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Kassák Lajos, az ismert űj-
pesti vasmunkás szívesen em-
lékezett. Egyszer azt mesélte:
az lzzőban, aZ ,,Aschner-

gyárban,', olyan kulturális és az üdültetési
mozgalom volt, hogy osztá|yostársaik az
ott dolgozőkat eg5,szerííen munkásarisz-
tokratáknak hívták. E jólétet azonban nem
a gyárosok jóindulatával, hanem a jó mun-
kaerő iránti igényével magyatázta. Mun-
kásarisztokraták? - tamáskodott. _,,Ez

nem volt igaz, bár jó lehetett agitációs
módszernek.',

Lz Izző dolgozóit többek között
uszoda, strand és fedett teniszpáIya vfuta
reggelente. Nyáron a ,,Duna-parti csó-
na|*tázak,,,télenkorcsolyapáIyacsábította

őket sportolásra. A gyerekebe a gyári
óvodában igyáztak, a betegeket aZ izem-
orvosi rendelőben Láttákel. A Tungsram a
j őIéti szoIgá|tatások,, élüzeme'' volt.

Vas Iswán, az ismert újpesti hiva-
talnok (szintén költő, író) szívesen emlé-
kezett. Ilyenkor az lzző üzemi étkezdéjét e
hivatkozott a szociá|is gondoskodás min-
tájaként: az étkezdére, ahol szakmunkás,
segédmunkás, hivatalnok, mérn ok az igaz-
gató, fuchner Lipót társaságában három-
fogásos, olcsó ebédhez jutott. Mindenki
egformán sorban á,|It, kézbe vette a tál-
cát,, végigvárta az előtte áL|őkat. Aztán Ie-
i|t az éppen üres helyre. Vas Iswán azon-
banaz UTE-pálya kantinjában evett. ott
fröccsöt is mértek. n Sipos Balózs
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város születik'' I(áp osztásmegyeren

,,Lázár György, az MSZMP
Politikai Bizottságának tagsa, a
Minisztertanács elnöke március
28-án rJjpesten töltötte mun-
kanapját. [...] iinnepélyes alap-

kőletétellel vette kezdetét az országjelenleg leg-
na gyob b v fu osépí(ó munká j a, a h(lszezer lakosra
teryezett káposztásmegyeri lakónegyed építésé-
nek első, láwányos mozzanata. Gérnyi Ká|mán,
a Fővárosi Tanács elnökhelyettese mondott ün-
nepi beszédet, a korunk dokumentumait tartal-
maző urnátLázfu Győrgy helyezte e| az a|apkő-
ben.'' (Ujpest, 1983. június)

'A káposztásmegyeri lakótelepen az év
végéig 786 |akás átadásával számo| a terv, és
üzembe helyeznek egyABC ánlházat.A főváros-
ban először ezen a lakótelepen készül el egy
olyan nevelési központ, amelyben helyet kap a
24 tantermes általános iskola, a 100 férőhelyes
bölcsőde, a 200 férőhelyes óvoda és a közmiíve-
lődési célokat szolgá|ó rész. Az intézmény kii-
lönlegessége, hogy nemcsak az oktatást szo|gá|-
ja, hanem a ktilonboző korosztályok nevelését,
művelődését is, és rugalmasan képes alkalmaz-
kodni a demográfiai hullám vá|tozásaihoz is.,,
(Ujpest, 1984. március)

,,Míísza|a átadás előtt Kápos ztásmegy er .
[...] Még l979-ben írt ki a Főváros és az EVW
zárrköríí, pá|yázatot a terület beépítésére. A be-
érkezett pá|yamíiveket a bírá|ó bizottság 1980
januárjában értékelte. Ennek a|ap1án a városrész
részletes rendezési tervének e|készítésére az
Altalános Épületterve ző Y á||a|at,a beépítési terv
elkészítésére pedig a LAKOTERV kapott meg-
bízást. [...] Először a területet kellett rendezni,
az a|apközműveket megépíteni, az alaptltakat
kiépíteni és a Szilas patak íj medrét. Az I98I-
ben jóváhagyott beruházási program eredetileg
1984. éwe 2423 |akás, 1 nevelési központ és
1650 négyzetÍnéter kereskedelem átadását irá-
nyozta elő. [...] A kiütelező vá||a|at azonban
nem vállalta a tervezett. |akásszám megépítését.
Így aFőváros 1984. évi tervében csak156|akás,
1 nevelési központ és egy 765 négyzetrnéter
alapterületíí ABC megva|ósítása szerepel. A
generálkivite|ező a 43. sz. AEV. [...]'' (Ujpest,
1984. november)
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,,A káposztásmegyeri lakótelep több tíz-
ezer embernek ad majd otthont, kiknek túlnyo-
mó többsége más városrészekbe jár majd dol-
gozrú, tanulni vagy épp szótakozni. Elsősorban a
tömegközlekedés számára jelent ez kihívást, hi-
szen űgy ke|| azt megszeflÍezni, hogy még a reg-
geli és esti csúcsot se mindennapos tortriraként
é|jék át az itt.|akók. Ezt a gondot enyhíti majd a
3-as METRO kiépiilése, mel1mek atáv|an tervek
szerint a lakótelep ,,bejáratánáL,, Iesz a végállo-
mása' Addig azonbarl' villamos Íoga szá||ítaru az
utasokat, s ezen a sínpáron robog majd később a
metró. [...]'' Qjpest, 1985. november 1.)

