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Valamikor hatodikos korom-
ban lett életem tésze a Köny-
ves. A nővérem iskolájaként,
lefekvés utáni beszélsetések-

ben nőtt bennem eg}rre nagyobbá. Ataná-
rok szófordulataikkal, jel|egzetes gesztu-
saikkal konkrét képként jelentek meg előt-
tem. Tudtam, hol a biológia-előadó, hogy
poros szagű' a fizlka, hogy a tornaterem ab-
lakát háIő védi. Mindent tudtam, amit ér-
demesnek véltem tudni. Lelki odatattozá-
som a felvételi napjánvégképp megpecséte-
lődött. A vörös téglás épület pedig életem
eIső igazí iskolaépülete volt. Nemcsak a
szemet vonzotta. A lépéseim is szaporábbá
váltak. Minél gyorsabban odaérni' beérni,
részévé válni. S bent a n1rugalom, a tégIa_

épület diszkrét hiívöse. Másképp nem ls
lehetett: Könyves-diák lettem' Felidézhet-
nék rette ge tt do|gozatokat, pici diáLdázadá-
sokat. De nem ez a lényeges. A Könywes
sokkal meghatározőbb számomra, mint
bármi más. Megvá|tozhattak a tanárok, át-
helyezhett ék az igazgatóhelyettesi irodát' a
könywtárat, a mögöttiik levő mégis válto-
zat|an. Ezen nem váItoztat aZ sem, hogy a
katedra túloldalán folytatom a Könyves-lé-
tet, Ez a hely egyszer licnáIja magát, és
örökre fogva tan. Bár új generációk kop-
tatják pad)ait, a mentalitás váItozat]an. Az
itt tanuló előbb könyvesessé, majd újpesti-
vé válik. Szátnyat növeszt, kipróbálja ma-
gát, ma)d visszatér. Az a|ma mater pedig
segít: ad s befogad. n Cser"i Bogáta



,,hz ujpesti gymnasium! "

,'Alszik a \eányző, vagy talán
meg is halt? Lesz-e gilnnáziurn
községünkben' VagY nem lesz?
[...] H" csak a Közművelődési
Kör nem segít rajtunk' .N{ert

benne összpontosul reményünk. Ndeki, mint a
mozgalom elindító1ának jogában áI| a községi
elöljáróság kezébő| kivenni az igyet, melyet a
hivatalos korc;k elaltatni készülnek. V-egye ke-
zébe a kör a mozgalmat; indítsa meg ujból az
akcziót, ktildjön deputácziót a miniszterhez,
vagy kezdjen tárgya|ást valamely szerzetes.
renddel, esetleg magvalósíthatja Boros Mór dr.
eszméjét? A magán-gimnázium létesítését.''
(Ellenzéki lJjság, 1903. május 31.)

,,Az ujpesti gi.rnnasium! t...] A" ujpesti
gr,,nnnasium ügyét senkj sem tudta előbbre vin-
ni, pedig Wolfner Tivadar országg5íi|ési kép-
viselő még teiket is ajándékozott erre a czé|ra a
községnekl [. '.] Ujpestnek a legujabb statiszti-
kai kimutatás szerint, még a hanyatlásnak eb-
ben a szomoru időszakában is, 10.811 tanköte-
les gyermeke Van' s [...] e tankötelesek koziil a
nyomorult közgazdasági viszonyok daczára is
550 fiu jár az ujpesti állami polgári fiuiskolába,
ó98 fiu jár a felső elemi osztályokba, |39 jár a
budapesti g1,mnasiumokba,66 jár a székesfő-
városi kereskedelmi iskolákba, 37 a magánta_
nuló s még a Vidéki gymnasiumok számára is
jut az ujpesti tanulni vágyő fiukból egyket-
tő.,,,, (Közérdek, 1904. május 5.)

,,Van szerencsém tisztelettel értesíteni'
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő
nagyméltóságu _ a másolatban idecsatolt és
Wolfner Tivadar urhoz intézett |eve|ével _ az
ujpesti állami g1rrnnasium {e|áI|ítását a jövő
1905-190ó tanévre e|határoztas ezzeI a község
L-ulturális fejlődését ismét egy nagy lépéssel
előre vitte.'' (Közérdek, 1905. március 30.)

'$ fejlesztés alatt á|ló ujpesti községi fő-
g1rnnasium működését abeáLló 1905/6. tanév-
vel kezdi meg, melylyel kapcsolatban a követ-
kezőkre bátorkodom figyelmeztetnj az érde-
kelt szülőket és gyámokat: I. Aziskola év f. évi
szeptember I-énkezdődik s a következő év ja-
nius hó végéig tart. AZ évi tanfolyam a tanul-
mányok rendje Szempontiából két fé|évre osz-

lik. Az első szeptember l-től január 31-ig, a
második február 1-től junius 30-ig tart. 2. A
beálló tanévben csak az 7. osztá|y nllik meg.
3. A tanrrlók szabá|yszeríi fölvétele szeptember
I; 2; és 3-án mindig 8-I2 óráig d.e. történik
(Attila úcza 12.) [...] Kelt lJjpesten, 1905. au-
gusztus 15. Klima Lajos igazgató'' (lJjpesti
Közlöny, 1905. auguszus 27.)

,*{ gymnasium czé|jaira vett ház vétel-
árának kifizetése. |Tjpest város még a községi
szeÍvezet idej ében t9 07 évben megvásár o|ta az
Appon1.i Albert utcza 6 számu házat 63,000
koronáért. {'..) 1907 évben 29.600 korona fi-
Zettetett ki t'.'] A tanács legutóbb tartott ü1é-
s éb en a fennálló v ételárhátr al éko t utalvá ny o z-
ta, hogy így az ingatlant tovább bekebelezett
adósság ne terhelje.'' ((Jjpest, 1913 ' április 20.)

,,Főgimnáziumunk uj épülete e hét fo-
lyamán nyilt meg s a tanuló iluság már a mu-
zsák e remek csarnokában - mely városunknak
kiváló diszéül szolgál- hallgatja a tudomány
igéit. IJgy |átszik, hogy a háborus időkre való
tekintetből az intézet ünnepélyes felavatása el-
marad." (Ujpesti Hirlap, 1914. november 15.)

,,Az ujpesti m. kir. áI|ami főgsmnázium
ifiusága február hő 25-én a Közmíívelődési
Kör helyiségeiben hangversenyt rendezett,
mely ugy anyaglIag, mint erkölcsileg szépen
sikerült.'' (Ujpesti Közlöny, 1923, márcils 2.)

Az ujpesti m. kir. áll. Könywes Kálmán
reálgimnázium XXX. évi értesitőjét aZ
|934/35. iskolai él,rő|Tan;rás Viktor igazgatő
adta ki. A köny'vterjedelmü értesítő cím|apja
dicső emlékezetü nagy I<lráIyunk: Kön1wes
Kálmánnak (1095-l11ó) életét és múködésé.
nek méltatását tárja elénk nagy történelmi tu-
dással. Cé|ja a legszebb gondolatokkal telite-
tett cikknek, hogy a ''sok kisértésnek kitett if-
juságunk mindenkor vezércsi|Iaga gyanánt
tisztelje a bölcs L<:ráLy erejének hitét, államal-
kotó koncepciójának nagyszertiségét, ktilpoli-
t1kájának kiegyensulyozott jőzanságát,,. I..']
Akiket érdekel egy feladata magas|atán á||ő
mawar középiskola egy évi iskolai munkássá-
ga, jő|eső örömmel Íoryathatja az izlésesen ki-
állitott évkönywet.'' (Palota-IJjpest, 193 5. juli-
us 27.) [ (osszeillította: Sziillősy Marianne)
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FpntcsÁx KÁLMÁN

A Könryes KáImán Gimnáziulnl. alapításának
története a levétrrtári adatok alap já"rn

E|őzmény ek és ktizdelmek
A kiegyezés utáni ipari és az
ehhez kapcsolódó )ogi, kóz.
igazgatási, teiepülési, kereske-
delmi fejlődés, az örvendetesen
növekedő gyermekléts zám ma-

ga után vonta az oktatás, az intézményes neve-
lés magasabb szintre emelését is. Az elemi isko-
lák, a szakmai és polgári iskolák kialakítása után
felmerült az igény lJjpesten is egy gimnázium
létesítésére. A nemes szándék azonban önmagá-
ban még kevés volt. Először a már működő ma-
gán fiú és leány polgári iskolák állami kezelésbe
vételét keilett me goldani. Ezze| ter emtődhetett
meg annak lehetősége, hogy a község pénzébőI
gimnázium o t ho zzanak |étt e.

1892. december 20-án a szülők ezen pol-
gári iskolák államosításárőL értekeztek. 1893'
január 5-én ebben az ügyben Csepcsányi Béla
gyógyszerész vezetett deputációt a miniszter-
hez. 1893' február 7-én a képviselő-testtilet is
foglalkozott a kérdéssel. 1893. június 8-án Ge-
duly Lajos evangélikus lelkész irányításával )árt
ktildottség gróf Csáky Albin kultuszminiszter.
nél. 1893. október 8-án a képviselő-testiileti
ülésen Friedmann Ármin indíwánvozta a Bolla-
féle iskola államosítását, esetleg alami kozép_
iskola felállítását.. TóthJ ózsef |<lráIylr tanácsos -
a szakfelügye|ő, azaz megyei tanfelügyelő - is
támogarta az rjgy et, maj d Illek Vincze katolikus
plébános is felkereste a minisztert. 1894.
augusztus 24-én Tanos Pő-.| jegyző javasIatára a
képvis elő-testiilet a gimnázium foko zatos felál-
lítása mellett döntött, megszaYazYa I20a Ft éü
p én zs e gé lyt a 1 é te síten d ő gimnázitlm f eláI|ítá-
sára, továbbá a kozség vá|Lalta a tantermek be-
rendezését is. Erről a 34 képviselő egyhangulag
szavazott.

Az alreáliskola üg,ve
Az 199|/92-es tanévben 4023 tanulót számol-
tak össze a nagyközségben. Gróf Csáky Albin
kultuszminiszter ebben az évben javasolta egy
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alre álisko l a f e|á|lítását,, amelvet az űjp esti v eze -
tők nem tartottak elfogadhatónak, mert komo-
lyabb elképzeléseik voltak. Az 1 882 -től mííködő
|eány, 1889-től működő fiú polgári iskolákba
játő I0-I4 éves gyermekek szülei ugyanis kér-
ték, hogy a gimnázirrmi továbbtanulás elősegí-
tésére a latin nyelvet tanítsák a polgári iskolák-
ban, amelyet1897-tő| el is értek.

Középiskola azonban továbbra sem volt
utpestell.

Az újpesti községi gimnázium beindítása
1897-ben Greizinger Iswán, a
polgári fiúiskola igazgatőja az
áIta|a vezetett intézmény év-
könywében érveket hozott fel
iskolája bővítése vagy fej|esz-

tése érdekében. Az újpestieknek azonban ekkor
már nem lett volna elég egy ,,fe1fejlesztett'' pol-
gári iskola.

1898. októbet 20-án Wolfiner Tivadar
községi képviselő indíwányozta eW 

"Újp".t"',létesítendő gymnasium megalkotását''.,
Az Ujpesti Közmíive|ődési Kör támoga-

tásával 1 90 3 -ban Friedmann Á,rmin ktildottié-
get vezetett Berzeviczy Albert akkori kultusz-
miniszterhez, aI<l megígérte, hogy 1905-től
gimnáziumot áI|ít fel Ujpesten. A ktildöttség
tagja volt dr' Ugró Gyrrla' a nagykózség főbírá_
ja, dr. Ladáni Zsigmond, az újpesti vágóhíd
igazgatőja és a Sonnenfeld család eddig még
Ujpest történetében nem ismert tagja. A kor-
mány azonban csak akkor áilított volna föl gim-
názhlmot Ujpesten, ha a törvényhozás a költ-
ségvetést megszavazza.. Mivel erre semmi re-
mény nem vo|t, ezért Zsoldos Lászlő főjegyző
vezetésével elhatározták, hogy a nagyközség a
maga erejébő| á||ít fel gimnáziumot' s az a|apí-
tásra azonnal megszavaztak 600a koronát. A
gimnáziumi bizottság vezetője, Zsoldos János
lett. Meghívták Klima Lajost, Ujpest város fiát,
a nagykózség első telepíwényesének, Milden-
berser Mártonnak az unokáiát. aki a beszterce-
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bányai főglmnázium tanára volt, és fölkérték a
gimnázium szewezésére és r'ezetésére.

A nagyközség várossá fejlődéséhez jo-
gilag nem volt előírva a girnnázium megléte, de
a szüksését minden előretekintő újpesti érezte'
A korabeli érvek között tJjpest teriiietének jó
fekvését, lakosságának nagy számát - akkor kb'
50 000 {ő _ és erős nemzeti érzeimeit hangoz-
tatták, valamint azt, hogy a diákok Budapestre
utazása naponta két órát vesz igénybe'

19G5. szeptember 1-jérr végre megnvílt a
községi nyilvános girrl-názíum. Az intézmény az
Attila utca 12" szám alatti bérelt házban kezdte
meg nrűködését, pontosan 14 éwel gróf Csáky
A]bin kultuszminiszter alreáliskola- áL|ítási szá4-
déka után. Egv tanterem, €sÍ osztály, egy iroda,
egy tanfut és egy szertát vrslt az épületben. A
szerény leltárral rendelkező iskolában hawan
tanuló kezdte meg tanulmányalt. Az első tanév
végén Klinra Lajos, azintézmény eIső igazgatő-
ja Hangok az itjúsághaz címíi írásában hirdeti
meg pedagógiai ars poedcáiát a tanulás szüksé-
gességéről. A gimnáziumi bizottság ebben a
tanévben teljesen új felszerelést vásárolt. Még
negyvenöt tanuló Szeíetett volna itt tanuini,
ezért párhnzamos osztá|1rt indítottak' A tazfa]'
áttörésével a szomszécl házban is nregkezdődött
a munka. PáIyázat aiapján a Kirá|y rrtca 34.
szám alatt sikerült oiyan létesítmén'yt kiaiakíta-
ni, amelyben néhány évig ny'ugodt fejlesztés
volt biztosítható. De már ebben zz évben {e|-
merült az a|apigény.' .,...|<ivánatos lesz arról
gondoskodni, ho gy az intézet állandó, hivatásá-
nak s méltóságának megfelelő épületet és ját-
szóteret kapjon''. Az e|ső évben tehát 105 tanu-
ló jelentkezett, beiratkozott 85 fő. akik a két el-
ső osztáIyban tanultak. A tanulók saját l'allásuk-
beli templomokban istentiszteleten jelentek
me1 aZ év elején. 1905. júIius 31-én inegv_á\asz-
tották Klima Lajost igazgatőnak.

