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Tiszteletet az idôseknek! 
Évtizedek áldozatos mun-
 kájában, testben és lélek-
ben megfáradt, elgyen -
gült öregek az életük al -

ko    nyán törôdést, ápolást érdemelnek, 
mél    tó körülmények között. E gondolat 
ösz  tökélhette a tevékeny Sándor grófot, 
amikor városalapító édesapja emlékére – 
telket és jelentôs tôkét felajánlva – idôsott-
 hon alapításáról döntött. Stephaneum… 
az elegáns elnevezés kezdetben földszintes 
épületet jelentett, ám az évek során a meg-
növekedett igények miatt emeletessé nôtt. 
Ráadásul – a környék lakóinak nem kis 
örö  mére – csinos templomot illesztettek 
hozzá, amelybe az otthon lakói átsétálhat-
tak. Az ügyes építész még arra is gondolt, 
hogy a misére a járóképtelen öregeket 

eme    leti szobáikból a karzatra lehessen 
átgurítani.

Frankhonból érkezett apácák vállal-
 ták magukra a gyenge, beteg idôsek odaadó 
ápolását, ellátását. A nehéz magyar nyelvet 
megtanulva, fonott kosaraikkal járták a vá -
rost, hogy alamizsnát gyûjtsenek az élel-
mezést kiegészítendô.

Fél évszázad múltán az új rezsim-
nek szemet szúrt az apácarend, a temp-
lom, hiszen az aggok helyett az életerôs 
if  jak nevelésére koncentrált. A kedves  nô -
véreket szélnek eresztették, a templomot 
le  bontották, az öregek szobácskái gyári 
rak tárhelyiségekké alakultak. Az épület 
egy betonkolosszus árnyékában húzódik 
meg és manapság csak a park sudár fái sut-
toghatják hallhatatlanul: Tiszteletet az 
idôseknek!  �  Kôrös Márta
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„Én alulírott nagykárolyi Gróf 
Károlyi Sándor boldogemlékû 
szeretett édes atyám Gróf Ká -
rolyi István örök emlékére a 
je  len alapítványi levelem erejé-

nél fogva a rákospalotai Istvántelek területén 
»Stephaneum« elnevezéssel egy magyarorszá-
gi, de lehetôleg rákospalotai, valamint ehhez 
kö zelfekvô községekben illetékességgel bíró, 
vallásukra való tekintet nélkül, mindkétnemû 
szegény aggastyánok ápolására rendelt inté ze-
tet alapítok a következô feltételek mellett: […] 
A »Stephaneum« kezelését az aggastyánok 
gondozását általam, illetve a váczi káptalan 
hoz  zájárulásával jogutódom által kijelölendô 
apáczák fogják ellátni, akik részére élelmezés, 
fûtés, ruházat és világítás czimén évenként 
1500 kor. azaz Egyezerötszáz korona leend ki -
 szolgáltatandó. […] Az épületek fenntartása 
czéljára azaz részben a fenntartásának, részben 
nagyobb költségeire évenként 1000 k. Egy  ezer 
koronát rendelek félretenni, amely összegnek 
fel nem használt része mint építési tartalékalap 
tôkésíttetni és nagyobb javítások ra felhasznál-
tatni fog.” (Részletek a Ste pha neum Ag  gok -
háza alapító okiratából, 1904. augusztus 13.)

„Gróf Károlyi Sándor az iparos-men-
ház czéljaira egy telket ajándékozott, melyet a 
bizottság tetszése szerint választhat ki, azon kí-
vül az épület építkezési költségeihez 500 ko -
ronával járult hozzá. Károlyi Sándor gróf ne -
mes tettével nagyot lendített az ujpesti iparos-
menház ügyén s örök hálára kötelezte Ujpest 
iparosait.” (Közérdek, 1905. április 27.)

„Az ujpesti iparos-menház ügye örven-
detesen halad a megvalósulás felé. Az ipartes-
tület közgyûlése által az elômunkálatok meg-
tételére felhatalmazott ipartestületi elöljáróság 
ugyanis egy szûkebbkörû bizottságot válasz-
tott, amely a szükséges intézkedések megálla-
pítása és végrehajtása czéljából f. hó 4-én d.u. 
4 órakor értekezletet tartott. E bizottságba az 
ipartestületi elöljáróság Zsoldos János fôjegy-
zôt, Mády Lajos esperest, dr. Venetianer La -
jos fôrabbit, Brankovics György törvénybirót, 
dr. Lichtmann Henrik hitközségi elnököt, 

[…] választotta, számitván ezek hathatós tá -
mogatására.” (Közérdek,1905. május 4.)

 „Az elaggott iparosok menháza javára 
f.é. szeptember hó 17-én szüreti mulatságot 
ren dez az ujpesti Ipartestület elöljárósága. Ez 
alkalommal felhivatnak mindazok, kik az uj -
pesti iparosok menházára vonatkozó gyûj tô-
ívek birtokában vannak, hogy az ívekkel a 
folyó hó végéig számoljanak be az ipartestület 
titkáránál.” (Közérdek, 1905. augusztus 24.) 

„Gróf Károlyi Sándor úr Ônagy mél tó-
sága Rpalota és Ujpest határán, az Istvántelken 
a régi kertészeti iskola helyén tetemes költség-
gel menhelyet építtetett – elaggottak részére. 
Az új intézetet, melynek neve »Stephaneum« 
»a szegények kis testvérei« néven ismert nô -
szerzetesek vezetik, kik mindkétnemû elag -
got tak ellátásáról könyöradományok útján 
gon  doskodnak. A menhelyben egyelôre 12 
fér  fi és 12 nô elaggott részére van hely. Azon-
ban, ha a menhely a közönség részérôl, mely-
nek adományaira rá van utalva, kedvezô fo -
gadtatásban, kellô támogatásban részesül, úgy 
azt a kegyelmes gróf késôbb ki fogja bôvittet-
ni.” (Közérdek,1905. november 2.)

„Megható ünnepségek keretében ülte 
meg az Istvántelki Menhely égi patronusá  - 
nak Szent Józsefnek ünnepét. […] Tizenegy 
órakor Choboth Ferencz prépost-plébános 
dr. Varázséji Béla szentszéki ülnök és a hitok-
tatók segédletével énekes szentmisét czeleb-
rált, mely után tartalmas alkalmi beszédet in -
té  zett a menhely elaggott lakóihoz és a jelen-
volt áj  tatos hívekhez […] isteni tisztelet végez-
tével Rákospalota és Ujpest községek egyházi 
és vi  lági elöljárói s az ezen alkalomra meghívott 
hölgyek a menhely helyiségeibe vonultak, 
melynek falai között igazán szép ôskeresztény 
szokás újult fel. Az aggok dúsan terített aszta-
lok köré gyülekeztek »szeretet lakomára« s a 
Stefáneum megszokott kolostori csendjét 
csakhamar az »agapé« örömzaja váltotta fel. 
[…] A világi elöljáróságot Medveczky György 
rákospalotai fôjegyzô és Lindt János ujpesti 
bíró képviselte.” (Ujpesti Közlöny, 1906. ápri-
lis 1.)            (Összeállította: Szöllôsy Marianne)

Idôsgondozás Újpesten
1904–1906
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Az Újpestet alapító Károlyi 
István grófnak 1821-ben szü-
le  tett elsô fia, Ede, aki 1851-
ben vette feleségül az akkor 17 
éves Kornis Klarissza grófnôt, 

Göncz-Ruszkai gróf Kornis Mihály, a Magyar 
Tudós Társaság igazgatótanácsi tagja és gróf 
Bethlen Katalin leányát. A házaspár két fia 
közül csak László maradt életben. 

Károlyi László gróf is – felmenôinek 
nyom dokait követve – anyagi támogatásaival, 
illetve az uradalmaiban folytatott mezô gazda -
sági és ipari tevékenységeivel járult hozzá 
Újpest, Rákospalota és Fót fejlôdéséhez. Tiszte-
letremél tó, jelentôs életmûve dacára Károlyi 

László élet rajza eddig nem íródott meg – most 
e fájó hiány egy részét igyekszünk pótolni. 

László gróf életérôl több fontos adat 
összegyûjthetô az élete során megjelent doku -
mentumokból, hírekbôl, illetve a halálát köve   -
tô nekrológokból, de néhány hiteles forrást 
fel    kutatva kiderül, hogy nem mindegyik köz -
zétett adat helytálló. A legtöbb helyen, például 
az országgyûlési almanachokban a születési 
he    lyeként Párizst adják meg, holott ô Pesten 
lát  ta meg a napvilágot.

Éble Gábor eredeti okmányok alapján 
ábrázolta a Nagy-Károlyi gróf Károlyi család 
leszármazási tábláit, és megírta Károlyi Lász-
ló szülôházának történetét, miszerint Lász   -
ló gróf a fôvárosi Veres Pálné és Irányi ut -
ca sarkán álló „palotaszerû” épületben jött a 
világra 1859. június 12-én. A tulajdonos, Ist -
ván gróf végrendeletében fele-fele részben 
fiára, Sándorra, illetve az idôközben elhunyt 
Ede fiúgyermekére, Lászlóra hagyta az épü-
le  tet. Ede halála után két évvel az addig agg -
legényként élô Sándor gróf feleségül vet te 
az özvegy Kornis Klarisszát. Károlyi Sán-
dor 1906-ban bekövetkezett halálakor a hit-
bizomány és a belvárosi palota örököse a gróf 
mostohafia (egyben unokaöccse), László lett.

1879 márciusában „A Hon” címû lap    ban 
a bécsi akadémia magyar olvasó- és társasköre 
által Jókai Mórhoz intézett levélrôl jelent 
meg egy rövid hír, amit gróf Károlyi László, a 
társaság elnöke írt alá. Ezen a nyomon elindulva 
sikerült kideríteni, hogy hôsünk ekkor a bécsi 
egyetemre járt. A magyarországi diákok kül -
földi egyetemjárását feltáró Szögi László és 
munkatársai a bécsi egyetemi anyakönyveket is 
feldolgozták. Kötetükben megtaláljuk Károlyi 
László adatait: Pesten született, középiskolai 
tanulmányait a nagyszombati gimnáziumban 
végezte, az 1878/1879. tanévben tanult a bé-
csi akadémia jogi fakultásán. László gróf az 
egyetemi matricula tanúsága szerint is Pes-
ten született. A Nagyszombati Érseki Fôgim-
názium évkönyvei közül sajnos, alig néhány 
kötet van meg hazai könyvtárakban – ezért 

TÓSZEGI ZSUZSANNA

A jótékony földesúr: Károlyi László gróf

4

Károlyi László vadászat elôtt – 1924 körül (Fóti Károlyiak 
Alapítvány)
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László gróf diákéveirôl jelenleg nem tudunk 
több információhoz jutni. 

Több forrás említi, hogy egyetemi 
ta  nul  mányait követôen a fiatal arisztokrata 
hosszabb külföldi útra ment Európába, 
Ázsiá   ba és Afrikába. Hazajövetele után, 
1887-ben bekapcsolódott a politikai életbe: 
a Nemzeti Párt híveként lett a garbóc-bog -
dá  nyi kerület országgyûlési képviselôje, 
ahol 1892-ben újraválasztották. 1896-ban 
gróf Apponyi Alberttel együtt a Szabadelvû 
Párthoz csatlakozott – ekkor a pétervásárai 
ke    rületet képviselte a parlamentben, 1907-
tôl pedig Újpest tiszteletbeli képviselôje lett. 
A kormányzó által élethossziglan kinevezett 
felsôházi tagok közé tartozott. Érdemei elis -
meréséül 1917-ben az uralkodótól valóságos 
belsô titkos tanácsos címet kapott.

1897 augusztusában feleségül vette 
a nála húsz évvel fiatalabb Nagy-Apponyi 
gróf Apponyi Franciskát, Apponyi Lajos el -
sô udvarnagy és gróf Scherr-Thoss Margit 
csillagkeresztes hölgy leányát, akitôl három 
gyermeke született: István 1898 decemberé -
ben, Fruzsina egy évvel késôbb, majd Klá  ra 
1903-ban. A lányok grófi családokba há  za-
sod tak, István Windisch-Graetz Mária her   -
ceg  nôt vette feleségül. Az 1930-ban Sáros -
patakon tartott esküvôjük a kor legfényesebb, 
legelôkelôbb társasági eseménye volt. A sajtó -
orgánumok egymással vetélkedve számoltak 
be a megjelent méltóságokról; a menyegzôrôl 
készült filmhíradó ma is látható az interneten. 
László grófról késôbb a menye igen meleg 
hangon emlékezett meg a „Feljegyzések és 
em  lékképek” címû könyvében.

Az ország leggazdagabb fôuraként 
szá    mon tartott Károlyi László 1901-ben 
vissza  vonult a politikától, és attól kezdve az 
ország különbözô területein fekvô ha talmas 
birtokain gazdálkodott. A sikeres üz  let  em-
ber  rôl, az ország egyik legkiválóbb mezôgaz -
dászáról szóló sok-sok sajtóhír nemcsak az 
eredményeirôl, hanem arról is tudósított, 
hogy nagyapjához és apjához hasonlóan mi -
lyen sokat áldozott vagyonából jótékony cé-
lokra. E téren nemcsak a családi hagyomány, 
de felesége is komolyan inspirálta. László 
gróf jelentôsen kibôvítette az újpesti Károlyi 
kórházat, háromszorosára bôvíttette az ag  gok 
menhelyéül szolgáló Stephaneumot, támogat -

ta az újpesti Katolikus Legényegyletet. 
Több tanonc- és iparosiskolát építtetett és 
tar  tott fenn, és területeket adományozott 
a városnak: 1914-ben a rendôrkapitányság 
köz      vetlen szomszédságában fekvô telket a 
felépítendô színház céljaira, 1933-ban pedig 
egy 3000 négyszögöles telket a megyeri isko -
la számára. 1922-ben egymillió koronát jut -
tatott az édesanyja, Klarissza által 50 évvel 
ko    rábban alapított Clarisseumnak. A fôúri 
ado  mányok mellett Újpesten és környékén 
sok ezer családnak adtak biztos megélhetést 
a káposztásmegyeri birtokon létesített, jól 
prosperáló mezôgazdasági és ipari üzemek.

Hatalmas birtokain László gróf minta -
szerû gazdálkodást honosított meg: a fejlett 
állat tenyésztés és növénytermesztés, az erdô-
sí  tések, öntözések, az általa létesített ipari üze-
mek mind-mind kiváló hozzáértésérôl ta  nús -
kodtak; uradalmai a korszerû mezô  gazdaság 
mintaképéül szolgáltak.

László gróf újdonságokra való fogé -
kony  ságáról ír a „Köztelek” 1912 októberében: 

5

A grófi uradalmi tehenészet tejesüvege az Újpesti Helytörténeti 
Gyûjteményben (a szerzô felvétele)



TanulmányÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2020. június
XXVII. évfolyam 2. szám

ekkor mutatták be a káposztásmegyeri urada -
lomban a Herdliczka-Kund-féle, benzin  mo-
torral hajtott szántógépet. Herdliczka Er  nô 
és Kund Ede mérnökök 1912 decemberében 
kapták meg a motorikus talajmûvelô beren -
dezésre a szabadalmat.

A káposztásmegyeri birtokán 1912 au-
gusz tusában megnyílt üveggyárat évi 6 millió 
palack gyártására tervezték. A te  jes    üvegek mel -
lett ásványvizes, sörös-, boros- és pezsgôspa-
lackokat gyártottak. A termékek nagy si  ker  rel 
szerepeltek az 1914. évi borászati és pince -
gazdasági kiállításon az Iparcsarnokban.

A birtokon folyó példamutató mezô -
gazdasági és ipari termelésrôl idézünk né-
hány korabeli hírt. Az 1915. évi „Fôvárosi 
Köz  löny”-ben olvasható egy ha  tározat ar-
ról, hogy a „gróf Károlyi László uradalom 
káposztásmegyeri tejgazdasága” által termelt 
és fôleg csecsemôk által fogyasz  tott „hiteles” 
tej forgalomba hozatalát enge  dé  lyezték Buda-
pest egész területén.  

A tejet a László gróf által alapított 
üveg  gyárban készített palackokban hozták 
for  galomba. A többféle változatban készült 
te      jesüvegeken körben a felirat, középen a 11 
ágú korona, alatta a csôrében csecsemôt tartó 
gólya látható. Két évti  zeddel késôbbi egy 
másik adat: 1935-ben a gróf Károlyi László 
uradalom közel 190 ezer liter tejet szállított a 
Szent László-kórháznak.

Károlyi László Káposztásmegyeren 
nem    csak üveggyárat, hanem egy kitûnôen 
pros     peráló mészhomoktéglagyárat is léte  sí-
tett. Megyeren már a XIX. század elején is 
folyt téglagyártás; abban az idôben azonban a 
téglaégetést csak uralkodói engedély, ún. pri-
vi    légium birtokában lehetett mûvelni. Száz 

év  vel késôbb László gróf felismerte a mészho-
moktégla gyártásában rejlô hatalmas üzleti 
le   he tôséget, és 1909-ben megalapította saját 
üzemét. 

