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Palota-Ujfalu nincs a térké-
peken; helyén az újpesti
Elem utca terpeszkedik.
Száz éve még a vasút is

megáIlt itt; ezvolt az első állomás a Nyu-
gati-pályaudvar után. Aki a ,,boldog béke-
idők" utolsó óveiben leszáIÍt a vonatról'
csinos kis lakótelepre érkezett. Esténként
négyszáz munkáslakásban várták haza a
kazán-, rugó- és kerékkovácsokat, eszter-
gályosokat, hegesztőket, öntőket, kocsi-
szerelőket, lakatosokat és rézmíiveseket.
Az egyforma reggeleken gyors mosakodás
az egyforma konyhai falilnitrrál, délben
ebéd a munkásétkezőben, műszak után
úsztálkodás a munkásfiirdőben. A gyere-
keket a telep saját óvodája és iskolája

várta. A kerwárosi lakótelep lakóinak
színházat, könyvtárat és tánctermet is
épített a MAV.

A többiek _ újpesti és palotai bejá-
rók - naponta vasúton ingáztak otthonuk
és a munkahelyiik kozött. Kellett a munkás-
kéz, mert azílj|akőtelep szomsz édsá,gában,
az Istvántelki FőmííheMen iavították a
nnÁv személy- és teheÁagonjait és moz-
donyait. Akkoriban úgy tíínt, a vasút nyug-
díjas á||ást biztosít dolgozóinak.

Palota-Ujfalut már nem jelöli a
térkép. A hajdani kerwáros kisértetjárta
telep, az iizemcsarnokokban felejtett
mozdony már soha nem húzhat szereI-
vényt. A sínek innen már nem vezetnek
sehová. ! Rojkő Annamária



,,A MAV ny-ugati mííhelye''

'A -. kir. államvasutak igaz-
gatősága ugyanis csakugyan
kiviszi a Podmaniczky-u. és
Yáczi körut kozti helyről a mai
ny'ugati főmííhe|yét, összes

raktárát, fíítőházát s az egész teherforgalmat s
a hatalmas uj telepet erre a czé|ta már meg is
kezdette építtetni Rákos és Palota-Ujpest
kózt, a pályatest bal oldalán. A mai nyugati
pályaudvarból nem marad meg egyéb a mai
helyen, csak a szemé|ypá|yaudvar.'' (Jjpesti
Közlöny 1901. július 14.)

,,A MAv nyugati műhelye. A magyar
államvasutak legnagyobb építkezése lesz az,
mely három évig fog tartani a főváros ha-
tfuában, Az uj ny'ugati mííhelyeket építik fel
közel a Rákospalot ához és Ujpesthez. A munka
arányatrő| fogalmat alkothatunk, ha megirjuk,
hogy ez évben az első hóig naponta kétszáz
munkás azza| vo|t elfoglalva, hogy az óriási
teriileten a fijldmunkát elvégezze. Egy kisebb
hegyet hordtak el, melyből síkká tették az
egész terüle tet. Az államvasutak igazgatősága
már kiirta az építésre a pá|yázatot. A vas-
szerkezeti munkákért hat gyár már pá|yázott,
ezekközt a legolcsóbb a magyar államvasutak
gépgyárának aján|ata t040.572 koronáért.
Jövő évben az összes épiiletekel fognakkésztil-
ni, két év múlva pedig felszerelik a mííheiyeket
gépekkel. Ekkor meg fog szünni a nyugati
mühely s migtegy kétezres munkáscsaládot
telepit ki a MAV igazgatósága, kik részére kti-
lon kis városrészt is építtet közel hatszázház-
zal.'' (Jjpesti Közlöny, 1901. december 8.)

,,A MAV főműhely munkálatainak
megkezdése. Ismeretes dolog, hogy a magyar
államvasut budapesti főmÍíhelyet Ujpest s Rá-
kospalota tertiletére helyezi át. E terület f. év
április hó 30-án átvétetett s a földmunkálatok
megkezdődtek. A földmozgósitást (270000
m3) a Léderer és Deutsch czég kapta meg. E
czég Wolfner Tivadar kerülettink orczág-
gytilési képviselőjének közbenjá rása |azárő|ag
ujpesti és rákospalotai munkásokat a|ka|maz a
foldmunkánál. a mi kazhirré is tétetett s az
eddig je|entkezők már alkalmaztattak is. A
váIlalkoző czég s kiilönösen Léderer ir ezen
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eljárása elismerésre és köszönetre méltó. A
földmunkához 300 napszámos szükségeltetik,
mert á földmozgósitást f. é. szeptember hó
l-ig be kell végezni. A mííhely telep első épü-
letének a kiirása már f. é. május hó 20-ánköz-
zé Íog tétetrri.'' (Közérdek, 1901. május 2.)

''.A. Rákospalotárő| az á|lamvasutak mű-
helytelepén áwonuló belvizek elvezetése tár-
gyában f. hó 15-én tartatott meg Rákospalota
községházánáIlvánkaPá|(ószo|gabíróelnöklé-
se mellett a helyszini targya|ás, A tárgyalás fo-
|yamán Ujpest képviselői tiltakoztak az e|Ien,
hogy a Rákospalotá ró| a g5rá|i-tói dűlőbe, a míi-
helytelepen át beomló izek az Ujpest által
építendő nagy csatorn ába vezettessenek. Tilta-
kozott pedtg azért, mert vizjogl törvény nem
engedi, hogy idegen tertiletről izfoIyás vezet-
tessék be a községbe' s mert az államvasutak és
Ujpest közt kötött szerződés értelmében a nagy
csatorna csak saját vizeit vezetheti le. Tiltako-
zotr. végr e azért, mett Rákospalota-Ujfalu lejt-
wszonyai olyanok, hogy osszes utczái a vasúti
a|,lljáró felé lejtenek s igy Ujfalu izeiaz Ujpest
á|ta| építendő nagy csatornát ugy megtöltenék,
a mi a csatorna veszedelmét idézhené e|ő.,,

@llenzéki Ujság, 1902. február 23.)

,4{ magyar királyi államvasutak Iswán-
telki munlcás háztelepének bővítő munkálatai
most vannak folyamatban. A régi telep har-
minc egyenkint 4lakásu földszintes épületből
egy 4 termes iskolából és egy óvodaépületből
á|1. Ezt a telepet most kertvárosszerűen het-
vennyolc, egyenkint ó lakásu emeletes épület-
te|, továbbá egy nagyobb vendéglő és fiirdő
épülettelbővíti. Az építkezés befejezése után a
telepen |esz 420 egyszobás és 180 kétszobás
tehát összesen ó00 lakás, melyeket vízöblítésű
klosettekkel és a konyhákban kifolyo csappal
szerelnek fel. - A házi- és szennywzek e|veze-
tésérő| a m. kir. államvasutak rendszeres csa-
tornázással gondoskodnak.'' (Rákospalota,
t9I4. mtucius 15.)

,,Az Iswántelki Főmiíhely dolgozói
27-én ünnepelték a 150-ik mozdony és 1200-
ik vasúti kocsi elkészítését. ,, (Szabad lJjpest,
1945. június 30)

ossze óllította: Sziillősy Marianne
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Az Iswántelki MAv Főműhelv

A kezdetektől az első világháború végéig
Az Iswántelki MAV Főmű-
helyt Rákospalotán létesítet-
ték 1905-ben a Budapest-váci
vasútvonal mellett. Jogelődje,

Pályaudvar területén felépiilt mozdony- és
kocsijavító telep Pesti Főmííhely, majd Nyu-
gati Főműhely elnevezéssel működött. ANyu-
gati Főműhely kitelepítésének legfontosabb
okai a következők voltak a megnövekedett
tl/1\v ia,^iipark karban tartásár a a"műhely ka-
pacitása szűknek bizonyult, illewe az eredeí
,helyen (a Ny'ugati Pályaudvaron) nem volt
lehetőség a bővítésére, melyet az egyre nó-
vekvó vasúti forgalom szüliségessé tett. Az-tti
műhely helyének megvá|asztásáná| a MAV
Igazgatőságot az a szempont vezette,hogy az
továbbra is vasúti gócpontban maradjon, vala-
mint a jármíívek be- és Iaszá|Iítása_ időben és
távolságban _ optimálisan legyen megoldható.
Igy esett a váiasztás a Rákospalota és Ujpest
kÓzött |évő, az Országos Magyar Gazdasá$
Egyesület és nagyobb részt gróf Károlyi
Sándor birt okában|év őtertiletre, Iswántelekre,
mely akkor Rákospa|otához tartozott' ma
azonban Ujpest része.

A mai Elem utcát elfoglaló Iswántelki
Főműhely építési munkálatai L90I-ó| 1905-
ig tartottak. A terület megszerzése nehézsé-

A bóttérben a kocsiszerelő mííbely bomlokzata kijzel ere-
deti óllapotdban 1 9 80-ban

Vencn KÁnory
2
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gekbe ütközött, ezért a hosszadalmas kisajátí-
tási e|járás után 1901-ben kezdték meg a
részben mocsaras' |aza alta|ajű' terület eg'yen-
getését és feltöltését. A főműhely általános
elhelyezési tervét az igazgatóság gépészeti
Íőosztá|ya teÍvezte meg. Az építés á|ta|ános
tervezetét és a költségszámitást, va|amint az
egyes épületek, a vasszerkezetek, a sínháIőzat
általános és részletes terveit az igazgatőság
építésif őosztá|yándolgoztákki.Amííhelyepí
tésben résző,evő dolgozók munkahelyre
járásánakmegkönnltésére - mivel sok buda-
pesti cég vett benne részt _ az igazgatőság a
felépítendő műhely e|őtt a Budapest-Vác-
Marchegg-i vasúwonalon egy megállóhelyet
létesített Palota-Ujfalu elnevezéssel.

Az építés első szakaszában felépült a
munkásétkező, ame|y később a Kaszinó elne-
vezést kapta, gúnynevén ',Koplaló''. Ugyan-
ebben az időszakban épült a központi iro-
daház, a későbbi főnöLségi épület. A központi
irodaépület mellé épült fel a portás |akőháza,
a későbbi ,,A'' kapu kapcsolódó helyiségeivel.
Az építőmnkások számára felépítettek egy
munkásfiird őt, ame|y később kisebb-nagyobb
áta|ak,'ttáso|&al a műhely dolgozóinak és csa-
|ádtagjaimk tisztasági fiirdőjéül szo|gáIt.

1902 -ben kezdték el a mííhelyi vágány-
há|őzat és a műhelycsarnokok építését. Lz
építés munkaprogramjának megfelelően,
1902-ben a nary épületek köziil tető alá került
a kocsiszerelő, az esztergamiíhely, továbbá
néhány épület. A mííhelytelep legnagyobb
épülete a terület kétharmadán elhelyezkedő
kocsiszerelő műhely volt, amely 24000 m,
beépített területével az a|<kori Budapest leg-
nagyobb alapterületű épülete lett.

1903-ban felépiilt a ,,locomotív,, szere|ő
műhely, és elkészültek az anyag- és a|katrész
szeÍtátak épületei' A második nagy éptiletnek
- a locomotív szerelő mííhelynek _ a beépített
területe pedig 20100 m2 lett, amelyben 82 db
mozdonyáIlás, elktilönített megmunkáló-mű-
hely, továbbárézmíives és 98 m hosszú kazán-
kovács mííhely volt. A műhelycsarnokok ter-
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mészetes wlágtását nagymér eúi tetőablakok-
kal oldották meg. A kocsi és mozdonyszerelde
között épült fel |7aW ,,T,, alakban aZ eszteÍga-
mííhely 128 m hosszban és 20 m szélességben.
Az épületrész végéhez csatfakozott a 80x18
m-es kovácsműhely, a kerékkovács műhely, a
rugóműhely és az épiietvégén az ön(óműhe|y.

A kovácsműh ely gőzka|apácsainak gőz-
szoIgá|tatására közvet|enül a műhely mellett
épült fel a kiskazánház,kétkazárna| és a fiist-
elvezetést szo|gá|ő 30 m magas kéménnyel. A
mííhelytelep keleti oldalán _ 7+0 m'-es kiilön
épületben _inasműhel1t és iskolát építettek. A
telepnek ugyancsak a keleti oldalán épi|t az
irodaházza| és az érkezővel párhuzamosan a
két 30 m magas Intze-féle viztorony, egyen-
ként 120 m3 -es víztárolóval.

Köze| Budapest hatátához, szintén a
telep keleti oldalán, a többi épülettől kissé
távolabb épült a kazán és gépházahozzáépített
rakodóval és a szükséges szén és salakrekeszek-
kel. Ennek az épületnekaz építése a, teÍvezett-
hez viszonytwa kissé elhúzódott, mive| az
a|apozásná| és a pince szigetelésénéI az aItaIaj
kavicsrétege mííszaki problémát jelentett. A
74 mhosszű és 20 m széles épület úgy nyert
elhelyezést, hogy mind a 8éP_, mind a kazán-
ház idővel bővíthető legyen. A. kazánokat a
Nicholson Gyár, a gózgépeket a Lang Gép-
gyár, a villamos generátorokat pedig a Ganz
Gyár szá|Iította, Az összes épület teljes elkészí-
tésének végső határideje 1904. jrinius 1. volt,
ezért a műhelytelep építésén egyes munka-
napokon 500 munkás is dolgozott. A mííhely-
ben a gépek és berendezések alapozását és
felszerelését 1904 áprilisában kezdték el. A
gépek és berendezések egy része _ ajő á||apot-
ban lévők _ a Ny'ugati Műhelyből kerültek
áttelepítésre' a másik része pedig új beszer-
zésű volt.

A gépek és gépi berendezések szerelé-
sével egy időben szakaszosan megindult a
kocsiszerelő műhely átköltöztetése is. Az
átköltözött részlegek pedig megkezdték a
teherkocsik ja,,ttását, majd fokozatosan átte-
lepültek a személykocsi-javító csoportok, a
mozdonfavító munkások .gy része, végül a
kovácsmííhely teljes szemé|yzete.

A Ny'ugati Főmííhely teljes személyze-
ténekIswán-telekre történő hivatalos átköltöz-
tetése ünnepélyesen 1905. május l-jén Íeje-
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ződöttbe, ekkor a Főműhelynek 1150 munlcá-
sa és 70 tagú felügyelei szemé|yzete volt. A
műhely-épületek felépítésével egyidejííleg
Palota-Ujfalu délkeleti tészén 120 lakásos
vasúti lakótelepet létesítettek, amelyet I9I4-
ben252 db újabb lakás építésével bővítettek.

A Főmííhely akkori osztá|y-tagoződása
_ amelyet lényegileg a jármíijavítő izem 1990-
ig is megőrzött _ a következő volt:

I. Főműhely főnökség,
II. SzámosztáIy,
IIUa. Eszterga- és megmunkáló

(kovács-rugókovács,
kerékkovács, öntőműhely),

IIUb. Mozdonyalkatrész megmunkáló,
fV. Mozdonyszerelde,
v. Kocsiosztálv.
\T. IJzemosztáíy-Centrále-

Erőközpont (kis- és nagy-
kazánház).

Később oxigén- és gázgyárat létesítet-
tek, majd Í9I2-tő|- a kísérleti cé|zattal a villa-
mosított Rákospalota_Veresegyh áz_Gödö||ő
vasúwonal üzembe he|yezésétől - 193ó-ig itt
jawtották a villamos motorkocsikat. I9L| jű-
niusában az érse|dtjvári fiók-almííhelyt felü-
gyeletile g az Istv ántelki Főmííhely ir ánytása
alá rendelték. A fiókmúhe|y Iétszáma 350 fő,
főprofr|japedig a mozdony- és teherkocsi javí-
tás volt' A Főmííhely I9I3, évlteljesítményei
a köv erkezőképp en alakultak gő zmozdonyb ő|
6I főwzsga és 315 főjavttás, 1ó db motorkocsi
Íőizsga,90 db személykocsi Íőizsga (teljes
vagy féI fényezéssel) és L456 db teherkocsi
Íővizsga mázo|ássa|.

