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A vén folyó tette a dolgát. 
A tímárok és a cserzô var-
gák alaposan kihasználták 
a víz állandó sodrását, és a 
keletkezô hullámok re   zig   -

náltan mosták Újmegyer minden szennye-
  sét. Wolfner Gyula, testvér öccsé vel La  -
jossal, épp ebben látta meg a lehe tôséget. 
Kutyabôrrel ugyan nem rendel keztek, 
bárányirhával és szattyánnal annál in  kább. 
A parton felállított kisipari gyap júmosójuk 
és kikészítôüzemük jól jövedelmezett. 
A környékbeli pácolók, a bôrfes tôk és  
szíjgyártók gyakran látták, ahogy az idô-
sebb Wolfner vásárra viszi a bôrét. Nem -
csak a bôrét, családja jövôjét is, ami ak  kor 
úgy tûnt, örökre bôrbe van kötve. Mire a 
hegy községbôl nagyközség lett, a fivérek 
már saját hajóval szállíttatták külföldre 
finoman kidolgozott termékeiket.

Lajos honvédként harcolt a szabad-
ságharcban, cseppet sem féltette a bôrét. 
Nem csupán magyar honfi, hanem a tele-
pü lésének bôséggel adományozó gyáros 
vált belôle, akinek a város díszpolgári cí -
met, a ki  rály – újpesti elônévvel – magyar 
nemességet adományozott. Fiai, Tivadar és 
az if  jabb Gyula nem érzékelték idôben, 
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély. Tiva-
dar kül  földön tanult tovább. Visszatérve 
Új   pest, késôbb Budapest, majd az ország-
gyû lés képviselôjeként lobbizott a fejlesz-
tések érdekében. Az uralkodó ôt és utódait 
bárói címmel tüntette ki. A bôrgyár méltó-
ságtel jesen terpeszkedett a város peremén. 
Az ifjabb Gyula gazdasági akadémiát vég-
zett és részvénytársasággá fejlesztette a 
céget. Ám hét évvel késôbb híres mûgyûj-
teményét és ôt magát is elsodorta a törté-
nelem. A bôrével fizetett.  � Barta Flóra
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„Azt hisszük alig van komo-
lyan gondolkozó ember Ujpes-
ten, aki ne örülne annak, hogy 
a jövô országgyûlési cykluson 
bennünket a községi belélettel 

teljesen összeforrt, minden ízében magyar 
Wolfner Tivadar fog képviselni. Erre nagy 
szüksége van Ujpestnek, de Rákospalotának 
is.” (Közérdek, 1896. augusztus 16.)

„Volfner (sic!) kalapok. Szûcs Emil 
ujpesti ka  laposmester igen jó ötletre jutott. 
Csinos és díszes kalapokat hozott forgalomba, 
melyek nek belsô bélésén Volfner Tivadar 
képviselônk arczképe és saját kezû névaláírása 
van. Számos ujpesti lakos viseli már e csinos új 
kalapokat, melyek nevezett kalapos mesternél 
kaphatók.” (Közérdek, 1896. november 1.)

„Ujpest r.t. város képviselôtestületének 
rendkívüli közgyûlése ujpesti Wolfner Lajos 
díszpolgár elhunyta felett. […] Ujpest vá  ros 
ta  nácsa mély megilletôdéssel veszi tudomásul 
[…] a város jótékony ságáról ismeretes díszpol-
gárának, a község több éven át volt tör vény-
bírájának és legöregebb polgárának elhalálo-
zását, aki évtizedeken át résztvett a város köz-
életi mozgalmában, közgazdasági tevé keny-
ségével a gyáripar meghonosításával ve  tette 
meg városunk naggyá fejlôdésének elsô alap-
jait, és elhatározza: […] az elhunyt érde meinek 
megörökítéséül »uj  pesti Wolfner La  jos alapít-
vány« címen 5000 koronás alapít ványt tesz, 
melynek kamatait éven ként önhi bá ján kívül 
elszegényedett ipa  rosok felsegítésére fordítja; 
ennek fedezetéül évenként 200 koronát a 
város költségvetésébe állandóan fel  venni ren-
del és az alapítólevél meg  szer kesz tésével és a 
jóváhagyás kinyerésé vel a városi ta  nácsot meg-
bízza.” (Ujpest és Vi  déke, 1912. március 31.)

„Igen kedves és szép kitüntetés érte a 
Wolfner gyár egyik régi, derék munkását, 
Bott  lik Béla tímárt. Huszonöt éve, hogy a 
gyár ban mint szorgalmas munkás dolgozik és 
buzgó ügyes tagja a gyári tûzoltóságnak. En -
nek elismerendô kitüntetéséül a király ôfelsé ge 
»Díszéremmel« tüntette ki Bottlik Bélát […]. 
Az ünnepség istentisztelettel kezdôdött de. 9 
órakor a róm. kath. templomban. Ezután a 

Wolfner gyár udvarán díszgyakorlat volt, me -
lyen résztvettek az ujpesti városi és önkéntes 
tûzoltók, a Juta-, Pamut-, Csavar- és Mauthner 
gyár tûzoltói; a díszgyakorlatot Ondódy Pál 
fôv. tûzoltóparancsnok vezette. A díszgyakor-
lat után Dr. Miklós Antal h. polgármester és 
Wolfner Gyula gyáros szép beszédet intézett 
a kitüntetetthez; majd Kállay Imre központi 
bpesti tûzoltó fôparancsnok beszélt. Jelen vol-
tak még Wolfner György és József gyárosok. 
Az ünnepély után bankett volt a Grósz-féle 
nagy hajóállomási vendéglôben; a 200 terítékû 
bankettet a Wolfner cég adta a kitüntetett tisz-
 teletére.” (Ujpest és Vidéke, 1912. június 30.)

„Wolfner Tivadar népkonyhája. Érte-
sülésünk szerint Wolfner Tivadar népkony-
hája a Váci út és József utca sarkán, november 
elején megnyílik és állandóan, naponta 1000 
em bernek ad majd ingyen ebédet.” (Ujpesti 
Napló, 1914. november 1.)

„Wolfner-gyári munkások a háború 
tar  tama alatt keresetük egy részét a háború 
által bármily vonatkozásban sújtott ujpesti 
pol gártársaik nyomorának enyhítésére szán-
ták. A hetenként folyó gyûjtés eddig összesen 
10.500 koronát eredményezett, amelybôl az 
itteni Polgári Segítô Bizottságnak a tegnap át -
utalt 500 koronával együtt 7000 korona jutott, 
míg 1000 korona az ujpesti hadikórház céljaira 
bocsájtatott rendelkezésre, hogy abból a mû -
té tet szenvedett sebesültek gyógyászati segéd-
eszközökhöz (mûláb, mûkéz, stb.) jussanak, és 
továbbá a felgyógyult és lakóhelyükre szabad-
ságoltattak felruháztassanak és a szükségeshez 
képest segélyeztessenek, vagy pedig fürdôket 
ve  hessenek igénybe. A négy hitfelekezet lelké-
szének 500-500, tehát összesen 2000 korona 
küldetett a hitfelekezetéhez tartozó hadba vo -
nultak, vagy a háború folytán egyébként súj-
tottak segélyezésére. Végül 500 koronát dr. 
Berecz Gyula királyi tanfelügyelô kapott azon 
kéréssel, hogy ezen összegbôl azon szegény 
gyermekek, akik otthon ahhoz nem jutnának, 
az elôadás megkezdése elôtt meleg tejet, 
illetôleg reggelit, vagy pedig uzsonnát kap-
janak.” (Ujpesti Napló, 1914. november 8.) 

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

A Wolfner család és Újpest
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A Wolfner család nevével 
fém jelzett bôrgyár története 
az 1840-es évektôl kezdve egy 
évszázadot ível át, a szerény 
egyéni cég alapításától a nagy-

vállalat 1948. évi államosításáig. Az újpesti gyár 
az egymást követô három nemzedék szakmai 
hozzáértésének, lankadatlan szorgalmának és 
kiváló üzleti érzékének köszönheti rendkívüli 
sikereit.

A gyáralapítók ismerték és ápolták a 
magyar bôrfeldolgozás sok évszázados ha-
gyo  mányait, de megérezve az új idôk sza  vát, 
nem féltek a modernizálástól, a gépesítéstôl, 
a nagyüzemi termelésre való áttéréstôl. Az 
el  sô nemzedék jó érzékkel találta meg a fô-
vá  ros közelségében lévô telephelyet Új pes-
ten, amely nek fejlôdésével a gyár története 
szorosan egybeforrt. A család több tagja vál-
lalt Új pesten, illetve a bôripari szakma köz-

életében fon  tos funkciókat. A második, majd 
fôként a harmadik generáció már a magyar 
ipar fokozatosan bôvülô külkereskedelmi vi-
lág hálózatának kialakításában járt az élen.

A gyáros dinasztia kiemelkedô tagjai 
sokáig nem szûkölködtek elismerésekben: 
dísz polgárság, nemesi cím, majd az egyik ágon 
bárói rang – az Újpesthez mindvégig hûséges 
Wolfnerek így kerültek fokról fokra az ország 
legnagyobb vagyonnal bíró gazdasági elitjébe. 
A XX. század közepén azonban a családtagok 
üldöztetése, a holokauszt, majd az államosítás 
véglegesen lezárta a bámulatos sikereket hozó 
korszakot.

Háromrészes sorozatunkban a Wolfner 
család három generációját mutatjuk be. Az 
alapító atyák után a figyelmünk fókuszát fô-
leg azokra irányítjuk, akik az újpesti üzemet 
nemcsak az ország egyik gyáróriásává, de 
nem zetközileg is ismert és elismert vállalattá 
tették.*

Az elsô generáció
Wolfner Gyula nem egyedül települt át Cseh-
országból Újpestre; két bátyja, Náthán és 
Zsig mond, majd öccse, Lajos is követte ôt. 
A csa ládnevükön soha nem változtattak, de 
egy idô után a keresztnevüket magyaros for-
mában használták. Szüleiknek, Joseph Wolf-
nernek és Rosa Günsbergnek négy fia és két 
leánya született a csehországi Netraschitz-ban 
(Nedražice).

A források alapján az elsôszülött  
Náthán 1806-tól 1877-ig élt, felesége Rosa 
Wit telshofer volt. Az 1812-es születésû Zsig-
mond, a Wolfner-féle fakereskedô cég veze-
tôje, 70 éves korában hunyt el. Feleségével, 
Pfeifer An nával (Nanett-tel) együtt a Salgó-
tarjáni úti zsidó temetô V. parcellájában te-
mették el ôket. Regina 1817-ben, Terezia 
néhány évvel késôbb született, Reginának hat, 
Tereziának két gyermeke volt. 

TÓSZEGI ZSUZSANNA

Az újpesti Wolfnerek három nemzedéke
Az elsô generáció
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Wolfner Lajos emléktáblája Újpesten (A szerzô felvétele)
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A gyáralapító 
Az 1814-ben született, hazánkba az 1830-as 
évek ben bevándorolt Wolfner Gyula 1835 
körül telepedett le a késôbbi Újpesten. Eleinte 
gyapjúval és báránybôrrel kereskedett, majd 
a Duna vizét felhasználva gyapjúmosással is 
foglalkozott. 

Gyula a születési nevén, Julius Wolf-
nerként jegyeztette be egyéni cégét, a források 
szerint 1835 és 1841 között. Dr. Tóth Béla 
sze  rint Gyula és akkori üzlettársa 1840. feb-
ruár 24-én kért engedélyt gyapjúmosó és tí-
mármûhely létesítésére. Az 1840-es kezdés 
késôbb a gyár hirdetéseiben is megjelent. 

A kiegyezés után valóságos cégalapí-
tási láz tört ki a tehetôs üzletemberek között. 
Nem maradhatott ki ebbôl a konjunktúrából 
Wolfner Gyula sem – például aláírási joggal 
bíró vezetôségi tagja volt az 1867-ben alakult 
Luiza Gôzmalom Részvénytársulatnak. 

Gyula határozott jellemû, erôs ember 
volt, aki számos fontos testület tagjaként so-
kat tett a szakmáért és más közösségekért. 
Húsz évnél tovább volt a fôváros kép vi-
se lôtestületének, és még hosszabb ideig a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a 
tagja. Ellátta a Pesti Zsidó Hitközség, a Chevra 
Ka disha, az árvaház és a siketnéma intézet 
mellett számos további jótékonysági egyesület 
vezetôségi tagságával járó feladatokat. Föl-
je  gyezték róla, hogy miként hárított el egy 
elöljáróságra szóló felkérést: ô nem tud be-
szélni. A tiltakozására a válasz: ez nem tesz 
semmit! Wolfner Gyula reagálása: van egy 
másik hibám is, hallgatni sem tudok!

A cégvezetéstôl fokozatosan vissza-
vonult gyáros a VII. kerület Károly körút 9. 
szám alatti lakásán hunyt el 1889. június 9-én. 
Örök nyughelye bátyja, Náthán mellett van a 
Salgótarjáni úti zsidó temetô IV. parcellájában. 

A dinasztia feje, Wolfner Lajos 
Az 1824-ben született Lajos Magyarországon 
tanulta ki a tímármesterséget, majd bátyja új-
pesti kisüzemében kezdett dolgozni. Az új ha-
zájáért és annak függetlenségéért lelkesedô 
ifjú 1848-ban tizedmagával bevonult a magyar 
szabadságharc újpesti honvédei közé. Késôbb 
Újpest közéletében több fontos feladatot töl-
tött be, évtizedeken át az elöljáróság tagja volt, 
16 évig törvénybíróként mûködött. A városért 

tett elévülhetetlen szolgálataiért Újpest dísz-
polgárává választották.

A neve olyannyira összeforrt Újpest 
fej lesztésével, hogy a számára nemesi címet 
kérô miniszteri elôterjesztésben Újpest ala-
pí tójaként említették. Lajos érdemeinek elis-
meréséül 1904-ben kapta meg a család az 
’újpesti’ nemesi elônevet.

Lajosnak és feleségének, Beimel Ka-
rolinának hét gyermeke született: József, Nán-
dor, Ignác, Ilona, Sándor, Tivadar és Gyula 
– róluk még szó lesz soro zatunk következô 
részében.

Lajos 1897-ben mondott le fiai javá-
ra társtagi minôségérôl és cégjegyzési jogo-
sultságáról. 1912. március 23-án bekövetkezett 
halálakor a gyártelepen még állt az a kicsi 
faház, amelyben a Wolfner fivérek elkezdték 
újpesti tevékenységüket; de barátai szerint 
leg többre azt az érdemkeresztet becsülte, 
ame lyet életmentôként kapott a királytól.

Wolfner Lajos feleségével közös sírban 
nyugszik a Salgótarjáni úti zsidó temetôben. 
Sírverse hûen tükrözi személyiségét: „Mun-
kának, szeretetnek bajnoka nyugszik e sírban, 
/ Hosszu életen át’ áldás kutfeje volt. / Ôt 
nem a munka, hanem munkáját ô nemesíté / S 
szerte szerették azt aki szeretni tudott. / Hálás 
hódolat ôrzi nevét családja körében, / S mind 
aki ismerte, könyez az emberért.”.

A jótékony gyárosok
A maga korában a Wolfner gyár szokatlanul 
bôkezû szociális hálóval védte a munkásait. 
Betegsegélyzô pénztár, munkás-segély alap, 
a tulajdonosok által fizetett balesetbiztosítás, 
a szegénysorsú munkások ingyenes tûzifával 
és ebéddel való ellátása – ez mind Gyula és 
Lajos felelôsségteljes vezetôi magatartásáról 
és emberbaráti érzéseirôl tanúskodik.

A két fivér rendkívül nagyvonalú volt a 
jótékonyságban; jövedelmük tekintélyes részét 
fordították adományozásra. Nagy vagyonra 
tet tek szert, de soha nem feledték, hogy sze-
gényen érkeztek Magyarországra. 

Végrendeletében Gyula kilenc oldalon 
keresztül sorolta fel azokat a zsidó és keresz tény 
jótékony egyesületeket, oktatási és kulturális 
intézményeket, amelyekre feltûnôen sokat, 
összesen 41 ezer forintot hagyományozott. 
Leg hûségesebb munkatársaira és az ápolóira 
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szintén jelentôs összeget hagyott, vagyona 
fennmaradó részét testvérei leszármazottai 
kö  zött osztotta szét. 

Lajos életébôl egy szép példa: az új-
pesti reformátusok, akiknek templomuk még 
nem volt, hálával emlékeznek Wolfner La-
josra, mert az ô jóvoltából lett megszentelt 
harangjuk. Az istentiszteleteken sokáig az ál-
tala adományozott kis harang szólt, amely 
1926-ban került át a „kegyelettel ôrzött drága 
relikviák” közé.

A gyáralapítás utáni elsô évtizedek
Lajos jogilag 1855. január 1-én lett a „Julius 
Wolfner et Comp., nyilvános társaság” tagja. 
A Pesten kelt társasági szerzôdés szerint az 
aláírási joggal bíró társtagok: Wolfner Gyula 
és Wolfner Lajos nagykereskedôk, címük: 
Pest, Országút 48. szám. dr. Tóth közlése sze -
rint Gyula 29 000, Lajos 8 000 forinttal vett 
részt a cégben, amelynek tevékenysége „min-
denfajta bôr, termék vételére és eladására, 
valamint bôrök gyártására terjed ki”. Lajos a 
gyártást irányította, a kereskedelmi ügyeket 
Gyula intézte. A kisüzem fokról fokra vált 
nagy vállalattá; üzleti kapcsolatai elôbb Ma-
gyar ország egész területére, majd azon túl-
ra is kiterjedtek. Élénk kereskedelemet foly-
tattak például a cári Oroszországgal – errôl 

tanúskodik a gyár orosz nyelvû felirattal el-
látott egyik védjegye.

