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Dr. Szerényi Antalné!

Egy modern gondolkodású
Íőur a XlX. században:

gróf Károlyi lstván
Ünnepi megemlékezésünk célja, felidézni grőf

Károlyi Istvánt, a szabadságharcot támogató lelkes
hazaftt, a templomépitó, mélyen vallásós főurat, a
nagy műveltségii, tudományokért íidozni is tudó
ferfiút, akinek kastélya az ország egyik |eggazda-
gabb könyvt áráv a| büszkél kedhetett.

Károlyi István érdeklődéssel figyelte korának
magyarors zági és európai gazdasági viszonyait.
Nemcsak ismerte és elfogadta, hanem ezek szelle-
mében cselekedett is. Az Eotvösök' Széchenyiek'
Wesselényiek nemzedékéhez tartozott. Sokat
utazott kü|földön' itt szerzett tapasztalataí és a
Széchenyi által elindított reformtörekvések haladó
gondolkodása nyilvánult meg élete legjelentősebb
t.ettében: Ú.ipest alapításában. A Károlyi család
hatalmas birtokkal rendelkezett, ezekjövedelme'
tette lehetővé a ktilönböző nemes célokra juttatott

adományokat. A birtok déi,i részének jelentős

területe, szőlővel gyéren beültetett gazdasági
terület volt néhány épülettel. Az egyiknek ery fal-
része ma is |áthatő a Baross'utcai Berzeviczy
Gergely kozgazdas átgi szakközép i s kol áb an.

Erre, a hasznot alig hajtó területre már az 1820.
as évek végétő|, a 30.as évek elejétől kezdve lete-
lepedett néhány szőiőtermelő család' a fildesúr en-
gedélyével hínakat építettek, sőt, főúri támogatás-
sal templomot is' Mivel a letelepedők száma eryre
nőtt sztikségessé vált' hogy a telepesek és az uraság
kozott a ftiggőségi viszonyt jog szabályozza. igy
született \:eg az alapítási levél; 1840. április 5-e'
Újpest születésnapja, az oklevél a|áirásának
dátuma.

Ez a fontos irat négy fejezetből áll; az e\ső a
1 akosoknak . az ur asá.gtól bi ztosított j ogait tarta| -

mazza, a második a letelepülők kötelezettségeit
.fogÍalja össze' a harmadik aközigazgatásra vonat-
kozó szabályokat foglalja rendszerbe, a negyedik
pedig a peres eljárások jog szabá|yozásítvalfoglal-
kozik

MÉ' az e|ső, felületes olvasás alapján szembe-
tűnik az oklevél háladó, modern szelleme. A tuze-
tesebb, e|emző vizsgá|at ezt mégjobban igazo|ja.
Az oklevél a reformkorban sztiletett, abban az
időben, amelynek zász|ajára Kolcsey a,haza és
haladás jelszavait írta. A kettő elválaszthatatlan
egymástól! Mit jelent a haladás? Nyilvánvalóan
jelenti azoknak a korlátoknalg keretekn ek szétzőzá-
sát, amelyek ennek a haladásnak útjában álltak.
Jelenti a becsületes, tisztességes munka szabadsá-
gának biztosítását.

Az újonnan megtelepedtek már nem szőlőmű-
veléssel foglalkoztak' hanem valamiféle ipart vagy
kereskedelmet folytattak és éppen a fennálló ipar-
törvények miatt keriiltek másutt hátrányos he|yzet-
be. Az ipar fejlődését ugyanis nagymértékben kor.
|áttozta a céhrendszer. Ez'aa jelentette, hory ipart
csak a céhtagok iizhettek' a céhbe való bejutás pedig
a XIX' században a sokféle kikotés' korlátozó
feltétel rniatt csaknem lehetetlen volt. A forradalrni
kormány l848-ban ugyan bizonyos korlátok közé
szorította a céhek működését, de véglegesen csak
|872.ben szűnt meg a céhrendszér'

Károlyi István alapítólevele pedig már 1840-ben
azI. fejezet 3. pontjában kimondja' hogy,,minden
megtelepedő bázzaI bíró lakosok mindenféle
gyárakat szabadon állíthatnak és akárminémű kézi
mesterséget vagy kereskedést'.. szabadon folytat-
hatnak.' ' A,,Hass' alkoss, gyarapíts l S ahaza

l,/ 57gruő középískolaí tanór, Újpest helytlirténetének kutatója. Az elmúlt évtizedekben több cíkke, tanulmónya jelent meg e

témakiirben.
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fényre derül'' szelleme ez, az ipar, a kereskedelem

szab adságítn ak b i ztos í tás a.
EZt az e|őirást teszi teljessé a II. fejezet 8. be-

kezdése: ,'Hogy a gyárak, mesterségek és keres-

kedés minél előbb virágozhassanak' a megtele-

pedni kívánóknak előre is alá kell magokat vetni

azon szabálynak (statutum)' melynél fogva magok

kozott sem céheket formálni, sem az ipart meg-

szorító kirekesztő kiváltságos leveleket (exclusi-

vum privilegium) szerezni nem fognak, hanem

mindnyájan ugyanazon egy jussal élhessenek...'' A

14.  pont szer int  pedig:  , , . . .h& va lak i  a lakosok

közül... akármelyik jussok gyakorlásába avatkoz-

nék'.. l00 ezüst forint büntetésben fog elmarasz-

egyenlő szabadsággal tÖrténő felhaszn á|ását

biztosítják azok az intézkedéiek, me|yek kimond-
ják pl. hogy ,,a lqkötő minden |akos által szabadon
és kozosen haszná l tat ik . . . , ,  vaqy a po|gár  , ,a
házhe|y en tett épül et*et... akárkinek szabadon

eladhatja' ingó és ingatlan vagyonáról szabadon

rendelkezh et,. Az iparos és kereskedő jelleg fenn-

tartásának célja magyarazza azt az intézkedést,

hogy csupán beltelkeket osztanak ki, krilsőségeket

nem. Az alapítólevél messze előremutatő intéz-

kedést tarta|maz, amely - n!'ugodtan kimond-

hatjuk - párat|an egész Magyarorszőgon, és így

napjaink számára is üzenet értékű. ,,Jussa és

kötelezettsége van a kozségnek az uraság által

Új p est AI apítól ev eI é n ek r és zlete

taltatni...'' Az egész gazdasági életnek' az iparnak

és kereskedelemnek új, korszeni módon történő
gyakorlását és fejlődését pedig csak a hitel bizto-

síthatja. Erre utal a második fejezet 9. pontja: ,,A
kereskedésnek és mesterségnek pedig fő rugója

lévén a hitel... melyet leginkább az igazság gyors

kiszolgáltatása vet fel _ annak okáért aláveti
magítt minden gyarmati lakos azon szabálynak,
minélfogva a törvénykezés utján az igazság gyors

kiszol gáltatásáb an akadá|y ozó b í rói parancs ol a-
tokkal élni nem kíván...'' A kissé régies szöveg azt
jelenti ' hogy adósságügyben meggyorsíthalja a

bir ői e|jár ítsokat a hi tel J ehetősé gek m egkönny í tés e
érdekében. A lehetőségek minden polgárra nézve

minden hit, vallas és nemzet küIÓnbség néIkiil

el őterj esztett... l akos közül... válásáani. ..'' továbbá,

hogy ''mindenházza| bíró lakos a község igazgatá-

sába befoly... ' '
Hangsúlyozni szeretném' minden hit' vallás és

nemzeti különbség nélkül! Az első letelepedők,

Mildenberger Márton és az őt követők Budafokról

származő német eredetű b i r tokosok vo l tak '

másfelől pedig a Nagysurányból és környékéről jott

iparos emberek, bőrosök' fakereskedők és izraelita

vallásúak. Károlyi István haladó szellemű a|apit!

levele tette lehetővé, hogy egy teljes' mindenki

szamára egyenlő jogokat és kotelezettségeket
je lentő po lgár i  létformát a lakítsanak k i .  Az

fa, r.o t(irolyt Gróf l{'árolyi ÍstTín l
th*y*ri Niúlyi ÁIostoli Felsóge Árrn.v

. Ruleromr' n.inl r' TckinleÍ€' lfenree Pc:t,
pilir.. ég íiol|h |örrónyásen egyesültt \.ir--'au'rlóht.n 

hel;'lr'czl et et t }:ulh i Urrilr| om-
nrÉ tnlrj.tolossa, rtlotn todt{rr minrlcnek-
nehl hoiy rtnevczett Uradalomhoz tartozó

'' Kü.pTsZt[i. lÍegy4rl PtlD&t.mo.n íctálitrndó'
'r tj.ltlegyer netet rise|cnlló gjötf,rÍon. 
nícáe|epdlnt kiríntl hkórok részóre követ.
ke;ó óröhör ' rtrglmat, Ös ml rrtlékinat kC.

. teteBo l',errödú*t nilt rm lég-ycn k j u8}mi n! :

Ü rgi €t.f}!nn Ii ár.:l.yi bo:t $io$:Iiírot3.,
€ri;rci fnífrlÍi{.cn f ürri{íid.ctr :)I:'oítcÍiistn
$i n irÍi{l mtrÍ{it1t tt .Í|iltttltttlr, (l rultbLi(cn;
Íl ' l . !}n(r hfr  l : t  Per i Ir  Pr l rq l || lb SoI||rcr | f i t t :
!cí*tirbÍiilr lcrtiniqttn $tryí!|idlfift !(nltbti:
d'ti Fóilrcr .6trriitrnr'r. tti|!Íílf !i{ntit iÍbíÍ'
nrnnn ttr n{lÍcni b.til niti lrttttltr ittt c{.tn cl,
tt'iIntír Dóthrlr.c:rn.rd'nit 11cÍtircttb(ll' 'ulzll
Kiirorzttr.ljcg.r:er íinrí' Í.t Ncrr-ilIeg;l-er 4c:
ncdntcn Coloui i. irbnr onrribclnbcrr :lJtu,r:btttr
rin inrntttllilrrrnbcr, tt:{rÍr utt! n:tinr lindr!r.m:
ilÍnil{ttt bfrtlifibÍidilt !:rrtrcg crirllri {t i, n[s ;

l . (tcDcr ?lnfirbe [nbc ct[:i i lr ton be t
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alapítólevélnek ez ahatározata elsősorban a zsidő.

ság szempontjából óriási jelentőségti. Megfelelt

annak a reformhangulatnak, amely a buktatók és

megtorpanások ellenére is jellemezte az 1830-as

évek országryűléseit s végül eredményre vezetett.

A reformkori Maryarországon a zsidó emancipáció

tigyét a liberális nemzeti ellenzék karolta fel. A

zs idóság jogegyenlőségének kérdése sok más

egyéb ok mellett annak a felismeréséből is fakadt,

hogy az országban élő idegen nemzetiségeket és

felekezeteket'' a liberális reformpolitika mellé kell

fe|zÍrkőztatni. (Prekop Anikó: A zsidóság Kozép-

és Kelet-Európában).
Ismeretes, hory a zsidóság nem rende|kezett az

országban szabad letelepedési joggal, Pest váro-

sába is csak engedéllyel költozködhettek be, a

városon áthaladva vámot kellett fizetniük stb.

Enyhülést csak az 1848-as törvények hoztak, majd

1867-ben Eötvös József kultuszminiszter terem-

tette meg a zsidóság emancipációját, amely jog-

egyenlőség teljessé csak l895-ben vált. Ezze| a

történelmi háttérrel kell tehát minősíteni és

értékelni Károlyi Istvánnak az a|apitőlevélben

rögzitett haladó felfogását. ,'Jussa és kötelessége

van a községnek - olvashatjuk az a|apitő okirat.

ban - minden hit, vallás és nemzet különbsége

nélkül... vá|asztani egy bírót, egy pénztárnokot' ki

egyszersmind tanácsbeli hivatalt visel és három

tanácsbelit''.
Ennek alapjínÚjpest első bírájának Lőwy Izsák

izrae|ita vallású polgárt, jegyzőnek és tanács-

noknak Holló József rk. vallású polgárt, pénztár-

noknak és tanácsnoknak Neusch loss  Berná t

izrae|ttavallású polgárt választották. .
Károlyi István nemzeti érzését, magyarság-

tudatát tükrözi annak kimondása, hogy a ,,kozgyú-
lésen a kétség és félreértés esetében a német nyelvű

fordítás elmellőzése mellett a magyar tekintetik

eredeti szerkezetnek."
Az a|apítőlevél szellemének haladó jellegét

erősítik a ,,belső rendszer, a kozség igazgatísa és a

kizjő e|őmozditÍtsára'' vonatkozó III. fejezet egyes

intézkedései is. Így pl. megszabj a az E|ö|1ítróság-

nak a lakosok árváinak gondviselése és vagyonuk

kezelésének kötelezettségét is. Gyámatyát kell

kirendelni, az fuvák vagyonát legalább két tanács-

beli jelenlétében kell összeírni, a tőkéket biztos

helyre kell kiadni - a gyámatyáknak az árvílk jő és

célirányos nevelése ',és mind az, ami a szülők

kotelessége lehetne, helyetttik az irvákért elkovetni

főkötelességük leend''. Egy emberszeretettől eitelt

nemes lelkű politikus szólal itt meg, akinek előre-

látó gondossága ezen a tenileten, a népjólét terüle-

tén is fontosnak tartja a lakosok boldogulását,

megelégedettségét.
Lz a|apitőlevél egész gondolkodásmódja azt

sugallja, hory Károlyi István szinte maga előtt látta

egy gyorsan fejlődő' modern közigazgatáson' sza-

bad iparúzésen és kereskedelmen nyugvó város

körvonalait. Erre az e|őre|átásra utal a második

fejezet 7. pontja ,,ezen új gyarmat díszítése és a

tuzkár elmellőztetése végett köteleztetnek a vállal-

kozók és minden építeni kívánók házokat az utca

felé építeni és úry' hogy oda semminémű dísztelen,

jó ízléssel ellenkező épületek ne tétessenek...''

Ebben már megvan a későbbi Ujpest könnyen

áttekinthető utcarendszere: a főtengelyre jobbról és

balról meről egese n ráá||ő többé-kevésb é egyenes

mell ékutcák sora. Nincsenek sikátorok, gi rb e-gurb a

kis közÖk. A korabeli újságok eryöntetűen kieme-

lik a település csinos voltát.

