
A gerendák napok óta
úgy hevertek a parton'
mint egy köteg óriási ma-
rokkó. Minden száInak

jól esett a tétlen vátakozás; azt se bánták,
hogy az esőtől felázott föveny-en wz iárja
át az erc1ket. Napokon át ísztatták őket
lefelé a Dunán, miközben gumicsizmás
Lábak tapostak bordáikon és csáklyák
szurkálták testüket. h nyár eleji napfény
ma reggel eiéjük csalta a deltás i$on-
cokat, akik buzgón rcpará|ják a csónakok
tavalyi repedéseit. Egy legényke leugrott a
bakról, ettőI a fatörzsek kissé összébb hú-
ződnak egy kicsit. Szerencsére nem tör-
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ténik semmi, Ktrésznek, fejszének nincs

nyoma. A' szerszámok az evezők között, az

egvik kabinban pihennek. A csónak-
mesterrel egy fl'atal pár alkuszik, a laci-

konyhás a komp utasait várja. A vasúti
hídon az eIőbb haladt átaharmadikvonat.
Egy harsány asszonyság férje után kiabál,
ettől mindenki az oszlopokon nyugvó
bódék felé néz. A gerendák, hosszan n}-i-
tőzko dv a, e gy szerÍ e meglátják s orfalat á1ló
társaikat. A ,,régiek'' katonás rendben
támasztják a csórrakház falát. Feladatot
kaptak, tartani kell a partmenti házsort. A

felvidéki fenyők gyökeret vertek az íjpesti
partoknál. ! Rojkő Annarnária

m 2.  sz .

t
É't"*

I

t
ftS



tIjpest, 1912. rnájus 23. Vérvörös csütörtök

,,Vérbe fuIladt a politika.
Valóságos forradalom tom-
bolt végig a főváros utcáin,
melyeken a jogaikat követe-
1ő nép és a közrend nevében

tulbuzgólkodó rendőrök vére csurgott el. A
munka szünetelt, ahe|ykazi forgaiám telje-
sen megbénult, a villamos jármí3veket ízzé-
porrá zilzta, a villamvezetéket e|vágta a
tömeg [. ..] Hat halottat és több mint 1ó0 se-
besültet kívánt a retteÍretes forradalmi 1áték,
mely nem kímélte az ártat|anok vérét sem. A
sebesültek között számos újpesti polgár is
van. Egy Gradics nevű feleséges és hat gyer-
mekes újpesti családapát pedig a Maulicher-
go1É némított el örökre [...] Megérti-e a
hatalom, hogy az erő nem a felső tízezrek
korhadt hagy omány ainak v ár atban, hanem a
népfenségben van? Megérti-e, hogy a hala-
dás űtját nem lehet rendőri és huszárkor-
donokkal ellátni?'' (Újpest, I9I2. máj.26.)

,,Véres forradalom Budapest utcáin.
Váci úti rombolások. Gyújtogatások, rab|á-
sok, vad támadások [...] csütörtökön reggel
űgy 9 óra felé vagy másféIezer a legvadabb és
legselejtékesebb munkás tömeg indult Új-
pestről ki a Váci útra. Rombolva vonultak
egész a Nicholson- gyárig [. ' .] Mikor a rend-
őrkapitány (lr{aszády Béla) a munkásságot
osz|ásra szóIította fel, a munkásság rettenetes
ordítással felelt és a Yáci út ktilső részén a
burkolásra váró gránit kőtömeget z,idított a
rendőrségre [...] Erre a katonáság és rend-
őrség nekivágott és visszaszorította a vad tö-
meget Ujpestig. Körülbelül 72-en kaptak sú-
lyos sebet és ezenfelül 20-at a mentők
kórházba vittek [...] Napközben ismétlődtek
még romboló, vad jelenetek. AWolfner bőr-
gyár 2 vagonját feltörték, kifosztomák és
10.000 koronát érő bőrt széjje|szórtak. Fel-
borítottak aYáciűton2 szénás szekeret s fel-
gyújtották. Felgyújtoaák Ujpest h,atárában a
jégvermeket. Felborítottak 2 bűtotszá||ítő
kocsit, mivel 2 újpesti asztalosmestert károsí-
tottak meg. Megtámadták a Phőbus gyár-
telepét,.hogy sötétségbe borítsák Ujpest ut-
cáit.' ' (Ujpest és Vidéke, I9I2, máj. 26.)

- r - .  r o o ' r i l ,  b  a !  z .2 utP'e,gil

,,Vérbe fu|t az obstrukció. Artatlan
emberek vérébe. A társadalmi rend védel-
mére és az emberi jogok I<lvívásáta kírendelt
ártatlanok vérébe. Az kétségte|en, hogy ez
semmi esetre sem eszköz az á|ta|ános és tit-
kos választői jog e|éréséhez, de indokolásul
meg éppenséggel nem alkalmas [...] nem
való,'voks'' annak, a|<: tég|átkapott a kezébe
csak azért, hogy romboljon.'' (Ujpesti Fi-
gye|ő , I9I2 .  má j .26 . )

,,...iskolai kirándulás. Reggel 7 óra-
kor indultak el hazulról s nemzett zász|ók
alatt,vígnótázás közben fol1tatták útjokat a
történelmi nevezetességíí hely felé. Meg-
nézték a kiásott romokat, múzeumot s a
kirándulásra szánt tanulságos napot részint
az Aquincumnál, részint a Római furdőnél
töltötték, sőt visszajövet a Szunyo gsziget ár-
nyas fái között is tartottak pár órai pihenőt
[.'.] Igen ám, dell:'íg őkaszép mírlt emlékeit
tanulmányozták, aza|att a fővárosban véres
forradalmi harc folyt a jobb jövőért knzdő
munkásság éS a jelent védő hatalom közegei
közőtt. A harc olyan méreteket öltött, hogy
e miatt a villamos közlekedés is teljesen
megakadt. A gyerekseregnek tehát nem ma-
radt más hátra, mint gyalogszerrel folytatni
azvtathazafe|é [..J xet<i vágtak tehát a ha-
zamenetelnek az Arpád úton végig Palota
felé. Persze zászlalkat is vitték és elée rebel-
lisek voltak megengedni, hogy 

-Újpest

fől3tján a széI szabadon lengessen 3 magyar
nemzeti zász|ót |., ') Ezer és egy szerencse,
hogy még nem is énekeltek ezek a fáradtan,
csendesen ballagó ártat|an gyerekek, mert
akkor még lovasrendőr rohamot is intéztek
volna ellenük, így azonban Saly rendőr-
tanácsos úr megelégedett avva|, hogy az
ártat|an gyerekek elkerülhetetlenül szük-
séges hazamenetelét,,tapintatlan tiintető
felvonulásnak'' (! ?) bélyegezv e, tanférfi akkal
szemben szokatlan hanson és tónusban
követelte a rrerrrzeti zasilak azonna| vaIó
bevonását, mert másktilönben, mint mondá
.,.{eloszlatja a menetet>>." (Szabad Ffon,
I9I2. rnáj. 26) J (Ósszedllította Szöllőssjl
Marianne)
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Buoe. Amrre

A l(írolyi csa|ád |eg1elentősebb tagsai, 3 . tész

Sándor, azagráius
Károlyi Iswánnak első két há-
zasságábó| két fia született,
Károlyi E,de és Károlyi Sán-
dor, utóbbi anya Esterházy
Franciska volt. Az apa 1848-

ban saját költségén felállított egy lovasezredet,
amelyben ő ezredesi beosztást kapott' s aZ
akkor rnég éppen csak 18 éves fiát is maga
mellé vette. Károlyi Sándor a huszárok között
előbb alhadnagy, majd főhadnagy lett, csapa-
tával együtt Klapka György seregében szol-
gá|t - aki egyik emlékiratában említette is vi-
tézségét -, S 2 legtovább kitartó Komárom

falai között érte a vereség. Avár védőjeként
kapott menlevél birtokában P fuizsba távozott.,
s csak évekkel később, az á|ta|ános amnesztia
után tért haza.Káro|yi Iswán ebben azidőben
már meglehetősen idős volt, s az uradalom
ügyeivel nem volt képes olyan intenzíven fog-
lalkozni, mint a korábbi években, a társadalmi
kötelezettségek is elvonták ettő|, így fiára ma-
radt a feladat' hogy a birtok gazdá|kr:dását,
annak jövedelmezőségét folyamatosan bizto-
sítsa. A következő években Károlyi Sándor
egyaránt részt vett a politikai és a gazdaság;
életben, s az egylk legtevékenyebb és ta|án az
egyik legismertebb szemé||yé vá|t Magyaror-
szágon,bfu apjapé|dájátkövetve ő is inkább a
cselekedetek. mint a beszédek embere lett.

Hazajöv etele után azonna| bekapcsoló-
dott az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
let munkájába. 1879-benrésztvett a székesfe-
hérvári gazdakongresszuson' s észrevette,
hogy a nagybirtokos gazdálkodási módszerek
mellett, a földterületek aprőződását kövewe
megj elentek másÍajta földmíívelési igények is,
s ezek megsegítésére |éttehozta 188ó-ban a
Pest Megyei Hitelszövetkezetet' 189ó-ban pe.
dig a Magyat Gazdaszövetséget.

Követte a családi hagyományt abban is,
hogy nagy figyelemmel kísérte az értékesítést,
amelynek első számú feltétele mindig a jő és
biztonságosszá||ításihá|őzat|étrehozása.Ká-
rolyi Sándor ezért tevékeny Szerepet vá||a|t a
TiszaszabáIyozó T ársaság munkájában, amely-
nek elnöki tisztét is betöltötte. De ennek kö-
vetkezménye az is, hogy 1898-ban Hangya
néven új típusú fogyasztási szövetkezetet a|a-
pított, amely hosszú éwizedekig működött, s
jellegzetes üzleteivel és áruival nemzedékek
kitörölhetetlen élmény évé vá|t.

A hitelélet, a termelés, kereskedés, ér-
tékesítés fellendülése mellett észrevette a fej.
|ődés funyait is. Gönci vá|asztőLhoz jntézett

levelében elítélte az ipari és a merkantilista
érdekek egyoldalú védelmét, s többek között
agrár vámvédelmet, a gabona-határidőiz|et
eltörlését és a szövetkezei mozgalom támo-Gróf l{árolyi Sóndor (18 j1-I906)
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satáSát követelte. Károlvi Sándor a kapita|iz-
irus ellentmondásaitl,i1ágo,,', felismerte,
egyik kön1wében ezeket írta: ,,A demokrácia
csakis a három je|sző [ti. szabadság, egyen-
Iőség, testvériség] mellett élhet meg. Ha a
testvériséget elhagyjuk, a plutokrácia ural-
kodik, s veszéllyel 1ár a szabadság. A test-
vériség pedig, mely ha utóbb győzni fogna, és
netán túlzásokba esnék, képes lenne annyira
megbénítani a szabadságot, hogy a szabadság_
nélktiliség fog előállani. Nem szabad enged-
nünk, hogy az emberek odadobják magukat és
gondolkozó részük egészét az áI|amhatalom
mindent rendező tevékenységének, mert a
szabadságnak legbiztosabb őre az önkor-
mányzat szokása, mely az aktív cselekvést je-
lenti és nem a passzív megadást.''

Ugyancsak családi hagyományt köve-
tett a kultura pfutoIásával is, apjához hasonló-
an például ő is betöltötte egy időben a Szent
Iswán Társulat elnöki tisztét. De vezető tiszt-
ségeket töltött be a Magyar Tudományos
Akadémia és a Nemzeti Kaszinó igazgatósá-
gában' aMagyar Lovasegyletben' s a Charitas
jótékon1's{g| egylet díszelnöke is volt.

Elgondolásait a politika segítségével is
érvényesíteni akarta' 1881-től szabadelví3,
majd mérsékelten ellenzéki képviselőként
több cikluson keresztül is az orczággyűlés tag-
ja volt. Itt elhangzott beszédeit az országg5ríi-
lési naplók őrzik, cikkei a Nemzetgazdaság1
Szemlében jelentek meg' S a századfordlló
éveiben ő |ett a mawar ,,agráriusok,, nagy te-
kintélyíí vezetője,

Károlyi Sándor gondoskodó gazdája
volt családi örökségének és annak lakóinak.
18ó3-ban többedmagával kérelmet nyújtott
be egy Pest és Ujpest között létesítendő vas-
útvonalra, amelyre az engedé|yt két év múlva
meg is kapták. Vállalanrk Pesti Közúti Vas-
páIya Társaság néven az építést követően,
18óó. július 30-án kezdte meg működését,
kocsijai a pesti Széna (Kálvin) tér és az újpesti
vasúti híd között kozlekedtek. Károlyi Sándor
a birtok déIi részén|évő szomszédos telepüIé-
sek életében is maradandó nyomokat hagyott'
Ezek egyike a feleségével és a család más tag-
jaival együtt 1870-ben létrehozott Clarisse-
um. Ezt a neki legkedvesebbről elnevezett
épüIetegyüttest egy Rákospalotához tatoző
földdarabon hozták létre. Itt mííködött azEj-

Tanulrrltíny

ső Budapesti Gyermekmenhely Egylet, ame.
lyet terület- és pénzadományokka| egyaránt
segítettek. Az évek során fokozatosan terjesz-
kedve templom- és lakóépületek emelkedtek,
a csa7ádtagok elemi iskola és kertészképző in-
tézet létrejöttét is támogatták' Károlyi Sán-
dornak jelentős szefepe vo7t az újpesti Iswán
téren á1ló katoliL-us templom felépítésében is,
amelynek a befejezéséhez jelentős adomá-
nyokkal 1árv|thozzá. Majd a torony felépülte-
kor a harangok beszerzésében segédkezett,
végül pedig a templom körüli terület adomá-
nyozásáva| segítette a hitéleti munka nyu-
gaLmát,Igen jelentős alapítása volt a Károlyi
Kórház létrehozása is.

6. I(írolyi Mihály és l(írolyi Gyula
Károlyi Mihály a nary múltú család ágait
egyesítette, anyja ugyanis Károlyi István uno*
kája, ap1a pedig Károlyi György fia volt' ily

uiti;*s*
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módon Károlyi Gy'ulával unokatestvéri ro-
konságban állott. Anyjának korai elvesztése
után egy darabig Fóton ner'elkedett, majd
élete a családi tradícióknak mesfelelően kez.
dődött. Iskoláinak befejeztévef poHtikai pá-
|yára lépett. s eleinte a Szabadelvű Pártban,
majd a Függetlenségi Pártban képviselte az
agrárius érdekeket, 1909-ben az OMGE elnö-
ki tisztét is vállalta. Amikor azonban néhány
év múlva Tisza Iswán erőszak a|ka|mazásáva|
meggátolta az e|Lenzéket véleményének nyil-
vánításában, családi hagyományaira is épíwe,
eltávolodott ré gebbi meggy őző dés eitől : kö ze-
ledett a Függetlenségi Párt liberális irányvo-
na|ához, sőt a parlamenten l<tvü|i irányza-
tokkal is felvette a kapcsolatot.

