
Gyakran nyugtalankodik 
mostanában. Az jár a fejé-
ben, lesz-e orvos vagy be    -
teg, aki jövôre, a századik 
születésnapján felköszönti 

majd? Hoznak-e az ápolónôk virágot az 
ablakába? Az öregek nyugalmával bárkinek 
szívesen elmondja a hosszú élet titkát, de 
többnyire csak magamagának mesél.

László gróf és hitvese, Apponyi 
Fran     ciska akaratából a boldog békeidôkben 
született, mintha tudták volna, hogy hama-
rosan szükség lesz egy helyre, ahol befo    -
gadják a frontról érkezett sebesülteket és a 
duzzadó város betegeit. Clarisse-nak 
keresztelték, akár az idôs grófnôt, és a gyó-
gyítás feladatát bízták rá. A kelengyében 

minden benne volt, ami boldoguláshoz 
szükségesnek látszott: mûtôk, kórtermek, 
fûtôház, gôzmosoda, könyvtár és labora     -
tó     rium. 

Amikor a világra jött, fivére, Sándor 
már tizenhét éve tette a dolgát, de elkélt a 
segítség, mert a korábbi hatvan helyett, 
ket     ten együtt már másfélszáz újpesti beteget 
tudtak fogadni. Menyecske korban járt, 
amikor 1938-ban – nem sokkal a második 
nagy háború elôtt – kapott egy újabb eme    -
letet. Bírta a terhet, és bírja ma is, bár itt-
ott maga is mûtétre szorul. A névjegye, mit 
egykor oly büszkén viselt, rég lekerült a 
homlokáról. Csak az idôs kórházi kollégák 
tudják, hogy hol áll a Clarisse pavilon.    
Rojkó Annamária

Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2011. szeptember 
XVIII. évfolyam 3. szám



Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2011. szeptember 
XVIII. évfolyam 3. szám2

„Gyermekmenhely István tel-
ken. […] Károlyi Sándorné s 
Károlyi Györgyné Ô méltósá-
gaik kegyessége oly intézményt 
hív ezzel életre, mely hivatva 

van az ország száz árváját nevelni, belôlük a 
társadalomnak hasznos polgárokat nevelni. Ô 
méltóságaik mi költséget sem kimélnek, hogy 
ez országos gyermekmenhely a tavaszszal már 
befogadhassa kegyeltjeit.[…] Az intézet építé se 
már annyira elôrehaladt, hogy rövid idô mulva 
fedél alatt lesz. Meg is tartották már a bokréta 
ün  nepélyt is f. hó 11-én, melyen részt vettek 
Gróf Károlyi Sándor úr, Kaprinay Gá  bor ins-
pektor úr, kinek az intézet körül szintén nem 
kevés érdeme van és sok notabilitás.” (Ujpesti 
Közlöny, 1882. november 19.)

„Községünk nemes birtokosát, Gróf Ká    -
rolyi Sándor urat a legmagasabb királyi kegy a 
belsô titkostanácsosi méltóságra emelte. Ô Fel-
sége a magyar arisztokratia egyik kiváló alakját, 
tevékeny s buzgó tagját részesítette ama legfel-
sôbb kitüntetésben, melyet a nemes gróf kiváló 
érdemei elismeréseül nyert. […] Ide  jét nagy ter-
jedelmû birtokai rendezésére, ke  zelésére s fel -
ügyeletére fordítja, mindenütt ott lévén, a hol az 
ügy érdeke jelenlétét kívánja, szóval ô páratlan 
gazda; s úgy mi természete sebb annál, hogy míg 
többi mágnásaink nap  ról-napra fogynak vagyon-
ban s tekintélyben, míg ezek birtokai mindin-
kább más kézre jutnak, addig Gróf Károlyi Sán-
dor úr mindinkább növekedni látja úgy is nagy 
vagyonát. De nemcsak saját, hanem az ország 
va   gyona eme lésén s megôrzésén is fáradozik ne -
mes grófunk. Mint példás gazda, példás a mûkö-
dése az általános gazdaság terén.” (Ujpesti 
Közlöny, 1883. január 21.) 

„A vasút-utczai kérdés. Károlyi Sándor 
gróf, hogy az Újpestet Rákos-Palotával össze-
kötô hosszú vasút-utcza mentén fekvô telkeit 
ér  tékessé és kelendôbbé tegye, a f. év tavaszán 
azon írásbeli ajánlatot tette községünk kép vi-
selôtestülete elôtt, hogy ô ezen utczának a ló -
vasút mentén végig nyúló árkos-gödrös, tócsás 
déli felét a saját költségén végig és egész szél té-
 ben fölemeli a lóvasút megállapított színvona-
lára, az egészet murvával meghordatja és két 

sor fával szegélyezi, a minélfogva akadály talan 
kényelmes és kellemes lesz a kocsi és a gyalog-
köz  lekedés s másfelôl emelkedni fog mások 
telkeinek és házainak értéke is azon a vonalon…” 
(Ujpesti Hírlap, 1889. július 14.) 

„Fóth község templomának gyönyörû 
osz   lopos csarnokából f. hó 4-én délután 3 óra-
kor temették el Károlyi Sándor grófot. A fe  ke te 
lepellel eltakart oltárkép elôtt felállított ra  va  tal 
baloldalán a boldogult gróf családjának tag  jai, a 
jobboldalán pedig a kormány tagjai állottak. A 
templom középhajóját az elôkelôsé gek, a kül-
dött  ségek zsufolásig megtöltötték. A templom 
elôtt levô térségen ezernyi sokaság ál   lott. A pél-
 dás rendet az ujpesti tûzoltók Sza bó Jenô pa -
rancs  nok vezetése alatt tartották fönn. A gyász-
szertartást Dr. Winther Lajos vá  czi püspöki-
hely nök, Vay Péter apostoli protonotárius és a 
szom  szédos plébániák papjainak segédletével, s 
az operai énekkar közre mûködésével végezte. A 
koporsót, beszentelés után, az uradalmi tisztek 
vit  ték a templom krip  tájában lévô családi sír-
boltba. A temetésen Ujpestrôl testületileg vettek 
részt: Ujpest község elöljárósága és képviselô-
tes  tülete. Az Uj  pesti Ipartestület. Az Ujpesti 
Katho  likus kör. Az Ujpesti közmûvelôdési kör. 
Az Ujpest rá  kos  palotai Szent Erzsébet jótéko-
nysági nô  egye  sület. Az Ujpesti katholikus le -
gény  egylet. Az Ujpesti »Nándor« betegsegélyzô 
s temetkezési egylet. Az Ujpesti Kossuth nôegy-
let. Az Ujpest Rákospalotai Atlétikai Klub. Ko -
szorut helyeztek a ravatalra: Ujpest község 
elöljárósága, a Szent Erzsébet Nôegyesület és az 
URAK.” (Közérdek, 1906. május 10.)

„Nagy pompával temették el gróf Ká -
rolyi Lászlót [Károlyi Ede fiát, Károlyi Sándor 
utó dát a hitbizományban] a fóti kegy uri temp-
lom kriptá  jában. A temetésen meg je lent Horthy 
Miklós kormányzó és felesége, Da     rányi Kál  -
mán mi  nisz  terelnök, gróf Károlyi Gyula volt 
mi  niszter elnök, József Ferenc kirá lyi herceg, 
gróf Andrássy Géza és számos társadalmi elô-
kelôség. […] A temetési menetben képviselve 
voltak a különbözô községek, pusztai gaz-
daságok, erdészetek, az elhunyt […] föl des úr 
gazdasági munkásai.” (Ujpesti Szemle, 1936. 
november 1.)  (Összeállította: Szöllôsy Marianne)

Károlyiak a kortárs újpesti sajtóban

Múltidézô
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A Károlyi család fóti ágának 
újpesti kultúra-, vallás- és gaz-
da  ságpártolói tevékenységérôl 
az utóbbi két évtizedben sok 
egy  kor köztudott, ám késôbb 

feledésbe merült tény került ismét napvilágra. 
Az újra fel fedezés azóta át   ível a generációkon, 
kiterjedt a felnövô nem  zedékekre is, mivel az 
egyik újpesti iskola fel  vette Károlyi István ne -
vét, s az itt oktatott és nevelt diákok számára 
folya matosan közvetíti a család példaadó és 
megtartó örökségét. Úgy is fel lehet fogni a 
tör tén   teket, hogy – noha a 19. század dere-
kától Károlyi István elképzelései és kedvezmé-
nyei jelentôsen befo lyásolták ennek a Duna 
mellett létrejött, és a fôváros után a me  gye 
leggyor sabban fejlôdô településének életét, 
amelynek kiteljesedéséhez fia, Károlyi Sándor 
is hozzá járult – 1945 után mindaz a kapcsolat, 
amely a várost és a Károlyiakat összefûzte, ha 
feledésbe nem is, de mégis említetlenségbe 
me   rült; a körülményeket fölösleges számba 
ven  ni, nyilván mindenki tisztában van velük. 
Újpest lakói azonban a gróf születése után 
két száz eszten dôvel, miután a korábbi hallga-
tás ki  váltó okai megszûntek, mintegy elôdeik 
kö  szönetét is ki  fejez ve, felelevenítették az 
egy kor történteket, s a helyi viszonyok között 
mél tó helyre juttatták Károlyi Istvánt, vala-
mint utódait, amivel lehe tôséget nyújtottak 
életük és munkásságuk tá  gabb kutatásának is. 
Mindezt apa és fiú s más családtagok meg is 
érdemelték, hiszen az utókorra többnyire csak 
a kezdeményezésükre emelt, látványos, ám 
sza   vakkal nem faggatha tó, különbözô funkció-
jú épületek ma  rad tak; az általuk pártfogolt 
egye  sületek, intézmények nagy része – Orszá-
gos Magyar Gazda sági Egye   sület, Szent István 
Társaság, Szent László Társaság, Magyar Írók 
Segélyegylete és má  sok –, amelyek tagjaik ál -
tal a szóban átörö kít hetô hagyományt képvi-
selhették volna, az 1900-as évek körül elveszí-
tették befolyásukat, majd késôbb meg is szûn-

tek. Kivétel ebbôl a szempontból a Szent Ist-
ván Társulat, valamint a Hangya Szövetkezet, 
amelyek feléledve és újjá alakulva vallanak lét-
rehozóikról. Minden fé  leképpen szükség volt 
tehát olyan közösségekre, amelyek a szûkebb 
és tágabb, regionális, illetve országos emlé ke-
zetben fenntartják a csa   lád jó hírét, s a tovább-
élhetô hagyomány egy részének tekintik ki -
emelkedô tagjainak pél     dáját. Az emberbaráti 
munkálkodás persze nem csupán a fóti ág spe-
ci  alitása volt, több ge  neráció kiemelkedô alak-
jához köthetô ez a szé pet és jót feltétel nélkül 
pártoló, a rászorultakon gondoskodó s anyagi 
áldozatoktól sem visszariadó tevékenység.

Ha valaki végigtekinti a család történe-
tét, láthatja, hogy a mindenkor adott törté-
nelmi valóság lehetôségei és kényszerei mel-
lett, amelyek figyelembevételére a folyamatos 
fenn maradás biztosítása miatt szükség volt, 
mennyi személyes energiát és micsoda pénz-
összegeket fektettek olyan tételekbe, amelyek 
nem okvet lenül tartoztak (volna) egy racio ná-
lisan mûkö dô gazdaság költségei közé. Csak-
hogy mi vagy ki dönti el azt, hogy mikor mi 
racionális? Az biztos, hogy a Károlyiakban fo -
kozott mértékben mûködött és öröklôdött az 
egyébként mindenkiben meglévô, de nem 
min  denkiben meg nyilvánuló általános segítô 
szándék, amelyet kez  detben a református, ké -
sôbb a katolikus vallási meggyôzôdés is erô-
sített. A nemzeti, hazafias érzés párosult ben-
nük a személyes kivá ló ságok, a közösségi igé-
nyek támogatásával, eleinte – a 19. század kö -
ze  péig – részben a ha  gyo mányos, patriarchális, 
azt követôen a nemzeti liberalizmus felfogása 
által megerôsítve. En  nek következtében segí-
tették szûkebb és tá  gabb környezetükben a 
kü    lönbözô, kiemelkedô szellemi értékek és 
tel     jesítmények érvényesülését. Birtokaikon 
szük    ség szerint iskolákat ala píttattak, nem té -
ve kü  lönbséget a nemzetiségi és magyar tanu-
lók között, noha természetesen a magyaroso-
dás pártolói voltak. Mûködtettek nyomdát 

BUDA ATTILA

A Károlyi család mecénási tevékenysége
nyomában
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Nagy    károlyban, különféle engedmények meg-
adásával elôsegítették a letelepedést bir  tokaik 
ritkábban lakott részein. Késôbb, a re  formkor-
ban érdeklôdésük a társas élet és a gaz  daság 
fe  lé fordult, 1848-ban a nemzet jo  gainak meg-
ôrzése, az abszolutizmus alatt pedig a kiegyen-
súlyozás vezette családon túli meg nyilvá nu-
lásaikat. A kiegyezés után pedig, im már a ge -
ne rációs váltást is követve a szociális kérdések 
problémái és megoldatlanságai kerültek az ag -
ráriusok egyik vezetôjének számító Ká  rolyi 
Sándor gondolkodásának középpontjába.

Központi szerepet töltött be Károlyi 
Ist  ván és utódainak fel  fogásában a rászorultak 
se  gítése, a mûveltségi szint eme lése. Ezért já -
rult pénzsegéllyel Károlyi István 1853-ban a 
köz ségi iskola építéséhez, és ezért ajándéko-
zott földet 1859-ben a Magyar Kertészeti 
Tár      su lat nak, hogy azon oktatási intézményt 
hoz    zon lét  re. E gondolat érvényesítésével 
hoz    ta létre har  madik feleségével, Orczy Má  ri-
ával és me  nyével, Károlyi Sándorné Kornis 
Clarisse-szal 1870-ben a Budapesti Gyer mek-
menhely Egy letet, amely központi épületének 
alapkôletétele 1882-ben volt Istvántelken. Az 
épületegyüttes két évvel késôbb készült el Ybl 
Miklós tervei alapján, ahol 1903-ban létrejött 
egy leányne ve lô intézet és internátus is. A ko -
rábbi Kertész képzôbôl pedig Károlyi Sándor 
Istvántelki Stephaneum néven idôsek otthonát 
hozta létre. Amikor Újpesten 1891-ben, a szá-
zad utolsó év  tizedében elôször merült fel a 
már itt szüle tettek középfokú oktatásának kér-
dése, Károlyi Sándor hajlandó volt középfokú 
tanintézet építésre telket ajándékozni, sôt azt 
kérvényezô kül  döttséget vezetett a kultusz mi-
nisztériumba. Nem rajta múlt, hogy az eltérô 
országos tervek következtében ez a kezdemé-
nyezés ebben az idô ben még nem ért célt.

Ô egyébként az országos ügyeket illetô 
elképzeléseit az 1895-ben megjelent, Néhány 
szó a munkáskérdésrôl címû munkájában fej-
tette ki, gondolatai közül néhány ma is meg-
szívlelhetô. A munkáskérdést természetesen 
nem osztályalapon tárgyalta, a probléma úgy 
ve  tôdött föl számára, mint a gazdasági verseny-
ben gyenge pozíciókkal rendelkezôk sorsának 
megoldatlansága. Maga a megnevezés sem 
annyira az ipari, mint inkább a mezôgazdasági 
munkásokat és napszámosokat jelentette szó-
használatában. Kiindulópontja szerint a re -

form    kori középosztály (értsd: köznemesség) 
las    sú hanyatlása az 1848-as törvények rossz 
vég   rehajtásának következménye volt, de ha 
már így történt, legalább a mezôgazdaságból 
élô népességet – amely a magyarság legfonto-
sabb utánpótlását adja – kell minden törvényes 
eszközzel könnyebb gazdasági helyzetbe jut-
tat  ni. Szembeállította az ezt célzó szocialista és 
a liberális elképzelést: míg az elsô az állam se -
gélyt, addig a második az önsegélyt kívánja 
tá  mogatni. Ô maga természetesen ezzel a má -
so   dik megoldással értett egyet. Számára ugyan-
  is fontos önértéket jelentett az egyéni tö   rekvés 
és a szolidaritás eszméje, a szövetke zeti gaz-
dálkodás, s kimondottan elutasította a rendôri 
be  avatkozással járó közgazdaságtant. „Kormá-
nyunk mindig olyan van, mint amilyet érdeme-
lünk. Nem az elvek, hanem az embe rek szel-
leme teszi jóvá vagy rosszá a közigaz gatást. Így 
nálunk is csak akkor lesz a közigaz gatás jó, ha 
tôle azt fogjuk követelni, hogy jó legyen.”