Az al apitő|evél l egfontos abb határ ozatait, intéz-

kedéseit taglaltam' Azt hiszem' valamennyien egyet-

érthetünk abban, hory gróf Károlyi István korának

leghaladóbb gondolkodású személyisége volt' min-

den intézkedésével a lakosok javát szolgá|ta. Ezze|

elérte, hogy az alig egy-két szíu telepest az ország

minden részébő! ezrek és ezrek követték éppen a

polgári szabadságj ogok biztosításán alapuló leheto-

ségek reményéb e n. EzértÚj pest néhány év eltel tével

kisközségből nagyk ozség, l 907-ben rendezett

tanácsú város' majd nem egészen száz év múltával

megyei jogú város, az orszőg ipari termelésben a

negyedik helyen ál ló települése lett. A jovő, a

további fejlődés iltja a harmadik évezred ktiszöbén

is nyiwa áll Újpest előtt.
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Dr. Csikány Tamás"

Gróf Károlyi lstván
és a Károlyi.h uszárezred

az 1848 l49.€S szabadságharcban
A reformgondolkodású, ellenzéki beállítottságú

Károlyi Istvan gtőf az 1848. márciusi eseményeket

örÖmmel fogadta. Bár a polit ikai é1etben aktív

szerepet hosszabb ideje nem jiúszott, a gyorsan jtitt

valtozasok őt is cselekvésre sarkalltak.
A forradalom egyik fő vívmánya aZ önrende|-

kezést, a kizi gazgatas nyugodt íúszew ezését bi ztos ító

nemzetórség volt. Ennek felállítását az áprilisban

szentesített törvények közúÍ a xxII. törvénycikk írta

elő. A nemzetőrség megszervezéséhez azonban a

katonai ismeretekben jártas személyekre volt sztrkség'

szol gal aton kívtil i, nyugal l omarry ú ti s ztekre, altis Íek-

re.Igy kerult a nemzetőrség soraiba Karolyi István is,

akinek volt némi katonatisái múltja, hiszen korábban,

l817-től szolgalt néhany évet a Liechtenstein-huszrír-

ezredben. Nemzetőri fel adatait azonban lábbetegsége

miatt csak nehezen tudta ellátni' arrnak ellenére, hogy
julius 9-én kinevezték őmagryá és .,Fóth és kömyéke''

nemzetór -paran csn ökáv á.
Károlyi Istvannak nyilvarr nagyobb basmát vehette

az,i$ magy ar kormany a közigazgatés ittszerv ezés ekor,

amikor a megyék éléről eltávolítottak az eddigi főis-

pánokat, és újakat neveztek ki helyettÍik. Így kerrilt a

gróf június 1.5-én Pest megye főispán'helytartói

székébe.
Magyarországon júniustól egyre nyilvánvalóbbá

valt, hogy a háború elkerülhetetlen, sőt ekkor már a

Délvidéken szóltak a fegyverek. Károlyi ekkor már

zÖmmel ismét a fóti birtokan tartózkodott és vezette a

nemzetőrok kiképzését. Gyorsarr kidenilt azonban az

is, hogy a nemzetőrs égszervezete nem felelt meg azon

kovetelményeknek, melyeket egy háború tttmaszt'

ezért a reguláris hadsereg szervezése lépett előtérbe.

Sona a]akultak gyalogos és lovas száuadok.
Különösen felgyorsult a szewezés Josip Jellaöió

horvát ban támadása, majd az udvar nyílt szembe-

fordulasa utÍn' Ez adta az ötletet Karolyi Istvánnak,

hogy Nyáry Pallal, az országos Honvédelmi Bizott-

many alelnökével folytatott beszélgetése alkalmáva]
felajrfurlja azt,hogy fe|állít ery l800 fős lovasezredet.

A felallítas kÖltségeire a gróf 250.000 forintot kívant

adni, urb éri ftl dj ei ért j aró kártat arrítas a terhére.
Nyári a felajarrlást kozölte Kossuth Lajossal; aki

ezért november 1l-én koszonő levelet írt Karolyinak.
Ebben felkérte, hogy ezredesként vezesse az ezred

szervezését' továbbá közolte vele, hogy már intéz-

kedett a pénzügyminisztemek az összeg kiuta]asára.

Kossuth uryarrekkor felszólította a hadtiryminisztert
is' hogy a felállítandó ezred szitméra gondoskodjon

tisztekről. Karolyi va]ószínűleg szóbeli ígéretet kapha-

tott arra is, hogy ajanlásait a tiszti kinevezéseknél
firyelembe veszik.

Károlyi István gróf november 13-án válaszolt
Kossuthnak, melyben a következőket írta: ,,szeÍen-
csésnek vallom magamat' hogy kedves hazárrurak'

melynek ftiggetlensé géért ha kell, életemet s mindene-

met fÓlaldozni kész vagyok, h'asmos szolgalatot tenni

bő alkalom leend.'' A lovasezred toborzó kertilete Pest

megye volt' A toborzasi felhívríst Csanyi Jiános kecs-

keméti főbíró adta ki. Ennek értelmében.szolgalatot a

háború végéig kellett vallalni. Akinek volt alkalmas

|ov1 azt magával hozhatta ezért kapott 300 forintot'

aliinek nem volt, ugyanennyit kapott ló vasárlására.

Háború után a lovat meg lehetett tartani. Ruhazatról

mindenkinek maganak kellett gondoskodnia, annak

akinek eÍTe nem telleit, azt a szolgÍúatot nem váLllaló

tehetősebb polgárnak kellett támogatnia. A felhívás

előírta az ö|tözetet is' bár eryszerűbb, olcsóbb formá-

ban. Szabaly oztÍk' a zsoldot is, mégpedig napi 8 kraj-

carbarr, a tiszteknek rendes hadsereggel megegyezően.

Háború utan lehetővé kívantak tenni a rendes hadse-

regbe történő átlépést, a hadirokkantaknak pédig

nyugdíjat ígértek.
Ezt követően megindult a szervezés, először Fóton,

* A szerző hadÍörténész, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egtetem docense.
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Rakospalotan, majd Pest komyékén, végül Kecskemét

vidékén. Károlyi a legnagyobb gondot a t isztek

kiválogatására fordította. Az első tiszti gyu|ést az

Egyetem téri palotában tartotta, a mas eryenruhában,

illetve polgári öltözetben megjelenő tiszteknek és

jelölteknek. A gróf magáta vállalta a szegényebb

sorsúak felszerelési kÖltségeinek fedezését és minden-

kivel személyesen elbeszélgetett. Hasonló történt

Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét bejárása után is.

Karolyi felterjesztését a tiszti beosztasok betoltésére is

a Hadtigyminisztérium azonban nem minden esetben

fogadta el, Az első kinevezések a KÖzlony december

l-jei számában jelentek meg' amikor Karolyit is elő-

léptették ezredessé. Ezutin mar ebben a minőségében,

de két marrkóra támaszkodv a szervezte továbbra is

faradhatatl an vl az ezr edet.

Betegsége akadá|yozta meg abban is, hogy decem-

ber végén a kozelgő cs. kir. csapatok elől elharyja a

fővárost. Alfréd zu Windisch-Grátz tábornok

bevonulasa utarr sokáig úgy tűnt' hory a szabadság-

harcbarr eddig betöltÖtt szerepéért nem éri bantódas'

de február 8-arr mégis felszólították, hogy igazolja

magÍú, Ez azonban nem járt sikerrel, igy 1849, április

3-arr letartó ztattik és a Helytartótanács épületében,

Batthyány Lajos volt miniszterelnökkel együtt

tartottak fogva. Itt azonban nem sokáig raboskodtak,

Ínert a sikeres tavuzihadjáratot vívó honvéd csapatok

elól a politikai foglyokat Budáról elszallítottak.

Károlyi Istvant saját kocsiján, fegyveres őrizettel

vitték először Laibachba, úová május 5-én érkezett

meg. Az itteni vár bortönében július 22-ig őrizték.

Károlyi és Batthyány ebben az időszakban sokat

segített szegényebb sorsú rabtársain' Károlyinak

sikerült elintéznie aztis, hogy punkösd napján mise

legyen a bortönben.
Laibachból a rabokaÍ Pozsonyba" majd olmützbe

sziil|itotté*. Innen a világosi fegyverletétel után

visszakertiütek Pestre, a' Úiepiletbe. A pesti katonai

bíróság október 5-én olvasta fel Karolyi ítéletét, mely

két év várfogság és 150.000 Ft büntetés volt. A

fogságot a theresienstadti várbortonben kel lett

letoltenie.
1850 nyarára jelentősen megváltozott, enyhült a

birodalom politikai légkore. Nyaron mar elkezdték a

rovidebb btirrtetést kapott elítéltek szabadlábra helye-

zését. Ezze| az amnesztia-hullámmal került haza

Károlyi gróf is, bár egyes adatok szerint a családnak

ez 100.000 forintjába került. A gróf julius 20-in mÍr

Csakvárról küldte el marrkóit Fótra.

A 16. (Károlyi) huszárezred l849. januar elején

még szervezés a|att atlt és Gyömrő, Vecsés' Monor,

Pi l is kÖrzetében helyezkedett el, Gosztonyi Imre

alezredes megbízott parancsnok irányításával. A

Pestet kiürítő csapatok koztil az ezred, a tartalék

hadtesttel Szarvasra vonult ' majd március elején

Békésre. Még februárban sikerült felál lítani két

szivadot, vagyis egy osztáIyt, mely e hinap végén

Litsken Lajos őrnagy parancsnoksága a|att Erdélybe

vonult. Ez az osztit|y részt vett Erdély felszabadí-

tasában' majd, az egyik széuad a Temeskozbe került a

Bánf fy-hadosztá ly  k ö te lékébe, míg a más ik a

ryulafehérvari ostromsereget erősítette.

A masik két osztaly szervezése májusra fejeződött

be, mely Rohonczy Lipót ezredes parancsnoksága alatt

a hónap elején Kecskeméten, majd később Soroksar

kornyékén állomásozott. Innen Tatára, ezután a III.

hadtest ál lományában a Vág vidékére kerult. A

tűzkeresztségen a két osztalyjunius 20-22-én' aperedi

csatában esett át' bár nem túl dicsőségesen' hiszen ery

alkalommal megfutottak az ellenséggel szemben.

Ekkor kapták a ,,kar hogy huszár'' gúnynev eti Az

osáályok azonban - ekkor mar Salamon Elek a|ezte-

des parancsnoksága a\att_ atovábbi titközetekben és

csatákbarr kikoszorulték a csorbát, június 2.an és 1l-

én Komáromnál is derekasan kuzdottek. A vissza-

vonulás alkalmával Vácnál ' később Zsolcánál és

Gesztelynél sikeresen harcoltak az oroszokkal szem-

ben is. A két osztaly Világosnál tette le a fegyvert.

Az ezred negyedik osztÍtLya csak 1849 júliusában

kapcsolódott be a harcokba' Pálinkás Samu őrnagy

parancsnok.s trya d'atl. A tiszai hadsereg allomanyában

résá vett u osztáJy a julius 20-i híres turai ütköZet.

ben, melyben aZ orosz lovassággal szemben kivalóan

megallta a helyét. A továbbiakban a X. hadtest allo-

manyában az osúá|y visszavonult Szeged komyékére,

itt tobbszÖr került harcokba' majd végig küzdÖtte a

döntő katasárófát előidéző temesvári csatát is.

Az ezred négy osztálya méltó volt szervezőjéhez,

becstilettel teljesítette kotelességét.
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Fóton

Buda Attila*

Gróf Károlyi lstván Vendégei

Bár a fóti uradalom már 1808-ban vétel útján a
Károlyiak kezére jutott, a XIX. század első két
évtizedében mégsem j Írtszott ktilönösebb szerepet a

család életében' Ez annak ellenére is így volt, hogy
a ÍnegszeÍzés évében Bécsből az ozltegy gyeÍme-

keivel József nádor városfejlesztő hatása követ.
keztében növekedni, gazdagodni és széptilni kezdő
Pest-Budára koltozott. A viszonylagos mellőzött.
ségnek tobb oka volt. Először is mindj árt az, hogy
a Maryarországra koltözéssel nem szakadtak meg
a bécsi ismeretségek és barátságok, s mivel a
suránymegyeri uradalom sokkal kozelebb volt a
császárváro shoz, az |ett a tartőzkodási központ. Itt
hoztikrendbe először a száaad tízes éveiben a kas.

télyt és környékét, ide telepíteÍték az első, mező-
gazdasági termelésre épülő ipari üzemeket is. De

szerepet jíúszott az is, hogy a gyermekek még

fiatalkoruak voltak, személyes jövedelemre nem
volt szükségrilq iskoláséveik alatt pedig lakóhelyük

a pesti híuakban vo|t: az tlttoi rit elején és a volt
Egyetem (ma: Károlyi Mihály) utcában.

Gyökeresen megvá|tozott azonban a he|yzet az
1820-as évek közepétől. Ekkor ugyanis az addig
eg;ységes kezelésben lévő Karolyi-birtokot, mivel a
lányok és a fiúk is elérték nagykoruságukat, a
gyerekek orökség gyanánt szétosztották egymás
között. Így jutott 1827-ben Károlyi István többek

közott a fóti uradalom tulajdonához is, mely

Fótból, Rákospalotából, Csomádból, a káposztás.

megyeri, a gyá|i és a sikátori pusztákból, valamint
a kókai részbirtokból állt. De ez valójában csak a
jog szerinti birtokbavételt jelentette, mert Károlyi

István már az l820.as évek elejétő| itttartőzkodott,
felhagyva katonai és diplom áciai pá|yÍtjáva|,

F ranci aors z íryb ő| hazatérve franci a fel es é get h oz ott
magával, s beköltözve a fóti kastélyba a gazdaság

ügyeivel kezdett fogl alkozni. Kívül.belül átal akít.

tatta a kastélyt, rendbehozatta a parkját. Ezután
figyelme a tágabb környezet felé fordult s meg-
javittatta a régi fóti templomot - a fatornyot
kőtoronyra cseréltette -, majd pedig Fóton is, és
káposztásmegyeri pusztáján is szőlőmtivelésre
földet osáott ki. Mivel ezek az intézkedések nagy.
mértékben vonzóvá tették a Pesthez igen közeli
települést és Káposztásmeryert is: mindkét helyen
megnőtt az a|ka|mi látogatók száma, akik vagy a
szől őműveléssel járő szőrakozits, kikapcsolódás,
vagy a birtok urával folytatandó beszélgetés, eset-
leg csupán a kíváncsis ágmiattutaztakki ide.

A fóti kastély és kornyékének legelső, itt most
említésre méltó |í*ogatőja szomorú alkalommal
járt Fóton, bár elsősorban a kíváncsisága hajtotta.
Kazinczy Ferenc, a nyelvünk megÍ$itásÍta indított
mozgalom központi álakja, aki minden eredeti
művével és főleg rrrűfordításaival is ezt a célt
szo|géúta,1828.ban és 1829-ben is hosszabb időt

töltött Pesten, ahol a Magyar Tudós Társaság ülé.
sein vett részt, Ezt az alkalmat azonban felhasz-
ná|ta arra is, hory Pest.Builan és környékén egya-
ránt szétnézzen. Ezért ment ki először Bártfay
Lásil ő társ as ágí.F. an K áposztasmegyeÍTe' a gazda-

ságot megnézni. (Bártfay Károlyi György titkára
volt, a család Üllői úti házÍban lakott, melyet a

tisztviselők szítmára építettek, s lakásán volt a

reformkor eryik legj elentősebb irodalmi szalonj a.)
Másnap pedig Fótra is kikocsiztak, ahol Károlyi

István első felesége, Dillon Ggorgina ha|á|ának

első évfordu|őján a ryaszmisét is meghallgatták a

régi templomban. Kazinczynak tetszett a prédiká.

ció, élményeiről pedig feljegyzésein kívtil két kis

rajzocskát is készített, amelyek aláírásuk szerint
Káposztitsmegyeren és. Fóton készültek. Az

al áírásokban azonban megcsal hatt a az em|ékeil|ae,
mert a fóti ,,Schweitzerey,, rajza valójában a

* A szerző az Eötvös Lorónd Tudomónyegletem Maglat Irodalottúörténeti Intezet könyvtdrfuak vezetfie
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kastélynak ) s az Íúta|a Íajzo|t káposztásmegyeri

épület pedig M ottta|á|hatő svájci típusú szarvas-

marha.istállónak felelt meg, - legalábbis a kora-

beli leírások szerint.
Nem lehet említés nélkül hagyni a fóti szürete-

ket sem. A kastély kiilső-belső szépsége s urának

narylelkíisége hamar hírül jutott a közeli' szépen

gyarapodó nagyvárosba. Ezért aztán, amikor

Károlyi István, a Fóti.Somlyó oldalában tervbe

vette a szőlőművelésre alkalmas, vagy már műve-

lés alatt á1ló fTldjei egy részének eladását, sokan,

örommel és szívesen vásároltak itt maguknak

A Íóti kastély homlokzata

telket. Az 1830.as években Fáy András író is

szerzettmagának egy présházat, me|y a továbbiak-

ban barátainak kedves találkozóhelye lett. Sokszor

megfordult itt Vörösmarty Mihály, aki később

rnugu is vásárolt egy tertiletet Károlyi Istvántól;

ra3á u,,ut DeákFerenc, Bártfay Lászjő és barátaik:

S"eme,e Pál, Ferenczy István, Barabás Miklós'

BajzaJózsef, Bugát Pá., Czuczor Gergely és mások

szintén gyakori vendégei voltak ahőzigazőa és

felesége szívélyes invitálásának' Ezeken a találko.

zásokonrésztvettekaszomszédsző|ősgazdákésa
környékbeli csinosabb menyecskék is. Itteni em-

lékek hatására írta meg Vörösmarty Fóti dal cimú

versét, melyet egy alkalommal fel is olvasott bará.

tai korében.