„A Bánya” 1910-ben közölte: „Káposz-
tás    megyeren Károlyi László grófnak van 
egy 40 millió mészhomoktéglát produkáló 
gyára”. Tapasztalati tények igazolják, hogy a 
mészhomoktégla a legjobb, legtartósabb épít -
kezési anyag, az ára pedig jutányosabb a többi 
tégláénál. A mészbôl és homokból gyártott, 
impregnált tégla víz- és tûzmentes. 

A Károlyi-féle téglagyár a napilapokban 
is reklámozta termékeit. 1910-ben például ap -
ró  hirdetésben közölték, hogy a gyár naponta 
50 ezer darab „legkitûnôbb minôségû pré  selt 
mészhomoktéglát” készít. Az üzem közvet  le-
nül a váci országút mellett fekszik, a szállítás 
or  szágúton, hajón vagy vasúton történhet. 
Az uradalmi kikötô a gyártól 100 méterre 
ta    lálható, az iparvágány közvetlenül a gyár 
területére vezet be. 

Az újsághirdetésnél is jobb reklám le -
he  tett azonban, hogy 1911-ben a fôváros elsô, 
mészhomoktéglából készült, hatalmas bérházát 
László gróf építtette föl. Az Irányi utca – Veres 
Pálné utca sarkán lebontott szülôi ház helyén 
magasodó, reprezentatív, modern bérpalota a 
kiváló mûépítészek, Bálint Zoltán és Jámbor 
La  jos tervei szerint készült. Jámborék teljes 
egészében mészhomoktéglából építették a 
bérházat, a nagy szilárdságú pillértéglákat 
külön gyárttatták le a 220 embert foglalkoztató 
káposztásmegyeri üzemben. Az építészek 
„nyers  tégla modorban” tervezték az épületet, 
a mészhomoktéglára nem került vakolat. Az 
impozáns lakóház ma is jó állapotban látható a 
Belvárosban. A Bálint és Jámbor iroda példáját 
követve a gróf Károlyi-féle gyárban készült 
mészhomoktéglát a legjobb mûépítészek alkal-
mazták nagyszabású építkezéseiknél. 

Tevékeny, eredményes életet hagyott 
ma  ga mögött az 1936. október 24-én, 77 
éves korában elhunyt, a fóti kegy  úri templom 
kriptájában nyugvó gróf Káro  lyi László. Te-
metésén Horthy Miklós kor  mány  zó, Darányi 
Kálmán miniszterelnök, Károlyi Gyu la volt 
miniszterelnök, József Ferenc ki  rályi herceg 
és számos társadalmi elôkelôség mellett nagy 
számban vettek részt különbözô birtokainak 
küldöttei.  �
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Az iskola helyre állítá sá val egy   -
idôben, az 1946/1947. tan -
évben a jelenlegi épületben 
újraindult a tanítás. Dr. Sipos 
Lajos igazgató úr vezetésével 

minden tekintetben újjáéledt a Kanizsay.
Dr. Sipos Lajos (1905–1953) magyar–

francia szakos középiskolai tanári diplomáját a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen és Pá -
rizsban, a Sorbonne-on szerezte. 1931-ben 
„Sub auspicis Gubernatoris”, azaz „legfelsôbb 
kormányzói elismeréssel” avatták a filozófiai 
tu dományok doktorává, ami azokat tisztelte 
meg, akik minden iskolai vizsgájukat, beleértve 
az egyetemi kollokviumokat és szigorlatokat is 
jeles eredménnyel tették le. 1946-ban nevezték 
ki a Kanizsay igazgatójának. 

1946 szeptemberétôl decemberéig az 
iskolából elszállították a törmeléket és a sze -
metet, hozzákezdtek az osztálytermek re-
no  válásához. A tantermek berendezését a 
családok otthonában már nem használt bú-
torok közül, a szülôk ajánlották fel. A diákok 
többször gyûjtöttek adományokat az intézet 
felszerelésére. Az ablakok beüvegezésére 
azon ban csak a január 15-ig meghosszabbított 
téli szünetben került sor. 

Minisztériumi jogszabály rendelkezett 
az oktatás átszervezésérôl (8 osztályos álta-
lános és 4 osztályos középiskola bevezetésé  - 
rôl), és be kellett indítani a dolgozók gim ná -
ziumát. 1946 szeptemberében a le  ánygim-
názium két elsô és két második osz tályát 
„igazgatási szem pontból” átadták az akkor már 
Április 4.  téri Általános Leányiskola néven 
mûködô tanintézetnek. A Kanizsay növen-
dékeinek az elsô emeletre kellett járniuk. 
„Össze keverték a diákokat”, egybegyúrták az 
ötödik elemit vég  zett, a hatodikba be irat kozott 
általános iskolásokat és a más tanítási-tanulási 
rendhez és magas színvonalú oktatáshoz szokott 
ko rábbi kis gimnazistákat. Az 1947/1948-as 
tanévben a harmadik, az 1948/1949-ben a 

ne  gyedik gimnáziumi osz tály került át az ál -
ta lános leányiskolához. A gimnáziumi anya-
könyv abban az évben az „ötö dik” osztály ada-
taival kezdôdött. 1947-ben az oktatási tárca 
élére Ortutay Gyula került, aki megkezdte 
az oktatás tartalmának szocialista átalakítását. 
A magyar iskolák éle tében súlyos törést hozott 
az 1948-ban bekövetkezett államosítás, az 
álla mi iskolamonopólium kiépítése. A szerves 
fej  lôdést megbontó, durva beavatkozás az álla-
mi iskolafenntartás korábbi, valós értékeit 
és lehetôségeit is rontotta. Tanári életutak, 
szülôi és tanulói ambíciók, világnézeti elkö-
te lezettségek, iskolaszervezeti tradíciók szen-
vedtek pótolhatatlan veszteséget.

A felsôoktatásban megkezdôdött az 
orosz tanár-képzés, és az idegennyelv-szakos 
tanárok átképzése. Az 1949–50-es tanévtôl 
kö  telezôvé tették az orosz nyelv oktatását a 
középiskolákban. A rendeletet azonban nem 
lehetett mindenhol végrehajtani, mivel hiá -
nyoztak az orosz szakos nyelvtanárok, és tan-
könyvek, és hiányzott a szláv nyelvek tanítási 
tapasztalata is.

Dr. Sipos Lajos az 1948/49. tanévben 
maga is részt vett a pesti egyetemen szervezett 
orosznyelvi képzésen, és 1952-ben a Lenin 
Inté zetben orosztanári diplomát szerzett. 
Fel  jegyzések híján nem lehet tudni, hogy a 
Kanizsay Dorottya Leánygimnázium tanárai 
közül, 1947 és ’49 között még hányan vettek 
részt nyelvi átképzésen.

Az 1948. szeptemberi évnyitó ünnepély 
váratlan eseménnyel indult. (Nem sokkal ko-
rábban – egy hathónapos pártiskola elvégzése 
után – nevezték ki Újpest polgármesterének 
Döbrentei Károlyné Némethy Aranka [1913–
1987] vasmunkást, egykori partizánt, aki 1945-
tôl a Magyar Kommunista Párt parlamenti 
képviselôje volt.) Az új városvezetô elrendelte, 
hogy az akkori Április 4.-e téri négy intézmény 
– a két általános iskola és a két gimnázium 
nö  vendékeinek közös évnyitó ünnepélyt kell 

PERKÓ  MAGDOLNA

100 éves a Kanizsay Dorottya
Leánygimnázium 2. rész
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rendezni, és az ünnepségen beszédet kíván 
mon dani. A 6-18 éves diákoknak a békeharc 
fontosságáról és a Szovjetunió iránti háláról 
be  szélt – súlyos nyelvi hibákkal. A közönség 
ki  nevette a polgármestert, aki a következô nap 
leváltotta mind a négy iskola igazgatóját. Sipos 
igazgató úrnak is átnyújtotta a felmondásról 
szóló papírt. A felmondás azonban valamilyen 
ok miatt abban a tanévben nem lépett életbe. 
Az 1948/1949. tanévet 1949. június 14-én lezá-
ró érettségi anyakönyvet és a bizonyítványokat 
még ô írta alá igazgatóként. Az 1949/1950. 
tanévben özv. Keller Lászlóné Strausz Györ-
gyi, magyar–német–olasz szakos tanárt bízták 
meg az igazgatói teendôk ellátásával. 

Az elkövetkezô évek kemény politikai 
változásai rányomták bélyegüket a Kanizsay-
ra is. Az igazgatók évente váltották egymást 
(Bársony Jenô 1950–1951, Fülöp Zoltán 
1951–1952, Hann Ernô 1952–1953, Kósa 
Andorné 1953–1955, Hann Ernô 1955–1956). 

1956-tól Petrás Istvánné Sörös Lenke 
(1956–1959), Siklósi Lászlóné (1959–1965), 
Kenedi Istvánné (1965–1967), Szabó László 
(1967–1968) álltak az iskola élén.

Az Újpesti Közmûvelôdési Kör 2018-
ban összegyûjtötte és az Újpesti tükörcserepek. 
Emlékképek az 56-os forradalomról címû kö-
tetben megjelentette a kör tagjainak személyes 
emlékeit. Az alábbiakban olyan részleteket 
idé  zünk, amelyekben a szemtanúk a Kanizsay 
gim názium környékén, illetve épületében zaj-
lott eseményeket elevenítik fel. 

Szunyoghy András, a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia rendes tagja, grafikusmûvész, 
aki akkor tíz éves volt és a Tanoda téri is-
kolába járt, így emlékszik az eseményekre: 
„[…] November 8-án, egy napsütötte dél-
elôtt megint a harckocsik lánctalpainak csö-
römpölése hallatszott. Kinéztem az ablakból. 
A Duna felôl négy orosz tank fordult be az 
Árpád útról a Könyves felé. Az elsô tankon egy 
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Kornél tulajdona)
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fehér zászló volt. Majd megálltak a Könyvessel 
szemben és az épület jobb oldali részét le  rom-
bolták. Másnap elzarándokoltunk az épü-
let hez. Borzalmas volt. Az udvar tele volt a 
pusztítás nyomaival, leomlott faldarabokkal, a 
falból kilógó vasoszlopokkal, ablakkeretekkel, 
lôszeres ládákkal, lôszerekkel. Egy kisebb 
ágyú is volt a kertben. […] Emlékszem, az 
iskola megkezdésekor az orosz óra elôtt az 
egyik osztálytársam, az Obiczki a táblára fel-
írta, hogy nem akarunk oroszul tanulni. Az 
orosztanárunk, akit géppisztollyal a nyakában 
a forradalmárok között láttunk, megkérdezte, 
hogy ki írta fel a táblára. Obiczki vagány gye-
rek volt és felállt, a tanár odament hozzá, meg-
cirógatta a fejét és többet nem jött ta ní tani. 
Azt, hogy mi lett vele, nem tudom.” 

Dr. Somos András ügyvéd, Újpest dísz -
polgára így emlékezik az ’56-os ese mények re: 
„Az 1956/57. tanévben érett ségiztem. Csa-
ládunk az Április 4. tér Tavasz utca felô li oldalán 
lakott, így közvetlenül éltük át mindkét iskola 
lerombolását. […] szörnyû volt a két szétlôtt 
iskola látványa, az Április 4. (ma Tanoda) téri, 
ahol általános iskolai éveimet töltöttem és a 
Könyves Kálmán Gimnázium, ahova édesapám 
is járt néhány évig. […] Na    ponta együtt jártam 
ki barátaimmal a hely  színre, köztük legjobb 
barátommal és osz tály társammal, Sipos La-
jossal. Itt a té ren értesülhettünk a legfrissebb 
újpesti ese mé nyekrôl. […]”

Dr. Sipos Lajos egyetemi tanár, Újpest 
díszpolgára visszaemlékezése szinte mozza-
natról mozzanatra felidézi, miként vált az is-
kola épülete a forradalom áldozatává: „[…] A 
Könyves Kálmán Gimnázium udvarán egy 
lég  védelmi ágyú és egy használaton kívüli ka-
to  nai dzsip volt. Egyes emlékezôk szerint az 
épületben volt az Újpesti Forradalmi Bizott-
ság fôhadiszállása. […] Mi a mai Kassai ut cá -
ban, a Kanizsay Dorottya Gimnázium máso-
dik emeleti igazgatói lakás leválasztott felé-
ben laktunk. [...] A Tanoda tér két végén 
meg    jelent egy-egy tank, csövét a gimnázium 
épületére irányítva. […] A két tank szétlôtte a 
Könyves Árpád út felé esô oldalát, s ko moly 
kárt okozott a másik szárnyban is. Az elôzmé-
nyek nek sajnos szemtanúja voltam. Azon a 
na    pon ugyanis a Kanizsay Dorottya Gim ná-
zi  um kapuját két gépfegyveres fiatal kezdte 
dön   getni. Ágyban fekvô édesanyámmal és két 

öcsémmel mi laktunk a Kassai utca felôl esô 
ol    dalon, így én néztem ki az erkélyrôl, s kér-
dez   tem, mit akarnak. Az egyik fegyveres, B. L. 
általános iskolai osztálytársunk közölte, ha 
nem nyitom ki a kaput, belelônek a zárba. Le -
mentem. Kinyitottam. Megkérdeztem: Mit 
akar nak csinálni? Hátba lôjük az orosz tanko-
kat! Próbáltam érvelni. Hivatkoztam a go  lyó-
ál  ló páncélzatra, a megtorlás lehe tô sé gére. 
Ôk azonban nem tágítottak. Az épület túlsó 
ol  dalára mentek, az általános iskolai részbe, 
s onnan kilôttek a két tankra. A tankok meg-
fordították az ágyúk csövét, s három helyen: a 
két szélén és középen belelôttek a két általános 
iskola és a Kanizsay Dorottya Leány gimnázi-
um épületébe is.” 1956 októberében az irattár 
doku men tumainak nagy része is meg sem mi-
sült. 1957 elején újra megkezdôdött az épület 
helyreállítása, fél évig még szünetelt a tanítás.

1957-ben a forradalom elsô évforduló-
ján tartott megemlékezést Kárpátiné Kovács 
Edit magyar–történelem szakos tanár, egykori 
kanizsays diák így eleveníti fel: „Az elsô évfor-
dulón, 1957. október 23-án mi és a velünk pár -
huzamos egyik osztály megemlékezett a for -
radalomról és Nagy Imrérôl, akinek életéért 
aggódtunk. Gyászunk kifejezéseként le vettük 
sötétkék kö  penyünkrôl a fehér gallért. Nem 
tu  dom, hogy kinek az ötlete volt, de egy perc 
alatt mind nyájan benne voltunk. Nem ér zé-
keltük a veszélyt. Körülöttünk folytak a pe rek, 
már kivégzések is voltak, de erre akkor sen-
ki sem gondolt. Természetesen valaki felje-
len tett ben  nünket. Másnap már ott voltak a 
de tek tí vek, és megkezdôdött a kihallgatás, 
amely na  pokig tartott. Egyenként kérdeztek 
ki ben nünket. Egyikünknek sem jutott eszébe 
félni, hôsöknek képzeltük magunkat, és büsz-
kén vál laltuk tettünket. Egyik nap, tanítás 
után nem engedtek haza minket. Étlen-szom-
jan bent ültünk órákig a termekben, miköz-
ben ag gódó szülôkkel és barátokkal telt meg 
az utca. Végül az igazgatónô kihirdette a 
bün  tetésünket. Három diákot kicsaptak az 
iskolából, a két osztályba járó diákokat össze-
ke verték, és igazgatói intôvel vagy rovóval 
csak »kifogásolható« magatartás minôsítést 
kap  tunk a bizonyítványunkba. Ma is büszke 
va  gyok a sok »példás« vagy »jó« mellett er  re a 
»kifogásolható« minôsítésre…”  

(Folytatjuk…)

9



KözleményekÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2020. június
XXVII. évfolyam 2. szám

Az elsô világháború kitö ré se-
kor az Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági Rt. szerteágazó 
elekt ronikai tevékenységet 
foly  tatva egy új iparágban, 

egyre növelte pozícióját a magyar nagyválla-
latok között. A Tungsram véd  jegy alatt folya-
matosan fejlesztette vil lany lám pagyártását és 
kihasználva a vasút fejlôdését, a biztosítóbe-
rendezések gyártása is segí tet  te a növekedését. 
Ezen szakágak mellett, beszállítóként fontos 
szerepe volt a telefon köz pontok kiépítésében 
is. Az 1920 utáni ha  tár változások, valamint a 
piac teljes átalaku lása a vállalat összes üzlet-
ágára komoly hatással volt.

A háború után felgyorsult infláció ha   tá-
sára megváltozott a rész vény  kereskedelem jel-
lege is. A vállalatok a megtakarításaikat szíve-
sen fektették részvé nyek be, hiszen a vállalat 
ér  té kének növekedésével a részvénybe fekte-
tett pénz is megôrizte értékét. A piacra dobott 
részvényállomány 500 millió korona volt, ami 
az állami és bankhitel negyedét tette ki. Ezzel 
párhuzamosan a cégek a tôkéjüket igyekeztek 
beruházási eszközökbe – ingatlanokba, gépek-
be-felsze relésekbe – fektetni, hogy megôrizzék 
a ko rábbi pénzügyi eredményeik értékét. 