,,Káposztásmegyeren a tanév kezdetére
nem készült e|azű1 iskola. Ahelyzet tehát szep-
tember elején [...] válságos. Az ílj intézmény
tantestiilete - öwenöt (óve| _ még idejekorán
megalakult, s itt vannak persze a gyerekek is,
mintegy hatszázan, Csakhogy nincs iskola, nem
készült e| az isko|ájol.. Isy aztán bizony,talan
kerengés az életiik. Az elsős kicsik ebben az
iskolában, a másodikosok abban, s ez még
bagy1án, Harmadiktól felfelé ugyanis egészen a
nyolcadikosokig egyelőre a napközis táborban
vannak: tanulgatnak is, nem is, ahogyan a
lehetőségek |<lnáIj!k. Reggel wszi őket a busz,
délután hozza.,, (Ujpest, 1988. október)

,J.,'] a, Altalános Művelődési Központ-
ban vá|takozó tanítást kellett bevezetrri, meÍt az
új iskola, a 10 tanterem [...] ismételten nem ke-
rtilt áadásra szeptember elsején. [. '.] a mai napig
nem kezdték e| az 1988 júliusában megígért óvo-
da építését. [.. '] Káposztásmegyer II.-es ütem'
Nincs iskola; óvoda; bölcsőde; ABC; út! De van-
nak már kész lakások! S ezekbe a lakásokba gyer-
mekekkel költöznek.'' 1Ú1p.'t, 1 989. szeptem.b"r)

,,A káposztásmegyeri Nagycsaládosok
Egyesülete azza| a kéréssel fordult a kerületi
páttbizottságvezetóihez,hogyameddigliáposz-
tásmegyeren felépiil az ttj temp|om, az istentisz-
teletet az MSZI$P közöss é gi házában tarthass ák.
A gondolat felvetődése, a kétés megÍoga|mazása
és az e|ső szentrnise megtaÍtása kozött néhány
hét telt el. [...] Szombat esténként rendszerint
több mint 200 fiatal és felnőtt [...] lép ? Lő-
verseny tér 6. szám. a|atn épiiletbe.'' ([Jjpest,
1 989. szeptember) (ossze dllíntta: I@izsdn S dnd,or)
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SzE,xBnes Józsnn
^z Egyesült Tzző|ámpa és Villamossá$ Rt.
dolgozőinak |927. évi sikeres sztrájl<hatca,

Nig több, mint nyolwan éve,
1927. alglsztus 30-án fejező-
dott be a budapesti vas- és gép-
ipari dolgozók eredményes
bérmozgalma, amelyben igen

fontos szerep jutott az újpesti ,,magyaÍ multi-
nacionális'' vá|Ia|at munkatársainak,,,fehérgal-
léros'' dolgozóinak és vezetőinek egyaránt.

Az l920-as évek második felében fel-
erősödő bérmozgalmak, amelyek 1927 nyári
hónapjainak e|őcsatározásait követően húsz-
ezern5i vasmunkás július-augusztusi általános
sztrájkban kulminálódtak, azt a felismerést
erősítették tr'eg az emberekben, hogy az
1919-ben, a forradalmak leverését követően
hatalomra jutott, Horthy Miklós kormányzó
nevével fémje|zett konzervatív-jobboldali
rendszer több éven át e|hűződó konszolidá-
ciója csupán a hatalmat gyakorlók és a közép-
osztáIy kisebb részének politikai pozícióját és
gazdasági he|yzetét sz1|fudította meg, míg a
társadalom nagyobb részének, kozotttik első-
sorban a munkásoknak és bérből élóknek szin-
te semmit sem nyújtott.

Bethlen Iswán gróf kormánya az e|ső
világháború, a forradalmakés az 1920. évttia-
noni békesz erző dés kataiztr ofá|is következmé-
nyeit lektizdve először a politikai stab1|izáciőt
valósította meg, majd l924_ben népszövetségi

kölcsön segítségével megállította aZ I920-as
években kibontakozott rekordm ér etí ínÍláci-
őt, |927 -ben megjelent az űj pénznem, a pen-
gő. A valuta stabl|izáciőt követően külföldi köl-
csönök áramlottak az országba. Amagyar gaz-
dasági élet, túljuwa az ország új helyzetébő|
adódó hullámvölgyeken, hasonlóan a világ-
szerte bekövetkez ett gazdaság; fellendüléshez,
szintén kedvező Íej|ődési fuányba fordult.

A. gazdasági élet megerősodése alig ho-
zott valame|yes váItozást a tömegek helyzeté-
ben' Az ipari munkabérek, ellentétben a ter-
melési mutatók ala|uIásával,.csupán a háboru
előtti, amígy sem magas színvonal 80-90%-át
érték el. Budapesten a szakszervezeú tagság
körében mért munkanélktiliség, a nag5rmérté-
kíí és szinte folyamatossává|ő kivándorlás el-
lenére meghaladta a 30 000 főt, A' kormány
hivatalból nem foglalkozott a munkanélktili-
séggel, segélyezést nem biztosított a munka-
nélkiiliek tészére, Egyedül a szakszervezetek
és a tőváros nyújtott valamit: p|. az ipari
munkanélkülíek karácsonyi segélyezésre
I927-ben 200 000 pengőt, a szellemi á||ásta-
lanok kényszerfo g|alkoztatására lgyanazon
évben 300 000 pengőt fordítottak. I927-ben
Budapesten a vasipari munkások 39%"-a még
mindig 9-I2 őrás munkaidőben kényszerült
dolgozni.