Termékeinek kifogástalan minôsége ré-
vén, kormányhatósági engedéllyel a „Wolfner 
Gyula és társa bôr- és gyapjumosógyáros 
czég” már az 1880-as évek elején szerepelt „a 
magyar korona országai egyesitett czimeré nek 
használatára jogosultak” között. 

Sorra vezették be az új gyártási mód-
szereket, eszközöket. 1880-ban újfajta, 6-9 
hó   napig tartó cserzési eljárásra tértek át, 
amelynek eredménye, az ún. „ültetéses” ci -
pô  talp ellenálló lett, megfelelt a fokozott 
igénybevételnek. A gépek rohamos iramú ter-
je désébôl adódó igények kiszolgálására beve-
zették a gépszíj-gyártást, modernizálták a 
gyap júmosást, majd a bôrfestési, a cserzési és 
más eljárásokat. 

1891-ben nagy feltûnést keltett, hogy a 
Wolfner gyárban, annak is az újonnan létesí-
tett hadfelszerelési üzemében alkalmazták az 
országban elôször az elektromos erôátvitelt, 
vagyis a villanyáramot a gépek meghajtására. 
Az új részleg a honvédség számára állította elô 
a bôrnemû felszereléseket. 

1894-ben tragikus hír kapott szárnyra: 
három halálos áldozatot és sok sérültet köve-
telô tûzvész pusztított a Wolfner gyárban, 
meg semmisítve az épületek és a berendezések 
nagy részét. A hatalmas pusztítás után a gyárat 
meglepôen rövid idô alatt újjáépítették, és sike-
resebb lett, mint elôtte bármikor. E korszakra 
cikkünk folytatásában térünk vissza.

(Folytatjuk…)

*Publikációnkban az alábbi források mellett 
fôként a saját levéltári, illetve az egykori sajtóban 
folytatott kutatásokra támaszkodunk. A gyár múltját 
legelôször és legalaposabban dr. Tóth Béla dolgozta föl 
„A Wolfner Gyula és Társa Bôr-, Cipô- és Gépszíjgyár 
Rt. kialakulása és mûködése” címû tanulmányában a 
Budapesti Bôripari Vállalat történetérôl szóló, 1984-
ben megjelent kötetben. A Wolfner családdal Hirmann 
László több – például az „Újpest 1907-2007” címû kö-
tetben megjelent – publikációjában is foglalkozott. 
Hor  váth Hildának a mûgyûjtô Wolfner Gyuláról írt 
ta nulmánya a „Múlt és Jövô” 2013. 3. számában jelent 
meg. A család számos tagja a Salgótarjáni úti temetôben 
nyugszik, az adatok Tóth Vilmos könyvében olvashatók. 
Több életrajzi adat az anyakönyveket feldolgozó adat-
bázisokból származik.
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2019 ôszi programjait a gyö-
nyörûen felújított Gül Baba 
tür  be megtekintésével kezdtük 
szeptember 14-én. Kiváló veze-
tés mellett sétáltunk e muszlim 

zarándokhelyen és múzeumban. Egyesületünk 
másik csapata Alsóbodokon tisztelgett Ester-
házy János politikus és Paulisz Boldizsár, az 
Es  terházy mauzóleum létrehozójának emléke 
elôtt az akkor felszentelt kápolnában. A Kul-
turális Örök ség Napjain Balogh Ágnes, Ba-
logh Zsu  zsanna, Dávid Judit és Iványi János 
segéd kez tek a programok sikerre vitelében. 
A hónap vé  gén Ópusztaszeren emlékeztünk 
hazánk múlt  jára. A Feszty-körkép és a múze-
um meg   tekintése után 3D-s filmben repültük 
át a magyar történelem évszázadait, majd a 
park rendezvényhelyszíneit látogattuk meg. 
Október elején szép kirándulásban volt ré-
szünk: Szigetváron bejártuk a török emlék-
parkot, a Zrínyi-várat, majd késô délután Pécs-
re érkeztünk. Szállodánk a fôtér közelében 
kel  lemes esti sétára adott lehetôséget. Másnap 
délelôtt a Zsolnay Kulturális Negyedbe láto-
gat tunk, vezetéssel jártuk végig a keramikus 
csa  lád történetét bemutató kiállítást, a ke rá-
mia készítés látványbemutatóját, majd felkeres-
tük a Zsol nay-mauzóleumot. Ezután az Alma-
melléki Kis  vasúton zötyögtünk, és végül az 
ibafai pap pipagyûjteményét sem hagytuk ki. 

Hagyományos ökumenikus megemlé-
kezésünket az 1956-os forradalomról Lakitel-
ken, a Népfôiskola kápolnájában tartottuk 
ok tóber 19-én. Emlékbeszédet Szunyoghy 
And rás Újpestért Díjas grafikusmûvész mon-
dott. Az újpesti protestáns lelkészek közül kö-
rünkben volt Solymár Péter, Szigethy Já  nos, 
és Mészáros Kornél is. Délután a Népfôiskola 
létesítményeivel is mer kedtünk. Köszönet illeti 
dr. Kovács Ivánnét, Margitkát a szervezésért.

Mindenszentek elôtt a Megyeri teme-
tô ben virágot és mécsest helyeztünk el a kato-
nasírokon, koszorúzással emlékeztünk a II. 
vi  lág háború áldozataira. A megemlékezésen 
köz  remûködött a Civil Kórus. Köszönjük a 

szervezésben nyújtott segítségét Hladony 
Sándornak és feleségének, Juditnak. 

November elején kissé hûvös idôben 
ismerkedtünk a a zugligeti felújított lóvasúti 
vég  állomással. Az állomás mellett kapott helyet 
a Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény ki-
állítása, ahol szeretettel fogadtak bennünket. 

14-én került sor a Magyar Tudomány 
Nap ja alkalmából tartott megemlékezésünkre  
az újpesti akadémikusok emléktáblájánál, a 
BMSC Újpesti Mûszaki Szakiskolában. A hó -
nap végén kissé szeles, de szép napos idô  ben 
látogattunk el a Mezôgazdasági Mú ze um ba. 
Vezetéssel tekintettük meg a magyar lóte-
nyésztéssel és a díjnyertes vesenyló, Kincsem 
életével fog lal  kozó kiállítást. Fel mász  tunk az 
apostolok tornyába is, onnan gyö  nyörködtünk 
a környék panorámájában. A programot Hla-
dony Sándo rné, Jutkának köszönjük.

December 14-én az ünnepélyes évzárón 
került sor az Arany Horgony díjak átadására. 
Az elnökség elôzetes egyetértésével dr. Kriska 
György egyetemi adjunktus, dr. Szilágyi Ist-
ván nyugalmazott vegyészmérnök és Urbán 
Kor nél nyugalmazott vezetô mûszaki oktató 
tagtársaink részesültek elismerésben.

Természetesen értékeltük az év esemé-
nyeit is. Malachowsky Imréné klubvezetônek 
külön is megköszöntük kiváló munkáját. A 
változatos, érdekes programok nyomán je-
lentôsen megnövekedett a rendszeres össze-
jövetelen megjelenôk száma. A tagság immár 
igazi klubbot alkotott. Dr. Hollósi Antal tag-

SZÖLLÔ SY MARIANNE

25 éves az Újpesti Városvédô Egyesület, 7. rész
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társunk segítségének köszönhettük, hogy klu -
bunk részére el nyer tük az ingyenes helyi ség-
használati lehe tô séget a Károlyi Kórház terü-
letén, ami rövid idô alatt igen népszerûvé vált.

Drexler Vajk karnagy sok türelemmel 
és munkával segíti Civil Kórusunk sikeres fel-
lépéseit. A Könyves Kálmán Gimnáziumban 
tartott próbák közül egy sem maradt el 
2019-ben! Repertoárjukon egyházi énekek, 
népdalok, mûdalok, és musicalek szerepelnek, 
fellépéseiken az eseményeknek megfelelôen 
válogatnak.

Megköszöntük dr. Nyárs Csabának és 
feleségének jelentôs anyagi támogatásukat és 
Havran Györgynek többszöri, igen kedvezô 
áron nyújtott nyomdai szolgáltatást. Végül 
ked   ves mûsorral és kellemes beszélgetéssel 
zár  tuk az évet a Polgár Centrumban. 

A 2020. esztendôt a Magyar Szecesszió 
Házában tett január végi látogatással kezdtük. 
Vezetôszöveg segítségével jártuk be a gazdag 
gyûjteménnyel rendelkezô kiállítást. Gyönyö  - 
rû bútorok, csillárok, érdekes használati tár-
gyak között barangoltunk. A szemlélôdés után 
stílszerûen a kávéházban pihenhetett meg, aki 
egy jó kávéra, süteményre vágyott. A holoka-
uszt emléknapja alkalmából az Erzsébetvárosi 
Zsidótörténeti Tárba látogattunk január 31-
én. Az adatgazdag történeti visszatekintés so    -
rán sok különlegességet tudtunk meg a zsi dó-
ság mindennapjairól is.

Február 8-án irodalmi klubdélutánon 
láttuk vendégül Rojkó Annamáriát és Jolsvai 
Andrást. Kellemes hangulatban beszélgettünk 
Annamária Prém Margit életérôl szóló köny-
vérôl éppúgy, mint András újpesti élményei  rôl 
és a Nincsen számodra hely címû új regényérôl. 
A rendezvényre meghívtuk a Közmûvelôdési 
Kör tagjait is.

Március 7-én tartottuk egyesületünk 
köz  gyûlését. Az éves munkaterv elfogadása 
után elindítottuk az Újpest Helytörténeti 
Ala  pítvány kezelésében és az Újpest Önkor-
mányzata által támogatott Megyeri temetôi 
harangláb projektet, illetve a készítôk, támo-
gatók nevének megôrzését szolgáló emléktábla 
kivitelezését is. Egyhangú döntéssel az egye sü - 
let hozzájárult, hogy a széleskörûen meg-
hirdetett adománygyûjtô akció nyomán befo-
lyó pénzösszeget az alapítvány bankszámláján 
elkülönítve gyûjthesse. Egyesületünk az 
Új  pesti Önkormányzat Civil pályázatán a 
harangláb emléktáblájának kivitelezéséhez 
nyert támogatást. A táblát Horváth Viktor 
kô faragó-, sírköves mester 2021. május 3-ára 
elkészítette, és a Budapesti Temetkezési Inté-
zet engedélye alapján helyezte el. 

Március 10-én bekövetkezett a járvány-
ügyi veszélyhelyzet okozta kijárási tilalom, 
emi att a további tervezett programjaink el-
maradtak, illetve elhalasztottuk azokat. Már-
cius 15-én képviselôink részt vettek a szoká  sos, 
de ezúttal szûk körû megemlékezésen. 

Hosszú idô telt el addig, míg újra talál-
kozhattunk. A közösségi élet hiányát szabadtéri 
rendezvények szervezésével igyekeztünk eny-
híteni. Szeptember 19-én a Kulturális Örökség 
Napjai keretében látogatást tettünk a zuglói 
japánkertben. A Varga Márton Kertészeti és 
Földmérési Szakképzô Iskola tanárai és diákjai 
által gondozott parkban idegenvezetônk lel-
kes szavai mellett kellemes élmény részesei 
le  hettünk. Külön öröm volt újra találkozni, a 
séta mellett kicsit beszélgetni is.

Október elején városrészünkben két 
érde kességgel ismerkedtünk. Megtekintettük 
a sza  badtéri tûzoltómúzeumot a Szent Imre 
ut cában (kiváló vezetônk Béres Ferenc tûzoltó 
pa rancsnok volt), majd a „tûzoltás” után az új -
pesti gyártású „tüzesvízzel”, az Opera Gin Ma-
nufaktúrával ismerkedtünk, ahol megkóstol-
tuk különleges ízvilágú, nemzetközi aranyér-
mes italukat. A hónap közepén – az évben 
elô ször! – autóbuszos kirándulásra indultunk 
Hol ló kôre. A gyönyörû, napsütéses, meleg 
idôben csodásan éreztük magunkat a szü re-
ti felvonuláson és kirakodóvásáron. Idegen-
vezetônk, egy helyi pedagógus értékes kalau-
zolásával megtekintettük a szépen felújított 
várat, és a falumúzeumot is. 
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Az 1956-os forradalom emlékére ren-
dezett újpesti megemlékezésen – az elmúlt 
évek hez hasonlóan – koszorút helyeztünk el a 
városháza falán. A hónap végén szûk körben, 
de a tradíciót nem megszakítva, virággal és 
mé csessel tisztelegtünk a Megyeri temetôben 
nyugvó katonaáldozatok sírjainál, és koszorút 
helyeztünk el a II. világháborús emlékmûnél.

November 7-én újabb kirándulásra in -
dultunk – talán kicsit pótolva az egész évi el-
maradást – Tihanyba látogattunk. A szinte 
nyá  rias, csodás idôben látogatást tettünk az 
apátsági templomban és a múzeumban, meg -
néztük a kikötô melletti piacot, ahol egy 
ebédre is idôt szánhattunk. Délután a Bel -
sô-tó partján álló Tihanyi Levendula Manu-
faktúrában ismerkedtünk a különbözô, jó illa-
tú termékekkel és elôállításukkal. A napot a 
pa  norámateraszról elénk táruló esti Balaton 
látványa zárta.

Klubunk és a Civil Kórus élete a ko ro-
navírus-járvány miatt 2020-ban erôsen kor-
lá  tozottá vált, az év során csak néhányszor 
talál kozhattunk. Ha személyesen nem is, de a 
közösségi oldalakon vagy telefonon tartották 
egymással a kapcsolatot a tagjaink.

Sajnos reményeink ellenére évvégi ren -
dezvényeink sem valósulhattak meg. No  vem-
berben a megszokott koszorúzás is el ma radt az 
akadémikusok emléktáblájánál, mert a zárlat 
miatt az iskola udvarára sem lép hettünk be. 
Terveztük, hogy egyesületünk fennállásának 
25. évfordulójára és a Civil Kórus 20. szüle-
tésnapjára emlékezetes rendezvényt tartunk, 
helyette egy „kézzel fogható” évfordulós em -
lékkel leptük meg a tagságot. Az Újpesti Va-
gyonkezelô Zrt. támogatásával és Havran 
György jóvoltából még decemberben egy 
asz  talinaptár készült kizárólag nekünk, amit a 
korábbi programjainkból válogatott fotókból 
állítottunk össze.

A világjárvány akadályozta negyedszá-
zados születésnapi tortakóstolást és koccin tást 
egy évvel késôbb, 2021 decemberében pó -
tol hattuk. Emléklappal köszöntöttük a nap  - 
jaink  ban is kö  zöt tünk tevékenykedô 17 alapí- 
tóta gunkat. Arany Horgony díj jal ismertük 
el aktív tagjaink munkáját: Malachowsky Im   - 
rénét az ÚVE klub megújításáért és sikeres 
mûködtetéséért; Iványi Jánost a Megyeri te    - 
metô új haranglábjának tervezésében és kivi- 

telezésében végzett sokrétû tevékenységéért 
jutalmaztuk. (A harangláb felavatására, ünne-
pé lyes kere  tek között 2021. augusztus 28-án 
került sor.) Oláh Albert programjaink szor - 
gos és részletes képi dokumentálásért ve  he - 
 tett át plakettet. Több mint tíz esztendeje ki- 
rán dulásaink aktív partnere az Erchy Sze-
mélyszállító Kft. A sikeres munkakapcsolatot 
nekik is plakettünk adományo zá sával kö  - 
szöntük meg.

Összegzésként örömmel nyugtázhat-
juk, hogy egyesületünk aktív, létszáma a szo -
morú veszteségek ellenére is állandó. So ra-
ink ba mindig érkeznek új jelentkezôk, öt le-
teikkel segítik tevékenységünket. Hûek tud-
tunk maradni az alapítók elveihez: ápoljuk, 
terjesztjük az újpesti hagyományokat, segít jük 
az emlékek megôrzését. Tagságunk érdek-
lô dése nemzeti értékeink megismerése iránt 
töretlen. Reményeink szerint az 50. év for du  -
lón is hasonló hírekrôl, eredményekrôl szá-
mol hat majd be az akkori vezetés.

Köszönettel tartozunk Újpest Önkor-
mányzatának az elmúlt huszonöt évben nyúj-
tott civil támogatásért, valamint az Újpesti 
Va  gyonkezelô Zrt. rendszeres segítségéért. 
Külön köszönet illeti Újpest kulturális intéz-
ményeit (az Ady Mûvelôdési Központot és 
az Újpesti Kulturális Központot) és iskoláit 
(elsôsorban a Könyves Kálmán Gimnáziumot 
és a BMSC Újpesti Mûszaki Szakközépisko lát) 
a térítésmentes helyiséghasználat biztosítá sá -
ért, és a hosszú távú problémamentes együtt-
mûködés fenntartásáért. 

