet kaptam és örököltem
a nag5rsziiIőktől (Fericsán, Szíics, Kiss, Birta-
lan), amelyeket ma is őrziink és olvasunk. n

Csoportkép az Ujpesti Katolikas Kijr kirónd'ulósóníl. Előtérben id. Fericsán Lajos, a bíxő sorban balről a mósodik Qőri
Teréz, leendő feksége
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KnrzsÁN SÁNoon

Villamo skö zleke dé sünk
a t9. század, utolsó éveiben

1894 elején Jellinek Henrik,
a Budapesti Közúti Vaspálya
T ársaság (BKVT) vezérigaz-
gatőja és dr. Országh Sán-
dor, a BKVT igazgatősá-

gt^s)^megvásárolta gróf Károlyi Sándortól a
tulajdonában |évő újpest-rákospalotai lóvasu-
tat. Tavasszal Budapeswidéki Közúti Vasút _

1896 áprilisától Budapeswidéki Villamos
Közúti Vasút _ Részvénytársaság (BVT<\,) né-
ven új vállalatot alapítottak, céljuk a lóvonat
fejlesztése és a BKVT há|1zatáva| való össze-
kötése volt. Közvetlen. kapcsolatot kívántak
biztosítani Budapest, Ujpest és Rákospalota
kőzótt, annális inkább, mert eg.y másik vá||al-
kozói csoport (a későbbi Budapest-Ujpest-
Rákospalotai Villamos Közúti Vasút Rt. -

BUR\D már építési engedéllyel bírt ugyan-
ezen tó irányban villamos ij'zemíj vasút építé-
sére. Ennek megvalósulásáva|viszont a B\IKV
mögött á1ló BKVT tarthatott attól, hogy uta-
sokat - bevételt _ veszít aYáci űton lévő rij-
pesti vonaláról.

A Váci út újpesti szakaszán izeme|ő
megyeri lóvasutat a BVKV 1895. március 21-
én megvásárolta a BKVT-től sfu a két cég
gyakorlatilag egy kézben mííködött). E vona-
\át, valamint az újpest-rákospalotai' volt I(á-
rolyi-féle lóvonatot versenyképességének meg-
őtzése érdekében villamosítani kivánta, illewe
az Arany (ma: AranyJános), Toldi (ma: Lang-
let Valdemár) és Deák utcákon át össze akarta

kotni egy űj építésí| szakassza|, Ez köze| pár-
huzamosan vezetettvolna a konkurens BURV
Károlyi,,ltca ir ányában v ezető vonalával.

A BKVT 1895 szeptemberében kapott
en ged élyt tel j es főváro st há|ő zatának vill amo -

sítására, a munkálatokat nyomban megkezd-
ték. Elsí átépítettvonalán a Ny'ugati pályaud-
var és Ujpest közótt 189ó. május 30-án indult
a forpa|om. A pesti határná||évő végá|Iomás-
tól Ujpesten és Rákospa|otánátmég a BVKV
lóvasútja 1árt, a megyeri lóvonat forgalma pe-
dig 1 89 5 tavaszátő| szünetelt. Ezze| szemben a
BURV új villamosaival 189ó. jarr'lár IZ-tő|
utazhatott a publikum a mai Lehel tér és a
megyeri kápolna kózött,valamint március 1ó-
tól Rákospalota felé. Kezdetben sokan vették
igénybe e kocsikat, főképp a gyorsabb köz|e:
kedés nyújtotta előnyök miatt.

A B\rKV utasainak, illewe bevételének
megtaÍtása' emelése érdekében 1896 máju_
sában hozzá|átott aFő (1896 nyarátőI: Arpád)
út_Iswán utca-Vasút (ma: Görgey Artúr) ut-
ca-mai Szl|ágy1utca-Rákogpalota útirányú 1ó-
vasútjának átépítéséhez. Ujpesten az Iswán
utcai, valamint a rákospalotai vona|tész |<lvé-
telével kettősvágány létesült. Műtanrendőri
bejárására újpesti részén szeptember I9-én,
palotai szakaszán december 28-án keriilt sor,
és elsőként 1897 . janlár L-jén kozlekedett vil-
lamos Y6ciűttvégállomása és Rákospalota kö-
zőtt. Megá|lóhelyeket az Arpád ílton az Aaila
ltcáná|, az Egyedi- (korábban Stern-) féle
szeszgyári elágazásná| (a mai Temesvári és
Aradi utcák között), azIswánutca és Arpád út
sarkán, az Iswán téren, a Vasút utcában a
Thököly úcáná| (nagyábóI a mai Kiss Ernő
utca torkolatának kózelében), aYkág ttcánáI,
a Damjanich utcánál, és a Palota-Ujpest ál-
lomás e|őti |atérőnél jelöltek ki. Rákospalota
területén a Palotai etdőné|, a vasúti kereszte-
zés eIőttmindkét irányban, a mai Károlyi Sán-
dor utca tájékán |évő kttérőnél és a Rákőczi
utcán á1 l éte sült megáI|ő, v é gáIIomás a Kertkö z

A BKI/T Kírofu kaszórrya_Ujpest aiszonylaton jórő, 1897
éai beszerzésíí F típusú koesija
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utcai forgalmi telepen volt. A vas,3tvágányait
a villamosok szintben keresztezték. A vonta-
táshoz szükséges áramot a BKVT Pálsl (ma:
Fekete Sas) utcai áramfej|esztő telepe biztosí-
totta, és megállapodás született az izemkeze-
léssel kapcsolatban is, mely szerint _ mivel a
BVKV-nak saját jármíivei még nem voltak_ a
BKVT adta a kocsikat, veltik a forgalmi sze-
méIyzetet is. Hogy e vonalon a közlekedés
mind jobb minőségf legyen, 1897. janaár 5-
től Rákospalotáról Ujpesten és a Váci úton át
közvetlen villamosok jának a Nyugati pá|ya-
udvarhoz.

A BKVT kedvezve a székesfőváros bel-
seje felé utazóknak Ujp.'t határátó|a Nyugati
pályaudvarig futó villamosait 1897. május 6-
tól a Káro|y kaszfunyáig (későbbi Központi
Yárosházig, a mai Deák térig) közlekedtette.
E vonalon július végén tartották próbamene-
teit a BKVT ítj., foryőyázas, 59 Íő befogadá-
sára alkalmas, a vá||alaorál F típusjellel nyil-
vántartott nag'y motorkocsijainak. A típusból a
miniszter június 2I-i vtasításra 10 darabot a
B\.KV is beszerzett, és feltehetőleg az év
őszén üzembe helyezett Nyugati pályaud-
var-rákospalotai viszonylatán.

Eközben a BURV is igyekezett fejlesz_
teni meglévő izemét. A fent említett megyeri
és rákospalotai járatain kívül 189ó. június 27-
től a Duna-partra is kozlekedtek személyszál-
lító kocsijai, illetve augusztus 7 -e ltán a mil-
lenniumi kiállítás felé közelebb vitte utasait
Aréna (ma: Dózsa György) úton létesült új vo-
na|án. Egy nagy hátránya vo|t azonban háló-
zatának:, a székesÍőváros egyik fő itőetéve|, a
Nagykörúttal való közvetlen kapcsolat hiánya.
A BKVT nem járult hozzá, hogy Váci úti vá-
gányait a Nagykörut és a Lehel utca között a
BURV villamosai használhassák, ezétt a cég
más megoldást keresett. 189ó őszén a Nyugati
pályaudvar területén, illewe annak szélén kí-
vánta pá|yáját a Katona JőzseÍ utcáig meg-
hosszabbítani - ennek megvalósítására végtil
nem került sor.

189ó. szeptember 25-tő| a BURV mó-
d osította a viteldíj -s z akaszb eo sztÁS t. Az ad di gi
két szakasz helyett hármatvezetett be, szakasz-
határoknak a Éungária utat, és azlswánés Ar-
pád utak csomópontját jelölte ki. A 15 krajcá-
ros teljes vonalra szóló viteldíj ezután szaka-
szonként csak 5 |rajcárba került, így a legtöb-

Kiizlemónvek

bet igénybe vett Lehel és Iswán utca közötti
vonalrészen az eddig;12 helyen 10, a Hungá-
ria út-Ujpest, valamint Rákospalota és Megyer
között pedig 8 helyett 5 krajcárt kellett fizetni.
Gyermekek után, fiiggedenül az út hosszától 5
|<tajcárny összeget állapítottak meg.

A bevezetett kedvezmények csak átme.
neti fellendülést hozhattak, a nagykoruti kap-
csolat Iiánya a BKVT és a BVKVvasútjainak
kedvezett. A BURV még az átszáI|őjegyek
bevezetésének tekintetében sem tudott meg-
egyezésre junri a BKVT-vel, ennek köszön-
hetően utasai inkább a közvetlen Váci úti ko-
csikat haszná|ták. Kihasználatlanság miatt feb-
ruár 2}-ánmegszűntette a Duna-partra közle-
kedő viszonylatát is.

