
Előszöt csak egy modern, új
ház vo|t a wLág végén. Igen,
pontosan ott, mert nekiink,
iswántelkieknek éppen a

Fóti útnál kezdődött a i|ág vége. Ami
amögött vo|t, az szinte nem is volt a tér-
képen: titok, homály és idegenség. A Fóti
út is csak azért maradhatott. mett ̂ z ve-
zetett a temetőhöz, melyet akkoriban oly
Íáj da|masan gyakran láto ga ttrrnk.

Egykiilönös házvolt csupán, semmi
más. Telente, ahogy leszálltunk a buszról
a Baross utca sarkán, hosy addig a vállunk.
ra Yetett szánkóinkat kicsit megtolva lezú.
duljunk a Kiliánig, volt időnk gyönyörköd-
ni benne: látflrk, ahogy kezdődött az épít-

kezés, ahogy beköltöztek, és ahogy apar-
kolót belepték az ilItők, a városban akkor
még szokatlan mennyiségben.

A ,,Kutató,,, így hívta a nép. Hogy
pontosan mi a neve' azt Gyuszi bácsitől
tudtam meg egy vasárnapi ebédnél. Meg
azt is, hogy mivel foglalkozik. Gyuszi bá-
csi mérnök volt azIzzőban (ő volt a Bora
nént férje,tehát apámsógora, akkor nekem
kim is?), egy időben úgy volt, hosy átkerül
a kutatóba, de aztáninkább aváciképcső-
gyártást bízták rá. Tő|e hallottam. ott Lz
ebédnél e|őször aztaszőt, hogy Íé|vezető.

FéIveze(ó, ez elég rejtélyesen hang-
zott. Nyugtalanul aludtam azon az éjjel.
tr Jolnai András



Tudósok a I(FK[.ban

,,1990. április 2-án elhunyt Bo-
dő Za|án. a hazai frzika nemzet-
kozileg elismert tudós munká-
sa, míívelője. A budapesti József
Nádor Műszaki Eg'yetemen

kapott gépészmérnöki diplomát I943-ban. A
háboru után az Egyesiilt Izzó Kutató Labo-
ratóriumában kezdte tudományos munkáját.
A lumineszkáIás frzikájával foglalkozó kltatő
csoport tagja lett. t..'] Az MTA Műszaki
Fizikai Kutató Intézetének megalapítása óta
Bodő ZaIán itt dolgozott élete végéig, 1959-
ben Szigeti Györggyel és Szép Ivánnal együtt
Kossuth-díjjal tiintették ki a lumineszkáló
anyagok és félvezetők kutatása terén elért
eredményeikért, ameIyekkel a hazai fénycső-
g5rártást és a tranzisztorgyártást segítették.''
(Fizikai Szemle, 1990/ n.)

,,Lendvay odon 1958-ban |épett. az
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetébe.
Kutatói pá|yája kezdetén fényporokka|, ZnS
kristályokka| és az amorf ZnS lumineszcen*
ciájáva| foglalkozott. Kristályfi zikai kutatásai-
ért I962-ben Schmid Rezső-díjban részesült.
Lz l97a-es évektől vezetése alatt fejlődött ki
az A]IIBV féIvezető anyagok lumineszcens
a|ka|mazásán ak rends zeres h azai kutatás a. Éle -
te {őmíivének tekintette az eddigi kutatások
eredményeinek korszeríí termékbe, gyártásba
vitelét, önálló optoelektronikai alkatrész
gyáttó üzem és kutató-fejlesztő hely megal-
kotását. Hosszú és sikeres kutatói és vezetőj
múlt volt már mögötte, amikor a K+F után a
>>gyártás<< szervezésébe kezdett.'' (Fizikai
Szemle, 1,991/2.)

,,B ozőky LászI6 19 I 1 -ben Na5wáradon
született. 1919-ben csa|ádjáva| Felsőgödön
telepedett le. A középiskolát a váci P-iarista
Gimnáziumban végezte. t. ..] A frz1kát oveges
Jőzseftő| tanulta, ami későbbi, elsősorban
kísérleti irányű munkásságára döntő hatást
gyakorolt. I.,,) t952 és 1959 között BozőI<y
Lász|ő a Magyar Tudományos Akadémia Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézetének Radiológiai
o sztá|y át ve zette fé 1áll ás b an. Ezen o sztá|y |ét-
re|tozásának gondolata már előbb felmerült,
de v alőr a v áItásár a >>Az atomener gia b éké s fel -

-  
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hasznáIása,,tárgykoríigenfi konferenciákide-
jón került sor, amikor igen perspektivikusnak
|átszottbazánkban is a radioaktív izotópok és
sugárzások ipari alkalmazása, t...] Boz6|cy
LászIő osztá|yán v égzett munka a|ap ozta meg
a hazai ipar egyes radiológiai profilú termé-
keinek sor ozatgyáttását: az Irodagépipari Vál-
lalatban a GM-csövek gyártását; a Gamma
Múvekben a szcintilláciős szám|á,|ók kifeilesz-
tését. az EMG-ben nukleáris elektronikai ké-
szülékek g5rártÁsát.,, (Fizikai Szemle, I99 6 / 7 .)

,,A magyar kormány 1950-ben meghív-
ja Jánossy Lajost, hogy a Budapesten megépí-
tendő Központi Fizikai Kutatóintézetben ál-
lítson fe| sajátelképzelése és tervei a|apján egy
Kozmikus Sugárzási Laboratóriumot. [..'] Já-
nossy ugyanakkor az Eötvös Egyetem frzlka-
professzora is lett. [...] Mikor a KFKI igazga-
tója Iett, intézet, szintre emelte a professzio-
nalitás e|vét azzal, hogy bőútette a központi
feladatokat el|átő intézményeket és növelte
számukat. Ezisbozzájárult ahhoz, hogy a KFKI
az őhosszít (1956-|970) igazgatísása alatt lett
na gykorú, szeÍ zett' hírnevet az or szághatár o -
kon túl is.'' (Fizikai Szemle, |998/3.)

,,Szigeti György lg}s,.janufu 29-én
született Szentesen' A család Ujpestre költö-
zése után görögJatin szakos tanár édesapja a
Könyves Kálmán Gimnáziumban tanított,
ahol később , I922-benfta érettségqzett. Ezután
a budapesti JőzseÍ Nádor Míisza|a és Gazda-
ságtudományi Egyetemen szeÍzett gépészmér -
nöki okleve|et. I926-ban az EgyesüItIzző|ám-
pa és Villamossági Rt. (Tungsram) Kutatóla-
boratóriumában kapott áI|ást, melÉen 1953-
ig dolgozott. [...] 1950-ben a Távközlési Ku-
tatóirltézet (TKI) vette át a laboratóriumot.
Szigeti György a TKI 2. sz. Laboratóriuma
(TKI2) ug.yanezen épületében fo|yatta igaz-
gatói tevékenységét. 1953-ban a KGM Szigeti
György javas|atára létrehozta a Híradástech-
nikai Ipari Kutatóintézetet (HIKD, mel}'rrek
igazgatőja is ő lett. A Szigeti György által
I956-ban alapított Műsza|a Fizikai Kutatóin-
tézet (trltFKI) végül 1958-ban kezdte meg mun-
káját az ő v.ezetéséve|.,, (Magyar Tudomány,
2005 /2.) (osszeóllította: Sztillősy Marianne)

Múltidéző
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SzcpnJÁNos

a i|ág élvonalában való maradásához szüksé-
ges egy kutatólaboratórium létesítése, amely.
ben nemzetk<izileg elismert tudósok dolgoz-
nak az Ítj gyármányok kifejlesztésén. APáz-
mány Péter Tudományegyetem professzorát,
Pfeifer Ignácot bízta meg a laboratórium
messzervezésével, majd az ő ny'ugalomba vo-
nulása után Bay Zo|tán vezetése alatt olyan
nag'ynevű kutató mérnökök dolgoztak ott,
mint Winter Ernő, Bródy Imre, Millner
Tivadar és Szigeti György.

|945 és az á||amosítás után új tendenci-
ák vá|tak uralkodóvá hazánkban, azaz nem a
termékfejlesztés' a minőség, hanem a mennyi-
ség vált fontossá.

A tudomány fejlesztését önálló kutató-
intézetekre bízták azza| a feltétellel, hogy k<iz-
vetlentil azipar érdekeit tartsák szem előtt.

A Mííszaki Fizikai Kutatóintézet
Az Egyesü|t Izzó laboratóriumát is önálló-
sították Távkozlési Kutatóintézet (TÁK|,

4 Úi'm*

Míiszaki Fizikai Kutat őintézet Úpesten

A két világháboru között
Európában e|őször Aschner
Lipótnak, az Egyesült Izzó
v ezén gaz gatőj ának jutott es zé -
be az,hogy gyára termékeinek

majd Híradástechnikai Ipari Kutatóintézet
(HIKI) néven, és ezeket egyre inkább a hadi-
ipar szolgál atába áL|ították.

Akkoriban már több tudományos kuta-
tőintézet műkcidott Magyarotszágon a Ma-
gyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt,
pl. a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI)
és a Központi Kémiai Kltatőintézet (KKKI).

Ezekaz intézetek azonban nem foglal-
koztak a világon akkor kibontakozíban |évő
o|yan témákkal, mint a modern fényforrások
Yagy az elekronikát új alapokrahe|yező tan-
zisztotok a|apját képező fé|vezető anyagok, a
szilícium, illewe a germániu m wzsgá|atáva|.

Ezt felismerve a három tudós (Millner,
Szigeti és Winter) - mivel Bródy Imrét felesé-
gével együtt a német fasiszták haláltáborba
hurcolták _ javaslatot tett. az akadémia, illetve
az or szág v ezetőinek arra, hogy hozzanak |ét e
egy o|yan alaptudományokkal foglalkozó ku-
tatóintézetet, amel1mek Íő profrLját elsősorban
a fenti témákat magukba foglaló műszaki tu-
dományok alkotják' amelyek az ipari kutató-
intézetek ptofr|jába már nem fértek bele.

A három akadémikus javas|ata a|apján a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnö-
kének támogatásáva| 1956. október 3-án meg-
szüIetett a minisztertanácsi határozat az MTA
Míisza|a Fizikai Kutatóintézete létesítéséről.

A határozat szerint ,,az űj Intézet kuta-
tási témái:

1. Tudományos kutatás az arLyagszeÍ-
kezet, afémfrz1ka és a vákuumtechnika terüle-
tén, valamint új műszaki tudományos mérési
módszerek kifejlesztése.

2. Az alapvetően új gyfutnányok elő-
á|Iításához sztikséges alapkutatások elvégzése.

3. Az ehhez szükséges magas képzett-
ségű szakemberek képzése.

4. Nemzetközi kapcsolatok létesítése
hasonló témán dolgozó külföldi kutatóinté-
zetekkel."

A határozat megvalósítása azonban az
1956-os forradalom, valamint az azt követó
ún.,,konszolidációs folyamatok'' következté-Millner Tiztadar

Tanulmány



ben több mint egy év késedelmet szenvedett.
Az lntézet ténylegesen Szigeti György

igazgatő vezetése alatt 1958. január |-jén
kezdte meg működését.

Az alapítő tudósok elképzelése alapján
az intézet helyet az EgyesültIzz6 közvetlen
közelében, vagy akát annak telephelyén belül
jelölték volna ki. F;zt az elképzelést azonban
eleinte sokan ellenezték, így aztán évekig tar-
tott. az intézet helyének kijelölése, és az épület
tervezése is csak ezután kezdődhetett el.

Ezeknek a viszontagságoknak ellenére
a tudományos munka 1958 januárjában va-
lóban elkezdődött, habár központi telephely
híján egyszerre több helyen do|goztak: az
adminisztratív központ a belvárosban, a Mar-
tinelli (ma: Szervita) téren volt, a tudományos
kutató részlegek az Egyesült Izző teri|etén, a
gyfu saját kut1tó laboratóriumából régebben
megalakult TAKI és HIKI épüIeteiben levő
Bródy Imréről elnevezett laboratóriumban, az
ELTE Puskin utcai épületében, valamint a
debreceni KLTE területén működtek. Ké-
sőbb, a ó0-as évek elején a Központi Kémiai
Kutatóintézet (KKKD is otthont adott néhány
kutató részlegnek és az adminisztrációnak.

1 959 márciusában kezdődtek új ta a tár-
gyalások azIntézet épiiletének h e|yérőI, illewe
fe|építéséről. Végül hosszas viták és egyezte-
tések után 19ó3-ban megkezdődöm és 1965-
ben befejeződöttaz építés, és a kutatók birtok-
ba vehették Ujpesten a Fóti űt 56. sz. alatti
épületet. (Ugyanott, mellette épült fel a HIKI
új éptilete is, amelyben évekkel később meg-
alakult a Mikroelektronikai Vállalat, a MEV, a
maryaÍ tranzisztor- gyfutás megkezdésére.)

Természetesen az eltelt idő sem ment
veszendőbe.

A lumineszcens és Íé|vezető anyagok
témájában Szigeti György vezetésével folytak
mind elméleti, mind kísérleti kutatások, ame-
lyek sikeres voltát je|zi, hogy 1959-ben a ma-
gyat Úanzisztor kifejlesztésében elért eredmé-
nyeikért Szigeti György, Bodó ZaLán és Szép
Iván a Kossuth-díj ezüst fokozatában tésze-
sültek. A későbbiekben ezen a kutatási terüle-
ten dolgozókszáma úgy kibővült, hogy önálló
Íő osztáIyként folytatták a kutatást.

Azűj szé|<báz e|készú|téig a kutatómun-
ka legnagyobb része az újpesti BródyJabor-
ban folytatódott.

Tanulmóny

Itt folytak eleinte a szilícium és germá-
nium félvezetőkkel, majd a Gafu és hasonló
I[I-Vtípusúf éIvezetőfényforráso|&al,vt|ágitó
diódálrkal végzett kísérletek is. Ezen a teriile.
ten kiemelkedő munkát végeztek Szép lván,
Gergely György, Bodő ZaIán, Lendvai odön
és még sokan. A kezdeti időben igen nagy jö-
vőt jósoltak az ttn. elektrolumineszcens fény-
forrásoknak, amely témávaI Magyarországon
e|őszor Szigeti György kezdett foglalkozni,
majd Rónainé Pfeifer Judit, Schanda János és
mások végeztek eredményes kutatásokat.

Ehhez a témához kapcsolódtak előbb a
kristálynövesztéssel, majd később az ún. He-
tero-átrnenetekkel folytatott vizsgálatok, ame-
lyekkel Leningrádban a később Nobel-díjas
professszor, Zsorez Allorov is foglalkozott.

A fenti témákból szervezték a MUFI
kutatói Szigeti professzor vezetésével előbb
1967 -ben az e|ső Lumineszcencia-konferen*
ciát, majd 1970-ben afé|vezető (p.n) Hetero-
átrnenetekkel foglalkozó konferenciát Buda-
pesten' amelyekkel az ,,(tj,,Intézet óriási nem-
zetkozi elismertségre tett szert.

Ebben az időben történt a fé|vezető-
kutatásban az áttérés a szilícium, germánium
alapú félvezetőkrőI a III-V típusú, vegyüIet-
a|apű, pl. a Gafu és hasonló eszközökkel foly-
tatott vizsgálatokra. Ez egytészt továbbra is a
fényforrások,másrésztaEanzisztorokirányá-
ban folytatódott' VoIt egy harmadik tertilet, a
CCD detekorok kutatása is, de erre viszony-
lag kevés energia jutott.