A lokomotíaszere lő mííh ely fe llíjított (mődosított) tetőzettel
1984-ben
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1913-ban az a|<kori ország vasúti mű-
helyeiben összesen 11ó00 főt tartottak nyil-
ván, ebből az Iswántelki Főmííhe|yben 2079
munkás dolgozott. A világháború előtti idő-
szakban _ a műhely javítási profiljából - első-
sorban a nag1rrnére úi, négytengelyes (pulman)
személykocsikat kell kiemelni, amelyeknek
első számú javtő mííhelye itt volt, mivel ezek
hosszmérettik következtében a korábbi épí-
tésí3, jármíiiavítókban csak nehezen fértek el.
IJgyancsak ekkor vezettékbe az űj, korszeríí
autogén hegesztést. Ezze| az eljárássaI a vasúti
járművek alkatrészeinek _ sok munkát igénylő
_ szegecselési módját helyettesítették, illewe
könnftették meg. 1913 és 191'7 közöttvasúti
személykocsikat (Bmn sorozat) is készítettek a
Főmííhelyben.

A műhely megalakuláSa után - a dol-
gozők kérésére _ a munkásérkező egy részét
kulturális célokra alkalmas helyiségekké (szín-
ház, tánctetem, könyr,tár) alakított ák át, ame|y
így,,munkás kaszinó'' lett. 1909 szeptemberé-
ben alakult meg - a mííhe|yfőnök engedé-
lyével és támogatásával _ a Teswériség Sport
Egyesüiet.

Lz első világháborí kitörésekor, a
mozgósítás napjána Főműhely dolgozói közül
11 tiszwiselő és 80 munkás kapott azonna|i
behívót, később a műhelyi alkalmazottak je-
lentős részét felmentették a katonai szolgálat
alól. A háborű a|att a csökkenő |étszámot
asszonyok és hadifoglyok a|ka|mazásáva|
igyekeztek pótolni.

Trianontól a második ülágháboru végéig
A Főműhely létszám-e|ő-
irányzata az 1924/25. évre a
köverkező volt: 40 mérnök,
76 míívezető. 59 adminiszt-
rátor, 13 gépész, 6 kazánke-

zelő,3 kapus, 5 hivatalszo|ga,34 nappali és
éjje|i őr, valamint I9ó0 Í,ó munkás, vagys az
összes műhelyi |étszám 2196 főt tett ki. A fő-
műhelyi o|ajgázgyár üzemeltetését 1923,
szeptember |-jétő| a N1'ugati Műszaki Kocsi-
hivatal (Budapest) vette át.

1934-ben a Villamos osztá|y egy részét,
|étszámmal és berendezéssel együtt átbe|yez-
ték az Északi Főműhelybe, amely bázisátké-
pezte az akkor induló Kandó-rendszeríí'
villamosmo zdonyok javításának. I93 6. január
|-jéve| pedig a MAV Igazgatíság megszün-
tette a főműhelyben Iévő villamos osztál}t' s
az összes villamos motorkocsi iawtását az
EszalaFóműhelynek adta át. A Főműhely fel-
ügyeleti szemé|yzetl Iétszám megszabása az
|932 /33. évekre a következő volt: 34 mérnök,
66 míívezető, 55 adminisztrátor, 8 gépész,3
í,3tő,9 kapus és őr, valamint 5 hivata|szo|ga;
ez összesen.180 főt tett ki. Az Istvántelki Fő-
műhelyben említésre méltó fejlesztések csak a
két világháboru közötti időszakmásodik felé-
ben történtek. Ezek közül a lényegesebbek a
következők voltak az őntőde olvasztó kemen-
céjének korszerűsítése (1929), a vasúti jármí3'-
kerékpfu -javítás korszerűsítése (1937), Krupp-
fé|e mozdonykerékpár |amér,ó készülék be-
szerzése (1 93 8), mozdony-sebességmér ő órák
jal,"ttásának korszerűsítése (1 93 8), új modern
aceú|éngáz Íej|esztő telepek létesítése ( 1 9 3 8)'
1938-ban az érsekíjvári vasúti jármíijawtő
műhelyt - mint alműhelyt - ismételten aFő-
mííhely hatáskörébe utalták. A MAV vezető-
sége a vasúti mííhelyekben dolgozó hegesztők
munkáj ának szakszeríi ir ányttása és ellenőrzése
céIjábő| minden önálló műhely egy mérnökét
és egy míivezetőjét hegesztéstechnikai képzés_
ben kívánta részesíteni.

Mivel Iswántelken voltak a |egképzet-
tebb elméleti és gyakorlati szakemberek,
I937-tőI rendszeresen itt rendezték meg a
tanfolyamokat. A Főmííhelyben ekkor igen
eredményes és színvonalas tanonck épzés Ío|yt',
ame|yrő| az orczágos iparoktatás szakfelü-
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gye|őjének írásos ielentései is tanúskodnak.
Ennek egytk a|apját a német mintára helyben
kidolgozott _ a műhelyi felvételt megeIőző _
pszichotechnikai vizsgálati rendszer képezte.
A vizsgálati módszer a kővetkező próbákból
tevődött össze: általános értelmi. technikai
felfogó képesség, térszemléleti, kézügyességi
és kézérzékenységi.

A Teswériség Dal- Zene- onképző
Egylet - amely még a 19. században alakult _
1933. március 28-án ünnepelte fennállásának
40 éves jubileumát. A dalkar élére ekkor új
karnagy, Adám Jenő, a Zenemíivészeti Fóis-
kola tanára keriilt. Az Istvántelki Főműhely
ebben azidőben Rákospalota legnagyobb ipa-
ri üzemének számított. A Főműhely művelő-
dési házában, a Kaszinóban aktív kulturális
tevékenység (dalkar, zenekar, szín1átsző cso-
port' társas tánc stb.) folyt, a Testvériség
Sport Egyesület pedig több idehaza és kíilföl-
dön is ismert sportolót nevelt és adott ̂ z or-
szágnak. A technikai sportok kőzi| az 1930-
ban alakult wtor|áző repiilőgép szakosztá|yt
kell kiemelni. Csordás Re'zső főmííhely-főnök,
akinek nagy érdemei voltak az Istvántelki la-
kótelep _ ma is működő _Jézus Szíveűj római
katolikus templomának felépítésében, |94I-
ben pápai kittintetést kapott' Ezután a főmí3-
hely-főnök kérvénnyel fordult a kormányző-
hoz, ho g5r enge déIy ezze a p áp:átő| kap ott S zent
Gergely Rend lovagke r esztjének viselését.

Az l945-től a megszüntetéséig
A második világháboru a|att a főműhely léte-
sítményeit a |égitámadások alkalmával és
Budapest ostromakor t<jbb találat érte. Ennek
során megsérült a mozdonyszerelde és az ön-
töde tetőszeÍkezete, a legnagyobb anyagskárt
azonban a kocsijavító csarnok szenvedte el. A
háboru okozta károk összegszerúsége hoz-
závetőIeg 1 millió pengőt tett ki az l944-es
ár akon számiw a. 19 4 5 januárjában a főmiíhely
dolgozói elkezdték a romok eltakarítását, az
egyes üzemrészek, gépek és szerczámok rend-
betételét. A háborus károk fe|számo|ásáva|
párhuzamosan a termelő munka is elindult, és
elkezdték a sérült vasúti kocsik és mozdonyok
javttását. A főmííhely ekkor a szovjet csapatok
részére is dolgozott. 1945 júniusában a mrrn-
kás|étszám 2526 Íő, a mérnökök száma pedig

Tanulmdny

30 volt. A munkásokat 59 míivezető irányt-
totta és 78 tiszwiseIő végezte a főmíihely ad-
minisztrációjá,t. Az iratkézbesítést és az irodák
takarítását pedig 15 altiszt |átta e|. A meghir-
detett munkaverseny eredménye már június-
b an j el entk ezett. ̂  ja\1tás - telj esítrn ény : 9 gő z -
mozdony fővzsga, I0 főjavítás és 137 db
futójavítás volt. Személykocsi főwzsga I db,
futójaűtás I23 db, poggyászkocsi futójavítás
pedig 47 db. A háború wtán az Iswántelki Fő-
mííhely 1945. május 20-a és 1946. jűruls 23 -a
között 1877 db vasúti teherkocsit. valamint
1ó3 db személy-, posta- és poggyászkocsit
épített ,íjjá. Az 1946 második fé|évére terve-
zett gőzmozdony javítások kozül pedig 17 db
volt a főwzsgák és,24 db a főjawtások száma.
1949 kőzepén a MAV műhelyeket (főmííhelye-
ket) Jármíijavító Nemzets Yálla|atokká szer-
vezték át. Ezzel megvá|tozott a főmííhely
beIső tagozódása is. A vállalat éIére igazgatőt,
főmérnököt és főkönyve|őt neveztek ki. AZ
igazgatő, főmérnök, főkönyvelő ir ányltásáva|
Istvántelken a kóverkező osztályok működtek:

I. Titkárság,
III. Ellenőrzési osztá|v.
III. Územgazdaságsosztá|y,
W/a. Pénzij:gyt osztály,
W /b. Számvtte|i osztály,
V. Anyagosztá|y,
VI. Gőzmozdony1avttő osztá|y,
VII. Kocsijavító osztá|y,
\TII. Gépi megmunká|ó osztá|y,
IX. Uzemosztá|v.
X. ontőde.
1949. március 15-én a főműhely egyik

élmunkása, Pázsii od<ln I<tváIó űjítő _ az ad-
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digvégzettmunkájáért-Kossuth-díjatkapott.
A Minisztertanács hamarosan meEbtzott a
mÁv Pestszentlőri nci J fumíijavító 

"Nemzeti

Yá||a|atvezetésével is. A főműhely, a dolgozók
javas|atára _ 1950. július IZ-én - felvette
Landler Jenő nevét. A vállalat új neve pedig:
Landler Jen ő J ármíijavtó Uzemi Vállalat lett.

A Minisztertanács rendeletére az ipari
tanuló okatást és nevelést 195l-ben, teljesen
a Munkaerő Tartalékok Hivatala (MTH) veme
át, a tanllők gyakorlati képzése azonban to-
vábbra is aziózem területén történt.

e mÁvec-ban 1 954-ben megsztintet-
ték a gőzmozdonyok gőzhetgeteinek gyár-
tását és megmunká|ását. Enltán e feladatot is
a Landler lárműjasttőnak kellett e||átrlia, az
újonnan felépült gőzhenger -megmunkáló míí-
helyben a korábbi gyártőtőIáwett gépekkel. A
jármíijavttás szakosodásának keretében a má-
sodik ötéves tervben (1959-1965), megválto-
zott és bővült az uzem jallrtási profilja. 1959-
től a kocsiosztá|yon javttották a nehéz és kti-
lönleges teherkocsikat, valamennyi hűtőkocsit,

a MAV tartálÉocsi parkjának egyharmad
tészét és az összes ktilön célú bérelt teher-
kocsit. A' já,tmíijavttó üzemben az 1'950-es
évek végén Íavázas vasúti személykocsikat
alakítottak át acé|vázas (biztonságosabb) ko-
csikká, az 19 60 - as évek elej én p edi g ha|szá||ítő
vasúti teherkocsikat gyártottak. A kéttengelyes
vasúti személykocsik javít ása 19 5 8 -től folyama-
tosan csökkent' majd 1962.ben meg is szíínt,
az ongén- és világítógáz-g5ráttást pedig 1961'-
ben számolták fel.

A tervezett fejlesztések és
rekonstrukció e|őkészítése
céljá,b6| a Íómí3heIy műszaki
szakembereinek ktildöttsége
_ 1963. április 21-e és május

7-e közott - az NDK-ban tanulmányozta a
vasúti jármíivek jautásáva| kapcsolatos leg-
újabb technológiai és szervezési eredmé-
nyeket.

A jármíijavtőnak üzemi űjságai is vol-
tak. Az üzem belső életével kapcsolatos
táj ékoztatást, az er e dményeket és hiányossá gok
feItárását segítette e|ő _ az 1950-es évek elejé-
től kéthetenként megjelenő üzemi űjság _ a
Főjavítás, amelynek első szerkesztője Kiss
Lász|ő, az id.zem do|gozója volt. Az 1200
példányban megjelenő üzemi |ap |965. januát
I-jétőI Landler Jármíijavttó fejcímmel jelent
meg hetenként, Sándor Ferencné íjságlrő
szerkesztésében, az év v égén azonban az územi
lap további megjelenését a MAV vezetősége
megszüntette. Ezután az izemi űjság Uzemi
Híradó néven jelent meg egészen l992-ig.

Műszakj beruházásként 1,964-ben
felépült az űj kor szeríí légfékko rmánysze|ep -
javítő míihely, ahol központosítva javították a
MAV összes személy- és teherkocsijaira fel-
szerelt fékberendezések kormányszelepeit.
Majd a Kohó- és Gépipari Minisztérium fel-
ügyelete a|átartozó Fémszerelvény Gyfu I. sz.
rész|egétő}' _ 1965. janlár l-jével _ az izem
átsrette a vasúti személykocsLk gőzfíitési sze-
relvényeinek gyáttását, a részleget a volt gép-
jasttő műhely helyere telepítették. A Fém-
szerelvény Gyártő| áwett dolgozókkal a
munkáslétszám 1966 elején 2t20 fő, az a|ka|-
mazotti Iétszám 52I Íő, az ipari szakmunkás-
tanulók száma pedig 110 fő volt.

1968,1antfu I-(ó| kezdve az izemben
- a többi MAV mííheMez hasonlóan _ beve-
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zették a 44 órás heti munkaidőt. A főműhely
kocsiosztályán - a hatvanas évek második felé-
ben - jelentős rekonstrukciót és fejlesztéseket
tervezetc a MAV' ahol a vasúti teherkocsikat
szaIagszeríien, korszeríí technológiáva| javt-
tották volna, ezek azonban nem valósultak
meg.

A MAV elővárosi személykocsi állomá-
nyának növelése után, valamint a vasúti híitő-
kocsik és a g,ózmozdonyok csökkenése követ-
keztében szükségessé vált 1980-b an a szemé|y-
kocsik javttásának részleges átcsoportosítása
az Iswántelki FőműheMe. lu id.zem az eIő-
városi uÁv személykotsik fővizsga- és futó-
javítását a többi mÁv jármíiiavtíő üzemmel
együttműkö dve végezte megszűnéséig. A vizs-
gá|atokat és a szerelési munkákat,va|amintaz
alkatrészek (f ó darabok) j avttásának na gy t észét
helyben végezték, a Íotgővázakat Dunakeszin.jautották, 

a jfumíiszekrény színre Íényezése
pedig Szolnokon történt. A főmííhely 1989-
ben 175 db Bah sorozatú, négytengelyes elő-
városi személykocsi Íőwzsgáját és 57 db futó-
javltásátvégezte e|. Az üzem másik jelentős új
profilja a közepes és nagy konténerek jawtása
volt. A konténerek javttá'sát az iózerr' az I970-
es évek kőzepétőI megszűnéséig végezte. Az
üzemben azonban I97 0 és 1990 között jelentős
rekonstrukció és fejlesztés történt. Ekkor bő-
vítették a szociális létesítrnényeket (öltözők'
mosdók, étterem és konyha), az irodaházat és
a ku|tűrház egy részét (1970), majd az egész
kultúrházat, fe|űjították a kocsi- és mozdony-
osztá|y csarnokait, valamint korszerűsítették
az ontődét (1990).

A mííhely jasttási és gyfutási profiljába
1 990-ig a következő tevékenység ek tartoztak:
négytengelps belforgalmú vasúti személyko-
csik, vasúti teher- és hűtőkocsik' magán- és
HEV-teherkocsik, gőzmozdonyok, nagykon-
ténerek, valamint a vasúti járműfék-kormány-
szelepek központosított jawtása és öntödei
munkák.

Az Iswántelki (Landler; mÁv ro-
mííhely 1993. január l-jével megszűnt, az ön-
töde azonban vegyes vállalati formában tovább
múködik. A mozdonyosztá|y eg5r részében
gőzmozdony1avttást v égeznek kft . formában,
a kocsiosztály pedig a MAV személykocsi
szolgá|atához került, ahol a Ganz elővárosi
villamos motorvonatok karbantartását végzik.

Tanalmány

Az Iswántelki Főműhely létesítésekor a
világ legkorszerűbb vasúti műhelyei kózé tar-
tozott' a Berlinben 1908-ban kiadott vasúti
műszaki könyv, mint típus-létesítménp említi
meg. A könyv röviden bemutatja aÍőmíihe|yt,
kóz|i az építési, létesítési költségeket és a
he|yszínrajzát.