1929_ben késziilt feluétel a Tungsram gárről

4 Úifri-#.3:i Tanulmóny



1,927 eIső felében a kormán1mak a ko-
tött lakásga zdá|kodást felszámoló rendelkezé-
se nyomán a,lakbérek nag1.rnértékben meg-
emelkedtek. Altalában a fizetések 25-30%-át
kellett a lakbérre fordítani. Az áI|ami alkalma-
zottak vagy lakbérpénzt kaptak, váW eseten-
ként néhány százalékos béremeléshez jutottak:
az áI|ami üzemek dolgozóinak 1927-ben ezen
a címen 6%"-os béremelést adtak. A gyárosok
érdekképviselete, a valamennyi szakágazaa
üzemet tömörítő Mag5rat Vasmíívek és Gép-
gyárosok Országos Egyesülete azonban ha|-
lani sem akart béremelésekről, és nem voltak
hajlandók a munkásképviselettel a tár gya|ások
felvételére. Közben július végére a budapesti
árindex l0,2%"-os drágulást mutatott' míg a
bérindex csak 4,6%o-kal emelkedett az 1926.
évi szinthez képest. Ily módon egy éven belül
kb. 6%-kal romlottak a meeélhetési viszo-
nyok. A helyzetre 1e\|emző móáon a létfontos-
ságu élelmiszerek vásár|ása nagymértékben
visszaesett. A munkások végül megelégelték
éleiszínvonaluk rosszabbodását, és tózd-á'o-
dik felétől a kisebb-nagyobb bérmozgalmak
állandósultak. A mérsékelt szociáldemokrata
politikai irányultságú vasas szakszervezet a
munkások állandó késztetésére, saját pozíciőik
megtartása és befolyásuk kiterjesztése céljából
1927 nyaráig három memorandumot is eljut-
tatott a vas- és gépipari munkaadók érdekkép-
üseletéhez, amelyek igen mérsékelt kívánsá-
gokat tartalmaztak, de a gyárosok egyesülete
még tárgyalni sem volt hajlandó. A magyat
szakszewezetek országos választrnánya végül
19 2 7 ápn|isában határ ozatot hozott, ho gy bér-
mozgalom kezdeményezéséve| kényszetíu' a
gyárosokat álláspontjuk megvá|toztatására. A
határozat szerint most, amikot a gazdasági
életben valamelyes konjunktúra mutatkozik,
hiba volna egy percig is tovább várakozni, és
minden l<tnáIkoző alkalmat fel kell hasznáIni a
bérek ja,,,ttására. A munkáltatók kihasznáIták a
szaná|ás folytán keletkezett nyomort a mun-
kásosztá|y ellen, ezért egy pillanatig Sem sza-
bad tétovázni olyan akciók megindításával,
amelyek eredményeként a munkások és a szak-
szewezet mérsékli azokat a veszteségeket,
amelyeket a gazdaságs nyomorúság okozott.

A vasas szakszervezet a legjobban szer-
v ezett és me grendelésekkel le ginkább ellátott
gépgyán váI|a|at, az Egyesült IzzőIámpa és
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Villamossági Rt. szakszewezetét kérte fe| az
országos vezetőség áItaI e|hatáÍozott béÍ-
mozgalom kezdeményezésére. A cégnél ked-
vező fe|tételei voltak a bérharc eredményes
vitelének. 1'92 6-tó| kezdv e a vasas szakszerve-
zetbő| korábban kivált esztergályosok kezdtek
visszatérni korábbi a|apszewezete1kbe. 1927
elejére az osszes do|gozó visszatért a szal<szer
vezetekbe, és a szociáldemokrata párt is visz-
szaf o gadta az,,e|tév e|ye detteket''. A vállal atnál
helyreállt a szakszervezei egység, s ez|eltető-
séget adott új harci formák és módszerek al-
kaImazására.

1927 tavaszátő| az ,,Izző,, egyes részle-
geiben zajló spontán mozga|mak a vállalati
összbizalmi testtilet fellépésére egyesültek, s
miután a szintén egyesített béremelési követe-
léseket az igazgatíság elutasította, űjszeríi
harciformáka|ka|mazásávalfolytatódtak.Már
aköverkező napon az összes üzemrészben öt-
tízperces leállások sor ozata következett, maj d
az eryes részlegek egymást követően hosz-
szabb-rövidebb időre leálltak. Némelyik fél-
napra' a másik két őrára, a harmadik két napra'
Az ütemes és folyamatos termelés megszünt,
mert nem volt olyan nap, hogy va|ame|y rész-
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leg ne sztráiko|t volna. A munkával túlhalmo-
zott r ész|egekben megtagadták a nl'Iőrázását,
A tiltakozó meqmozdulások és leállások foko-
zatosanáltalánJssá váItak.Július 29 - én az ize-
mi főosztáIy teljesen besziintette a munkát. Jú-
lius 30-án, miután az igazgatóság e sztrájkfor
mával, a lnaryar mozgalmakban űjszerű űn.
váltó-sztrájkkal nem tudott mit kezdeni,
augusztus 1-jei hatállyal általános üzemsziine-
tet rendelt el, s 3500 főnyi munkásságát |azár-
ta a folyamatban lévő bérmozgalom letörése
cé|jábó|. A munkások nem léphettek be az
üzem területére, s bért sem kaptak. Az admi-
nisztratív és miíszaki dolgozók mintegy fél-
ezres Serege szolidaritásból csatlakozott a
mozgalomhoz, ezétÍ őket is |<:zárták.