Winter Ernő

Úi,mn



Mindezen felsorolt területek művelésé-
hez elengedhetetien volt a vékony rétegek
frzlkájának tanulmányo zása és elektron-mik-
roszkópos vizsgáIata, valamint a vékony fém-
és szigetelő rétegek e|őáI|ítási technológiájá-
nak kidolgo zása, ame|yben P őcza J enő, Barna
Péter, Zsoldos Lehel és mások értek el jelen-
tős eredményeket. Ez a terület később széwá|t
a Gunn-diódák, illewe az űn. epitaxiás réteg-
növesztés irányaira. ^z előbbiben Pataki
Györgv és Mojzes Imre, az utóbbiban Pődör
Bálint, Rónainé Pfeifer Judit és még sokan
dolgoztak komoly eredményekkel.

Fémfizikai és vákuumtechnikai kutatások
A fémfizikai és vákuumtechnikai munkálatok
a|apítőja ésvezetője Millner Tivadar volt, aki
1970-ig irányttotta ezt a teríiletet.

Millner professzor már a II. világhá-
boru előtt is a wolfram-kutatás világszerte
elismert szakértője volt. Az Egyesi|t Izzó
Kutatólaboratóriumában, a későbbi BródyJa-
borban együtt dolgozott Szigeti Györggyel és
együtt alapították a MlIFI-t is.

Alapvető szerepe volt a modern halo-
gén. izzó|ámpák és a gázkisüléses világíróesz-
közök, a fénycsövek magyarország1 gyártá-
sának megindításában. 1954-ben Kossuth-
díjjal, I97 }-ben A]lam i Díjja| tiintemék ki.

A wolframkutatásban kiemelkedő sze-
repe volt Bartha Lászlónak, Prohászka Já-

nosnak, Gaál Iswánnak, Horacsek Ottónak,
Vadasdi Károlynak ésYarga Lászlónak is.

A legfontosabb eredményrk ezen a te-
rületen a v'olfram izzószá|ak szi|fudságát Ío-
kozó ada|ékanyagok (tórium, alumínium, káli-
um) kikísérletezése, amelynek következtében
a halogén |ámpákizemi hőfokát 3000 oC fölé,
és ezze| a w|ágítási hatásfokát is többszörösre
lehetett emelni.

A fémkutatási téma mély elméleti kuta-
tómunkát is igényelt, ebben Demendy Zo|tán,
Geszti Tamás, Kertész Járros, Vicsek Tamás
és nem utolsó sorban N"gy Elemér, a későbbi
igazgató játszottak kiemelkedő szef epet.

Ugyancsak N"gy Elemérnek volt fon-
tos szerepe az Intézet ipari kapcsolatainak
kiterjesztésében is. O is, mint sokan mások a
MUFI-ben, páIyafutását az Egyesi|t Izzó
kutatójában kezdte, de később ő kezdemé-
nyezte a Dunai Vasművel, majd a diósgyőri
Lenin Kohászati {Jzemmel való egyiittrnűkö-
dési szetződéseket.

E szeruődések keretében sikeriilt aMa-
gyarorczágon gyártott hengerelt acélleme-
zeket aulág számos országába exportálni.

Természetesen az intézet többi részé.
ben folyó munkák is sok bel* és ktilföldi ipari
intézménnyel való kapcsolatok a|apjáváváltak.
Főleg az Egyesült Izző, de mások is, pl. az
amerikai General Electric, a holland Philips,
a német osram és a japán Toshiba cégek áll-
tak kapcsolatban a MUFI-vel.

A rendszerváltás után lehetőség nyílt
arra, hogy az intézet munkatársai íj vá|IaI-
kozásokat alapítsanak, ily"'a Semilab vay a
Technoorg Linda.

A wolfram-kutatás mellékágaként foly-
tak keményfém-kutatások, a mesterséges gyé-
mánt vizsgálata, illewe kerámiák vizsgálata is
igen kiterjedt nemzetközi együttrnííködés ke-
retében. Ezekben a témákban elsősorban Ara-
tó Péter, Gaál Iswán, Bartlra Lász|ő és Rónainé
Pfeifer Judit vettek részt.

Szigeti György igazgatói feladatai köziil
az eg5nk legfontosabbnak azt tekintette, hogy
azintézet|utatói. nemcsakavezetők. de a fiata-
lok is minél többet já\anakkiilföldre, lehetőleg
a fejlett nyugati országokba, hogy minél több
tapasztA|aÚa és kapcsolatra tegyenek szert.

Ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésé-
ben és hazai hasznosításában kiemelkedőNagt Elemér
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szerepe volt Beleznay Ferencnek, Pődör Bá-
lintnak, Ba|ázs Jánosnak, Bartha Lász|őnak,
Barna Péternek, Barna Arpádnak, Makai Já-
nosnak, illewe az opika tertiletén Schanda
Jánosnak, Gál Mihálynak, Eppeldauer
Györgynek és Czibula Györg1nek.

Mind a fényforrások kutatásához, mind
a fémkutatáshoz, de az cisszes egyéb témához
is kiterjedt méréstechnikai háttérismeretekre,
illewe a legmodernebb eszközparkra volt
szii}ség.

Ennek szellemében alakultak az elekt-
romos' elektronikai, optikai és vákuumtech-
nikai kutatócsoportok, úi, modern mérőesz-
kozok és berendezések kifejlesztésére, ktilö-
nös tekintettel a nyugati államokban akkor
érvénÉen volt eszköz -szá||ításí i,|alomr a, az
embargóra.

Sok olyan mérőberendezést konstruál-
tak és építettek meg akkor a MÜFt kutatói,
amelpk a nyugati piacon márhozzáférhetőek
voltak, de Kelet-Európába nem szállítottak.
Ilyen volt pl. a tér-emissziós mikroszkóp vagy
az in. kifeilesztett CCD, Andrássi Andorné
munkája, amelyet sajnos nem lehetett folytatni
az akkor ígéretesebbnek látszó buborékne-
mória-kutatások miatt.

A kiilönböző vékotytéteg-kutatási te-
rületeken is sok úi mérési módszerreo illewe
eszkozre volt szüksés. Ilyen volt pl. a Gutai
Lász|ó által kifejlesztett négy*tíís felületi
ellenállás-mérés.

Ezeknek a munkáknak nemzetközi elis.
mertségére jelLemző, hogy a világítástechni-
kában elfogadott nemzetközi szabványok
megalkotására alakult szetvezet egyik nagy
tekintélyíí elismert yezetője nyugdíjba vonu-
lásáig Schanda János volt.

A MUFI vezető kutatóit beválasztot-
ták számos nemzetközi szervezet vezető
tisztségeibe is. Ilyen vo|t az IUVSTA, 0{"*-
zetkoziVákuumtechnikai Unió) és az Európai
Fizikai Társulat, melynek Szigeti György az
alelnöke volt.

A leginkább preferált teriilet a luminesz-
cens fényforrásolq ezen beliil a i|ágstő diódák'
a LED-ek és később a Íé|vezető |ézerck kertil-
tek előtérbe. A kutatások legutóbbi fejleményei
a GaAs és egyéb alapú' |ézerek vizsgálata és
fejlesztése. Itt Serényi Miklós, és Rónainé
PfeiferJudit nevét kell elsősorban említeni.

Tanulmdny

A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet
A Műszaki Fizikai Kutatóintézet 1998-ban
Csillebércre költözött, a Központi Fizikai
Kutatóintézet teiephelyére.

1998-ban az addig is Csillebércen mű-
ködő Anyagtudományi Kutatóintézet és az
Ujpestroi oáaköltözöit Mííszaki Fizikai Ku-
tatíintézet egyesüléséből alalnrlt a Míisza|a
Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintéz et.. !\z-
óta ennek keretén beliil folynak a kutatások.

Az 1958-ban megalapított Műszaki
Fizikai Kutatóintézet 50 éves fennállása alatt a
munkatársak tobb száz, nemzetközi folÉ-
iratokban közölt publikációt és szabadalmat
tettek közzé. A cikkekre ádagban több mint
tizenötször hivat]<oztak.

A szabadalmakat számos világhíríí cég
vásáro|ta meg saját gyárwúnyai fejlesztése
céljából.

A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet ma ugyanolyan hatékonysággal
folytatja a kutatómrrnkát, mint harminc vagy
neg-yven éwel ezelőtt.* !

*A.szerző a szövegben taláLható fotók és adatok
Íe|hasznáIásáért köszönetet mond Arva1'rré Dr. Kucsera

Juditrak (BME OMIKJ<), valamint Bársony Iswánnak
(MFA).

Szigeti Győ,g
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IvÁNn JÁNos
DokumenfiImok az űipesti Egek Királynéj,

főp|ébária.templom épít és&ő|, +. tész

Korábbi számainkban beszá-
moltunk a templomépítés kö-
rülményeiről elsősorban írott
dokumentumok alapján, mivel
az _ akkor - rendelkezésre álló

terwajz-á||omány igen szegényes volt és csak
terwá|tozatokat tartalmazott, amelyek nem a
megvalósult állapotot mutatták. A 3, rész
nyomdába adása után találtunk egy dossziét,
benne olyan dokumentumokkal, amelyek
egytészt hiánypótlóak a templom építéstör-
ténetének pontosításához, másrészt jőnéhány
olyan tervlapot tartalmaznak, amelyek a to-
rony és az oldalhajók tényleges bővítését
mutatják, nem utolsó sorban pedig igazo|ják
azt a korábbi _ spekulatív - következtetésün.
ket, hogyan, milyen mí3sza|<l tartalommal és
paraméterekkel épülhetett meg az újpesti
főtemplom.

Jelen cikktinkben részben ezen tervek
kritikai ismertetését kívánjuk közreadni, rész-
ben pedig váz|atosan ismertetni kívánjuk, mi
történt a templomban az 1907 . évi befejezés és

a mai megjelenés között eltelt közel l00
évben.

Ujpest a|apítását követően a pesti határ
menti temetőben vo|t az egyházközség temp-
loma, amelyet a g'yorsan növekvő település
hamarosan kinőtt. lu e|ső templomtervet -

egye|fue még nem beazonosíthatő _ építő.
mester készítette 18óó márciusában, amely - a
hely megjelölése nélhil _ 

"gy 
egyhajós, rend-

kívül egyszeríí, ún. parasztbarokk stílusú, kb.
35x13,5 m (a sekrestyével és a kereszte|ő ká-
polnával 35x22,5 m) befoglalő méreúi roman-
tikus stílusú csarnoktemplomot jelöl.

Ez nem valósult meg, mint ahogy nem
valósult meg a még nem beazonosított szer-
zőt fedő neogót templom sem, amelynek
hosszmetszete ug.yancsak előkerült. A Szvo-
boda Antal Íé|e _ gyöngyösi mina a|apján -
kezdeti templomépítés munkáit, az Yb|-Íé|e
tervet részletesen elemeztük' A hivatkozott
,,leletek'' között megtaláltuk a Kauser-féle
toronytervet, (de a dokumentációban benne
volt a Bachmann Károlv - Karl Bachmann -

Az 1866 mórciusóban teruezett első templont, alaprajza és oldalhomlokzata
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áIta| készített elutasított toronyterv is).
Bachmann terve elegánsabb, a neogót stílus.
jegyeket a torony több elemében alkalmazta
volna, míg Kauser terve egyszerűbb volt.
Mindkét terv érdekessége, hogy feliratai
német nyelvűek és vízszintes osztópárkányai,
magassági szélességi méretei és arányai csak-
nem megegyeznek. A tervek érdekessége,
hogy mindkenő mát metrikus mértékegység-
gel van elláwa. Az egyháztanács váIasztása az
olcsóbb változatra esett.

Kauser tervénél az egyházi elöljárók
(Illek Vincze plébános, Heil Károly világi el-
nök) aláírásaigazo|ja,hogy azt fogadták el, és
Heisz Károly építőmester foga a tornyot
megépíteni. Az 1907 . éü bővítéshez _ az e|Ío-
gadott Zák Najos á|talkészítect tery mellett -
a tornyot tewező Kauser lőzsef is készített

egy vá|tozatot. Ez utóbbinál a templom egé-
szének tömege a megépültrél kisebb és kar-
csúbb lett volna, ugyanis a torony felöli olda-
lon egy tengelynyi mellékhajó, ill. a sekrestye,
valamint a szertátnak nevezett keresztelő
kápolna apszis koronája is elmaradt volna,
csak a ki'ilső sarkait ,yágtavolna le'' az építész.
Kauser a megvalósultnál keskenyebb (ó,0 m
helyett 4,80 m széles) mellékhajókat kereszt-
boltozattal fedte volna le, felette félnyereg te-
tővel, ami lényegesen csökkenteme volna a
most is a|altbeázási veszél1t. Mindkét terven
szerepel a meg|évő főhajő zárófödémének két
helyen a fedé|szé|<re való felfiiggesztése (ennek
díszes nyoma a sztalaktitokkal ma is látható,
de a mai tényleges felfuggesztés középen acél-
gerendák segítségével történik - egyébként
u gyancsak a fedé|szék főá|Iásaira kiválwa).

Zák Najos 1928. 10' 15-i keltezésíí
tervén a mát oldalhajókkal bővített templom
további ktilső díszítése szerepel, ami sajnos
nem valósult meg. Erre az időre (néhány év
csúszással) datálható a templom belső (át)fes-
tésének terve is, amelynek tervét az a Lohr
Ferenc készítette, aki mintegy hatvan katoli-
kus templomban festett freskókat és orna-

Úi,msn
Knrl B achmann toronyteru e Kauser Jőzsef ntegaalősult tzrznyterue
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mentikákat, közttik a pesti ferences templom
neobarokk seccóit is. A templom belső díszí-
tése az angya|i üdvözletet ábtázo|ta volna. A
kompozíció kihasználta az - a|<kor még a
mellékhajókat|ezátő falak előtt á||ő _ mellék-
oltárok feletti falfelületet is, a mellékhajók
záradékában az Lq,a és a Fiú, a diadalív csúcs-
ívének a Szentlélek ábrázolásáva|, Bár apüspök
a fe|ter1esztést 1 9 3 8 augusztusában elfogadta,
az nemvalósult meg.

A ,,leletek'' közül fontos még két do-
kumentum. 191l-ben dr.Yarázséji Béla plé.
bános arcő| számol be gróf Csáky püspök-
nek, hogy a templombővítés után az egytk
legnagyobb költséget az űj orgona építése
jelentette. A másik - immár jelen cikk szerző.
jének szeméiyes kapcsolataihoz katődő _
érdekesség ahhoz az,,egyháztörténeti'' köriil-
ményhez kapcsolódik, hogy kezdetben Új-
pestlrek egyetlen egyházközsége volt, azBgek
Kirá|ynéja Főplébánia. A hívek számának
ugrásszerű növekedése folytán _ alapvetően
dr. Csík Jőzsef apátpléblános nevéhez kothe-
tően - a főplébánía ,,szátnyai alatt'' jött létre a
Nap utcai, majd a Kertvárosi Egyházközség. A
főp|ébánia szervezte tehát az új templomok

tervezését, majd építését is. Korábbi szá-
munkban mátbeszámoltunk a Kerwárosi Szt.
István plébániatemplom dr. Fábián Gáspár/
Szalkai Jenő tervei szerinti megépítésérőI, de
készített tew-váItozatot Megyer Attila épí
tészmérnök is, aki később az Yb| Miklós
Epítőipari _ még középfoku - Technikum
igazgatőjavolt még akkor is, amikor jelen cikk
szerzője |967-ben képesítő vtzsgát tett, tech-
nikusi oklevelet szer zett.