A helyhatósági 1egyzőkönywekben to-
vábbi fontos adatokat taiálhatunk a gimnázium-
rőI. 1906. december I9-én a községi képviselő-
testület az iskolai kiadásokat is tárgyalta. In
szerepel a gimnázium és az elemi iskolák tá-
mogatáSa' amelyet a zeneiskola, a községi ipar-
és rajziskola, a siketnéma-iskola segélye követ
és az ővodáksegélye zár|e. Nagyon fontos adat,
hogy a gimnáziumnak ebben az évben,IV. osz-
táIya nyíllkmeg és az áI|am a gimnáziumot a jö-
vő év folyamán még nem veszi át.,,5 Aháttérben
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óriási szervezőmunka fo$atott' Í906, szep-
tember 20-án Klima Lajos gimnáziumiigazgatő
jutalmat kapott, ameiyet többek között a közsé-
gi gimnázium szewezéséért érdemelt ki.u Ekkor
váIasztották|* z gimnázilm számára megfelelő
telket. mellvel - Klima Laios szavait idézve _

,,Ujpest százada|'ra szőló, jőnevű' s népes kö-
zépiskriátad a nemzei kulturának''.'Az új telek
és épület ügyében a deputációt dr. Hédervári
Lehei országgyíí|ési képviselő és Molnár Viktor
államtitkár vezette' A község központi telket
biztosított, ,,melyhez fogható _ írta Klima Lajos
igazgató az iskola értesítőjében 1907-ben - alig
van Budapesten". Ekkor fogadta el a kultusz-
kormányzat azt is, hogy a község állandó évi
hozzájáru|ás helyett egyszeri nagyobb összeggel
- 20 000 koronával _ járuljon hozzá az építke-
zé shez' Ekkor,,a kő zoktatási korm ány haj lan d ó
az újpesti községi gimnázium áI|amosítására,,,,
azaz állami flnanszír ozásár a'

1907, január 19-én a m. kir. vallás- és
kozoktatásügyi miniszter levele alap1án ismét a
gimnázium telkéről tárgyaltak, Ez év április 25-
én a gimnáziumi telek vásárlásához és a gimná-
zitmi ho zzáj átu|ásho z s züks é ge s köl cs önö s s ze g
felvételéről készültek döntést hozn| Döntés
azonban nem történt, a végieges határozatho-
zata|ra 1907. má1ls 10.én került sor. A jegyző-
könyv rőgzíti mind a telekvásárlással kapcsola-
tos állásfoglalást, mind pedig az ehhez csatlako-
zó pénzúg5n kérdéseket.o A Király utcai épület-
ben párhuzamos osztályok nélkiil aW' osztá|y
még elfért" de több már nern. Tornaterem nem
volt' a S zúnyog-szigeten, az UTB-pályákon, il-
|.etve azU.R.A.K. (IJjpesti és Rákospalotai Atlé-
tikai Klub) sporttelepén játszottak a gyerekek,
vagY aZ Erzsébet utcai elemi és a polgári lány-
iskola tornatermeit haszná|ták'

Dienes Ldszlő grafikója 1931-ből
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1907-ben az 14. osztályokba 282 ta-
nuló szeretett volna beiratkozni. A rajztermet
meg kellett szüntemi. Szerény, sőt mostoha kö-
rülmények között doigoztalg de a vágy erős
volt, hogy nyolcosztályossá fejlesszék a gimná-
ziumot.

Az Ujpesti Magyar Ki'ály'Rll"-i Főgimná-
zium feilődése

1908. augusztus 12-én, rend-
kívüli közgyűlésen -az tdőköz-
ben várossá lett Ujpest pol-
gármestere, dr. Ugró G1'ula
felolvastatta a m. kir. vailás- és

közoktatásügyi miniszte r 7 9 43 0 / Í908. sz. alatt
kelt leiratát' amelyben értesítették a vár<ls kö-
zonségét, hogy az újpestí községi gimnáziunrot
folyo év Szeptember hó l-jén állami kezelésbe
vették. Ekkor jelentette be a polgármester, hogy
a minisztériumtól azt aZ ígéretet kapta, amely
szerint ahozzájárdási összeget, 20 000 koronát
csak a főglmnázium épületének elkészülte után
kell befizetni. Egyben bejelentette azt is, hogy
K]ima Lajost, az tntézet eddigi vezetőjét' á fő.
gimnázium igazgatőjának nevezték ki. A vita
eredményeként három tanév után aLővy (ma:
Venetianer) utcában ál|ő Bencze_fé|e házba
koltözött a gimnázium. 1908. szeptember 1-jén
került állami gondozásba az intézmén1r, és
1909-ben hat osztáI|yal bővítették. Udvar és
nagy játszőtér á||t a rendelkezésükre. ,,A gimná-
zium most csak ideiglenesen a városi tiszwiselői
nylrgdíjalap házábanvan elhelyezve' '.,, _ tudjuk
meg Borovszky Samu köryvéből''l De az tlj
épület létesítése változatlanul foglalkoztatta a
vezetőket.

,,A gynnasium építésének fol1'tonos el-
odázása szinte érthetetlen akkor, a mtdőn a vá-
ros a maga részérőlmegtett mindent, amit tőle
követeltek.. .,, _hangzott fel a kritika. A telek és
pénz már megvolt. A jegyzőkönyw szerint:
,,. . .városunk intellectuális ereje szinte követelő-
leg léphetne fel. Ily irán1.u mozgalmat már az
Qpesti Kózmí3ve|ődési Kör is akart kezdemé-
nyezni,.,,,', A gimnáziumi tanács vette kézbe a
sürgetés ügyét. Tíztagí deputációt kiildtek gróf
Zichy J ános vallás- és közoktatásü gyi miniszter-
hez, majd Lukács LászIő pénzügyminiszterhez,
akit a jegyzőkönyv az épí*ezés legnagyobb
kerékkötőjeként jellem Zett. Egyhangú döntést
hoztak.

- r - a , - . . , -  . .  v  r ,  .  a6 U,P'-gsÍ".l

Az épírkezés megkezdését azonban ké-
sőbbi időre kellett ha|asztani.

A gimnázium azonban már működött.
AZ IgIa/|l-es tanévben kezdte meg a munkát a
Mátyás I{lrály Ifi úsági Ónképző Kór. 1 9 1 1 -ben

a L'őwy ltca 12. szám a|atti (a mai Venetianer
utca és Deák utca sarkán á1ló) épületben vált
teljessé a gimnázium, tehát hét év alatt épÍilt ki
a nyolcosztályos gimnázium, mert korábban a
II. és a III. osztályokat egyszerre indították. Az
első érettségiig a tanulók száma ó00 fő volt. Eb-
ben az évben június 8-án tartották aházt torna-
versen}rt' amely akkor még valamennyi Sportág

ffijtőneve volt. Az évkönyvekben pontos ada-
tokat találunk a végzett munkáról' a tananyag
els aj átításának e re dménveiről.

A Könyves I(álmán Főgimnázium épülete
A városi tisztviselők nyugdíj-
alapja tulajdonát képező Lő_
wy utcai bérház sem felelt
meg az igényeknek. 1912.
szeptember 19-én rendkívüli

ülésen Hoffer Mihály gazdasági tanácsos a ma-
gyar laráIyi állami főgimnázium telkének kiegé-
szítése tfugyában e|őadta, a főgtmnázium igaz-
gatósága értesítette a várost, amely szerint az
épület munkálatai a közeljövőben megkezdőd-
nek. Azonban a telken, ahová a gimnázium épü-
|etét szándékoztak felépíteni, a mai Kön1ves
Kálmán Gimnázium helyén, a városi tíízoltőság
Iaktanyája és a város gazdasági udvara volt.
Min d en eke lőtt ezek áthe|y ezés éről kell ett sür-
gősen gondoskodni. Erre a céLra kiszemeltek
egy telket a Nyár utca éS az Apponyi utca Sar-
kán, a mai BerdaJőzsef |akőtelep egy részén, de
a szükséges épületek emelése túl hosszú idót
igényelt. Ezérta polgármester és azigazgatő ar_
róI tárgyaltak, hogy használhatnák-e a meglévő
|aktanyát és egyéb épületeket, amíg a gimnázi-
um épülete eikés zü1. A tárgyaiás okat r ö gzítő le-
velezésből ismertük meg a részleteket' A mi-
nisztérium Tőry Emil és Pogány Móric míiépí-
tészeket bízta meg a tervrajzok elkészítésével,
akik si'irgették a telek he|yszínra)zi váz|atának
kiadását. A tízoltőkaszárny a lebontása tetemes
összegbe.került volna a városnak. Klima Lajos
igazgató ezétt azt javasolta, alaktanya épületét
hag'Iák meg a gimnázium épületének fe|építé-
séig' de az épúLetet ne az Apponyi utcai vona-
lon, hanem azIswánúti vonalon, a mai Tanoda
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téren emeljék' Ehhez a telek Iswán úti vonalát
néhány öl szélességű területtel kellett |<tegészí-
teni, amely, csak testületi döntés után volt kivi.
te|ezhető.Igy a villamosvágány mentén a szük-
séges területet megkapták' a ú3zo|tó|aktanya
pedig legkésőbb 1914. szeptember 1-jéig meg-
maradhatott, Ezze| a gimnázium későbbi foko-
zatos terÍileti fejlesztése is biztosított volt. A ko-
rábbi elképzelések szerint az ifivság részére
sporttelep és fiirdő létesítését is tervezték . A, i,)
épület elkészítésének határidejét I9I4. szep-
tember l-jére tíizték ki. A terület mérete 2169
négyszögölvolt. A gyáraktől távol eső, közpon-
ti fekvésű, négy ltcával határolt terület ideális-
nak bizon1nrlt. Az egyéni és eredeti megoldással
készített tervek szerint kétemeletes, az vtcai
frontián 105 m hosszú éoiilet kivitelezésére ké-

. , ,  , ,
szültek' Ujpest városa 283 830 korona hozzájá_
rulást fizetett. A2 építkezéshez I32 000, majd
800 000 korona vo|t az országos költsésvetés-
ben. Az állam és Ujp.'t onkorírány,at^i,e,s,á-
zadasintézmény,t,,szándékoztaklétesíteni'''

A főgimnázium első tantestiilete
Az iskola az l9ll/1912. tan-
évben vá|t érettségit adő,
nyolcosztályos intézménnyé.
Az igazgatőval együtt ekkor
tizennyolc,,fendeS'', három

,,helyettes taÍlár,,, egy ,,rendes totnatanát,,, egy
,,énektanító'' és a hitoktatók alkották a tantestü.
letet. Az igazgató, a mát emlegetett Klima La-
jos, e|őző munkahelyén' Besztercebányán szer.
kesztette a helyi újságot és az á|ta|a alapított Ha-
vi Szemle című irodalmi folyóiratot' megíÍta a
Mesék és mondák ovidius világából címíí kóny-
vet, írt űanjzokat és meséket. Dékáni Arpád
iparművész, rajz szakos tanár megteremtette és
propagálta a halasi csipkét, a latin szakos Fischer
Izidor, aki korábban a Wolfner családnál volt
nevelő' s maga az újpesti szabadkőműves-pá-
holy titkára volt, klasszika-filológiával és művé-
szetelmélettel foglalkozott. Szigeti Gyula a
Magyar Tudományos Akadémia megbízásábő|
görög szőtárt állíto.tt össze. A fÓldrajzot és a tör-
ténelmet Hendel odön tanította. Hendel nagy
tisztelője volrtaz olasz történelemnek és kultúrá-
nak, kiválóan beszélt olaszul, az L91,3/I4-eS tan-
évben aztán á||ami támogatással olaszországba
vtazott) s a Dizionario del fusorgimento ltali-
ano címíí történelmi szaklexikon számára mes'-

Tanulrrlínv

írta az o|asz szabadságharc magyaÍ hőseinek
élettörténetét; rendszeres olvasmánya volt
Dante műve, az Isteni Sz;rryáték. Az éneket
Erkel Ferenc unokája, Erkel Sándor karnagy
tanította.'.

Az 1'9II/12-es tanévben 11 diák tett si-
keres éretts égi izsgát, valamennyien folytatták
tanulmányaikat. A következő évben már két le-
án1tanuló is érettségizett, Székely Alice és Ve-
netianer Piroska.

Az lJjpesti Magyar Királyi Allami Fő-
gimnázium az I92I/22. tanévben vette fel

]<onlves 
Kálmán király nevét. n

' Az újpesti m. kir. állami polgári fiúiskola ér-
tesítője az 1894-1'89 5. iskolai évről. Kőzzéteszi Greizinger
Iswánigazgató. Ujpest, 1895. 15. old.

, A miniszteri levél másolata a Fővárosi LevéItár-
ban található. - Ujp.,. nagyközség elöljáróságlínak iratai.
Altalános közigazgatási iratok. 1892. 7, doboz.Y.673/c
- 59-5091.

. Ujpesri Elöljárósági iilésjegyzőkönyv. 1. kötet.
v. 67 3 /3 16. sz' bejegyzés, (Főváros LevéItár)

a Az újpesti községi nyilvános gimnázium értesítő-
je az 9a5-06. tanéwől. Közzéteszi Klima Lajos l<tr, igaz-
gató. Ujpest, |906,47, old.

' Ujpest nagyközség képviselő-testtiletének jegy-
zőkönyvei. 1 0. kötet (1 90ó. dec. 19.), 5 5. old,, 3 8-41. pont
(Fővárosi Levéltár)

o Újpest tagyközség képviselő-testi'iletének ;egy-
zőkönyvei.10. kötet (190ó. dec' 20.), 80' old., 295. pont
(Fővárosi Levéltár)

'Az újpesti községi nyiMnos gimnázium értesítő-
je az 1906_07. tanéwől. Közzéteszi Klima Lajos kjr. igaz-
gató. U;'pest, l907. 55. old.

' Ujpest nag1'község képviselő-tesrületének jegy-
zőkörtyvet,10. kötet (190ó. dec. 20.), 80. old.,(Fővárosi
Levéltár)

n lJjpest nagyközség képviselő-testiiletének jegy.
zőköny,vei. 10. kötet (1907 ' ápr, 25.), I59. old. 77. pont
(Fővárosi LevéItár)

'o Borovszl7 Samu (fószerk.): Magyarország Yfu -
megyéi és Városai. Pest-Pilis-So1t-Kiskun Vármegye.
Budapest, é.,n., II. kötet, 491. old.

'' Ujpest város képviseló.testtiletének jegyző.
köny'vei. 15. kötet (1911. máj. 11.), 178. old., 205' pont
(Fővárosi Levéltár)

12 Újpest város képviselő-testületének jegyző-
könywei. 1ó. kötet (1912. szept.19'), 810-814. old., 455.
pont (Fővárosi Levéltár)

'. A tantestületre vonatkozó adatok forrása: Nádas

József G1'ula: Történelmi arckép a Kön1ves l(álmán Gim-
náziwróI Qn: A Köry,ves KáImán Gimnázium jubileumi
emléldiizete, 1980. 7_8. old.) és Edet ZoItát Régi napok
illata. Babits tanulmányok című kcinywe (Budapest, Mun-
dus Kiadó, 2002.65-69, old.)
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Babits és a Könwes Girnnáziunn

Babits Mihály tanári pá|yájá-
nak negyedik állomása vo|t az
újpesti állami főgimnázhtm'
1905-ben mint frissen végzett
magyar-latin szakos gyakorló-

éves tanár Bajára került, majd Szeged a követ-
kező á|Iomás. 1908-ban kapta meg,,rendes ta-
nár,,-i kinevezését Fogarasra, a Kárpátok dél-
keleti csücskébe. ,,Úgy érzemmagarnat, mint
Ovidius, mikor Tomiba készült'' _ írta még
Szekszárdról Juhász Gyrrlának. A hároméves
számkivetettség irodalmi munkássága SZem-
pontjábót t"..ék..'y időszak volt. Hozzáfo-
gott Dante fordításához, gorog auktorokba
merült. Nevét is ekkor kezdik megismerni, el-
sősorban A Holnap antológiából, s ennek
nyomán Babits már a N1'ugát 1908-as évfo-
lyamában megjelenik. A folyóirat kiadásában
látott napvilágot első két verseskötete' a Leve-
lek Iris koszorújából (1909), majd a tIerceg,
hátha megjön a tél is! (1911).

A hírnév és a baúti segítség végül ki-
menti fogarasi magányáből' 1911-ben afővá-
rosba, pontosabban annak közelébe, Ujpestre
kerül, kinevezett * vagy ahogyan akkor
mondták - ,,rendes tanár''-ként. Az Ujpest cí-

mű lap 1911. augusztus 13-án akövetkező-
képpen kommentá|ja az áthelyezés hírét:

,,Babits Mihálp, a kiváló költőt, mint azt a
hivatalos lap jelenti, a fogarasi Íőgimnázillm-
tól a közoktatásügvi miniszter az újpesti á1|a-
mi főgimnáziumhoz helyezte át. Ezt a hírt
örömmel kell fogadni, mert nemcsak hogy
gimnáziumunk Babits Mihályban kiváló tan-
erőt fog nyerni, hanem városunk egy o|yan
polgárt' akire méltán btiszke lehet majd.'' A
költő áthelye?ésérő| hírt adott az Ujpest és
Vidéke, az t/jpesti Figyelő és az El|enzéL<t
Hírlap is.

" A gimnázium akkor a Venetianer és
Deák utca sarkán lévő épületben működött.
Babits a felső négy osztá|ybafi maryar irodal-
mat tanított heti három őrában,latint a hete-
dik osztályban, s ennek egyben osztályfőnöke
is volt. Ezerrkívül ő s,ezette az ónképző kört is.

T anártár sai kő zijl a történelem - f ő|dr aiz
szakos Hendel odo'' á\|t hozzá legközelebb.
Barátságukat mélÉette az is, hogy Hendel,
régi újpesti család |eszármazottjaként, a város
kiváló ismerője vo|t, így fontos adatokkal já-
ru|thozzá később az itteni élményeket is fel-
haszná|ő r egény, a Kárqravár megír ásához.