A főműhely I950-ig Rákospalota leg-
nagyobb, az:utáÍL Ujpest egytk számottevő
ipari üzemének számított. A főműhely és a
mozdony1avítás emlékét a mozdonyszerelde
mellett _ 1984-ben - kiállított 424-es gőz-
mozdony (424-053 psz.) őrzi még.

A főműhely első főnöke _ a minden
korban és rendszerben elismert és megbecsült
- Varga Sándor volt, aki már aNyugati uÁv
főműhelyben is betöltötte e beosztást. A
Íőmíihe|y utolsó igazgatőja Murárik LászI6,
főmérnöke pedig Csontos Ferenc volt, akik
máig _ más területen - a MAV szolgáIatában
állnak. !

Á funűbely rQ kulnir- és irodahóza, hóttérben az egik
uíztorony 1982-ben
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rőnrNczposERT
Az iswánhe5,i kápolna dokumentuma

a dunakeszi Szent Mihá|y-templom
Historia Domusában

A Károlyi-uradalom káposz-
tásmegyeri pusztáján az I83 0 -
as évek legelején eg.yszerre
két település kialakulás a,kez-
dődött. Az egytk, a mai Arpád

űt_Yáciút kereszteződése körnÉkén a későb-
ui uj.M"gyer, majd Újp.'t, me\mek első
házát L831-ben építette fel a budafoki ser-
főzőmestet, Mildenberger Márton. A másik,
kissé északabbra, nagyjábő| a mai Váci út -
Megyeri út - Fóti út - Attila utca általhatárolt
területen emelkedő homokdombon alakult
hegyközség, Iswánhegy. Ez utóbbit - ugyan-
csak 1 8 3 1 -b en - sző|őműv e|és cé|j ár a hasíto tta
ki a megyeri pusztából a földbirtokos Károlyi
Iswán grőÍ, ak'trőI a pesti polgárok koztil kike-

rült bérlők a sző|őhegyet e|nevezték. A két
legnagyobb bérleménnyéL, a már említett Mil-
denberger Márton és a neves ügyvéd, poli-
tikus, Gozsdu Emánuel rendelkezett. Ok let-
tek a hegyközség első vezetőiis, Mildenberger
abítői, Gozsdu a jegyzői címet viselte.

Lz ,I864-ig önálló Iswánhegy (ekkor
csatolták Ujpesthez) bér|ői nem sokkal a meg-
alakulást követően egy kápolna emelését hatá-
tozták el, mel1mek felépítésérőI az 1833.
augusztus 5 -i hegykőzségi ülésen döntöttek.

A közelmúltban, a dunakeszi Szent Mi-
hály-templom Flistoria Domusában találtam
rá' az u|és - néhány kiegészítéssel ellátott -
jegyzőkönyvének kivonatára. Dunakeszi ak-
kori plébánosának, Szép Mihálynak bejegyzé-
se 1837 és 1840 közótt keriilhetett a plébánia
,,nap|ójába,,. Az alábbiakban a bejegyzést sző
szerint közöljtik.

,,István SzőIőhegyen Káposztás Megye-
ren építtetett Sz. Iswán Kápolnátska alapítő
Levele eredetében áM9gye Könyr,tárában Va-
g:yon' annak Mása, ez O ExcelIenziájátő| meg
ktildve, meg van á P|ébaruai Könyltárban is.
Tekintetes Nemes Pest, Pilis, és Solt törvé-
nyesen egyesült Vármegyékben helyheztetett
Mély. N"gy. Károlyi Gróf Károlyt Iswán Ur
Csá. Kir. Kamarás o Nagyságának Fóthi
TJndalmához tartozó Káposztás Megyeri
Pusztán lévő István hegyi sző||őBirtokosoknak
1833 Eszt. Kisasszony hava 5-én tartatott
üllésnek Jegyző Kön1wének Kivonatja. 1-ör
Előadatott á SzőI|ő Birtokosoknak azon ohaj-
tások, hogy á mindenüt bévett szokás szerént
ezenIswánhegyen egy kis Kápolnátska építes-
sék, azott Sz. Iswán Apostoli Királyunk iinne-
pén á Romai Catholica Anya Szent Egyház
szertartása szerént felszenteltessék, s e nap á
Sző||őhegy ünnepéül Mélt. Nagy KáyoIy)
Gróf Károlyi István Cs. Ki. Kamarás Ur o
Nagysága emlékére örökre állapítassék meg;Gozsdu Emónuel
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szükség lévén, hogy áSzőI|ő Birtokosok ezen
Kápolnátskának jő karban |évő tenntaftását,
és minden Esztendőben tartandó Isteni
S zolgá|at köl ts é geit ma gokra v á||aIj ák; melly-
re á Sző|Iő Birtokosok közakaratjokból
Yégeztetett Keresztényi kötelezetségeket
|átják te||yesülve lenni á SzőI|ő Birtokosok
ezen Kápolnátskának építésével, magokra vál-
|a|ván most és jövendőben, magok és örökö-
seikre nézve ezen Kápolnátskának örökre jó
karban leendő fenntartását, olly formán' hogy
minden Sző||ő tulajdonos á birtoka mennyi-
ségéhez mértéklett arányban az e|ső adandó
minden nemű költségeket viselni tartozzon,
sőt jövendőben minden adásvevések is csak
ezen kötelesség mellet kótessenek; Sz. István
Apostoli Királyunk napja öröm ünnepek lé-
gyen, mellyben évenként Isteni Szo|gáIat
tartassék, ezen Kápolna jó karban léendő
fenntartása bátorságáu| pedig á Kerületbéli
Fő Tisztelendő Romai Catholicus [cus]
Esperest Úrnak ezenJegyző Kön1wi Kivonat

áJegyző Jabularis Ugyész Gozsdu Emanuel,
és Heg1rnester Mildenberger Márton Urak
aIá írások alatt az Iswánhegy szokott é|ő pe-
csétjével megerősíwe kiadatatni rendeltetik.
Költ mint fellyebb Kiadta Gozdu Emanuel
m. k. Jegyző és SzőIlőközbirtokos. Milden-
berger Márton H"gy Mester m.k'

Ezen érintett Kápolnátskát Nagy tisz-
teletű Tajthy Ferencz Ur Kerületbeli alEspe-
rest és Szl|ágyl' Plébános Ur tsak ugyan 1-ö
Septembernellyen Ptinkösd után 14-ik Va-
sárnap, és orző Sz Angyalok ünnepe va|a, Íe|
is szentele, Mélt. Gróf Károlyi Iswán Ur is
mint Keres zaqra Hiw esével Mélt. Eszterházy
Franciska Grófnéval jelen vala, ki á Papokat
és egyébb Pesti Szőlő érdemes Birtokosokat
Káposztás Megyeren á Tisztartoi Lakásban
gazdagon meg vendégeltette, A Szőllő Bir-
tokosok egy 85 fontos harangorsókát csinál-
tattak 1837-ben mellyet 13-ik Aug Sz Iswán
k. tiszteletére ő Exellentziája Gróf Nádasdi
püspök Urunk meg Szentelte.'' D
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Dn. SzrnÉNn AwrerNÉ

A régi Úp"'t elfeledett a|ait<a, Papít Sándor

Ujpesten már aZ 18ó0-as
évekől kezdve rendszeresen
felléptek ktilönböző egyesüle-
tek és vándortársulatok mií-
kedvelő és hivatásos színészei.

Bár a társulatok egymást váltották, ryég 1906-
ban, a várossá alakuláskor sem volt Ujpestrek
igazán alkalmas épülete színházi előadások
megtartásáta. 1908-ban felépült LLwafl az
Eden Színház az Arpád űt és az Iswán út sar-
kán, de sok tekintetben nem felelt meg aziga-
zi színház követelményeinek. Ennek ellenére
Baticzfalvi János, az Ujpesti Hírlap színházi
riportere arrő| ír, hogy a vándortársulatokat
megkedvelte a közönsé g, ésígy szívesen fogad-
ták Papír Sándor I9L1-tő| állandóan Ujpesten
múködő társulatát.

Papír Sándor t877. február 25-én sza-
letett Keiskeméten. Szülei pár év múlva Uj-
pestre költöztek, így itt. töltötte gyermekéveit.
Mint korábban sok más fiatalembert, őt is von-
zotta a színpad i|ága. Kezdő színészként a
sziikséges gyakorlatot felvidéki vándortársula-
toknál szerezte Eperjesen, Pozsonyban, de míí-
ködött Szatrnárban, Makón és Debrecenben is.

190ó-tól a budapesti Magyar Szinház
taga, majd a I{tá|y Színházhoz szerződ1k. L
népszeríitáncos komikus legjelentősebb szere-
pei: Falk (Strauss: Denevér), Feigenbaum
(Strauss: A milliárdos kisasszony), Dragutin
(Lehár: Cígányszerelem). Beöthy LászIő, a
Király Színbáz igazgatőja 1909-ben tárgya|

Ujpest vezetőivel egy á||andő színház létesíté-
séről. Papír Sándor figyelme az á|ta|a jő|
ismert Ujpestre terelődik, és elhatá r ozza, ho gy
önálló társulatot szetvez Ujpesten. Saját költ-
ségén áta|akttaga az Eden Színházat Böhm
Henrik építész tervei szerint. Az erkélyt osz-
lopsorral támasztotta a|á, 24 tagú. zenekar
részéte megfelelő zenekai árkot építtetett' a
színpadtere t az udyar felé me gna gyobbíttatta,
öltözőknek, irodáknalq szertáraknak biztosí-
tott helyet.

Az űjjáépíten. színház Ujpesti Népszín-
ház néven 1911 szeptemberében a legszebb
reményekkel nyitotta meg kapuit. Hogy ismer-
tebbé váljon aszínház,barágának" Simó Ferenc
ítjságsrőnak 9 javaslatára hetente megjelenő
lapot indít lJjpesti Színpad címmel. Ennek
szetkesztőjeapá|yakezdő,a|ig24évesHarsányi
Zso|t, a későbbi ismert irő. Az ítjság közl:, a
legnépszerííbb színészek fényképeit és a szín-
padi pletykákat, e|őzeteseket a késztilő dara-
bolról' s színész népszerűségi versenyt hirdet.

A legelső műsordarab aHarsán7n Zso|t
fordításában elkészült Eszemadta címíí operett
vo|t. Az újság büszkén hirdette, hogy ennek
Ujpesten lesz az ősbemutatója. Nagy sikert
aratott másik bemutatójuk Harsányi Zso|t _

Vince Zsigmond: Limonádé ezredes címíi' ze-
nés bohózata, Játszották Abonyi Lajos: A be-
grár kendő1e című' népszínmíívét és Bródy
Sándor: A tanítónő címíi társadalmi drámáját.
Az első újpesti lakos, Mildenberger Márton
letelepedésének 80-dik évfordulója alkalmá-
ból, a színház I9It őszén bemutatta Simó Fe-
renc 80 év múlva című, erre az alka|omra írt
darabját.

A nagy terveket megvalósítani akaró di-
rekori pá|ya Papír Sándor 1911. decemberi
vátat|anha|á|ávalmegtörik.Barága'aPestiHír-
lap kiváló munkatársa versben búcsúzik tőle.

Felesége nagy nehézségek között pró-
bá|jatovábbvinni a színházügyét. Nem sokkal
Papír Sándo r ha|áIa után megal a|ail az Ujpesti
Színpártoló Egyesület, de az á|Iandő kőszín-
házra més több évtizedet kell várni. EIsnón ziti részlet a Népszínbózzal
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Dn. Rororye GÁgon

nyét az 1874. év| )oory. törvénycikk terem-
tette meg. A királyi közjegyzőWő| szőIő tör-
vény rendelkezései szerint aközjegyző hatás-
köre a közokiratok és a végfendelkezések
felvételére, a tanúsíwányok kiaÍitásar a, az ok-
iratok és értékneműk őtizet&e, a hagyatéW
ügyek körüli e|jfuásra és a bírói megbízások
teljesítésére terjed ki; utóbbit a törvény novel-
|ája a gyámhivatali megbízásokra is Éterjesz-
tette. Az első királyi kazjegyzők tényleges
kinevezésére 1 8 7 5 -ben került sor, s kőzjegyzői
székhely elsősorban ott létesült, ahol királyi
j ár ásbír ő ság műkö d ött.

igazsá gszo|gá|tatás helyi,s zerveinek
|étrehozását a 19. század végére Ujpest köz-
ség fejlődése is kikényszeritette.In a járásbí-
rőság fe|á|Iitására 1900-ban került sor' amit
azonban az á|ta|ános szabáIytó| eltérően a Bu-
dapesti Királyi Kózjegyzői Kamara illetékes-
ségi területéhez tartozó kőzjegyzői körzet

Úi,res*:

A polgá,i kor újpesttkozjewzői

Magyarországon az igazság-
szolgáltatás polgári rendszere
a |aegyezést követő években
épüIt ki. Ennek keretében a
királyi közj e gy ző sé g intézmé -

létesítése mege|őzon.. Dr. Ugró Gyula a város
történetéről írt monográflájában az újpesti
királyi közjegyzőség székhelyenek létreho-
zásárő| így em|ékezik: ,,Az 1894. ápri|is 13-án
tartott képviselőtestületi ülésen Wolfirer Ti-
vadar indíwányt tett a községben szewezendő
kir. közjegyzőség tárg5,ában, mert a községben
létesítendő lrlir. kazjegyzőség mindenesetre
hézagotpótolna, és akozség fej|ődését e|őmoz-
dítaná. Miért is a képviselőtestület utasította
az e|ö|járóságot, hogy hivatalos úton kérel-
mezze a közjegyzőség Íe|á||ítását, s amennyi-
ben szükségességét |áttá, erce azi||ető szakmi-
nisztert hildöttségileg is kérje, ami meg is
történt.''

Az 1896. december I5-én Íe|á||ítottűj-
pesti királyi közjegyzői székhelyre az igazság-
ügyi miniszter királyi kozjegyzőnek dr. Plihál
Vikor kőzjegyző_helyettest nevezte ki. Dr.
Plihál Viktor 18ó5. május I3-ánZa|aegersze-

Dr. Plihtíl Viktor
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gen született Plihál Ferenc nagykanizsai kirá-
Iy,t közjegyző és Horváth Gabriella egyetlen
gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Inns-
bruckban és Budapesten végezte. Jogi dokto-
rátust a Budapesti Tudományeg'yetemen szer-
zett. I896-ban nevezték ki királyi kőzjegyző-
nek Újpestre, ahonnan 1901-ben, édésapja
haIáIátkövetően, saját kérésére Nagykanizsáta
helyezték. ottani közjegyzői irodáját a Szent-
gyórgyváry (ma: KatonaJőzseÍ) ltca 3. szám
alatt nyitotta meg.

Közjegyzői munkássága mellett ZaIa
vármegye törvényhatósági bizottságának és
közigazgatásibizottságánaktagsakéntértékes
kozéleti tevékenységet is folytatott. AZ I. vi-
lágháború alatt a Magyat Vöröskereszt nagy-
kanizsai szewezetének elnöke volt. E tevé-
kenységéért a hadi ékítrnényekkel díszített
VöröskeresztII.osztá|yíldíszje|vényekitiinte-
té sb en rés ze sült' Közj e gy zői á|Iásár 6I dr. O rley
György nagyváradi menektilt királyi kaz1egy-
ző javára t920-ban lemondott. Ezt követően
kilimáni ezerholdas birtokán gazdálkodott, de
a közéletben továbbra is jelentős szeÍepetját-
Szott. Ennek látható jeleként, közéleti és társa-
dalmi tevékenysége elismeréseként 1923-ban
mawaÍ királyi kormány{őtanácsossá nevezték
ki. Nagykanizsát az országffi|és Íelsőházi

tagjaként I93I és !944 közőtt képviselte. El-
nöke volt továbbá a Za|avármegyei Gazdasági
Takarékpénztárnak és tagsa az országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesületrrek. 1950. decem-
ber 9-én h.'''yt el Kilimánban, sírja a helyi
temetőben ta|á|ható.