Noha Károlyi István a reformkor politikai moz-

galmaiban nem vett részt, azért a társadalmi élet-

ben ig.n s az orszaggyűlés felsőtáblájának tagja-

ként mind az arisztoktata, mind a kÖznemesi kül-

döttekkel ismeretséget kotött. Az országyúl éseken

egyébként sem mindig politikáról volt szó, s a

ga-zd as íLgi é s műv el őd é s i ü gy e k t6r gy a| tts akor

Károlyi István nagyon is érintve érezte magÍt.

Többször csatlakozott Széchenyi István kezdemé.

nyezéseihe z., a Magyar Tudományos Akadémia

létrehozás ához, a lóversenyzés elterj esztéséhez,

egy gazőasági egyesület alapításához, Fest és Buda

kozott á1landó híd építéséhez. Mivel azonban a

reformkori orszírygyu\ések Pozsonyban üléseztek,

mikÓzben az országtényleges fővárosa egyre in-

kább a Duna két oldalán elterülő testvérváros lett, a

ktil dottek tul aj donképp en folyamatosan P est-B uda

és Pozsony kozött úton voltak, mikÖzben reform.

törekvéseik legnagyobb része már az előbbire

irányult, awal volt valamilyen kapcsolatban.

Ez pedigaz előbbieknél is jobban hozzájáru|t a

fóti kastély és kÖrnyékének népszeruségéhez, ahol

maguk az arisztokaták és a velük hasonló gondol.

kodású koznemesek, valamint honoráciorok is

kikapcsolódást találhattak, s a szíves vendéglátás

mellett a sokoldalú eszmecserére is lehetőséget

teremthettek maguknaÉ. Széchenyi István napló.
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jáb an nagy számű b ej egyzést tal ál hatunk, mel yek
azttanűsitják, hory Fóton az esedékes ügyekben
tanícskozást tartottak' kilátogattak a Károlyi István
által rendezettbá|ra, vagy vadászatra. N|janak itt
ewel kapcsolatban Károlyi György, a fiatalabb
testvér sorai:

,,Fóthon néha számossan s igen vígan vannak.,

t.,,] A vadaszatok igen szépek s ha az ember lóval
g,lőzné még szebbek vólnanak. Én is mar egy fiatal
lovamat meg santítottam, Istvannak pedig majd
minden masod harmad vadaszaton egy lova oda
lesz úgl hogy mar lassan a szép vadász istallóbúI
ispotaly lesz. Az én méneses lovaim még győzik
ugyan de ha uj esztendeig vadasznék csak uglan
kidűlnének. Csak haromszor hétbe megyek ki
reggel a rendezvousra és a napot ott töltöm, s mas
nap reggel koran bejÓvök foglalatossógim nem
engedik hogy egészen kint lakjak, úgy hogy néha
csak kétszer hétbe vadaszhatok. A kutyák
egyéberant igazán jok és szörnyű sebessek, csak
gyözön a lú utánnok szaladni, bizonyossan van
több mulatság.,,

Károlyi István második feleségének ha|á|a után
e|batálrozta, hogy Fóton új templomot építtet, mely
egyben családja temetkezési helyéül is fog majd
szolgálni  .  E|képzelései megvalósítására Ybl
Miklóst' az akJr.or még fiata|, de a Károlyi család-
nak korábban már dolgozó épitészt kérte fel, aki
Fóton a magyar romantika egyik első és igen
jellemző épületét h97ta létre. Ybl az építés teljes
ideje alatt Fóton lakott, ott is nősült meg Károlyi
István nyugdijazási szerződést is kötött vele, ahory
minden más, szolgá|atában álló tisztüselővel vagy
művésszel. Csak miután a templom elkészült, az
ötvenes évek második felében, házassága utén
kÖltözött be Ybl Pestre a grófok tisztviselőinek
bínába. Amikor Károlyi Istvánt a szabadságharc
alatti tetteiéft 1849 elején elfogták, majd bebörtö-
nozték, s emiatt a templom építése is szünetelt,
következett be a kastély harmadszori áta|a|<ltása és
bővítése, ami szintén Ybl Miklós munkája volt.

A fóti templom építésén és belső díszítésén,
szobrainak kifaragásán több híres művész dol.
gozott, de kozulük csak Karl Blaas, osztrák szár-
mazásÍl nazarénus festő volt az, aki a munkák ery

részét a helyszínen végezte. o festette a két mel-
lékoltárt, a Szent Gytrgyöt és Szent Franciskát
ábrázo|ő képeket, valamint néhány kisebb taber-
nákulum-képet. De az ókeze nyomát őrzi a főoltár
festménye, valamint a mögÖtte levő falfelület
freskói is. Az oltárképeketltá|iában készítette, de a
freskókat értelemszerűen csak a végleges helyen

lehetett a fa|ra vinni. Ezek'rő| a munkákról, vala-
mint fóti tartőzkodítsáról maga is beszámolt onélet-

rajzÍtban. Most mégsem őt idézzik, hanem a temp-
lom egykori, Cselényi nevii kántoraftának emléke-
zéseit apj a működésére :

,,Edesapam Íóti kantorrá való kinevezése úgl
trjrtént, hogy az akkori káplán Úr: Főnökének

HoIIó Mihaly prépost úrnak megbízasaból elment
Vácra, ahol a Nagytemplomi és Fehérek német
miséit, Sőt iskolak előadasit, temetéseket neki
kellett végeznie, S így a nagytemplomi karnagy
úrtól elkérte, akinek beleegyezésével rögtÓn
útrakeltek, itt pedig vártak már a bíralók, és

rÖgtön elmentek Mátray orvos úr lakásara, ahol a
szűk lakdsban hangja nem érvényesüIt; mósnap
grófi fogaton Pestre mentek, ott az egyetemi

templomban külÖnféIe feladott énekek után rögtÓn

megkapta kinevezését, Iévén 23 éves - így

kezdődött foti páIyafutasa.

Amikor a főottar kÓrüti freskók készültek,
amelyek nyers vakolatra lettek festve, Istvan gróf

úr azt mondja BIÁAS festőművész úrnak: >Kedves

Mester! Én aftót félek, hogy ez egl-kettőre Ie'fog
innen repülni,< Blaas festőművész úr mosolyogva
r Ö gt ön i nté z ke de t t o h lm ay e r munkav e z e t őné I, ho gt

két erős asszonlt egl dézsa vízzel ktildjan fel, mire

ezeknek minden erejükkel kellett a festményt
megsúrolni, Mar hullott róIuk a verejték, mikor a

művész kegyelmes urunknak bemutatta, hogy

szemernyit sem latszott a képen a nagy próba.

>Lepplen nyugodt Gróf úa amíg ez a templom állni

fog. ez sohasem veszti el Szépségét.( Mire ez volt a

Gróf úr valasza: >Kedves Mesteti úgtl latszik igaz

a kcjzmondás, hog a szerecsent nem lehet fehérre
mosni,< Tudniillik a baloldali részen azt a fekete
apostolt súrolta meg. Ekkor magahoz ilelÍe a
míÍvészt, és homlokon csókolta nagy, tudasdért.

olasz festők dolgoztak kvartetténeklés mellett, ami
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ió Apámnak nagy gyÓnyÓrűséget szerzett. Ha ő

élne, mennyil,el szebben tudna ezt előadni.,'

Károlyi Istvánnak Ybl Miklós mellett volt egy

festő pártfogoltja is: Ligeti Antal. Ó Nagykároly-

ban született, de nem onnan ismerték egymást;

Károlyi István az E,gy etem utcai pal ott$ an |átta

meg Ligeti egyik képét, amely nagyon megtetszett

neki. A festőt' uryanúgy' mint az épitészt, kivitte

magítva|Főtra,lakást adoff neki, e||átítst s csupán

aztkérte, hogy rendszeres ryakorlással tanuljon és

pa!!érozza mesterségét. A Fóton töltött első évek

után pedig hosszú itíiiai, közel-keleti és afrikai

tanulmányútra küldte, kradásait fedezte, űtirínyát

megszabta. Ez esetben is csupán azt az egyet kérte

Ligetitől, hogy minél tobbet tanuljon, gyakoroljon,-

tökéletesítse tudását. Ennek a pártfogolt maradék-

Gróf K ároly i I stv án ilolg ozó s zob ój a

talanul eleget ls tett, rajzat, f.estményei a magyar

művészettörténetben rangos helyet foglalnak el; s a

fóti kastély szalonjában is több, nagyalakú képe

függött egykoron. Miután a FöldkÖzi tenger kör-

nyékéről visszatért' Yblhez hasonlóan még néhány

évet Fóton toltott, majd ó is házassága utátn költö-

zött be Pestre.
A szabadságharc bukását követően, a megtorlás

éveiben rettegésben, besúgók és erőszak mellett élt

az orszítg, Az ötvenes években nem lehetett sok

jora számitani, a hatalom főrangút és közembert

egyformán sújtott, ha tetteiben vary gondolkodásá-

ban hazaftas irányultságot |átott. A fóti társas

összejövetelek felújítására is csakaz évtized végén

nyílt újból lehetőség, amikor a ktilpolitikai esemé-

nyek miatt a Habsburg Birodalom vezetésének

belpolitikat títmaszra volt szüksége. Addig szinte

csupán az egyhírzi és ahhoz kapcsolódó mozgal-

makat nézték el a hatóságok, természetesen rÍteg-

felelő ellenőrzés mellett. l856. szeptember 6.án

Liszt Ferenc, akit Károlyi István még Párizsban

ismert meg, látogatott ki a templom megcsodálá-

sára, s az oÍBona kipróbálására, A' zeneszerző

később is igénybe vette ismeretségüket, hiszen

Szent Erzsébet legendája című, akkor készülő

mtivéhez magyaÍ nyelvíi egyházi énekek keresésé-

vel a segítségét kérte' s az á|ta|airt Papai himnuszl

is elküldte Fótra' előadásra. Rajta kívtil megfordul-

tak még a templomban más zenei hírességek is,

például Reményi József hegediiművész és híres

énekesek: Biloff és Biloffné' ahogy a volt kántor

fia emlegette őket. 1858-tól azonban ismét lovas-

versenyeket és vadászatokat rendeztek Fóton,

melyek, ahogyan a reformkorban, most is alkalmat

biztosított ak arca, hogy a jelenlévők az ország

dolgait és az adandó válaszokat megbeszéljék.

1860-ban, amikor Ferenc József e|szánta magtú a

megyei önkormány zatok vi sszaáll ít ísar a, a fóti
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kastélyban konferenciát tartottak az 1848-as
megyei  vezetés vo l t  tagja i :  Nyáry Pá l  és
Szentkirályi Móric vezetésével. A megye első
t isztségére fó ispán i  he lytartó i  rangban újbó l
Károlyi Istvánt kérték fel, aki ezt e| is fogadta.
Kozös prőbáIkozítsuk azonban könilbelul egy év
múlva ugyanitt ért véget' Kiderült ugyanis, hogy
1860-61-ben sem Ferenc József, sem a bécsi udvar,
sem a régi jogait vá|tozat|anul visszakívánó me-
gyei tobbség (ez nem a megyék vezetését jelentette

ehaÁban) nem gondolta komolyan a megegyezést,
a kibékülést, azon a határon belül' amelyekre a
rnúlt lehetőséget nyújtott. Emiatt torténhetett meg

az,hogy 186l szeptemberének elején Pest megye
kisgyűlése el sem kezdhette ülését' mivel a Megye-
híuifi a Helytartótanács katonákkal foglaltatta el, s
az épületbe senkit, méga hivatalos laildÖtteket sem
engedték be. Ekkor tiltakozásu| az egész megyei
tisztikar lemondott' amit egy nap múlva, a hivata-
los lemondás elkészültekor a főispáni he|ytartő,
Károlyi István is a|áirt, saját feladatát a továbbiak-
ban ugyanúgy értelmetlennek ítélve meg, mint a
megyei ktildottek. Hogy azonban a lemondott tiszt-
viselőket nagy anyagi kár ne éqe, ftzetésüket még
egy fél évig magára vállalta. A megye első számú

embere és tisztlkarának búcsújára Fóton kenilt sor,
a beszámoló erejéig hallgassuk most a szemtanút:

,,A Íóti búcsúlakoma, szombaton gróf Károlyi

Istvan kastéIyaban igen érdekes vala. A gróf a
parkban kilovagolt, vas{ttról érkező vendégei elé,
kik megtekinték a szép templomot, a kastélyt'
kÖnyvtárt és kertet. Déli ]2 órakor a kastély
nagytermében Nyary PaI a tisztikar nevében
búcsúbeszédet monda. A lakomo 3 óra tajban
kezdődott, melyet ciganyzene és lelkesnél lelkesb
toasztok ivása éIénkített' Többi kÓzt igen szép volt

a Jókaié, o a,on kincsrc ivott, mely minél több
részre osztatik, annáI nagyobbá lesz, ti' a haza-
szeretetre. Ebéd utan tdncmulatsagot rÓgtÓnc)ztek a

fóti falusi menyecskék és lányokkal, míg esti hét
órakor a vendégek egyrésze e ltdvozott.,,

Ebben a sok reményt ígérő l86l-es évben volt
még egy jelentős megbeszélés a fóti kastélyban.
Már az önkényuralom évei alatt felmertilt pesti

írókör ökben egy olyan egyesület létesítésének

gondolta, mely a szegény és magatehetetlen írók
segélyezését vá l la l ta  vo lna.  Az erre i rányuló
kérvényt azonban sokáig nem engedé|yezték,
mivel ezekben az években a civil szervezetekben
- ta|án nem jogtalanul -, az e||ená||ás fészkeit
vélték felfedezni az osztrák hatóságok. 186l.
márc ius e lsején azonban,  a po l i t ika i  nyomás
|azu|ásáva l  a fó t i  kastélyban e lhatároztá ,k a
meghívottak, hogy |étrehozzák a Magyar Írók
Segélyegyletét a régen e l tervezett  cé|ra.  A 'z
alakulás nehéz munkáj ában részt vett Eotvös
József, Danielik János, Kemény Zsigmond, Toldy
Ferenc és még mások is. Természetesen jelen volt
Károlyi István is' aki 10.000 arannyal járult hozzá
az egyesület anyagi a|apjaihoz. Az írók szemé-
lyesen már korábban is számíthattak rá, hiszen
például aFőtra húzódott Garay Jánost rendszere.
sen segítette, s nem csupán pénzze|, hanem beszél-
getőpartnerül és sétatársul is választotta. De
ugyanigy támogatott ma már kevésbé ismert nevű
írókat és kö ltőket is. Vas Gerebennek például
ingyen adott 300 négyszögöl házhelyet. Mellettiik
nem feledkezett meg a képzőművészekről sem,
ekkor készültek Barabás Miklós képei: róla és
harmadik feleségéről, orczy Máriáról. A Károlyi