Egyesületünk alapítói Vörösmarty Mi-
hály gondolatát választották jelmondatul, ma 
is ez vezérel bennünket: „A múltat tiszteld a 
jelenben és tartsd a jövônek!”  �  
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„A jó bornak nem kell cégér” 
– tarja a régi szólás, ám az 
újpestiek ezt másképp gon-
dolták több mint 100 évvel 
ezelôtt is. A helyi lapokban a 

kezdetektôl rendszeresen jelentek meg céges 
és magánhirdetések, hogy az új árucikkeket  
és szolgáltatásokat, eseményeket és kezdemé-
nyezéseket minél többen megismerhessék. 
Hir  dessen lapunkban! – így folytatódik a  
címbeli idézet, a közkedvelt újság, a Rákos-
palo  ta-Ujpest 1937-es számaiban. És akadt 
hirdetés bôven! Mindez az utódok számára 
azért érdekes, mert a régi újságokat böngész - 
  ve szépen kirajzolódik városunk élete, gyors 
fejlôdése, korabeli szokásai. Újpest a múlt 
évszázadban bôvelkedett sajtótermékekben, 
egymás után és egyidôben több tucat napi- és 
hetilap jelent meg, amelyeknek most kizárólag 
a hirdetési oldalaiból böngészünk.

*

Legrégebbi újságunk az „UJPEST” 
címû, vasárnaponként megjelenô „Társadalmi 
hetilap”. 1884. augusztus 4-én kiadott elsô 
száma rögtön biztat a hirdetésekre, amelyek 

„jutányos árszámitás mellett e lap kiadó hivatal 
által vetetnek fel”. A következô szám legelsô 
hirdetése – megcáfolva a régi szólást – máris 
„kitünô finom természetes veres borok” 
hordós megrendelésére buzdít, Villányból! 
Majd a késôbbiekben ajánlja magát helyi „czi-
pész mester”, egy épület- és mülakatos „min-
denféle takarék-tüzhelyek, kályhák elkészíté-
sére”, de azt is megtudjuk, hogy az Erzsébet és 
Tavasz utca sarkán „vállaltatnak mindennemü 
kézimunkák, közönséges és monogram-
hímzések olcsó és pontos elkészítés mellett”. 
Kínálja áruválasztékát több úri és nôi divatá-
ru-kereskedô „szolid és pontos kiszolgálással”, 
fûszerüzlet, drogéria éppúgy, mint könyvkö-
tészet vagy vaskereskedés.

A századfordulón már igazi, pezsgô 
kereskedés indul a nagyközségben, ahol min-
denféle árucikk beszerezhetô. Ha gondolat-
ban végigsétálnánk az akkori Újpesten, a 
hirdetések címei alapján a legtöbb üzletet a Fô 
út (1896-tól Árpád út) és az István út keresz-
tezôdése körül találnánk, de a piac környéke, a 
Tavasz utca, Rózsa utca is bôvelkedne iparo-
sokban, akik mûhelyüket a központtól kissé 
távolabb üzemeltették. A nagyobb vállalkozá-
soknak már telefonjuk is volt, négyjegyû 
hívószámmal. Az UJPEST hetilapban már 
1907-ben felfedezhetjük a késôbb évtizedeken 
át mûködô, híres étterem hirdetését is: a 
Vasút utca 85.-ben, a vasútállomással szemben 
Horváth Imre ajánlja vendéglôjét a „kirán-

KÔRÖSNÉ DR. MIKIS MÁRTA

„A reklám alapja az állandó feltünô hirdetés”
Újpest élete a hirdetések tükrében, 1. rész
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Lakatosmester hirdetése 1884-bôl (Ujpest hetilap) Szülésznô hirdetése 1901-bôl
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dulók figyelmébe” gyönyörû kerthelyiséggel, 
mindennapi zenével, ahol „elismert jó konyha 
és kitûnô italok” várják a betérôt. Azt is meg-
tudhatjuk hirdetésébôl, hogy étterme a „szal-
maözvegyek találkozó helye”.

Természetesen nemcsak „céges” reklá-
mokat találunk, hanem az igazi apróhirdetések 
is megjelennek, amelyeket magánszemélyek 
adnak fel; helyi lapokban éppúgy, mint 
országos periodikákban is (pl. Pesti Hirlap, Az 
Ujság, Friss Ujság, Magyar Nemzet). Eladó 
családi házak (pl. 1894-ben a Deák u. 91. alatt 
díszes családi ház parkettás szobákkal, 
„fürdôházikóval”, 6000 forintért), kiadó házak 
és lakások, cselédlányok, háztartási mindene-
sek keresése, házmesterek ajánlkozása, illetve 
vegyes álláshirdetések böngészése közben 
megtudhatjuk, hogy: „jó családból származó” 
gépírónô Remington és Smith gépeken, gim-
nazista házitanító, Maftírt, zsidó hitéletet 
oktató, siketek-hebegôk-dadogók képzôje és 
biztosítási ügynök is ajánlja magát éppúgy, 
mint „hirneves jósnô” a Tavasz u. 52.-ben. 
A házassági hirdetések mindegyike megjelöli 
a házasulandó korát, foglalkozását, jövedel  mét 
és vallását (fôképp katholikus és izraelita) és a 
meglévô vagy a menyasszonytól elvárt hozo-
mány értékét is: 1907-ben egy cselédlány né -
hány ezer koronás hozományától kezdve a 
jómódú özvegyasszony hatvanezer koronás 
vagyonáig.

Ha a házasság létrejött és gyermek szü-
letik, babakelengyéje, majd ruházata, játékai is 
beszerezhetôk Újpesten, például Recher 
Em    mÿ Árpád út 47. alatti üzletében. A gyer-
mekáldást nem kívánók a szemközti oldalon, 
az Árpád út 60. alatti drogéria kínálatából 
válaszhatnak „selyemvékony” óvszereket. Ám 
a házasságon kívüli, törvénytelen gyermeket 
oly  kor csak titokban lehetett megszülni. Az 

érin tettek ehhez is kaptak ajánlatot, 1901-tôl 
sorozatosan megjelenô apróhirdeté sekben, or -
szágos napilapokból, bár elôször bur kolt for-
mában: a Király utcza 10.-ben saját házában 
özvegy Szántó Katalin 28 éves szü lésznôi gya-
korlattal „segélyt nyújt és betegeket ellát a 
legnagyobb titoktartás mellett”, majd késôbb 
már nyíltan hirdeti tevékenységét: „Hölgyek 
figyelmébe. 10 forintért lehet nálam titokban 
szülni” – tehát Pest vagy a távoli tele pülések 
leányanyái is menedéket találtak Új  pesten.

A korabeli újpesti lapok helyi és buda-
pesti, belvárosi reklámokat is megjelentettek. 
Az apróhirdetések a mindennapi élethez 
szük séges kereskedelem és szolgáltatás kínála-
tát hordozzák: szinte hihetetlen, ám olykor 
már a 21. század igényeit is elôvetítve. Például 
a Fôút 43. alatti, a kezdetektôl hirdetô Váradi 
fényképész 1889-ben a megszokott fotók mel-
lett újdonságként „mindennemû porczellán-
tárgyakra vállalja fényképek beégetését”, amit 
napjaink ajándéktárgyain számítógépes tech-
nika végez. De a „Fôut” 1. sz. kapualj alatti 
„mûtermében” Jung Antal „fogmûvész min-
dennemû mûfogak, fogsorok készítését 
el vállalja amerikai módszer szerint”, a sze-
gényeknek ingyenes foghúzást felajánlva. Így 
hordozzák a gyorsan fejlôdô Újpest pezsgô 
életének nyomait a boldog békeidôk sokszínû 
hirdetései.

(Folytatjuk…)
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Gyermek- és babaruhák, játékbabák ajánlata 1908-ból Jégbehûtött sörök (Ujpesti Hiradó, 1892)
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„Minden állam boldogsá-
gának egyik fôfeltétele a lako-
sok mûveltsége. Amennyiben 
azon ban az egyes községek 
ké  pezik összevéve az államot, 

minden egyes községnek szép szerepe jut az 
ország boldogságának emelésében. S e szerep 
a mûvelôdés emelésében és lehetô terjeszté-
sében áll.” A fenti sorokkal indította 1882. 
október 1-jén az Újpesti Közlöny elsô száma 
Községünk mûvelôdése címû cikkét. Az írás 
ezt követôen felsorolja azokat a köröket és 
egyesületeket, amelyek az akkor negyvenkét 
éves település elsô évtizedeiben a fentebb em -
lített ügy elômozdítását tûzték zászlajukra. 
Elsôként Beniczky Lajos, Karácsonyi István és 
Szerényi Vince vezetésével jött létre az az ol -
vasókör, amely mindössze néhány évig állt a 
fiatal község mûvelôdésének szolgálatában. 
Ez  után Szekrényessy József ügyvéd hívott 
élet re egy új olvasókört, ám az szintén ké -

részéletûnek bizonyult. Amit a felnôtt pol-
gárság nem tudott biztos alapokra fektetni, 
azt rö  videsen a fiatalság igyekezett felkarolni. 
A mû  velôdés és a magyarosítás terjesztését 
nevezte meg kettôs céljaként a Magyar Ifjak 
Egylete, amelyet Baternay Géza és Szterényi 
(Stern) Hugó vezetésével az újpesti fiatalság 
színe-java alapított az 1870-es évek közepén. 
Azon ban ennek az egyletnek a mûködése is 
csak „szalmalángnak” bizonyult. Ezt követôen 
a Pestrôl kiköltözô hivatalnokréteg – Danie    lik 
János miniszteri osztálytanácsos irányítása 
alatt – 1876-ban létrehozta az Újpesti Társas-
kört, amely négyéves fennállása során inkább 
az estélyek szervezését, a mûveltebb lakosság 
szórakoztatását tekintette fô feladatának. 
1877-ben újfent az újpesti diákok emelték 
magasra azt a zászlót, amit a felnôtt polgárság 
szeretett volna. Az akkor még csak 16 éves, 
késôbb, 1918-ban kereskedelmi miniszternek 
vá  lasztott, és bárói rangot kapott Szterényi 
(Stern) József vezetésével – a mûvelôdés és 
hu      manitás jegyében – megalakították az Új -
pes ti Ifjúsági Önképzô és Segélyezô Kört. 
(Ez az egyesület lett az alapja Újpest mai 
napig fennálló, legjelentôsebb mûvelôdési 
egyletének, az 1887-ben megszületô Újpesti 
Köz mûvelôdési Körnek.) A tanulókból álló 
Ifjú sági Önképzô Kör azonban a felnôtt kö -
zön séget nem érhette el. Így az 1880-as évek 
elejére újra megnôtt az igény egy olyan kul-
turális egyesület létrehozására, amely az új -
pesti társadalom szélesebb rétegeit is meg 
tudja szólítani. 

1882 októberében nagyrészt az Ifjúsági 
Önképzô Kör idôsebb tagjai és tanár vezetôi 
– az akkor 21 éves Szterényi József, bátyja, 
dr. Szterényi Hugó, Molnár Ödön, Ráday An -
tal, Sonnenfeld József és Szerényi Kázmér – 
kezdeményezésére elôkészítô bizottság alakult 
egy új mûvelôdési egylet létrehozására. Az 
ala  kulóban lévô Újpesti Olvasókör felhívá sá-
ban a „magyar nyelv s szellem” terjesztését 
je  lölte meg fô feladatának, s korkülönbség 
nélkül várta az akkor még többségében német 

L ÔRINCZ RÓBERT

Újpesti Olvasókör (1882–1891)
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Szterényi József báró (1861–1941)
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nyelvû Újpest „intelligens polgárait” a „köz-
ség mûvelôdési viszonyainak emelésére”. A 
Kör társalgó és olvasó helyiséget tervezett 
nyit ni a település központjában, ahová szépiro-
dalmi, politikai és tudományos folyóiratokat 
já  ratott volna, továbbá estélyek rendezését is 
felvállalta. 

Az alakuló ülésre 1882. november 5-én 
került sor az újpesti községháza tanácstermé-
ben, mintegy 30 aláíró részvételével. A tagok 
az Olvasókör elnökévé a község megbecsült, 
vagyonos polgárát, a volt 1848-as fôhadnagy 
Uhlarik Károlyt választották, aki a következô 
évtôl Újpest bírói tisztét is betöltötte. Az alap-
szabályok elfogadása után a Kör jegyzôjének 
Szterényi Józsefet, választmányi tagoknak 
Mády Lajos református lelkészt, dr. Szterényi 
Hugó tanárt, Beniczky Antal községi jegyzôt, 
Molnár Ödönt, Staviczky Józsefet, Szerényi 
Kázmért és Leiszer Ignácot választották meg. 
Az új egyesület ideiglenes helyisége a Lôvy 
Dávid által a Váci úti házában felajánlott 
szoba lett, ahol tizenhat napi- és hetilap várta 
a tagokat. A Kör alapszabályait a belügymi-
niszter 1883 márciusában záradékoltatta.

A következô években az Újpesti Olva-
sókörrôl szóló beszámolók jobbára az egyesü-
let által szervezett bankettekrôl, táncmulat-
ságokról szóltak, amelyeket a Széchenyi ká -
véházban, a vonatállomás melletti Parkven-
dég lôben, vagy az újpesti lóvasút pályaházának 
éttermében rendeztek. Ezekre az estélyekre a 
helybeli intelligencián kívül a fôvárosból is 
érkeztek vendégek. A négyeseket sokszor 
ötven-hatvan pár táncolta, az elôkelô hölgy-
koszorú tagjait legtöbbször név szerint sorol-
ták a beszámolók. Az estek bevételét a Kör 
alap tôkéjének, könyvtárának javára fordítot-
ták, de gyûjtést szerveztek a bukovinai ma -
gyarok, a Magyar Iskola Egyesület és az 
Erdélyi Közmûvelôdési Egylet részére is. 
A Tán  csics Mihály megsegítésére összegyûj-
tött összeget a Budapesti Hírlap közvetítésé-
vel juttatták el az agg írónak. A Parkvendég-
lôben 1885 júliusában rendezett táncestélyen 
több újpesti egylet is képviseltette magát. 
Az akkor alakult Újpesti Torna Egyesület 
egyenruhában felvonuló sportolói nagy sikert 
arattak az estély hölgytagjai körében.

1886-tól már zenei elôadásokra, hang-
versenyekre is sor került a Kör által szerve  zett 

rendezvényeken. Ebben nagy szerepe volt 
Kôszeghy Géza fôvárosi tisztviselônek, aki 
nemcsak szervezôként, de kiváló zongorista-
ként és operettszerzôként nagy hangsúlyt fek-
tetett a zenei programokra. Kôszeghy a szin-
tén jól zongorázó fivéreivel, nagynénjével és 
édesapjával, Kôszeghy Károllyal, a pesti Opera 
nyugdíjba vonult „sztárjával” költözött ki az 
újpesti Deák utcába. Rövidesen a Kör titká-
rának választották, és neki is köszönhetô, hogy 
a Pesti Hírlap 1887-ben úgy jellemezte az 
Olvasókört, mint amely „egész Újpest intel-
ligenciájának gyülhelye”. Édesapján kívül a 
Nem zeti Színház operistáinak másik nyugdíj-
ba vonult tagja, a szintén Újpestre költözô 
Ellin ger József is bekapcsolódott a helyi kul-
turális életbe. Nemcsak az Olvasókör rendez-
vényeinek rendszeres fellépôi lettek, hanem 
annak buzgó tagjai is, akik szinte minden sza-
badidejüket a Kör helyiségében töltötték. 
Ahogy a Fôvárosi Lapok írta róluk: „Amíg 
mû  ködtek, a nemzeti színház bácsijai voltak, 
most az újpesti Olvasókör bácsijai”. Szintén az 
egyesület tagja lett Maleczky Vilmos, az Ope-
ra jóhangú baritonja, aki ugyancsak az újpesti, 
Deák utcai „mûvésztelep” lakója volt.
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Kôszeghy Károly (1820–1891)
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Az Olvasókör helyisége 1887-ben már 
az újpesti Templom téren volt (korábban a 
Liliom utcában is megfordultak). A Pesti 
Napló riportere így írt róla: „A kékre meszelt 
csinos ház, mely Karic kapitány tulajdona, 
igen kényelmesen van berendezve a kör ré -
szére. Két tágas szoba, egy rendezett tekepálya, 
s az udvaron kártyaasztalok képezik a kör tu -
lajdonát”. Az 1887 januárjában tartott tiszt-
újító közgyûlésen tiszteletbeli elnöknek Köké-
nyesdi Pap Imrét, a Károlyi-birtokok szám-
vevôjét, az újpesti katolikus egyháztanács alel-
nökét választották meg. Az elnök Búsfy Korlát 
posta- és távirda fôtiszt, az Országos Gazdá-
szati Hivatal vezetôje, alelnök László Endre, 
jegyzô Vanyek Béla, pénztáros Korponay 
Ödön, könyvtárnok Bojer Antal, gondnok 
Nagy Alfonz lett, választmányi tagoknak Kô -
szeghy Gézát, valamint Szélba József és Névy 
László kereskedelmi akadémiai tanárokat 
jelölték. Utóbbi még az év júniusában átvette 
az elnöki tisztet, irányítása alatt az Újpesti 
Olvasókör a fénykorát élte. Egymást érték a 
hangversenyek, felolvasóestek. Az 1888 janu-
árjában tartott Mozart-estélyrôl így számolt 
be a Fôvárosi Lapok: „Az újpesti Olvasókör 
felolvasással és hangversennyel egybekötött 
Mozart-estélyt rendezett a zeneköltô születé-

sének évfordulóján. […] A felolvasó Kôszeghy 
Géza volt, aki Mozart élet- és jellemrajzát 
adta elô tetszés mellett. A hangverseny nagy-
részt Mozart mûveibôl volt összeállítva s köz-
remûködtek benne Kôszeghy Károly, az opera 
nyug. tagja, aki Sarastro két dalát énekelte a 
»Varázsfuvolá«-ból. […] Kôszeghy Géza és 
Árpád Mozart két nyitányát és egyik szimfó-
niáját adták elô zongorán, négykézre. […] A 
hang versenyt társas vacsora, s ezt tánc 
követte…”

1889 januárjában az elnöki széket Szeiff 
Péter foglalta el, a választmány tagjai között 
sze repelt Illek Vince helybeli plébános, és Er -
kel Gyula, az Újpestre költözô zeneszerzô-kar-
 mester is. A közgyûlésen kimondták, hogy a fô 
hangsúlyt ezentúl is a magyar irodalom pár  to-
lására, és kizárólag magyar lapok járatá sára 
fek  tetik. Az Olvasókör a következô két évben 
azonban a hanyatlás jeleit mutatta. A va   gyon 
ro  ha mosan csökkent, a közgyûlések a ta  gok tá -
volmaradása miatt határozatképtelennek bizo-
nyultak. A vezetôk egy része Pestre köl  tözött, 
mások idôs koruk miatt vonultak hát térbe. A 
kulturális rendezvények szervezését egyre in -
kább más egyesületek, az 1887-ben megalakult 
Újpesti Közmûvelôdési Kör, a Füg  getlenségi 
Kör, az Arany János Kör, vagy az Újpesti 
Ma gyar Asztaltársaság vállalták magukra.