Kimondottan emberbaráti szemléletre 
vall a Károlyi-kórház alapítása. Károlyi Sándor 
1893-ban kért engedélyt egy Újpesten létreho-
zandó magánkórház létesítésére. Az ev  vel 
kapcsolatos adminisztrációs munkák nem hú -
zódtak el, a kórház megnyitására már 1895-
ben sor kerülhetett. Eredetileg 60 betegre 
szán  ták, de már kezdetben hamar túllépte az itt 
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ápoltak száma ezt. Károlyi Sándor az elsô idôk-
ben fo  lyamatosan rendelkezett a betegek és 
sze  gények ellátásáról. A század utolsó évében a 
kórház nyil  vánossá vált, amelynek tá  mo gatását 
az uno ka, Károlyi László is folytatta, 1911–12-
ben pél  dául feleségével, Károlyi Lász   lóné Ap -
ponyi Franciskával együtt az épü letet átalakít-
tatta, új szárnnyal bôvíttette, központi fûtô-
házzal és gôz  mosodával egé szít tette ki, s külön-
szoba-rend szert vezettetett be a szegény kö -
zép  osztálybeli eknek. 1912-ben el  sô  sorban a 
tu      ber ku lózis elleni harc hozta létre Újpesten a 
Fôiskolai Szociális Telepet, amely Károlyi 
László és Új  pest város ál tal közösen adomá-
nyozott telken, az Erkel ut  ca 16. száma alatt 
jött létre, – mun káját azonban csak a há  ború 
után kezdhette meg, amikor az 1920-ban létesí-
tett egyetemi Közgazda ság tu dományi Kar  hoz 
kap csolódott Egyetemi Szoci ális Te  lep néven. 
A világháború éveiben, a ko  ráb ban ismeretlen 
mértékû és egyre általáno sab bá vá  ló nélkülö-
zés csökkentésére 1916-ban Károlyi Lászlóné 
Apponyi Fran ciska létrehozta az Új  pesti 
Stefánia Szövetség Anya- és Csecse mô  védelmi 
Intézetét avval, hogy az intézet tu  laj  donában 
juttatta a Petôfi u. 2–4. szám alatti ingatlant.

Az alapítólevélben kikötött és 
hosszú idôn keresztül gyako-
rolt bérleti szerzôdések azon-
ban, amelyek tulajdonjogot 
nem, csak hasz   nálati jogot ad -

tak, súrlódási felületet is je    lentettek a település 
és a grófi család kép viselôi között. Egyrészt 
maguk a parcellázások nem sorban történtek, 
hanem bizonyos telkek kihagyásával, ami 
ugyan elôrelátó gondolkodás volt a tulajdonos 
részérôl, aki joggal feltéte lezte, hogy a kapott 
kiváltságok birtokában ipari üzemek is meg te-
lepednek majd, azoknak pedig helyet kellett 
hagyni; – így jutott például az Egyesült Vil la-
mossági Rt. 1900-ban és 1911-ben is mûködés-
  bôvítéshez nagyobb földterület birtokába –; ez 
a következmény azonban állandó perlekedési 
lehetôséget jelentett a korábbi betelepülôk ré -
szérôl, akik szokásjogaik csorbítását látták 
egy-egy ipari üzem, gyár mûködésével járó 
vál  to zá sokban. 1898-ben például Kiss Sándor 
ügyvéd, késôbb újpesti díszpolgár akciót indí-
tott a régi taksás telkek felszabadítása érdeké-
ben, 1909-ben pedig a Szociáldemokrata Párt 
helyi szer ve   zete követelte a még parcellázatlan 

telkek meg  váltását. Ugyanakkor a birtokot 
Ká  rolyi Ist  ván utódainak is gyümölcsöztetôen 
kellett mû  ködtetniük, összhangba hozva ke -
res ke del mi hasznot és jótékonyságot. Ezt pél-
dázza az 1893-as év, amelyben az Újpesti 
Ipar   testület egy új székház építéséhez a terve-
zett telek örök  bérének megváltását kérte Ká -
rolyi Sán dor  tól, aki azt meg is adta, természe-
tesen a bér  leti díjat meg kellett fizetni, de a 
kamato kat avval engedték el, hogy azt tehetsé-
ges ta  nonc iskolai tanulók jutalmazására kell 
for dí ta ni. A terület eredeti birtokosai és az itt 
létrejött tele pülések között egyébként nem 
vol tak ritkák a különféle földdarabok rendezé-
sével kap csolatos ügyek. 1912-ben például 
hosszú, több évre elhúzódó ügy oldódott meg 
avval, hogy Károlyi László bizonyos, a fóti ha -
tárban lévô területe ket Rákospalotához csa-
tolt, cserében István telek Újpesthez csatolá-
sáért, amit a képviselô testület már régóta 
szor   galmazott. 

A Károlyi család és Újpest majdnem 
száz    ötven éves kapcsolata a múlt század negy-
venes éveinek végén szakadt meg. 1945 elején 
a Nemzeti Segély a Károlyi uradalomban 
gyer    mekek részére lefoglalt tíz tehenet, április 
10-én pedig Szalay Sándor polgármester fal-
ragaszon tudatta, hogy a földreform során a 
Ká  rolyi uradalom területét a Községi Föld-
igénylô Bizottság felosztotta, az „most már a 
kisembe rek tulajdonát képezi”, ahogy itt olvas-
ható. A fal   ragasz azonban valószínûleg nem 
ezért szü letett, hanem az erkölcsök ekkori fel-
lazulását példázza, hiszen a továbbiakban az 
áll, hogy a termés egészének védelme miatt, 
oda a csak az ott földdel rendelkezôk léphet-
nek be. A köte lékek végét Károlyi István kései 
leszármazottja, az akkor még serdülô korú 
Ká  rolyi László az Újpesti Helytörténeti Ér -
tesítô 1997. novembe ri számában foglalta ösz-
sze. A fóti birtok elsô tulajdonosának, Károlyi 
Istvánnak öröksége há  rom részbôl állt: katoli-
kus vallás, liberális világnézet, nemzeti elkö te-
lezettség. Utódainak életében mindez a családi 
hagyományok tiszte letében, a világ erkölcsi 
meg  közelítésében, a ta  ní tó szándék iránti fel-
tét len bizalomban, a földmûvelô népesség fel-
emelésének elôsegítésé ben, az ipari termelés 
támogatásában mutatkozott meg, mindabban, 
ami patrónust és klienst a hazaszeretet által 
kapcsol egységbe.  
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Amikor 1808-ban gróf Káro-
lyi István édesanyja a fóti
uradalmat megvásárolta, a 
birtokköz pontot egy földszin-
tes kas  tély uralta, és az akkor 

nagyobb részt protestáns falu római katolikus 
híveit egy 1780 körül gróf galántai Fekete 
György által építtetett fatornyos barokk temp-
lom szolgálta.

Az igényes Károlyiaknak ez nem felelt 
meg. Elôször is a vásárlást követôen a föld-
szintes kastélyra egy emeletet építtettek és a 
hom lokzatot is rendbehozatták. A grófnô 
halála után a fóti birtokot öröklô Károlyi 
István a régi templomot felújíttatta, majd egy 
nagysza bású építkezés-sorozatot indított el az 
1840-es években. Ybl Miklós, a hazai építészet 
legje lentôsebb személyisége még nem volt 30 
éves, amikor 1843-ban – már több éve a család 
szolgálatában – megkapta a kastély bôvítési és 
át ala kítási munkálatainak irányítását. Ybl gya-
korlatilag csaknem 15 éven keresztül dolgo-
zott Fóton, hiszen a kastély átépítésén túl 
an nak környezetében gazdasági épületeket, a 
parkosítással együtt pavilonokat is tervezett és 
irányította azok megvalósítását.

Gróf Károlyi István magyar viszonyok 
között rendkívüli feladatra vállalkozott: 
nagy szabású templomot építtetett birtokán, 
saját költségén, s az építéssel a már említett 
magyar mestert, Ybl Miklóst bízta meg. Az 
1845–55 között épülô templom a magyar-
országi, de mél tán mondhatjuk, hogy az euró-
pai romantika legjelentôsebb alkotása. Ybl 
együtt kezelte a templomot és a mellette álló 
épületeket: a plébániát és a zárdát. A teljes 
együttes tervezésén túl a közremûködô mes-
terek kiválasztása is rá várt. Jóllehet Ybl a 
legapróbb részletekig mindent megtervezett, 
de Károlyi irányító sze repe kétségtelen, a 
megbízott olasz és oszt rák mesterekkel leg-
inkább neki voltak kapcsolatai (pl.: a fôol-
tárképet megfestô Karl Blaas-zal). A teljes

mû eszmei programját bizonyosan Károlyi 
István állította össze. Ô fedezte Ybl Miklós 
itáliai tanulmányútjának költségeit 1845 
végén–1846 elején. Ugyanakkor teljes volt a 
bizalma a mester iránt, a mû egésze már Ybl 
alkotása. „Tekinthetô akár jelképes jelen tô-
ségûnek is, hogy a reformkorban elindított 
egyik legnagyszerûbb hazai mûvészeti vállal-
ko  zás Fóton keletkezett. Fótról köztudott, 
hogy a reformkori magyar kultúra megszen-
telt helye, itt a híres fóti szüreteken a magyar 
értelmiség színe-java megjelent, írók, költôk, 
politikusok. Fáy, Vörösmarty, Deák, Kossuth 
és mások...”

IVÁNYI JÁNOS

A Károlyi-család
fóti és újpesti alapítványai és építkezései
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Az Újmegyer Gyarmatot (a késôbbi 
Újpestet) alapító Károlyi István gróf nemcsak 
egy új közigazgatási egység „alkotmányát” fo -
galmazta meg alapító levelében, hanem segí-
tette egyes középületeink felépítését is, az 
1833-ban építendô kápolna esetében 3000 db 
téglával, az elsô községház felépítésére szánt 
200 pengô forint ajándékkal. Bár az önállóvá 
váló egyházközség miatt a kegyúr az új  pestiek 
tüskéjét nem felejtette el, tudta a kö  telességét, 
mikor kell a templomépítést tá  mogatnia, mi -
kor kell ingyen telket adomá nyozni temetô(k) 
céljára, mikor kell a kikötô, a lóvasút építését 
támogatni. Amikor kiderült, hogy az új község 
erejét meghaladja a katolikus templom építése 
(az egyháztanács az ak  kor Magyarországon 
legtöbb lelket – 5000 fôt – befogadni képes 
gyöngyösi városi templomot vette mintául), 
Ybl Miklóst kérte fel, hogy a meglévô falak 
figyelembe vételével ter vezze meg az újpestiek 
templomát. Ugyan nem ez valósult meg és a 
mai fôtemplom több ütemben épült fel, a 
végsô „menedék” mindig a Károlyi család 
volt, aki a szükséges támogatást biztosította.*

A Károlyi család igazi kegyura volt a 
rá bízottaknak. Az alapító István gróf felesége 
(sz. báró Orczy Mária) és menye, Károlyi 
Sándorné (sz. Kornis Clarisse) létrehozzák 
1870 tavaszán a Budapesti Gyermekmenhely 
Egyletet, amely egyik intézményének helyét a 
rákospalotai határban, Istvántelken jelölték ki 
1882 tavaszán. A kijelölt helyen épí tendô köz-
ponti épületet, gondnoki lakást, tan- és mûhe-
lytermeket is magában foglaló épületegyüttes 
megtervezésével ismételten Ybl Mik lóst bíz-
ták meg. Az emeletes, részben vakolt, sárgás 
téglás épület közepe és háromtengelyes old-
alszárnyai elôre ugranak. Az alapkô letétele 
1882. július 12-én történt, a fôépület átadása 
pedig 1884 tavaszán. A fôhomlokzatot elôre-
ugró kápolnaszárny jellemzi, melynek bejárata 
a középtengelyben, a toronyaljban nyílik. A 
támpilléres, román kockafejezetes oszlopokkal 
díszített gúlasisakos torony itt is a fôhomlok-
zaton jelenik meg, mint Ybl több korábbi ro -
manizáló tervén (Nagycenk, Ferencvárosi 
templom). Az épület többi kváderezett sarkok-
kal (armírozással) és nyíláskeretezésekkel ki  -
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kép  zett egyszerû homlokzata a hivatalos vá -
rosi iskolaépítészet mintáit követi.

1895-ben megnyílt a gróf Károlyi Sán-
dor által alapított kórház 300 000 Ft költség-
gel. Az épület tervezôjére nézve nincsenek 
egy  értelmû adatok. A Sándor-pavilon tervezé-
sét több kutató Ybl-nek tulajdonítja, de ez 
kér     déses, ugyanis Ybl Miklós 1891-ben el -
hunyt, az épületet pedig  – az 1895-ös átadás-
hoz – valószínûleg 1893-ban tervezték. (A 
kór  ház terveit nem említi sem a teljesnek te -
kint hetô Ybl Ervin monográfia, sem a Buda-
pest Fôvárosi Levéltár katalógusa. Termé sze-
tesen nincs kizárva Ybl szerzôsége, de annak 
igazolása további kutatás tárgya lehet). Az in -
tézmény kezdetben alapítványi kórházként 
mû  ködött, a nyilvánossági jogot 1899-ben 
kap  ta meg. A kórházat 60 ágyra tervezték, 
1912-ben új szárnyat („Clarisse pavilon”) épí-
tettek, így a kórház 150 ágyas lett. 1938-ban 
az egyemeletes épületre egy új, kor  szerû eme-
 letet húztak, 3 hónap alatt, a kórház így 240 
férôhelyesre bôvült. Újpest elsô kór  há zá ban 
belgyógyászati, sebészeti, gégészeti és rönt  gen 
osztály, a legkorszerûbb labora  tó  ri um, korsz-
erûen felszerelt könyvtár mû  kö  dött.

1904. augusztus 13-án kelt alapító  le -
velével ugyancsak Károlyi Sándor gróf létre-
hozta az istvántelki birtokán létesítendô 
Stephaneum elnevezésû intézetet. Az alapítást 
a váci püspök 1904. november 15-én jóváhagy-
ta. Az intézetet elsô formájában a Gyer  mek -
menhely Kertészképzô tan- és mûhelyépüle-
tébôl alakították ki.

1912-ben a várossal közösen adományo-
zott telket a Fôiskolai Szociális Telep számára, 
amelyen Korb Flóris mûegyetemi tanár tervei 
alapján épült fel Újpest elsô fôiskolája.

A család figyelmét nem kerülte el a 
nincstelenek, az I. világháború áldozatai után 
Fóton maradt hadiözvegyek és hadirokkantak 
helyzete sem. Gróf Károlyi László és felesége, 
gróf Apponyi Franciska létrehozta a Suum 
Cuique alapítványt, amibôl felépítették Fót–
Újfalu telepet. **

 A telep házai szoba–konyha–tornáco-
sak. A modern igényeknek megfelelôen ezeket 
már átalakították, de egy-két motívum (a 
tulaj  donos nevének kezdôbetûje) még néhány 
épületen megmaradt. Az alaptôkét a fóti kas-
télyba meghívott vendégek – köztük nagy  kö -

vetek, lord Rothermere, valamint a pápa – tet-
ték le, ami fejenként min. egy ház ára volt. 
1922. május 25-én adták át az elsô 16 házat; 
ezen alkalomból idelátogatott maga a kor -
mányzó, Horthy Miklós és a miniszterelnök, 
gróf Bethlen István is. Újpestet Hess Pál pol-
gármester-helyettes képviselte.  A családok 25 
éves kamatmentes törlesztés fejében kapták 
otthonukat. A házon egy mázas cseréptábla 
hirdette az adományozó nevét. A befolyt tör-
lesztésekbôl újabb épületeket emeltek. 1922 és 
31 között hatvannál több ház épült.

A közelmúltban egy filmet készítettek a 
családról, amelynek címe volt: A birtok nem a 
tiéd (Utazás nagykárolyi gróf Károlyi Lász -
lóval). A film azt igazolja, hogy a vagyon, amit 
a család megszolgált, megtartott és gyarapí-
tott, eszköz arra, hogy hazájukat, a rájuk bí -
zottakat úgy szolgálják, hogy mellette az alko-
tásuk nemcsak a saját, hanem tágabb pátriájuk 
dicsôségére is váljék.  

*Ezzel kapcsolatban ld. még az Újpesti Hely-
történeti Értesítô 2010. 1–4. számaiban megjelent cikk-
sorozatot az Egek királynéja Templom építésérôl.

**Fót-Újfalura és a Stefánai Szövetségre vonat-
kozóan lásd még Hirmann László írását Apponyi Fran-
ciskáról.

A japán nagykövet adományozó táblája
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Újpest alapítójának fia, gróf 
Károlyi Sándor (1831-1906) 
élettörténetének összefoglalá-
sára 1942-ben megjelent mû -
ben aránytalanul eltörpül egyik 

legnagyobb érdeme. A Károlyi-uradalom gaz-
dasági és anyagi fejlesztésére nagy gondot for-
dító fiatal gróf az 1860-as években „Újpesti 
bir  toka révén érdekelt a terjeszkedô fôváros 
fejlôdésében is. Még a kiegyezés elôtt megin-
dult a pesti közúti közlekedés kiépítése, s eb -
ben mint a Pesti Közúti Vaspálya Társaság 
elnökének, neki is része van.” Életrajzi köteté-
ben csupán e sorok utalnak igen szerényen 
ar  ra, hogy néhány vállalkozó társával ô honosí-
totta meg a kor modern nagyvárosi közlekedé-
si eszközét, a lóvasutat, és az elsô nagyszabású 
városi közlekedési részvénytársulat alapítá sá-
ban is aktív szerepet vállalt. Emellett anyagi 
ráfordításával született meg és mûködött több 
mint két évtizeden át Újpest és Rákospalota 
helyi lóvonata. 