Augusztus 2-án a vasas szakszeÍvezet
fe|hivására a kisebb budapesti vasszerkezeti
gyárak 520 főn.y' munkássága bekapcsolódott
a szÚájkba majd a Ganz-Danubius újpesti
haj ő gy ár ának vas s zerke zets r ész|e géb en állt le
a munka, S ezt követte a csepeli Weiss Manf-
réd gyár munkásainak sztrájkba lépése, akik a
genetátor(titők munkam egtagadása űt1án kap -

ták meg a jelet a szakszewezettőI a bérhar-
cokhoz való csadakozásra. Augusztus 9-én a
szt:ájkban álló vas- és fémmrrnkások száma
meghaladta a 12 000 főt.

Az ,,Izző,, igazgatősága, amely csak a
vas- és gépipari gyárosok ősztónzésére zárta|a
munkásait, e helyzetben, csakúgy, mint az
ir ány adő gyáros érd ekképviselet és a szts ájkb an
érintett más vasgyárakvezetői, a passzív váta-
kozás áIIáspontjfua helyezkedett. Arra számí-
tottalq hogy a nem jelentékeny gazdasági el-
lenálló- és tíírőképességű mrrnkások minden

eredmény nélktil lesznek kénytelenek vissza-
térni üzemeikbe. A kormányzatnem rendelke-
zett elegendőnek véIt méttékű társadalmi tá-
mogatottsággal, kereszt énslpárti beállítottságú
tagjai több alkalommal nem rettentek vissza a
szociális demagőgqától sem. A kabinet nem
maradhatott tétlen, és nem helyezkedhetett
maradékalan,ll az előtttik egyáltalában nem
rokonszenves, liberális politikai nézeteket han-
goztatő és az e|Íenzéki pártokat támogató, ide-
geneknek tekintett nagytőkés csoport állás-
pontjára. Közbelépésükben fe|tehetően az a
szándékvezette őket, hogy a gyárosok kfuára
folytatandó kö,zv eti(ó tevékenys é gtikkel valami
csekély béremelést csikarjanak ki a vonakodó
munkaadóktó|, s ezá|tal nagyobb szimpáiát,
tömegbefoly.ást nyerienek el politikai írány-
vonalukrészére.Mintazeseményekbő|kjtíint,
számításaik nem váltak va|őra.

A kormányban a keresztétypáttokat
képviselő Vass József nagyprépost, miniszter-
elnök-helyettes, népjóléti miniszter _ Andréka
budapesti r endőrÍőkapitány-helyettes elnökle-
te mellett - békéltető bizottságot hívott lére.
A negatív eredmény szinte borítékolható volt.
Az ígér etek ellenére eredményte|eni| v é gző dő
tárgyalássorozat után a Ganz-Danubius és a
Fegyvergyár munkásainak csatlakozása nyo-
mán a sztrájkolók száma 18 000 főre növeke-
dett. A gépipari gyárosok, mint kitíínt a táÍ-
gyalásokon, semmilyen formában sem voltak
hajlandók bármiféie béremelést adni a munká-
soknak, s azt hangoztatták' hogy exportképes-
s é giik me gő r zés e miatt. kell alacs ony an tar tani-
uk önköltségriket s a munkabéreket. A]lás-
pontjuk szerint, ha az árversenyből vesztesen
kertilnének ki, akkor a mrrnkások járnának
rosszabbul, mert elbocs átásokr a kényszerülve,
növekedne a munkanélktiliek számas lezuhan-
na a jelenleg biztosított bérszínvonal is. Való-
jábanűgy gondolkoztak' ha például adnánaka
munkásoknak 5%-os béremelést, akkor nem-
csak a profitjuk csökkenne, hanem a bérharc
útján kiharcolt eredmény nyomán erősödné-
nek a munkások érdekképviseleti szervezetei,
amit mindenképpen el kívántak kerülni.

A munkások nóvekvő elégedetlenségé-
nek levezetésére és bármiféle közvetítés elke-
rülése céIjábó| ktilonféle hangzatos béremelési
javaslatokat tettek' Külföldi péIdákra hivat-
kozvajavasolták a napi munkaidő felemelését,
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amel}.nek nyomán bérnövekménylre ny{lna le-
hetőség. A javaslat elfogadásával azonban nem
béremelés valósult volna meg, hanem olyan
helyzet állt volna elő, hogy a hosszabb mrrnka-
idő a|att a munlcások tr;bbet termelvén, a
többlemermelés értékének csupán csekélyebb
töredékét kaptákvolna meg bér fotmájában.

