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Kedves oIvasó!
Az új esztendő kiiszöbét átlépve, tisztelettel és szeretettel köszöntöm! Az Újpesti Helytörténet

Értesítő negyedik éufotyamónak első számát tartja kezében. A kiadó és a szerkesztő első kötele

megköszönni Ónnek a figyelmet és a tómogatást, amit az elmúlt esztendőben élveztünk' Köszönöm

kritikákat, az ötleteket és a javaslatokat, Köszönöm az Ujpesti Helytörténeti Alapínánynak elj

anyagi támogatást, mert ebbőt tudtuk Íedezni - egyebek mellett - az Értesítő kiadását is '

Nem panaszkodom az óesztendőre. Mindenkinek, így nekünk is sok gondot okozott a roml

gazdasági környezet, ennek ellenére sok öröm jutott osztályrészüI, többek között az is, hogy 3

pétdányban jelent me7 az Értesítő hat száma.

Ebben volt segítségünkre az a 300.000 Ft ótutalósa is, amit páIyázatunkra az önkormónyzat Civi

Alapj a fo Iy ó s ított. K ö s zönj ük!

Az előttünk álló esztendő ismét sok szép feladatot kínáI. Idén emlékezünk Újpest városi ran7r

emelésének 90' éufordulójára, ezzel kapcsolatban (is) szeretnék minél több eredeti d

közzétenni, hogy a kutatók és érdeklődők hiteles képet kapjanak az egykori Ujpest közigazg

és nündennapi éIetéről,

Novemberben lesz 200, éve, hogy gróf Kórolyi Isnán megszületett, Újpest alapítójáról, életéről

munkósságóról szeretnék minden hozzáférhtető dokumentumot és visszaemlékezést kozötni'

Idén is kéthavonta olvashatja az Értesítőt, a változás csak annyi, hogy mindig 24 olda

Remélem elvárásainak ez évben is megfclelünk. Kérem, ho7y ötleteit, megőrzótt dokumentumai

írósait juttassa el hozzóm, ha azok valóban közérdekííek, közölni fogom.

Sok sikert kívónok Úipest múltjának kutatósóhoz, tórgyi emlékeinek gyííjtéséhez és bemuta

tósóhoz. Ebben a munkában marad híí tórsa az Újpesti Helytörténeti Értesítő.

Tisztelettel üdvözli Ónt :

aSz
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Dr. Ugro Gyula:*
7

Uipest város tertilete és felszíne
Ujpest a Duna bal oldalán, a székesfőváros,

Rákospalota és Dunakeszi nagyközségek által
határolt, nagyobbrészt sft területen fekszik.

Természeteshatfuát csak a város nyugatirészén
folyó Duna képezi. Kedvező fekvése, a székes-
fővároshoz való közelsége és a mindenkori kitűnő
k öz lekedési  eszk öze i  úgymint:  a , ,Budapest i
Közúti Vasút'', a,,Budapest-Újpest-Rákospa1otai
Vi l lamos VaSút' ' , majd a kettőből létesült
,,Budapest S zékesfővárosi Közlekedési Y áIla|at,,,
továbbá a Magyar Kir. Áilamvasutak, a,'Budapest-
Esztergom'' és a,,Budapest-Vác-Gödö11ői'' helyi-
érdekű vasutak vonata i ,  legújabban pedig a
,,Székesfővárosi Autóbusz Üzem,, jármíivei és az
évt izedeken át  járó ,  de már megszüntetet t
személyhajó-járatok tették lehetővé azt, hogy
Újpest aránylag igen rövid időn belül hazánkegyik
le gnépesebb és legvirá gzőbb városává fej lődött.

A város területe az alapítás napjátőI kezdve
á l landóan a megyer i  uradalombó l  k ihasítot t
területtel gyarapíttatott úgy, hogy míg l832.ben
Ujpest mindössze három háztelekből állott, addig
1840-ben már 8,  az 1850- ik  évben pedig 12
katasztrális hold volt a területe, mely utóbbiról a
következő határleírás szól:

,,Újpest határakezdődik nyugat felől a Duna bal
partján a Yácra vezető országűt mellett felállított
Pest városi határkőné|, honnan a nevezett folyó bal
partján fel Vác felé egész a Spitzer-féLe ház
szegletéig egyenes irányban mintegy 498 lépésnyi
távolságra meghajlik a vonal, s innen tovább úgy
178 lópésnyire végződik a Morigia Vince-féIe ház
s ze gletével cj s szeütköz ő káposztásmegyeri pu szta
szántóföldjeinél. Innen jobbra felkanyarodva a
káposztásmegyeri szöllőskerteknek árkáig 7 5
lépésnyire egyenes vonalon keresztül tör a Pest-
Váci országút, mely országitt és a szöllőskertek
közös árka partjátn van leásva Újpest részérőI
mintegy hatfut mutató faoszlop, melyen felül egy
fekete táblácskán e szavak: ,,Újpest, Pest megye''
olvashatók. Ezen oszloptól a mondott sző|ő és
otszágűt árka mellett lefelé |42 lépésnyi
távo1ságra, a Sch1ossberger-fé1e háztelek

szegleténól fel keletnek vezet úgy 68 lépésnyi
egyenes vonal egész a káposztásmegyeri olsztához
tartoző Szekrényesi-fé|e szőIőkertben fekvő nyári
lakig. Itten ismét meghajl ik a vonal, egészen
délnek egy csekély távolságig úgy 25 |épésnyire,
honnan kezdve 41 lépésnyire ezen vonal ismét
keletnek tér vissza, hol balról a káposztásmegyeri
szőlőkertek, j obbról pedi g a S chlos sbe r ger -féLe ház
telek kertje díszlik, az elsőket e|vá|asztja az
utóbbinak akácfávaL szépen beültetett eleven
kerítése. Ezen eleven kerítés és a nevezettbázháta
megett lefelé délnek 146 lépésnyi távolság után
egy árok szeg|etétőL e mellett egyenes vonalban 90
lépésnyi re ha lad ke let  fe lé a vonal ,  ba l ró l
szántóföldek, jobbról pedig egy magányosan álló
Kardoss-féIe házat tekintőleg egészen ezen ház
végső szegletéig. Mely háztelek szegletétőL Lefelé
délnek 64 lépésnyi távolságra Fülöp kőműves-féle
ház szeg|etéig kanyarodik a Megyerre és Palotára
vezető kocsiutat is keresztültörő vonal. Honnan
ismét fel keletnek, balról a mondott kocsiutat,
jobbra pedig az újpesti házak elejét szemlélve
megy a rákospalotai legelőf ö ldeket Újpestről
eLzárő vonal valami 73 (épésnyire egész a Rózsa-
fé|e háztelek szegletéig. Ezen szeglettől a
községből Megyerre szoIgáLő út mellett mintegy
50 lépésnyi távolságra a vonal befelé a községnek
kanyarodik. De innen ismét a csák mondott utat
keresztül hasítva fel keletnek visz a vonal 163
lépésnyi távolságig a házte|ek hátulsó rovásai
me11ett ,  ba1ró1 mindenütt  a rákospa1ota i
legelőföldeket hagyván maga mellett egész ezen a
vonalon fekvő utolsó háztelek szegletéig,
megjegyzendő, hogy ezen háztelek másik elhaladt
oLdaIáná| kápo s ztásme gyerre qgy s zekérűt v ezet.
Ezen háztelek leírt szegl etétől mellette fel a
rákospalotai fő(ttig, hol e ház i smét megszegletelik,
67 |épés számoltathat ik .  Honnan d iagoná l is
vonalban keresztül a most nevezett főúton egész a
más ik o lda lon fekvő Hirad-féle széIső ház
szegletéig 70 lépésnyi távolság olvasható. Ezen
szeglettől le egyenesen délnek aházteLek mellett a
hátulsó szegletéig 69 lépésnyi távolság vagyon.

* A szerző (1865-1949) jogász, Újpest város első polgármestere volt. A most közöIt cikk részlet a szerző 19j1.ben megjelent
Újpest c. monogrúflájából.
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Honnan d iagoná l is  vonalban a Jan i tsch-féle
házteIek Szegletéig 1 63 lépós számolhatan dő. Ezen
szegl'ettőI azután 1e nyugot felré a házak hátulsó
kerítése és a piócás árok között és mellett 175
lópésnyi távolságra feltalálhatik a temetőbe yezető

űt. Ezen úton megállapodva mindjárt szemlélhető
az érintett árkon keresztül az űttőI 10 lépésnyi
távolságra haladva a zsidóság ímaházába vezető űt
kezdetét veszi. Honnan fel délkeletnek diagonális
vonalban 205 lépésnyi távolságban van azizraelita
íj temetőárok legvégső szeglete. Ezen szegletárok
mellett le délnyugatnak 97 lépésnyi vonalban
találtatik Pest főváros határárka' Honnan lefelé
nyugotnak 100 lépésnyi távolságra van a Pest
városi kettős határdomb, melyek egyike valaha a
káposztásmegyeri puszta határjele lehetett. Ezen
határdomboktól 185 lépésnyi egyenes vonalban
megy a határ egy Pest városi határkőig. Ezen
határkőtőLvégre 55 lépésnyi távolságra a Pest-Váci
országúton keresztül törve azon határkől'g vezet a
Duna folyó felé ezen vonal, honnan ahatár kezdete
jelöltetett ki.

Kelt Újpest január 3-án 1851.
Révai János s' k.

ügyvezető
Morigia Vince s.k., Panek Lőrinc s.k.
Seligmann Móric sk', Markovits János s.k.
Bernhardt Lőwy s.k., Wolfner Lajos s.k.

Úipest részérőI.
E,zen határleírás kiegé szítő r észét képezi mé g a

Jegyzőkönyv
a mívelési ágak megh atár ozás6,'t őI,

mely Révay János ugyvezető s egy váIaszt-
mányi tag jelenlétében szerkes ztetett.

Újpest határának az eLőbbi pontos leírása órtel-
me szerint is, e községhatárában sem szántóföl-
dek, se legelő, se rét, se szőlő semmi bármi néven
nevezhető külső telke nem |étezvén, következőleg
itten sem dűlők sem valami mívelési ágak elő nem
fordulván - egyedül belső telkek (házak), mely
összvesen 1600 n. ö l le l  számított  12 holdny i
térsógen feküsznek - lennének osztályozandók.
De miután a házbér jövedelem klszámítására,
e l lenőrzésóre és összeá l lí tására,  mint  ezen
adóközségi btzottmány hiszi és még is van
győződve, egy legfelsőbb helyről adandó más, és
különböző utasítás fog kegyelmesen kiadatni,
addig a bizottmány munkálkodásának folyamatát
ez érdemben félbeszakasztani mayát elhatározni
kénvteleníttetett.

KeltÚj Pesten december 9-én 1850.
Révay János s.k. iigyvezető, Rózsa György s.k.,

Se l igmann Mór ic  s .k . ,  Wol fner  Lajos s .k .o
Kristovits János s.k., Neuschloss Simon s.k.''

Az 1850-ik évtől 1890. évig Újpesthez csatolt
területekrő I határleír ás ok s em a je gy zőkönyvekben
nem foglaltatnak, Sem az irattárban nincsenek, bár
területcsatolások tényleg több ízben is történtek.
Hogy pedig ez miért nincs, erre vonatkozóLag az
1870-ik évben Bellágh Imre központi szolgabíró-
nak a pesti kir. pénzügyigazgatősághoz 894 sz.
a|atti végzése ad felvi lágosítást, mely szerint

,,Újpest községnek rendes térképe azért nincs,
miután annak területe a kiosztandó házhelyek által
évenként v áLtozlk és növekedik.''