Károlyi gróf vezetésével 1863 ôszén 
egy néhány fôs vállalkozói csoport elhatározta, 
hogy az elsôként New Yorkban megjelenô 
(1832), majd Párizsban (1854), Birkenheadban 
(1859), Londonban (1860) és Koppenhágában 
(1863) is feltûnô lóvasút Pest és Újpest közöt-
ti vonalát megépítsék. Céljuk a jó közlekedés 
által a kereskedelmi fejlôdés biztosítása, illetve 
a vonal mentén fekvô városi telkek értékének 
eme lése, befektetések elômozdítása volt. A 
szük  séges elômunkálatokhoz helytartótanácsi 
hozzájárulást szereztek 1864-ben, majd azok 
elvégzését követôen részvényeket bocsátottak 
ki. Végleges építési engedélyt kértek a pest-
új  pestin kívül minden Pest város területén lé -
tesítendô vonalra is. A beruházás engedélyezé-
si tárgyalása 1864 novemberében zajlott le. 
1865. április 22-én a Helytartótanács az épí-
téshez kiadta engedélyokmányát, majd május 
22-én az engedélyesek részvénytársaságot ala-
pítottak Pesti Közúti Vaspálya Társaság 
(PKVT) néven, melynek elsô elnöke gróf Ká -
rolyi Sándor lett. A cég tényleges vezetése 

azon ban Jellinek Mór közgazdász-nagykeres-
kedô, kereskedelmi igazgató kezében össz-
pontosult. 

Októberben, többszöri tárgyalások 
után megkezdôdött az építkezés. A vasúti pá -
lya 1435 mm-es normál nyomtávolsággal, 
egy  vágányos, kitérôs rendszerû kivitelben ké -
szült. Beszerezték a szükséges jármûveket is, 
nyolc darab emeletes és négy egyszintes kocsi-
val kívánták a forgalmat megindítani. A Széna 
(ma: Kálvin) téri végállomástól a mai Múzeum 
és Károly körúton, a mai Bajcsy Zsilinszky 
úton és a Váci úton vezetett a mai újpesti vas-
úti híd melletti végállomásáig. Utóbbi végpon-
ton a társaság kibérelte, majd megvásárolta 
Wag ner János építész házát a forgalmi sze-
mély  zet helyiségei, valamint váróterem ré -
szére. (Ez az „indóház” ma is áll a Váci út 201. 
szám alatt.) Mellette építették fel az istállókat 
és a kocsiszínt. A PKVT kezdetben a lovakat 
csak bérelte, késôbb tértek át saját vonóerô 
alkalmazására.

A majdani fôváros, Budapest elsô köz-
úti vasútjának megnyitó ünnepségét 1866. jú -
lius 30-án tartották, a menetrendszerinti for-
galom augusztus 1-jén indult. Utasai hamar 
meg  kedvelték az új közlekedési eszközt, a ko -
csik nagy forgalmat bonyolítottak le, már az 
el  sô hónapban mintegy 57 ezren utaztak raj-
tuk. Az 1870-es évek elején Pest belvárosában 
a pályát kettôsvágányúra építették át, külsô 
szakaszán pedig a kitérôk hosszát növelték. 

A PKVT mûködése – köszönhetôen a 
nagy utasszámnak – igen jövedelmezônek bi -
zo nyult, jelentôs bevétele lehetôvé tette a há -
lózat fejlesztését. Új vonalak épültek, így a 
mai Rákóczi úton, a Rottenbiller és Damjanich 
utcákon át a Városligetbe 1868. május 9-étôl, 
a mai Józsefvárosi pályaudvarhoz 1868. július 
1-jétôl járt a lóvasút. Utóbbi folytatásaként a 
mai Fiumei és Kôbányai úton át 1868. szep-
tember 26-ától lehetett Kôbányáig lóvonaton 
eljutni, 1869. január 30-án pedig a mai Kálvin 
tér–Üllôi út–Orczy út–Orczy tér irányában 
született összeköttetés. 1870-ben két szárny-

KRIZSÁN SÁNDOR

Gróf Károlyi Sándor lóvasútjai
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vonallal egészítették ki a hálózatot: április 
7-én a mai Vámház körúton, 22-én pedig a 
mai Szent István körúton indult forgalom. 
Kocsiszínt és istállókat a Damjanich utcában, 
Kôbányán és az Üllôi úton is emeltek. 1873-
ban a társaság 23,5 km hosszú vonalhálózatán 
mintegy 38,5 km-nyi vágány feküdt, s 168 sze-
mély- és 26 teherkocsi, illetve 550 ló tartozott 
állományába.  

Károlyi Sándor a PKVT elnöki tisztsé-
gérôl 1874 márciusában összeférhetetlenségre 
hivatkozva lemondott, ugyanis szintén elnöki 
posztot töltött be a hasonló profilú Újpest–
Rá  kospalotai Lóvonatú Vaspálya Társaság 
(URLVT) élén. 

Újpest keleti irányú terjeszkedése és 
Rá  kospalota lakóinak sûrûbb és olcsóbb utazás 
iránti igénye, valamint az egyre gyarapodó ipa-
ri üzemek áruszállítási módjának javítása moz-
dította elô a két helység közötti lóvasút létrejöt-
tét. 1868 márciusában Lukácsy Sándor rákos-
palotai nyaralótulajdonos kapott engedélyt a 
lé  tesítmény elômunkálataira, ám e jo  gát anyagi 
okok miatt egy nyolctagú vállal ko zói csoportra 
ruházta át. E konzorcium vehette kézhez az 
1869. július 4-én kiadott miniszteri engedély-
okiratot. Azonban a vasút ügye nem haladt 
elô  re, s ôk e koncessziót 1870. július 9-én to -
vábbadták a lóvasútügyeken már jártas gróf 
Károlyi Sándornak, aki szeptemberben terjesz-
tette a minisztériumhoz a leendô ló  vo nat általa 
készíttetett terveit és a pálya leírását.

Károlyi gróf, mint a leendô újpest-
rákospalotai lóvasút engedélyese, építési szer-
zôdést kötött (az ekkor még szintén az ô el -
nöksége alatt mûködô) PKVT-vel, majd rész-
vénytársaság alapítását készítette elô. 1871. 
augusztus 28-án létrejött az URLVT, mely-
nek szintén ô lett elnöke. Ezután megindult az 
új lóvasút építése, mely a pesti vonal újpesti 
végpontjától a mai Váci út–Árpád út–István 
út–Görgey Artúr utca–Szilágyi utca–Rákos -
palota, Pozsony utca útvonalon vezetett 
keresztül. Forgalma 1872. május 1-jén indult, 
bár hivatalos mûtanrendôri bejárására csak 
utóbb, május 13-án került sor. A pálya 1435 
mm-es nyomtávval, egyvágányos, kitérôs 
rend  szerrel készült. A társaság utólag meg vá-
sárolta a rákospalotai Reményi-féle telket (a 
mai Kertköz utcában), ahol forgalmi telepet 
hoztak létre. Az elsô idôben 10 személy- és 23 

teherkocsi közlekedett az URLVT 4 km 
hosszú vonalán. 

A vasút forgalma nem váltotta be a 
hoz    zá fûzött reményeket, üzeme veszteséges 
volt. Ezért a társaság 1876. október 1-jei 
rendkívüli közgyûlésén résztvevôk elhatároz-
ták a vállalat felszámolását. Gróf Károlyi Sán-
dor ezután megvásárolta az újpest–rákospalo-
tai lóvasutat (1877), rendezte adósságait és 
hozzálátott fejlesztéséhez. 

A forgalom sûrítését 1877 és 1880 kö -
zött újabb kitérôk beépítésével célozta meg. 
1878-ban készült el Palota (ma Rákospalota-
Újpest) vasútállomáshoz vezetô iparvágány, 
kapcsolódva az Osztrák Államvasút Társaság 
vonalával, valamint több ipari üzemben ló -
vasúti áruszállítás indult. Iparvágányt fektettek 
a rákospalotai Olajipari Társaság Rt. olajgyár-
ba (1870-es évek elsô fele), Stern Ignác újpes-
ti szeszgyárába (1878), a Pollack és Fiai Gyufa-
gyárba (talán 1880-as évek eleje), valamint az 
1882-ben alakult szövôgyárba, a késôbbi Ma -
gyar Pamutipar Rt. telepére. Kibôvült a for-
galmi telep és új jármûveket is beszereztek, 
hét új egyfogatú személykocsival és több te -
her  jármûvel, valamint lóval gyarapodott az 
állomány.

Azonban úgy a pálya, mint a jármûvek 
idô vel egyre jobban elhasználódtak, felújítá-
sukra nagy szükség lett volna. A fejlesztések 
sú     lyos gátjává vált, hogy az üzem anyagi ki       adá-
 sai jó részben meghaladták bevételei mér té  két. 
Károlyi gróf tudta, hogy vasútját a je  len    legi 
állapotban nem le  het tovább mûködtetni, ám 
a forgalmat már csak a községek lakóinak 
érdekében is fenntartotta. Úgy dön tött, ismé-
telten részvénytársaságot alapít. Ezt végül már 
nem ô szervezte, 1893 végén sike rült a vasút 
eladásáról megegyezni az idôközben a budai 
lóvasúti céggel egyesült Pesti – az 1878-ban 
történt egyesülést követôen Buda pes  ti – Közúti 
Vaspálya Társaság vezetôivel. 1894. február 
elején Országh Sándor városren  dezési szak -
ember, mint BKVT igazgatósági tag és Jellinek 
Henrik (Jellinek Mór fia) BK  VT vezérigazgató 
vásárolta meg, ôk pedig áprilisban megalakí-
tották a Budapestvidéki Köz      úti Vasút Rt.-t. 
Ebben viszont a sok más köz  életi elfoglaltság-
gal rendelkezô gróf már nem vállalt szerepet, 
1894 elején végleg felhagyott lóvasút-pat -
ronáló tevékenységével.  
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A hajdani újpesti Dobó utca 
ma már szinte csak emlék. 
Házait lebontották, területén 
tízemeletes betonkolosszusok 
merednek az ég felé. Csak a 

Szilágyi út felôli végébôl megmaradt néhány 
tíz méteres szakasz. Az utcatöredék északi 
oldalán omladozó pár épület ragadt itt 
mementóként a régi újpesti világból. Réges-
rég nem áll már a négyes számú ház sem, 
melyet pedig méltán nevezhetünk az egykori 
utca legfontosabb ingatlanának. Száztizen-
nyolc évvel ezelôtt, az akkori tulajdonos 
Krisztics Vilmos asztalosmester és neje, Csá-
nyi Magdolna a ház eladásáról döntöttek. Ha -
marosan vevô is jelentkezett, s az épület in -
nen tôl fogva érintôlegesen a magyar iro-
dalomtörténet részévé vált. 

1893-ban járunk tehát, március 22-én. 
A neves budapesti királyi közjegyzô, Gászner 
Béla irodájában az újpesti Krisztics házaspár 
mint eladó, Lónyay Etelka pedig mint leendô 
tulajdonos jelent meg, hogy a Dobó utcai 
ingatlanra az örökeladási szerzôdést meg-
kösse. A vételárat háromezer forintban állapí-
tották meg, s megegyeztek abban is, hogy az 

épület május elsején kerül majd az Andrássy 
úti villáját elhagyó 69 éves Lónyay úrnô bir-
tokába.

S hogy miért aggattuk fentebb a házra 
e meglehetôsen fennkölt jelzôt? Lónyay Etel-
ka úgy él az irodalmi köztudatban, mint a 
nagy magyar költô, Madách Imre egyik ifjú-
kori szerelme és elsô múzsája. A két fiatal 
1839-ben, Madách pesti tanulóévei alatt is -
merkedett meg egymással. Az ekkor 16 éves 
Etelka (1824. március 3-án született Nagy-
lónyán) szüleivel és fiútestvéreivel Pest bel-
városában, az egyetemi templom és a Károlyi-
palotával szemben álló sarokház elsô emeletén 
lakott. Az itt rendezett társas összejövetelekre 
gyakran volt meghívott vendég az ifjú, 17 éves 
Madách is, aki Etelka egyik bátyjával, a késôb-
bi magyar miniszterelnökkel, Lónyay Meny-
hérttel ápolt szoros baráti kapcsolatot. A 
látogatások során Madách szíve gyorsan sze-
relemre gyúlt a ház törékeny hajadona iránt, s 
mivel érzelmei viszonzatlanok maradtak, bá -
nata költeményeiben jutott kifejezésre. 1840 
nyarán látott napvilágot elsô (és egyetlen) 
verseskötete Lant-virágok címmel, melynek 
számos verse Etelkához (akit költeményeiben 

LÔRINCZ RÓBERT

Madách Imre múzsája Újpesten
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csak Adeline-nek nevez) fûzôdô szerelmérôl 
szól. A kis példányszámban nyomtatott mû
ma az egyik legnagyobb könyvritkaságnak 
számít, jelenleg négy példánya ismert.

Ám a vonzalom amilyen gyorsan és 
szenvedélyesen jött (a költô fejében még az 
ön  gyilkosság gondolata is megfordult), oly 
hirtelen le is lohadt. Ugyan az Etelka-versek 
közé számítanak még az 1840 ôszén írt A 
hûtlen, Kertben Etelkéhez és Utóhang 
Etelkéhez címû költemények is, ám Madách 
már korábban megszakítva pesti tanulmá  -
nyait vidékre utazott, s még ebben az évben 
romantikus bánattal lemondott Etelka iránti 
szerelmérôl. A szerelem kiteljesedésének el -
maradása több okra is visszavezethetô. Eb  -
ben – Madách Imre és Etelka fiatal kora mel-
lett – leginkább valláskülönbségük játszhatott 
szerepet. A református családból származó 
Etelka joggal feltételezhette, hogy apja, 
Lónyay János, aki korának egyik legbefolyá-
sosabb férfia, titkos tanácsos és a gödöllôi 
uradalom adminisztrátora volt, a katolikus 
Madáchcsal való kapcsolatát – az ekkor nagy 
viharokat kiváltó vegyes házasságok miatt – 
már csak vallási meggondolásból sem engedé-
lyezné. Ugyanez igaz lehetett a másik család-
nál is, különösen Madách Imre vasszigoráról 
ismert édesanyja, Majthényi Anna esetében.

Nem tudunk róla, hogy 1840 nyara 
után Madách valaha is találkozott volna ifjú-
kori szerelmével. Etelka 1844. augusztus 6-án 
szülôfalujában, Nagylónyán férjhez ment 
Szirmay Ödön országgyûlési képviselôhöz, de 
házassága a családi hagyomány szerint bol-
dogtalan volt. Több forrás is említi, hogy 
legalább két gyermekük született, de kutatá-
saim ezt nem erôsítik meg. (A Szirmay-család-
fa szerint Szirmay Ödönnek csak egyetlen 
gyermeke született, harmadik feleségétôl, 
Máriássy Máriától. A források által említett, 

Nagylónyán anyakönyvezett Albert és Flóra, 
Etelka bátyjának, Albertnek gyermekei le -
hettek.) Szirmay Ödön és Etelka rövid idô 
után már külön éltek, utóbbi férje nevét so -
hasem használta. Mint szinte egész élete során, 
újra anyjával, Lónyay Florentinával élt egy 
háztartásban, egészen annak 1885-ben be -
következett haláláig. Etelka, akit a visszaem-
lékezôk a nôi gyöngédség és jóság valódi min-
taképének neveztek, s akit egykori nevelôje, 
Sasku Károly író még a latin nyelvre is meg-
tanított, szenvedéllyel festett, zenélt, elbeszé-
léseket írt, s mindemellett jótékonysági egye-
sületek munkáját segítette. A Jókai Mór uno-
kahúga, Jókay Jolán vezette Nagypénteki 
Református Társaság hölgyválasztmánya, 
amely a legszegényebb gyermekek gyámolí-
tásával foglalkozott, örökös tiszteletbeli 
elnöknônek is megválasztotta. 1891-ben le -
fordította és négy kötetben közreadta ra -
jongásig szeretett anyjának német nyelvû 
naplóit, írásait. Két évvel késôbb, 1893-ban, 
talán súlyosbodó anyagi nehézségei miatt úgy 
döntött, hogy Újpestre költözik.
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A Dobó utcában található kis ház és 
kert azonban nem sokáig lett otthona. „Újpesti 
magányában”, ahogy itteni éveit önmaga jel-
lemezte, csak hûséges szolgálója, a hosszú 
évek során anyját és ôt is lelkiismeretesen 
gondozó özvegy Sarudy Lászlóné osztozott. A 
családtagok közül egyedül unokahúga, Lónyay 
Ilona tartotta vele a kapcsolatot, s a teljes 
anyagi összeomlástól is csak Ilona férjének, 
báró Kaas Ivor országgyûlési képviselônek 
folyamatos pénzügyi támogatása mentette 
meg. Egészségi állapota napról-napra rom-
lott, állandóan betegeskedett. A közelgô vé  -
get érezve többször is végrendelkezett. A 
levéltárban fennmaradt iratok tanúsítják, min-
dent körültekintôen átgondolt, halála esetére 
pontos forgatókönyvet írt. A Dobó utcai ház-
ban felállított ravatalt „környezzék illatozó 
virágok” – kérte, s „ugyanazon fehér posz-
tóval legyen bevonva, mely boldogult édes-
anyám ravatalát födte”. Úgy rendelkezett, 
hogy az ablaktáblákat tárják szélesre, had 
öntse el a szobát a világosság, a napfény. 
Mády Lajost, Újpest református lelkészét 
kérte föl „a pompa sötét jelvényeit és szertar-
tásait” nélkülözô beszentelés megtartására, 
melyre néhány ismerôs család (köztük a Mády 
család, kikkel különösen jó kapcsolatot ápolt) 
kapott csak meghívót. Temetési költségeire 
400 forintot tett félre, s végsô nyughelyéül a 
nagylónyai családi kriptát jelölte meg. A Do -
bó utcai házat és kertet Sarudy Lászlónéra 
hagyta azzal a kitétellel, hogy szolgálójának 
halála után az ingatlant és a benne található 

ingóságokat adják el, s a befolyó összeget báró 
Kaas Ivor három gyermeke között egyenlô 
részben osszák szét. Legyengült szervezete 
rövidesen felmondta a szolgálatot, itt Újpesten 
érte a halál 1896. augusztus 11-én, 73 éves 
korában. A végrendeletben foglaltaknak meg-
felelôen az újpesti beszentelést követôen 
koporsóját Nagylónyán, a családi kriptába 
helyezték. 