Babits Mihály ér,ettségiző tanínlínyai, az újputi íllami főgimnózium tanulói kijrében
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Az önéletrajzi ihletésű alkotás hőseit
követve nemcsak Babits nyomára bukkanunk
a házak között, hanem azt iS megtudhatjuk,
mit látott meg lJjpestből a költő. Ahogyan
Partos KáLmán járásbírő, akit Ujvárosba he-
lyeznek át, bizonyára Babits is drágállotta a
kiadó szoba árát, így inkább a gimnáziumhoz
is közel eső Rákospalotán telepszik le. A re-
génybeli Ujr'áros és Rakoncza Ujpestnek és
Rákospalotának szinte topográfi ailag is pontos
mása. A társadalmi regényként induló cselek-
ménynek hamarosan igazi hőse maga a város
lesz. Mivel a töfténet - mint Babitsnál álta-
lában _ személyes tapasztalatból is táplálkozik,
így képet alkothatunk arról, hogyan !átta a
költő a vidéket az Í9la-es években. A tőkés vi-
szonyokba beilleszkedni próbáló, kisebb-na-
gyobb korrupcióba bonyolódó figurákat
zömükben é|ő szemé|yekről mintázta. Tilta-
koztak is az újpestiek. Olyannyira, hogy a
regénynek a Nyugatban való első publikálását
meg kellett szakítani, A könyw végül is 1923-
ban jelenik meg. Ez alkalomból Babits így em-
lékezett újpesti tartízkodására:,,t-Ijpest, Bu-
dapest életének e nagy kicsapódása és lecsapó-

dása,fe|tárta előttem aVáros legmélpbb' leg-
végzetesebb, legkeserűbb ízét, mint egy vég-
zetes italét a keseríí salak.''

Babits Mihály I9I2. november 15-ig
tanított gimnáziumban. Az az évi értesítő így
emlékezett rőIa.. ,,E |<lváÍő tehetségíí, páratlan
szorgalmú s hivatását példásan el|átő tanár tá-
vozását az intézettő| őszinte szívve| sajnáljuk.
Erős egyénisége, mélyen s melegen érző szive
maradandó nyomokat hagyott maga után
tanártársai és az ifiűság lelkében.''

A költő em|ékezetét a tanári értekez-
letekről készített )egyzőkönyvek is őrzik. Az
L9|2. évi tavaszi,,második módszeres tanács-
kozmány,, -tól készített emlékeztető 1 5. pont-
jában ez olvasható: ,'15. Babits Mlhá|y, r, ta-
nár pedig a köte|ező magánolvasmányok ki-
egészítésére tesz javaslatot. - A tanárikathoz-
zájárul s |az] igazgatő megbízza a beszerzen-
dő könyvek jegyzékének osszeáI|ttásával.''* n

* Az adatok ÍLder Zoltán Régi napok illata. Ba.
bits tanulmányok (Budapest, Mundus I{iadő,2002.) ci-
míí kön1wébőI valók.
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Bezsó GÁgon

I(ápo s ztásme gye ri templomrom

IJjpest területén egyetlen kö-
zépkori falura utalnak ada_
tok: Káposztásmegyer a du.
nai átkelőhely - a megyeri
rév - közelében, a mai Me-

gyeri csárdával szembeni dombon helyezke-
dett el. Birtokosa L276-ban F-raknói Bertalan
ispán volt. 1357_rő| az l430-as évekig a Szé-
csényieké. A 15. század végén birtokosai kö-
zött voltak főűri csaIádok, kc;zépnemesek,
nemességet szerző budai és óbudai polgárok,
továbbá a budai prépostnak is volt itt bir-
tokrésze. Az l54I-ben kezdődő török mes-
szá||ás idején a település elnéptelenedett, csak
templománaka 19. században még álló romia
őrizte mep.emlékét.

A falmaradvány aYáci út keleti oldalán,
a Megyeri csárdátőlnem messze, az urada|mi
tégIagyfu _ 1952 óta ongéngyár, ma Messer
Hungarogáz KÍt., - területén állt. A Magyar-
ország első katonai felmérésén (1783) ezen a
területen ábrázolt domb tetején látható egy
fekete Ío|t, ezjelölheti a romot. Rómer Flóris,
a magyaÍ régészet alapító at51a I863-ban le-
rajzolta és leírta a templomromot' majd a kö-
vetkező éltizedben Arányi Lajos patológus-
professzor, műkedvelő régész a kultuszmi-
niszter megbízásábói mérte fel a Budapest
környéki középkori emlékek sorában. Rómer
a rom helyét a következőképpen határozta
meg: ,,A káposztásmegyeri pvsztáÍL' a fasortól
mintegy 15 öln1.ire áll a keletelt kápolna''' A
fasor azt aZ Ütat szegélyezhette, amely Rákos-
palotáróL a káposztásmegyeri majort érinwe
vezetett a csárdához. Az utat jelölte az említett
első katonai felmérés, és jelölték a területet
ábrázo|ó 19. századi térképek. A fasor az e|ső
világháború után szíínt meg, amikor a major
és a Váci út közötti területet fe|parce||ázták.
Arányi Lajos a templom helyét a Dunához,
illewe a Megyeri csárdához viszonyíwa adta
meg: ''a káposztás megyeri csárda közelében'
mintegy 100 lépésnyire a Dunátó|, szerény
dombocskán á|7,,,

Rómer megbízhatóbb vázlata a|apján a
romról a következőket lehet tudni: tégla|ap
alaprajztt templomha jőhoz a hajónál alig kes-
kenyebb, sokszögű, valószíníileg támpillérek
nélkiili Szentélv csatlakozott. A bejárat a déli
oidalon nyílt. Napra1zi formája a|ap1án az
épület a 13. századra datálhatő. A szentély déli
oldalán fiilke lehetett.

Arányi Lajos |874. május 2-án a ma-
radványokról részletes leírást adott a Mííem-
1ékek Országos Bizottsá ga által rendszeresített
műemléki törzsíven, amelyet a lap alján szí-
nezett a|apra1zzal és akvarell távlati képpel
egészített ki. Utóbbi a templom délny'ugati
sarkának még kb. 3 m magasan á1|ó marad-
ványát ábrázőlja. A Kulruráis orökségvédel-
mi Hivatal tervtárában őrzik a kockás lapon
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felvett ceruzás váz|atot is' A két történész á|taI'
fe|jegyzett, illewe rajzban figzített adatok
több porrton ellentrnondásban állnak egyrnás-
sal. A megadott méretek közötti ktilcinbséget
és a szentély formájának e|térő értelmezését a
10 év alatt bekövetkezett erodálás magyaráz-
hatja. Rómer 18ó3-ban rnég árnpolnafiilkét tu-
dott megfigvrlni a szentély dé|i falában, továb-
bá a hatszög három oldalávai kialakított sajátos
szentélÉorm át is rö gzíteni tudta. Arányi I87 4-
ben a szentély1 csak halványan rajzolta meg,
félköríves formában. Ya|ószíní3', hogy 1874-
ben a szentél)mél csak az a|apozás minimális
maradványa vagy már aZ sem vo|t |árható, az
ábrázoltforma afelmérő hipotézise. Ahajó dé-
|i fa|án Rómer idejében még látszott abejárat,
és a ra)z széles falvastagítást is jelöl, amely va-
Lőszíníi|eg kapurizalitra (előreugró homlokzat-
részre) rrtal. 1874-ben már csak a kaputól n1'u-
gatra eső falszakasz állt, igen leromolva.

A megadott méretek kozötti kiilönb-
ségre nem lehet egyértelmű magyarázatot
találni. A hajó külső mérete Rómerná| 26, 6"
(8,4 méter) x 23, 6,, (7 ,4 méter), Arányinál B
öl (15 méter) x 4 öl (9,5 méter). Lehet, hogy
Arányi a szenté|y keleti fa|ának nyomát
értelmezte a diadalív vonalaként, és ezétt raj.
zolta hosszabbra a templomhajőt. Bonyolítja
a problémát, hogy Arányi a tisztázaton jelöI
egy olyan falat, ame|y Sem a vázlaton, sem
Rómernál nem szerepel. A hajó keleti sar-
kához kapcsolódó ferde falat sekrestye ma-
radványának lehetne gondolni, ha nem kér-
dő)e|ezőáne meg a rajz megbízhatósága. A
hajó közepén Arányi ',sírbolt nyoma''-ként
értelmezett valamit, amit a rajzon téglalap
alakú folttal 1elölt. Ez a folrt a tisztázaton a
váz|athoz képest nyrrgatabbra került. Ez is-
mét arra figyelmeztet, hogy a rajzot fenn-
tartáSsal kell kezelni. Ű
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Iparosok szátna
1840  1910  1930

616
35

141
ó  18

363
5 169 433

6
422

I6

5

15
101

1
812

2
2

11
179
23 546

55 r7e 67 283

Wolfuer Bőrgrír

12 Úi,ÍÍ-e.'.9,Í1

tIipest bőripata - 1840-194s

A címben je|zett két szó so-
káis e|vá|aszt'hatat1an volt
eg1.rnástól. Ujpestről nem ]e-
hetett beszélni a bőripar nél-
kiil _ a mawaf bőriparról pe-

dig lJjpest említése nélktii.-A teleptilest tet
a|aptparág tette naggyá _ a b.ór. és a faipar.
Amíg a bőrgyártás és -feldolgozáskézmíiipari

tevékenység volt, Magy ar országon hagyomá-
nyosan fejlett vo|t ez az ágazat. Ujpest he|yze-
te ebből a Szempontbólis rendhagyó: itt a te-
lepülés mér etéhez, léleks zámáh o z és ipar szer -
kezetéhezviszonyíwa is jelentős volt a bőripar
Szerepe. Az első Ujpestre költöző telepesek
között meglepően sok volt a tímár. 1834-ben
Lő*y Izsák, 1836.ban Neuschloss Bernát,
1840-ben Wolfner Gyula (Julius Wolfn'er)
telepedett ide. Kedvező vo7t számukra az a
körülmény, hogy ez a tertilet r.iszonylag távol
esett a lakott helyektől, és így nem volt zavarő
a únárműhelyekre 1el|emző kellemetlen szag.

1840_41-ben a Lőwy és Neuschloss cé-
gek súlvos csődbe kerültek, ennek e|Ienére az
ágazat fennmaradt. 1840-ben 15 váLlalkozás
foglalkozott valamilyen formában bőrrel. Né-
hány kis üzem hamarosan gYárként működött
a g.yoÍS fejlődés eredményeként, és a század-
fordulón - több kis üzem mellett _ három
nagy bőrgyár volt Újp..t"''. A bőripari vá||a|-
kozások száma a lakosság számának waÍapo-
dásával együtt nőtt, a munkaképes korú lakos-
ság az alábbi bőripari szakmák között oszlott
meg:

Iparág megnevezése

bőrgyáros
bőröndös
bőrfestő
bőrkereskedő
csizmadia
cipész
cipőgyár
cipőkereskedő
kesztyűs
kordovánfestő
szíjgyártő
szőtt1sztító
szőrmegyár
szűcs
timár
összesen:
lakosság száma (fő)

A20. század elejétől a bőrgyárak foko-
Zatosan I<lszorították a tímárságokat, és a ha-
gyományos bőrösszakmák mellett újak jelen-
tek meg. Ilyen volt pl. a bőröndösszakma'
amely a vasúti kozlekedés és az utasok számá_
nak növekedéséből adódő piaci lehetőségeket
haszná|ta ki. A bőrgyárakfejlődéSe eg}rre több
újpesti polgárnak adott kenyeret' és családok
több generáciőja dolgozott egy-esy híres új-
pesti gyárban. Végül is a tímárságokra a ha|á-
los ítéletet az a körülmény jelentette, hogy a
készítménvek iránt megnőtt a kereslet, az im-
portbőrökkel csak a nagyipar vehette fel a ver-
sen$, így a kis tímárságok fokozatosan meg-
szűntek. A bőriparban a nagyvá|lalatoké lett a
meghatározó szerep.

Wolfirer Gy'ula és Társa Bőr-, Cipő- és
G épszíj gy ár Ré s zvényt ár sas ág
A nagysurányi eredetíí Wolfner család első
tTjpestre települő tagja Wolfner Gyula volt,
aki gyapjúmosó vállalkozásba fogott a Dun'a
paÍtján, nagyjábó| ug.yanott' ahol a későbbi
Wolfner Gyár felépült. Engedélye 1840. feb-
ruár 24.i keltezésíi'. (Társa volt a vál|aLkozás-
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ban Albert Necker.) 1841-ben már 8-10 fővel
termeltek, és gyapjúmosás mellett tírr'ár sággal
is foglalkoztak. Ekkor csatlakozott hozzquk
Wolfner Lajos, G1rrla testvére is, és létrehoz-
ták a Wolfner Gyrla és Tsa. KözkeresetiTár-
saságot.

Első terméktik a birkabőrből készített
szattyáÍ|bőr volt. Az űj gyár nag.yon g.yorsan
fejlődött, fokozatosan az egész r:rszágra kiter-
jedtek üzleti kapcsolataik. 18ó9-ben már sa1át
hajójuk szá||ította a nyersanyagokat és kész-
termékeket a Dunán, és bevezették gyárukba a
lóvasút ípawágányát is. A következő évtize-
dekben kiilföldön is terj esztették termékeiket,
s így hamarosan München, Frankfurt, sőt
London is megismerhette a Wolfner márka-
nevet. 1873-ban a tönkrement Első Magyar
B&gyár Rt. megvá sár|ásáva| a leg,',gyíbb
b&gyár |ett az országban, A rohamosan fejlő_
dő üzem kánytásában fontos Szerep jutott
Wolfner Lajos fiainak (|ózsef, Nándor, Tiva-
dar és G1'ula), mivel Wolfner Gyulának nem
voltak gyerekei. Fontos évszám a gyár é|eté-
ben 1884, amikor elnyerték Z m^waÍ állami
címer hasznáLatának1ogát, majd 189B, amikor-
tőI a ,,Magyar Kirá|yi Honvédség Egyetlen
Bőr-Hadfelszerelési Gyára,, néven termeltek.

Az izem e|ső számű terméke a ta|pbőr
volt, ebből száIlítottak sokat a hadseregnek is.
A'századfordu]ón agyár kb. 1000 embert fog-
lalkoztatott. Ujabb és újabb modern gépeket
vásároltak, Ujpesten elsőként vasúti iparvá_
gányt létesítettek, sőt még az |894-ben bekci-
vetke ze tt tűzv é sz S e m tu dta hátr áItatni a f ej|ő -

dést. A kb' egymillió forintrryi kárt a biztosító
megtérítette' s a g.yorsanűjjáépnlő üzem mo-
dernebb volt, mint valaha. Közben egyre szé-
lesebb |ett az alapanyagok és a késztermékek
listája.

Az 189ó-os millenniumi kiállításon
aranyérmet nyert a cég. ovék volt a teljes ma-
gyar bőrexp oÍt. 30-40vo-a. ( 1 90 1 -be n az ango|
hadseregtől is kaptak megrendelést.) A cég
fejlődése töretlen a balkáni háború, majd az
első világháború alatt. Ekkor csak hadifelsze-
relést gyártottak, több mint 2000 embert fog-
lalkoztattak, és újabb iizemrészeket építettek.

A világháború után íjabb gyártmányok
(krómbőr, lakkbőr), újabb gépek, s egy újabb
ú3z (1920) utáni űj1áépítés jellemzi a húszas
éveket. Az első világháborúnak,,köszönhető,'

Közlemények

a cípőgyártás megindítása is, az e|ső termékek
|<tzát őIag bakancsok, illewe csizmák voltak.

1927 -ben kezdték meg korszeríí tech-
nológiával (ragasztott és flexivarrott talp) a
cipőgyártást, A gyár termelése az I930_as
években volt a legnagyobb, amikor 650 fő fog.
|a|koztatásával 2000 pát po|gári cipőt és 1000
pár katonai bakancsot gyártottak évente, Ez a
teljesen elktilontilt épületben mííködő cipő-
gyár a későbbi Duna Cipőgyár eIődje.