Ezen a rendezetlen állapotokon óhajtott segíteni
az l882-ik évben a község elöljárósága, amidőn az
|. számű ülési jegyzőkonyve szerint megállapítja,
hogy:

,,Újpest község keletkezés e óta kozigazgatási
határa soha törvényes módon megállapítva nem
lett s amidőn űj ház épült, a házhelynek kiosztott
földterület Újpest községhez csatoltatott, míg a
közbeeső területre intézkedés nem történt, az tehát
megmaradt káposztásmegyeri pusztának, illetőleg
rákospalotai határnak, miáltal előidéztetett az a
képtelen ál lapot, hogy az Újpest község kellő
közepón lévő több darab terület itt és ott is
Rákospalota községhez tafiozott, Rákospalota
pedig ezen területekkel csak Ujpesten keresztüI
érintkezhetett: akkor midőn ezen területek Rákos-
palotától egy óra járásnyira Ú3pest községnek
pedig közepén fekszenek és mindenféIe kozigazga-
tási intézkedést Újpest tartozik teljesíteni anélkül,
hogy a terület határátképezné: az I8,71-ik évi
XVIII. t.c. |37 . paragrafusa értelmében kéri teháLt a
kópviselőtestíilet a megye törvényhatőságát, hogy
ezen elodázhatatIan kérdésre rigy gróf Károlyi
Sándor mint fulajdonos, valamint Rákospalota és
Újpest községek me ghív ás áv al hely szín i tátr gy alást
tartson, s annak befejezésével a kijel ö lendő
területeket csatolj a Ú3pest községéhez.,,

E,zen kérvény még elintézetlenül hevert a vát-
megyénél, midőn négy évvel később, az 1886-ik
évben Újpest hatőságaújabb kérelemmel fordult a
megyéhez, amelyben a Duna-partnak ide csatolását
kóri. A törvényhatóság ezen kérvény folytán a
Duna-partot az |887. év elején tényleg Ujpesthez
is csatolta.
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Ugyancsak az 1886-ik évben határrendezési
ügyben az l882-ben felterjesztett kérelemre a
megye á l ta l  k ikü ld ö t t  b izot tság két ízben is
megje lent  Ú j -Pesten ós a b izot tság a fe lvet t
jegyzőkönyv szerint kedvező véleményt is adott a
község kérelme érdekében. A nem éppen gyors
közigazgatási eljárás eredménye végre 8 év ltán az
let t ,  hogy az |890-tk óv i  január  hó 25-én
megórkezik Pest vármegye alispánjának 3667]
e1n./8 87. sz. a|attt hatátozata, melyben

, ,Ú jpest  k özség képvise1őtestü lete azon
kérelmének, hogy a község területébe beékelt s
részben Káposztás-Megyer pvsztához részben
Rákospalota községh ez tartoző területek Újpest
kcizséghez átcsatoltass anak, az általam |áttamozott
v ázrajzban feltüntetett pontok szorosabb meghatá-
rozása s az 18]7. évi 20333 sz. a. kelt végzésem-
mel a községi törvóny 148. paragrafusa értelmében
elrendelt s szabályszerűen foganatosított helyszíni
tárgy alás alkalmával tett nyilatkozatok figyelembe
vétele értelmében hely adatik.

1.) a Káposztás-Megyeri puszta határba eső'
kö zigaz gatá s il ag az o nb an R áko s p al o ta ko zs é ghez
tartozí s 5845-5922 kataszteri helyrajzi számok
alatt felvett mintegy 53 kat. hold kiterjedésíí
terület, mely egyfelő| a Duna folyamán, másfelől
már Ujpest községhe z tartozó káposztásmegyeri
nyaralók által határoltatik.

2') Újpest község területébe beékelt, jelenleg
kozigazgatásilag Rákospalota községhe z tartoző s
5448-5463 kat. helyrajzi számok alatt felvett
mintegy 59 kat .  ho ldat  k i tevő,  a fonógyár
k ivéte lévet je len leg még üresen á l l ó ,  de már
házhelyeknek beosztott terület, végre

3.) Újpest községgel szemben lévő, senki által
nem lakott, s gróf Károlyi Sándor tulajdonát
képező ú. n. megyeri sziget, káposztásmegyeri
puszta, illetőleg Rákospalota község területéből, a
f<jldes úrijogok teljes épségbqn hagyása mellett,
elcsatoltatik s Ú..jpest község területéhez átcsatol-
tatni rendeltetik."

Rendkívül érdekes történeti adatokat tarta|maz
ezen tcibb évre terjedő eljárás után meghozott
határozat i ndok lása i s :

,,Hely volt adandó Újpest község kérelmének
általános köztekintetek, de különösen magasabb
közlgazgatási s főleg rendőri és iskoláztatási
szempontokból, amennyiben a kérdéses, részben
Ú3pest község határába beékelt, részben közvetlen
szomszéds ágában lévő területek Rákospalota

község részérő| csak Újpest községen keresztül
való közlekedés útján érhetőkel, s még Újpestnek
közvetlen tíszomszédságában' addig Rákospalota
községtől több kilométer távolnyira feküsznek, s
minthogy ezen teriileteken minden egyes elő-
fordulható bármiféle kozigazgatási, bírői, rendőri
eseteknél egyenesen Ujpest község vehetik igény-
be, ezen visszás és rendezetlen állapot a község
kérelme nélkül is rendezendő lett volna annál is
inkább, mert a törvényhatóságra nézve sem lehet
közömbös az, hogy az űj te|epítéseknél az egytk
ház közigazgatásllag Újpest, a másik közvetlen
szomszédja pedig Rákos Pa|otához tartozzék. HeIy
volt adandó a kérelemnek iskoláztatási szem-
pontból is, amennyibe a kérdéses területeken
tartőzkodő lakosok gyermekei a rákospalotai
iskolákat a távolság miatt nem látogathatjak.

El volt rendelendő az átcsatolás. mert az át-
csatolt terület tulajonosa gróf Károlyi Sándor a
határnak ily módon leendő rendezésébe bele-
nyugodott, s az ezen területre települt lakosok sem
tettek kifogást, s így a községi törvény 148. parag-
rafusa, a.) s a fentebbiek folytán b.) pontjának elég
lett téve. Minthogy pedig Rákos Palota községi
háztartását saját jtivedelméből pótadó kivetése
nélkül kópes fedezni, a törvény á|tal ráruházott
kötelezettsége teljesítésé képtelenné nem válik,
amennyiben egy oly községnél, mely évi budgetjét
2000-3000 P jövedelmi feleslegge| zárja, nem
jöhet számításba az, hogy esetleg pótadó-kivetéS
alapjául szolgáló egyenes adókból ezen átcsatolt
területek után eső részérő| lemondott és hogy így a
törvény 156. paragrafusában foglalt egyezsé,g
megkísérlésének szüksége nem forog fenn, az
eljárás e tekintetben befejezettnek tekintendő.

Az összes területcsatolások folytán az 1910-ik
év végén |112 hold 1053 n. öl volt Újpest össz-
területe, molyből a beépített terület 816 hold, a
kihasított utcák területe l23 hold 1266 n. ö|, a
terek területe pedig 11 hold 1241 n, öl, a fenn-
maradó 22I hoLd 1225 négyszögö l nagyságú
beépítetlen s házhelyekre felosztani szándékolt
terület gróf Károly í Lász|ő tulaj donát képezte.

Az I9I0.ík évben mozgalom indult meg arra
nézve is' hogy Újpesttel teljesen összeépült István-
telek, mely a vasúti pálytest által Rákospalotától
teljesen el van különítve, kózigazgatásilag Újpest-
hez csatoltassék. a csatolási kérelmet az istvántelki
lakosok nagy többsége írta al 'á s az már két
fórumon keersztül kedvező elintézést is nyert, de
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az |91't-1k év végén bekövetkezett közigazgatási
válság ezen kérdés megoldását is eLodázta. Az
1918-ik év vógén ezen ügy újból felszínre került,
de a forradalrni állapot nem volt alkalmas arra'
hogy akkor a terület átcsatoltassék és a kérdés
érdemlegesen el intéztessék. Végre az |930-1k
évben az istvántelki ingatlantulajdonosok és a
többi adőfizetők nagy része újból mozgalmat
indított e kérdós dűIőre juttatása iránt, s az most
már rövidesen a közóhajnak megfelelő elintézést
nyer' mert a megtartott helyszíni szemle teljesen az
átcsatolás feltétlen szükségess égét igazo|ta.

A város területén az Arpád út kivételével
minden utca egyenes vonalban volt kihasítva, s
hogy miért görbe épp egyedüI az Árpád út, akkor
amidőn a város összes utcái oly szabályosak ' ertőI
részben az 1847. március 7-iki ülésen tárgyal.t
panasz szolgáltat támpontot. E szerint a lakosok a
szerződéses szabályok II.ik szakaszának 7-ik pont
alatti rendeletének ,,abban nem tesznek eleget,
hogy a vá|lalt házhelyeiket a vállalkozók körül sem
kerítik, annálfogva szomszódaiknak mind az
építésnél, mind annak bevégzésónól tetemes kárt
okoznak."

Bár az építés rendőri hatóságot abban az ídőben
még az uradalom látta e|, de az összgyűlés is
foglalkozott ilynemű kérdésekkel :

,,megbízattak tehát a kozgy(t|és által a Bírák
azkánt, hogy a házheIyet vállalkozónak építeni ne
engedjék addig, míg tőszomszédjok felé a fent
említett szabáIy szerint oly kerítést nem vonnak,
miáltal aBírák véleménye szerint a szomszédok az
előadható károktól oltalmaztatnának és az ezt nem
teljesítők költségére a Bírák készíttessék a kerí-
tést.'' Vagyis mindenki tetszés szerint épített és a
kerítést oda állította, ahová azt akarta.

Az I8]1. évi október 4-én tartott ülésen újbói
tfugya|tatott az, hogy Újpest kcizség közlekedési
utai, utcái és tereinek tulajdonjoga egyáLta|ában
semmi irányban nincs rendezve s gyakran meg-
történhetik, hogy az utcákból magán célokra
foglalások történnek: ennélfogva a képviselő-
testület utasítja az eloljárőságot, hogy szigorúan
ügyeljen arra, ,,hogy a közforgalom és közleke-
désnek használt tér vagy utcából, senki által egy
talpalatnyi sem foglaltassék el, ós minden foglalási
kísérletet, szükség esetén rendőri karhatalommal is
akadá|yozzon meg, hogy azonbanazutcák és terek
kiterjedése s fekvéséről kellő tájékoződást bírjon,
utasíttatik a község bírája és jegyzője, hogy a pesti

kir. törvényszék telekkrinyvi osztályában Iévő
hitelesített térképet a község számára és költségóre
mihamarabb lemásoltatván, azt hiteles másolatban
a községhá zá+ná| őrizzék.',

Mindezek dacára sem lehetett többó az előbb

,,Fő,,, majd az 1896. óv május 25-én hazánk
ezeréves fennállását megünneplő ülésen hozott
határozat szerint a honalkotő vezér után nevezett
Arpád utat egyenessé varázsolni, sem a többi
úttestfoglalásokat a köznek visszaszerezni.

A Károlyi uradalom által felparceI|ázott terület
már alig számbavehető tész kivételével az I9I0-1k
évben beépíttetett. Ezen terület egyes utcáin
értékesített telkek szabad forgalmi árát, illetve
értékemelkedését, ami a t öbbi telkek árfua is
tájékoztatő gyanánt szolgál, az ide csatolt
táblázatos kimutatás 1 89 5 -tőI 1 9 1 0-ig tünteti fel :

A beépit ':tIen telek,ára voIt
nésvszösölenként az

Az utca neve
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Lör|ncz
Kitá|y
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Ezen adatok folytatólagos gyűjtése azért nem
eszközöltetett, mert noha újabb területek csatolása
folytán kialakuló telekárak a belső területeken lévő
ingatlanok áralakulására is kihatnak, de mert az így
keletkező értékemelkedés a már akkor teljesen
beépített telkeken lévő épületek órtékét is növeli, a
telek értékét az épiIet értékétő| úgy elkülöníteni,
hogy mind a kettő pontos adatot is szolgáltasson
- nem lehetett.
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A községi tulajdont képező területek árainak
megáLLapítására nézve igen érdekes az ahatározat,
amely szerint a ,,Budapest Újpest Rákospalotai
Villamos Vasút'' á|tal az István téren 60 négyszög-
ölnyi, a temetőből pedig 340 n. ölnyi terület
elfoglalására vonatkozőLag 1897 ővi27. szám a|att
hozott a képviselőtestület, mellyel kimondotta,
hogy az István téren elfoglalt községi magán-
területért négyszögölenként 60 frt., a temetőből
elfoglalt terület minden négyszogölért pedig 30 frt.
térttendő.