A sztrájkmazga|om az egyeztetési tár-
gyalások első fordulóinak eredménytelensé ge
miatt is a közvélemény érdeklődésének hom-
lokterébe került. A fővárosban megjelenő or-
s zá gos napilapok többoldalas cikkekben kaza|-
ték a legfrissebb információkat. A kormány
számára egyre kényelmetlenebbé vá|t a 8ép-
ipari gyárosok merevsége, a munkások kiéhez-
tetésére irán1'uIó taktlkája' A rendőrsé gt köz-
vetítés eredménytelensége után most már ma-
ga Vass József miniszter kényszerüIt átvenni az
egyeztetési tárgyalások elnöki tisztét.

A gépgyárosok egyesiilete elítélte a kor-
mány közvetlen beavatkozását. Szerinttik a
sztÍájk a munkásság és a munkaadók magán-
iigye, ha a kormány abérmozgalomba beavat-
kozik' akkor csak a tekintélyet járat1a le. Saját
önző profi ts zer zési törekvés eik áItaI v ezettew e
nem ismertékÍeI azt a nyilvánvaló tényt, hogy
a kormányzat elkerülhetetlen feladatként, kö-
telezettségét végzi, amidőn erőfeszítéseket
tesz a konfliktus kompromisszumos megoldá-
sának megkísérlésére' A saját szempontjaikat
középpontba á|Iítő gyáros érdekképviseletek
azonban az áI|amhatalom fellépésének segítő
célzatát nem ismerték fel, vagy ha igen, nem
voltak hajlandók a számukra kétségtelenülká-
rosnak értékelhető, profitjukat ugyancsak mi-
nimális mértékben érintő rendezési törek-
vések támogatására,

A Magyaro rszág címí3' napilap nyíltan is
hangot adott nézeteiknek,, [..'] helyenv aIő. e a
miniszteri fogadószoba ajtaját megnyimi és a
bizaImi férfiakat beüItetrri a szoba kényeimes
fotőjeibe? Távolról sem e demokratikus meg-
nyilvánulások ellen akarunk iltakozni, de ön-
kéntelenül esztinkbe kell jussanak az elmúlt
idők tanulságai. AKárolyi forradalom is azza|
kezdődött [1918-ban]' hogy a bizalmiak beül.
tek a nagy fotőjökbe és először tárgya|tak,ké-
sőbb diktáltak, majd az ab|aka|áhívákazvtca
csőcselékét és kidobták azt, a|<t ellenvéleményt
mert kockáztadi; végtil ők maradtak a kényel-
mes fotőjökben egyedül...''

Ez a szem|életmód n1,í|tan munkáselle-
nes beállítottságról árulkodott. Az egyezteté-
sek úiabb fordulóia előtt Weiss Nfonzbárő, a
csepeli vas-, fém- és gépipari óriásizemvezető
tulajdonosa kereste fel Vass Jőzsef miniszter-
elnök-helyettest' hogy tájékoztassa a munka-
adói oldal áI|áspontjár őI.

A kormány részérő| Vass József elnok-
lete mellett Andréka Íőkapitány-helyettes,
Dréhr Imre népjóléti államtitkár és Issekutz
belügyi helyettes államtitkár vett, részt a tát-
gyalásokon. A gépgyáros egyesü|et ftszérőI
Kende és Kelemen igazgatók, a szttájkolők
megbízottaiként Peyer Károly szakszervezeú
(ói;tkár, Kabók, a vasmunkás szakszerve zet tlt-
kára és az éintett.üzemek munkásmegbízonaj
jelentek meg. A békéltetésen a munkáskép-
viselők 10%-os általános béremelést követel-
tek, míg a gyárosok részérőI 3 %"-os egyéni
béremelés megadását helyezték kilátásba.

Az eg5reztető tárgya|ások további for-
dulóin a két szembenálló fél álláspontja nem
közeledett egymáshoz, A hivatalos békéltető

Úirox'r;
A gépmííhefu a 20-as éaek elején A gépnerelő mííhefu a 30-as éuek elején

Tanulrrlány



Vass József _ korábbi hangzatos nyilatkozatai
ellenére _ azt köZö|te a munkásképviselőkkel,
hogy a kormány a ,,gazdasá$ szabadság,, á|Iás-
pontián van, és nincs eszköze a munkaadók
kényszeritésére. Az adott helyzetben nem is
|ága megvalósíthatónak az áIta|ános béreme-
lést, mert az kedvezőtlen kihatással lenne a
gyáripar helyzetére. Ezért a munkások fogad-
jákela gyárosok aján|atát_ mondotta _, és tér-
jenek vissza az izeme1kbe. Vass Jőzsef közve-
títő tevékenysége e,,kinyi|atkoztatás,' megté-
telével ki is merült és el is távozoft a tárgya|á.
sok színhelyéről. Vass Jó zseÍ, a saj tótámadások
és Weiss Alfonz bárő tájékoztatása után el-
han gzott ny,t|arkozatából világosan kitűnt, ki
az (tr az |920_as évek Magyarországán, s hogy
a kormány a sztrájko|őkkal szemben nyíltan is
a gyárosok mellett foglalt állást. A tárgyalások
újból eredménytelenül félbeszakadtak.

