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195ó októberében, a forrada-
lom kitörését követő napok-
ban, nyakamba akasztottam a
fényképezőrépet, és jártam a

várost. Tudtam, mindenki tudta, hogy tör-
ténelmet írunk. Úgy gondoltam, ha meg-
örökítem a na'w napokat, magam is hoz-
zájáru|ok a magyar ság er őÍeszítés eihe z.

Mindennap eljöttem a Yárosházá-
hoz. Izgatott csoportok várták a híreket. A
Tiombita téren hallgatták a rend megtaf-
tására figyelmeztető dt. Rajki Mártont és
Kósa Pált. Volt, amikor felkapaszkodtam
egy teherautőra, s bementem a városba' Itt
is mindent fényképeztem, Az izletek elé

kirakott üres ládákat, melyekben gyűjtöt-
ték a pénzt a sebesülteknek és akőrházak-
nak. Megörökítettem egy őra- és ékszer-
bolt betört larakatát, ahonnan senki nem
vitt elsemmit. Lánam a falvakból érkezett
teherautókat, melyeken a üdékiek krump-
lit, lisztet, cukrot, szalonnát ktildtek a fő-
városiaknak.

október 23-a és november 4-e kö-
zött mindenki mindenkinek segített. Az
r  1 2 u  t  t  t  .

idősebbek vigyáztak a ház gyerekeire. A
felnőttek behordták a szenet a kamrábő|,
elmentek a pékségbe kenyérért. A harago-
sok kibékiiltek. MindenI<t azt remélte, új
korszak köszönt ránk...l dr Paulus Alajos



1956 az űipesti fdrzemri lapok fiikrében,
I. tész

,,[...] szülaéges, hogy egy pil-
lantást vessiink az elmúlt évek
során elkövetett hibákra t...]
iparunk vezetői [...] a hasznot,

.a} dÉá*&| amelyet többek között a hfu-
adástechnikai ipar hozott, ktilönböző kalandos
váI|alkozásokra herdálták el. [...] Az idősebb,
tapasztaltabb szakemberek ezeket a hibákat
|átták és a követke zmény eket előre me gmond-
ták, minek folytán eltávolították őket mint
''megbízhatatlan elemeket... A vezető pozí-
ciók a kontraszelekció következtében szű|dá-
tókörű, tudatlan emberekkel teltek meg, és azt
a rablőgazdálkodást, ami következett' n}ru-
godtan a dilettánsok rémuralmának nevezhet-
jij'k.,, [zző,195ó. október 13.)

,,[...] mert eddig csak azokról a keve-
sekről szóltunk, akiken keresztiil be akartuk
bizonyítani, hogy nálunk minden munkás tej-
ben-vajban flirdik, s ugyanakkor elhallgattuk a
puszta valóságot, a kisemberek nagy gond-
jait,,, (Izző,1956. október 20.)

,,(Jzemiinkben) aZ Egyesült lzzóban az
elmúlt hét szombatján |<$ővített párttitkári
értekezlet volt. A jelenlevő ehtársak erősen
kifogásolták többek között aSzabadNép szer-
kesztési munkáját' [...] miért ferdíti e| űgy a
tényeket, hogy még az összes többi újság elol-
vasása után sem tudjuk, hogy mi történt? [...]
Yagy miért tíjékoztat bennünket hosszú időn
kereszttil hamisan a Szabad Nép, egyrészt a
poznani felkelést e|őidéző okokról, másrészt a
poznani per lefolyásáról? Miért nézi a Szabad
Nép a magyar olvasókat óvodásoknak? (Szó
szerint így hangzott e| az értekezleten!),, Gz-
zó, 1956, október 20.)

,,Hiába is tagadnánk, meg kell monda-
nunk, hogy a pártoktatás rég7 formá1a nem
elégítette ki dolgozóink érdeklődését. Túl
sok, számukra kozombös, lelket-vesztett for-
mulát ismételgetttink éveken át, hallgatók és

előadók egyaránt. |.,.] ̂ , ott elhangzott szá-
vak és a mindennapok történései között olyan
szakadék tátongott, amit többé-kevésbé min-
denki látott. [...] Tanfolyam kezdődött [...]
,,Időszerű kérdések tanfolyam.. . Ezen a tanfo-
lyamon kötetlenül, kis csoportokban felvetik a
dolgozók azokat a kérdéseket, amelyek ótet
Íog|alkoztatják, s amelyéket máshol nem szí-
vesen mondanak el. Itt eg1nnás között vannak,
nem tartanak att6|, hogy véleményükért eset-
leg valami hátrányos helyzetbe kerülnek.'' (Iz-
ző, 1956. október 20.)

,,[...] megállapíthatjuk, hogy a sztá|inl
személyi kultusz és Berija mííködése vo|t az,
amely megkezdte a rombolást, nemcsak a
Szovjetúnióban, hanem a népi demokratikus
országokban iS.'' (Futószalag, 1956. október
20.)

',A kérdések, a kifogások, a bítá|atok
egymást követték a keddi pártbizottsági ülé-
s en. Miért v áIto ztat1 ák fels ó,bb p árts zerveink a
ktilonbo ző táj éko ztatásokb an r ö gzített áI|ás -
foglalásukat? [...] S vajon hány ilyen miért,
hány hasonlő, megszámolhatadan kérdés ke-
riilne >>terítékre<<, ha a gyár felelős vezető1
[...] saját maguk nyitrák meg a szabad vé|e-
ménynyilvánítás manapság még e|zárt zsilip-
jeit is.'' (\ányagép,195ó. október 20.)

,,Es a hangtalan menet eryet étez,
egyet gondol. Tele mindannyian gyűlölettel a
múlt bűneivel és azokka| az árv|ő|d<al szem-
ben, akik galádul fé|revezettek bennünket,
széttépték hitiinket' becsületiinket és belegá-
zoltak lelkiismerettinkbe. Soha nem lesziink
többé félrevezethető és becsapható, ütemre
tapsoló és lelkesedó jámbor lelkek [...]" (Fu-
tősza|ag, 1 95ó. októb er 20,)

,Jogosan zűgo|ódnak az emberek. Már
elég volt a szavakbőI, tettek ke||enek.,, (zző,
195ó. október 20.)
(Óssze óllította : Lírincz Rőb ert)
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A forradalom kronológi ő,'j,

október 23.,kedd'
Hírek érkeznek Ujpestre a bel-
városi eseményekről.

október 24.. szetda
A rendőrség előn.lelövik Polcz Béla diákot,
aki társaival együtt röpcédulákat oszt teherau-
tóról. A tűzparancsot a kapitányság akkori pa-
rancsnoka, Hanzlik alezredes adja ki. A forra-
dalom első újpesti halottját a városháza me|-
letti térre viszik. A tömeg ledr;nti a szovjet ka-
tonaszobtát,ennekta|apzatánravata|ozzákÍe\
a diákot.

Az egybegyűItek forradalmi bizottsá-
got vá|asztanak, mel1mek elnoke dr. Rajki
Márton ügyvéd lesz. További tagok Kósa Pál,
Gerényi Gyula, Kiss Imre, Koszterna Gyula.
A késó,bbiekben Csehi Károly, Gémes JózseÍ,
Kollár Lajos, Kollár Jőzsef, Kollár Mihály,
Krassó Miklós, Lészai Béla, Lichtenstein Sán-
dor, Péterfi Miklós, Rácz Endre, SohonyaiJá-
nos, Szabó Lajos, Szikora Rudolf, Tóth Gá-
bor' Valkó Lász|ő kerülnek a bizottságba.

Az EgyesültIzzőban megalakul az or-
szág e|ső munkástanácsa. Yezetője Gerényi
Gyula munkás.

október 25., csütörtök
A gyárakban sorra alakulnak a munkástaná-
csok. A Duna Cipőgyárban Szíícs Imrét el-
nöknek, i!. Radvánszky Jánost titkárnak vá-
|asztják.

Véres összecsapás a rendőrség előtt. A
forradalmi bizottsá g által lefo glalt nyomda gé-
peken megkezdődik a röpcédulák nyomtatása.

október 26., pénr:ek
A forradalmi bizottság irányttja Ujp".t életét.
Megszervezik a közel|átást. Nemzetőrség a|a-
kul, a szovjet beavatkozás ig bíztosítják a kóz-
rendet.

HtnmexN LÁszró

Ig56 Ulp.rten

Uin*Sr";

október 27.. szornbat
Egy ÁVH-s ktilonítrnény megszá||ja a rendőr-
séget' A po|gárőrség fegyveresei a környező
házak tetej&ő| belónek a rendőrkapitányság
ablakain. A belügyi alakulat, a vezetők és dr,
Rajki Márton tfugya|ását követően, másnap
visszavonul . A, pártbizottság dolgozői e|hagy-
ják az újpesti MDP-székházat. A felkeló,k
feg1weres őrséget á||ítanak az épilet védelmé.
re. A nemzetőrség feg1wereseit Fiácz Endre,
e gykori katonatiszt ir ányítja.

A kijárási tilalom ellenére a tanácsháza
előtti téren népgyíílés vá|asztja me1 azt a ktil-
döttséget, melyet a nép kívánságaival a kor-
mányhoz kiildenek.

október 28.,vasárl.ap
Dr. Rajki Márton lemond a forradalmi bizott-
ság elnöki isztségérő|. ̂, í,j elnök Kósa Pál
lesz.

október 29.,hétÍő
Az újpesti gyárak do|gozői sem veszik fel a
munkát, nem járnak a villamosok. A kijárási ti-
lalom miatt délelőtt kilenc &átő| délután
né gvig az ltcák kihaltak'

október 30., kedd
AVáci űton e|fogsák és letartóztagákHorváth
Jánost, az N|amiEgyházngy Hivatal vezető-
jét. A lefoglalt iratokból kiderül, hogy a ma-
gyar katolikus egyház vezetőjét, Mindszenty
József hercegprímást e| akarják hurcolni házi
őrizetébőL.

A forradalmi bizottság fegyveres cso-
portotktildMindszenty}ízseÍIaszabadítására
a Nógrád megyei Felsőpeténybe, Az osztag
vezetői Gábor LászIő és Lichtenstein Sándor.
A folyamőrlaktanyából csatlakozó katonákat
ország század,os, a nemzetőröket Vanyek An-
talvezets.

Thnulmdny, dokumentum



október 3I., szerda
Az újpesti egységek részt vesznek a katolikus
egyházÍő Budapestre kísérésében és a prímási
palota őtzésében. Az újpesti forradalmi bi-
zottság naponta nyolc nemzetőtt ad a bíboros
mellé testőrségként. Mindszenty levélben kö-
szöni meg az újpestiek őnÍe|áIdozását. Ezt dt.
Pataky Gézaváct kanonok olvassa fel a T}om-
bita téren.

További újpesti katonai alakulatok
vesznek részt a budapesti Kozma utcai börtön
politikai foglyainak loszabadításában. Pa-
rancsnokuk Péterfi Miklós.

November 1., csütörtök
Mindenszentek napján az újpesti harcok
á|dozatainak közös temetést rendeznek a Me-
gyeri temetó,ben. A történelmi egyházak és a
forradalmi bizottság egyaránt képviseltetik
magukat. Kósa Pál elnök a harcok á|dozatait
hősöknek nevezi.

November 2., péntek
Az űjjáa|al<uló Nagy Imre-kormány állammi-
nisztere az ű1pesti Kelemen Gy'ula' a szociá|-
demokrata párt egyik vezetője lesz,

November 3., szombat
Az újpesti fegyveres alakulatok Iétszáma e|éri
a 800 főt. A' felkelólk között mestalálhatók a
folyamőrlaktanya matrőzai is. Á kecskeméti
hadtestparancsnokságról áwett T-34-es hír-
adős zászlőa|j mozgatási készlete biztosítja az
adővevő kapcsolatot a harcoló alakulatok kö-
zött. A fegyverzetetkézifegyverek és tíz tank
jelentik.

November 4., vasárnap
Szovjet alakulatok támadják meg Budapestet.
Az újpesti forradalmi bizottság ktildöttséget
meneszt a Vörös Hadseregparancsnokságára,
hogy a tankok kerüljék el Ujpestet. A' tárgya_
lási kísérlet nem Vezet eredményre. Eszakról,
Yác ká,nyából Újpesten át törnek előre a pán-
célosok. A felkelót felveszik a harcot. A fegy-
veres erők parancsnoks ágát \}jpesten Gá6or
Lász|óveszi át, Közel kétezet f.egyveres harcol
Utpesten.

November 5.,hétfő
Harcok dúlnak az észa|<t összekötő vasúti híd-

Thnu lm óny, d, o k urn e n turn

nál, ahol hat szovjet tank foglal |őá|Iást. Az
újpesti fegyweresek Csete Iswán repülő had-
lnagy vezetésével megtámadják a páncélosokat.
Délután háromtól este tiz őráig zaj|ik a tííz-
párbaj. Több környékbeli épület megsérül'
belövést kap az Attila vtcai á|t?|ános iskola is.
Csehi Károly vezetéSével az Arpád Kórházba
szá|Iítják a sebesülteket.

November 6., kedd
Az rijpesti harcoló csapatok parancsnoka Som-
lyoi Nagy Sándor, nyugalmazott alezredes, a
Szent Lász|ó úti sorompónál működő fegyve-
res csoport vezetője lesz. A Könyves Kálmán
Gimnázium épülete a felkelólk főparancsnoki
épülete. Az alagsorban|őszer- és fegywerrak-
tárt rendeznek be. Az udvaron felállítanak há-
rom páncéltörő ágy6t.

November 7., szerda
Harcok folynak avíztoronyná| és a rákospalo-
tai sorompónál.

November 8., csütörtök
A szovjet csapatok áttörik az Arpád útnál ki-
épült védvonalat' A Könyves Kálmán Gimná-
ziumnál a felkelót, Somlyói N"gy Sándor ve-
zetéséve|, Molotov.koktélokkal és gépfegyve-
rekkel támadják a szol1et tankokat. Az újpesti
feg1weres harcok során mintegv húsz szovjet
katona esik el. A halott szoviet katonákat az
kpád ittra, a mozi előcsarnokába viszik. A
gimnázium tankágyízása eló,l Csete Iswán
fegyveresei a Kilián tanonciskolába, Somlyói
N"gy Sándor alakulatai pedig az oreg temető-
be vonulnak vissza. Rövidesen feladják a re-
ménytelen ktizdelmet.

November 9., péntek
F,Is záIligák a zoknak a fe gTweres eknek ho lttes -

tét, akiket korábban a szovjet katonák azEgek
KiráI1mé)a-templom torny.ából lőttek le. A
harcok Ujpesten véget érnek.

November 12.,llLétÍő
A forradalmi bizottság tagjait tárgya|ásta hív-
ják az újpesti tanácsházáta, Az épi|etet négy
szovjet tank veszi körül. A forradalmi bizott-
ság tagjait letartőztat1ák. A megkötözött fog-
lyokat a tanácsháza hátsó bejfuatán kivezetik,
és páncélkocsikon elhurcolják. D

},aó @kfl..ófu3 . I
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Dn. RIINER M. JÁNos

H.lp politikai szeweződés |956.ban
- az újpesti példa*

Jóllehet, Ujpest a főváros W.
kerülete, az 19 5 6. októbet 23 -á-
róI 24-re virradó történések -
több más kÍilső keriilettel együtt
- mintegy ,,vidékké" tették. A

távolság miatt a helyi hatóságok és helyben
á||omásozó fegyveres alakulatok a maguk be-
|átására voltak utalva. Ez a ktilönleges szitu-
áció sajátos helyi társadalmi és térbeli adott-
ságokkal társult. Ujpest l949-ig önálló városi
rangú település volt, még é|tekazönkormány-
zati politika hagyományai.

195ó. október 24-én tíintetés zaj|ott a
kerületben, s a következő napokban folyama-
tos tömeggyűlés folyt. ^ 24-i demonstráció a
pesti követelések felolvasásával indult, s a
rendőrkapitányság előtt az épületbó1 jövő 1ö-
vések vetettek ennek véget. A demonstráció
még aznap folytatódott, s itt tűnt fel Kósa Pál
35 éves asztalos, aki a következő napokban az
Ujpesti Forradalmi Bizottság vezető a|akja,
késó,bb elnöke lett.