Tungsram növekedése a háborús években
Az Egyesült Izzót is a háborús viszonyokból 
adódó kettôsség jellemezte. A lámpagyártás 
gyors növekedése révén jelentôs profittal és 
ebbôl adódóan jelentôs pénzügyi tartalékok-
kal rendelkezett, amit a gyár vezetése elsôsor-
ban cégfelvásárlásra fordított. 1917-ben meg-
vette az addigi csomagolóanyagot beszállító 
Ne  ményi testvérek erzsébetfalvai papírgyárát, 
valamint az izzógyártás egyik nélkülözhetet-
len alapanyagát elôállító Magyar Üveggyári 
Mûvek Inwald József Rt.-t. A piaci terjeszke-
dés azonban a konkurencia felvásárlását is je -
lentette. Ennek során megszerezte az egykori 
gyáralapító társ, Kremenezky János budapesti 
üzemének 50%-os tulajdonjogát. A külföldi 
terjeszkedés egyik elsô lépéseként ugyancsak 

részvényese lett a bécsi Elektrische Glüh la-
menfabrik WATT AG-nak, ezzel a napi 7000 
db-os termelési kapacitás mellett évi 4,5 millió 
db piaci értékesítési kvótát szerzett az oszt-
rák–német–magyar volframlámpa-kartellben.

Az Egyesült Izzóra jellemzô innováció 
a háborús években sem szünetelt. A rézhiány 
miatt vasból készültek a lámpafoglalatok. 
1916-tól hadiipiari megrendelésre nemcsak 
gázköpenyt és kézigránátot gyártottak, hanem 
beindult az elektroncsô-kutatás és -gyártás is. 

A növekedésnek azonban ára volt. 
Amíg az országban az árak tíz év alatt, 1924-re 
az árak a nyolcezerszeresükre nôttek, addig a 
bérek csupán háromezer-ötszázszorosukra. 
A gyárak a munkabérek visszafogásával le -
nyomták a termelési költséget, és ettôl várták 
a piac élénkülését. Csakhogy az alacsony 
bérek egyben a vásárlóerô emelkedésének is 
gátat szabtak, ezért a beruházások ellenére 
sem tudták növelni a hazai értékesítést.

Az Egyesült Izzó sem tudta kivonni 
ma gát az országos trendbôl. A háború alatt a 
gyár 250-350 munkása teljesített katonai szol-
gálatot, és a helyükre felvett munkásnôknek 
igen alacsony bért fizettek. A nôk betanítása 
hó   napokat vett igénybe, és a magas fluktuáció 
miatt szinte lehetetlen volt a termeléshez 
szük  séges létszám biztosítása. A gyárvezetés 
végül a gyártási folyamatok gépesítése mellett 
döntött. A háború miatt egyre szegényedô 
mun kásság szervezkedni kezdett. A szakszer-
ve  zeti követelések hatására a gyárvezetés 
1917-18-ban több alkalommal is emelte a bé -
reket, aminek fedezetét a termékek árának 
eme  lésével biztosította. A 1918. októberi 
(ôszi rózsás) forradalom után a gyári termelés 
jelentôs hányadát kitevô, igen jövedelmezô 
ha  di ipari termelés megszûnt. A kazánszén 
hiánya miatt a termelési idôt csökkenteni kel-
lett, ezért a belföldi piac villanykörte-igényét 
csak az export visszatartásával tudták kielégí-
teni. A szénhiány 1919 elsô hónapjaiban olyan 
jelentôs volt, hogy az izzólámpa gyárban, ahol 
1683 munkás dolgozott, az üzem gyártási 

FORGÁCS ANDRÁS

A trianoni döntés hatása az Egyesült Izzóra
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ka pa citását csupán 30%-ban lehetett kihasz-
nálni. Ebben az idôben a termelés rezsikölt-
sége a termelési érték kétszeresére rúgott. 
Az átmenetileg munka nélkül maradt dolgo-
zóknak a gyár segélyt folyósított. A Tanács-
köztársaság kormánya nagy jelentôséget tulaj-
donított az izzólámpa-ellátásnak ezért a gyár-
táshoz fo lya matosan biztosította az anyag-
ellátást. A termelés újabb visszaesése akkor 
következett be, amikor mintegy 900 munkás 
belépett a Vö  röshadseregbe. A Magyarorszá-
got 1919-ben meg szálló román csapatok 1,5 
millió korona értékû gépet és nyersanya got 
vittek el a gyár különbözô egységeibôl, ennek 
ellenére az Egyesült Izzónak sikerült talpra 
állnia. 

Aschner Lipót, 1921-ben történt ve -
zér  igazgatói kinevezésétôl kezdve a profil-
tisztítás híve volt. Meg akart szabadulni min-
den olyan termék gyártásától, amelybe a cég 
nem tudott kellô szellemi és pénzügyi tôkét 
koncentrálni. Így a felfutó létszámigényû és 
forgalmú telefónia és vasúti biztosítóberen-
dezés gyártását is meg akarta szüntetni. Pintér 
József fômérnök és a gyár tu  lajdonosai azon-
ban ebben a törekvésében nem támogatták. 
Végül is tíz év alatt fokozatosan megvált az 
Egyesült Izzó a korábbi húzó termékeitôl és 
pia caitól, amelyeket elôbb az ér  dekeltségi kö -
rébe tartozó Telefongyárnak és a Standardnek 
adott át. Késôbb leépítette ezen tôkeérde-
keltségeit is.

A letisztult profilú gyárban a fejlesztés 
és termelés fô iránya az izzólámpa- és a rá  dió-
csô-, valamint – zömmel leányvállalatán 
a Ma  gyar Wolframlámpa Gyáron (Orion) 
keresztül – a rádiógyártás volt. Az izzólámpa 
és rádió csôgyártás hátterének kialakítását 
szolgálta a vákuumtechnikai gép-, a szer szám- 
és a mû  szer gyártás vállalati bázisának ki  ala-
kítása is.

Az Egyesült Izzó az 1920-as évek vé -
gére Magyarország egyik számottevô nemzet-
közi pozíciókat is elfoglaló ipari nagyvállala-
tává vált. A gyár a külföldre történô termelés 
révén több deviza be  vételt hozott az ország-
nak, mint a teljes ma  gyar mezôgazdaság.

A hazai helyzetet jól érzékelteti az az 
adat, hogy amíg 1925-ben a magyar keres-
kedelem 75%-a 500 km sugarú körben reali-
zálódott, addig 1930-ra, ugyanezen a terüle-

ten a piaci forgalom 55%-ra esett vissza, 
ugyan akkor az 1000 km távolságot meghaladó 
piacokon 4%-ról 14%-ra bôvült a forgalom. 
Erre a változásra reagált az Egyesült Izzó 
vezetése is mind a lámpagyártás, mind a ki -
alakuló rádiócsô- és rádiógyártás terén, ami-
kor gyártó és összeszerelô üzemeket kezdett 
telepíteni szerte Európában és az 1930-as 
évekre már több mint 50 országban rendel-
kezett leány vállalattal vagy külképviselettel.

1928 elôtt a Tungsram legjelentôsebb 
piaca Németország volt, ahol közel 7 millió 
darab Tungsram-izzót értékesítettek, Romá-
niá ban mintegy 2 milliót, Csehszlovákiában 
1,25, Franciaországban 1,13 és Belgiumban is 
1 milliót adtak el. Évi 100-600 ezer darab 
Tungsram-termék vásárlásával a jelentôs fo -
gyasztók közé tartozott Argentína, Hollandia, 
Olaszország, India, Dél-Afrika, Bul  gária, 
Dánia, Egyiptom, Görögország, Nor  végia, 
Lengyelország, Jugoszlávia, Svájc, Tö  rök-
ország és Palesztina. A magyar izzólámpa-
export mintegy 80%-a az újpesti gyárból 
jutott el a világ minden részébe, 11%-a 
a Kre menezky-féle gyárakból, míg kb. 9%-a 
más kar tell-tagoktól átvett és forgalmazott 
izzó volt.

Az Aschner Lipót vezette Egyesült Izzó 
csak olyan piacokon akart versenyezni, ahol a 
szellemi hozzáadott érték révén a világ vezetô 
cégei közé tudott felzárkózni. Így lett a 
Tungsram tagja 1924-ben megalapított, genfi 
Phoebus S. A által irányított kartellnek, amely 
világviszonylatban meghatározó szerepet ját-
szott az izzólámpa értékesítés szabá lyo zásában, 
és jelentôs szereplôvé vált a rádiócsô és rádió-
gyártás terén is.  �
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A Tungsram izzót reklámozó görög és örmény nyelvû  szóró-
lapok az 1930-as évekbôl
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1929-ben Aschner Lipót 
nyol  cadik éve állt az újpesti 
Egyesült Izzó és Villamossági 
Rt. élén. Meghatározó alakja 
volt a nemzetközi izzólámpa-

kartellnek és – több szakmai szervezet vezetôi 
tiszte mellett – alelnöke a Magyar Gyáriparo-
sok Országos Szövetségének. 1929 tavaszán – 
fél évvel a gazdasági világválság kitörése elôtt 
– meghívást kapott az akkor alakuló hazai 
kor  rupció ellenes ligába. Ebben a társadalmi 
egyesületben olyan tekintélyes személyiségek 
fogtak össze, akik a maguk területén (pénz-
ügy, mezôgazdaság, ipar, honvédelem, jog 
stb.) vezetôszerepet töltöttek be. Mindannyian 
vállalták, hogy az országosan elharapózott 
korrupció megfékezése, és az államkassza 
rendbetétele érdekében munkatervet dolgoz-
nak ki a Bethlen-kormány számára. A pana-
mák onnan eredtek, hogy az ország jóval na -
gyobb összegû hitelt vett fel, mint amennyire 
valójában szüksége volt.

A trianoni döntést követôen Ma  gyar-
ország pénzügyi válságba került. A konszo li-
dá ció érdekében gróf Bethlen István kormá-
nya 1924-ben a Népszövetséghez fordult 
segítségért. A nemzetközi szer vezet nettó 253 
millió aranykorona kölcsönt nyújtott, amely-
bôl végül mindössze 40 milliót költöttek az 
ere  deti célra. A fenn maradó 213 mil lió arany-
koronát a magyar kormány az 1914 és ’24 
között elmaradt építkezések pótlására, vala-
mint új beruházásokra használta fel. Ezek egy 
része a társadalmi konszolidációt szolgálta (pl. 
ebbôl az összegbôl valósította meg az iskola-
rend szer reformját Klebelsberg Ku  nó oktatási 
miniszter), ugyanakkor a fel hasz nált összegek 
más része adminisztratív, fel  újítási és hivatal-
bô vítési té  teleket tartalma zott. Ezek között 
olyan luxustámogatások is elôfordultak, mint 
ami lyen a Földmûvelésügyi Minisztérium 
pénz  ügyi se  gítsége volt a lilla fü redi Palota-
szálló építéséhez. 

A beruházások egy részét a visszaélés, 
pazarlás és a korrupció jellemezte. A népszö-
vet ségi kölcsön azonban szigorú feltételekkel 
járt. A kormánynak a külföldi szak értôk bevo-
násával részletes költségvetést kellett kidolgoz-
nia, és annak végrehajtását a Bu  dapestre kül-
dött népszövetségi felügyelô rend  szeresen 
elle  nôrizte. Emellett a takarékosság jegyében 
a kormány 15 ezer ál  lami tisztviselô elbocsátá-
sára, és – a bevéte lek növelése érdekében – 
adó  emelésekre vállalt kötelezettséget. A kabi-
net a szanálási prog ramot rendkívül szigorúan 
hajtotta végre. Az elôírt 15 ezer helyett több 
mint 33 ezerrel csökkent az állami alkalmazot-
tak száma, az adóbevételek növekedése meg-
ha ladta a ter ve zettet. Már az 1924/25-ös évre 
sikerült helyreállítani az államháztartás egyen-
súlyát, de mindez az adózási hajlandóságot 
rendkívüli mértékben visszavetette.

E rendkívüli gazdasági helyzetben a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre szerkesztette Elôörs 
címû hetilap –, amelyet a Bethlen István hold-
udvarához tartozó Budapesti Hírlap olyan 
saj   tóorgánumként mutatott be olvasóinak, 
mint ami „a nemzeti társadalom egységbe 
szer   vezését, a magyar nép nehéz szociális 
hely   zetének megvilágítását, az igazi magyar 
na  cionalizmus eszmevilágának kiépítését ígé-
ri” – 1929. március 30-án cikket közölt, „Or -
szágos Liga alakul a korrupció legyôzésére” 
cím mel. „Egy bizalmas telefonbeszélgetés vé -
let len kiszivárgása nyomán mindenképpen 
üd  vös és szép reményekkel kecsegtetô új szer-
vezkedésrôl kaptunk értesítést. Bár még az 
elô készítés nincsen befejezve, mégis annyira 
elôrehaladott stádiumba jutott már, hogy úgy 
érezzük, a magyar közönség lelkesedése csak 
elô re segítheti a szép tervet megvalósulásának 
útján. Egy országos liga van alakulóban a köz-
életünkben mindjobban elharapódzó bal káni 
szellemû korrupció ellen, amire csak azt 
mond hatjuk: debuisset pridem [latin mondás: 
Már korábban kellett volna].

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Újabb epizódok Aschner Lipót életébôl
A korrupcióellenes liga
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A mozgalom élén báró Szterényi József 
[felsôházi tag, egykori kereskedelemügyi mi -
niszter] és báró Petricsevich-Horváth Emil 
[korábbi nemzetgyûlési képviselô, író] áll s a 
vezérkar a következô kitûnô nevekbôl alakul: 
Szabóky Alajos pénzügyi államtitkár, Álgya 
Papp Sándor honvédelmi államtitkár, Ángyán 
Béla dr. igazságügyi államtitkár, Balthazár 
De  zsô ref. püspök, Siegescu József egyetemi 
tanár, [katolikus pap], Wassel Károly altábor-
nagy, Friedmann Ernô nyugalmazott mû -
egyetemi tanár, az Ipari Jelzálog Intézet tulaj-
donképeni vezetôje, Miklauzits Adolf és Fa -
zekas Kálmán dr., a Kogsz [Közalkalmazottak 
Országos Gazdasági Szövetkezetek] volt 
igazgatói, Szegô Emil, a Légiforgalmi R. T. 
volt igazgatója, Miklós Andor, Az Est koncern 
vezetôje, Szász Dezsô kormányfôtanácsos, a 
Magyar-Német Bank volt vezérigazgatója és 
Aschner Lipót az Egyesült Izzólámpa és Vil-
lamossági R. T. vezérigazgatója, a Magyar 
Vas  mûvek és Gépgyárak Országos Egye sü-
letének alelnöke, báró Bornemissza Lipót, az 
amerikai Kossuth zarándoklat szervezôje. 

Mint hírlik, a Ligának tulajdonképpen 
kettôs feladata lesz: egyfelôl terveket és mód-
sze reket dolgozni ki a korrupció közvetlen 
le küzdésére, másfelôl változott formában pó -
tolni az annak idején tervbe vett központi álla-
mi anyagbeszerzô hivatását s konkrét ter veket 
és memorandumokat dolgozni ki a kormány 
szá mára az állami adminisztráció fölösleges 
ki  adásainak s pazarlásainak leküzdésére. E cé -
lok elérésére nagy ankétokat is terveznek más 
szakemberek bevonásával is. Állítólag már a 
mun kaprogram is készen van s az elsô kérdés 
az adófizetés körül történô visszaélések prob-
lé mája lesz, melynek elôadója Aschner Lipót, 
a kiváló adóügyi szakértô. 

Úgy hírlik, hogy az alakuló ligának 
gon  dot okoz egyfelôl az a körülmény, hogy az 
ismertetett vezérkarban némileg gyengén van 
képviselve a fajmagyarság, másfelôl pedig az 
alakulat formája. Egyesek ugyanis a helyett a 
sokszorosan bevált szövetkezeti formával sze-
retnék a problémát megoldani, ebben az eset-
ben ugyanis remény van rá, hogy a kormány a 
Kogsz, Faksz [Falusi Kislakásépítési Szö vet-
kezet] stb. mintájára maga is érdekeltséget 
vál lalna, hiszen az említett és hasonló szövetke-
zetek eddig is nem megvetendô jövedelmet 

jelentettek az államkincstár konyhá jára. A 
fen  ti nevek mindenesetre biztosítékot nyúj ta-
nak arra, hogy akár liga, akár szövetkezet for-
má  jában, az új korrupcióellenes és olcsósító 
ala kulás rövid idôn belül igen nyomatékosan 
tudná alátámasztani Bud János gazdasági mi -
niszterünk magasröptû és szociális szelle mû 
gazdaságpolitikáját” – írta az Elôörs címû lap.