U;.pestre a távoző dr. Plihál
Viktor helyebe I902-ben Ja-
kab Géza kiskőrösi királyi
közjegyzőt helyezték, Ezt
mege|őzőenJakab Géza _ Ja-

kab Mihály gyöngyösi polgármester és báró
Durneisz Auguszta fia _ miután egyetemi
tanulmányait befejezte, ügyvédj elöltként dol-
gozott. Majd az igyvédi vtzsga letételét
követően Gyöngyösön ügyvédi irodát nyitott,
s l878/79-ben a Gyöngyös című hetilap egyik
szerkesztője is volt. 1894-ben Kiskőrösre
neveztékki királyi kózjegyzőnek, innen került
1902-ben Ujpestre. Itt mindennapi tevékeny.
sége mellett a királyi kozjegyzőség szalrnai
életében is jelentős szerepet vál|a|t. Lz ő javas-

Iatára alakult meg 1902. december 28-án a
Magyar Királyi Kőzjegyzők Nyugdíjint ézete.
I9l2-ben az intézet tiszteletbeli elnökévé vá-
|asztották. Jakab Géza br á|yt kózjegyző 19 I 8
novemberében hun1t el.

A megüresedett újpesti közjegyzői
á||ásra I9I9-tő| dt. Zámor Rezső lará|ytkóz-
jegyző_helyettest neYezték ki. Dr. Zámor
Rezső köz1egyzői tevékenységét a helyi Íorrá-
sok sajnos nem örökítették meg. Tény viszont,
hogy jogi konyytárát végrendeletében a Ma-
gyarországi Királyi Kiózjegyzők országos
Egyesületére hagyományozta. 1937. február
2 3 - án ha|t me g, föl di m a r adv ány ait a Farkas réti
temetőben helyezték örök nyugalomra, sírját
Gabay Sándor á|ta| tervezett síremlék jelöli.

Időközben a fej|ődés és a megnöveke-
dett ügyforgalom okán l929-ben az igazság.
ügyi miniszter Ujpesten újabb közjegyző kór-
zetethozott létre. Az újonnan létesített Ujpest
2. számú, királyi közjegyzői á|Iásra dr. Bogdán
Ernőt nevezték ki, aki azonban az áIIását eI
sem foglalva rögtön kérte az árhe|yezését Sze-

gedre' A rnegiiresedett állást azUjpest törté-
netében nag.y szerepet játszó Hédervári család
egytktagja, dr. Hédervári Lehelkapta meg.

Dr. Hédervári Lehel 187ó. június 1-jén
Újp"'t"'' született' Középiskolai tanulmányait
Budapesten és Rimaszombaton végezte. JogsDr. Jakab Géza
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tanulmányait a kolozsvári FerenczJózsef Tu-
dományegyetemen folytatta. Miután 1898-
ban jogtudorcá avatták, bekapcsolóőott az er-
délyi politikai életbe. Napítőja és Íőszerkesz-
tője volt az Ujság című napilapnak, amely a
Függetlenségi és 48-as Párt programját hir-
dette. Az 1901-es országg5íilési választáson
Somlyóvásárhelyen lépett fel a Kossuth Párt
programjával mint orczágffi|ési képviselő-
jelolt, bát ez alkalommal még nem vá|asztot-
ták meg képviselőnek. 1905 és 1918 között
megszakitás nélkiil Gödöllő országgyíilési
képviselője volt. 1914-ben Kírolyi Mihály
amerikai korútjának lett egyik szewez1je és
kísérője. A körutról visszatérőben a francia
hatóságok internálták, csak három év után
szabadult. Ekkor már szembefordult Károlyi
MihálypoIíúkájával.ATanácskóztársaságI<t_
kiáltásakor Bécsbe menekiilt. és részt vett. az
ellenforrada|mi szewezkedésben. Az emigrá-
cióból hazatéwe távol maradt a politikától.
\jráIyt kőzjegyzőnek Í929-ben nevezték ki
Ujpestre. Ezt az áIIását 1932. Íebrtár 2-án
bekövetkez ett halá|áig töltötte be.

A megiiresedett Ujpest 2. számú.körze-
tt köz)egyzői á||ásra a politikai és kozéleti pá-
lyán komoly érdemeket szerzett' dr. Morvay
Zsigmondot nevezték ki. Alsódraskóczi dr.
Morvay Zsigmond 1884-ben Margittán sziile-
tett. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon
és Debrecenben végezte. Jogi tanulmányait a
Nag1wáradi Jogakadémián folytatta. 1 905-ben
avatták jogtudorrá. 1,909 -tőI |92 5 -ig ügyvéd-
jeloltként, majd ügywédként Nag1wáradon
dolgozott. A Nemzeti Munkapárt tagsaként
1913 és 1918 között folyamatosan országg,yíi-
lési képviselőnekválasztották. Az I. ülágháboru
i dej én előb b az I - es, később az 5 - ös hu szár olrrtáI
teljesített szolgáIatot, Az impériumvá|tozást
követően a román hatalomra nem tette le a
hűségeskiit. A Magyar Párt képviseletében a
magyarok kisebbségi jogaiért ktizdtltt. t926.
ban Magyatországra repatriá|, és a következő
évben már a cséffai vá|asztőkertil,et országg5í3,-
lési képviselője volt' Királyi közjegyzőnek az
igazság1:'gy,l, miniszter 193 l-ben Debrecenbe
nevezte ki, s innen helye zte !932-be'' Újp.,t.e,
aho| kazjegyzői irodáját az Arpád űt 7 5. szám
alatt nyitotta meg. Miutan tglg-ben ^, Úi
Magyarság című lap húsvéti számában a vissza-
tért Kárpáta|ja részére a legszélesebb auto-
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nómia meg adásátjavasolta, politikai támadások
kereszttizébe került. Az l940-es években köz-
jegyző-be|yettesként dr. Schweitzer Sándor,
Schweitzer József ny. országos főrabbi édes-
apja dolgozott bodájában. Az emberséges
közjegyző emléke a há|ás újpestiek emlékeze.
tében ma is úgy él, mint a|a. a vészkorszakban
sok emberen segített. A Budapesti Közjegyzői
Kamara 1946. évl jelentésében így örökítette
meg emlékét: ,,Dr. Morvay Zsigmond újpesti
kazjegyző 1945 . májvs 22-én tért meg őseihez.
A történelmi Mag5rarország egikutolsó kép-
viselője és a magyar dzsentri ritka kedves és
szeretetreméltó típusa szállt vele a sírba.''

A' dt. Zámor Rezső ha|á|áva| megiire-
sedett Ujp"'t I. számú' körzeti közjegyzői
székhelyre dr.Tárczay Rezső királyi kazjegy-
zőt he|yezték át. Dt. Tárczay Rezső 1880.
jrinius 27-én született Temesváron. A közép-
iskolai tanulmányait Budapest en v égezte. J o g;
tanulmányokat a Budapesti Tudományegye-
temen folytatott. Az I. világháboruban a 7, és
a 3. szám(l' honvéd huszárezred kötelékében
harcolt. Bátor he|y,táI|ásáért a Btonz és Ezüst
Signum Laudissal ttintették ki, s a Károly
Csapatkereszt viselésére is jogot szerzett., A
háboru végén emléklap os századosként szerelt
|e. 1925 és 1932 között közjegyző-helyettes-
ként telj e sít en. szo|gá|atot. Királyi közj e gy ző -
nek 1932-benlászapátlra nevezték ki, s rövi-
desen or osházár a hely ezték. Ujpesti közjegy -
zőként 1937 . Íebruár 26-átő| folytaaa pá|yáját,
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miközben akőzé|ei és társadalmi munkából is
kivette részét. Az Ujpeswidéki Takarékszö-
vetkezet kozgyíílése igazgatősági tagjává vá.
lasztotta, de tagja volt az Ujpesti Katolikus
Körnek, a Vakok Egyesületének é s az otszágos
Kaszinónak is. Dr. Tátczay Rezső 1948.
augusztus 30-án hunyt el, foldi maradványait
szeptember I-jén a gödöllői temetőben he-
|y ezték örök ny'ugalomra.

Az újpesti I. számú' körzetre 1948-ban
dr. Timár Miklóst nevezték |a közjegyzőnek.
Dr. Timár Miklós 1882. március 15-én szüle-
tett. A kozépiskolai tanulmányait Kaposváron
végezte. Jogi tanulmányokat a Budapesti Tu-
dományegyetemen folytatott. 1899-ben a szo-
cialista diekok csoportjáho z csat|akozon. Ügy-
v édi wzsgát tett. S zerke sztőj e v o|t a Vilá goss á g,
a Társadalmi Forradalom és a Szabad Gondo-
|at círlníi szocialista folyóiratoknak. I9I5-tő| az
I. világháboru kiilönböző harcterein teljesített
szolgálatot. 1918-ban az otszágos Munkásbiz-
tosító intéz őbizottságtr' elnökévé vá|asztotuk. A
Tanácsköztársasága|attaY1|ágszabadságcímíi,
napilapot szerkesztette. A proletárdiktatúra bu-
kása után á|IásábőI elbocsátották. 1930-tól a
Vörös Segélyen kereszttil az illegális kommunis-

ta mozgalommal lépett kapcsolatba ' 1945 utá,n
a pestszendőrinci és a kispesti városi Íőngyészi
állást töltötte be. 1947 -ben pesszenterzsébeti
közjegyzővé nevezték ki, s a következő évben
innen helyezték Ujpestre, aho| kózjegyzői iro-
dáját 1948' szeptember 23-án az Arpád ín 67,
szám a|an. nyitotta meg.

Az újpesti 2. számű körzetre I946-ban
dr. Varga Bé|át nevezték ki, a|<t közjegyzői
irodáját hivatali e|ődje, dr. Morvay Zsigmond
királyi közjegyző irodájában, az Arpád ítt 7 5,
szám a|att indította. Dr. Varga Bé|át a Buda-
pesti Közje gyzői Kamara 1'948-ban elnökségi
pőttagjává vá|asztofta. A kamara 1948. szep-
tember 19-i ülésén indíwányozta, hogy az
ország területén Iévő öt közjegyzői kamarát
budapesti székhellyel egy egységes kamarába
vonják össze. Erre azonban már nem kerül-
hetett sor. IJgyanis az igazságigvi miniszter a
4090/1949 /VI.|4IIM. számú rendeletével a
magánköz1eryzőség intézmény ét me gszün-
tette. A rendelet alapján,1949. december
3 1 -én a magánközjegyzőkUjpesten is beszíín-
tették működésüket, helyi'iket és feladataikat a
bírósági szervezetben tevékenykedő á||ami
kózjegyzőkvették át' ]
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RoJró ANNemÁrun

Epiződok Aschner Lipőt életébő|
7. tészz Szabadulás és ,,külszolgá|at,,

1944 őszén Bay Zo|tán és
Jankovich Dénes, a Tungsram
Rt. vezérigazgatói minden kö.
vet megmozgattak a Mauthau-
senbe deportált fuchner Lipót

|aszabadítása érdekében. A legnagyobb titok-
ban léptek kapcsolatba Andreas Ernst Kurt
Becher SS ezredessel. A német dlszt 1944.
március L9-tő|, Magyarország megszá||ását
követően, az SS Gazdasági kirendeltségének
budapesti elnökeként tevékenykedett. E szer-
vezet fe|adata a maryeLrországi zsidók vagyo-
nának kisajátítsa volt. Becher,,embervásárlás-
sal'' is foglalkozott; hatalmas összegekért vál-
lalta, hogy bizonyos személyeket kihozat a
koncentrációs táborokból. A Tunesram veze-
tői me.gbízást adtak Aschner klmentésére,
Becher pedig az akciő lebonyolítását egyik
belső emberére, Stapenhorst SS-Haupt-
sturmfiihrerte bízta. A németekke| va|ő iz|et-
kötéstLazare Grod, aTungsramA. G. Zürich
igazgatőja v á||alta magár a.

Grod és azűjpesivezetők közötti le-
vé|vá|tás a cenzílra miatt virágnyelven folyt.
Aschner Lipótot mint ,,fluorescens |ámpát,,
emlegették. Amikor a tát gya|ások kezdetén az
a téves hír terjedt el, hogy a lágerben Aschner
meghalt, levelükben úgy fogalmaztak:,,a fluo-
rescens |ámpa elvesztette az é|ettartamát,,.
Később korrigálták az infotmációt: ,,a svájci
mérnökök a fluorescens lámpát újra megvizs-
gáIva j6nak ta|á|ják. A tárgya|ások foly-
tathatók.''

fuchner Lipótot 1944. december 1 8-án
hajnalban kocsival vitték St. Margarethenbe,
a svájci határ|toz, aho| Lazare Grod átádta a
100 ezer svájci frank érté|ű' csekket. A'pénz-
lta|ványért cserébe a 73 éves foglyot szaba-
don engedték' AZ összeget a Tungsram A. G.
Zvich bocsátotta rendelkezésre. A csereügy-
let titokban, könyvelés nélktil történt, emiatt
a Szövetségi Tanács a Tungsram svájci|eány-
v á||alatának ügyletét később rendezetlennek
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minősítette. A váltsá gd íjként átadott össze get
ahatőság még 1950-ben is hiányként mutatta
k'l az jzzó|ámpagyát pénzngyt mérlegében.

A 100 ezer frankvégül sohasem került
német kézbe. A német kapituláció tán a sváj-
ci Szövetségi Tanács minden német vagyont
mint ,,zsákmáty javakat,, záro|t, a Schweize-
rische Verrechungsstelle emiatt záro|ta a
csekket is. 1945 májusában a Tungsram A. G.
Zúr ich l evélb en érd eklő döt t a tanácsnál l e tét-
be került összeg sorsáról. Alláspontjuk szerint
a kifizetés kényszerhe|yzetben történt, ezért
igényt tartanak a pénzre. (Erdekesség, hogy a
Pesti Tőzsde című lap 1948. (!) január 14-i
száma a hírforrás megjelölése nélktil kozli,
hogy ,'a berni német gyárakat kutató amerikai
iroda nyomára bukkant annak a százezer sváj-
ci franknak, amelyet annak idejé n az amerikai-

Ascbner Liptít
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ak fizettek ki a Gestaponak, hogy Aschner
Lipótot, az Egyesült lzz6 vezérigazgatőját a
m authaus eni hal ál táb orb ó| |<lszab adíts ák. Va -
lamilyen e|nézés folpán a németek ezt aZ
összeget nem diszpontá|ták el Svájcból. Az
USA hatóságok a vá|tságdíjat természetesen
zár a|á vették.'')

Aschner egye|őre Svájcban maradt;
Genfben' a Hotel Richemondban bérelt sztl-
bát. A deportálás kilenc hónapja alatt korábbi,
78 kg-os súlyából 18 kilót veszített. Felesé-
géhez 1945. június 20-án írt levelében arról
tudósít, hogy 1944 decemberében általános
orvosi vizsgá|atnak vette a|á magát, A kúra
|améIő életrnódból és speciális diétábő| á||t,
majd három hétig a Zurich melleti Badenben
gyógyttatta a jobb lábán kiújult reumáját. Fél
év alatt sikerült 1ó kg-ot isszahíznia. ,,Soha
annyi orvossal nem volt dolgom, mint mostan
_ írja|eve|ében -, de én egészségesen akarok
hazatérni a reám váró nagy feladatok teljesí-
tésére. Kitíínóen érzem magam' korán kelek,
még korábban fekszem, olvasok sokat. [...]
Rengeteg postám van\ az egész világb ó| szám-
talan sürgönyt kaptam megmenekülésem
alkalmából és most is rengetegen érdeklőd-
nek otthoni és fogol1táborokban |évő hozzá-
tartoző1k felől. [...]. Magyarországgal szem-
ben hermetikusan el vagyunk zárva, de remé-
lem, nem sokáig már. Rólatok az e|ső megbíz-
ható hírt március 20-án Sinigalliától kaptam,
már kétségbe voltam esve Sorsotok miatt. [...]

Annyrt tudok, és ez a fő, és
mindennél fontosabb, hogy
egészségesek vag1tok mind-
annyian és azlzzőban laktok,

:-**l bizonyára azért, mert laká-
sunkról mindent elvittek, csak ttirelem, semmi
izgalomt"

fuchner Lipót 1945 tavaszán - diplo-
máciai kapcsolatok híj án Bukaresten keresztül
- többször is megkereste a Magyarország1
Zsidők Szewezetét, hogy információt kérjen
a csa|ádjárő| és az Egyesült Izző ipartelepei-
nek állapotáról. (A vezérigazgató elhurcolása
óta nem kapott híreket feleségéről, flárő|, és
annak csa|ádjárő|' Ez ióő alatt fuchnernét
B ay Z oltán s aj át rokon aként,,,vi d éki na gynén -
jeként'' rejtegette' fuchner Pálpedig munka-
szo|gálatot tel j e síte tt.)