Az első világháboru alatt végig kö-
vetkezetes pacifista álláspontot vallott, cé|jai-
nak elérésére pártot is alapított. Jelentős
szerepet azonban csupán akkor nyert' amikor

a világháború elvesztése mindenL<l számára
nyilvánvalóvá vá|t, a Monarchia felbomlott, s
az utődá|Iamok legfőbb törekedése az volt,
hogy saját államalakulataikat létrehozhassák.
1918. október 24-én, a Nemzeti Tanács meg-
alakulásakor Károlyi Mihály Magyarország
miniszterelnöke lett. A' rá várő feladatok nem
voltak kecsegtetőek, cselekvési lehetőségei
rendkivüli módon megfogyatko ztak, |tiszen az
országot mindenfelő| győztes hadseregek vet-
ték körül. Ráadásul a keleti határain mega-
lakult régi-í:j áI|am számára szintén életkérdés
volt politikai elismertetése, s ennek megfelelő
befolyást igy ekezett szer eznt környezetében.
1918 novemberében Belgrádban tárgyalt
Károlyi az űj határokról, a francia hadsereg
vezetője azonban mega|ázta, és elfogadhatat-
lan követeléseket támas Ztott, a miniszterelnök
nem is fogadta e| azokat. Sikertelenségét még-
sem csupán az antaÍ:rt értedensége, hanem a
nemzetiségi támadások, a Kommunisták Ma-
gyar o r szá gi P ár tjának me gal akul á s a és kiilön.
baző akcióik s legfőképpen a kormány hata-
lomtalanságaidézte elő. Pedig Károlyi Mihály
őszinte és meggyőződéses demokrata volt,
amit többek kozr;tt a föLdosztásról szóló
XWIII. néptörvény is mutat' amelynek alapján
Kápolnán levő birtokán elsőként osztott föl-
det a parasztoknak. Károlyi Mihály I9I9. ja-
nuár közepétőI az ideiglenes köztfusasági
elnök posztját töltötte be, párton kívtili mi-
niszterelnökkel, de a sokasodó bajokon így
sem tudott úrrá lenni. Fokozta a nehézségeket
a március 20-án átnyújtott újabb antantjeg.v-
zék, ame|y a maryaÍ-román demarkációs vo-
nalat tartalm azta' Ezt sem kö ztársasági elnök-
ként, sem a ktilügyek irányítőjaként nem tudta
vállalni, ezért támogatókat keresett maga kö-
rü1. A körülmények azonban megakadáIyoz-
ták, hogy a továbbiakban is aktív résztvá|La|-
jon az ország irán5ntásáből, mivel az egyesült
(szociáldemokrata és kommunista) munkás-
pártok államcsínnyel áwették tőIe a hatalmat.
Emlékirataiban maga Károlyi Mihály számo|t
be arról, hogynem írtaa|áaztaziratot, amely-
IyeI a Magyar Tanácskö ztársaság számára utő-
dai |egalizáliták a váItozást. IJgyanakkoÍ eW
szőva| sem tiltakozott a történtek ellen, S a té-
nyek ismeretlenségében Károlyi Mihály bűn-
bakká válhatott a két világhábora között, és
hosszú ideig hivatkozási a|appá azután,Iűírolyi Gyula (1 87 1-1 947)
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A szülőfölddel csak a második világ-
háború után találkozhatott ismét, bár ez va-
Iőszíníi|eg nem hozott sok örömet neki' Noha
1946 februárjában a Nemzetgyűlés törvénybe
iktatta érdemeit, va|ójában egy olyan orczágba
érkezett, ahol ismét nem volt rá tényleges
szükség. Hazatérése után nem sok idővel pári-
zsi követ lett, erről az áIIásrő| azonban a Rajk-
per miatti tiltakozásul lemondott, s haláláig
F.ranciaországban maradt' 1962. március 18-
án díszes újratemetést kapott a Kerepesi
temetőben.

Károlyi G1'ula, Károlyi György unoká-
jaként, szintén a budapesti piarista gimnázi-
umban végzett, majd hazai és ktilföldi egyete-
mi tanulmányok után Arad megyei birtokára
vonult vissza gazdálkodni. I9I4 előtt, bár örö-
kos főrendkéntrésztvehetett vo|na az ország-
gyűléseken, mégis inkább a megyei politikai
életben tevékenykedett. AZ első világháboru-
ban önkéntesként aZ orosz fronton szolgált, de
az I9IB-as román_francia előrenyomulás már
aradi birtokán érte. Egy élwel később biztatás-
ra ellenkormányt alakított, de nem sokkal ké-
sőbb a megszálló román hatóságok internálták.
Ezután Szegedre ment' ahol létrehozta má-
so dik ellenko rmány át a proletárdiktatura me g-
döntésére. Ebben a kormányban hadügymi-
nisztere Horthy Miklós volt.

Lz l920-as években, mivel
Arad környéki földjeit el-
Vesztette' Szabolcs-Szatmár-
ba vonult vissza' ahol szintén
voltak birtokai. A politikába

1928 után akormányzó kérésére került vissza,
e|őször ktiltigyminiszter lett, majd képviselő-
séget vállalt. A miniszterelnökséget is Horthy
kérésére fo gadta e|, a gazdasági váIság keze|é-
sére és megszüntetésére kapott fa|adattal.
Károlyi Gyrrla az országén kívül nem figyelve
semmiféle érdekre, szigorú intézkedéseket ve-
zetett be: emelte az adókat, csökkentette a
köztisztviselők flzetését és a nyugdíjakat, s
mindenáron a költségvetés kiadásainak csök-
kentésére törekedett. Programja nyilvánvaló-
an egyetlen társadalmi csoport egyetértésével
sem találko zhatott, a gazdasági elé ge detlens é g
politikai ellenállással párosult, amelyet a ka-
landorság sem kímélt meg: Károlyi Gyula
miniszterségét a biatorbágyi merénylet, a sta-
tárium elrendelése, Sallai Imre és Fürst Sán-

Tanulmány

dor kivégzése kísérték. Kiilföldön a kért köI-
csönök meg nem adása, belfoldon a {okoződő
tiintetések, a jobb. és baloldali ellenállás meg-
értették vele, hogy az á|ta|a javasolt megoldás
nem felel me1 az országnak. 1932. szeptember
2Í-én visszaadta megbízatását Horthy Mik-
lósnak, s újból visszavonult birtokai ügyei-
nek intézésébe. Elete hátra|évő éveiben gaz-
dálkodott, kíviilállóként szemlélve a politikai
é|et váLtozásait.

Az elmúlt századok alatt a
Károlyi család létezési
tereDe ősj szatmári birto-
kairól fokozatosan n}'ugat
felé tolódott el, pontosab-

ban a magyaÍ nyelvterület ny.ugati részeit is
belakták' A 18. század utolsó évtizedeiben
Bécsben is megvetették lábukat, innen pedig
Európa nyugati államaiban is hosszabb-
rövidebb ideig hazára leltek: ismeret-
szerzési|, felüdülésül, vary menekülve ellen-
séges hazai hatalmak elől. Mindez fe|foghatő
az immár sok-sok évszázada tartó kelet_nyu-
gati vándorIás részének is, amelynek kiváltó
oka gazdasági és civt|izációs eredetíí - még
akkor is, ha ez esetleg a Károlyiak esetében
első hallásra furcsán hat. Jobb, ha az em-
bernek többhazája van. Egy, amelyik csakaz
övé, ahová az ősök és a gyermekkora kap-
csolják, s ahová mindig visszatér' De a világ
nag.y' s nem baj, ha máshol is otthont lehet
ta|á|ni benne. A Károlyi klán, ha szabad ezt a
kífejezést használni, csak egy a sok közül: az
elősoroltakon kívül eshetett volna szó má-
sokról is, kevésbé rátermettekről és rende-
zetlenebb életűekről. Történetük vázlatos is-
mertetéSe azonban megmutatja azt, hogy
egyetlen társadalmi csoporthoz sem köze-
ledhetünk előítéletekkel. A születés ugyan
járhat előnyökkel, de ezeket az előnyöket
lehet megsokszorozni és lehet alulmúlni is. S
hogy a kettő közül melyik következik az éIet
fo|yamán, az csupán az egyéntő| ftigg, aki él
vagy visszaél a számáta adott lehetősé-
sekkel. !

A következő oldalon |áthatő családfa Károhi
Is wánnak, IJj p e s t a|apítőjának a Ieszármazot-
tait mutatia be.

Uin'.**i
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Fnyes Axrer

UjpesttőI- Budapestig - A Neuschloss család
4A esztendeie (183 3-1 873>

Előzmények
A török !<tí3zése után a Né-
met Birodalomhoz hasonló-
an a mawarországi szabad
királyi városokban is rneg-

tiltották a zsidók letelepedés ét. Ez a tilalom a
földesúri magánbirtokokat természetesen
nem érintette, így ezeknek urai a lehetősége-
ket kihasználva északn}'ugat-magyarorczágt
birtokaikon zsidó kolóniákat hoztak |étre az-
zal a ner.r' titkolt céllal, hogy a helyi ipart és
kereskedelmet fellendítsék. A legjelentősebb
telepítők közé zzEsterházryak, aPáIÍÍyak és a
ZichyektaÍtoztak, akikhez a 18, század utolsó
negyedében a Károlyi család is csatlakozott.

A Károlyi család a Nyitra vármegyei
Nagysurán1'ban és \rágvecsén hozott létre
ilyen teiepeket, ahol főleg a morvaországi
pogromok elől menekiilő német ajku zsidók
telepedtek meg.

A földesúri masánbirtokokra beteiepe-
dett zsidók belső önkJr rriány zatta| rendelkező
közösséget alkowa védelmet nyertek az őket
fenyegető atrocitásoktól, II' }6zsef rendeletei
nyomán pedig lassú polgárrrsodásuk is megin-
dult.

Megtelepedés l(ápos ztástnegyer-pusztán
1833-ban ötvenesztendős fennállását ünne-
pelte a Neuschloss Fakereskedelmi Cég. Az
eddigre már országos kapcsolatokkal ren-
delkező v á|IaIko zás kö zpontj a Vá gve cs én vol t.
A Neuschloss Izsák és fia, Simon által ve-
Zetett váI|alat a Yág és a Duna mentén több
kereskedelmi lerakatot létesített. Neuschloss
Bernát, amint ez o]vasható az |869-ben Pes-
ten kiadott Béth-El. Ehrentempel verdienter
Ungarischer Israeliten (Erdemes magyar izra-
eliták tiszteleti csarnoka) című munkában. Ká-
posztásmegyeren, Pest határában ,,meg for-
dulván, és |átván, hogy már sörház is vagyon
ott és gondolván, hogy idővel más is lehet, lát-
ván egyszersmind, hogy itt igen alkalmatos

Közlemén1ek

helyvolna a Duna kőzelIéte miatt tímár mes-
terséget és deszka kereskedést í1zni, szinte a
Gróf Károlyi Iswán Ur tulajdonoshoz enge-
delmért folyamodott aházépítés és deszka ke-
reskedés végett.', bíeuschloss Izsák fiai, Si-
mon és Bernát így telepedtek meg ttt' Az áIta.
|uk igazgatott meg.yeri lerakat főleg a pesti,
illetve a dunántúli fafeldolgozó műhelyeket
|átta eI a l(írpátokból a Vágon és a Dunán le-
űsztatott fáva|,

Időr'el a Kismegyernek, Káposztásme-
gyeri Uj Gyarmatnak nevezett telepen - ahol
a gtőf jó ideig fontolgatta egy újabb ,,zsidő
WaÍlnat,, létesítésének gondolatát _ két, egy-
más mellett fekvő 900 négyszögöles telken
felépült a Neuschloss család jókora, 13 szo-
bából, 3 konyhábó| és az épülethez kapcso-
lódó istállóból á1ló tég|aháza is. Ez az épület
és aLőwy család házavo|t az akétház, ame-
|y'rk áwészelve az 1838-as áwíz pusztitását
menedéket nÉjtott az otthontalanul maradt
kismegyeri lakosoknak, köztük Mildenberger
Mártonnak is, akinek szinte a teljes vagyonát
elvitte a víz.

1839-ben a Neuschloss család birka-
bőr-kereskedelembe kezdett az Estetházy, a
Zichy, a Grassalkovich és a Motesiczky ura-
dalmakkal, valamint az esztergomi prímási
birtokkal, továbbá ktllonféle pénzkihelyezési
és kölcsönügyletekbe fogott.

Újpesti fatebp
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Természetesen az anyagi jólét hama-
rosan meghozta a társadalrni elismertséget is.
A Lőwyekkel együtt gyorsan aközségvezető
személyiségei közé kerültek, előbb Neu-
schloss Simon, majd Bernát lett a zsidó hit-
község elnöke, 18ó3-tól pedig Neuschloss
Izsák a hitközség előjmádkozója,,,hannán,, -ja
lett. 1840-ben, Ujmegyer község megala-
pításakor a ,,gyaÍmat'' első e|a|járőságában
Neuschloss Bernát pénztárnoki és esküdti
tisztet töltött be. A Neuschloss család tagjai
egészen az l854-es kiköltözésükig szerepet
vállaltak a község irányításában is.

1841-ben az addigi kedvező folyanra-
tot, aminek során a felhalmozott kereskedelmi
tőke ipari tőkévé alakult át, egy súlyos csőd.
soÍozat akasztotta meg, amelyet a Neuschloss
család egyik rosszul sikerült birkabőr-eladási
akciója indított meg' S ami sok újmegyeri csa-
ládot magával rántott a körbetartozások miam.
A hitelezők között voit a fóti uradalom gaz-
dasági tanácsosa, Burg Káro|y is, akl í25O
aranyforintot követelt a Neuschloss-firmán.

Neuschloss Bernát csődbevallásából
megállapítható, hogy IB42. 1anuár 10-én a
Neus chl o s s - fé l e kere ske d e l mi v á|lalat aktiv áj a,
tehát ber.étele 254.47 5 Ft. 51 kr., míg a pasz-
szívája, azaz|<tadása 3I9.345 Ft. 59 kr. volt.

A Neuschloss család Pestre költözése
Miután a Neuschloss-vállalkozás sikeresen ki-
|ába|t a csődbő|, egyre inkább arra töreke-
dett, hogy székhelyét immár véglegesen a rég
áhított célba, aZ eye gyorsabb ütemben fej-
|ődő fővárosba, Pestre he|yezze át'

A Neuschloss*fakereskedés már aZ
1830-as évekvége felé sem számitottigazi(lj_
pesti vállalkozásnak, hiszen a csődperben be-
mutatott váltókat á|ta|ában inkább Pesten,
semmint Újm.gy"'en va€|y Vágvecsén ke\tez-
ték, s e :,á|tóklejáratl napja legtobbször r,ala-
mely pesti nagyvásár napjához kotődcitt.
Mindezek aIapján feltételezhető, hogy az űj-
megyeri-újpesti Neuschloss-üzem inkább inár
csak raktár cé|jaira szolgált, és maguk a cégtu-
lajdonosok is. csak lakóhelyrrek tekintették a
községet, hiszen a számukra jelentős üzietek
szinte kivétel nélkLil Pesten köttenek.