A vegetáló Olvasókör tevékenységébe 
az 1890-es évek elején – a szintén újpesti lakos 
– Ódry Lehel, az Operaház baritonja is be -
kapcsolódott. Korábban az egyesület rendez-
vényeinek elôadójaként és szervezôjeként buk-
kant fel a neve, majd 1891 februárjában a Kör 
elnökének is megválasztották. Ódry elnök ké 
választása azonban egybeesik az Új  pesti 
Olvasókör nevének eltûnésével. Az 1891. 
február 15-én tartott tisztújító közgyûlés má -
sodik fô tárgyát ugyanis az alapszabályok meg-
 vál toztatása, illetve az Újpesti Kaszinó név 
felvétele képezte. A mûvelôdéssel kapcsolatos 
célok is megváltoztak, mivel egy olyan köz-
pont létrehozását tervezték, ahol a nagy község 
intelligenciája a nap fáradalmai után össze-
gyûlve kellemesen szórakozhat, pi  hen het és 
társaloghat. Az, hogy e célkitûzést mennyire 
tudták megvalósítani, már egy másik kutatás 
tárgya lehet. Az Újpesti Olvasókör ki  lencéves 
tevékenysége azonban kétségkívül ér  dekes 
színfoltja Újpest kulturális múltjának.  �
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Hármas évforduló apropóján 
emlékezünk meg a Rákos pa-
lo tát és Újpestet a Nyugati 
pá  lyaudvarral összekötô 55-ös 
villamosról. Ha idôben hala-

dunk visszafelé 40 évet, akkor a járat végleges 
búcsújával találjuk szembe magunkat, ám 125 
esztendôvel korábban éppen az elíndításáról 
szólt az elsô híradás. De azt is érdemes figye-
lembe venni, hogy e viszonylat újpesti és rákos-
palotai szakaszát – lóvasútként – 150 évvel ez -
elôtt adták át. Induljunk a kezdetektôl!

1872. május 1-jétôl szállította utasait 
Új  pes ten és Rákospalotán lóüzemû közúti vas-
út. Helyi lóvonatunk a Váci úton Pestrôl érke-
zô, 1866 óta járó lóvasút végállomásától – a mai 
vasúti híd mellett fekvô újpesti indóháztól – a 
mai Árpád, István és Görgey Artúr úti, Szi lágyi 
utcai és a palotai Pozsony utcai vonalán a 
Kertköz utcában emelt forgalmi telepig járt. 
(Itt jegyezzük meg, írásunkban végig a mai 
köz  terület-elnevezéseket használjuk.) Üzemét 
kezdetben egy részvénytársaság tartotta fenn, 
majd a cég megszûntével gróf Károlyi Sándor 
fó ti földbirtokos tulajdonába került. 1894-ben 
a fôvárosi lóvasút-közlekedést fenntartó Buda-
pesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) meg-
vásárolta, de mivel a mûködési engedélye csak 
Buda pest közigazgatási határán belüli vonalak-
ra szólt, ezért az újpest-rákospalotai járat 
üzem vitelére külön céget alapított. E tulajdo-
nosváltás az utazóközönségnek is kedvezett, 

mert 1894. május 1-jétôl a rákospalotai végál-
lomástól közvetlen kocsikat indítottak az újpes-
ti indóházon túl a Váci úton át egészen a 
Nyugati pályaudvarig, és vissza. Ezzel elsôként 
jött létre átszállásmentes közúti vasúti kapcso-
lat a fôváros, valamint a két észak-pesti község 
között. 

1895 ôszétôl megkezdôdött a Váci úton 
a lóvasúti infrastruktúra átépítése villamos 
üzemûre, és 1896. május 30-tól e szakaszon már 
villamoskocsik vitték az utasokat. Az új  pesti 
végállomás ezután több mint fél évig is  mét 
átszállóponttá vált a Váci úti villamos, illetve az 
újpest-rákospalotai lóvasút utasai számára. 

Még 1896 nyarán villamos üzemre ké -
szítették elô a két község területén fekvô vona-
lat is, amelynek akkor a BKVT említett leány-
vállalata, a Budapestvidéki Villamos Közúti 
Vas  út (BVKV) volt a tulajdonosa. Itt 1897. ja -
nu  ár 1-jén álltak forgalomba villa mosok. Az 
egy  féle üzemmód biztosított lehe tôséget arra, 
hogy öt nap múlva az anyacég beje lenthesse, 
„ujpest-rákospalotai villamos vo  nalán f. hó 
5-tôl kezdve a vonatokat a nyugati pályaud-
varig járatja, mely intézkedése által csak régen 
hangoztatott jogos kívánalmaknak felelt meg” 
– tudósított a Társadalmi Lapok 1897. január 
10-i száma az új villamos-viszony lat csendes 
születésérôl. A BKVT ezt a kezdetben vele 
konkuráló, villamosait a Lehel utcán át a Lehel 
térig járató Budapest-Újpest-Rákos palotai 
Villamos Közúti Vasúttal (BURV) való verse-

KRIZSÁN SÁNDOR

Az 55-ös villamos históriája
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Pótkocsis 55-ös az István úton, a Városháza ablakából nézve, 
1936-ban

Fehér sávos kék tárcsás villamos kanyarodik az Árpád úton – 
Újpest mai központjában – az 1900-as években
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nyének szellemében indította – sikerrel, mert 
utasai így megspórolták a Lehel téri átszállást, 
ha a nagykörút felé kívántak utazni.

Az új reláció forgalmát a BKVT szer-
vezte, részben a saját, részben a BVKV 1897 
ôszén vásárolt villamos motorkocsijaival. A 
köz  úti villamosjáratok jelzését abban az idôben 
különféle színû és ábrájú kör alakú tárcsák 
mu tatták. Járatunk jármûvei a kezdetektôl kék 
kör alapon fehér vízszintes sávval ellátott tár-
csá val közlekedtek. A villamosok a Nyugati 
pá  lya udvar felôl végig a Váci úton, majd Új -
pesten az Árpád úton, bekanyarodva az István 
út és a Görgey Artúr út felé haladtak, érintve a 
forgalmas Palota-, majd Rákospalota-Újpest 
vasútállomást és a Szilágyi utca melletti Palotai 
erdôt. Rákospalotára a vasútvonal szintbeli ke -
resztezésével jutottak át, s a Pozsony utcán 
ve ze  tett tovább sínpárjuk, amely a Kertköz ut -
cába fordulva a BVKV villamos üzemre szintén 
át  épített forgalmi telepénél ért véget.

A századforduló utáni évtizedben e vo -
nalon reggel 6 és este 10 óra között egész nap 
15 percenként folyt a közlekedés. Járatunk a 
többi fôvárosi villamos viszonylat szám- és be -
tû  jelzésének 1910-es bevezetésekor – „letéve” a 
fehér sávos kék tárcsát – kapta az 55-ös számjel-
zést. A palotai Pozsony utcai szintbeli vasúti 
keresztezés megszûntetésére terveztek ugyan 
fe  lüljárót a villamosok számára, végül azonban 
kétvá gá nyos aluljáró készült akadálymentes 
to vább haladásuk biztosítására. A munkálatok 
ideje alatt az 55-ös a vasúti pálya két oldalán, 
meg oszt va közlekedett. Az aluljáró forgalomba 
he  lyezésekor, 1914 novemberében készült el a 
rá  kospalotai Pozsony utcai kétvágányú pálya, 
és a Fô út torkolatánál lévô, szintén kétvágá-

nyos ív, amellyel a BURV palotai vonalához 
csat  lakozott. (Az ív helyén ma kanyarodósáv 
található.)

Az 1910-es években sûrûbbé vált az 
55-ös napközbeni közlekedése: reggel 6 és este 
8 óra között 10-12 percenként indultak a ko -
csik. 1915 áprilisától már pótkocsis szerelvé-
nyek jártak. Forgalomba helyezték az említett 
palotai kétvágányos összeköttetést is, amelyen 
át az 55-öst a BURV A jelzésû járatával vonták 
össze. (A BURV ekkor már a BKVT kezelé-
sében mûködött, formailag különálló vállalat-
ként.) A járategyesítés oly módon történt, hogy 
a kanyarhoz beérkezô 55-ös szerelvény kocsi-
jain táblát cseréltek, és A járatként folytatta 
tovább útját, másik irányban pedig az A kocsi 
„váltott át” 55-ösre táblacsere után. (A Nyugati 
pályaudvartól a Lehel utca felôl érkezô A ko -
csik az újpesti István és Árpád úton, valamint a 
palotai Fô úton jártak.) Ezzel megtakarították a 
pótkocsik átcsatolásának idejét. A tízes évek vé -
gétôl a villamos Nyugati pályaudvar melletti 
végállo má sán is lehetôvé vált a hurokvágányon 
való vissza fordulás, még könnyebbé téve jára-
tunk pót  kocsis szerelvényeinek közlekedését.

Az 55-ös és A kocsik rákospalotai áttáb-
lá zásának rendszere 1925. július 1-jéig állt 
fenn, ezután ismét külön-külön szervezte indu-
lásukat az akkori közlekedés-fenntartó vállalat, 
a Budapest Székesfôvárosi Közlekedési Rt.. A 
pótkocsik végállomáson való körülményes át -
csatolgatásának megszûntetését úgy érték el, 
hogy járatunk Pozsony utcai szakaszát – egyik 
vágánnyal a Kajár utcán át – a Fô úti vonallal a 
Kossuth utcai végpont irányába is összekötöt-
ték, így a pótkocsis 55-ös szerelvények 1927 
végétôl a könnyebb visszafordulást lehetôvé 
te  vô hurokvágányos végállomásra járhattak be. 
A Kertköz utcai szakasszal együtt a rákospalo-
tai kocsiszín funkciója megszûnt. (Épületében 
késôbb a Béke mozi mûködött; az 1990-es évek 
ele jén bontották le. Egykori villamosvasúti 
„örök ségként” a hajdani forgalmi telep sze-
mélyzeti lakóháza ma is.)

Egy 1928-ból származó menetrend sze-
rint járatunk villamosai egy irányban 42 perc 
alatt futották be útjukat. Reggel és este 7-8, 
napközben 10-11, és este 20 óra után 12-15 
per  cenként indultak a végállomásukról. A férô-
helyszámot a harmincas évek elejétôl dupla 
pót  kocsis szerelvényekkel növelték. 
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55-ös az Árpád úti felüljárón az 1970-es évek második felében
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Újpest központjában – az Árpád és Ist-
ván utak találkozásánál – a nagyarányú kanya-
rodó villamosforgalom egyre veszélyesebbé 
tet  te a közúti közlekedést. Ezért az ívben fekvô 
vágányok helyett tiszta keresztezést hoztak 
létre a villamosjáratok számára. 1938. novem-
ber 4-tôl életbe lépett az új forgalmi rend, 
ezután az 55-ös és az A járat külsô szakasza 
megcserélôdött: elôbbi végig egyenesen, a Váci 
úttól Rákospalotáig az Árpád úton ha  ladt át, 
keresztül az egyvágányos, vasút felett át  ívelô 
hídon. Az A járat az István, majd a Gör gey 
Artúr úton, a Szilágyi és Pozsony utcákon 
keresztül ért el a palotai végállomásra (1939-tôl 
90-es, 1955-tôl 12-es számmal élt tovább). 

A második világháború eseményei ked-
vezôtlenül befolyásolták a villamosvasúti üze-
met is. 1944 ôszétôl az áramtermeléshez szük-
séges szén hiánya megnehezítette rendes for-
galmukat, majd karácsonykor teljesen leállt a 
köz lekedésük. Budapest ostroma után 1945. 
február 7-i újraindulásával az élet visszatérésé-
nek jelképévé vált az elsô fôvárosi já  ratként 
elinduló 55-ös villamos Újpest víztor nya és a 
Forgách utcai ideiglenes végpont kö  zött. Bár 
néhány nap múlva szénhiány miatt át  meneti  -
leg leállt a szakaszosan járhatóvá tett bôvülô 
út vonalán áprilisban már rendszeres kapcso-
latot tudott biztosítani a Nyugati pálya udvar és 
Rákospalota között. 1949 októberében a vasúti 
híd és a Víztorony között 55A jelzéssel indult 
csúcsforgalmi betétjárata Újpest belterü letén, 
amely 1950. október 11-tôl a Cérnagyárig ha -
ladó 10-es üzembe helyezésével vált felesle-
gessé – immár a Fôvárosi Villamosvasút Válla-
lat égisze alatt. A Nyugati pályaudvar melletti 
belsô végállomás átalakításával, 1950. május 
1 -jé  tôl fordultak vissza többedmagukkal az 
55-ös villamosok a Balzac, Visegrádi és Kádár 
utcai hurokvágányon. 1951 májusától az éjsza-
kai közlekedést is e járat biztosította Újpesten. 
Rendes forgalmát az 1956-os események meg-
akasztották, és csak a következô esztendô elején 
vált újra menetrend szerintivé az 55-ös. 

A szobi vasútvonal villamosítása és az 
Ár  pád út végénél lévô közúti sorompót kiváltó 
új felüljáró építése miatt 1971. október 4-tôl 
meg  szûnt az egyvágányos villamos-hídon való 
köz lekedés. A forgalomszervezô Budapesti 
Köz  lekedési Vállalat az 55-öst a Kádár utcai 
vég  állomásától csak a Víztoronyig járatta, palo-

tai szakaszán pedig 55A jelzéssel indított tovább 
kocsikat a Deák utcától. Az elbontott felüljáró 
helyén átmenetileg egy sínpárt vezettek köz-
vetlenül a vasútig az Árpád út útteste mellett, 
így az 55-ösök utasai kevesebb gyaloglással 
folytathatták útjukat a vasút túloldalán. Az új, 
2×2 sávos közúti és villamos felüljárót 1974. 
november 6-án ünnepélyes keretek között 
adták át, azt követôen az 55-ösök ismét a teljes 
vonalon – a 10-es és 10A járatokkal együtt – a 
palotai oldalon megváltozott nyomvonalon, a 
hídfôtôl részben a Bácska utcán át jutottak el a 
rákospalotai végállomásra.

Az 1970-es, ’80-as évek fordulója már a 
3-as metró Újpestre vezetô szakasza építésének 
jegyében zajlott. Munkaterületté vált a Váci út 
belsô része, ahol a villamospályát emiatt rész-
ben áthelyezték, és a Nyugati pályaudvar mel-
letti szûk utcákban vezetô végállomási hurok-
vágány nyomvonalát is többször módosították. 
1981 elején jártak utoljára pótkocsis szerelvé-
nyek az 55-ösön. A fokozatosan észak felé ter-
jedô földmunkák miatt a belsô végpont és az 
Árpád híd között 1981. április 1-tôl végleg 
meg  szûnt a villamosforgalom. 