Az 19I4-Ik évben reánk szakadt világháború
ú'gy az építkezést, mint a fejlődés minden ágát
megakasztotta, azonban a háborús évek után
megindult újabb fejlődés lehetőségének még a
reménye is  kétségessé vá l t  azáIta| ,  hogy az
építkezés céIjára tires terület Újpesten már alig
akadt. Ezt a kínos helyzetet megváltoztatta az
I9z0-1k évben gróf Károlyi Lász|ő azon bead-

rákospalotai ós fót i birtokosnak határrészek
átcsatolása iránti kérelme.

Yéghatározat.
Gróf Károlyí LászIő budapesti lakos kérelmére

elrendelem, hogy a folyamodó tulajdonát képező
és a rákospalotai 1232 számű tkvi betétben A I. 6-
29 és 49-50 sorszám alatt felvett összesen 93 hold
1507 n. öl, a gróf Károlyi Sándor fiága részére
alapÍtott hitbizományba tartoző és jelenleg
folyamodó birtokában Iévő, a rákospalotai 1233
számű telekkönyvi betétben AI. I-316 és 378-380
sorszám alatt felvett összesen 1475 ho|d3I7 n. öI,
a folyamodó tulajdonát képező, a rákospalotai
1239 számű, telekkönyvi betétben A l |-4 sorszám
alatt felvett összesen13 hold és 681 n. ö l , és a
rákospalotat 2528 számű tkvi betétben A Í 1
sorszám alatt felvett összesen 1 hold 578 n. ö1
terjedelmű ingatlanrészek, vagyis összesen 1583
hold 1483 négyszögöl,

ványa, melyet a rákospalotai és a fóti birtokaiból
Újpesttel határos részének átcsatolására nézve
intézett Ú3pest hatóságához, mely szerint hajlandó
Ujpesttől északra Dunakeszi község határáig
terjedő 2400 hold terjedelmíí birtokterületet
Ujpesthez csato ln i ,  ha a város egy idejű leg
benyújtott telekfelosztási kórelmét is jóváhagyja. A
város képviseiőtestületének joghatóságát gyakorló
t ö rvényhatóság i  b iz tos a kére lemnek 26514
kie.l9z0. sz. alatt hozott feltételes véghatározatban
helyt  adott ,  s  az összes i ratokat  pedig Pest
vármegye alispánjához felterjesztette, ki is erre a
ktjvetkező v é ghatár ozatot hozta :

, ,2515 l  192Í szám. Pest-P i l i s -So l t .K iskun
vármegye Alispánja.

Tárgy: Gróf Káro|yi Lász|ő budapesti lakos

valamint Budapest székesfőváros közönsége,
mint a székesfővárosi vízmúvek tulajdonosainak
tu la jdonát  képező,  a rákospaLota i  2525 tkv i
betétben A I 1-16, a 2526 tkvi betétben A t 1, a
2521 kvi betétben AI.I-2, a2529 tkvi betétben A
I. 1-3 sorszámok alatt felvett összesen 92 hold
1010 n. ö1 kiterjedésíí ingatlanok minden terheik-
kel, de előnyeikkel is Rákospalota nagyközség
határábőIQpest r. t. város határába,

végül  a gr .  Káro ly i  Sándor f iága részére
alapítot t  h i tb izományhoz tar toző és je len leg
folyamodó birtokában lévő, fóti 788 számú tkvi
betétben 73-71, 265.303, 305-319, 321-34I, 345-
350,352-354' 356-358, 360 és 432 sorszámok alatt
fe lvet t  osszesen 393 hold 1207 négysz ög ö l
kiterjedésű ingatl anrés zek, v aLamint az ugyanezen

A VízmíÍvek (1893) főépülete 1908.ban
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tkvi betétben f'crglalt' de a Budapest-Vác Gödöllői
h. é. villamos vasút javára kisajátítási joggal ter|relt
A r. 79-91, 294, 306, 30J, 320, 351, 354-5, 359-
360, 368, 37 0, 37 6-4 sorszámú ingatlanok nrinden
terheikkel, de előnyeikkel is Fót község határából
Rákospalota község határába átkebeleztessenek.

Ugyancsak Újpest r. t. város határához csatolom
az újpesti Baross utcában fekvő és a rákospalotai
t 232  s zámú tkv i  be tétben  5462 l |  h r s z .  a z
ugyanazon sz. betétben 5463 hrsz' a. az 1042
számű, tkví 546212 hrsz. a. 2108 számú betétben
546213 hrsz. a. végül a 6071 számú tkvi betétben
5462l4 hrsz.  a .  fe lvet t  ö sszesetr  19 hold 441
négyszögöl kiterjedésű azon irrgatlant, rnelyen
most az Ú jpest i  Hadiozvegyek és Hadiárvák
Otthona is van.

Az ( l .n .  v i l lasor i  érdekel teknek a múlt  évi
november 10-én megtaltott tárgya|ásotr dr'
Nádaskay Béla útján előterjesztett. azon kérelmét,
hogy a 2]2lk. b. 19|4 sz' a. folyamatban lévő
hatfutész-átcsatolási ügy is jelen üggyel nyerjen
el inlézést - elutasítom.

Jelen határozatom folytárr szükségessé vált
te lekk önyv i  nrunká iatok e l rendelése i ránt  a
jogerőre eme]kedés után fogok a IT l '  k i r .
i gazságügy i nri niszter ítrhoz előterjesztést tenni.

Indokok.
Újpest r. t. város annak idején mint nagyközség

nrintegy 1200 holdnyi területen alapíttatott.
A kedvező telep és forgalrni viszonyok lehetővé

tették, hogy az Új település rövidesen nagyobb
rnennyiségű, ipa l és kereskedelmi vállalat elhelye-
ződését vonta magához, aminek kovetkeztében
mind több és több lett azoknak a száma, akiket a
vállalatok magukhoz kötöttek s akiknek érdekében
állott, hogy foglalkozási helyÍikhöz közel bizto-
sítsanak maguknak otthont, ezeken kívül pedig
sokan azok közül, kikre a fővárosi lakásviszonyok
súlyosarr nehezedtek, szintén e közeli lakott helyen
kerestek maguknak lakást, mely körülmények
együttesen hozták létre azt a rohamos fejlődést,
melyet elsőnek Ujpest mutatott fel a Budapest
kömyékóben elterülő helységek között.

E fejlődés szükségszerű következménye volt,
hogy a viáros közönsége s a vállalatok érdekeltsége
idejében gondoskodott az újabb kor kívánalmainak
megfelelő közművek, utak, járdák, vi|ágítás, víz_
vezeték, csatomázás stb. létesítésérő|, ami azután
még kívánatosabbá tette az ottani letelepülést, s
ennek köszönhető, hogy alig 50 év alatt a város

egész|latára beéptilt ugyanannyira, hogy a ma már
a kisebb tőkéve] renclelkezők alig tuclnának még
kedvező viszonyok között is maguknak lakóhelyet
építeni, a város maga pedig saját határí,ban már
temetőnek alkalmas tertiletet senr taiál.

Ilyen körülmények között találkozott a fejlődés
természetes kényszere alattIévő város gróf Károlyi
Lásztő rákospalotai birtokos azon ajánlatával, hogy
ez utóbbi a Rákospalota község hatőtrához tartoző,
de Újpest város külső határ nélküli belterületével
sZervesen összefüggő birtokrészeit oly módon
óhajtja hasznosítani, hogy az Ujpesten aclva lévő
közművek rragy előnyt biztosítanának arra, amit a

birtokrészlettől távolabb lévő Rákospa|ota község
vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyobb nehéz-
ségek leküzdése árán tudna nyújtani'

Kellett, hogy ezek az indokok vezessók gróf

Károlyi Lászlőt, arnikor aztkérte, hogy Rákospalo-
ta határához tartozó s a Budapest-Váci állami út,

valamint a Máv. Buclapest-Váci vorrala áltaI hatá-
rolt tulajdonátképező terület, mely három olclalról
a Duna folyam, a székesfőváros ós Rákospalota
község által elhatárolt Ú|pest város egyetlen fejlő-
dési vonala is -- Ujpest városhoz csatoltassék.

Az 1886' évi XXII. t. c. 155' paragrafusa éfiel.
mében folyamatba tett eljárás során mindezek
megállapíttattak, de a nrúlt évi november hó 10-én
Újpest város polgármesteri hivatalában megtartott
tárgya láson Rákospalota is  fe lsorakoztaÍ.ta
ellenérveit.

Ezek között külörrösen figyelemre méItó az,
hogy az átcsatolás következtében Rákospalota el-
veszti községi adó alapjának egyhetedrészét és
hátrányosabb helyzetbe jut a földbirtok helyesebb
megosztásáról szóló torvény végrehajtása során.

A jelen viszonyok között a 200c/o-os pótadóval

terhelt község előbbi aggodalmai kétségtelenül
komoly mérlegelés igórryelnek. Ezt beIátÍa az át-
csatolással gyarapodó Uipest város is, azért nem
zárkő zott el Ráko s p alo ta me g fe lel ő kárt a 1 an ítás áÍőL
ós ennek a törekvésnek eredménye az az újpesti
II154l1921 számú s az 1886. évi XXII. t.c. 61.
paragrafusa alapján eLjáró th. biztos által hozott
jogerős határozat, amelybe kimondatott, hogy a
Pestv idéki  Versenyegyletnek a csat lakozás i
területen Iévő ű.n' káposztásmegyeri lóverseny.
terén az 1886. óvi XXII. t.c' I32. paragrafusa
alapján a belépőjegyek után szedhető vigalmi adó
30%o-a mindenkorra Rákospalota k özsógnek
engedtetik át.
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Tekintettel arra, hogy ezen adónem a köZSég által
nem volna szedhető, az 1909. XXII. t.c. 30. parag-
rafusa ugyanis, amelynek alapján Rákospalota
község is szedhet oly adót, az 1912 LIII. t.c. 43.
paragrafusa szerint nem lépett életbe s az ennek
elérését cé|ző, a törvényhatóság által is támogatott
104kgy. 1920 számű községi batározat is a fentiek
szerint csak törvényhozási úton juthatna érvényre,
tekintettel arra, hogy az Újpest várostól e címen
nyerendő részesedés fölösen felül fogja műlni azt a
107.000 kor. adóalap-veszteséget, mely az elcsatolás
következtében a községet. éri, e tekintetben nem
forog fenn az 1886 évi XXII. t.c.152. paragrafusa f.
pontjában megje|olt t örvényes akadáIya az
átcsatolásnak.

Ezenkívül a látszó|agos veszteség kárpótlására
fog még szolgálni az afotga|mi és helyes üzemviteli
okokból is szükségszerüen beálló körülmény, amire
folyamodó itt tett nyilatkozatai szerint hajlandó
magát kötelezni is, hogy az átcsato|andó területen
létesítendő kereskedelmi és ipari művek (kikötő
stb.) Rákospalota községgel, illetve annak terü-
letével forgalmi összeköttetésbe hozza, oda utat fog
építeni.

Indokoltnak láttam Rákospalota részérő| az 1920
évi XXXVI. t.c. alapított kifogásokat is és pedig
annál is inkább' mert a község csak nemrégen
Vesztett e| mezőgazdasági művelésre alkalmas
nagyobb területet azáItal,hogy az a MÁv-nak egyik
rcndező pályaudvar a céIjaira kisaj átíttatott.