Kósa a gyíílés előtt felolvasta az Egy.-
súIt Izzó ór á|d<al eló,b b me galakult munkásta -
nácsa á|ta| kiadott röplapot, és beszédet mon-
dott. Ennek tarta|mát nem ismerjük, de min-
den forrás megegyezik ?bban, hogy Kósa szé-
les körben ismert volt Ujpesten, és kiváló szó-
noki képességekkel rendelkezett. Természetes
módon került annak a hildöttségnekaz é|éte,
amely bement a rendőrkapitányságra,hogy az
addig foglpl ejtetteket kiszabadítsa' Vissza-
térése után Kósa tett javaslatot a tömegnek
forradalmi bizottság megvá|asztására; a gyűlés
ezt e|fogadván a kerületi tanácselnök-helyet-
tes t ( 1 949 előtt I<s gaz dap6r tt főpol gármes ter-
helyettest), dr. Gálhidi B é|át kazfelkiáltással a
bizottság elnökének vá|asztona. Egy újabb
ktildtittség a g1úlésbe hozta dr' Gálhidit, majd
aYárosházán megalakult a forradalmi bizott-
ság _ azokból, akik erre önként jelentkeztek.

Dr. Gálhidi javas|atára a szintén kis-
* ? 1 . - , " - * - * , ^ '  -  ,6 UJRS-qil

gazdapártl dr. Rajki Márton ügywéd lett a bi-
zottság elnöke. Számfua lehetetlen vo|t az,
amit dr. Gálhidi esedeg a tömeg szemé|yére
sző|ő biza|ma a|apján megtehetett volna, hogy
a helyi közéIet 1947 /48 elótti ,,tekintélyeibó,l"
áI|ítsa össze a bizottságot. A kezdeti szakasz-
ban az összetételt az önkéntes jelentkezés, a
késó,bb tárgyalandő funkciók e|osztását az a|-
kalmasság és a helyzetek adta véletlenek sza-
bá|yozták, Az Ujpesti Forradalmi Bizottság
|étszáma a kezdeti |5 főrő| 30-35 főre nőtt. A
számszeríí növekedés mellett másik je||emző
folyamat a fluktuáció - ennek okaalivá|asztás
formális szab á|y o zatlans á ga.

A körülbelül 3 5 ismert tag harmada ke.
rült be önkéntes jelentkezés alapján a bizott-
ságba. Körülbelül ugyanilyen aúnyt képvisel-
tek azok, akiket maga a bizottság vagy Kósa
kért fel a részvéte|re' Erdekes, hogy az i|yen
esetek sem nélktilöztéka tömeg mint ,,jogfor-
tás,, á|ta|i megerősítést. Jellegzetes példa a
Lukács-taníwány Krassó Miklós esete, aki ok-
tőber 26-án beszédet mondott Ujpesten a
munkástanácsokról, s mint ír1a: ,,miután tet-
szett nekik, amit mondtam, az U.EB. tagsának
vá|asztottak. Soha életemben nem jártam a
kerületben...',' Egy másik je||emző eset
október 29-én történt' Az e|őző napokban a
kerületet Ávtt-' és katonai egységek támad'-
ták meg, megszá|Iva a fontosabb stratégiai
pontokat. A bizottság feg1weres er.ői szembe-
szá||takvelük, de sikertelenül; ennek ellenére
a parancsnokok együnműködést ajánlottak a
forradalmi bizottságnak, mely ezt e|fogadta'
Az október 28-i fordulat után az egységek
e|távoztak, s nyomban összegyűlt a tömeg a
Yárosbáza előtt, mégpedig bizottságellenes
hangulatban: sérelmezték az e\őző napi meg-
a|áztatást, A téren szónokló s tetszést arató
testvérpárt Kósa azon nyomban Íe|hívta az
épületbe, s a bizottság tagsaivá vá|asztották
ótet, egyiktik Kósa helyettese lett.

Thnulmóny, dokumentum



Végül a tagság kevesebb mint
harmada az ítgynevezett delegá-
ciós elv a|apján, valamely szery
intézmény stb. küldötteként
vett részt a bizottságban. A bi-

zottságban résztvevő rendőr-, katona- és fo-
|yamőttlsztek a szituációtól fiiggően hol elfo-
gadták az FB utasításait, hol csak eryeztették
azokat saját parancsnokukéival. Nyilíánvalóan
tá1ékoződő jellegű volt Andrásfi Gyula tanács-
elnök rövid részvétele, s vannak források, me-
|yek az Izző mtnkástanácsa delegált tagsairő|
is tudnak.'

18 tagról (aliok az 1958_59-es újpesti
per vádlottai között voltak) részletesebb ada-
taink vannak. Tizennyolcból tizennégyen 4a
év a|atnak, kivétel nélkiil újpesti lakosok, ti-
zeÍl.ewen munkás-, hárman paÍ^szt-, ketten-
ketten kisiparos-, illewe alkalmazotti család-
bő| származtak. I956-ban tízen szakmun-
kásként' ketten segédmunkásként, hárman
kisiparosként dolgoztak, utóbbiak hosszabb-
rövidebb ideig gyári munkások voltak. Egy-
egy tiszwiselő, egyetemi hallgató (aki megél-
hetését bedolgozásból fedezte) és értelmiségi
funyalta az egynemíí képet. Feltételezhető,
hogy a bizotcság ,,kemény magja,,, meghatá-
roző egyéniségei ebbó1 a L8 Í&ő| kerültek ki.
(Flárom fő emigrá|t.) Nem érdektelen, hogy a
18-ból hárman 195ó-ban is a Magyar Dolgo-
zők Párgának a tagsai voltak, további heten
hosszabb-röúdebb ideig Magyar Kommunis-
ta Párt tagjai, illewe MDP-tagok voltak ko-
rábban; ótet ktilonféle okok miattllzárták. A
szándékosan ködösített utalások valamennyi
esetben politikai konfliktusra utalnak; min-
denesetre érdekes, hogy politikai szocia|izá-
ción igen jelentős rész a kommunista mozga-
lomban ment kereszttil. Hatan sohasem voltak
semmilyen párt tagjai, ketten kisgazdák vol-
tak. Maga Kósa Pál 1946_1948 kózön. az
MKP kertileti agitprop osztá|yának fiiggede-
nített munkatársaként dolgozott. E szőwá-
nyos adatokból eléggé eg1memíí kép bontako-
zik ki a rendkívülihe|yzet kihívását elfogadó
személyekrő: frata|, de már bizonyos politikai
tapasztalatokkal rendelkező, a korábbi rend-
szerrel már kon&ontálódott munkások jelen-
tették a bizottság fő erejét; a korábbi, bármi-
lyen (koalíciós, kommunista, reformkommu-
nista) politikai elitek r észvéte|e minimális.

Thnulmán1, dokumentum

Funkciók és szewezet
A szewezettség és a legitimitás magyatázza
azt'how az Ujpesti Forradalmi Bizottságotaz
országos történések fordulatai Sem vetették ki
helyeből. október 27-28-án a kerületet elfog-
|aIő fegyveres kormányeró,k nem mozdították
el ótet; november 4-én _ egészen ktilönleges
módon _ a bizottság delegációja egyezményt
kötött a szov1et csapatokkal, mely szerint ót a
rendet a nemzetőrséggel biztosítják, Novem-
ber 8-ig a szovjetek ezéttnem is hatoltak be a
kerületbe. November 8-án - súlvos harcok
után _ gp".t elesett, abtzottságazonban nem
oszlott fel, sőt az űjjászeweződő tanácsi appa-
rátus november l2-énegyüttes ülésen tárgya|-
ta meg velük az élet újraindításánakfeltételeit.
A bizottság jelen |évő ta$ai ezen az ülésen is
mint a kerület népének törvényes képviselői
léptek fel, elutasíwa az űj hataÍom letétemé-
nyesei által nekik szánt mellékes szerepet.
Végső fokon kudarcot vailottak (még aznap
|etartőztatták őket az or oszok), mindenesetre
figyelemre méltó, hogy a Kádár-rendszer he-
lyi korifeusai saját, a forradalommal szemben
létrejött hatalmukat ily módon l<tvántáklegiti-
málni.

A közhatalmi funkciók legfontosabb
részét a po|gfuőrség azonna|i Íe|á||ítása, {e|-
szerelése jelentette. Felszerelést kezdetben a
rendőrség, embert az önkéntes jelentkezót

A forrad,alom napjaiban az utcára kitett és nent. ítzött lóúÍk.
ban gí{tiittek a kőrhózak színuÍra
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adtalqokóber 28-a után Kósa sikerrel bizto-
sította a helyi katonai alakulatok lojalitását, sőt
elérte, hogy felszerelésük egy részét átadják a
polgárőrségnek. A november 4*ig több mint
800 főre dlzzadí alakulat egyetlen kivétellel
támadó hadműveletet nem hajtott végre:
október 27 -én a támadó ,,partizán,, alakulattal
szemben megpróbálta visszafoglalni a kerületi
kapitányságot' November 4-e és 8-a között
egyes kisetrb eg1ségek összetűzéseket kezde-
ményeztek a szovjet erótkel' alapjában azon.
ban védelemre rendezkedtek be, és rendfenn-
tartó feladatot láttak el.

Védelmi jellegrínek !átom az
úgynevezett politikai osztá|y
Íe|áI|ítását, amely |etart6ztatá-
sokat foganatosított, és az alkal-
milag felállított fogdában őtizte

a |etartőztatottakat. Valószínűleg ez a tevé-
kenység dontő szerepet játszott. számos bizott-
sági tag kivégzésében. Tény, hog5, az Ujpesti
Forradalmi Bizottság nevében csaknem 30
személyt taÍtőztaftak le. Ezek közül húsznál
többen AWI-s tisztek voltak; de őrizetbe vet-
tek üZemi igazgatőkat és pártfunkcionáriuso-
kat is. A.lizottság tudta vagy - okkal * felté.
te|ezte:,hogy ezek az emberek az á|ta|ukképvi-
selt.forradalmi rend ellenségei; őizetbe véte-
liiket magátó| értetődő preventív rendszabály-
nak tartották. Atrocitásra, lincselésre ugyan-
akkor l.}jp"'t"'' nem került sor) az ilyenfajta
hangulat ellen a bizottság fellépett, sőt vé-
delmet biztosított néhány prominens személy.
nek. Mivel a fogda parancsnolcát és a politikai
osztá|y vezetőjét még 4-e előtt leváltották,
bizonyosan volt némi a|apja annak az érdeke|-
tek tagadásáva| gzemben csupán a fogságban
levő .sirH-sok stb. vallomására a|apoiott-v ád-
nak, hogy a"bánásmód néha durva volt, és a ki-
ha1tgatások során helyenként erőszakos eszkö-
zöket is a|ka|maztak, Tény, hogy sértilés vagy
haláleSet itt nem következett be, és a foglyok
valarr1ennyien kiszabadultak 4-e után.. 

Konszolidációs feladatot látott e| az é|e|-
mezési csopoft' amely eleinte a polgárőrség,
majd a keriilet élelmezésével foglalkozott' no-
vember 8-ig biztosíwa azt; mindeme feladatol+
hoz a sziitséges szállítási eszkozöket a gépkocsi-
osztá|y biztosította. Nem érdekelen megje-
gyezní,hogy az erre használt gépkocsik igény-
bevételég"november 8-a után a harcok soránkÁ-

rosodását, eltűnését a per során a bizottsági ta-
gok,,számlájára írták, mint társadalmi nrlajdon
elleni lopást, rablást és rongálást.

A politikai érdekérvényesítésre és
egyeztetésre két szervezeti egyseg létestilt. A
propagandacsoport - miután okóber 26-án a
polgárőrség elfoglalta az Ujpesti Nyomdát. a
bizotság követeléseit, hatátozatait, felfuvásait
közlő röplapokat állított elő. (Az elit értelmisé-
gi részvétel Ittányara ual, hogy nem kíséreltek
meg lapot, újságot kiadni.) Lényegesebb volt
erlrÉl az úg1rrevezett üzemszervezési csoport
tevékenpége, amely felettes, politikai koordi-
nációs és politikai szervezési-tanácsadó szere-
peket elegyíwe a kerületi üzemek munkástaná-
csaival tartott kapcsolatot. A csoport késó,bb fe-
lettes szervként. centralizációs tendenciákkal
lépett fel. November 4-e után üszont a bizott-
ság visszatért eredeti elgondolásaihoz, és igye-
kezett segíteni most már nagy-budapesti vi-
szonylatban a munkástanácsok kapcsolatfelve-
telét, integrációját. Vé81il is ez a kezdeménye-
zés vezetett a Nagybudapesti Központi Mun-
kástanács megalakulásához.

Politikai kapcsolatok, politikai irányvonal
A bizottság láwányos akciói (a Mindszenty ki.
szabadítására indított fegyveres alakulat, a
GyííjtőÍogház elfoglalása, vidékre, illewe
Nyugatra ment ktildöttségeik) sokkalinkább a
forradalom mint ünnep megélésébó1 fakadtak,
semmint politikai meggyőződésbó1. Az iin-
nepben ahéú<óznapi ember * s a forradalmi
bizottság tag)ai a szó szoros értelmében azok
voltak _ egy pillanatra a történelem Íormá|ő-
jává vá|tk. Történelmi és otszágos perspektí-
vában szemléli fe|adatát még akkor is, ha
,,csak'' egy kerületi bizattság taga.

Az Ujpesti Forradalmi Bizottság okó-
ber 26-án 9 pontos követelést állítotr össze,
amel}mek első pontja volt egy új, ideiglenes
neÍnzeti kormány, a felkelők bevonásával.
E,gyebekben a 9 pont részben aktuális (statári-
um megszüntetése, vétengzésért feleiősök
törvény e|é á||ítása), részben az a|á<ofi idők-
ben általános, az eryetemi pontokból levezet-
hető kőveteléseket tartalmazott, kivéve a Var-
sói Szerződésből való kilépést, amely ekkor
még nerrr mondható általánosnak.

A röplap beÍejező része kijelenti, hogy
az á|ta|ános sztráikot és a ttintetést a győzele-
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mig folytatják. Ezt az áI|ásfog|a|ását a bizott-
ság egészennovember 3-án délutánig fenntar-
totta. Már ebben az e|ső állásfoglalásban bur-
koltan benne foglaltatott: abizottság a terüle-
ten fekvó üzemek nevében dönt a sztrá)kfo|y_
tatásfuó|' Az izemszervezési csoport kezdet-
ben segített felállítani a munkástanácsokat, de
okóber 28-át, a tőzszunetet követően nyom-
ban konfliktusba keveredett velük.

Az első ideiglenes munkástaná-
csok megalakításában számos
helyen részt vett a még |étező
hatalmi struktúra: az územi párt-
szeÍ\rezet és üzemi vezetés. ok-

tóber 29-én az Egyesült Izző ml:nkástanácsa
összehír,ta kilenc újpesti nagyüzem képviselőit,
és együttes hatátozatot próbáltak elfogadtatni
a munka felvételére; már itt szó esett arról,
hogy a forradalmi bizottság képüselői klszá||-
tak a gyárba azért,hogy ezt megakadá|yozzák.
AzIzzó képviselőinek minden igyekezete elle-
nére a 29-i értekez|et nem adott ki felhívást a
munka felvételére addig, amíg a szovjeteket ki
nem vonják a Íővárosból. A bizottság izem-
szervezési osztá|ya azonban ennyivelnem érte
be _ őil< intézményesen próbálták garantálni
radikális elképzeléseik képvisele tét. Ezért írták
elő a munkástanácsok űjjává|asztását és össze-
kötóil< delegálását, s szögeztékle, hogy a mrrn-
kát csak a forradalmi bizottság hatírozata a|ap-
ián lehet felvenni. október 30-án avárosházán
közös értekezleten ismertették ezt a munlcásta-
nácsok képviselőivel; s a november 2-i, máso-
dik kozos újpesti munkástanács-értekezleten
ismertették az á|taIuk kidolgozott irányelveket
a vá|asztásokra vonatko zőan. Ezekszerint nem
váIaszrhatő a tanácsba és nem is választhat
olyan személy, aki a Rákosi-rendszerben funk-
ciót töltött be (ezeket üzemi szinten definiál-
ták) ; a v á|asztás ok ere dményét a forra dalmi bi -
zonsághagy1a jővá.

November l-ién a kormánv hosszas
tárgya|ás után mege Wezett számos üzem
munkástanácsának képviselőjével, hogy a kon-
szolidációt támogatandó' felveszik a munkát.
E hírekre vá|aszu| november 3-án a bizottság
közöltette a rádi6ban,hog5r az újpesti üzemek
tovább szttájko|nak, az aznap harmadszor
összeülő forradalmi bizottság_űjpesti mun-
kástanácsok kozös értekezlete pedig hét pont-
ban foglalta össze a munkakezdés feltételeit.