Az angyalföldi Váci úton megmaradó 
rö vidített vonal nem sokáig élt tovább, mert a 
metróépítéshez szükséges munkaterület észa-
kabbra tolódásával útban volt a villamospálya. 
1982. május 3-án a szintén erre járó 3-assal 
együtt vált végleg „múlt idôvé” az 55-ös. Egyik 
legnagyobb forgalmú villamosjáratunk ezzel 
„teret engedett” a földalatti utód, a metró szá-
mára. Pótlásáról az újpesti és a rákospalotai 
sza  kaszán a néhány évnyi haladékot kapott 
10-es és 10A villamos, angyalföldi részén a 3V, 
az éjszakai üzemének idején a 182É jelû busz-
járat gondoskodott.  � 
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55-ös az Újpesti Áruház elôtt, 1981-82 fordulója körül 
(Archív fotók: Neogrády László Helytörténeti Gyûj temény)
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Vannak-e ma olyan mecéná-
sok, akik egy tehetséges fiatalt 
anyagilag hozzásegítenek ta -
nulmányai elvégzéséhez? Az 
Egyesült Izzó vezetôi közt 

akad tak ilyen emberek. Kozma László Kossuth 
díjas híradástechnikai mérnök pályája az újpes-
ti gyárból indult, és a vállalat vezetôinek kö -
szön hette, hogy egyetemet végzett, és elindítot-
ták egy kiemelkedô karrier útján.

Kozma László a szolnoki zsidó gimnázi-
umban érettségizett. A numerus clausus miatt 
nem vették fel a Mûszaki Egyetemre, ezért fel-
költözött a rokonaihoz Újpestre, és 1921. ok -
tóber 1-jén az Egyesült Izzóban helyezkedett 
el. Kezdetben fizetés nélküli gyakornokként 
dolgozott, majd egy tanfolyam elvégzése után 
villanyszerelôként alkalmazták a telefonköz-
pont-összeszerelô üzemben.

A Magyar Posta megrendelésére, a Bell 
Telephone licenc alapján készülô telefonköz-
pontok legyártásának irányítását Füzesi Zoltán 
mérnökre bízták. Ô kérte meg az angol nyel-

ven beszélô Kozmát, hogy fordítsa le a telefon-
központ dokumentációit. Azt követôen Asch-
ner Lipót vezérigazgató személyes kérésére 
Kozma László egy újabb feladatot kapott. Mû -
szaki megoldást kellett találnia a „vezér” tele-
fonbeszélgetéseinek titkosítására, hogy a köz-
pont kezelôi ne hallgathassanak bele a társalgá-
saiba. A tehetséges fiatalemberre felfigyeltek 
fô  nökei. Füzesi, valamint a mûszaki igazgató 
Gábor József, és a kutatási részleget vezetô 
Pfei fer Ignác a saját pénzükbôl „ösztöndíjat” 
aján lottak neki (4 éven keresztül havi 600 cseh 
koronát), hogy felsôfokú tanulmányokat végez-
zen. Így került ki 1925-ben Brnóba, a korszak 
egyik legjobb mûszaki egyetemére.

A diploma megszerzése után Füzesi be -
ajánlotta Kozmát az International Telephone 
and Telegraph Company (ITT) legnagyobb 
európai gyárába, így felvették ôt az antwerpeni 
Bell Telephone Manufacturing Company 
(BTM) áramkör-tervezési fôosztályának mér-
nökirodájába. Rövid idôn belül bizonyította 
hoz  záértését, ezért az évek során egyre na -
gyobb telefonhálózat-tervezési munkákat bíz-
tak rá. Harmincévesen már több ország háló-
zatának létrehozásában vállalt részt, többek 
között Svájc, Belgium, Hollandia és Olaszor-
szág telefon-rendszerének kiépítésében. Az új 
típusú telefonközpontok fejlesztési munkái 
során nagy számban jegyeztek be olyan sza-
badalmakat (37-nél is többet), amin Kozma 
László neve is szerepelt. 

A telefonközpont-fejlesztés már az 
1930-as években közel került a számítógép-fej-
lesztési feladatokhoz. Kozmának Antwerpen-
ben alkalma nyílt arra, hogy bekapcsolódjon 
egy ilyen típusú kutatási projektbe. A telefon-
központ alkatrészeibôl általa konstruált számí-
tógép már 1938-ban, azaz két évvel korábban 
elkészült, mint a párhuzamos amerikai model-
lek, igaz azok nem jelfogókra, hanem rádió-
csövekre épültek. 

Az ígéretes szakmai munkának a háború 
vetett véget. A német csapatok 1940-ben meg-
szállták Belgiumot, azonnal elkezdôdött a  

FORGÁCS ANDRÁS

Kozma László, a drámai sorsú mérnökzseni
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Kozma László fejlesztômérnök, egyetemi tanár
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zsi dóküldözés, ezért Kozmának a saját élete, és 
csa ládja biztonsága érdekében lépnie kellett. 
A Bell társaság felajánlotta, hogy elhelyezi az 
ame  rikai anyacégénél, de nem élt a lehetô-
séggel.

A nyolc zsidó származású mérnököt – 
köztük Kozma Lászlót – 1942-ben el kellett 
távolítani a gyárból. A cég által „végkielé-
gítésként” átadott egyévnyi bér a következô 
hosszú idôszakban jelentôsen hozzájárult a 
család megélhetéséhez. A Bell vezérigazgatója 
próbált eljárni a Gestapónál munkatársa érde-
kében, de ezért az „akciójáért” ôt, és a kisza-
badítására érkezô német gyári katonai össze-
kötô tisztet is kis híján letartóztatták. Kozma 
volt fônöke néhány nap alatt elintézte, hogy a 
család áttérhessen a protestáns vallásra. A ma -
gyar követség által kiállított új útlevelekkel már 
hazautazhattak. Amíg az utazás elôkészületei 
tartottak, a Bell gyári munkatársai hamis ira-
tokat is szereztek, és megszervezték a kétgyer-
mekes család bújtatását és ellátását.

Kozma apósát és anyósát azonban senki 
nem tudta megmenteni. Amikor a felesége 
vissza akart térni a lakásukba az ott maradt 
né hány holmiért, az utca végérôl látta, ahogy 
a szüleit teherautóra teszik és elhurcolják. 
Több hónap várakozás után a Kozma család 
visszaköltözött a még biztonságosnak hitt Ma -
gyarországra.

Hazaérkezése után a mérnök jelent-
kezett Füzesinél, aki – az Egyesült Izzó koráb  bi 
teljes távközlési csapatával együtt – már a 
Standardnél dolgozott. Kozma, a Bell-tôl ka -
pott kiváló ajánlólevél ellenére akár mûsze-
részként is elhelyezkedett volna, ám a gyárve-
zetés a zsidótörvények miatt nem alkalmazta. 
Néhány hónap munkátlanság után végül Gá -
bor József felvette az Izzóba mûszerésznek  
1 pengôs órabérrel.

Amikor az újpesti zsidókat 1944 jú -
liusában deportálták, ô már nem volt a gyár-
ban. Szülei és nagybátyja (Fischer Izidór az 
új  pesti gimnázium magyar–latin tanára) azon-
ban az újpesti gettóból az óbudai téglagyáron 
át Auschwitzba vezetô útról már nem tértek 
vissza. Patronálója, Gábor József a feleségével 
együtt már korábban öngyilkos lett.

Kikeresztelkedése ellenére többször is 
be  hívták munkaszolgálatra. Elôször Újpesten, 
késôbb Soroksáron és a Rákosrendezôn, majd a 

Sopron környéki dombokon épített védmûve-
ket. Mivel a szovjet elôrenyomulást az általuk 
ásott árkok sem tudták megakadályozni, a még 
életben maradottakat a németek gyalog terel-
ték Ausztriába, lágerrôl lágerre. „1944 no -
vemberében deportáltak elôbb Fertôrákosra, 
majd Mauthasusenba és Gunskirchenbe” – em -
lékezett a háborús meghurcoltatásaira önélet-
rajzi könyvében. A gunskircheni erdô volt a 
végállomás; a több ezer fogolyból csak párszá-
zan élték túl az orosz és amerikai zóna közé 
szorult tábor felszabadítását. 1945 nyarán a 
flekktífuszból az amerikaiak kigyógyították, 
majd újabb százkilométeres gyaloglással ve  gyes 
vonatozás következett. A felszabadulás után 
négy hónappal került haza. Lányait az isme-
rôsök bújtatták, de felesége, aki két SS tiszt 
kísé retében Sopronba indult, hogy férjét a de -
portálás elôl kimenekítse, sose került elô. 
Kozma a több száz kilométeres gyaloglás, éhe-
zés és az iszonyú megpróbáltatások közepette 
kapcsolási rajzokat készített a noteszébe egy 
„Ideal” nevû telefonközpontról. „Persze, sokan 
hülyének néztek. Azt mondták rólam, hogy a 
gyötrelmeim következtében a lelki egyen-
súlyom megingott. Többen szánalommal 
tekintettek rám, de egy idô múlva békén hagy-
tak” – írja Kozma emlékirataiban. Ez a kockás 
füzet a hazai híradástechnika szempontjából 
olyan értékes, mint Radnóti bori notesze a ma -
gyar irodalom számára.

A háború után kutatási vezetôként he -
lyezkedett el az Standard Villamossági Rt.-nél, 
és ô irányította a magyar távbeszélô-hálózat 
újjáépítési programját. Ezért a mun kájáért az 
elsôk között kapta meg a Kossuth-díjat. A Bu -
dapesti Mûszaki Egyetemen 1949-ben egye-
temi tanári kinevezést kapott, és a vezetékes 
híradástechnika tanszék alapító vezetôje lett.

A sok szakmai elismerés azonban nem 
ért semmit, amikor a koholt vádakon alapuló 
koncepciós Standard-per kapcsán a gyilkos 
hatalom ôt sem kímélte. Amikor 1948-ban a 
Standard mûszaki igazgatója disszidált, utód-
jának Kozmát nevezték ki. Geiger Imre vezér-
igazgató letartóztatása után rajta is számon 
kérték, hogy miért nem ismerte fel a gyárban 
folyó szabotázst. Kozma azonban az Állam-
védelmi Hatóság tisztjeinek kifejtette, hogy 
ilyen nem történt, csak a mûszaki feltételek 
nem voltak a legjobbak. Válasza miatt ôt is 
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be  vitték az ÁVH székházába, az Andrássy út 
60.-ba, ahol hónapokig tanúként(!) tartották 
fog  va. Végül nem került a vádlottak padjára, 
és ta  núként sem kellett a kollégái ellen val-
lania a tár  gyaláson. Életben maradhatott,  
de a bebör tönzést nem kerülhette el. A Stan-
dard-per elô készítése során írt tanúvallomá-
saiból gyorsan önvallomást faragtak, és ezzel 
megszületett a vádirat, ami alapján a „beígért” 
1-2 év helyett 15 évre ítélték. A családja csak 
a teljes vagyon elkobzás révén értesült arról, 
hogy Kozma nem csak eltûnt, de eljárás is folyt 
ellene. 

Egy magánzárkában töltött év után – 
mint az értelmiségi rabok közül sokan –, elô-
ször fordítóként dolgozott a börtönben, majd 
tagja lett egy elítéltekbôl álló kutatócsoport-
nak. Az ÁVH váci börtönében a Közérdekû 
Munkák Igazgatóság (KÖMI401) keretei 
között mûködô „rabszolga” különítménynek a 
kibernetikai kutatások folytatása volt a feladata. 
A százfôs kutatóbázis híradástechnikai cso-
portját Kozma vezette; ôk dolgozták ki az SB 
jelû országos telefonközpont modelljét. A csa-
ládja csak 1953-ban kapott elôször hírt róla, 
amikor – az idôközben Standardrôl Beloiannisz 
Híradástechnikai Gyárrá (BHG) átnevezett 
cégénél – a volt munkatársai felismerték a név-
jegyét a börtön mérnökirodájában általa ter-
vezett kapcsolási rajzon. Öt év után így tudták 
meg, hogy életben van.

1953 végén levélben tájékoztatták arról, 
hogy „A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta -
nácsa a kiszabott börtönbüntetést és a mellék-
büntetésként kiszabott 10 év közügyektôl való 
eltiltást kegyelembôl elengedte”. Ezután még 
fél évig tartott, amíg elengedték a börtönbôl, 
egyedüliként az elítélt standardes dolgozók 
közül.

Visszakapta a Kossuth-díját és kinevez-
ték a villamosmérnöki kar dékánjának. 1961-
ben a Magyar Tudományos Akadémia is fel-
vette levelezô, késôbb rendes tagjai közé. 

Kozma László ártatlanságát csak a rend-
szerváltás utáni per újratárgyalása során mond-
ták ki.

Egyetemi oktatói évei alatt 1958-ban, a 
szabadidejében megtervezte a MESz-1, azaz a 
„Mûegyetemi Számológép-1”-et, az elsô ma -
gyar tudományos és oktatási célokra közel tíz 
éven keresztül használt jelfogós számítógépet.

Mivel a kétezer relét (jelfogót) tartal-
mazó számológép, az MESz-1, a mai informa-
tikatörténeti szakirodalom szerint alapvetôen 
nem felelt meg a Neumann János által kidol-
gozott elveknek, inkább elôfutárnak tekint-
hetô, mint az elsô valódi magyar számítógép-
nek. Kozma László egész munkássága a távköz-
lési technológiára épült, és a Neumann János 
elôtti számológép-technikát reprezentálja, en -
nek ellenére jelentôs mûszaki teljesítmény volt. 

Élete végéig, 1983 novemberéig dolgo-
zott. Munkássága utolsó éveiben még részt vett 
az elsô magyar crossbar telefonközpont fejlesz-
tésében és a magyar telefonhálózat automati-
zálásában is.

Kozma László kiemelkedô munkásságát 
1996-ban az amerikai IEEE Computer Society 
úgy ismerte el, hogy az elsô magyarországi 
számítógép konstruktôrét befogadta a modern 
informatika úttörôit tömörítô Computer Pio-
neer közösségének tagjai közé. „[…] tanítvá-
nyai és kollégái remek humorú, derûs em -
berként emlékeznek rá, akit nem törtek meg az 
igazságtalanságok és a tragédiák. Egy olyan el -
képesztôen mûvelt, széles látókörû tudós volt, 
aki jó ügyekért – azért, hogy Magyarország 
lépést tartson a világszínvonallal, korszerû tele-
fonhálózata, telefonközpontjai legyenek és ré -
szesüljön a számítástechnika vívmányaiból is – 
elkötelezetten és makacs bátorsággal harcolt” 
– írja egyik méltatója, Képes Gábor.  �
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DR. HOLLÓSI ANTAL

Dr. Dér György, az otthoni gyógyulás híve

A sokak által jól ismert újpes-
ti orvos 1920-ban a Fejér 
me gyei Mányon született, a 
ka to likus sváb Dauner csa-
lád harmadik gyermekeként. 

Édes  apja kántor-tanító, majd iskolaigazgató, 
édesanyja tanítónô volt. Az elôdöktôl átvett 
szokás szerint a család elsôszülött fiát a papi 
hivatásra szánták. Jánost szalézi pappá szen -
telték, és élete végéig hûséges maradt rend-
jéhez. Lánytestvére, édesanyjuk példáját kö-
vetve a pedagógus pályát választotta.

A kisebbik fiút is a katolikus gimná zi -
um  ba iratták be. György már akkor eldön töt-
te, hogy belgyógyász orvos lesz. A Budapesti 
Orvos tudományi Egyetem általános or  vosi 
karára nyert felvételekor Magyarország még 
nem vett részt a II. világháborúban. Ta nul-
mányai során nagyhírû professzorok elôadá-
sait hallgathatta, és bár érdeklôdése széleskörû 
volt, kitartott a belgyógyászat mellett. Álta-
lános orvossá avatásakor már hazánk is had-
ban állt, így félig katonai szolgálatként kapott 
belgyógyászi állást Újpesten, a Károlyi Sán-
dor Kórházban. Az osztályvezetô fôorvos dr. 
Farkass Jenô nagy tudású, széles látókörû, a 
bel  gyógyászat minden területét jól ismerô 
szak  ember volt, akitôl orvosai megtanulhatták 
a szakmát. A kórház háborús sebesülteket is 
ellátott, és korai rehabilitációt is végzett. Ebben 
a feladatban részt vettek a belgyógyászok is. 
Az ápolást végzô Szt. Vince rendi apácák ön-
fel áldozó tevékenyégük mellett, kihasználva 
vé  dettségüket, a háború alatt végig számos 
ül  dözöttet rejtegettek, akik egy része zsidó 
származású, vagy kommunista, illetve ellenál-
ló volt. Így menekült meg a kórházigazgató 
sebész fôorvos dr. Sándor István is. 