Mindekozben még |896. jű-
nius 30-án a BVKV megyeri
és a Deák utcai vonalának
közigazgatási bej árása is |ezaj-
lott, ám a munkálatolra még-

sem került sor. A BKVT ugyanis folyamato-
san vásárolta Íe| az eg1re kisebb értékíí, bevé-
telt nem hozó BURV-részvényeket, és mint
részben saját tulajdon' nem jelentett már kon-
kurenciát. Igy, mivel üzemeltek a BURV-vil-
lamosok Megyer és a Duna-part felé, a
BKVT-nek _ azaz a B\|KV-nak - kevésbé fri-
ződőttérdeke a megyeri és a Deák utcai össze-
kötő vonal építéséiez, villamosításához. Ép-
pen ezétt az utóbbi cég igazgatősága 1898-
ban elhatározt\ hogy a társaság ,,mostoha
üzleti viszonyaira'' hivatkozva kérelmezik a
kereskedelemügyi miniszternél a kiépítési
kötelezettség felfiigges ztését, A miniszter vi-
szont a mielőbbi kivitelezés mellett foglalt ál-
lást, és 1898. november 19-i leiratában a me-
gyeri vonal megépítésére 1899 február végéig
adott haladékot. A munkálatokat kénytelenek
voltak e|végezni, mely után 1898. december
21-én megtarthamák a villamowasút műtan-
rendőri bejárását, Az utasforgalom másnap,
22-én kezdődött. Az egyvágányos Váci úti vo-
nalon megállóhelyet az Arpád út torkolatánál,
a József (ma: József Attila) és Károlyi utcák
között nagy1ábő| félúton, a Kont (ma: Komp)
utcánál jelöltek ki, végállomása a mai Zsi|ip
utcánál volt. A Deák utcai összekötő szakaszt
már egyá|talán nem kivánta megépíteni a tár-
saság, ezért e tew fe|hagyásáva| a Váci úti vo-
nal meghosszabbítása kertilt napirendre. tr
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Joznnxe Axrer

Uipesti történetek, !. tész

Kezembe került egy régi
fénykép, amelyet édesapám
készített hewen évve| ezelőtt
egy boldog kutyatulajdonos-
ról. rólam. A fekete-tarka cso-

dámnak Szuszi volt a neve, és nag.y Szeretettel
öleltem őt át, |<ts barágával, Macikával együtt.
Most hét évtizeddel később íjravan egy ilyen
kis tacskóm, és ő is Szuszi néwe hallgat.

Az első Szusziról késziilt felvétel helye
a Blaha Lajza utca 10. kapubejárata. A törté-
netek innen indulnak.

A Blaha Lujza utca a Vécsey utcát köti
össze a Fóti úttal, amely abban azidőbenmég
csak egyoldalas volt. A páratlan oldalon csak
egyház állt. Itt lakott dr. Kőrös Endre, a ké-
sőbbi akadémikus és kedves felesége'Traknóy
Veronika, a későbbi kutató vegyész. ok a szü-
lei dr. Kőrös Andrásnak, aki ma a Legfelső Bí-
r6ság tanácselnöke, a családjogi törvény kodi-
fikátora. A mi oldalunk porosodott végig a
Fóti útig, és ha én kiléptem a kapun, a másik
oldal a végeláthatatlan világot jelentette ne-
kem és az utcábanlakó barátaimnak. Kilépve
a kapun, tavasztó| őszig fociztunk, vagy
,,négysarko zfilnk,,, vagy,,tigris-ugrottunk'',
vagy fára másztunk az,ltcánkba befutó Rákosi

Jenő (ma: Lahner György) utcából nyfló kis
tér é$g érő ecetÍáira. Ez a tér volt indián re-
zervátumunk is. Az akkori, Iabdát rugdosók
között volt Schuman Jancsi is, aki később Só-

lyom János néven azL}jpes,tben és az ifr, váIo-
gatottban is szerepelt és lett egy időben azUj-
pest edzője.

A mi birodalmunk, bár nekiink vége|át-
hatatlan volt, a búzaföldeken át arákospalotai
vasútállomásig, a Fóti út felé csak a Wesse-
lényi utcáig terjedt. A következő felségterület
innen indult éS tartott a Fóti út túloldaláig.
Mindenki wgyázta ^ maga birodalmát, és át-
járrii csak kellő tisztelettel volt szabad. Csak
Miletics Tóninak, a ma köztsszteletben álló
orvosnak volt olyan szerencséje, hogy ebben
az ltcában lakott és betehette |ábát mindkét
teriiletre. Somogyvári Jóska is ,,köztes'' volt.
Az ő festrrtényeima Kaposváron hirdetik Uj-
pestet. Igaz, ,,határterületi'' lakos volt, de in-
kább a mi grundunkatváIasztotta,

Itt a Fóti út túloldalán lakott a három
Fábri teswér, akik köziil a kőzépső, Tibor, sok
svép festrnényen örökítette meg 1 korabeli
Ujpestet. Az ő wtcájtkon tűl húzódott a Lő-
verseny tér misztikus világa. Ide csak felnőttek
kíséretében volt szabad belépntink.

, Ilyen ,,tiltott terület'' vo|t még az
U.R.A'K. pá|ya. Ezt is csak szülői kísérettel lá-
togathatruk, de amikor már benn voltunk, nem
csak a meccset néztiik, hanem kis, zöld leveli
bélcíkkal is játszotnrnk. Sajnos ez a terület is el-
úint, a gyerekek elöl és eloltink is. Előbb bom-
batölcsérek szaggattáh most pedig a Vákuum-
technikai Gépgyár á|7 rajta. @olytatjuk. . ,)

Szuni, Maci és kis gaz&Íjak

- 
?1 c toat. *a* xt .*1. t.o.t|6 U'P's.gÍ"l

Bórón1ok a Vókuumtechnikai gépg,ór helyén
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11gnK MÁRIA Mecoorxn

nagymamám -

letett; fiatalon

losok voltak. Edesanyia - a
1888-ban szintén Qpe'ián szti-
ho''l't el spanyolnáthában' ot

gyerek maradt utána Íé|áwán,
Ilonka l923-ban, nyolc évesen, egyköz-

vetitő szeÍvezet segítségével került Hollandiá-
ba. Iskoláit kitíínő bizon5,wánnya| végezte.
,{mikor Magyarországon hatodikos lett volna,
kérésére a holland nevelőszülők |tazaltaztat-
ták. Itthon _ szotga|mára és jő előmenetelére
való tekintettel - osztá\rÍőnöke felajánlotta,
hogy takarításért és mosogatáSért cserébe fel-
készín a soron kívüli vizsgákra. Igy a kislány két
esztendő a|att |<tíín&e vizsgázott a négy pol-
gári osztá|y tanany agáb ő|.

Igen rossz családi körülményei miatt,
Ilonka az ald<oivárosházánál gyermekként ma-
g^ szeÍezte be a szegénys égs bizonyt*,ányt'. Ez-
ze| az okrnánnyal és színjeles iskolai értesí{qé-
vel sikertilt visszautaznia Hollandiába. Nevelő-
sztilei sok szeretettel, büszkeséggel és megértés-
sel fogadták.

Cserkészvezetőként ismerkedett meg
jövendóbeli holland fét1éve|. A második világ-
háború kitörése miatt csak l946-ban tudtak
összeházasodni. Négy lányuk és két fiúk szüle-
tett, Ilonka valamennyit megtanította a magyaÍ
nyelwe. Magavarrta és hímezte nekik a magyaÍ
népviseletet, népdalokra és néptáncokra tanítot-
ta őket. Arrnak idején többször is felléptek, egy-
szer még 1Z amszteÍdami magyar nagykövetsé-
gen is szerepeltek.

Az I956-os forradalom után, 19ó2-ben -
az első alkalommal' amikor lehetett - vonaffa
szá||tacsa|ádjáva|.Egyhónaprahaza|átogaton',
hogy találkozzon ^ testvéreivel, és gyerekei itt-
hon gyakorolhassák a magyaÍ nyelvet.

Miután felnevelte |ányart és fiait, öwen-
öt éves korában, saját költségén beiratkozotraz
egyetemre' hogy diplomás tanár lehessen. Hiva-
tásos tolmácsként és fordítóként vészett. Ma-

Közlemények Úin*x

Ujpest hollandiai nagykövete

Ilonka van Assendelft Krisz-
tics 1915. január 11-én, Krisz-
tics Ilonkaként született Uj-
pesten. Felmenői ismert ^szta-

gyar nyelvtanárként több száz kilométert vona-
tozott hetente, hogy taníthassa anyanyelvet. Eb-
ben azidőszakban hat város népfőiskoláján' több
mint másfél száz taníwányavolt. oktatási sikere-
it elismerve, elóbb {Jtrechtbe, majd az amszter-
dami egyetemre hfi,ták tanítani. A hawanas évek
kózepétő| tizenhét anyanyelvi konferenciára
ntazoű. Maryar országra, ezek közi| úz a|ka|om_
ma| az elnclki emelvényen foglalt helyet.

Ilonka néni a mai napig taníga a nyel-
vünket, de már csak az otthonában, mert idős
kora miatt nem tud egyedtil kozlekedni. Igy is
öt-hat taníwány jár hozzá egy héten, egyihik
lefordította holland nyelwe Gárdonyi Géza
Egri csillagok című regényét.

Ilonka van fusendelft Krisztics az anya-
nyelvi oktatásért számos hazai elismerésben
részesült. A legmagasabbat, a,Pro Cultura
Hungarica kitiintetést Göncz Arpád köztát-
sasági elnöktől vehette át.

Amikor néhány éve postán megkapta az
első újpesti Ía|inaptátt, azt mondta: ',A világ
legdrágább ajándékát,kaptam| Visszaemlé]<-
szem a gyermekkori Ujpestre, és arcz az Uj-
pestre' amit felnőttként láttam viszont. Most
gyönyörködhetem benne, és btiszkén mutogat-
hatom szülővárosomat''. A kilencvenharmadik
évében járó Ilonka néni öt gyermeke, nyolc
unokája és két dédunokája körében nyolcvan-
negyedik éve é| Hollandiában, de ő örökké
mawar és újpesti marad. tr

Ilonka néniférjeael és első nég germekéael
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Dn. Torrosy EnNóNÉ FnexNóy Eve

ott túl a rácson
Menekülésünk története, Í957. janufu 28-29.

A lapos tájon nem mozdult
semmi. Az éjje| esett hó úgy
csillogott, pint egy jól kifé-
nyesített ezüst-tál. Vágó hi-
deg, ragyogó napsütés, csend,

a lovak egyenletes kocogása. A pillanat azon-
ban egyá|talán nem volt alkalmas az elmélyii-
lésre. Mi ugyanis menektiltiink.