A szakszervezet aZ eredménytelen kor-
mányközvetítést követően harcba hivta az ösz-
szes budapesti gépgyár dolgozóit. Augusztus
18-án a sztrájkolók létszáma meghaladta a
20 000 főt. A nagyobb üzemek munkásgyűlé-
sein sorra vetették e| a gyárosok 1-3%-os

,,béremelési,, ínóíwányait s tartottak |<l a I0%-
os béremelés és a munkásképviselők elismeré-
sére irányuló követelések mellett. A bérharc-
ban bekövetkezett újabb fordulatban a munká-
sok végül is szilárdan kitartotrak követeléseik
mellett és sztrájktörő a|ig akadt.

A gvárosok, ktilönösen a hilföldi piaco-
kon való eredményes szereplésben érdekelt
exportvállal atokvezetői, mint például fu chner
Lipót, az,,Izző,, v ezéigazgatőja, be|átták, kü-
lönösen a szá||ítási szerződések gyorsan köze-
|edő |ejárat: határidőpontjainak késztetése mi-
att, hogy a több, mint hat hete elhúzódó bér-
harcot mielőbb le kell zárnj'lk. Felismerték,
hogy a megrendelések elvesztésével nagyobb
kár étné gyáraikat, mintha valamivel többet
adnának munkásaiknak a korábban beígértrrél.

Augusztus utolsó napjaiban a gyárosok
titkos tárgyalásokba kezdtek a szakszervezett
vezetőkkel. Ismertették a gyáros érdekképvi-
s eie trrél ki dol go zás a|att á||ő új kö zponti, v ala-
mennyi vas- és gépgyárra kiterjedő bérsza-
bá|yzat főbb pontjait. Ennek aIapján egyes
üzemekben 5-8%-os béremelés történne, de
minden eg'yes Yas- és fémmunkás kapna vala-
melyes béremelést. A s zakszerve zet v ezetői, az

e\hílzódő mozgalom következtében veszélye-

sen kimerü|ő sztrájkaIap és a kormány nyo-
mása miatt' félve a bérharc esetleges ered-
ménytelenségének következm ényeitől, a|ig
titkolt elégedettséggel fogadták a gyárosok
közeledését, |<legyezési hajlandós ágát. Meg-
elégedve az er edei bérköv.etelés felének-két-
harmadának kiharcolásával s a szakszeÍvezet
tárgya|ő és képviselő félként torténő elismeré-
sével, nem mertékvállalni a munkaadói érdek-
képviseletek á|ta| az engedmények visszautasí-
tása esetére kilátásba be|yezett. áltaiános mun-
kás|<tzárást, amelynek bekövetkeztekor vesz-
tesként kellett volna elhag1miuk a terepet.

Mindezen tény ezők a|apján elfo gadták a
gyáros szövetség békeaján|atát. A bérharcban, a
kedveződen anyags és politikai helyzet körül-
ményei közepette, mégis sikeriilt a munkások
ngyét g5,őze|emre vinni, ami végül is nem kis
eredménynek számított. A sikerrel zá,r,l|ő bér-
harc bebizonftotta a mrrnlcások előtt, hogy
öss zefo gássa|, szilát d, fe gyelmezett, e gys é ges, a
szakszewezet irányítását elÍogadő magatar-
tással lehetséges a kizsákrnányo|ás kor|átozása'

Az 1927. évi bérmozga|makban
125 000 munkás vett részt. A famunkások kol-
Iekúv szerződést harcoltak ki. Avasasok koráb-
bí 4,6o/o-os bérindexe az év végére 8,2Y"-ra
nőtt., mig az ár índex I 0,2 "/o -r ó| 8,1. oÁ - r a zuhant
vissza. 1927-ben tehát mintegy 5-6%"-os éIet-
színvonal-emelkedést sikertilt kiharcolni. n

*Ezzel az írással a 2008. április 9-én, 78 éves
korában elhunyt Szekeres Józsefue, a Fővárosi LevéItár
ny'u galmazott ÍőIev éÍtar o sára emlékeziink.
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Epiződok Aschner Lipót életéből, L. tész

A levéltári és kön}'vtári kutatá-
sok eddig nem adtak váIaszt
arra akérdésre, hogy pontosan
hogyan települt át a 12 éves
fu chner Lipót szi|őÍalt$ábő|,

Assahirtről előbb Nvitrára. onnan Buda-
pestre, majd Ujpesme. Tudjuk azonban, hogy
a kiilonleges életpály.át befutott fuchner _
akin ek fo g|a|ko zását ma,, csúcsmen e d zs ernek''
neveznénk - sohasem felejtette el az Újpesttől
115 km-re lévő aprócska felvidéki telepiilést,
ahonnan ewszer elindult, s ahová sohasem
tért vissza. Az l920-as évek végén, már köze|
egy &,tizede az Egyesü|t Izző|ámpa és Villa-
mossági Rt. vezérigazgatőjaként dolgozott,
amikor teniszbajnok fiának, Pálnak, egy vado-
natúj motorcsónakot ajándékozott. Talán
nem csak az ltókor számára tűnik jelkép-
értékíínek, hogy a Dunán felavatott jármí3vet