Közvedenül a háboru ntán a család
tagjai nem költöztek vissza az Eichmann á|ta|
teljesen kifosztott Apostol utcai villába, hanem
a gyfu területén |évő ,,igazgatósági lak'' két
szobájában é|tek.

Az or szág társadalmi-politikai
helyzetének vá|tozásáva| az
Izzőban is megindu|t a szer-
vezett átalakulás. Bay Zo|tán
és Tankovich Dénes vá|tozat-

lanul megtarthatta pozícióját, idő közben
azonban megalakult a szociáldemokrata párt
nyomására egyre radikálisabb hangon megszó-
|aIó gyári munkásszerveze' az üzemi bizott-
ság. Aschner még Svájcban tartózkodott, ami-
kor |9 46. február I 6 -án az i.b. saját hatásköré-
ben felszólító levelet irt a vezérigazgatő csa-
|ádjának:,,Alulírotttestület,őszintesajná|attal
bár, de teljes határozottsággal Íe|szőIítja a
címze tteke t, ho gy az áItaluk haszná|t h elyi s é -

geket a lehetőségekhez képest minél gyor-
sabban kiüríteni szíveskedjenek. Tudatában
vag'yunk a mai elhelyezkedési nehézségeknek,
mégis kénytelenek voltunk így határozni,
mive| az új kollektív szerződés kötelezettsé-
geket ró a munkaadóra, hogy oly megfelelő
helys é gekről gondosko dj on alkalma zottai szá-
mára, melyekben azok szewezeti életiiket és
kulturális megnyilvánulásaikat élhetik és vé-
gezhetik. Ebből kifolyólag a gyár |aiturházá_
nak helységeit, melyeket most a gyári bölcsőde
és napközi otthon tart elfoglalva, fel kell sza-
badítani annál is inkább, mert mivel ezek a
helységek a mai követelményeknek már nem
felelnek meg és a neyezett intézményeket a
legsürgetőbben ki kell bővíteni.

A úllaépület földszintje terjedelménél,
beosztásánáI fogva, valamint a körülötte levő
e|zárt kert miatt bölcsőde és napközi otthon
létesítésére kiválóan alkalmas. Az ott lakók
közül senki sincs a gyárra| szerződéses vi-
szonÉan. A lakás nem szolgálati jellegíí. A
felszabaduláskor a beköltözés a gyáweze,tőség
által átmeneti időre volt megengedve. IJzemi
bizottság.',

A levél egyértelműen az étintettek tud-
tára adja, hogy a gyár területén nem kívánatos
személyek. (Az üzemi bizottság ebben azidő-
ben ip ari kémkedésse| és hazaáralással vádolj a
Aschner Lipótot. A valódi tények fe|tárására
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Sorozatunk kőv etkező r észében visszatértink.)
A családhoz intézet ultimátumot tájékoztatás-
ként megkiildték B ay Zo|tánnak és Jankovich
Dénesnek is. A vezérigazgatók azonnal be-
avarkoztak, így a|ig tíz nappa| a |evé| postá-
zása ltán, az ú.b. egy újabb dokumentumot
foga|mazott: ,,1946. február 28. Prof. dr. Bay
Zo|tái műszaki és gr. Jankovich Dénes ke-
reskedelmi vezérigazgató uraknak. Sürgö-
nyüket, melyben az Aschner-lakással kapcso-
latban további lépések visszatértiikig való
e|ha|asztását kérik, megkaptuk. Ezen kérés-
nek a legnagyobb készséggel teszünk eleget...
T ájékoztatásul kozr;ljtik még, hogy fu chnerné
nagyságos asszony karácsony előtt kozölte
veliink, hogy a tavaszi hónapokban szándéká-
ban áll innen kiköltözni, mely szándékát an-
nál fogva is komolyan keilett venniink, mivel
a villa földszintjének beosztásáná| fogva egy
családdal és két magános személlyel kell kö-
zös konyhá n gazdáIkodrua.

A mellékelt Íe|szőIító levél elkiildésé-
nél semmilyen árt6, vag'y rossz szándék nem
vezetett bennünket; űgy érezzuk, hogy azte|-
jesen tárgyilagos és indokai helytállóak. Ma-
gunk részéról, mint Uzemi Bizottság, teljes
mértékben helyénvalón ak tartanánk, ha a v áI-
lalat _ tekintettel fuchner úr sok ér,tizedes
gyárra| kapcsolatos tevékenységére _ akár
megfelelő új lakás szeruéséve| kapcsolatban,
akár pedig megfelelő ingatlan használható
állapotba|to,,zásáva|,komolyanyagiá|dozato-
kat hozna. Oszinte Szeretettel köszöntjtik Ve-
zérigazgatő lJrakat, sikeres munkát kívánunk
és váriuk vissza. Munkás üdvözlettel: E. I. V'
RT. Územi Bizottsága,,

A levélben Íalaján|ott,,nagyvonalú''
geSZtuS' és az egykori gyáwezető kedvező fo-
gadtatására tett utalás csak a kedélyek meg-
n}'ugtatáSára szo|gáIt, fuchner jól tudta, csak
akkor tér vissza Magyarországra, ha előtte
ttsztázza, és az űj magyaÍ á||amvezetéssel is
elismerteti az Izző jog1 helyzetét, bonyoiult
tulajdonviszonyait, valamint garanciát kap
saját egzisztenciájának megnyugta tó rendezé-
sére. Már 1945. november eiső napjaiban írt
levelében artő| számol be család1ának, hogy
,,Az elmúlt hetekben itt voltak náiam sorban
a hollandi, brtisszeli, párisi, stockholmi és
londoni vállalataink igazgatói, akikkel az
elmúlt évekre vonatkozó, valamint a iövőre
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kiterjedő gesztiót, mérlegeit és elszámolásait
alaposan átnéztlk. [...] Még néhány fontos
iúgy vár rám. Mielőbb New-Yorkba keli
utaznom' de Londonba és Párisba is el kell
látogatnom az oftani gyárak megtekintésére
és tárgya|ások folytatása cé|jából, továbbá
fekete listáról lekerülés végett. [...] Ezeket
azért mondtam el Neked, hogy számoljatok
azo|d<a| az akadá|yokkal, amelyek miatt most
még nem mehetek haza, pedig végtelen hon-
vágyamvan. Erezem, avá||aIatnak is szüksége
lenne rám, nagy és fontos munkát tudnék
most is ott kifejteni és talán sok irányban tud-
nék országunk számára is hasznos lenni. De
az a mwnka. amelyet itt tartőzkodásom alatt
kifejtettem és amely munka befejezését ma-
gam elé úilztem, olyan fontos, hasznot hajtó
és újpesti gyárunk szempontiából annyira lét-
kérdés, hogy úgy vélem - miután ez idő sze-
rint ezt a munkát helyettem más nem végez-
heti és nem is váIla|hatja _ ezt az á|dozatot
még meg kell tennem, hoznom és kezdemé-
ny ezett feladataimat telj esítenem kell. Hiszen
amennyire át lehet tekinteni a helyzetet, most
már csak néhány hónapi idő eltolódásról van
sző . . . . , ,

(Folytatjuk...)

Ui'm*i
Aschner genfi szóllísbelye, a Hotel Ricbemond
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Uj pest dun ai átkelőhajőzása
A megyeri tév története, 4. tész

Sorozatunk befejező részében
figyelmünket az újpesti vasúti
híd környékére szegezzik.
2 007 -ben kezdődött a Budapest
-esztergomi vasútvonal Duna-

hídjának felűjítása. A munkálatok legimpozán-
sabb mozzanatsofa 2008 nyarán volt |átható,
mikor is a hidat teljesen |ezárták, a fo|yam f.ó-
ága fölötti elemeit kicserélték. Ekkor termé-
szetesen vasúti forgalma is szünetelt, azBsz-
tergomba tartó vonatok a szentendrei HÉV
páIyáján a Margit hídi felszíni végállomásig
vitték utasaikat. A június 2I-én életbe lépő
forgalmi vá|tozást azonban mege|őzte a vasúti
hídon való gyalogosforgalom átnreneti meg-
szűntetése. 2008. április 18-ától nem lehetett
rajta átsétáIni vagy kerékpározn i egészen 2009
májusának végéig. A vasúti közlekedés átrne-
neti leállításáig, majd ismételt forgalomba
he|ye.! ésétől kezdve menetrendszerinti vona-
tok Ujpest és Aquincum felső megállóhelyek
között a túlpartra igyekvőket is szállították, ha
kellett, kerékpárral együtt.

A híd teljes |ezárásának idejére a BKV
ZRt.,hídpőtló kishaj ój á ratot rendszeresített -
így Ujpest határán egy ideig második vtzí át-
kelő is működött. A 3-as metró Gyöngyösi
utcai állomásátő| mintegy ötpercnyi sétával
lehetett elérni a Meder utca végén lévő kikötőt,
innen 2008. június l4-étől jártát a hajó Hab-

leány állomásra, kapcsolatot teremwe a Római
parttal. Kezdetben 5 és23 órakozótt4O per-
cenként indult a Meder utcától, vissza Hab-
leánytól 20 perccel később; napi 28-szor tette
meg az utat. Viteldíjként teljes árú felnőtt je-
gy&t 200, gyermekjegyért 100 forintot szed-
tek, a keré|qárszállítás díjmentes volt. Ehhez
három a|váIla|kozőjátvontabe a BKV, melyek
ery-ewhajőja_ a Hófehérke, a Hableány és a
Budavár motorosok - két-két naponta vá|totta
egymást,,forgőszínpad,, szerűen,

A:' járat utasforgalma azonban a ki.ilön
díjszabásn.ak (a BKV-bérletek érvénytelensé-
gének) köszönhetően nem lehetett olyan nagy,
hogy érdemes legyen ennyiszer indítani, így az
első két hét után a hónap végétőL reggel 7 és
este 20 óra20 perc között 80 percenként' na-
ponta ll-szer járt végpontjai között. Július
2I-étő|7 és |7 óra, aaglsztus ll-étől 8 és 1ó
őraközön'óránkéntvitte utasait a hídpódó ha-
1.ó, utóbb csak napi 9-szet úszott ki a Meder
utcai kikötőből. Erdekességképpen megemlít-
jük, hogy az utolsó forgalmi napon' szeptem-
ber ZI-én a délutáni 1ó.30-as visszaindulás al-
kalmával a Hófehérke motoros fedé|zetérő|
figyelemmel lehetett kísérni az új vasúti híd
terheléspróbáját (az Mó 1.00ó pályaszámú No-
hab mozdonnyal és négy rakott teherkocsival).

2009 első felében folwatódott a híd fel-
űjítása.Április 2 5 -2 6 -án,,,"íamint május 9- 1 0-
én, L6-I7_én, és 23-24-én ismét forgalomba
helyezték a hídpótló |lajőjáratot, reggel 7 és
este 22,20 óra kőzött 40 perces követéssel.
Ekkor már akerékpárszállításon kívül az uta-
zásétt sem kellett fizetni. Május utolsó héwé-
géjén átadták a Íelújított hidat a gyalogos és
kerékpárforgalom számára, így ez avízi átke|ő
hildetését telj esíwe végleg megszíínt.

Az újpestieknek továbbra is megma-
radt az ,,ősi,, rév a Tungsram strand és Ptin-
kösdfiirdő között. Jovője kérdéses, túlélése a
f őv ár o si *tzi kó zleke d é s fe j l e s zté s e keretéb en
talán biztosítható. Ü

l
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Rákos Sándor ihlető újpesti élményei*

A nyírségi születésű Rákos
Sándor, a ká|mánházi tanyasi
tanító fia 1947 őszén nős em-
berként költözött Újp"st'", '
B agolyvár nevű művészkolóni-

ára. Felesége,YargaMagda - akitől az ötyenes
évek közepén elvált _ megismerkedéstik idején
a Képzőmíiv észeti Főisko|a ha||gatga és Na gy
Lász|ó, a későbbi költő évfolyamtársa volt.

A néhány manzárdszobából á||ó
míivészház - babonás képzeteket keltő neve
ellenére - a boldog jövő ígéretével kecseg-
tetett, hiszen a háborús sériiléseket szenve-
dett épületet azétt űjították föl már |946 ta-
vaszán,hogy átrneneti otthonh oz és azalkotást
elősegítő, nyugodt körülményekhez juttassák
a lalcással, műteremmel nem rende|kező frata|
képzőmíívészeket.

Két évig lakott a m(tvészházaspár a
Benitzky u.7 . szám alatti művészházban,

,,Egy földszintes ház padlását kis cel-
láLra osztották: ezek a ce|Iák voltak a műte-
rem-lakások. Vaslétra Vezetett föl meredeken
a padlásajtóhoz, ezen át egy előszoba-félébe
étt az ember, s ebből nyíltak a ce||aszer(t lakó-,
illewe munkahelyek. Amikor én a Bagoly-
várba kerültem [...] aköverkezők laktak ott:
Brusch Péter, Dániel Kornél, Iswán$' János
festőnövendékek, kiiltagként Giron Emánuel,
HovánLászló, Sally [sic] Jenő _ az utóbbiaknak
volt lakásuk, csak beszélgetni, vitatkozni jártak
ÍöIhozzánk. A Bagolyvár |akőja volt még egy
ktilönös fiatalember, Farkas Imre atomfizi-
kus, aki később Imre Farkas néven verskötetet
adott ki Lírai klltatások címmel,, _ idézte fó|
a költő ifúkori emlékeit Geliéri Istvánnak, az
Ujpest Galéria v ezetőjének.

A bagolyvári festők második kuá|Ií-
tására a Magyar Dolgozók Párga újpesti
központjának színháztermében kertilt sor. A
kiállítás kritikusa ,,a mát ismert képzőmíivé-
szek,' mellett az először kiállító Yarga Mas-
da festőművésznő ,,j6 színérzéket bi,on,1{ta
olaj- és vízfestrnényeit,, mé|tatta. A Népszava
míibír á|ója s zerint a mí3v észnő,,igazi erő s s é ge

Kiizleruénvek

gyengéd, meleg, mélytónusú, színes és szabad
megoldásaiban'' mutatkozik meg. Az egyik
kritikus megemlítette Rákos Sándort is.

Rákos Sándor t947 októberében be-
utalót kapott a kjsvelencei művésztelepre. Itt
ismerte,meg közvetlen közelből Berda Jó-
zsefet, Ujpest híres költőjét - későbbi maszkos
liturgiái első számú hősét -, akinek ktilönös
lényere néhány hónappal korábban mfu tá-
csodálkozhatott:

,,A sarkon ácsorogtam barátaimmal'
néhány fiatal festővel, Ujpesten, L947-ben.
Akkor pillantottam meg őt e|őszöt.

Felejthetetlen.
Hogyan írjam le ? Azt szoktákmondani,

hogy:''a szavak erőtlenek...
Ott történt ez, a városnak azon a r észén,

ahol jókora lejtéssel a Dunához futnak le az
utak. Bentről jött és fentről, a, Arpád í,ton
a Duna felé, ha nem is az égbő|, de néhány
szinttel a vízszintÉl magasabbról lebegve alá.

Wress Pál 1947-ben
doryől

késziilt rajza az ifiú kÍkos Són-

-r- e zw.d**mas.+*c
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Tal6,n nem ktilönös (nem ''ki.i1önösen..
kiilönös), hogy a |ábait apercipiáltam először.
Ezek a lábak mindenekelőtt gacsosak vol1alq
annyira, hogy tartani lehetett tőle: bármely
pillanatban egymásba botlanak. Ami pedig
nem is lett volna egészen veszélytelen, mi-
vel keményen megvasalt szegesbakancsok
kaffogtak e lábakon. Két, térdharisnya fcllott
himbá|óző rőzsaszíní3, térd és rövid bőrnadrág
egészítette ki (övön alul) a döbbenetes lát-
ván7t., Ettől akár még turista is lehetett volna
(alulnézetbő|), bár megvallom , rám e ktilcinös
szerelés ellenére sem hatott annak. Nem tette
azzásema botja, sem a hátizsákja, sem aÍelőirt
ujjú, nyitott nyahi, kockás inge. Talán' mert
olyan esetlenül mozgott...''