Thnulmóny, dokamentum

Ezekél'én szerepelt a kormány fe|váItása egy a
szabadságharcosok, Maléter és Kovács Béla
részvéte|ével alakítandó ideiglenes forradalmi
tanáccsal; N"gy Imrére vonatkozólag a 7,
pontkövetelte, hogy asztázza szerepét azoto-
szok behívásában és abban, hogy esetleg ,,át
kivánta játszani Mindszenty bíborost az oÍo.
szokkezéte'' (sic!). Népes kiildöttség indult a
feltételekkel Kollár Lajos, Kósa helyettese ve-
zetésével Csepelre, ahol többórás vitát folytat-
tak a munka felvételérő'; a tanácskozás este a
Parlamentben folytatódott, ahol Kósa is meg-
jelent _ itt végtil megegyezés született a mun-
ka beindításáról.

A valóban spontán helyi szerve ződések
áIta|ában bizalmatlanok voltak N"gy,Imre
kormátyával szemben, de ezen a téren Ujpest
csaknem végsó következetességével és radika-
lizmus ával kivételnek tűnik.

Az eg'1k kezdeményezés az úg1meve-
zettországos Nemzeti Bizottságé volt, amely
a kormány támogatását tekintette feladatának.
Egy másik Dudás Józsekő|, a forradalom
egyik katonai vezetőjétó,l eredt (a|at 1957 ja-
nuárjában gyorsított elj árással kivégeztek), de
nagy hírverése ellenére éppoly sikertelen ma-
radt, mint az előbbi' Legalábbis így tartja a
köztudat. De valószínű, hogy mint oly sok
más esetben, a va|óság fe|tárása itt is árnyal
majd az egyértelmű megá||apításokon. Az
oNB például bekapcsolódott a november 3-i
C s epel-Uj p e s t me gb es zélés b e, é,s v a|őszíníil'e g
kőzbeniárásukra került sor ̂ z esti találkozásra
a parlamentben Tildyvel, s ennek nyomán a
megegyezésre. Másfelóll _ Péterfi Miklós, a bi-
zonság tagának visszaemlékezése 'szerint -

Dudás és Kósa november elsőnapjaibaná||an-

A fonadalam napjaiban az újpexiek a Vóroshóza kdrnyékén
gtilekeztek, uól.ua az rijabb hírekre
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dó kapcsolatban álltak, egy ösvekötő tévén.
Valóban abizottság november 3-i memoran-
duma mutat némi hasonlóságot Dudás köve-
teléseivel; de igaz az is' hogy éppen november
első napjaiban Dudás _ szavakban - mérsék-
lően lépett fel.

Az eddigiek a|apján talán nem véletlen,
hogy a megalakuló koalíciós pártok bizaImat-
lanul, majdnem ellenségesen tekintettek a for-
radalmi bizottság tevékenységére, Hozzá kell
tenni, hog5, ez kölcsönös volt a helyi szerve-
zódéseket nag1.rnértékben irritálta a novem-
ber első napjaiban láwányosan szaporodó pár-
tok tevékenysége: szérhilzástól tartottak, s at-
tól, hogy a ftgq politikusok háttérbe szort1ák
a forradalom autentikus szervezeteit, ezt az íj
gárdát,9me|y a történések rnotorja volt.

. Erdekes, hogy ez a fajta szembenállás
Ujpesten igen korán jelentkezett. Bár, mint
arrőI sző esett, dr. Gálhidi visszalépését köve-
tően dr. Rajki Márton került abizottság é|&e,
Kósa gyakorlatilag a tagság támogatasával ele-
ve vezetőként viselkedett. A koalíciós elit két
alkalommal is fellépett a bizottság ellen: októ-
ber 28-án dr. Rajki lemondott tagságárőI,majd
másnap megpróbálta eltávolítani az egész tes-
tiiletet. Ehhez azanbart a jogfonáshoz, a tö-
meggyűléshez kellett fordulnia : beszédet mon-
dott a városháza erkéIyérő|, amelyben kijelen-
tette, hogy a bizottságban (és a keriilet mun-
kástanácsaiban),,kommrrnista és ávós üg1rrö-
kök'' vannak. A törneg követelésére a tagok
egyenként ismertették é|eaajzllkat - de tudo-
másom szerint egyetlen |<tzátásra sem került
sor. A közvedenkontroll-demokácta tehát is-
mét megerősítette, legitimálta a vezetést. No-
vember 2-án az immár megaIakult pártok tar-
tottak értekezletet avárosházán dr. Raiki és dr.
Gálhidi Észvéte|elrel. Szándékuk az volt, hogy
az e|távo|itandó bizottság helyebe egy pártaIa-
pon szervezett, delegációs elv a|apján létreho-
zott testiiletet hoznak létre, kiegészíB,e amlsn-
kástanácsok képviselőive|. Az értekezleten
megjelenő Kósa kijelentette' hogy tudomásul
veszi ugyan a koalíciós pártok újraindulását (de
ennél nem többet), engedélyhez, a bizottság
engedélyehez köti viszont a többiét - így dr,
Rajki Keres ztény P árgáét és az MSZMP-éI is!
(Az engedély megadását bizonyos számú' tá-
mogató alákás felmutatásához kötötte.) Lé-
nyeges azonbannem ez, hanem azvolt,hogy

ezze| a bejelentéssel a forradalmi legitimitás
alapjára helyezkedve utasította vissza ^ tijÍté-
neti-politikai érvelést. Másfeló1 vilá gossá tette,
hogy a felkelésben felszínre kertilt űj erő veze-
tő szerepétnem tekinti ideiglenesnek.

A történet vége
1959 nyarán több mint két és fél éves fogság,
eg5r év őta tanó tfugya|ás után hirdettek ítéle-
tet aZ újpesti bizottság perében. Ha|á|ra ítéI-
ték és ktvégeztékKósaPá|t, dr. Rajki Mártont,
Gábor Lász|őt, Gémes Jízsefet, Csehi Ká-
rolyt, Koszterna Gyulát és S. N"gy Sándort, a
november 8-i ellenállás katonai v ezetőjét. To -

vábbi 26 vádlom kapott súlyos börtönbiinte-
tést, s néhány kisebb kapcsolódó perben is el-
ítéltek embereket az Ujpesten történtekért.r
Ez aper zárta|e azTJjpest:Forradalmi Bizott-
ság történetét _ vagy inkább főszereplőiét a
perek már nem a forradalom, hanem aKádfu-
korszak represszió;.ának, a megtorlásnak a tör-
ténetéhez tattoznak. Ebben az ősszefúggésben
lehet csak elgondolkodni azon: annyi hasonló
szeweződés közül miért éppen az újpestit to-
rolták rneg ezen a döbbenetesen kegyeden
módon? Sok egyéb ok mellett ta|án azétt,
meÍt az 1'956-ban,,megsértett világrend'' itt
többszörös sérelmet szenvedett: ami történt,
az a radiká}is irányvonal felülkerekedése, ami
megvalósult, eW,,legendás munkáskeriilet-
ben,, zajIott.le. Az erősza|d<a| megsértett világ-
rendet pedig - a restaurátorok |ogqkája szerint
- csak erőszakaI lehet helyreá|Iítani. a

* A tanulmán1' l988-ban jelent meg.
'Krassó Miklós: Hrrngary 195ó: An Interview In:

Eye-Wittness in Hungary. Ed. by Lomax, Bill' Nottin-
gham, Spokesman, 1980. 158._ 'AKossuth Rádió 195ó. október 2B-ihíradásáta
)(I. és V keriileti nemzeti bizottság megalatatásárő|'
Ugyancsak 28-án késő este közölte a rádiő t Hazafras
Népfront felhívását a népfrontbizomságokhoz: uá|asszák
meg a megyei, városi, járási,község; (!) nemzeti bizottsá.
gokat. Az íjpestihez hasonló módon létrejött bizottságok
[.i"tl .'epg1nitésen közvetlen szavazással váIasztottÁk íjra
a Csepeli NemzeiBtzottságot1956. október 30-án. Ld.
Csepeli Ujság, t956, november 1.- 'A rV ker. Tanács VB l95ó. november 22-1nIé-
sén dr. Gálhidi tanácselnök-helyettes kérte Andrásfi
Gyulát, járjotközbe a szov1et parancsnokságon Kósa és
táisai kiszabadításáért. Szólt ugyanerró1 a l.{agybuda-
pesti Központi Munkástanács 1956, november 2ó.i
ülésén az lzzó kiildötte is.

Úi'nruri10 Thnubnány,, da kurn entum
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Ujpest község térkép" 1875.bő|

1851. januát 3-án elkészült Uj-
pest határleírási jegsrzótönywe.
Ezt a hivatalos leírást évtizedeki g
nem követte újabb. Bellágh Imre
kozponti szolgabíró - aki késó,bb

a kőzség egyik elsó díszpo|gfua lett _ 1870-
ben a következőil<et írja: ,,IJjpest községnek
rendes térképe azért nincs, miután annak te.
riilete a kiosztandő házhelyek által évenként
vá|tozik és növekszik''.

Ú gy Iátszik, néhány év múlva mé gis lett
,,rendes térkép'', mert a közelmúltban látókö-
riinkbe került egy -I,5 m x 2,0 m nagyságú,
hitelesített eredeti térkép, mely a következő
címet viseli: Ujpest község egész területének
térképe, L875.Tizedes mértéke: L40 bécsi ö1
(-1:7500). ,Feltrínően annak ellenére, hogy
18ó8-ban Ujpest nagyközség letc, a hitelesített
térkép a ,,kőzség', elnevezést haszná|ja.*

A térkép szerint Ujpest határai a kö-
vetkezők: a pesti határcsárdától kiindulva
nyugaton a Duna folyó kb. a mai Kemény
Zsigmond atcáig, majd a hatát ráfotdul a
,! ácz|,' or szágűt a, és viss zatér délr ir ány áb an
nagy1ábó| a Sándor (ma: Liszt Ferenc) utca
tengelyének és a Váci útrrak az elméleti ke-
rcszteződéséig. Itt a hatát délkeletrek fordul
az Ltala utcáig (már akkor is így nevezték),
majd az Attila utcán haladva északkeleti
irányban a Mező (ma: Erkel Gyula) utcát
elérve ismét délkeleti irányban halad tovább.
A Mező utca a Lóvasút (ma: Görgey Artúr)
utcába torkollik, s egyben ta|á|koz|k a Grófi
úttal (ma: Kiss Ernő utca). A Lóvasút utca
kifut a váci vasúwonalig, itt a határ délnek
fordul a vasút mentén, eljut a Palotai útig
(ma: Árpád út), itt egy szakaszon délnyugati
irányban ha|ad az út mentén, majd dél felé (a
késó,bbi Istvántelek hataúban) haladva e|éri a
fővároshatárát. Itt hegyes szögben északnyu-
gati irányban a határárok mentén visszaju-
tunk kiindulási pontun|<hoz, a pesti határcsár-

Közleménvek

dához, amely t866 őta átalakjtott formában a
pesti lóvasút egyik végállomása.

A térképet néwe néhány dolog azorl-
nal feltűnik a szemlé|őnek. A Szent Iswán-
h. gy _ bár közigazgatáts!|ag már t8 64.ben Ú -
pesthez csatolták _ nem szerepel a térképen,
csakmint ,,megyeri szöllök'' van feltiintetve. A
Mező utcától és a Lóvasút utcától észal<ra Ié-
vó területet ,,palotai uradaimi földek'' néwel
ielölik. A késó,bbi iswántelki határt a ',Grőf
Kár o|ytlswán ú i N"g'y- . á|taI az országos
Gazdasági Egyesület haszná|aara átengedett
telkek'' felirat jelzi. Ujpest déli határa pedig
,,Buda Pest Főváros Duna balparti hatát-
szé|e,,,

A Templom (ma: Szent Iswán) téren
még csak a bazarsor ál1. All viszont a római
katolikus főp|ébárua épiiletének első, a bejfuat-
tó| észalaa|évő,L a|a|dl része. Ha a Templom
tér és aKemény Gusztávutca,valamint atét és

A több mint 130 nes térkép riigzíti a település hatírait
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aMády Lajos utca ta|á|kozási pontját képzelet-
ben összekötjük, és elindulunk a képzeletbeli
úton -vagyis a mai KeménY G., Mády, Bercsé-
nyi, Kiss Ernő, Leiningen utca vonalán, mely a
térhez és a Palotai űrhoz képest ,,ferdén'' szeli
át a települéSt -' eg.yenesen az alagi lóverseny-
pá|yához jutnánk. S ez a fóti l(írolyi-kasté|yhoz
|<tvezető út 1875-ben nagyon is valóságos volt,
s a Grófi út nevet viselte.

A Városház(!) (ma: Tanoda) tér még
iires, nyugaton a Part (ma: Mártírok útja), ke-
leten a Diófa (ma: Kassai), északon a Tavasz,
délen a Nyár utca hatfuolja. Eszaki oldalán,
nem egészen középen indul észak fe|é az Iswán
utca (ma: Iswán ú0. A tét Part utcai oldalát
már parcellázták, ami késó,bb komoly gondot
jelent a g1mnázium..telkének kialakításakor -

amint azt Hendel odön főgtrmnázhtmi tanát
1 9 1 5-ben megjelent do|gozatáből tudjuk.

A Diófa utcán tul, keletre a Lebsttick
Mária utca a Ző|d, az Erzsébet utca a Kék ne-
vet viseli.

Mlíködik még a régi temető (a mai Vá-
roskapu metrómegálló helyen), kőzépen a ká-
polnával, de már kijelölték (láthatóan vona|zó-

A Vóroshóz tér mór jól lótbatő a térképen
_f_ t, , , . . ,  *o, *, .  .

Dunába. A

va|) az itj temető helyet (ez az az űj, me|y már
nem létezilg s mel}'rrek emlékét a Pozsonyi utcai
lakótelep beceneve, a Szellem-telep elnevezés
őrzi). Ez az,l1 temető fog majd kelet felé ter-
jeszkedni, s kólkerítése végigkíséri a leendő Po.
zsonyt utat. Az a kerítés, melyet Babits Mihály
is megörökít majdKártyavá,r című regényében:

,1A. hosszú-hosszú temetőkerités, A keresztek ki-
}andikáltak a keítés folött.. .,,. Egye|őre azon-
ban a kijelölt temető mellett csak sertésállások
és kavicsgödrök vannak.

Hatalmas területet foglal el
Ujp"'t délkeleti részén ^ cyati-
tó, melynek emlékét napjainkra
már csak a Tó utca neve őrzi. A
tő vtzét a Gyáli-patak vezette a

patak medrét késó,bb lefedték, s
csatornaként haszná|ták, miként azt vgró
Gy'ula monogtáfrájából tudhatjuk ,,a Gyá|t-
tói csatorna: Széchenyi t&tőI Pozsonyi útig
1200 m, Pozsonyi út és Palóc utca között 95
m, Palóc wtcátóI aYáci útig 815 m, összesen
2II0 m,,. A térképró1 kiderül, hogy a mai Po-
zionyi út egy szakaszának, a PaI6c utcának
(ma az Aradi utcai óvoda észal<t kerítése mel-
letti nér,telen lakótelepi gyalogut) és a mai
Csányi Lász|ő utcának a nyomvona|átaGyáIi-
patak medrehatározta meg. Láthatjuk azt is,
hogy a Perc (ma: Temesvári) utca) a Palotai út,
aLőwy (ma: fuadi) utca és a Gyáli-patakmed-
rének egy része (ma: Csányi LászLő utca) által
határolt terület egyetlen hatalmas tömb,
mel1nek déli (a maiLórántffy Zstzsannaltca
- Csányi Lász|ó utcaközé eső terület) tészét a
Stern-féle szeszgyát foglalja el.

A kikötői öbölben l873-ban már meg-
épült a faszerkezeíi zsilip, ezt azonban a tét-
kép még nem jelöli, csak a gátat jeIzi, A váci
országít és a Duna között két utcát jelöl név.
vel: a Gyertya (rna: Nyitra) és a Wolfner (ma:
Tímár) utcát.

A térképet vizsgá|va a kutatás jellegé-
bőI adódóan még számos érdekesség lenne
megállapítható. Ha a térkép mindenki által
hozzáférhető helyre kerül, annak forrásértéke
meghatározó lesz| E

* A térkép megtekintését Molnár Sándor tette

I2 UÍn*$*"l
lehetővé.
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KzuzsÁx SÁNoon

Adalékok Ujpest
s zem élyhaj ő -kőzleke dé s ének történetéhez

(a t9. század végéis)

Ujpest és a Duna elválaszthatat-
lanok egymástól. A település
megalakulását, majd gyarapodá-
sát a folyam közelségének is ko-
szönhetre: megoldott volt a vál-

lalkozások áruszáI|ítása, valamint a wz ipari cé-
lú felhaszná|ása, Azonban a térség fó|drajzi
helyzete még egy előnnyel játt, a folyó a Me-
gyeri csárda környekénél volt a legszélesebb,
sodrása csekélyebb, könnyebb águtá'stbiztosít-
va a Drrnán keresztül utazóknak.