,,Assaktirt''-ről nevezte el.
ANyitra megyei Assaki.irt 1880-ban - a

nyolc éwel Aschner Lipót születése után tar-
tott népszámlálás adatai szerint _ 643 lakos-
sal rendelkezett. Vallási megoszlásuk: 283
(44,0I%) római katoiikus, 293 (45,57%) evan-
gélikus és 67 (I0,42%o) izraelita. Ez utóbbiak
kőzé tartozott az fuchner család is. Aschner
Ármin - Lipót édesapja _ annak az 1860.
ianuár 13-i rendeletnek köszönhette mester-

ségét, amely megengedte, hogy az osztták-
Magyar Monarchia területén immár a zsidó
feleke zethe z tar to zók is űzhe ss en ek gy ó gy sze -

tészséget, italmérést, szeszégetést és malom-
ipart. Attól az időtőIkezdve, egészen l939-ig
- amikor a zsidótörvények az ita|mérési jogot
visszavonták - a magyarorszá$ falvak döntő
többségében zz égetett szeszt, azaz a pálinkát
zsidó kocsmárosok {orgalmazták. fusahirtön
a település kocsmárosa és fogadósa, feleségé-
vel Wertheimer Emánuellával, kilenc gyer-
meket nevelt. Közülük a második frű volt az
1872. janlúr 28-án született fuchner Lipót.

Az fu chner ek vá|asztott otthona, Assa-
ktirt területe, tégészet' leletek tanűsága sze-
rint már az Ujkőkorban lakott volt. A mai
települést 115ó-ban, Kurth (Kürt) néven em-
|ít:ke|őszór _ anév a honfoglaló Kürtgyarmat
törzsre utal. Később Kis- és Nagyhirt néven
szerepel, sőt Ab|ánczkiirtként is előfordul.

Az fusahirt elnevezést I343-tő| hasz_
ná|ják. A falu a 13. században a Kürthy család
birtoka, a 14. századtíI a Í6-ig az Assa családé,
később a Bossányiaké. I546-ban oláh Miklós
esztergomi érsek, a 16. századközepén a Ghy-
czy csa|ád szeÍZett itt birtokot. A községben
1550-ben Ghyczy András reneszánsz várkas-
télyt épített, melyet a 19. század e|ején átala-
kítottak. (}elenlegi romos áI|apotán még felfe-

Ro1ró ANNnmÁrun

A szütőföld

Férfiak a lakodabnas kocsin, 1920-as éaek

Kiizlemények Úig;gs:-i
Assakiirti utcakéo. 1940-es éuek



dezhetők a barokk, valamint a 19-20. századi
átépítések nyomai. A téglalap alaprajzű' két-
saroktornyos épület ugyanakkor ma is rene-
szánsz összhatást mutat. A második w|ág-
háboru ltán, az 1960-as évekig a kastély a
helyi általános iskolának adott otthont. Ké-
sőbb kitirítették, közel neg.yven éve üresen áll;
tetőzete beszakadt, falai omladoznak.)

1559-ben a falut felégette a török. A
t7, század és a 19' század között a terület a
Bercsényi, a Mednyánszky és a Klobusiczky
családok birtoka volt. Két utóbbi ,,úri lakot'' is
épített a településen, amel1mek lakói közül
1ó01-ben 64 jobbáry- és 4 szabad családot je-
gyeztek fel.

Egy évszázadda| később a települést
szőlőskertekkel vették körül. A falu lakói első-
sorban mezőgazdasági munkából éltek, de az
assal*jrti asszonyok csipkeveréssel is fog-
lalkoztak.

Az anyakönyvi fe|jegyzésekből jő|
követhető a migráciő. A 18. század elején
(1715) a településen 26 háztartás működött,
ebből 1ó-ban zsellérként éltek. Két generáció-
val később. I787-ben80házban 805lakos élt.
Ebben az időszakban már megkezdődött a
helyi evangélikus és katolikus templom épí-
tése. Az evangélikusok az épületet a 19. szá-
zadban átépítették, és toronnyal látták el. A
katolikusok 1789-ben. Szent Iswán királv tisz-
teletére szentelték fel templomukat. Éényes
Elek statisztikus 1840-ban megjelent munká-
jában így mutatja be a 489 lakosú települést:
,,Assa-Kürth, Nyitra m. tót faIll, 250 kath.,
181 evang., 58 zsidó lak. Van kath. és evang.

paroch. temploma, symgógája, sző|őhegye,
erdeje s termékeny batára. Eredeti helye a
Ghyczy családnak.', 1840-re tehát a fal:u izra-
elita közössége zsinagógát épitett magának. E
közösség tagja volt az Aschner család is.

A'20. század elejére szinte megduplázó-
dott a lakosság száma. 1910-ben összesen:
840-en éltek a faluban, koztiltlk 399 (47,50%)
rőmai katolikus, 396 (47]+%) evangélikus, 2
(0,24%) református és 43 (5,I2%) izrae|ita.

A trianoni békeszetződésig a falu Ny't-
ruvármegye Nyitrai járásához taftozott, majd
a csehszlovák állam része lett. Az e|ső i|ág-
háború után a községben földreformot hajtot-
tak végre. L920-ban hivatalos nevét Asakert'-
re váItoztatták, eltüntewe ezze| az ősmagyar
törzsrevalóutalást.A'hatáwá|tozásltÁnÍolya-
matosan csökkent a magyar ajlni katolikusolq
és nőtt az evangé|Ilans vallású szlovákok aránya.
1930-ban összesen 1118 főt szám|á|t a telepü-
lés, koztiltik 454-et (40,6I%) a római katoli-
kus, ó02-en (53,85"/") az evangélikus, és 31-en
Q,7 7 ) az izr ae|ita felekezethe Z taÍtoztak.