A templomnak mint épületnek a kar-
bantartása, felúiítása állandó feladatot rő az
egyházközségre és a hívelre, akik adományok
és tamogatások felhaszná|ásáva| _ nagyrészt az
újpesti önkormányzat Íendszeres mecenatú-
rájáva| _ igyekeznek a templomot eredeti fé-
nyében megmutatli.* n

*A.szerző ezúton köszöni meg a szíves segítséget
Ritoók Pálnak, a Magyar Epítészeti Múzeum kutatójá-
nak, fi Lohr Ferenc tervét rendelkezésre bocsátotta,
Tarcsi Attilának, a Íőp|ébária kántorának, aki betekin-
tést biztosított a megtalált tervekbe, valamint a templom
plébánosának, Horváth Zo|tínnak - Ujpest díszpol-
gárának _, aki a dokumentumok közléséhez hozzájárdt'

Lohr Ferenc seccr-terue az Angali Üdaazt,tt,t
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SzorrŐsv Meruetvtve

Az új pesti CzéHi.vendéglő (k)

CzéHi Ferenc vendéglős _ A
Magyar Ipar Almanachja
1930-ban megjelent kiadása
szerint - 1884-ben született
Dunapentelén, s 19ll-ben lett

önálló váilaikozó. Saját termesztésű ceglédi
borait kin6|ta vendégeinek. Az I. világhá-
boruból 50%-os hadirokkantként tért haza.
Az ipartesttilet vendéglős szakosztályának vá-
lasztmányi tag;1a és városi képviselő volt.
Vendéglőt először a Szent Gellért utca 8.-ban
nyitott, ma1d az 1933-as újpesti almanach
szerint mát a N'gy Sándor (ma: Nagysándor
József) utca 7.-ben üzemeltetett éttermet.
Fia, Czékli Gyula 1914-ben született Hidas-
ktirtön, édesapja nyomdokain haladva, 1930-
ban végezte el a budapesti szállodások és
vendéglősök szakipari iskoláját, majd három
évig Bécsben tanulta a szakma gyakorlati for-
télyait. 1933-ban vette át az l930-ban alapí-
tott Kék Golyo Vendéglő vezetését. Az á||a-
mosítás után 1954-ben lett ismét üzlewezető a
Kakukk étteremben, majd 19ó1-ben vezetése
alatt nyílt meg az oreg Halá," Étt"."..,.
Törzsvendégei között sok népszeríí színész és
UTE labdarugó volt. I947-ben Zerkovttz
Béla nótát is írt a Czékli-vendégL&ő|.

CzéHi Gyula I97 I -ben táv ozott. ör<ikre
a földi éttermekből.

Az alábbi összeállításban a CzékJi, a
Kékgolyo és a Kakukk Vendéglő ,,archíw-
mából'', a mostani tulajdonos által rendelke-
zésünlrre bocsátott dokumentumokból: kti-
lönleges vagy tréfás vendégkönyvi bejegyzé-
sekből, fényképekből válogatunk. A vendég-
könyvből válogatott .idézetek többségét alá-
írások nélktil, az ismert személyiségek által
bejegyzett sorokat néwel közöljük.- !

Meghívtál, jöttem,
Enni adtál, ettem'
Minden jó volt,
Csak a hurka kicsit
_ rövid volt.
Köszönjiik a disznóságot!

1941. december 11.

Egy kispesti polgár sóhajtása

Hej, azút Kispesttől Ujpestig jókoral
Mégis megyek vonz a CzéHi disznótora.
Visszaútban szívem csupa boldog emlék,
Méghaza sem értem, máris visszamennék!

1942. áprl|is

A Kékgolyő Etterem bejórata a Nagsóndor utca 7..ben A Kékgotyő Etterem nag,terme
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CzéHi toborzó

Ha bajvan a g.yomroddal, szíveddel,
elméddel;
A Berlini téren átszá|lód ne tépd el!
Úry ret villamosra!... Közel Úp.* város;
Abban van eg'y korcsma, benne egy
korcsmáros.

Pardon! Egy vendéglős. Sőt, vendéglős-
doktor!
ő gyo.'"', kJgyőg'ntbármilyen bajodból...
Derék székelyember, becses neve: Czékli,
Tégy próbát, ha eszed igazamatkétJ1!

\áj a gyomrod?...Flekkent! Fáj a szíved? ...
Obort!
De csak Czé|di-fé|ét!...Minden egyéb hóbort.
Kapszulák, pilulák, porok?...Ugyan kérlek!
Hogy' gl,őgydsz meg attól, te szánandó
lélek?

Csináld az én|dtám!... Kissé hasmu-szenvi.
De kipróbált gyógymód s nem jobb annál
semmi!
Ha félholtra gyötört hajszolt é|et|áza;
Befelrszem a CzéHi vendéglőkó rházba:

,,Ho| az a disznótor? Egy-két liter óbor!''
Nekem ennyi elég minden földi ióból!
,,Természetes'' rend lesz szívemben,
számban.
Jöhet az őzönvíz|....N9. érdekel engem.

Ujpest, 1942. március 8.

Eddig csak a magas ,,C"-t ismertem,
De most már a magas ,,C,,-zéWitis ismerem.

Sándor Klára [operaénekes]
194ó. december 10.

Az már nem is hékli,
Hogy legjobb a Czékli
Pluhár Iswán flabdarúgó, majd sportriporter]

194ó. december 7.

Fényes estém volt. Legközelebb remélem,
még frnyesebb lesz - de Szabolccsal!

Fényes Szabolcsné Csikós Rózsi [színésznő]
1947. március 12.

Az Isten vezérelt ide
Szívem, lelkem ororriére!

Komlós Juci [színésznő]
1947. mfucius 24.

Köszönöm a ió ellátást -
Hátha még jó éwágyam lett volna!

Komlós Vilmos [színész]
1958. november 10.

Itt mindig űgy érzem magam az aranyos
Czékliéknél, mintha otthon lennék!

Kaza|Lász|6 fszínész)
1958. november.

*Köszönettel tartozunk a vendégkönyv és a
fényképek rendelkezésünkre bocsátásáért Molnárka
Péternek, a Kakukk Vendéglő jelenlegi nrlajdonosának
és Gaál Tamásnak, az <inkormányzat polgármesteri
reíerensének.
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Rolró ANNamÁrun

Epiződok Aschner Lipót életébő|
11. tészz A sporrmecénás

1921-ben a magyar városok
sorában Ujpest, hawanezer
főnyi lakosáva| az é|mezőny-
ben foglalt helyet. Ebben az
évben az Egyesült lzz6 ésYi|-

lamossági Rt. vezérigazgatívá nevezte ki
fu chner Lipótot. A' gyárbanmegkezdte mííkö-
dését az á|tala alapított kutatólaboratórium.
Az újpesti központi gyártelep ó000 munkást,
mérnököt és tiszwisel őt fo gIa|koztatott.

A település ifúsága a Duna partján,
a gyári egyesületekben illewe az Ujpesti Tor-
na Egyletben töltötte szabadidejét. A város
elö|járósága - korlátozott anyagi lehetőségei
miatt - nem tudta megfelelően tamogaai az
akkoriban már három és fél éltizede mííködő
UTE-I. A sportegyesület olyan támogatót
keresett, aki a klub elnökeként nemcsak híve
a feilesztéseknek, hanem befektetései révén
maga is segít a település sportéletének fellen-
dítésében. Az akkor 49 éves fuchner Lipót
mindkét feltételnek megfelelt. Megvá\asz-
tásáva| beköszöntött az UTE aranykora.

Az Egyesü|t lzző vezérigazgatőjáróI
közismert volt, hogy kedveli a Sportot' felesé-
géve|már az |900-as évek elején gyakran teni-
szezett az UTE teniszpá|yáján' Remek kondi
cióját jellemzi az a szőbeszéd, amely szerint
az l930-as évektől, vasárnaponként gyalog
sétált le rózsadombi w||ájátó| a Megyeri úti
stadionig, hogy megnézze kedvenc csapatá-
nak rnérkőzését.

fuchnertől a klubiránltás sem á,||t tá-
vol, hiszen a gyár dolgozói számára 1911-ben
megalapítoffa az Ampére (a későbbi Tungs-
ram) Sportegyesületet. Az Ujpesti Torna
Egylemél 1895 őta látta el a titkári felada-
tokat, de az e|ső komoly szerepet a labdarugó
stadion építése kapcsán vállalta magára. Az
L922-ben felavatott, Hajós Alfréd teÍlezte
Megyeri ítt: pá|ya Magyarország legelső sta-
dionja volt, amelyben 200 fedett páholy és
20 ezer fétőhe|y várta a szurkolókat. A vas-
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betonból készült stadion építését Aschner
Lipóton kivtil a Mauthner és a Wolfner csa-
lád is jelentős összegekkel támogatta.

fuchner az TJTE elnökeként és ta-
pasztalt menedzsereként közel másfél élti-
zeden keresztül (I921'-tő| I934-ig), sikere-
sen valósította meg ödetét: párhuzamosan
bővítteae és építtette a Tungsram jóléti in-
tézményeit és az UTE pá|yáit Az L920-as
évek derekától a versenyzők és az ,,izzősok,,
közösen haszná|ták a spordétesítrnényeket. A
vezérigazgató minderrőI így nyilatkozott a
Nemzeti Sport, 1932. december 28-i számá-
ban: ,,Aki megnézi munkásainkat, tiszwiselő-
inket amint munkába mennek, azonnal meg
kell állapítania, hogy a sport edz. [...] Az aktiv
sportolók, de a versenyeknézői is egészen más
kedlr,el mennek hétfőn újra munkába. Jó han-
gulatban, kiegyensúlyozott fizikummal állnak
űjra a munkapadhoz, ülnek oda az fuóaszta|-
hoz. A munkás többet dolgozik, többet keres
és a munkaadó is megtaIá|ja számításait.,,

Az Egyesü|t lzző elnöke semmit sem
bizott a véletlenre. Elnöki megbízatását
követően a gyár két kipróbált tisztviselőjé-
nek új ,,munkaköri leírást'' adott: Maros
Oszkárt a labdarú'gő szakosztá|y, I(ts Zo|tánt
az ítsző- és vtzi|abda szakosztá|y megszerve-
zéséve| és vezetéséve| bízta meg. Akkoriban
sok újpesti drukker aggódott amiatt, hogy
miként befoly.ásolja majd az új elnök azUTE
futballcsapatának sorsát, hiszen a Le$obb já-
tékosok nem ott' hanem a Tungsram Lab-
darugók Egyletében játszottak. Aschner
azonban nagyvonalú döntést hozott, és saját
gyári csapatának tehets égeit _ ktizttik Priboj
Iswánt és Schaller Józsefet _ hamarosan az
UTE-hoz szerződtette. (E két futballista
később bekerült a maryat válogatottba is.) A
vezérigazgata az tJjpéit profi labdarugóit a
gyárban fog|a|koztatta, munkaidő kedvez-
ményt és szo|gá|atl lakást biztosított ^
számuL<ra, 1'926-ban Újp..t"'' széwá|t az
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amatőt és a profi futball. Ekkor alakult meg
az {JFC, amelÉe az UTE biztosította az
utánpótlást. Az IIFC 1930-ban (és még to-
vábbi öt éven át) megnyerte a magyar baj-
nokságot, a Közép-európai Kupát, majd
Genfben a Bajnokok Tornáját.

A személyi feltételek megteremtésén
túl, Aschner Lipót sportrnecénásként olyan
mértékíí befektetést hajtott végre, ami egy
tőkéscsoport számára is kiemelkedő ráÍordí-
tást jelentett volna' A sportpályákra és épiile-
tekre fordított összegek rövid- és ktizéptávú
anya$ megtérülés ér e maga sem gondolhatott,
de egyértelmíí volt számára, hogy a sportolók
(és edzőik) sikereinek, eredményeinek fontos
feltétele a vtlágszínvonalú technikai háttér.

Az új elnök tevékenységét a legnépsze-
rííbb sportág, a futball felkarolásával kezdte.
Bővítette és megerősítette a stadio n bejáratait,
mert a bejáratokon húsz-harmincezet drukker
hömpölygött be a hétvégi meccsekre. A labda-
rugók komfortos ö|tözőt kapak, és a csapat
számára ktilön gyakorlópálya is épiilt.

A kerékpáros szakosztály ugyancsak a
stadionban taf,totta edzéseit. 1'92 5 -ben a |elátő

alsó Íiléssorainak helyen, a ftives pálya körtil
keúkpárpá|yájá't építettek, majd t928-tő| u
arJéták számára dobó- és agrőpá|yákat ala-
kítottak ki.

A további fejlesztésekhez a Trrngsram
biztosított területet. A vívócsarnok a vállalat
budapesti központjában kapott helyet, de a
többi szako sztá|y sportolói Ujpesten edzettek.
L wán vízi sporttelepe (a későbbi Trrngsram
Strand) a Drrnába fé|szigetszerííen benyúló
Trianoni-gáton létesiilt. A haalmas telep ki-
a|akitásához 150 000 m3 föld árhe|yezésére volt
szükség. A fiivesített területek 15 000 m2 te-
rületet fogialtak el a 30 000 m2 nagyságű,
tízezer(!) személy befogadására alkalmas,
kényelmi- és sportfelszerelésekkel ellátott
telepen. A három úszómedence köziil az e|ső
szabványos méretíí (50x20 m-es), nemzetközi
versenyek lebonyolítására is alkalmas ver.
sen)rmedencét nappal a város közönsége hasz-
ná|ta, mig esténként _ vlzalatti reÍlekorvilágí-
tással(!) - ugyanitt edzettek az UTE íszői
és aklub űzilabdacsapata. Nem véletlen' hogy
1930-tól megszakitás nélktil azenkét éven ke-
resztiil, a lila-fehér *tzipő|ócsapat a magy^t

Az Ujpest FC csapata Aschner Lipőt budai oilkÍjóban, 193Í-bn (az arztalfrn jobbről a második Ascbner). A fotőt Jónosi Béla,
az Ujpest egkori edzQenek csal.ád'ja bocsótotta bocsótotta rendelkezésünkre
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bajnokság győztese. 193 l-ben Halassy Olivér
nem csupán az 1500 méteres gyorsúszás
Európa-bajnoka lett, hanem a űzilabdacsa-
pat tag)aként ug.yancsak kontinenstrajnok-
ként tért haza P fuizsbó|.

A sporttelep második (50x25 m-es) me-
dencéjét bzfuó|ag a strandolók számára tar-
tották fönn, míg a gyerekeknek ktilon meden-
ce készült. A sporttelepen zuhanyzókkal és
mosclókkal ellátott, 4000(!) személy befoga-
dására alkalmas öltözőket is építettek.