A konszolidáció – minden hibája ellené-
re – sikeresen megszün tette a pénzügyi anarchi-
 át, az ország visszafizette a népszövetségi köl -
csönt, így a kormány törvényjavaslatot nyújt -
hatott be az adók fokozatos csökkentésérôl.

A korrupcióellenes liga névsorában az 
újpestiek számára feltûnhet egy érdekes össze-
függés. Harminc évvel a liga alakulása elôtt, 
1899-ben Szterényi József még csupán a 
Kereskedelemügyi Minisz térium osztályve  ze-
tôje volt. Amikor az Egye sült Izzó elôd cége, 
az EVIRT jelezte a mi  nisz tériumnak, hogy a 
VII. kerületben mûködô gyárát egy nagyobb 
telephelyen kívánja fel épí teni, Szterényi József 
azt a tanácsot adta, hogy a telket a fôvároson 
kívül keressék, mert a vi  dék fejlesztéshez az 
állam komoly kedvezményeket ad. Így került 
az EVIRT Újpestre, ahol 15 éven át adómen-
tességet kapott. Akko riban Aschner Lipót már 
hét éve kereskedelmi tisztviselôként dolgozott 
a cégnél.  �

13

Szterényi József báró, egykori kereskedelemügyi miniszter 
(Forrás: Pesti Napló 1850-1930 ajándék album)
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Újpest város 1929-ben, a te -
lepülés áramellátására kizáró-
lagos jogot adott a területén 
áramot termelô és szolgáltató 
Részvénytársaság Villamos és 

Közlekedési Vállalatok (elôdvállalata a Phöbus 
Villamos Vállaltok Rt.) számára. A szerzôdést 
– amelyet a rendezett tanácsú város képvisele-
tében dr. Semsey Aladár polgármester írt alá –, 
1927. november 3-án a város rendkívüli köz -
gyûlése elfogadta, majd 1928. május 15-én 
Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye közönségé-
nek rendkívüli bizottsági közgyûlése hagyta 
jó     vá. Az okmányt egy 48 oldalas kiadványban 
tették közzé, amely Új  pesten, az Árpád út 18. 
szám alatti Attila nyom dában készült. A XXI 
fejezetet és 40 §.-t tartalmazó szerzôdés lé  nye-
ges eleme a hazai ipar védelmének biztosítása: 
„A Vállal ko zó […] az összes anyagokat és ipar-
cikkeket egyenlô feltételek mellett teljesen a 
magyar ipar révén, vagyis hazai iparosok tól, 

gyá  rosoktól tartozik beszerezni, az építésnél és 
az üzem  ben magyar honos mûszaki erô ket, 
tiszt vi selôket, alvállalkozókat munka ve zetôket, 
mun kásokat tartozik alkalmazni”. Az új talál-
mány alkalmazásának feltétele, hogy annak 
hasz   nából a városnak is meghatározott része-
se dést kell kapnia. A megállapodás érdekes ki -
kö  tése az értékállandóság biztosítása, ami azt 
jelentette, hogy a megjelölt költsége ket és ára-
kat annak alapján határozták meg, hogy „egy 
kgr. színarany értéke 3794 pengô”-vel volt 
egyenlô. (A szerzôdés megkötésekor a kész-
pénz értékét az aranyfedezet garantálta.)

A szerzôdés szerint a szolgáltató 50 év    re 
kizárólagos jogot kapott arra, hogy Újpest 
áram ellátását biztosítsa. Kikötésként sze  re pelt, 
hogy 50 év elteltével a tejes rend szer „jó és 
üzem  képes állapotban ingyen és tehermente-
sen a város tulajdonába adatik át”. (Az 1948-
ban lezajlott államosítás miatt az átadás-átvé-
telre azonban nem kerülhetett sor.) Az 1929-
ben kötött megállapodás nem zárta ki, hogy 
azok a cégek, amelyek saját maguk számára 
ter  melnek áramot, azt szabadon megtehessék, 
a fôvárosi, állami vállalatok erre a célra a saját 
maguk által termelt áramot vezetékhálózatu-
kon a saját fogyasztóikhoz eljuttas sák. A 29. § 
szerint Újpest városát a szerzôdés aláírását kö -
ve tô 26., valamint 41. év január 1. napjára meg-
  váltási jog illeti meg, a fent rész letezett át  adás-
sal, azzal a különbséggel, hogy az elsô al  ka  lom-
mal az évi átlagos árambevétel ötszö rösét, a 
má  sodik alkalommal annak háromszorosát kö -
teles a város meg váltási árként kifi zetni.

A dokumentum a mûszaki feltételekben 
is részletes szabályokat tartalmaz. Ezek sze   rint 
a „Vállalkozó általában háromfázisú, a primaer 
[primer] áramkörben 5600 Volt, a secundär 
[szekunder] áramkörben 120 […] Volt normál-
 feszültségû váltakozó ára mot kö  teles szolgál-
tatni. […] a város kívánságára Vál  lal  kozó kö -
teles ha  vonta egyszer, nem or  vo  solt panaszok 
eseté ben azonban többször is személyzetet, 
hi    te  les mûszert és felszerelést díj  mentesen 
rendel ke zésre bocsájtani.” A szer  zôdés azt is 

IVÁNYI JÁNOS

Szerzôdés Újpest város áramellátására
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A szerzôdés címoldala. (A dokumentumot dr. Somos András, 
Újpest díszpolgára bocsátotta rendelkezésünkre)



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2020. június
XXVII. évfolyam 2. szám

tar  talmazta, hogy a hálózatot alapvetôen fa -
oszlopokra szerelt légvezetékkel kell kiépíteni, 
de ha Újpest város, vagy egyéb felhasználó 
annak költségeihez legalább ¼ részben hozzá -
járul, földalatti kábelt kell fek tet ni. A faoszlo-
pok he  lyett – max. 50%-ban – a város kérheti 
annál tar tósabb és tetszetôsebb oszlopok alkal-
ma zá sát. A megállapodás kitér ar  ra, hogy az 
összes munkát csak „a […] ha  tályban levô köz-
 érvényû elektromos szabvá nyokhoz” iga zo dó -
an, és „a városi építési sza  bály rendelet ha  tá -
rozmányai, az utburkolatok, csatornák épí té -
sére és fenntartására stb. vonatkozó min den-
kori városi szerzôdések” alapján sza  bad vé  gez -
ni. „A város közvilágítását […] 2100 darab, 
da  rabonként 52,5 wattos, de legalább 55 gyer-
 tyafényû, üvegburás zománc er nyôs, víz  hatlan 
foglalatú lámpa terjedelméig” kellett a Vállal -
kozónak díjtalanul biztosítania.

Külön fejezet foglalkozik a magánfo -
gyasz  tók számára történô áramszolgáltatással, 
a vezetékek kiépítésétôl a folyamatos szolgálta-
táson keresztül, egészen a szabálytalan áramvé-
telezésig. A világítási berendezések áram véte-
lezési idejét nem korlátozták, de „a motorikus 
fo  gyasztók [...] szükség esetén a vá  rosi tanács és 
a fogyasztóknak 15 nappal elôbb történô ér  te-
sítése mellett csucsterhelés ideje alatt kikapcsol-
hatók, vagy az áramvételezésben korlátoz hatók” 
voltak. A szerzôdésben rész   le  tesen meg    határoz-
ták a hálózatok és be  rendezések tu   laj donjogát, 
amelyek a fo  gyasz tói fôbiztosí tóig a Vállalkozó, 
a fôbiztosítón túl a fogyasztó tulaj do nát képez-
ték, azon  ban ez utóbbiak csak a be   jelentett 
mér  ték ben vol tak igénybe vehe tôk. A szabályos 
és sza  bály talan áramvételezés rész letes leírásá-
nál figye lemre méltó kitétel, hogy a szabályta-
lan véte lezés miatt leszerelt és lefog lalt berende-
zési tárgyakat, szerelvényeket a Vál  lalkozó kö -
teles a vele szerzôdésben álló vá  ros tanácsá nak 
bejelenteni, és a városi tanács 3 napon be  lül 
errôl jogosult „meggyôzôdést szerezni”.

Az áramdíjakkal kapcsolatban a szerzô-
dés ugyancsak részletes elôírásokat tartalmaz. 
A világítási és minden más, nem motorikus 
cél ra fogyasztott energia egységára kilowatt-
óránként 68 fillér volt. A szolgáltató mérô-
óránként átlagosan évi 300 órányi lakossági 
fo  gyasztással számolt. A 300 kWh át lagos 
áram fogyasztás annak idején nem volt ala-
csony   nak mondható, ugyanis az olyan „nagy -

fogyasztók”, mint pld. a hûtôgép, mosógép, 
stb. még nem mûködtek a háztartásokban, rá -
dió is csak korlátozott számban állt a magánfo-
gyasztók szolgálatára. 300 órán túli fogyasztá-
sért 35%-os, 500 órán túli fogyasztás után 
50%-os ár  kedvezmény illette a fogyasztót. 
Kü    lön be  kezdésben szabályozták a reklámcélú, 
kirakati fogyasztás díját. A köz- és magán kór-
házak vi  lá  gítási áramfogyasztása után – az 
elôb  bieken felül – 10%-os engedmény volt 
el   számolható. Motorikus igénybevétel (áram 
mû  ködtette gé  pek használata) esetén a fent kö -
zölt költségek kb. 65%-ába került az energia. 
Városi célra történô felhasználás esetén a vil-
lamos áram árából 50% kedvezményt adott a 
szolgáltató, a városi alkalmazottak az áram-
árból 35%-os kedveszményt kaptak.

A Részvénytársaság Villamos és Köz  le-
ke  dési Vállalatok a gazdaságosabb áramterme-
lés és szolgáltatás céljára új találmányt, vagy 
egyéb lehetôséget csak akkor alkalmazhatott, 
ha „az új találmány, vagy lehetôség két, 40.000 
lakóson felüli magyar város áramszolgáltatá sá-
ban két éven át már sikeres használatban volt 
és ez idô alatt ugy üzembiztonság, mint gazda-
ságosság szempontjából elônyösnek bizonyult”.

A szerzôdés a továbbiakban részletesen 
szabályozta a szolgáltatás folyamatosságának 
meg szakadásával járó kötelezettségszegés bír-
sági tételeit, azok érvényesítésének módját, és 
a pénzbüntetés alóli mentesség lehetôségeit. A 
koncesszió lejártával (50 év) betartandó köte-
lezettségeket is meghatározták, amelyeknek 
leg    fontosabb eleme az volt, hogy „a nem kizá-
ró lag Ujpest város közönségének áramellátá sát 
szolgáló […] vezetékhálózat és tartozékai az 
ujpesti áramellátás sérelme nélkül akként kü  lö-
nítendôk el, hogy az ujpesti hálózat, mint szer-
ves egység elektromos árammal egy pontból a 
szükségletnek megfelelôen továbbra is táp lál-
ható legyen”.

A dokumentum zárópasszusa a felelôs-
ségrôl, a bírói illetékességrôl, az illetékfizetési 
kötelezettségrôl szól, és egyéb formai köve-
telményekkel zárul.

Részletesen tanulmányozva a szerzô-
dést megállapítható, hogy Újpest városa a pol-
gárai érdekeit szolgáló megállapodást kötött a 
Vállalkozóval, biztosítva ugyanakkor a szolgál-
tató által nyújtott tevékenység megfelelô ellen-
tételezését is.  �
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Az idôs koruk, betegségük, 
rossz életkörülményeik miatt 
saját megélhetésükrôl gon-
dos kodni nem tudó emberek 
joggal tarthatnak igényt a tár-

sadalom szolidaritására. Az ebbôl származó – 
alap vetôen erkölcsi, de idôvel törvényben is 
elôírt – kötelezettség eredendôen a családot, a 
rokonokat, hozzátartozókat terhelte. A XIX. 
század második felétôl erôsödött meg a civili-
zált világban az a felfogás, hogy a nehéz hely-
zetben lévôk támogatásából az államnak is 
részt kell vállalnia. 

Az 1952-es Családjogi törvény indoko-
lása a rokoni kapcsolatból eredô, jogi sza bá-
lyozást igénylô kérdések között egyik legfon-
tosabbnak az eltartás jogát és kötelezettségét 
ítélte. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy „ennek 
jelentôsége a szocializmus építésével, a mun-
ka nélküliség kiküszöbölésével, a munkához 
való jog és kötelezettség gyakorlati érvénye-
sülésének biztosításával nagymértékben csök-
kent. […] A munkaképtelenekrôl is gondosko-
dik az állam, az arra jogosultak részére öreg-
ségi, betegségi és baleseti járadék nyújtásával 
és egyéb módokon. A fejlôdés jelenlegi sza-
kaszában azonban még a tartásra szorulók 
ellátásában erre képes rokonaiknak a szüksé-

ges mértékben részt kell venniük” [A család-
jogi törvény, KJK, Budapest, 1955. 233. o.]. 
A következôkben nagyapám ügyvédi aktáiból 
olyan eseteket válogattam, amelyekben a rá -
szorulók, akik az állami ellátásokból valamely 
oknál fogva – egészben vagy részben – kiestek, 
közeli hozzátartozóiktól igényelték a megélhe-
tésükhöz szükséges támogatást. Ezek közé 
tar  toztak a szülôtartási, illetve a házastársi tar-
tási (korabeli elnevezéssel: nôtartási) ügyek. 

*

1. Id. K. F. 67 éves asztalos 1952-ben 
„korából és betegségébôl adódó teljes munka- 
és keresetképtelenségére” hivatkozással indí-
tott pert egyetlen gyermeke, ifj. K. F. ellen 
ha  vi 300 forint szülôtartás megfizetése iránt. 
Orvosi bizonyítvánnyal igazolta, hogy „tüdô-
tá  gulásban, gyomorbántalomban és testi le -
rom lottságban” szenved. A tárgyaláson el -
mond ta, hogy több mint egy éve semmiféle 
ke  resettel nem rendelkezik, sem öregségi, sem 
másfajta segélyt nem kap. Az elmúlt idôszak-
ban fivérétôl maradt hagyatéki ingóságai el -
adásából tartja el magát, élelemmel húga látja 
el. Feleségétôl nyolc éve különváltan él, aki 
közös gyermekükkel egy rákospalotai lakásban 
lakik, gyári munkásnô a Magyar Pamutiparnál, 
önálló bérjövedelemmel. Zoológus fia havi 
1600 forintot keres. Ifj. K. F. alperes nem vi -
tatta, hogy a felperes rászorul a tartásra, de 
az  zal védekezett, hogy apja indokolatlanul 
hagy  ta el ôket, amikor ô még kiskorú volt, 
ezért arra méltatlanná vált. A pénzbeli tartási 
igény elutasítását kérte, mint mondta: „az az 
ál  lás pontom, hogy [apám] jöjjön haza, és csa-
ládi körben hajlandó vagyok ôt eltartani, bár 
nem hinném, hogy anyám túlságosan örülne 
en  nek a megoldásnak a szoba-konyhás laká-
sunkban”. A bíróság nem adott helyt az alperes 
indítványának, különös tekintettel a lakás 
adott  ságaira, valamint arra, hogy a felek között 

D R. KÔRÖS AND RÁS

Szemelvények dr. Fraknóy Gyula ügyvédi 
hagyatékából 1947–1957, 5. rész
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hosszú évek óta semmilyen kapcsolat nem állt 
fenn, és az sem volt megállapítható, hogy az 
együttélés milyen okokból romlott meg. Íté le-
tében – a felek jövedelmi viszonyait, életkö-
rülményeit és a felperes szükségleteit mérle-
gelve – az alperest 6 hónapra visszamenôen és 
a jövôre nézve havi 240 forint szülôtartás 
meg  fizetésére kötelezte.

2. Ugyanabban az évben S. P. újpesti 
ci  pész segéd három fia közül Károly nevû 
gyer  mekével szemben nyújtott be szülôtartási 
keresetet a bíróságon. Arra hivatkozott, hogy 
másik két gyermeke már nôs, feleségük és kis-
korú gyermekeik eltartásáról gondoskodnak, 
nem képesek ôt támogatni, csak idônként se -
gítik kisebb összegekkel. Károly viszont rádió 
revizor az Egyesült Izzóban, havi 1200 forintot 
keres, két gyermeke már önálló jövedelemmel 
rendelkezik. A felperes rászorultságát megala-
pozza, hogy egy szobás lakásban lakik felesé-
gével, akinek alkalmi munkái vannak, ô maga 
pedig „szív, ízületi bántalmak és egyik szemé-
nek vaksága miatt 100 %-os munka- és kere-
setképtelen, mindketten vagyontalanok”. Az 
al  peres azon az alapon kérte a kereset elutasí-
tását, hogy ô a felperesnek nem vérszerinti, 
hanem 1946-ban „utólagos házasságban tör-
vé  nyesített gyermeke”; a törvényesítésnek 
csu  pán az volt a célja, hogy törvénytelen szár-
mazásával járó hátrányok alól mentesüljön. A 
felperes háztartásában csupán másfél évet élt, 
ahol ellátását „le kellett dolgoznia” és a fel-
peres „kegyetlenül” bánt vele, ellátásban, ne -
ve  lésben, tartásában testvéreitôl eltérô maga-
tartást tanúsított vele szemben, ezért érdem-
telen a tartásra. 