1977 szeptemberében új időszámítás
kezdődött Rákos Sándor költészetében. Ekkor
;.elent meg a Kortársban a Berda-liturgiák első
ciklusa lábjegyzetekkel, ,,közbeszőIások-
ka|,, magyatázva a kortársait meglepő, profán
zsolozsmát. Az egyéniség szuverenitását és az
ember testi örömökhőz va|6 jogát hirdető,
az evés-ivás-szeretkezés é|vezetét himnikus
versekben dicsőítő, természetimádó, sza-
bad szájú, irodalmi szegény|egény költészete

valőságga| |enyíigözte -, de szigorú vallásos
neveltetésének követke zlr'ény e : gátlásos alap-
természete lehetetlenné tette számáta, hogy
ő is mindent leírjon, ami szabad asszociációi
során eszébe jutott.

Az á|ar co s B erda - s oro zat Utőjátékát tar -

ta|maző kötethez _ melÉen az űjpesi vaga-
bund költő Weöres Sándort ,,a jókedvíí Isten
remekének,,,,,angya|-öcs émnek'' sző|ítona _

Kálnoky László a betegágybí| gratulálti,Lgg-
jobban a Berda-liturgákat csodálom. Ugy
érzem, ha volna túlvilág, Berda szelleme min-
den erejét összeszedné, hogy valamiféle jelt
adjon Neked, aki ennyite az ő hajdani bőrébe
tudtál bújni. Yagy talán adott is jelt?''

Rákos Sándor nemcsak Berda Iő-
zsef költői a|tetegójaként, hanem _ I97I-es
válogatott verseskötetének címét kölcsönvéve :
,,meztelen aÍcca|,, - is fölidézte otthonkereső
ifúkorát s Ujpesthez fíiződő emlékeit.

" A. szerző Rákos Sándoró| szóIó motográfrája _
Csigavonalban a Parnasszusra címmel - az Argumentum
Kiadó gondozásában jelent meg 2009. decemberében.

RÁros SÁNpon

Az újpesti rakparton

Hajoljle s jól nézdmeg e köveket,
tán nyomra lelsz. Itt voltál fiatal.
A lúd, az(lt, a park nem öregebb,
megifult inkább. Tüskés diadal!

Sebeid hordtad, vérező ide,
hogy mossa víz és szárítgassa szél.
Most megsajdul az eizsongult ideg -
háthiányoz|tataz is, a veszély?

Az új hídon gépkocsisor rohan.
Szerelmesek sétálnak boldogan.
A régenvolt magányos férfi holvan?

És búja hol? S szerelmeP Fönn a Holdban?
Yagy az acéIváz, mely büszkén ível,
őt emeli ott emlékeivel?
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Dn. Krusxe GyÓncy
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4 Dunakeszi-tőzegtavakat
Ujpest északj határában ta-
láljuk, a Dunakeszi-alsó vas-
útállomással eg1wonalban.
Korábban a Mogyoródi-pa-

taktól majdnem Dunakesziig hűzódott az a
mocsaras' lápos teriilet, amel1.rrek sűríí vege-
táciőját apró tavacskák tarkították. Az eredeti-
leg nagy kiterjedésű nedves területen buja
növényzet éIt, amely gazdag áIlatvilágot tar-
tott el. Az ingoványos terület és a nyáron
tömeges szúnyogfajok távol tartották az em-
bereket, így a terület é|ővi|ága a 90-es évek
előtt érintetlen maradt.

Az oxigénhiányos, lápos talajban az e|-
halt növényi részek nem bomlottak le szer-
vetlen anyagold<á,hanem atalaj mélyebb réte-
geiben a kőszénképződés első lépéseként tő-
zeggé alakultak. A vastag tőzeg|erakődásokat
néhol az ember kitermelte és így kisebb na-
gyobb gödrök jelentek meg a területen. A
magasan á||ó ta|ajvtz néhány hét alatt e|árasz-
totta a mélyedéseket' s a terület kis tavakkal
gazdagodott. A tavak kialakulását és a jelIeg-
zetes lápi növényzettel való benépesülését a
90-es évek közepén még bárki nyomon kö-
vethette a Mogyoródi-patak és a vasút menti
kavicsbánya tavak közötti területen' 1998 első
félévében azonban azM}-ás autópá|ya építése
miatt a terület bokorfiizeseit, fíiz-nyárligeteit
|avágták, a nóvényzetet az itt é|ő állatokkal
együtt felégették. A tavaszi napsütésben , aKá-
posztásmegyeri lakótelep házaibő| néme apr6
ékkövekként csillogó tavacskákat több ezer
köbméter földdel feltölwe tiintették el a föld
színérő|'

A súlyos természetrombolástól csak két
kisebb tavat magában foglaló láp menektilt
meg. A megmaradt élőhely a jelenleg horgász-
tóként működő' a Dunakeszi-alsó vasúti meg-
állóval egyvonalban elhelyezkedő kavicsbánya-
tótól nyugati iránÉan abányatavathsérő gát
túloldalán található. A láp a többi Budapest
környéki láppal összehasonlítva szinte egyedül
álló módon á||andó víze||átottsággal rendel-

Közlemények

kezik, mert a szintjéné| magasabban elhelyez-
kedőgigantikuskavicsbányatavakbólfolyama-
tos és kristálytiszta wzutánpódást kap. Ezért
Ír\ég alegszárazabb nyarakon sem következett
be a vizes é|őhe|y l<lszáradása, ami fontos biz-
tosítéka a területen élő kivételes élővilág fenn-
maradásának. A gát oldalában rejtőzkodő é|ő-
hely kiterjedésérő| a gátrő| letekinwe alkotha-
tunk fogalmat. A tavakat sűrű bokorfiizesek és
(liz-ny ár li ge terd ők öv ezik. Ha leeres zke dünk
a gát tóvébe, akkor a ftizÍák között vezet,ó
egyik ösvényen közelíthetjük meg a vizet. A
sötét színű tőzeges talaj on nedvessé gh ez kotő -

dő,nary termetíí, |ágy szárúnővényzet jelenik
meg, amely atavakkörül jellegzetes lápi vege-
tációt alkot.

A tőzegtavak gazdag növényvilágnak és
gerinctelen éIő|ény egyúttesnek adnak otthont,
amelyekről fotókkal illusztrált leírás olvasható
a www.homoktovis.extr a.hrt/ tanl2 .htrn web-
oldalon. A sokszíníí gerinctelen állawilág mel-
lett a területen számos gerinces állat is él. A
tóban főleg naphalak és keszegfélék, de avé-
dett kétéltííeket is több faj képviseli. A farkos
kétéltííek köziil a pettyes gőte, míg a békák
kőzi|a kecskebéka él a tóban. Tavassza|atő-
ba petéznek a környéken élő barna- és zöld-
varangyok is, így a vizes é|őhe|y az egyet|en
még érintetlen kétéltű petézésihelyet jelenti a
régióban. A hüllők közül a parti növényzetben

A Dunakeszi tőzertauak 2009. október 18-ón
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tovakúszó vízisiklóval és a vízben heverő fa-
törzseken sütkérező mocsári teknőssel talál-
kozhatunk; ez utóbbinak stabil populációja él
a területen. A tertilet madárktilönlegessége a
csodálatos színekben pompáző jégmadár,
amely a vlz Ío|é beq,'uló nagy fíízfaágról fi-
gyeli a kis halak mozgását a tóban. Ez a |a-
csinytestű haIászmadár olyan jő| érzi magát
itt, hogy gyakran itt is telel át. Avízi madarak
közül gyakori vendég a teriileten a sziirke gém
és a tőkés réce.

Az értékes fiizlápotkelet felé egy szinte
áthatolhatatlanul sűrű bokor fizes szegé|yezi,
amelyet az Au chan árvházközvetlen szomszéd-
ságában természetes |áprét vált fel. Ez a cso-
dálatos, Budapest környezetében egyediilálló
természeti érték a hazai tertnészewédelem hi-
vatalos szervei szerint ,,nemlétezik'', és semmi
akadá|yát nem |ágák annak, hogy a |ápwlág
helyen autóparkoló létesülhesse n a bevásárIő -
központ terjeszkedése nyomán.

A Dunakes zi tőzegtavakkáIvfuiája nagy
múltra tekint vissza, hiszen a magántulajdonú
tertilet birtokosai már hosszú ideje mindent
megtesznek azétt, hog5r a ftgiő többi terüle-
teihez hasonlóan a ktilönböző ánlház|áncok
mohó területigényeit kielégíwe.ropogós ban-
kókra váltsák a tőzeges lápot. Ewizedes pró-
bálkozásaik mindeddig hiábavalóak voltak,
mert a terület természeti értékeit felmérő
szakemberek tobb esetben is a lápvilág meg-
őr zésének fontoss á ga mell ett fo gl altak á||ást.

Elsőként erre akkor volt szükség, ami-
kor a KáposztáSmegyer melletti körforgalom-
tól az Auchan árvház fe|évezető utat a Duna-
keszi tőze gtavakon keres zttil |<s ánták felépíte -
ni a láp lecsapolását és feltöltését követően.
Ekkor a természefrrédelmi hatástanulm ánv e|-
készítőjének hatá rozott á llá sfo gl alás,,,yo*a,,
tervezték át az űt nyomvonalát űgy, hogy az
elkertitJ*e alápot. Az elkészültűtígy is per tár-
gya |en., hiszen csupán néhány méterre halad
a láp mellett, közvetlen fenyegetést jelent a
vizes élőhelyhez kotődő é|ővt|ágra. A Levegő
Munkacsoport által kezdeményezett per során
újabb nemzetkózi hiríj, szakér(ók izsgá|ták
meg a területet. Tevékenységíik eredménye-
ként részletes talajtani, botanikai és zooIőgqai
felmérésekke| igazo|ták, hogy a láp jelentős
természeti értéket képvisel. A per kézze|Íog-
ható eredményeként épült meg az ekkor még
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védett területet korülvevő drótkerítés, amely
me gaka dályo zta, ho 95, a tőze gtav ak és a kavics -
bánya tavak közötti gátr óI teherautóval öntse-
nek építési törmeléket és más veszélyes hulla-
dékot a |ápba az 1|IegáIis szemétlerakók, mint
ahogy azt korábban már több alkalommal is
megtették. A kerítés kialakításán tril a körfor-
galom mellett olyan objeknrmokat is létesítet-
tek, amelyek megakadá|yozzák, hogy az utak
téli sózásakor keletkező szefinyezett sólé aka-
dálytalanul eljusson a mélyebben fekvő láp
vizeibe.

Sajnos azőta a kerítés alumínium oszlo-
pait ellopták a színesfém-tolvajok. Ennél is
nagyobb baj azonban, hogy a Közép-Duna-
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Yízngyt Felügyelőség is nemlétezőnek
ny'lvánította a |ápot, A megfellebezhetetlen
döntés a|apját ew az országos Környezet-,
Természetvédelmi és Ytzngyt Főfelügyelőség
Hatós á gi F ő osztáIy a á|tal f elkért igazságngyt
szakértő súlyos tévedésen alapuló véleménye
adja. A' szak&tő a mindent eldöntő ta|ajtaru
vtzsgá|atait nem a Dunakeszi tőzegtavakná|,
banem egy közeli gyomtársulásban végezte el.
Igy minden kétséget |azár óan,,bizon5ritoÚa,,,
hogy az élőhely teljesen szátaz,lápnak nem
minősülő terület.

Joggal felmerülhet a kérdés, miért kel-
|ett. a,,szakértőnek'' ekkora képtel ens é g et á||í-
tania, ahhoz, hogy autóparkoló épülhessen a
láp helyen. Ennek egyértelmíí magyarázatát
adják az alábbi tények. A lápok az őko|őgqai
szempontból kiemelkedően fontos úgyneve-
zett. izes élőhelyeknek a biológiai sokféleség
megőtzése szempontjából legfontosabb cso-
portjába tartoznak. Ezt a tén1t felismeÍVe a
törvényalkotő, a tertnészet védelmérő| szóIó
1'996. éi L[I. Tv. 23.$-ában valamennyi
magy aÍ or szágy |ápot védelem a|á hely ezte. Ez
az )JeX lege'' védelem azt a célt szolgáIja,hogy
az esetleg még fel sem tárt és kíilön eljárásban
védetté nem nyilvánított, vagy csak helyi
védettség a|attá||ó lápos területek is országos
jelentőségíi. védelem alá kerüljenek. Magyar-
országon ̂ z ,)ex lege'' védelem a lápok mellett
megillet minden forrást, barlangot, wznyelőt,
szikes tavat' kunhalmot és földvárat. Mindezek
aIapján már érrhető, hogy a Iáp tulajdonosai-
nak miért jutott eszébe az a képte|en ötlet,
hogy megkéÁője|ezzék a |áp |étét. a
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Ifi. Wolfirer Gyula

Ujpest ipari fejlődésében
meghatározó szerepet töltött
be a bőrgyáros dinasztia, a
Wolfrrer család. Az eredetileg
tímármesterként tevékenyke-

dő id. Wolfirer Gyula és öccse, Lajos, néhány
évized a|att gyfurá fejlesztették üzemiiket, a
település megbecsült po|gfuaivá váltak. Wolf-
ner Lajos 'újpesti'' előnéwel nemesi rangot iS
kapott Ferenc Jőzsekő|, fia, Tivadar, pedig
már báró lett.

Wolfrrer Gyulának nem sziiletett gyer-
meke, ezért a cég irányltását Lajos frai, J őzsef ,
Nándor és Tivadar vették át.

Gyula öccsük, aki a céget alapítő nagy-
bácsi keresztrevét viselte, 188ó-ban |átta meg
a napvilágot. A 19. századvégére már tehetős
család megengedhette niagának, hogy a legif-
jabb generáciő tagait a legjobb iskolába;'áras-
sa. Gyula gazdaság; akadémiai tanulmányai
mellett nyelveket sajátitott el, kedvtelve lova-
golt, és megismerkedett a képzőmíivészetek-
ke|, azon belül a festészettel is.

Felnőtt fejje| a családi munkamegosz-
tásból is kivette a részét' Az oszták és magyar
bőrgyfuak kartelljének elnöke lett, a Mo-
narchián belüli kereskedelmi kapcsolatokat
ápolta. Magánvagyonát nem csupán a gyár
fejlesztésére fordította, annak jelentős részét
műkincsekbe, festrnényekbe fektette.

A vállaiatot irányttő Wolfuer fivérek
édesapjukkal együtt az izemteriiletén felépített
villában lakak. Lakcímiik aVáciút 11. volt, de
Gyol" öccsiik- a családtól némileg elktilöniilten
_ nyaranta hilon épiiletbe költözött, a 9-es
szám a|á. @zeket az épiileteket ma már hiába
keresnénk: a második világháboru pusztítása
során megrongálódtak, később a terjeszkedő
bőrgyár áIdozatl lettelg vég1:| az új Károlyi
Városközpontterületénekelőkészítésekorpedig
lebontották az épiiletek maradványait.)

A Wolfrrer fivérek _ együttélésiik elle-
nére _ megőrizték magánéletük fiiggedensé-
gét. Jellemző,hogy valamennyien önálló tele-
fonvonallal rendelkeztek.

Híres újpestiek

Eg}től-esyig vállaltak Ujp..t határain
túlmutató feladatokat is. József .a Mag5rár
Kereskedelmi Rt.-nek, valamint az országos
Központi Takarékpénztár Rt.-nek volt elnök-
ség1 ta$a. Nándor a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamarában képviselte cégük érdekeit,
Gy'ula pedig, azon felül, hogy tartalékos hon-
véd-huszárhadnagyi ranggal rendelkezett,
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvény-
hatóságának volt tagja. Tivadat időve| a Ma-
gyar Bőiparosok.Országos Egyesüiésének
elnöke, később a Magyar Gyáriparosok or-
szágos szövetségének tagja lett.