Egy kis kitérô erejéig kanyarodjunk 
vissza Lónyay Etelka és Madách Imre egykori 
kapcsolatához. Hogy az újpesti vonatkozásból 
a másik fél se maradjon ki, érdemes megem-
lítenünk azt az eddig kevésbé ismert tényt, 
hogy Madách Imre családja Káposztásmegyer-
puszta egyik birtok-örökösének számított. 
1836-ban a Károlyiak 48.000 pengô forintot 
fizettek ki az egykori tulajdonos Újfalussy
család leszármazottainak (köztük Madách 
Imrééknek), hogy minden birtok-jogukról le -
mondjanak Fót, Palota, Sikátor és Ká  posz-
tásmegyer vonatkozásában. A Madách família 
Imre ükapja, Madách László révén került be 
az Újfalussy családba, aki 1717-ben vette fele-
ségül Újfalussy Zsuzsannát. Egy késôbbi, az 
1850-es években folyó per során, melyet egy 
másik ági Újfalussy leszármazott indított a 
Káposztásmegyerért kifizetett pénzbôl való 
jogosultságáért, Madách Imre testvérével és 
anyjával együtt járt el az ügyben.

De térjünk vissza Lónyay Etelkához. 
Nyilván jó néhány festmény és talán fénykép 
is készülhetett róla életében, mára azonban 
rokonai sem tudnak egy hiteles képet felmu-
tatni róla. Kutatásim során egyetlen fest mény 
feljegyzésére akadtam, Györgyi (Giergl) 
Alajos, számtalan arisztokrata-portré készí-
tôje, 1857-ben festette meg Lónyay Etelka 
arcképét. (A 65.5x53 cm, olaj, vászon kép az 
1960-as években elhunyt Boemelburg Kon  -
rád báró tulajdonaként szerepelt, jelenlegi 
sorsa ismeretlen.) Etelkának a századforduló 
híres írónôje, a gróf Vay Sándor néven pub-
likáló Vay Sarolta állított emléket egyik 
írásában, amelyben elbeszélte, hogy a szabad-
ságharc bukása után miként segítette bátyja, a 
késôbbi pénzügyminiszter, majd miniszter-
elnök Menyhért menekülését. 

Lónyay Etelka Újpesten töltött utolsó 
néhány éve tovább árnyalja településünk már 
eddig is gazdag irodalmi múltját.  Lónyay Etelka saját kézzel írt végrendeletésnek részletei
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Kézirat szabadkômûveseknek
„Boldogan konstatálja [megál-
lapítja] a jelentés, hogy a pro-
fánéletben nin csen keletünkön 
egyetlenegy számbavehetô hu -
manitárius, kulturális vagy tár-

sadalmi mozgalom, melynél testvéreink leg-
nagyobb része, szinte a testvérek mindannyian 
nem nyújthatnak segédkezet – s alig adja át 
SCH. R. a fômesteri kalapácsot 1901. február 
8-án im  már negyedszer, egyhangú lelkesedés-
sel meg választott Kis testvérnek, mikor bor -
zasztó csapás éri a páholyt. Sch R. a lelépô 
fômester, ki a profánéletben is elôkelô pozíciót  
foglal el és úgy Újpesten, mint Budapesten, 
minden körben a legnagyobb tiszteletnek és 
szeretetnek volt részese, erkölcsileg letört. 
Lett volna ugyan alkalma az igazságszolgálta-
tás sújtó ke  ze elôl menekülni, de ô, amint ezt 
ki is je  lentette, belátva bûnét, bûnhôdni akart. 
»A szerencsétlen testvér szabadkômûves vol-
tát mindenki tudta s így a páholynak kifelé 
való intenzív mûködésérôl, különösen alkal-
mas profánoknak befogadásáról le kellett 
mondania.« (Boldog K. 1900. évi jelentésé-
bôl.) Vi  gaszt csak a testvérpáholyok ôszinte 
rész vé té bôl meríthetett a páholy, kik az igaz 
szabadkômûves érzésnek adták tanújelét, mi -
kor bíztató, bátorító szeretettel siettek a 
Világosság segítségére, s a csüggedt testvérek 
szívébe új erôt öntöttek, mikor testületi meg-
jelenésükkel adták tanújelét annak, hogy az 
igaz barátját a bajban ismeri meg az ember. Az 
Eötvös pá  holy testületileg, Dr. Feleky Hugó 
fômesteré vel és mindkét h. nagymesterével, a 
Comenius páholy Dr. Bihari Mór fômesterrel 
élén, a Demokrátia páholy Gelléri Mór veze-
tésével jött ki a mélyen sújtott testvérekhez. 
Jóságos szívük melegével enyhítgették a szé-
gyen borzongását.

A nagy csapás után csak lassan tér ma -
gához a páholy. A testvéri lánc megritkul, a 
testvérek mûködése a szentély falain kívül, a 
profán életben a lehetô legkisebb körbe szo-
rul, de az igaz szabadkômûves szeretet csak 

an   nál jobban megnyilatkozik bennük. Elsô 
dolguk, hogy a szerencsétlen, megtévelyedett 
testvér támasz nélkül maradt családján se  gí-
tenek, s állandó támogatásukkal megvédik a 
fenyegetô nyomortól.

Különben is vigasztalást keresnek a 
múlt talán túlságos hangos és hívságos szerep-
lése helyett a csendes, névtelen jótékonyság-
ban. Soha humanitárius célra annyit nem 
költött a páholy, mint ezen szomorú pár esz-
tendôben. A népkonyha, kenyér- és levesosztó 
intézet, melegedô szoba, de különösen ez 
éhezô iskolás gyermekek ellátása foglalkoz-
tatja 1901–902-ben a páholyt, amely nem 
elégedett meg a theoria [elmélet] és sentimen-
talizmus [érzelgôsség] olcsó dicsôségével, 
hanem segített megala pí tani a gr. Teleky test-
vér által kezdeményezett Gyermekotthon, itt 
Újpesten pedig, midôn mindenféle nyilvános 
gyûlés meddô vitatkozással telt el, vagy azt 
hitte, hogy díszes meghívók, hatalmas plaká-
tok terjesztésével már elvégezte dolgát, a test-
vérek bizony nem restellték végigházalni az 
egész várost, s nem nyugodtak addig, míg 100 
iskolás gyereknek nem biztosítottak jószívû 
családok asztalánál egy-egy helyet. A követke-
zô években is ezrek re megy az összeg, melyet 
egyes testvérek szegény gyermekek ellátására 
és ruházására áldoznak.

Lassan-lassan begyógyul a fájó seb; a 
kivált testvérek helyét újak foglalják el, s mi -
kor Kis Sándor tv az 1903. év elején Benko  -
vits Imrének adja át a kalapácsot, a béke, 
egyet  értés és összetartás már teljesen helyre-
állt, ismét céltudatosan folyik a munka, úgy, 
hogy a 15 éves évforduló szónoka, V. L. test-
vér büszkén mondhatja, hogy »a néhány lelkes 
testvér lerakta köveket nem lazították meg az 
idô viszontagságai, nem támadt rés a falakon, 
mert a szeretet és összetartás egybekötô vako-
lata elég erôvel tartották azokat össze, dacol-
hattak a 15 év alatt dúlt, kelleténél több vi -
harokkal, sôt biztos alapot szolgáltattak arra 
is, hogy évrôl évre egy-egy új sor téglát rakva 
a régiek fölé, kedves reményekkel emeljük 

Beszámoló az újpesti Világosság páholy 
mûködésérôl, 3. rész
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feljebb a királyi mûvészet csarnokának falait, 
építsük tovább a szeretet templomát« […]

Azok közül, kik a páholy bölcsôjénél 
ál  lottak, mindössze csak 3-an voltak jelen: 
Hollós Jakab testvér, ki 15 év elôtt a Nagy-
páholy megbízásából az elôkészítô mesteri 
tiszt séget viselte, Hollander Mór tiszte letbeli 
tag és Dr. Kis Sándor, mint az alapí  tók 
egyedüli képviselôje, kit ez alkalommal vá -
lasztottak meg szeretetük és hálájuk jeléül a 
testvérek a Világosság páholy örökös tisztelet-
beli fômesterévé.

Különös játéka a sorsnak, hogy ugyan-
ezen évben halt meg a páholy elsô tisztelet -
beli fômestere és tulajdonképpeni megalapí-
tója, Lichtenstein F. Lajos, ki míg csak egész-
ségi állapota engedte, buzgón vett részt a 
Világosság páholy minden munkáján.

»A jó ember, a hû testvér, október 
29-én hunyta le örök alvásra szemeit. Nála 
voltam szunnyadó életének utolsó óráiban, 
mikor már közelgô végét érezte. 

Beszélni alig tudott, s így erôtlen kezeit 
ajkához emelte, csókkal jelezte búcsúját az ô 
szeretett Világosság páholyának testvéreitôl.« 
(Boldog Kálmán 1903. évi jelentésébôl).

Mintha csak Jókai valamelyik regé nyé-
nek hôse öltött volna testet Lischtenstein F. 
Lajosban, olyan rendkívüli, szinte fantasz tikus 
az életének sora. Engedjétek meg, hogy e 
helyt is felelevenítsük emlékezetét s elé tek 

állítsam ôt azon emlékbeszéd alapján, melyet 
Kis Sándor tb. Fômesterünk tartott róla ha -
lá la után 5 esztendôvel, a Világosság-páholy 
20 éves fennállásának emlékünnepén!

»Lichtenstein F. Lajos 1829.[-ben] 
született. A szabadságharc kitörésekor a buda-
pesti tûzérhadapród-iskola növendéke volt.
Ô is a szabadság védelmére sietett s ügyessé-
génél fogva csakhamar Kossuth Lajos hivata-
los futárjává nevezte ki. E minôségben nagyon 
sok veszedelmes küldetésben volt része, me -
lyet páratlan furfanggal és szerencsével vég-
zett. Egyszer azonban majdnem megjárta. 
Kos  suth Görgeyhez küldte azzal a paranccsal, 
hogy rögtön egyesüljön Dembinszkyvel […] 
Egy szénás szekér fenekén tette meg étlen-
szomjan az utat. Ellenséges katonák feltartóz-
tatták a szekeret s szuronyaikkal keresztül-
kasul szurkálták a szénát, de benne csodálatos 
módon semmi kárt nem tettek. Ilyen és hason-
ló viszontagságok között megérkezvén a gö -
döllôi táborba, azonnal Görgey elé vezet teti 
magát, átadja az írásbeli parancsot, de aztán – 
a megbízáson kívül – oda áll a vezér elé és 
lelkes páthosszal próbál a hadvezérnek lelkére 
beszélni, hogy azonnal engedel mes kedjék a 
kormánynak. Görgey egy darabig csak ámulva 
hallgatja, majd szörnyû haragra lobban, hogy 
itt e fiatal suhanc ôt leckéztetni meri, egyszer-
re csak, mikor a futár csak nem tudja abba-
hagyni a szónoklást, dühösen oda kiált Bayer 
ezredesnek: ,Lôjétek fôbe!’ Csak Bayer ember-
szeretete mentette meg a biztos haláltól.

A szabadságharc leverése után ter-
mészetesen neki is menekülnie kellett. Párat-
lan vakmerôséggel egy Bécsbe induló hajóra 
száll. Útlevele nincs s így biztos, hogy kikö-
tésnél letartóztatják. Ekkor zseniális furfang-
gal vágja ki magát. Beszédbe elegyedik egy 
osztrák generálissal, pompásan mulattatja s 
közvetlenül a kiszállás elôtt olyan érdekes
diskurzusba bocsátkozik vele, hogy a generá   -
lis nem tudja abbahagyni, hanem kiszállás 
közben, nehogy a tolongásban elválasszák 
ôket egy mástól, karon fogja s élénk beszél-
getésben így lépnek a hajóhídra. A generális 
barátjáról senkinek, még csak esze ágában 
sincs útlevelet kérni s Lichtenstein megme-
nekül. Bécsbôl Poroszországba szökik, itt 
újságokba írogat olyan cikkeket, hogy az oszt-
rák polícia harag ját vonja magára; sietve kell 
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innen menekülnie. Keserves nélkülözések 
után Londonba kerül, itt csakhamar virágzó 
nagykereskedése van. De a honvágy a 60-as 
években csak hazahajtja ôt s itt Deák Ferenc 
kívánságára, gr. And  rássy Gyula támogatá -
sával megalapítja a legelsô magyar kônyo-
matos lapot, mely  nek hasábjain a legkiválóbb 
államférfiak és publicisták közremûködésével 
sikerrel verte vissza a haldokló önkény-
uralomnak Magyarország ellen, a külföldi saj-
tóban szórt rágalmait. A 70-es évek derekán 
magasan ragyogott szerencsecsillaga. Igazi 
nagyúri életet élt, mely  rôl még ma is legendák 
szállnak szájról szájra.

Megbecsülhetetlen szolgálatot 
tett a ma  gyar vidéki sajtónak, 
amennyiben ô volt az, ki a saj-
tót évek nehéz munkájával ha -
talma tudatára a szó valódi 

ér tel  mében felrázta és az e hatalomban rejlô 
propagatív [meggyôzô] erôrôl az intézô kö -
röket sok fáradtság árán meggyôzte.

Pártolta a mûvészeteket és nem egy ma 
is élô mûvész vagy író neki köszönheti hír-
nevét. Barátságot tartott fenn jóformán min-
den nagy mûvészünkkel, Liszt Ferencen és 
Munkácsy Mihályon kezdve. A zenét maga is 
mûvelte, pompásan hegedült és több zene-
szerzeményét ma is játsszák. Nagy híre volt 
annak idején hegedûgyûjteményének, mely 10 
darab cremonaiból állott s melyet 40 ezer fo -
rintra becsültek.

Pápay Istvánnak, a kir. kabinetiroda 
néhai fônökének kedves embere volt, s ennek 
révén fontos esemény elôkészítésében köz-
vetve vagy közvetlenül részt vett.

Hogy mikor és hol vették fel a szövet-
ségbe, azt nem tudni. A nagypáholy adatai 
szerint 1868. december 30-án az ,Egység a 
hazában’ páholyban már mint mester lett 
befogadva, melynek elutasítása után a Szt. 
István páholyhoz csatlakozott, melynek 
fô mestere is volt és különösen vidéki páho  -
lyok alapítása alkalmával való közremûködés-
sel és anyagi támogatással szerzett nagy érde-
meket.

Érdemei elismerése gyanánt belekerült 
a régi Jánosrendû Nagypáholy fôtisztikarába 
és elsô felügyelôje, majd helyettes nagymes-
tere volt e páholynak. Utolsó nagyobb szabású 
szabadkômûves cselekedete volt a Világosság 

páholynak megalapítása. (Gelléri: A magyar 
szabadkômûvesség története.)