Minthogy azonban az e|őbb idézett törvény nem
zárja ki a lehetősógét annak, hogy az igényjogo.
sultak a s zom szédos közsé gh ez tartozó földbirtokból
is szerezhessenek maguknak megfelelő területeket,
ilyen pedig rendelkezésre ál1, s mert a rendelkező
rész szerint a folyamodó fóti birtokaiból Rákos-
pa|otához átcsatolt területek is felhasználhatók
lesznek eÍÍe a célra, Rákospalota kozség aggá|yait
itt is eloszlatottaknak kell tekintenem; azok szerint
az átkebetezést el kellett rendelnem annál is inkább,
mert az eljárás során mindannak elég tétetett, amiket
a részben az 1886 évi  XXII .  t ' c .  52-3 és 155.
paragrafusai rendelnek

Fót közsé g határából Rákospalota község
határ ához átcsatolni kért területek átkebelezését
szintén el kel lett rendelnem, mert az el len Fót
község képviselőtestülete is csak elvi kifogást
tárnaszt, s az elcsatolás folytán előáI|ó pótadóalap-
veszteség is oly csekély 7-87o, hogy az akozigaz-
gatási és közművelődési kötelezettségek teljesítését
alig befolyásolja.

Fót községnek egyóbként a dunakeszi határ-
részek átcsatolása iránti kérelme 3140111921 sz, a.
tár gy a|ás a|á v étetett.

Az Ú jpest  hadi özvegyek és hadiárváknak
kapcsolatosan előadott kérelme annáI is inkább
teljesítendő volt, mett aZ itt szóban lévő terület
Ú3pest város területe á|tal a mostani rendelkezés
folytán körülszigeteltetnék.

Hasonló  Szempontok tet ték szükségessé a
Budapest székesfőváros közönségének a Duna
folyam és a most átkebelezni rendelt Károlyi-féle
birtoktest közé eső ingatlan birtokának egyidejíí
átcsatolását is, vaiamint azokat a területeket, a
Budapest-Vác-Gödöllői helyiérdekű vasút javára
kisajátítási joggal vannak terhelve.

A székesfővárosi vÍzmíivekre ez még azért is
előnyös, mertezzeltelepei, melynek egy ré,sze máris
Új p e s thez tartozik, e gy sé ge s kozigazgatás i gon-
dozása alá jutnak.

A dr. Nádaskay Béla áItaI az tt.n. villasorra
vonatkozóan előterje sztett kérelem azért vo|t
elutasítandó, mert a külön folyamatba tett és első
fokon már véghatározattal befejezett ügyre tartozó
kifogások e helyütt nem érvényesíthetők.

Ezen véghatározat ellen a kézbesítést követő
naptól számított 15 napon belül a vármegye
közigaz gatás i bizo tt s ágáho z lehet fellebbezni,
melyet bozzám kell beadni.

Miről gróf Káro|yí Lász|ó budapesti lakost
Budapest székesfőváros tanácsát, az újpesti
Hadiözvegyek és Hadiárvák otthonát, az íjpesti ú.n.
villasori érdekelteket. dr. Nádaskay Bóla kezéhez,
Újpest város tanácsát, a váci járás főszolgabíráján,
végüi Fót és Rákospalota községek képviselő-
testtileteit értesítem.

Budapest, I92I' oktőber I6-án.
Fazekas s.k.

alispán''

Ezen alispáni véghatár ozatta|,említett villasor az
1929-iki évben csatoltatott Ujpesthez, aminek
átvéte|érő| a 20182-3214 kig. 1929 taná,csi
vé,ghatározat sző|,

Mindezen csato lások be láthatat lan idők ig
b iz tosítot ták azt ,  hogy Ú3pest  fe j l ődéséhez
szükséges területek rende|kezésre álljanak, mert
ezen csatolások folytán Ujpest összterülete 3512
hold lett, amiből a mai napig mindössze 1100 hold
van beépítve.
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Dr, Szilágyi-Windt László :-
Hősies életmentési akciok

7

Uipesten a ll. világháboru idején
Tartozunk az lgazságnak azzal ' a t örténeti Az üldözöttek mentési akcióiból kivették

megállapítással, hogy nem volt mindenki náci, részüket a derék, hős újpesti partizánok is -

i l letve nyi las, mert voltak - ha kevesen is - Ftj ldes LászIő bátor vezetéséveL. Az újpesti

jőérzésű emberek, akikben az igazi humánum, az parnzánok halált megvető elszántsággal vették fel

emberszeretet nemes érzése é|ő va|óság volt, akik a nehéz küzdelrnet az áILig felfegyverzett nyilas

az emberte|enség korszakáb an, az üldözöttek gyi lkosokkal szemben, amelynek során több

segítségére, védelmezósére keltek, saját óletük és újpesti üldoztitt testvérünk é\etét mentették meg.

szabadságuk kockáztatása árán is. Újpesten, a Meg kell emlékeznünk Újpest város egykori

legnagyobb zsidó-életmentési akci öt Jahoda tiszti főorvosáról: dr. Pesta Lá'sz|őróI is, aki a

Károly fémöntő iparos fejtette ki, aki a Szántó-féIe legnehezebb időkberr nyújtott segítséget - ahol

asztalosáru-gyárban (Jókai u. 32.) annak raktár- lehetett - üldözött testvéreinknek.

helyiségeib en, I944-ben, a féktelen fasiszta-nyilas Ugyanígy kotelességünk megemlékezni Gobby

vérengzések idején, nyolcvanhat üldö zöttet Ede századosról (Gobby Hilda kiváló szín-

rejtegetett, akikTől a felszabadulásig gondoskodott, m(tvésznő édesatyjáról) is, valamint Horváth Imre

ami által életiiket mentette meg. Jahoda Károly inárcskakucsi iskolaígazgatőról - az újpesti

hős ies,  á ldozatos életmentő munkájában,  hadiüzemekben dolgozó zs idó testvére inkbő l

hathatósan ktizrernűködött, a hozző, méltó nemes felállított munkásszázad parancsnokairól, akik

érzés(i hitvese, aki erejét sokszorosan meghaladó, emberségesen bántak a század tagjaival szemben,

nagy körültekintést igényLő, nehéz küldetóst vállalt mindenben segítettek rajtuk, sőt Horváth Imre

magáta,ugyanis őláttael az elrejtett üldözötteket százados, szemólyesen járt el a Vadász utcai

élelemmel' ő goncloskoclott, jóformán minden- üvegházban (a svájci követség épületében), hogy a

nemÍí életszÍikségletükről. Külön ki kell emelnünk századarészére a svájci vódettséget megszeÍezze.

Jahoda Káro lynénak egy nagyszerű asszonyi ,  Végül ,  de nem uto lsó  Sorban,  meg ke l l

ílletve emberi gesztusát, s pedig azt, hogy amidőn emlékeznünk dr. Seress Lász|ő űjpesti ügyvédről

egy másállapotos üldrjzött asszony - Bán István - Jahoda Károly vejérő1 -, aki az l944-es

újpesti gépészmérnök neje - került Jahodáék vérzivataros esztendőben, mint tartalékos

rejtekhelyére, Jahodáné nem engedte, hogy ez az főhadnagy, egy zsidó munkásszázad század-

asszony' a bútorraktár pad\ózatán feküdjön, hanem parancsnoka volt, aki e minőségében századának

saját ágyát bocsátotta rende\kezésére, míg ő maga tagjaival szemben, a legemberségesebben visel-

meghúzódott a raktárhelyiség egyik zugában, a kedett, mindenben segítségükre volt, óvta,

padlózaton. v éde|mezte őket a fenyegető veszedelmekkel

Jahodáékhoz hasonló hőslelkű, nemes érzésű Szemben, amiáltal hozzájáru|t ahhoz,hogy százada

humanista volt Újpesten: Balla Gyula szabómester, túlélte a borzalmakat. E monográfia szerzőjeIzrael

aki a nyi1as terror uralma alatt, azErzsébet utca 65. államában véletlenül jött tissze Seress László volt

szám alatti családi házában harmincöt zsidó századának néhány tagjávaI, így például' ZeL|er

po\gártársát, asszonyokat, gyermekeket rejtegetett, Dániel hídalmási, Szabó Imre szászrégenl",

é1elmezett és mentett meg a gyilkosok elől, teljes . Feuerstein Lajos füzesabonyi származású izraeli

önzetlenséggel, éppen úgy, mint Jaho dáék. Az lakosokkal, akik a beszélgetés során lelkes hangon,

időközben elhunyt Balla Gyula nevét - örök hálás szívvel emlókeztek meg nagy jótevőjükÍől,

em1ékezetül - a mártír emlékmű márvány- emberséges parancsnokukról: dr: Seress Lászlőrő|l

tábIájáta vésték. Legyen áldott szent emléke! Némi büszkeség tölt engem is - e monográfia

pivúndorlásá'ig _ Újpesten élt, A most közölt részlet a szerző

1975.ben Tel-Avivban megjelent ,,Az újpesti zstdósd:g törtónete', c. könyvéből suírnazik.
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szerzőiét - amikor Seress főhadnagy nemes
emberbaráti magataráSát örökítem meg e mono-
gráfiámban, minthogy Seress Lász|ő a polgári
életben ügyvécl  ko l légám, ak ive l  a kartárs i
kapcsolaton kívül baráti kapcsolatban is állok -
nrindketten régi újpesti ügyvédek vagyunk, akik
alapítői lettünk az újpesti ügyvédi munka-
közössógnek, munkaasztalaink is egymás mellett
állottak. A köztünk fennálló baráti viszonyra való
tek intet te l ,  a  tárgy i lagosság k ö te lező e lvét
figyelembe véve, Seress László emberséges, illetve
életmentő magatartását - az áItaLa készített,
idevágó feljegyzósek alapján az al'ábbiakban
ismertetem, illetve örökítem meg. (Megjegyzem,
hogy Seress László - az őt annyira jel|emző
szerénységé,né| fogva -  a most  rész letesen
ismertetendő humánus magatartásáróI, soha
említést nem tett, sem előttem, Sem más kollégánk
e|őtt, a vele való együttműködésünk folyamán.)

Dr. SEREss LÁszLó TARTALÉKoS
FOHADNAGY

SZAZADPARANCSNOK
FELJEGYZESEI

,,Feljegyzések a ]10l60 tóbori munkásszázad
életének utolsó hónapjairól. 1944' február 28.án,
mósodszor hívtak be a g öd ö l l ő i  9 .  honvéd
bevonulási központhoz. Itt és ekkor a nagybányai
X.  kmsz. .zítsz lóa l jhoz tar toZó 1 l0 l60 tábor i
munkásszázad parancsnokául osztottak be, Birkás
János Íhdsy' századparancsnokot kellett felvólta-
nom, nuert őt felmentették a katonai szolgálat alóI.
A szózad abban az időben a szentkiróIyszabadjai
(Ve szprém me gy e ) re pülőt ér- építé si munkáIatoknóI
dolgozott  -  s  ot t  t öbb zs idó és nemzet iségi
munkásszózaddal együtt - e8y nagy barakk-
táborban volt elhelyezve. Március 7-én utaztam el
Szentkirólyszabadjára és másnap vettem át a
szózad parancsnokságát, A táborban a század a
táborparancsnokság alá volt rendelve, a század.
parancsnoknak alig volt önálló rendelkezési joga,
Mindent a táborparancsnok tartott a kezében,
Ennek ellenére minden kedvezményt .megkaptam a
munkaszolgálatosoknak' Igy pl., ha a század egy
bizonyos száza lékónak (1944,  márc ius 19-ét
megelőző időben) lehetett eltávozást engedélyezni,
néhótty emberrel t öbbet is elengedtem' Mózes
Miksa muszosnak több napi szabadságot adtam,