Istvánról festett ülőkép a fóti kastély egyik szobá-
jában ábrázo|ja az idős grófot, kedves foglalatos-
kodása, olvasás közben. Ez a kép ma a fóti plé-

bánia ebédlőjében látható, pfuja a háboru után
elkall ódott, bár j elenl egi l el őhely ére nézve vannak
biztatő adatok'

A következő évtized végén azonban, mikorra
kiderült, hogy az osztrák Császárságon belül, a
ktilönbségek ellenére, sem Ausztria, sem Magyar-
ország nem lehet meg egymás támogatása néllnil,
norma|izá|ődni kezdtek a kapcsolatok, az á||am, az
intézmények és az egyes emberek szintjén is' Ezt
mutatja az is, hogy 1868-ban Rudolf trónörökos
testvérével Gze||áva| együtt Pesti tartózkodásuk

alkalmából Fótra is kilátogattak. A hatvanas évek-

ben két közvetítője volt a magyar aisztoh'rácia és a

Habsburgok közötti viszony megjavításának az

utóbbiak részérő|: az egylk Erzsébet királyné, aki-

nek magyarbuátsága kÓzismert, a másik pedig fia, a

tragikus sorsú trónörökös. Rudolf nas/on szerette a
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.Í.j L:.^^ l.An.rrrpif irt,)ezállatok- A két kis tudósítás a Katholikus Néplap 1871
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L2

Al f redBrehmvo l t ,ak ihíresk önyve i tí r taazí i l |a tok-AKetK lSTuuUs l ld ' )o , l
ról. Allatszeretete azonban nem gátolta meg a férfias augusztus 3l-i és november 23-i sztmatban jelent

foglalatoskodásnak elkönyvelt vadászatban Sem, meg, ami azt je|enti, hogy az ismeretlen és nem

amit ebben az időben sportnak véltek. Mivel pedig a várt látogatók két alkalommal is meg|átogatták a

Károlyiak birtokainak egy részén kiváló lehetőseg kastélyt. Kilétüket egyébként azőtats homály fedi'

volt e szőrakozásművelésére, s mivel a királyi csa- Távolról sem értünk még a fóti kastély látogatóit

lád kedvelt Pest melletti pihenőhelye Gödöllő volt, regtsztrá|ő névsor végére; nem beszéltünk a ktil-

mely igen közel esett Fóthoz' adott volt az ismeret- földi vendégekről (példáu' Montalembert-ről), a

ség, később a megtrsáelő látogatások lehetősége is. hazai politikusokról' miniszterekről' pártvezetők-

A kieryezés után a Godöllőn tartózkodó uralkod' ről, kápviselőkről s kevés szó esett a kato'ikus

pár erre lovagolva, vaga vadászva tÓbb alkalommal egyház különböző tagjairól is. A fentiekben inkább

ejtette útba Károlyi tstvan rczidenctít1át. 1871-ben a kultura és a művelődéstÖrténet nagyjait igyekez-

ped ig ,amikornagyhadgyakor la to t ta r to t taka tünk fe l so ro ln i ' a t öbb iek re ta l ánmajdmáskor
környéken, Ferenc íá,*.r*pokrg a kastély vendége kerülhet sor. Befejezésül egy átvitt értelm! ta]'ÍL]'-

volt. Az élmények azonban nem múltat .t nyo* kozásról essen szó, melyet ugyanolyan röviden le-

nélkti', eúazis mutatja" hogyKárolyi István 
",,"u, 

het ismertetni, mint ez e|őző két híradást, míg

időre kiköltözött lakóhelyéről, s a csász ár |átogatta értelmezésként többféle lehetőség is adódik. Az

meg őt, nem pedig fordítva. 1877-ben' amikor a fóti egyetlen mondatos értesítés a Gombostu című lap-

gróf betoltÓtte nyolcvanadik évét a' császtrés csa- ban jelent meg, 1869. augusztus elsején. De akár-

ládja ryors erymásutánban kétszer is a kastély ven. mi'yen üzenetet fedezünk is fel e hírecske mogött'

dége volt. Első alkalommal azért,mert fiaialabb Károlyi István jelentős, bár nem hangos életének

Öccse halála miatt érzettfájdalmát akartákrészvé. három kimagasló alkotása: a fóti templom, vala-

tukkel tompítani kissé' másodszor pedig azért, mlrt. 
1]n, 

u t6-os Károlyi huszí*rezred |étrehozítsa' és

szívből gratulálva, orömüket fejeztéíki Károlyi Ü1pest létrejottének elősegítése helyet biztosít ireki

Istvánnak szép és másoknak sok orömet adó életéért' nem csupán Újpest, hanem a XIX. század mawaÍ

Ebből az alkalomból sokan köszöntötték még, csu- köz- és művelődéstörténelmében is. Gondoljon erre

pánacsalá digyitszmiattvolt',, i,,"uffi;;;ű Ujpest minden je'enlegi és jövendő polgára s

'és. De azérta Szent István társulat nevében legyen méltán buszke ,a|apitőjára és 'akóhelyének

HaynaldLajoskiutazotthozza,sátadtanekiatársu-történetére!
latnakazévfordulórakészíttetettemlékérmét. 

,,AZ (,IJPESTIEK egy kis gózőst szandékoznak

Asok-sokvár téshívot tvendég,éshírességépíten i ,me lygr 'Karo ly i I s tva t tnak ,mint ( I jpes t
mellett voltak a fóti kastélynak t,iu;itun látogatói foldesttranak ttet,ét l,iselné, s az anyaftívarossal

is.Rólukcsakegy-egymondatbanemlékeztekmegmintlenorabankozlekednék.,,
a lapok' Most soroljunk fel röviden ezekből a hí-

rekből kettőt, hory megmutassuk: bár a múlt szaza-

dotszámtalantekintetbenegyfenyévválasztjael
korunkÍól,azértazemberijellembizonyosvonásai
vÍútozat|anok. Íme a két hír:

,,KÁR\LYI B\VÁN Íóti gróf kastélyaba éjjel

ablakon at betortek s eltoptak azon értékes dísz-

kardját, melyet a gróf a koronazas ünnepélyén

viselt. "

,,A FTTI KASrÉun,q mútt hovégén ismeretlen

totvajok betr)rtek, s a ruhatarbót tibb értékes
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Dr. Varga Lajos*

Gróf Károlyi lstván szerepe
a múlt századi

katol i kus meg Úju lásban
István gróf Kaplonyban, 1797. november 18.án

született. (Kaplony a család ősi fészke volt.) Kö-
zépi skol áit a pesti Piari sta Gimnáá umban v égezte.
A Károlyi család Károlyi Józsefné Waldenstein.
Wartenberg Erzsébet (l7 63-|81 3) révén 1808
november 22-én, megszetezte a fóti uradalmat
azért,hogy a főváros közelében élve bekapcsolód-
hassék annak szellemi életébe. Ez valóban meg-
történt a család és István gróf életében egyaránt,
sőt a családnak méltőságáná| fogva megvolt a
lehetősége arra is, hogy a külföldi katoliktrs jellegu
szellemi, művészeti mozgalmakkal megismer-
kedjélq és ahazu vallásos, politikai és közéletben
annak elplántálója legyen. Károlyi István gróf
egyházat támogató tevékenysége szemp ontj áb ól
nagyon fontos diplomáciai szolgálata' melyet
I82L-tő| Párizsban végzett, Elsó felesége a francia
származásű gr. Dil|on Georgina volt. István gróf
évekig élt olaszországban, ami szintén nagyon
j el entős volt Magy ar or szág egyházmíivészetének
megúj ítása szemp ontj áb ól . S zoci ál i s tevékenységét
a keresztény szellemiség és az ekkor |étező szoci-
ális mozgalmak befolyásolták. A reformkori laiz-
delmekben nem vett résa, politikai nézetei liberá-
lisak voltak, de ez a liberalizmus nem azonos a
ryaw ar történel emben később j el entkező l ib eral iz-
mussal, és legfőként nem azonos azzaÍ a |ibera|iz-
mussal ,  mely Jász i  oszkár (1875-1957\ révén
egyhazellenes és antiklerikális volt. l849 február.
jában bebörtönözték. 1 860-ban, majd 1867-1 88 1-
ig Pest vármegye főispánja volt. Meghalt Fóton
1881.június 12-én.

István gróf végrendeletében arra buzditotta
gyermekeit, hogy maradjanak meg egymás

szeretetében és legfőképpen a katolikus hitben'
mely által örök üdvösségüket biztosítják. Úgy
|átszik, |togy az atyai intelmet különösképpen
Sándor gróf vette komolyan, mert sok olyan munka
fejeződött be á|ta|a, melyet már az apa elkezdett,
ezért, ha érintőlegesen is, de István gróf életével
kapcsolatban Sándort is említeni kell. ;'.

A Károlyi családot egy írás igy idézi: ,,itézség
és vallásosság, hazaszeretet és könyvkultúra,
jótékonyság és kiadós alkotási kedv'' jellemeáe e
család é|etét. A hitélet terén buzgólkodott Bethlen
Gábor hitvese, Károlyi Zsuzsanna (1585-1622) és
a család egyik leányának unokája, PÍnmány Péter.
Ezt az adatot a Károlyi Levé|tár Károlyi Istvánról
sző|ő kézirata tarta|mazza, de a genealógiák nem
erősítik meg,. A vallásos családi örökséget István
grőf példásan megőrizte, azok az évek, melyeket
Párizsban toltött, már akatolikus megújulás idejére
esnek .  A  f ranc ia  fo r rada lom után  l801-ben
Bonaparte Napóleon á|ta| |étrejott a francia állam
és a Vatikán megeryezése egy konkordátum formá-
jában. István grőf Párizsban megismerkedett
Tal l eyrand ( l 754- 1 8 3 8) politi káj ával, akinek j el en.
tős szerepe volt a francia konkordátum megkötésé.
ben, majd 1814-től kezdve a|egtimizmus vissza.
Íú|itásában. Mellette a konzervatív restaurácio
érdekelte leg|obban. Sokkal jelentősebb volt azon.
ban az a katolikus megújulás, amit Franciaországa
miilt században felmutatott. Ezze| a szellemiséggel
talá|kozott István gróf Párizsban. Az őt érő sze|.
lemi hatások közül az egy|k leglényegesebb
Chateaubriand szellemének megismerése volt,
me|y az egyházon belül a romantikus vallásos
érzi|etet j el enti. Chateaubriand a kereszténység

l, A szerző rómaí katolikus lelkész, egyházi levéltóros, hittudomónyi főískolaí tandr. 1992-ig a vócí egyhózmegye
könyvtórdnok és levéhóÍának vezetfie voh,

t



I
iÚjpesti He|ytörténeti Értesítő 1997. november

szelleméről írott munkájával az e|ső nagy irodalmi

hatást gyakorolta a felvilágosodás szelleme ellené-

ben. Martyrs című munkájában a katolicizmus

isteni eredetét, a benne rejlő művészi, erkolcsi,

szellemi, civilizációs és szociális erőket tárta fel. A

fóti és radványi konyvtár is híven tükrözte a kato-

likus megújulás eme szellemét, ez a sze||emiség

iúhatotta István gróf életét is, amit legfóként a

SzentIstvánTársulatelnökitiszténekbetöltésével
kapcsolatban érzékelhetünk. Egészen közvetlen

szellemi kapcsolat mutatható ki Montalambert

(1810.1870) és g Károlyi István között. Az 1830-

as forradalom után Montalambert Lamennais.vel

eryütt mint az egyhínjogainak védelmezője lépett

fel, de Montalambert Lamennais hitehagyása után

elszakadt barí*játőI. Ettől kezdve főként a törvény-

hozás tagjaként fejtett ki bámulatos kozéleti és

felszab aditás át és megváltását szorgal m azta és

Széchenyivel együtt a közadőkat sürgette.

Montalambert irodalmi tevékenysége pedig bizo-

nyosan hatott a Szent István Társulatban kifejtett

tevékenységére.
Magáról a társulatról azt kell megjeryezni' hory

az 1848, április 1l-iki törvények biztosították a

saj tószab ads ágot, melynek következtéb en a társul at

al apszabályainak megállapítása ft ggetl enné vált a

helytartótanácstóls. A társulat 1848 májusában

kezdte m eg működését, al apítój a F ogarasy Mihály'

nagyváradi kanonok az !848-ban lezajlott vá|tozá-

sok szellemében a világiak részvételét is óhajtotta.

Ennek legékesebb bizonyítéka az volt, hogy a

társulat elnöki székébe gr. Károlyi István került.

Sajnos Károlyi István gr. 1849.ben történt bebor.

tönzése miatt csak az indulásnál, illetve a börton-

bőlvalókiszabadulásautánlehetettjelenatársulat
életében. 1849.ben egyébként a társulat is mély-

pontra jutott, sőt három éven át ki'ilső tevékenysége

szinte nem is volt. Gr. Károlyi István mellett akez-

deti időszakb an az alelnök Cziráky János grófvolt'

majd Dánielik János, Somogyi Károly és Pollák

János. 1868-tól pedig az az Ipolyi Arnold vo|t az

elnök, aki a Magyar Tudományos Akadémián

emlékbeszédet mondott Karolyi Iswán fölött.

A kezdeti időszak sikerei voltak a Katholikus

Néplap (heti űjság), a Keresztény Naptar megjele-

nése és Hirscher János javaslata a pozitiv keresz-

ténység ápolasáról. Elsők között jelent meg Szabó

Imre: Tanácsadó a falusi nép sztmfua című miive,

továbbá ifiúsági iratok és tankönyvek kiadását is

terveztéku.Atársulatéleténekigazife||endtilése
erybeesik gr. Károlyi István börtönből való kisza-

badulásnak idejével, ekkor váút a Szent István

Társulat ahazai népiskolai tankönyvek korlátlan és

jogszeni kiadójává.
186l.ben egy bukovinai magyar küldottség

kereste fel a Szent István Társulatot, és előadták az

ottani magyarok sanyaru sorsát. Ekkor egy társa-

dalmi mozgalom indult Dánielik János alelnök

vezetésével annak érdekébén hogy a magyaÍ

társadalom minden rétegét érzékennyé tegyék a

moldvai magyarok sorsa iránt. Dánielik elsősorban

Károlyi István grófban, a társulat elnökében ta|Ítl.ta

A Szent Istvún Tórsulat emblénuűLja 1856-ban

egyhőn édő tevékenységet. Amikor a politikai él et-

bál üss"avonult, katolikus irodalmi tevékenységet

folytatott, több ek kozott megírta magyarországi

S"ent Erzsébet é|etét is. Ipolyi Arnoldtól tudjuh

hogy'gr. Károlyi István Montalambert gróffal

benső bariltságra jutott, aki a fóti kastélyban is járt'

István grófnak pedig annyira példaképe volt, hogy

szobr Ífi ir őaszta|án őiztea' Montal amb ert, ah roko-

ni viszonyban volt Apponyi Gyuláné sz. Sztáray

Zsőfiagrófnővel, t858-ban a Magyar Tudományos

Akadémia kültagja lett. Montalambert és Károlyi

gróf tevékenysége sok szempontból hasonló.

rarotyi a katolikus Széchenyi István reformtörek-

vései mellett állott és ,,hallgatag liberalizmusa''

valóban nagy dolgokat vitt végbe. Egyike vo|t az

elsőknek, aki a jobbáryságnak azűijogoktól való
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meg a fő pártfogót. Kettőjük kozös érdeme, hogy a
Szent István Társulat megalakította a Szent Lász|ő
Társulatot' me|y az első világháboru kitoréséig a
moldvai és bukovinai magyarok hathatós támoga-
tőjavo|{, A Szent Lász|ő Társulat a keleti misszió-
kat is támogatta, de működése a két világháború
kozott erőteljesen visszaszorult. A Szent Lász|ő
Társulatnak gr. Károlyi István elnöke is volt,.