Az előző hetekben mindent pontosan
előkészítettiink a disszidálásra. A vonat, amely-
re hajnalban felszálltunk, tele volt látszőIag|<l_
rándulásra öltözött emberekkel. A padon
egyedül ültem, a két kislányunkat biztonsági
okokból egy idegen asszonyra bíza:k, akinek
szintén két kislány volt feltiintetve a szemé|y-
azonossá gi igazo|ványán. Az én igazoIv ányom
rendben volt, de börtönből szabadult férjemé
nem. Egy mesterember papír1át vásároltuk
meg a számára, s a kétségbeesés ügyességével
fényképet, pecsétet hamisítotnrnk rá. Amíg
nem vizsgálják meg alaposan, biztos menedé-
ket nyújt.

Gondolataimból egy határozott férfr'-
hang rázott fel: - Nem maradhatnak tovább a
Vonaton' a következő állomáson ellenőrzés
lesz. Keresse meg fér1ét, át kell szállniuk egy
szánra, amely ahatfuig megy.

Mintha álomban hallottam vo|na az
embercsempész hangját, de engedelmesked-
tem. Egy papírpoharat vettem a kezembe, és
azza| az ürüggyel, hogy orvosságom bevételé-
rc iv ővizetkell keresnem, botorkáIva indultam
a tömött vonat vége felé. Va;.on ebből a tö-
méntelen emberből hányan akarnak disszidál-
ni? Végre feltíínt micisapkás, munkásruhába
öltözött jelmezében, rémült arcca| a férjem.
Igyekeztem természetes lenni: * Maga is Ke-
|ébiára utazik Kovács úr? - A férjem nem vá-
laszolt, csak értelmetlenül bámuIt rám. - A
következő állomáson le kell szá||ni.

_ Le kell szállni? - kérdezte. Most ru-
datosodott benne, hogy mit is akarok monda-
ni' Megértően bólintott, én búcsút intettem és
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visszatiilekedtem a vagonomba. Isten gond-
jaira bíztam a másik kocsiban ltazó gyetme-
keimet.

Amikor a mozdony pöfögve megáIIt, az
embercsempész messzirő| je|t adott, férjem is
Iekászá|ódott a kocsijábő|. Az állomás előtt
felszálltunk a perceken belül előálló szánra, és
gyanús illatú pokrócok között, siewe elindul-
trnkaz ismeredenbe.

A csodálatos szánítt úgy tűnt nekem,
hogy órákig tartott. Kezdttink éhesek lenni -

az óregkocsis adott egy darab száraz kenyeret.
Az Ítt végét a határzőnában doIgoző munká-
sok számára fenntartott autóbuszon kellett
megtennünk.

A kocsiban kellemetlen meglepetés
várt, A belsejében igazo|tatő osztag tartőzko-
dott. Barátunk, aki a határzőnában lakott, en-
gem szárnyai a|á vett, de a pesti lakos ,,susz-
tert'' (a férjemet) el|etőrzés után leszállították
a kocsiról. Már éppen utána akartam szá||ti,
mozdulatom inkább berögződés volt, mint tu-
datos, mikor megtörtént az e|ső csoda.

_ Igaz, hogy öt gyermeke van magá-
nak? - kérdezte a rendőr. - Igen! - hebegte
férjem. _ És azoknak akar a magáva| hozott
demizsonban olajat vinni? - Igenis őrmester
úr! Egy kegyes mozdulatta| isszatasz-ttotta a
remegő embert a kocsiba és hatalmának teljes
tudatában mormogta: - Na lóduljon! Szeren-
cséje, hogy öt gyermeke van!

LeszáIltak, és az altő lassan, cammog-
va indult ahatárzóna feIé.

FüggönyszeÍíi' hő esett, ami-
kor megérkeztíink a határ-
menti házba. orák őta vártak
bennünket. Megették a ne-
künk szánt vacsorát, és a

régen megérkezett gyerekeinket már lefeket-
ték. Rossz meglepetésként egy másik, egy
gyermekes párra| kellett a nary ugrást végre-
hajtani. Ráadásul késésünk miatt csak nekik
mágyaúzták meg a követendő utat. - óh,
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igen egyszerű _ mondták, _ 50 méter előre, 50
méter jobbra és már ott is lesznek a határon. A
részletekbe a háziak nem bocsátkoztak, de ű-
gyis felesleges lett volna, hiszen egyszeríi': 50
méter előre, 50 méter jobbra. Ezt ismételget-
tiik magunkban, amikor a vaksötét é1szakában
sűrű hóesésben elhagytuk a házat. Alig .gy
negyed őrát gya|ogoltunk' amikor a |tatárzár
felől éles fegyverropogás hallatszott, és araké-
ták nappali fénybe borítottak benniinket. osz-
tönszerííleg hasra vágódtunk, s mire néhány
perc múlva csend lett, nem tudtuk merre van
az 50 méter e|őre és 50 méter jobbra. A vak-
sötét, ellenséges tájon teljesen eltévedttink.

A fagyott hó ropogott a talpunk alatt,
az vo|t az érzésiink, hogy egy kilométerre
mindenki hall|a a menetelésünket. A síírí3 er_
dőben, a fák csupasz ágai félelmetesen mered-
tek az ég fe|é, több centiméter hó fedte őket.
Mi csak mentiink, mentiink mindig lassabban
e|őre vag5r hátra, vagy körbe-körbe, beszélni
sem tudtunk már. Meg féltünk is a saját 16,r-
mánktól, meg nem is volt érdemes szólni. Úgy
éreztúk, Szibériában sincs ilyen hideg, ilyen
lehangoló csend, ilyen úttalan bizonytalanság.
Néha egy-ew félig romos házba húzódtunk
pihenni, ott letilni nem merrtink (nem is volt
hova). Egyszer nagyon messziről, fehér hóru-
hába öltözött alakokat láttunk, láthatóan nem
vettek részre,vag5r őkis meneki'iltek? A gyere-
kek szó nélktil vánszorogtak melletttink, úgy
éreztem, hogy játás közben aludtunk. A na-
gyobbik időnként szeretett nag5ménjét hivta;
éhes volt és Íáradt.

A felkelő nap bágyadt vörösségében
egy kis falucska házai úintek fel. Vajon hatá-
ron innen, vagy a, határon fril? Az elsőbe be-
nyitottunk. - Hol vagyunk l - tettiik fel a két-
ségbeesett kérdést. A jugoszláv határ a másik
oldalon van, 50 méterre innen. Ez még Ma-
g5rarország|. Ha nem letttink volna olyan halá-
losan kimerültek, talán kétségbeestünk volna;
így csak lerog1.runk az e|ső szék're és egy pohár
vizet kérttink. - Szerencséjük, hogy hozzálnk
kopogtattak be. Én a pap am11a.,"gyo| a má-
sLk ház a pártmegbízotté - biztatott a házi-
asszony. A szegény asszony levessel kínált.
Forró volt és olyan mint a nektár.

Most mit tegyiink? Itt lépett be a máso-
dik csoda. A' józan észhatárátmeghazudtolva,
elhatározalnk, még eryszer megkíséreljik az

Közlemények

átjutást e|őkészítés és pénz nélhil. Egy kis
süldő lány elvezetett barátunk falubeli házáig.
Mint később megtudtam, ő és egész társasága
reggelig mulatott, a tanácselnököt és a párttit-
kárt beleérwe. Igy próbá|ták a figyelmet elte-
relni a mi szökésünkről.

Amikor kidertilt, hogy a menektilés
nem sikeriilt, Torma BéIaasajátfrátadta mel-
lénk, hogy ő vezessen el bennünket ahatárző-
náig. _ Inne'', a határtóI |azá,rő|ag a Íétty Íe|é
menjenek, mert az Szabadka - mondta a fia-
talember. Embercsempésziink nehezen vá||a|-
kozott ez űjabb kísérletre. Az egyetlen meg-
maradt g5ílríimet is lehúztam az ujjamrő|,
hogy kedve legyen. _ Na jól van! _ mondta,
fontossága tudatában - megpróbálom, de
most semmi nincs e|őkészíwe, csak a ió Isten
pártÍogásáta számíthatnak !

Torma Béla fia, amint besötétedett el-
vezetett. bennünket ahatárig' En a nagyobbik
kislányom kezétÍogtam, aférjem a kisebbikét.
Nem volt sem 50 méter, se jobbra, se balra, de
szép tiszta, ködmentes idő. Előttiink Szabadka
fényei _ a szabadság fénye, Most is lőttek,
most is rakétáztak, de mi csak mentünk a fény
Íe|é, Az egyik kislányom ekkor beleesett a ha-
tármenti gödörbe, és abból kászá|ődva kereste
leesett kesztyííjét. A férjem visszament és
megta|á|ta.

A Fényt ekkor egy katona állta el, aki

,,Sztoj,, kiáltással megállított benn.tinket. A vér
a fejemből mind a lábamba száI|t és kábultan
hullottam a sz|áv katona kar1a1ba. A. jwgosz|áv
őr kis parasztházba vezetett benntinket, ahol
már meleg volt. A parasztdunyhákban a ffuadt-
ságtó| azonna| elnyomott benniinket az á|om.
Reggelire naw tá|lrurkát és szalonnát adtak.
Mesmenekiilttink. Atiutottunk a rácson. D

A jugoszlóaiai oteseaoban 1957 móju"róban. Jobbrtíl: d'r,
Ttjtttjry E?7,ő ^ febsége, és két kislónyuk
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Berda Jőzsefi A reverenda

Berda József A reverenda cí-
míí versével köszöntötte dr.
Schaub Zo|tánt

Dr. Schaub Zo|tát. az
Ad Honor"* Újp"'t 1840-

|990 díj kitiintetettje, Fót díszpo|gára. Lz
újpesti hittanár, majd fóti plébános (és köz-
ismert futballrajongő), szárnos egyházi elis-
merésben részesült. 1 9ó l.ben szentszéI<t bí-
ú, 1965-ben prépost, 1983-ban váci kano-
nok lett.