Dauner doktor törekedett arra, hogy 
megismerje a környék betegeinek családi és 
szociális körülményeit is, mert felismerte,  
hogy a szakszerû orvosi ellátás mellett a leg-
jobb ápolást a beteg otthonában lehet bizto-
sítani. Farkass Jenô fôorvostól is azt tanulta, 
hogy számos olyan, akár népi gyógymód 

is létezik, amihez nem szükséges a kórházi 
kezelés. Belgyógyász szakvizsgát csak a há-
ború befejezése után tudott tenni. Miközben 
a szakvizsgára készült, folyamatosan tanul-
mányozta az otthoni ellátás lehetôségeit. 
Idô  közben megházasodott, feleségével – egy 
újpesti ügyvéd barátjuk segítsége révén – át-
meneti ideig a Károlyi kórház közelében lak-
hattak. Gyermekeik megszületése után jutott 
a család nagyobb lakáshoz, ahová özvegy 
anyósával együtt költöztek, ugyancsak a kór  - 
ház közvetlen szomszédságába. Néhány  
nap  pal a háború befejezése után járókelôként 
igazoltatták, és német vezetékneve miatt 
azonnal gyûjtôhelyre vitték. Innen a követke-
zô állomás már valamelyik szovjet munka tá  - 
bor lett volna. A gyûjtôhelyen azonban az 
egyik parancsnok, akit a háború alatt a kórház-
ban bújtattak, felismerte ôt. Az utasítására 
azonnal elengedték. Ezután vette fel a Dér 
vezetéknevet.
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A háború utáni években a kórház gaz-
dasági nehézségekkel küszködött, és politikai 
viták kereszttüzébe került. Bár Dér György 
szakmai fejlôdése biztosított volt, ám egyre 
inkább azt érezte, hogy az általánosan rossz 
lakáshelyzet ellenére, megfelelô szakértelem-
mel több beteget lehetne az otthonában gyó-
gyítani. A kórház üzemeltetôje a IV. kerületi 
tanács volt, és a belgyógyászati osztályokhoz 
tartozó orvosi körzetekrôl is a helyi Egész-
ségügyi Bizottság döntött. 1950-re már úgy 
érezte mindenképpen fel kell cserélnie a 
kór házi munkát a lakosságközeli körzeti or-
vosi tevékenységre. Ráadásul lehetôség nyílt 
egy megüresedett körzet megpályázásra a 
kórház és saját lakása környezetében, ahol 
a szakmai felügyeletet a korábbi fônöke, dr. 
Farkass Jenô látta el. Munkáját az elsô perc-
tôl kezdve nem „körzeti”, hanem családor-
vosként látta el. A szokásosnál többször  
kereste fel betegeit, és igyekezett a betegség 
gyógyításán kívül, akár az egészséges csa-
ládtagjaik figyelmét is felhívni a megelôzés 
fontosságára. Kórházban fekvô betegeit 
rend  szeresen látogatta, és konzultált a kezelô-
or  vosaikkal. Sosem mulasztotta volna el, 
hogy ne érdeklôdjön az éppen jelen nem lé-
vô családtagok vagy gyermekek egészsége 

iránt. Gyakran jóval a rendelési idô után is 
a betegeinél járt, sôt az ügyeleti idejében is  
sokszor fordultak hozzá, kihasználva lakásá-
nak közelségét. Szakmai felkészültsége, hatá-
rozott, de udvarias stílusa mindenki számára 
elfogadható volt. Sikeresen valósította meg 
elképzelését, hogy kórházba csak az a beteg 
kerüljön, akit nem lehet otthon gyógyítani. 
A páciensei, a családtagjai, valamint a köz-
vetlen munkatársai is elfogadták ezeket az 
elveket, és vállalták a többletfeladatokat.  
Tudták, hogy ehhez a munkához naprakész 
tudás, folyamatos önképzés és nagy elhiva-
tottság kell. Természetes volt, hogy a Ró-
zsa utcai rendelôben ôt tekintették a szak-
mai vezetônek. A háttérkórház (Károlyi 
kór  ház) belgyógyász fôorvosa, aki korábbi 
fônökét váltotta, ugyancsak elismerte tevé-
kenységét, és támogatta felülvizsgáló fôor-
vosi kinevezését. Megtisztelô feladatot ka-
pott szakmai vezetôitôl, amikor a kórház 
ju  bi leumi évkönyvében megjelenô  tanulmány 
megírására kérték fel. A cikk orvosi körök ben 
nagy elismerést váltott ki, mert tudományos 
alapossággal írta le az úgynevezett „tüneti 
kezelés” fontosságát; amikor a betegség okát 
már nem lehet, vagy nem kell célzottan kezel-
ni, de a beteg gyógyításának ez a tevékenyég  
is rendkívül fontos része. Nagyon büszke 
volt arra, hogy a nôvérek, és a rendelô többi 
dolgozója számára már az 1950-es években 
is közös karácsonyi ünnepséget szervezett. 
A Magyar Orvosi Kamara újjászervezésekor 
kollégái küldöttnek választották, és évekig 
járt az alakuló ülésekre, a köztestületi kama-
ra megalakulása után azonban már nem vett  
részt annak munkájában. 1990 után, a házior-
vosi rendszer kezdetén, szaktudása elisme ré-
seként külön vizsga letétele nélkül megkapta 
a háziorvosi kinevezést. 

Még nyugdíjba vonulása elôtt Budára 
költöztek feleségével, akivel élete utolsó évei-
ben visszavonultan élt. Gyermekeik közül a 
lánya, Ágnes az egészségügyi pályát válasz-
totta. Dér György türelemmel viselt betegség 
után, 2002. február 5-én hunyt el.  � 

Köszönöm Dér Ágnesnek és Dér Györgynek a 
cikk megírásához nyújtott segítséget.
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LADÁNYI JÁNOS

„És mondd el fiaidnak!”

Gyerekkoromban szüleim 
nem nagyon engedelmes-
kedtek en     nek a mózesi pa-
rancsnak. Védeni akartak 
minket a felfoghatatlan bor-

zalmaktól. Nem tudták, hogy csak valamelyest 
meg könnyíteni tudhatják azt a holokauszttúl-
élôk második-harmadik generációja számára 
is szörnyen nehéz feladatot, amit a deportálá - 
sok és tömeggyilkosságok emlékének a fel-
dolgozása jelent. Nekem szerencsém volt eb -
ben. Az már önmagában is szerencse(?), hogy 
egyáltalán megszülethettem, és szeren cse az 
is, hogy anyám csodával határos meg mene -
külésének néhány részletérôl csak fel  nôtt fej-
jel értesültem. A fontosabb részletekrôl annál 
is késôbb. Van valami kelet-európai zsidó bája 
annak, ha az ember hetvenéves kora után – ak-
kor is csak véletlenül –tudja meg azt, hogy ho-
gyan is jöhetett erre a gyönyörû világra!

Apánk úgy oldotta meg a szinte meg-
oldhatatlant, hogy sosem beszélt róla. Legfel-
jebb néhány megmaradt munkaszolgálatos 
és hadifogoly barátjának, de a családban már 
anyánknak sem. Anyánk beszélt, de csak néha, 
és mindig az önsajnálat nyelvén. Amennyire 
vissza tudok emlékezni, kevés fontosat mon-
dott. Ami fontosat tudtam, azt anyai nagy-
mamámtól hallottam, aki csendben, méltóság-
gal gyászolta egyetlen fiát, a legborzalmasabb 
részletekrôl nem beszélt, de azért ügyelt arra, 
hogy a „lényeget” valahogy mégis megtudjam. 
Az alant idézett levél részletei közül például 
csak bujkálásuk történetérôl beszélt részlete-
sebben, a téglagyárról és a Kolumbusz utcai 
gyûjtôtáborról szinte semmit sem.

De következzen itt Donáth Gyuri, aki 
tudomásom szerint az egyik utolsó újpesti 
túlélô – és csak a névrokona az ismert Donáth 
Györgynek – levelének hosszabb részlete. 
1944-ben Gyuri 16 éves volt, és röviddel a fel-
szabadulás után örökre elhagyta az országot.  
A levélen – általam jelzett módon – valame  - 
lyest rövidítettem. Ezen kívül csak az elüté se-
ket, a vesszôhibákat és néhány nyelvhelyességi 

bakit javítottam. A körülményekrôl tudnunk 
kell még azt is, hogy a holokauszt során csak-
nem tizenhatezer újpesti zsidót öltek meg.

*

„Kedves János!
[…] Nagyon elgondolkoztatott az, amit Újpest 
varázsáról írtál. Ha talán nem is annyira, aho-
gyan Terád hatott és a mai napig is hat, hiszen 
Téged, legalább egyelôre, még nem kergettek 
végig az utcákon. De én ugyanúgy vagyok vele, 
mint Te, hogy nem tudom a régi szimpátiát és 
szép emlékeket elfelejteni a rosszak miatt.

Például azt az emléket sem, hogy ami-
kor vasárnap délután az Árpad úton korzóz-
tunk, Édesanyám állandóan azon volt, hogy 
miért emeli Apám folyton a kalapját, hiszen 
ezzel reszkíroz egy megfázást. Vagy azt, hogy 
nagyapám minden délután elment alsózni a 
Köz mûvelôdési Körbe, persze villamoson, 
mely ott ment el a gyárunk elôtt [Baross utca 
6-8.], és amikor megállt a kanyarban, a Baross 
és a Károlyi utca között, akkor néha húsz per-
cet is várt nagyapámra anélkül, hogy valaki is 
panaszkodott volna – hiszen a Józsi bácsiról 
volt szó. Ezt néha összehasonlítom azzal, ami-
kor Ponce-ban [Puerto Rico] éltünk, és nekem 
San Juanba, a fôvárosba kellett mennem a ko-
ra reggeli repülôvel, és természetesen sok-
szor elaludtam. A feleségem meg telefonált a 
repülôtérre, mondván, hogy a férje késik, de 
jön – és a gép megvárt. A szociológiai érde-
kességhez talán hozzájárul még az is, hogy egy 
kis tóban valamelyest nagy halak voltunk. Ez 
Pesten neked talán ma is áll, de Londonban 
ne  kem semmi esetre sem. […]

Arra kérnélek, hogy azzal abszolút ne 
törôdj, hogy engem felizgat valami vagy sem. 
Bûntudatom, hogy én itt vagyok, és annyian, 
sokkal jobbak, mint én, kegyetlenül elpusztul-
tak, mindörökre velem marad. Kötelességem-
nek tartom, hogy mindent megtegyek, hogy a 
világ ne felejtse el ezeket a borzalmakat, ami 
engem csak nagyon kis részben érintett. Elég 
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könnyen elérzékenyedem, ahogy, vettem ész  re, 
valamelyest Te is, de ez abszolút nem ját szik 
szerepet. Megtiszteltetésnek veszem, ha kérsz 
tôlem valamilyen információt, és ha tu dok 
válaszolni, nagyon szívesen megteszem. […]

Rátérve a mi két családunk valóban cso-
dálatos megmenekülésére, talán azzal kezdem, 
amit Benard Shaw írt »Szent Johanna« címû 
kitûnô darabjában, mondván, hogy a csodák 
valóban csodálatosak a kívülállók számára, de 
aki belülrôl nézi, annak rendkívül egyszerûek.

Tehát az újpesti »zsidóházak« egy szûk 
területre lettek koncentrálva, ahova beszorí-
tottak minden újpesti zsidót. E területre esett 
úgy a ti házatok, a Lengyel ház, mint a Donáth 
gépgyár. Mi persze beköltöztünk a gyárba, de 
Lengyelék otthon maradtak. Viszont beköltöz-
tek hozzájuk jó barátaik, Sparber Samuné és 
lánya, Sparber Évi, akik addig a »Sparber palo-
tában« [a háború után az újpesti Úttörôház 
– L. J.] laktak. Sparber Samu viszont munka-
szolgálatos volt, de beosztva a Pamutipar nevû 
gyárba – melynek vezérigazgatója és nagy rész-
ben tulajdonosa volt, de mivel sem az SS-ek, 
sem a csendôrök nem tudták a gyárat vezetni 
– ott »bentlakó« lett. Samu próbálta mind az 
ötüket (két Sparber, három Lengyel) menteni, 
illetve szöktetni, de ez nem sikerült idôben.

Amikor a csendôrök június végén meg-
jelentek, Nagyapád [dr. Lengyel Sándor] vala-
hogy értesítette Sparber Samut, hogy most 
már végképp kell valamit csinálni. Közben 
mind annyiunkat bevagoníroztak és átszállí-
tottak a budakalászi téglagyárba, ahol össze-
sen hu  szonötezer zsidó volt Pestkörnyékrôl. 
6 elég kellemetlen nap után láttuk, hogy újabb 
va gonok érkeztek, de ugyanakkor hat csa-

lád nevét (kettô belôlük újpesti: Bernstein és 
Donáth) mondták be hangszórón, hogy men-
jünk az iroda elé minden csomagunkkal. Mi 
öten voltunk (Édesanyám, húgom, apai nagy-
anyám és nagynéném – mindkettô özvegy – és 
én). Nem tudtuk, hogy jóra vagy rosszra szá-
míthatunk, de miután végre nevünk is volt, hát 
Bernsteinékkel együtt odamentünk. Össze sen 
körülbelül hatvan személy várakozott már 
ott. Egész nap ültünk a nagy melegben, és 
vár tunk. Végre késô délután jött egy teher-
autó egy SS sofôrrel és ôrrel, felszálltunk és 
nem tudtuk hova indulunk, de mentünk Pest 
felé, és a végén megérkeztünk a Kolumbusz 
utcai »Sonderlager«-be, ahol már körülbelül 
hétszáz zsidó volt, és ott várt bennünket Ko-
moly Ottó és Kasztner Rezsô. [Komoly Ottó 
(1892–1945) építészmérnök, a magyarországi 
holokauszt idején kiemelkedô szerepe volt a 
budapesti gettó ellátásának megszervezésében 
és több ezer üldözött személy, köztük igen sok 
szüleitôl megfosztott zsidó gyermek életének 
megmentésében. Kasztner Rezsô (1906–1957) 
újságíró és ügyvéd a németeknek fizetett vált-
ságdíj fejében 1684 felnôtt és mintegy 200 
kis    gyerek számára szervezett mentôakciót. A 
Bu  dapestrôl induló vonatszerelvény utasait 
Svájc ba szállították.] Azt mondták, hogy azért 
vagyunk ott, mert várjuk a vonatot a szabad 
föld felé.

A mai napig sem tudom, miért minket 
választottak ki. Miután Anyám és Bern stein-
né sokat dolgoztak együtt a Cionista Szövet-
ség nek, és ez egy cionista mentôakció volt, 
sokáig azt gondoltuk, hogy innen ered a két 
név kiválasztása. Viszont a táborban volt egy 
csomó nem cionista is, és tudtunkkal igen ke-
vés volt a »fizetô vendég«. A kiválasztás alapját 
a mai napig sem tudjuk biztosan. A következô 
délelôtt láttuk ugyanazt a teherautót megjön  ni, 
rajta a három Lengyel és a két Sparber. Nagy 
örömmel üdvözöltük ôket, de ôk sem tudták, 
hogyan is kerültek oda. Napokkal késôbb jött 
üzenet Sparber Samutol – úgy tudom Sán-
dor bácsinak –, hogy talált egy összeköttetést 
a gyár katonai parancsnokán keresztül, aki 
megígérte, hogy ráteszik ôket az elsô listára. 
Miután a lista Komolytól és Kasztnertôl már 
elment, az SS ember küldött értük egy külön 
teherautót. Senki sem mondta, de mindenki 
suttogta, hogy itt valami üzlet volt.
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Sajnos a Sparberek igen peches család-
nak bizonyultak: Pali, aki munkaszolgálatos 
volt és majdnem olyan magas és jóképû, mint 
Apád, Kanadában fiatalon meghalt, Évi (aki 
Anyádnál úgy emlékszem pár évvel idôsebb 
volt) férjhez ment és szintén Kanadában élt. 
Elôbb a férje és hamarosan ô is elhunytak, vé-
gül Sparber Samu is özvegyen hagyta feleségét, 
úgy hallottam elég rossz körülmények között. 
Elég az hozzá, hogy amikor én 1950 nyarán 
fel  hívtam Torontóban, nem akart velem sem 
találkozni, sem a dolgokra emlékezni – amit 
megértek. 

Várom további kérdéseidet, és addig is 
ölel: Gyuri”

*

Nehéz ehhez bármit hozzátenni. Ta-
lán valamit arról, hogy mi történt a Kolom-
busz utcában töltött napok után. Errôl nagy-
mamától és Zsuzsi nénitôl tudom azt a keveset, 
amit tudok. Zsuzsi anyám barátnôje volt, és 
egy idô után velük bujkált, mert szüleit addig-
ra már deportálták. A szülôk valahogy túlélték, 
ô 1957 óta Párizsban él. Sok mindenre emlék-
szik. Azt mondja, hogy nagyapám azokban a 
napokban úgy bánt vele, mintha a saját lánya 
lett volna.

A lényeg az, hogy nagyapámon, aki ki-
terjedt kapcsolatrendszerrel bíró ügyvéd volt, 
fôleg néhány egykori kliens – meg sok szeren-
cse – segített. Rettenetes leírni, de itt is az a 
majdnem mindig érvényesülô szabály döntött, 
hogy azok, akik kevesebb pénzzel és gyengébb 
kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, csak kisebb 
eséllyel úszták meg. Sokat számított a szeren-
cse is: anyám, aki a szüleivel együtt bujkált, va-
lahogy megúszta, bátyja, aki munkaszolgálatos 
volt, rengeteg szenvedés után elpusztult.

Zsuzsi néni ma úgy emlékszik, hogy két 
fiatal fegyveres még elkísérte ôket egy magá-
nyos házig, amit nagyapám egyik ügyfele bo-
csá tott a rendelkezésükre. A baj csak az volt, 
hogy se fûteni, sem világítani nem szabadott, 
mert a háznak üresnek kellett látszani. A töb-
bire már Zsuzsi néni sem emlékszik ponto-
san. További bujkálások különféle helyeken, 
menekülés a nyilasok és a front elôl, majd a 
fel szabadulás, ami nem is volt olyan egyszerû 
há  rom szép, fiatal nôvel. Kellett hozzá nagy-

apám gyerekkorában a pancsovai gyerekektôl 
tanult szerb, és az elsô világháborús hadifog-
ságban összeszedett orosz nyelvtudása, meg 
egy szovjet ôrnagy, akirôl hamar kiderült, 
hogy ô is… De ezek már mérsékelten érdekes 
történetek. Mint ahogyan az is, hogy újpesti 
házunkat bombatalálat érte, de elôtte és utána 
még szorgos kezek kirabolták, aztán meg le-
bontották, mert a helyére Sztálin szobrot és 
parkot terveztek.