Azon rendkívüli egyénekhez tartozott, 
kiknek személyi varázsa alól senki sem von-
hatta ki magát. Imponáló megjelenésével a 
férfiúi szépség prototípusát képviselte, emel-
lett pedig minden szép és nemes iránt oly 
fogékony kedélye volt 70 éves korában,
mintha 18 éves lett volna. Finom tapintata, 
gyöngédsége, kifogyhatatlan svádája, francia 
szellemessége, polyhistorikus tudása, világ-
látott sága, életkedve és humora megkedvel-
tette minden körben, ahol megjelent. A régi 
romantikus világ minden idealizmusát és 
ragyogó szellemét összes erényeivel és hibái-
val egyesítette önmagában a mi Lajos bácsink, 
ki szeretetében igazán magához ölelte az egész 
világot és szeretetében erre a világra pazarolta 
mindazokat a szellemi és anyagi kincseket, 
melyekkel ôt a természet és a jó sors megál-
dotta. Ez a grand seigneur, ez a modern Lear 
király gondolt mindenkire, csak magára nem, 
ki fénykorában mesés vagyon felett rendel ke-
zett és fejedelmi háztartást vitt, 74 éves 
korában pedig teljes szegénységben halt meg 
[…]«

A páholy új fômestere, Benkovits Imre 
fômesteri megnyitóján különösen azt hangsú-
lyozza, hogy a páholy törekvéseinek megvaló-
sítható célok felé kell törekednie, helyettese 
dr. Wolfner Jakab szintén a gyakorlati irány 
szószólója és így csak természetes, hogy a test-
vérek kitartó áldozatkészségének most már 
kézzelfogható eredménye is jelentkezik. 1902. 
január 3-án nyílt meg a józan emberek 
pihenôje, melynek létesítésén már, mint he -
lyettes fômester annyit dolgozott Benkovits 
Imre, mely Feinsilber Róbertnek a Pécsi 
Naplóban ,Nyomor, halál és társaik’ címen 
megjelent cikkének hatása alatt keletkezett, 
hogy harcra keljen az alkoholizmus s az azt 
nyomon követô züllés és pusztulás ellen. Hogy 
ez intézmény milyen tevékenységet fejtett ki, 
arra nézve elég felemlítenünk, hogy az 1904. 
évben 2164, az 1905-ben 2500 személynek 
nyújtott éjjeli szállást, kenyeret, teát. Egyéb 
gyakorlati alkotások is sorra kerülnek. Fadgyas 
Gyula és Elek Pál tt buzgóságából megalakul 
a párbajellenes szövetség helyi csoportja.”

            Folytatjuk…
(Közreadja: Kadlecovits Géza)
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A felmenôkrôl keveset tu          dunk, 
de az bizonyos, hogy Lipót 
édesapja, Aschner Ár     min (akit 
néhány helyen Hermanként 
szerepel), 1834-ben a Pozsony 

megyei Kátlón született. Felesége, Wert    -
heimer Emma (Emmanuela) 1838-ban látta 
meg a napvilágot, és 1933-ban Budapesten 
hunyt el.

A különbözô források alapján kilenc 
gyermekük született, de a kutatások során 
csak hét testvérrôl került elô születési adat. 
Eszerint Aschner Samu volt az elsô a sorban, 
aki 1870-ben született, majd 1872. január 
27-én Lipót következett. A harmadik Szidónia 
(Cecília) volt 1875-ben. Negyedikként szü-
letett Márkus 1880-ban, majd Jakab 1882-
ben, Lujza (Louisa) 1885-ben. A sorban
a hetedik az 1887-ben született Manó
(György) volt.

Bár anyakönyvi adatokkal nem ren-
delkezünk, de tudjuk, hogy Ashnernek volt 
egy János és egy Dávid nevû öccse is. Dávid 
nevét – Manóéval együtt – ott találjuk a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1915-
ben kiadott tagnévsorában. (Aschner Lipót 
neve 1913-tól már a választmány tagjai között 
szerepel.) Mindhárman újpesti lakosok, a 
közlemény szerint Aschner Dávid „mûszaki 
hivatalnok”; lakcíme: Illek Vince utca 10., 
Manó „mûszaki tisztviselô”, lakcíme: Illek 
Vince utca 6., Lipót pedig „gyárigazgató”, 
címe: „Újpest, IV.” – ez a jelzés a gyárterü    -
letet jelöli. 

Negyedszázaddal késôbb – a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület 1939. február 1-i 
tagnévsorában – ugyancsak mind a hárman 
szerepelnek. Aschner Dávid immár mûszaki 
igazgatóként (lakcíme változatlan). Elôbb az 
Egyesült Izzó belföldi értékesítését irányí-
totta, majd 1921-tôl, amikor az Egyesült Iz          -
zó megvásárolta a Tokodi Üveggyárat, annak 
igazgatója lett. Pályájáról nem maradt fenn 

adat, csak azt tudjuk, hogy 1944-ben Ausch    -
witzban halt meg.

Fivérét, Manót – aki idô közben 
György     re változtatta utónevét – a tagnévsor-
ban elektrotechnikai nagykereskedôként re -
giszt     rálták, aki „gyengeáramú elektromos 
sze     relési anyagok, háztartási üvegáruk és 
rádiókészülékek” értékesítôjeként Buda    -
pesten, a VI. kerületi Podmaniczky u. 21. 
szám alatt rendezte be üzletét és raktárát.

A fennmaradt adatok szerint Aschner 
János mûegyetemi diákévei alatt a MAFC-
ban futballozott, és 1903-ban a vendégek 
csapatában játszott a népszigeti UTE-stadi          -
on avatómérkôzésén. Az 1930-as évtizedben 
az UTE atlétikai szakosztályának elnökeként 
tevékenykedett.

Aschner Jakab – Lipót legidôsebb 
öccse – ugyancsak elkerült szülôfalujából és 
továbbtanult. Az okleveles mérnök, építô    -
mester és építési vállalkozó a belvárosi 
Kossuth Lajos téren nyitott mérnöki irodát. 
1939-ben Lipót megbízásából részt vett az 
ajkai timföldgyár létesítését megelôzô ki    -
sajátításában. A sportkönyvek szerint az
1920-as években Aschner Jakab az UTE
színeiben futballozott, a Magyar Futball  -
bírák testületének tagjaként hivatásos játék-
vezetô lett, sôt, 1930-tól két éven keresztül az 
UTE jégsport szakosztályát is vezette.

Aschner Miklósról – Lipót egyik 
unoka          öccsérôl – nem tudjuk pontosan, hogy  
melyik fivérének volt fia, de Kozma László 
mérnök, az Egyesült Izzó egykori telefon    -
fejlesztôje „A II. világháború sodrásában” 
címû visszaemlékezésében megemlékezik 
munkaszolgálatos bajtársáról: „Aschner Mik-
    lós a híres Aschner Lipótnak ,elfajzott’ 
unokaöccse, kékszemû és szôkehaj! Nagy 
szégyen ez egy Aschner családban. Az Újpes-
    ti Pamutiparnál volt vezetô állásban. […] 
Aschner Miklós barátom elkeseredésében 
egy javaslattal kereste fel Dózsa hadnagyun    -

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Epizódok Aschner Lipót életébôl
14. rész: Elôdök és utódok
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kat. Azt az ötletét adta elô, hogy, mint a 
Pamutipar igazgatója [valójában igazgató-
helyettese], tudna szerezni az egész század-
nak barnaszínû overallokat. Aschnernek si    -
került meggyôznie a hadnagyot. Persze, ez    -
után Aschner hetekig távol volt, majd 
megérkeztek a kezeslábasok. Ráadásul min    -
denkinek jutott egy hasonló színû sísapka. 
Hogy mibe került ez a beszerzés a századnak 
és honnan szerezték be a pénzt, azt sohasem 
tudtuk meg.”

Aschner Lipót másik uno     kaöccsének, 
Istvánnak szak          mai pályájáról nem maradt 
fenn levéltári dokumentum. Idônként egy-
egy levelezô     lapon üdvözölte nagybátyját. 
Tudjuk, hogy 1938-ban kivándorlási kérel-
met nyújtott be az Egyesült Államokba. 
Aschner Lipót támogatólevelekkel többször 
próbált segíteni az ügyben, de István csak hat 
évvel késôbb kapott vízumot. Közben kitört a 
második világháború és Istvánt munkaszol-
gálatra vitték.

A harmadik unokaöcs – akinek neve 
fennmaradt – Aschner Kálmán volt. Ver    -
senyzôként 1933-tól ’35-ig az aranyérmes 
újpesti teniszcsapat tagja volt, s 1938-ban 
Szigeti Ottó oldalán párosban lett magyar 
bajnok.

Aschner Lipót 1901. szeptember 25-
én nôsült. Felesége Czettel Anna (Jolán, 
Yolande) 1882. március 12-én Nagyabony    -
ban született. Czettel Zsigmond és Mezei 
Fanny négy gyermeke (Ödön, Izidor, Gizella 
és Anna) közül ô volt a legfiatalabb. A család-
ban Annát második nevén szólították, va    -
lamennyi magánlevélben „Joli” néven ne    -
vezik, illetve maga is így búcsúzik a levelek 
végén: „Jolicsók”. (Ez a kedves búcsúzás
családi szokás volt Aschner Lipóték levele    -
zésében. A családfô gyakran a „Lipicsók”,
Pál fiúk pedig a „Palicsók” formulával zárta 
az egymáshoz küldött leveleket.) Aschnerné 
angolul jól beszélô, kiváló humorú asszony 
volt, aki kiegyensúlyozott családi hátteret 
nyújtott férjének és fiának. A levelek arról 
tudósítanak, hogy teniszezett, bridzselt, ház-
tartást vezetett és szervezte a társasági életet.

1944 tavaszától – miután Aschner 
Lipótot elhurcolták – származása miatt ô is 
bujkálni kényszerült; Budapesten, illetve 
Újpesten tartózkodott. 1945. július 31-én

így írt Genfben tartózkodó férjének:
„Nagyon várom azt az idôt, amikor elmond-
hatjuk egymásnak annak a 16 hónapnak a 
történetét, amit távol egymástól kellett 
eltölte     nünk. Sokunknak hála, túl vagyunk a 
rosszabbik részén, de még nem vagyunk 
egyenesben. Nagyon igyekszem, hogy erôs 
legyek, Hozzád hasonló, hogy az a 42 év, 
amit együtt töltöttünk, és amit ez alatt Tôled 
tanultam, most hozza meg a gyümölcsét.” 
Czettel An     na, azaz „Joli” haláláig igazi társa 
volt fér     jének. Mindössze fél évvel élte ôt túl, 
1952. július 12-én halt meg Budapesten.

Bár a levéltári kutatások nem vezettek 
eredményre, de több forrás is arról tudósít, 
hogy Aschner Lipótnak két fiú gyermeke 
született. Az elsô gyermek, Endre, 12 évet élt 
(1905–1917). Az 1920-as évek második felé-
bôl fennmaradt egy Aschner nevére szóló 
felhívás, amely arról értesíti, hogy az adott 
évre szóló sírápolási díjat rendeznie kell. 
Mivel Aschner Lipót, illetve felesége szülei 
késôbb hunytak el, és sírjuk Rákoskeresz-
túron található, ezért feltéte     lezhetô, hogy 
elsô szülött fiúk nyugodott az újpesti izra e  lita 
temetôben. A sírápolási díj     jegyzék szerint 
Aschner Lipót I. osztályú sírápolást kért, 
amelyért 14 pengôt fizetett.

19

Aschner Lipót portréja



KözleményekÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2011. szeptember 
XVIII. évfolyam 3. szám

A házaspár második fia, Pál 1908-ban szüle-
tett és neveltetése során mindent megkapott, 
ami a nagypolgári élet hez szükséges. Szülei-
hez éle tük végéig szorosan kötôdött. Aschner 
Pál kiváló teniszjátékos volt, a ma     gyar Davis-
kupa csapat tagja. Fiatal korától számtalan 
nemzetközi mérkôzésen vett részt, szülei 
folyamatosan követték az eredményeit. 1930. 
június 4-én, Újpesten keltezett levelében 
édesanyja ezt írja a Londonban tartózkodó 
Pálhoz: „Drága fiam! […] Szeretettel gratu-
lálok! Sietek vele, mert nem tudom, mikor 
fog megszûnni a gyôzelmi sorozat. Apropos! 
Egy bronz plakettet kaptál az 1929-iki 
Rothermere serlegi gyôzelemért az Országos 
Tenisz Szövetségtôl. Jolid”

Pál a jégkorongban is jeleskedett. Si    -
keres sportkarrierje mellett az 1920-as évek 
derekától a Csepelen mûködô Neményi
testvérek Papírgyár Rt. igazgatója lett. (Itt 
gyártották az Egyesült Izzó csomagolóanya-
gait; az igazgatóság elnöke Aschner Lipót 
volt.) 1941-ben megnôsült, feleségét, Schil    -
linger Klárát hamar befogadta az idôsebb 
Aschner házaspár.

A nászúton lévô ifjú házasokhoz írt 
levelében Asch     ner Lipót így ír: „Tegnap 
telefonon jeleztem, hogy a huszonnégy sze-
mélyes herendi szer     vizen kívül Tokodon egy 
huszonnégy személyes üvegszervizt is ren-
deltem, amely hamarosan el is fog készülni. 
Tehát ebbôl a szempontból nem lesz akadá-

lya annak, hogy korlátozás nélkül hívhas          sa          -
tok vendégeket.

Már nagyon vágyunk Benneteket látni 
és ölelni, addig is sokszor szívbôl üdvözöl és 
csókol: Lipi”

Az Aschner család 1943-ban gyermek-
    áldás elé nézett, abban az évben született meg 
Klára és Pál kisfia, András. Aschnerné meg    -
ôrizte a babakelengyérôl kiállított számlát, 
ezért tudjuk, hogy nagyszülei, Gálné Fe     hér    -
nemû szalonjából – a budapesti Erzsébet krt. 
48. szám alatt – 1943. augusztus 10-én a cse-
    csemônek összesen 509.57 pengô(!) érték     -
ben rendeltek csomagot. Joli a deportálásból 
megmenekült, Svájcban tartózkodó férjének 
már a legelsô levélben hírt ad az akkor már 
közel kétéves gyerekrôl: „Kis Andris nagyon 
aranyos és értelmes, sokban hozzájárult, hogy 
a szomorú idôket is bizakodva töltöttük. 
Szaladni már régen sza     lad, de beszélni csak 
mostanában kezdett. Testileg szépen fejlett 
nagy gyerek és rossz, mint egy valódi fiú.”

Miközben Pált a háború alatt többször 
is munkaszolgálatra hívták, Klára a kisfiával 
hazautazott felvidéki szüleihez, majd az 
újpesti gyárban lakott. 

Aschner Pál a háború után folyamato-
san levelezésben állt Genfben tartózkodó 
édesapjával, informálta az Izzóban zajló ese-
ményekrôl és igyekezett mindent elkövetni 
annak érdekében, hogy apja visszatérése po    -
litikai és társadalmi–egzisztenciális oldalról is 
problémamentesen történjen.

A Neményi testvérek Papírgyárának 
államosítása után rövid ideig a cégnél maradt, 
majd a TEXÉRT külkereskedelmi vállalat 
könyvelôjeként dolgozott. Idô közben kisa-
játították és államosították a Kolozsváron 
mûködô Dermata Mûvek Bôr és Cipôgyár 
Részvénytársaságot, amelynek korábban 
mintegy 5 000 darab részvényét birtokolta 
(1943. december 31-i árfolyamon: 1.418.250,- 
pengô értékben). 

Aschner Pál 1956-ban feleségével és 
fiával elhagyta Magyarországot. Két évvel 
késôbb házassága felbomlott, Klára Andrással 
külön költözött. Aschner Pál késôbb újra 
megnôsült. Idôs korában néhány napra haza-
látogatott Magyarországra. 1998-ban hunyt 
el Kanadában; fia Ausztráliában él. 

Folytatjuk…
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Néha egy orvos is úgy gondol-
ja, hogy léteznek a Sors által 
ve  zérelt események. Ezek közé 
tartozik e kézírással írt, egyedi 
fényképekkel illusztrált, bôrkö-

téses album története. A különleges kötet el  sô 
példányát 1915-ben, a Károlyi Kórház ala -
pításának 20. évfordulója alkalmából dr. Sán    -
dor István, a kórház legendás igazgatója 
készíttette Károlyi László gróf számára.  

Dr. Sándor István több, mint negyven 
évvel keresztül vezette az intézetet. Újpesti 
kar  rierjének elején még a várost alapító Károlyi 
csa  lád tagjai voltak a kórház kegyurai, nyugdíj-
ba vonulásának idején (1954) a kórház a szo-
cializmust építô társadalom tulajdonába 
került.

A temesvári születésû Sándor István ta -
nulmányait Lipcsében, majd a budapesti tudo-
mányegyetemen végezte, ahol 1904-ben or -
vos   doktori diplomát szerzett. Elôbb kórházi 
orvosként, majd a kolozsvári sebészeti klinikán 
tanársegédként dolgozott. 1907-ben került a 
bu  dapesti Szent István Kórházba, ahonnan 
rö   videsen a Károlyi Kórházba helyezték. Új -
pes  ten sebész fôorvosi beosztást kapott, majd 

1911-ben kinevezték igazgatónak. Vezetôi 
meg  bízatását kiváló szaktekintélyének köszön-
hette. Egyetlen politikai erô sem kérdôjelezte 
meg hivatásbeli elkötelezettségét. Kórházi 
munkája mellett számos szakkcikk szerzôje, a 
Magyar Vöröskereszt újpesti fiókjának elnöke, 
az Újpest–Rákospalotai Orvos Egyesület, az 
Orvos Szövetség és az Orvostudományi Egye-
sület elnöke, valamint Pest megye tiszteletbeli 
tisztifôorvosa volt. Nevét márványtábla ôrzi a 
kórház falán, melyet a kórház alapításának 
100. évfordulóján állítottak Újpest polgárai. 