A bíróság az alperest havi 80 forint szü-
lôtartásdíj megfizetésére kötelezte. Az ítélet 
in dokolása szerint „az utólagos házasság által 
törvényesített gyermek ugyanolyan elbírálás 
alá esik, mintha a házasság alatt született vol-
na. […] Az, ami az alperes irányában gyer-
mekkorában a felperes részérôl tanúsított bá -
násmód tekintetében bizonyítást nyert, nem 
alkalmas az érdemtelenség megállapítására, 
[ugyanis] a szülôi szigornak és fegyelmezésnek 
esetleg erôsebb foka és ezen a téren a többi 
gyermektôl való megkülönböztetés erre nem 
alkalmas”. A bíróság – az alperesi érveléssel 
egyet értve – hangsúlyozta, hogy „Alkot má-
nyunk értelmében mindenkinek kötelessége 

képességei szerint dolgozni, és így senki nem 
tarthat igényt arra, hogy ôt munka nélkül más 
tartsa el. Az alperest azonban Alkot má nyunk 
ezen alapvetô elve nem mentesíti a tar tási 
kötelezettség alól, mert a felperes magas kora 
(68 év) és orvosszakértô által megállapított 
majdnem teljes munkaképtelensége folytán 
nem képes dolgozni és a maga eltartásáról és 
fenntartásáról ily módon gondoskodni”. 
A részére felajánlott ügynöki állást pedig a 
felpe res alappal utasította vissza, mert az „ily 
állás köztudomásúlag sok járás-keléssel jár”, 
erre pe  dig a felperes, egészségi állapotából 
kifo lyólag nem alkalmas. A tartásdíj mértéké-
nél viszont a bíróság figyelembe vette, hogy a 
fel peresnek másik két tartásra köteles gyer-
meke van, akik közül az egyik rendszeresen 
támogatja.

3. S. J.-né 1931-ben kötött házasságot, 
amelybôl egy leánygyermeke született, akit 
fér jével közösen neveltek Szabadkai utcai la -
kásukban. Az 1950-es években a házastársak 
mindketten munkaviszonyban álltak: férje ön -
tôként, ô maga betanított munkásként dolgo-
zott a Láng Gépgyárban. Házasságuk meg-
rom lott, a férj külsô kapcsolatot létesített, és 
1953-ban elköltözött a lakásból. Idôközben az 
asszony megbetegedett, trombózis és a rajta 
el hatalmasodó méhrák miatt ágyhoz kötött 
lett, állását elvesztette és rokkanttá nyilvánítot-
ták, havi 541 forint járadékkal. S. J.-né 1957-
ben a bíróságtól kérte, hogy különélô férjét 
kötelezze havi 300 forint nôtartás megfizeté-
sére. Csatolta az orvosi igazolást munkaképte-
lenségérôl és arról, hogy minôségi étkezésre, 
drága külföldi gyógyszerekre lenne szüksége, 
amelynek költségeit a rokkant járadék nem fe -
dezi, bár ápolásában vele együtt élô lánya se -
gítséget nyújt. Az alperes a kérelem jogalapját 
nem vitatta, de az összeget eltúlzottnak találta, 
annak ellenére, hogy munkáltatójának igazo-
lása szerint havi 2000 forint munkabérben 
ré  szesült. Nagyapám, mint a felperes pártfogó 
ügyvédje közremûködésével végül a felek a 
tár  gyaláson egyezséget kötöttek, amelyben az 
alperes a jövôre nézve havi 200 forint házas-
társi tartásdíj megfizetését vállalta; a hátralé-
kos tartásdíjról a feleség lemondott.

4. Elôfordult, hogy a házastársi tartás-
díj iránti igény összekapcsolódott a felek más 
vagyoni követeléseinek rendezésével. H. J.-né 
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háztartásbeli, keresetében havi 400 forint nô -
tartás megfizetésére kérte kötelezni különélô 
férjét, aki éttermi alkalmazottként – csapos-
ként – dolgozott. Utóbbi a követelést 100 fo -
rint erejéig elismerte, de arra hivatkozott, 
hogy az étteremben a keresete ingadozó, „az 
utób bi idôben mindössze heti 93 forint és egy 
typusebéd [sic!]”. Ezért felajánlotta, hogy a 
nô tartás fejében a közös vagyonuk egy részét 
a feleségére átruházza. A felek a bírósági tár-
gyaláson egyezséget kötöttek, amelyben az 
al   pe  res a havi 100 forint nôtartás fizetése mel-
lett vállalta, hogy felesége „minden néven ne -
vezendô s így régebbi nôtartási, közszerzemé-
nyi és egyéb vagyonjogi igényének teljes és 
vég leges kiegyenlítéséül átengedi a közszerze-
ményi ingókból tulajdoni hányadát […], teljes 
tulajdonjoggal átadja a felperesnek a Fótúj fa-
luban lévô 215 négyszögöl telekbeli ½ tulajdo-
ni hányadát, végül a részben felperes tulajdo-
nát képezô ház helyreállítási költsége fejében 
az alperes által kifizetett 3600 forint követelé-
sét elengedi”. A bíróság az egyezséget jóvá-
hagyta. A telekre vonatkozó megállapodásnak 
– az iratokból kitûnôen – a felek oly módon 
tet tek eleget, hogy az ingatlant közösen érté-
kesítették és az 1720 forint vételárat a feleség 
vette fel. 

5. Sz. L.-t a bíróság még 1931-ben arra 
kötelezte, hogy elvált felesége részére havi 20 
aranypengô nôtartást és a házasságból szüle-
tett kiskorú leányaik tartásához való hozzájá-

rulása fejében gyermekenként havi 30 arany-
pengô gyermektartásdíjat fizessen. A volt férj 
a kötelezettségeinek nem tett eleget, és ellene 
végrehajtási eljárás indult. Ezt követôen a fe -
lek közjegyzôi okiratba foglalt megállapodást 
kötöttek, hogy a fenti összegek Sz. L.-nek a 
MÁV pénztárából járó fizetésébôl „közvet le-
nül utalványoztassanak” Sz. L.-né kezéhez, 
amelynek levonására és kifizetésére Sz. L. a 
munkáltatóját feljogosította. Az okiratban 
rög   zítették, hogy a gyermektartás a leányok 
16 éves koráig jár, azt követôen azonban a nô -
tartás 10-10 aranypengôvel megemelkedik és 
az utalványozás ezen összegekre is kiterjed „a 
jogosítottnak élete fogytáig, illetve újabb férj-
hez meneteléig”. A volt férj – a gyermekek 
nagy  korúságát követôen – a megemelkedett 
nôtartást 1945 szeptemberéig letiltás alapján 
fi  zet te, ám ekkor nyugdíjazták és ezt követôen 
nem teljesített. Sz. L.-né 1947-ben ügyvédhez 
fordult, hogy a nôtartás forint összegre való 
átértékelése és behajtása ügyében a szükséges 
lépéseket tegye meg. Az ügyvédi felszólító le -
vél szerint igénye havi 60-70 forint nôtartásdíj 
volt. Arra hivatkozott, hogy világéletében 
ház  tartásbeli volt, korára és egészségi állapo-
tára tekintettel elhelyezkedni nem tud, gyer-
me kei támogatásából él, jövedelme, vagyona 
nincs. Volt férje havi 280 forint nyugdíjjal 
ren  delkezik, emellett mint lakatos alkalmi 
mun  kákat vállal. Az iratok hiányosak, de az 
ügy védi felszólító levélnek biztosan nem volt 
foganatja, mivel 1948-ban Sz. L.-el szemben 
kielégítési végrehajtás indult a [nyilvánvalóan 
a bíróság által megítélt] hátralékos havi 55 fo -
rint, összesen 330 forint tartásdíj behajtása 
ér  dekében, a MÁV-tól járó nyugdíjából és 
egyéb illetményeibôl történô levonással. A 
vég  rehajtás azonban nem vezetett eredmény-
re, mert a MÁV tájékoztatása szerint Sz. 
L.-nek a nyugellátását 569 forint adóhátralék 
ere jéig letiltották, a köztartozás pedig, az ak -
kori jogszabályok értelmében megelôzte még 
a korábban keletkezett tartásdíj kötelezettsé-
get is. Nagyapám – kellô tájékozódás után – 
arról értesítette Sz. L.-nét, hogy az adótarto-
zás levonása 1950. július havában ér véget, és 
a MÁV „akkor ismételten küldeni fogja a 
le tiltott és levont összegeket”, ami – ügyfelé-
nek hálálkodó levele szerint – meg is történt. 

(Folytatjuk…)
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Dr. Vass László 1902. április 
15-én született a felvidéki 
Né  metszôgyénben, a család 
má  sodik gyermekeként. A te -
lepülésen – neve ellenére – 

szin  te csak magyarok éltek, és a szülôk számára 
alig volt lehetôség a tehetséges fiú tanítta-
tására. Az elsô világháború kitörésének évében 
a család Budapestre a Tabánba, majd Rákos-
palotára költözött. Bár anyagi helyzetük to -
vább  ra is nehéz volt, a fiú az újpesti Könyves 
Kál  mán Gimnáziumban folytathatta tanulmá-
nya it. Diáktársainak többsége jómódú csalá-
dokból származott, így a szegénység átélése is 
se  gítette az orvosi hivatás választásában. A 
Páz mány Péter Tudományegyetemen 1927-
ben szerzett diplomát, majd Rákospalotán 
nyitott magánpraxist. Gyermekgyógyászatból 
1930-ban, tüdôgyógyászatból 1936-ban tett 
szak vizs gát. A beteg gyermekek kezelése során 
ér  zé  kelte, hogy a szegénység sokszor meghatá-
rozza az egész család sorsát. Nem felejtve saját 
gyermekkori élményeit, úgy érezte, hogy a 
be  te geknek nemcsak orvosi segítségre, hanem 
körülményeik javítására is szükségük van. Az 
ak kori idôk legnagyobb népegészségügyi 
prob lémája a tuberkulózis volt, amely ellen a 
küzdelmet már gyermekkorban el kell kezde-
ni. Természetesen a családok, fôleg a szegény 
sorsúak szociális és higiénés helyzetének javí-
tása is szükséges. Ezért határozta el, hogy a 
Szo  ciálpolitikai Intézetnek – ami már az akko-
ri idôkben is a maihoz hasonló feladatokat lá -
tott el – gyermek- és tüdôgyógyászként nyújt 
or  vo  si segítséget. Ebben megerôsítette Sem -
mel   weis Ignác elveinek gyakorlati alkalmazá-
sa, amit nem csak saját magától várt el, hanem 
a betegeknél és családjaiknál is igyekezett be -
tartatni. A rákospalotai Tüdôgondozót 1931-
ben hozta létre, ahol az említett intézettel 
együttmûködve felnôtt és gyermek tüdôbete -
geket gyó  gyított. Munkája során folyamato-
san ta  pasz talta a szegénység jelenlétét, és nem 
volt nehéz felismernie, hogy a TBC és a gyer-
 mek  betegségek többsége is a szegényeket sújt-

 ja. Ezen változtatni elsôsorban a higiénés sza -
bá lyok betartásával, szociális helyzetük javí  tá -
sá val lehet. Orvosként nemcsak a gyógyszeres 
ke  zelést tartotta fontosnak, hanem a megelô-
zést, a szûrést és a tisztaság biztosítását. Maga 
is szigorúan alkalmazta Semmelweis gyakor -
latát és igyekezett ennek fontosságáról meg -
gyôz ni betegeit is. Folyamatosan képezte ön -
magát és saját, különleges dokumentációt 
vezetett gyer  mekgyógyászati praxisáról.

1933-ban megnôsült, a házasságból 
négy gyermek született. Családfenntartóként 
mindent megtett azért, hogy gyermekei biz-
ton ságos, ám szerény körülmények melletti 
ne    velése és taníttatása biztosított legyen. Fele-
ségét 23 évi házasság után vesztette el, amely 
nagy megrázkódtatás volt számára, késôbb 
sem házasodott újra. Vallását gyakorló római 
katolikus volt, meggyôzôdését bátran vállalta, 
rendelôje falán mindig ott volt a feszület. Pá -
lyakezdô orvosként családi házát feleségének 
rokonai segítségével építette, és a háború után 
igen sok munkával továbbra is biztosította a 

DR. HOLLÓSI ANTAL

„Vass Laci bácsi”
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Dr. Vass László portréja (A képet dr. Buzna Andrea, a Bp. 
XV.ker. Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény fôigazgató 
fôorvosa bocsátotta rendelkezésünkre)
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család zavartalan életét. Tíz fôt tartott el, mi -
vel a korra jellemzôen felesége és saját szülei 
nyugellátásban egyáltalán nem részesültek. 
Eh  hez azonban szükség volt a gyerekek 
együtt mûködésére, ezért szigorú rendet tar-
tott. Megtanította nekik a betegek tiszteletét, 
a pontosság és az empátia fontosságát.

Tüdôgyógyász praxisát 1931-tôl 1950-
ig Rákospalotán folytatta – Istvántelek ekkor 
Rá  kospalota része volt –, így betegeinek nagy 
része ezután is innen került ki. Ezt követôen 
gyermekgyógyászként generációk orvosa volt 
Újpesten is, ahol 1956-ig dolgozott. Ezután a 
rákospalotai Tüdôgondozó vezetôjévé nevez-
ték ki, de sok betege – fôleg a gyermekek és 
azok családjai – továbbra is ragaszkodtak hoz-
zá Újpesten is. Nagyon ügyelt arra, hogy eny-
hít se kis betegei és a szülôk szorongását, még 
éj  szakai hívás esetén is. Mosolygósan érkezett 
a beteg lakására, de rendelôjében is így fogad-
ta ôket. A második világháború után hamar 
hí  re ment annak, hogy az újpesti gettóból egy 
csecsemôt úgy mentett ki, hogy táskájában al -
tatva hozta át az ellenôrzésen. Budapest ostro-
ma során tartalékosként hívták be, sebesülte-
ket gyógyított. Vele szolgáló pap barátjától 
tud ta meg családja, hogy egy súlyosan sebesült 
katonát bombázás idején nem tudtak az óvó-
helyre vinni, ezért ô ott maradt vele a riadó 
végéig, ezzel enyhítve a sérült szorongását. 
A Margit híd felrobbantásakor budai szolgá-
lati helyérôl hazafelé a hídon már nem ért át, 
szovjet fogságba esett. Ezt csodával határos 
mó  don élte túl, mert a gyûjtôtáborban vérhas 
járvány tört ki. A foglyokat végül elengedték. 
A há  ború utáni évek – gyermekgyógyászként 
és tüdôgyógyászként egyaránt – nagy kihívást 
jelentettek számára is. Mindkét területen 

szinte állandó orvosi felügyeletet és ellenôrzést 
igényelt a nagyszámú beteg, az akkor leghatá-
sosabb gyógyszer, a penicillin napi többszöri 
adagolása miatt. Betegei késôbb is hálásan 
em    lékeztek áldozatkészségére, fáradhatatlan-
ságára. Mindig ügyelt arra, hogy felnôtt és 
gyer  mekgyógyászati tevékenységét az „álla-
mi” tüdôgondozói és az otthoni „magán” ren-
 delôjében elválasztva folytassa, már csak a sok 
TBC-s beteg biztonságos ellátása ér  de  ké  ben 
is. Emellett rendszeresen képezte magát a 
di ag   nosztikában. Egyszerûbb laboratóriumi 
vizs    gá  latokat és kisebb sürgôsségi sebészeti 
be    avatkozásokat egyaránt elvégzett. Tevé -
keny      ségérôl pontos dokumentációt vezetett, a 
betegeket anyai ágon kapcsolva rendszerezte. 
Így vált családorvossá, aki több generáción ke -
resztül követte betegei sorsát. A Tüdô  gon  do -
zóban, ahol megszervezte az ernyôszûrés 
rend  szerét, nyugdíjba vonulásakor egyik mun-
 ka  társának adta át a vezetôi posztot. Népsze -
rûségére jellemzô, hogy Rákospalotán és Új -
pesten is „Vass Laci bácsi” volt szinte minden-
 ki számára. Kollégái tisztelték, nemcsak szak-
mai tudása és tapasztalatai miatt, hanem azért 
is, mert betegei számára mindig elérhetô volt 
rendelési idôn kívül is, tehermentesítve a túl-
terhelt ügyeleti szolgálatot. 

Nyugdíjba vonulásakor, 1975-ben 
a Mun  ka Érdemrend Ezüst fokozatával ismer-
ték el életmûvét. Ám a gyógyítást 1988-ban 
be    következett haláláig nem hagyta abba. Ta -
ná  csokat adott, még házasulandó párok is 
gyak    ran felkeresték.

1990. október 23-án kapta meg posz-
tumusz a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Díszpolgára címet. A Rákos úti Szakrendelô 
2018. január elsejétôl viseli a nevét.