A termelés a maximumát 1935-37 kö.
zőtt étte e|, Az üzem termékei közül a legje-
lentősebbek a talpbőr és a gépszíj. A 7000
tonna talpbőr és 3000 tonna felsőbőr aZ ot-
szág termelé3ének 35%_át jelentette. YiIág-
márka vo|t ez időben a Wolfner gépszíj,

193 7-ben a közkereseti társaságot rész-
vénytársasággá alalltották (9 millió pengő
a|aptőkéve|)' A második világháború előtti
utolsó békeévben, 1938-ban összesen 1402
munkást, ezen belül 1119 férfit és 283 nőt
foglalkoztatott a gyár. A második világháború
már nem volt jó hatással a cégre, problémák
voltak a nyersanyagellátással és az energiael-
látással is. I943-tő1csökkent a termelés, majd
a gyárbó| jelentős készleteket nyrgatra hur-
coltak' 1944végén a termelés leállt.

Mauthner Testvérek és Társai Rt.
L gyárat a|apítő Mauthner család igazi ,,bő-
rösdinasztia''. Korábban bőrkereskedéssel fog-
|a|koztak, ezért ez a gyár nem a szokásos fej-
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lődési utat járta be, hanem bőrnagykeres-
kedőként kezdtek el,,mellékesen'' bőrgyártás-
sal foglalkozni, Az a|apítás éve 1887' Mauth-
ner Mihály és Lipót voltak az a|apítók, az iz_
lewezetésben azonban mindvégig Mihálv sze-
repe volt a jelentősebb. Mivei a b&gyártás
jobban jövedelmezett, 1887-ben szakítottak a
bőrkereskedelemmel, és megvették a Jordán
Károly-féle bőrgyárat aYáci út 40-ben.

Hamarosan az ország egy'ik jelentős
vá|Ia|ata lett a Mauthner-gyár. A millenniumi
kiállításon ezüstérmet nyertek a gyát termékei
(fényb&, talpbőr, talpkrupon, gépszíjbőr),
1902-ben ebbe a gyáiba is eljutottak a vasút
iparvágányai' t92t-tő| a bőr továbbfeldolgo-
zásáva| is foglalkoztak: |étrejött a MATU
Cipőgyár (MAuthner+TUrul). Napi 1000 pár
lábbelit állítottak e|ő! Í921-ben a|a|<ltották át
a gyátatrészvénytársasággá, melynek a család
mellett Wiegner Antal ügywezető igazgatő is
tulajdonosa lett. A harmincas években beszün-
tették a lábbelik gyáttását., ehelyett még több
gépszíjat á|Iítottak elő. t/jdonság volt 1933-
ban, hogy a Balkánról vásárolt juhbőrből kesz-
ty;ibőr gyfutásátkezdték meg' majd készkesz-
ryűket is készítettek. E két utóbbi termékből
jelentős volt a gyár exportja is' (Angiia, Svéd-
ország, Hollandia, Japán, Kína, Norvégta).Ez
volt a termelés szerkezete a második vilás-
háborúig.

Hirsch A.Jakab B&gyát
A Hirsch család a 19, sz. kőzepétő| bőrkeres-
kedelemmel foglalkozott Pesten, a Belváros-
ban. Hirsch Jakab fia, György kezdett bőr-
gyártásba Ujpesten, miután felhagyott a bőr-

Az egkori lVolfner Bőrgór épületében mííködik a MEo
Kort írs M íi u é s zb t i G7 lÍj tín ú t y' (F o t ő : Za l k a I stu á n)
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keskedelemmel. Kezdetben l0J2 emberrel és
leselejtezett gépekkel gyáttottak kesztyíí- és
díszmííbőröket.

A világválság a gyfutnányszerkezet át-
a|akitására késztette az izemet, így főleg juh-
és kecskebőrből készült díszm(i-, kabát- és bé-
lésbőröket gyártottak. Újp"'t"'' fokozatosan
terjeszkedtek' új épületeket emeltek. Igazi
gyfunak L940-tőI nevezhetjük, amikor is egy
háromemeletes épüietben már a hazai kecske-
bőrök 65%-á,t dolgozták fel. Közben mííkö-
dött saját b&árubázuk a Károly karílt 24. sz.
alatt. A gyár a második világháborut kisebb
sériilésekkel áwészelte.

Csillag Tibor és Tsa Kt.
Csillag Tibor és Gáspár lgnác I9?8_banhoz-
ták |étte üzemüket, azzaI a céllal, hogy Ma-
gyarcrszágon addig nem gyártott bőrfajtákat
gyártsanak, főleg németországi tapasztalatok
a|apján. Alapanyagként lóbőrt (később sza-
márbőtt is) használtak, mellye| a &ágább
kecskebőrt helyettesítették. A fokozatosan
gyárrá Íej|ődő izem I940-től emeletes épület-
ben állította elő speciális, divatos, ezért,kere-
sett termékeit (pl. litografált bőrök, gyík- és
krokoutánzat).

A második világháboru természetesen
véget vetett a divatcikkek gyártásának, és a
hadsereg számára kellett termelniük.

* '

Ú;p",t..' |945. január 10-én éttvégeta
második világháboru. Ezt követően aránylag
g'yorsan újraindult a termelés abőrgyfuakban.
1948. március 2ó-án valamennyi újpesti bőr-
gy ár at áll amosítot ták, a a'|ai donosok tö bb s é ge
ktiIfoldre távozott. Az államosítás névvá|toz-
tatással is jfut' így lett a Wolfner Bőrgyárbő|
Táncsics Bőrgyár illewe,Duna Cipőgyár, a
Mauthner Bőrgyárbő| Ujpesti Bőtgyár, a
Hirsch Bőrg5rárbő| Díszmíibőrgyár, a Csillag
Bőrgyárbő| pedig Finombőrök Gyára. Az ezt
követő négy évized önálló fejezet az újpesti
bőripar történetében; a szovjet, illewe KGST
piacra való termelés egy másik e|emző írás
témáját adja. A szocialista nagyipari módon
működő üzemek sorsá a rendszerváltássalvég-
leg megpecsételődött, a gyárépületek ma már
Ujpest ipartörténeti mementói. !
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Dn. VÉnrE,s Leszl'o

A politikus Jókai tljpestét,

Jókai Mór, a Szabadelvű Párt
parlamenti képvise|ője, I87 2,
ápriJis I2'én Ujpest ügyében
interpellált a tisztelt házban.
A talán legkedveltebb ma-

gyar író politikusi páI"vája kevéssé ismert. Még
kevésbé ismert az a tény, hogy településiink
ügyében is felszólalt az országgy{ilésben.

A korábbi márciusi ifiű, Petőfr egykori
barátja, a kiep;yezést követően kapcsoiódott be
igazán az országos politikai életbe. Gróf Tisza
Kálmán híveként. ahogy akkor nevezték, ma-
melukként támogatta a kormánypártot, had-
rendbe á||ís,a kői népszerűségét is. A parla-
mentnek a millennium évéig, I896-ig tagja
maradt. Számos ügyben á|ltI<l az igazság mel-
lett, ékesszólása sikeres politikussá tette.

1872-ben az űjpesti kikötő ügyében
szőIalt fel a tisztelt házban. A kikötőt korábban

a fol.varni hajók téli tárolőhe|yének építették. A
Clark Adám ten'ei szerint, gróf Széchenyi
Iswán elképzelése a|apján kialakított zfut óbö]'
ekkorra már eliszaposodott. Amint Jókai
mondta, ',pokolbeli és dögletes bűzöket ter-
jesztett,,, a uz ,,é:,rő| évre posványosabbá lett,
elannyira, hogy annak kigőzölgése tavaly a
közegészségnek tetemes hátrányává vá|t, és
hogy egy ott állomásozó hajő teljes személy-
zete aZ indulás előtt megbetegedvén, kórházba
szá|Iíttatni kényteleníte tt''. A képvis e l ő felem-
lítette, hogy mindaddig többszöri kérvényezés
elienére sem történt intézkedés, azaz .nem
épült zsilip, amelyen keresztül néha wzátfo-
lyást biztosíthattak volna.

Jókai Mór nem hiába á||t a környezet-
védelmi kérdés mellé. I873-ban a|<lkőtő észa-
ki részén megépítették a víz időnkénti frissí-
tését lehetővé tévő zsilipet. D

Ferraris Arthur: Tarokkparti. A festményen, a Szabadeluíí Pórt klubhelyiségében, az asztalndl jobb felől Tisza miniszter,elnök,
szemkiizt Jőkai. A killicelők kijzijtt jlbb szélen, sziuatral a kézben Mikszdth Kíbnán dll

Úi'r;:"Hp,'."Í.":iKiizlemények 15



KruzsÁN SÁxoon

Epiződok az űjpesti bérkocsi-közlekedés
rníflgából - a 19 . században

Konflis és fiáker
Magy ar or szá gon e jármíiÍajta
a IB. századvésétőL közleke-
dett. Kétfé|e iá|tozat kazu[
vá|aszthatott az ltaző : az egy.
lovas konflis, a kétlovas pedig

fiáker elnevezéssel élt a köztudatban. A konflis
erősebb, durvább megjelenéssel bírt, a fiáker
vele szemben finomabban kidolgozott, ele-
gánsabb kivitelben készült. Mindkét Íajtának
volt téli és nyári változata; az e\őbbi teljesen
zárt |<lwtellel rendelkezett, mí8 a melegebb
hónapokban használatos kocsikon egybőr fé|-
tetőt emeltek az utasok tilőhelye folé.

Bérkocsik Újp".t"''
Kezdetben )ő részben a pes,ti bérkocsisok szál-
lították utasaikat Pest és Ujpest között, ám a
település |é|ekszámának emelkedésével ezen
ipar í3zésére akadt helyb é|i vá||a|kozó is. A ló-
vasút 186ó. évi megindu|ásáva| a helyközi om-
nibuszok forgalma megszűnt, a tulajdonosok a
továbbiakban bérkocsikat üzemeltettek. Allo-
máshelytik kezdetben aYáciúton, a mai vasúti
híd és a Fő (ma: Arpád) út között lehetett, kö-
zel a lóvasúti indóházhoz és a helyi hajó kikö-
tőjéhez,Innen 1888 áprilisában tiltottakj az
elöljáróság a bérkocsikat, és a Jőzsef (ma: Jó-
zsef Attila) utcában jelölt ki számukravárako-
zőhelyet.Ez az intézkedés persze nem tetszett
a fuvarosoknak, mivel így messzire keriiltek

volna a közönségtől. A mai Arpád út elején
már korábban is pihentették lovaikat a kocsi-
sok' a bérkocsiállomás 1883 után kerülhetett
azűt e|ejére, aLőwy-házban működő Széche-
nyikávéház elé (Fő út 1').

Bérkocsiháború
Mivel eg'yszerre több vállalkoző is üzemelte-
tett kocsikat, köztük nem egy esetben kereke-
dett harc a megélhetésért. 1888-ban Schvartz
Ede már 15 éve, a Deucht testvéfek pedig 3
esztendeje áI|tak jármííveikkel a közönség ren-
delkezésére ' ,,Schvartz Ede csak 3 kocsival,
Deuchték 4 kocsival szá||ít1ák a lakodalmaso-
kat a templomba, a halott kísérőket a temető-
be s a nagy urakat oda - a hova." (Ujpesti Elle-
nőr' 1888. ápt1lis22.)

A ,,háború'' köztük, illewe kocsisaik
közt 188ó-ban ,,őriás veszekedésekkel s vere-
kedésekkel', zaj|oÚ., minek hatására a képvise-
1ő - te s tül et határ o zatb an s zab ály ozta áll om ás -
helyeiket: Schvartz kocsijai régi helytikön, a
Széchenyi kávéház előtt maradhattak, Deucht
járművei pedig a szemben |évő,Fő úti Korona
kávéház előtt kaptak pihenőhelyet.

A veszekedések azonban űjra meg újra
kiújultak. ,,A főúton á|Lomásozó bérkocsisok
egy kis barátságos verekedésbe elegyedtek
eg1.rnással, [...] a tisztelt bérkocsisok lóganaj-
jal is dobálóztak, még pedig oly irgalmatlanul,
hogy a járdát, s aZ aÍÍa menő hölgyeket is tele
szórták vé|e.,, (Ujpesti Elienőr, 1889. május
12.) ̂ helyi lapok nemegyszer javaso|tákaz á|-
lomáshely áthe|yezését a kozeli, mai Lőwy
Izsák ttca környékére, ám ez va|őszíníi|eg
nem történt meg.

F{amarosan újabb vá||a|kozó áI|ította
forgalomba jármíívét: ,,Spitzer Lász|ó, a |<lt
azonban Lajosnak hílmak, legközelebb egy csi-
nos kétfogatú bérkocsival fog a kocsizó közön-
ségnek rendelkezésére állni. Az ij bérkocsi 10.
számot fog viselni, s tekinwe azt is, hogy Spit-
zer lókereskedő is, a legjobb |ovak togják aztKófogatú, nyitott kocsi
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tova röpíteni.'' (Ujpesti Híradó, 1892. március
31.) 1888-ban tehát hét, I892-ben pedig már
tiz ryn|vántartottielyi bérkocsi állt a közönség
rendelkezésére. Am ,,hilönösen vasár- és ün-
nepnapokon _ több számozatfanbérkocsi áll az
e czéIra megjelölt helyen',, üzemeltetőik sza-
bályellenesen fuvaroztak. A nyilvántartottak
között pedig 1895-ben már |étezen' a 14, szá-
mú kocsi is. (Erdekes hír kapcsán lehet e jármíí
számára bukkanni: egy budapesti társaság Új-
pestre jött mulatrri, maj d i ókedvükbe n hazafe\é
menet maguk mellé beültették a kocsist, egyi-
kőiük hajtott Budapest felé. A víg hangulatban,
alkohol hatása a1att nem Vették észre, hogy a
kocsis kirabolta őket. De háIa az azonnali beje-
lentésnek, valamint Pintér Károly detektív
gyors nyomozásának, hamar megkerült aZ eny-
ves kezű bérkocsis.)

Szaba|yozott viteldíj ak, új állomáshely
1899-ben a rendőrség felhívásfua Ivánka Pál, a
váci járás főszo|gabírója az elavult és nem kel-
|ően jóváhasvott bérkocsi fuvardíj- árjegyzékét
áwizsgá|ta, majd - a Közérdek szerint augusz-
tus 20-án (a Társadalmi Lapok a|apján au-
gusztus 28-án) - végre rendszabályba fog|alta
a fuvarozás díjait, szabályait. A viteldíjak kii-
lön-ktilön vonatkoztak aZ ew-, illewe a kétfo-
gatu kocsikra. Az árak negyedórás időszaka-
szonkénti beosztásban emelkedtek. Fél, illetve

egész napi kocsihasználatra is volt meghatáro-
zott díjtétel' és ktilön tarta|mazta a Rákos-
pa|otára, valamint a főv ár o s e gyes kerületeibe
történő vtazás költségét' megjegyezve, hogy a
Lánchídon' az a|ag6ton és egyéb vámhelyeken
történő áthaladás díjai az utast terhelik. A vi-
déki utak fua megá||apodás kérdését képezte.
Ejszaka este 10 órától reggel 6-ig a rendes
viteldíj másfélszeresét kellett ftzetni, és a na-
gyobb, kocsiba nem férő csomagért, |ádáért
pedig darabonként felárat kellett számolni. A
bérkocsis köteles volt a megállapodott díj-
tételnek megfelelő időt és utat végighajtani,
időre és időjárásta való tekintet nélhil. Köte-
les volt még az utast aZ időre figyelmeztetni, e
célbó] saját 6ráját felmutatni, az árjegyzéket az
utas rendelkezésére bocsátani, illewe minden
kocsiban elhelyezni.

1900-ban megépült az űj községhá-
za' Az ,,Arpád- ésYáézi-utak sarkán levő bér-
kocsi állomástól messzebb lakó és az uj köz-
ségházában elhelyezett hivatalokban me gfor-
duló közönség kényelme szempontjábő| z
községház közeiében uj bérkocsi állomást lé-
tesitett, hol mult hó 27 -ike óta egye|őre két
bérkocsi ál1 folyton a kozönség rendelkezésé-
re.'' (Társadalmi Lapok, 1900. december 2.)

A századfordulón életbe lépett az űj
viteldíj s zab ályzat és immár két állomáshelyen
lehetett kocsiba szá|Ini Uipest területén. !