Ezthaszná|ták ki a rómaiakis, városuk,
Aquincum és a csárda helyen álló őrtorn}rrk
közti kapcsolatot a folyam e szakaszán tartot-
ták fenn. A rév késó,bb kereskedelmi célokat
szolgá|t, illetve _ Anon)rmus szerint _ itr kel-
tek át honfoglaló vezéreink a Dunántúl
területére. Erre utal a Magyat rév elnevezés,
mely napjainkra Megyer néwe váItozott.

Az árkelő késó,bb veszített. ielentőségé-
bó1; Ujpest 1840-es a|apítÁsának idején, e!é-
szen a'ó0-as évekig nem volt rendszeres össze-
köttetés a község és.a Duna jobb partja között.
A fiatal teleptilés vezetősége,mivel egyéb bevé-
telre nem tett szert' 1863-ban egy állandó rév
létesítésére kért engedélyt. A Pest, Pilis és Solt
vármegyéhez benffitott kérelmet a térség föl-
desura, Kírolyi Iswán gróf is támogatta. A
Helytartótanács 18óó. március 7-éntíz éwe jo-
got adott Ujpesorek rév fenntarrására; eztké.
sóab többször me ghoss zabbították.

Tehát az 18ó0-as évek második felétől
rendszeress é váIt az átke|ő forqalom' A rév
gp.'t akkori területéhez képesimesszebb fe-
ktidt, a Duna bal partján lévő kikötólrelye a
Megyeri csárda mellett helyezkedett el. A fo-
lyó ekkor még szélesebb volt, mint napjaink-
ban, partja a csárda mögötti töltés Duna feló1i
oldalánál lehetett. Túlparti kikotője Kissing
pusztáná|, a bivalyistálló, a késó'bbi Bivalyos
csárda közelében, a mai Piroska utca vonalá-
ban állt; késólrb e ponttól észak fe|é L64 mé-

Közlernények

terre szintén volt kikötési lehetóség. A rév
közvetlen kapcsolatot biztosított a mai Váci és
Szentendrei utak között áaltaző|mak.

Ujp".t e\ő|jár ősága a forgalom e||átását
meghatározott időre haszonbérbe adta, így
például 1881. október l-jétő| három éwe731
forintért Ligeti Káro|y üzemeltette az átke|őt,
majd késó,bb, 1889-tó1 _igaz, már csak 150 fo-
rintnyi összegért _ Csontos Imre haszníIatába
került. Forgalmi adatokról, az átkelés rend-
szerétő|, menetrendró1 nincs tudomásunk, a
közlekedést vaLőszínííleg ev ezős csónakokkal
bonyolították le.

Dunai hajózásunknak azonban volt egy
másik űtsránya is, nevezetesen Pest-Buda. A
majdani főváros partjai között I844-tő, járt
rendszeresen gőzhajó, a frissen alakult Ujpest
község ekkor még nem rendelkezett ezirányú'
vízi kapcso|atta|. Bár az,50-es évek híradásai
beszámoltak 

"gy 
Császát fiirdő-újpesd járat

tewezetérő|, va|őszíníileg ez nem jött létre,
inkább csak kirándulási céllal úszott ery-egy
hajó községrrnkig.

1 8ó0-ban a Luczenbacher testvérek ha-
jőzásivá|Ia|kozásábanmegindultarendszeres
közlekedés Pest és Esztergom közott, mely a
korabeli sajtóhír szerint Ujpestet is érintette.
Am a távols á$ járatfeltehetó1eg nem elégíthet-
te |l az itteni lakosok utazási igényeit, ezért
több helyi birtokos azon kéréssel fordult a pest-
budai helyi hajózást ellátó osztrák Dwtagőz-
hajőzási Társasághoz (DGT), hogy városi vo-
nalát hosszabbísa meg Ujpestig.

Az 18ó0-as évek első felében már me-
netrend szerinti hajóforgalo m zajIottPest-Bu-
da és Ujpest között, ,,a, gőzhajő társulat által
a, gőzösen legalább egyszer, naponkint ké-
nyelmesen Pestró1 Uj-pestre, 's illetó1eg K.
meg'yerre' onnét vissza'' lehetett utazn| 1866.
augusztus l-jén megindult a pesti l(álvin tér
és lJjpest között a |óvasűt, ezze| párhuzamo-
safi aZ újpest_megyeri hajőjárat megszűnt.
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Csak késó,bb, a 'óO-as évek vége korül indult
i1ra, váIt rendszeressé, majd sííriíbbé a pest_úi-
pesti hajóközlekedés.

A DGT 18ó4-ben három nagyobb ha-
jőt v ásfu o|t a helyi for galom e|Iátásár a, ré gebbi
építésr járműveinek kiváltására: a Zrtnyl' MLk-
lós, a Szent Iswán és a Mágrás király oldal-
kerekes gőzhajók eredetileg a Luczenbacher
testvérek számára épültek. A nagyobb forgalmi
igényeknek megfelelően a DGT óbudai hajó-
gyárában 18ó9-ben készült el a Fecske és a
Hattyú, melyeket kimondottan á*e|ő for-
galomra terveztek: a hajók mindkét végükön
rendelkeztek kormányl apátta|, így a kikötések
alkalmával nem kellett me g{orduln iuk, ezá|taI
csökkenteni lehetett a menetidőt. Késó,bb,
1883-ban az utóbb említett típus harmadik
tagjaként állt forgalomba a Sólyom.

, Lhajő!'ási idény a Vámpalota @ővám
tér)-obuda-Ujpest jfu aton á|ta|ában minden
év márciusától novemberig tartott - fiiggően
az időjárási viszonyoktól; a hajók óránként
közlekedtek. Erdekességképpen nézzük meg
az 1893, évi teljes évadot! Március 30-án indult
a forgalom, május 7 -tő' a Vámpalotától reggel
5-tó1l este 8 óráig, Ujpestró1reggel fél ó és este
fél9 közötri idó,ben.Jrrnius 4.étó,1 már egy őrá-
val hosszabbodott azizemídő, a Vámpalotától
este 9-kor, Ujpestró1 fél 10-kor űszott |a az
utolsó )ármű. Szeptember 24-étő| regge| 6
őrát6| este 7 -ig tartott a hajóÍor ga|om' novem-
ber 5-én pedig az újpesti 1árat megszíint.

1897-ben a. vona|at déIi kányban, a
Boráros térig hosszabbították meg. A járat|a-
lenc helyen kötött ki, közbülső állomásai a kö-
vetkezők voltak Vámpalota (Fővám tét _
korábbi végállomás), Eskii (ma: Március 15.)

tér, Tab6n, Lipówáros (Akadémia), Bomba
(ma: Batthyány) tér, Császát és Lukács frjrdő,
Margqtsziget alsó, illewe Margstsziget felső állo-
más, obuda. A menetidő Ujpestig, a teljes vo-
nalon,,hegymenetben'' 1 óra 8 perc, mígfolyás-
irányban 59 perc volt. Nagy részben - feltehe-
tőIeg _ öt hajó teljesített napi szo|gálatot. A
menetrend rekonstruálása aIapján elmond-
ható, hogy három hajő járhatott Ujpestig, ket-
tő pedig a Boráros tér és obuda közötti szaka-
szon ingázott. Megoldott lehetett a fé|&án-
kénti pesti hajóforgalom, illewe az íránkénti
újpesti összeköttet és azá|ta|, hogy minde n má_
.ódik t'"jo észa|a kányban tovább haladt koz-
ségiinkig.

A korabeli menetrendből kiderül, hogy
ktilön lehetett elsó és másodosztáffi jegyet
vá|tati,valamintktilonbségettettekhétkőzna-
pi, illewe vasár- és iinnepnapi menetdíjak ko-
zöm is.

Menetár (|<rajcár)
Hétköznap Vasár-

r. o. rr. o. 
ti::"#::

9udapest_Újpest 14 11 |6 13
Obuda-Qpest 10 8 tZ 10
Ujpest-Margitsziget
(menettérti jegy) 20 40

Yalőszínű|eg a főváros felé haladó vil-

lamosvasutakmegindu1ásának(ezá|ta|aszáraz-
földi utazási körülmények jar,ulásának) köszön-
hetően csökkenheten a hajóko n atazők száma,
így 1897 őszitttőszezonjában a DGT már csak
kétóránként indította újpesti jfuatait. A követ-
kező őssze| őr ánként, míg 1 8 99 tavaszán, április
második feléig ismét kétőránként indultak ha-
jők aBoráros térró1 a páros, Ujpestró,l a párat-
lan órákban. !

A Fenke_Hattyú_Sólym tesnérhajók egike a aasúti hídtől délre elhelyezkedő újpexi hajőólloruíson
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Dokumentumok az űjpesti kikötő
történetébő|,2. tész*

1895-ben alakult meg a Magyar
Királyi Folyam- és Tengerhajó-
zási Rt. (MmB azza| a céllal,
ho gy me ghosszabbítsák a Mag5rar

trffi= Királyi Allamvasutak önálló for-
galmi tevékenységét az ország határain túlra, és
versenytársat állítsanak az osznák érdekeltségií
Duna éőzh ajőzásiTársasá gnak (DGT). Ü zlőt-
menetének (személy- és áruforgalom, idegen
nemzetiségií *lzi járrrríivek vontatása, áruk ki-
és berakodása) előmozdításfua kismértékben
hajók építésével, fó1eg azonban hajók javításá-
val foglalko zon'. A 19_20. század fordulóján lé-
tesített két jelentős hajójavítő üzemének
(Győrben, ami átkerült Komáromba, illetve
O rsován) az els ő vt|á gháborut követő elves zté s e
után _ a gyfuak a megszállt teriiletekre estek -
1919-ben az újpesti öbölnek a vasúti híd feletti
részén létesítettek egy hajójawtó iizemet.

Ennek a ,,fe|ső,, MFTR-telepnek az M
= 1:200 léptékű helyszínrajzán |árhatő egy
komplex hajőjasltő vertikum az 1910-es évek-
ben még mind a fa-, mind az acé|építésíí hajók
felűjítősáraalkalmas(ács,ha jókovács),azezeket
kiszolgáló (asztalos, kárpitos, esztergályos, ha-
jólakatos) mríhelyekkel, a hajók partra emelé-
sére alkalmas sólyatérrel, keskeny nyomtávú
iparvágánynyal. A helyszínrajz Íeltehetően az
I920-as évekbeli állapotot tiitr<rözi, mert egy

Á ha1Qaaító mííhelytekp heszínrajza az 1920-as éaekbó,l

Közleménjlek

IvÁNyr JÁxos

késó,bbi - már dátumozott _ helyszínrajzon ai
űjhajőkovácsmríhelymárlényegesenhosszabb.

Történelmi dokumentumnak is nevez-
hetjiik aztamagyaq illewe orosz nyelvű Íe|irat-
tal ellátott M = 1:1000 Iépté|<űhelyszínrajzot,
amely az MFTR telepét az 1946, április 26-án
elsőként megalakult MESZ}IART (Ma-
gyar-Szovjet Hajőzási Rt.) telepeként ttinteti
fel. (A Moszkvában 1945. janaár 20-án a|áítt
fegyverszüneti megállapodás nyomán jöttek
létre a magyat_szovjet közös vállalatok.)

Egyértelmííen újpesti illetőségií
volt a Schlick_Nicholson Gép-,
Waggon- ésEajőgyár Rt. ANi-
cholson W. Fülöp áIta| 1869-
ben angol mezőgazdasági gépek

kereskedelmi képviseletére létreho zott, majd
gépjavttő műhellyel, cséplőgépek, gőz|oko-
motívok gyártásáva| is foglalkozó cég 1885-
ben megvásárolta az újpesti öbölben a }Je-
nisch és M|ády cég birtokában |évő újpesti
partrészt, és hajójasttó műhel1t nyitott, mely
fénykorában 1000 munkást foglalkoztatott.
19l2_ben egyesiilt a Schlick.gyárra|, az újpes-
ti épületeket lebontották, a gépi berendezése-
ket a Schlick-gyár Yáci űa gyárába teiepítet-
ték' Azújpesti területet a folyamőrségvette át.

A Schlick_Nicholson gyárban épült
feltehetően 1893-ban, de mindenképpen in
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építették át 1909-ben a t54-I55 gyártási szá-
mú, eredeti nevükön Bácska és Baja nevű ha-
jókat. Mindkettő gőzizemű' eg'ycsavaros von-
tatőgőzosnek épült. A megtalált rajzok Sainos
csak a gyártási számot és a Schlick*Nicholson
cég pecsétjét tartalmazzák, dátm nélhil. A
haiő Íő iellemzői:

- hosszúsága: .20,5 m
szélessége: -4,2 m

- magassága (<émény nélktil): -3,8 m
- mertilése teljes felszere|tségge|, 7,2 t

szénnel és avtzze| feltöltott kazámna|: -0.9 m
A Bácska gőzos 1919-ben mint a Ta-

nácskormány felfegywerzett aknarakó gőzöse a
paksi aknazáron felrobbant és elsüllyedt.
19ó8-ban emelték ki. A Baja gőzős feltehető-
en a Fleischmann Kotrócégnél élt tovább Ni-
na néven.

A Schlick-Nicholson gyár egykori te-
rületén irodaháznak átépíwe ma is á|| a fo-

lyamőrség íves alapraj zí, tőbbszintes legény-
ségi épülete. A folyamőrség mint a már
ugyancsak történelmet je|entő Honvéd Foly"-
mi Flottilla elődje történetének feldolgozásá-
hoz a Mladiata-I.ngyaték még jelentős ,,muní-
ciőt,, szolgáltathat.

Mladiata János mérnökkari ezredes,
aki jelentős műszaki és katonai-műszaki do-
kumentumokat hagyott a Közlekedési Mú-
zeumra. D

" Az Újpesti Helytörténeti Ertesítő 2005/2.
számában cil'k jeíint ^,g i. újpesti kikötőr ő|, melyhez
a 2006/1. számban e kikötó életét bemutató dokumen.
tumokat kózöltiink. A most közreadott dokumentumok,
melvek eredetiie a Közlekedési Múzeum archílrrmában
taláihatő, e két cikk adatait egészítik ki.

A. szerző ezíton mond köszönetet Krizsán
Sándornak az anyaggyűjtéshez nyújtott segítségéért'

A Bócska @aja) aontatógízös alaprujza
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Fericsánok tIjpesten
Egy aszta|osfam ília (hézagos) története,

3. tész

A dédapánk, id. FericsánJőzseÍ,
aki eredetileg tímár vo|t, az
1880-as évek legvégén telepedett
le Ujpesten. Legidősebb fra, Jő-
zsef kitanul ta az aszta|osszakmát.

és édesapj ával egyÍitt faanyagszá|lítással segí-
tették a másik három asztalos testvér munká-
ját. Amunkálatokho" Ágo,to,, _ a harmadik
fiú _ is csadakozott, amikor a meqfelelő kort
elérte. Akorban második fiút, Gyöigyöt pedig
az asztalosszalanában való előmenetelre biz-
tatták, s ő élt a neki felkínált lehetőségekkel.

Id. E György asztalosmester' Magyar-
pécska, 1873. november 2, _ Ujpest, I9I9. iű-
nius ó. E|t 46 évet.

1898-ben kezdte meg faipari tevékeny-
ségét Újpesten. 10-1t év o]sztaiossegédi gya-
korlat után elsótént a családb ő| megszetezte a
mester címet. Ennek szigorú feltételei voltak.
amely szerint a képesítéJhez kötött iparágak-
ban a tanoncidő után legalább két év gyakor-
latot kellett e|v égezni, és a izsgán me gfelelni.
A mestervizsga megléte az á|ta|ános szakkép-
zettséget meghaladó szakismeretet és készsé-
get jelentett. A mesterleve|et szerzett személy
cégtáb|áján, bé|yegzőjén, hirdetésekben és
minden hivatalos helyen használhatta ezt a cí-
met. Az ezzeI va|ó visszaéléseket szigorúan
szankcionál ta az L884-es ipartörvény. Iparen-
gedélyt viszont kérvényre adtak mindenkinek,
al<t az előírásoknak megfelelt. A 25 éves
György 6004 sz. iparigazo|ványaYácott kelt,
1B98. junius 20-án. A Pest-Pi1is-Solt-Kiskun
vármegyéhez tartozó gp..t bizonyos ügyeit
akkor Vácott lehetett intéznl

Nagybátyám kétszer nősült. Először
Szűcs Mihály és Bartos Borbála 24 éves |eá-
nyát, Sz(ícs Máriát vette feleségül, 1898. má-
jus 8-án. Tőle született F. Ilona Jolán Ujpes-
ten, 1899. augusztus 11-én, aki mindösszehá-
rom hónapot élt. A gyermek születésekor a
család az Atpád út 100.-ban lakott. Szűcs Má-

Közlemőryek

naLujzának tobb gyermeke nem lehetett. Fia-
talon halt meg.