hogy Nagyváradon, a gettóba zárt családját
meglátogathassa! Korlátlan levelezést engedtem, a
muszosok által kapott Csoműqokat nem ellen.
őriztem. A gyengébb testi erőben levőket könnyebb
munkára osztottam be. Az előírt motozáSt elnézően
végeztet tem. 1944 tavasza na7yon nehezen
bontakozott ki, Május közepéig, szinte állandóan
hideg, zimankós idő volt, áIlandóa,n esett Cl csípős
széltől hajtott havas eső, al ig vórtuk, hogy a
munkaidő Iete l jen és a deszkóbó l  táko l t
barakkja inkba húzódhassunk,  Kü l önben a
muszosok barakkja i  minden kr i t ikán a lu l i
nyomorszóllások voltak, egyesek a föld alá vájt
vermekben voltak, ahol test-test mellett feküdtek az
emberek élősdiektől, egymóstól, a bűztől és a
rabságtól szenvedve, Ilyen körülmények között
örömmel vettük 1944. május ]5.én azt a parancsot,
hogy a budapest-ferihegyi honvéd-repülőtér
parancsnokságához kel l települnünk. Másnap
indultunk vonattal a táborból s ]8-ón érkeztünk
me8 ű vecsési  vasútá l lomásra '  Szá l lásu l  a
repülőtér nyu7ati széIén, a budapest-szolnoki
vasútvonal és a vele párhuzamos gyorsforgalmi út
k özvet len k öze lében vo l t  két modern német
barakkot kérte eI részünkre a német repülőtér
parancSnokságától Eperjessy József repülő.
ezredes, repülőtér-parancsnok, aki a későbbiekben
i  s  mindig megértő ,  emberséges,  nemeSen
gondolkodó parancsnokunknak bizonyult. Ez a két
épület sziíknek bizonyult a kb,200 ember száruára,
ezért kérésemre az ezredes hozzójárult, hogy
mintegy 40 fő1 a közel i Csáky.Iigeti iskolában
helyezzek el. Igy a Szentkirályszabadjai elszál-
lásoláshoz képest előnyös és jó helyzetbe került a
szózad, s az emberek meg is voltak elégedve.
Gondoskodtam, hogy a századnak megfelelő
konyhája legyen és fürdési- és tisztálkodási
Iehetőségről is gondoskodtam, állandóan melegvíz
ál lott - e céIból - a század tagjai részére.
Bombatómadáskor megengedtem, hogy a század
tagjai a polgári lakosság óvóhelyeit keresse fel,
minthogy a katonai óvóhelyekre muszos be nem
mehetett s a szózadnak kiilön óvóhelye nem volt.
1944. november 2.án indulási parancsot kaptunk
Vác irányába, és Vácnál átkeltünk kompon a
Dunán és Budafokra jutottunk el. Innen elenged-
tem a század több tagját Budapestre azzal, hogy a
svájc i  k övetségen szerezzék me8 a svájc i
védettséget a század részére. Ez meg is történt, én
pedig bevezettenx a századot, a budapesti Aréna űti
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laktanyába, Itt elbűcsúztam a századtól s arra
bíztat tam őket ,  hogy tar tsanak össze,  mert
egységben jobban el len tudnak ól lni a rájuk
lese lkedő veszedelmeknek,  Így mutatta ezt
he lyesnek az a példa is ,  amit  Csáky. l igetrőI
elindulva, az úton éltünk ót' Az történt ugyanis,
hogy elindulósunk előtt, Csá|cy.ligeten, mintegy 20-
25 emberem, kora reggel eltűnt, elszakadt a
századtól. Nem sokáig jutottak, a nyilasok elfugták
őket s bevitték a Mária Terézia laktanyába, Amikor
a laktanya közelébe érkeztünk, az Üllői úton
embereim valamiként megtudtók, hogy a Csoportot
ot t  tűrt ják fogva.  Bementem a laktanyába,
megkerestem az ügyeletes tisztet s érdeklődtem aZ
embereim utón. Kitíínt, hogy valóban itt vannak.
Kértem az ügyeletes tisztet - e7y főhadnagy volt
- hogy adja ki nekem embereimet. Azt felelte:
,,Éppen most akartam őket agyonlövetni. Kiadom
őket neked, intézd el őket magad.,, Normólis

körülmények között, bármennyire hihetetlenül és
bizarrul hangzik iS ez, az akkori őrült helyzetben,
ez akkor nayyon is valóságosnak hatott. Atvettem
az embereimet, s a századommal együtt vittem be
őket  is  'a  védett  szózadokhoz,  az Aréna út i
laktanyába, Itt búcsúztam eI a szózadtól!

Dr. Seress László s.k.,,

Eddig szól dr. Seress Lász|ó beszámolója.
Amint ebből is láthatjuk' hogy - ha kevés szám-
ban is - voltak bátor, önfeláldozó, jóérzésű,,
humánus gondolkodású emberek, akik a válságos
időben, az embertelenség korszakában, szívvel-
lélekkel az i|dözottek mellé állottak, akik emberi
életeket mentettek, akik segédkezet nyújtottak a
bajbajutottaknak, ott, ahol kellett és lehetett. Isten
áldása legyen rajtuk!

Az újpesti szegények háza l910.ben
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Neogrády Lászlo:*

Új.pest egykori híres polgárai emlékét sok
koztéri márványtábla hirdeti. Vannak olyan
emléktáblák is, amelyek a magyar törtónelem nagy
alakjait idézlk, mint pl. Lórántffy Zsuzsanna vagy
Bajcsy Zsilinszky Endre, noha ők nem kötődtek
Ujpesthez.

Az em|€ktábIák kisebb számban több évtizede
készü l tek és kerü l tek e lhe lyezésre,  nagyobb
számban a háború utáni újpesti polgárok emlé-
kezései. Több tábla e|távolításra került, mint pl.
Fényes Elekre, Bán Tibona vagy Titóra emlékező.
Ezek közüI néhányat az épületek lebontása miatt,
másokat politikai döntés a|apján távolítottak el.
Egy emléktáb|át (Fényes Elek) a Helytörténeti
Gy űjteményben őriznek.

A köztereken elhelyezett em|ékjelek számát
meghaladj a az épi|.eteken belül |étező táblák
száma. Eze|<rőI az ÉRrr,sÍTŐ márciusi számában
olvashatnak ös szefoglalót.

I994-ben az Újpesti Városvédő Kör kezde-
ményezésére 15 ú.n. éIetrajzi tábla készült és került
elhelyezésre olyan utcákban, amelyek névadója
híres újpesti személyiség volt. Ezek a tábliák nem
emléktáblák, mégis ebben az osszeátl lításban
szerepeltetem, mert - véleményem szerint -
felhívják a figyelmet azokra az újpesti személyi-
ségekre, akikről mát az idősebbek sem tudják,
milyen fontos szerepet játszottak egykor városunk
történetében.

Aschner Linót tér 1.
ASCHNER LIPÓT

r872-19s2
az Egyesült lzzólámpa és Villamossági Rt. egykori

vezérigazgatója emlékére, akinek 52 éven át'' 
jelentős Szerepe voh Újpest vóros

, felvir'úgoztatásában,
Allítana Tungsram Rt. ]99 ] -ben.

Városháza. Isfuán u. 14.
B AJ C SY-ZS I LI N SZKY EN D RE

a ma7yar szabadság vértanúja emlékének a
Függetten Kisgazda Párt Újpesti Szervezete

1946.

Uipest köztéri emléktáblái
Berda József u. l.

BERDA I1ZSPT
1902-1966

Iózsef Attila-díjas költő volt. 1916-tól hgl,íLlóig
Újpesten élt. Verseinek túlrryomó része Újpestről

és az itt élt emberekről szól,

Bródy Inire u. 1.
BR1DY IMRE

r 89r -t 944
kiváIó magyarfizikus, az Egyesült Izzó

kutatómérnoke, a kripton töltésíí izzólámpa
feltalólója. Emlékét megőrizzük' Egyesült Izzó Rt.

Szt. István tér 2l.
ERKEL GYULA

1841-1909
Zene s z e rz ő, z o n g or amíív é s z, a N e mz eti S zínház
karmestere, a Zeneakadémia tanára' ]891-ben

alapította me8 az Ú1pesti Zeneiskola jo.gelődjét az
UJ P ESTI ZEN EMUVELO EGYESULET ET

Erkel G)'ula u. 43.
ERKEL GYULA

1842-1909
zeneszerző, tanár és karmester, az Újpesti

C o ns erv at ór ium, me g al apít ój a é s el s ő i g az g at ój a
volt.

Jókai u. |/a
Hirdesse e tóbla a mórtírhalált hak

pr. GÁnu JEN1
a kiváló ember és orvos emlékét. aki életét áldozta

az emberisé g felszabadításóért,
Úipest, 1g4g. június havában

Gárdy Jenő u. 53.
cÁ,aoy ntvő

1886-1945
orvos, az első ítjpesti tüdőgondozó intézet

megteremtője volt, Sokat tett afélelmetes betegség
leküzdé s éért, Újp e st e g é szsé g ügy é ért'

* A szerző nyugdíjas pedagógus, az Újpesti Helytört,éneti GyíÍjtemény tétrehozója és volt vezetője
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Geduly Lajos u. 2.
GEDULY LATOS

1862- 193 I
evangélikus lelkész, tb. esperes az újpesti

ev ang é likus gy ül e ke z e t új j ós z e rv e z őj e é s ne gyv e nké t
évig lelkipásztora volt.

l l lek Vince u. 18.
ILLEKVINCE

1837-190s
római katolikus lelkész, Úipest első ptébánosa volt,

M i nt a na gy kö z s é g képv i s e l őt e s tüI e t éne k ta gj a,
jelentős szerepet játszott Újpest fejtődésében.

Yáciűt I02.
KATLINGER MIHALY

1860-1924
emlékére óIlította a Fővárosi Vízmíívek ]00 éves
fennállása alkalmából. Elél.,ülhetetlen érdemeket

szerzett a - főváros . vízellátósa terén a
kítp o s ztósme gy eri rends z er me g ép ít é s év e l

1894-1903

Krír.olyi István u. 46.
GLYIőWÁNgróf

1797-1881
fóti földbit.tokos, Úipest alapítója volt. A telepüIés

alapítósával lehetővé tette, ho7y a birtokára
betelepülő poIg,órok virágzó községet, majd vórost

létesítsenek a megyeri homokon.

Nyár u. 103.
rcenout SttNooR gróf

emlékére, aki meghatórozó szerepet jótszott
a város fejlődésében többek között azzal is,
hogy 1894-ben megépítette ezt a kórhózat.

Az emléktóblót a város alapítósónak
1 5 0. évfordulój án ] 990 -ben óIlíttaxák

Újpest polgárai.

Munkásotthon u. 22.
Hirdesse ez a tóbla
KELEMEN GYULA

1897-1973
emlékét, aki mint a Szociáldemokrata Pórt Újpesti

szervezetének elnöke, az l956.os forradalom
kormány ának ó l l ammini s zt ere

küzdött a haladásért.
M a gy aror szógi S zo ciáIdemokrata P árt

K e l e me n G y ul a Al ap ítv ány
Ú j p e stt V úro sv é dő E gy e süle t

Kemény Gusztáv u. 2.
KEMENY (KOCH) GUSZTAV

1829-1908
jogász, vóci járási főszolgabíró volt. Sokat tett

Ujpestért, ezért ] 887-ben díszpolgárrá
vólasztották.

Erkel Gyula u. 41.
LAHNER GYORGY

179s-1849
honvéd tábornok, 1B49 januórjától a

szabadságharc hadiiparának irányítój a, a
tizenhárom aradi vértanú egyike

Langlet Waldemar u. 1.
LANGLET VALDEMAR

1872-1960
A svéd Vöröskereszt fődelegátusa, aki ] 944-ben

bátor humanizmussal harcolt a fasizmus ellen,
segítette az üldözótteket támogatva a

rászorulókat.
Emlékére áIlította Budapest Főváros Tanácsa

1986.

Csokonai u.4.
Ebben a házban lakott 1879-től ]892-ben

bekövetkezett haláláig a na7y idők legendáS na7y
alakja

LEBSTÜCK uÁrue
aki a szabadságharcban előbb mint a tiroli légió
vadásza, majd mint honvéd huszárhadnagy és

főhadnagy vitézül ktizdött a hazáért. Allította

Újpest vóros közönsége 1935. év március ]5-én.

AÍpád űt 87.
LEBSTUCK MARIA

1830-1892
a szabadságharc Ie gendás huszá,rJőhadnagya
volt, ]872-től haláláig Ujpesten élt, sífia a

Megyeri űti temetőben van.