I
I
I

I
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IvÁxu JÁNos
Száz éve ép.iilt az[sffiántelki Főmííhely

1 892 -ben a NÍagyat Áll"*''*_
sutak vette át a történeimi
Magyarország területén elhe-
|yezkedő, de addig azosztrák
Nlamvasút Társaság birtoká-

ban levő mintegy 7000 km-nyi vasúwonalat és
az ahhoz tártozó vasúti mííhelyeket, többek
közön az l847-ben, a ,,Nyugoaind,őház,, tő-
szomszédsá gában felépült,,Pesti Főmííhely''-t'
Az 1877-ben. a francia Eiffel és Társa cég
közreműködésével átadott - ma is megcsodált
- Nyugati pályaudvar egyre égetőbbé válő
forgalmi rekonstrukciójának szükségessége,
nem utolsósorban a páLyaldvar környékének
eg1re jobban növekvő beépítettsége eiodázha-
tatlanná tette aZ 1892-ben már ,,Ny'ugoti
Főműhely''-nek nevezett üzem áttelepítését.

A műhely helyének kijelölését gazdasá-
gossági Szempontok indokolták. Lényeges
volt, hogy vasúti gócpontban legyen, lehető-
leg Budapesten vag.y annak közvetIen közelé_
ben. ahová a sérült iárművek közvetlenül iaví-

tásba és onnan minimális üres futással a leg-
g;yorsabban forgalomba állíthatók legyenek. A
forgalmi szernpontoknak ekként leginkább
megfeielő Istvántelken, a budapest-vác-mar-
cheggi vasútvonal' ,,ba| partján,,, 1901-ben
kezdődtek el a munkálatok. A részben a volt
Gyáli-tó (egykori meglétére a Tó utca elneve-
zés uta!) területére eső telek a gróf Károlyi
Sándor és az osztrák-Magyar Gazdaság1 Egy-
let tulajdonában \evő, mintegv 38 hektárnyi
terület hosszadalmas kisajáútási el|árása után
került a nLÁV tulajdonába. A tervezést u MÁV
Igazgatőság fogta össze (ebben az időben az
lgazgatőság elnöke Ludvig Gy.ula volt). A fő-
műhely általános elhelyezési tervét a gépészea
főosztály készítette' a vágányhá|őzat, a vas-
szerkezetek áltálános és részletteweit, az
eg'yes épületek ten'eit Bernárd Győző szak-
o sztályf őnők felü gy-el ete és Roch J ános építész
vezerése alatt dolgozták ki.

1901-ben kezdték meg a részben mo-
csaras' Iaza altalajű' terület feltöltését, eg.yen-

I s t uán, te teJc'

Az Isn,óntelki FőmíÍhe\ helyszíu.ajzn. Í:25 000

UiTr,'e"$t:i

R A X 0 s . P A L 0 T Á

i \

c \ '

18 Ktizlernőnyek



getését' az űj míihely földmunkáit (vá||a|koző:
Deutsc}r és Léderer bp.-i cég). Megállóhelyet
létesítettek,,Palota-Ujfalu'' elneVezéssel (ma:
Iswántelek). Megépült a központi irodaház és
mellette a portás |akőháza (vállalkozó: God-
nautz Károly bp.-i építőmester). Figyelmet
érdemel, hogy az irodaépület megjelenése fő
tömegében nagyban hasonlít a MAV I. osztá-
lyú fővonali felvételi (állomás-) épületének
megjelenéséhez. (A vasút felől 11 osztatú
homlokzat, kozépső három ablaktengelyével
fiza|itszeríien kiemelve . A. tipizá|ást elsőként a
mÁv-"at vezették be. Az 

"t.o 
ity"" jellegű

,,típusterv-gyűjtemény'' 1880-bó1 való, ame-
lyet 1 883-ban korszerűsítettek.)

1902-ben épült a mííhelyi vágányhá-
|6zat, és feléptiltek a miíhelycsarnokok. A leg-
nagyobb - többé-kevésbé még ma is eredeti
állapotában és szerkezeteivel, de véghomlok-
zatain bizonyos mértékben már áta|akitott _
épület a terület kétharmad részén elhelyezke-
dő ,,kocsiszerelő'' műhely 24 000 m' alapterü-
letével nagyobb, mint a Parlament (ennek
alapterülete ,,csupán'' kb' 17 800 m,). Az épü-
let jelentőségére jellemző, hogy azt korai vas-
és vasbeton-építészetünk meghatározó épüle-
teként is számon tartják,

1903-ban épült meg a ,,locomotiv'' sze-
relő műhely, melynek alapterülete 20 100 m'.
Benne a 82 mozdonyálláson kívül kialakítot-
ták a mozdonyalkatrészek megmu nká|ásához
szükséges hllon eszterga- és a 98 m hosszú ka-
zánkovácsmiíhelyt. A kovácsműhely gőzka|a-
pácsának gőze|Iátására közvetlenül mellé épült
akjskazánház.

Külön épületet emeltek 720 m,-en az
iskolának és az inasmííhelynek. A telep keleti
oldalán épült a két 30 m magas Intze-fé|evíz-
torony (rendszere azonos az újpesti víztoto-
nyéva|), egyenként 1'20-120 m, hasznos térfo-
gattal. A ,,dekoratív,, deszkafal mögött a víz-
taftá|y hőszigetelését helyezték el. (L wzto-
rony ugyancsak típuslétesítmény.)

A főműhely város a városban. A két ön-
áI|ő wztotony a 36 m,/óta kiemelési teljesít-
ményt folyamatosan biztosítani tudó,,vízáI|o-
mási kút'' vízhozamát felhasználva min. 20 m
wzoszlop nyomást (2 atm) biztosít az egészte-
riileten. A főműhely energiaellátását a többi
épülettől elkiilöníwe megépített kazán. és
gépház biztosítja a hozzáépített rakodóval,

Közlemények

szén- és salakrekeszekkel. Az épületben 8 db
Simonis-Lanz tendszeríikazán és 2 db egyen-
ként 1000 LE-s gőzgép miíködött a megfelelő
villamos generátorokkal, biztosítva ezzel az
e gés z műhelyrelep hajtő er ejét (áLta|ában szíj -
haj tás - trans zmisszió) és a iIágításho z s züks é -
ges elektromos energiát' A berendezések min-
degyikét magyaÍ cégek _ a Ncholson.gyát, a
Láng-gépgyár' ill. a Ganz.gyár _ szá||ították.

A műhely belső vágányhálózatának
hossza kb. 3ó,5 krn, ami koze|azonos a Nyuga-
ti pályaudva r és Y ác távo|ságával, Egyszen e 82
lokomotívot és ahozzá tartozó szerkocsit tud-
tak fedett helyen fogadni és jalltani. Az összes
beépített terület 70 000 m' volt (emlékezte-
tőül: közel négy Parlament-épület együttesen).
A beépítettség mintegy 20%"-os. Az építkezés
során megmozgattak 300 000 m' földet, kez-
detben napi 3000 m,-t. Ez annál is inkább ha-
talmas teijesítmény' mert az építés idején
Tisza -vidéki kubikos ok do|go ztak kézi er őv e|,
a ,,gépesítés'', bizonyos esetekben, az egt'o-
gatú lovas kordékat jelentette. Az építési
célokra alkalmas ta|ajt * mintegy 47 000 m'
kavicsot _ a későbbi fe|haszná|áshoz kiilön rak-
tározták. Az építés ésszeríiségét mutatja' hog.y
a munkásétkező és iroda megépítésével az
építkezésnél szükséges szociális helyiségeket és
az ,,kán5ítő központot'' biztosították, ami a ké-
sőbbiekben ugyanazon célra is haszrrosítható
volt' Ugyanebben az időbenPalota-Ujfalu dél-
keleti részén az Allamvasúti Alkalmazottak
Ny'ugdíjint ézete á|taI 1 90 1 -ben vásárolt föld-
teriileten elkezdődön egy vasúti lakótelep épí-
tése. AmÁv lgazgatőság áIta| akésőbbiékbin

424-es mozd'onyok uduaíi pnÍbója
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,,kézbe fogott'' berlházás során 30 db egyen-
ként négylakásos, !-2 szoba-konyhás, kamrás,
kertes Iakőház épült fel (amely lakótelepet a
főmíihely beindulása. után tovább építették,
1909-ben Kőrösi Lajos építész, újpesti építési
v áIla|koz 6 kö zre műkö d é s ével).

Az épületeket a kor igénvei és magas
szintíj s zakmai tap asztaIatai a|apján hozták Iét-
re. A műhelyek tégla korítőfalakka|, á|talában
I2xI5 m-es pillértengely.távolságokkal épül-
tek, rácsos oszlopokkal és párhuzamos övíí fő-
tartókkal' háromméterenként filigrán rácsos
tartókkal, ezeken faszelemenekkel, bádogle-
mez fedéssel, felülvilágítással. A kórítőfalakat
szabályos távolságokban naw szegmensíves
ablakok tagolják. A falsarkokná| a|izénák, aIá-
bazat. és a fiirészfogdíszes párkányok * a sarok-
ban az idomtéglák profiljának megfeielő kötő-
elemmel _ nyerstégla burkolatúak, a falmezők
vakoltak.

Az épületek felmenő falai mintegy
2] 000 m. téglafalat teszrrek ki. AZ alap- és
pincefalakban levő téglákkal együtt köze| tíz-
millió darabot építettek be.

A vasúti kocsikat az épületbe 4 m széles
és 5,35 m magas' kétszárnyű kapukon keresztül
vontatták vagy tolták be. A kapuk pángai, fél-
fordítói _ ahol megvannak - ma is működnek.

Az acélszerkezeteket az osztrák_Ma-
gy^, Al|^^,asút Társaság resicai gépgyára és a
MAVAG szál|ította. Utóbbi gyártotta például
az erőtelep híddaruját megtámasztó, az iparí
építészetben is ritkaságszámba menő oszlopfe-
jes pilléreket. A kocsiszerelő mííhelybe 1090 t,
a lokomotívszerelőbe 1050 t, az erőtelepbe és
egyéb (kisebb) épületekbe további 1250 tvasat
építettek be.

Az egykori (1903. évi) szak-
mai beszámoló a magyar ipar
és a magyar váIIa|kozők
előnvben részesítését emeli
ki. AZ építkezés idején vgya-

nis mind az építőtpar egészét, mind a vas- és
gépipart _ megiévő kapacitása ellenére - a
megrendelések szűkös száma 1ellemezte. Az
á|Iam ezt felismerve - a n4'{V teijes egészében
állami cég lévén - úgv döntött, hog1- a na-
gyobb építkezéseknél általánosan elfogadott
fővá||a|kozői rendszer helyett az iswánteiki
beruházást olyan iparági bontásban bocsátja
versen\,tárgvaiásra, amelv az egész építést míí-
szakilag még nem háttáItatta, ugvanakkor a
keietkező hasznot a váI|aLkozóknál ensedte

.+
tartani. Igy ki'iiön megbízást adtak a hagyomá-
nyos építész en (a|apozó-, kőmííves-, kőfaragő.,
ács- és kisebb lakatos-, asztalos-) munkákra, a
ktilső csatornázásra, a nagyobb lakatosmun-
káWa, az ivegezésre, a tetőfedésre és a vas-
szerkezetj munkákra' Erdekes körülmény,
hogy a műhelytelep határátő| a Dunáig, Uj.
pest utcáin vég1gvezető főcsatorna építését
Ujpest _ akkor még - községe váIla|ta Íe| az_
za|, hogy a I,20/0,80 szelvényíí és 2300 m
hosszú csatorna eIőá||ításának költségéhez a
vasút is hozzájfu,lI.

Lz építési munkák eredetileg tervezett
határideie 1904. iúnius 1. volt, amitva|őszíníi-
leg többé-kevésbé be is tartottak, hiszen amíi-
helyekben már 1904 áprilisában elkezdték a
gépek és berendezések alapozását, illewe fel-
szerelését. Az erőközpontot elsőként ó db Si-
monis_Lanz rendszeríi kazánna|, 2 db 1000
LE-s Láng-fé|e gőzgéppel, 2 db 800 kVA-es
B|árhy-fé|e generátorral 190ó. június 26-án
helyezték üzembe.

Az eIső vi|ágháborúig készült még né.
hány fej|esztés. A központi kazánházat (erő-
telepet) továb bi két kazánnal bővítették' ame -

lyek telj esítményével, illetve az áIta|uk termelt
gőzze| hajtott generátorokkal az erőtelep |át-
ta el elektromos energiával többek között a
N1'ugati és Keleti pályaudvarokat, Rákosren-
dező, Angyalföld állomásokat. Erdekes ug.yan-
akkor, hogy a telep éjszakai megwIág1tását
petróleumlámpák biztosították. 1911-ben
megkezdték a villamos motorkocsik javttását,
amelyek a Rákospalota-IJjpest-Vereseg.y-
ház_Gödöllő vonalon kozlekedtek; ennek a

1

A lokornotíacsal,nok az üzembe hel1ezett 269-es gőzmozrlon1-
n1al, amel.yet Wiener Neustadtban, 1870-ben glórtottak
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vonalnak a villamos energiáját az űjpesti
Phoebus-telep biztosította'

A,,Nprgoti Főmííhely'' gazdasági tevé-
kenységéve| párhuzamosan,,költözött'' Ist-
vántelekre az I893-ban megalakult, a munká-
sok és a|ka|mazottak kulturális igényeit szol-
gáló Teswériség Dal., ZeneEgylet is. Ennek
da|árdája 191lt-ben Báze|ben,,abszolút'' első
díjat nyert. (A későbbi Teswériség DaI-, Zene
onképző Egylet .da|karát 1933 márciusától
1940 októberéig Adám Jenő, a Zenemíivészetí
Főiskola tanára yezette. A dalárda olyan ma-
gas színvonalon szerepelt, hogy az operaház-
nak is gyakori vendége volt. 193ó novemberé-
ben a kórus a többször megismételt Hovans-
csina előadásban óriási sikert aratott.) Ugyan-
csak jelentős volt a főműhely sportélete is,
amel1rrrek keretein beiül a két világháboru kö-
zött at\ét1kában és vitorlá zórepülésben értek
el jó eredményeket.

Meglepő feladatot kapott a főmí3he|y
az első világháboru során. Akőrházi vaságya-
kon, matracokon, fejpárnákon kivül kellett itt
gyártani katonakocsi-lámpást' hordágyakat,
10 cm-es ágy(:,gránátot, de még a ,,fertőző,,
vonatokon kötelezően viselendő vászonköpe-
nyeket is.

I9I9. március 2I-ét követóen dr.
Landler Jenő ügywéd - aki a korábbi időszak
munkásmozgalmi pereiben védőügyvédként
képviselte a vasúti munkásságot _ előbb a Ke-
reskedelemügyi, majd 1919?prilisától a Bel-
ügyi, Vasúti,Hajőzási Népbiztosság éiére ke-
rült. Mint az észa|<t _ győzeImes _ hadjárat ve-
zető paÍancsnoka, a III. hadtest ó. iswántelki

munkás gya|ogezredét sikeresen vezénye|te át
a tiszai frontra, aho| ez a románokat visszaszo-
rította a Tisza túloldalára'

A két világháboru között a főműhely-
ben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre.
Rugőizzítő kemencét állítottak izembe, a |a-
kótelep villanyvilágítást kapott. Rendszeressé
vált a villamos motorkocsik javítása, azlstván-
telki Főműhely javítási áI|agába sorolták a
méltán híres 424-es sorozatú gőzmozdonyo-
kat. 193l-ben aMagyar Brown BoveriMíívek
Villamossági Rt' nagyfeszültségű kapcsoló-
berendezésekkel szerelte fe| az erőtelepet.

í l I lErdekes, hogy a felveendő tanoncokat
mege|őző pszichotechnikai vizsgálatnak Yetet-
téka|á, amel1mek során a jelölteknek általános
értelmi, technikai felfo gó, térszemléle t:, kézi-
gyességi és kéz&zékenységi próbán kellett át-
esniük. Tudományosan foglalkoztak a vasúti
balesetek okaival és körülményeivel' A szakor-
vosi kutatások megállapításai szerint a balese-
tek gyakran az ember egyéniségében rej|ő |é.
lektani okokra vezethetők üssza. 193 5 iúliusá-
tól a MÁV.nál előtérbe kerül a családvédelem.
,,Rendszeresítéseknél, előléptetéseknél, kine-
vezéseknél, egyen|ő feltételek mellett, a csalá-
dos alkalma zottak,, -at előnÉen részesítették.