A Tungsram az evezősök szá-
mfua tJjpesten, a szentendrei
sziget alsó csúcsával szemben
létesített csónakházakat, míg a
gyár teriiletén épiilt Íe| azílgy-

nevezett ',kultúrház'', ahol a színház, a könyw-
tár és az étterem mellett birkőző-, ökölűvó,
és asztalitenisz-terem, valamint eg.y felszerelt
tornacsarnok is helyet kapott. 1927 -ben ez
utóbbiban 50 fiú és 30 lány edzett á torna-
szakosztá|y színeiben. A kultúrház adott ott-
hont az ország elsó fedett teniszpályájának is.
A csarnokot ktilönlege s fényszőr ókkal szerel-
ték fel, így este is nappali világosság mellett
za1|ottak a ktizdelmek. A sportolók és a gyár
dolgozói az edzések után ,,természetesen''
meleg vizes zuhanyo zók a|ad mosakodhattak.

Az UTE elnökének szívéhez a tenisz
ki'ilönösen közel állt. Fia fuchner Pál a ma-
gyar teniszválogatott á||andő tagjaként 1929 -
ben a Davis-kupában is képviselte Magyar-
országot, Bizonyáta nem véletlen, hogy az
Egyesiilt Ízzó teri|etén |évő |*ilítrházat tíz,
tökéletesen karbantartott teniszpálya vette
körül. A mintegy tízezet négyzetrrréteres
szabad területet télen jégpályaként üzemel-
tették, edzőpá|yá,,tbiztosíwa az lJTB,,korong-
hokki'' csapatának. Ma már elképzelhetetlen-
nek ríinik, de az Í930-ban alakult szakosztá|y
legeredményesebb jégkor ongozőja ugyancsak
fuchner Pál volt.

Az Egyesültlzző vezéigazgatója - akit
beosztottjai és szakrnai versenytársai kemény
és racionális embernek,ismertek _ többször
bebizonftotta, hogy léteznek olyan ügyek,
amelyeket szívügyének tekint. 1935-ben egy
űjságíró így,jellemezte: ,,Aschner Lipót, az
UTE és az Ujpest elnöke egyforma szeretet-
tel támogatja és irányitja a szakosztályokat.
ott buzdítia a teniszezőket a nemzetközi ktiz-
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delmekben, első helyen van á vívóversenyek
izgalmas drukkolásában, tanáccsai |átja e|
fiait a birkózásban, az arJéúkában és nincs
vizipő|őmérkőzés, amelyen u" 'yglnök<< ne
intézne néhány szót bajnokcsapatának tag-
jalhoz. Lz á,Idozatkészég, szeretet és munka,
amellyel az űjpesti spofttábort vezetik, csakis
aZ egf:etemes ma8.yar sportnak válhat hasz-
nára,,, O rnaga, az UTF' 50 esztendős tör-
ténete 1885-1935 címíí kötet előszavábanígy
vall ugyanerről: ,"Vlint a llrraryar sportnak és a
mawaÍ i!úságnak egyik lelkes fanatikusa, a
legnagyobb szeretettel áilok én is, rnint az
egyesület jelenlegi vezetője, enrrek a békés, de
mindenekelőtt nemes harcnak a szolgá|atába,
amely a sport vetélkedésein keresztü| pé|dát
ad a |egszélesebb tömegeknek, miként kell
odaadással, önzetlenül, céltudatosan kiizdeni a
sport ideáljaiért, mely ifúságunk jellemének,

testi egészségének fejlesztésével, rnegacélo-
Zott eÍejíL, eg'ymást megbecsülni és szeretni
tudó igaz magyar embereket nevel ha-
zátlknak.,, @olytatjuk...)

Úi,mxi
Eurűpa ekő fedett teniszpólyója a l(ultarl:ózban
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KnrzsÁN SÁNoon

,,L]j pe st. Kö zp ont v é gá|lomás !''
Húsz éves metrótörténelem

Nincs újpesti, aki ne hallotta
volna még a 3-as metró ',hang-
ja,,, Sza|óczy Pál rádióbemondó
felhívását. midőn föld alatti
utunk végén Ujpesthez közele-

dünk. E rövidke mondat éppen húsz esztendeje
része mindennapi metrózásunknak, 1990 de-
cemberétől, a vonal Ujpestig való meghosszab-
bításátő| hallható. Ez az évforduló szoLgá|t
ürü8Él' hogy visszatekintstink az észak-dé|i
3-as metró (elő-)történetére, kiilön figyelmet
szentelve az újpesti szakasz építésére.

A földalatti közlekedés Budapesten a
millennium évében kezdődön meg. A Városli-
getet és a Vörösmarty teret összekötő Íe|szn
alatti vasutat huszonegy hónap építési időt kö-
vetően 1896. május 2-án az ltazőközönség is
birtokba vehette. Sikerén felbátorodva a 20.
század első felében számos terv sziil'etett továb-
bi foldalatti vasúti vonalak építésérő|, Az e|kép-
zelések részben számoltak újpesti végponttal
rendelkező gyorsvasúttal is. Garády Sándor
19 1'2 -ben késziilt háIózat koncepciója többek
között a Nyugati pályaudvartól kiinduló, és a
Lehel úton át Ujpestre vezető vonal tervét tar-
taknazta. Sztrókay Iswán l92l-ben publikált
elképzelésében már egy Ujpest és Erzsébetfalva
(Pesterzsébet) közötti vasút terve szerepelt. A
gazdasá$ vá|ság idején jelent meg Jób Imre
elgondolása, benne egy Ujpest_Belváros-
Könrágőhíd fuány6 vonallal, s nem maradt
téden a kor nagy közlekedési vá|7alata, a Buda-
pest Székesfővárosi Közlekedési Rt. (BSZKRT)
sem: 193l-es hálózati tervében úira felbukkan az
újpest-pesterzsébeti vonal tervezete.

1 940 - ben tették köZzf , a f?óv ár os városfej -
lesztési bizottságának mrrnkáját, amely már két
újpesti végponttal rendelkező vonaJat is tartal-
mazott. Egyike városunkbó| az IJjpa|otai úton
jutott volna Budapest területére, ahol a Duna-
parton' majd a Soroksári úton érte volna el
P estszenterzs ébetet és e gy elágazássa| Csepelt.
Ehhez egyetlen _ ma is meglévő - műtárgy éptilt:

a Lánchíd pesti hídfőjének közúti és gyorwasúti
ahiljárőja, még korábban, 1938-ban. (Mivel a
terv később lekerült a napirendrő|, az ahiljárő
vasúti részét egészen l949-ig nem használtálq
azőta pedig a 2-es villamos halad rajta keresz-
|ril.) A másik vonal Ujpestről a Röppentyű utca-
Vilmos császát ..(ma: Bajcsy-Zsi|inszky) út-
Múzeum körut_Ullői út iránÉan haladt vo|na'

I942-ben Budapest akkori polgármes-
tere, dr. Szendyl(árolyterjesztette be a főváros
gyorsvasúti tervét. Ez a koncepció megha-
tározta a Nyugati pályaudvar és Nagyvárad tér
k<lzotti vonalhoz kapcsolódó továbbépítés
lehetséges irányait is: északÍe|é ?Yáci út_Ujpa-
lotai út_U|pest, városkö zpont_^tPád út-Rákos-
palota-Ujpest vasútállomás, dél fe|é pedig az
Ullői úton át Szemeretelep vasúti megállóhely,
illewe az épij,lrő Ferihegyi repülőtér, esetleg
Vecsés felé hosszabbíthatták volna meg. Ma-
gyar Bé|a |943_ban kidolgozott munkája már
más irányban ábrázo|ta újpesti végpontú vona-
lát. Elképzelése szerint Kőbánya alsó vasútál-
lomástól Ferencváros vasútállomást érinwe a
BeMroson át haladt voln,a, ' Újp"'t"t a Lehel
utca felől érte volna el. Ujabb, lakóhely.iinkön
haladó földalatti tervével 1948-ban az Allami
4 , ,Epítéstudomáryn és Tervező Intézet á||t e|ő,
Rákospalota-Ujpest állomás kiindulóponttal
a Lehel :u;.:ca irányában, majd a kiskörut és
Szabadság híd vonala a|aftvezeÚe a Kelenföl-
di pályaudvarca|, egy e|ágazással pedig Csepel-
re, a Kirá|yerdőig teremtett vo]na összekötte-
tést.

Az 1950. szeptember 17-én született
minisztertan ácsi határ azat a|apján nagy erővel
megkezdődött a kelet-nyugati (2-es) metró-
vonal építése. Erős ütemben haladt a kivitelezés
L954 e|ejéig, majd hosszabb szünetet követően
csak az I963-tő| fol}tatódott tovább a munka,
mel1nek eredményeképp |970. április 2-ánin-
nepélyesen Íe|avatták az e|ső, Fehér út (ors
Yezér tere)_Deák tér közötti szakaszát, melyet
a közönség másnap birtokba is vehetett. Az új
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földalatti a Déli pályaudvarig |972. december
2 3 - átő| szá||ítja utas ait.

Már az 1950-es kormányhatározatban
volt szó a leendő észak-déli vonalról (amelynek
nyomvonala lényegében az |942. évi gyorsvas-
űtl háIőzattervben szerepelt), a kelet-nyugati
vonal továbbépítéséról rendelkező 1963. év|
határozatmár e|őírta az észak-dé|i metró beru-
házási programjának összeállítását. Ennek alap-
ján készn|t e| L966-ra ̂ , Úipe't,Iswán (ma:
Szent Iswán) tér és Kispest, Vörös Csillag
Traktorgyár (F{offher Albert utca) közötti 3-as
vonal tervdokumentáciőja. Az országos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottság munkabizottsága
I967-68.ban kidolgozta e vonalra vonatkozó
tervezetét' melÉen benne foglaltatott, hogy
nem csak a 2-es metróval és a f.ópá|yaudvarok-
kal való közvetlen kapcsolatát tekintik fő fe|a-
datának, hanem az úgynevezett in1avándor-
forgalom el|átását is. Ennek me gfel elő en észa|<t
vé gpontj ául Rákospalota-Ujpest MAV-állomást
jelölték ki, déli végén pedig egy e|ágazássa|
Kőbánya-Kispest vasútállomáshoz kívántak új
szárnyvonalat építeni. A Határ út-traktorgyári
rész anyag1 okok miatt nem valósult meg,
végállomáia végül Kőbánya.Kispest lett. És"aki
fe|én e gy |<tágazássa| a |eend ő Kápos ztásme gy er i
lakótelepre vezetett volna a Váci és Megyeri
utak alatt. A hewenes évek első felében a ter-
vezők észa|<t végét Rákospalota újonnan épí-
tendő közp ontjáig hűzták I<l.

1977 -ben e tervezetet a Fővárosi Tanács
felülvizs gáltatta és módosította, ̂, í,j elgondo-
lás szerint nem épült volna kíilön szárnyuona|,
hanem az Arpád út alól Rákospalota_Ujpest
vasútállomás nprgati oldala mellé kanyarodva
haladt volna tovább KáposztáSmeg:yer fe|é' Az
1970-es 80-as évek fordulóján késziilt hosszabb
távú' tervezet szerint a 20-25 ezer lakásosra
megálmodott lakótelep területén is végighaladt
volna, helyben 4- 5 á||omással számoltak. 1982 -
ben az űj városrész déIi végéig va|6 klépítést az
új, Szilas-patakon u|i jármíiteleppel egytitt
1 987-88-ra kányozták e|ő.

1970-ben fogtak hozzá a Deák tér és
Nagyvárad tér köZötti mélyvezetésíi I. szakasz
kivitelezéséhez, átadására 1,976. december
3Í-én került sor. A Kőbánya-Kispestig vezető
fe|szín alatti és kisebb részben felszíni IUA. je|í3
szakaszon 1980. március 29-e őta iárnak a
szerelvények, a Deák tér és Éhunkás (ma: Le-
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hel) tér közötti, nagy tészben mélyvezetésű
IVB. szakas zt 1980. december 30-án he|yezték
üzembe. Az lu:pád hídig tartó felszín alatti
IIUA. szakaszt Í984. november 5-én adtákát.

Ezután a következő,IIVB. ie|ri, eryad
híd és Káposztásmegyer közötti vonaltész épí-
téséhez Íogtakhozzá. A' fo|yamatosan csökkenő
pénzng5n lehetőségek miatt módosították a
kivitelezés ütemezését, így az Allami Tervbi.
zottság 1985-ben hozott döntése értelmében
két ütemben kellett meqvalósítani: az e|ső'
Arpád híd-Ujpest-Kozpont közötti IIVB/ 1.
szakasz I99a végéte elkészült, _ aIWB/2. sza-
kasz megépítése azőta is várat magára.

Az angya|főldi Váci út építési területté
vált, hiszen a metró fe|szín a|ati vezetésíi
a|agtltját nyílt munkagödörben készítették. Az
erre járő villamosjáratok megszúntek, az aató-
buszokat és egyéb kazűt, jármíiveket a Yáci
űtta|párhuzamosmellékutcákbaterelték.l985-
ben a mai Ujpest-Városkapu állomás helyén
fogtak hozzá aházak szaná|ásához, majd meg-
ke zd ődött az á||omás és,a vonal al agűt szerkeze'
tének kivitelezése. ̂z AÍpád utat a Temesvári
és Tito (ma: Rózsa) utcák között a szütséges
közműáthelyezéseket követően 198ó. június
24-én zárták|e, ezután az építési munkák itt is
elindultak.

A Váci űt a|att úgynevezett egyes mély*
ségben épült a vonalalagút, a Forgách utcai és
a Gyöngyösi utcai állomás (közvetlenül az
úttest alatt helyezkedik el a metró pá|yája).
Külön érdekessége e szakasznak a Rákos-patak
keresztezése, aho| az a|agűtkiemelkedík a fold-
ből és felülről íve|i át a patakot. Réselt oldal-
falakkal és e|őregyáttott vasbeton gerendákból
összeállított födémmel épült meg Ujpest-
Városkapu állomás, amelynek üzemi helységei
a peronok alatt kaptak helyet, a négy űj megálló

A prototípas Ganz-metrő (A szerző felaétele)
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közül csak itt nem készült kozépső oszlopsor.
Déli kijáratán közveden átszá|lási lehetőség
nyílt a Budapest-esztergomi vasúthoz. Úp"..:
Központ icleiglenes végállomás réselt oldalfalú,
középoszlopos kivitelben szi.iletett, az á|Iomás
feletti gyalogaluljáró miatt másfeles mélység-
ben. Az a|tijátő szintjén kaptak helyet az úze-
mi heiyis é gek. Vonatfo rdításra v aIő |ahűzőv á -
gányoknak az a|agűt további, Yirág utcáig
megépült szakasza adott helyet.

Azonos kivitelben készüit el a négy új
állomás padlóburkolata, oldalfala és mennyeze-
te. A me*óépítés során először itt alkalmaztak
öntött míianyag padlót, oldal- és mennyezet-
burkolatként acélszerkezetre szerelt festett alu-
míniumlemezeket építettek be. Újdonság volt a
peronok megw|ág1tását szo|gá|ő frissen kifej-
lesztett fénycsöves tükörreflexes armatúrák
haszná|ata, amelyek nagy fényerejük mellett vil-
lamos-energia megtakarítását is elősegítették.