1 89 1 -ben iinnepsé gso r ozattaI emlékez-
tek meg Újp"'t"'' 

" 
.sálád itt"ni megtelepedé-

sének Íé|évszázados jubileumáról. A városhá-
zárő| isztelgő menet vonult otthonukba, ahol
elsősorban a csa|ádÍőt, Wolfirer Lajost tinne-
pelték. Tivadar még az évben képviselő lett a
településen, politikai karrierje ettől kezdve
töretlennek bizon}rrlt. A család a kultúrára is
sokat áldozott. A gyár otszágos hírű férfikarral
büszkélkedhetett, mely a helyi rendezvényeken
kívül vidéki fellépéseket is vállalt.

lfi. Wolfuer @ula
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A legtöbb pénzt a családból a
míiv észetpártolásra ifi . Wolfirer
Gyula fordította. Idővel ismert
míigyíijtővé vá|t. Már a 20, szá_
zad e|ején megvetette képtárá-

nak alapjait. Kezdetben koncepció nélkíil,
pusztán esztétikai megfontolások alapján szer-
zett be képeket. Magyar mesterek munkáit
vásárolta meg, ezze| támogawra a kortárs kép-
zőmí3v észetet. l av ar észt kisméretű vázlatokat
gyííjtött. Kollekciójának mintegy hétszáz da-
r abj a kö zótt s zinte minden számottev ő ma gy ar
festő szerepelt, ktilönös súllyal Mednyánszl1y
LászIó (nyolcvanhátom darabbal), Székely
Bertalan (hatvankilenc művel) és Szinyei
Merse Pál (tizennyolc képpel).

Mikor Szinyei Merse Pál felismerte a
gyáros festőművészet irána fogékonyságát,
így fordult hozzá: ,,Festő vagy te tulajdon-
képpen, aki nem fest''. Wolfrrer Mednyászky
Lász|ő személyes barága is lett. I9l7-ben a
gyáros pályadíjat úizott ki olyan magyar mű-
alkotások e|készítésére, amelyek a mawar
néplélek nemes vonásait ttikrözik. 1919-ben a
tanácshatalom míitárgyakat köztulajdonba ve-
v ő bizottsága elkobozta a ffijtemény |egswát,
de a kommunista uralom bukását követően a
képek visszakerültek Wolfner tulajdonába. A
mecénás gyáros PáI|ya Celesztint, az ismert
újpesti míívészt is támogatta' aki megfestette
pártfogőja lovas képét."Nem csupán festmé-
nyek gyarapították a kollekciót . N éprajzi g5ríij-
teménnyel is büszkélkedhetett a vag.yonos
gyáros. A vitrinekben szőttesek, kerámiák,
fafaragások is helyet kaptak. I924-ben nép-
művészeti gqíijteményébő| |aáI|ítás nyíIt az
Iparmíívészeti Múzeumban. A tárlat katalógu-
sában 293 cseréptá| és 156 hímzés szerepelt,
de három év múlva a kollekció már mintegy
ó100 kerámiát és 700-nál tobb textíliát tudott
felmutatni. If . Wolfirer Gyula rengeteg pénzt
és energiát fordított ffijteménye gyarapí-
tására. Az á|ta|a felhalmozott értékeknek
hamarosan országos híre lett. Tanulmányok
jelentek meg, melyek a míí,gy;iljtő szakmai
felkészültségét is kieme|ték. (Lázár Béla: Egy
magyaÍ g1frjtemény, Bp. 1922; Layer Károly:
W. Gy. lrraryaÍ néprajzi gyűjteménye, Bp.,
1927). A Wolfner-archívumnak levéltára is
volt, amelyben a tulajdonos elhelyezte a gyíij-
teményére vonatkozó összes iratot, kozttlk
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sok érdekes és fontos levelét azoknakamíivé-
szeknek" akikkel összeköttetésben állt.

If. Wolfrrer Gyula a|ig egy évlzed
leforgása alatt vesztette el teswéreit. 1923-ban
Nándor, I929-ben Tivadar, I932-ben JőzseÍ
távozott az éIők sorából. A családi vá||aIat
vezetéSe még sem nehezedett egyedi| az ő
vá||ára' 1901-ben születet Lász|ó fia is kivette
a részét a cég irányttásából' A fiatalembert
apja az innsbrucki kereskedelmi akadémián
taníftafta, majd a freibergi kémiai főiskolán
fol1tatott tanulmányait finanszírozta. |929-
tő|Lász|ó lett a cég életének akúv irányttőja.
A családi vá||a|at ekkor már leginkább a sport
mecénásaként tűnt |l: 1937 -ben alapították a
Wolfner Gyrrla és Társa Rt. Sportegyesületet,
öt ér,wel később pedig a Wolf;ner Gyula és
Társa Rt. Ujpesti Evezős Egyesületet. Ez
utóbbinak Wolfner Lász|ő volt díszelnöke' A
fiatal iparmágnás maga is aktív művelője volt
a sportnak: autóversenyzőként számos hazai
és ktilföldi futamon diadalmaskodott.

Fivérei ha|áIá't követően a magáta
maradt Wolfner Gyula elhag1ta elnéptelene.
dett újpesti otthonát, és a budapesti Eskti tér
6, szám a|att |évő házba költözött. Itteni
reprezentativ lakásán őizte híres gyűjtemé-
nyének darabjait is.

A faragott bútorokkal, süppedő sző-
nyegekkel, óriási ttikrökkel és szobanövé-
nyekkel ékesített szobák fa|át _ a korábbi
fényképfelvételek tanúsága szerint _ szinte
elborították a festmények, képtár jelleget köl-
csönözve a termeknek.

A kibontakozó második világháború
beárnyékolta a mecénás iparmágnás éietét. A
zsidótörvények dis zkriminatív intézkedései rá
és csa|ádjára is vonatkoztak.

I944-ben, a német megszállást kö-
vetően Wolfner Gyulát deportálták. Német-
országban, koncentrációs táborban hunyt el'
A háború u;tán a cég vezetői koztll egyedtil
Wolfner Lász|ő tért vissza, a|<l igyekezett
újrateremteni a gyárat. A Wolfner Bőrgyár
1947 -ben még résztvett a Budapesti oszi Vá-
sáron, bizonywa életképességét, de a követ-
kező évben a szocia|izálási folyamat során
áilamosításra került. Wolfner Gyuia híres
képgyíi1teményér e is a szétszóratás várt' Egyes
darabjai ma aukciós házak ajánlata1ban ú3n-
nek fel.

Híres íl,jpestiek



kinay Tibor igazrígügminiszter beszéd'et mond az Eskü téren

Wolfirer Gyula élete utolsó
évtizedében tartott fenn
lakást a budapesti Eskti (ma:
Március 15') téren. A bel-
városi iakókörnye zet |ehető-

séget teremtettaÍr\ hogy szorosabb kapcsola-
tot ápoljon aközé|et és a míivészvL|ág szemé-
lyiségeivel.

A tér helyen a harmadik századvégétő|
egy római erőd á||t. Ennek romjai részben ma
is láthatóak. Az erőd fe|adata volt' hogy biz-
tosítsa a dunai átkelést. A középkorban a
kicsiny Pest egyik központi tere volt, rév-
ád<elő működött a közelében. Itt futottak
össze a város Vác, Hawan és Kecskemét Íe|é
yezető utcái. A Plébánia tér nevet viselte. mert
itt állt Pest belvárosának központi temploma.
Az Eskii tér e7nevezést 18ó7-ben kapta, mivel
Ferenc }őzsef, koronázása alkalmával itt tett
fogadalmat az a|kotnány megtartására. Kör-
nyékén akkor történt újabb jelentős terület-
rendezés, mikor 1903-ban felépült azEtzsébet

Kitekintés

híd. A munkálatok során lebontották a rég7
piarista rendházat. Az á||am kárpótlásul I9t3-
ban emeltette az impozáns gimnáziumi épü-
letet, amely később évizede|ag az Eöwös
Loránd Tudományeg].etem Bölcsésztudo-
mányi Kar ának adott otthont.

A téren, a piarista gimnázium homlok-
zata e|őtt avatták fe| t932. szeptember 25-én
Erzsébet királyné emlékművét. ZaIa György
szobrászm(tvész alkotását a kormányzó jelen-
létében, katonai parádé keretén belül ieplez-
ték le' az avatőbeszédet Zsiway Tlbor igaz-
ságügyminiszter tartotta. Az oszlopcsarnok
alatt elhelyezett Szobor rövid időn belül az
Eskti tér szimbóluma lett. A'20. század poli-
tlkajváItozásait jellemzi, hogy a szobrot 1953-
ban lebontották. és csak 198ó-ban állították
helyre a híd budai |ehajtőjá,ná|.

Az Eskti tét elnevezés 1948-ban tűnt el
a főváros térképérő|. A forradalom századik
évfordu|őjánall tiszteletére kere szte|ték át
Március 15. térre. !
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Szorrősv MerueNNB

Regénybe illő történet

A történelmi események csalá-
dokat teheorek tönkre, alakít-
hatrrak át visszavonhatatlanul,
keseríthetnek meg nőt, Íérfrt
egész életiikre. Kecskeméthy

Iswánné Grancsa Klára Ujpesten sziiletett'
élete mégis szorosan kapcsolódik Erdélyhez.

_ Ug mondta, sziilei története regénybe

illő. Hogan kezdőd,ik?
- Édesanyám, Balogh Anna 1915-ben

született Gyergyószentrniklóson, szülei har-

madik gyermekeként. Utána még két teswére

gyarapírcna a családot. Igy hamar kenyérkere-
óő,é,á|t, alig múlt 14 éves, egy úri családhoz
szegődött pesztonkának, majd aház szakácsné_
ja mellett megtanulta a Íőzés tudományát.
Nagyszüleim biztatásáta hamar, 19 évesen
Íérjhez ment Barabás Máté jő híríi szabómes-
terhez. Anyukám fiatal volt, a kérő biztos,
nyugodt életet ajánlott neki. R<ividesen annyit
gyarapodtak, hogy saját házatvehettek Gyer-
gyóvaslábon. Szorgalmas munkával aprőjőszá-
gok, tehénke,2-3 birka, kis konyhaketbizto-
iította megélhetésüket. A növekvő megrende-
lések miatt sokszor besegített anyukám Máté-
nak a szabás-vanásba is. Két fiuk született
I937-ben Znltán, négy éwel később Ferenc.
A'ház körüli mrrnkákhoz segítségre volt szük-
ségük. Egy falubeli szegény asszony kisebbik
fiát, Grancsa Sándort fogadták feI Íát vágni,

állatokat ellátni. Fizetsége a pénz mellett sok-

szor élelem volt. A nyugalmas napoknak véget

vetett a háboru, a faluból is behívtak katonának

minden épkézLá'b embert. Mátét, Sándort és

báty1át, Gézát ís besorozták. Sándor elszökött,

meg Sem állt Ujpestig. Itt egy ismerős ass7ony-

ná|_azAnkara utcában kapott albérletet. Edes-

anyámegyedül maradt a két gyerekkel. Ugyes

kezév e| fo\,tatta férj e me ster sé gét, me grende -

lésre kabátot, nadrágot varrt, sapkát, kesztyíít,

sálat kötött. Gyakori vendége volt Sándor és

Géza özvegy édesanfa, ak'twgyázott a két fiú-

ta, míg anyám dolgozott. Cserébe édesanyám

rendszeresen élelemmel segítette. Szorgos

kitartó munkával vészelték át a nehéz éveket.
_ A harcok 1945-ben uégre befejeződtek,

minden csali,d uírta baza szeretteit.
- Lassan megérkeztek az ismerősök.

Géza és több szomszédhazatért. Az egylk azt

mondta édesany.ámnak, ne vár1aMátét' mert a

bunkerüket taláIat érte, senki sem maradt

életben. Anyukám elsiratta Mátét, temetésre

nem is gondolhatott, azt sem tudta, hol halt

meg a Íer1e'Kétév telt el a háboru óta, amikor

felbukkant a behívás elől bujkáló Sándor.

orömmel tapasztalta, hogy édesanyja Anna

segítségével átvésze|te a nehéz időket. Bát14a

.'ktl"oj. után, mive| Iátta, otthon rendben

"^1i 
á, éIet, ilgy határozott visszamegy Új-

pestre' biztos állása volt a parkettagyár'sofőr-

ieként. Vonzódott Annához, összeszedte bá-.torságát, 
s a nyolc év korktilönbség ellenére,

tudatta, elmondta érzelmeit, hogy szeretné

összekötrri ve|e az életét. Edesanyám tiltako-

zon, így Sándor elutazott. Fél év múlva azon-

ban ismét otthon volt, megesktidott anyám-

nak, hogy gondoskodik róla és a fiúkról, mun-

kát is i,",", neki, azt mondta, a pesti élet

könnyebb, mint a vaslábi. Anyukám beadta

derekát, összeszedték a legfontosabb dolgokat,

darabokra szedve batyuba kötötték Máté

Singer varrógépét, kellett a megélhetéshez. A

határt mfu \ezárták, így többs zőri pr őbá|kozás

és bujkálás után jutottak csak lJjpestre. Az

Ankara utcai 3x3 méteres szobában kezdték

meg új életüket négyen. Teltek a hónapok,Anna, Sanyi és K],órika l952-ben
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Sanyi csalá dszetető, kedves gondoskodásával
végéwényesen meghódította édesanyámat'
Ekkor, 1948 decemberében jött a levél a rette-
netes hírre|, Máté az arcán megsebesült, de
nem halt meg, hazaérkezett. Nagyon megvi-
selte, hogy sem asszonyát' sem fiait nem
talá|ta otthon. Anyám teljesen tanácstalan
volt. Mit tegyen? Sanyit szereti, Mátétmindig
is tisztelte, de soha nem érzett iránta i:,gy,
mint Sanyi iránt, de a fiúk közös gyerekek. A
határ |ezárva,haza nem mehet, a falu már így
is a szájára vette, és szégyenérzete igen nagy
volt amiatt, hogy nem bízott f&je wsszatérté-
ben. Hosszas vívódás után levelet írt neki,
kérte váljanak el hivatalosan. Máté érthető
módon csak üzent, hogy nem hajlandó válni,
nem engedi, hogy Anna egybekeljen Sanyival.
Fájdalommal a lelkiikben éltek, Anna Sándorral
Ujpesten' Máté Gyergyóvaslábon

_ Mikor ,lépett be,, ű, tiirténetbe on,
Kldrika?

_ I949-benszülettem az Újpesti Szülő-
otthonban. Az Ankara utcaiház kéménye be-
omlott, így a kicsi szoba lakhatat|anná váIt.
Edesapám ktjfuta az űjpesi tanácsnál, hogy
most már a három gyerek miatt is, nagyobb
helyiséget kaphassunk. Első lépéseimet az
akkori Bajcsy_Zs1|inszky (ma: Iswán) út 2.-ben,
az egykori Mókus Cukrá szda szomszédságában
|évő iz|et]akásban tettem meg' Nagyjábó| ott,
ahol most a 30-as busz megál|őja van az Ldy
Művelődési Központ mellett. Az utca ottani
szakaszán még egy cipész-, egy szabóság és
egy fodrászüzlet is működött. Edesanyám na-
gyon pedáns asszony,volt, bár nem új bútorok-
kal, de gyönyörűen berendezte ezt6x8méteres
helyiséget. Kenévá|asztotta szekrénnyel, fiig-
gönnyel, egyik volt a szobz, másik a konyha.
Sok ötlettel ottJronossá tette, mindi g tisztaság,
egyszeríi, de jó ételek vártak minket. Nagyon
jő| főzött, finom erdélyi ételeket efiink, A
konyhában sparhelt, később teaíizhe|y áIIt,
azza|fíitötijnk és azon főzt'lnkis. Anyukám a
bátyáim készítette nidra csavarta a tésztát, és a
nytotttíiztér felett forgawa készült a kiirtőska-
lács. Sokszor ettünk puliszkát, tárkonyos
krumplileve st. 1,9 52 decemberében megszüle-
tett húgom, Judit. Nehéz évek voltak, a bá_
tyáim korábban még éheztek is. Volt, hogy
ruhát, cipőt az egyháztőI kaptak. Mi már nem
éhezttink a kishúgommal' mert szüleink na-

Interjú

gyon sokat dolgoztak. Apukám szinte mindig
úton volt a gépkocsival, többnyire vidékre
száI|ított parkettát. Any'ukám elhelyezkedett
az Ujpesti Gyapjűszovő Gyárban mint segéd-
munkás a g5rapjűvá|ogatóban dolgozott. N"gF
bálákból hűzgáIták|<t az anyagot, kiilön válo-
gatták a gyapjű- és pamutárut. Feldolgozás
e|őtt a haszná|t pulóverekrő| |evágták a gom-
bokat, zippzárakat. A levágott dolgokat hazais
vihették' ha szüLség volt rá. Nagyon helyes
főnökiikvolt, ha találtak egy-egy jobb darabot,
azt mondta, asszonyok, most elfordulok, és
eltehetik a pulóvert, kardigánt.