A második világháboru _ a hadigazdá|-
kodás adminisztratív intézkedésein tírl - a fő-
mííhely életébe e|őször az l944.július 2-i légi-
támadással szólt bele. Megrongálódott a víz-
vezeték-, a villamos- és a telefonvezeték-há-
|ózat, személv- és teherkocsik sérültek meg
súlyosan, tetemes mennyiségií |e|tári tátgy
semmisült meg. Az 1944. szeptember 14-i

A kazón- és gépbáz berendezéseinek szerelése
(A fot,ikat C4üre Józref bocsótotta rendelkezériinkre)A bakdalu, a széntér, a kaubt. és géphtíz építése
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SZöVetségeS légitámadás során több wt'jtó-
bomba okozott kárt a kocsiosztály északkeleti
oldalán levő műheiyekben' Leégett a fiaw
asztalosműhely, a famegmunkáló, a nagy fé-
nyező és annak festékraktára' Viszonvlag ki-
sebb belövéseket kapott az erőkőzpont,

A szovjet hadsereg részére újabb ,,spe-
ciális'' feladatokat kellett ellátnia a főmííhely.
nek. A hadsereg számára nélktilozhetetlen
pontonhíd-összekötő csavarokon és ácskap-
csokon túl, mint ,,igazán vasúti' a1kattészt,,, a
kovácsműh e|y e|őá||ított 19 4 5 . jan. 2 5 . és febr.
15. között 11 990 lópatkót is!

1 95 0. július 12 -én az Iss,ántelki Főmíí-
hely felvette Landler Jenő nevét. ,,Profilbőű-
tés'' is történt. Az öntöde és rnegmunkáló-
osztáIy szenes- és szemétlapátokat, továbbá
univerzális háztartási daráIót is gyártott. Párt-
határozatra a hajdűszoboszlói, hajdúnánási,
hajdúsámsoni tsz-ek patronálásaképpen azok
gépállomásait pótalkatrészekkel Látta e|.

1958 után a rMÁ\r szakosodása köver-
keztében a szeméiykocsik javítása fokozatosan
csökkent. najd l962-ben teliesen messzűnt.
^  ;  r .  ' , 'Az Esza]<s Já rm ű i a n tótó | á tvett gőz'm oz'd ony -
javítási feladatok viszont megnövekedtek, a
nehéz és ktilonleges teherkocsik javítási feia-
dataival együtt. Az I965-67-es években - te-
hát az induiás után ó0 éwel - lecserélték a

transzmissziós hajtást, korszetű, egyedi meg-
hajtású gépeket állítonak be.

I97}-re készült el a ,,régi'' irodaépület
és ',Munkáskaszinő,, heli.'én az új irotlaház, az
azza| egybeépített korszerú orv'osi, fogorvosi
rendelő, a szakszen'ezeti kulrúrközpont és a
könl.vtár.

Ma végig.iáÍ\,-a aZ üzetnet szomoru kép
{ogad)a a látogatót. Hol van apáink, nary-
apáink büszkesége, hol van Ína aZ a ,,felleg-
vát,,, ahová dicsőség volt trejunri. ahol rang
volt - még a r,asutasok között is - doigoznii
Az épületeken nag1.obbak a sebek, mint ami-
ket egvkor a háboru ejtett rajtuk. Erthető a
korszeríísítés igénye, érthető, hogy a vasúti
közlekedést már tuihala dta az idő. De tényleg
tulhaladtai A kocsijarító műhelv nv:ugati sZáÍ-
nvát hel1.reállították, ott jal-ítják az e],ővárost
szerelvények kocsijait és a legújabb svájci sze-
relvényeket, amelyek Budapest_Esztergom vi-
szonylatban közlekednek. Biztosan lehetne ta.
lálni a többi csarnoknak, csarnokrésznek is ér.
telmes funkciót. Évek óta olvashatunk ktilon-
baző híradásokban arról, hogv a budapesti és
az előv ár asi ío r galm at kis zoi gálandó közleke -

dési szövetség alakul' &liért ne lehetne a meg-
lévő in&astrukrurát és épületállományt ennek
szo|gáIatába állítani? TaIán az erőteLep épüle-
tét is meg lehetne menteni! Hiszen a tartő-
szerkezetek - még _ épek. A csaknem I9x42 m
alapterületíí, 7 * tiszta belmagasságú, teljes
e gés zéb en alápincézett, gyönyöríí, té glaarchi -

tektúrájú épület Ujpest-Rákospalota-An-
gyalföld batárán akár sportcsarnokként, akát
kiállítóteremként - esetleg hangversenyte-
remként - hasznosítható lenne.

A közúti kcizlekedés fejlesztési koncep-
ciőjának keretében a megnövek edett,,átke|ő -

forgalom'' |<:szo|gá|ásár a v é|hető en az új pesti
Elem utca és a rákosoalotai Szerencs utca kö-
zőttközűti felüliáró iog épülni' Ennek előké-
szítéseként bizont.os kisajátítások már meg-
történtek, a főműhely északi kerítésének
nyomvonalát már ennek megfelelően ú3'zték
ki' Milyen szép lenne, ha a még szerkezetileg
ugyancsak ég, volt kísegítő kovácsműhelv
helyreállítva Ujpest délkeleti városkapujaként
például mint virágbolt vagy mint ,'N{agvar
Királyi Dohányáruda,, _ ahol még postabé-
lveget is lehet kapni - fogadná az {Jjpestre
erKezot: Ll

l
l

l

l
:

Úit'ige'r.i
Tégla arthitekttira n korsiosztri11, EK-i sarkrin
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Dn. Krusxa GyÓncy

helyeken üde zöld növénytakaró jelent rneg.
Nem elsősorban védett növényekre gondolol,
hiszen tudomásul kell vennünk, hogybármeny-
nyire is köze| á1| szíviinkhöz, a káposztásme-
gyeri Farkas-erdő degradálódó parkerdő,
amelyben csupán három védett növény, a ho-
moktövis, az agárkosbor és az árva|ányiaj é|.

A Farkas-eúő tájképi jellegének kiala-
kításában fontos szereppel bír két liliomféle, az
ernyős sárma (ornitbogalum urnbellatum) és a
kónya sárma (ornithogalam boucheanum), Az
ernyős sárma éve|ő, hagymás növény. Avirág-
zata szélesen szétterülő sátorozó fiirt. Esyszikíí
növény lévén a wrágtakarólevelei'"* ,"á.o.-
levelek, hanem úg1mevezett lepellevelek, ame-
lyek eg1rieműek és fehérek. A rovarbep orzásít
virág szerke zetére a hármas szám jellem ző, 3 -3
lepellevéllel és 3-3 porzóval rendelkezik' Az
ernyős sármához hasonló megjelenésű a kónya
sárma, amelynek vastag lepellevelei zöldesek, a
szélükön hullámos fehér szegély fut. Azáprilis-
ban 

.és 
májusban virító növények tömeges

megjelenósííek a Farkas-erdő lombos erdős ré-
szein, az aljnövényzetben.

A láwányos tömegfajok mellett meg
kell említenünk a természetes társulásalkotó
növény{ajokat is, amelyek szintén nem állnak
törvényi oltalom alatt, ugyanakkor nag5l szám-
ban való megjelenésük a növénytársuiás ter-
mészetessé gének fontos je|zője.

A társu]ásalkotő |ágyszáruak többségét a
farkas-erdei tanösvény első állomá sáná|, í ho-
mokpusztagyepnél lelhetjük fel a legnagyobb
számban. Itt jelenik meg tömegesen aZ iboly.ás-
piros virágú mawar szegfr3, @iantbus pontede-
r.ae), amely a szegfíifé\ék családjába tartozik. A
szegfíáfé|ék édeskés illatuknak köszönhetik ne-
vüket, amely leginkább a jól ismert fÍiszernö-
vény,. a szegfűszeg il|atához hasonlítható. A
kétszikű növények lirága sugaras szimmetriát

Ktizlerrlények Úi,ni"qe*

,,Yirá,gcsodák,, a Farkas-erdőben

Az idei csapadékos tavasz éS
nyát e|ő kedv ező él etfeltétele-
ket biztosított a Farkas-erdő
lágyszátú növényeinek. Lz
évek óta aszá||yal sújtott élő-

mutat' öttagú vtrágtakarőja zö|d színíi csésze-
levelekből és színes sziromlevelekből á||.
Május végétő| augusztusig virít a mawaÍ sze1-
{íi, ame|y csodálatos színfo|tja a homokos tisz-
tásoknak. Aszáraz sziklai és pusztai gyepekben
é1ő növény parmóniai bennszülött faj, de gya-
kori megjelenése miatt nem áll törvényi vé-
delem alatt.

A Farkas-erdő védett növényfaja a bí-
borpiros virágű agárkosbor (orchis rnorio). Az
agárkosbor a haiánkban élő orchideák ritka
képviselője. A kosborfél ék családja mintegy 22
ezer fajáva| a legnagyobb.zárvatermő csopor-
tot jelenti. Fajaik többsége a meleg égövben
é1, a fák lombkoronájában. Ahazánkban élők
talajlakók, virágaik frlzérbe rendezettek. Két-
oldali szimm etriájíl' wrágaiklegfeltűnőbb kép-
ző dmény e a mézajak. Ez |eszá||őhelyül szolgál
a beporzásukban részt vevő rovarok számára'
Az agárkosbor magjai igen aprók, és mivel
nem tartalmaznak magfehérjéket, ezért csak a
talajban élő gombafonalak segítségével képe-
sek kicsírázni és életben maradni. Ezért nem-
csak tilos, hanem felesleges is kiemelnünk ter-
mészetes é|etközegéből a növény, amely a
ktilönleges ta|ajlakó gombák hiányában nem
képes fennmaradni' A Farkas-erdőben é|ő
agárkosborok sajnos avi|ág legrövidebb ideig
virító növényei kőzé tartoznak, mert virág-
nyílás után mindig akad olyan kiránduló, aki
|esza|<stja a növényritkaságot, hogy miután
I-2 óra alatt elfonnyadt, a szemétre hajítsa. !

Elnyős sárwza
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Dn. SzBnÉNn AxrertvÉ

Népköltészeti emlék a múltból?

A 19, század második felében
Ujpest kozigazgatásilag a Vá-
ci Felsőjáráshoz tartozott'
Ennek iratai sok érdekes és
értékes emléket őriznek ÍJi-

pest múltjáról. A dokumentumok nagy része a
nagyközség ismert arcát mutatja, de akad kö-
zöttiik olyan is, amely bepillantást enged a ko-
rabeli családok életébe. Igy az 1889-es év
egyik irata hírt ad arról, hogy egy pincérnő,

Korubek Julcsa 1 8 8 8. jantár..Z8 -rő| január 29 -

re virradó éjjel meghalt. ongyilkosság tör-
tént? Alkoholmérgezés? Talán ez is, az is? A
kis felszolgá|ő|ány Balog Lipót kávéházában
dolgozott. A főnök a|eány néhány szegényes
ruhadarabja között egy papír|apot taláIt, rujta
e8y vers Arva vag1,ok címmel. A költői ihle-
tésű sorokat Lila tintávaI, kézze7 írták, Julcsa
ma gány át, ha|áIv á gt, át szóial ta tj ák m e g'

Ime a vers eredeti helyesírással:

Alva vagyok

Arva vagyok, nincsen senkim
Szeretőm is elhagyot
Pedig én csak érted élek
Szívem érted dobogot
De minek is élek, ha elhagyot
A kit szeretek

Boldog talanak születem
o szánj meg engem istenem
De nem sokáig leszek árva
Meg segit a jő ég ura
Majd meg segit a jó Isten
Vala mely jó angya|a

A sir ál előtem
Temetőbe visznek engem
Hisz már eleget szenvetem
Yégymagadhoz Istenem

lenne,megtudni, hogyan keriilt a YerS alány-
hoz. O írta le, vagv mástól kapta? Esetleg a
múlt számunkban megjelent Tóth Béla újpesti
költő korai, nyomtatásban meg nem jelent

alkotása? !

A vers talán egyik bizonyítéka lehet annak,
hogy a 19, század hewenes-nyolcvanas évei-
ben még élt Ujpesten a népköltészet. De az
sem lehetetlen, hogy a szöveg egy általunk ed-
dig még nem ismert koltő alkotása. Erdekes
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HmueNN Lxszt'ó

Wolfrrer Lajos

Ha Thomas Mann nem az
északnémet Lübeckben,
t  t ' t .hanem Ujpesten születik, a
Buddenbro ok ház története
helyett talán a Wolfner csa-

lád történetétírja meg. Hasonló családregény
születhetett volna így is: egy több generáción
keresztiil emelkedő, gyarapodó, szorgalmas,
tisztes polgárcsalád regénye.

Wolfner Lajos, Gy'ula keresztnevű
báty1áva| együtt, a felvidéi<i Nagysurányból
származott.. Afféle vándoriparosként kitanulta
a bőrfeldol gozó tímár mesterséget. Iparos-
segédként megfordult Dunaharasztiba''| ób"-
dán és Várpalotán is. Végül 1841-ben Úp.'-
ten telepedett le, ahol fivére ekkor már gyap-
júmosó és bőrcserzőizemet működtetem, a
mai Váci út_József Attila utca sarkán.

A fiatal iparos szaktudása rév'én avá11a1-
kozás egyre izmosodott, a Duna mint ipari-
vtz-bázis, nrint szállítási úwonal kiváló fei-
tételeket teremtett a bőripar ÍeL{utásához.

1848-ban a honvédsereg ifiú, hazájukat
szerető férfiakat hívott hadba. Az Ujpesten
kiál]ított úz katonaköteles újonc egytke a 24
éves Wolfirer Lajos volt. Honvédként köteles-
ségének érezte, hogy a szabadság igyétanya-
gilag is támogassa. Egy puskát és ó5 forintot
adományozott a Szerveződő véderő cé|jaba'

A katonai vereséget, majd az aztkövető
önkényuralmat az újpesti ipar alig sínylette
meg. A Wolfner fivérek üzeme töretlenül
fejlődött, tulajdonosai megbecsült lakosok-
ká váltak. Míg Gy-ula agl|i{ását a vá||a\kozás-
ban kamatoztatta, addig Lajos öccse kazé|eú
szerepet is vállalt. 1851-től Neuschloss Si-
mon bíró mellett esküdti, I854-tő| pedig
törvénybírói tisztséget töltött be. Ez utóbbi
hivatalt közel húsz é-,r,gláttael, minden ellen-
szo|gáLtatás nélkül. Mindekozben családot
alapított. 1858-ban megszületett első fia, akit
a sorban további három fiú- és egy |ánygyer.
mek követett. A család a Yáci út 1 1. szám
a|att, a gyárizern területén |évő házban Ia-
kott.

Híres újpestiek

Wolfirer Lajos nem hagyott fel a helyi
politizálással. Közszereplései bizonyítják,
hogy a nemzeti hagyományok ápolása, a köz-
sé g fejlődés e e gy ar ánt szívigy e volt. 1 8 7 1 -ben
javasolta, hogy az immár nagyközség Ujpest
váljon ki Pest_Pilis-Solt-Kiskun vármegyé-
ből, és csat|akozzon Pest városhoz. Ez akkor
nem valósult meg, így megíté|ni nem lehet,
qlőnyös lett volna-e ez a frtgy vag"y sem'

Hazaftas érzeImeit mutatj a' ho gy I 87 6 -
ban az ő kezdeményezésére és részvételével
indult hildöttség Nag,vegyhá zára, hogy Nyáry
Pál szobrán ak avatásán tisztelegj en.

Természetesen nem csupán szavakat,
hanem tetteket is felmutatott Újpest érdeké-
ben. Izraelita vallásúként nem késlekedett
megsegíteni a formá|ődó református közössé-
get. 1874-ben harangot adományozotta gylj-
lekezetnek. Igy Kálvin követői, templom hí-
ján,|ega|ább a főtéren felállított harangláb kö-
rül állva dicsérhették azLlrat.

1873-ban a Wolfner fivérek felvásárol-
tákaz egr'ik konkurens üzemet, s gyáruk a leg-
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nagyobb hazai bőrfeldoIgozővá vált. Wolfner
Lajos, aki a legtöbb adót fizető polgárok, az
úg1mevezett virilisek sorában már e|őző évben
is a hetedikvolt, ezen a jogon tagja lett a kép-
viselő-testületnek. A Wolfner Gy'ula és Társa
cég gyapjűmosással, bőrfeldolgozással és had-
fel s ze re l é s (szíjazatok, b akancs o k) gy ár tásáv a|
is foglalkozott. A cég méreteit jól jellemzi,
hogy az 1880-as években évi 3000 db juhbőrt
dolgoztak fel.