A második feleségétó1, Spitzer Gize|Iá-
tól két gyereke született: Iswán ésLászlő.

Szorgalmasan dolgozott, és szépen ha-
ladt előre a szakmájában. A, jő fellépés, ahatá-
tozottság és a finom modor még eló,bbre vitte,
ugyanis nemcsak szép munkáit ismerték, ha-
nem a |<1íinő bútorok mellett belsóépítészeti
munkákat is vállalt az ald<or már rohamos lép-
tékben Íej|ődő újpesti polgárlakásokban.
Ezért, amint azt aZ 1911. február 15-én kelt
gp"'t városközg1íiÍése jegyzőkőnyvei 15. kö-
tetében a 033. oldalon megtalálhatjuk, képvi-
selő lett. Az építési és szabá|yozási szakbizon-
ság választott tagsa is volt. I9l2-ben a Rózsa
utca 1ó.-ban lakott.

Az izem nagyszer(ien fejlődött. Ezek-
benaz években kb. húsz áIlandő szakember és
tiz-tizenőt fő alkaimi munkás dolgozott hiva-
talosan a 'gyárban. A mai Könywes Kálmán
Gimnázium épülete mögötti területen f"ly"-
matos volt a fejlesztés és bővítés. A munkát
gyermekei, Iswán és LászIő segítették. E
György maga köré vonta a Fericsán gyereke-
ket. A fiúk: \tlmos, György, Agoston, Mihály'
Lajos és Arpád a polgári iskolai tanítás után,
már déhtán mentek a műhelyekbe' hogy
megfelelő gyakorlatot szerezzenek. Ekkor ke-
rú|t az édesapámhoz, majd hozzám a családi
dokumentumok többsége és néhárry fontos
családi ereklye is.

Id. E Gyórgy építette a következő ge-
neráció lehetőségeit is. Ennek a legszebb csa-
|ádi pé|dája a Leiner enyvgyáros testvérek
gyermekeivel kialakított és barátsággá Íejlő-
dött kapcsolata. A Burgerlandbó|' származó
Leinerek egyik fia, Károly a Felső Epítő-ipar-
iskolát végezte (E György is jírt ide, de nem
tette le a izsgákat). Leiner Károly vá||alkoző
volt a kivite|ezője aTőry Emil és PogányMó-
ricz tervei a|apján épült Könywes Kálmán

, ? - '  
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Gimnáziumnak. Leiner Káro|y Mária nevű
|eánya,if . E Györg1'rré lett a keresztanyám. A
Leiner családdal ktilönben a Fericsánok végtg
tartották a kapcsolatot. AZ 19ó0-as években
T}abanttal látogattákmeg ótet Kismartonban
(ma: Eisenstadt, Ausztria), ahol a Leinerház
még mindig nevezetessé gszámba megy.

A nagy híríí és kjválróan felszerelt faipa-
ri üzemet Íe\építő, Ujpest-szerte ismert és
tisztelt kJtűnő szakember, E György 46 éves
korában meghalt.

Id. E Agoston asztalosmesteq Magyar-
pécská, |876. szeptember 27 ' _Ujpest,1926.

május 18. Elt 50 évet.
A 18 éves Agoston a Magyarpécskán

1894. augusztus 30-án kelt illetőségi bizorryít-
vát:rya és a tanulói levele a|apján kiállított
10038. sz. munkakönyvének bejegyzései sze-
rint - miután Újpestre érkezett a faanyagszá|-
lítrnánnyal - sorban az a\ábbi mestereknél
dolgozott, hogy kellő szakrnai gyakorlatot
szerezzeill

1. Hock Fülöp 1894. szeptember 12. _

1894. december 31.
2. Kiss József 1895. január 10.

1895. március 15.
3.PőtzMihály 1895' március 16. _

1895. szeptember 9.
4. Krisztics Jőzsef 189ó. június 11. _

189ó. auzusztus 3.

Balről jobbra: Ágoston fiai: Cryt;rg és Aguton. G1örgl fiai:
Lószh és Isnón

18 Úixx*

5. Spiesz Sebestyén 189ó. auguszus7.
_ L897. március ó.

6. Leyrer Iswán 1897. mfucius 10. -

1897. szeptember 15.
7. Fericsán György 1900. november 3.

_ 1901. február 1.
8. özv' Szűcs Mihályné 1901. {ebruár 2.

_ L902. január 29.
9' Fericsán György 1902. február 2|. _

1903. november 2I'
10. Fericsán Gyorgy 1904. jarulár 23, -

1905. február 25.
Ágo'to'' az ewes mestereknél töltött

gyakorlaú idó1lc között segítette a;saLádi szá|-
Íiiasokat. 1901-tó,l ózv. Szíics Mihályné meg-
bízta a cége vezetésével. Agoston nagyapám -

ahogy 
"kko' 

mondták _ igyekezettjó családba
nősÍíni, ezért őzv. Szíícs Miháliné egyik 1á-
nyának tette a szépet, akit feleségül is vett.

Szűcs Mihály asztalosmester és család-
ja szintén régi újpesti családnak szímított.
Szűcs András és Papp Borbála egyik gyerme-
ke volt Szíícs Mihály, aki 18ó8. május 11-én
vette feleségül Bartos Iswán és Német Rozália
I6nvát. B. Borbálát. A Bartos és a Német csa-
iád Mogyoródról szá,rmazotr. Szűcs Mihály. a
házasságkötés után Ujpesten n}ntott.a meg ta-
ipari műhelyet. Ebbó1 a házasságból tizenegy
gyermek született.

Ágosto'' nagyapámnak a munkaköny-
vében szeieplő özv.,Szűcs Mihályné \ett. az
anyósa. A' 16 éves Agoston (Arpád út 109.)
19.02. májtls 18-án vette feleségül Sz. Mihály
és Bartos Borbála 23 évesLeányát, Szűcs Bor.
bá|6t (kpádút 1 3 4'). Abáry1a, Györry volt az

" 
gyil. i*"". Ekkor ci' ""'g'y iá't" e,ZtőI á" e,paa

tt. tz+,-bienátvette apósa, illewe anyósa egyko-
ri mríhelyenekkányttÁsát. A mrírel1t azonnal
kibővítette. L9O5. március 14-én kéwényezte
az ipartgazolvány megadását. Nagyapám, a
nagykoúsá g' és a képesítési előírások igazolása
lt6n, 29 éves korában, 1905. március ló-án

kapta meg 3279' számit íparigazolványát. Az
Á'paa a1z+' számllházban rendezte be úze-
mét, amelyet nébány hét múlva az osz atca
131. alatti házába költöztetett. N"gy és erős
ember volt' aki nem kímélte magát, ha a mun-
l*íról és a családról volt szó.

Nagyapámnak a következő sorrendben
sztílettek a gyerekei:

1.) E Margit Borbála, Ujpest, 1902.

Közlemények



december 24. _ Ujpest, 190ó. szeptember 3.
ÉIt 4 évet, Manci születésekor a család ^, A,-
pád űt l24.-ben, halálakor a Gyár u. 81.-ben
lakott.

. 2.) E G7örgy István, Újp.'t, 1904. de-
cember 15. -Ujpest (Bp.),I974.ápri l is z l .É|t
70 évet. A gyermek születésekor az Arpád űt
IL4.-ben lakott a család.

' . .  í
, 3 ') E Agoston, Ujpest, 1907 . január 23.

- Ujpgst (Bp.), 1988. augusztus 21. Elt 81
évet. Agoston születésekor a Rózsa utca 25.-
ben lakott a család'

, +.) E Elvira (a késó,bbi Tatai Gyuláné),
Ujpest, 1908. februfu 12. _ Ujpest, L935. már-
cias 22.E|t27 évet' Születésekor a Rózsa utca
25.-ben lakott a család.

, 5.) E Irén (a késó,bbi Rózsnyó lőzsef-
né), Ujpest, 1910. november 21', *Léva,1985.
(ma: Leüce, Szlovákia). Elt 75 évet. Irén szü-
letésekor a, ősz lrrca 97 ,-ben lakott a család.

6.) F. Ferenc Jőzsef, Úpg.., IgI2'
szeptember 19. - Budapest, L921. Elt 9 évet.
Ferenc születésekor az osz utca 97.-ben la-
kott a család.

Ágoston nagyapámat az űj műhely ki-
alakítása során végzett rengeteg munka köz-
ben érte ahaláL Boriska nagyÍnama ekkor ret-
tenetes szigorra| fogta össze a csa|ádot. 1926.
jú'|ius 22-tőI özvegyt jogon vezette tovább az
üzemet. A kornak megfelelő gépesítésre vo-
na*ozó telepengedéIyt t928, janaár 18-án
adta be. A nagymamám, amint ez tudható
Léderer Ottó lparosok, kereskedót, gyárosok
címíí könywbó1, több évben virilista vo|t, azaz
egyike volt a száz |egtőbb adót frzető újpesti
polgárnak, s _ meghatátozottkeretek között, a
többi virilistával együtt - beleszólási joggal
rendelkezett a városfejlesztéSi tervek a|akításá-
ba is. Az 1941-ben, dt. Away!ózsef szerkesz-
tésében megjelent A magyar ipar című össze-
foglaló munkában az alíbbi szócikk. foglalta
össze tevékenységét:,,özv. Fericsán Agoston-
né asztalosüzeme) IJjpe,st, osz-utca 131. Ala-
pította néhai Fericsán Agoston 1902-ben [va-
|őjában 1905-ben] Ujpesten. I926-ban bekö-
vetkezett ha|á|a után őzv egy e kezéb e keri|t az
izem, mel1.rrek vezetését fiai: György és
Ago s ton |átják e|. L |azár ő|ag bútorok ké szíté -
sével foglalkozí izem átlag 8-10 munkást és
több tanoncot foglalkoztat. TöÍténelmi és
modern stílusban készült bútorai a Íővátosban

Közlemtínyek

is keresettek. Kiállításokon számos elismerés-
ben részesült. Néhai Fericsán Ágo.to'' 

""Ipartestület vezetőség' tagja vo|t.,, A nagy-
mamám 8643 sz. a. I94I, március 3-án jelen-
tette be, hogy asztalosiparát megsziintette.

I94I, március 3-án két fia (György és
íAgoston) a saját nevére vefte az üzemet.

A nagyapám negyedik testvére Káro|y
volt.

E, Károly asztalosmester, Magyarpécs-
ka, 1883. november 4. _ Ujpest, I9I9. április
2. Meghalt a Károlyi Kórházban. Elt 34 évet.

Károly, a legkisebb fiú - mint a mesé-
ben - már sok mindent készen kapott, kapha-
tott volna. 14 évesen, 1897-ben kezdte meg
szalcnai gyakorlatát. Néhány év míilva, 1902
és 1905 között ő is teswéréné|, Györgprél
dolgozott. Ezekben az években Ujpesten
együtt volt a négy teswér. A dédapánk még
életében kiérdemelten részesült abban a bol-
dogságban, hogy mind a négy fia megbecsült
újpesti polgár és asztalosmester lett. A'házas-
ságkötésnél Károlyt mint asztalosmestert je-

Wezték be. A 24 éves Károly (|avasz u.41.)
1907. junius 16-án vette feleségül D.Adám és
Pe|czéder Masdolna akkor 20 éves Ieánvát,
Dutka Hermiit (Ősz u. ó0.). Ágosto'.'ugy-
apám volt az egyktanú. Gyermekeik Ilona és
Arpád.

A sok munkával e|ért jő|ét azt
jelentette, hogy 1910 és 1915
között mindegyiknek volt szép
lakása vagy már saját háza, és
természetesen a legfontosabb, a

megélhetést biztosító kiilönálló műhely, ame-
tyet 1920 után újabb áI|ami és újpesti támo-
gatásokkal a korszak színvona|án gépesítettek'
Ennél azonban sokkal többet jelentett a fej-
lődő, növekedő gyermekek sokasága, akik a
családi összejöveteleken versekkel, énekekkel
köszöntötték az tinnepeltet. Az összejövetelek
és köszöntések alkalmával tanulták meg a gye-
rekek - kozttik az édesapám is _ a legfon-
tosabb családi adatokat.

A Dutka család hatására a szabad idő-
ben belépett a Fericsánok életébe az irodalom'
a színház és a könyvek szeretete.

Az e|ért eredmények, az öná||6sodás
lehetőségeket hordtak magukban, amelyeket a
következő geneúciő tagsai más és más módon
használtak ki. !
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2. tész

, Vo}ce JÁNos
^z Ujpes ti Yízi t]ttörőcsapat töfténete,

^z 1'957 ' évi megalakulását kö-
vetően, t959 őszére sok olyan
frata| járt a vizi űttőrőcsapatba,
aki már három egymást követő
vízi tábor gyakorlati tapaszta|a-

tainak birtokában volt. Ezen az őszön is he-
tekre lebontott részletességű programot állí-
tott öSsze a csapatlezetőség.

Az őrsi és csapatfoglakozásokon tanul-
tuk meg mindazokat az ismereteket, ameiyek-
kel ryráron könnyebben és biztonságosabban
oldhamrk meg a feladatainkat a túrákon és a
táborozásokon. FIavonta kirándultunk Buda-
pest kornyekére és Budapest nevezetes helyei-
re. Rendszeresen-látogattuk a hadtörténeti, a
néprajzi, a közlekedési múzeumok kiállításait.

Az űttőr őházban működő csónaképítő
és hajómodellező szakkört az al<kor már nyug-
díjaskorban levő két legjobb hazai csőnaképítő
mestet Scherf Lajos és Scherf Dezső vezette.
Ide jártunk kisinasként kóstolgatni a fameg-
munkálás szakmai fogásait. 1960 tavaszára e|-
készült a Duna egyik legszebb és leggyorsabb
túrakenuja, a Kon Tiki' A ne,vet a perui napis-
tenségtől kölcsönözték a névadó gyerekek.
Nagyot nevefiink, amikor új csónakunk a
Pajtás újságban már ,,Kontickij'' néven Szere-
pelt. A csónak ma is üzemképes állapotban

Mobócsről hazafelé a Szent Istuón gőzössel, 1963-ban

, !0ó , '@w.4@)&,  '

I De$t I
' |,B.Ir&l&lr' irBÍ.

várja,hog5r immár a neg)rvennyolcadik nyáron
indulhasson az újpesti gyerekekkel.

A tél folyamán több ladikot vásáto|-
tunk Fodor Márta csapattársunk édesapja se-
gítségével, aki Mahart-raktárosként dolgozott
á Nép-szigeten. A ladikok 1avítása és faanya-
guk Éon"erválása komoly feladat volt iskolás
gyerekek részére. A korhadt részeket kibon-
ióruk, helyiikre ép deszkákat, léceket illesz-
tettiink. A réseket kóccal tömítettük, az egé-
szet oIvasztott bitumennel bekentiik, és végül
a betomött kócot kiesés ellen fémlemezekkel
biztosítotnrk . Ez a munka tavasztí| június kö-
zepéig is eltartott. A Tirngsram gyár békÁs-
mógyéri wzi telepén dolgoztunk minden va-
sárnap, fiúk, leányok vegyesen.

A csapat vezetői ebben az iőőben: Sza-
bó József cs apafrrezető, dr. Nagy Lász|őné csa-
pawezető-helyettes, Haupt Gyula, Kerekes
Pái, Nádasi Iván,Liszka Péter, Molnár Iswán,
YargaLá,szló, Per|itzy Gyöngyi, Ma1si Klári,
Lugosi Antal, Szigewári Miklós voltak. A má-
sodik vonalban várták a vezetői megbízatást:
Molnár Mária, BeszkovszkyJudit, Hetesi Eva,
Hetesi Piroska, Rázó llu, Práző János, Bodor
LászIő, Szigewári Péteq Reményi LászIó,
Gráner János, Yarga János, Darvas Lász|ő,
Szabő Lajos, Tar György, TassiJános.

19ó0-ban dzenegy csónakból á1ló flot-
tilla indult a Csepel-sziget megkeriilésére.
Ercsi, Dunaujváros (akkor még Sztálinváros),
Tass, Ráckeve voIt az útirány. Ráckevén egy
hétig táboroztunk, majd tovább eveztiink So-
roksárig. A csónakokat gőzös hozta Ujpestre,
és a tábor innen folytatódott a Szentendre,
Dunabogdá ny, Y ác, Ujpest úwonalon. Még'a
tábor előtt épített egy újabb ladikot Tóth

József csón aképítő, amit nem hosszú evezőve|,
hanem kenulapáttal haj totnrnk.