Mindezek ellenére tagadhatatlan tény
az is, hogy az íjmegyer-újpesti falerakat nag1'
hatást gyakorolt a help kisipar, főleg a fa- és
asztalosipar f,ejlődésére azá|taI, hogy olcsó és
könnyen hozzáférhető a|apany agot bi ztosított
a v á||a|kozás ok számár a.

A Neuschloss-fakereskedés végleges
Pestre települése 1851-ben kezdődött, amikor
Neuschloss l{áro|y három házat vásáro|t
Ferencvárosban, majd 1852-ben fanagvke-
reskedőként jegyeztette be magát a pesti Cég-
jegyzékbe, 1857-ben Neuschloss Bernát és
Simon is Pestre költözött, ahol létrehozták a
,,Neuschloss I. és fiai'' épületfa-kereskedelmi
vál la latot.

18ó2-ben Neuschloss Bernát önállósí
totta magát, és a pesti asztalos- és ácscéh tilta-
kozása ellenére parkettagyárat létesített, és cé.
ge hamarosan bekapcsolódon a howátországi
vasútépítkezésekbe is.

A Neuschloss I{zíroly' majd pedig halá-
la után fia, Simon által vezetett vállalkozás a
Pest-Losonc vasútvonal kiépítése idején ala-
pozta meg későbbi, országosan is elismert jó hí-
rét. 1 8 7 3 -ban, Budapest létr ehozásának évében
a pesti Feldunarsoronlévő üzemükben már két
100lóerős gőzgép működött, tizenöt ffírésztés
két gyalut meghajtva. Az a|kalmazottak száma
160 fő (159 munkás és egy mérnök) volt, és a
telepen évente közel B00 ezer öl(kb. 1 millió
600 ezer méter) torzsfát dolgoztak fel.

A Neuschloss család ebben az időben
|727 Ft-os virilis adó)ával a főváros legna-
gyobb adőfrzetői közé emelkedett. A főváros
egyesítését követő építési konjuktura a|att a
jelentős épületfa-mennyiséget szállító Neu-
schloss-vállalkozások helyzete csak tovább
erősödött. D

Úiri,'esr:i
L6ry Díaid és Fiainak fakeresked,ése
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F"i ezetek egy asztaÍosdin asztia életéből

Akárcsak egykor a Dunán szál-
lított uszadékfa, 1908-ban Kál-
mán Iswán asztaiosm-ester js a
Felvidékről érkezett Újp.'t'".
1884-ben Barsberzencérr, egy

felvidéki kis faluban látta meg a napvilágot'
Nógy fiúgyermek .zolt a családban' koztiltik
ketten az aszta|osmestersépet váLasztották'
Isn-án a segédlevél megszerzése után Úi-
bányán, Ersekújváron' EszteÍgomban, majd
Kecskeméten keresztüi érkezett tJj pestre. Ha -

marosan családot alapított; Czibók Annát' egy
Vas megyei kovács Iányát vette el' aki céltuda-
tosan és határozottan egyengette a kissé
visszahúzódó, de jól felkésziilt asztalos páIyá.
ját. |9l2-ben kibéreiték az Anon1,'rnus utca 9.
szám alata lakásuk szuterénjét, ahoi egyetlen
gyalupaddal és néhány szerszálnmal nyitorták
meg a miíhelp. Ezt követően fokozatosan SZe-
rezték be a szerszámokat és keilékeket. Két év-
vel később azizemmár hivataios ioarengedély-
lyel működött. Az első világháború markánsan
beavatkozott a család és a műhely életébe. Míg
a kezd'ő asztalosmestert behívták a frontra, és
három évet Szibériában töltött, feiesége min-
dent elkövetett az üzem fennmaradása érde-
kéberr. 1918-ban Kálmán Iswán hazatért, és az
asztalosrnűhely rövid időn beliil virágzásnak
indult. Az I920-as évek közepén megvásárolták
a Deák Ferenc utca 95' szám alatti ingatlant,
ahol a kor igényeinek megfelelő, modern tech-
nológiával rendelkező műhelyt alakítottak ki'
Egy éwizeddel később a mester már tíz segéd.
del és számos inassal dolgozott. Néhány vidék-
rő| származott asztalossegéd a csaiáddal egy
háztartásban lakott, a ház asszonya húsz em-
berre fözött és mosott. Ebben az időben -

neves tervezők közreműköclésével _ kitűnő
minőségű scl- és stilizált bútorokat készítettek
az územben. Az orszásos szakkiáliításokon a
Kálmán-féle bútorok há'o- ízben,is díjakat,
aranyérmeket nyertek" Akkoriban Ujpestet az
asztalosok fellegv.árának tartották. A városban
közel hétszáz asztalos és faipari vá|La|kozás
mííködött.

Kiizlernónyek

A fafeidolgozás és a mííbútorasztalos-
mesterség hosszú távú boldogulást ígért az új-
pesti iparosok egy részének. Szinte törvénysze-
rű volt, hogy az apátőI fia veszi át a stafétabo-
tot. Kálmán Iswán fia, Imre 1912-ben szü-
letett. A Könyves KáImán Gimnázium befeje-
zése ltán elvégezte a faipari szakiskolát. A kor-
szeríí,Deákutcai iizemben apa és fia már együtt
dolgozott. Az l940_es évek elejére a Kálmán
Bútorüzem meghaladta minden korábbi ered-
méqlét. I944.benimmár a család második tag-
jának kellett otthag}'Íli a mííhelyt; Kálmán
Imre 1947 -ben tért vissza a szovjet hadifogság-
ból. AZ üzem teijes talpra á1lításárő|az á|lamo-
sítás miatt már nem lehetett szó. A műhely erő-
sen lecsokkentett területen a túlélésre próbált
berendezkedni. A fiatal mester rövid ideig egy
szövetkezetben dolgozott, majd önálIó kisipa-
rosként - mindössze egy-két kisegítő alkalma-
zotta| _ a Deák utcai üZem leváIasztott részé-
ben működött. Az édesapa, Kálmán Isrván
1 9ó.|-ben bekövetkezett halálig ugyancsak ak-
tívan vett részt' a családi vállalkozásban" A visz-
szafei\esztett üzemben - a korlátozott lehető-
ségek elienére - Kálmán Imre elnyerte aJó mi-
nőségért jelvén1t, a Kivá\ó tanuló neveléséért
járó oklevelet, valamint azIpar Kiváió Mestere
címet. A neves szakembert az újpesti KISOSZ
yezetőségi tagjává, valamint a budapesti mes-
tervizs ga- bi zottság tagjáv á v á|asztották. 1 9 8 0 -

ban maga döntött arról. hogy nyrrgdíjba vonul,
lnert a Deák utca 95. szárnó ingatlant - és kör-
nyékét - szaná|ták.

A fával és bútorral való íuglalatosságot
azanban 1998-ban trekövetkezett haláláig
egy-etlen napra sem haglta abba.

Ká|mán Iswán - a harmadik generáció
tagjaként - szinte a műhelyben nőtt fel. Foly-
tatya a szakmát előbb faipari technikusi vég-
zettséget szerzett, majd Sopronban faipari
mérnökként' később a műegyetemen mérnök-
tanárként diolomázott. A Deák utcai üZem
szaná|ásáig ktilonboző állami vállalatoknál dol-
gozott, de szabad idejében gyártási gyakorlato-
kat vészett a műhelvben. 1980-tól, a szanáltú-
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zem megmaradt gépeivel és szerszámaiva|, ű1ra
egy szuterénben, Megyeren) aZ UTE-stadion
szomszédságában me gpróbált a fe|támasztani a
Kálmán-céget' Három éwel később az út is-
mét a Deák Ferenc utcába vezetett, A ó-os
szám alatt, egy öreg, romos épület felújítása u-
tán a csa|ád lakáshoz és új múhelyhez jatott, Ez
utóbbi helyiségben egyedi tewezésű. bútorok és
lakberendezési tárgyak készültek. A rendszer-
váLtozást követően a tulajdonos úgy döntött,
hogy cégét kiegészíwe kereskedelmi egységet
hoz Létte' I992-ben, az újpesti Nádor utca 4.-
ben megnyitotta bútor- és kelléks zakiz|etét.
Az iz|etet Kálmán Iswán felesége, Oszter Judit
vezeti, aki ugyancsak faipari mérnök' 1995-ben
megalakították a Kálmán Bútoripari Kft.-t,
majd Rákospalotán, a Szentmihálvi úton be-
mutatótermet és irodákat nyitottak ' Ezen abá-
zisonaz egyedi bűtorgyártás és tervezés mellett
számos szolgáltatással - köztük bútor- és
faipaú felületkezeléssel, ragasztással és csiszo-
Iástechnikával, valamint szakszewizzel foglal-
koznak. Ma már számos nyrrgat-európai cég ki-
zár őIagos magy aÍ oÍ sZá gi képviselői. ot eS Zten-
deje Aradon be1egvezték a Kálmán-cég romá-
niai kft.-iét is. Kálmán István őrzi az elődök ál-

tal megteremtett szakmai tekintélyt. A Magyar
Bútor- és Faipari Szövetség, valamint a buda-
pesti mestervizsga-bizoctság elnökeként és a
Kereskedelmi és Iparkamara Íaipari osztá|yá-
nak vezetőségi tagaként aktívan részt vesz a
faioar szakmai szewezeti életében.

Kálmán Attila és Kálmán Flóra a di-
nasztia negyedik generációjának képviselői. A
27 éves Ltt1|a az újpesti Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola elvégzése után 1998-ban fa-
ipari mérnökként szerzett diplomát. Az egye-
tem befejezése után azonna| bekapcsolódott a
családi vá|la|kozás munkájába. 2002-ben meg-
szerezte a mérnök-kózgazdász képesítést. Két
él'vel idősebb nővére közgazdász, négy nyelven
beszél. Néhánv éves nag1ruáI|a|ati gyakorlat
után, 2001-ben ő is csatlakozott a céghez,
amely immár családi irányítással működik to-
vább. Qpesten napjainkra alig néhány tucatra
apadt az asztalosok és faipari válialkozások szá-
ma. Az asztalosok hajdani fel|egvára már csak
nyomokban maradt fenn. Rég bezárt az E|ső
llagyar Parkettagyár, az Iskolabűtorgyár és a
faipari üzemek többsége is, A.századelőn indult
Kálmán-dinasztia a megmaradás és fejlődés
ktilönleges példája. !

Iűíhnón Isnón (a képen kiizépen) inasaiaal és segédeiuel, az 1920-as éaek aégén
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Úp"'t védett ópületei

A Dunasor 14. sz. alatti ház az
5/1995 G\/. 13.) KTM-I'IK /I
egyiittes rendelet szerint orczá-
gos védettségű műemlék. ,,A
műemléki védelem elrendelésé-

nek célia - olvasható a döntésben - az 1900-ban
éptilt eklekikus stílusú lakóépület építészeú,
belsőépítészeti értékeinek védelme, kiilönös te-
kintettel a kapualj és |épcsőházfalfestrnényeire.''

A neoreneszánsz bérpalota a Dunasor
és a Nyitra utca sarkán,ta|á|hatő. Ritka épí
tés2eti érték Ujpesten. Allhatna akár az And-
rássy úton is, de ez gyárakközott épült, a Du-
na-parton. Ma már szinte egyedül á|I, jő|Iát-
ható a Váci útról. A Leiner család építtette
sajátmaga és gyfuának főtiszwiselői számára.

Négyszintes (alagsoros, magasföldszin-
tes, kétemeletes), magas tetős épület. Dunaso-
ri hornlokzata kilenctengelyes, az ötödik ten-
gelyben az e|ső és második emeleten erkéllyei,
díszes kovácsoltvas ráccsal. Eszaki első tense-
lyeben a földszinten találhat ő a bejára{ a
homlokzati síkban eredetileg kovácsolwas ka-
puval (mely l996-ban még megvolt, ma már
nincs a helyén), mögötte _ a szé|fogó után _

díszes, asztalosmunkával kialakított belső be-
járati kapuval.

Az éptilet alapvetően vízszintes tagoIá-
sú, felfelé egyre finomabb homlokzati kikép-
zéssel. A földszinten rusztikus kialakítású a
|*,áderozás (faragott k6bő| rakott, vízszintesen
végigfutó, fiiggőlegesen szakaszos tagolású
homlokzati kiképzés), az e|ső emeleten nyers-
tég|a, a második emeleten nyerstégla és fino-
man vakolt feltilet található. Itt már megjele-
nik a vakolt |izéna is (azaz a kissé előreugró
fiiggőle ges falsáv) korintoszi oszlopfő díszítés -

sel. Az alagsor feletti kőburkolatban a nyílások
szemöldökei felett vess zőköte g díszítésí3 zár a-
dékot láthatunk. A földszinti ablakok alattiIá_
bazat díszítése oroszlánfő (amit több helyen a

,,modern kor'' parapet konvektorai váltottak
fel). Itt a nyílások íves zárődásúak, kőszerűen
kváderozott, rusztikusan vakolt, akantuszlevél
. díszítésí3 zár őkőv e|.

Kiizleruények

kz e|ső erneleti főhom|okzati nllások
körül vakolt profilú keretezés húzódik, finom
levéldíszes mintával. A Nyitra utcai homlok-
zaton ta|á|ható a szürke márványlapba vésett
évszám: 1900. Ennek keretezése: vakolt sze-
gély alul figurális, felül fogsordíszítéssel. Fö-
lötte, a szinteket eLvá|asztő vízszintes párká-
nyon egy félkoríves ,,timpanon'' látható, belső
felületén kagylós kialakítással, fogsordíszes
szegéliyel. A Nyitra utcai homlokzat első-
második emeletén a homlokfalakvégeit korin-
to s zi os zl op {óv eI 1 ezár t lizénák j e|zik.

A második emeleti nyílások kónnyed
kiképzésűek. Az ablakpárok közötti felületek
vakolt,,vakablakok'', a fiiggőleges nyíláskere-
tek ugyancsak vakolt |izénák, korintoszi osz-
lopfőkkel.

Á Dunasor 14. sz. hóz koatínolnas kiilső és díszesen faragott
belső kapuja
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Az udvari traktusban taláLható közleke-
dőt nag1rrnéretíí, kosárgörbe ívű nyílások vilá-
gítják meg.

Az épületben - a díszesen festett lép-
csőházban - lift is működött. melvet mára le-
bontottak. A Iépcsőházból nyíló bejárati ajtók
feltehetően úipesti asztalosok remekmíívei.