Az egyháziak mellett jeles újpesti, vi-
|ági személyiségek is megtalálták a mődját,
hogy kifej ezésre juttassák nagyrabecsülé-
süket.

Lz egytkilyen jeles személyiség fuch-
ner Lipót, az Egyesült lzző|árr-rpa és Villa-
mossági Rt. vezérigazgatója volt. Az elisme-
rés történetét Várhidi Pál labdarúgó, edző,
azÚjpesttDőzsa örökös bajnoka meséli el a
Miklós Imréné á|ta| összeállított. dr. Schaub
Zo|tán emlékének szentelt, 1993-ban meg-
jelent könywben: ,,Igen nagy tssztelője volt
ZoIí bácsinak Zsengellér G1nrla, aki nem-
csak Újpestrek, de á -^gy,,labdarúgásnak
is igen nagy egyénisége volt. [...] ot is Zo|i
bácsi eskette. Az esktivőn Zo|i bácsi egy

nagy jelentőségíi' beszédet mondott, amikor
a fiatalokhoz szőlva többek között beszéLt a
Sport fontosságáról. [...] Ennek anagyszerű
beszédnek az|ett a következménye,Itog5r az
Újp"'t elnöke, Aschner Lipót [...] egy cso-
dálatos levelet írt Zo|i bácsinak, meg-
köszönve, amit a sport érdekében kifejt. Ek-
kor beválas ztofta ZoIí bácsit az UTE elnök-
s ég7 tagjai közé.,, (A' v á|asztás az |9 40. jamlár
2I.i közg5űlésen történt ,,egyhangu lelke-
sedéssel''.)

A másik jeles személy''ég Berda Jó-
zseÍ', a költő. Ennek az elismerésnek a tör-
ténetét maga Schaub Zoltán meséli el Saád
BéLa:Tíz arckép címíí riportkötetében (Ecc-
lesia, 1983.): ,,Amikor megboldogult püspö-
köm, Kovács Vince kinevezett préposttá,
Berda voltazelső, aki személyesen gratulált,
majd az alábbi verssel köszöntött, amelyet
azltán Németh KáImán, az áItala feltalált
rovásírássa| tö|g5,fatáblára vésett, én pedig
ezt a kettős, irodalmi ésképzőmíivészetl ér-
tékes emléket felfliggesztettem dolgozószo-
bámfaIfua:

,,Dr. Schaub ZoItán prépost plébánosnak:

Bpnpe Józsnr
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A reverenda

Az emberiesség egyetlen egyenruhája
csupán Tevagy mát,
kell, hogy tiszteljen atiszta értelem
ha embertelenségben nincs határ.

Szeretettel köszönt[i]: a ''Semper idem..-et a másik civil ''Semper idem..*
19ó5. \1II. 7.,, n

*Semper idem: mindig lwarraz. Dr. Schaub Zo|tán préposti jelmondata volt.

Béke és szeretet! IIy igazán szép kozhelyek
igazát hirdeted minden időkön által
Csak méltó szeméIy viseljen méltóan
Ki nem kotött eskiit a döghalállal.
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Interaktív Íeladatsor
az űjpesti vtttlrtátlis tanösvényen

2006 e|ső Ujpesti Helytor-
téneti Ertesítőjében adtunk
hírt arról az új lehetőségrő|,
hogy a világhá|ó segítségé-
vel bárki megismerkedhet

Úp".! és körny.gkének termész-eti értékeivel.
Lz Ujpesti onkormányzat honlapjáról
(www.ujpest.hu) elindulva lehet barangolni a
virtuális tanösvényeken, ahol képekkel gaz-
dagon illusztrált szöveges leírások segítségé-
vel ismerkedhetiink meg a város természetes
életközösségeivel, növényeivel' állataival. A
természeti értékeket bemutató oktatőanyag
most új elemmel, egy interaktív feladatsorral
bővült. Az interaktív fogalom ebben aZ eset-
ben azt jelenti, hogy az érdeklődők egy 30
kérdésből á1ló feladatsort oldhatrrak meg a vi-

Iághálón, amelyben véletlenszerííen követik
eg1.rnást az egyes életköztisségek kép a|apján
tőrténő felismerésére vonatkozó kérdések. A
tudásellenőrző program elsőként megkérdezi
tőlünk, hogy 10, 20,vagy 30 kérdéses feladat-
sort kívánuk-e megoldani. Miután rákattin-
tottunk a l<lv á|asztott kér désszámho z tar to zó
gombra a képernyő kőzépső részén egy újpesti
vagy újpest körnÉki terméSzetes élőhely képe
jelenik meg, valamint a kép körül 12 váIasz|e-
hetőség (pl. Homoktövis Természewédelmi
Terület, Szilas-patak) és az eze|<hez tartoző
gombok. Az á|tahnk helyesnek gondolt vá-
|aszt a megnevezés meiletti gombra kattintva
adhatjuk meg a program számára. A'váIaszl<l-
értékelésekot tájékoztatást kapunk pillanatnyi
eredményeinkről, a hibás és helyes vá|aszok

Vhtuólis tanönény a monitoron
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számárőI és a hibaszáza|é|<ró|. Az értéke|ő oI-
dalon a helyes megoldás is elolvashatő, így |e-
hetőségtink van arra' hogy a feladatsor ismé-
telt megoldásakor ne kövessük el mégegyszer
uwanazt a hibát. A,'N{ehet'' gombra kattintva
jelenik meg véletlenszerííen a kovetkező kér-
dés, amire vá|aszt kell adnunk. A feladatsor
megoldása után a program részletesen értékeli
telj esítrnényiinke t. A számítőgépes eIlenőrző -
program teljes egészében letölthető az inter-
netről' és a letöltést követően internet kapcso-
lattól ftiggetlenül is futtatható. A programfájl
kis mérete miatt ímélben is továbbkiildhető.

Ma már mindenki számára elfogadott
az a megá||apítás, hogy számítógéppel segí
tett, gyakran játékos formában megvalósuló
tudásellenőrzésnek igen nagy a motivációs ha-
tása. A diákok szívesen haszná|ják tanulásuk
során ezeket a programokat, amelyek segítsé-
gével erőlködés nélktil, szinte észrevétlenül
sajátítanak el jelentős rnennyiségií ismeret-
anyagot. E kedv ező hatás melle tt a számítő gép
és interneth aszná|at fej les ztés e is fontos szem-
pont, hiszen információs társadalmunkban
már most is előnyben vannak az éIet számos
területén azok, akik képesek sokoldalúan
használni a számítógépet. A nem túl távoli

jövőben pedig egyértelmíí hátrányt fognak
azok szenvedni, akik képtelenek a számítőgép
és az internethasznáIatára. Ezek a tények ve-
zettek országos szinten atta a felismerésre,
hogy a rendelkezésre álló lehetőségekhez
mérten a mindenkod kormányzatoknak is
fontos fe|adata az emberek, ktilönösen a fel-
növekvő generációk számítő géphaszná|atÁnak
tamogatása' Ennek eredményeként valósult
me1 az Oktatási Minisztérium Sulinet prog-
ramjánbelül a Sulinet Digitális Tudásbázis ki-
aIakítása, amely lehetőséget ad arta, hogy a
ktilonbo ző tantár gy a|<ho z kap csol ó dva a p e da -

gógusok és diákok több ezer elektronikus tan-
anyaghozjussanak hozzá az ínterneten keresz-
ttil. Egy országos okatási poftál azonban nem
váIIalhatja fel a helyi értékek közvetítését, eb-
ben a helyi önkormányzatoknak kell meghatá-
rozó szerepet vállalniuk. Ujpesten az önkor
mánsJzatdöntéshozóipártá||ástőlfi iggedentil
mindig támogatták azokat a |okáIpatri6t:z-
must is erősítő törekvéseket. amelvek ered-
ményeként ̂ , Úip",t helytörténetével, kör-
nyezet- és természewédelmével kapcsolatos
ismeretek megjelenhettek a közoktatásban,
gazdag1wa mind a tanőtai, mind a tamóránki-
vüli tevékenys égek tárházát, a
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Ujszátszy Lászlő

Az Úiszászy csa|ád a Fel-
vidékről, a Bars-megyei Ga-
ramszerrtg'}Zör gyrőI szárma-
zik. A' település a Garam fo-
|yő pargán szemközt fekszik

Nagysallóval, ahol az 1'849-es szabadságharc
győztes csatájában a fami|ia,egyik tagja is
harcolt mint tábori lelkész. IJiszászv Lász|ő
édesapja, Újszászy Kálmán postaás"tként
dolgozott Budapesten, ahol feleségével
együtt _ előbb a Horánszky utcában, rnajd a
Vadász-Alkotrrrány utcák sarkán |évő házban
- házmesterséget is vállalt, a jobb megélhetés
reményében. A házasp árnak Pesten sziilettek
meg gyermekeik is: 1901-ben Kálmán, majd
1905-ben Lász|ó. A család 1914-ben költö-
zött. az akkor még önálló teleptilésként míí-
ködő Rákospalotára, a Tompa Mihály utcá-
ba. Gyermekeiket taníttatták, a fiúk a Markó
utcai katolikus főgimnázilmba jártak. A re-
formátus vallású családban nag.yon fontos
volt a felekezeti értékrend közvetítése is: a
serdülő fiúk aktív tagjai voltak a cserkész-
mozgalomnak. Lász|ő a |98. Evangéliumi
Pál csapat tagja volt, amelyet idősebb Gyö-
kössy Endre vezetett,.Igy szovődótt egy élet-
rc sző|ő baútság a később Ujpesten is szol-
gáló református lelkéssze|, ifiabb Gyökösssy
Endrével.