Sándor István annakidején Újpesten 
ala  pított családot. Leánya, dr. Sándor Ágnes 
gyógyszerészként dolgozott, veje néhai dr. 
Hor  váth Sándor, Rákospalota ismert gyermek-
orvosa volt. Három fiút neveltek föl. Néhány 
hónappal ezelôtt Ági néni egyik fia: Horváth 
József, idôs édesanyja állapota miatt keresett 
meg. A 96 éves Ági néni utolsó napjait család-
ja körében, otthonában töltötte. Halála után 
fia átadott nekem egy olajfestményt, amely 
Sán  dor Istvánról készült, néhány archív fény-
képfelvételt és kiadványt, valamint a már emlí-
tett albumot. A festmény immár kórházi dol-
gozószobám falát díszíti, a fotókat, a cikke ket 
és a kézmûves albumot átadtam az Újpesti 
Hely történeti Gyûjteménynek. Az album elsô 
példánya 1915 karácsonyán gróf Károlyi László 
birtokába került. Dr. Sándor István csa  ládja 
azonban megôrizte a kórházigazgató ál  tal 
készíttetett, eredetivel pontosan megegye zô 
második példányt, amely immár minden ér  -
dek   lôdô számára hozzáférhetô. 2011-ben, az 
újpesti Károlyi-évben ebbôl olvasható most a 
bevezetô.

„Ajánlom e könyvet Méltóságos nagy-
ká  rolyi Gróf Károlyi László úrnak az újpesti 
kórház kegyurának és megnagyobbítójának, a 
szegények és szenvedôk nagylelkû pártfo gó já-
nak a Kórház 20 éves fennállásának em  lékére 
hódolattal és tisztelettel az 1915. év Ka  rá-
csonyán.

Ezernyolcszázkilencvenháromban for-
dult néhai nagykárolyi Gróf Károlyi Sándor a 

DR. HOLLÓSI ANTAL

A Károlyi Kórház emlékalbuma
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Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz az 
engedélyért, hogy Újpesten magánkórházat 
állíthasson fel. Két évvel késôbb 1895-ben a 
kór  ház megnyílt, mintegy koronáját képezve 
az Újpesten létesített számos emberbaráti in -
téz  ménynek, amelyeket a nemes Gróf, nejével 
Göncz-Ruszkai Gróf Kornis Clarisse-val, a 
szegények és gyámoltalanok »Clarisse Gróf-
nô«-jével együtt emelt. Mint minden ilyszerû 
intézmény, a kórház is nagyon küzdött a kez-
det nehézségeivel.

Forgatva a kórház régi iratait és köny-
veit, valóban bámulatos az atyai gondoskodás 
és áldozatkészség anyagi és emberbaráti téren 
egyaránt, amelyre Sándor Gróf idôt talált or -
szágra szóló nemzetgazdászati tevékenysége 
mellett is, hogy ezt az alapítását fenntartsa, sôt 
fejlessze. Mint jellemzô adatot csak azt aka  rom 
megemlíteni, hogy elrendelte, hogy tél idején 
bizonyos számú szegény – kik ter mé   -
szetszerûleg fôként a kórház volt betegei kö    zül 
kerültek ki –, az uradalom költségeire kap  jon 
meleg ételt, és intézkedett, hogy ugyan   csak az 
uradalom terhére a kórház bete gei és szegé-
nyei karácsonyi ajándékot kapjanak.

Újpest lakossága az évek teltével ameri-
kai arányokban növekedett. Mint elôvárosnak, 
lakóinak jó része a legszegényebb néposztály-
hoz tartozott. Gyár gyár mellett, iparvállalat 
iparvállalat mellett keletkezett, a munkások és 
családtagjaik ezrei és tízezrei egyedül a Gróf 
magán kórházára voltak – és vannak – utalva.

Az évenkénti fenntartás gondjai csak 
akkor kevesbedtek, midôn 1899-ben a kórház 
nyilvánossági jelleget nyert. […]

Clarisse Grófnô halála, majd Sándor 
Gróf betegsége és emberfeletti erôvel tûrt 
szen  vedései megakadályozták azt, hogy a köz-
ben szûknek bizonyult kórházban a szükséges 
és tervbe vett nagyobb szabású kibôvítések 
megtörténhessenek.

A nemes alapító halála után az árván 
ma  radt kórházat utóda vette gondjaiba, és 
mint Clarisse Grófnô fia gondoskodik arról 
ma is, méltóan a szegények és szenvedôk jóte-
vôjének emlékéhez. Az utóbbi években a kór-
ház, mint a nyilvánossági jellegû kórházak ál  ta-
 lában évi kiadásait az ápolási díjakhoz mérte és 
nagyjában ezekbôl fedezhette. Ebbôl azonban 
a szükségessé vált nagyobbítás és mo  dernizálás 
nem tellett, ez újabb áldozato kat kívánt.

Kegyurunk 1911-ben nagyobb szabású 
átalakítási terveket dolgoztatott ki, mely ter-
vek készítésében a legapróbb részletekig úgy ô 
maga, mint neje nagyaponyi Gróf Apponyi 
Franciska grófnô részt vettek, és az építkezést 
1911 és 1912-ben a legnagyobb áldozatkész-
séggel és bôkezûséggel létre is hozatta.

A kórház egy új nagy szárnnyal, a 
Clarisse pavilonnal bôvült ki. […] Magában a 
kórházépületben minden felesleges fényûzés 
elkerültetett, de minden higiénikus szükséglet 
megvan. Bôséges szellôztetés, villanyvilágítás, 
központi gázfûtés van a legkisebb helyiségben 
is. A falak mindenütt embermagasságnyira 
hal  ványszürke olajjal festve, azon túl közönsé-
ges mésszel meszelve. A központi fûtôházból 
állandó meleg víz látja el a mosókonyhát, a 
konyhát, a mûtôt, az összes kórtermeket az új 
épü letben, valamint a fürdôket. Amennyire 
egy szerû az épület maga, annyira fényûzéssel 
vannak kialakítva mûtôhelyiségei és labora-
tóriumai. A vegyi és bakteorológiai labora tó-
riuma a kórismézéshez szükséges minden  esz-
 közzel el van látva, hasonlóképpen a röntgen-
szoba a legmodernebb készülékekkel van 
bôségesen felszerelve. Emellett a vizsgálószo-
ba van, mely a modern elektromos készülékek 
majdnem teljes sorozatát tartalmazza. Az 
aszep tikus mûtevés céljaira három nagy szoba 
sorakozik egymás mellé: maga a csempével 
kirakott mûtôterem, melynek egyik fala üveg-
tetejû kiugrással majdnem egész terjedelmé-
ben ablak, mellette a legújabb rendszerû ste ri-
lizátorokkal berendezett sterilezô terem, és 
har  madikul a bôséges eszköztár, mely egyúttal 
kézi kötszerraktárul és elôkészítô helyiségül is 
szolgál. […] 

A kórháznak még egy intézményét em -
lítem meg röviden, melyre kegyurunk nagy 
súlyt helyez. Ez az intelligens, de szegény kö -
zép osztály számára létesített különszoba-rend-
 szer. Ezen különszobákban a kevésbé tehetôsek 
anyagi megerôltetés nélkül juthatnak társadal-
mi helyzetüknek és intelligenciá juknak meg-
felelô szanatóriumi gyógykeze lés hez. Oly be    -
rendezkedés ez, mely szerte az or  szág  ban csak 
kevés helyen található. A kibô vített kórházban 
150 ágy áll a betegek rendel kezésére, igyekezve 
megfelelni a mai higiénia követeléseinek, vala-
mint Alapítója és jelenlegi Kegyura ember-
baráti szeretetének.”  
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1986 nyarán már javában zaj-
lott Újpest-Központ metróál-
lo  más kivitelezése az Árpád út 
és Baj csy-Zsilinszky (ma: Ist-
ván) út csomópontjában. Mi -

közben meg  indult az alagútfalazatok számára 
szükséges rések készítése, elbontották az Árpád 
út kockakôburkolatát villamossínjeivel és azok 
betonaljaival együtt. Még lehetett közlekedni 
az út Bán Tibor (ma: Kassai) utcától keletre 
esô szakaszán, építési területen belüli cél- és 
ki   szolgáló forgalom mellett augusztus 11-étôl 
két hétig a Bajcsy-Zsilinszky úton áthaladó jár-
 mûveket is erre terelték. A 30-as és gyors 
30-as, valamint a 12-es és 14 villamosok átme-
neti szünetelése idején járó villamospótló bu -
szok és egyéb közúti jármûvek a Munkásott-
hon utca–Lebstück Mária utca–Árpád út (visz-
sza Bán Tibor – ma: Kassai – utca)–Bán Tibor 
ut  ca–Jókai utca (vissza Rezi Károly – ma: Ki -
rály – utca) vonalon kerültek. A lezárt szakaszon 
újabb közmûáthelyezésekre kerülhetett sor, 
egy   úttal a két fôútvonal találkozási helyének 
csomópont jellegét teljesen megszûntették. 
Átszerelték a villamos felsôvezetékének felfüg-
gesztését is, a Bajcsy-Zsilinszky út keleti olda-
lán egy új (csak alapozóval mázolt) vezetéktar-
tó oszlopot helyeztek az Árpád út tengelyébe. 

Miután a terelés befejezôdött, a Bajcsy- 
Zsilinszky úton 2x1 sávon továbbra is megma-
radt a közúti és villamosforgalom. A tervezôk 

e helyet tekintették a metróalagút-építés egyik 
problematikus szakaszának, ugyanis azt a vil-
lamosok közlekedése mellett kellett végezni, 
ezért a munkálatok két ütemben zajlottak. El -
sôként a Bajcsy-Zsilinszky út eredeti nyom-
vonalának megtartása mellett az aluljáró, vala-
mint az állomási alagút kelet felé esô része 
épült: a határoló résfalak készítése mellett 
folyamatosan termelték ki a földet a Bán Ti -
bor utcáig. 1987-ben az alagút szerkezetét 
sze  relték, a határoló falak és födémtartó osz-
lo  pok elkészítését követôen ôsszel lefektették 
a födémgerendákat, egyelôre a mai Match 
áru  ház elôtti rövid szakaszon.

Az építkezés elôrehaladtával az Él -
munkás (ma: Lehel) tér felé tartó 12-es és 
14-es villamosok Árpád úti megállóját 1987. 
február 11-én az Újpesti Állami Áruház mellôl 
a Bajcsy-Zsilinszky úti parkolóhoz helyezték 
(most itt található 30–30A buszok megállóhe-
lye). Itt a parkoló területét a 10-es villamos 
Ár  pád úti vágányainak betonpaneljeivel „töl-
tötték ki”, az így keletkezett járdán lehetett 
villamosra várni. Nagyobb sétára kényszerült, 
aki innen az Ady Endre mûvelôdési ház irá-
nyába, vagy éppen a Munkásotthon utcai 
busz      járatokhoz szeretett volna eljutni. Fel té-
telezhetôen ebben az idôszakban dúcolták alá 
az Újpesti (Állami) Áruház épületét, a megerô-
sítés felsô része ekkor kaphatta fehér pala bo -
rítását.                                      (Folytatjuk…)

KRIZSÁN SÁNDOR

„Újpest-Központ végállomás!”
4. rész: A nagy gödör
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A Bajcsy-Zsilinszky (István) út, mint munkaterület Munkagödör Újpest központjában
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Podmaniczky Frigyes báró 
1824-ben született Pesten. 
Családjuk aszódi kastélyában 
nevelkedett, iskoláit a fôváros-
ban és Késmárkon végezte.

Politikai pályája 1847-ben kezdôdött, 
mikor a felsô ház tagja lett. A szabadságharc 
kitörésekor a Károlyi huszárezred tisztjeként 
együtt harcolt Sándor és Ede grófokkal. A 
katonai vereséget követôen büntetésbôl gya-
logosként besorozták az oszt rák hadseregbe; 
csak 1850-ben szerelhetett le. Ezt követôen az 
irodalommal foglalkozott, sorra jelentek meg 
regényei. Írói munkássága elismeréseként a 
Tudo má  nyos Akadémia tagjává választották.

Az 1850-es és 60-as években a sza-
badelvû ellen  zék meghatározó alakja volt. 

A kiegyezést követôen a fôváros egye-
sítésének és felvirágoztatásának szentelte éle-
tét. 1873-1885 között a Fôvárosi Közmun  -
kák Tanácsának alelnöke volt, majd az 
Operaház intendánsa lett. Személyes vagyonát 
is Budapest fejlôdésének szolgálatába állí  -
totta. Elôkelôen magas alakja, közvetlen sze-
mélyisége, kissé feltûnô öltözködése (jobbára 
kockás felöltôt viselt), hamar ismertté és 
népszerûvé tették. A „kockás báró” – ahogyan 
a budapestiek nevezték – 1887-88-ban jelen-
tette meg négy kötetben emlékiratait, 
Naplótöredékek címmel.

HIRMANN LÁSZLÓ

A „kockás báró” emlékiratai
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„Pest környékének fejlôdése, a Vácig 
terjedô vasút megnyitása következtében 
egészen új stádiumba lépett: Palota ez idôtôl 
fogva vette fel a városi kültelkek természetét: 
a gróf Károlyi István befásította palotai erdô 
népkertté, kirándulási célponttá alakult át. Az 
ott keletkezett új fogadót egy 1847. évi május 
1-én ott rendezett nagy ebéd segélyével szen-
teltük fel; a divatos világ s annak uszályaként a 
divatos félvilág is egy ideig nem tudott más    -
hol, mint a palotai erdôben ebédelni, mulatni 
féte champétre*-t rendezni, légyottot adni, 
míg végre – a férfiak természetesen min-
denekben utánozván a nôket – minden más 
felmerülô párbajok is ott vívatnak.” (1847)

„[…] közben hallám, hogy gróf Károlyi 
István egy lovas ezredet állít ki a maga költsé-
gén, mely áldozatért viszonzásul a kormány 
megengedte a grófnak, hogy a tisztikar az ô 
javaslata alapján fog kineveztetni. November 
hava utolsó napjaira az ezred összes tisztikara 
össze volt állítva, s én november 30-án kapám 

meg fôhadnagyi kinevezésemet a XVI., Károlyi 
nevet viselô huszárezredhez. Accidit in punc-
to, quod non speratur in anno**.” (1848)

„Egészen otthonosnak éreztem magam 
[…] Fóton gróf Károlyi István és fia, gróf 
Károlyi Sándor házánál […] Bátran és nyíltan 
s ôszintén beszélgethettünk s nyílt tért enged-
hettünk érzelmeinknek.” (1851)

„A fokonként felszaporodott tömeg a 
Szózatot énekelve vonult a fôispán laka elé 
ahol Jókai Mór mondott néhány megható 
búcsúszót, mire gróf Károlyi István válaszol-
ván, a tömeg által vállára vétetvén, megél-
jeneztetett. Ezután a fôispán felment ôs Buda 
várába, hogy az ott székelô magyar uraknak 
átadja a saját és a tisztikar lemondását.” 
(1861)

*mezei ünnep
**Gyakran egyszerre jön, amit sokáig hiába 

reméltünk.

BÁRÓ PODMANICZKY FRIGYES

Válogatás a naplótöredékekbôl 1824-1887
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A káposztásmegyeri Farkas 
erdôben tett kirándulásunk 
során most két a helyi élôvi-
lággal kapcsolatos tévhitrôl 
essék szó.

1. tévhit, hogy a fenyô termése a toboz
Északi irányba haladva a Farkas erdô-

ben az erdei iskola bázishely közelében találjuk 
az elsô fenyves erdôs részeket, ahol a faállo-
mányt vöröses törzsû erdei fenyôk alkotják. 
Tovább menve a fel sôbb színtereken elhelyez-
kedô homokpuszta gyepek között látható egy 
nagyobb fenyves, amelynek szegélyében a fe -
ketefenyô példányai is elôfordulnak. Az erdei-
fenyô törzse vöröses, narancssárgás, ezért 
egyes helyeken répafenyô nek is nevezik, tû -
levelei rövidebbek 5-7 cm-esek, kifejlett tobo-
zai aprók. A feketefenyô kérge sötét, szürkés-
barna, tûlevelei 10-15 cm hosszúak, nagyobb 
barna tobozai két év alatt érnek be.