Az IllekVince u' 14. sz. a|atti ház egyemeletes
lakóépület. Magyarország 1990-es kiadású
műemlékjegyzéke szerint városképi jelentő-
ségű épület, védettségi törzsszáma: 15302. A
ház feltehetően 18ó8 korül épiilt, kora-
eklektikus stílusban. Az épület eredeti tervei
nem találhatók meg a Pest Megyei Levéltár
anyagai,között,

IJjpest az 1840-es alapítólevél kiadása
után egyre inkább északfe|é növekedett azlst-
ván-hegy (korabeli térképek a|apján: Ste-
phansberg) rovására. Utcákat nyitottak mcg a
jelenlegi Kisfaludy utcától délre. A ház e|he-
lyezkedésébő| arta a következtetésre jutha-
runk, hogy a parce|Lázások során valaki egy
négy utcával határos telket vásárolt meg' és
annak déli részén' az akor Kisdeáknak neve-
zett [tca közepén felépítette ezt a szép eme-
letes lakóházat. A díszes, boltozott kapubejá-
rón betekintve még ma is látható az igen szép

kerítés, amely az épület közvetlen környezetét
váIasztja el a telek többi részétől'

A hattengelyes épület eklektikus stílu-
sú. Az eklekticizmus válogatást jelent, váIoga-
tást a hilönböző korok stílusjegyeibő|. De ez
a vá|ogatás már bizonyos tömegigényt is kie-
|égít. Lz iparosodás rohamos fejlődése a 19.
század második felében lehetővé tette ugyanis
a korábbi időkben nemes anyagokból, például
kövekből épült elemek olcsóbb, g1psz anyagű'
ltánzását, valamint - az építészeti stílusok is-
meretét tanítő iskolákban a mesterség egyre
tökéletesebb elsajátítása mellett _ ezek töme-
ges alkalmazását.Ezen az épületen megfigyel-
hető a klasszicizmus nemes egyszerűsége és
formavilága (az emeleti ablakok korintoszi
oszlopfőkke| díszített, vakolt |izénáWal v a|ó
fliggőleges osztása és ugyancsak vakolt, egy-
szeríi tagozású szemöldökpárkánnya| torténő
|ezárása), látható továbbá a reneszánsz pa|o-
tákra jellemző fe|fe|é finomodó felületképzés
(a földszinten a vakolat nútázása - finom lgrá-
derezése, az ab|akokkortili keskeny vakolt ke-
ret, bár az ab|akok mérete a fe]sőkével rneg-
egyezik, a földszinti faltestek nagyobb teher-
bírására utal)' Az ablakok szemöldökének
zárókoveként elheiyezett stilizált palmetta és
akantuszlev é|dísz a tálrraszv onalakat \ezát ó, az
egyensúlyt biztosító, nagy erőket átadni képes
szerkezets mesoldás |afetezőie. J

Az Illek Vince u. 14. sz. alatti hdz utcai homlokzata és kapúa
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Egy karitatív gyáros: Kollár Miklós

Hadirokkantak, Hadiözveg'yek, Hadiárvák
Lakó- és Munkatelepe

Az első világháborút követően
Kollár Miklós' az a|d<or öwen-
esztendős újpesti gvártu1ajdo-
nos elhatáÍozta, hogy az űj-
pesti hadiárvítk és -özvegyek

sorsának javítása érdekében intézrnényes
megoldást keres' Elsősorban arra törekedett,
hogy az anyák együtt maradhassanak gyerme-
keikkel, és ezze| megakadályozza a családok
szétesését. Tervei megvalósításához megvá-
sároIta a Baross utca 105' szám alatti. Az in-
tézmény 1918-ban rnegnyitotta kapuit. Az
alapító hárommilliárd koronát á|dozott a
munkatel ep Létr eho zatalár a'

A telep egészségügyi adottságait tekint-
ve üdülőtelepnek is beiilett. Minden család
ktilon-ktilon berendezett lakást kapott.

A telepre 2L hadjözvegy 65 árvájáva|
megérkezett. A telep fenntartója arról is gon-
doskodott, hogy az asszon1'ok a telepen létesí-
tett üzemekben, a kezük munkája áItal szeruett
keresetükkel tarthassák el családjukat'

A szőnyeg- és vászonszövő üzem mel-
lett famegmunkáló és asztalosműhelyeket lé-
tesítettek; gondoskodtak a termékek felvásár-
lásáról is. A telepen - a fentieken kíwl- üveg-
házi kertészet ii működött' Osszesen 1ó ipari
műhelyt állítottak fel. Minden családnak mód-
jáb an á||t háziáL|atokat is tartani.

A gyermekek felügyeletére és pedagó-
giai nevelésére napközi otthont áIlítottak fel.
E feladat e||átásába Kollár Mikiós felesését és
Leányát is bevonta.

Kollár Miklós Gyógymunkatelep
Az 1910-es évek végére a tüdőgümőkór nép-
betegséggé vált Magyarországon. Az orszá_
gos Társadalombiztosítási Intézetnek egyet-
len tüdőgondozőja éppen Ujpesten műkö.
dött. Ez az tntézet elégtelen volt a tuberku-
lózisban szenvedő betegek e|Látásár a.

A betegek gyakran még a Iábadozás
idején, az á|Iásuk elvesztésétől való félelemtől

Közlemények

Dn. MexrÁruJExőxÉ

indíftan'a, a gyóg1'ulás előtt visszatértek mun-
kahelytikre. Ennek az |ett a következménye,
hogy rövidesen újból visszaestek, ráadásul to-
vábbi Íertőző forrást jelentettek az uzemben.

A családot a betegtől gyakorlatilag nem
lehetett elkiilörríteni, s ez tor'ábbi fetőzéseket
eredményezett. Azoknak a betegeknek, akik
izolá|ást i génye ltek, de szanató riumi ke ze 1é s re
nem volt szükségük, ugyanakkor családi ápo-
lásuk a fertőzés veszé|ye miatt nem voIt aján-
latos, a munkaterápiás telepre való elhelyezés
jelentett megoldást.

'\z utógond ozásba való bekapcsolódás
szükségességét ismerte fel Kollár Miklós, ami-
kot az újpesti gv_óg.1,'rnunkatelep feláilítása ér-
dekében az, áIta|a alapított Baross utcai volt
Hadiözvegyek és Ár"ák otthonát e célra fel-
ajánlotta. A telep lakásai a tízéves hasznáIat
alatt nagyon leromlott állapotba kerültek.
Kollár &Iikiós támogatásával a szükséges hely.
r eál|ítás g.yorsan me gtörtént. A gyógi,'rnunka-
telep 19-ó0 m, nagyságú,20 szoba-konyhás
lakásból, központi nagy épiiletből, nyolc
műhelybői, kisebb oldalsó épületből, egy iro-
da és egy gépház cé|ját szolgáló kis épületbői
áliott.

1931-ben a Népióléti Minisztérium és
gp"'tváros 15 000.15 000 pengő támogatást
adott, s ennek segítségével megkezdődhetett a
telep terv szerinti berendezése és áta|akitása.

A szükséges szerszámok beszerzése
után a megürült |akőházak lrely'reállításával

Úir''-xti
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kezdődött a munka. Mestörtént az udvar és a
lakások fertőtlenítése és- a telepet éktelenítő
bódék lebontása. A telepet ciatornáztatták,
bevezették a vizet és a villanyvilágítást is. A
főépület kórháztípus űvá alaL<:tása és bőűtése
is megtörtént: folyosók, várócsarnok, ebédlő,
konyha, furdőszoba, zuhany és kádfiirdők,
to al e tte k |<la|a|<:tás ával. A gépműh elyt munka -
ter ápia cé|jair a felszerelték.

Flamarosan támogatók is segítették a
berendezkedést' Az Orszásos Szanatóriumi
Egyesület elnöke, báró Láng Boldizsár húsz
ágyra va|ő felszerelést, lepedőt, pokrócot,
matracot bocsátott a telep rendelkezés ére, Az
Ujp..t Városi Kórháztői kapott kiselejtezett
ágy akat felúj ították. A Nép j óléti Minis ztérium
is ktildött ágyakat. Dr. Semsey Aladár pol-
gármester ínségmunkások és ínségkoszt biz-
tosításával, dísznövények ajándékozásával, a
csatornázás és kerítés költsés.eihez va|ő hoz-
zájárulással segítette az intézmény működé-
sét. IJjpest város az ínségellátás egy részét a
gyó gyrnunkatelepen élőkre fordította, ezzel az
ebéd nyersanyagát tudm biztosítani. Igy 

"syápolási nap 0,80.1 pengőbe került. Jelentős
vo|t ez ahozzájáralás annál is inkább, mivel a
betegekért sem a pénztárak, sem a Betegápo-
lási Alap nem fi'zetett. A műhely berendezése
Klikár Adolf adományával kezdődött, al<l asz-
talosfelszer e|ést ajándékozott a telepnek.

Az egyik lakást orvosi rendelővé és vá-
r ószobává alakították. A felügyeletet kihelye-
zett 9ondozőnő |átta el, az orvosi kezelést és

el|enőrzést a tüdőgondozó gyakorolta, Lz e|ső
évben tíz bejáró és hat bentlakó betege volt a
Kol]ár M i k] ós Gyógymunkatel epn ek.

A betegek eleinte reggeltől esúg tartóz-
kodtak a telepen. Alakóházakat a bentlakó be-
tegek folyamatosan vették birtokukba. Eiő.
szőr a IegényszáI|ások készültek el, később
családok is beköltözhettek. Az átalal<ltások
után negywen bentlakó és öt család e|he|yezé-
sére szolgáló lakás á|]ott rendelkezésre. A be-
teg lakást és élelmezést kapott, orvosi keze-
lésben részesült, rendszeres kúrán Yett Íészt a
fekvőcsarnokban' és részt vett a munka-
terápiában.

A telep a következő egységekre tagoző-
dott: tbc-otthon (kiilön női és férfi résszel),
családi otthonok, napközi fekvőcsarnok fel-
nőttek részére, napközi otthon a környéken
l akó gyerek ek t é sz ér e, f o g|a|ko ztató műh e lyek
(asztalos, b ádo gos, szer e|ő|akatos, műszerész,
mázo|ő, dísztárgykészítő, cipész, szabő és
adminisztrátor).

Megfigyelték, hogy a beteget az á||an-
d ó fekvés folytonos töprengésre, a b ajáv a| v aló
fog|a|kozásra készteti. A munkába állók han-
giawá|tozása szembetűnő vo}t. A munkaterá-
pia oly jótékony hatású volt a betegekre, hogy
később a munkaképteleneket is látszatmunká-
va| bízták meg. Ezeknek az ú'gynevezett |át-
szatmunkáknak oly módon tula;.donítottak
fontosságot, hogy a beteg az á|ta|avégzett el-
foglaltság szükségességéről meg lehetett győ-
ződve. A fokozatosságta azonban ügyeltek. Az
ápoltat felvétele és teljes |<lvizsgá|ása után egy
hétig megfigyelés alatt tartották, majd áIlapo-
ta szerint osztották be munkára. Először naoi
egy őrát do|gozott, az egészen konnyű mun-
kavégzés után fokozatosan adago|va emelték
az órákszámát.

A munkaterápia jótékony hatása mel-
lett nem volt elhanyagolható gazdasági jelen-
tősége sem. A telepi betegek eltartása akórhá-
zi ápo|ási költségeknek csupán kis hányadát
Íedezte. Lz újabb berendezési tárgyak már az
üzemben készültek, ezek a kiadásokat csök-
kentették. A műhelyek vezetői a betegek közül
kerültek ki.

Az intézménv 1930 iúliusától Ig33
má1usáig_ Kollár Miklós ha\áIáig- állott fent.
Ujpest városa a karitatív gyárost 1927 -ben
díszp o|gár áv á v áIasztotta, JMunka kijzben a bádogosznííh elyben
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Seumox LeJos

A kitelepítés

1951. június 17-én a Beliigy-
minisztérium közleménye el-
rendelte a volt ,,|<lzsákmányo-
lók'' kitelepítését Budapestről.
A rendelet hatá|ya kiterjedt a

régt á|lamapparátus és a hadsereg tag1aira,
meg a valamikori hivatalnokokra és családtag-
jaiÉa is. Édesapám, dr. Salamon Lajos a ma-
gyarklrá|yállamrendőrségszolgálatábaná|It,
részben Ujpesten, részben a budapesti Főka-
pitányság bíínügyr és a Belügyminisztérium
közbiztonsági osztáIyán dolgozott. 1 95 1 -ben

már nem élt, 1939-ben szívinfarktusban halt
meg' mi azonban tudtuk, hogy édesanyámat,
15 éves húgomat és engem, a rákospalotai
Wágner Gimnáziumban nemrég érettségizett
fiatalembert édesapám ,,vétsége'' miatt min-
denképpen rátesznek a listára.

Szinte forrt a levegő korülöttiink. Se éj-
jeliink, se nappalunk nem volt. Minden zajra,
csengetésre felfigyelttink, összereziültünk.
Reszketés és remegés volt élettink. Ejjel alig
aludtunk, nem mertiink levetkőzní, ruhástól fe-
ktidttink Ie az ágya. Az eg5nk éjjel aztán meg-
szíint a bizonytalanság. Két rendőr zörgette
meg az ajtónkat, hozták a kiteiepítésí határoza-
tot, melyben on állt, hova, melyikközségbe, ki-
hez megytink. Annyira elfásultunk, hogy már
sírni sem tudtunk. Hajnalban becsomagoltuk
legszükségesebb ruháinkat' Ertesítetrtik baráta-
inkat, akik reggel megérkeztek, széthordták
könywtárunkat, elvitték meisseni,po r ceIánkész-
lettinket, édesany.ám konatárát. ok is, mi is ab-
ban reménykedtünk, eryszer talán visszatérünk
még, s akkor mindenre szükségtink lehet majd.
Nektink akkor személyenként 50 kg-os csoma-
got kellett összeállítani. Ezt vittiik magirnkkal.
A csomagban ágynemű és ruhanemű volt.

1951. június 29-én, Péter-Pál napján
hajnali 4 órakor jött értiink a teherautó. A cso-
magokat felrakták a teherautóra, rriinket fel-
tettek az atltó p|atőjfua, a rendőrök a lakást le-
pecsételték. Lz autó az angyalföldi pályaudvar
felé indult. Több mint 500 embert vagoníroz-
tak be itt azon a hajnalon. A feg1weres őrök

Közlemőnyek

kőzőIték, az ab|akon nem lehet kinézni. Ott
sétáltak közotttink csőre töltött feg1werrel
egész úton. Az első hosszabb megálló Nyír-
egyháza volt. Itt keskeny nyomközű vonatra
száI|ítottak át. Következő nap 11 óra fe|é ér-
keztünk végcélunkh oz, D ombr ádr a'

Itt várták a helybéliek az érkezőket,
Mindenkinek a nevét kiáltották' aztán a Íalu.
belit hívták , így osztották szét az emberetet.
Mi egy ózvegy 'kulák asszonyhoz'' kerültiink.
Aházban három szoba volt. Miénk lett a kö-
zé p s ő h e lyi s é g, ami v a|ő) áb an átjár ó szob a v o|t.
A' házhoz ragasztottak még egy téliesített
üvegverandát is' Ebben kapott helyet az újpes-
ti G1'urcsó család: azidős mama és papa, a két
öwen év körüli fiű. AZ ő ,,bűnük'' a József
Attila és Arpád út sarkán Iévő farönkfeldolgo-
zó izemvolt. A házban nem volt WC. Az ud-
varon télen-nyáron nyolcan álltunk sorban az
egyetlen ilyen alkalmatosság előtt.