ósszel újra indultak az ítnőt&tázban
az elméleti képzések. Ez persze nem volt
olyan érdekes és kalandos, mint a rtyán tábo-

r
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Íozás. Sokan lemorzsolódtak, de Szabó bácsi
toborzómunkájánakköszönhetően új arcok
jelentek meg a foglalkozásokon.

196I, március 10-én kelt meshívóból
olvashatók az ebben az időben történiek:

,,Kedves Pajtás!
Március 15-én du. 2 őrára űttörődísz-

ben jelenj meg a Tanácsház előn,2 Ft útikött-
ségethozz magaddal.

Jelentsd be szüleidnek, hogy a csapat
csónakszállító motorcsónakot készít a nyári
táborozásra. Kérjed meg szüleidet, hogy 20
Ft-tal iárulianak hozzá. A 20 Ft-ot 4haslrész-
letben is be lehet fizetrri. Szabó csapatvezető.,,

|,96I nyarán Budapestre, a Fel-
vonulási tétte, a hatalmas orszá-
gos úttörő-seregszemlére ezer-
szám jöttek a gyerekek. A wzi
csapatok csónatjait az Újpestl-

öbölbe szá|Iították, Itt láttunk először tavi
csónakokat, amelyek a Hámori-tóró| érkez-
tek. A dolgunk azvo\t, hogy a parlament előtt
csónakokból tisztelegjünk a kíváncsi,,tömeg''
előtt.

Már gyerekfejjel érezttik, hogy a vtzi
tevékenység nem tartozik a szokásos úttörő-
tevékenységekhez. Nem elég az egyenruha és
a lelkesítő propaganda, itt konkrét feladatok
vannak, amelyeknek a teljesítésére gyerek és
felnőtt szakemberekre van szii}ség. Hasonló-
an a vasutasokhoz.

Szabó JőzseÍ 19ó1 júliusában a köz-
ponti napközi (7enetiáner utca 26) igazgatő-
helyettese, az úttőrőház igazgatőja Mészáros
István lett.

A'wzj csapat foglalkozásaitmár nem az
űttőrőházban (amely idóaozben az Iswán tér
14. aIá költözött a Vécsey utcából) tartotta'
hanem a központi napközi éptiletében.

Szabó bácsi továbbra is hazaszereteffe
és emberi tartásra nevelte a gyerekeket. A
,,mosdatlan,, beszéd, a nyegle magatartás e|őt-
te elképzelheteden volt'

A téli, tavaszi id.ószakokb an az ilttörő-
központ országos parancsokat adott ki. Ilyen
akció volt a Forradalmi Nyomolvaső Mozga-
lom is. Olyan idősebb embereket kellett felke-
resni.ink, akiktó1 érdekes és árnya|t képet kap-
hattunk I9I9 és 1945 tatténelmi eseménvei-
ről. Felkutattunk például Újpesten |akő, a cat-
tarói matróz|ázadásban részt vett katonákat.

Közlemények

Szeretttik Hajdú András, Bandi bácsi elbeszé-
léseit is. Az ő |akÁsán. a Palóc utca 5. szám
alatt működőn. az a nvomda. ahol a háború-
ellenes röplapok készútek Ú;p"'t"''.

A tanév közben foiyamatosan készül-
ttink a nyántáborozásra.Már őssze| eldöntöt-
ttik, hogy I962-ben mi lesz vízivándorlásunk
úwonala. Június vég&e kijavítottuk az öreg
ladikokat, elkészült a motoros szállítócsónak
is, amel1mek Málhás letr a neve. Lelkesen,
minden egyes vasárnap gyakoroltuk az eve-
zést, mert elterveztiik, hosy saját eúnkbő|
Esztergomba fogunk csőnakázni. Július végén
megindultak két csónakban a leányok és öt
csónakban a fiúk. Szentendre, Tahi' Kisoroszi,
Dömös, Helemba-sziget, Esztergom és visz-
szaúton Vác voltak a táborhelpk.

19 63 -ban Budapest_R áckev e_Baja_
Mohács útvonalon eveztiink. Ebben az évben
jöhettiink hazauto|jára Mohácsról a Szent Ist-
ván gőzössel. A következő évtő ezt ahajótl<t-
vonták a forgalomból.

|9 64-ben Komárom-Esztergom-Új-
pest útvonalon hajóztunk. A ladikok Komá-
romba száI|ításaaszá|yon történt, de ahajő úz

| ,  í  t ,napot késett. Igy a kéthetesre tervezetthajőzás
nég1maposra csökkent.,

Az Ujpesti Y ízi U ttót őcsapat történeté-
nek eiső szakasza L957_I965 ide|ére tehető. fl

C s őn ak kiránd'ulós Eszter gomntí l

T . * .  
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JosnÁcvNÉ ANonÁs KerertN

Tig'isek Lázadása

Ezek a versek a forradalom nap-
jaiban írt naplójegyzetekbőI ál1'ő
Sorozat részei. A vereség utáni
áthatolhatatlan némaságban á1l-
tak össze egy szerény |izetté

Tigrisek lázadása címmel - írójuk, Jobbágy
Károly gépelésében, néhány baráthoz elktil-
dött iizenetként. Ismeretlen köriilmények kö-
zött jutottak el a debreceni egyetemistákhoz,
és az áLta|uk másolt példányok egyikére buk-
kantrá a rendórség.

A Felkelt a nép című Yers az első rea-
gálás a csodára október 24-én, Az $jongő
öröm hirtelen kiszakadt felkiáltása. Nem csi-
szo|tszavak' nem is kiérlelt, tssztázott gondo-
latok, hiszen a költószet igényelte magaslatról
még nem lehet összefogialni a történteket.

Mégis miért vers, és miért szép? Mert megyan
beúe az ígazi versek varázslata: sokakban
képes éIővé idéznt önmaguk akÍ<ori lelkiál-
|apotát, és filmszerűen felvillantott képekben
hltami a tényeket is, az első nap máig hihetet-
len világtörténelmi eseményeit.

A Győzelem a harcok elültével, no-
vember 2-ánírődott., egy (tjságcikk címével vi-
tatkozva, A forradalmi események legfó,bb ér-
tékeinek számbavétele: a tiszta hit győze|me,
az egyént szabadság, és legnagyobb súllyal a
kivívóttnak remélt nemzeti fiiggetlenség. Ta-
lán éppen ez a |egszemélyesebb a tíz vers kö-
ztil, á iovid versszakok eg.ymásra torlódó so.
raiban a belső párbeszéd kihangosítása. De
éppen ebben hiteles tanúságtétel milliók kö-
zös é|mértyérő|: egyszerre, egyrnást áthawa a
boldog ragyogás visszfénye, amely ezekben a
''"pokb*n á győzeIem lehetőségében kételke.
dők szívét is elvarázsolta és a martalóc-kezek
készítette jövőtő| való félelem megvallása,
amely a bizakodók lelkében is ott élt.

A folytatás a szokásos: büntetésül állás-
vesztés, majd eredmén1telen beszervezési kí-
sérlet' és menedéktil _ ew jótékony egyéni
akció eredményeként _ az űjpesti Könyves
Ká|mán Gimnázium tanánkaúba való befo-
gadás 1957 -ben.

Jobbá'gy Káro|yt az á|Iásta|anságtól a
Könyves KÍimán Gimnázium akkori igazga-
tójának jóindulata mentette meg, aki kezes-
séget vállalt érte, megígéwe, hogy ,,kordában
t^4^ ^ h&&gő koltőt". Két éüg, I957-tő|
59-ig tanított l.Iipesten, majd tanárként és
könyvtárosként áthelyezték az Eöwös Jőzsef.
Gimnáziumba. A konyvtár menedéket is ígért
számára az irodalmi életben elszenvedett mél-
tánytalanságok elől.

Az l998-bat,77 éves korában elhunyt

Jobbágy Károly egész pá|yáia során aztva|Iot-
ta, hogy a ktiltő legyen példakép és verseivel
mindenki számáta érthető. trJobbóg l{irofu 1956-ban
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JonnÁcy KÁnory
Felkelt a nép

Felkelt a nép, - hiába volt bitófa,
kegyetlen kínzás, börtön és halál.
Feltámadt ó, a holt _kt úz év őta
sírban fektidt - ma újra talpon áll.

S mily' óriás! Kezével szobrokat dönt,
és széttépi a rabság címerét.
O, aki eddig szolga volt e földön,
parancsol, íté|, arca fényben ég.

Az, a|<t látta egykor mega|á,zva
vonulni sorban, utcán, birkamód,
nem ismer rá, bogy |áncait |erázta
s kiált: ,,Rabok legytink vagy szabadok?!''

Nem ismer Íá az sem, ki megkötözte,
ki nem ÉRTE, hanem BELŐLE élt,
riadtan nézi,hogy hatalmas ökle
hova zuhan bilincsét zttzni szét.

Dicsőség néked ifúság és hála,
hogy itt e földön, ahol életunt,
ki nem szabad és inkább dőba|á|ba,
_ mát nem kell többé szégyellniink magrrnk.

1956. okt.24.

Győzelem

',Függetlenek vag1rrnk!
Semlegesek vaglunk!"
(AzIgazság nov.2-i
számának első oldalán)

De sokan mentiink egy hete.
Diákjaim! Jaj, élnek-e?

- akik karomba Íűzve két-
oldalt karjukat _ lepkeként

röpítettek, hol vannak őil<?
Házak őr zik, va gy teme tót?

Közlemények

T íz napja indultunk neki,
s most győzelmünket hirdeti

arádi6 s a nagybetűk
és az űjságok mindenütt.

Azt hirdeti: hogy tiszta hit
tud csak kivírrrri valamit;

- hogy az is ember, akinek
szavátnem egy PART szabjameg;

- hogy zord évszázadok
után lehettink magyarok,

kiket nem más nép drőtja ránt
előre, hátra és haránt

S maga az ország dönti el,
hogy néki kik kormánya kell;

- hogy lábát senki idegen
nem teszi földtinkre Sosem .'....

Megrészegülten hallgatom,
s úgy félek jaj| o|yan nag'yon'

hogy ez a boldog ragyogás
álom, mély álom vagy varázs,

s hogy durva, martalóc-kezek
Megr áznak' s felébresztenek.

1.956. nov.2.
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Dn. KnISKA GYoncY

Rejtélyes rovari nvázió Uipesten

Máius e\ejétől június kózepéíg
kiilönös rovartajzás tartja izga-
lomban a Duna-part közelében
élő újpestieket' Ezen időszak es-
ti óráiban szürkés-barnás színíí,

íBF'"qíi

molylepkes zer(i rovarok lepik el az épületek
környéket. A lakók többsége ruhamolyként
azonosítja a hívatlan vendégeket.

A rejtélyes roYart közelebbró1 megvizs-
gá|va megállapítható, hogy ezeknek a rova-
ioknak a1záriy6t nem zsindelyszerííen elhe-
Iyezkedő pikkelyek, az ítgynevezett hímpor
borítja, hanem szőrők. A lepkeszerű rovarok
szőrás szárn1nrknak köszönhetik tudományos
neviiket is. Ez nem más, mint a Tiichoptera,
ameiy magyarul szőrös szfunyűt je|ent. A ma-
gyar'elnei'ezés, a tegzesek pedig arra,utal,
Logy 

" 
tovat vizben é|ő láwái g5,ak7an !níte-

,'.É-t"g""."erű lakócsövet maguknak. A Duna
mellett rajzó, Ío|y6lakó tegzesfaj a tömegteg-
zes (Hydropsyche pellucidula), amelynek ma-
gyar neve a szárnyas rovar tömeges -megje-
íénésére utal. A faj Európa, Kis-Azsia, Marok-
kó és Algéria folyóiban is megtalálható.

A tömegtegzes rajzása Budapesten má-

ius első hetében kezdődik, majd ezt követően
3-s he.ig tart. Ebben az időszakban a szabad
végtagíbábok kora délután kimásznak a wz-
mt, ei a pafton kifejlett szátnyas tovaruá,ilgy-
,'",,"""ttl* ágóvávedlenek. A tegzesek ezután
50-100 

"gy.ábal 
á11ó rajokba szerveződnek,

amelyek kora este már igen gyakori megje-

lenésűek a Íolyőpart körzetében. Szélcsendes

idó,ben ko".,"t1"''til a úzparton elhelyezkedő
tereptárgyak, bokrok és fatörzsek közelében

r aizának'. Ha ilyenkor val aki gy.alo go s an me gy

le a Duna-partÍa, gyakran előfordul, hogy az

illető feje kortil jelenik meg a 1ova1t9meg'
nem kis riadalmai okozva. A rajok tajzá,sihe-

iei a wzparti épületek kiszögellései, amelyek

az égbolivilágos hátterénél erősen kontrasz-

tos í,"gj"l""ásííek, ezért a\kalmasak a rajok

egybetaítás ára. Az épületek. ablaktáblái igen

"iőt"lj"' 
vonzást gyalorolnak a már kialakult

teqzesraiol.T". e." epritet melletti kedvezó,bb
,^i,e'ik3rühények, a kisebb \égmozgás, afa-

l 
"í. 

hó1.i'.' g ár zása mi atti ma gas abb- Iev e gőhő -

mérs éklet [o ss zabb r ajzást tes znek |ehetőv é a,z

énületek közelében, mint a vízpaton. A ra1-

zási periódus vége felé lecsökken a rajok szá-

-", és az imágők szétszé\ednek. A sötétedés

etőrehaladtávai kertll előtérbe a nyitott abla-

kok fototaxison alapuló csapdázó hatása. Aki-

világított ablakok órőteljes .vonzást gyakorol-

n^|J^,"g,"simágókra, amelyek köziil sokan a

kivitágítótt ablakhoz repülve bejutnak az épij-

letbe, majd elPusztulnak.
A,hírrr. egyedek a rajba repülő nősté-

nvekkel pá,rzaník. A kopuláció folryamata 2-3

percig tait, majd azimágők elválnak-egymás-
ior. Á nőstény egyedek a megtermékenyítés
után viss zatérnek á fo|y őboz, és Ler ak)ák p etéi -

ket. A petékből kikelő Láwák a vízfenéken él'-

n"k egv éüg, ahol saját szövésű hálóiukkal a

vízbeí sodrádo kisebt éló1ényekre vadásznak.
A Duna magyarorczági szakasza nag54á'bó|

e gys é ge s e torréiyi vis zonyokat bi ztosít a v ízb en

rő1iada tegzes\áwák számáta, ezért a tömeg-

,őg,.' rujiása a természetes ártéti növén1tár-

sJásokkal jel\emezhető, és a kibetonozott,
teljesen beépített belvárosi és újpesti paÍtsza-

kaózokon egyarl,ntmegjelenik, így minden év-

ben megfijj'ehetjük a tömegtegzes ktilönös

raizását a Ío\y6 mentén. fl
A Thichoptera, amely magtaral nőrös szórnyút jelent

r
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Hlnmnxx LÁszró

gyarország sorsának jobbra fordulásán. Ezek
egyike Kelemen Gyula, a Nagy Imre-kor-
mány egrik tagja.

Ujpesten született, 1897. november ó-
án. Városunkban nevelkedett, itr végezte ele.
mi iskoláját. Budapesten kereskedJmi szak.
tan folyarno t végzett, majd műszerész-segédle-
velet szerzett. Bár felsófokú oklevelei soha
nem kapott, a gazdasági és a műszaki szakterü-
letekhez egyat ánt értett.

1918-tól a vasassza&szewezet tagja
volt, és belépett a Magyat Szociáldemokráa
Pártba is. 1919-ben - talán a zavaÍas maryal
ország1 helyzeteló1 menekiilve - Párizsba uta-
zott, ahol két évet élt. Kelemen Gl'ula nem
csupán francianyelv-tudását köszöÁette en-
nek az időszaknak. Franciaországban tapzsz-
taihatta meg, hogyan szeweződilkegy demok-
ratikus kóztfusaság, ahol az a|apvető emberi
szab a,dság ogok érvényesülhetnek.