1 889-ben elhunyt Wolfner
Gy'ula' Ezt követően a cég
irányítása Lajos kezébe ke-
rült, aki töretlen lendület-
tel kors zeríísítette a v áL|a|a-

tot. Nem csupán a profit érdekelte, cégéné| a
munkásokat erős szociális háló védte. A kor-
ban ritkaságszámbamenő módon az uzemben
betegsegélyező pénztár működött, a dolgo-
zó|<ra a cég baleset-biztosítást kötött, aváIla|at
vezetősége munkássegélyalapot hozott létre.
A legszegényebb munkáscsaládok ingyen-
ebédben és ingyentűzifában részesültek. A cég
fénykorában 80 tiszwiselő és 2700 munkás
biztosította az izemvite|t.

1891-ben, a Wolfnerek újpesti megtele-
pedésének öwenedik ér,{ordulój án, a képvis elő-
testtilet ktildöttséget delegált, amely felkereste
a családfőt otthonában, hogy méltóképpen em-
|ékezzenekmeg mindarról, amit a csa|ád tagsai
anagykőzségért tettek. Ebben az esztendőben
a virilisek ListájánWolfirer Lajos már az ötödik
volt, megelőzveKfuo|yt Sándor grófot is'

Sajnos a családtörténet lapjain akadnak
fekete sorok is. 1894-ben hatalmas tíizvész
pusztított a bőrgyárban, amelynek méretei-
rő1 képet alkothatunk abból a tényből, ho'gy
az akkori kőzségháza is veszélybe került'
Szerencsére a tomboló elemeket megfé-
kezték, de így is számos újpesti munkáscsalád
maradt átmenetileg kenyér nélktil. A vállalat
pár év alatt kiheverte a veszteségeket, három
év múlva tulajdonosa már a második legtöbb
adőt |zető po|gára volt a várossá vá|ás e|őtt
álló Ujpestnek. Megjegyzendő, hogy ekkor
már Wolfner Lajos Tivadar nevű fia is is-
mert volt a településen, hiszen abőrgyár mo-
detnizá|ása mellett kivette a részét a kózé|et-
ből is. I896-tő| Gödöllő képviselőjeként, a
Szabadelvíí Párt színeiben, parlamenti tag
lett.

A bőrgyáros-dinasztia feje továbbra
sem feledkezett meg arró|, hogy valaha ő is
szegény iparostanoncként kezdte' Az évek so-
rán je|entős összegeket ajánlott fel szegény
gyermekek fe|raházásár a, gv ár a udv at án tíízi-
Íát osztottak a rászorulóknak.

IJjpest város képviselő-testülete 1904-
ben kiilonleges. ünnepként kezelte W-olfner
Laj os nyolcvanadik s zületésnap ját, D íszpolgá-
ri címet adományoztak neki, oklevélben mél-
tawa érdemeit. ,,Mi alulíronak ezennel adjuk
tudtára, akit illet, hogr,- ujpesti Wolfner Lajos
gyárost, aki mint a község legrégibb polgára a
község {e|vtágoztatásában mindig tevékenyen
részt vett és jótékonr-sáeár.al szenr edő polgár-
tátsai százainak en1futette il'omorát - mun-
kás és áldásdús életének 80-ik édordulója al-
kalmából az iránta táplá|t Szeretet és bizaiom
tanujeléül: Ujpest község diszpo|gárává vá-
lasztottuk.'' A kitüntetett gyáros ez alkalom-
ból 1000 forintot adott át anagyközségveze-
tőinek a szegénvek segé|yezésének céljára.

A legmagasabb szintíí elismerés azonban
még váratott magáta. Pár nappal a díszpolgári
oklevél keletkezése e|őtt a kereskedelmi mi-
niszter átiratot kiildött gróf Khuen-Héderváry
Károly |<ltá|y személye körüli miniszterhez,
amelyben javasolta Wolfner Lajos nemesi
Íangra emelését. A dokumentumban a minisz-
ter az érintettet - tévesen - Ujpest a|apítójának
nevezte' ugvanakkor részletesen felsorolta ér-
demeit az ipa{e)|esztés) a közjótékonyság, a
magánélet területén. Ferenc József császár és
|ará|y még az év augusztusában jóváhag'Ía a
felterjesztéSt' így Wolfner Lajos,,újpesti''
előnélwel nemesi címet kapon. Címerében a
kardot emelő kéz mellett, ami nyilvánva|óan a
'48-as múltra utal, méhkas és méhek |áthatőak,
a tisztes és szorgos élet szimbólumaiként.

Wolfner Lajos l9l2-ben hunvt el,
Nem érhette meg' hogy Tivadar fia 1914-ben
díszpolgfui, 1918-ban bárói címet kapott.
Nem láthatta a gyát termelésének feifutását az
első világháború idején' nem élhene át a gaz-
dasági váIság nehézségeit, mint ahos..\ Szeren-
csére nem |árhatta egykori mintaüzemének
kollektivizálását, szocialista nag1r-á1lalattá
szervezését sem. Az egykori \4rolfner bőrgvár
épületei ma is állnak' A falak között inilönbö-
ző ptofi|ű' kisvállalkozások, valamint a &1EO
Kortárs Művészeti Gl.ííjteménv mííködnek.

I
l
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Bajmőc alíra a I,{yitra felső folytísónól. Egkor basonlő atÍr uéd,te Nagsunínynól a fotyő torkolatuidékét is

meg.ye egyik nagyközsége
Volt. A vármegye Csák Máté birtokaként év-

család a 17_I8' sz'ázad fordulóján szlovákokkal
és morvákkal telepítette újra. A nagyközség
1832-ben mezővárosi címet ésvásártartási jo-
got kapott. A 18_19. században a település a
Károlyi család birtokába került, a Wolfner
család _ Lő*y Izsákot köVetve - va|ószíníi|eg
ezért vá|asztotta letelepedése színteréú| az
ugyancsak Károlyi-tulajdonban |évő Úi-
Megyert.

Nagysurány a 19. században is csupán
őtezer lakost szám|á|t. Ennek ellenére büsz-
kélkedhet hazairekorddal: 1835-ben itt épült
fe| Magyarorczág első hengermalma, amely
1898-ban sajnálatosan őizvész á|dozata lett; és
1854, tő| itt mííködött az e|ső korszeríi cukor-
gyár is.

Barokk stílusú római katolikLrs templo-
ma és klasszicista kíriája mellett a település
egyk |á*ányossága a 20. század elején épült
szecessziós kastély. Az 1910-es években
Nagysurány saját színházza| is rendelkezett.
Néhány éven át a helyi Pallavichini-kastély-
ban kapott helyet az országos Magyat Szí-
nészegyesület,'menedéIdláza,, . Ű

Lz Ersekújvártól észa|<ra
fekző Nagysurány, ahonnan
a Wolfnei fivérek Újp"'t."
étkeztek, a felvidéki Nyitra

századokon keresztiil a Máty'usföldként emle-
getett országrészhez tartozott. A Nyitra
folyóról elnevezett megye várainak puszta
említése is regényes érzéseket kelt. Bajmóc,
Galgóc, Kosztolán, Csejte, Yágújhe|y, Érsek-
rijvár, Sellye voltak a legfontosabb erősségek a
területén. irtragysurány |264-ben a nyárhídi
uradalomhoz taftoző kun falu volt, amelyet
IV' Béla L<:rá|y a csőti monostornak adomá-
nyozotl Malmairól volt híres, ezért 1457 -ben
MaJmos-Surányként említi egy oklevé|. Yár
épült a Nyitra itteni alsó fo|yása mellett is,
hogy a vízi kereskedelmet ellenőrizni lehes-
sen. Hadászati je|entősége a török háboruk
idején nőtt meg, amikor Ersekújvár egyik leg-
fontosabb elővédjeként prőbá|ta állni az ost-
romot. A töiökök 1663-ban mégis elfoglalták
és lerombolták. A területet a Kaunitz grófi
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Szot.iŐsy x,Innlrxtxn

A Könyves'' Cs aláői"girrrnáziumuk volt

P aá| ZoItán vegyészmérnök,
a Könywes Káimán Gimnázi*
umban érettségizett, t954-
ben' A Budapesti Műszaki
Egyetem Vegyészmérnöki

Karát végezte, a kémiai tudornány doktora.
1.963 6ta kutatási területe a heterosén katalí-
zis. A fémkatalízis elméletének fejl'sztése te-
rén elért eredményeiért 1983-ban Allarni Díj-
jal ttintették ki. IJjpest eiső gimnáziumához
családja több szállal is kapcsolódik.

_ Kér,em, nébdryt szóaal mesé|,jen gyerun.ele-
éa eir.ől ola asóinknak !

- 1936-ban születtem, Rákospalotán
laktak szüleim, de lJjpest városhatárától, va-
gyis a vasúwonaltói 200 méterre. Károlyi Sán-
dor utcának hí'ák most' gyefeklioromban
gróf Károlyi Sándor, majd I ú,gárda utca volt
a neve. A Leán1meve|ő Intézeftel szemben, a
második házvolt a mienk a g.vóg,vszertár szam.
szédső,gában, a villamosmegállótól owen mé-
ter r e, Ezze| a j ár mí3v eI kö zl eke d tünk' m e rt tT j -

pesten keresztiii közeiítettük rneg Pestet. An-
nak idején, gy-erekkoromban 9O-esnek hír-ták'
most 12-es. A Helytörténeti Ertesítő e5'ik
számábzn szó van a rákospalotai ióvasún véq-
állomásrói, azonos azzal, melyet én is ismerek,
de az itt említett kocsiszínre én Béke mGZ1_
ként emléks zem, azőta eltíírrt az épiJlet.

Gyereklrént ú gy_ ernléke ztem LTj pestre.
hogy ezvolt a -,'árcs, ahova a villamos i,'in. Mi-
vel közel laknrnk ahozzá, anyárn, nagyanyám
leszállt a piacnáI, és bevásárolt. Nagy' jó vá.
lasztélú piac volt. .&,iellette, a mai áruház he-
lvén' földszintes üzletsor r.olt jó üzletekkel'
amelyek minden igényt kielégítettek. Ha Bu-
dapestre merrtiink, a belvárosba, az mát szinte
kirándulásn ak számítatt.

- Mikor.ker,rilt kaptsolatba a gimnáziunt-
rnal?

_ I946-ban végeztem el a négy áLta|á-
nost, szüleirn elhatározták, hogy megpróbál-
nak gimnáziumba acini. A rákospalotai gim-
náziurnnak, a Wagner Manó' később Dőzsa
Gvörgy Gimnáziumnak nem volt túl jő hfte,
így a Könywes jött szőba' Nem kis részben
azért, mett anyai nagybáqám,YatgaJózsef, a
későbbi Nlami Díjas egyetemi tanár itt érettsé-
gizett l92l-ben. O Losoncon kezdte a gimná-
ziumot, és a trianoni határ meghúzásakor,
1919-ben jött Rákospa|otára, ahol a szüleim al-
bérletben laktak. Apám, PaáI József gépész.
mérnök a Ganz Ha1őgyár főmérnöke Iett, t945
után a legnehezebb időket doigozta végig.
Mint ilven, a Kulin G.vörgy által kezdeménve-
zett iskolai távcsőhöz alkatrészeket tudott ké-
szíttetni a gl'árban. Sajnos az ő neye valahogy
t.eledésbe meríilt, amikor a gimnáziam csillag-
izsgá\ő1árói esett szó. Lehet, hogv ore.or-ánr-i
mérnök íÍ tervezte az egészet, de hogr. a tb-
gaskerék olyzn, amiiyen, és minden a helr-én
van, abban az énapámnak is voit némi szerepe'

Nagybátyámra visszatén'e. az ő eseté.
benaz érettségi évszáma iénveges. nrert 190j.
ban született, és a háborús r-iszon-ok ellenére
is 1B éves korában érettsésizett. Látruk abizo-
nytványát, e|ég szép l olt. Gvönyöríí'en raj-
zolt. Gépészmérnoklett, nag1. tudós, matema-Dr.. I,,arga Jőzsef Állarui Díjas gépészmémök
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tikából azonban a gimnáziumban csak ,,jó''-t
kapott. A családban ettől kezdve a Kön1wes fo-
galom volt. Anyám édesanfa és anyám is úgy
néztek fe| rá, hogy ez egy jő iskola. Sokszor
emlegette: ,,A' nagybátyád is idejárt, te is ide
fogsz járni gimnáziumba.'' Igy is lett, 10 éve-
sen vettek fel első gimnáziumba, Szarka Gyula
tanár rir segítségével, aki két házza| arrébb la-
kott tőlünk, és apámmal jó viszonyban volt.
Azt hiszem, egy hét késéssel kezdhettem el az
iskolát. Aztán jött a tanüg1.i reform. Néhány
hét elteltével közölték, hogy nem első gimná-
zium vag1'unk, hanem ötödik általános. A Fe-
rencJózsef (ma: Tanoda) téri, azelőtt polgári
iskolának nevezett intézmény fennhatósága
alá kerültiink, mely szintén átalakult általános
iskolává. Mivel minket latinos osztáWavettek
fel, és a polgáriban helyszűke volt, megenged-
ték, hogy a Könywes második emeletén ma-
radhasson az akkori két ötödik és két hatodik
általános iskolai latinos osztáIy. A kettővel
idősebb osztályok megmaradtak harmadik
gimnáziumosnak és * végig gimnazistaként _
hat év múlva érettségiztek.

_ N,g létszórnúak aoltak ezek az osztti-
lyok?

- Igen. Volt, hogy negyvenen kezdtek,
de sokan lemorzsolódtak. Első osztálfőnö-
hink dr. Szimon Béla latintanár volt, híresen
szigoru és sajnos némileg ingerlékeny úr.
Egyszer, amikor beszélgetett valaki az órán, és
ő éppen a táb|ára írt, fordulásbő| aWétáthoz-
závágta a beszélgetőhöz. A k'réta az illető feje
mellett csapódott be a padba' Utánaazt mond-
ta: ,,Biztos a kezeml'' Megmaradt latintanárnak
egészen addig, amíg tanulhattuk a nyelvet.

_ Meddig uolt egy diók elfoglalaa az isko-
ldban?

Egy óráig. Kivételes volt, ha kettőig.
Altalában a testrrevelés volt a hatodik óra, eset-
leg ötödik őra.Dt. Árvai Ferenc volt a torna-
tanát, aki szintén fogalom volt. Mikor beteg
lettem és felmentettek tornábó|, a tanár (lr k-
nokká ,)lleyezett ki'', ugyanis a tornaórák úgy
teltek el, hogy ,,munkára, harcra kész,' prőbá-
kat kellett teljesíteni: futás, erőltetect menet'
kézigránáwetés. Mértem az időt, a métereket,
és az eredményeket jegyeztem egy kemény fe-
delíí fiizetbe. Tanárunk nagyon meg volt ve-
lem elégedve, de nem adta ktilső je|ét. Itt, az
alsó tagozatban szénszünetek is voltak. Akkor
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még nem volt központi fiítés, illetve a radiáto-
rok ott voltak ug'yan' de nem működtek a há-
boru óta. Vaskályhával fíítöttek n éhány termet'
így az egyik osztály 8-tól 1 1-ig tanult rövidített
órá|<kal, a másik i1:30-tól 14:3O-ig.. Szénszü-
net talán rnég később, a gimnáziu''ib.'. is volt.

_ Ebben az időszakban, nyiladn fiúiskola
léum, aak félfi tandraik uoltak, aagy uolt esetleg
nő is?

- Nők is tanítottak benntin.
ket. PéldáulKovács Ilona ta-
nátnőte emlékszem, aki bio-
|ógiát tanított a felső tago-
zatban. Muszély Gabriella

tanárnő rövid ideig tanított. Amikor az á|ta-
lános iskolához csatoltak, a magya4 ÍöIdrajz
stb. tárgyakh oz á|ta|ános iskolai tanárok j öttek
át. Kormányos Györgyrré, osztá|7íőnöktink
néha három tárgyat is tanított. Emlékezetes,
kedves jelenség volt.

- Mennyire koaócsolődott össze az lsztlíb?
Tartjók-e a kapcsolatot rnég ma is?