Károlyi István elnöki tisztségének idejére esik a

,,Szentek é|ete,, sorozat megjelenése, melynek
kiadása 19 évig tartott. Az 188l-es év lnilönösen
gyászos volt a társulat életében, mert ekkor halt
meg az a|apitő, Fogarasy Mihály nagyváradi kano-
nok és néhány hónappal később pedig grófKárolyi
István, aki harminchárom éven ít lelkes vezetője és
egyben mecénása volt a társulatnak. Erdősi Károly
így emlékezik meg róla: ,,Ragaszkodása a Társulat-
hoz olyan nagy volt, hogy a nyolcvanadik életévén
túl' minden más hivatásáról lemondva, csak a
Társulat elnökségét tartotta meg-''o A Károlyi csa-
lád szerepe továbbra sem sziint meg a Szent István
Társulat életében, mert 1884-ben gr. Apponyi
Albertet és gr.  Károly i  Sándort (1884-1888-ig
elnök) vá|asztották meg elnököknek,o. Az apai
örökség e|p|ántá|ása a Íiúban a Katholikus Szemle
1886-ban tortént megindítása volt' Ez a fo|yőirat
olyannyira a katol ikus vi|ágnézet megsző|a|tatőj a,
hory amikor hazánkra 1945 után ráborult a vörös
csillag árnyéka, a folyóirat csak kulfoldon jelen-
hetett meg, és csak az 1989-es rendszerváltás után
vált ismét legálissá.

A Szent István Társqlat gr. Károlyi István szüle.
tésének 80. évfordulójára emlékérmet adott ki a
kovetkező felirattal: ,,A 80. szúletésnap emlékének
a haza és Egyház rendíthetetlen hívének hódolatul
nagyérdemii elnokének hála em|élail a Szent István
Társulat' ' Az érem körirata: MDCCCLXXVII.
Nov. XV[I',, Ezt az érmet az uralkodó jelenlétében
a Szent István Rend nagykeresztjével egytitt adták
át a 80 éves grófnak, akit az egyház és a király
egyaránt megünnepelt.

István grófot minden bizonnyal érintette a
keresztényszociáiis eszme is' Ennek pontos megál.
lapításához szükséges lenne a könyvtár jegy-

zékének teljes áttekintése'', valamint francia- és

o|aszor szágy tartőzkodás ának p ontos abb i smerete.
A keresztényszociális eszmerendszeÍ a liberális
kapitalizmus ell enhatás aként komoly eredményeket
ért el' A tanítás lényege volt, hogy többé már nem
e|ég a kaitász, hanem magának az Íú|amhatalom-
nak is lépnie kell a szociális igazságosság érde-
kében. Wilhelm Emmanuel von Kette|er Die
Arbeitsfrage und das Christentum cimu művével
három éwel Marx,,Kapital''-ja előtt megindítoffa a
keresztény szociáletika elméleti művelését és
1864-ben maryar nyelven is megjelent. 1846-ban a
grófi család vendégul |áttaLe Play Fréderic Pi.erre
Guilaume.t. aki a munkás családokról szóló társa-
dalmi monográfiáj ithoz Magyarországon is végzett
anyaggyújtést'.. Le Play szerint a társadalmi
hanyatlás egyik alapvető oka a rendi-hűbéri társa-
dalom familiaritásának megsánése volt. A szociá.
lis érzékenység Sándor gróf életében is megvolt,
ugyanis az ő vezetésével kezdődött meg a hitel-
szövetkezeti rendszer kiépítése. 1889-ben Pest
megyében már 60 falusi hitelszövetkezet működött,
a 9O-es években már a parasztok is hi te lhez
juthattak'0.

A múlt században az vn' klasszicista művészet
után, mely a felvilágosodás eszmerendszerében fo-
gant és viszonylag rövid ideig tartott, kovetkezétt a
romantikus művészet ideje. Ennek egyháztorténeti
vonatkozása is van a nazarénus festők működésén
keresztül' Minden komolyabb míivészettorténeti
konyv tirgya|ja ezt a kifejezetten keresáény művé-
szeti ir ány zatot, mely Németorsz ágb an kel etkezett
a XIX. sz. elején. Sajátossága, hogy az akadémista
és a klasszicista stílussal szemben a Raffaellót
megelőző quattrocento festők tiszta formáit és
vallásos áhitatí* akarta utánozni. J. F. overbeck és
F. Pforr, a csoport a|apitői l8l0-ben Rómában az
egykori Sant Isidoro-kolostorban telepedtek le és
társaságukat Lukács Testvérek Egyesületének
hívták' A' nazarénus művészeti irányzat hatott az
angol preraffaeliták mozga|mára is. Ez a szellemi
megújulás része volt egy nagyobb megújulásnak,
mely a felvilágosodás racionalista szellemével el-
lentétben mindennek helyet akart adni, ami nem a
racionalitás teniletére tartozik, Ennek a folyamat-
nak volt szerves része a keresztény irodalom meg-
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újulása, mely franciaországs tartőzkodítsa alatt és

után gr. Károlyi Istvánt is érintette' Fiának, gr. Ká-
rolyi Sándornak azonban a nazarénus művészeti
iskolával, amint azt |átni fogjuk, közvetlen kap.

csolata is volt.
Ez az időszak a magyar egyházi művészet

megújításának ideje. Gr. Károlyi István a Szent
István Társulat révén is kapcsolatban á|lt Ipolyi
Arnolddal, és bár a
korabeli romantikus
egyházmíivészetet
nem általa ismerte
il98, hanem már
korábban olaszor-
szágban, egyetértett
Ipolyi Arnold véle.
ményével,  hogy a
){VI. századután az
egyhőzi művészet
dekadens korszaka
kezdődött el. Nem
tagadta ugyanakkor
a későbbi művészi
irényzatok keresz-
tény jellegét. Érde-
mes megfontolni a
kÖvetkező sorokat:

,,Vagy nem tért-e
ígl vissza afestészet
egy Overbeck,
Fürich és a naza-
rénus iskola múvei-
ben, s az építészet
és szobraszat közép.
kori egyhazi stYlu'
sainak mostani
correctebb utánzá-

Károlyi István ,,családi osztá|y,,|, alkalmával Fót
egyedüli birtokosa lett. Károlyi már 1829-ben
megkereste gr. Nádasdy Ferenc váci püspököt a
fóti plébánia a|apitásával kapcsolatban, kérését
1835-ben és 1842-ben megismételte, de hiába. A
gróf végül egyenesen ak'trÍúyhoz fordult, aki l844-
ben megadta a jőváhagyálst, és a patronátus jogát

gr. Károlyi István kapta meg. Ez a jog biztosította
számára, hogy el-
szegényedés esetén
azEgyhitz támogat-
ja őt, ezen felül biz.
tosítot ta a temp-
lomban való temet-

kezés jogát, vala-
mint a templomban
a saját címer hasz-

ná|atát. A Károlyi
címerpajzson az

ö nmérsék le t t e l
rendelkező karvaly
|áthato' mely az el-
ejtett madarak szi-

vét nem eszi meg.
A patrónust isten-

t iszte leteken k ie-
me l t  he l y  i l l e t t e
meg, ugyanakkor
azonban kötelezett-

séget is jelentett a

fó t i  templom és
plébánia fenntartá.

sára. A kegyuri jo-

gok érvényesítése a

fóti templom építé-
szeti kialakításában
is  megnyi lvánul t .

i
I

I
t

saban?,,'' Ipolyi is jó1 tudta és hangsúlyozta is' Lzért oiyan hatalmas a templom szentélye, mert

hory a hit termékenyíti meg a művészi krfejezést. csak így kerülhetett a templom a|á a grőft család

Károlyi Istvánt római tartőzkoőása és a hazai temetkezési helye, ahová István gróf is temetkezni

katolikus szellemmel való ta|túkozása segítette óhajtott. A plébániát végül 1844.ben alapítottak és

abban, hogy overbeck jegyében megújítsa a 1845.ben tették le a templom alakivét. A templom

mawaÍkatolikus egyháziművészetet, azon a helyen épült, ahol gr. Fekete György 1784-

A fóti templom építése és plébánia a|apitása,u ben kápol nát épittetett. Építés e az !848-49-es

összefügg azza| a ténnyel, hogy 1 827-ben grőf szabadságharc kovetkeztében megszakadt, csak

1881. június 72.: Károlyi Istvún, a hulottaságyon
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1851 tavaszán fo|ytatták a munkát. Az építmény
Ybl Miklós tervei a|apján 1855-ben készült el. A

templom stí lusának pontos meghatározása.,
Rundbogenstil (un. félköríves)' ennek a stílusnak a
legkiemelkedőbb magyarors zágt a|kotása. Az
épületet terveit Ybl müncheni tapasztalatai és a
Gartner á|ta| tervezett Ludwigkirche (1829-1842)

valamint a mór és románkori anyag ihlette. A
templom belső díszítéséhez gr. Káro|yi István két
nazarénus művészt is hozott Rómából .  B1aas

overbeck csoportjának taga volt, ő festette 1848-
l853 kozött a fóti templom oltarképeit. Teneráni
Pietro ( 1 789. 1 869) szobrászmúv ész szintén Rómá-

ból jött ő Canova és Thorwaldsen követője volt.
Antik stílusjeryekkel dolgozott és a ,,hűvts katho-
licizmus'' művészeként volt elkönyvelve. A fóti
sírboltban három szobor található: a trónoló Krisz.
tus, ery angyal és gr. Károlyi Erzsébet síremléke,
melyek közi'il Ybl szerint az utóbbi a legkiválóbb.
A templom harangát a bécsi Hilzer Óntötte, orgo-
nítjí-r- a salzburgi Mózer készítette. 1855-ben érke-
zettIX' Pius pápa ajándékából Szent Lucentius
vértanú ereklyéje. Nem fudhatjuk, hogy az ereklye
kiv á|asztíts áb an s zem él y es m otívum ok szerep et

1áttszottak-e. de tény, hory szent Lucentius katona-
szent, és így az ere0ye kiválasztása akarva vagy
akaratlanul Károlyi személyéhez i||ő. A templom
megáldása 1856-ban volt' felszentelése csak e szá-
zad e|ején történt meg Jung János váci segédpüs-
pok által. A templom körtili ká|vária és a Feltámadt
tJdvozitő kápolnája 1876-ban készült el''.

A templom berendezésében talá lkozunk a
hagyományos nemesi szokásokkal, miszerint a csa-
lád egyes tag|ainak védőszentjét egy-egy szentnek
a képében megfestik. Így kerult a fóti templomba
római Szent Franciska képe, aki a gróf második
feleségének védőszentje volt'n. A kastélykápolna

o|tárán két monstrantia alakú ereklyetartó és két
ereklyepiramis is volt, melyek vizsgálata szintén

érdekes lenne a grófi család vallásossága szem-
pontjából,o.

Mai értékelésünk szerint a nazarénus művészet
inkább eszmei és történeti értéket képvisel, esztéti-
kai értéke kisebb, mint a barokk vagy a korábbi
korok művészeti irányzatainak értéke. Ennek

ellenére a fóti templom a hazai egyhiui épitészet.
ben és a főleg a múlt század egyházmuvészeti
emlékei kozott mindenképpen kiemelkedő alkotás,
melynek értékét az is növeli, hogy a romantikus
egyházmuvészetnek kevés hazai emléke maradt.
Megjegyzendő' hogy a nazarénusoknak az ango|
preraffaelitákon keresztül nagy szerepük volt a
szecesszió előkészítésében és a századvég művé-
szeti ir ány zatának ki al akítás áb an.

A fóti plébánia a|apitása Újpest hitéletét is
befolyásolta. Az újpesti első katolikus kápolna
alapkovét Mildenberger Márton rakta le 1833-ban'
Újpest 1845-ig Mogyoródhoz tartozott, ettől
kezdve Fót' majd Rákospalota |átta el a híveket.
1869-ben történt meg a fóti plébános joghatósága

alatt működő kihelye zett káp|án kinevezése, 1 870.
február 26-án pedig az újpesti egyházközséget
Peitler Antal váci püspök gr. Károlyi István kégy-
úrral való megegyezés alapján plébánosi jogható-

sággal rendelkező káplán feltigyelete a|á be|yezte.
Gr. Károlyi István l874-ben az expositura fölötti
kegyuri jogairól lemondott, így a patronátus joga a
váci püspokre szállt. Még ugyanebben az évben az
újpesti római katolikus' egyhánanács megszerezte a
keryúri jogokat'', és 1875-ben a püspök akáplánt
plébánosnak nevezte kJ. ̂ z újpesti templom építé-
sét gr. Károlyi István is támogatta, a telket ő maga
adományo zta, A templomépítés befejezésében
Sándor gróf közreműködött, aki azt aján|otta az
egyháztanácsnak, hogy a templom-alapból, a
kormány hozzájáru|ásából és a saját adományából
a megkezdett templomot fe|építteti, ha a tervezett-
nél kisebb templommal is megelégednek. Ezt az
egyhád"anács elfogadta,'igy épülhetett meg a mai
templom torony nélki'il.

Károlyi István portréján a Szent István Rend

nagykeresztje, valamint a Krisztus Rend keresztje

|Ífthatő, mivel ő a Krisztus Rend vitéze vo|t. Ez a
rend egykor lovagrend volt, mely a mórok elleni
ktizdelem céljából alakult 13 l8-ban, portugáliai
Dénes által. Részben a templomos lovagokból és
azok javalból történt a rend a|apitása, melyet )oil.
János pápa l319-ben megerősített. A lovagrendet
I.t 97 -b en szeku|arizá|títk, l 83 4.ben pedi g j avait
e lvették. l9 l0- ig Portugál iában a rend vi lági
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rendként |étezett. A Károlyinak adományozott
Krisztus Rend kapcsolatban van ezze|, de mégsem
azonos ve|e. Az 13l9-es megerősítés után, me|y az
adományozás jogát a pítpának tartotta fenn, hama-
rosan a portugál Rend keletkezése után létrejött
egy sajátosan itál iai Krisztus Rend (Milizia di
Gesú Christo), melyhez nem volt szükség őspró-
bára. Ezt 1605-ben az Ágostonos Kanonok rendjé-
hez csatolták. Ezen eseményekre emlékeztet az
1847-ben a|apitott pápai Krisztus Rend, melyet
tr905-ben X. Pius pápa ismét megerősített. Ez a
legmagasabb pápai kittintetés, melynek csak egyet-
len egy osztá|ya van. Hivatalos elnevezése: ordine
Supremo del Christo. Gr. Károlyi István tehát a
Katolikus Egyházon belül a legnagyobb megtisztel-
tetésnek örvendhetett, mivel a legmagasabb pápai
kittintetést nyerte el. Éble könyvének eryik táblája
szerint ezt a kitüntetést l854-ben kapta, igy ez a
magas pápai kittintetés a templomépítéssel kapcso-
latos''. Károlyi István kitt'intetéset közé :artozlk a
Szent Lucentius ereklye elnyerése és a Szent István
Társulat emlékérme is.