I92 1 -ben hazatért, és ettó1 kezdve Ú j -
pesten élt, a Türr Iswán ltca 24. számú, ház-
ban. Akív tagj a |ett az újpesti s zociáldemokra-
ta alapszervezeorek. Bölcs és megfontolt, szél-
sőséges gondolatoktól mentes politikussá
érlelődött. Esy'" komolyabb feladatokkal bíz-
ták meg. 193745 között az MSZDP újpesti
szewezetének elnöke vo|t, 1937-39 kózott a
párt otszágos vé grehaj tó bizottságába is bevá-
lasztotrák. Az Ujpesten működő Törekvés Ta*
karékpénztát vezetője lett. A pénzintézet a
szoeiáldemokrata párt fennta rtás:átban a mrrn-
kásemberek anyagi gyarapodását igyekezett
szblgální. Gyakorta megfordult az István út 8.
szám alatti épiiletben (ma a CIB Bank iro.
dakáza)' ahol az emeleti pátiroda alatt, a föld-
szintí helyiségekben nyomda rnúttjdött. Itt

ÍlíresújpenÍeh Uinfi*X

Kelernen Gyula

Az rrtókor tisztelettel emlélszik
195ó hőseire, a fegyverrel har-
colókra és azokra az á||amÍér.
fiakra is, akik a békés politika
eszközével munkálkodtak Ma-

adták ki aJovő című újságot, a Szociáldemok.
rata Párt újpesti szewezetének társadalomtu.
dományi és politikai hetilapját. A folyóirat te.
matikájának összeállításában Kelemen Gprla
is feladatot vállalt. A háború végén, 1944-ben
részt vett az e||ená||ási mozgalomban is. Békés
tertnészeű, ember lévén nem fegyverrel har.
colt, hanem élelmiszerrel, információkkal,
szewezési tevékenységgel segítette a náci-nyi.
ias uralom ellen kiizdőíket.

A háborut követően az űjjászeweződő
politikai élet e gyik v ezéra|akjaként tevékeny.
kedett. 1945 januárjában az Ujpesti Nemzeti
Bizottság taga, ápfi|istól pedig mandátumot
kapott párga színeiben az ideiglenes nemzet.
gyíílésbe. A háborút követő első váiasztások
nyomán országgy(i|ési képviselő lett.

Hivatali karrierjének csúcsponga az
IparÍigyi Minisztérium politikai államtitkársá.

Poltré az 1950-es nekbó,x
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ga volt. A miniszteq Bán Antal az országos po-
litikával foglalkozott, íw a minisztérium ope-
raúv iránytását Kelemen Gyula végezte'

Nehéz időszakban kapott országos je-
lentőségíí feladatot. A pártállami diktatúra fo-
kozatos kiépítését a nehézipat egyoldalú fej-
lesztése kísérte. Kelemen G1'ula pá,rgának
azon vezetői kozét tartozott, akik komolyan
vették a demokrata szőt a szetvezet nevében.
olyan politikai rendszert támogatott, amely-
ben érvényesülnek a demokratikus alapelvek,
az a\apvető emberi szabadső,gjogok. Kéthly
Anna pártelnökhöz hasonlóan ellenezte, hogy
a szociáIdemokrata párt a kommunista párt
stratégiai partnere legyen. Ezért Kelemen
Gyula űtjában á||t az akkori batalmi elitnek,
Rákosi Mátyásnak és körének. Az alkalmat a
ÍéIreilIlításához egy koncepciós per, az úgyne-
v ezett Nitrokémia -id;gy szolgátltatta. 1 948 ele-
jén, a politikai rendőrség nyomozásárahivat-
ko zv a, a sajtő közzétette 1 el ep le ző cikks oro za -

tát, amelyben magas rangú ipari vezetótet
képtelen vádakkal illettek. Szabó Kornélt, a
ba|atonÍűzÍői Nitrokémia - gyár vezetőjét azza|
gyanúsították, hogy vegy- és hadiipari talál-
mányokat csempésztetett ki Brazí|iába, meg_
bízottja révén kapcsolatba lépett ifi. Horthy
Miklóssal is. Avád szerint anyags előnyöket, a
hazai v egytpar megbé nítását, magyar ország1
szabotázso|<hoz felhasználható, kühöldön
gyártandő nagyobb mennyiségű robbanó-
anyagot remélt az akciőtőI. A'nagyszabású ki-
rakatperben másodrendű vádlottként Sárkány
J1zsef honvédelmi, harmadrendűként Kele-
men Gy'ula ipari államtitkár szerepe|t, Azigazí
céI a szociáldemokrata párt önállóságát hirde-
tő vezetők ÍéIreá||ítása volt. A főngyész fe|-
bí,,"ta a figyelmet arra, ,,hogyan fonódott egy-
be a Horthy-rendszer kiszolgálóinak és az
imperializmus kiszol gá|ásár a v áIIaIkozó szo.
ciáldemokrata jobboldalnak a ténykedése'''

Szabó Kornél vezérigazgatót a népbí-
rőság ha|áka ítéIte, az ítéIetet végre is haj-
tották. Kelemen Gy-ulát életfogytiglani bör-
tönbüntetésre és telj es vagyonelkobzásr a ítél-
ték. Nem véletlen egybeesés, hogy perében a
bíróság a döntését a kommunista és a szo-
ciáldemokrata párt fiziőja előtti napon tette
kőzzé, A vizsgálati fogság idején a hírhedt
Andrássy út óO.-ban vallatták, az ítélethirde-
tést követően a váci fegyházban, majd a
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vult a helyzet. Politikai foglyok szabadultak
amÍresztiával, köztiik Kelemen Gyula is. Sza-
badlábon érte meg a forradalom kitörését.
október 23-átkóvetően Leveleki Gyula új-
pesti órásmesterrel, bar átjáv a| és párttársával
be gyalo golt Budapestr e tájékoző dni. Felvette
a tapcsolatot korábbi munkatársaival' Pár
''"ppál késó,bb már a szociáldemokrata párt
íjj.ászervezésén munkálkodott. November 1 -

jén a Néps zavában megj elent' Feltámadtunk,
újra éliink című cikkébenígy Íoga|maztameg
politikusi hiwallását: ,,A szabadság útja meg-
nllt előtttink. Az ország népe keserves szen-
vódések árán tanulta meg' hogy a jobb- vagy
baloldali szélsőségek csak pusztulást vagy
zsarnokságot hozhatnak ránk. Védjük meg
drágán ',é,,"tt szabadságunkat, építsük fel a
,",,il"g"', demokratikus Magyarorczágot|.,,
Ezekben a napokban Bécsben részt vett a
szociáldemolráta internacionálé ülésén, de
hazatért, és novembet 2-átó| államminiszteri
feladatot kapott a Nagy Imre-kormányban.
Hitt abban, hogy megteremthetik a fiigget-
len és szolidáris Magyarországot. Keservesen
kellett csalódnia. Két nappal miniszteri ki-
nevezését követően a szovjet tankok megin-
dultak, és vérbe fojtották a forradalmat. Ke-
lemen Gyula nem vett részt a fegyweres harc-
ban, így nem érintette a megtorlás sem. Al-
Iá,st aionban nem kapott. Alkalmi munkák-
ból, könyvelésbó1 élt, de rászorult azokra az
élelmiszercsomagokra is, amelyeket Kéthly
Anna és a Ny'ugat-Európában éLő szociá|de-
mokraták kiildtek neki. 1963-ban felmentet-
tékaz i948-as vádakalól. \tsszakapta elkob-
zott házát, nyrrgdíjat állapítottak meg számá-
ra. Meghurcolása miatt azonban egészsége
.''"g'oálott, Iátása a börtönévek hatására
olyánnyira meggyengtilt' hogy idős korára
,"ittt" megvakult. !973-ban hunyt el. Ujpes-
ten' a Mégyeri úti temetőben temették el.
Emlékére 1g9a,ktaberében márványáblát
helyeztek el az egykori szociíldemokrata
pártszéIáláz Ía|án. D

börtönben raboskodott. Felesé-
nem is látogathatta.
195ó eleién a Szovjet Kommu-
nista Párt )C(. kongresszusán
Hruscsov bírá|ta a sztáIiniz-
must' s ennek batására Ma-

gyarországon valamelyest ja'

Kozma utcai
ge kezdetben

Híres újpestiek



Pórizs, az 1920.as éaekben

Párizs, ahol Kelemen Gyula
két évig é|t, a 20, század elején
a kontinens legnépesebb városa
volt. Nevét a rómaiaktól kapta,
akik Gallia provinciában itt

várost alapítottak. A középkori Párizs magvát
a Cité sziget alkotta, Klodvig frank király
innen irányította kereszténnyé lett népét' A
Í2. században itt épült Íe| az e|ső Notre Dame
névre keresztelt katedrális, majd közelében, a
Szajna-parton a Louvre , azaz a Capetingek ki-
r á|yt v ár a. P ár izs ettő kezdv e töre tl enül fe j l ő-
dött. Ugyan a|<trá|y udvar a 18. században ki-
költözött a közeli Versailles-ba, de a város
egqe Warupodott' L 1'9. század forradalmak
sorát hozta, a párizsiak több ízben is felbon-
tották aZ utcaköveket, hogy a szíík sikátorok-
ban torlaszokat emeljenek. III. Napóleon csá-
szár az ipari forradalom teremtette gazdasági
fellendülést P árizs átépítéséne k sző|gá|ate6a

Kitekintés

á||ította. Elbontották a középkori háztöm-
böket, Hausmann tervei a|apján széles sugár-
utakat, boulevard-okat építettek, megszüntet-
ve ezze| egyszersmind a barikádépítés lehető-
ségét. Pátizs világvárossá , a fény városá.vá vá|t.
185S-ben, 18ó7-ben és 1900-ban világk'tá||í-
tást rendeztek a metropoliszban, ahol a büszke
és öntudatos, iparosodott és polgárosult társa-
dalom mutatta be alkotóereiét. Ennek ielké-
peként épiilt a 300 méter fölé emelkedő acé|-
torony, melyet Gustav Eiffel tervezett. Kele-
men Gyrla menedékre és két éwe otthonra
lelt Párizsban. Itteni tartózkodása mély nyo-
mokat hagyott benne. Ujpesti otthonában ké-
pet őrzöttJean Jaures-ról' akit példaképének
tartott. A francia űjság1tó-politikus szinte
egyedüliként állt ki az e|ső világháború e|őtt a
békéért, ezért egy soviniszta fiatalember meg-
gyilkolta. Kelemen Gy'ula ug5raní:.gy meggyő-
ződésének á|dozata lett, mint példaképe. !
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SzÓryosy MnnIANNE

,,Szavakkal nehéz kifej ezni\ milyen érzés
volt visszakapni a nevemtt

Szendi Lajosné Kósa Katalin
nyrrgdíjas pedagógus. Lz Í956-
os újpesti forradalmi bizottság
elnökének, Kósa Pálnak na-
gyobbik leánya ér,tizedekig lát-

szó|ag múltját elfeledve élte életét, talán nem
sejwe, de remélve, hogy édesapja emlékét
ewszet még méltón kezeli majd a történelem.

_ Mire erulékszel, hogyan éltetek kisldny
korodbnn?

_Úgy éltiink,,mint az újpesti családok
zőme, szegényesen. Edesapám épület- és bú-
torasztalos-mííhelp a Szabadkai utcában volt.
Hétvégén etttink csak húst, mert nem is lehe-
tett kapni. Nálunk hetente kétszer úgynevezett

,,tésztanap,, volt, kedden és pénteken, mert
édesapám imádta a süteményeket. Ruházatunk
is meglehetősen egyszeríí volt, persze mindig
volt mit felvenni, és az iskolaköpeny sok min-
dent eltakart' Nem jártunk divatosan, abban zz
idóaen nem is volt szokás. A rendszeres esti be-
szélgetések mellett, ha édesapámnak vagy
an}'ukámnak olyan hangulata volt, énekeltek
nektink. Lefekvéskor pedig mesé1tek.

_ A napi teendőtök miből állt?
- Reggel elmenttink az iskolába. Edes-

apám elkísért, és mindig vett nekem egy pohár
tejfölt és két kiflit. Nagyon szerettem ezt a

,,reggelit'', és kivétel nélkiil mindennap meg-
kaptam.

_ Melyik iskolóba jlírtlíl?
- A Komjáth (ma: Lőrinc) ttcába jár-

tam. Az osztá|yÉőnököm, Jencs Lívia szigorú,
de nagyon jő tanfunő volt. Ugy viselkedett
velünk, mint az akkori sziilők nagy többsége:
ha rosszalkodtunk, elkalapált minket. Mi ott-
hon is kikaptunk, nem tagadom, édesany.ám-
nak hamar e|1árt a keze, néha-néha apárn is
elfenekelt, ha ,,rosszak'' voltunk. Ezért soha-
sem haragudtunk a szüleinkre' mert tudtuk'
hogy nagyon szeretrrek bennünket. Az á|ta|á-
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nosból Hajdan tanár nénit, történelemtanáÍo-
mat Szerettem a legjobban. Az énektanár-
nőnknek, Pécsi Augusztának gyönyörű hang-
ja volt, és még a szolmizá|ást is megszerettette
velem. lblt egy ttineményes ra1ztanátnőnk is,

Pokorny Marcella, aki minden ra1zőrán ked-

venc festőjéról' Munkácsy Mihályról olvasott
neki.ink.

_ Miuel foglalkoztatok délutdn?
- Iskola után nekiink segíteni kellett

otthon. Nem ülhettünk le egybőI tanulni,
édesanyám beosztotta' hogy a lakás egy-egy
részét melyiktink takatítsa, és havonta váltot-
tunk. Fegyelmezettek, tisztelettudók voltunk;
én Í6 éves koromig édesanyámnak eg)rszeÍ
sem mondtam nemet. Ha biintetésből sarokba
kellett állnunk, akkor én mindig hamarabb
kötöttem békét, mint Ili húgom. o képes volt

őrá|<tg dacosan a sarokban 6llrni; én alig álltam
a fal mellé, már fordultam is vissza, hogy bo-

csánatot kérjek. Esténként kimentiink a Má-

wás téri iátszőtérre. Boltost, orvosost, taná-
rbst játszottunk. A boltos játék valőszínűleg
azért voIt fontos az életünkben, mert akko-
riban sok mindent nem lehetett kapni. Pót-
csokoládét ettiínk, Bambit inrrnk. Az igazi
csokit, szörpöt csak '5ó után ízlelhettiik meg,
banánt, narancsot pedig a kÍilföldi segélycso-
magokból kaptunk, melyeket a Vöröskereszt
osztott szét"

_ A uóros rrlelltik részében laktatok?
- Újp.,t",'.áuu r'.ty"" is iaktunk, de a

Pöltenberg utcára emlékszem legjobban. Az

iskolát még a Papp József (ma: Szent LászIó)
térrő| kezdttik. ott egy egyszobás lakásban
laktunk, aztán amikor az kicsi lett, átköltciz-
tiink a Pöltenberg utcába' Mi, gyerekek éltük
az élettinket' a szüleink az akkon korulmé-
nyekró1 csak suttogva beszéltek. NekÍink nem
sokat mondtak, mert féitek beavatni a dol-
gaikba. Benniinket az isko|ában még arra biz-
tattak, hogy adjuk fel szüleinket, ha bántanak'
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vagy tiltott dolgokról, például a rendszer ellen
beszélnek.

Nálunk havonta eryszer volt nag1rrno-
sás. Egy hatalmas fateknó,ben, kenőszapparrnal
bekenve áztakegy éjszakán át a ruhák. Másnap
édesanyám és a házmester, Sinkó néni a ruhá-
kat anyagukól fiiggően kézze|vagy a durvább
gyökérkefével súrolták. Amíg kicsik voltunk,
mi, gyerekek csak a zsebkendó,ket és a köny-
nyebb darabokat mostuk. Késó,bb a többiekkel
együtt moshattunk. Ha édesanyám tésztát
gyírt, félig elkészítette' utána nektink kellett
befejezni. Varrni és hímezni is megtanultunk.
Azokat a dolgokat tanultuk meg, amiker az
akkori élethelyzetekben hasznosítani tudtunk.

_ A munkón kíuül rnilyen alkalorn aolt a
közös ídítiiltésre szüleitekkel?

A hétvégék kicsit másképp teltek.
Edesapám nag'yon szeretett motorozni, s ha
édesanyámnak nem volt kedve vele menni, ak-
kor engem ültetett be az oIda|kocsiba vagy a
háta mögé, és együtt kirándultunk. Az á||at-
kertbe és a cirkuszba is elvittek a szüleim. Pén-
zért nem tanulhatnrnk úszni, ezért édesapám
tanított meg. Sokszor mentiink a Dunára, a
Tüngsram strand mellé, a szabad strandra.
Héwégeken átjöttek a barátok, és késő estig
beszélgettek.

- Ed.uapáddal kiiliinösen jő uolt a kap-
csolatod.