Gyermekei közül fiai választották az 
orvosi hivatást. Miklós, apja nyomdokát kö vet-
ve gyermek- és tüdôgyógyász doktor lett, és 
fiatalon bekövetkezett haláláig szakterületei-
nek elismert gyógyítójaként tartották számon. 
Nevéhez fûzôdik a hazai magzatvédelem elin-
dí tása az 1960-as években. Legfia  talabb fia, 
dr. Vass László PhD. címzetes egyetemi do -
cens is neves szakorvos, elismert patológus.  �

Köszönet dr. Vass László Tanár úrnak az életút 
megírásához nyújtott segítségért.   

A rákospalotai szakrendelô 2018 óta viseli dr. Vass László 
nevét
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JAKOBETZ  L ÁSZ L Ó

Cukrászkirályok

Az idôs férfi – zsákkal a hátán, 
dobozos sörrel a kezében – a 
Dó  zsa mûsorfüzetét ke   reste. 
A kínai boltban... Az értetlen-
séget látván hozzátette, neki 

azt mondták a hentes mellett, ahol egykor 
járt, tudni fogják. Ám sajnos itt már húsbolt 
sincs. Csak a házak azonosak a Szent István 
téren. Mikor kijött, utánamentem. Tudakol-
tam tôle, Navarovszky mesterrôl és a piacon 
sakkozókról hallott-e? Ô csak snóblizókat 
lá  tott – felelte. Ekkor azt kérdeztem, emlék-
szik-e arra, mikor Szusza elfutott a bal szélen 
(bár ô inkább középcsatár volt)? Felélénkült, a 
párja csitítgatta. Sorolta az általam alig hallott 
neveket, majd Göröcs Titit éltette... Erre én 
Fazekasra, Zámbóra és Törôcsikre tereltem a 
szót, hiszen nekem ôk voltak a gyermekkorom 
– a gombfocipályán is. Az utóbbi hosszú szôke 
haját és pályafutása utáni sorsát említette... 
A Templom utca sarkához értünk. Mutattam 
neki a szurkolói boltot, ott biztosan megvan 
az a lila-fehér meccsprogram. E pillanatban ô 
is elôreintett. – Tudja, mi volt ott régen, ahol 
most „az Orosz” van? Nem tudtam, segített: a 
Kordinex cukrászda, mondta kis hibával, majd 
átment a túloldalra... Úgy éreztem, aznap is 
tanultam valamit, leginkább az élet múlan dó-
ságáról...

Aztán otthon utánanéztem: id. Korni-
desz Pál (1896-1974) a múlt század elsô felének 
legendás újpesti cukrászmestere volt akkor, 
amikor még a mai IV. kerület nem tartozott 
a fôvároshoz. Fagylaltjai és süteményei ízét 
évtizedekkel késôbb is nosztalgikusan idézték 
fel azok, akik megkóstolták. A köztiszteletben 
álló tulajdonos emellett a Cukrászok Sakk-
körének ama tôr játékosaként versenyzett az 
1920-as években rendszeresen. A népes klub 
elôször a VI. kerület Király u. 52., majd a VI. 
kerület Teréz körút 21. szám alatt mûködött. 
Sok híres játékos nem volt az egyleti tagok kö-
zött, ám kettônek a neve érdekessé tette ôket: 
Rigó János bizo nyára gyakori ugratás alanya 
lehe tett az „édes  ségcsinálók” gárdájában, 

csak úgy, mint intézôjük Kamarell Sándor, akit 
a dobostorta tetejének készítésénél heccel het-
tek sakktársai – a betûcsere ellenére is.

Kornidesz Pál idôsebbik fia, László to-
vábbvitte apja mesterségét, és így a cukrászda 
összesen több mint öt évtizedig mûködött a 
vezetésükkel. 1983-ban az Orosz család vette 
át a Korni deszek örökségét és hasonló népsze-
rûségnek örvendenek az édesszájúak körében, 
mint elôdeik. A Templom utca 3. szám alatti 
cukrászda sokáig ôrizte korábbi berendezési 
tárgyait, a süteményes és a fagylaltos pultot, 
valamint a közkedvelt cukrászat hangulatát.

A derék Kornidesz úr bizonyára sokkal 
sikeresebb volt a sakkszeletek formázásának 
világában, mint a mattok beadásában, ám a 
ki rályos játék szeretete minden elismerést 
meg érdemel. Ezért az egyetlen fennmaradt 
par  tijával emlékezzünk rá úgy is, mint lelkes 
„sakkistára”. 

Kornidesz Pál cukrászmester az 1930-as években 
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Nyitás elôtti sorban állás a Templom utcai Kornidesz 
Cukrászda elôtt (1960-as évek)

Bal oldalt sötét bábokkal Kornidesz Pál látható, szemben vele 
világossal Somkuti Gábor

1.e4 e6 2.d4 c6?! 3.♘f3 d5 4.e5 h6?! 
Pozícióellenes lépés. 5.♗d3 ♘e7 6.♘bd2 
♘d7 7.♘f1 ♘f5 8.♘g3 ♘xg3 9.hxg3 c5 
10.c3 c4 11.♗c2 ♘b6? Itt 11...♗e7-nek 
kellett volna jönnie. 12.♘g5! ♕e7 13.♕h5! 
♗d7 Reménytelen állás, amit sötét helytelen 
fejlôdése idézett elô, s ezt a világossal játszó 
neves fôtornajátékos azonnal megtorolja. 
13...g6 -ra 14.♗xg6! fxg6 15.♕xg6+ ♔d7 
16.♘f7 ♗g7 17.♘xh8 ♗xh8 18.♖xh6 nyer.

 – lásd baloldali ábra –
14.♘xf7! ♖g8 14...♕xf7 15.♗g6 vezér-
nyerés. 15.♘xh6+ g6 16.♗xg6+ ♖xg6 
17.♕xg6+ és sötét feladta. 1–0 
(A Vas- és Fémmunkások Lapja korabeli 
elemzésének felhasználásával.) 

Kornidesz Pál 1896. március 23-án 
szü  letett Szarvason és 1974 áprilisában hunyt 
el Budapesten (a Megyeri temetôben alussza 
örök álmát feleségével, Gyebnár Juliannával 
kö   zös sírban). 

Heten voltak testvérek, hat fiú és 
egy lány. Cukrászinas éveit szülôvárosában 
töltötte, ott szabadult fel 1912-ben. Az elsô 
vi   lág háború végén 1918-ban az olasz harcté-
ren a konyhán szolgált, errôl egy nagyon ré  gi 
fény   kép tanuskodik. 

Újpesti cukrászdáját 1928-ban nyi  tot     ta 
meg. Sosem ment nyugdíjba, haláláig aktívan 
dolgozott. 

Kornidesz Pált a fôzött fagylaltok mes -
tereként tartották számon. Annak idején a 
vaniliáért és a karamellért a sarokig állt a 

sor. Süteményei közül a habos volt a legnép-
szerûbb: alapja piskótalap, rajta tojáshab cu-
korsziruppal bolondítva. 

A sakkozás iránti szeretetet szintén egy 
családi kép örökítette meg: az 1961 karácso-
nyán készült fotón Kornidesz Pál nászurával  
sakkozik.

A sakkjáték generációkon keresz-
tül átível a családban, hiszen id. Kornidesz 
Pál megtanította sakkozni fiait is. László 88 
évesen ma is szívesen játszik, néha az unokája, 
néha pedig a számítógép ellen.  �

A szerzô ezúton mond köszönetet Kornidesz 
Hedvignek nagyapja életrajzi adatainak rendelkezésre 
bocsátásáért.

Krénosz Ferenc (világos) és Kornidesz Pál (sötét) sakkmérkôzése 1929-ben, a Budapesti Szakszervezeti csapatbajnokságon
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BALSAI ZSOLT

Virág, vasárnap

Elindulok egy újságért a pa -
pának. Megyek lefelé a lép -
csô  házban, kilépek a kapun. 
Kicsit nézelôdöm, valaha 
meg      szokott látvány. Próbá-

lom megszokni, hogy ezentúl megint ez lesz. 
Ez a része jó. Aztán rájövök, hogy fogalmam 
sincs, merre induljak. Hol vesznek itt az em-
berek újságot? Évek óta abba se gondoltam 
bele, hogy egyáltalán van még, aki vesz. Pedig 
kell lennie. Feltúrom az emlékeimet, de annyi 
minden változott. Nem, annyi minden azért 
nem változott.

Hajdani hírlapos bódék helyeire emlék -
szem, de azok már nincsenek meg. Nincs a he-
lyükön semmi. Vagy van, de nem az. Vegyes 
vagy dohány. Lottózó. Elindulok arra, amerre 
egy közértet sejtek. Ha még megvan. Ha még 
megvan, senki nem hívja így. De ha még meg-
van, lesz benne újság a papámnak.

Meleg van és csönd, egyik sem jellem -
zô, a meleg az évszak, a csönd a környék miatt. 
De az is jó volt, emlékszem egyszerre, amikor 
fáztunk és folyton tülköltek az autók, és csalá-
di veszekedésektôl zengett a lakótelep. Nekik 
persze nem volt annyira jó, gondolom, hogy 

nem, bár akkor minek csinálták? Ezt akkor 
gondoltam. 

Lehet, hogy vasárnap nem is jelenik 
meg újság?

A játszótér is megvan, de semmi abból, 
ami rajta állt. Most EU-konform. Szülôként 
ennek csak örülök. Csoda, hogy mi túléltük – 
ezt inkább ironikusan szokás emlegetni. Apám 
is itt játszott, néha elmeséli, melyik lány  hoz 
melyik fáról melyik erkélyre másztak fel. A 
keresztapám vitába száll vele, nem úgy volt, 
mert a Pankáék a 33-ban laktak. Ha a pa  pám 
itt lenne, újabb front nyílna, de ô várja a sport-
sajtót. 

Virágillat. A régi jól ismert utcát végig 
virágágyások szegélyezik, amennyire én meg 
tudom ítélni az ilyesmit, szépen rendben van 
tartva. Úgy rémlik, annak idején ez elképzel -
hetetlen lett volna. Hogy ne túrják össze, tép -
jék ki, tegyék tönkre legkésôbb harmadnap. 
De ezt a végeláthatatlan virághalmot, ezt a 
meg  annyi apró piros, sárga és lila fejecskét 
úgy tûnik, túl nagy munka lenne szétbarmol-
ni. Lehet, hogy fel sem merül. Tényleg finom 
az illatuk, keveredik ugyan a levegôbe más is, 
jóval ismerôsebb szagok, de a virágoké vitat -

„Elindulok arra, amerre egy közértet sejtek...” (Fotók: Krizsán Sándor)
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hatatlanul otthonosabbá teszi a környéket. 
Ne    kem e nélkül is otthonos volna, makacso-
lom meg magam a szürkére és büdösre mindig 
romantikusan tekintô kelet-európai középko -
rúak duzzogásával, nekem ezek nélkül is, is-
métlem, mert nincs, aki felelne.

Amikor nálam vannak a gyerekek, nagy 
örömmel szaglásszák. Inkább csak a nagyob-
bik, neki van elképzelése arról, hogy a virág, 
mint olyan, jó illatú, azt is megszagolja általá -
ban, amin az égvilágon semmi nem érzôdik, a 
kicsi meg utánozza. Tetszik nekik a hely. Kér-
dezgetnek: és hova jártál oviba? De ott is volt 
kismotor? 

A közértben nincs újság. Próbáljam 
meg amott. Amott van, de sport nincs. Pedig 
én haza nem megyek nélküle, ha a tíz kör -
möm  mel kell is felásnom ôseim földjét, ennyi -
vel tartozom a papának, ennél kevesebbel nem 
kerülhetek a szeme elé. 

– A Laci vagy? – A melegítô felsô is is-
merôs és az arc is, pedig ezt az arcot még soha 
nem láttam. Ismertem egy arcot valamikor ré-

gen, amelyik hasonlított erre, de ez szottyad-
tabb, elgyötörtebb. Laci az apám. De nem vele 
kever össze, csak a nevünket keveri, mindig is 
keverte, vagyis általában én ugyanúgy Laci 
vol  tam neki, mint az apám. – Vagy a Zsolti?

Megkérdezi, hány gyerekem van már. 
Kettô, felelem, az egyik három, a másik öt 
éves. Gratulál. Hát a Feri bácsi? Dialízisre vár. 
Most jött le egy újságért. Ott egy trafik, a 33 
aljában, tudod, ahol a Panka néniék laktak. 
Tudom. Mennyi is vagyok már. 38. Az igen. 
Telik, bólintok. Valahogy mostanában van a 
születésnapom, nem? Húsz éve nem látott, két 
perce még a nevemet se tudta, és most emlék-
szik, mikor van a születésnapom. Azt mondja, 
egy kor felett az ember már a saját születés-
napját is csak a gyerekek miatt ünnepli. Szé-
pek ezek a virágok, bökök feléjük, amikor már 
nem tudok mit mondani. Megrántja a vállát 
kis  sé, meg bólogat is ugyanakkor. Szóval ak-
kor a család jól van. Jól van, felelem. Az jó, 
az egészség a legfontosabb. Meg a család. 
He lyeslek.  �
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„A játszótér ma is megvan...” „A régi jólismert utcát végig virágágyások szegélyezik....”
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Újpest elsô téli olimpikonjá-
nak, a Tungsram strand alapí-
tó igazgatójának neve mára 
fe  ledésbe merült. Családja So -
mogy megyébôl származik, de 

ô már a fôvárosban született 1894 szeptembe-
rében. Édesapja, Németh József postai tisztvi-
selô volt, aki Gintner Rózával között házas-
ságot. Nyolc gyermekük élte meg a felnôtt-
kort. A család kezdetben Rákospalotán lakott, 
az 1920-as évek vége felé költöztek Újpestre, a 
kertvárosba, ahol leszármazottjaik ma is élnek.

Németh Ferenc polgári fiúiskolát vég-
zett, majd 1909-tôl négy éven át az Egyesült 
Izzó Rt. újpesti gyárában volt mûszerész-
tanonc. Az elsô világháború kitörése elôtt vált 
a híres cég teljes jogú alkalmazottjává, és az is 
maradt nyugdíjazásáig. 

A természet szeretete és a sport iránti 
rajongás már gyermekkorban jellemezte ôt. 
Édes  apjával sokat kirándult, túranaplókat ve -
zetett. 1914-ben barátaival belépett a Ter mé-
szet ba rátok Turista Egyesületébe, amelynek 
új  pesti fiókszervezetét két évvel késôbb ô ala-
pította meg (UTTE). Ekkor már nem csak 
gya  log szerrel rótta a hegyeket, egyik barátja 
révén is  merkedett meg a síelés szépségeivel. 
Tudatos takarékoskodással és saját kivitelezés-
sel sífelszerelésre tett szert, 1918-ban már 
sífutó bajnokságot nyert.

A háború alatt a hadiiparban volt rá 
szük ség, csak rövid ideig látott el ôrszolgálatot 
az ausztriai Rax hegységben. A háború utáni 
forradalom reménységgel töltötte el. A balol-
da li értékeket valló fiatalember egy szociálisan 
igazságos új világ születésében reménykedett. 
A Tanácsköztársaság idején túrákat szervezett 
ifjúmunkásoknak, szegény sorsú gyermekeket 
táboroztatott. Bár politikai szerepet nem vál-
lalt, mégis 13 hónap internálótábor várt rá a 
Horthy-korszak elején. A zalaegerszegi láger-
ben tanulta ki a fafaragás mesterségét. Szaba-
du lása után így írt: „1921 januárjában aztán 
meg nyílt elôttem a rácsos kapu, szabadságom 
vissza nyertem. Könnyezésig meghatva indul-

tam útnak hazafelé a zalaegerszegi internálótá-
borból. Kemény, kopogós az út röge, és csen-
desen pelyhedzve szálingózott a hó!!! […] 
Isme ritek, kedves természetbarát testvéreim, 
azt a sze    retetet, ami a síelés iránt bennem él, s 
így el    képzelhetitek micsoda határtalan örömet 
érez  tem. Amikor hazaérkeztem, már 4-5 cm 
ma  gas hó esett. A legelsô utam a Zugligetbe 
vezetett”.

Kiszabadulva visszatért a Tungsram 
üzem csarnokába és a sípályákra. Rövid idôre 
ô lett a munkástestedzôk egyik éllovasa. Ma -
gánélete is rendezôdött. Egy kiránduláson is -
mer te meg Thumser Rozália tisztviselônôt, 
akit 1924-ben jegyzett el. Házasságukból két 
fiúgyermek született, a fiatal pár a Vécsey 
ut   ca 38. szám alatt teremtett otthont magának. 

Ekkor került sor élete talán legna-
gyobb kalandjára is. Három síelô társával 
együtt ô képviselte Magyarországot az elsô 
té  li olimpián, Chamonix-ban. Az Ujpesti Ter-
mé szetbarátok Turista Egyesülete (UTTE) 
színeiben az 50 kilométeres sífutásban indult, 
ahol végül 20. helyezést ért el. Jellemzô, hogy 

HIRMANN LÁSZLÓ

Németh Ferenc
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A fiatal munkás sportoló, Németh Ferenc dedikált fényképe
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a kiutazás költségeinek fedezetét önkéntes 
adakozásból kellett elôteremtenie.