Gróf Károlyi István végrendeletét |849. Szent
György hava 5. napjítn tette le Walter Géza|evé|-
tárosnál öt pecsét a|att,', Mivel a végrendelet
megírásának megvannak a katolikus egyházban
elfogadott formai elemei, ezek közül nem mind-
eryik tüközi az ő egyéni vallásosságát. Végrende-
|etét a Szentháromság nevében kezdte, ez szokvá-
nyos' tehát nem tekinthetjük egyéninek' Hogy
temetése napján az egyes birtokon requiem tartásáft
kéri, szintén nem tekinthető egtrledinek. Az a ren-
delkezése, mely szerint a szegényeknek pénzt kell
osztani temetése napján, szintén az ősi keresztény
haryományban gyökerezik, aminek alapja a szegé-
nyek tiszteletének kifejeződése az Egyházban. A
szegényeket Isten szegényeinek - vagy ahogy
touri Szent Gergely mondotta -, Krisztus szegé-
nyeinek nevezték. A karoling korban a szegényeket
külön törvény és az egyházi felsóbbség védel.
mezte. A szegénység - a személyes tulajdonról
való lemondás - a szeÍzetesi é|et a|apyává vá|t. A'
dúsgazdagról és a szegény Lázárrő| szóló evan-
géliumi példabeszéd a|apján már aXII. századot
moge|őzően kialakult az a fe|fogás, hogy ők állnak

a Paradicsom kapujában, az ő javukra adott a|a-
mizsna segiti az elhunytat a mennyek országába. A
szegények a keresztény koztudatban a,janitores
coeli ' ' megjelö léssel szerepeltek, ezt tükrozte
egyébként arégi temetési liturgia, melyben eredeti-
leg a temetőbe való belépéskor énekelte a kántor:
,,In Paradisum deducant te angeli et cum Lasaro
quondam paupere vitam habeas sempiternarü,]'' A
hitvalló keresztény családokban a temetési szer-
tartás - főként a gazdagok esetében, akik tudtak
segíteni a szegényeken' - mindig össze'volt kotve
a jótékonykodással. Gr. Károlyi István végrende-
lete szerint a temetés napján a Károlyi birtokokon
2000,- pengőt kellett hosztani a szegények között.
Ennek a keresztény szokásnak a gyakorlása a gróf
egyéni 1elkti letét is ttikrözte, mert életében is
jótékonykodott akár a Szent István Társulatban,

A Szent Ish,dn Tórsulat emblémája 1989-ben

akár a Szent Vnce Egylet ítján,'. A gróffal az is
előfordult, hogy megvásárolta azok konyvtárát,
akik elszegényedtek és visszaadta nekik. Barát-
ságai sem kor|átozódtak a katolikus szellemiséget
hordozó emberekre. Kapcsolata volt Kazinczyva|
és Garay Jánossal is, pedig' Kazinczy széphalmi
mauzóleumában szabadkóműves szimbólumok
láthatók. Egyébként is annak a felvilágosodásnak a
szellemében dolgozott, melyre ellenhatásként a
romantika született. Nyelvújítása sem a katolikus
szellemiséget tükÍözi. Mindez ery szélesebb köni
felebaráti szeretetre utal. Végrendeletének ta|án a
legszemélyesebb Íésze, amikor gyermekeitől kéri a
katolikus val1ásban való hűséges megmaradást
örok üdvösséguk érdekében. Szintén személyes
rész, hogy nem enged magának temetési emléket
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állítani. A fóti kripta bejáratánál lévő szobrok
valóban nem személyes emlékek, hanem a kato-
likus temetési liturgia elemeit elevenítik meg. Ezek
kozott ta|án a legmeghatóbb a gyászmise
sequentia-jából származo rész, melyet az ité|et
angy a|ának márványba faragott szobra testesít
meg' a szobor ta|apzatán az em|itett liturgikus
szoveg egy részéve|: Tuba mirum Sparqens
sonum... Károlyi Erzsébet (|822-1840) szobrának
ta|apzatán is vallásos jellegű felirat íú|. Venio
Domine. Sőt maga a szobor Károlyi Erzsébetet az
evangéliumi okos szizek képében mintázza meg,

Amikor Kandra Kabos a közelgő millenniumra
készült ,  és megírta k önyvét az ezet éves
Károlyiakrő|, így vélekedett: ,,Így a Karolyiak
grófi csoladja,,,. melyrc nagl katelesség var a
nemzeti ÖrÓmév napy napjaiban..' az imadandó
Gondviselésnek száz háInal aldomasozó nemzet
e lő imádkoz ój a I e gl en !','

Forri{sok:
Levéltár, A Károlyi nemzetség és család levéltára' P 38l

gr. Károlyí István
A Károlyi  Levéltár repertór iuma: A Károlyi  család

nemzetségi és fóti levéltára. Közrebocsátotta Bakács
István. Levéltárak országos Közponfa: @p') 1965.

Könwtár:
Főviárosi Szabó Ervin Köryvtár' Kézirattár
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Irodalom:
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Erdősi Károly: A hetvenötéves Szent Iswán Tiársulat. szent
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Hajnald Lajos: A Szent István Társulat 1882. nuírcius 23-i
nagygyíílést megnyitó elnöki és enúékbeszéd Nagy.Károlyi
Gróf Károlyi István fölött. - Athenaeum: Bp. 1882.
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Társulat: Bp., t894.

Károlyi István fóti temploma. Zász|őtk. Studió: Bp., l997.
Maryar életrajzi lexikon, I. Akadémia: Bp. 1967.
Nagykárolyi  Gróf Károlyi  család t isszes jószágainak

birtoklási története. I-II. Kiadta: Krírolyi Lász|ó. Bp. t9l1.
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Károlyi család...

' oL KáÍolyi Levéltiár' P 38l Károlyi István a fóti gr. Krírolyi
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'o Bertényi, Maryarorsá g, 440.
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'u Károlyi Istvrín fóti temploma, 8-9. @uda Attila - 1997.)
'' Borovsz]qy, I. 64. Bakícs Istviín: A K;írolyi család nemzet-
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'n A fóti templorn 16-l7.
'o A kápolna fényképe fennmaradt. Ld. Károlyi IsÍván

királlítrís ÚjpesteÍL 1997.
" Borovszlsy, l. 492-493.
,, fu|e,I.es tábla, Éble szerint a pápai Krisztus Rend nary-

keresájének vitéze
'' oL Kiírolyi Levéltár, P 405/3
'o oL Kiárolyi Levéltrár, P 38l Károlyi István CD2
" Kandra, 23.
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lványiné Konrád Gizella - lványi János*

A Károlyiak ép itészet.tám ogató
tevékenysége

A gróf Károly István születésének 200. évfordu-
|őjára készülő elemzések kozott ez a do|gozat a
K árolyi ak épitészetet tám ogató tevékenys égével,
és azon belül is annak csupán egy részével tud és
kíván foglalkozni. Hiszen a család óriási; a törté-
nelmi Magyarors zág teri|etén szerte megtal álható
birtokai eleve igényelték a különböző rendeltetésű
éptil etek emel ését, azok fennt artását, íLta|au'ltását.
Mi most csak gróf Károlyi István és leszármazottai
ill. testvére által támogatott építkezésekkel foglal-
kozunk. Itt is elsősorban Fót, Újpest és Rákos-
palota területón kifejtett tevékenységükkel' de
megemlítünk néhány pesti palotát is. A Károlyi-
fivérek és leszárm azotta1k közéleti tevékenysége
ugyanis olyan gazdag, szerteágaző, hogy egy rövid
do|gozat keretében munkásságunk állomásait
éppen csak érinteni lehet.

Itt és most mi sem természetesebb' mint gróf
Károlyi Istvánra, Ujpest a|apitőjára emlékezni, aki
nemcsak ery kastély, nemcsak ery templom, hanem
egy dinamikusan fejlódő város alapkövét helyeae el.

Gróf Károlyi István felismerte azt, amit nem-
hogy kortársai, de mégaz utódok koztil is kevesen
azok közül, akik megtehették volna: az emberek-
nek lehetőséget (foldet, jogot) kell biztosítani ah.
hoz, hogy megéljenek és azok élni is fognak vele!
A századfordulón szegény emberek százezrei ván-
doroltak ki Amerikába, Újpest pedig ugrásszenien
fejlődott; Újpestet nevezték,,kis Ameriká''-nak,

,)Ínagyar Manchester' '-nek. Özönlöttek ide az
iparosok, kereskedők, mert házhe|y et, iparuzési,
kereskedési engedélyt kaptak, s jöttek a nincs-
telenek, mert munkát kerestek a majdani felemel.
kedés remónyében. Jottek nemzetiségre' felekezet-
re való tekintet nélktil, mert Károlyi István nem
tett különbséget ember és ember között, csak a

becsületes munkát, tisztességes viselkedést kötotte
ki feltételtil.

Minden megtelepedő kapott: 300 n d ház.
helyet, a kozség pedig ,,minden bérfizetés nélkÍil''
templomra, temetőre és kozségházárahe|yet. A fel-
vá||a|t telken a vá||a|kozó köteles volt egy év á|att
legalább a ház fa|át fe|épiteni. Esáétikai előírások
is voltak: ''köteleztetnek a vállalkozók .. híuokat
homlokkal az utca felé építeni, úry, hogy oda se!L-
minemű dísztelen és jó ízléssel ellenkező épületek
ne tétessenek, a tető cserépből vagy zsindelyből
|ega|ább, a kerítés pedig kőfal vagy deszkából en-
gedtetik ... minden építeni kívánó az épitési mintát
az Uraságnak jóváhagyás végett bemutassa.,, Lz
uraság itt mai szóval élve, mint I Fokú Építési
Hatóság lép fel, de uryancsak mai szőhaszná|atta|
a Részletes Rendezési Terv fő irányvonalait is
megadja, sőt Ybl Miklóssal még majd tervet is
készittet az újpesti templom megvalósításhra,
ugyanis ,,köteleztetik a kozség az Uraságól temp-
lomra, iskolára és Községházára ingyen nyert
hínhe|yen ery esztendő a\att az épitéshez fogni' -

ezen házhelyek más célra leendő fordítása egy-
á|ta|j áb an ti l tati k''' .

A Károlyi-cs al ád építészet-tám o-sat ó tevékeny-
ségéhez éppúgy hozzátartoz|k az a 3000 db tégla,
amit 1833-ban kápolna építésére adtak.' mint az
első községháza fe|épitéséhez (melr' a mai Arpád
űt2t. sz. a|att épült 1845-ben) adott 200 pengő-
forint ajándék. Hozzíúartozik Ybl Miklós meg.
bizása a fóti templom - piébánía és zárda -

egytittes meglervezésére és krvitelezésére, továbbá
Pesten' a Múzeum u. 17.ben Fellner és HeÍiner
osztrák építészek felkérése palota építésére il l.
Thék Endre asáalos mester megbízása ezen pa|ota
belső díszítésére.

* Á szerZóík qítőnérnökiik, ajpest helytörténdének kutaÍóL
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A Károlyi-fivérek (István, Lajos és GyÖrgy) a
reformkorban Széchenyi köréh ez tartoztak, ott
találjuk őket az Akadémia, a Lánchid, a Kaszinó
életrehívói között'. Sőt Károlyi István jelentős
összeggel járu|t hozzát a pesti Baz|||ka épitéséhez
iso. Ezen építési mecénási kedv és kotelességtudat
azonban már gróf Károlyi István apjáná| (Károlyi
József), sőt nagyapjánál (Károlyi Antal) is meg-
ta|á|hatő, hiszen előbbi Nagykárolyban új kastélyt
építtetett, utóbbi pedig a Szatmát és szomszédos
vármegyéket pusztító vizek szabá|yozálsára s az
ecsedi láp lecsapo|ására nagy gondot és koltséget
fordított, új helységeket és településeket alapított,
templomokat épített''

Amikor l808-ban gróf Károlyi .István édesanyja
a fóti uradalmat megvásárolta, többek kozott a
következőkhöz j utott hozzá:

_ ery földszintes kastély
- ew 1780 köfül grőf ga|ántai Fekete György

ít|ta| építtetett barokk templom fa toronnyal
Az igényes Károlyiaknak ez nem felelt meg.

Először is a vásárlást követően a földszintes kas-
té|yra ery emeletet építettek és a homlokzatot is
felújították. A grófnő ha|íia vtán a fóti birtokot
öröklő Károly István a rég templomot feIujíttatta,
majd egy nagyszabású építkezés-sorozatot indított
e| az L840-es években. Ybl Miklós, a hazai építé-
szet legjelentősebb személyisége még nem volt 30
éves, amikor 1843-ban - már több éve a család
szo|gÍiatában - megkapta a kastély bővítési és
átalakítási munkálatainak irányítasát. Ybl ryakor-
|atl|ag csaknem 15 éven keresznil dolgozott Fóton,
hiszen a kastély í*épitéséntul annak környezetében
gazdaság épületeket, a parkositással eryütt pavilo-
nokat is tervezett és irányította azok megvaló-
sítását' A kastély jelenlegi formájában az Yb| áúta|
készített átalakítást mut(tja. A..főhoml okzat
porticusa a timpanonnal. már.megvolt' amikor az
oldalszárnyak romantikus stílusban melléépültek,
Bizonyos elemzések szerint ez az átépités ae épület
architektúrájában károkat okozott, mert az erykori
klasszicista kastély közel 100 m-es, 15 tengelyes
főhomlokzaténa| és 6 jón oszlopos porticusával
korának jelentős alkotása voltu.

Gróf Károlyi István magyar viszonyok között

ritka tettet hajtott végre: csodálatoS templomot
építtetett birtokán, saját költségén' s az építéssel a
már említett magyar mestert, Ybl Miklóst bizta
meg. Az 1845-55 között épülő templom a mas/ar-
országi, de méltán mondhatjuk, hogy az evrőpai
romantika legjelentősebb alkotása. Érdemes egy
pillantást vetni a templom egészének nemes ará-
nyaira. Ybl eryütt kezelte a templomot és a mellet-
te á||ő épületeket: a p|ébániát és a zárdát' ,,Tekint-
hető akárjelképes jelentőségrinek is, hogy a re-
formkorban el i ndított egyik l egnagyszerűbb hazat
művészeti vá||a|kozás Fóton keletkezett. Fótról
köztudott, hogy a reformkori magyaÍ kultura ríieg-
szentelt helye, itt a híres fóti szüreteken a magyar
értelmiség szine-java megjelent, írólq költőlq poli-
tikusok. Fáy, Vörösmarty, Deák, Kossuth és má.
sok...'' Érdekes' hogyan állt össze a Fóton alkal.
mazott szakemb erg ár da. A telj es együttes tervezése
Ybl feladata volt. a közreműködő mesterek kivá.
|asztása is rá várt. Jóllehet Ybl a legapróbb r|ész|e-
tekig mindent megtervezett - nézzuk például a
szőszék motívumait és szobrait, de Károlyi iranyí.
tói szerepe kétségÍelen, a megbizott olasz és oszt-
rák mesterekkel leginkább neki voltak kapcsolatai.
(pl.: a főoltárképet megfestő Karl Blaas-zal).

A teljes mű eszmei programját bizonyosan
Károlyi István á||itotta össze. o fedezte Ybl
Mi kl ós o|aszországi tanulmányútj ának költségeit
1845 végén-l846 elején. Ugyanakkor teljes abiza|-
ma a mester iránt, amú egésze már Ybl alkotása. A
család figyelmét a későbbiekben sem kerülte el a
nincstelenek, az I. világháboru áldozatai után
Fóton maradt hadiözvegyek és hadirokkantak
he|yzete sem. Gróf KátdyiLászlő és felesége, grőf
Apponyi Franciska |étrehozta a ,,Suum Cuique''
a|apiv ántyt' amiből fel építették Fot-Új falu telepet.
A tel ep, há zai szoba-konyha.tornácosak. A modern
i gényeknek m egfel el ően ezeket már Íta|a|<ltották,
de egy-két motíwm (a tulajdonos nevének kezdő.
betűje) még néhány épületen megmaradt. ' '  Az
alaptőkét a fóti kastélyba meghívott vendégek _

közttik nagykövetek, lord Rothermere, valamint a
pápa, ő nem mint vendég, de a nemes kezde.
ményezés támogatója - teszik le', ami fejenként
min' egy hán fua' |922, május 25.én adják Ít az
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első 16 ,házat; ezen alkalomból idelátogatott maga
a kormányzó, Horthy Miklós és a miniszterelnök
gróf Bethlen István is. A családok 25 éven át,
kamatmentes törlesztés fejében kapj ák otthonukat.
A hazon egy mázas cseréptábla hirdeti az adomá-
nyoző nevét. A befolyt törlesztésekből újabb
épületeket emeltek. 1922 és 31 között hatvannál
több haz épült8.