Az utasok tájékoztatásfua addig használt
állomásneveket hordozó plexi világítódobozok
helyetr új típusú, kisebb méretíí, ktilső megvi-
|ágítású, dobozokat szereltek fel. A vonal jelölé-
sére használt kék alapszínre fehérrel írt szöveg
a metróra' a - szintén ekkortól új - narancs-
sárga a|apszíníi tájékoztató táb|ák a felszínre
vonatkozó információkat tarta|mazzák, A' vo-
na|szakasz megnyitásával új színinforrnációs
tájékoztatási rendszert vezettek be: belvárosi
kiindulóponttal koncentrikus körök segítségé-
vel jelezték a centrumból való távolodást észak

Szín- és alakszimbőlunlok megjelenítése a metrőkocik belse-
j éb en 1 9 9 0 de cernb eré től b asznólt a onalh ólőzati t érk ép en

felé egylre hidegebb, dél felé mind melegebb
színekkel' Ennek megfelelően kaptak saját
színárnya|atokat az egyes állomások. Szín- és
alakszimbólum jelölte a metróvona|zkat, így a
3-as metró vonalszimbóluma kék g',íiríi, a 2-es
metróé piros négyzet, a millenniumi földalatti
vasúté sárga háromszög volt. E színjelölés a
négy á||omás peronjainak oldalfalán jelenleg is
látható, ugyanakkor |990 végén az áI|omási
utastájékoztató tablókon, illetve a kocsikban
lévő vonalhá|ózai térképeken is megjelent
(utóbbin első ízben a|ka|maztak reklámokat).

Kiépítették a biztonságos üzemhez nél-
kiilozhetetlen vasútbiztosító berendezést, az
automatikus vonatvezérlő rendszert (A\|R) és
az árame|látási és híÍköZ|ő berendezéseket. A
biztosítóberendezés és az A\lR ptőbájfua 1990
nyarátő| került sor' november l-jétől pedig
a vonatok is megkezdték a próbafutásokat Uj-
pestig. A vonalhoz tartoző jármiiparkot 70 db
Ev3, 59 db 81-7l'7 (vezetőá||ásos) és 117 db
8I -7 I 4 típusú (v ezetőá||ás nélktili) motorkocsi
alkotta, az Ev3-asokból 11 db, a 81-esekből
29 db hatkocsis szerelr.ény állt rendelkezésre.
Ezen felül ama'war Ganz-Mávas és Ganz Vil-
lamossági Művek á|ta| készített prototípus
metró is ,,besegített,,. Az 1986, éi tavaszi Bu-
dapesti Nemzetközi Vásáron formatervezési
nívódíj1a| kittintetett új maryaÍ hatkocsis
metrószerelvény 1988-ban kezdte meg vonali
próbafutásait, 1990. szeptember I}-étő| pedig
utasforgalomban is réSzt vett. Prototípus lévén
a műszaki íjítások mellett számos probléma
merült fel üzemelése alatt' 1995-től nem is
száI|ított utasokat. A Kő bánya.Kispes t mell e tt
elhelyezked ő Kő& utcai jármíítelep eredetileg
34 szere|vény táro|ására és karbantartására
volt alkalmas, így azűj szakasz átadásáhozva|ó
41 vonat befogadásához ki kellett bővíteni.

A négyállomásnyi vonalrész 10,37 mi|-
liárd Ft összköltségű munkálatait |984-t990
között végezték. Forgalmi hossza 3999 m, épí-
tési hossza 3872 m, ezze| a teljes vonalhossz
1ó,5 km-re növekedett. Befejezését követően
1990. december 14-én pénteken iinnepélyes
keretek között adták át az űj mevőszakaszt, s
másnap, december 15-én üzemkezdettő| az
utasok is birtokba vehették Ujpest új föld alatti
vt|ágát, vele a metró ,,e|őszobáját,,, ata|áLkozők
legfőbb helyszínéül szoLgá|ó Ujpest-Központ
aluljárót. Ü
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LőruNcz Rónpnr

I.IjpesaDőzsából űita UTE - 1991

Ujpest 1885-ben alapított le-
gendás sportegylete, az Ujpesti
Torna Egyesület, 1950. már-
cius 31-én tartott közg1űlésén
ÍurzionáIt a belügyi iránytás

alatt mííködő Budapesti Rendőr SE-vel. A
klub a Budapesti Dőzsa Sport Egyesület nevet
vette fel, és a Belüg1rrninisztérium csapataként
műkodött tovább' Az l956-os forradalom után
nevébe visszakerülhetett az újpesti je|ző, így a
következő évtizedekben Ujpesti Dózsaként -
továbbra is belügyi ,,fennhatóság alatt'' - váIt a
klub Magyarország talán legsikeresebb sport-
egyletévé. A rendszervá|tozás után azonban
az á|Iami felügyelettel működő sportegyesü-
letek mögött álló fenntartók befolyása lénye-
gében megszűnt, így gazdaságilag is, azkány'-
tás szempontjából is fiiggetlenné váltak a
klubok. A legkésőbb ta|án az Ujpesti Dőzsáná|
következett be a váltás.

Az első lépést az egykon sportolók és
az újpesti lokálpatrióták tették meg, mégpedig
a klub keretein kívÍil. 1990. május 24-énnépes
ktildöttsé g j elenlétében me galakítot ták az U j.
pesti Torna Egyletet. Felfogásuk szerint a
D6zsa nem volt jogutódja az egykori Ujpesti
TE-nek, melylrek működése szerinttik 1950
óta szünete|t. Az új egylet héttagu intézőbi-
zotságc:t választott, amely felvette a kapcscla-
tot a helyi tanács illetékes szerveivel és az
újpesti üzemek vezetőivel, egyben bejelentette
az UTE megalakulását az Ujpesti Dőzsa
elnökénél, Hóly" Istvánnál. Hóly" azonban
hangoztatta, a Belügyminisztérium minden
támogatást biztosít a Dózsa működéséhez
nemcsak a kőze|gő barcelonai olimpiáig,
hanem azt kovetően is. Novemberben azor'-
ban már őt is megérintette a vá|tozás sze|e:
,,Terveink szerint - szerepelt az előterjesztés-
ben - 1991 első felében tartunk közgyíílést, s
javasolni fogjuk, hogy a klub kapja vissza régi
nevét és címerét.'' Ugyanakkot je|ezte, hogv a
minisztérium támogatását nem nélhilözhe-
tik, hiszen a kerület a jelenlegi gazdasági
helyzetben képtelen fenntartani a klubot.

Közleruénvek

Mindeközben a volt sportolók és lokál-
patrióták által UTE néven alakított új egye-
su|et gőzer ővel folytatta szerv ezkedését. 1 990.
december 3-án majd száz fő részvételével
ktizgyűlést tartottak a Függeden Kisgazda-

. párt újpesti szewezetének Rezi Károly utcai
ép.ületében. ,,Az egykori UTE-I és a belügy-
minisztériumi sportköröket adminisztratív
úton vonták össze _ mondta Kalmár Pál elnök,
aki 1950 e|őtt a klub sportolója volt. - Sem-
miféle törvényes bejegyzést nem találtunkaz
egyesülésre vonatkozóan, vagyis az UTE so-
ha nem oszlott fel, s meggyőződésem, hogy a
bírőság nem.fogja elutasítani bejegyzési ké-
relmünket. Ujpest váI|alatainak segítségével
négy-öt szakosztáIyt működtetrrénk és szeret-
nénk, ha az egyesület székhelye ismét Ujpes-
ten lenne.'' A régi-új egyesület, a ten'ek sze-
rint Magyarországon elsőként, r észvénytársa-
ság, valamin t a|apíwány {ormájában működött
volna. ,,Igazi profi klub |esz az LT1[.E, s vái-
lalkozásunkhoz szpanzort is találtunk a bécsi
szé|<beIyíi \{/awel Wien GmbH mag-yaror-
szági |eányvá||a|ata, a Nikházy Gábor által
vezetett Lénia W.awel Kft. támogatását sike-
rült megnyerni.''

^, i,j sportszervezet bejegyzése azon-
b an formai akadályok m iatt á||andőan csús zott,
és mindeközben az Ujpesti Dőzsán belül is el-
kezdődött az elkerülhetetlen átalakulás meg-
szervezése. 1991 " február 25 -ére kiildöttköz-
gyíílést hír,tak össze, melynek célja a teljes

?i'áÍ.ilÍil;i:i..," /xv *." .li:jii.l"Il"ff:,t;;."
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körű tisztújítás és ttj a|apszabá|y e|fogadása
volt, amelyrek egyik pontja a klub nevének és
címerének megvá|toztatását tartalmazta.,,A.
klub minden szakosztályában, valamint a jelö-
lési joggal rendelkező területeken (ilye1 pél-
dául Ujpest önkormányzat\ az Ujpesti Ertel-
miségi Klub, az Ujpesti Ipartestiilet, azVTE
űjjászewezésén múködő csoport) |ezáru|tak a
jelölő ülések, így várhatőan 17 5 kiildött dönt
majd a vezetőség összetételéről _ jelentette
be Pécsi Gábor öttusa-mesteredző, a jelölő-
bizottság elnöke.

1991. február 25-én hétfón kora reggel
a [V. kerületi polgármesteri hivatalnál a sport-
versenyekről jól ismert személyek, az Ujpesti
Dőzsa egykori és aktív versenyzőinek izgatott
csoportiai gyülekeztek. A neves sportemberek
- többek közott Rózsa Norbert világbajnok
űsző és edzője, Széchy Tamás, Bene Ferenc
olimpiai bajnok labdarúgó, Farkas Péter
birkóző világbajnok, Abay Péter és Köves
Csaba vívók _ klubjuk jövőjérőIjöttek dönte-
ni. A'közffilés díszelnökségében helyet fog-
lalt dr. Derce Tamás, Ujpest újonnan meg-
vá|asztott polgármestere, Morvai Iswán, a
Belügyminisztérium politikai államtitkára,
dr. Török Ferenc országffiIési képviselő,
Gallov Rezső helyettes államtitkár, az OTSH,
Schmitt Pál; a MoB' valamint Hólr István,
az U. Dőzsa elnöke' A megjelenteket Hólya
István köszöntötte, maid levezető elnököknek
dr. Török Ferencet és dr. Hléra Ati|át, az
egyesület örökös tagait javasolta. Az éwény-
ben lévő alapszabá|y szerint t25 fő rendelke-
Zett. szavazati joggal. Első lépésként a köz-
gyíílés l<lbővítéséről döntöttek, vagyis arról'
hogy a szakosztá|yok kiildöttei mellett sza.
vazattjoggal rcndelkezzen a Baráti Kör, a Bel-
ügyminisztérium, Ujpest önkormányzata és
társadalmi szerv ezetei, valamint a szponzorok

. 1 . 8 * $ r $ *

Az Ujpesti Dőzsa és az WE círuer

is. Így összesen I87 szeméIy vá|t szavazásra
jogosulttá'

Az első vitás pont a klub nevének
Ujpesti Torna Egyletre tórténő megvá|tozta-
tása volt. Az at|étákfeltették a kérdést, hogy a
még Ú. Dózsanéven megkötött szerződéseka
módosítás után is érvényben maradnak-e.
Szerintiik gondot okozna azis,ha a neveket és
felszereléseket hirtelen le kellene cserélni.
Zemp|ényl, György, az űszók menedzsere
szerint: ,,Minket a világban Dózsaként
ismernek. az UTE név senkinek nem mond
semmit. Tehát a Dózsa névrrek tovább kell
élnie.'' Széchy Tamás űszőedző így sző|t:
,,Támogatom az e|őttem elhangzott javasla-
tot. Egyébként is ez a Be1ügyminisztérium
már a mi belügyminisztériumunk. Azt sem
szabad elfelejteni, how ?Dőzsának sohasem
úgy drukkoltak, hogy Ujpesti Dózsa, vagy
UTE, hanem i:'gy: Hajrá lJjpest.'' Az ,,ellen-
zék,, nevében Kalmár Pá| az eredeti név mel-
lett szállt síkra, s idézte a rég- és közelmúlt
politikai eseményeit, amelyek szerinte rossz
fényt vetettek a klubra. Zsiv6tz|q, Gyula
kalapácsvető olimpiai bajnok hozzászó|ásában
hangsúlyozta, hogy bár az egyesület UTE
néven jött létre, de a Dőzsa-korszak is foly-
tatta a sikereket. Szerinte, ezt frgye|embe vé-
ve valamilyen kompromisszumra van szükség'
Zemp|ényt György kért újból szót, s szavailbő|
az indulat sem hiányzoft: ,,Azúszó szakosztá|y
világbajnokai nevében kikérem [magunknak],
hogy bárki is politikai síkra terelje a közg5ríi-
lést. Egyébként 40 millió forintba keri| az
azonna|i váItoztatás, S nem tudom, az UTE
ezt az összeget áwá|Ialja-e. A barcelonai olim-
piáig marad jon aDőzsa név.'' Több javaslat is
felmerült, például az UTE-Dőzsa e|nevezés,
valamint az az ot|et is, hogy a szakosztá|yok
1992. december 31-ig tetszés szerint haszná|-
hassák u,Ú, Dó"'a és az UTE nevet. Végül a
hosszas javaslatháború után a közgfii|és 164
igen szavazattal elfogadta az UTE nevet! A
jelenlévők Íe|hatalmazták az új elnökséget,
hogy a barcelonai olimpiáig a ktilönböző szer-
ződések kötésekor be|átása szerint engedé-
|yezze a Dózsa megnevezést is a szakosztá-
lyoknak. Lassan, pontról pontÍa ha|adt az
alapszabá|y me gvitatása, melyet a tanácskozás
hetedik őrájában végre sikerült teljes egészé-
ben elfogadni' A bejelentést nagy taps fogadta,
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ami csak fokozódott, amikor bemutatták a
régi-újUTE címert.

Hólya Iswán elnök a legutóbbi köz-
gyűlés óta eltelt kétéves időszak munkáját
értékelve elmondta: 1989-ben és 1990-ben is
a legeredményesebb hazai klub vo|t az IJ.
Dózsa. Világhírű versenyzőit felsorolni is
hosszadalmas: Darnyi Tamás, Rózsa Norbert,
Solti Attila, Farkas Péter, Mizsér Attila,
Csernok Lász|ó, Szabó Bence, 9songrádi
Lász|ó, Mészáros Erika, Dónusz Eva - csak
néhány név íze|ítőil. Mint mondta, a sikerek
mögött stabil gazdasági háttér van, de például
a jégkorong és az ökölvívó szakosztá|y körül-
ményei nem megfelelőek. Az elnöki és a
gazdaság; beszámoló elfogadása után a régi
elnökség lemondott, s jogosultságá.t átada a
választmánynak. Megkezdődhetett a nap
második csúcseseménye' az új elnökség és a
v á|aszrnány me gvál asztás a.

Már tizenegy őrája tartott a közgyűlés,
amikor a szaYazatszám|á|ó bizottság elnöke
bejelentette a voksolás eredményét . A vá|aszt-
mány elnöke dr. Derce Tamás (1ó5 érvényes,
1 érvénytelenszavazat), míg alelnöke dr. Kara
Pál, a Belügyminisztérium önkormányzati
helyettes államtitkára |ett (159/7). Az egyesü-
let elnöki posztjáért négyen indultak harcba:

Hólya Iswán, a volt elnök; dr. Gedővári Imre
olimpiai bajnok vívő, a Magyar Vívó Szövet-
ség főtitkára; Nagy Sándor, egykori atJéta, a
Népstadion és Intézményei szervezési igaz-
gatója, valamint Zsivótz|q Gyula olimpiai
bajnok kalapácsvető. Zsivőtz|ry sokak ámula-
tára meglepő bejelentést tett: mivel célját
elérte, azaz az U. Dózsából UTE lett, vezetői
ambíciói pedig nincsenek, ezért vtssza|ép a
ktizdelemtől. Az UTE elnöki poszgfualeadott
|66 szavazatból dr. Gedővári Imre 92, Hóly"
István 71, Nagy Sándor pedig három voksot
kapott, így 1992. december 31-ig dr. Gedővári
Imréé |ett az UTE elnöki széke. Hóly" Iswán
megköszönte kollégái eddigi munkáját, majd
vastaps közepette búcsúzott el a klubtól.