A világjátékokról hazatérve tovább 
foly tatta korábbi tevékenységeit. A síelés mel-
lett a Tungsramban szerepet vállalt a gyár 
Fô  bizalmi Testületében, ahol a mûszerészeket 
képviselte. Gyakorta hangot adott véleményé-
nek a munkások jóléti és sérelmi ügyeiben. 
Harcos érdekvédônek ismerték meg. Szomo-
rúan látta egyes dolgozók és azok családjainak 
lesüllyedését, és sorsukon változtatni akart. 
Hitt abban, hogy a testedzés, a sport révén az 
embereket el lehet vonni a kocsmák közelébôl, 
értelmes és értékes idôtöltést lehet biztosítani 
számukra a természetjárás révén. 

Németh Ferenc mûszerészi munkakö-
rét messze megahaladó ismertségre tett szert 
munkahelyén, de egész Újpesten is. Felfigyelt 
rá a Tungsram nagyhatalmú vezérigazgatója,  
Asch ner Lipót is, aki felvetette, hogy a cég a 
Duna-parton megvásárolt területet felparcel-
lázná és a vállalat dolgozóinak adná át konyha-
kerti mûvelés céljával, ezzel is javítva a dolgo-
zók szociális helyzetén. Németh Ferenc meg-
gyôzte ôt, hogy a napi munkaterhelést köve-
tôen a munkásoknak nem újabb foglalatos ság-
ra, sokkal inkább egészségük fenntartására, 
mai divatos szóval élve rekreációra van szüksé-
gük. Így fogant meg elôször a Tungsram üdü-
 lô telep kivitelezésének ötlete. A Nemzeti 
Sport újság 1929. október 23-i száma nagysza-
bású beszámolót közölt a Tungsramban zajló 
sportéletrôl. Ebben a cikkben olvashatjuk: 
„most Németh Ferenc arca rajzolódik elénk. 
Ô a síszakosztály vezetôje. Többszörös mun-
kás bajnok. Rajongással, szerényen beszél a téli 
sportról. – Százharminc tagunk van már – lel-
kendezik”. Az újságírók ellátogattak a vízi 
sport telepre is. Errôl így számol be a cikk: 
„Lenn a parton motorcsónak köhög. Várja, 
hogy átvigyen bennünket a békásmegyeri 
part ra, a Tungsram-strandhoz és üdülôtele-
pek hez, mely az idén létesült, és mint jóléti 
in  tézmény, feltétlen párját ritkítja egész Eu  ró-
pában”. Aschner 1929 ôszén egy hathetes 
szak mai látogatáson vett részt az Egyesült 
Álla  mokban. Ottléte alatt vette kezdetét a 
nagy gazdasági világválság. Visszatérve az út -
járól, enyhítendô a válság hatását, felgyorsult 
az újpesti sporttelep kivitelezése is. Végül egy 
10 000 négyzetméter kiterjedésû, 4000 fôt 

be  fo gadni képes komplexum jött létre az új -
pes ti oldalon is, vízilabdázásra és fürdôzésre 
alkalmas medencékkel, öltözôkkel, napozók-
kal, büfékkel és hatalmas zöld felületekkel – 
az újpestiek legendás „Tungi”-ja. Elsô létesít-
ményvezetôje Németh Ferenc lett, aki nyug-
díjazásáig irányította a telep mûködését. A 
me  gyeri városrészben szolgálati lakást is ka -
pott, hogy állandóan a közelében lehessen 
mun  kahelyének. A második világháború némi 
kitérôt hozott Németh Ferenc életébe. A 
front ra vonuló 2. magyar hadsereg kisérôje-
ként a Donhoz vezényelték, ahol is a katonák 
síkiképzése volt a feladata. Fegyveres szolgá-
latot nem látott el, a pusztító harcok kibonta-
kozása elôtt hazatérhetett. 

A háborút követô baloldali fordulat 
nem hozott számára örömet. Szociálde mok ra-
taként nem tudott, nem akart együttmûködni 
a kommunista diktatúra apparátusával. Szak-
ér telme miatt viszont az Egyesült Izzó új 
vezetôsége meghagyta állásában a sporttelep 
élén. Nyugalomban teltek hétköznapjai, ame-
lyek so  rán hódolhatott kedvtelésének, a fafar-
agásnak is. A síeléssel sem hagyott fel. Errôl a 
Képes Sport címû lap 1968. januári számában, 
az „Akiknek a sí a mindenük” címû cikkében 
így írt: „Fél évszázada kötött elôször sítalpat 
Né  meth Ferenc, az Újpesti TTE-ben, a 
munkás sport háború elôtti egyik felleg-
várában. Most 72 éves, de a síelést nem óhajt-
ja abbahagyni. Hozzátartozik az életéhez. 
Húsz esztendeje nincs verseny, amelynek le -
bonyolításában ne venne részt bármilyen sze-
rény versenybírói szerepkörben. […] Két fia, 
Gábor és Géza, tô    le tanulta a ter  mészet, a 
hegy szeretetét. Amikor nyáron hárman róják 
a hegyeket, olyanok, mintha az erdô lenne a 
tanyájuk, lakásuk, egész világuk”.

Németh Ferenc pályáját végül szakmai 
és állami díjakkal is elismerték. Idôs korában 
a Szo cialista Hazáért Érdemrendet és a Mun-
ka Ér  dem rend arany fokozatát is átvehette. 
Sport elismerésekben is részesült. 83 éves 
korában, 1977 augusztusában hunyt el. A Me -
gyeri temetôben nyugszik. 

Halála után egykori sportegyesülete 
em  léktúrát szervezett a tiszteletére. A Sport-
múzeumban is ôrzik emlékét, a téli olimpiák-
ról összeállított tárlaton kiállították a Cha -
monix-ban kapott oklevelét.  �
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1896-ban Pierre de Coubertin 
báró kitartó munkájának 
ered ményeként megkezdô-
dött a modernkori olimpiák 
so rozata. Az úttörô athéni 

játékokat követôen az elsô téli olimpia meg-
rendezése még majd három évtizedet váratott 
magára, noha a téli sportok olimpiai szereplé-
sének gondolata már korábban is felmerült. 
A NOB végül 1921-es lausanne-i ülésén dön-
tött egy, a „Téli sportok nemzetközi hete” el -
ne vezésû sportesemény VIII. olimpia alkal-
má  ból történô megszervezésérôl, de anélkül, 
hogy a tervezett rendezvény versenyszámait 
fel vették volna az olimpiai programba. Így az 
1924-es chamonix-i versenyeket a NOB, a po -
zitív tapasztalatok hatására, csak késôbb, 
1925-ben, a téli olimpiák rendszeres megren-
de zésérôl szóló döntését követôen minôsítette 
visszamenôlegesen az elsô téli olimpiának. 

A versenyeken való részvételt a Magyar 
Sí Szövetség a kezdetektôl támogatta, és a 
ma gyar sísport jövôje szempontjából kulcs-

fontosságúnak tartotta. Sajnálatos módon 
azonban a MOB olyan határozatot hozott, 
misze rint a rendelkezésére álló olimpiai alap-
ból a sí szövetséget nem áll módjában támo-
gatni, így a szövetség számára az egyedüli 
megoldás a költségek gyûjtés útján történô 
elôteremtése maradt. 1924. január 25. és 
február 5. között 16 ország 293 versenyzôje 
vett részt az olimpián. Köztük négy hazai 
síelô: Déván Ist ván, Szepes Béla, Háberl 
Aladár és Németh Ferenc, akik közül Déván 
18 km-es sífutásban a 32., Németh 50 km-en 
20. helyen végzett. Szerény helyezésük elle-
nére sportteljesít ményüket és elhivatottságu-
kat már pusztán amiatt is elisme résre mél-
tónak tekinthetjük, hogy általuk a Magyar-
országon akkor csupán harminc éves múlttal 
rendelkezô sísport –, amelynek hazai megjele-
nését követô fejlôdését a nagy háború és az azt 
követô viszontagságos idôk azonnal lelassítot-
ták, végül Trianon teljesen ellehe tetlenítette, 
– képviselve volt a téli sportok elsô nagy 
nemzetközi versenyén.  �

Kitekintés

A kép Németh Ferenc gépével készült, az olimpiai kiutazás során, még az arlbergi alpesekben az ún. Ulmer-hütténél. A bal 
oldal szélén áll Németh Ferenc. (A fényképet és a cikk megírását szolgáló információkat Gyurta Noel, Németh Ferenc déd-
unokája bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük a segítségét – a szerk.)
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Újpest gyémántdiplomás óvó-
nô jét és aranydiplomás pe da-
gó    gusát, talán nem is kell 
be mu tatnom olvasóinknak.  
Dr. Ko        vács Ivánné Jurcsek 

Mar    git negyvenhét éves gyógypedagógusi 
mun    kája mel lett számos civil szervezet tagja, 
ve zetôje ma is; alig akad újpesti, aki ne is  mer -
né. Szakmai és honismereti tevékenységéért 
járó elismeréseit felsorolni is ne  héz: Új pest 
Gyer     mekeiért Díj a tantestülettel együtt, Új -
pes    tért díj, Budapestért díj, Arany Horgony 
díj…

– Hét évig dolgoztunk együtt a helytörté-
neti gyûjteményben, késôbb civil szervezetekben is. 
Most valahogy mégis nehéz kérdezni. Újpesti vagy 
a szó eredeti értelmében. Itt születtél?

– 1942-ben születtem a Fehér Kereszt 
Gyermekkórházban – ma ez a SOTE Tûzoltó 
Utcai II. számú Gyermekgyógyászati Klinika. 
Szü le im mel Jegespusztán éltünk, ma ez a te -
rület Ács városához tartozik. Édesapám, Jur-
csek Im  re haszonbérlôként kezelte a birtokot, 
anyu  kám Erdélyi Katalin a háztartást vezette. 
Nôvérem, Kató négy évvel idôsebb nálam.

– Háborús évek, nehéz idôszak. Milyen 
emlé keid vannak ezekrôl az idôkrôl?

– A háború a vége felé járt, a front kö -
ze ledtével, 1944 decemberében apukám a 
nyu  gati határhoz közeli Mexikópusztára (ma: 
Fer tôújlakhoz tartozik) menekített bennün-
ket. Amíg távol volt, német katonák kifosztot-
ták a birtokot. Szinte mindent elvittek a lakás-
ból, gazdasági épületekbôl, magtárakból. 
Édes apám nagyon tartott az oroszoktól is, 
ezért amink még megmaradt, ládákba csoma-
golták és karácsony után indultunk tovább 
Ausztria hegyes-völgyes útjain. Két ekhós sze-
kérrel men  tünk öten (anyai nagymamám is 
ve    lünk jött), egyik kocsit anyuka, a másikat 
apu ka haj  totta. Út közben sokszor a kocsin, 
máskor fé szerben, istállóban, barakkban alud-
tunk. Édes  anyám és nagymama egy borszesz 
„tûz helyen” fôztek ételt útközben, ahol lehe-
tett. Többször éltünk át légiriadót, ilyenkor 

leug rottunk a kocsiról és védett helyre hasal-
tunk. Emlékszem egy égô repülô re, ami a 
mellet tünk lévô völgybe zuhant le. 

Wiendorfban (Stájerország) fogadtak 
be menekültként bennünket. Hazautazásun-
kig ott laktunk egy befogadó családnál. Egy 
kis rak  tárhelyiségben rendezkedtünk be. Két-
két ágy volt a fal mellett, anyukám, nagymama 
és mi a nôvéremmel alud tunk bennük, apuka 
kö  zöttünk a földön. Apám munkát kapott a 
gaz da  ságban, mert ér  tett a földhöz, az állatok-
hoz és az autószerelésben is jártas volt. Szü-
leim ter   mészetesen nem tekintették mindezt 
végle ges állapotnak. A ma  mám nem akart idôs 
édes   anyjával, kisgye rekekkel és várandósan 
bi   zony talanságban maradni. Úgy beszélték 
meg, apu ka egy ideig még Ausztriában marad, 
anyukám viszont ve  lünk hazajön a testvérei-
hez. Kereszt anyámnál az Alkotás utcában 
laktunk elôször, itt született meg öcsénk, 
Imre. Idôközben fo  lyamatos levelezésben vol-
tunk apu kával, aki a kialakult helyzetben nem 
tu  dott hazajönni (pedig szeretett volna a csa-
láddal együtt élni), 1949-ben Argentínába 
távozott. Mi pedig Új  pestre költöztünk anyu-
ka má  sik testvéréhez és férjéhez a Viola utcá-
ba. Nem volt gyermekük, örömmel fogadtak 
minket.

– Hogyan sikerült berendezkednetek?
– Egy kétszoba-hallos lakásban éltünk 

heten. Bizony meg kellett tanulnunk alkalmaz-
kodni egymáshoz, te  kintettel lenni a felnôttek-
re. Nagynéném, aki a há  ború elôtt Töttösy 
Ernô ügyvédi irodájában dolgozott, az Árpád 
úti Magyar Acélárugyár Kisrugó Üzemében 
ta  lált munkát. Nagybátyám a Városházán, az 
ok  tatási osztályon dolgozott, de B-listára ke -
rült, és csak nagy nehezen tu  dott elhelyezked-
ni a Károlyi utcai pékségben. Sütôipari elle-
nôrként ment nyugdíjba.

– Hogyan teltek a mindennapok?
– Apuka a „háborúban eltûntként” sze-

re  pelt, persze továbbra is rendszeresen levelez-
tünk, monogramját megtartva, Juhász Irénke 
néven írt nekünk. Rendszeresen küldött úgy-

SZÖLLÔ SY MARIANNE

Közel félévszázad a gyógypedagógusi pályán
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ne  vezett IKKA- [IBUSZ Külföldi Keres ke-
delmi Akció] csomagokat. Sok-sok különle ges-
 ség  nek számító dolog volt benne: tea, kávé, 
cso    koládé, húskonzervek – ezek egy részét 
rög   tön eladtuk, ezzel is segítve a családi kasz-
szát. Anyuka otthon volt velünk, nagyon szép 
emlékeim vannak abból az idôbôl. Szinte min-
dig volt ideje mesélni, játszani velünk. Tôle 
örö  költük az éneklés szeretetét. A tanulásban 
sem volt gondunk. Sok verset ismert, kapásból 
idézni is tudott sorokat belôlük, még átlagos, 
napi témákhoz kapcsolódóan is. Nem csoda, 
hogy az iskolában sosem volt gondunk a vers-
tanulással.

– Gyerektársaság is volt a környezetedben?
– A Nap utcai templom kiskórusában 

énekeltünk a nôvéremmel, karvezetônk Czeike 
Albertina volt. Késôbb a Kertvárosi Temp-
lom  ba kerültünk át. Szinte ott nôttünk fel, 
kar  vezetônk segítségével baráti társasággá 
szer  vezôdtünk. Nemcsak a pró bákon és sze -
rep  léseken találkoztunk, kirándul ni is sokat 
jár  tunk együtt. Télen mini ön   kép zôkört tar-
tottunk valamelyikünk laká sán, ki milyen mû -
sorral készült, elôadta a többieknek. Az isko-
lán kívüli idô jó részét ebben a társaságban 
töl  töttem 17 éves koromig. Az éneklés egész 
éle  temen végig kísér.

– Nem nehéz kitalálni hová jártál iskolába.
– Jó dolgom volt, a szemben lévô Viola 

utcai iskolában végeztem az általánost. Álta lá-
ban szerettem iskolába járni, tanulni azonban 
ke vésbé. Ami érdekelt, az hamar belement a 
fe  jembe. Legjobban az ének, a rajz és a test ne-
ve lés tantárgyakat szerettem. Soha nem vol-
tam jó tanuló, sôt tipikusan „jógyerek” sem! 
Minden csínyben benne voltam. A nôvérem 
nagyon szorgalmas, példás magatartású, emi-
nens diák volt. Engem másért sze rettek; lelke-
sen szerkesztettem a faliújságot, ünnepélyeken 
szavaltam, énekeltem. Osztálytár saim nak tán-
cot tanítottam be. Városrészünk is  ko lái sokat 
nyertek az akkoriban politikailag nem kívána-
tos, „osztályidegen”, de igen kiváló ta  ná rok 
Új  pestre való „kitelepítésével”. Taná ra ink kö -
vet kezetes, tudásukat átadni kívánó, gyer mek-
szeretô szakemberek voltak, mintát je  len tettek 
nekünk. A Viola utcai számomra Új  pest leg-
szebb iskolája volt, örömmel töltött el, hogy 
kislányom Kinga is ott végezte az általános 
iskola elsô négy osztályát.

– A középiskola, majd a pályaválasztás 
következett. Hogyan alakult az életed?