Jóllehet a bemutatandó épületek Újpesten van-
nak' azonban építésük idejében azok egy része -

amelyek Istvántelken állnak - Rákospa|otához
tartoztak. Mivel az újpesti - városképileg meg.
hatiroző - épületek jelentős része a város megbí-
zásáta késztilt, a Károlyi-családdal osszefüggő
épületek ill. építési tevékenységhez kapcsolódó
kezdeményezések felsorolását időrendben pró-
báljuk ismertetni.

- 1879-ben Ybl elkészíti az újpesti rk. templom
tervét. A háromhajós bazilikÍthoz, melynek fő-
homlokzati architekturá1a egyszeru. szinte tagolat-
|an, a középső apszis mögött gÖrökereszt a|aprajzl
centrális építmény kapcs ol ódik. Készültek azonban
egyszerűbb tervváútozatok is. A templom végül
jelenlegi fe|téte|ezéseink szerint, mert a terveket
nem szignálták a Károlyiak hathatós támogatásá-
val ,  Kauser József tervei  szer int épult  fe l .
Bachmann Károly kivitel ezésében. Mai a|akját Zák
Alajos tervei szerinti bővítéssel nyerte el.

- l870 tavaszán Károlyi Istvánné (sz. báró
arczy Mária) és menye, Károlyi Sándorné (sz'
Kornis Clar issa) |étrehozzák a., ,Budapest i
Gyermekmenhely Egyl et''.et: Az intézmény helyét
a rákospalotai határban, Istvántelken jelölték ki
l882 tavaszán. A kijelölt helyen építendő kozponti
épületeg gondnoki lakast, tan- és műhelytermeket
is magában foglaló épületegyüttes megtervezésével
Ybl Miklóst bízták meg. ,,qpítőmester' ' Wahl
Hugó. Az emeletes, részben vakoli, sárgás téglas
épület közepe és háromtengelyes oldalszárnyai
előre ugranak. Középen a ferencvárosi templomra
emlékeztető román stílusú kápolna uralkodik, az
előbbinek szerény utódja. Az a|apkő letétele l882.
július |2-én tortént, a főéptilet átadása pedig 1884
tavaszán'o. A főhoml okzatot el őreugró kápolna-
szátny jellemzi. A támpilléres, román kocka-

fej ezetes oszl op okkal diszitett gúl asi sakos torony
itt is a főhomlokzaton jelenik meg, mint Ybl tobb
korábbi romanizá|ő tervén (Nagycenk, Ferenc-
városi templom). Az épület tobbi kváderezett
sarkokkal és nyíláskeretezésekkel kiképzett egy-
szerű homlokzata a hivatalos városi iskolaépítészet
mintáit követi. 1903.ban a Gyermekmenhely át-
szeÍy ezésév e| az a|apíw tny átal akult l eánynevel ő
intézetté és i nternátuss á.

_ l895.ben megnyílik a gróf Károlyi Sándor
íúta| a|apitott kórház 300.000 Ft költséggel.
Kezdetben a|apítványi kórházként működött, a
nyilvánossági jogot l899.ben kapta meg. A kór.
házat 60 ágyra tervezték, 1912.ben ,(lj szárnyat
(,,Clarisse pavilon'')'' építettek, így a kórház ]50
ágyasra bővült. l938-ban az egyemeletes épületre
egy ,(,j, korszeni emeletet hűnak, 3 hónap a|att a
kőrház igy 24O férőhelyesre bővült. Újpest első
kőtházÍb an b el ry ó gy as zati, seb észeti, gégés zeti é s
röntgen osáály, a legkorszeríibb laboratórium, kor.
szerűen felszerelt könyvtár működött''. Az a|apitő
emlékét márványtítb|aőrzi a főépület fat.án.

_ 1912-ben gr. Károlyi Lász|ő a várossal közö-
sen adományozott telket a Főiskolai Szociális
Telep számara, amelyen Korb Flóris műegyetemi
tanín tervei a|apján éptilt fel Újpest első fő.
iskolája',

A Károlyiak közé|eti tevékenysége megköve-
telte, hory Pesten is legyenek palotai( gazdas,ág
érdekeik pedig bérházak építesére sarkallták őket

_ Károlyi György Üllői út 17. sámú pa|otítjÍtra
Ybl 1859-62 kozött emeletet épit' bővíti és laká-
sokat alakít át benne

- Károlyi Lajos (Istuan occse) palotaja a Pollák
Mihály tér 3. szám alatti egyemeletes szabadon
á1ló kora eklektikus éprilet' 2-5-z ablakkal, közép-

tengelyében kőkorlátos terasszal lefedett három-

nyí l asú árkádos kocsifelhajtóval, a sarokrizalitok
felett manzárdtetővel, a főhomlokzatot zárő

háromrészes főpárkánnyal. Franciás reneszánsz

stílusban teÍvezte Ybl Miklós (l863.65 között).

Szobrászati díszeit Schaffer Károly faragfa. 19..45.

ben teljesen kiégett, ki.ilső helyreállítása |972-re
e|készült.'o

- Károlyi Alajos (Lajos fia) bérhÍaat terveztet
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és.építtet l863.65 között Ybl Miklóssal a Szent-
királyi utcában, eryszeni saroképületként''

-  Káro ly i  Is tván l88 l .83 kozott  Ferd inand
Fellner és Hermann Helmer osztrák építészekkel
építteti fel Múzeum vtca |7. szátm alatti pa|otáját.
A neobarokk épület ma az országos Műszaki
Információs Központ és Könyvtár otthona, amely
az l883.ban alapított Magyar Királyi Technológiai
Iparmúzeum könyvtárának jogutóda. A palota
Reviczky utcai szárnyát 1890.ben Meining Artrir
tervei szerint építették. Különösen szép a neo-
barokk pa lota udvar i  homlokzata,  de szemet
gyönyörködtető az angolos stílusú ha|| az emeletre
üvő' ryönyöru faragétsú falépcsőjével és pihenőjé.
vel, amelyet Thék Endre, az operahán, az ország.
ház és a Várpalota fából késztilt berendezéseit és
díszitő elemeit tervező és megvalósító műbútor-
asztalos készített l 880-83 kozott.

_ |875-76 kozott Ybl tervezte Károlyi Gyorgy
bérpa|otáját a Ráday utca_Erke| utca sarkán'o,
amelynek utcai egyszeníségét a neoreneszánsz ud-,
vari loggia és kapualj igényes kialakítása o|dja fel.

- l880 körul Ybl kisebb atalakításokat végez
Károlyi Tibor (György fia) Szentkirályi utca 22-24.
szám a|atti bérpalotáján is''

- l865-ben Ybl átalakította gróf Károlyi István
Veres Pálné (volt Zoldfa) utca 4. szám alatti pa|otá-
1át, amit a2ota már lebontottak'*.

Az e|őzőekben át tek intet tük -  a te l jesség
igenye nélkül - a gróf Károlyi-család epitészet-
támogató tevékenységét. Mint láttuk' ezek nemcsak
saját célú épitkezések (kasté|yok' pa|oták) voltak,
hanem fe|ölelték az egyházi épületek emeltetését,
gyermekmenhely. kőrház alapítását, építtetését is,
de nem hiányzott a tevékenységükbő| a város-
a lap i tás  sem. o lyan építész-zseni t  támogatott
megbízásokkal a család, mint Yb| Miklós' olyan
épi' i letet emeltetett. mint a fót i római katol ikus
templom. ami az egyházi romantikus építészet
eu r ópa i  r emekműve .  o l yan  s zoc i á | i s  gondos -
kodásról tettek tanúbizonyságot a család (a fót i
Suum Cuique a|apítvánnyal). arni a ma emberének
is példáu| szo|gá|hat.

Gróf Károlyi István születésének 200 évfordu-
lóján a csa|ád fót i kasté|yának címere a|att t isz-

telettel hajtsunk fejet az önzetlen mecénás és
hasonl óan nagyl elkű családtagj ainak emléke előtt,
bizva abban, hogy az utókor méltó módon fogja
egyrészt az örÖkséget. ápolni, másrészt a család
szellemiségét - saját korába illesztve - folytatni.

Zárszőként köszönetet mondunk dr Kapolyi
Lász|ő akadémikusnak, az Újpesti Városvédő
Egyesület elnokének és Kadlecoüts Gézának, az
Egyesület ügyvezető elnökének azért, hogy ennek a
témának a feldolgozására felkértek bennünket.
Külön koszönet illeti Buda Attila urat, az ELTE
könyvtárve zetójét, hory tanácsaival hozzáseg1tett a
kutatásokhoz. Megkoszönjük dr. Hollósi Antal
főorvos úrnak' az oMIKK-nak és Czirkő Lász|ő
úrnak a Károlyi-kőrház, a budapesti Múzeum utca
I7 ' i||, a még meglevő fóti Suum Cuique épületek
fotózási lehetőségét'

Források:
' Alapíto oklcvét _ gróf Káro|yi Iswán
'Dr. Ugró Gyrr|a: Úipest l83l- l930. Bp.. 1932. (Magyar

Városok Monográfiája Kiadóhivatala) l0. o.
. Niisfay-Niedenluurn Lász|ó levéltári gyűjtése Megi.: Üjpesti

Helytör.téneti Ertesítő (Szerkeszti : Kadlecovits Géza\ |994.
jantrár

" Ybl Ervin: Ybl Miklós Bp.. l956.
. Révai Nagy Le,rikona XI. kötet (Bp. Révai Tesfvérek

Irodalnú Intézet eredeti kiadás)
. Tájak. korok. tnÍrzetrnrok kiskön1vtiára l85. Kötete' Pusztai

Laszió: Fót.Műenrlékek l 984"
' Dr' Thury Károly feljeryzése a fóti Historia Domusban
* Uj ldők l 93 t. december 20.i szám 748. o"
'  Yb l  M ik l ós  építész  l8 l4 . l89 l  H i ld -Yb l  A lapítvány

kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban - tanulrni{nyok
Ir)t)1.260-261. o.

'o Bardócz Ernő: Adatok az Újpest.Claresseum történetéhez
Megf.: mint' 1994. november

.' Biinóné dr. F|eisclrannnn Mariann: Újpest egészségügyi
intézményeinek rövid története l840-l950 között. Megi.:
núnt . l99.5. nújus

,, Dr. Űjszászy Lász|ő: Gondolatok ery enrléktríbla avatiísiín
Megj.: mint 3 |994.januiír

' r  ld. "
'o Budapest Lexikon - Akadémiai Kiadó' Bp., 1973. 964-965. o.', Ld. a BFL-ben |evő Ybl haryaték jeryzékébő| (Gerle Jiínos

jegyzéke nyonri{n)
'u Ld ',

"  I . d .  o  I38 .  o .
'' Ritoók Pál: Ybl Mik|ós bértuízairr,ak a|aprajzi tipológiájá.

lroz Tanufuixány l99l.
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Károlyi Lászlo*

Nagy megtiszteltetés és örom számomra, hogy
ezen megemlékezésen i t t  Ú jpesten lehetek és
szólhatok tnökhöz.

Több mint fé| évszázadnak kellett elmúlni, hogy
családunk megélhesse ezt a napot, amikor szülő-
ftldünkön, egy űjra szabad hazában közösen

emlékezhetünk dicső őseinke. Több mint ötven év
telt el azőta, hogy fÓldjeinket elkobozták' ottho-

nunkból e|vztek,hogy azután azt lerombolják,

bÖrtönbe zártak, elvették hazánkat - emberi
jogainkat - és számúzetésbe zavartak. Ezen a
napon há|át adok a Gondviselésnek, a magyarok
Istenének, hogy emelt fővel megint saját néptink
közÓtt, büszkén és bizakodva nézhetink a jövő

időkbe, hogy megőrizzik újra elnyert szabadsá-
gunkat és' hogy a számunkra kimért időben együtt
építhessünk egy szebb' jobb j Óvőt az utánunk
következő nemzedéknek.

Ehhez a fohászhoz csatlakozik Washingtonból

86 éves Anyám' herceg Windischgraetz Márta

Magdolna gróf Károlyi Istvánné ós családom tÖbbi
tagsa, húgom Károlyi Borbála Londonból öcsém
Káro l y i  Sándor  és  annak  k i c s i ny  gye rmeke i .

A lexandra,  Kata l in  és Erzsébet,  va larn int  az

elhunyt Ede öcsém Bécsben é|ő |eánya Kinga. aklk
valamennyien a gróf nagykárolyi Károlyi család
főti ágának ma rnég élő tag1ai' akik gróf Károlyi
István ükapám' Úipest a|apitőjának egyenes leszár-
mazottai.

Apámnak gróf Károlyi Istvánnak és Ede öcsém-
nek a sors nem engedte meg, hogy hazálkat szaba-
don viszontlássák de földi maradványaik a fóti

templom családi kriptájában pihennelq hogy békes-

ségben nyugodjanak őseik. kozött, hazájukban,

melynek szabadságáért elődeik oly sokat harcoltak

és véniket ontották.
l945-ben osszedőlt a v||ág. Egy világ' aminek

A Károlyi.Gsalád sorsa
a ll. Világháború után

biztosan megvoltak a hibái. de ezek nem voltak na-
gyobbak' mint a háboru győZteseinek országaiban.
A győztesek szabad akaratuk szerint fejlődhettek
o l yan  s zabadságban ,  me ly  soká ig  t i l t va  vo l t
hazánkban. Szüleim ismerték ezeket a társadalmi
igazság1a|anságokat és a családi hagyományoknak

megfelelően igyekeztek azokat enyhíteni' megol-
dani. A kastélyokat üzemekké alakították át. hogy
jobb megélhetést biztosítsanak a lakosságnak.

Én halászbárkákon dolgoztarn, majd 10 évig
kávé- és gumifa-ültetvényeimen a felső Amazonas
őserdőiben. Bejártam a világot, mint angol gyárak

tanácsadója. Ede öcsém amerikai számitőgép-
cégek képviselőjeként vesztette életét Pozsony
mellett egy vasúti szerencsétlenségben. Arván
maradt leánya Kinga. ma magyar-francia szakos
egyetemi hallgató Bécsben. Sándor ocsém abizto.
sítási szakmában talá1t hir.atást Washingtonban,
Borbála húgom pedig on'os lett Londonban ahol a

mai napre maqánon,osként gyógyít.

Va lamennv ien  a  m indennap i  munka  me l l e t
probálrunk élni úgy, mint ahogyan szokva voltunk

hazánkban. régi otthonunkban. Amazonasi ultet-
r .énvem egyeS része i t  a vo l t  b i r toka ink nevére

kereszteltem el, hogy hazámra em1ékeztessenek,
így Bodor rét' Hajagos' Ördogvolgy es Koleszár
kapu. Amikor már lehetőségem nyílt. vadásztam

Am eri kában, Afri káb an, m i 1 i tari -1 ovas ként Í),aÍfiZat-

közi versenyeken is megál|tam a helyemet. Ha-

zánktő| messze, teljes életet é1tunk.
Sokáig nem hittem. hogy valaha visszatérhetek

Magyarországra, Ahogyan az évek te|tek, az

amazonasi őserdők mindig nedves környezetében

kezdtem visszavágyni a fóti tavaszra és őszre, a

zemp|éni nyarakra és a fehér karácsonyokra.