Lkőzffi|és, és ezze| a Dózsa-korszak
véget étt Ujpesten. 4I év után újra Ujpesti
Torna Egyletként működött tovább a klub,
mely később a Belügyminisztérium támogatá-
sát elveszwe, ktilönböző cégek támogatásáva|,
gyalran nagyon nehéz anyagi feltételek ktizött
képviseli városunk sportéletét.* D

*Az írás az MTI anyagainak felhasználásával
készült.

A régi és az tQ klubelnök: Hőlya Isnón és d'r. Gedőaóri Irnre
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Jorsvet AxpnÁs

Köröndy .gérutat veszt

Ebben az évben eltíínt a város
Köröndy talpa alól.

Pontosabban minden-
ki talpa alól eltíínt természe-
tesen, merthogy mintha egy

ktiltinos vírus támadta volna meg, Pest hirte-
len ezer sebből kezdett vérezni. Főutak let-
tek lezárva mellékutak elterelve, nem akadt
olyan egyirányú utca, ahol legalább a járdátne
túrta volna föl valaki. Amerre a szem ellátott,
munkagépek és terelőkorlátok erdeje fogadta
az ttazőt, A város, mintha álomból ébredt
volna, hirtelen szépítkezni kezdett. Amiből
persze azkövetkezett, hogy rövid távon meg-
szíint|étezni _ 

"gy 
későbbi, szépséges |étezés

reményében.
Köröndy á|ta|ábanjól viseli az ilyesmit.

Ahogy megingathatatlan tiirelemmel tudja ki-
várni, hogy szíve holgye órákon át készülődve
kifényesítse magát az esti programhoz (hisz
tudja, vagy legalábbis reméli, érte van minden
itt), ugyanúgy tűri, ha szeretett városa kezd
szépítkezésbe: hisz végső soron neki szépül az
is, ha Köröndy nem is éri meg avégét.

Meg aztán egy ilyen fölfordulás annyi
új lehetőséget kínál egy olyan bámész alaknak,
mint Köröndy. ott van rögtön maga a műve-
|et. Ut]ezárás, ftilbontás, javitás, alakítás: ha
csak teheti, követi az eseményeket. Szereti
nézni, ahogy szerveződti kezd az ügy, ahogy
megjelennek a felhívások, hogy holnaptól
ne tessenek parkolni errefelé, meg hogy két-
ir ány6 |esz az e gy:rr ány, aho gy értetlenke dnek'
szörnyülködnek, majd idomulnak a helybenla-
kők, aztán, ahogy megjelennek a mrrnkagépek,
és rövid idő múltán kő nem marad kövön. Es
amikor a legreménytelenebb lesz minden, egy-
szercsak a semmibő| {j aszfaItmrág nő e|ő,
és megszépi| az egész környek. Köröndy az
ilyesmit a legszemélyesebb sikereként képes ér-
tékelni, annak idején éjszaka is ki-kijárt aYáci
útra meg az Andrássy útra' amikot azokat szé-
pítették, és együtt szurkolt szinte a szurokkal.

Persze, nem hülye a Köröndy, csak
szentimentális: szereti az aszÍa|t illatát, mert
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az gyere|<kori nyaraira emlékezteti, amikor
napszámra bámulta abatnára sült kockaköve-
ző munkásokat az Arpád úton, és amikor
már jől összebarátkozott velük, kért egy kis
alapanyagot a nyílhegyei végére. Szereti ezt a
vt|ágot, táton. szájjal bámulja, miféle okos gé-
pek építik manapság a|á a város űtjait a kézi-
erő helyett _ de azért persze |átja ő, hogyne
Iátná,hovávezeta hebehurgya munka, a kap-
kodás, a fejetlenség néha, emlékszik, mi tör-
tént a frissen felújított korúttal néhány éve,
és autósként annak sem örül egyá|talán,hogy
minden fölujítással parkolóhelyek sorát lop-
iák ki a kocsik alól, ahelyett, hogy többet te-
remtenének . Lága az aIv á|lalkozói dzsungelek
kilógó Liár:i'ait is, egyszőval tudja ő funya|ni a
képet, ha akarja, mégis, ezek a várostatarozá.
sok inkább örömére szolgálnak.

Arról nem is beszélve, hogy íróként is
rengetegtapaszta|atta||eszgazdagabb.Kisétál
például két forgalmas utca kercszteződésé|tez,
ahol a felbontások miatt napontavá|tozikate-
relési helyzet, és figyelnikezdi, hogyan oldják
meg polgártátsai ezt a könnyűnek korántsem
mondható feladatot. Bizony, túl sok dicsérőt
nem tudna beírni ilyenkor a közlekedőkképze-
letbeli el|enőrzőjébe _ a pestiek többsége ké-
r észé|eú3, előnyökért képes eladni lehetőségeit,
magáva| ránwa mindenkit, aki csak a köze|é-
ben tartózkodik.

Ez a kóz|ekedés egészére nézve per-
sze tragikus, de Köröndy ebből is kovácsol
bizonyos előnyt magának, Figyeli például,
egységnyi idő a|att hányan vannak, akik a
nehéz helyzetben mások segítségére sietnek,
és hányan, akik csak magukra képesek gon-
dolni _ ebből aztán messzemenő következte-
téseket képes levonni, akár az emberisé g egész
jövőjére vonatkozóan is. @mlékeznek ta|án,
beszéltiink rr.ár ró|a, Köröndy imád mindent
megszámolni, ami csak a szeme ügyébe esik.)
Aztán pompás szórakozás az is, amikor típu-
sokba sorolja a szabá|yta|ankodókat. Van ugye,
a terminátor, aki fiitytil mindenre és minden-
kire, sötétített maffi amerciben kereszttilgázol
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zátővona|on, terelőIéceken, gyalogosokon és
rendőrökön, o az, a|<t hezitáIás nélki'il meg-
fordul az aatópáIyán,ha kell, és ha ahhoz van
kedve, leparko1 a sugárutak belső sávjáb"r'. É'
nem tanácsos figyelmeztetni sem' mert olyan-
kor nyolc napon tul gyógyulunk. A terminátor
fölötte (aiatta?) áll a törvényeknek, őrá semmi
nem érvényes, legfeljebb a fizika törvényei -
azok fogák majd maguk a|á g'ííÍni egy éles
kanyarban, vaiamely nprkos hajnalon.

Aztán ott van a variál'ő típus. Aki azt
hiszi, érti a csíziót, pedig dehogy. Aki per-
cenként sávot vált, kanyarodik, izeg-mozog:
a|a ezá|ta| mindenkit akadáIyoz, de leginkább
magát. Aztán ott van az ártatlan. Aki nem haj-
landó sejteni sem, miért dudál rá a fél város,
amikor halványsárgában még becsorog a ke-
reszteződésbe. tönkretéve ezzel minden ke-
resztirányű forgalmat. Köröne mutogat'
szentségel' káromkodik a tömeg, ő csak ka-
paszkodik akormányába és néz, rezzenéstelen
arccal előre. o itt sincsen, ő nem tehet sem-
miról, ő ártat]an.

Aztán ott vannak az idegesek, a pánik-
betegek, a morcosak, az egoisták _ egy ilyen
kereszteződésben ott van az egész város, tör-
ténetével együtt. Köröndy számára valóságos
arunybánya.

De persze Köröndy nem csupán szem-
|é|ője, historikusa, szerelmese ennek a város-
nak, hanem |akőja is' És mint ilyennek, neki
is szembe kell néznie a káosszal. Köröndy
persze ezt is kihívásnak tekinti, affé|e szellemi

játéknak, aho| az marad a versenyben, aki a
leghamarabb talá|ja meg a legjobb megoldást.

Ehhez persze úgy kell jsmerni a várost,
ahogyan Köröndy ismeri. o azon kevesek
közé tartoztk, akiket még a taxisok is megsü-
vegelnek, és méltán. Köröndy ismer minden
utcát, minden zugot, minden átjárőt a város
belse|ében _ tudja, hol vannak a párhuzamo-
sok, a kertilők, egérutak. Benne van ebben a
tudásban néhány évttzed, de Kóröndy büszke
tá nagyon.Igvekszik szinten tartani a tldását,
újra és űjra vég4gjárja titkos helyeit, figyel a
v áItozás okr a, w a|ja a helyzetet.

Es amikor a város megbolondul, akkor
jön el az ő id'eje. Hopp, eltíínik a fő:urtalrrő|,
lehetetlen kerülőket tesz, aprő trtikkoket dob
be, és a végénnevet a markába: a|a á||ja a sarat
a mai Pesten) az meg is érdemli.

F{anem a minap szokatlan dolog tör-
tént Köröndryel. Tudniillik eltévedt. Addig
variát|t, cselezett, került, szédelgett, ̂ íg 

"gy-szer csak azon vette észre magát, hogy nem
tudja, hol van. Egy Köröndy! Pesten! Rövid
ideig kapálózattmég, tett-vett' de végül meg-
adta magát. Kiállt az űt szé|ére, és hosszan,
szomorúan a térképbe méiyedt.

A város Iegyőzte sziilöttjét.
Csak senki meg ne ntdja, ezt mormogta

magában hazafelé.* J

*A novella Jolsvai András: Köröndy vérre megy
című kötetében jelent meg. @ekete Sas Kiadó, 2010)

Az Árp,íd út 1914-ben (A fotőt az Újpesti Hetytörténeti @űjtemény bocstította rend.elkezésiinkre)
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Dn. Krusre GyÓncy

Súly"s terÍn észetkátrosítás történt
a Dunakeszi lápon!

Néhány nappal a Termé-
szewédelmi Felügyelőség ál-
tal meghirdetett helyszíni
szemle előtt, 2010. szeptem-
bet 23-őn a Káposztásme-

gyerrel szomszédos Dunakeszi lápon példát-
lan természetkárosítás történt. A tőzeg|áp két
lápfoltja kózúI az árvházhoz közelebb esőt
elkezdte felszámolni a területet birtokló hiper-
market által felbére|t favágő brigád.

A|ápvédő civilek bejelentést tettek az
ügyben a Dunakeszi Rendőrkapitányságon és
értesítették a területen illetékes Duna-Ipoly
Nem zeti P ark Igaz gatő ságát.

Másnap szeptember 24-én sikerült tet-
ten érni a természetkárosítókat, akik elismer-
ték, hogy a hipermarkettől kaptak megbízást
arra, hogy a Dunakeszi onkormányzat jegyző-
jének hivatalos engedélyével kiirtsák a teriilet
lápcserjéseit. A helyszínen megjelent rendőrök
igazo|tatták a váI|a|kozót, majd Dunakeszi
OnkormányzatánáIe||enőrizték,hogylétezik-e
avá||a|koző által említett jegyzői engedély. Ki-
dertilt, hogy ilyen engedély nem létezik, ezért
szabáIysértésiügybeneljárástkezdeményeztek.

A természetkárosítás nagy médiavissz-
hangjára tekintettel a hipermarket szeptember
27 -én sajtóközleményt adott ki, amelyben arra
hivatkoztak, hogy csupán a terület rendszeres
karbantartását és parlagftí-mentesít ését végez-
tették, s az ewszerí3'kaszáIást vélték környe-
zewédők a beruházás előkészítésének.

A dunakeszi tőzegláp elpusztításához
hatékony támogatást biziosít Dunakeszi On-
kormányzata. Nevezetesen eltávolították a
tőzegláp melletti körforgalomból azokat a be-
tonelemeket, amelyek korábban megakadá-
|yozták, hogy teherautókkal fel lehessen hajta-
ni a tőzegláp legértékesebb magterületét és a
kavicsbánya tavakat e|vá|asztő gáca. Ezze|
sikerült elérniük azt, hogy megkezdődjön a
tőzegláp feltöltése építési törmelékkel és
veszélyes hulladékkal.

Az utóbbi néhány hónapban a dunakeszi
tőzeg|áp megsemmisítésére szövetkezett erők
mindent elkövettek azétt, hogy megakadá|yoz-
zák a tőzeg|áp védelem aIá helyezését és egy-
ben bosszúh adjáratotindítottak a lápvédő civi-
lek ellen. Három beadványban is megtámadták
a Drrnakeszi MÁV Sporthorgász Egyesületet
és környezewédelmi a|apíwányát, amelyek im-
máron több mint tíz esztendeje ktizdenek az
országos jelentőségií természetvédelmi érték
megmentéséért. A civil szervezetek ellen irá-
nyrrló lépéseken túl a lápterületet birtokló hi-
permarket közvetlen támadást indítoa a|ápvé-
dők honlapját működtető személy, e cikk
szerzője ellen is. 2010. szeptember L4-&e
rendőrségi kihallgatásra kaptam idézést, mert
a hipermarket beruházó cége rendőrségi felje-
lentést tett a honlapon szereplő á|-reHámÍ$ság
miatt rágalmazás és becsületcsorbítás címén. A
rendórségi feljelentést megelőzően az áI-rek-
|ám6jság megjelentetésével kapcsolatos kifo-
gását a francia érdekeltségií cég semmilyen
formában sem jelezte, holott erre a honlapon
szercp|ő mobiltelefonszámon és e-mail címen
is lehetősége lett volna. Ebből is nyilvánvaló,
hogy a rendőrségi feljelentés célja nem az áru*
ház|áncot ért, becsületcsorbításnak és rágalma-
zásnak vélt állapot megsziintetése, hanem a
Dunakeszi láp megmentéséért létrejött civil
összefogás elleni bosszúhadjárat kiterjesztése
volt. Arendőrségi kihallgatás napján eltávolítot-
tam a honlapról a kifogásolt reklámújságot. trAz ökoszakköriisiik a helyszínen
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HnmnxN Lxszl'ő

Valdemar Langlet

Egy település joggal tartja
számon azokat a személyisé-
geket, aIak hozzájárultak hír-
nevének öregbítéséhez. Valde-
mar Langlet, a svéd szátmazásil

nyelvész soha nem lakott Ujpesten, mégis
beírta nevét városunk történelemkönywébe.

1872-ben született gazdag polgári csa-
ládban, amelynek tagai - hugenotta őseik
után - nevüket még langlé-nak ejtették.
Svédországb an űjság1r6ként tevékenykedett,
nyelvészként a Svéd Eszperantó Szövetség
első elnöke volt. Langlet gondolkodásmód-
jához nagyon közel á||t a nemzetekhez nem
köthető világnyelv elterjesztésének terve'
hiszen maga is elkötelezett híve volt a népek
baútságának. Rengeteget járta a világot, és
ha csak tehette, hódolt szenvedélyének, a
lovaglásnak. Hosszas utazásokat tett Orosz-
országban. Itteni tartózkodása során találko-
zott Lev Tolsztojjal, részt vett fI. Miklós cár
koronázásán. orosz földön ismerte meg
későbbi feleségét, Ninát is.