A gimnázium után a teswérek pá|yája
ktilönvált. Kálmán teológiát tanult Sárospa-
takon, és élete innen kezdve e|váIaszthatatIa-
nul a városhoz kotődott. Kapcsolatuk nem
szakadt meg' a Zemp|én megyei városban
gyakorta ta|á|koztak, de az idősebb fivér is
sokszor megfordult Rákospalot án. Újszászy
Lász|ő Í923-ban érettségizett, majd Bu-
dapesten tanult tovább, a Pázmány Péter
Tudományegyetem orvosi karán. Ezekben
az években otthonuktól gyalog sétált a Rá-
kospalota-Újpest vasútá=|\o^á,,^, majd a
Nyugati PáIyaudvarÍa vorlatozva, megint
csak gyalogszerrel közelítette meg azt a
klinikát, amelyik az akaáIis előadás színhelye
vo|t. |927-től mint orvostanhallgató, majd

Híres újpestiek

szigorló orvos' l;";rát az újpesti \(áro|yl Sándor
kórházban tevékenykedett. Allamwzsgát a
szigorárőI híres Korányi Sándor professzor
előtt tett. 1931-ben vehette kézhez diplo-
máját, Ettől kezdve, egészen nyugdíjba vo-
nulásáig, a városunkat alapítő grőf fia á|ta|
megteremtett kőrház munkatársa volt. 1 93 8-
ban megnőstilt. Felesége, Tomcsányi Erzsé-
bet férje orvosi karierjét segítette. Gyer-
mekük nem született. ezért később ma-
g,'l.ho" vették egyik elárvult rokonukat, a 13
éves Mariannát' akit ettő| kezdve saiát |á-
nyrrkként neveltek.

Az orvosi pá|yán mindeközben töret-
lenül haladt előre. Belgyógyász, iskolaorvosi,
egészségtan-tanári és termés2etes gyóg1rrnó-

Ujszóry Lónh
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dok közvetítésére jogosító képesítéseket is
szetzeff.. A fiatal diplomás orvos sorkatona-
ként az I. számú' Honvéd Katonai Kórházban
szo|gá|t. A negyvenes évek elején vásáto|t a
család íjbázat, a rákospalotai kerwárosban, a
Bocskai ltca 4I. szám a|att, aho| Ujszászy
Lász|ő élete végéig éIt.

A második úIágháború gyö-
keresen megváltoztatta Uj-
szászy Lász|ó életét is. 1943
januárjában - a doni ka-
tasztrőfával 

"gy 
időben -

SAS behívót kapott. Tartalékos zászlősként a
keleti frontra v ezény e|ték, Kurs zk térs é géb e.
A sebesültek ellátásáért felelős orvos-tiszt
szötnyíí' élményeket éltát. A'frontot kétszer is
meg;1árta. Másodjfua a ga|íciai Lemberg tér-
ségéből hozott haza 800 sebesiilt honvédet. A
sérült katonákat irgalmatlan körülmények
között, marhavagonokban száIIították. Vizük
sem volt, a szanitécek havat olvasztottak, ha a
vonat a bombatámadások miatt valahol vesz-
tegelni kényszerült. Harctéri nap|ója, melÉen
aprólékos gonddal írta |e a történteket' meg-
őrizte ezeknek a borza|mas heteknek az efiI-
lékét is. A kicsiny fiizetbe vezetett események
feldolgozása és publikálása még vítatmagára.

A háború vége felé Budapesten, az
ütoi riti katonai kórházban szo|gáIt, majd
visszatérhetett a Károlyi Sándor Kórházba.
Mivel azűjpesti győgytntézet is katonai kór-
ház|ett, ezétt a civil betegeket néhai Aradi
BéIa, avárosban jó1 ismert jogász üresen á||ő
lakásában he|yezte el. A kórházat megszáI-
ló szovjet csapatok Ujszászy doktor antőját.
lefoglalták, így gyalogosan jfut ellátni
betegeit.

A háborrit követően aKá,to|yt Sándor
Kőrház is vá|tozásokat élt át. 1951-ben a
kőrháizban szo|gá|ő Szent Vincés irgalmas
nővéreket szétkergették, a kápolnát meg-
szüntették. Ujszászy Lász|ő ezekben a nehéz
időkben is az alkotó , szewező orvosok közét
tartozott, A korábbi kápolna helyén meg-
teremtette a 32 ágyas Reuma osztályt. En-
nekaz 50-es években történő megszüntetése
vtán a II-es Belgyógyászatl osztá|y vezető
főorvosa lett.

A kiváló orvos felelős beosztásokban
dolgozott: t951-tő| többször is ideiglenes
kőrházigazgató volt.

- f - r , , ,^u '  n ' 7 , oa24 urBgstl

Bár továbbra is Rákospalotán lakott,
pacientúrája révén inkább Ujpesthez kötő-
dött. A kerületben mindenfelé ismerték. és
Szerették. Magánpraxisát is fenntartotta.
Délutánonként, mikor munkahelyérő| haza-
tért, házátak földszintjén kialakított ren-
delőjében fogadta magánbetegeit. Ilyenkor
felesége asszisztensként segítette győgyítő
tevékenységét. Betegeivel elbeszélgetett,
megpróbálta feltárni bajaik esetleges mentá-
lis gyökereit. Csak a betegségtőlvaLő félelem
oldását szoIgáIő társalgást követően fogott
hozzá a kezelésekhez.

Presbiterként is tevékenykedett a
református gyülekezetben. Előbb Rákospa-
lota-Ujvárosban, a Rákos úton, majd az ővá-
rosinak mondott templomban, a 12-es vil-
lamos palotai végállomás ánáI szolgáIt.

1976-ban nylgdíjazását kérte, de La-
zaits Jenő kőrházigazgató Íőorvos hirtelen
halá|a miatt fél éwe megbízták a vezetői Íe|-
adatok ellátásával.

Nyugdíjba vonulását követően sem
hagyott fel hivatásának gyakorlásáva|. Mivel
időközben megözvegyült, magánorvosi ren-
delésein nevelt lánya segédkezett. Kilenc-
venkét esztendős korában fogadott betegeket
uto|jára..

Elete vége teIé az elismerések sem
maradtak el. 1990-ben az Ad Flonorem
ujp.'t 1840-1990 díjat vehette át. Külön
örömet jelentett számáta, hogy ugyanakkor
kapta az emlékérmet gyermekkori jő barát-
ja, Gyökössy Endre lelkész is. 1993-ban Pro
Urbe kitüntetésben részesült. I994-ben
vehette át az Újpest díszpo|gárának járó ok-
levelet. 1995-ben lakóhelye, Rákospalo-
ta IGvá|ó orvosának vá|asztotta. 2001-ben,
70 éves szakmai jubileumán, a budapesti
orvostudományi egyetemen rubin oklevelet
kapott.

200ó. november 18-án, 101 esztendős
korában hunyt el.

Orvosi ars poeticájaként hatrrak azok a
sorok, amelyeket 2001-ben vetett papír-
rai ,,Kívánom, hogy orvos utódaim, kol-
Iégáim is sok erőt és tudást kapjanak ahhoz,
hogy mások nyomor(lságán segíteni tud-
janak, tiirelmük legyen az emberek problé-
máinak meghallgatásához, munkájuk hivatás
legyen."

Híru ujpestiek



Sírospatak 19' szózadi óbrózolósa. A Bodrog fi)lé magasodí dombon a atjrös toron1 romjai ltíthatők

Újszászy Lász|ő életének
n?gy részét Rákospalotán és
Ujpesten töltötte. Szívének
ugyanakkor legalább ennyi-
re kedves volt Sárospatak is,

ahol a fivére, KáImán élt. Református teoló-
giai tanár báty1át gyakorta meglátogatta, a
húsvéti ünnepeket rendszeresen Patakon töl-
tötte szeretteivel.

Sárospatak ősi település. Nevét a Bod-
rog mentén kialakuló mocsarakróÍkapta. Már
az Arpád-korban fontos szerephez jutott: itt
született Szent Erzsébet. II. Endre királv leá-
nya. A település jelképe, a vörös torony, avá-
ros legfontosabb erődítménye volt. A közép-
kor végén a Perényi család birtokolta, ők épí-
tették ki a vár teneszánsz szárnyát. A város
fénykora Lorántffy Zsuzsanna és férje, I. Rá-
kőcz1 György személyéhez kötődik. Ekkor
vá|t a reformáció Íelleg:,árává. Kollégiuma,
kön}'r,tára révén kiérdemelte a ,,Bodrog parti
Athén'' nevet. Patakon hosszabb időt töltött
Comenius is, a modern pedagógia aty1a. Itt
írta orbis Pictus című képes tankönywét. A

Kitekintés

vár híres Sub rosa terme a későbbiekben a
Bécs ellenes főúri összeeskiivés névadója lett.
A II. Rákóczi Ferenc áIa|vezetett szabadság-
harc idejére esik a város másik fénykora. Sá-
rospatak a kurucok erylk (óvárosa volt, ahol
országffi|ést is tartottak.

A református kollégium a szellem em-
bereinek generációit nevelte fel, Mőricz Zsig_
mond így írt az oktztási intézményrő|., ,,Kutya
nehéz iskola volt abban az időben a pataki
Kollégium. Jó iskola volt, szép iskola volt,
nagytekintélyű iskola volt, de _ nehéz iskola
volt. Itt ugyahis a tanárok azt akarták, hogy a
diák tudjon. ''

I} jszászy KáImán a református kollégi-
um nagykö nyvtárának v olt igazgatój a. Sáros-
patak legkiválóbb ismer őjeként, a Pollack Mi-
há|y á|ta| tervezett díszterem kön1nrritkaságai-
nak őreként tartották számon. A legnehezebb
időkben is a humanista, keresztyén szellemi-
ség hordozőjaként tevékenyke dett, U)szászy
Ká|mán hivatása területén és lakóhelyén
teswéréhez hasonló elismertséget vívott ki
magának. tr

Úimi:i z5



Szorrősv Menrnxlrr,

Egy nagyközségtől,
amelyik ilyen váro sházát tud építeni...