Ne feledkezzünk el a Donáth Gyu-
ri levelének elején található fontos részlet-
rôl sem. Arról a meglehetôsen ambivalens 
viszonyról, ami ôt mindmáig Újpesthez fûzi. 
Hogy nem hajlandó a legszebb emlékeit fel-
áldozni a szörnyû emlékek miatt. És hogy a 
szörnyû és a szép emlékek egyaránt igazak, és 
ha nem is könnyen, de valahogy mégis megfér-
nek egymás mellett. Értem én, mert valahogy 
én is így vagyok ezzel. Régi újpesti zsidó bará-
taim is többnyire hasonlóan gondolkodnak. 
Persze nekünk könnyû, mert mi már „azután” 
születtünk. Meg csak lassan és többé-kevésbé 
szabad akaratunkból szakadtunk el a szülôvá-
rosunktól. De azért mégiscsak érdemes vé-
giggondolnunk – és tudatosítanunk – ezt a 
mindmáig velünk élô ambivalenciát. És a túlé-
lôknek az egész maradék életüket beárnyékoló, 
leküzd hetetlen lelkiismeret-furdalását, amiért 
ôk életben maradtak.

A fentiekben írtam már Komoly Ot-
tóról és a vezetésével folyt életmentô tevékeny-
ségrôl. Sokan – így Donáth Gyuri közvetlenül, 
én meg közvetetten – neki köszönhetjük az 
éle  tünket. Annyi mindenképpen elmondható, 
hogy nagyon kevés és többnyire gyenge hazai 
életmentô akció volt, és azok között is sok volt 
az olyan, amikor üldözött zsidók mentettek 
más üldözött zsidókat. Meg amikor külföldi 
dip lomaták mentettek magyar zsidókat. Az 
sem felel meg a valóságnak, hogy a németek 
be vo nulásáig Magyarországon nem üldözték a 
zsidókat. Gondoljunk csak a „zsidótörvények-
re”, meg Kamenyec Podolszkijra! Fontos 
meg  említeni azt is, hogy a Szövetségesek – 
jelentôs légi fölényük ellenére – nem bombáz-
ták az Auschwitz felé vezetô vasútvonalat, 
pedig néhány híd vagy viadukt lebombázása 
lehe tetlenné tette volna azt, hogy ilyen rövid 
idô alatt ilyen sok embert lehessen a megsem-
misítô táborokba szállítani.  �
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A Vécsey utca 120. szám alatti 
villa homlokzatán egy vörös-
márvány emléktábla hirdeti, 
hogy itt lakott egykor Varga 
Ferenc, az állatorvosi sebészet 

elsô professzora, aki otthonában vendégül lát-
ta barátját, Liszt Ferenc zongoramûvész-ze-
neszerzôt.

Varga Ferenc 1835-ben született Me -
zôkomáromban. Édesapja, Varga Mihály gaz-
dálkodó parasztember volt, édesanyja – Ürghe 
Rozália – vezette a háztartást, nevelte a gye-
rekeket. A szegény sorból kikerülô család fia 
elôtt megnyílt a tanulás lehetôsége. Az édes-
apa barátja, Entz Géza orvos javaslatára az 
ifjút az irgalmasrendiek gondjaira bízták, 
hogy idôvel az ápoló-gyógyító szerzetesek 
egyi ke legyen. Két év után azonban – még 
felszentelése elôtt – elhagyta a közösséget, 
hogy a világi orvoslás szolgálatába álljon. A 
fô  városi orvosi egyetemre iratkozott be, ahol 
se  bészetet tanult. Akkoriban még nem volt 
szervesen elkülönült állatorvosképzés, az 
egye temen belül afféle tanfolyamon képezték 
a leendô állatorvosokat. Varga Ferenc is át -

hallgatott ezekre a kurzusokra, és itt találta 
meg élete igazi hivatását. Zlamál Vilmos állat-
gyógyász mellé került, és 1862-ben már ta -
nársegéd volt a tanszékén. Ezidôtájt a néhai 
neves író, Nádaskay Lajos otthonában volt 
albérlô. Nádaskay a Honderû címû lap egyik 
szerkesztôje, Petôfi támogatója, olykor kriti-
kusa volt, aki 1860-ban elhunyt. Felesége, 
Tély Franciska öt gyermekkel maradt özve-
gyen. Megélhetésük érdekében kiadta lakásuk 
egyik szobáját a fiatal állatorvosnak, illetve a 
korban szokatlan módon szülésznôi végzett-
séget is szerzett. Varga Ferenc beleszeretett az 
özvegybe és feleségül vette. Házasságukból 
született Varga Vilma, a neves zongoramû-
vész, Liszt Ferenc egyik utolsó tanítványa. 
Visszaemlékezéseiben így ír szülei házas sá-
gáról: „Volt egyszer […] Budapesten […] egy 
igen szép és nagyon szegény özvegyasszony 
Nádaskay Lajosné – leánykori nevén Tély 
Fran ciska – hat gyerekkel a lehetô legkeserve-
sebb helyzetben. Volt egy tizenkét évvel fiata-
labb, mondhatom szintén igen szép fiatal or -
vos: Varga Ferenc. A mindenható vezérletével 
ettôl a két testileg és lelkileg rendkívüli em -
bertôl születtem én 1865-ben. Anyám családja 
nem csak zeneszeretô, de igen muzikális volt. 
[…] Szüleim példás életet éltek”.

Családi életének rendezôdése mellett 
tovább alakult Varga Ferenc szakmai karrier-
je. Egyik kollégájával közösen megírta elsô 
szakkönyvét, amely Patkolástan címmel, „86 a 
szöveg közé nyomott fametszvénynyel” jelent 
meg Pesten, 1866-ban.

A kiegyezés évében Magyarországon 
mar havészjárvány tört ki. A fiatal orvost a 
vö röstoronyi vesztegintézetbe vezényelték, 
amely  nek egy idôre helyettes vezetôje lett. Ezt 
követôen az egyetem külföldi tanulmányútra 
küldte az állatorvost, hogy megismerje a leg-
korszerûbb gyógyítási technikákat. Bécs, Ber-
lin, Zürich, Prága voltak a szakmai utazás 
fôbb állomásai. Hazatérését követôen az egye-
tem tanárává nevezték ki (1870). Újabb pub-
likáció is született tollából: Hasznos házi em -

HIRMANN LÁSZLÓ

Varga Ferenc
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lôs állatok természetrajza, fajta és életrend-
tana. (Pest, 1872.)

Varga Ferenc népes családjának, növe-
kedô fogadott gyermekeinek és lányának új 
otthont keresett. 1874-ben megvásárolta az 
akkor még Rákospalotához tartozó villasori 
épületet, ahol azt követôen majd negyed szá-
zadig élt. Állatorvosi hivatására utalhatnak 
azok a kutyaszobrok, amelyek a feljárati lép-
csôk mellett állnak ôrt. Az épület szalonjában 
gyakorta voltak társadalmi események, össze-
jövetelek, zenés estek. E sorok írója óvodásként 
három évig járt az ódon épületbe és jól emlék-
szik az egykori pompa maradványaira, a sza-
lon kristálycsillárjára és márványkandalló jára. 
Ebben a térben került sor egykoron a ze nés 
estélyekre. A házigazda családjának több tagja 
is muzsikált. Fogadott fia, Nádaskay Béla zon-
gorázott, gordonkázott, szépen éne kelt, és 
Vilma lánya is gyakran ült a zongo ránál.

Az egyik találkozóról még a sajtó is 
hírt adott: „Liszt Ferenc vasárnap Rákos pa-
lotára rándult ki dr. Varga Ferenc tanárhoz, 
kinek leánya Varga Vilma kisasszony a maest-
ro kedveltebb tanítványai közé tartozik. […]  
Ebéd és siesta után a jelenvoltak nagy megle-
petésére a maestro zongorához ült s egy egész 
negyedóráig játszott. Oly kitüntetés, ami bi -
zo nyára kevés családdal esett meg. Liszt és 
kísérete a bécsi postavonattal tért vissza Bu -
dapestre, feledhetetlen emléket hagyva maga 
után a Varga családnál”. (Budapesti Hírlap 
1885. március 10.)

Varga Ferenc oktatói és kutatói tevé-
kenysége mellett szervezôi feladatokat is 
ka pott. Ô felügyelte azt az építkezést, amely 
so  rán végre létesült egy, az állatorvosokat kép-
 zô önálló klinikai épület. 1881-tôl már az új 
hely szí nen mûködött a campus, ahol az ok  tatás 
a leg  modernebb mûszerekkel, gyakorlatias jel-
leg gel folyt. Varga doktor az állatkínzással nem 
járó sebészeti mûtéteket tanította a hall ga  tói-
nak. Ezeket a fogásokat korábban a gö  döl  lôi 
kincstári birtok állattelepén sajátította el. 

Korábbi tanítványával, fogadott fiával, 
dr. Nádaskay Bélával együtt megalapították 
hazánk elsô álltaorvosi szaklapját, a Veteri na-
rius-t (1878). A folyóiratot – amelynek latin 
cí  me állatorvost jelent – a mai újpesti Vécsey 
utcai villájukban szerkesztették, ahol komoly 
szakmai könyvtárat is kialakítottak. Az elsô 

szám elôszavát Varga Ferenc írta: „Azért is 
lel ki öröm szállott meg midôn a Veterinárius  
lét rehozására csekélységem is felszólítatott; 
mert tán éppen e szerény reményekkel – de 
dús jó akarattal megindított lapocska van hi -
vatva a kartársakat egymáshoz közelebb hoz-
ni; s azoknak érintkezési pontul szolgálni; 
an  nál is inkább mivel e lap az állatorvosi és 
állat tenyésztési tudomány összes ágainak ma -
gyar nyelven való mûvelése mellett még az 
ál  lat orvosi ügyeket is felkarolja […] nyújtsunk 
alkalmat kartársainknak a szellemi érintke-
zés re s adjuk meg szép nyelvünknek e tekin-
tetben is tartozásunkat, mert csak így leszünk 
hívek a haladó idôhöz”.

1888-ban elôdje nyugállományba vo -
nult. Varga doktor, a tanszékét átadva az állat-
orvosi egyetem élére állt. Buzgalmának kö -
szön hetô, hogy még azévben megjelent Ma -
gyar  ország elsô állategészségügyi törvénye. 
Az intézmény, amelyet vezetett, 1890-tôl már 
akadémiai rangot viselt.

A millenniumi ünnepségeket követô 
év ben, 1897-ben a nyugdíjazását kérte. Könyv-
tárát a Magyar királyi Állatorvosi Akadé mi-
ának ajándékozta. Még részt vett Nádaskay 
Bé  la negyedszázados állatorvosi jubileumi ün -
nepségén, de azt követôen rövidesen visszavo-
nult. Tárnokra költözött, az ottani Friedl-ta-
nyát vásárolta meg. Praxisát nem szakította 
meg; a tárnokiak ma is úgy emlékeznek, hogy 
kicsiny rendelôjében gyógyította a háziállato-
kat, sôt, ha a szükség úgy hozta, a helybéli 
em  bereket is. 

A dualista állam nem feledkezett meg 
érdemei elismerésérôl. Elôbb az osztrák csá-
szári III. osztályú Vaskorona rendet vehette 
át, majd magyar királyi gazdasági fôtanácsosi 
címet kapott. 

Dr. Varga Béla 1908 júliusában hunyt 
el. Feleségével és zongoramûvész lányával 
nyug szik közös sírban, a tárnoki temetôben. 

Nevét 2007 óta emléktábla ôrzi Új -
pesten, az egykori kúriája falán, ezzel a szö -
veggel: „E házban élt 1878-tól 1897-ig Varga 
Ferenc (1835 – 1908) az állatorvosi sebészet 
elsô professzora és vendégül látta barátját 
Liszt Ferencet (1811 – 1886), aki 1885 márci  us 
9.-én itt házi koncertet is adott. Újpest Ön -
kormányzata, Magyar Állatorvosi Kar, Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem”. 

27Híres újpestiek
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Az állatorvosi egyetem alapí-
tása egészen II. József ural-
kodásáig nyúlik vissza. Tolnay 
Sándor irányításával 1787-ben 
nyílt meg a Pesti Egyetemen 

belül az állatorvosi tanszék. A képzés kezdet-
ben mindössze egy év volt, és jobbára gyógy-
kovácsi ismereteket nyújtott a hallgatóknak. 
Elsô önálló telephelye a Józsefvárosban, a 
be  szédes nevû Baromorvos (ma: Rökk Szi-
lárd) ut cában volt. 1851-ben már önálló intéz-
ményként mûködött, Pesti Császári és Királyi 
Állatgyógyászat néven, de még mindig az or -
vosi egyetemmel társbérletben. 

1881-re készült el Steindl Imre tervei 
alapján a ma is használatos „D” jelû egyetemi 
épület a Rottenbiller és a Bethlen utcák által 
határolt erzsébetvárosi telken. Az Országház 
tervezôjének nem jelenthetett komoly nehéz-
séget a neoreneszánsz egyetemi épület 
megraj zolása. Az ôsfás parkot díszes, oszlopos 
vas kerítés szegélyezi. A fôhomlokzat téglabur-
kolatú, Zsolnay majolikával díszített. Az abla-
kok keretein a kék kereszt az állatorvosok 
hivatásának jelképe. A központi épületben a 
nagy terem és a rektor lakosztálya kapott he -

lyet. Külön blokkokat képeztek az anatómia, 
a kórbonctan, az élettan, a kémia és a belgyó-
gyászat helyiségei. A parkban számos állat-
szobor áll, köztük az ôshonos magyar kutya-
fajokat ábrázoló alkotások. A leghíresebb 
Csatlós, az egykoron többszörös díjnyertes 
szürkemarha életnagyságú szobra. Ez utóbbi 
az ál  lat orvosi egyetem jelképe. Varga Ferenc 
doktor egyik lekomplexebb feladata lehetett, 
hogy az építészi irodával konzultálva, szak  -
mai szem  pontból felügyelje az egyetemi épü-
let kivi  telezési munkálatait. 

A campus falai között jelentôs tudomá-
nyos munka folyt. A XIX. század végén a 
magyar állatorvosok számolták fel az egész 
Euró pára gazdasági nehézségeket hozó mar-
ha vészt. Marek József és Hutyra Ferenc, az 
egye tem tanárai, szakmai tapasztalataikat 
tan  könyvekben foglalták össze, amelyek szak-
fordításai az egész világon elterjedtek. 

Az intézmény 1934-ben elvesztette 
önál lóságát, a József Nádor Mûszaki és Köz-
gaz da ságtudományi Egyetem egyik kara lett. 
1952-ben visszakapta a státuszát, és 1962-tôl 
vi  seli az Állatorvostudományi Egyetem 
nevet.  �

Kitekintés28

A Steindl Imre által tervezett egykori állatorvosi egyetem fôépülete archív képen
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Ipacsné Magyarkúti Éva idén 
ünnepelte 75. születésnapját. 
Immár ötvenhat éve hûséges 
munkatársa a lila-fehér egye-
sületnek; 2004 óta hivatás sze-

rûen fog lal kozik a nagy múl tú klub történeté-
nek feldolgozásával és meg ismertetésével. 
Hosszú évek óta gyûjti, rend szerezi és archi-
válja a múlt emlékeit. Tart ja és ápolja a kap-
cso latot a már vissza vonult sportolókkal és 
csa  ládtagjaikkal. Segíti a kortárs kutatókat, 
akik az Újpesti Torna Egylet történetét ta -
nulmányozzák. Bemutatókat és ki  állításokat 
szer  vez, de közben nem hanya golja el kedvelt 
sportját a kajakozást sem.

– Kedves Éva, a családodnak tudomásom 
szerint nincsenek újpesti gyökerei, de a sors sze-
rencsésen ide vezetett.

– Tôsgyökeres viharsarkinak mondha-
tom ma  gam, mert édesanyám, Bogár Ilona, 
Ara don, míg édesapám, Magyarkúti Károly  
édes apja a Temes megyei Vingán született. 
A férjem battonyai. Anyukám gyerek volt, 
amikor szüleivel elôbb Pestre, majd késôbb a 
Sváb hegyre költöztek. Szüleimet a sport hozta 
össze. Apám orvosi mûszerésznek tanult, azt 
írta egy visszaemlékezésben, hogy többet járta 
a várost állás után, mint amennyi idôt a tanu-
lással töltött. 1935-tôl rádiómûszerészként 
he  lyezkedett el az Orion gyárban. Édes anyám 
nôi szabó volt; egy jól menô belvárosi divat-
szalonban – Kolben Margitnál – dolgozott. 

– Korábban említetted, hogy mindig spor-
tos család voltatok.