A Millennium évében járt e|ősz& Ma-
gyarországon, eleget téve az itteni eszperantó
szövetség meghívásának. A Hortobágyon tett
lovaskirándulásaéletresző|óanhazánlútozkö-
tötte. 1930-ban még a délsz|áv királyság terü-
letén tett hosszabb lovastúrát, maid a követ-
kező évben újabb körutazást szewezett.. Ezen
emlékeit előbb svéd, majd angol nyelven
jelentetce meg Magyarországon át lóháton
című könyvében.

I932-ben költözött Budapestre. Fe-
leségével, akivel a Lőnyai utcában tartottak
fenn lakást, közel másfél évtizedig élt itt. A
Pázmány Péter Tudományegyetem svéd nyel-
vi lektoraként magyar irodalmi mííveket fordí-
tott svéd nyelwe. A legfelsőbb körökkel ápolt
kapcsolatot. Felháborította az igazságta|an
béke, amely Magyarországot sújtotta az e|ső
viiágháboru után. APesti Hírlapban megjelent
cikkében Trianonra utalva maga is leírta:
,,Nem, nem, sohatt.

A második világháboru szörnyűségei

Híres újpestiek

korábbi világpolgár szemléletét egyre inlcíbb
filantrop gondolkodásmóddá alakították. El-
borzadt a vészkotszak embertelenségén, az
tlldoz<ittek pártÍogója |ett. 1944 márciusától, a
német megszállástól kezdve a Svéd Vöröske-
reszt megb ízotgaként tevékenykedett. Kiváló
német nyelvtrrdása és személyes kapcsolat-
rendszere révén hjfuta, hogy a háborúban
semleges Svéd Királyság vöröskeresztes
szeÍ\,ezetének oltalomlevelét kaphassák meg
az üldözöttek, akik ennek birtokában elkertil-
hették a |etartőztatást. A politikai okok miatt
keresett és zsidó emberek egyaránt számíthat-
tak támogatására. Elérte, hogy Lónyai utcai
otthona védett házzá vá|t, ahol nem razziáz-
hatott sem a német, sem a későbbi nyilas kar-
hatalom. Az idősödő diplomata kiváló szer-
vezőnek bizonvult. Onkéntesek seEítették

Valdemar Langlet
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munkáiát, teherautókkal fuvarozva a buj-
kálókat' Több helyen is tartottak fenn mene-
dékhelyet, apácazfu dákban, magánházakná|.
Ujpesten ingyenkonyhát működtetett Val-
demar és Nina Langlet.

Zsidó szeryezetek révén került birto-
kába a hírhedt Auschwitz-i jegyzőkönyv,
amely leleplezte a haláltáborok borzalmait.
Az ő közveútésével jutott e| az iratY. Gusztáv
svéd királyhoz, aki az olvasottak hatására le-
velet írt Horthy Miklós kormányzónak.
Langlet eztkovetően jutott be a kormányző-
hoz audien ciára. Beszélgetésüknek alighanem
szerepe lehetett abban, hogy az államfő végül
leállíttatta a budapesti zsidóság deportálását.

A nyilas hatalomáwételt követően tra-
gikusra fordult azildözöttek sorsa. Ek&or már
Magyarországon teljesített szolgálatot Raoul
Wallenberg. A svéd diplomatát Langlet tájé-
koztatta a mag'yarorczág; helyzetről, ettől
kezdve közösen szeÍvezték a wéd mentő-
akciót.

A ktilönleges Státuszt biztosító olta-
lomlevelek révén_ becslések szerint_ mintegy
hűszezer embert mentettek meg'

A mentőakció során Langlet nem egy-
szer kertilt éleweszélyes helyzetbe. Felesé-
gének visszaemlékezéseiben olvash ató az a|áb-
bi eset is: ,,Míg mi a kocsiban ültiink, a néme-
tek le akarták tartőztaúi a férjemet. _ Maga
francia? _ kérdezték. _ Nem, svéd vagyok, a
Svéd Vöröskereszt ktild<itte. _ Mutassa-az űt-
levelét! Na ugye, hogy francia. Langlet fran-
cia név! Itt kell maradnia.

Férjemnek minden erejére és kitartá-
sára szükség volt, hogy ráveg1re őket, hÍvják fel
a Gestapo ÍőhadiszáI|ását. A Íérjem áwette
a telefonkagy|őt, és elmondta, hogy ő a Svéd
Királyi Követség tagsa, és német katonák
fe|tartíztatták. Legnagyobb meglepetésére
a katonákat utasították, hogy engedjékőtsza-
badon."

Nehéz utólag mérleget vonni' de meg-
kockáztatható az áL|ítá,s, miszerint Wallen-
berg szerepének súlya nem mérhe(ó Lang-
|etéhez. Az előbbi az egytkleggazdagabb svéd
család tagsaként, magas diplomata-fi zetéssel,
rövid ideig tartózkodott Budapesten. Az utób-
bi viszont magánvagyonát teljesen felemészt-
ve, diplomáciai védettséget nem éIvezve, hő-
napokon át segítette az üldözötteket. Hogy
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mégis Wallenberg emléke él elevenen aköz-
tudatban, talán tragikus sorsának következmé-
nye. ((özismert' hogy a háboru után a Szov-
jetunióba hurcolták, s ott halt meg, feltehe-
tően a leghirhedtebb moszkvai börtönben, a
Ljubjankában.)

Valdemar Langlet Budapest ostromát
is végigktizdte. Személywálogatás nélktil segé-
|yezte a rászorulőkat, erején feliil dolgozott a
túlélőkért. Többek között neki köszönheme
életét TJ jszászilswán tábornok, Horthy titkos-
szo|gá|atának vezetőj e is.

A háború utolsó heteit egy pincében,
ágyban fekve, betegen vészelte át. Az őt kereső
nyilas keretlegények rátörtek, de nem ismer-
ték fel a lesoványodott férfit. Egészségi állapo-
ta a nélktilözés miatt olyannyira leromlott,
hogy a harcok végetérte után, 1945. május
v é gén hazaszáI|ították Své dor szágba.

1946. szeptember I6-án az újpesti kép-
viselőtestiilet fontos döntést hozott: a Toldi
utcát Langlet nevére keresztelték át. A döntést
dokumentáIó jegyzőkönyvben ez á||t:,,Lang1et
Valdemar a szeretet apostolaként letörölte a
könnyeket a szenvedő arcokról, győgyitotta a
sebeket, csillapította az éhséget' segítette a
betegeket, a nélktilözőket, menedéket adott a
rászorulóknak.'' A méltató sorok végén az
a|áírő dr. Szalay Sándor polgármester volt.

A svéd uralkodó t949.ben az Esza|<t
Csillagrend |ovagjává ütötte, Jeruzsálemben
fát ültettek emlékére az ,,Igazak Kertjé''-ben.
A magyar kotmányzat sem felejtette el hősies
önte|á|óozá'sát' Tildy Zo|tán köztársasági el-
nök személyesen intézkedett arról, hogy átad-
ják neki az íjonnan alapított Magyar Köz-
társasági Erdemkeresztet.

Valdemar Langlet utolsó éveit teljes
visszavonultságban, betegen, szinte szegény-
ségben töltötte. 19ó0. okóber I6-án, kerek
Íé|száz éve hrrnyt el Stockholmban.

Emlékét Magyarországon igazán csak
városrésziinkben, Ujpesten tartották életben,
ahol utca és iskola viselte nevét. Míg Wal-
lenbergnek szobrot emeltek, őt szinte elfelej-
tették. A fővárosi közg5ríi|és az atőkor régi
kötelességét teljesítette, mikor 2010. június
3-i határozatáva| úgy döntött, hogy a budai
alsó rakpart Szabadság híd és Petőfi híd
ktizotti szakasza Valdemar és Nina Lanqlet
nevét viselie.

Híra újpestiek



Á Told,i Qna: Langkt) utrai bkola épülete

Az iskola, amelyik Újp.'t
megyeri városrészének ha-
tárán évtizedekig Langlet
nevét viselte, annak az isko-
lateremtő buzgalomnak ko-

szönhette létét, amely báró Wlassics Gyula
kultuszminisztersége idején felépítette az Ata-
la utcai, a Lőrinc utcai és a FerencJózsef (ma:
Tanoda) téri elemi iskolákat.

Az 1902-ben átadott épiiletnek két
bejfuatavolt. A Baross utca felől a firik léphet-
tek be az éptiletbe, majd a |épcsőházban
eg:yenesen az emeleti termekbe tarthattak. A
leánykák az Att|a utca felé néző földszinti
bejáratot haszná|ták. Előbbiek az 1907 -es
évkönyv tanúsága szerint 426-an, az utóbbiak
411-en voltak.

Az iskola története jól ttikrözi a törté-
nelmi váitozásokat. 193ó-ban az iskola foly"-
sóján őrség áI|t az országzász|ó előtt, az ott.
elhaladóknak tisztelegniiik kellett. Í944 szep-
temberében a megyeri gyárnegyedet ért bom-
batámadások miatt betörtek az épület ablakai.
A háborút követően a Toldi utcát a Langlet
néwel jel<ilték meg, az utcatáblákon tévesen
W-vel íwa a keresztnevet. Az 1950-es évek-
ben az iskola könyvtárában selejtezésre kerül-

Kitekintés

tek Andersen és Benedek Elek meséi. Verne
Gyula és May Károly regényei. A tanulók
,,Miért szeretik a gyerekek Rákosi Mátyást?''
címmel írtak házido|gozatot. 1954-ben Kodály
Zo|tán látogatott e| az isko|ába. A tanulókkal
közösen levelet fogalmaztak Stockholmba
Nina Langlemak. QGdály félesége szintén a
wéd vöröskereszt mentőakciójának köszön-
hette életét.) 1980-ban született meg a Val-
demar Langlet a|apíwány, amel;rnek támo-
gatásáva| a svéd nyelv oktatása is megvalósult.
198ó-ban emléktábla kertilt az épület fa|ára a
kővetkező szöveggel:,,Langlet Valdemar
L87z-1'960 a Svéd Vöröskereszt főmegbízon-
ja,I944-ben harcolt a fasizmus ellen, segítette
az itIdgzőtteket, támogatta a rászorulókat.
Emlékére á||íttatta Budapest Főváros Tanácsa
1986." Amáwányábla ma is látható az iskola
hátsó udvar ának fa|ánál. A rendszerváltás t kö-
vető évben Szilvia svéd királyné is ellátogatott
az iskolába.

2008 szeptemberében iskolaösszevo-
násra került sor. Az Attila utcából egy négy
évfolyamos gimnázium költözött a Langlet
utcai épületbe. Igy sztiletett meg a Bródy Imre
Oktatási Központ, Altalános Iskola és
Gimnázium. E
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Fél évszázadnál is több
a kózgazdasőLgl s zakkö zépiskoláb an

Dr. Szerényi Antalné Szin-
kovich Mána Lujza vasdip-
lomás pedagógus L947. szep_
tember |-jétő| 2002 júniusá-
ig a mai Berzeiczy Gergely

Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakkö-
zépiskola mag'yar-orosz-francia szakos tanára
volt. Hosszú páIyőija során kiilönböző kittinte-
tésekkel méltányolták pedagógiai és helytör-
téneti tevékenységét. Egyebek mellett 1997 -
ben Arany íatedra, 1998-ban Arany Horgony,
1 999-ben Ujpestért díjban részesült. Hivatása
mellett aktív helytörténeti kutatásokat folyta-
tott, társszeruője voLt a Gerelyes Endre által
szerkesztett Ujpest története címíi, I97 7 -ben
a Kossuth Kiadónál megjelent kötetnek,
megírta a Szent Iswán Király Plébánia (Cla-
risseum) történetét, irodalomtörténeti tanul-
mányai folyamatosan jelennek meg az Ujpesti
Helwörténeti Ertesítőben.

- Miőta él Ujpesten?
_ Beköltöző volnék, bár ma már n1'u-

godtan mondhatom magam őslakosnak is, hi-
szen szüleimmel és húgommal 1937-ben jöt-
t"- Úip.'t'e. Ennek már több mint 70 éve.
Abban az évben kertiltem eg'yetemre' és szü-
leim úgy gondolták, ha Pestre vagy környéké-
re költöztink, nem kellkollégioqb" mennem'
bejárhatok otthonról. Eppen itt Ujpesten adó-
dott lakáslehetőség. Edesapám a FerencJózsef
(ma: Tanoda) téri polgári iskolában tanított,
édesanyám pedig nyugdíjas lett. A Pázmány
Péter Egyetem bölcsészeti karán magyar-
francia szakon tanultam. Két évig latin szakos
is voltam, de később felhag1tam vele, mert so-
kat kellett olvasni. Elég volt a magyaÍ és &an-
cia irodalmat tanulmányozni. De büszke va-
gyok rá, hogy két évig latinos is voltam.

- Két n rnú,lan kitört a htíbonű, uáltoztak
az életköriilmények'

_ I942-ben fejeztem be tanulmányai-
mat, éppen, mire Magyarországot elérte a há-
ború. 1944 őszén nagynénémék nyrrgatra
települtek, mi pedig Budára költözttink Csa-
logány utcai lakásukba. Ott vészelttik át Pest
ostromát. Arra már nem is emlékszem. ho-
gyan jutottunk élelemhez. Szörnyíí időszak
volt. Mikor vége lett az ostrornnak, visszajöt-
tíink Ujpestre. A Viola utca 8.-ban \évő laká-
sunkban orosz katonák laktak1 így a Lőrinc
utcába mentiink ideiglenesen. Pár hónap
múlva a katonák továbbmentek, s vissza tud-
tunk költözni a saját házunkba. Kiderült, hogy
sokkal jobb lett volna, ha nem megyünk
Budára, mert távollétiinkben a lakást kifosz-
tották, majdnem teljesen elolről kellett min-
dent kezdeniink. Ebben a Viola ,ltcai házban
egészen a szanáIásig, I978-ig laktunk.

-A lakóniszonyok rendeződtek, de manka-
hely b kellett. Hogan tadott óllóshoz jutni ktiz-
aetlenül a hdbonú, utiín?

- LzV. keriiletben indult egy kereske-
delmi szaktanfolyam, s ott tanítottam 1946/47.

Dr. Szerényi Antalné.Héaízen 19 5l-ben gerrnekeiael: Mó-
riáual, Gtíborral és Agnusel

1r1 c )oro.tuxt La!.t.et28 urP"S,Sil Interjú



ben. Előtte egy évig az iparig5n, minisztérium-
ban voltam e|őadó. Közben hosszas kiizdelem
után végre Ujp.'t városátak is sikertilt elér-
nie, hogy itt is indítsanak egy kereskedelmi
szakjellegű kozépiskolát. 1947. szeptember
l-jén kezdtem tanítani az Ujpesti Városi Ke-
reskedelmi Iskolában. Epülettink még nem
volt, s a Fa- és Fémipari Szakiskola Corvin
utcai oldalán, a második emeleten kaptunk két
vagy három tanterÍnet meg egy tanán szobát,
majd 1948-ban további két éwe az iskola
átköltözött a Könyves Ká|mán Gimnázium
épületébe, a II. emeletet kaptuk meg. 1951.
augusztus I-jétőL Ujpesti Kőzgazdasági Tech-
nikum néven működttink. Végül az éppen
megÍiresedett Baross utcai épületbe költöz-
tettek minket- ahol többszori áta|ahtás után a
mai napig üzemel az iskola.

_ Visszatérve a mankakezdés időszakdra,
ekkortójt ruent ferjhez. Hogan ismerked,tek meg?