Másnap megismerkedttink a faluval.
Mivel csak a nappali órákban járkálhattunk
szabadon, ezért igyekeztünk kitudni, merre
van a rendőrség és a hivatal, hol tudunk bevá-
sárolni. Dolgozni is szeretti.ink volna. Eleinte
azonban még néhány órás alkalmi munkára se
vettek fel minket.

t
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Később azonban a faluból há-
rom vonatmegállóra Iévő á|Ia-
mi gazdasásban aikalmaztak
kitelepített embereket, a nőket
hagyma-, krumpli- és zöld-

ségszedésre, a férfiakat építkezésre, A gazda-
ságban lórék, azaz sínen tolható csillék l'oltak'
ezt terméskővel megrakták, s ezt kellett ne-
kiink odébb tolni. Egyik alkalomrnal a csille
felborult, a lezúduló kő betörte a fejem. A
mentők a nylteg,vbázt kórházba vittek, ahol
négy hétig fekiidtem súlyos agyrázkődássa|.
Edesanyám engedéiyt kért, hogy meglátogat-
hasson,' a rendőrség azonban ezt az engedélyt
nem adta meg.aZZaL, hcgy úg1.rs ineggyóg1.u-
lok. A kőrházban az orvosok, az ápo|ők, de
még a betegtársak is nagyon emberségesen
bántak velem. Talán sajnáltak. Mindenesetre
e gy héttel megnvúitották nyíregy-h ázi tartőz-
kodásomat. Ebben az jdőben aztán szabadon
sétálhattam nappal a város utcáin. Á,{iután
Dombrádon újból jelentkeztem a rendőrsé-
gen, ismét munkát kellett keresnem. Szeren-
csém volt. A berkeszi kastélyban hátrányos
he|yzetíi gyerekeket akartak elhelyezni, kie-
melt munkahely volt, így hozzájárultak ahhoz,
hogy minden hétfőn f.elüljek abuszra, elmen*
jek Berkeszre, szombaton pedig visszatérjek
Dombrádra. Jó brigádba ker:ültem. Ebben a
csapatban dolgozott Fransois Jőzsef pezsgő-
gyáros, Toperczel Zsigmond földbirtokos,
Toperczel Hanna atomfizikus, Szentirmai
Eva földbirtokos, aki később Fransois Cézár
fetresége |ett, az egykori római katonai attasé'
Turcsányi, aki még a kitelepítés alatt is olasz.
ból fordított' a két Gyurcsó testvér és én. A
kastély parkját még munka Ütán sem hagy-
hattuk el. A napi robot végeztével a félig kész
vakolt vagy vakolatlan szobákban gyíílttink
össze, a petróleumlámpa YaW a gyertya fé.
nyénél treszélgettünk, sakkoztunk, bri-
dzseltünk'

Dombrádon eleinte nag.Jyon szigorúan
ellenőriztek minket. Az idők múlásával aZOIl-
ban enyhült a szigor, kimehettünkaTiszához,
meg is furödhettiink. Ha azonban va|a|<tt az
esti ellenőrzéskor nem ta|á|takotthon' akkor a
következő nap jelentkezni kellett. Ilyenkor
aztán hajnalig bent tartották az il|etőt, az
éppen ügyeletes rendőrök,,eIszőrakoztak,,
veltik' A levelezés végig tiltva volt. Ha egy-egy

levelet véletl en'J.| kézhez kaptunk, az örömünk
határtalan volt.

1'9 5 2 februá1ában Kisvárdára rendel-
tek katonai behívóval. Nem vették figvelem-
be, hogy mindkét SzememÍe 15 dioptriás
szemüveget viseltern, s beosztottak munka-
szolgá|atra Kecskemétre, a katonai kőrház
építésére' Rövid idő múlva a századot át-
irányították Pusztavacsr a |aktanyaépítésre.

Időközben vitaminhiány ütött ki raj-
tam. Az egész testem tele lett gennyes furun-
kulusokkal. A helybéli orvos beutalt a bu-
dapesti Központi Honvédkórház bőrgyó-
gyászatára. kz első, akivei itt ta|á|koztam,
Rácz István főorvos bőrgyógyász-ezredes,
t979 és I99l között az országos Bőr- és Ne-
mikórház Klinikájának az ígazgatója, nekem
régi kedves újpesti barátom voit' Szabályo.
san bejelentkeztem nála, megvizsgáIt, ma1d,
amikor ketten maradtunk egy pillanatra a
wzsgáIőban, odasúgtam ne!i: ,,Pista, segíts le-
szerelni, a szemem miatt!'' A régi barát na-
gyon készséges volt. A legközelebbi e|\enőrző
vizsgálat idején beutalt a kótház szemész fő.
orvosához, aki e]indította a leszerelésemet.
Ez azon|san még mintegy kgt hónapos tor-
túrát jelentett. Kecskemét, orkény, Kisvár-
da, Nyíregyháza között Ütaz1attam. kiiiön-
böző ellenőrző vizsgálatokra kellett men-
fleÍn, aztán az el|enőrzés el|enőrzéseire is
eljutottam.

Közben 1953. március 5-én meghalt
Sztálin, júliusban N'gy Imre lett a minisz-
terelnök, s rnég ebben a hónapban miniszter-
tanácsi határozat rendeikezett az tnternáIás
megszüntetésérői. Ez azonbau nem jelentette
azt, hory visszatérhetiink Ujpestre. A ki-
telepített emberek ki .i'oltak tiltva a fől,áros-
ból" Edesanyámat és húgomat a nővéte a
kóvetkező évben illegálisan befogadta óbudai
lakásába. Én Nógrádverőcén hú"t"- -.g
magam. Vácatt, a vendéglátóiparban kaptam
munkát. Aztán Dunakeszin vettern ki albér-
leti szobát. Idehoztam édesanyámat. Nem
sokkal később megnőstiltem. Pesti lányt vet-
tem feleségül, s az ő révén jogosult lettem a
pesti lakhatásra.

A Mária utca 71.-ben volt hatszobás
hánlnkat nem kaptuk vissza. A bútorainkat
sem. 1955-ben lakás nélirül, a semnriből indul-
va kezdtük úira az életet. f]
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Dn. Krusre GyÓncy
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,,Zö|d szigetek'' Ujpesten, 4. tész
A homoktövis élőhelye

A védett homoktövis (Hip-
p op h ae rb amnoides) korábban
több helyen is előfordult az
országban, fő|eg a Sziget-
közben voltak nagyobb ál1o-

rr'ányai. Napjainkban viszont már csak egye-
diil Ujpesten élnek természetes populációi.

A homoktövis az atlantikus tengerpar-
tokon, nagyobb folyamok homokdűnéin és a
közép-ázstai félsivatagokban őshonos cserje.
A növény kétlaki, ami azt jelenti, hogy a
porzós és a termős virágok killon növényen
fejlődnek. Ezértmag kialaku|ására csak olyan
helyeken számíthatunk, ahol a hím és a női
egyedek is előfordu|nak. Az aprő, ző|des szí-
níí, szélbep orzás(t virágok márciusban j elen-
nek meg a növényen, míg az élénk, narancs-
sárga, bogyőszerí3 termések szeptembertől
bontják a hajtásokat.

A homoktövisnek e gyetlen hazánkban
élő rokona -van, a keskenyleaelíi ezüstfa @lae-
agnus angustifolia). Ezt a növényt a köznapi
életben tévesen o|ajÍának is nevezik. A keleti,
mediterrán tájakrő| származő fát sokfelé ü1-
tetlk az országban. Az ezistfa termései ezüs-
tös színű bogyók, amelyek napsütés hatására
kissé narancssárgásra színeződhetrrek, de a
homoktövis élénk narancssárg a bo gy őitő| így
is jól megki'ílönböztethetőek. A homoktövis
bogyóit magas C-vitamin-tartalmuk és más
előnyös tulaj donságaik miatt gy ő gyhatásű ké-
s zítmények előá|Iításár a is használj ák.

A homoktövis legnagyobb állományát
a Homoktövis Természetvédelmi Terüleren
kívtil a \'áci úttól pár méterre, a Szilas-patak
mellett találjuk. A környéken az utóbbi idő-
ben jelentős környezetrombolás történt,
mert ezen a helyen, egy-két méterre a ho-
moktövis-állománytól csatlakozik az épalő
MO-ás aatőpá|ya lehajtószakasza a Yáci ít-
hoz. Igy az eddigi rendszeres bozőtnizek
mellett, amelyek sok fiatal cserje pusztulását
okozták, egy újabb emberi beavatkozás ve-

Közlemények

szé|yezteti a homoktöviscserjék fennma-
r adását. A ma gas fe s zn|ts é gíi vi llanyos zlop ok
alatti területen jellegzetes homokpuszta-
gyepek találhatók, ezeknek értékes védett
növénye az ór,ualánybaj (Stipa sp.), ame|y nyár
elején tömegesen borítja a homoktöviscserjék
áIta| szabadon hagyott részeket. Az é|őhe|y
nllt és zátt gyepeilben gyakori a farkaskutya-
tej @upborbia cyparissias) nevíi' Iágy szárú'
növény, amely egyetlen tápnövénye a kutya-
tejszender (Celerio euphor,biae) hernyójának. A
nagyméretíí,I0-I2 cm-es' díszes hernyő ősz-
szel furja be magát a homokba, hogy bebá-
bozódjon. A bábból tavassza| bújik elő a
gyors röptíí lepke. A száraz é|őhely gazdag
sáskapopuláciőjának védett ragadozója az
imddkoz,í sóska (x4antis religiosa). Ez a falánk
ragadozó a többi sáskát tizedeli. A tertileten
él a védett sisakos sóska (fryxsalis na,suta),
amely a|akjáva| és színével tökéletesen bele-
olvad környezetébe. Ez az egyenesszárnyú
rovar jellegzetes fejforrnájárő| kapta a nevét.

A Váci út melletti é|őhelytőI pár száz
méternyire találjuk Dunakeszi irányában a
Homoktövis Természewédeimi Területet.
Ezt az élőhelyet korábban tabla jelezte aYáci
út felől, de ma már csak az üres pózna áwái-
kodik az (lt szé|én. A sorompóval lezárt ös-
vényen elindulva egy-két perc séta után az űt
bal oldalán egy tlsztás tűn.ik szemtink elé az
utat szegélyező fákközőtt' A területre belép-
ve egy néhány száznég5rzetméteres tisztáshoz
érünk, amelynek szé|én csoportosulnak a ho-
moktöviscserjék. A sajátos száraz, meleg mik-
roklímájú élőhely nagy részén előúinik az
a|apkőzet, a folyami homok. Az élőhely jel-

legzetes növénytársulása a nyílt homokpusz-
tagyep' amely zárt homokpusztagyepekkel
vá|takozik. LIágy szárű' növények közül itt is
gyakori a farkaskutyatej és a fészkesvtrágza_
taakközé sorolt rnezei iringő @ryngium cam-
pestre), amel}rrrek kitépett kőrőját, a gömb
Íotmá1ű ördögszekeret gyakÍan hajtja át a te-
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rületen zz őszi szél. A teriilet értékes védett
növénye vo].t a csikőJark (E'phedl"n distach7r".).
Ez a kicsiny' ki}" 50 cm-es nyitvaterrnő cserje
a hornoktövishez hasonjóan kétiaki, és a nő-
ivarú növény nyáron hazza piros álbog'vóit"
Sajnos ezt a növén1t az utóbbi években már
nem sikeriilt kim.:tami az é|őhe|yen. A trsz-
tásszéii homoktöviscser-iék mögött nyárfák,
akácÍák és erdei fenvők magasodnak. A te-
rület gidres-gödrös 

"....laiának 
kialakítá-

sában fontos Szerepet játszottak a körrryék
laktanyáiból ider,ezényelt katonák }radgya-
korlatai, amelyek eredményeként még rna is
lövészárkok szabdal1ák a dsztást, és itt-ott
még néhány fiistgránát maradványait is meg-
talá lhatjuk.

A tisztás Váci út felőIi részén helyez-
kedik e] kót drótkerítéssel |..ör.ulvett kiiebb
terület, amely egy homoktövis-populációt
véd. Az elkerített teriileten a Homoktövis
Természewédelmi Területet ie]ző táb|át he.
lyezték el, ami kissé megtévesztő, hiszen a
természetvédelmi terület a jelentéktelen

méretű bekerített részeIátez viszonyíwa sok-
kal nagyobb kiterjedésű. A hornoktövis már
csak ezen a kis tisztáson él az egész termé-
szetvédeimi területen.

A terrnészetv-écielmi terület keleti ré-
szót érintették az MO-ás autópálya építéséhez
kapcsolódó mrrnkáIatok. Az építLezés beha-
toit a terrnészetvédelnri területre, és felszá-
molta azokat a parlagokat is, amelyek védő-
gry,űrűt, e gy ú gr.rr evezett pufíer zőtát alakítot-
tak ki a vérlett terület köriil. A pufferzónában
történő építkezések környezetromboló hatá-
sai behatolhatnak a természetvédelnri terü-
letre is' és veszé|yeztetik a hornoktövis fenn-
maradását. Az építkezés által közvetlenül
érin tett lromoktövj s -állornányokat ugy an át_
ültették, ce a cserjék az átú|tetést követően
elpuszrultak

A káposztásmegyeri Homoktör'is Alta-
lános Iskola udvara mögött is é1 egy kicsiny
populáció, így a tanulókrrak és tanáraiknak
sem kellmesszire rnenniiik, hogy megtudják,
milyen növényről kapta a nevét iskolájuk. D

I

Homo ktöu iscsetj e termés e kk el
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Babits Mihály Ujpesten

1911 iúliusában. nem sokkal
azatán, hogy Babits második
verseskötete is megjelent, az
érdeklődés központjába kertilt
híres költőt a Kárpátok |ábá_

tól, Fogarasrő| az újpesti Magyar Királp Nla-
mi Főgimn áziamba he|y ezte a kultuszminisz-
teÍ mawar- és latintanárnak.

A város nem fogadta egybehangzó Ie|-
kesedéssel a költőt. A lapok közi| az lJjpest,
^, Í]ip"'t és Vidéke és az Ellenzé|a Hírlap
örömmel köszöntötte, mint,,olyari kiváló tan-
erőt és polgárt, al<tre rr.é|tán büszke lehet
majd,, a város. Az lJjpesti Figyelő 1911. au-
guSZtuS 9-én gúnyos cikkel vette célba a ''mo-
dern'' költőt: ,,A kultrira eddig csak kerülgette
Ujpestet, de most már csőstől hullott ránk.

[. ..] Babits M1há|y, a r'agy modern' aki a licht-
hofról szebb verset ír á|mában, mint Petőfi
ébren anagy rr.aryaÍ Alfr;ldről, Babits Mihály
IJjpestre kerül. [...] Lesz végre egy költőnk is'
aki a szent költészet sugaraival atanyozza be
száraz klímánkat.'' Més hevesebb támadást in-
téz akőItő ellen egy néltelenül megjelent gr1-
nyos vers: ,,Verset |ehel az újpesti porba, / Es
nem lehet vttás, / Témája|e,i aw|agítás, / És
ideje ha jut, / A' búrvasút, / Es elméláz, / Mi-
lyen modernazKöt-kávéház, / Milyen művel-
tek itt a papok / Es a lapok, / Mi|yen szépek a
lányok, / Es az utcán sok az árok, / Verset ír
mészárosra, pékre / A soha el nem készi|ő viz-
vezetékre,,,

Babits Mihályt is elijesztett" Ú1p"'t.
Elrémítette őt a hagyományok hiánya, az ak-
kor hewenéves település zíiÍzavzra, a forrong-
va épiilő város, a kultúra |átszatsága, aZ em-
berek eg'1'rnás jránti közönye. Nem is kívánt
tartósan berendezkedni a városban. Első önál-
ló otthonát sem itt, hanem a szomszédos, falu-
sias nyugalmat átasztó Rákospalotán, a Fő u.
2.-ben (ma Dózsa Gy. út 2.) rendezte be.