Beszélgetés dr. Derce Tamással, 1. tész

Dr. Derce Tamás polgár-
mester úr immár minden
ciklus elején és végén az
Ujpesti Közmíiv e|ődési Kör
vendége. 2007 . január 27 -én

Ujp.'t várossá nyi|váittásának centenáriuma
ktilon is jelentőséget adott a beszélgetésnek.

_ 1905-ben Szekszórd aárossd nyiluúnít-
ta,tutt, 1906-ban Úiput nagkiizség d'ekgíciőt
kiildött oda azzal a céllal, uizsgÍljtík meg, bogtan
zajlott le a aárossó nyilaónítds, milyen előnyei és
milyen hótrdnyai aannak e közjogl stdtasnak.

Amikor a delegíciő elindah, Újpestnek 45 ezer la-
kója uolt, köziilük kerekíten szóntnkban: 37.000
nxagary 4200 német, 1j00 szloaók, de aolt
r"omón, horvtít, szerb és egtéb nemzetiséghez tar-
toző is iisszesen 941, 2t00 iparos dolgozott a
nagközségben, aolt eg/ sereg nagtudllalata ké-
szen óllt a kiizségbdza, a későbbi adroshóza.
Hogan rekonstruólnó polgírruester úr az akkori
Ujpestet?

_ Kicsit messzebbről indulnék. Való-
ban csodának tartom azt., hogy az l830-as
évektől kezdve az egykori sző|ős birtokok he-
lyen alakult kisközség, majd nagyközséghová
jutott 1907 -te, ,amikor Andrássy belüg1nni-
niszter idején Ujpest város lett. Különösen
azért tattom csodának. mert 1830-ban Ma-
gyarorczág valóban a Balkán széIén á||tvala-
hol. Ha csak egy statisztikai adatot mondok:
amikor 184ó-ban Magyarországon rnegnyflt a
Pest és Vác kozotti vasúti páIya 30 km hosz.
szan. Ausztriában több mint 1500 krn vasút-
vonal volt, Angliában megközelítefte ez a
szám az ötezret.

- Petőfi lelkesen uerset is írt erről a 30
kilométerről.

Pedig sokáig a mawar vasutakon, ki-
zárő|ag teherszállítás volt, csak nagyon sokára
lehetett utasokat száI|ítani. Télen' amikor le-
esett a hó , tavasszal és ősszel meg a sár miatt
nem lehetett közlekedni, az ország lakói gya-
korlatilag nem tudtak eljutni ország(lton az
egyik helyről a másikra. Nyilvánvalóan Uj-
pestre is vonatkozott ez, hiszen futóhomokra
épi|taz egész. Ehhez képest jutottunk el odá-
ig, hogy 1907-ben rendezett tanácsú város lett
Ujpest. Ha vendégek jönnek és megnézik a
város|tázát, mindig felteszem azt a gonoszko-
dó kérdést, hogy mondjanak ma eg5, nagyköz-
séget, amelyik egy ilyen városházát tud épí-
teni' Wolfirer Lajos díszpolgárrá avatásának
I9t7 -es kózgyíilési jegyzőkőnyve nemcsak aztAz apai nagtman,a testt:éréael, és a dédnagrnama; I898
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tartalmazza, mit tett az egykotitímársegéd, az
1848-as honvéd, akkorra nagyvállalkoző a te-
lepülésért. Számba veszi ez az e|ismerő okirat
az infrastruktútát, s azt, mi minden történt
ebben a városban úz év alatt. Amikor Ujpest
infrastruktúr ája gyakor|atilag 1 00 % -osan mű-
ködik, valamennyi ktilső kerület közül a leg-
fejlettebb, akkor nem szabad elfelejteni, ezt
nemcsak magrrnknak köszönhetjük. Azoknak
is köszönhetjük, akik már 188ó-ban kezde-
ményezték a Budapesthez va|ő csatlakozást,
meg azoknak a valamikori öntudatos újpesti
polgároknak, akik 1907 e|őttmár e|kezdtékaz
utak és terek aszfaltozását, sok utcában és té-
ren keramit kockákkal borítottak több úwona-
lat. 1908-ban tették |e azt a keramitos követ,
ami még,ma is megtalá|hatő a parkolóban a
piacnál. Ujpest 1907 -re gyakorlatilag kész volt
a várossá nyilvánításra. A városstátus odaíté-
lése éppen ezért t907-ben, ha ú'gy tetszík,
adminisztratív, egészen egyszer(l technikai
lépés volt. A belügyminiszter mindezt mér-
legelve várossá nyilvánította a nag5rkőzséget.

_ Mennyiben uóltozott ezzel a településen
az iigintézés?

- Egy nagyközségnek arra sem volt jo-
ga, hogy meghatározza,hogy este a kocsikhol
legyenek kivilágíwa, melyik oldalon közle-
kedjenek. Az építési engedélyeket aváci járási
szolgabíróság adta ki. Egy nagyközségvá|asz-
tott testiileteinek kevesebb joga volt a helyi
adók kivetésére és a Íe|haszná|ására. Az akkor
itt é|ők aztvárták, hogy a várossá nyilvánított
Ujpest fejlődése töretlen |esz. Számitottak a
lendiiletre, ami végül is a megléví gazdaság;
és politikai vá|ság elienére, a monarchia közös
országátjellemezte.

_ Mit mutat rneg polgdrrnester úr először
az 1900-ban felépult aárosbózán a uendégeknek?

- Mindenek előtt a dísztermet. Isme-
rem valamennyi kerület dísztermét. Minden-
hová elmentem, egész egyszeríien azért, mert
kíváncsi voltam rá, hogy ők mit hogyan
csinálnak. A mi dísztermtink, ahol testiileti
gyííléseket, iinnepi kozgyűléseket és hangver-
senyeket is tartunk, messze feliilmúlja a töb-
bit. A díszterem berendezését mutatva el
szoktam mondani a város történetét is. Avala-
mikori fcildszinti börtön-szobában ma fuattát
van. Megcsodá|ják azt a tikröt is, ami még a
drága jő boldogult polgári MagyarországMá-

Inte(ú

rai Sándor által megörökített korszakából
maradt. Ma Magyarorczágon egyetlen szebb
vátosháza van) a kecskeméti. Az összes többi
meg Sem köze|íti.

_ Sok csalddnak uolt jelentős szerepe Újpest
történetében, kiizöttük érdeku a mór erulített
Wolfuereké. Miért, hogyan, honnan tekpühek
id.e?

- Szemben a Mildenbergerrel, aki ma-
gyarországi németként telepedett ide, a
Wolfirerek amaihatáron túlról, a Felvidékről
Kár o|yt birtokról j öttek. Azok kőzé tartoztak,
akik jellegzetes alakjai voltak a magyar pol-
gárosodásnak és egyá|taIán városi életnek.

Jöttek a semmiből és semmivel. Az 1840 előt-
ti városok nem fogadtak be céhekbe nem tar-
tozó mesterembereket. Mire észbe kaptak, a
mesterséget kitanult emberek a tehetségük
tévén vagyont és ingatl ant szereztek, polgárok
lettek. Elkezdték feszegetri a város belső tár.
sadalmi és politikai rendjét, és szép lassan az
adott település kiemelkedő szereplői lettek.

Úi',rux;
Az apai naglszülők uküaői képe, 1918
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Wolfnerék abban az érte|emben hasonlítottak
ehhez aréteghez,hogy egész lentről kezdték,
az 1880-as évek közepére mát jelentős bőr.
gyáruk működött, s Ujpestrrek meghatározó
személyiségei lettek. Az 1880-as évek Ma-
gyarországán a gazdasági fellendülés idején,
ők tudták ahol laknak, oda tartoznak. Ha úgy
tetszik kötelezettségeik is vannak.

_ Wolfuerék Angliába, az angol badsereg-
nek szóllítottak bőrt, Amikor az említett díszpol-
gÍri okleuél késziih, naponte a saját kiilxégükön
ezer ebédet osztottak ki, a gdrtulajdonos felesége
is rnérte a leuest. Nag iisszegíí pénzt ad'omón1o-
zott az rijpesti szegényeknek.

-Ha jő| emlékszem, Wolfirer Lajosúz-
e zer forintot adott dís zp ol gárs ága a|ka|máb ő|,

_ Ez akkor irgalmatlan pénz aolt. Nag,on
érdekes figur.ája uolt Ujpexnek a KÍrolyiak, a
Wolfuerek és a tiibbiek mellen Ugrő C,yula, a
nagközség utoktí bírója és a aóros első polgÍr-
nrcstere.

_ Közismert, hogy résztvá|-
|a|taz UTE és a gimnázilm
alapításában, s azis, hogy mi
mindent tett Uipestért. A
sorsa sajátosan magyar. I.Jg-

rő egy politikai kérdésben a kormán1párt mel-
Iett szavazott.Ez nem tetszett az ineni újpesti
képviselőtestiilet többségi tagú ellenzékének
és ezért Ugróval szemben ,,koncepciós''
e|jár ást indítottak. P énzkez e|ési ü ggyel vádol -
ták meg. Ugró inkább lemondott, gondolván,
hogy jobban jár. Nem járt jobban, mert éve-
kig foglalkoztak az ,,ig5réveI,,, egészen addig,
amíg az utána jött polgármester, dr. Miklós
Antal egy panama ügybe nem keveredett. El-
adott 150 vagon nem létező lisztet és ezért
fegyelmivel leváltották. De nemcsak dr. Mik-
lós Antalt érintette az igy|et, hasonló ügybe
keveredett avágóhídvezetője és afőjegyző is.
Ugró Gyu|a ezt követően helyettes polgár-
mester lett, ha úgy tetszik az é|et egy kicsit re-
habilitálta. 1918 végén az őszirőzsás forrada*
lom, mellé á11t, kdőbb az Újpesti Nemzeti
Tanács elnöke is lett. Ezétt 1919. után kike-
rült a kcizigazgatásbó|, Azigazi és végleges re-
habilitálása az Ujpest történetét bemutató,
máig forrás étté|{t könyv meg1tása volt. 1945
után sem kedvelték, 1949-ben halt meg, köz-
tiszteletben álló ügyvédként Íejezte be pálya-
futását. Erdekes dokumentum Ugró Gyula

-?-. rr,.***.nq,.,.o.28 utP,9.,sil

|9I2-es lemondó levele. Körülbelül ew
oldalon át sorolta, mi mindenbe fáradt bele,
mi mindent tett Uipest&t. Az utolsó mondat
azt tarta|mazza, hory ezen munkák után az
egészsége megromlott. Akkorra azonban Uj-
pest már belekerült a maryat kózjo$ vérke-
ringésbe és a nemzetközitörténe|embe is. Hi-
szen két élrzel a várossá válás után. 1909-ben
Újp..t.'' rendezték a magyarországi po|-
gármesterek egyesületének gyűlését.