A virág és a termés növényi szaporító 
szer  vek. A virág elsôként a nyitvatermôkben 
ala kult ki, ahová a fenyôk is tartoznak. A nyit-
vatermôk neve onnan ered, hogy nôi ivarú 
vi  rá  gaikban a termôlevelek nem forrtak össze 
zárt termôvé, magkezdeményeik szabadon, 
nem pedig egy zárt magházban fejlôdnek. A 
termés csak a zárt magházból alakul ki, ezért a 
fenyôknek nincsen termésük. Nôi ivarú virág-
zatuk termôlevelei a tobozpikkelyek, amelyek 
tövében helyezkednek el a magkezdemények. 
Az „érett” fenyôtoboz valójában nem más, 
mint az elszáradt nôi virágzat, amelybôl némi 
rá  zogatással hullnak ki a repítôszárnyas mag-
vak. Porzós (hím) virágaik is tobozvirágzatot 
képeznek, amelyek nagy tömegben termelik a 
pollenszemeket, amik 2 légzsákot hordoznak. 
Ez a szelek szárnyán való terjedésüket segíti. 

2. tévhit, hogy a pincebogár bogár
A Farkas erdô lombos fái alatt itt-ott 

vastag avartakaró alakul ki, amely rejtekét 
jelenti sok különös élôlénynek. Az egyik 
legközönsége sebb avarlakó az ászka rák, ame-
lyet a köznyelv tévesen pincebogárnak 
nevez.

Az ászkarákok (Isopoda) alrendjébe 
szá  razföldön és vízben élô rákok tartoznak. 
La  tin nevük hasonló felépítésû ízeltlábaikra 
utal. Az 1-1,5 cm-es pincebogarak az avarban, 
a korhadó fák kérge alatt, a pincében tárolt 
krumpliszsákok alatt, a komposzthalomban is 
gyakoriak, ahol az elhalt növényi anyagokkal 
táplálkoznak. Ezzel a tevékenységükkel hozzá-
járulnak a humuszképzôdéshez. A többé-ke-
vésbé lapított testû, ovális alakú állatok pálca-
szerû torlábaikon menekülnek, ha megzavar-
ják ôket. Fejük közepesen nagy össze tett sze-
meket és két egyágú csáppárt vi  sel. A potroh 
hasoldali lábai a kopoltyúkat he  lyettesítô 
szárazföldi légzôszervvé, úgyneve zett légcsô    -
szervvé, vagy fehérszervvé alakultak. Az édes-
vízi ászkák családjába megköze lítôleg 300 fajt 
sorolunk, amelyek közül igen sok, úgy 250 faj 
föld alatti vizekben él. Az ászkarákok felszíni 
vizekben élô legismertebb faja a közönséges 
víziászka. A hátpajzs nélküli szürkés-barnás 
színû állat testhossza 15 mm. Feje összenôtt az 
el   sô torszelvénnyel, két pár csá pot, szájszer ve-
ket és két összetett szemet visel. Úszni nem 
tudnak, a helyüket pálca lábaikon lépe getve 
változtatják. A víziászkák álló és lassúfolyású 
vizekben élnek a vízfenék növényi tör  meléke 
között, ahol elhalt szerves anyagokkal táp-
lálkoznak.  

DR. KRISKA GYÖRGY

Öröklôdô tévhitek
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Európa és azon belül Ma -
gyar  ország életében csak a 19. 
században mutatkozott meg 
az a jelenség, hogy asszonyok 
is részt vettek a társadalmi tu -

dat formálásában. Ez a felelôsségteljes gon-
dolkodás elôször az arisztokrácia körében 
jelentkezett, majd a fôúri hölgyek hatására a 
polgári rétegekre is kiterjedt. 

A Károlyi család hölgytagjai közül 
többek között Kornis Clarisse végzett je  len-
tôs karitatív tevékenységet. Az ô példáját kö -
   vet hette menye, gróf Apponyi Franciska is.

A grófnô 1879. április 16-án, Bécsben 
született. Gondos neveltetést követôen fiata-
lon ment feleségül a nála két évtizeddel idô-
sebb Károlyi László grófhoz. Az ifjú asszony 
mindössze 19 éves volt, mikor világra jött 
el   sô gyermekük, István nevû fiuk. Ezt 
követôen még két kislányuk született, 
Fruzsina és Klára.

A grófnô pompás körülményeket te -
remtett családja számára. Különösen a füzér-
radványi kastély ôrzi kifinomult ízlését, 
hiszen ô rendelte Velencébôl és Firenzébôl 
azokat az antik mûtárgyakat, amelyek a fôúri 
otthon reneszánsz hangulatát adták. 1898-
tól két történelmi lakosztályt rendeztetett be 
a legnemesebb antik bútorokkal. 1530-ból 
származó firenzei reneszánsz kandalló került 
a kastély nagyszalonjába, 1500 körül gyár-
tott toszkán intarziás ajtó nyílott a falban. 
Emeleti hálószobáját csillag mintás parket-
tával, a folyosókat márványoszlopokkal és 
márványburkolatokkal díszíttette. 

A 20. század elejének társadalmi válsá-
ga, majd az azt követô háború következtében 
jelentkezô rászorultság az emberbarát, filant-
rop tevékenység felé fordította figyelmét. 
1914-ben megalapította a „Fót községi segítô 
és népjóléti bizottság”-ot, hogy a szervezeten 
keresztül segítsen a betegeken, az özvegye-
ken, az árvákon és minden nyomor által 
fenyegetett emberen. 

Mivel az elsô világháború a frontra 
szó  lította a férfiakat, az asszonyok tömegével 
álltak munkába. Annak érdekében, hogy 
gyer mekeik napközben felügyelet alatt legye-
nek, Apponyi Franciska a fóti templom mel-
letti zárdaépületben létrehozta a település el   -
sô csecsemôotthonát, ahol hathónapos kor  tól 
három éves korig vigyáztak a gyermekekre.

Tanácsadó irodát mûködtetett, ahol a 
családanyák segítséget kaptak eltûnt vagy 
ha  difogságban senyvedô férjeik felkutatá sá-
hoz. Az apa nélkül maradt családokat mun-
katársai felkeresték, élelmiszeradományt és 
tûzifát osztva a nélkülözôknek. Az uradalmi 
orvos térítésmentesen látta el a hozzá fordu-
lókat. A grófnô a fóti kastély egyik használa-
ton kívüli szárnyában varrodát hozott létre, 
ahol a serdülô lánykák megtanulhatták a 
szakma fogásait, elláthatták ruhanemûvel 
családjukat és a nélkülözôket. 

A fóti tó mellett 76 család kapott hasz-
nálatra telket és vetômagot a megmûvelésé-

HIRMANN LÁSZLÓ

Gróf Apponyi Franciska

26 Híres újpestiek

Apponyi Franciska. Jeckel Ferenc festménye
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hez. A megtermelt zöldség és burgonya felét 
a földhasználók megtarthatták, másik felét 
viszont le kellett adniuk az uradalmi nép-
konyhára, ahol naponta 100 adag ebédet 
osztottak ki az éhezôknek. 

A segélyezésen és az alkalmi ellátáson 
felül olyan megoldást keresett, ahol a lakhely 
és a munkahely, az ellátás és a termelés egy 
he  lyen oldható meg. Így született meg a 
Suum Cuigue (jelentése: Mindenkinek a 
magáét) telep gondolata. Itt nemzetközi 
adományokból házak épültek, kis kertekkel, 
mûhelyekkel, szolgáltató létesítményekkel.

A telepet a háborút követôen, 1922-
ben adták át. A megcsonkított ország talp-
raállásának egyik elsô bíztató jele volt a lé  te-
sítmény megnyitása, ezért Horthy Miklós 
kormányzó és felesége, valamint Bethlen 
István gróf, miniszterelnök is jelen volt az 
ünnepségen. Újpestet Hess Pál polgármester 
helyettes képviselte a megnyitón. 

Ujpest-Rákospalota lapja, a Független 
Újság így írt az esemény kapcsán Apponyi 
Franciska grófnôrôl: „Egy pontosan megkon-
struált nagy gép volt az ô irodája, melynek 
kormánycsavarján ô tartotta, biztos kézzel. 
De ennek a gépnek szíve volt, érzô, do  bo gó, 
meleg nôi szíve”. Ugyanez a lap így ír a más 
néven Fót-Újfaluként emlegetett teleprôl:

„A homokos térség vasútmenti olda-
lán piros cserepes, egyforma szabású házacs-
kák sorakoznak egymás mellé s mindeniken 
ott leng annak a nemzetnek a zászlója, 
amely nek áldozatkészségébôl a ház felépült. 
A házak javarésze már kerítéssel is el van lát-
va s a kerítések mögött a frissen épített gé -
mes kutak gémjei ágaskodnak a szelíden 
mosolygó, kék ég felé”.

A kisded telep fôutcája Apponyi Fran-
ciska nevét kapta. 

Nem csak Fót gyarapodott a grófnô 
te  vékenysége által. Újpesten is követte a Ká -
rolyi család városfejlesztô buzgalmának 
hagyományait. Jelentôs szerepe volt abban, 
hogy az újpesti kórházat a férje még a háború 
elôtt bôvíttette, modernizáltatta. A grófnô 
elnöke volt az Ujpest Rákospalotai Szent Er -
zsébet Nôegyletnek, amelynek a városi pol-
gári vezetôk nejei is tagjai voltak, úgymint 
dr. Ugró Gyuláné, dr. Miklós Móricné és 
Weigele Sándorné. Az egylet a háború alatt 

élelmiszert osztott, ingyenkonyhát üzemel-
tetett és ruhanemût adott a rászorulóknak. 

1922-ben a grófnô kezdeményezte, 
hogy Concordia név alatt 100 ágyas kórház 
létesüljön Újpesten, gyermekek ellátására. 
Végül a terv csak késve és kisebb méretek-
ben valósult meg. Az Újpesti Stefánia Szö-
vetség Anya- és Csecsemôvédelmi Intézet
40 ágyas kórháza 1929-ben nyitotta meg 
kapuit. Erre a célra a grófnô ajánlotta fel a 
szükséges ingatlanokat, az intézmény beren-
dezésérôl adományok gyûjtésével gondos ko-
dott. Csecsemô rendelôintézet, kisgyerme-
kek napközi otthona, terhes anyák otthona 
és tejkonyha is mûködött itt. A kórházat 
mûködtetô Stefánai Szövetség elnöke Sem-
sey Aladár polgármester volt. A létesítmény-
nek köszönhetôen a háborút követô válságos 
idôszak alatt a gyermekhalandóság Újpesten 
sokkal kisebb méreteket öltött, mint más 
hasonló adottságú városokban. 

Magától értetôdô, hogy szerteágazó 
tevékenységét nem folytathatta volna a gróf-
nô, ha elképzeléseit nem pártolja és nem tá -
mogatja a férje. László gróf azonban 1936-
ban elhunyt. A megözvegyült grófnô ezt 
követôen visszahúzódóbb életet élt. Pár évvel 
korábban Zebegényben vásárolt házat ma -
gának. Ebben a Duna parti villában találta 
meg lelki békéjét. Mikor a második világ-
háború végén családja menekülni kénysze-
rült, ô ide húzódott vissza. Unokája, Károlyi 
László 1997-ben emlékezô beszédében így 
idézte fel apai nagyanyja utolsó éveit: 
„Miután zebegényi házából elzavarták, a fóti 
kastélyban kapott menedéket, 1945-ben, egy 
kis szobában. Az Államvédelmi Hatóság 
1948 végén onnan is kidobatta. Már idôs 
korában, súlyos betegen menedéket kért, de 
nem kapott az akkori fóti plébánostól. Az 
evangélikus egyházközség házában talált 
menedéket, ahol a hálás fótiak ápolták és lát-
ták el élelemmel. A család csak az ötvenes 
évek közepén tudta ôt kiutaztatni Párizsba.”

A grófnô a franciaországi Chateau-
ban halt meg, 1958 júliusában.

Fót tisztelettel adózik egykori védan-
gyalának. Apponyi Franciska 2000-ben posz-
 tumusz díszpolgári címet kapott, ma a vá  ros-
ban utca és egy óvoda viseli a nevét. A csalá-
di kriptában, a fóti altemplomban nyugszik.

27Híres újpestiek
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Egy másik település is 
díszpol gárai közé választot-
ta a grófnôt: Zebegény. A 
Dunakanyar ékkövében 
1831-ben alapította meg 

Károlyi László gróf fe  lesége a Virág Egylet 
Zebegény nevû szer vezetet. A minta az 
akkortájt Magyarorszá gon megerôsödô és az 
ifjúság nevelésében kulcsszerepet betöltô 
cserkészmozgalom volt. A grófnô házakat 
vásárolt a Duna partján, itt alakította ki 
egyletének játszóte rét, szabadtéri színpadát, 
könyvtárát és kul túrtermét. Az iroda a 
Napraforgó utca 7. szám alatt mûködött. 
(Ma is így nevezik a vasút és a Duna-part 
közötti utcát).

Az egylet célul tûzte ki a helybeli 
gyer  mekek nevelését óvodás kortól az iskola 
befejezéséig. Hazafias szellemben, hívô lel-
kü  lettel, a természet védelmére nevelték a 
kis   fiúkat és a kislányokat is. A szervezet el  nö-
ke maga a grófnô volt, akit mindenki Nap  ra-
forgónak szólított. Az alelnök a helybeli ta -
nítónô, Koperniczky Sarolta volt, akit Kúszó 
Rózsaként emlegettek. Virágokról kap ták ne -
  vüket a lányok, fákról és cserjékrôl nevezték 

el a fiúkat. Timmer Ferenc asztalosmester, 
aki karbantartóként a telepen dol gozott, Gu -
mifa névre hallgatott. Ô sem szólíthatta 
más   ként a grófnôt, csak ily mó  don: 
Napraforgó, kérem…

A gyermekek ebben a bensôséges lég-
körben nevelkedtek, játszottak. Az egyletnek 
közel 300 gyermek volt a tagja, és közel 50 
felnôtt segítette a munkát, zömmel önkén-
tesek. A nyári szünet idejére a grófnô saját 
költségén testnevelôket, tánctanárokat és 
nyelvtanárokat fogadott, akik a játék mellett 
foglalkozásokat is tartottak a kicsinyeknek. 
A tanórákat követôen uzsonna és jutalmak 
várták a gyerekeket.

Majálisokat, víziparádékat, játékolim-
piákat szerveztek. Nyaranta a VEZ csónak-
háza volt a rendezvények központja. A telep 
gyermekzsivaja a Zebegényben alkotó Szônyi 
Istvánt is megihlette, aki több képet is festett 
a folyóparton játszó gyermekekrôl (Duna-
parton, Kirándulók a zebegényi révnél). 

Apponyi Franciska grófnô élete a má -
sokon való segítés jegyében telt el. Vagyonát 
és tekintélyét latba vetve állt ki Fót, Zebe gény 
és Újpest rászoruló családjai mellett.  

Kirándulók a zebegényi révnél. Szônyi István festményének rsézlete
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Nagykárolyi Károlyi Lászlóné 
dálnoki Kenyeres Erzsébet 
férjével együtt alapította A 
Fóti Károlyiak Alapítványt, 
melynek célja a Károlyi család 

hagyományainak ápolása, a fóti kastély, férje 
füzérradványi kastélyának megôrzése és az 
évtizedek során elkallódott vagy egyéb gyûjte-
ményekben tárolt Károlyi emlékek összegyûj-
tése, megôrzése, valamint a rászoruló fiatalok 
és idôsek szociális támogatása. Erzsébet asszony 
meggyôzôdéssel, fáradhatatlan energiával vesz 
részt ebben a munkában. Március 15-én a 
Károlyi házaspárt Fót város díszpolgáraivá 
választotta.

– Kedves Erzsébet, származása magyar 
történelmi családokhoz köti, bár nem Ma    -
gyarországon született. Háborús események kény-
szerítették külföldre szüleit, kérem, meséljen errôl!

– Édesanyám fiatal erdélyi arisztokrata 
család gyermeke volt, Toldalaghi Éva, édes    -
apám, Kenyeres János köznemes, katonai csa-
lád leszármazottja, ludovikás huszártiszt volt. 
1943-ban Kolozsvárra várták a huszárokat. 
Érkezésüket megelôzte a hírük, mindig ese    -
mény volt a fess huszártisztek látogatása. 
Anyám diáklányként a nagynénjénél lakott a 
Bethlen palotában. Bethlen Paula Kolozsvár 
first lady-je, férje Bethlen György az akkori 
Erdély elsô embere volt, így természetesen 
gyönyörû bált rendeztek a huszároknak. 
Szüleim megismerkedése és szerelme így 
kezdôdött. Az oroszok közeledése miatt rövi    -
desen megesküdtek, és Nagycenkre költöztek 
a kastélyba. 1945 márciusában apám veszé    -
lyesnek ítélte az oroszok közeledtét, kétszer 
szolgált a fronton, magas kitüntetést is kapott 
érte. Anyám várandós volt velem, apám civil 
ruhában kísérte a mamit Bajorországba, ahol 
nagyanyám a második férjével élt. A sors tra-
gédiája, hogy apám visszajött Magyarországra, 
pedig mindenki kérlelte, maradjon, mert nem-
sokára vége a háborúnak. Jó hazafiként azt 
mondta: nem, neki vissza kell mennie a kato    -
náihoz! Útközben elfogták, 27 éves volt, s egy 

hete századosi rangban. Fogságba került, mire 
megszülettem, elhurcolták Szibériába. Anyám 
Bajorországban nem kapott hírt felôle, 1946-
ban úgy döntött, visszajön velem Budapestre. 
Emlékszem, Bethlen Pali bácsinál laktunk a 
Szép utcában. Anyám, mint osztályidegen nem 
kapott munkát, annak ellenére, hogy kitûnôen 
beszélt nyelveket és ápolónôi képesítése is volt. 
Nehéz körülmények között éltünk, én óvodába 
jártam, hangosan énekeltem a kommunista 
csasztuskákat az utcán. Anyám úgy gondolta, 
inkább elmegyünk. 1949-ben lehetett, emlék-
szem a menekülésre, mindenki ideges volt, 
nagy fekete kocsival mentünk. Spanyolországba 
költöztünk, érdekes, még ott létezett a magyar 
királyi nagykövetség – talán elfeledkeztek róla, 
ôk segítettek. Engem a Sacre Coeur (Szent 
Szív Társaság) katolikus iskolájába helyeztek 
el, mint szegény menekült kisgyereket. 
Hangosan kellett imádkoznom, hogy hallják. 