Az iskolában csak ko||égájában, Hendel
odönbe'', a lelkes lokálpatriótában, és a tznít-
ványból lassan költővé érő Komjáthy Aladár-
ban lelt rokohlélekre. Babits éppen ezértmin-
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dent megtbtt, hogy a következő tanévben a
fővárosba kerüljön. Igy jutott 1912 őszén az
akkortájt felépült Tiszwiselőtelepi Gimná-
ziumba.

Újp"'t, az itteni éIet, az emberek és a
történetek azonbanmaradandó hatással voltak
Babitsra. Lehet, hogy a Szekszárdon született,
jeles régi városokban: Pécsett, Baján és Foga-
rason é1t költő képzeletét már ideérkezésekor
megragadta a modern, g.yorsan fejlődő, min-
den részletében Amerikát idéző város. De az
sem zárható ki, hogy az l9l3_ban megjelent
regénye, A gólyakalifa sikere után született
meg benne a Budapest tőszomszédságában
sziilető ,,IJjváros''-rő| szó|ő regény, a Kár-
tyavár terve' Az biztos, hogy I9I4_1915-ben
már ezen a művön dolgozott' s a regény első
23 fejezete tíz fo|yatásban 1915. Szeptember
1-je és 1'916' január 15-e között meg is jelent

a Ny'ugatban. Az L923-ban végül könyw alak-
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ban is kiaclom regény Ygyan azzal kez|Iődőtt,
hogy ,,Hiába keresec Liivárost :] niapoáil i '..]
IJjváros a neg.vedik dirnenzióba;l áll' és lakriit
sem ismerheted soha'', a kcr:abeli - és a rnai -
olvasó számár.a is rnegkérdőjeiezhetetlen"
hogy a regérly kiinduió élnlénye és háttere Uj-
pest, a,Z ak]iori Mag1-arország legfiatalabb és
le skülönösebb r'ái.osa vol t.

A regény töiténete dióhéjban
anny.í  rn iképp o ln l i k  ö ssze  az
első erősebb fur,allatra a fővá.
ros mellett hirtelen, amerikai
módra, ízléstelenül a fölciből

grtindolt városka, hála ügyes és eszközökben
nem válogatós, bár becsületes poigármeste-
rének, }VladárJánosnak. ,Az tJjr.ároslla épp i.i-
nevezett Partos Káimán 1árásbíró 24 &a a|att
megismeri a hihetetlen ternpóban épülő város
történetét, fejlődését, az életét irányító em-
bereket, az érdekeiket' a panamista ősszefonó-
dásokat, a provinciális idikkpolitikát és a born-
ló erkölcsöket' A világvárossá épülő-szépülő
Budapest árnyékátran egy gyerÍnekbetegsé-
gekkel torzított" szü1ető riibanizáció képe
bontakozik ki előtdnk. Ahol ug.yan minríen
van, ami egy civilizált városbarr csak kell, csak
a büszkesép;re okot adó gvökere"k- hiányoznak.

Partos csetiő-botló, isrnerkedő lépései,
tanácstalansága mögött neni nehéz felismerni
a vidéi<i elszigeteitségből, békés nyugalomból
hirtelen a,,szetnérmetlen és kirrbáió.' Ujpestre
kenilt köitő féjszegségét,,,lrajótörött idegen-
s é gét,,, is zon'vo dását és men ekiilési kénys zerét
a ,,csúnyaság, a köZönségesség és iizletiesséq''
tanyájáró1.

Az első és legszemberíínőbb egyezés,
hogy Qváros leírásában {}p"ot pontos lopog-
ráftája tárrr] elénk. Az Ujpestet és környékét jól
ismerő olvasó számos utca, tét, városrész eln-
evezését meefejtheti. A regén1.t olvasva el-
jufunk a Rózsa, a Goidmann Aron, a Kossuth
és a Vioia utcába, ,Je bejárjuk a regényben a
Hunyady útnak átkeresztelt Arpád unt is. Sé-
tálunk a Duna-parton és a vízmttvesítés alatt
áiló Népszigeten. Barangoiásaink közben uta-
zrrnk Miidenberger-bérkocsi n, a,,félelnretesen
úző vl1amos''-on" A piactér ,,mocskos bódéi''
közt orrunkban'érezzika ,,kormos, fustös gőz-
vasút'' szénszagát. Egy pillanatra megállunk az
IJjpest vasútállornáson és az Qpest -Rákos-
palota állon:áson is. Megcsodáljuk a Yfuasháza

C tarz rntnr n .i:j:: i2. l
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,,tlá$!l egészerr új és igen modern ["..] asszíriai
stíius'oan'' épített épületét, amely'kornikus
volt, pompás és még.is sivár és szotnorú''. Be-
vezet minket Babits a \,'ároslráza ''feltíínő eie-
ganciájű,, dísztermébe is. Legmeghökkentőbb
szerepe a regén,'ben a ,,sohasem látott íorrnájú
és színíí idomtalan nagyságú bábeli torony''-
nak, a város második legnagyobb épűletének, a
\ríztoronyrrak varr, ,,antely fönn hirtelen neki-
-rastagodott és megdöbbentő naqv fejet eresz-
tett' erkéil'vel és képtelen abiakokka1''. fuIeg-
látogatjuk az 191O-es évek ilpestjenek valá-
mennyi L:ulturális lntézmény ét: a )'f ettenetes','
eredetileg színháznak épiilő Appoló-mozit (ma
gy(lgys,zertár működik itL, az Arpád utca és
Kassai utca sarkán), a ,,szögletes és r'akító'' \''i-
gadót és a színbáZat, amelYben még Biaha
Lujza is rcpte a csárdást. [-Itunk során számos
vendéglőbe és kocsmába is betérünk. Leg.
híresebb ezek közüi a regényben ,,Cseri csár-
c{a',-ként emlegetettMegyeri csárda és a Király
u. 10. aiatt működő Vnuk-kocsma. Meglepő
módon már ebbői a regényből semhtányzikaz
újpesti firtt'all, sőt Babits még egy UTE-ilC
meccsrőI is emiítést te.sz.

A regénw végigolvasr'a kibontakozik
előttünk a mai Könywes Kálmán Gimnázium
története is. Szerepelrrek a regérryben Újpest
egyházai, felekezetei is. Küiönösen kedves Ba-
bits szárnára az ,,elaáott evangélikus temp-
iom'' története. A boionclosnak ható történet
valós alapokon nv-ugszik. A Mária és Munkás-
ottlron utca Safkán áiló mai evangélikus temp.
lomot pénzhiány miatt a gy.ülekezet kén1.telen
volt elarlni. Batlits jó helyisme r etérő| tanúsko-
dik, hogy regényél.-en éppen lJjhegyi festőé-
ket költöztette be a féIig kész templomba. Hi-
SZ,en a templomot e\őszőr avtlághíríi állatkép-
festő, Pállik Béla béreite ki, aki egész kis kas-
tél|váaÍaI<:tottaát..{őhajó jábőLmíítermet,tor-
nyából vendégszobát építtetett.

Mivel Qpest a század eleji Oszrák-Ma-
gvar Monarchia nesvedik legnagvobb ipari vá-
rosa volt' nem maradhatnak ki a regén1.bői a
gyárak, ipartelepek' iparosok sem. A Hirschfeld
nevet l'iselő, valójában trÁ7olfoer és 

.|ársa 
Bőr-

gyár, aha1ő-, a tégla-, a iuta. és az enyvgyár, az
Egyesült Izzó|ámpa és Villamossági Rt' és avá_
rosi jégüzem mind-mind feitíírrnek a regényben.

Babits Á{ihálv számos régi és aktrrális
új p esti esernénvt is rne görökí tett a Kátw av ár -
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ban. Szó esik a szabad ipargyakorlás és keres-
kedelem jogáró|, a Káro|yi grófok által meg-
hirdetett vallási ttirelemről, a bejelentő hivatal
hiány ár ó1, az e|mat adt p etróleumvilágításr óI
és az 1\74*es, a városháza felgyűjtásávalvég-
ződő |ázadásról is. Az sem marad említés nél-
kiil' hogy 1889. augusztrc 26-án Ujpest a ma-
gyarcrszági közösségek közül elsőké nt váIasz-
totta díszpo|gárává Kossuth Laj ost.

Régi újpestiek tanúsága szerint a re-
gény fő- és mellékalakjainak zölr'ét is é|ő sze-
mélyekről rrrintázta az írő. A hirtelen felduz-
zadt lJjvárosban/IJjpesten éltek szegények,
segélyezettek, szenvedő munkások, jasszok,
fő- és kistiszwiselők, vendéglősök, tanítók, új-
ságírők, proStituáltak, szocialista politikát
foly,tató grófok és po|itizá|ő papok. A regény
egyik kulcsfr,gtájának, Madár Jánosnak alak-
ját Babits IJgró Gyrrláról, Ujpest első polgár-
mesteréről mintázta, akit épp Babits újpesti
tartőzkodásaide jéngyanúsítottakaze||enzéL<l
újságok panamázással és sikkasztással, mint
később kiderült: alaptalanul. Név nélkül
ug.yan' de feltíínik a regény lapjain az újpesti
református gyülekezet aLapitója,,,a r é gi, refor-
mátus igazgatő,' Mády Lajos is. A ,,modern
politikát csináló gróf' pedig valószíníi|eg Ká-
rolyi Sándor, akőrház a|apítőja lehetett.

Az apró részIetek segítségéveI a regény
egésze alap)án negatív, velejéig romlott fertő-
város, a ',kelevény'' képe mögött kibontakozik
egy a korabeli lendületes városépítési és -szé-

pítési hullámmal lépést taftő, a kor szellemé-
ben és szellemiségének megfelelően fejlődő
lJjpest-kép is. Egv olyan város képe, amely se
nem jobb, Se neln rosszabb társainál, amelyet
lgyanisgy ellentmondások jellemeznek, mint
mindent az é|etben.

De az újpesti tapaszta|atok kellettek
ahhoz is, hogy az I9I2-es ',vérvörös csütör-
tök'' eseményei: a Parlament ,,megrend-
szabá|yozása,, ellen ti|takoző munkások
felvonulása és az ellenük kivezényelt rend-
őrök és katonák összecsapása a Mtíjus buszon-
blír,om Rókospalotdn visszhangját váltsák ki a
költőből.

Újp"'t'"' ahol elmon dása szerint ,,Iel-
kének dar abjait, múltj ának töredékét'' hag1ta,
mindig szívesen emlékezetett Babits.

Erősítette a ,,mú1t eltéphetetlen kap-
csait'' a költő és a város között az is, hogy a di-
ákjai sem feledkeztek meg róla: még sok év el-
teltével is meghívták kozos jubileumi érettsé-
gi ta|á|kozőjukra. Az újpesti Vörösmarty Tár-
saság pedig 1935-ben elnökévé vá|asztotta a
koltőt. l

t>

I
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A Magtar Kirtí\i Allarui Főgimntízium épülete a mai Deák Ferenc és VenetitÍner utca sarktín

Ktizlernények 23



Bantrs Mrúrv

Május huszonhárofir Rákospalotán
1912.

Pest utcái között rohanó,,ep', po,k,lövések,

' rendőt, tört üvegek, népszava, forradalom.
En egyedül tehetetlenül itt számlálom a percet

nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt.
Néma falun ]akom én, hol még az ebek sem ugatnak,

nem bőgnek tehenek, még a malac se visít'
Ná das eres znek a|atta top ázszemíi ten gericső csü gg.

Hószinti fal, kék árny. Csend, csak a fecske csicserg.
Csak ha a villanyos átrohan itt (és mint a tehén bőg)

. sejteni a város szörnyeteges közelét.
Am most a|szik a táj: egy dogiott villanyos állong.

o bús villanyosom! bús ez a néma világ.
Bús e méla faIűn az üres sínekre merengni.

ó jöver,ény sínek, visztek.e még mí tovább?
Visztek-e még ma odáig, ahol most csörren az ab|ak,

hol most csorran a vér, fonan a forradalom?
hol zaigő tömegen most úr a néma Petőfi

s sarkra azEszme kiáll isteni ríma gyanánt;
hol tán míg irom ezt,Magyatország nagybetegágyán

vér és kínok közt megszületett a Jövő.

2.
ó teJövő, aki jössz és senkise sejti, hogy itt vagy;

jössz és senkise lát; jössz sürü fátyol alatt,
mit hoztál, idegen? mit, mit viszel el? van-e célod

vagy boros emberként ingatod útaidat?
Ah, boros is vagy mát ezer őrült eszme borától.

A]modsz s kóros vágy szennyezi á|mod izét|'
lilo- vagy magad' n .,ilt álma, ki halni szeretne,

s sír, hogy mindene fáj s nem lehet így betegen.
Joj j ön az ellr:razugult' életre halálos igazság,

lesben az utcákon álljon a kősza ha|á|:
minden mindegy már| zűgson fel a tengerek alja!

hányódjon fel a geny! jöjjtin a forradalom!
Jcijjön a barbárság! jöjjön legalább az igazság,

annyi hazugság és elmulatások utánl
Jöjjön alázá|om, mely minden bűnt kibeszél majd:

egynek mondja :,Jogok gyáva bar ága, remeg"j !''
Másnak ,,Ajkaidon kopott sző|ett a szabadság|

s szíved zsarnokvolt, öklöd rossz kalapács.''
Másnak ,,Álnokul és önzőnfogtál kezet: íme

véres lett akezed'. moshatod a kezedet!''
Mindnek: ,,Félre vakult csökevény, s ti koholt ideálok!

Nem játék a l'ilág! Látrri, teremteni kell.''
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Szekrényessy Kálmán

Apja neve is jól csengett a ki-
egyezéskori lJjpesten. Szekré-
nyessy Jőzsef ügyvéd Széche-
nyi Iswán gróf munkatársa-
ként számos létesítménv életre

hívásában Vett réSzt. Az ő ötlete a|apján |é-
tesült a téli kikötő a Duna holtágában, 1870-
ben pedig népgyűlést hívott őssze az újpesti
betegápolda ügyében. Huzamosabb ideig bé-
relte a fővárosi Császár, a bodajki és az |870.
es években a szintén budapesti Rudasfurdőt.