Éreztem a hazai tavaszi és őszi levegő t||atát, a

nyár és a hideg tél pompáit. Reménykedtem, talán

*A szerző grtíf Krirolyi Istvdn íikunokója,'l4 éves kordtól kiilfiildön él| ós a közelmúltban telepedeít le Fóton.
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egyszer mégis hazatérhetek. A munka, a vadászat
és a lovaglások közben készültem haza|átogatni,
És most, életem alkonya kezdetén, eleget téve a
fóti Gyermekváros meghívásának' végre haza-
tértem sailőföldemre' Fótra. Feleségemmel együtt
50 év után ery új életet kezdhettem, ükapám gróf
Károlyi István egy-
kori kastélyítban, az
én otthonomb an.
Mertaz otthon nem a
tulajdonlapi bejegy-
zéstő| függ. Az ott-
hon a lelktinkben van
és nincs olyan hata-
lom a  v i l ágon ami
képes lenne a szívek-
ből kivágni, elvenni,
kisajátítani' elkoboz-
ni  vagy , ,á l lamosí-
tani"! Mi, nem egy-
szerűen v i ssza io t -
ttink, mi hazajötttink,
hogy segítsünk ha-
zánk űjjáépítésében,
volt  kastélyaink és
templomaink restau-
rá|ásában, egyszóval
mindenben ami segíti
ezt a népet. Szívün-
kön v isel jük a fót i
gyermekváros sorsát
éppúgy, mint a falu-
ban élőkét abban a
szellemben, melyet
őseinktől örökölttink.
Nincsenek már birto-

csak az uradalmat de a környék gazdaságát is, ami
aztán mega|apozta volna a szükséges reformokat.
Ha ha5lták volna szabadon fejlődni' ma a Károlyi
uradalom helyén virágző tizemek műkodnének a
lakosok javára. A kastélyok nyitva állnának összes
értéktárgyaiva| a nagyközonség számára, hogy

lássák, és legyenek
büszkék közÖs tÖrté-

1 . .nermunKre .  ugy ,
ahogyan ez történt a
nyugati országokban
a két v i lágháború
úgynevezett győztes
országaiban!

De nem így tor-
tént!

Szüleim csak na-
gyon nehezen és ve-
szélyes körülmények
közÖtt, életük koc-
káztatásával tudtak
velem és akkor még
apró testvéreimmel a
szögesdrótok között
nyugatra menekülni.
Én 1944 októberében
már nyugaton marad-
tam, és 1948-tól Ar-
gen tínában  é l tem.
Családunk Vagyona
kinek-k inek a saját
hátizsákja volt. A
háboru utolsó éver-
ben még let t  vo lna
alkalmunk értéktár.
gya ink  -  p l .  pén-

kain( melyek bevételével folytathatnánk családom zünk - nyugatra,,menekítésére''. De Apám ezt
hagyományos jótékonyságr és kozhasznű tevékeny- nem engedte meg, úgy döntött, maradjanak csak
ségét. De létrehozttlk a Fóti Károlyiak Alapítványt magyaÍ földön. Azokat a pénzeket. amelyek idegen
annak érdekében, hory segíthessünk. részvényekből svájci bankokban voltak, apám

Volt kastélyaink üresen, kifosztva, romladozva 1945.ben visszahozatta, hogy az á||amtő| vissza-
fogadták hazatérésünket. A hajdani berendezések- vásárolhassa a fizérradványi kastélyát, amit
ből, mű. és értéktárgyakból nem maradt meg sem- tatarozíts után szállodaként működtetett, és amelyet
mi. Ahogyan egykor birtokainkat is csak rnint l949-ben ismét elvettektőle. Csak azőha|á|auttn
ideiglenes helytartók kezeltük, hogy növeljék nem tudtunk anyánkkal és testvéreimmel egyutt néhány

Afiőti templom afelűjítás megkezclése előtt
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- főként érze|mi értéku - családi tárgyatnyugatra
vinni, melyeket most hiánytalanul visszahoztunk a
volt foti kastélyunkba, ahol lakást bérlünk'

Nagyanyám, Apponyi Franciska' gróf Károlyi
Lász|őné, Fótujfalu a|apitőja és számos jótékony-

. sági intézmény patrónusa' miután zebegényi házty

ból elzavarták, a fóti kastélyban kapott menedéket

l945.ben egy kis szobában. Az Allamvédelmi
Hatóság 1948 végén onnan is kidobatta. Már idős

korában, súlyos betegen menedéket kért, de nem

kapott az akkori fóti plébánostól. Az evangélikus

egyházközség házíhan talált menedéket, ahol a

hálás fótiak ápolták és látták el élelemmel. A

család csak az ötvenes évek közepén tudta őt

kivtaztatni Párizsba, ahol néhány évvel később

meghalt. o is a fóti kriptában pihen" abban a köz-

ségben' ahol élete nagy részét mások megsegíté-

sének szente|te.
Az otthon, amelyet mi ismertünk és szerettünk'

a háborut kÖvetően már nem |étezett, és bár nekünk

nem volt honvágyunk az emigrációban' mert mi

állandóan ápoltuk magyarságunkat. Nem is lehetett

volna soha más hazánk, rnint Magyarorszag'

Nevelésünk megtiltotta a panaszkodást' Vagyon és

pénz nélkül sem éreztük magunkat szegénynek'

mert a szegénység csak szellemi állapot. Anyám és

apám uzsonnák készítésével és fölszolgálásával

kezdték az emigrációt, saját magam meg cementes

zsákok rakodásáva l .  Szü ie im később magas

szí nvonalú szá|| o dát üze m el tett ek. Hazatérésünk

után feleségemmel létrehozott Fóti Károlyiak

Alapítvány a|apitvínyttnak eryik fontos célja' hogy

azok az egykor családi tulajdonunkban volt tár-

gyak, amelyek nincsenek múzeumokban elhelyezve

és kiállítva, visszakerülnek eredeti helyüke, hogy

ott gondos kezelés mellett bizonyítékul. szolgál-
janak minden magyarnak, hogy milyen történelmi

orökséget kaptunk. Sajnos vannak még olyan
'  személyek, akik k ihasználva a rnúlt rendszer

igazságfa|anságait' templ omai nk pl éb áni áib ól, volt

kastélyainkból ,  családunk j  ogos tulajdonából

nemzeti értékeket vittek el magángyűj teményeikbe.

Most is felkérem őket' hogy ezeket a targyakat
juttassák vissza!

Sokan gondolták' még többen kérdezték, hogy

kényelmes londoni életünket' anyagi biztonságun-

kat hogyan és miért cseréltem fel a maryarországi

ingatag körülményekre?
Vá laszu l  Ady Endre egy ik ko l teményével

felelek:

,, F öl-Íö ldob ott kó,,folde dre hu l lva,

Kicsi orszagom, újra meg újra

Hazajon afiad.
(...)

Tied vagyok én napgl haragomban,

Nagy híÍtlensé gben, szerelmes gondban

Szoffiorítan mag/ar.
(...)

Es, jaj, hiába, mindenha szandék,

Százszor'foldobnál, én vi sszaszallnék

Szazszor is, végül is.,,

A Kúrolyi-címer

Yégezetül szeretném saját és egész csa1atiorh

nevében megköszönni Buda Attila és Kadlecovits

Géza uraknak és mindenkinek' akiknek kutatásai és

sok éves munkájuk nélkül Ú1pest és családunk

torténete nem lenne közk incs '  Kösz önet vala-

mennyi újpest i  polgárnak, akik képviseló iken

keresztül meghozták azt.a nagy áldozatot, hogy

ükapám első koztéri szobrát itt, Ujpesten fel-

állították.
Ktszönetet mondok ezért dr. Derce Tarnás

polgármester úrnak'
És most' mint ennek a környéknek szerény

polgára, nagykárolyi gróf Károlyi István szelle-

rnében felkérern Önoket, hogy együtt őnzzik meg

értékeinket és kozösen építsük, szépítstik szeretett

HazÍtnkat.
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Az t/jpesti ,I/ároSVédő F-syesÜ|et hírei
} Szeptember 6-án rendezttik Ínegaz egyesület

őszi programsorozatának első rendezvényét, az
újpesti evangélikus templom bemutatősát, Az
érdeklődőket B|ázy Lajos lelkész úr köszöntötte.
Az orgonát Petrován Már ia orgonaművész
szó1altatta meg.

} Szeptember 20-án a kertvárosi Szt. István
plébániatemplomot és a kriptát ismerhették meg
tagjaink. I{. Hirmann László tagtársunk szakszeni
kal auzol ás ával gyöny örködh ettunk a fel új ított, i dén
50 éves templomépületben. Az orgonát Tóth
Lősz|o kárttor szo|a|tatta meg, köszÖntötte a
megjelenteket Pályi Lász|ő plébános úr is. A
látogatás végén baráti beszélgetésre került sor a
plébánia hittantermében.

ismerkedett a godöllői királyi kastély felújított
épületével. A látottak nagy tetszést arattak a
résztvevők között'

} október 19-én rendezhik meg a hagyományos
október 23-i emlékezésünket, ezvtta| az evan-
gélikus templomban. Az imaáhítaton B|ázy Lajos
evangélikus, Úiváry Ferenc baptista, Urbán Gábor
római katolikus és Zsengellér József református
le lk ipásztorok szolgá|tak, KÖzreműködtek a
kertvárosi katolikus' a baptista és a belsővárosi
református gyülekezetek kórusai. A templomi
megemlékezést követően dr. Kapolyi Lász|ő elnök
úr baráti meghívására találkozott Újpest politikai
és civil szervezetei valamint egyhíui vezetőivel.

festményeit bemutató kiállítás időpontja megvál-
tozott .  December 2-án, kedden, 16.00 órakor
Zsigmond Attila, a Budapest Galéria igazgato1a
nyitja meg a tárlatot a Polgárcentrumban' amit
decemb er l 4-i g | áthatnak az érd ekl ődők.

} Ellopták a Görgey úti kőkereszt korpuszát!
Újpest legrégebben (1792) á||ő köztéri keresztjéről
elvitték a fémnek hitt Krisztus-testet. Felvetttik a
kapcso|atot az ]||etékes plébániával és a Budapest
Galériával, hogy mielőbb rendbehozzák a ron-
gálást.

} október 15-én tárgya|t aKáryosztásmegyeri
Településrészi  tnkormányzat egyesületünk
tevékenységérő|. Dr. Kapolyi László elnök és
Kadlecovits Géza alelnok urak tájékoztatták a
testtiletet terveinkről és munkánkról.

} Interneten az Újpesti Városvédő Egyestilét és
az Újpesti Helytörténeti Alapítvány. Az egyesület
elnökségének döntése értelmében a közeljövőben
az Internet világhálózatára kerül az az anyag,
amely Újpestet' egyesületünket és az itt folyó
helytörténeti munkát fog1a bemutatni. Ettó| azt
reméljük hogy a világ külÖnböző országaiban élő
egykori újpestiekkel illetve |eszármazottaikkal
felvehetji'ik a kapcsolatot; ők hírt kapnak egykori
lakóhelyükről, szül ővárusokról, az egyesület pedig
mindazokról' akik szívésen gondolnak Újpestre, és
készek együttműködni velünk

} Figyelem! Programvá|tozás| A november.29-
ére hirdetett programunk helyszíne megváltozik.
Az eredetileg tervezett időpontbart a Szt. István
Bazilika kerül bemutatásra. Találkozás: november
29-én, szombaton' 14.50-kor a Bazilika főbejára-
tÍtníú.
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IíeJ-y.Eörtén'eti rríret<...

€ .  Az Ujpest i  HelytÖrténet i  Alapítvány
Kuratóriuma ezifion is köszonetet mond mind-
azoknak, akik adójuk |oÁ-ának felaj án|ásáva|
alapítványunkat 91.685 Ft-hoz juttatták. Az
a|apitvány -- kellő időben -tájékoztatást ad majd
a téimogatás felhasznái ásáról. Köszönj ük !

e Megjelent GÖMBÖs rauÁS: ,,Akikről
Budapesten utcát neveztek el'' című értékes és
hasznos könyve. A kötetben az újpesti utcák név-
adói is szerepelnek. A kiadvány megvásárolható a
F{eraldika Kiadónál (te|'. |6t-2882) 1.700 FT-os
áron.

.e- Dr. KAPOLYI L^sZLo akadémikus, az
Újpesti Városvédő Egyesület elnöke két újpesti
egyetemistín részesít havi 10.000-1 o.000 Ft-os
ösztöndíjban az |997l98-as tanévben. Az ösztön-
díjas diákok egyike levéltári kutatásokat folytat
Úipest 1 830-1 929 kozott keletkezett kizigazgatási
i ratai  kozÖtt,  a másik diák Újpest műemlék.
épületeinek felmérésével foglakoz1k. Lz ösztön-
díjak odaÍtélésével Újpest he|ytörténeti kutatása is
nary segítséget kapott. Köszönjük!

c- Az újpesti Evangélikus Egyház vezetője
BL^ZY LAJOS 1elkész úr értesítette alapít-
ványunkat, hogy a Megyeri úti temető 50. parcella
II. sor 72. sz. sírja GEDULY LAJOS nyugvóhelye.
GEDULY LAJos az újpesti evangélikus gytile-
kezet újjászervezője és 43 évig |elkipásztora volt.
Sírját -utó lag - a védendő újpest i  sírok
jegyzékébe vettük'

re" A közelmúltban szerezttink tudomást arról,
hogy 96 éves korában meghalt  Dr. MAYER
ELEMÉR ny. főorvos, az , ,AD HONOREM
ÚJPEST'' emlékérem tulajdonosa. MAYER fő-
orvos úr a KAROLYI SANDOR Kórházban gyo-
gyított ,  orr-fü l-gége szakorvosként. Emlékét
ízeretettel megőrizzük!

e Egésznapos megemlékezésre kenil sor 1997.
noíember  15-én Fó ton és Ú jpes ten .  Gró f
KAROLYI ISTVÁN születésének 200. évfordrr]ó-
ján koszoruzils és tudornányos emléktilés keretében
idézzik fel Újpest alapítójának emlékét. Hat
előadás foglalkozik életművéve|, az előadók a
Károlyi életmű kiváló kutatói.

g '  Három új  emléktáb láva l  gyarapodot t

Ujpqst. Szeptemberben - korábbi ígéretének
eleget téve - a Károlyi Kőrház igazgatőja utasí-
táséird az LrpádKőr|táz központi épületének hil-
ső falán eihelyezték azokat a márványtáblákat,
melyek szövegét korábbi számunkban közöltük,
és amelyekről a kórház vezetősége értesített min-
ket. Köszönjük!

A KoZELe(Í Üxr,lrprrnr
MINDEN KEDVES OLVAS ONKNAK
S ZE RET E T TE LJE S KA fuiCS ONYT
És rnnnuÉrvYEKBEN GAZDAG

Úl rszrrr,tncir rÍuÁN
A 9ZERKESZTÓ!

Az alapítvány támogatói:-
ASCHNER LIPóT ALAPÍTVÁI\Y, ÉPORG RT.,

IIANZLIK PÁL, HoLLósI c;voRcy,
rvÁtwnÚ KoNRÁD GIZELL A, IVANYI JÁNoS,
DR. KAPOLYI LÁSZLó, KoZMA SÁNDORNÉ,
Úrnsr önxonn'rÁNYZATA, RICoPY I(FT.'

Tt]NG SRÁNI-SCHRÉDER' RT.,
Ú.rpnsrt xo zÓssÉcI TELEv l7ro
Ú.rpnsrr vAGYoNKEZELŐ RT.

Kiadja: az Újpesti Helytörténeti Alapítvátry il.l'.
E|nök Dr. Sipos Lajos l||l|||

Szerlresztti: Kad|ecovits Géza l...;.i
Szerkesztőség: |047 Bródy Imre u. 1. Tel.: 233.|976

TipográÍia: Wagner Attila
. KészÍtette: a Spácium Bt.

Fe|e|ős: Koós Gábor