Erről nekem egy nagyon érdekes törté-
net iut eszembe. 1993-ban volt nálam két idős
olasz űt. Az egyik mag'/ar szátmazásű volt,
úgy ahogy törte a mawatt. Ez az úr elmond-
ta, az ő nagyapja asztalos volt, egyike azo|anak,
akik a v ár o sháza b erendezés ét készitették" in.
nét Újpestről ment ki a '20-as évek legelején.
Az urak azértvo|takná|am, mert faipari gyárat
akartak a|apítaniÚ1p"'t.'', úgy tudták, hogy 

"világon a legtöbb asztalos itt van.- 
_ Hog,an élte meg Úip,'t az első uitógbó-

bonjt? Hogtan míÍkiidiitt például a közigazgatds?
- Nehezen. Több mint 17 ezer férfrvo-

nult be a hadseregbe. Isteni csoda, hogy krizti-
lnk 22I vagy 222 ember maradt csak kint a
harctéren. A kozg5ríilési jegyzőkönyvekben ál-
landó apaLn^s4 hogy elviszik a hivatalnokokat.
A háboru vége fe|é már majdnem kaotikus álla-
potok uralkodtak. Nagyon nagy volt a szegény-
ség. Folyamatosan készültek kimutatások arról,
hogy a várost szo|gá|ő tisztviselők anyagi hely-
zete milyen, folyamatosan érkeztek a ktilonbo-
ző segé|ykérelmek. Komoly probléma vo|t az
itt állomásozó hadsereg parancsnokaival is.
Nagy lelkesedéssel adták át a hadseregnek a
Viola utcai iskolát, ahol egy Pestről ideszakadt
éltes matróna, egyébként valamelyik nevesebb
grófi család sarja, önkéntes ápolónőként dolgo-
zott' Komoly vihart kavart akórházban, majd-
nem be kellett zárnj az intézményt. Ujpest a
kormány felhívására az ébező császáwátosnak,
Bécsnek 50 vagon lisztet kiildött. oly"'műkö-
dési problémák azonban. melyek a város köz-
igazgatását összeomlással fenyegették volna,
nem voltak. A vágóhídról például elvitték a
mrrnkások 90%-át. Egy esetben arra kénysze-
rültek, hogy valakit elbújtattak, annyira nélhi-
lözhetetlen volt a mrrnkája. Nélhile a vágőbíd
nem működött volna tovább.

_. 1918.ban, a Deók utca 28-ban, eg
Derce Armin neuíí úr, az ön naglapja Magtar
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Gombipar néaen üzemet létesített. i nemcsak ro-
kona, eg korszak jellegzetes képaiselQének is szó-
ruított.

_ Az apai nagyszüleim a polgároknak
azt a úpusát képviselték, akik hihetetlen szor-
galommal, hihetetlen kitartással jutottak el
oda, ahová eljutottak. Az iJ'zem fénykorában
sok embernek adott munkát, kis- és nagyke-
reskedőknek egformán szá||ított, exportra is
termelt. Az utolsó szállításuk például fugen-
únába ment. Aztán kitört a habo.a és pénz
nem jött meg érte. I947-ben értesítést kap-
tunk, hogy az argenin úr kifizette a száI|itás
ellenértékét és megkaptuk a pénzt _ mindez
az akkori erkölcsöket pé|dázza. A Deák utca
28-ban voIt azid'zem, a20-ban lakás. Két gye-
rektik született. Edesapám vo|taz egrk, amá-
sik a nővére volt, aki hat évesen magára rán-
totta a forró vizet és meghalt. Ennek megfele-
|ően apá,mat, mint egyszá| maradék gyereket,
nagyon ővták, tanították. Nagyapám annak a
híve volt, hogy elsősorban tanulj meg dolgoz-
ni' legyen szahnád', és utána jöhet minden.

Apámat addig nem is engedték eg'yeteÍnre'
amíg le nem érettsé gszett és azza| egy időben
ki nem tanult egy sza|anát. Szerszámkészítő
lakatos lett, a nag5,apám keményen fogta, ná]la
tanult. Egyébként nagy hasznát vefte, mert a
háború után, mivel nem itthon végezte az
eg'yetemet' azt mondták apámra, hogy Derce
ít, magának még érettségije sincs, mert érett-
ségit meg Bécsben tett., így legalább el tudott
helyezkedni lakatosként.

_ Hogan alakult polgónnester úr szemé-
lyes sorsa?

Az édesamJám 1980-ban halt meg. Mi
hárman vagyrrnk testvérek. A nagyobbik bá-
qám é|t a szüleimmel, s így természeteserl azt
mondtuk a kisebbik bátyámma|,legyen a tied
aház,Bátyám karácsony előtt két héttel szólt,
hogy összeszedte az otthon megmaradt hiva-
talos iratokat. Ez öt ruháskosárnyi levelet,
iratot, dokurnentumot jelent. Azőta mondja,
hogy menjek és válogassak. Még nem szántam
tá magam. Egész biztos, hogy az iratok
nagyszüleim életével és a gyárral kapcsolato-

Gombgltír, Deók u. 20., 1920. Alltí sor balről a 4. a nagpapa @eree Arrnin) , mellette a nag|man,& a m.unkósokkal
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sak' Az üzem élete Ujpesthez is kötődik, de
bevallom őszintén, hogy ez érdekel kevésbé,
ha egyszer a kezembe veszem az íratokat,
inkább az a fontos, hogy mit fogok találni, mi-
lyen személyes emlék maradt meg közöttiik'

_ Térjiink aisyza a múltboz! 1919 őszén
ru.egnííntették Ujput önólhísógót és Serusey Ala.
d.iírt, Brasstí nr.eg|e ftjeg,zőjét belyezték id.e, ún.
törll ény b atősógi biztosk ént.

- Az öná||óság felfiiggesztésének több
oka is lehetett. TaIán szerepe volt ebben Ugró
feladawálla|ásának, a Tanácskö ztársaság ide-
j én elkövetett politikai gyilkosságoknak, ame-
lyek emlékét most aDeákutcában emléktábla
őrzi, Szerepe lehetett ebben a királypuccsok
keltette bizonytalanságnak, meg talán annak
is, hogy az atgo| bankok megtagadták a köl-
csönök nyújtását,

. Semsey Aladór 1922-ben a helyreóllt ön-
korruónyzatisóg után a aóros polgírntste're lett,

- Semsey, akinek emlékét ma Ujpesten
egy park őrzi, abszo|űt poziúv mintaképe volt
a tökéletes vátosvezetőnek. Nem véletlen,
hogy 1920-1938 között irányttotta a várost.
1922 -ben a kozffiés lényegben egyhangúlag,
szinte kózÍe|ktá|tással választotta me g pol gár-
mesterré. Mindent megtett Ujpestért. Ezt
qpest későbbi fejlődése-is bizoiytga. óriási
szerepe volt a kőrbázak létrejöttében. Ektor
éptiltek a Mátyás téten azún.,,városi házak,,, a
lakással nem rendelkező szegény embereknek.

_ Úiput 1929-ben meglei- jogti atÍ,r.os lett'
_Eznagy előrelépés volt! A megyei jo-

gú várost lgyanazok a jogosíwányok illették
meg, mint egy megyét. Egy rendezett taná-
csú városnak például ahatÁtozatai ellen a me-
gyében lehetett fellebbezni. A megyei jogu
városnak bizonyos döntéseit jóvá kellett
hag1'rri a megyének. A megye azonban nem
szólhatott bele a megyei város ügyeibe. A te-
lepülés szinte úgy mííködött, mint a valami-
kori királyi város. A polgármester szinte
ugyanolyan szuverén úr volt, mint a megye
vezető alispánja.

* Emberileg is rakonszenues uolt Semsey
Aladár.

- Igen. 1938.ban azért mandott le,
mert nem tetszett neki az a politika, ami az or-
szágban és Újpesten is kezd]ett kialakulni.

_ Semsey Alad,úr minden mankanapjónak
reggelén kiirbe jórta a piacot' Polgórrnexer úr is a
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piacot jórja, hacsak nincs aalaruilyen hiuatalos
tórgtalása mór kora reggel.

- A legelső emlékem az é|etembő| az,
hogy keresztanyám, nag5,anyám testvére vé-
gigsétált velem a piacon és vett nekem egy tej-
fö|t. Azt, hogy miben volt a tejfól, már nem
tudom. Amikor minden második nap kime-
gyek a piacra mindig eszembe |ot ez a tejföl-
vásárlás. Ma már nem eszem a piacon tejfölt,
de mind a mai napig a piac jelenti Ujpestet.

_ Polgírmesur úr nincs uéletleniil eg jő
története a oiacről?