18ó3-ban cikket publikált az űszősport ma-
gyar országi jövőjér őI,

Fia, Kálmán, aki 1847-ben született,
alighanem az apja által üzemeltetett létesítmé-
nyekben kedvelte meg az ítszást. Erettségi
vizsgáját követően j ómódú családja taníttatni
|úvánta őt. Orvosi, majd jogi tanulmányokat is
folytatott, de kalandvá győ hajlamának enged.
ve 18óó-ban belépett a hadseregbe. 1873.ban
önkéntesként a Spanyol trónkövetelő, Don
Carlos oldalán harcolt. maid három ér,'vel ké-

í{.i4i
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A magar sport apotheozisa. Kn,rikatúra a Borsszem Jankő címíí aicclapban
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sőbb a török hadsereg dzsidáskapitányaként az
oroszok ellen kiizdött. Ekkor vált szenvedé-
|yévé a bravúrúszás, amely közkedvelt és je-
lentős publicitást élvező teljesítménypróba
volt ez idő tájt, 1875-ben a dán szigetek ko-
zötti szorosokat úszta át. maid tobbszor is át-
sze|te az Azsia ésEurópa határátjelentő Bosz-
poruszt. A kontinenseket összekötő távúszást
olyannyira megkedvelte, hogy 1877 februfu-
jában Szuezné| Azsia és Afrika között tette
meg a mindössze 130 m-es távolságot.

Szekrényessy Kálmán .'.*,,*olt kiemel-
kedő sporttehetség. A kibontakoző magyar-
országi úszósport versenyein nem nyert ér-
meket, nem büszkélkedhetett hazai és nemzet-
közi eredményekkel. Ugyanakkor kitartó és
lelkes volt, szívügvének tekintette a testedzés
népszerűsítését. Ehhez a közvélemény érdek-
lődésére számot tartó, mai kifejezéssel élve a
ktilönleges sportteljesítményeket használta fel.

1880-ban jártabe ahír ahazai sajtót,
hogy egy Szekrényessy Kálmán nevű úr cá-
folja azt a hiedelmet, miszerint a Balatont
elsőként Wesselényi Miklós báró úszta át,
annál is inkább, mivel erre az íttörő vá||aI-
kozásra ő maga készül. A szenzációra éhes
közönség mintegy 20 ezet frank értékben
kötött fogadásokat mellette és ellene, hogy
sikerül-e Szekrényessy vállalkozása, a Balaton
átúszása ,,készülék vagy tömlő nélkül, csu-
pán csónaktól kísérve''.

Az ötlet gazdája mindent
megtett, hogy ne okozzon
csalódást a teljesítménye sike-
rében bízókaak. 1880 nyarát
jőr észt B alatonfiireden töltöt-

te' rendszeres tréningekkel. Majd négy héten
át várt zrra, hogy a tő vize a ktilönösen hűvös
idő ellenére is elérje a kívánatos 18 'C-ot.

Végül 1880. augusztus 29-ét választotta ki
megfelelő időpontnak. Mivel már napok óta
erős déli szél fujt, ezért a tervezettel ellentét-
ben nem Balatonfliredről' hanem Siófokról
vágott neki a közel21 km.es távnak, így nem
értékaz arcáta hullámok. Mielőtt vízbe eresz-
kedett volna, testét vastagon beolajozta. DéL-
előtt 1I őra 7 perckor indult el a parttól' U-
szás közben csónakok kísérték, az egyikben
új s á gít ók ültek, akik a v á||a|ko zás hitel e síté s én
felül első kézbőI akartak .értesülni aZ ese-
ményekről.

Szekrényessy \egyőzte a fe||épő izam-
görcsöket, urcá|ett a Íáradtságon, s végül dél-
tán 17 &a 52 perckor, közel hétórai megsza-
kítás néIktiliílszást követően ért oartot.

Balatonfüreden népes és lelkes néző-
közönség várta. A lapok nem mulasztották e|
meg)egyezni' hogy a nap hősét eisőként And-
ley Gossling angol konzul és neje köszön-
tötte, akik vélhetőleg szabadságukat töltötték
a Balaton partján, Miután a sportember áte-
sett az orvosi vizsgálatokon, a kamerák len-
cséje elé állt, hogy amúgv vizesen' töröl-
közőbe csavarva' koszorúl.al a kezében lefo-
tografáIják.

Szekrényessy Kálmán teljesítménye
országos hír lett, sokan a szitq,a magyarság
újabb diadalát emlegették. Ugyanakkor ter-
mészetesen akadtak fanyalgók is, akik kiseb-
bíteni akarták az érdemet, A Borsszem Jankó
címií korabeli élclap szeptemberi számában
,,Eljen SzekrényessY, ki a vizet csak úgy nye-
si|.,, szőjátékkal és egy karikatűráva| emlé-
kezett meg az eseményről, amely a Sportem-
bert mint a rnagyaÍ sport élenjáróját ábrázolja,
víztő1' cs ep e gő b abérko s zorúval és nemzetiszín
lobogóval akezében.

A Balaton 1880-ban (és nem 1BB5-
ben) volt e|ső átű,szása ennek ellenére vitat-
hatatlan tény. Szekrényessy Ká|mán ezt kö.
vetően még többször átűszta a tavat, 1B85-
ben is. Felmerült aZ a terv is, hogy hosszában
is nekivág Magyarország legnagyobb állóvi-
zének, de ezt a távolságot a mai napig sem
ú,szta végig senki.

Ezt követően a közel neg'ywenéves
úszóbajnok sportújságíró lett. 1883-ban meg-
alapította a Sport című lapot, de rendszeresen
publikált a Sportvilá$, a Herlarles és a Pesti
Hírlap hasábjain is. Ekkor már csak cikk-
íróként szerepelt a lapokban, többé nem ke-
rült a sportrovatok élére a neve.

Kedvét lelte a terjedelmesebb művek
papírra vetésében is. Világlátott emberként
1878-ban Magyatország és a déLszl'.áv tarto-
mányok, 1879-ben Utirajzok címmel jelen-
tette meg emlékeit és gondolatait. 'NÍég egv
drámávalis jelentkezett (Ermini, 1882); a mű
fogadtatásáról sokat nem lehet tudni.

- Szekrényessy Kálmán I924_ben hunyt
el lJjpesten, ahol Sem emléktábla' Sem
intézménynév nem őrzi em|ékét"
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Szekrény ns1 Kílmlín szobra Siőfokon

A siófoki móló tövében ki-
alakított parkban egész a|a-
kos kőszobor vonja magára
aZ arta járők fr,gyelmét. A
szobor' Bajnok Béla szob-

rászmíivész munkája, Szekrényessy Kálmánt,
a Balaton eIső át1szőját ábrázo|ia. Az emlék-
művet |997. aaglsztus 8-án avatták fel ün-
nepélyes keretek között' Ez a nap Siófok éle-
tében hagyományos ünnep' |933-tőI mindig
ekkor rendezik meg a tavon a profi hosszú-
távúsző versenyt. A jelenkor versenyzőt nagy-
jából ott vetik magukat a wzbe, ahol egykor
Szekrényessy rajtolt, és ugyanúgy 21 km-t
tesznek meg a balatonfiiredi cólig.

1880-ban Siófok - Qpesthez hason-
lóan - csupán nagyközség volt. A két település
azonban egészen másként fejlődött: szííkebb
pátriánk az ipari fejlődés űt1ára lépett, eZ a te-

Híres újpestiek

vékenység 1880-ra kozel 12 ezer újpestinek
nyújtott megélhetést. A Balaton-parti tele-
pilés ezze| szemben fokozatosan furdőváros-
jelleget öltött, ahol az idénlellegíí idegenfor-
galom csupán 3 ezer fős lakosságot kívánt.
Ennek ellenére 1877-ben Siófokot mőr ,,ma-
g.yar tengeri fiirdő''-nek nevezték, 1878-ra pe-
dig elkészültaMagyar Tenger f;lrdőház, ame-
lyet télen a partra lehetett hűzni, hogy a jég

össze ne törje' Az igazi fellendülés 1891-től
következett be, mikor a Siófoki Balaton-fiirdő
Részvénytársaság fiirdőtelepet létesített 3 5
hekár parkkal, díszes száI|oááWal és nyara-
lókkal. A Balaton fővárosaként emlegetett
település ma is sokat megőrzött a száz évvel
ezelőtts városképéből. Egyik le guj abb neveze-
tessége a Szekrényessy-emlékmű, ami alig-
hanem aZ eryetlen újpesti személyt formáIő
szobor a kerület határain kívül. !
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AZ Attila utcai elemitőLa mélylélektanig

Dr. G. Donáth Blanka pszi-
chológus a Fővárosi Pá1yavá-
Iasztási Tanácsadó, az Nlami
Gyermeklélektani Intézet és az
MTA Pszicholós.i al Intézeté-

nek Tudományos munkatársa, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem előadőja. a IX. Ke-
rületi Nevelési Tanácsadó helyettes vezetője
volt. A vi|ághíríi Szondi Lipót tanítványaként
sorsanalízist végzett a Szondi-teszttel. Jelenleg
is dolgozik, konferenciákon ad elő' Négy
könywe és.harminc tanulmánya jelent meg.

_ on nenz Ujpesten született, I,tIikor, és bo-
gran keriib Ujputre a csalddja?

- Edesapám munkája révén kerültíink
ide. Az ő csa|ádja orvos-tanár család volt, és ő
is orvos szeretett volna lenni. Mégsem így si-
került. Kereskedelmi érettségit tett Temes-
váron, s 1914-ben az újpesti Wolfner Bőr-
gyárban kezdett dolgozni magántiszwiselő-
ként. Fiatalon Szoros kapcsolatba került a vál-
lalat akkori vezetőivel, munkás éiete iava ré-
szét a Wolfner Bőrgyárban töltötte. 

,Főti,,t-

viselő, megyebizottság.i tag, városi képviselő
lett, írásait az Ujpesti Napló és a helyi újságok
is közölték. Napítója és első elnöke vo|tazúj-
pesti motorosok és autósok klubjának. Városi

képviselőként ő vezette az l93a-as évek első
felében a képviseiő-választáson a Polgári De-
mokrata Párt jelöltjének, Fábián Bélának a
korteshadjá ratát. A'szlogenjükre ma is emlék-
szem. Igy hangzott: ,,Bajba juton emberfián
nem segít nrás, csak Fábián.'' En Burl.apesten
születtem, hatéves voltam, amikor Ujpestre
költöztünk, a Toldi utca 9.-be. Ez egy négy-
szobás, kertes-verandás szolgálati lakás volt.
Ide kötődik az egész ifúkorom, ide kapcsol-
nak iskoláséveim.

_ Meséfien az éduanyjdről is!
- 1898-ban született,,9S évet élt. Jő

mozgású,, jó kiilsejű nő volt. Elete l'égéig aktív
volt szellemileg' Halála előtt két nappal még
Aprily Lajos Március c. versét olvastam fel ne-
ki, mert a verseket nagyon Szerette. Az édesap-
j a B alatons zentgy ör gyön volt )ószágigazgató,
a Lányai Keszthelyen jfutak polgári iskolába.
A-kkoriban nem volt )ellemző, hogy a lányok
továbbtanuljanak, neki ez egész é|etében hi-
ányzott, Gyakran járt e|őadásokra' kiállítások-
ra. Idős korában orvosírnokként dolsozott.
A:nikor már nem látott olvasni' akkoirádiót
hallgatott.

, . : 
Nagyon szép ernlékeket ű.iz egkor,i ta_

narűl?.)l,
_ óriási szerencsém volt azokkal a peda-

gógusokkal, akikkel életem során kapcsolatba
kerültem. Az Attila Utcai Elemi Iskolába jár-
tam. Emlékszem, kb. 90 kis elsős egyikeként,
izgatottan vártam a tanítás megkezdését. Fel-
figyeltem egy frata|, magas' barna hajú, mo-
solygós tanító nénire, aki piros mellényben
voit. Mondtam is édesanyámnak' hogy énhoz-
z,á szeretnék kerülni, és a kílánságom teljesült.
o volt Götz Olga tanítónő' aki később hozzá-
ment Hajtmann Pál bíróhoz. Csak pozitív em-
lékeket őrzök vele kapcsolatban. .V eskrivőjén
is ott voltunk, az egész osztáh-. Elemistaként
találkoztam először későbbi gimnáziumi osz-
táffinökömmel, a Kanizsai Dorotcya Leány_
líceumban' a mat Kanizsai Dorotrya Egészség-
ügyi Szakközépiskolában és Gimnáziumban ta-
nító Eber Emanuellával. Emv nénivel is.Fauszoda
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Kettőiüknek ajánlottam később A Tanár-diák
kapcsolatról címen megjelent könywemet.

- E*y néni legendds tanórszemélyiség
uolt. Hogtan és mikor taldlkoztak először?

- Szinte magam előtt látom a jelenetet.

ő uolt a Vöröskeieszt akkori ehöte. A mi
iskolánkba sok szegény gyerek járt, a|<lk gyak-
ran kaptak támogatást' Akkoriban nagyon ko-
moly dolog'volt a vöröskeresztes vásár, de-
cember 8-án. Igyekeztiink minél több dolgot
beszerezni és ,,gyártani'', amit aztán e| lehetett
adni. IVegyedik elemista voltam, amikor egy
társammal együtt Heller Ferencné, Szidi néni
megkért bennünket' hogy társaink nevében is
mondjunk köszönetet a Vöröskereszt elnök-
asszonyának. Irnom kellett egy kis beszédet,
nagyon izgatottan készültem az e|őadására.
Csak az elejére emlékszem: ,,Szerewe tisztelt
tanár elnöknő!'' Amikor felmentünk az igaz-
gatói irodába * barna bárson1.nrha volt rajtam
rőzsaszín gallérral _, egy igen kedvesen mo-
solygó höiggyel találtam szemben magamat.
Ugyanazt a kedves félmosolyt Láttam a szája
sarkában megbújni, amely végigkísérte később
a gimnáziumi tanulmányaim nyolc évét.
Rendkívül boldog voltam, amikor a beirat-
kozáskor kideriilt, hogy a Kanizsai Dorottya
Leánylíceumban ő |esz az osztály{őnököm.

- Ez a nyok éa megbatdroző az életében,
_ Igen, feledhetetle n időszakvolt. Emy

néni akkor kb. öwenéves lehetett, elegáns, fi-
nom' nag.y'vonalú, gyerekszerető maryar_
német szakos tanár volt. Mi akkor decens idős
hölgynek látnrk, ma már persze másként gon-
dolom. 94 éves korában halt meg, és mi a ha-
|á|áig Látogatfl]k. A Vécsey utcában lakott a
frával, Passuth Lászlőval, a későbbi híres író-
val. Kolozsvárott, mát gyerekes anyaként vé-
gezte e| a tanár szakot, ami abban az időben
még nem volt jelIemző. Egész ismeretségünk
alatt csak felnézni lehetett rá! Idős korában,
amikor már nagyon rosszullátott, akkor is so-
kat olvasott, és mindig rövid válassza| intézte
el a ,,Hogy tetszik lenni?'' típusú kérdéseket.
Szívesebben beszélt taníwánvaitő|. a ftáről
vaw aZ lnokáiár ó|, Passuth Krisztináról. Emy
néni olyan emberi példakép, amilyet minden-
kinek csak kívánni lehet. De a gimnáziumban
á|ta|ában is nagyon jó tanáraink voltak, lega-
lábbis én így éreztem' Sok férfi tanár volt, ami
nagyon fontos a gyerekeknek. Az egyiktik,

Interjú

Darás Gábor fiatalon meghalt. Együtt men-
tiink el a temetésére, körülálltuk a koporsót.