SZÖLLÔSY MARIANNE

Személyes tragédiák érlelték felnôtté
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Az egyik apáca a háta mögött tartott egy cu    -
korkát jutalomként. Egy idô után már tudtam, 
hogy lesz jutalom és így nagyon teátrálisan 
imád          koztam a „közönségnek”. Az apácák azt 
mondták: jaj ebbôl a gyerekbôl biztosan szent 
lesz! Maminak lassan elege lett ebbôl a cir    -
kuszból, pláne, mert ô kálvinista volt. Sajnos a 
háború hatása privát életünkre más súlyos 
következményekkel is járt. Szüleim házassága 
tönkrement, s késôbb anyám egy osztrák úri-
emberhez ment férjhez, így neveltetésem, 
ifjúságom Ausztriában telt.

– Édesapja sokáig volt fogságban?
– Igen, összesen kilenc évig volt börtön-

ben. Hat évig Szibériában, és három évig 
Kazincbarcikán. Súlyosbította a helyzetét, 
hogy nagyanyja Horthy Erzsébet volt, s ezt 
nem nézték jó szemmel. Mikor kiszabadult az 
Alföldön csikósként dolgozott. 1957-ben jött 
ki Ausztriába, velünk élt egy ideig, aztán 
tovább ment Kanadába. Ott fantasztikus kar-
riert épített föl, nagyon ismert lószakértô lett 
belôle. Kiválóan értett a lovagláshoz, s kanadai 
lovas sport fôbírója, trénere lett. A kanadai 
lovasezred tiszteletbeli századosává léptették 
elô, az angol királynô adjutánsa lett, egyszóval 
köztiszteletnek örvendett. Átmentette a szép 
magyar lovas tradíciót, mely most nagyon 
virágzik Amerikában és Kanadában. 

– Szoros kapcsolata volt édesapjával?
– Kapcsolatban voltunk, de nem szabad 

elfelejteni, hogyha valaki 27 évesen kerül 
hosszú fogságba, számára régi életének emlékei 
adnak erôt a megmaradáshoz, a túléléshez. 
Neki is a fiatalkori élete, a tradíciók ápolása 
volt a legfontosabb. Én már 12 éves voltam 
mikor elôször találkoztunk Ausztriában, nem 
sokat értettem meg ebbôl. Idegesített, nem 
tudtam mit kezdeni például a magyar nótával. 
Késôbb, mikor megismertem a magyar szellem 
hátterét, vagy akár mostanában, sokkal jobban 
tudom értékelni apám gondolatait.

– Egy fiatal számára meghatározó szerepet 
tölt be a környezet, ahol felnô…

– Így van, ô mindig a huszárélet szépsé-
gét mesélte nekem. Akkor sajnos nem értettem, 
mert nem tudtam átérezni a hangulatát. Azt 
viszont tudni kell, hogy az ô társadalmi osztá-
lya Magyarország gerincét képezte fôleg há     bo-
    rús idôszakokban. A dálnoki Kenyeres család-
ban alapvetô tradíció volt a katonáskodás, úgy 

gondolom, a mami sem értette igazán ezt a 
hozzáállást, az ô családjában nem ez volt a köz-
ponti kérdés, pedig apám kiváló, bátor huszár-
tiszt volt.

– Telt az idô és fiatal lány lett Erzsébet. 
Hogyan talált helyet Ausztriában vagy 
Európában?

– Anyám nagyon szigorúan 
fogott, ezért a Sacre Coerben 
tanultam továbbra is. Nagyon-
nagyon szép fiatalkorom volt. 
Szép házban laktunk, mostoha 

apámtól, egy magasan kulturált embertôl min-
den lehetôséget megkaptam, amit csak bizto-
sítani tudott, hogy tanulhassak. Gondok azon-
ban jöttek. 1976-ban látogattam meg Kenyeres 
nagyanyámat, Pécsen lakott, oda telepítették 
ki. Egy borzasztóan kicsi, vizes padlójú szobács-
    kában ült a díványon. Háta mögött a nagyapám 
ezüst lovas szobra és a családfa. Franciául kez-
dett velem beszélgetni, mert a Sacre Coeurben 
azon a nyelven tanultunk. Pocsékul beszéltem 
franciául… A beszélgetés végén nagyanyám 
megkérdezte: Angyalom, mondja, maga miért 
él Ausztriában? Nagymami a szabadság miatt 
– feleltem. Aha – mondta – no ha itt lennél, 
jobban tudnál franciául beszélni. Többet kell 
tanulnod, hogy egyetemista lehess! Mit akart 
ezzel mondani? Azt, hogy a szabadságban elf-
elejtkeztem a kötelességrôl. Senki nem kénysz-
erített semmire, az iskola csak mellékes fe l    -
adatként szerepelt az életemben. Az otthoniak 
lenézték a tanárokat, nem vették komolyan. 
Így én sem, mert túl könnyû volt. Úgy gondol-
tam elég, amit otthon megtanultam, túl csinos 
voltam valószínûleg, sikeres fiatal lány, leg-
jobb, ha férjhez megyek. Nagyon fiatalon tet    -
tem ezt. Eszembe se jutott, hogy karriert épít-
    sek. Most már nagyon sajnálom. Rövidesen 
bekövetkezett a tragédia; Carla nevû édes kis-
lányom két éves korában agyvérzést kapott, 3 
hónapig kómában volt, és egy évig ápolták 
kórházban. Mindenki azt hitte nem is éli túl. 
Ma már úgy gondolom, ez a hosszú megpró    -
báltatás a nevelésem részét képezte. Tetézte, 
hogy a férjem nem bírta elviselni ezt a nehéz 
idôszakot, elváltunk. A megpróbáltatások meg-
tanították nekem, hogy semmi nem teljesen a 
miénk, mindent csak kölcsön kapunk. Ez a 
felismerés igazi belsô szabadságot eredmé-
nyezett számomra. Úgy érzem magam az élet-
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ben, mintha mindenütt vendég lennék egy 
kicsit. 

– A magyarságtudatot meg lehetett ôrizni 
Ausztriában?

– Igen, talán azért éreztem úgy, mintha 
ott is vendég lennék. Genetikailag 99 százalék-
ban erdélyi magyar vagyok, ismertem a család 
történetét, érdeklôdéssel is tanultam. Édes    -
anyám igazi úriasszony volt, mûfordítói munkát 
végzett, de engem nem tudott tanítani. Ellen    -
álltam, mert nem érdekelt Hunor és Magor 
mondája. Mostohaapám meg rámszólt, hogy 
Schillert vagy Goethét tanuljak. Lázadoztam 
ellene, mert a német írók gondolatait sem tud-
tam teljesen magaménak vallani. A magyar 
akarnokság mindig akkor tört fel legjobban 
belôlem, ha fegyelmezni akartak. Ma már 
nagyon sajnálom mindezt, késôn érô típus vol-
tam. Hatalmas baráti köröm máig megmaradt, 
s ôk is hozzájárultak, hogy átvészelhettem a 
személyes tragédiákat. 

– Végül révbe ért, Károlyi László felesé-
geként, két leánnyal, négy unokával lett teljes az 
élete. Hogyan találkoztak?

– Személyes tragédiáim önvizsgálatra 
kényszerítettek. Ki vagyok én, mit szeretnék 
csinálni, hol a helyem? Adódott a lehetôség, 
Angliában az osztrák nagykövetségen kaptam 
állást 1988-ban. Családi egyetértés mellett 
elfogadtam, gyerekeim felnôttek már, Bécsben 
maradtak. Egy alkalommal volt férjemmel 
együtt mentünk Carla lányomért a repülô    -
térre. Kérdezte, találkoztam-e Károlyi Lász    -
lóval, mert egyik Bethlen unokatestvérem nála 
lakik, ha látni szeretném, telefonáljak oda. 
Persze elfelejtettem, csak pár hét múlva került 
rá sor, hogy felhívjam. Unokatestvérem már 
nem volt ott, de László meghívott, menjek vele 
vacsorázni, kocsit is küldött értem. Nagyon 
kellemetlen volt velem, mert kiderült, nem tu -
   dok magyarul. Hogy van az, egy hülye osztrák 
lettél! – mondta. Utálok németül beszélni, 
miért nem tudsz magyarul? Teljesen odavol-
tam, gondoltam ez az ember teljesen bolond, 
mit gondol, hogy beszél velem? Nagyon össze-
    vesztünk, de mégis elmentünk vacsorázni. Az 
étel, emlékszem, nagyon rossz volt. Késôbb 
újra hívott, menjek vele lovagolni – nem tudta 
a nagy titkom: mindig féltem a lótól. Nem 
mertem apámnak megmondani, de Lászlónak 
se. Neki viszont élete a ló, minden hétvégén az 

istállóban voltunk. Több kellemetlen helyzetet 
éltem át. Egy versenyen kérte, hogy tartsam 
meg a lovat, azt mondtam nem tehetem, mert 
wc-re kell mennem. Amikor a mellékhelyiség    -
hez értem, két másik lovas akart megkérni, 
hogy fogjam meg a lovát. Barátságunk elmé-
lyült, egy év múlva házasodtunk össze. Szóba 
sem került, hogy Magyarországra költözzünk.

– Aztán mégis úgy történt – hazaköltöz-
tek.

– 1993-ban merült fel a kérdés 
jöjjünk-e vagy sem? Hivatalos 
meghívásra érkeztünk elôször. 
Akkor vette fel a gyermekváros 
Károlyi István nevét, erre az 

ünnepségre hívtak meg bennünket, s engem 
felkértek a védnökségre is. Szívesen elfogad-
tam, mert hasonlót csináltam már Angliában 
is. Ebbôl lett aztán a végleges visszaköltözés. 
Azt kell mondjam, nagyon jó és egyben nagyon 
nehéz is volt, elsôsorban lelkileg. Élénken 
emlékeztem, hogy élt a nagymamám kettô- 
vagy háromszáz forintból itthon. Tudtam, mi 
történt a rokonainkkal, milyen szörnyû életet 
éltek, kitelepítések, megaláztatások és egyebek. 
Nehéz volt elfelejteni ezeket, de a másik oldal-
ról nézve láttuk, hogy ez már más Magyaror    -
szág, sokan akartak segíteni. Ma már örömmel 
vagyok itt, de az elsô évek nagyon nehezen 
teltek. Teljesen más kulturális szokásokat, 
életvitelt kellett megtanulnunk, a hivatali bü    -
rokráciát, protokollt. Rengeteg tehetséges, 
értékes ember él Magyarországon, akiket jó 
ideig kissé félreszorítottak. Hívô ember va    -
gyok, úgy gondolom, idôt kell adni mindenre, 
hogy kiforrja magát. Ma sok kitûnô asszony áll 
mellettem, velük maradandót tudunk alkotni. 
A legfôbb vágyam, hogy értéket hagyjunk a 
magyar nemzetnek, s ezekkel a hölgyekkel ké    -
pesek leszünk valamit tenni a természetvédele-
mért, a mûemlékvédelemért, a gyerekekért és 
az öregekért. Mindez nôi feladat, mi adtuk az 
életet, nem hagyhatjuk, hogy a férfiak politikai 
ambícióik miatt mindent tönkre tegyenek. 
Számomra a pénzszerzés nem életcél, a va    -
gyont egyik napról a másikra el lehet veszíteni. 
Az értékrendemben a legfontosabb az iden    -
titás, a gyökerek és a hit. 66 éves vagyok, 
elôször életemben azonban tényleg szeretnék 
sok pénzt, mert annyi embernek kellene a 
segítség.  
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Kiadványok Újpestrôl

Megjelent a Károlyi Ist-
ván 12 Évfolyamos Gim-
názium jubileumi évköny-
ve. Az iskola 2000 augusz-
tusában jött létre a Virág 
Utcai Képességfejlesztô 
Iskola és a Károlyi István 

Általános Iskola egyesülésével. Az intézmény 
a 2010-2011-es tanévben ünnepi rendezvény-
sorozattal emlékezett meg az alapításról. 
Zászlótartókat és márvány emléktáblát avattak 
az iskola bejáratánál. Az ünnepi tanév legma-
radandóbb emlékének az évkönyvet szánta az 
intézmény. A kiadványban terjedelmes írás ta -
lálható a névadóról, valamint olvasni lehet az 
iskola nevelési elveirôl, jogelôdjeirôl, korábbi 
igazgatóiról. A könyvhöz az érdeklôdôk az 
info@kig.hu címre írt levél útján juthatnak 
hozzá.

A Lôrincz Róbert – La -
szip Gábor szerzôpáros 
könyvét olvasva újraél-
hetjük az Újpest naggyá 
vá  lásának, elsô bajnoki 
cí mé  nek, Közép-Európa 
Ku   pa gyôzelmének, Baj-
nokok Tornája gyôzel-
mének történetét. Mind-
ezt két kitûnô, összesen 
87-szeres válogatott hát-

véd, Fogl Károly és Fogl József életútján 
keresztül. A „Fogl-gát” a 20-as, 30-as évek 
Újpestjének és magyar nemzeti tizenegyének 
rettegett hátvédpárosa rend  kívüli energiát 
képviselt a magyar labda rúgásban. Ajánljuk
e könyvet minden Újpest-szurkolónak, és 
mindenkinek, aki a magyar labdarúgás tör-
ténete, és két legendás játékosa iránt ér  dek-
lôdik!

Parkavató Újpesten
Június 22-én az újpesti Nádor és Vécsey utcák 
által határolt díszparkot gróf Esterházy Já -
nosról, a felvidéki mártír politikusról nevezték 
el. A téren felállított emlékkövet Winterman-
tel Zsolt polgármester avatta fel; a névadó 
politikus életútját dr. Estók János történész, 
Újpest díszpolgára méltatta.

Károlyi László gróf születésnapja
Július 2-án népes vendégsereg köszöntötte 
Ká  rolyi Lászlót 80. születésnapja alkalmából 
Fóton. Az ünnepségre a hálaadó szentmisét 
követôen, a kastélyparkban került sor. Az új -
pesti önkormányzat nevében dr. Hollósi An  tal 
országgyûlési képviselô köszöntötte Károlyi 
Lászlót. 

Csonka Pál-érem
Július 11-én Csonka Pál-emlékéremben része-
sült Iványi János építômérnök, lapunk munka-
társa, aki több bonyolult mûemléki helyreállí-
tás igényes tervezéséért, valamint Újpest épí-
tészeti–mérnöki örökségének kutatásáért és 
publikálásáért vehette át az elismerést.

Kitüntetés-átadás
Augusztus 26-án került sor Újpest Ön  kor -
mányzatának díjátadó ünnepségére. Dísz-
polgári címben részesül gróf Károlyi László, 
Pályi László plébános és Schrammel Imre 
Kossuth-díjas képzômûvész. Újpestért díjban 
részesül: Balajcza Tibor, egykori olimpikon, 
László Mária elôadómûvész, valamint Szöllôsy 
Marianne, a Helytörténeti Gyûjtemény ve  ze-
tôje, lapunk munkatársa.

Emléktábla-avatás
Az Újpesti Közmûvelôdési Kör kezdeménye-
zésére, augusztus 28-án dr. Plósz Sándor 
(1846-1925) tiszteletére emléktáblát avatnak a 
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság hom-
lokzatán. Az egykori igazságügy miniszter, 
Újpest Díszpolgára az Újpesti Járásbíróság 
egyik kezdeményezôje volt. Az emléktáblát 
Mihályi Gá   bor Munkácsy-díjas szobrász-
mûvész készítette.
 
Halassy-szobor
Augusztus 28-án avatják fel Halassy Olivér 
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó szobrát 
a sportolóról elnevezett újpesti sportcentrum 
bejárata elôtt. A mellszobor Tóth Dávid
szob rászmûvész alkotása.

Szeptemberi számunkban az x., y., z., v. és a w. ol da      lon 
látható fotókat az Újpesti Hely történeti Gyûjtemény 
bocsátotta rendelkezésünkre.

Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2011. június 
XVIII. évfolyam 2. szám Helytörténeti hírek32
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