_ Emlékezetes számomra, hogy 11
éves koromtól édesapám nag'yon sokat foglal-
kozott velem. Ta|án előre megérezhette, hogy
mit szánt nekj a sors. Az iskolából a mííhe|yé-
be vezetett az utam) ahol sokat segítettem:
szöget egyengettem, szegeltem' sepregettem.
Sokan jfutakhozzá ismerősök, akikkel munka
közben 6rákat beszélgetett, megvitatták a
világ dolgait, Szívé|yes, segítótész és jőszívíi
volt mindenkivel. Rengeteget olvason, hall-
gattak is a véleményére az ismerősök. En pe-
dig egy kicsit ,,tanu|tam,, a sza|cnát. Politú-
roztampéldául ew zongorát, aminehéz mun-
ka, de konnyű, vékonykezemvolt, és ezekhez
a finom, tekerő mozdulatokhoz kellettek a pu-
ha, |ágy mozdulatok, úgy lett szép fényes a
zongora. Fűrészeltem, és egyéb kisebb mun-
kákat is elvégeztem. Késó,bb ennek komoly
hasznát vettem' gyakorlati foglalkozást és
késó,bb technikát tanítottam sok-sok éven át.

_ Pór éuael ezelőtt a lakósotokban zln-

Interjú

goriít is lóttam' Honnan szórruazik a kapcsohtod
a zenéuel?

- Édesapámnak szép lírai tenor hangja
volt, vonzódott a komolyzenéhe4 azt szerette
v.olna, ha balett-táncos leszek' El is vittek az
Allami Balettintézetbe. Sajnos, az utolsó vizsgán
kiestem. Nagyon rosszul esett, sírtam, teljesen
odavoltam, hogy eddig sikerÍilt, és mosq az
utolsónál elbuktam; ezt tragédiaként éItem át.

_ Mi köuetkezett a siker-telen felaételi
után?

- Az Attila utcában lakott Fejes lrénke
néni, hozzá jártam zongorázti és éneket ta-
nulni. Irénke ̂ , Nlumi-operaházénekeseit is
korrepetálta és tanította; például a wlágbúí
Wagner-énekes, Jovitzky Jőzsef is járt hozzá.
Ha délután 5 órakor voltaz énekórám,, énmár
4 órakor ott voltam, és a többiekkel ecyiitt
ská|áztam,Igy megtanuitam aztis, amit nekik
tanított. A sors mégis ú,gy hozta, hogy nem
lettem operaénekes.

_ A forcadahm előtti elégedetlenségbó,l ér-
zékeltetek aalamit?

- Egy tizenegy éves gyerek nem sokat
tud a politikáról. Hallottam otthon suttogást a
szttájkokról,üzemekbezárásárőI,|etartóztatá-
sokról, láttam röplapokat is, de gyerekliént
nem éreztem át ennek a komolyságát.Haven-
dégek jöttek, szüleim olyan halkan beszéltek,
hogy mi pusztán csak kíváncsiságból is hall-
gatőznJnk, de a torténéseket nem értetttik, és
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nem is foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal. Azt
azonban nag.yon is jól tudtuk, hogy bármi
elhangzik otthon, arrólnem szabad soha sen-
kinek beszélni, mert elvihetik a szüleinket.

_ Taldlkoztól éduapdddal a btjrtönben?
_ Hét-nyolc hónapig nem is láthattam

az aplkámat. Mikor végre mégis meglátogat-
hattuk, a börtön kórházábanvolt. A körmei li-
lásak voltak, hogy mitől, arr6l még ma is csak
elképzeléseim vannak. Még egyszer voltam
beszélőn nála. o nagvon örült nektink, minket
is felvidított, ' ."o'iá* hónapok után egy ki-
csit vidámabbak lettünk.

_ Hogtan alakult a forcodalorn utlÍn ű,
helyzetetek?

- Mikor az édesapámat elvitték, Ujpes.
ten szinte mindenki tudta, hogy mi kinek a gye-
rekei vag.yrrnk. A Langlet utcai iskolában jártam
az á|ta|ános utolsó évét. A tanáraim sajnálták
azt, ami velem történt, és hallgatólagosan egy
kicsit kényeztettek is. Az osztá|y körém ült, a
gyerekek is többet foglalkoztak velem. Edes-
anyám lJjpesten, egyKTSZ_ben dolgozott, és
mint késóab elmesélte, őt is ki akartáktenni az
áI|ásábóL. Szerencséjére egy Macskásiné nevű,
hithű kommunista kiállt mellette' mondván:

,,Bármit is tett az ő férje, neki két gyermeke
van, valamibó1meg kell élnie.''

Mikor megkezdődtek a tárgya|ások,
mát a '&Iegyeri VízmőnéI dolgoztam. Oda te-
lepvezető-helyettes nagybáqám r évén kerül-
tem. Főnöke, Ferenczy te|epvezető, egy régi
vágásű úriember segített, hogy felvegyenek.
Ennek előzménye, hogy amikor befejeztem a
nyolcadikat' eg.yetlen kozépiskolába sem vet-
tek fel, m9g ipari tanulóként sem tanulhattam
tovább. Ugy látszik' nagyon ,,veszé1yesnek''

ta|áIt a hatalom, pedig úttörő is voltam, mint
más gyerekek. Büszke voltam, mint a többi
gyerek, hogy úttörő lehettem. Sőt érdekes,
hogy a kor szellemének megfelelően mi, gye-
rekek Rákosit és Sztálint is jóságos ,,atyánk-
ként'' tiszteltük. Szomorú és a jövőre nézve is
érvényes mementó ez, hogy a gyermeket is
milyen mélyen tudja befolyásolni a politikai
propaganda!

_ Csak segítséggel tudtól elhelyezkedni.
Toaóbbtanulósről szó sem lebetett, munkót is
nebezen kaptdl?

- Ap' |etartóztatása után végigjártam a
gyárakat, hogy munkát keressek. F,lőzőegva-
laki felajánlotta, hogy bevisz azlzzőba' A lám-
pagyár szigorúan zátt kozösség volt, ahová
csak egy ott dolgozó aján|ásáva|lehetett bejut-
ni. Persze engem így sem vettek fel. A többi
gyárban is, amikor megtudták a nevem, hogy
kik a szüleim, akkor varázsütésre már nem volt
munkahely. A' Yízmííveknél utcát söpröget-
tem" El lehet képzelni, milyen érzés volt 14
éves fejjel utcát söpörni! Beöltöztem: pufajka-
nadrágban, kabátban és fejemre húzott ken-
dővel mentem ki dolgozni, nehogy felismer-
jen valaki. Késó,bb bekerültem az ivegházba.
osgyáni Gusztáv kertész nag'yon rendes főnö-
köm volt, még a tárgya|ási napolira is elenge-
dett. Túlórázhattam, és azt lecsúsztawa elég
sokszor az igyészségen lehettem. A' tárgyalá-
sokra azonban soha nem engedtek be, csak
kint várakozhattunk. Innen láthattuk a vádlot-
takat, amikor bevezették őket a nagyterembe.
Egyszer úgy megdöbbentem' mert édesapám
nem köszöptiszsza. Csak utóbb tudtam meg,
hogy e|őző|eg üdvözölt, ezért egy hónapra
mesvonták tőe az élelmiszercsomag-beadást,
a|{togatást és a|evé|írást is. Soha iem felej-
tem el, ahogyan össze volt a lábuk láncolva,
kéz- és lábbilincsben vezették ótet. Nagy vas-
golyó volt a lábukra ráerősíwe, döngött,
ahogy jöttek fol a pincéből. 1958-ban ) egy ta-
vaszi napon , tárgya|ási szünetben bemehettem
hozzá. Aztán csak a ha|á|a napján búcsúzhat-
tam el tőe, sőtmég aznap ta|á|koztam a hóhé-
raival is _ döbbenetes, szörnyíí élmény voltl A
sírjához csak másnap, titokban mehetttink ki.

_ Hoglan dolgozttítok fel a trn'gédiít?
- Edesapám nag.yon sokat beszélgetett

velem, fengeteget olvasott, kön1wtárba is
rendszeresen járt, O mutatta meg nekem,

A Kősa lónyok, Katalin és Ilona édesapy'k frissen hantolt sír-
jlínól, a 301-es parcelliban, 1959 auguntauíban
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hogy mit érdemes elolvasni. Késó,bb már ma-
gamtól, vá|ogatás nélhil olvastam mindent,
mert nem volt, aki tovább irányítson. Szegény
édesanyámat lekötötték a mindennapi megél-
hetési gondok. Egyedül maradt, apukám ba-
rátja, Fekete Jőzsef segített benniinket. Akik
között éltünk, értették, hogy mi történt az
apukámmal, senki nem bántott vagy csúfolt
azért, ho gy az apám,,börtöntoltelék''. Szána|-
mat sem mutattak irán}"unkban, há|a a jó Is-
tennekl Ennek ellenére tudat alatt mindig volt
bennem kisebbségi érzés, szorongás. Tirdtam
például, hogy olyan munkahelyre, ahol ön-
é|ettajzot kell írni, nem jelentkezhetek. Edes-
anyám is mindig azt ismételte: ,,Gyerekekl
Apátokról ne beszéljetek, hallgassatok!''

Két ér,'vel édesapám ha|áIa atán, egy
nap Andrásfi Gyula tanácselnök felhír,ta édes-
anyámat a tanácsházára, és azt mondta neki,
Kósáné, nag.yon sürgősen menjen Í&jhez,
amig a|ányabe nem tölti a 18. életévét. Az Íj
férje fe|téd'enül vegye a nevére a gyerekeket!
([Jgy tudom, aztköző|te vele, hogy a családot
|a akarják telepíteni.) Fekete Józse{ elvette
édesanyámat, az őrökbefogadás két nap alatt
e|intéződött. Mindig jő ,,papánk'' volt, és a
fraim az ő szemé|yében szetető, igazi nagypa-
pát kaptak.

_ C4ernzekeiddel mikor beszéltetek a aa-
lőd'i nagpapóről?

- A családban csak akkor beszéltiink elő-
szór az eltemetett múltról, mikor a legnagyobb
fram 14 évesen azza| jötthaza az iskolából, hogy
ezek a piszkos ellenforradalmárok mit tettek
Ujpesten! Szétlőtték a gimnáziumot. Leültet-
tem, és elmeséltem neki mindent. Anyrrkám
nem értett velem eg'yet' mert még mindig fél-
tett, hogy bajunk lehet beló1e , és űg5r gondolta,
egy L4 éves gyerek semmit sem érthet az egész-
bő. Máig íl;gy érzem, nagyon jól tettem, hogy
ősztntén elmondam neki a családi tasédiát.
Mindhárom gyermekem szereti' tiszteii,*ápolja
nagyapja emlékét, és a hazáj,lkat is szeretik. A
lelkem mé|yére eltemetett dolgok lassan-lassan
felszínre keriiltek, hiszen sok--sok évig olyan
politikai he|yzet volt Magyarországon, hogy
nem beszélhettem senkinek az érzéseimró1, sem
arról, hogy kinek a lányavagyok.

_ Mikor kttél újrn Kősa Kntalin?
_ Máig sem tudom megfogalmazni,

hogy mit éreztem, amikor édesapám ítjrate-

Interjú

metése előtt visszakaptam a nevem. Már
1981-ben próbá|koztam, de eg;' olyan vá|asz-
levelet kaptam, hogy maradjak ny'ugton, jobb,
ha nem bolygatom a dolgot.

_ Egpdr szőual beszélj a családodről!
- Edesanyám és a férje Dániában él-

nek. 19ó5-ben kotöatinkházasságot a férjem.
mel. Amikor a Íérjem, Szendi Lajos megtudta
a történetiinket, rögtön biztosított arról, hogy
bármi történjék velem, ő mindig mellettem
áll. Nagyfiam hetedikes korában eldöntötte,
hogy pilóta |esz, Az MHSZ-né| kezdte, Drrna-
keszin. Valóban pilóta lett, a MaIévhez sajnos
nem került' mert amikor avadászpi|ótákat át-
vették a polgári forgalomba, még a korábban
végzett Malév-ösztöndíjasokat is elktildték.
Itthon reménye sem volt arta, hogy pilóta le-
gyen, elkeseredésében kiment Amerikába.
Egyetemet végzett, és a légi forgalomban re-
pült 2001 szeptember 1 1-ig. Jelen|eg egy nagy
lakótelep igazgatőja' Középső fiam elektroni-
kai cégnél, technikusként dolgozik' veliink él.
A legkisebb fiamtól kaptam mostani életem
legnagyobb boldogságát: egy kékszemrí, gyö-
nyöríi, másfél éves kislány unokám van. !

Szendiné Kősa Katalin 2006.ban
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Könyvek Ujpestről
A fizika aranykorának ne-
vezett 20. század néhány
jelentős személyiség ét sző-
laltatja meg Staar Gyrrla
természettudományos új-
ságtr ő, Tizenhárom beszél-
getéSt olvashatunk mawar
tudósokkal, akadémikusok-
kal. Munkájuk mellett be-
pi11anthatunk magáné1e-

ttikbe, ifiúkorukat és családi életiiket is meg-
jdézve ismerkedhettink velük. A tizenhárom
tudós egyike Bay ZoItán Újpesthez iS kötődő
fizikus. A vele készült interjú már megjelent a
Megszállottak című kötetben, ez a váItozat az
e\őz&& kimaradt részletekkel kiegészíwe ka-
pott helyett a konywben' A kötetet a \,/ince
Kiadó jelentette meg.

Lz újpesti városnapok
könyr,'ujdonsága az 19 5 6-
os forrada]om újpesti ese-
ményeiről szóló forráski-
advány, melyet Kadleco-
vits Géza szerkesztésében,
Ujpest onkormánYzat,á-
nak megbízásábő| ad ki a
Kossuth Kiadó.In memo-
riam Újpest t956 címmel
a szerkesztő eddig még

sehol sem kozolt dokumentumokat és fotókat
bocsát közre. Cé|1a az események hiteles fel-
idézése, segíwe az em|ékezést, a fiatalabb
nemzedék számára a történtek pontos megis-
merését. L szerzőt idézziJ'k: ..Különösen fon-
tos, hogy az é|etre készülő i$űság hiteles tájé-
koztatást kapjon 1956 forrő napjairól, mert
csak akkor kerülhetik el apáik ésnaryapálkté-
vedéseit, azok tragikus következményeit, ha
me gismerik az igazságot.'' A kötet mellékleté-
ben dr. Varsányi Lajos plébános kéziratát, dt.
Paulus Alajos fotóit, bírőságt jeg5rzőkönyvek
másolatait tanulmányozhatia az érdeláődő. Az
ezer pé|dányban megjelenő kötet hasznos se-
gítség lesz pedagógusok számára is a történe-
lem helyi vonatkozásainak oktatásában.

uix"*x*

Elment a gólkirály
Augusztus 2-án,83 éves korában elhrrnyt Szusza
Ferenc egykori vá|ogatott labdarugó, az UTE
örökös g6|brá|ya, Ujpest díszpo|gára. A neves
sportolót a város önkormányzata, sa1át halott-
jaként, a Megyeri temetó,ben helyezte végső
nyugalomra.

TábÍawatáts .
Szeptember 2-án dr. Derce Tamás, Ujpest pol-

gármestere avatta fe| dr. Szunyoghy János ter-
mészettudós emléktíbláját a Jőzsef Attila utca
6a. számi:, házon. Em]ékbeszédet mondott dr.
Vásárhelyi Tamás, a Terunész'emrdományi Mú-

zetrnigazgatóhelyenese,/.zen]éI*áblágmelyet

"" 
Úipé'ti'Kozművelődési Kor állíttatott, Csík-

szentnrihályi Róbert szobtász, kiváló és érdemes
mrvész készítette.

Úidonsag a győiternényben
A helFörténeti gyűjtemény ilLandő |aá|]ítÁsa
virtuális résszel gyarapodott. A látogatók számá-
ra számítígépen több mint 70 fotó, 30-nál több
korabeli, eddig nem ismert filmrészlet eleveníti
fe| a20. század eleji {Jjpestet.

Jubileumi kiállítás

Qp"'t az 1'956-osforradalomban círnmel 4oko-
mentumkiállítás nyílik október 20-án az Ujpest
Galériában. A helytörtén er, ffijtemény és egyéb
kazg5íijtemények aÍlyaga mellett magánszemé -

lyek sok értékes relikviával segítették az emlék-
kiállítás létrehozását.

Konferencia t956-ó|
A forradalom napjaiban, okóber 23.-november
4. közaffi (<ésóab meghatarczandó) idópontban
- neves történészek és helytörténészp,k rés,zvé-
telével _ a forrada}om és szabadságbarc esemé-
nyeivel kapcsolatos történeti konferenciát s7awez
az Ldy Endre Művelődési Központ. Az Ujpesti
Polgár Centrumban megrendezendő esemén1re
a szakemberek mellett pedagógusokat és a téma
iránt érdeklődő újpestieket várnak a szewező<

Szeptemberi számunkban az 1'., 7., 9. oldalon
látható fotóÉat dr. Paulus Najos készítette és bocsátotta
rendelkezésünkre.
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