,,Dr. Darás Gábor é|t43 évet,, _ ezta feliratot
sosem felejtem el.

_ Mi jellemezte akkor"iban a diókéletet?
- 1939-ben érettségiztem. Színes, élénk

diákéveink voltak' Nagy volt a fegyelem, szigo-
rúan egyenruhában kellett járnunk, de ez eg5{aj-
ta tartáSt adott az embernek. Nem flancolhat-
tunk, még a Könywes Kálmán Gimnáziumban
rendezett tánciskolába is a nyári egyenruhánk-
ban kellett menniinlq a ,,divatot'' a gyöngyvagy
egy színes sál jelentette. Számos iinnepi ren-
dezvény volt, önképző körök, a ktilonböző fele-
kezetek kulturális egyesületei, gyorsíró kör,
sportkörok egészítették ki a tanulás mellett az
iskolai életet. Altalában júniusban nag.yon
öriiltünk a sziinetnek - gondolom, ma sincs ez
másképpen _, de nyár végén már allg vártuk a
tanévkezdést. A nyarakat pedig á|talában az
UTE Drrna-parti uszodájában töltötttik' aho| az
úszók is edzettek.

_ Hogtan lett pszicholőgus?
_ l{osszú történet. Az érettségi után

férjhez mentem Gádor Lász|őhoz, aki újpesti
születésű fiatal tervezőmérnők volt a Ganz
Villamossági Gyárban. Szerencsére támoga-
tott abban az elképze|ésemben, hogy egye-
temre menjek. Házasságunk elsó éveit a Hor-
thyMiklós út (ma Görgei Artur űt) 72._ben, a
Szülőotthonnal szemben, egy szép kertes
házban töltötttik, amelyet az ő csa|ádja épített.
(Megjegyzem, hogy az ostrom után, mivel a
légnyomás berobbantotta a lakást, és lakhatat-
lanná vált aház, másfél kiló vajért adtuk el az
épületet.) Amikor jelentkeztem aZ e1yetemre,
csak azt tudtam. hocy emberekkel szereffIék
foglalkozni. Éa.''paá viszont - talán ez is

Kanizsai Dorottya Egészségügli Szakkiizépiskola - a
Tanoda téri éoiilet mtísodik emeletén
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érdekes, hogy férjes asszony létemre ezt akét-
dést az édesapámmal kellett megvitatnom -
valamilyen reáltudományos pályár a szánt. Igy
1 940-ben kémia-mat ematika-fizika szakon
kezdtem meg tanulmányaimat. Egy évet elvé-
geztem, nem is rossz eredménnyel, de érez'
tem' hogy nem itt yan az én helyem. Át-
mentem pszichológia szakra, édesapám taná-
csára azonban nyelveket: németet és franciát
választottarn a pszichológia mellé, hogy mé-
giscsak tanuljak valami megfogható dolgot is.
Véglil azonban pszichológi a-fi|ozőfla-esztéti_
ka szakon végeztem, s l946-baq a háboru
után tettem le a doktori szisorlatot. A Múze-
um körúti épület szinte valamennyi részétvé-
giglátogattam.

_ Hogyan került kapcsolatba Szondi
Lipóttal?

* Szondi Lipót nemzetközi híríí orvos és
pszichiáter volt. Sorsanalízissel foglalkozott,
megalkotott egy ösztöndiagnosztikai tesztet,
melyet a mai napig haszná]nak. A háboru alatt,
a zsidőtorv ények követke ztében felmentették a
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán volt
állásából. Ezután a ciszterci rend védelme alatt
is folytatta munkáját, tanfolyamokat vezetett'
tanulmányokat írt' A]<kor már pszichológus-
hallgató voltam. Tanultam mát a módszerről,
mielőtt megismertem volna. Később Szondi
Lipót személyesen iS tanított. Szondit L944-
ben deportálták. Majd csaIádjáva| egytitt
Svájcban kapott menedékjogot. Zürichben tele-
p.edett |e. I947-ben megalakította a Kísérleti
osztöndiagnosztikai és Sorsanalitikai Munka-
közösséget, később a Sorspszichológiai Nem-
zetkőzi Kutatási KöZpontot. Igazábó| nag'yon
csalódott volt, hogy nem hí''ták haza. Sajnos
akkoriban, és még sokíig, a mé|yléIektan afféle
'$/'anús'' tudomány volt. En az Allami Gyer-

meklélektani Intézetben Szondi-teszttel,
terápiávaI, klinikai lélektannal és serdülő lányok
lélektanával, majd pedagógiai pszichológiával
foglaikoztam' A klinikai tapasztalatokat próbál-
tam meg átiiltetni a pedagógiai gyakorlatba.
Később személyiségfo rmá|ő kis csoportokat ve-
Zettem, a tanár személyiségének fontosságát, a
tanár-diák kapcsolatokat kutattam. Ezekbő| a
tapasztnlataimból és a TIT-en tartott tanárto-
vábbképző előadásamból születtek később a
könyveim és cikkeim.

_ Mit ta?"t ű legnagobb szakmai sike-
r,ínek?

- Biztosan nag}'on szubjektív lesz, amit
mondok, de nem valamelyik tudományos
eredményemet, hanem az 19 60.ban megj elent
Lányokkönywét érzem a leginkább szívemhez
nőtt munkámnak. Csodálatos volt a könyw
utóélete| Több mintezet levelet kaptam, min-
degyikre válaszoltam is, számos így létrejött
kapcsolatom ma is élő. Tulajdonképpen ez a
könyw az én írásba öntött hitvallásom.

_ Pdlydjóban Sem tduolodott el a pedagő-
gidtól és a pedagógusoktől.

_Ezígy van' Amunkám során megbi-
zonyosodtam arrő|, hogy mekkora felelősiég,
ug.yanakkor mekkora lehetőség tanárnak len-
ni. A saját diákkorom és a munkám egtrnk fő
vonulata nágyon Szorosan összefiigg. Mosta-
nában foga|maződott meg bennem, hogy az
én szerepem valamiféle kőzvetítés, továbba-
dás. Sokat kaptam, megpróbálok adni is.

- Mifuenek ma a kapcsolatai Ujputtel?
_ Sajnos, mai újpesti kapcsolataim nem

túl szorosak. Amíg éit Gyökössy Endre pszi-
chológus, a Református Teológiai A]<adémia
díszdoktora, az Atti|a utcai református temp-
lom építője, ,,Bandi bácsi'', ahogyan sok új-
pesti emlegeti, és a férjem is, addig gyakran
összejártunk. Ma márcsak telefonon szoktunk
beszélgetni a feleségével, Reinivel. Több o-
lyan újpestivel tartom a kapcsolatot, akik vi-
Szont ma már nem laknak ott, hanem Budán
vagy kiilföldon. A volt osztálytársnőimmel pár
éve még rendszeresen tartottunk összejöve-
teleket, de sajnos már ,sokan meqhaltak. r.agl'
nem tudnak eijonni. Altalában F. dr. LászIó
Ilona szervezte a ta|álkozőinkat, akinek az
édesapja, dr, Lász16 György Rákospalota
díszpo|gára, 104 évesen is nett, ápolt öregúr,
alkotó mérnök. D
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A koldus

Az a|ábbi történet a húszas
évek közepén játszódott le, és
bár hihetetlennek tűnik, nem
mese volt, hanem megtörtént
eset.

Ujpest városnak voltak olyan ipari és
kereskedelmi ágai, amelyek nemcsak az egész
orczágban, hanem még hilföldön is ismertté
tették a város nevét. A sok között ilyen volt az
Orion, a Tungsram, a Chinoin ésaszámta|an
textil- és aszta|osánt gyártő cég mellett ezek
közé tartozott a Wolfner Bőrgyár is, amely-
ből államosítás után a Duna Cipőgyár és a
Táncsics Bőrgyár lett. A gyártók mellett sok
nagykereskedő is működött, közvetíwe a Wá-
rak és a kiskereskedők kozott. A Mautner
bőrnagykereskedő az Arpád úton körülbelül
ott volt' ahol a metró jelenlegi végállomásá-
nak szellő zőnyIás a ta|áIható.

Az egyik napon az iz|et utcai bejárati
ajtajáná| megjelent egy koldus L<tnézetí3, nagy
bajwzű bácsi, középtermetű és vékony test-
alkatú volt, és az e|hanyagolt ktilseje mellett
még volt egy előnytelen testi je||emzője is,
éspedig a ferdén á|Ió rryaka, Kezében egy ki-
sebb, akkor űgy hívták, hogy ,,vulkánfíber,,
bőröndöcske volt'

A ,'koldus', jő| benézett az üzletbe,
majd alaposan szemüg.yre vette az iz|et
|<ljár atát. A tulaj donos éS zrevette a |áto gatőt,
kivett a pénztárcájábő| 20 fillért - ez akkor

NecwÁnept IsrvÁx

jelentős összeg volt egy éhező embernek -, és
szóIt az inasnak, vigye tr<l azt a minden bi-
zonnya| kéregető bácsinak. Az inas aztán át is
adta a szegén1mek járő a|amizsnát, amit a
koldus illemtudóan megköszönt és eltett.

A történet ú'gy fejeződött be, aho$y az
a meséhez illik. A koldus az iz|etbe belépve
me g.Ve tte' és kop o tt táskáj áb ó| ké szp énzze| |<l
is fizette az izlet egész bőrkész|etét, Ugyanis
a koldus nem volt más, mint az én cipőgyáros
anyaínagyapáml !

Wolfuer Bőrgór

Felhívás
Keressük lJjpest régi emlé-
keit: visszaemlékezéseket,
régi fényképeket, képesla-
pokat, dokumentumokat és
minden olyan személyes

emléket, amelyek városrészünk múltjához kö-
tódnek. Amennyiben on szívesen mesél csa-
ládja' munkahelye történetéről, kérjük, je-
gyezze fel emlékeit, yary je|ezzen szerkesz-

Leaeleslódónkből

tős é günknek, és r ő gzítj ük viss zae m|ékezését.
A rendelkezésilnkre bocsátott anyagot az U1-
pesti Helytörténeti Gyűjteményben: 1043
Budapest, Berda József u. 48. heIyezzük el. *

*Ebben a rovarunkban folyamatosan közöljük
olvasóink ieveleit, szükség szerint szerkesztett formában,
esetles rövidíwe.
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Könyvek a múltról

Tiszte|etre méltó vál-
lalkozásba kezdett a
Fóti Károlyiak Na-
píwány, amikor útjára
indította a srófi csa-
lád fód ágáiaktörté-
n etét feldol go zn kőnyv -
sorozatot. A szerkesz-
tőbizottság elnöke
Károlyi Lász|ó, a so-
rozat szerkesztőie -

egyben az e|ső kötet összeáL|ítőja _ Buda
Attila. Jelen munka * kibővíwe a korábban
hasonló címmel megjelent első kiadást _
immár az ezredfordulóis tarta|maz minden
jelentős közleményt, '*"ly a fóti templommal
kapcsolatos. Közel 80 dokumentum található
a gyiíjteményben. Szembetíínő, hogy a 20.
század közepéig a kutatások elsősorban a
templom szakra|itására, s kevésbé a míivészeti
stílusjegyekre vonatkoztak. Fordulatot a
templomról készült, teljességre törekvő do-
kumentáció, vaIamint az Ybl-évforduló mű-
vészettörténeti összegzései hoztak. A forrás-
értékíi' kötetet az összeá||ító jegyzetel, Károlyi
Iswán életének legfontosabb dátumai, a meg-
jelenési helyek mutatója, valamint nér'mutató
egészíti ki. A kiadvá nyhozzáférhető az Ujpesti
Helytörténeti Gyűjteményben (Bp. rV., Berda
József u.48.)

Tanítómesterek, mes-
tertanítók címmel írt
Fericsán Káimán a
mawarországi okta-
tás történetérőI, Az
18ó8-ban megalko-
tott' népoktatásról
szóIó törvény nyo-
mán kialakuló rend-
szer teljes vázát do|-
gozta fel a szerző.Ké-

pet kapunk az elemi és felső népiskolák te-
vékenységérő|, a polgári iskolákról és a ta-
nítóképzés intézményeiről. Külön foglalkozik
a könyw az ipar oktatás fej|ő désével, annak gaz-
dasági és tárgyi feltételeinek megteremtésével.
Szakmánként tárgyaIja az ipari gócpontokhoz
kótődő szakiskolák rendszerét. A fa- és fém-

ipari oktatás területén az űjpesti iskola tör-
ténetével is foglalkozik. Lz érde|dődők a
könywben megtalálhatják az I895-berr meg-
nyitott újpesti fa- és fémipari szakiskola
|eírását is. A kötetet időrendi tábla, szé|esköríi
irodaiomje gyzék és statisztikai táblázatok,
térképek egészítik ki. A kötet a Hel1történeti
Gyűjteményben és a Király Kön),'vtárban oI-
vasható.

Helytörténeti vetélkedő
Az Qpesti Helytörténeti Alapíwány március
22-én helytörténeti vetélkedőt rendezett a vá-
rosrész kozépiskolái számára, A versenyt a
Bródy Imre Gimnázium csapata: Csősz Gá-
bor, Papp Dorottya, Szakonyi Nóra, Szeles
Anikó, TubolyMária, VeresJudit nyerte. Fel-
készítő tanáruk: Hirmann Lász|ő. Második
helyezést értek el a Betzeviczy Gergely Köz-
gazdasági és Külkereskedelmi Szakkozép-
iskola és Gimnázium diákjai: Magyar orsolya,
Juranovics Katalin, Dienes Adrienn, Makó
Viktória, Polyák Szilvia. Felkészítő tanáruk:
dr' Szerényi Antalné. Harmadik helyen vég-
zetr. a Bőrfeldolgozőipa''i Szakközépiskola és
S zak-munk ásképző csapata : Mikolai Nikolett,
Szöllősy Andrea, Jakab Zo7tán, Radványi
Ba|ázs, Várhegyi Attila. Felkészítő tanáruk:
Székely MádaiLászlő.

Épített kulturánk az l93o-as években
Jú1ius I|-28. között, ^,Úip,'t Galériában a
BME Epítészmérnöki Kar, a szerencsi Zemp-
lén Múzeum képeslapgyűjteménye és aZ
IJjpesti Helytörténeti Gyűjtemény kozos l.i-
állításon ídézi {eI a század első felének Uj-
pestjét. Korabeli képeslapok, térképek segítsé-
gével mutatják be a kor építészeti szépségeit.
A Műegyetem hallgató inak rujzai szemléltetik
az akkori város házainak művészi &tékíi'
épületelemeit.

Em]éktábla-avatás
Az Qpesti Közmíivelődési Kör _ az Újpesti
Városnapok (augusztus 30.-szeptember 1.)
keretében - az UTE Megveri úti stadionjá-
nak főépületén, a bejárat meliett elhelr'ezi
Aschner Lipótnak, az UTE elnökének, a
Tungsram Rt. vezérigazgatójának emlék-
táb|áját. Az emléktáblát Tóth Dávid szob-
r ászmíiv ész készítette.

Úin**l"i32 IIefutönéneti hh.ek