Lőr ántffy Zsazsanna u. 2.
Hirdesse ez az utca

tÓnÁNrprY ZSUZSANNA

fej edelemas szonynak, I . Rákóczi Gy örgy
h,inesének a hazaszeretet és a Krisztusi hit

példaképének emtékét. Allít,tto' Újpesti Lóránffi
Zsuzsanna EgyesüIet
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Lőwy Izsák u. 1.
riwv tzsÁt<

1793-1847
tímártnester, Úipest község első bírája vott'

Nevé.hez fűződik a Zsidó Hitközség megszervezése.
Érdemeiért már ]B66-ban utcát neveztek eI róla'

Mády Lajos u. 6.
UEOY LAJOS

r848-1918
refo r mátus e s p e re s - I e l ké s z, az új p e s ti gy ül e ke z e t

első lelkipáSztoravolt. Jelentős szerepet játszott az
új p e sti oktatásügy fej le s zté s éb en'

Mildenberger u. 40.
M I LD EN B ERG ER tut Ánr o tv

1786-1844
b udafo ki s z til e t é s íÍ s e rfő z őme s t e r v o l t' 1 8 3 ] -b e n
elsőként épített épüIetet a nai Úipesten. 1833-tól

hegyközségi bíró volt.

Óony,q,npAo
1876-193 I

színész, a Nemzeti Színház örökös tagja volt'
Gyertnek és ifjúkorát Úipeste, töltötte.

Pintór József u. 2.
Htrdesse ez az utca

PINTÉR tozsBrrvnt<
a kivóló embernek emlékét, aki az EgyesüIt

Izzólámpa és Villamossági Rt. egyik alapítója és 41
évig igazgatója volt. Született ]858., meghalt 1928.
Az emléktóblát a gyár alkalmazottai állítottákfel.

Nyár u. l03.
irizze ez a márvónytóbla
Dr. SÁNDzR ISrVÁN

t88t-t962
Kornazl 8azgato, sebész Jőorvos emlékét,

aki 40 éven át gyógyította városunk és környéke
betegeit, példát adva e nemes hivatás Szeretetéből

és igaz emberségből.
A gróf Kórolyi Sándor kórház alapítósának

I 00 . évfordutój ón áltíttaxaták Új p e st pot gárai.

Semsey Aladár park
SEMSEY ALADAR

1872-r9s3
jogász, 1922.tőt Újpest polgárntestere volt.
Jelentős Szerepet jótszott Ujpest megyei jogti

v áro s sá szerv ezé s éb en,

Deák Ferenc u. 25.
Ebben a hózban szüIetett ] 894 ' január ]7.én

SZőNYI ISTVAN
a XX, szózad magyar festőmíívészetének büszke-
sége. Ujpest míívészetszerető közönsége nevében

emlékül állította a Hazafias Népfroit 196],

Ugró Gyula u. 2.
UGRO GYULA

1865-r949
jogász, Úipest első polgármestere volt. Jelentős

szerepet játszott a telepüIés fejlesztésében, a
kor sz eríí közi gaz gatáS me gszen ez é s éb e n.

Venetianer u. 26.
VENETIANER LAJOS

1867-1922
zsidó főrabbi és irodalomtanár volt. Nevéhez

fiíződik az újpesti hitközség vallítsi és kulturáIis
életének fe llendíté s e.

UTE Stadion. Meg}'eri út 13.

. MegdicsőüIt Hőseinknek.
Az Ujpesti Torna Egyesület 19 1 4- 1 9 ] B.

BAUER BÉLA, BRAUN NAND2R,
nÁttrvr )SZKAR, B)DNAR LAJ)S,

BESENCZI MIHALY, BUDAI SANNON,
DEUCHT JEN1, DONN GYORGY,

EMMERLIN T1ZSET;, FOGL REZS1,
DR' GER1 ISTVAN, G)DA GÉZA,

cÓuoru pÁt, LÉulI ELEMÉR, tinr ZzLTÁN,
MARM)RSTEIN SIMoN,NÁssEft ELEM ÉR,

NEUMANN ALFRÉD, PERL JENő,
PORZSOLT IMRE, ROSMANN ANTAL,

SC HW EIGER VI LM O S, SZTATOCSNY EM I L,
SZABÓ lnpln, SZID)N vILMoS,

VERMES IMRE, WE,NGER FERENC ,
LADÁNYI DEZS1

Víztoron.v. Árpád út
]944 decemberében az újpesti partizánok egy
Csoportja rajtaütött a toron} nyilas őrségén és

e lt áv olít o tt a a na 8y me nny i s é g ű ro bbanó any a g ot,
me gakadály ozva a v íZtorony elpusztítását

it
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József Attila u. 94.
Ebből az épüIetbőI szetnezte akcióit ]944
decemberétől 1945 ' január l).ig az újpesti

partizónCSoport.
A felszabadulás 40. éufordulója alkalmából

átlítoxa az MSZMP IV. kerületi bizottsága és az
e gykori űj p e s ti p artizánok'

A régi újpesti vasúti hidat ]944. december 27-én a
fasiszta rombolás pusztította el' A hidat a magyar

nép alkotókészsége építette újjá 1952-1955
években.

Az űjjáépítés hősi munkója során életüket
vesztették

MUDRANINECZ lakatos
KERN M ÜLLER I STV ÁN s e g é dmunkás

CSINTALAN EMIL lakatos
TUKA GyULA colöpverő

Városháza. Trombita téri oldal
Eze1t a helyen kiáhottók ki 1956. október 24-én az

Ujpesti F orradalmi Bizottság me galakulását,
Az ]956.os népfelkelés és és az azt követő

me gtorlások minden újpesti áldozatának emlékére
áItították közadakozásbóil UjPe st potgórai.

l  989. október 23 ,

Viárosháza. István u. 14.
Az ]956-cls Újpesti Forradalmi Bizottság kivégzett

és mártírhalált halt hősei
risa pÁr, GÁaon tesztÓ, CSEHI r<ÁRoLy,
Dr. RAJKI MART)N, cÉuns JÓzst,p, S. NAGY

SNU N O N, KO SZTERN A GYU LA
és a harcokban elesettek emlékére állíttatta az

5 6- os S zöv etsé g, valamint
a Magyar FÍiggetlenségi Pórt
Ujpesten, 1990, március ]5-én

Tanoda tér 1.
Az 56-os hősöknek, akik nekiink az önzetlen
hazaszeretetet, a rettenthetetlen bátorság és

felejthetetlen nemzeti e gysé g példáját hagyták
öröküI. 1992' október 23.

Ujpesri 5l-os Enl ékbizottság

56-os emlékpark
Ezt az emlékhelyet az 1956' október 23-i

forradalom 40' éufordulója tiszteletére és
e s zmei s é g éne k me g őrzé s ére alakította ki

Ujpest onkot.mányzata

Az I. vilóghóborűban
elesett Beszlaűrt
alkalmazottak
e mléktáblij a az új p e sti
remízfőépiiletén
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UJ PEST TANUGYI H ELYZETE
1930-ban

Az ]929-ben megyei jogú vórossá alakult Ujpest
oktatásügye, annak intézményei és a nevelésben-
oktatásban résztvevő pedagó gusok tudása nxa7as
színvonalúvolt. Aváros hlairuk szómn 67300 lélekvolt,
a kÍilönböző szitltíí ohatósi itltézmények nnulóinak szama
]2,6e Íő. Elemi isl<olába 6323, polgái iskolóba ].632,
szakis|<olába ] 'B]4, ginuúziuntba 981 gyermek járt' A 18
vátosi és az egy állami óvodába összesen I.9I4 gyernek
kapott gondozást, nevelést' Az alábbinkban az ]93]-ben
kiadon Vámegyék orsmgos Címtára (Budapest, 1931,)
adatai alapján kozöljük az űjpesti iskolák és óvodák címét
és az ohatók nevj e gyzéMt.

Közép. és szgkislalák

M. kir. Könyves Kálmán Raálgimnázium, Ferenc
József tér, Telefon: 951.87. Igazgatő: dr. Zbolen Endre.
Tanárok: Bogyay Attila, Farkas István, Farkas Pál, dr.
Fischer Izidor' Hauser lgnác, Hébelt Sándor' dr. Herczeg
Árpao, JólészBé14 JurkovichViktor, Kincses István, Kiss
Jenő, lrngyelKároly' Piroska Dezső, dr' Rácz Elemér, dr.
Szabó Mihály' clr. Szarka Gyula, l.anyik János, Srepesy
István, Buday Károly' Szetei Endre.

M. kir. Ál|. Kanizsay Dorottya Leánylíceum'
Ferenc József tér 6..felefon: 951.08. Igazgató: dr,
l"ersch Jenő. Tbnánrk Bafialits Mária dr., Busákné Rácz
Mária dr., Buchmann Károly, Darás Gábor, Éber
Emanuella, dr. Gosztonyi Gizella, Heinischné Garay
Ilona Hilf Anrra Kálmán Pin:ska, Lányik János, Lányik
Jánosné Mortensen Gabriella, Máyer lrén, Membrez
Cecília, Murányi Piroska, Porcsalmy ZoLtán, Vikár
Bzsébet

Fa. és Fémipari Szakiskola, Horthy M. Ílt 26.
Igazgatő: Blockner Gyula. Tanárok: Biró András,
Laurencsik Béla, Gyenes Lajos, Szabó Béla' Király
Endrc, Gárdonyi Jenő, Ráduly János. Főmíivezetík: Abai
Ferenc' vitéz Bede Niándor, Klembal]a Ferenc, Laudon
Béla. Művezetők: Nagy Lajos, Kertész Sárrdor, Pál
Ferenc, Branauer István.

Rllami Női Kereskedelmi Szaktanfolyam, Szent
István tér 19. Telefon: 950.11. |gazgatő: Deák Gyula.
Tanárok: Heckl Stefánia, Juhász Ida, Krausz Gizellra,
Mmczinkóné Mikó Steflánia' Piroska Dezső' Rácz lrnre'
Rippárnó Major Anna, Witichné Knaue Karo]in.
Felügyelő: Deákné Somló Gabriella.

A|lami Nőipar Iskola, Szent István tér L9.Igazgató:
Deák Gyula. Tlarriárok God.ányi lrma, Hebeltrré Gndeft
Mmg't, Moesz Etel, Váradiné Wagner Jarrka . M(tvezet6k:
Bauer Anna, Falbrecht Mária, Karl Zsófia, Neproszell
Margrt.

I. sámú Allarni Po|gárí l,eanfiskola' Ujpest Szent
István tér 19. Telefon: 950.11. Igazgatő: Deak Gyula
polg. isk. felügyelő, okl. közgazdász. Tanárok: Antal
Sándor, Arányi B|anka, Arányi olg4 Bencsikné Csaby
Erzsébet, Csorbáné Scherer Alice, dr. Denrjénné 7n|tÁÍn
Jtrlia Duzs Róza, Farkasdyné Szárrtó llona dr. Fodomé
Fenczik Vira, Gergely János' Godányi lrma, Hebe|mé
Gindert Mu'gt' Heckl Stefánia, Juhász Ida, Kormossné
Merle Mária, Krausz GizeIIa, Marczinkóné Mikó
Stefánia, Moesz Etel, dr. Molnárné Doucha Bozsena,
Sigmond olga Solrárcz Valérja Stecker Maria, Széke|;mé
Ungár llona, Szigetiné Urbrán Valéria, dr. Sztankóczyné
Gáltry Mária, Telekné Csemez Jolán, Ürögdyné Iván
Julianna, Vatter Margit, Váradiné Wagner Janka,
YnczÉné Szirma Enun4 dr. Vladámé Szalkay Izabella,
Wüichné Ifu aute Karolin, Vall Fercnc, Valter I.,ajos.

II. szímú Rttumi PolgárÍ t,eányiskolao Venetianer
u.Z2.Igazgató: Rákosy Zn|tafl. Tirrrárok dr. CzÉtényné
Tábory Erzsébet' dr. Dvorzsákné Trágner Antónia, Fross
GizeLLa, Haásznő Gergelyffy [ca, Iászfy Blanka,
Miskolczy Manci, Porcsalmyné Angyal llon4 Rádu|yné
I;ányi Vilma, Simon Etnilia, Schütz Irma Troján Malvin,
U jhazyné) Szlavik Máta.