* Milyen aolt az élet ebben a pici ottbonban
a gerekek szómára?

- Apukámra élénkén emlékszem, bár
csak öt éves voltam mikor meghalt. Ha ráért,
vitt magáva| moz1ba, Vidám Parkba, vaw az
Arpád úton lévő Hófehérke Cukászdába
mignont enni. Szemefénye voltam. Sajnos
eg}Te többet Íáj|a|ta a gyomrát, 1953-ban
megműtötték gyomorfekéllyel' majd az ope-

ui'rex";
Jutka és Klíri 1957 nyarán
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ráctó után pár héttel meghalt' Rákos lehetett.
Anyukám egyedül maradt a négy gyerekkel.
ZoIi |6, Feri 1'2, Jutka 1 éves volt. Mind a
négyen az Aprilis 4' (tna: Tanoda) tén á|ta|á-
nos iskolába jártunk, bátyáim az e|ső három
évet a Violában végezték, mert akkor az An-
kara utcához az esett közelebb. Akkor még
kiilön jártak a fiúk és a lányok, és mi napko-
zisek voltunk. Kevés szociális támogatást kap-
tunk, sőt egy alkalomma| járt nálunk egy
gyámügyes, s mondta, két gyereket állami
gondozásba vesznek, hogy könnyebb legyen
az életünk. An1rrkám közölte, szó sem.lehet
róla, nem enged elegyiktinket Sem. Az Aprilis
4. teret csak egyszerűen sétakernrek hír,'tuk.
Gyermekkorom szinte második otthona volt,
mert nag'yon sok időt töltötttink ott a nyolc
tanév és a nyári sziinetek alatt. Gyönyöfii, pIa-
tánfák díszítették. hinták' homokozó és a tér
közepén egy hatalmas kőszínpad állt. Füves,
bokros csoportok között sétányok, széleikben
padok, ahol pihenni, beszélgetni lehetett. Ne-
vesebb ünnepeken e|őadőműv észek, színészek,
mindenféle míifajtmíívelő zenészekléptek fel.
Ezekre az ingyenes előadásokra a környék la-
kosai kis sámlival. hokedlival érkeztek és a
színpadkortil tilve é|veztéka műsort. A fiúk itt
fociztak, áItalában rongylabdáva|, vagy pi-
|ickáztak, vagy bikáztak. Ma mát e két utóbbi
játék feledésbe merült. A lányok kedvenc
játéka a papírra rujzolt ö|töztető baba volt.

_ Eduanyjn uólt ua,lddfenntartíuó. Ho-
gtan alakult a családi munkamegosztás?

_ Végtelenül csendes, szerény asszony
yo|t az any.ukám. A szerencsédenül végződő
párkapcsolatait Isten bi.intetéseként fogta fel.
Mindkét fér1ét elvesztette, egyedül kellett el-
tartania minket, nagy ttirelemmel és szeretet-

tel nevelt benntinket. Nem is Lavánt többször
Íérjhez menni. Apukám ha|á|a után 2-3 éwg
még egyedül keresett ránk.Ez az időszakvo|t
számára a legnehezebb. Sajnos az 50-es évek-
ben nem volt ritkaság, hogy nehéz körülmé-
nyek között egyedülálló, hadiözvegyek nevel-
ték gyermekeiket. Anyukám munka után a
gyapjűszóvő bölcsődéjében mosta-vasalta a
gyerekek ruháit, ugyanis akkor minden gyer-
meket reggel azintézmény ruháiba öltöztettek
fe|. Ez is jövedelemkiegészítést jelentett. Böl-
csődéből, óvodából bátyáink üttek haza mjn-
ket. Zo|t bátyám közben kitanulta a lakatos
sza|<rnát, sokszor munka után szenet lapátolt
vagonokból, hogy besegítsen a családi kasszá-
ba. Idővel nag'yon jó helyre kertilt, a Gyapjú-
szövőgyár igazgatójának a sofőrje lett, és vagy
30 évig dolgozott ott. 22 évesen nősült meg,
így csak négyen maradtunk a Bajcsy -Zsilinszlry

úti lakásban. Feri villanyszerelő lett, estin
érettsé$zett, ugyanebben a gyárban a villany-
s zerelő -műh ely v ezetőj e lett. Ké s őbb 19 67 -tőI

a Berzeitczy Szakközépiskola elvégzése után
én is munkába áI|tam. A családi kasszába ú'gy
tudtam besegíteni, hog5r az iskolai sziinetek-
ben minden nyáron munkát vállaltam. Ezze| a
tankönyvek, frizetek árát megkerestem. Alsó
tagoza;tos koromban nagyobbik bátyám 7 -re
járt doIgoznl, reggel ő kísért engem iskolába.
Félhét körül leültem az iskola elé, és vártama
kapunyitást. Hosszú hajam volt, reggelente
Zo|i fonta be, s ahogy haladt a fonással úgy
hűztahána a copfomat.

_ Hogan zajlottok az ünnepek?
* Több más mellett egy szép emléket

őrzök 1955-ből. Teswéreim jó kézügyességet
örököltek szüleiktől. Mikulásra sablon alap1án
lombfrírésszel kivágtak két szarvast és szánfor-
mát, tál,tanóva| rögzítették össze, ebbe tették
a cukorkát, csokoládét, amit aztán persze kö-
zösen fogyasztottunk el. Idősebbik bátyám
elvitt minket a Fény moziba karácsony délután-
ján, ahol megnéztiik a Só címíí mesét. A csa-
ládi szeretet téma _ alorá|y és legkisebb |ánya,
meg a só története _ jő| illett a karácsonf
hangulathoz. Mig moz1ban voltunk anyukám
és kisebbik bátyámrendezte meg a karácsonyt.
A fenyőfát angya|hajjal, sztaniolpapírba cso-
magolt, {ózött g1||ázs cukorral díszítették fel.
Anyu vásárolt egy alvóbaba fejet, testét ővarr_
ta és tömte ki. Fonalból haiat készítettek neki,

Úire*-i
Anna a gerekekkel 1958 nyarón
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felöltöztették keresztany.ámmal közösen. Két
bátyám pedig sportkocsit készített hozzá, |é-
cekből, kerékkel felszerelve. Húgom lencsiba-
bát kapott, szintén kocsiba helyezve. Mikor
hazaértlink a konyhát eIvá|asztó fiiggönyt a
Mennyből az angya|t énekelve húzták el, s
feltárultak előtttink a szép Ía és az ajándékok.
Erre gondolva, még ma is elérzékenytilök.

_ Kapcsolatot tudtak tartani az erd,élyi
ro kono k kal, ismerőstikk el?

_ Rendszeresen találkoztrJnk az
itt lakó áttelepültekkel. 1956
nyarán megnyitották a határt,
útlevéllel lehetett menni, így
lehetőség nyíIt a rokonok meg-

Iátogatására. Anyukám a négy gyerekkel bol-
dogan ntazott haza két hétre a szüleih ez Gy er.
gyószentmiklósra. Az egész rokonság össze-
gyűlt. A fiúk édesapjukkal is talá|kozni szeret-
tek volna. Megüzenték nagybáty1ukkal, Gé-
záva|. mikor érkeznek Vaslábra. A vasútállo-
máson egy asszony vátt tájvk, aki közölte, ha
őkaMáté fiai, ne menjenek sehová, mert nem
várják őket, nincs otthon senki. Csalódottan
jöttek haza, azőta sem tudiuk ki lehetett.
Annyit azonban tudni kell, hogy ekkor már
édesapjuk megházasodott egy jóval fiatalabb
asszonnyal, akitől három lánya született.

_ 19,6 őszén komoly események zajlottak
lakósuk kiirnyékén. A Könyues Ginlnózium belij-
aése otth onukat is u eszélyeztette,

- Egy"k reggel arra ébredttink, hogy
ablakunk alatt megállt egy tank és a $mnázi_
um felé lőtt. A lövések száma egyre szaporo-
dott, a légnyomás berobbantotta az ablakot. A
szilánkok elől menekti|ve, az ágy alatt- reggel
7 őrátő| délután 5 &áig _ vártuk a harc végét.
Miután a fal is beomlott a légnyomástó|, az
orosz katonák bejöttek a lakásba, darabokra
törték az ágyat és feltúrtak mindent, feg1were-
ket kerestek. A, áw alól kirángattak minket, a
fiíkkarjáről levették az őrát, ami használható
volt. elvitték. ZoIit ^, N|^^i l,*a" felé lök-
dösték _ ta|át el akarták vinni - de ekkor ölé-
be kapta Jutkát és szaladni kezdett a pincék
felé, ahol a szomszédok segítettek le bennün-
ket is. Any'ukám a félelemtől elájult' Zo|iba-
rátai kőzi| sokan nyugatra mentek, hívták őt
is, de aztmondta: Nem mehetek, nem tudnám
itt hag1'rri anyámat és testvéreimet' éÍr vagyok
a legidősebb, köteiességem gondoskodni ró-
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luk. Lalcásunkat teljesen újjá kellett építeni, a
gyapjűszövő fatba||pá|yáján Iévő szo|gá|att
lakásban laktak keresztanyámék, náluk húztuk
meg magunkat p6r hétig. A család, ismerősök
fogtak össze és segítettek az építkezésben. A
kirakatüveg helyett rendes ablakokat tettek
be, spanyolÍa|at h{ntak, a bejáratnál kialakí-
tottak egy kis beIépőt, anyukám varuőgépe á||t
ott, télen szé|Íogőnak is bevált. A szomszéd
konyháján keresztül az udvarrőIbevezették az
IKV szakemberei a vtzet. Avízcsap mellé vil-
lanybojlert szereltek a fiuk, fiiggönnyel elvá-
Iasztották, pipereszekrény, hokedlin lavór tet-
te lehetővé a tisztálkodást. Később elfért ott a
mosógép és a centrifuga is. Any'ukám nagyon
j ő| b ánt a p énzzel, míg kis ebbik b áty ám katona
volt, félre tudott tenni annyit, hogy vett tele-
*lrziót és egy kis híítőszekrényt. 17 éves koro-
mig laktunk ebben a lakásban, fiatal lányként
nem voltam büszke tá, mert_ annak ellenére,
hogy sokan laktak hasonló körülmények kozött
_ akik nem ismertek közelebbről benniinket.
egy kicsit le is néztek miatta. Ekkor adódott
lehetőség aváItásra. A mögötttink|évő Márú-
rok útján az eg5nk család eladósodott, szüksé-
gük volt pénzre, anyrrkám spórolt pénzébő|
minőségi cserével tudtunk abba a kapun belül,
udvarban lévő lakásba költözni.

_ A hetuenes nekre felnőttek a lónyok is.
Hogtnn alakult az életiik?

_ Zo|i báty ámná| és Feri báqámékná| is
két fiú sziiletett, nálunk pedig ikrek, fiam és
lányom hozták a boldogságot. Húgom I97I-
ben az eskíivője után Jugosz|ávián keresztül
kÍilföldre távozott.. Jelenleg Amerikában él,
második házasságábőI született egy fra. Anyu-
kám mind a hét unokájátszerefte, de az egyet-
len kislány unoka volt talán a szíve csiicske.
Zo|ibáqám kisebbik fia felkutatta az erdéIyl
rokonokat, kiderült, azorL a bizonyos napon
Máté igenis várta frait Látogatőba, fáj|a|ta,
hogy nem ta|álkoztak. Azótamár taláIkoztaka
féltestvérek is, mindannyian tartjuk a kapcsola-
tot egymással. Négytink közül már csak kishú-
gunk keresőképes. Nyugdíj as éveinket színessé
teszik gyermekeink és rrnokáink. Sokan úgy
gondolják, hogy csak félteswérek vag.yunk,
édesanyánk két Erdélyben született fráva|, de a
múltunk és jeleniink a legmélyebb szeretettel
köt össze minket. Mi mind a négyen édes test-
vérek vagyunk. D
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Kiadványok Ujpestről

A jelenből visszate-
kinwe mamár átlátha-
tő az a rendszerváltást
mege|őző társadalmi
folyamat, amelyet ak-
koriban csak kevesen
értettek. A Kadlecovits
Géza á|ta| szerkesztett
kötetben korabeli új-
ságcikkek, plakátok,
fotók, valamint levél-
tár'i dokumentumok,

tanácSülési és önkormányzai jegyzőkönyvek
hitelesítik a közigazgatási és politikai átalaku-
lást. A '80-as évek derekától megszaporodtak
az űjpesi civil szerveződések, és létrejöttek a
később pfuná alakuló politikai csoportok. A
kötet korabeli dokumentumanyagának egy ré-
szét az eg.yes szervezetek bocsátották a szer-
kesztő rendelkezésére. 1988-ban egy reform-
javaslat szerint még az is elképzelhetőnek lát-
szott, hogy Ujpest leváljon Budapestről. Az
Ujpesti Városvédő Egyesület által kiadott
könyvet névmutató egésáti ki.

A Budapesti Honis-
mereti Társaság kiadá-
sában megjelent soro-
zat immáÍ ötödik kö-
tetéhez érkezett. A
szerkesztő Gábriel Ti-
t  n ' r .  . r , ,Dor (Utpesten elo tor-
ténész) olyan, a fővá-
ros ktilönbö ző városr é-
szeirő| szó|ő fuásokat,
honismereti kuriózu-
mokat ajánl az olvasók

figyelmébe, amelyek 2007-ben, a Budapesti
Históriák Sorozatban hangzottak el. Az emlék-
könyvben számos, a téma iránt elköte|ezett
civil szervezet munkájáva| is megismerked-
hettink. L Íé| ínzedes ,'jubileumi'' kötetben
olvasható többek között Kadlecovits Géza
Száz éve város Újpest című tanulmánya. A
kötetet helytörténe i adatbázis és bibliográfi a
egészía |a.
mi''dket kötet megvásárolható az Újpesti
Helytörténeti Gyújteményben (Bp. ry' Berda
József u.48.)
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Centenáriumi táblaavató
Születésének századik évfordulója alkalmából,
okóber 23-án felavatták vitéz Halassy olivér
kétszeres olimpiai bajnok wzi|abdáző emlék-
táblájáta Tanoda téri_ az egykori I. számú fiú
polgári _ iskola falán. A táb|ánáI dr' Derce Ta-
más polgármester mondott emlékbe szédet.

Szobor l(áposztásmeg'yefen
Október 23_án, a káposztásmegyeri Tulipán
kertben leleplezték Kelemen Gr'l" (1897-
1973) szociáldemokrata politikus, a Nagy Imre-
kormány államminis zterének bronzszobrít.
Tóth Dávid szobrászmíivész alkotását dr.
Trippon Norbert alpolgármester avatta fel.

Helyreállított Lebegés
ANyár utca és István út sarkán november 3-tól
ismét látható Kampfl JőzseÍ Lebegés című
kéalakos szobra. A korábban megrongált és
megcsonkított alkotást az önkormányzat fe|-
űjíttatta, és visszaállíttattl az eredeti helyere.

Síremlékavatás
November 5-én, aMegyeri temetőben iirrne-
pélyes keretek kőzött került sor Bene Ferenc
labdarúgó, az Ujpesti Dőzsa csapatkapitánya,
oJimpiai bajnok, ötszörös maryar gólkirály,
Ujpest díszpo|gára síremlékének fe|avatásár a.

Díiat nyert az Ílrtesítő
A Studio Metropolitana első alkalommal hir-
dette meg a magyaÍotszági településeken kia-
dott helyi újságok számáta a ,,Pátriánk'' H"ly'
Sajtő-díj páIyázatot. A közel száz pá|yázó kö-
zu| az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő az orszá-
gos második helyezést szerezte meg. Az ered-
ményhirdetésre november 18-án, a 4. Telepü-
lésmarketing Konferencián került sor.

Hel;.tiirténeti vetélke dő 20 10
Az Ujpesti Helytörténeti A-lapíwány - Ujpest
onkormányz atának támogatásával - a város-
rész diákiai számára 2010-ben 14. alkalommal
rendez helytörténeti vetélkedőt. A kerÍileti álta-
lános iskolák csapatai 2010. március 5-én, az
IJjpestilfrí:ság:Házbanmérikösszetudásukat.

Decemberi számunkban az |2. oldalon láúató
Íotőt az Ujpesti Helytörténeti Gyűjtemény bocsátotta
rendelkezésünkre.

Helvtörténeti hírek