– Édesapám vízicserkészként a magyar 
kajaksport egyik alapító tagja, Osváth György 
irányításával a saját maga által készített „nud-
li” -kajakban evezett. Az 1933-as cserkész 
dzsem borin a csepeli Francia-öbölben eszki-
mó forgással tarkított bemutatón népszerûsí-
tette a kajak sportágat. Télen az UTE síszak-
osztályában a sífutást, lesiklást és síugrást is 
ma  gas szinten ûzte. (A Béres Péter szerkeszté-
sében készülô „UTE Lexikon”-ból nagy örö-
mömre konkrét versenyeredményeinek egy 

ré szét is megismerhettem.) 1936-ban a Ka -
rakán Kajak Klub tagjaként olimpiai váloga tót 
nyert páros kajakban, de a kiutazáshoz szüksé-
ges pénzt nem tudta elôteremteni, ezért mások 
utaztak a Berlini Olimpiára. Édesanyám szin-
tén síelt és kajakozott.

– A szülôk példája a gyerekkorodat is 
meghatározta. 

– 1947-ben születtem, sportszeretô 
szü  leimnek hála már kiskoromtól sokat kirán-
dultunk a Budai-hegyekbe. A Dunától öt  
percre, a Császár uszoda közelében laktunk, 
így már 5-6 éves koromban megtanultam úsz-
 ni. A Kolosy térnél a homokos-köves, zeg-zu-
gos Duna-parton boldogan építettem a ho -
mok várakat, itt lestem el a lapos kövekkel való 
„kacsázás” tudományát is. Telente a Kavics 
ut  cai grundon, és a Zöldmáli út közelében 
lé  vô „Kis- és Nagy-Halálon” sokat síeltünk, 
szánkóztunk.

– Ilyen fiatalon kerültél közelebbi kapcso-
latba a versenysporttal is?

– 1957-tôl a III. kerületi TTVE-ben 
ver  senyszerûen úsztam, elôször Franzosó 
Richárdné, a közkedvelt Vali néni, majd Pe -
terdi Pál a népszerû humorista mélyítette to -
vább sportszeretetemet. Olyan társakkal, mint 
Korényi Olga sokszoros válogatott úszó, majd 
mesteredzô, valamint Horváth László, Vöri 
olimpiai ezüstérmes öttusázó, az UTE Tri-
atlon szakosztályának megalapítója. Nagyon 
szorgalmas voltam, sokat futottunk, fociztunk, 
vízilabdáztunk, de az úszásban nem értem el 

SZÖLLÔ SY MARIANNE

Az „UTE szíve”
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Ipacsné Magyarkúti Éva (elöl) egy kajakban egy régi sport-
társsal, Fort Krisztinával (2007)
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si  kereket. Peterdi azt javasolta, hogy próbáljak 
ki más sportágat is, szerinte a gyorskorcso-
lyában sokkal eredményesebb lehetnék. Én 
inkább a kajakozást választottam.

A lakásunkhoz legközelebb lévô szak-
osztályt kerestem, így lettem 1962 szeptem-
berében az Újpesti Dózsa Sport Club tagja. 
A jó úszó és futó alapoknak, valamint elsô 
kajak edzômnek, az Európa-bajnoki ezüst-
érmes Nagy Lászlónak köszönhetôen 1963 
nyarán már ser dülô bajnok és korosztályos 
vá  logatott let tem. Jutalomból részt vehettem 
egy egyhetes, önköltséges szakosztályi kirán-
duláson Dal máciában. Hazautazásunk elôtt 
megnéztük a jajcei kajak-kenu világbajnoksá-
got, ez nekem 16 évesen örök életre szóló 
élményt jelent. 1970-ig – elsô gyermekem 
szü  letéséig kajakoztam versenyszerûen. Több 
felnôtt bajnokságot nyertem párosban és né -
gyesben, és a válogatott keretbe is bekerültem. 
Legjobb eredményemet 1965-ben a snagovi 
európa-baj nokságon értem el, ahol az ifjúsági 
kritérium versenyen kajak egyesben bronz-
érmes let  tem. 1966-ban Fábiánné Rozsnyói 
Kata linnal, „Kati nénivel” párosban 3000 mé -
teren országos bajnokságot nyertem.

– Az aktív sportolóként  ismerkedtél meg a 
sportszervezôi munkával?

– Sokkal korábban, pályafutásom már a 
II. kerületi Lajos utcai Általános Isko lában 
kezdôdött, ahol Érchegyi Rózsi néni volt a 
testnevelô tanárom. 13 éves voltam, ami kor a 
tanárnô – betegsége miatt – pár hét re rám 
bízta a sportszakkör vezetését.

Meghatározó élmény volt, akkor ha -
tároztam el, hogy testnevelô tanár leszek. Kö -
zép iskolai tanulmányaim idején a Toldy Gim-
náziumban Sikó tanár úr, az Ady Endre 12 
évfolyamos Iskolában Trebitsch Joli néni 
személyisége is megerôsítette elhatározáso-
mat. Érettségi után a Testnevelési Fôiskolára 
jelentkeztem, de nem vettek fel, ezért 1966-
tól az Újpesti Dózsa SC-nél kezdtem dolgoz-
ni. Kezdetben sportolóként, késôbb sport-
szervezôként; rövidesen kiderült, hogy ez a 
nekem való munka! 1981-ben a Testnevelési 
Fôiskola levelezô tagozatán szereztem sport-
szervezôi diplomát.

– Lassan tizenöt éve rendszeresen dolgo-
zunk együtt, így biztosan állítom, ha valamit 
tudni lehet az UTE történetérôl, azt te tudod. 

Az UTE „helytörténésze” vagy, a gyûjtés mellett 
rendszerezel is.

– Kezdetben örömmel elfogadtuk a 
meg lévô anyagokat, nem vágtunk bele önálló 
kutatásba; az elkészült klubtörténeti kiadvá-
nyokat gyûjtöttük és tanulmányoztuk. Az elsô 
igazi nagy ünnepség az egyesület centenáriu-
ma volt, ezért a Megyeri úton rendezett nagy-
szabású rendezvényre már egy évvel elôbb 
el kezdtünk készülni. Fénykép és más doku-
mentum elsôsorban a dózsás idôszakról állt 
rendel ke zésünkre, a korábbi UTE idôszakról 
csak a régi történeti kiadványokból tudtunk 
másolni néhányat. A rácsodálkozás ideje volt 
ez, kezdett kinyílni a szemünk, felismertük, 
hogy az egyesület életébôl milyen jelentôs 
számú do  kumentum és információ feltáratlan 
még. A kutatómunka szerencsére még ma is 
tart. Pél dául a legutóbbi Neogrády László 
Helytör téneti Gyûjteménnyel közös kiállítá-
sunk ké  szítésénél 2021-ben fedeztük fel, hogy 
az UTE elsô világbajnoka Kóczián József  
asztaliteniszezô volt.

– A régi sportolókkal biztosan tartjátok a 
kapcsolatot.

– Tudtunk róluk, volt kapcsolat, de az 
1960-as, ’70-es években csak bizonyos távol-
ságtartással volt erre mód. Legtöbb esetben a 
családtól kértünk és kaptunk adatot, tárgyakat 
és fotókat. Ezek a gesztusok alakítottak ki  
szorosabb, rendszeres kapcsolatot az egyesület 
és a régi tagok, vagy a tagok családtagjai 
között. Még dr. Pesta László Újpest tisztior-
vosa, az Újpesti Dózsa elnökségi tagja és a 
ba  ráti kör elnöke emlékeit is az özvegyétôl 
kaptuk meg a Magyar Olimpiai és Sport mú-
zeummal közösen rendezett 125 éves kiállí-
tásra. Cziráki Ferenc kézilabdázó, az olimpiai 
és világbajnoki pontszerzô helyet szerzett 
válogatott tagja volt, tôle is a család adott 
re likviákat. Személyes szál fûz Kéméndy Er  nô 
atlétához, aki távoli rokonom. Amikor egy al -
kalommal találkoztam vele, még nem tudtam, 
hogy ô volt az UTE elsô hivatalos bajnoka.

– Napjainkban sok új kiadvány, publikáció 
jelzi az aktív kutatómunkát. Kik végzik ezt a 
fontos és egyben rendkívül hasznos tevékenységet?

– Létre jött egy külsôs civilekbôl álló 
baráti csoport. Nagyon alapos, részletekbe 
menô információkat szereznek és publikálnak. 
Meg kell említenem – a teljesség igénye nél-
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kül – Hetyei Lászlót, aki szinte évrôl évre új 
kö    tettel lep meg minket. (A helytörténeti 
gyûj    temény könyvtára számára is mindig jut -
ta  tunk példányt belôle, természetesen.) Az 
Új    pesti Hely történeti Értesítôbôl bizonyára 
töb    ben ismerik Lôrincz Róbert, vagy Laszip 
Gábor nevét. Csapó Zoltán és Béres Péter 
szin  tén lelkes kutatóink.

– A szakosztályok külön is ôrzik saját em -
lékeiket, legendáikat?

– Változó, hogy melyik hogyan ápolja 
a hagyományokat. Kiváló példa a vívószak-
osztály. László Dezsô nagy megbecsülést ér -
de  mel gyakran anyagi áldozattal is járó kutató-
munkájáért. A vívóterem folyosóján és a saját 
irodája falán is rengeteg archív fotót helyezett 
el Kabos Endrétôl, Elek Ilonáig. Tôle tudjuk, 
hogy Kabos Endre olimpiai bajnok vívó, egy 
sakkparti után az Eötvös utcai vívóterembôl 
in  dult haza, majd lelte halálát, amikor a Mar-
git hidat a németek felrobbantották. 

– Az emlékek feldolgozásán kívül mit tar-
tasz még hangsúlyosnak a munkádban?

– Tudni kell, hogy napjainkban sok 
fiatal kolléga dolgozik az UTE-ban. Fel-
adatomnak érzem, hogy alaposabban, részle-
tesebben ismertessem meg ôket is a korábbi 
jelentôs sportolók életével, eredményeivel. 
Az egyesületi munka megfelelô ellátásához 
elengedhetetlennek tartom, hogy tudják, 
milyen patinás hagyományokkal rendelkezô 
sportklubnál dolgoznak, kellôen megbecsül-
hessék, és ôk is népszerûsítsék értékeinket.

– Igen sokat dolgozol ma is, de ne feledkez-
zünk meg a családodról sem.

– Férjem, Ipacs László testnevelô tanár, 
szakedzô, Európa-bajnoki bronzérmes dzsú-
dó versenyzô, két olimpián is részt vett. Gyer-
mekeinket is sportszeretetre neveltük, kez det-
ben ovis tornára, késôbb úszásra majd bir kó-
zásra vittük ôket. Egy la  kácscserével közel 
ke  rültünk az Újpesti Dózsa Tímár utcai Vízi-
telepéhez, s ez a tény a fiúk sorsát is „megpe-
csételte”. Mindketten ke  nuzni kezd tek. 1998-
ban Endre fiam a Szegedi Világ baj nokságon 
Zala Györggyel párosban bronz érmes lett. 
Késôbb, László fiammal együtt mind ketten 
testnevelô tanári diplomát szereztek.

A sportszervezés családi vonás, én való-
színûleg az apámtól örököltem, ô több egye-
sület, szakszervezet tagjaként elköte le zet ten 

végezte ezt a munkát. A gyerekeim is szíve  sen 
vállalnak hasonló feladatokat. Endre éveken 
keresztül sportszervezôként tevé keny kedett a 
Merkapt Sportegyesületben, nevéhez fûzôdik 
a Nagy Sportágválasztó rendez vények megál-
modása és magyarországi meghonosítása. 
Tíz éve Angliában él, sportmasszôr és SUP-
oktató. László projektmene dzser és a kajak-
kenu szövetséggel kapcsolatban álló vállal ko-
zásban dolgozik, uniós pályázatok írásával 
foglalkozik. A direkt testmozgást sem hanya-
golja, testnevelô tanárok számára vízitúra-
vezetô-oktatást tart. Nôvé rem, Katalin gyer-
mek ágyi lázban elhunyt, a kisfiát férjemmel 
fogad tuk örökbe. Bencét féléves korától mi 
neveltük. Legkisebb gyermekünk is megkapta 
a sportos alapokat, de ô egészen más irányt 
választott, a papi hi  vatást.

– Mit mondanál zárszóként?
– Közel 60 éve vagyok a lila-fehér klub 

tagja. 2004-tôl nyugdíjasként segítem a klub 
munkáját. A nagymúltú egyesület hagyo-
mányainak megôrzése a fô tevékenységem. 
Örülök, hogy több sikeres kiállítást szer-
veztünk a Magyar Olimpiai és Sport mú-
zeummal, valamint a Neogrády László Hely-
történeti Gyûjtemény munkatársaival az 
UTE-ról. Igazi csapatmunka volt! 137 éves 
klubunk történetének megismertetését és 
népszerûsítését a jövôben is hivatásomnak 
tekintem.  �
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Ipacsné Magyarkúti Éva, Keleti Ágnes a Nemzet Sportolója 
címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok magyar tornász és 
Fericsán Kálmán (társszerzô) az Újpesti olimpikonok címû 
kötet bemutatóján (2014)
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Könyvek Újpestrôl

Szunyoghy András Új -
pestért díjas grafi kus -
mûvész oktató köny ve-
in (Mûvészeti anató-
mia, Rajz ABC, Nagy 
rajziskola) képzômû-
vész generációk nôttek 
fel. A Kreatív Képzô-

mû vészet sorozatban megjelenô új kötete a 
rézmetszés elsajátításához nyújt alapos, mégis 
könnyen elsajátítható ismereteket. Az olvasó 
segítséget kap egy kezdô szerszámkészlet 
összeállításához, a különbözô tónusok kidol-
gozásához, a karcoláshoz, a maratáshoz, a vo -
nalak megtervezéséhez és a véséshez. A gazda-
gon illusztrált kötetben a rézmetszés minden 
fontos mozzanatához található képes szem lél-
te tôanyag az egyszerû példáktól az összetet-
tebb technikák felé haladva, a galériából pedig 
az érdeklôdô inspirációt meríthet elsô portréi 
elkészítéséhez. 

Az igényes kivitelû kötetet az MMA 
Kiadó Nonprofit Kft. jelentette meg.

Az „újpesti panel” 
im már az irodalom-
történet része lett. 
Krausz Emma A való-
di tulajdonos címû no -
vellájának középpont-
jában ugyanis egy új -
pesti, furcsa kísértet -
ház áll, benne érdekes, 
vigaszra és megbocsá-
tásra váró lakókkal. 
A két világ közötti 

blokkház helyszín és katalizátor is egyben. 
Az épület éjszakai álmukban hívja meg azokat, 
akik elveszítettek valakit, akivel még dolguk 
lett volna. Senki sem tudja azonban, hogy 
fog-e találkozni a szerettével, és ha igen, mi -
kor. Az is rejtély, hogy milyen és mekkora 
ha talmuk van a panelt a másvilágról használó 
lényeknek. A válaszokat a hajnal hozza meg. 
A tanulással, írással és pszichológiával 
foglalkozó szerzô elbeszélése Az év magyar 
science fiction és fantasy novellái 2020-as 
kötetében jelent meg, megvásárolható a Gabo 
Kiadónál.

Állami kitüntetés
Március 15. alkalmából, több mint három 
év ti zede végzett, példaadó munkája elismeré-
se ként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
polgári ta  gozat kitüntetését vehette át Nagy 
Ist ván volt országgyûlési képviselô, Budapest 
Fô     város IV. kerület Újpest Önkormányza-
tának kép viselôje, korábbi alpolgármestere. 
A kitün te tést dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter adta át.

A fôváros elismerése
Június 7-én, hiteles oktatói és vezetôi mun-
kájáért, az iskolai helytörténet-oktatás meg-
való sításában betöltött szerepéért, sokrétû 
társa dalmi tevékenysége elismeréseként Bár-
czy Ist  ván-díjban részesült Hirmann László, 
az Új  pesti Károlyi István Általános Iskola és 
Gim  názium igazgatója, lapunk szerkesztô-
bizott ságának elnöke. A kitüntetést Karácsony 
Gergely fôpolgármester nyújtotta át a Fôpol-
gármesteri Hivatalban.

Díjátadás a Városnapokon
Augusztus 26-án, az Újpesti Városnapok al -
kalmából Újpest Önkormányzatának Képvi-
selô-testülete Újpest Díszpolgára címet ado-
má nyozott Kapás Boglárka Újpestért díjas 
olimpikon úszó nak és Szûts István zeneszer-
zônek. Újpestért Díj ban részesült dr. Csiki 
Árpád felnôtt háziorvos, Salgó István világí-
tástechnikai szak  értô és Szlezák Zoltán az 
Új pest FC U19-es vezetô edzôje. A kitünte-
téseket a városháza dísztermében Déri Tibor 
polgármester adta át.

Száz éves a stadion
Szeptember 17-én 10 órakor az UTE emlék-
tábla-avatással ünnepli a Megyeri úti stadion 
megnyitásának centenáriumát. A tábla az utó-
kor fôhajtása Hajós Alfréd építész, Mauthner 
Zoltán mecénás és Szûcs János klubelnök el -
évülhetetlen érdemei elôtt.

Gyászhír
Július 9-én, 67 éves korában elhunyt Törôcsik 
András labdarúgó, az Újpesti Dózsa csatára, aki 
csapatával háromszoros magyar bajnok és ku -
pagyôztes lett. „Törô” 45 válogatott mér kô zé-
sén 12 gólt szerzett. Végsô bú  csúz ta tá sát au -
gusz tus 8-án tartották a Megyeri temetôben.
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