– Kiskoromtól kezdve óvónô vagy ta  ní-
tónô szerettem volna lenni. Be is adtuk a je -
lent  kezést a képzôbe – 1956-ot írtunk. Fel-
vételire is behívtak, aztán jött a levél: „helyhi-
ány miatt elutasítva”. A származásom nem je -
len tett jó ajánlólevelet. Földbirtokos családból 
származom, felmenôim közül többen magas 
po   zíciót töltöttek be 1945 elôtt az állami és 
he lyi közigazgatásban – ez komoly hátrányt 
je  len tett. A bôripari szakmunkásképzôbe is je -
lent keztem, tetszett a szakma. A Vécsey ut  cai 
Sparber villában úttörô technikai állomás mû -
ködött, rendszeresen jártam oda kézmû ves -
ked  ni. Ez sem sikerült. Unokanôvérem apó sa 
a Faipari Technikumban tanított, a se  gít  sé gé-
vel felvettek. Egyik leg szebb iskolaévemet 
töl  töttem ott. Az évvégi munkánk egy-egy 
ho  kedli elkészítése volt, amelyet ké  sôbb az 
Ál lami Áruházban árultak. A sajátomat meg-
jelöltem, hátha meg tudjuk majd ven  ni, de 
saj  nos nem tellett rá. A nyári szakmai gyakor-
latot az Új  pesti Asztalosárugyárban végeztük, 
ahol a politúrozást is megtanultam.

– Mindez kicsit messze áll a pedagógusi 
munkától.

– Álmomat, hogy óvónô legyek nem 
adtam fel. Jó is  merôsünk volt id. Pataki László, 
aki az Oktatási Minisztériumban vitte a gyógy-
pedagógia ügyét. Segítségével – valamint öt 
tan tárgyból különbözeti vizsgát téve – 1957 
szep temberében a Brunszvik Teréz Óvónô-
képzô (ma: Baár-Madas Református Gimná-
zium) második évfolyamában kezdhet tem. 
Nem volt könnyû nyáron tanulni, az elmé let 
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mel  lett még hegedülni is tanulnom kel lett. 
Megérte. Megtaláltam a helyem, 1959. június 
3-án kaptam meg az oklevelet, egy hét múlva 
már a XIII. kerületi Pannónia utcai óvo dában 
dolgoztam. Nagy örömömre lehe tôségem 
nyílt Balatonszabadiban egy szak szerve  zeti 
üdü  lôben gyerekeket nyaraltatni. Sok sze re te-
tet kaptam tôlük, a vezetôség is elégedett volt 
velem. Ennek köszönhetô, hogy 1966-ig (ek-
kor mentem férjhez), minden év  ben legalább 
egy turnust vállaltam. A nyaraltatásnak kö -
szön hetem, hogy megismertem az egyik kol-
léganô fiát, késôbbi férjemet, Kovács Ivánt. 
Ô agrármérnök lett, 1964-ben Gödöl lôn vég-
zett. Házasságkötésünk után Újpestre köl tö-
zött, így került Budapestre az Országos Me -
zôgazdasági Fajtakísérleti Intézetbe. Tu  domá-
 nyos osztályvezetôként irányította az ország 
állatfajainak minôsítését. 1979-ben doktorált. 
Munkája elismeréseként Újhelyi Imre-díjjal 
tüntették ki. Rendszeresen publikált, és a ha -
zai agráregyetemek népszerû  elôadója volt.

– Mikor kerültél újpesti óvodába?
– 1959 augusztusában a IV. kerületi 

Ta  nács átkért Angyalföldtôl, mert nagy szük-
ség volt óvónôkre. Ôsszel már a Nyár utcai 
oviban kezdtem. Nem hagytam abba tanulást, 
jelentkeztem a Könyves Gimnáziumba, és 
1961-ben esti tagozaton leérettségiztem. 
Ma gyar–történelem szakos tanár szerettem 
volna lenni. Nem sikerült a felvételim, mert 
jellem zésemben egy „jóakaró” külön kiemel  te, 
hogy németül tanultam… Ismét Pataki Laci 
bácsi segített; tervezték a szakmában, hogy 
Ma  gyarországon gyógypedagógiai óvodát 
alapí tanak. Az egyi ket itt Újpesten hozták 
létre. Ebben a prog ramban vettem részt Je  -
nei Fe  rencné kolléga nômmel. A Venetianer 
utcai ki  se  gítô iskola egyik tantermében in  dult 
az óvoda. Végigjár   tuk Újpesten a többi intéz-
ményt, és javaslatot tettünk gyerekek átvéte-
lére – természetesen gyermekpszichológus 
vizs  gálata elôzte meg a végleges döntést. Vé -
gül akkorára nôtt a létszám, hogy az Ankara 
ut cai óvodába kellett költöznünk. Ki  váló 
szakemberek voltak a fônökeim, megtanítot-
tak a hi  vatás minden gyakorlati követelmé-
nyére. Szatmári Attila iskolaigazgató nevét 
fontos megemlítenem, hozzá tartozott az 
óvodánk is.

– Mégsem maradtál óvónô... 

– Nagyon szerettem volna nagyobb 
gye   rekeket tanítani. Már az óvoda alapítása 
alatt jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképzô Fôiskolára, amit a 
munka mellett végeztem el. 1969-ben diplo-
máztam, minden képzésen részt vettem: a si -
ket, a vak, a logopédus és az értelmi fogyatékos 
szakot is elvégeztem. Szerencsém volt, hogy 
többek között Montágh Imre tanítványa is 
lehettem, ha csak tudtam, meghallgattam 
elôadásait – fantasztikus ember volt!

Közben átkerültem az iskolába, elôször 
alsóban tanítottam humán tárgyakat. Érdekes, 
hogy a nôvérem, keresztlányom, sógornôm és 
a lányom is matematika szakos, ám a számok 
világa sosem állt közel hozzám. Egész életem-
ben az irodalom mellett a zenéhez, énekhez 
vonzódtam. Nem volt megoldott az énektaní-
tás az iskolában, ezért az egri Ho Si Minh 
Ta  nárképzô Fôiskolán ének–zene tanári dip-
lo mát szereztem 1976-ban. A tanítás mellett 
ének kart szerveztem, az iskolai könyvtárat 
ke  zeltem, és szívesen készítettem az alkalmi 
dekorációkat is. Aztán teljesült az álmom, a 
felsô tagozatosokhoz kerültem. Nagyon sze-
rettem idôsebb gyerekekkel foglalkozni. Sokat 
kirándultunk, játszottunk, de ha tanulni kel-
lett természetesen követeltem is. Elenged he-
tetlen feladatom volt a családlátogatás. Minden 
gyerek életkörülményeit ismernünk kellett 
ah  hoz, hogy segíthessünk, ha szükség volt rá. 
Nagyon sokan jártak a megyeri majorból is 
hoz zánk. Ott még döngöltpadlós vályogházak-
ban éltek a családok.

– Most is érzem mondataidból, szeretted, 
élvezted a munkádat.

– 47 évig dolgoztam a közoktatásban, 
ebbôl negyvenötöt sérült gyerekek körében 
töltöttem. Összetartó, nagytudású, kreatív, re -
mek tantestületben dolgoztam. Évtizedekig 
vol  tam a felsô tagozatos munkaközösség ve -
zetôje. Ilyen környezetben öröm volt dolgoz-
ni, pedig szinte mindenki úgy gondolta, nehéz, 
sok energiát felemésztô feladat. Nem éreztem 
így, sôt azt hiszem, az úgynevezett normális 
diákokkal sokszor nehezebb a pedagógus dol-
ga. A fogyatékkal élô gyerekekkel folyamatos 
odafigyeléssel, megértéssel, szeretettel és tü -
re  lemmel szinte mindent el lehet érni. Ope-
rába, múzeumokba jártunk rendszeresen, és 
fontos volt számomra, hogy a gyerekek megis-
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merjék lakóhelyük történetét, sokszor jártunk 
az Újpesti Helytörténeti Gyûjteményben is. 
Má ig megismernek az utcán, örömmel kö -
szönnek, érzem a szeretetüket. Hetedik, nyol-
ca dikos osztályokkal a környezô gyárakba 
men tünk hetente egy nap üzemi gyakorlatra. 
Sokuknak megtetszett a munka a Patyolatban, 
a bôrgyárban vagy a vasöntôdében. Az iskola 
után ott kezdtek dolgozni segéd- vagy betaní-
tott munkásként. Könnyebben megtalálták a 
helyüket az életben.

– Találkoztál mélyszegénységben élô gye-
rekekkel is?

– Sok cigány származású tanuló járt is -
kolánkba, elôfordult, hogy az osztálylétszám 
hat  van százalékát ôk tették ki. Szerettem ve  lük 
dolgozni, otthonról kevés tudást kaptak, az 
ismeretek pótlásával azonban gyorsan ha lad -
tak. Magyart és éneket tanítottam, minden 
évben felléptünk a budapesti kerületek kultu-
rális seregszemléjén. Szinte mindig hoztunk el 
aranyérmet. Sokan zenét is tanultak az úttörô-
házban, az iskolában eredményesen dolgoz-
tunk az énekkarral is. Ebben az iskolatípusban 
a miénk volt az elsô kórus, ami kétszólamban 
énekelt.

– Évtizedek egy munkahelyen, azt hiszem 
nem volt könnyû nyugdíjba menni. Nagyon örül-
tem, amikor felvetetted, hogy szívesen dolgoznál 
Újpest múzeumában.

– Elröppentek az évek, 2006-ban nyug-
díjba vonultam, szívesen maradtam volna to -
vább is, de megváltoztak a körülmények. Hir-
telen jelentôsen megcsappantak a tennivalóim. 
Szerencsére úgy alakult, hogy szívesen fogad-
ta tok nyugdíjas önkéntes segítôként, és két 
évet követôen már szerzôdéssel dolgoztam 
2013-ig. Nagyon szeretem a helytörténeti 
mun   kát. Nem mellesleg a közönségkapcsola-
tok során még több újpestivel találkozhattam.

– Kicsit beszéljünk a családról is, egy 
kiegyen súlyozott életpálya fontos része a boldog 
családi háttér.

– Férjem mindenben támogatott, édes-
anyám pedig szívesen vigyázott a gyerekekre, 
amíg kicsik voltak. Két gyermekem született: 
Kinga matematika–testnevelés szakos tanárnô, 
három szép unokám édesanyja. Ôk Gyömrôn 
lak nak. Iván fiam a vívásnak szentelte életét, 
többszörös Európa- és világbajnok, kétszeres 
olim piai ezüstérmes párbaj tô rözô. Testneve-

lési Egyetemet végzett vívó edzô. Jelenleg a 
nôi párbajtôrözôk szövetségi kapitánya. Ve -
resegyházán él élettársával.

– Kihagyhatatlan, hogy ne essen szó város-
védelemrôl, honisme retrôl. 

– Az iskolai gyûjteménylátogatások 
során ismerkedtem meg az Újpesti Városvédô 
Egye sület munkájával, férjemmel együtt szí-
vesen részt vettünk a programokon. Sajnos ô 
1996-ban meghalt, a rám szakadt tragédiát 
gyere keim segítségével dolgoztam fel, de sokat 
se  gített a közösségi munka – fôleg, hogy fel-
kér tek az egyesület vezetésére is. Kadlecovits 
Gé  za és Kapolyi László támogatása rengeteget 
jelentett ebben a munkában. Nagy öröm, 
hogy elnökségem tíz éve alatt sok helytörté-
neti témájú könyv megjelenése fölött bábás-
kodhattam, a tagság létszáma kétszáz fölé 
emel  kedett, s mondhatom igazi, egymást sze-
re  tô emberek közösségévé vált. 2013-ban, el -
hunyt férjem egyetemi csoporttársával, aki 
szin tén megözvegyült, szorosabb kapcsolatba 
kerültünk. Szôke Antal Szolnokon él, ott gaz-
dálkodik. 2015-ben összeházasodtunk, így csa-
 ládunk két fiúval, menyekkel és hét unoká val 
bôvült. Most kétlaki életet élek. Le  mond tam 
az egyesületi elnökségrôl, mert így fele lôsség-
gel már nem tudtam vállalni. Most vele járunk, 
ha idônk engedi, az egyesületi prog ra mokra, 
sôt néhányat férjemmel együtt közösen szer-
vezünk. Ma is tagja vagyok az Újpesti Közmû-
ve lô dési Körnek, a Budapesti Honismereti 
Tár  sa ságnak. A közösségi munkától ma sem 
sza kad tam el. Nôvéremmel és Kata lányával 
együtt éneklünk az Újpesti Civil Kó  rusban, az 
Új  pesti Nyugdíjas Klubot pedig kedves kollé-
ganômmel, Effné Nagy Zsuzsával vezetjük.  �
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Könyvek Újpestrôl

Szunyoghy András 
Med  nyánszky- és Bar-
csay-díjas újpesti grafi-
kusmûvész 12 kötetes 
sorozata elsôsorban 
azok nak készült, akik 
ko molyabban kívánnak 
megismerkedni a rajzo-
lással. A tematikus kö -
te tekben a csendélettôl 
a portrérajzolásig, az 

em  beri testtôl a tájképekig minden lényeges 
grafikai témát megtalál az érdeklôdô, és a 
szerzô önálló részeket szentel többek között a 
perspektíva tudományának és a rajztechni kák-
nak is. Kötetenként 100 rajz és részletes tech-
nikai leírás segíti a mûvészpalántákat. Az Új -
pestért Díjjal kitüntetett mester, az MMA 
tagja, növendékek százait segítette a pályára. 
Sok éven át a „Kisképzôn”, késôbb a Képzô-
mûvészeti Egyetemen oktatott. A Leonardo 
rajziskola sorozatot a Kossuth Kiadó jelen-
tette meg, kötetei megvásárolhatók a Fejtô 
Ferenc Könyvesboltban (IV. Bocskai u. 26.). 

Tavaly múlt ötven éve, 
hogy az Újpesti Dózsa 
a Newcastle Uniteddel 
mérte össze erejét a Vá -
sárvárosok Kupájának 
dön  tôjében. A jubile    -
um alkalmából készült 
könyv interjúkkal, és 
korabeli dokumentu-
mok, újságcikkek segít-
ségével eleveníti fel az 
1968/69-es szezont. A 

kö    tetet Matthew Watson-Broughton angol 
újságíró írta, aki a résztvevôk szemszögébôl 
mutatja be a két csapat útját a döntôig. 
A Budapesten élô szerzô két változatban je -
lentette meg könyvét; a magyar verzióban na -
gyobb terjedelemben esik szó az újpesti csa-
patról, míg az angolban az 1960-as évek végé-
 nek nagy magyar klubcsapata mellett, a Vas -
füg  gönyön túli életet is bemutatja az olva -
sóknak. A könyvet magyar és angol nyelven a 
Rézbong kiadó jelentette meg, kapható a 
nagyobb könyv  áruházakban.

Taps az egészségügyieknek
Március 18-án este Magyarországon elsô alka-
lommal Káposztásmegyeren köszöntötték 
taps     viharral az egészségügyi dolgozók mun  ká-
ját. A koronavírus-járvány idején a lakó telepen 
élôk az interneten keresztül szervezték meg, 
hogy ily módon üzenjenek a betegekért áldo-
zatos munkát végzô orvosoknak, ápolóknak.

Márvány talapzat Bene Ferenc szobrának
Április 22-én Bene Ferenc labdarúgó mell -
szobra visszakerült eredeti helyére, az UTE 
Megyeri úti sportközpontja elé, Szusza Ferenc 
szobra mellé. Papp György Zoltán szob  rász -
mûvész alkotása számára az egyesület márvány 
talpazatot készíttetett.

Újpest székelykapuja
Június 4-én a Szent István téren, az Egek 
Királynéja templom mellett avatták fel az 
erdélyi Csíkszentgyörgyiektôl ajándékba ka -
pott székelykaput. Az Újpest testvértelepülé-
sétôl érkezett faragott mûremek helyét sza-
kértôi munkacsoport jelölte ki. 

Újpest Gyeremekeiért Díj
Június 5-én, a Városháza dísztermében került 
sor a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj 
átadási ünnepségére. Elismerésben részesült: 
Barton Zoltán, az Újpesti Könyves Kálmán 
Gimnázium intézményvezetô-helyettese; 
Má      té Katalin, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei 
Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa; 
Tur  nerné Gadó Ágnes, az Újpesti Karinthy 
Fri  gyes Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola intézményvezetôje; Váczi La -
josné, a Viola Óvoda óvodavezetôje; valamint 
a Megyeri Úti Általános Iskola Informatika 
mun  ka közössége. A díjakat Déri Tibor pol-
gár   mester adta át.

Gyászhírek 
Április 23-án, életének 76. évében elhunyt 
Gyôrffy Miklós Táncsics-díjas újságíró, egye-
te mi tanár, televíziós és rádiós mûsorvezetô. 
1968–1971 között Újpesten élt, elôbb a Der-
kovits Ifjúsági Klub népmû  velôjeként, majd a 
Fóti Úti Általános Iskola magyar szakos 
tanáraként dolgozott. Gyôrffy Miklóst május 
23-án az alsósegesdi református te  me tôben 
kísérték utolsó útjára. 
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