- Van kettő is... Az e|ső
{ryy kezdődik, hogy amikor
polgármester lettem, akkor
egy gyerekkori barátom
megkeresett, és azt mondta,

amíg te vagy a polgármester, addig itt Uj-
pesten nagy balhé nem lesz. Ha valami gon-
dod van, szólj! Néhány héttel később meg-
keresett a piacról valaki, hogy védelmi pénzt
kérnek tőle' Szóltam a barátomnak. Nem
ügy, lerendezzik. Bejött két nap múlva a ke-
reskedő, nag.yon megköszönte a segítséget, és
elmondta, az wrak végtelenül úriemberek
voltak, tisztességesen viselkedtek. Azért ér-
dekes nekem ez a történet. mert amikor
I994-ben polgármester lettem, akkor megint
bejött, egyébként nem igen |áttam, és
ugyancsak azt mondta, nem lesz gond. Ezt
megismételte 1998-ban és 2002-ben is.
Sajnos 2005-ben meghalt. A másik történet a
sakkhoz kapcsolódik. Valamikor viszonylag
tudtam sakkozni. }Iáromszor voltam buda-
pesti ktizépiskolai bajnok, három alkalommal
lettem Budapest Bajnok, az orczágcss ver-
senyre nem mentem el. Kintvoltam eryszer a
piacon, sakkoztam, és megszólított egy úr,
nem akarok-e vele játszani' Játszhatunk,
mondtam neki. ó azonban ingyen nem ját-
szik. Mibe játszunk? Megbtintette a városi
építésíÍgyi hatóság építésiigyi szabá|ysér-
tésért. ki kellett fizetnie 30 ezet forintot. Ha
veszítek, akkor nemftzet, ha viszont én nye-
rek, akkor fizet. Es leültiink játszani. A matt
e|őtt egy lépéssel felállt, nem várta be, hogy
lehúzom a bábut, felá||t, benyúlt a zsebébe, és
azt mondta. most kifizeti a 30 ezer forintot.
Azt kértem tőle, tartsuk be a rendet, adia fel
postán' hivatalos csekken apénzt,

(Folytatjuk...)
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SermnoN LeJos

Népsziget

Mi gyerekek csak Szúnyog-
szigetnek neveztük magunk
közöm, ugyanis a rraw Duna
és a kis öböl közti vékony fold-
sáv tele volt szúnyogokkal,

amit az akkori időkben nem irtottak. Az itt
épült cs óna|{tázak és vikkendh ázak u|aj dono -
sai meg az etre sétálók sokat szenvedtek ezek-
tő| avérszívóktól. A szigetre a kis Duna hídján
lehetett eljutni a Yáci út Arpád út sarkáról.
Nyári i':]őszakban néha volt ,,kis csühögő'',
amely Ujpest megállóhely és a budai gázgyár
között közlekedett. Fillérekbe került a viteldíj,
amit mi gyerekek is ki tudtunk könyörögni a
szülőktől. Elemista koromban az osztál|ya| a
tanítő néni áwitt minket. és itt tartotnrk a ma-
darak és Íák napját. Ahogy átértiink, az e|ső
fudról hatalmas tér volt, ahova kirándulni, ját-
szani lehetett menni. Mint kisebb gyerekek mi
csak idáig mentiink, míg egyszer izenegyné-
hány éves korunkban elindultunk fe|fedező-
útra Dél felé. Számos csónakház került utunk-
ba, a másik oldalon, a Í:agy Duna felé nyaralók
sorakoztak. Az Ujpest felé eső parton csendes
volt a víz, jasttandó hajók tömege vátakozott.
A sziget csúcsára leérve nagy cigányzenés ét-
terem á|It. Ez volt Illik Viktor halászcsfudája.
(Illik Viktor az eg51kleggazdagabb halászmes-
ter volt, akinek a Vécsey utcábanvolt egy ,,pa-
|otája,,.) Ladikokkal hordták ide a vendégeket
a Yáci úti 55-ös villamos Gyöngyösi utcai
megá||ójábó|. Az 1930-as években történt,
hogy a ladik túl súlyos volt, elsüllyedt, és so-

kan a vtzben lelték a halálukat. Az újságok
nagy cikkekben írtak az esetrő|.Enltátt a szőr-
nyíítragédiattánmotoroscsónakokszá||ítot-
ták a vendégeket.

Amikor azután a huszadik évtink felé
jártunk, végigsétáltunk a két fudon. óboda''
letérve jobbra, Eszaknak mentiink, elhalad-
tunk a Hungária (textiles) strand előn.,vé$g a
Nánási úton a Római frtdőhöz. Igaz, hogy
Ujpestről gyalog hosszú vo|t az út, de két fia-
talembernek (mint Zo|ibarátom és én) ez a 45
perc meg sem kottyant. Mind a kettőnknek
ingyenes belépője volt. Afiirdő előta éfterem-
ben háromtagú' zenekat játszott. Az akkori év
slágere a Kis kíváncsi kacsa és aKÁr összevesz-
ni velem címíí slágerek voltak, amelyeket ere-
detileg Kazal Lász|ó énekelt.

Egy alkalommal, a 10-es villamossal el-
mentiink a Yáci űtra a festék gyárig, majd a
Váci utat elhagyva, a makadám úton bandu-
koltunk tovább a szigete. Itt az északi tészen
voltak a fo|yamőr |aktanyák, nagy hajójavttó
műhelyek. Ez vo|t az az ítt, ahol szátaz lábbal
vaw avtőval is be lehetett jutrri a szigetre. Mi-
nél közelebb értíink a hídhoz, annál zoldebb
volt a teriilet.

+  ,  r rIgy nézett ki a Szúnyogsziget az én
időmben. Nagyon ftg jártam arra' nem tu-
dom, milye n vá|tozást hozott az idő a ltld űjjá-
építése után. Tudom, hogy a sziget ma is
meg'van' de megszííntek a laktanyák, meg-
szűntek a Yáci űa gyárak és Ujpesten meg-
szíint a jugoszláv kikötő. t]

Fabóz a rzigeten Illik viktor haLÍszcsárdóia' 1 940,
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Könyvek Uipestről

A Budapesti Honis-
mereti Társaság ké-
zikön1wének Gáb-
riel Tibor á|ta|.szer-
kesztett harmadik
kótete a Budapesti
Históriák e|őadás-
sorozat 2005. évi
anyagát közli. A fő-
város helytörténeti
főrumán neves ku-
tatók, helwörténé-

szek beszélnek szakterülettik egyes feltárt
érdekességéről. Qpestről Kriz-sán*Sándor elő-
adása az Ujpest_Rákospalotai lóvasutak törté-
nete szerepel a kötetben. Részletes történetét
olvashatjuk a Pest-újpesti, a megyei és az
Ujpest-rákospalotai vonalnak. Kik, hogyan
utaztaka kocsikon, milyen teherforgalom bo-
nyolódott a járatok számára kialakított sínpá-
rokon. vés's követhetjük sorsukat a villamos-
közlekedés megindulásáig. Kiegészítőként
egy-egy fővátosi civil szervezet bemutatko-
zását is napirendre tűzi a program. A ktitet
második tészében naprakész listát talál az ér-
deklődő a fővátosi kazgyííjteményekről, s
helytörténettel foglalko zó civi| szerv ezetel<r ő|
is. Az utolsó egységben Budapest történeté=
nek 2005-ben megjelent válogatott bibliográ-
fiáiát olvashatiuk.

Az Ujpesti Zsidó
Hitközség történe-
térő| írt tanulmányt
Deutsch Lász|ó az
újpesti hitközség
főrabblja, A közel-
múltban megjelent
kiadvány a kezde-
tektől tfugya|ja az
újpesti zsidóság tör-
ténetét. Első telepe-
seik már az 1840-es
években létesítettek

itt üzemeket, építettek otthont. Lő,y Izsák ti-
már mester és a község első bírója, Neuschloss
Simon faiparos mellett néhány eddig kevéssé
ismert iparos nevével is találkozhatunk. A
közösség egyházi és társadalmi szervezeteinek
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jelentős személyiség ei, a|apítói, Ujpest ipará-
nak vezető személyiségei elevenednek meg a
lapokon. Az ortodox hitközséget a|apítő
Goldmann Jőzsef rabbin kívül dr. Venetiáner
Lajos és dr. Friedmann Dénes munkásságát is
ismerteti a kötet. Közösségüket a háborús
veszteségek, megaláztatások szinte teljesen
szétdű|ták, alig néhány család tért vissza a
munkaszolgá|atbő| és a deportá|ásbóI. Az
1945 lur:ánűjjáé|edt közösség é|etét, szeméIyt.
ségei tevékenységét rövid krono|óg|át közölve
a mai napig kíséri végig a szerző, Deutsch
Lász|ő több érdekes, a hel1történetszámátais
fontos, eddig nem ismert adatot közöl tanul-
mányában.

Gyászhit
200ó. december 25-én, életének 81. évében
eihunyt Horny.ák Tibor, az,56-os Szövetség
a|apítő elnöke. Az egykori politikus 195ó. ok-
tóber 30-án részt vett aMagyar Függetlenségi
P árt űjjászervezésében. Kétérnryi fogva tartás
után, L959-ben 12 év börtönbüntetésre ítél-
ték. A rendszerváltást követően számos vissza-
emlékező kötete jelent meg.

Centenáriumi vetélkedő
Az Újpesti Helytörténeti Alapíwány meghir-
dette a centenáriumi helytörténeti vetélkedőt.
Aversenyre 11 általános iskola nevezett be. A
megmérettetéSre a 100. évfordulóhoz kötődő
rendezvények keretén beltil, 2007. szeptem-
ber végén kerül sor' A csapatok előzetes fel-
adatként elkészítik ew-egy nevezetes újpesti
kozéptilet makettjét, 1:200-as méretben. A
vetélkedő alkalmával kerül sor az így felépített
mini-Újpest épületeine k zsíirizéséíe.

Jótékonysás|báL
Február l7-én, az Ujpesti Polgár Centrum
adott otthont az Első Ujpesti Polgári Jóté-
konysági Bálnak, amelynek több százezer fo-
rintos bevételét a résznrevők a Szent János
Apostol Katolikus Altalános Iskola javára
ajánlották fel.

Márciusi számunkban a 31. oldalon látható
fotókat az Újpesti Helytörténeti Gfíjtemény bocsátotta
rendelkezésiinkre.

Hehtörténeti hírek