I. sámú Áilami Po|gári Fiúiskola, Ferenc József
tér 6.Igazgatő: Jenkovszky Sándor. Taniárok: Sováry
Béla, Benedek Aladrár' Clementis Zsigmond, Császár
Bertalan, Dalibor EAe, víÍéz Elek Józsel Győrffu István,
Hiros Ferenc, Hortobágyi János, I]orváth István, I,onfu}t
Gyula, Papp József, Sebestyén Arpád, Serafin Aurél,
Sugár József, Vollmann I ajos' Zayzon Aclé|, Miskolczy
Mária, Feldhoffer János, Boldóvár Bertalan, Mezei
Józsel NádorDezső.

tr. sámú Áüami Po|gári Fiúisko|a, Yenetianer u.
2l.Igazgatő: Feltóthy Lász|ő. Tanárok: dr. Eignerné
Török Ilona Adamkovics Mári4 Adamovits Rezső' Cser
Miksa, Magasházy Jenő, dr. Mészírosné l,amoss Piroska,
MolnárJános, Mosonyi Béla, Nag1,rré Benisz Katalin, dr.
Örsi Attila, Patyi Iswán, Pajor Aranka, Wéber Albin,
Jeszenszky Gyula-
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Elemiislrolák

Attila utcai ElemÍ Fiúiskola' Attilau.8.10. Tgazgató:
Kaiser I. Ferenc. Tanítók: Majoros Józsefnó, Szabó
Katica, Tóth Izabella, Gombos Sándor, Juszt Sándor,
Kádár Antal, Biró Imre, Vidor Á,ron' ErtlLajos.

Attila utcai Elemi Leányiskola, Attila u. 10.
Igazgatő: Karabélyos Andor. Thnítók Barta olg4 Józsa
Gabriella, Kissné Gosztonyi Ilona, Götz olga' Lukács
Róza, Schwarcz Margit, Jona Magda, ozv. Heller
Ferencné Lőwy Szidónia, Stegena Andomé Stenker
Ilona, Székelyné Kozma Anna.

Erzsébet utcai Al|ami Elemi Fiúiskola, Erzsébet
utca 69. Igazgató: Mittmacht József. Tanítók: Bott
Ferenc, Czlbomé, Gébl Kafálin, dr. Mihrályné Botár Arrrra
Sebestyén Kálmán, Sornlóné Mikós Mőna, Szebeniné
Grirrrrer Emma, Szatná,ry István.

Ferenc József téri AllamÍ E|emi Fiúiskola lgazgató:
Sebestyén Mihály. Tiutítók Szabo I fu7fő, Molnrár József'
Alíbldi Vktor, Paczaklzalcr"|']L Harasné Gottlieb Ar'r'4
Szalkai Fercncné, orosz Ma'gt' Demecs Kámán, Fabinyi
Ida' TorokMihály.

Ferenc József téri Elemi Leányiskola. Igazgatő:
Székely Samu. Tanítónők Benczédy Jolfu' Bercsény

Az Erzsébet utcai (I89l) elemi iskola épiilete l9l0.ben

Béla utcai Elemi Iskola, Béla utca l8.Igazgatő:
orosz István. Tanítók: Talapkovics Alexa, Baumann
G},rrla, (w. Zubticzky Gyuláné, Perutka Emi]né, Dobai
Aranka, Racló Andor, Török F-rnőné, Sobányi Erzsébet'
HessPaula, TaJkakma.

Erzsébet utcai Elemi I'etínyiskola' Erzsébet u. 69.
Igazgató: Rossmann Ferenc. Tanítók: özv. Péterfy
Ferencné, dr. Juhász Józsefhé, Karabélyos Andomé, Hirrrs
Ferencné, Szebeni Emília, Antal Margit" vitez Tófalusy
Sándomé, osvald Gize|la. Z. Kiss Emma. ZseMk Etel.

Jolán, Terk Gizella, Füleky Lajosné, Kádas Aranka,
Mufiryránszky kén, Nagy Irma, oszváth Margit, Spildo
Mária, dr. Rupprecht JózsefrÉ, Klinko Lászlóné.

Lőrinc utcai ElemÍ Fiúiskola' Lőrinc u.42.
Igazgatő vitéz Csorba odcin. Tanítók: Patakfalvy
Domokos, özv. Jőzsa Demetemé' Gargalovits Sándor'
Golka Róza, Vlacsil Károly, Perontka Emil, Demecsné
Bott Vicencia Nemesszeghy Olga, Nemesszeghy Margit,
dr. Hencz J őzsef, Sctrlechta Károly.
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Lőrinc utcai E|emi Leányiskola, Lőrinc utca 40. Márkusné Kot,ányi Erzsi zeneÍskolája' Arpád út
Igazgatő: Károlyi Károly. ,Thnítónők Zachumenszky 122.
lstvánné, Gönczy Pálné, Wertz Anna, dr. Keletiné Wolf Antal zeneisko|ájq Árpád úts3.
Kecskés Aluzia" Vermes Bé|áné,RákócZi ZnlúÍÍÉ,Fiácz Endrei Íiúneve|őiskola és internátus, Viola utca 8.
Imréné, Javorszky Valéria Juhász Lujza,Varryek Tekla rk. Tulajdonos: özv. Endrei Sománé.
hitoktató, Nádor Dezső in,Mezet József ág. ev' hitokÍ., Ekő Újpesti GyorsírG és GépÍróiskola, Derák utca
Tóth József ref. hitokt., dr. Székelyné Kozrna Arrrra. 11.IgazgaÍők: Hérvay nővérek

Toldi utcai Elemi Fiúiskola, Toldi u. 3.Igazgatő:
HarmatFerenc. Tlmítók Sido Stefánia, Feltóthy lÁs7f,óÍÉ, Ővoúík
Vázsonyi Józsefné, Snumberger oszkár' Varga LászIő,
Viízsonyi József, Bácsay Lajos, Zsáry Dániel, Sugár ÁilamióvodaYez.óvőnő:AngyalKata1in.
Armin, Kecskés Béla. L Béla utca 22. sz. óvoda. Yez. ővőnő... 

Toldi utcai Áilami Elemi Leányisko|a.Igazgatő: KovácsFerencné.
stiEPál'Timítók TiakácsEmilné,PapEtelk4Kesselbauer tr. Yenetianer u. |.7. sz. óvoda Vez. óvónő: dr.

.. olga, Imre Lajosné, Szlávy Gézáné, Boross Jenőné, ReinerMiklósné.
Tapfer Mihályné, Páll Sándomé, Simay Matild, ströbl m. Venetianer u. 17. sz óvoda. Yez. ővónő..
TeréZ. Gyüszükarola.

Nyilvános magánisko|a.Igazgatő: Czibor János. Iv. Deák utca 37. sz. óvoda. Yez. ővőnő:
Prudovics Gyulráné igazgatőnő. Tanerők: Krecsmernó CzioszAmália.
Kovácsolg4KőhalminéPloszAdrien,HubertAdrien. v. Kassai utca 43. sz. óvoda. Yez, ővőnő:

Viola utcai E|emi Fiúiskola |gazgaa: Galla Endre. KobaiWmasegédóvónő:ThssyBev'I<lfua.
Tianítók: Bott Ferencné, Garancsy Péter, Kabók Ilona, YI. Bocskai u. 39. sz. óvoda. Yez, ővőtlő:
Kiszling József, özv. Locsava Sándorné, ozv. SzokolaiRóza.
oesterreicher Adolfné, Prudovits odtin, Szigeti VII. BocskaÍ u. 39. sz. óvoda. Yez. ővőnő:
Ra)rmund, Tapfer Mihály' Tolner llona, Vajda Mihály. Blazsincsics Irma.

Viola utcai E|emi l,aínyiskola' Viola u.  .Igazgatő: YIIL Bocskai u. 22. sz. óvoda. Yez, ővőnő:
Czibor János. Tanítónők: dr' Bencze Józsefrré, Kővári Septey AJadánÉ,segédóvónő: l.asky llona.
Hermanné, Za|ka Ilona, Jurkovics Viktorné, Peöcz DL Ferenc Jőzxf tér 9. sz. óvoda Yez.ővőnő:
Juliska özv. Révósz Ylnczéné, Sát'Iíen, Zalka Smolt4 IftályJanka, segédóvónő: NagyE|zsébet
Angyal Mrária Istványi Eugenia. x. Vörösmarty u. 8. sz. óvoda. Yez. ővőnő

Dr. Venetiáner Lajos lzr. Elemi Népiskola. Tel.: CsorbaLászlóné.
Újpot 12.0.Igazgatő: dr. Friedrnarrrr Dénes. Thnítók özv. )ű. Mátyás Tér 8. sz. óvoda. Yez. ővőnő:
dr. Antal Elekné, Hom Mór, Iówi Sára Schwarü Ilon4 KounaGyrÍáné, segédóvónő: Ert|nérunxrínyintel
Vas llona" Wiener Jolárr. xtr. József utca 86. sz. óvoda. Yez. ővőnő:

BauerElla-
xm. Kolozsvári u. 53. sz. óvoda. Yez. ővónő:Zeneislrnlők

. AngyalRóza.
Ujpesti Zenemíive|ő Bryesület (Conservatorium), xrV. Baross utca 2|.. sz. óvoda. Yez. ővónő:

Szent István tór 18. Friedrich TeÉz, segédóvónő: Reiner Margir
Z,et.rcigazgatő: SziklaAdolf. xv. Kollár.telepi óvoda. Yez. ővőnő: Tóth
Tanárok és tanárnők: Kósa Sándor, özv. Bondi Róza.

Viktorné, Boldogh Lajosné, Noiretné Kósa Gizella, xYI. Kmsuth u.32.sz.óvoda Vez. óvónő: Fejér
Berger Matild, Rónai Zso\tné, C. Altenbach Matild, LÁszlőné.
Stölczrrer MiháIyné, Melles Béla, Sauerwald Géza, ifj. XYII. Nyár u. 52. sz. óvoda. Yez. ővőnő:
Brodszky Ferenc, Hoppe István, Schneck Ferenc, Solárc GosztonyiDezsőné.
Valéria. xutr. Kultúrház. Yez.ővőnő:orbánllona

Csala János áll. eng. magánzeneiskolájq Dobó utca
v.

Dr. Hi|scherné Da|noki Piroska zeneÍskolája' Deák
uka77.
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Az Uipesti Helytörténeti Ertes|tő
1996. évben megieIent számainak

tartalomj egyzéke
Dokumentumok

- Szabad Újpest c. újság 1946. február 9-i száma
- A Duna-meder metszeti tórképe 1837.
- Újpest katonai térképe 1840.
. 
lgy újpesti polgár végrendelete 1878.

- Ujpest község rendezett tanácsú várossá átaLakítására vonatkozó tervezet 1906.
- Ujpest város tisztikara |942.
- Dokumentumok az 1956-os forradalom újpesti eseményeiről
- Gr. Kiárolyi István adománylevele 1843.