Í949-ben, amikor megkezdtük a
nyolcadik általánost, kozolték, hogy most már
helyileg is a Tanoda tér másik oldalára kell
mennünk. Egy-két hétig még tanultunk latint,
majd bejött egy hölgy (nem túl voiző és nem
túl kellemes egyéniség), fogalmam sincs, hogy
kicsoda, és közölte, mostantól oroszt fogunk
tanulni, és ő az orosztanár. Megpróbált szigorlt
lenni, de valahogy azt hiszem, ő sem nagyon
tudta még a ciríll ábécét. i950-ben, beÍejezvén
az á|ta|ános iskolát, újra első gimnazista let-
tem. Ekkor egy kicsit átrendeződtek az osztá-
lyok. A két latinos osztá|y az á|ta|ános iskolán
beltll elit osztá|y volt' A legjobb tanulók és ál-
ta|ában az eht elitje a gimnáziumban a humán,
szintén latinos osztá|yba kerültek. Engem
mérnök édesapám inkább ábrázo\ó geometriá-
ra foqott. Amit akkor tudtam, abból ma már
azt n;iszem egy-két elemi alapfogalmon kíviil
nemigen jut eszembe semmi. Arajzzalse állok
olyan 1ol, mintnagybátyám, a|áa festett is. Így
a mi reá|osztály'unkba elég kevés olyan kertilt,
és nem a legjobb tanulókból, akikkel általános-
ban együtt jártunk. Természetesen jöttek a
párhuzamos osztáIybóI is hozzánk, valamint
Ujpest más iskoláiból is. Ha megnézném az
érettségi tablómat, talán meg tudnám mutatni
azt aZ 5-8 embert, akivel együtt jártam á|ta-
lános iskolába is.
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_ Feluételiael berültek a didkok a gimnó-
ziumba?

- Nem' jelentkezés zlapján. Nyilván a
bizonywány is számított, de nekem elég sok
hetes volt a bizonytwányomban, volt olyan
idő, hogy néhány hatos is becsúszott. (Akkor a
hetes volt a legjobb.) A latinosok elmentek a C
osztá|yba, mi az A osztáIyba. Itt voltak emlé-
kezetes tanáraink' Például Kulin György osz-
táIyrfőnők, al<t frzikát és matematikát tanított,
aztánkémiából Borsi Sándor, aki nagyon em-
lékezetes egyéniség volt. ValószíníiIeg az ő
batásfua lettem vegyész, Bár ez így, ebben a
formában nem teljesenigaz, mert általános is-
kolában is volt egy nagyon jó kémiatanátnőm,
Kocsis Miklósné. Egyénisége egészen kiemel-
kedő volt.

- Akkor is aolt mdr szakkör, pluszképzés
aagy diríkktir?

- Volt, de nem nagyon intenzív. Borsi
tanár úr szertárosa voltam, én hoztam be a
ve gys zereke t az őr ákt a, a kísérletekh ez. Időn-
ként megkért, hogy ezt és ezt a kísérletet pró-
báljuk ki együtt. Szakköri foglalkozás évente
2-3 alkalommal volt, ahol előadást kellett tar-
tani és a hozzá ilIő kísérleteket bemutatni.
Érdekes módon akata|ízisről tartottam az e|ső
előadást, me|y aztán I963-tőI a mai napig is a
témám maradt'

Borsi Sándor nag.yon kedves' intelligens
ember volt, Iátszottrajta, hogy nem profi tanár,
fegyelmetnem nagyon tudott tartani. Ami osz-
tály'unk se tanulmányilag, se fegyelmileg nem
volt kiemelkedő. Volt kevés ió tanuló. de a
többség 2-es 3-as között volt. Kocsis Ilonka
biológia-tanárnő és Ha|ász Gyula tanár ílt, a
magyar nyelv és irodalom tanár emlékezetes
számomra. Kulin Gyrrka bácsit'53-ban reha-

bilitálták, elkerült az iskolából. Birtalan Tibor
lett a matematikatanárunk helyette, aki később
igazgatóbelyettes és igazgatő is lett. Reformá-
tus gimnáziumból jött, kutató matematikus, te-
hát alkotó tudós volt. Ze|enka Margit mawaÍ-
tanárnő az evangéLikus leánygimnáziumból
jött. Róla csak később tudtuk meg, hogy a Kuf-
steinban raboskodott mawar foglyok emlék-
táb|áját neki kös zönhetj iik.

_A Könyuu, ruint ffile kiiladrosi gimnd-
zium, gííjtő belye uolt a korabeli rend,szer óltal
nem keda elt tanároknak.

_ Igen, és nagy szeiencse, bogy ez ak-
kor még nem volt igazán Budapest. Azt hi-
szem, Birtalan Tibor bácsi mesélte el, hogy a
minisztériumban mondta neki valaki, át-
helyezik vidékre, erre eg.y másik kiigazította:

,,Tudod mit? A büntetés lJjpest lesz.''
_ Végiil is ,50-től ,54-ignem sok idő telt el

abhoz, bog integ"ólődjon a jőuórosba ez a telepii-
lés. A felső tagozatot ebben az elég szigoni időszak-
ban aégezték,

- Igen, viszont _ és ez á mi szerencsénk
_ az igazi nagy tanátervéniségek a felső tago-
zatra jutottak. Például Yarga Zo|tán fiz1kata-
nár, aW engem nem tanított' a SZomSzéd osz-
táIynak volt az osztá|1lÍőnöke. Mikor Kulint
áthelyezték. ő nem vá|Ia|ta sajnos az osztá-
ly'unkat. A negyedik osztáIyban három frz1ka-
tanárunk volt, de főleg helyettesek, úgyhogy a
negyedikes fizikaanyag valahogy kimaradt. . .

_ Az érettségi bog,an zajlott? Mennyire
uolt önöknek félelemkeltő uag misztikus?

- osztályunk nem volt kiváló, és a ke-
gyelmi állapotnak a negyedikes osztá|ywzsga
vetett véget, ahol Birtalan tanár ítr azt mond-
ta, hogy: ,,Ezt így nem lehet csinálni!'', és ti-
Zenew embert nem engedett érettségizni a
harmincvalahány osztá|ytársból. A maradék
szépen leérettségizett. Erettségielnökiink
Vermes Miklós volt, aki azBlet és Tudománv
kémiai szerkesztője volt' Negyedikes korban
még haboztam, hogy valamilyen humán pá-
|yátváIasszak-e vagy sem' mert egész jő \€rse-
ket írtam. Az iskola jubileumára írt alkotáso-
mat el is szavalták 1954-ben. Részben családi
hatásra, de nem erőszakta, rigr' döntöttem,
hogy a mérnöki pálya jobb. Nem bántam
meg, valószínűleg sokkal jobb egy viszonylag
jó vegyésznek lennem, mint egy közepes köl-
tőnek.Paíl Zoltán munkahelyén, az Izotópkutatő Intézetben
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_ Végiil is meglrt.ar,adt a kapcsolata az
ahna rrzaterrel ?

- Nem nag'yon, mert az
osztálr'"t. ez a t'uktatás eléggé
sokkolta, nem volt érettségi
bankettünk sem, és nem volt
érettsési találkozónk sok

évig. A'90-es években az egylk fiú, aki arról
voit nevezetes, hogy a gránátot 10 méterrel
messzebbre dobta, mint a többiek, válogatott
kéziIabdázó lett, arra haszná|ta fel az en'ergiá-
ját,hogy összegy6jtse az összes fellelhető osz-
tálpársat, és néhányszor nag.yon kellemesen
találkoztunk. Holnapután lesz az 50 éves
érettségi talá] kozónk.

- Gratulólok! Még annyit mondjon el, bo-
gan alaktilt a csaldd és c gimnózium kapcsolata?

- Amikor én érettségiztem, akkor je-
lentek meg az,elsőben a lányok az oÍosz ta.
gozat miatt. En eljöttem '54-ben, a húgom
szeptemberben kezdett az orosz tagozaton. Az
iskola dísze, irága volt. Eletében egy ál|ása
volt, a Budapesti Mííszaki Egyetem fizika-ké-
miai tanszékén. A tudományos pá|ya helyett
négy gvermeket nevelt fel, és azt a pluszener-
giát, amt oda kellett volna, a gyerekeire fordí.
totta. Szakmai sikere azvo|t, ho5y: a hallgatók
többször megszaYazták a legjobb tanárrrak,
oktatón ak. Ráko sp aiot án é| a sz;J|őházunkb an,
gyermekeit és hat unokáját renclszeresen ven-
déglll|átja,

- Megnr.dhatoru, miuel foglalkozik most?
- Í959_63 között egy azőta megszíínt,

ipari kutatóintézetben dolgoztam, eza|att egy
kisdoktori értekezést sikerült megírnom,
megvédenem, Aztán fölvettek 'ó3-ban aspi-
ránsnak az országos Atomenergia Bizottság
Izotőp Intézetébe. Ezen intézmérryben dolgo-
zom azőta, tehát 4I éve. 1967 -ben lettem kan-
didátus, I978-ban a tudomány doktora
(,,nagydoktor,,)' Az intézet neve többször vál-
tozott; az Atomenergia Bizottságtól átkerült a
Magyat Tudományos Akadémiához, aztán
Izotóp Kutatóintézet lett' később Izotóp és
FelületkémiatIntézet, most a Kémiai Kutató-
központ egyik tagintézete mint Izotóplartató
Intézet, 1993 és 1998 között az intézet igaz-
gatőja is voltam.

_ Mtídasult a feladatkör.e is?
_ Az intézetnek igen, nekem nem.

1963-ban elkezdtem az aspiránsvezetőm á|ta|

Inteiú

megadott katalitikus témát, ebben sikerült is
néhány eredrnényt elérnem. Mi az, ami eset-
leg maradandó belőle? Kettőt tudnék említe-
ni: mindegyik a nagv oktánszámű' benzinnel
kapcsolatos katalitikus reakcióról sző|, Ezen a
területen ktilc;nboző nézetek |áttak napvilágot
arról, hogy megy végbe a |áncszeríi szénhid-
rogének győríiszeríí képződése' Lzt hiszem,
egyike voltam azoknak, akik kísérletileg bizo-
nyították, hogy a gfi,ű,kképződése nem úgy
megy, ahogy addig hitték. A másik pedig az,
hogy ez a reakció aziparbanhidrogénfelesleg-
ben megy r'égbe, ami például a ffiríizfuődást
gátolja." Hidrogén viszont kell, mert ktilonben
|eáI| a fol,vamat. En sokkal kisebb hidrogénfe-
leslegben néztem ezeket, és sikerült kimutat-
ni, hogy van egy olyan tartomány, ahol a hid-
rogén nemhogy gátol, hanem elősegít, és az-
tán egy maximum lttánkezdődik el ez a gát|ő
hatás. Eredménye imet I97 2 _ben publikáltam,
majd továbbfejlesztettem. Az intézetben ra-
dioaktív izotópokat használtam a kimutatá-
sukra, efelett egr kicsit eljárt az idő. A mai
technikával nem radioaktív izotópokkal min-
den sugárveszé|y nélktil lehet mindezt meg-
csinálni.

- I{em esett sző a csaldd,jdról'. '
- Egy fiam és egy lányom vaÍ\ a'óO-as

években születtek. A fiam ielenleg a míisza|<t
eg.yetemen docens. ő azon,ritka elmberek kö-
zé tatozik, akik tizenkét év után visszatelepül-
tekMagyarországra. Azt mondta, hogy a fize.
tése ugyan töredéke az uniós béreknek, de a
szakmai perspekúvái itt sokkal nagyobbak,
mint kint. ott e gy szer ző déshoss zabbítgatás os
vendégmunkás volt, itt pedig egy megbecsült
tanár. A lányom az Egyesült Nlamokba ment
férlhez,orvos. fl

A Ki;nyaes felújítztt épiilete 2004'ben
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Könyvek a múltró|

Az aranykapitány' Papp
Navarovszky . Lász|ó
(1933-1996) Ujpesten
nőtt fel. A Könywes
Kálmán Gimnázium-
ban érettsé gizett, ma1d
az ELTE-n orosz-tör-
ténelem szakos tanári
diolomát szerzett, MáÍ
'  .  ,  , .Í .I l  evesen az  U lpes t l

Munkás Sakk-kor ígazoltjátékosa lett, később
a Chinoin csapatában játszott. Játékosként
nemzetközi mester címig jutott, majd szak.
felügyelő. yezető, mesteredző lett. Legna-
gyobb sikerét 1978-ban, a válogatott csapat-
kapitányaként érte el, amikor a magyar férfl'-
Csapat a sakkolimpián aranyérmet szerzett. A

Jakobecz Lászlő szerkesztette könywben ver-
senyzőtársat, taníwányai emlékeznek meg
színes e gyéniségér ő|, váItozatos életéről.

Jotek, azaz Yerbényi

lózsef tanár úr, a Köny-
ves Kálmán Gimnázi-
um nyugalmazott tarlá.
ra 2004. június 2-án ün-
neoelte 80. születés-

l |  í  Ínapiát '  E,z aIkalombó| a
v"iueny Jőzsef O'.g-
diák Baráti Kör hi l ön.

W leges meglepetést ké-
szített. Es-V közel 120 oldalas kis kötetben
emlékeznek az,,á ldott bukfencmesterre' ' .
Stílusosan két sportember, Fericsán Kálmán
és Hencsei Pál szerkesztette a könyvecskét,
mely a Nevelő Éveink Sorozat első kóteteként
jelent meg.

Az emlékkönyw interjút, éLetrajzot és a
Kön1rues kosárlabdás-múltjának történetét
tarta|mazza a főszerep|ő tollából. A visszaem-
lékezések sorában taníwányok és egykori kol-
Légák személyes élményeit olvashatjuk.

BerdaJózsef szijrl'őbáza
Május 27 -én emléktáblát avattak Angyalföl.
dön, Berda Jőzsef költő szülőházának helyén,
a XIII. kerület, Váci út |40. szám alatti iro-
daház falán. A költőre Rába György koItő, íÍő,
műfordító, a kerület díszpolgára emlékezett.

Székely feszület

Június 7 -én ílj köztérj keresztet szenteltek fel
az újpesti Tanoda téren. A gyergyótekerőpa-
taki székely fafaragók munkáját a SzentJános
Katolikus Ntalános Iskola előtt emelték.

Tisztíjítás

{ugusztus |_jétőI dr. Sallai János tölti be az
Ujpesti Helytörténeti Alapíwány kuratóriu-
mának elnöki tisztét, A kuratórium összetétele
változat|an.

,,Könyves'' - emlékhelyek
Augusztus 28_án került sor azoknak az emlék-
tábláknak az avatőinnepségére, amelyeket az
Arrila utcában, aBródy Imre Gjmnázium és a
!'enetianer utcai Eltes Máqás A]talános Iskola
falán helyezett e| az N' J. Pro Homine ala-
píwány. Ebben a két épületben m;íködött
I905-től az űjpesri községi főgimnázi}.,m,
1.909-tő| pedig az Ujpest Magyar Királyi Nla-
mi Fősimnáziuma, A második tábla arról is
*"g.''ilék" zik, hogy az I9II/I2-es tanévben
itt tanított Babits Mihály.

Wolfiner Lajos emlékére
Augusztus zg-en emléktáblát avatott ^, Í}y
pesti KöZművelődési Kör Wolfner Lajos gyá-
ros, Ujpest díszpo|gára tiszteletére. Szász
György szobrászmíivész a|kotását a József At-
tila u. 4.6. szám a|att, az egvkori Wolfner
Bőrgyár (ma MEo Kortárs Művészeti Gy"r
temény) faLán he|yezték el'

Ujpestért díj
Az Qpesti Városnapok keretében került soÍ aZ
önkormány zat áIta| adomáity ozott kitiinteté-
sek átadására. Városvédő és helwörténeti tevé-
kenységéért Újpestért díjban iészestilt iványi

János, lapunk á|Iandő munkatársa és ll'ánviné
Konrád Gizella, a szerkesztőbizottság tag1a, az
Ú- jp.'t lexikon szakszerkesztő1e. IJgvancsak

IJjpestért díjat vehetett át Kurucz Gr.örgv',
egykori motorversenyző, örökös mag1.'ar baj-
nok. A kittintetéseket dr. Derce Tamás pol-

gármester nyiljtotta át.

Szeptemberi számunkban az t., 5.,12., és 13. oI-
dalon látható fotókat az Ujpesti He\történeti Gvűj-
teménv bocsátotta rendelkezésünkre.
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