- Férjem a Belkereskedelmi Miniszté-
riumban jogászkéntdolgozott. Már az egyete-
men megismerkedtiink, csak a háborus viszo-
nyok miatt később házasodtunk össze. Úp".-
ten az Egek Királynéja Főplébánia Temp-
lomban vo|t az esktivőnk. Három gyermektink
született Mryika rr'ragyart,latir-rt, oroszt és né-
metet tanít Ujpesten, Agi az Ujpesti Nevelési
Tanácsadó pszichológusa, Gábor az érdi gim-
názium biológia-kémia szakos tanára. Az uno-
lcáim köztilis kettő pedagógus.

- Hog sikerült Ujpesten marad.niuk
1978-ban, a szanólóskor? Sokan csnk Budapest
tóaolabbi részén kaptak lakást.

- Szerencsénk volt. Mindenképpen itt
szerettiink volna maradni. Több házat.lakást
megnézttink, de egyik sem volt megfelelő.
Valóságos csoda, hogy a Viola utca közelében
a Rozs utcában eladó lett egy családi ház..Pon-
tosan annyit kértek érte, amennyit kaptunk a
szaná|ás következtében. Ilyen ritka szerencse
csak eg'yszer adódik az életben.

_ Tebót az első kapunyitóstől tanított a
rnai B erzea iczy Szakk iizép isko láb an. G ondolom, a
sok éa alatt jő néhdny kolléga megford.ult az intéz-
rrzényben' Milyen tórgtakat tanított a leendí
kiizgazd,ószoknak?

_ Mint említettem 1947-ben kezdtem,
és egészen 2002-ig tanítottam nappali és esti
tagozaton. Először csak magyart és franciát,
majd L947 -től '50-ig elvégeztem az orosz sza-

Interjú

kot is, ettő| kezdve oroszt is tanítottam. Az
orosz szakot munka mellett, részben tyáron,
illewe délutánonként tanultunk az egyetemen.
Egy csoportba jártam Fecske Andrással, a
Könyves Gimnázium tanárával és Gyarmati
Fannival, Radnóti Miklós feleségével. A gy".
rekek nem szerették az oroszt tanulni, pedig
szép nyelv és gazdagirodalma van. Ennek első
sorban politikai okai voltak.

- Talón kicsit nebéz is ez a nyelu? Sok a
ragozós, az írós-olaasós srn egtneríí.

-Nehéz? Nem gondolom! Ennyi rago-
zás a németben is van, ha az ember megta-
nulja a latin betűkő| e|t&ő írást, kiilönösebb
gondot nem okoz a nyelv. Kétszer voltam
hathetes nyelvi képzésen a Szovjetunióban.

9W,", télen, egyszer pedig iskolakezdéskor.
Erdekes volt, nagy fegyelemben tanultunk.
Nyelvi továbbképzésen Franciaországban is
jfutam, Az egészen más volt. A francia kollé-
gák sok szakrnai és módszertani segítséget
adtak, annyi tesztlapot' hogy alig bírtuk haza-
hozni. Vichyben voltunk öt hétig, egy hetet
pedig Párizsban töltöttiink. Gyönyörű h.ly.-
ken jártunk. Egyébként iS szeretek utazni,
éveken át minden nyáron családostul bejárnrk
Európa jó néh6ny országát. Ma már látásom
romlása miatt kisebb utakra vállalkozom.

Úim;:
Az iskolai könyatórban. 2000-ben
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_ Hogan boUngult az irodalomtanítóssal
eg inkóbb a szómok uilógíhoz aonződő közeg-
ben?

_ Először is minket, irodalomtanárokat
is megismertettek a szakárgyakkal. 1951 nya.
rán hat hétig jártunk közgazdasági tfugyakat
tanulni, hogy megismerjük a szakrnát. Politikai
továbbképzéseken is rendszeresen részt vet.
tünk.

_ Mire emlékszik Marika néni az 1956-os
eseményekből?

- Emlékszem Gerő F;tnő rádiőbeszédé-
re, Minds zenty J ó zs e f ki szabadítására, a Trom-
bita téri gyíílésre. A legtöbb bo|t záwa tartott.
A közeliinkben egy hentes üzlet és egy kis
pékség kinyitott, ott álltunk sorba kenyérért.
Féltünk, mert úgy hallottuk, hogy a sorban
áI|ókra is lőnek. Nem volt egyszerű'. Egyszer
kimenttink gyalog a bolgárkertészetbe, ami a
mostani káposztásmegyeri lakótelep helyén
volt. Zöldséget, krumplit vettiink. A tanítás
néhány hétig sztinetelt. A központtól távol eső
iskolákban nem esett anyag1kár, és december-
ben rendben folytatódott a tanítás.

_ Hosnú tanóri pálydja során zlajon iissze
lehet szómolni, hóny diók keriilt ki Marika néni
keze altíl..,

- Nem tudnám megmondani. Most
voltam egy 55 éves érettségsta|á|kozón.23-an
érettségiztek, most |Z-en voltunk együtt. Na-
g.yon szerettem tanítani, szerettem a tfugyai-
mat és a gyerekeket is.

- Biztosan tartja a kapcsolatot ru.ost is a
régi kollógíkkal és az intézménnyel. Sokat uólto-
zott az utíbbi éaekben az iskola élete?

_ Ünnepi alkalmakkor szoktunk talál-
kozni. Sokan vannak ma is ott, akikkel húsz
évig is együtt dolgoztam. Sok a fiatal, főIeg a
nyelvszakosok között. Avezető nyelv az angol,
de többen váIasztják a németet, a ftanciát, sőt
az oroszt is.

_ A tanítós mellett eg mdsik kedaes
érde k lőd,é s i területe Úip ut h e lytt;rténeténe k kuta-
tdsa. Mikor, bogan kezdődött ez a munka? Ki
uagt mi adta az első liikést, bog foglalkozzon
te l epül é sün k tiirt én etéa e l ?

- Az öwenes évek közepén ismerkedtem
meg alaposabban Qpesttel. NeoEády Lász|ő,
a Megyeri úti iskola tanára, az Ujpesti Hely-
történeti Gyűjtemény megalapítója híwa fei
a figyelmemet Ujpest érdekes mű|gára. Hoz-
zájár:ilt ehhez, hogy a hatvanas évek elején
a Hazafras Népfront indított egy vetélkedő-
sorozatot a Íővátosí kerületek között. Esy
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óvoda építését lehetett Íőújként megnyerni.
A vetélkedő első fordulóját meg is nyertiik,
de sajnos a döntőben nem mi nyertiink, ha-
nem, ha jól emlékszem Kispest, őkkapták az
óvodát. Néhány tanárkollégámmal kezdtiik
eI az arryaggyűjtést a múlt emlékeivel kapcso-
latban. Segíséget jelentett a tanács mftre|ő-
dési osztályán do|goző Ktajcát Jánosné és
Bokor Lász|ő tanár, ala az általunk g'/ííjtaft
információkat rendszere zte. Ez lett az aIapja a
később a Kossuth Kiadónál Gerelyes Endre
történész által szerkesztett Ujpest története
címií kön1'vnek, melynek miívelődéstörténeti
és kulturális részét én írtam. Elkészítettem az
újpesti lapok bibliográfiáját, foglalkoztam a
gazdag amatőr és hivatásos színházi élettel,
amely sziinet nélkiil harcolt egy önálló kő-
színház létesítéséért; kutattam az újpests, köz-
okatás kezdeteit. Szinte minden szabadtdő-
met a Széchényi Könyvtárban töltöttem, ahol
a legtöbb forrásanyagot találtam. Sok ktlzéleti
eseményt is tanulmányoztam. A lapokban ta-
|á|koztam többek között Kassák Lajos, Jőzsef
Attila, Kosztolányi Dezső ew-ew ide köthető
versével. Kosztolányi péláául 

-ótnt,tott 
Uj-

pesten' egy a lakosság körében meghirdetett
helyesírási vetélkedőn. Fontosnak tartom el-
mondani, hogy olyan kiváló csapattal dolgoz-
hattam együtt hosszú évekig a helytörténeti
munkában, mint Kadlecovits Géza, Nyárs
Csaba, Iványi János és felesége, Gizike. Taga
vagyok egy nagyon kedves, inspiratív társa-
ságnak, az Ujpesti Városvédő Egyesületrek,
amelyet Kadlecovits Géza alapított, majd
vezetését dr. Miletics Iván vette át. Az egye-
sület új lendületet kapott, amikor dr. Kovács
Ivánné, Margitka lett a vezetőnk.

_ Az újpesti újságok bibliogrófiójáből
kitíínik, hogt egyu időszakokban több lap is
megjelent ebben a 60-80 ezres aórosban. Hog
tudtak uajon megélni?

- Altalában mindegyik más-más politi-
k'ai fuányzatot képviselt. A lapokra kévesen
fizettek elő. de sokan olvasták őket. Akkori-
ban a kávéházi újságolvasás, a közösségi
tájékoződás divatja élt. Az újpesti lapok
szerkesztői és olvasói sok mindenben kiilön-
böztek egymástól, de mindegyiktik egy célra
törekedett: mind ga".!.lasági, mind kulturális
téren felvir ágoztatni Ujpestet.

- Ortimmel tapasztalom, hog ma is j6
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e gészségnek öroend, rendszeresen oluash atjuk í.ró-
sait a Helytiirténeti Ertesítóben. Milyen kulturólis
t ern' ó k at t art font o m a k, fe l do l goz an d őn a k Uj p e stt e l
kapcsolatban?

- Nagyon érdekel péIdául, hogyan élt
az országosvagy Íővárosi köztudatban Ujpest.
Mit tudtak róla, hogyan értékelték a múlt
század elsó felében-közepén az öná||ő ipar-
város művelődési, kulturális tevékenységét,
eredményeit? Figyelemre méltó, hogy milyen
nagy szerepe volt a mawat nyelvnek az e|ső-
sorban német nyelvű Pest mellett. Már 1850-
ben magyar nyelvíí iskolai bizonyíwányt. ad-
tak !i, és 1877-ben mawaÍ nyelvű helyi újság,
az Ujpesti Ertesítő jelent meg. Színházak,
társaságok, egyestiletek éltek és segítették
egylrnást, teremtették tneg az újpestiséget.
Nem lehet e|égszer hangsúlyozni mindezt, s
mindezeket meg kell ismertetrri a mai újpes.
tiekkel, hogy követendő például szolgáljanak
azítjpo|gáilétben. tr

Úire''...:;31
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Könyvek Uipestről
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3 3 inter;.úal any, 33 életút
szerepel a közelmúltban
megjelent igényes tipog-
r áfrájtl' kótetben, amelye -
ket a Helytörténeti Er-
tesítő utóbbi évtizedé-
nek legérdekesebb be-
szélgetéseiből válogatott
a szetkesztő, Szöllősy
Marianne' A családi és

s zakmai történetekb ő| mozaikszerííen áll öss ze
a valaha-volt város története. A településen
egykor az iparosok, gyári munkások civil
egyestiletekbe' sport- és míívészetpártoló kö-
rökbe szeweződtek, ugyanakkor egyes ,,epiző-
dokból'' képet kapunk a nyomor mélységeiről
és a polgári jólét hétköznapjairól is. A szerkesz-
tő |<ttínő arányérzéIá<el vezeti át az okasót a
múitból a ,,Iétező,, szocializmusba; a kötet eb-
ből a korszakból is számtaIan ktilönleges élet-
pliyát és érdekes információt tartogat. Az
Uj p es t Onkorm ány zata á|ta| támo gatott könyw
valamennyi ,,hőse'' az újpesti hagyományok
ismerője, folytatója vag.y teremtője' A kötet
megvásárolható az Ujpesti Helytörténeti
Gyííjteményben (Bp. rV. BerdaJ. u.48')

Bertalan Tivadar, Ujpest
díszpolgára láwányter-
vez,ő, képzőmí3vész, író
legujabb könyvében a
kép és a sző e|vá|asztha-
tatlan egységét valósítot-
tameg. Címadóírásában
az emberi szellem egyik
legfontosabb ismérvéről,
a lelkiismeretről elmél.
kedik. A szerző míivésze-

tét számta|an magyár és ktilföldi játékfr|m|át-
ványterve, grafikák, kiállítások sora és néhány
(saját elneve zése szeint,,egyszemélyes'') könyv
je|zi' Ez a kötete is gazdag élményanyagból
táp|áIkoző, grafi kákkal kísért, gyakran groteszk
látásmódot tt:Waző írások gyííjteménye. A
Töpörin az angya| Szerves folytatása a,}ían-
gok a papírgalacsinból címíí kötetrrek. Bertalan
Tivadart 2010 szeptemberében a Cédrus
Művészeti Alapíwány Napút-díjjal tüntette ki.
A könywet az Agora kön1wkiadó adta ki.
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Ú|p"'t"'' horgonyzo tt a Lajta
A Szent Iswán napi iinnepségeket követően
Ujpesten horgonyzott a Lajta monitor. A
nevezetes hadihajót két évtizednyi szolgála-
tot követően, l893-ban az újpesti hajő_
gyárban építették át. 2010-ben teljesen fel-
újították a folyami matuzsálemet. Megújulá-
sát követően mintegy három héten át az űj-
pestiek fé|ára belépőjeggyel, az öböl partjának
Jőzsef Attila utcai lejáratáná| tekinthették
meg.

Kitiintetések
Az Ujpesti Városnapok keretében' augusztus
29-én dr. Derce Tamás polgármester ünnep-
ség keretében nyújtotta át az önkormányzat
kitiintetéseit. Ujpest díszpo|gára elismerés-
ben részesült: Bertalan Tivadar képzőmí3'-
vész, aft-direktor, Horváth Zo|tán, az Egek
Kirá|ynéja Főplébánia plébánosa, dr. Kőrös
András, a l,egfelsőbb Bíróság tanácsvezető
bírőja, az Ujpesti Közmíive|ődési Kör ügy-
vivője.

október 23-án Neufeld Györg'yné, a
polgármesteri hivatal alpolgármesteri tit-
kárságának referense Bessenyei György-díjat
kapott közmíive|ődési tevékenysége elisme-
réseként.

Győztek aházigazdák
2010. október 15-én hét középiskola csapa-
tának részvéte|ével, a Károlyi Iswán 12 Ey-
folyamos Gimnáziumban kertilt sot az Uj-
pesti Helytörténeti Napíwá'ny által meghir-
detett vetélkedőre, lu éIen aházigazdák csa-
patavégzett: Pálinkás Bernadett, Takács Fló-
ra, Tóth András, Sipos Balázs, Cseri Zo|tán,
Felkészítő: Takács Judit tanárnő. Második
helyezést ért el a Könywes Kálmán Gimná-
zium, a harmadik helyezettlrek járó díjat a
Babits Gimnázium diákjai vehették át.

Szobrot kapott a gyára|apítő
Szeptember 24_én a Pozsonyi űtTavaszutca
sarkán került sor Wolf Emil vegyész mell-
szobrának fe|avatására. A Chinoin GyógyszEr-
gyfu a|apítőjánakbronz portréja Tóth Dávid
szobtászmíivész a|kotása' A Sanofi-Aventisl
Chinoin és Újpest Onkormányzatának támo-
gatásáva| készített mellszobrot Wintermantel
Zso|t orszárgyíílési képviselő ar'atta föl.

Helytörténeti hírek