Tanulmányok

Kubinyi András: Adatok Újpest 1848 előtti történetéhez
Dr. Sallai János : Újpest, Káposztásmegyer a térképórténetben
Dr. Szerényi Antalné: Újpest tiírsadalomrajza 1850 és 1865 között
Szendi Lajosné: Újpest temetői 1840-1995.
Bolla János: Az eIső ezer év
Szebeni olivér-Marosi Nagy Lajos: Abazai bapdseák másfél százada
Sós Endre: Zsidók a magyar városokban. Úipest.
Buda Attila: Néhány lap Újpest könyvtártörténetébőI
Jeney Krároly: 100 éves a magyar fényfonásipar fellegvára,

az EgyesültIzzőIámpa és Villamossági Rt.
Buda Attila: Birtok és birtokos Magyarországona XIX. szánadelején

Híres újpestiek

- Újpesti Wolfner Lajos
- Negyedi Szabó Béla
- Csepreghy Pál
- Kriszt Lajos
- Kelemen Gyula
- Aschner Lipót
- Halassy olivér
- Papir Sándor

Egyéb közlemények

Laczka Edit:
( - )
( - )

Helyi értékvédelem egy rendelettervezet tükrében
A honfoglalás emlékei, térképmelléklettel
Harminc éve halt mee Berda József

1' szám
1. szám
1. szám
3. szám
4. szám
4. szám
5. szám
6. szám

I. szám
I. szám
2. szám
2. szám
3. szám
3. szám
3. szám
4. szám

5. szám
6. szám

I. szám
2. szám
3. szám
4, szám
5. szám
5, szám
6. szám
6. szám

2. szám
4. szá,m
4. szám
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Hirmann LászIő: Fejezetek az újpesti felnőtt oktatás törtónetéből
Trojkó lldikó: A Bródy Imre Gimnázium épületének rövid tcirténete
Dr. Sallai János: Emlékek Káposztásmegyer faluról a korabeli dokumentumokban
SzentpáliGábor: Egypolgármester-találkozóemlékei
Dr. Szerényi Antalné: Egy isrneretlen Kassák vers ÍLz ,,Újpesti Napló''-ban

Fotók

5. szám
5. szám
6, szám
6. szám
6. szám

- Az újpesti zsinagóga épülete 1928 1, szám
- Rákospalota-Újpest vasútállomáS épülete 1920 2. szám
- Újpest elöljárói 1862-ben 2. szá+m
- Az újpesti baptista kápolna épülete 1914 3, szám
- Szentes József és családja 1878-ban 3. szátm
- Rottmayer János 3. szám
- Lőwy Izsák 3, szám
- Kapudísz a Baross a. ]2. sz. épületben 4. szárn
- A Városházaképe 1931-ben 4. szám
- Csoportkép Berda Józseffel 1948 4, szám
- AÍpád és István út sarok 1935-ben 4, szám
- Az Attila utcai iskola képe 1910-ben 5, szám
- Romos épület. Újpest, Mártírok űtja,1956 5. szám
- A Tungsram strand építése 1937-1938 5, szám
- Ú1 tcizteri szobor a Megyeri úti temetőben 6, szám
- Az újpesti Népszínhán épij'lete 1916-ban 6. szám

Afotókat Krizsán Sándor, Bleicher Imre és Wagner Anila készítette, illetye archív felvételek

ojpesti Hetytörténét|

ÉrteeÍtő

A kegyelet emlékműve
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Az (/jpesti ,I/ároSVédő T_syesÜlet hírei

} November 7-én egyesülettink építész tagjai
közüI t izenöten látogatást tettek a Parlament
épületében. Lukács József űr az Otszágháza
f ő építésze kal auz o l á s áb an kétór ás é.píté sz- séta
keretében ismerkedtek meg az épiJ'let különleges
részleteivel. A következő napon november 8-án
egyesületünk 65 tagja a délelőtti órákban tekintette
me9 az épületet.

}  November 23-án kerü l t  Sor  az újpest i
egyházak kórusainak második talá|kozőjára a
baptista templomban. Ez alkalommal a vendéglátő
baptista gyülekezet kórusán kívül részt vettek a
taLákozőn a belsővárosi református gyülekezet, a
Szt. József plébánia, a Clarisseum és a kertvárosi
plébánia kórusai. A találkoző fővédnöke dr.
Kapolyi Lász|ő úr egyesületünk elnöke volt. A
nagy sikerű hangversenyt követően a kórusok
tagjai, vezetől, a lelkipásztorok és egyesületünk
vezető i  barát i  ö sszej övete len vettek részt  a
Polgárcentrumban, ahol  a fővédnök i  dí jak
k iosztását  kovetően Somos Zsuzsa újpest i
grafikusművész különdíjának - saját alkotása -
átadá, ,sára kerü l t  sof  a C lar isseum énekese i
ö r ömére.  Az Aschner L ipót  A lapítvány
valamennyi  résztvevőnek egy példányban
ajándékozott az Újpesti egyházak és felekezetek
története c. kiadványból. A következő kórus-
ta|ákozőra 1998.ban kerül sor.

Magyarors zági Gy ermekbarátok Újpesti Csoport-
jának Baráti Köre. A gyermekbatát mozgalomnak
Újpesten nagy hagyományai  vannak,  a két
világháború között jelentós munkát vé,geztek,
e lsősorban a munkásgyermekek k öz ö t t .  A
szervezők fe lhívást  tet tek kozzé a munka
megindításáról, kérve az újpesti civil szervezetek
csatlakozását.

F December 7-én tartotta egyesületünk ez évi
zárőösszei övetelét a Polgárcentrum színház-
termében. Zsúfolásig megtelt a terem egyesületünk

tagjaival és vendégeivel. Az est keretében Petrován
Mária orgonaművész, az lfjft Zenebarátok
Központi Kórusa és Nyári István e|őadőművész
közreműködésével versek, ofgona- és kórusművek
magas színvonalű eIőadására kerü l t  sor .  A
nagysikerű előadást kcivetően dr. Kapolyi LászIó
elnök űr baráti fogadás keretében kívánt boldog
ünnepeket a t észtv ev őknek'

> Amint azt tag1aink is tapaszta|ták az utóbbi

hetekben,  lebontották a Városházát  ovező
korlátokat' mert a meglazult és így életveszélyessó
váló vakolatrészeket eltávolították. Berényi András
úr Újpest főépítésze közlése szerint megkezdődik a
külső fal vakolatának szükség szerinti pótlása.
Sajnos, a tewezett ablakcserékre most nem kerül
so1 mert annak anyagi fedezete hiányzik. Érdekes,
és számunkra fontos terv, hogy az épú|et két tomya
közötti valamikori vakolat-óra helyére egy igazi
kerül, az eredeti, 1898.ban készült tervek szerint'
Remóljük, hogy 1997. augusztusára, amikor a
város i  rang e lnyerésének 90.  évforduló jára
emlékezünk, legalább az épi|et külseje megújul, és
régi  fényében ér i  meg építésének 100.
évfordulóját, 2000-t!

> Szép újévi ajándékkal kedveskedett az
Újpest i  K öz össégi  Te levíz ió  a lkotó  gárdája
mindazoknak, akiknek Újpest nem csak lakóhely,
hanem igazi otthon is. Egy 50 perces doku-
mentumfi lm segítségéve1 rácsodálkozhattunk
azokra az értékekre melyek mellett néha úgy
megyünk e|, hogy észre sem vesszük szépségüket.
Va lamennyi  újpest i  nevében csak gratu lá ln i
tudunk a filmhez ' a szép felvételekhez és az
alapos munkához. A régi városvédők talán nem
lepődtek meg az UKTV tartalmas alkotását |átva,
hiszen ez a gárda évek óta hííséges segítője az
aktív városvédelemnek, gondoljunk csak az ,,É,
városom'o című soroz atra, Az ,,Újpest építészeti
öröksége'' című dokumentumfilmet január 6-án
vetítettók és csak remélni lehet, hogy többször
megismétl ik .  K ösz önet  aZ a lkotóknak és
mindazoknak akik sesítették a film elkészítését!
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Az Ujpesti Városvédő Egyesti|et
1 997. évre tervezett programiaibó|

Ianuát:
- Iványi János tagtársunk előadása Újpest

századfordulós építkezéseiről.
Február:
- Látogatás a Városházán és a belső-városi

református templomban.
- Az újpesti városvédők ta|álkozőja.
Március:
- Látogatás a Clarisseum plébániatemplomban.
- Láto gatás az operuházban.
Április:
- Láto gatás a belvárosi plóbánia kincs tárában.
- ,,Hol sírjaink domborulnak...'' Látogatás a

Kerepesi riti Nemzeti Pantheonban.
Május:
- A Nemzeti Galéria megtekintése.
Június:
- Kiriíndulás Kalocsára

Augusztus:
- Újpestiek taláikozőja.
Szeptember:
- Az evangélikus és a baptista templomok

megtekintése.
- Ujpest ipari műemlékei: a Vágóhíd
októbgr:
- Egyesületi megemlékezés október 23-á,rő1.
November:
- 200 éve született gróf Károlyi István.
December:
- Év zár ó műsoros délután

A pontosítot t  és véglegesítet t  programot
tagjaink megkapják.
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I20 éve jelent meg az első tÍjpesti újság, az ,,ÚJPEsrt ÉnrtsÍrő,,,
KOLGYÁ'RI C. TITUSZ volt. A szerkesztőség a József utca 3j. sz.,
hózban míÍködött.

A kiadó és a felelős szerkesztő
a kiadóhivatal a Váci út 7. sz.
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I{e arrE örE. értet í h.í reJ<...
o* uj kurátor alapítványunk irányítói kozott.

NEOGRÁDY LÁSZI'ő fu visszavonulása miatt
megüresedett alapítványunk kuratóriumában egy hely.
Az űj kurátor I9g7. január 1-jétil or. rinos
ANDRÁS úr, a Legfelsőbb Bíróság tanácsvezető
bírájalett. Dr. rŐnÖs úr újpesti család tagja, mindig
itt élt és eddig is aktív támogatója volt a helytörténeti
munkának. olvasóink nevében is szeretettel
koszöntjük, kívánunk eredményes munkát és jó
egészséget!

lg Dr. HORVATH LAsZLo úr a közismert
újpesti állatorvos a Helytörténeti Gyűjteménynek
ajándékozott egy, a szülei áItaIkészített és gondosan
megőrzott fotóalbumot HALASSY OLIVÉR 1946.
évi temetóséről. E,z az album olyan felvételeket
tartalmaz, amelyek eddig ismeretlenek voltak, a
mellékelt korabeli újságkivágások pedig Halassy
ha|á|áva| kapcso1atos fontos
információkat szolgáltatnak. A
kutatók és a Gyűjtemény látogatói
nevében köszönjük a felajánlást!

ls Karácsony előtt kaptuk a hírt:

meghalt pr. r'Ülop sÁNuonNÉ
sz. PERÉNYI MARGIT. Az idős
hölgy - aki ny. tanítónő volt -

csak 25 esztendeje élt Újpesten, de
lelkes trámogatója volt a helytörténeti
munkának, a kutatásnak. Külonösen
sokat segített kritikáival, amit az
Értesítő egy-egy számánal kapcso-
latban küldött. Neki köszönhetjük,
hogy eredeti Kossuth-dedikációval
került a Gyűjteménybe a nagy
magyar Emlékeim c. könyve, amit
NEMESKÉRI KISS MIKLóSNAK

ajánlott 1882. május 15-én Turinból. Ugyancsak
ajándék az elhunyt Margit asszonytól PORGE
GERGFLY Ujpest  c .  1913-ban festet t  képe is '
Emlékét az újpesti lokálpatrióták szeretettel
megőrzik!

us Megjelent a karácsonyi könyvvásárban ,,A
másik Budapest. Kópeskönyv az e1ő(d)városokró1'' c.
kiadvány. A színvonalas kiállítású kön1vben több -

eredeti - újpesti képeslap fotója található.
ls Megjelent a CHINOIN Rt. kópes története. A

vál lalat d<jntése alapján az I910-1995 között i
időszakot dolgozta fel igényes formában és
tartalommal a négy szerzőbőI álló munkacsoport. A
kiadvány kitíinő szolgálatot tesz az újpesti
ipartörténettel foglalkozóknak és az érdeL{ődőknek. A
könyvet a Helytörténet\ Gy(tjtemény |átogatői a
hely s zÍnen tanulmányo zhatják.

Az újpesti Járósbíróság épiilete 1908.ban. (Tervezte: Jablonszky
F erenc, épült 1908.ban.)

Az alapítvány támogatói:
ASCHNER LIPóT ALAPÍTV,ÁNY, ÉPoRG RT.,

FILE SELSZ KFT.. HANZLIK PÁL.
HoLLósI GYORGY, PYLON 2000 KFT.,

IV.{NYINÉ KoNRÁD GIZELLA,
IvÁNYI JÁnos, DR. KAPoLYIL^IZLu,

KÜZMA s,{NnonNÉ, ÚJpnsu xozossÉcr rv,
Úlptsr onxonunNYZATA, RICoPY KFT.,
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