1948-ban a sz|ovák helyesírással írt,
,,magyar,, településnév fordításaként kapta új
elnevezését, így lett az egykon Assakiirtből,
majd fuakeÍt,-bő|, Nové Sady.

Aschner Lipót 12 évesen, 1884-ben el-
hagyta szi|őfa|uját. A kereskedelmi iskola el-
végzése után néhány felvidéki cégnél segéd-
ként, majd irodistaként vállalt munkát. Húsz-
évesen a Rimamurány-Salgótar1áni Vasmíí
Rt.-nél helyezkedett el. A 19-20. század for-
dulóján ez a vá||aIat egqaga adta 21 várme-
gye termelésének mintegy felét-harmadát, Az
ország egyik legtekintélyesebb cégénél a kis-
hivatalnok fuchner a vá||a|aarányttás terüle-
tén már olyan tapasztalatokat szerezhetett,
amelyeket később - immár vezetőként. maga
is hasznosított.

1894-ben adminisztrátorként került
Budapestre, azEgget Béla és Tfusa elektroni-
kai céghez, - a későbbi Tungsramhoz _, aho|
élete végéig dolgozott. A vállalat 189ó-ban
Egyesült izzóIámpa és Villamossági Rt. néven
áta|aku|t, majd kinőve Huszár utcai székhe-
lyét, Ujpestre költözött. 1901-ben, a termelés
indításakor fuchner Lipót a lámpaosztá|y ve-
zetőjq 1 904. július átő| a|igazgatój a, 1 908-tól
kereskedelmi igazgatőja, |92 t -tő| vezérigaz-

(Folytatjuk...)
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lzraelita temető a falu szélén
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Farsangi vigalmak és színtereik

A ,,boidog békeidők'', a 19.
század végs, 20. század e|eji
városlakók kulturális é|eté-
nek szerves részétképezték a
legtöbbször héwégén rende-

zett ,,iga|mak''. Ekkor még a hangversenyek
és a bálok sem kiilönültek el eg1rrnástól. Gya-
kori eset volt, hogy veg.yes ,,míifajú" míísoros
esten vehetett részt a nagyérdemű közönség:
szavalatok, felolvasások, sz1nházi és zenei ese-
mények váItogattak egymást. Utóbbiak széles
skálán mozoghattak; aházi zenéléseken össze-
szokott amatőt csoporttól a professzionális
hangverseny-előadókig bezárőan, Ennek
megfelelően a fellépők az ismeftebb, helyi ze-
neszerető polgárok vagy Íivatásukat magas
szinten gyakorló, korukban elismert míívészek
lehettek. Voltak azonban tiszta profilú, ko-
molyzénei hangversenyek is. A korszak kul-
turális programjai - bármilyen szerkezetííek
voltak azok- legtöbbször reggelig tartó bállal,
azaz táncmul atsá ggal zárultak, m elyek s zerve-
zői ételle| és itallal is szolgáltak. Ebből szár-
maző je|entős bevételüket a civil szervezet
működési koltségeire, sok esetben jótékonysá-
gi célra fordították.

Az Ujpesttel szomszédos Pest városá-
ban a pesti Redout, majd utódja, a pesti Vig"-
dó már régőta szo|gá|ta a po|gárság korabeli
közmíívelődési igényeit, hangversenyeknek,
táncmulatságoknak és nagyobb egyesületi ösz-
szejöveteleknek megfelelő helyet adva. A fo-
lyam másik oldalán fekvő Buda polgársága
számára bérlési lehetőségként csupán a na-
gyobb lakások egybenyitott szobái vag.y ven-
déglők nagytermei jutottak - a székesfőváros
Budai Yigadőjának 1900 január1ában történt
átadásáig.

A rohamosan fejlődő Ujpest lakói
templomaik és az űj kózségháza építése mel-
lett a 19. század végén közösségi tereiket is
létrehozták. Ne gondoljunk azonban a maihoz
hasonló, önkormányzaú fenntattású művelő-
dési centrumokra! A Rákosi, majd Kádár kor-
szakban szovjet mintára újonnan felépített,

Közlemények

v aw a civil s zerve zetek áll amo sított szé|<házai-
ban létrehozott ,,kulnirházak,, működtek. A
korábban vkágző,1945 után általuk kiváltan-
dó civil társadalom sokszíníí kulturális élete
még napjainkra sem regenerálódott' amit a
mai művelődési centrumok ,,útkeresése'' is
igazo|. Elődeink elsőként létrehozták civil
szervezete7ket, majd azok megteremtették -
ha volt rá módjuk - tagjaik hozzájáru'|ásaiból,
pártfogóik támogatásaiból saját közösségi te-
reiket' azaz szé|átázukat. Ezek természetes
helyszíneként szolgáltak a báloknak, hang-
versenyeknek, nagyobb társas összej övetelek-
nek is. Az egyesületek termeit bérleti díj elle-
nében használhatták a velük rokon je|Iegű,
,,szegényebb'' civil szervezetek. Szerényebb
megoldásként egy-egy vendéglőbe n zártköríi
rendezvényt is szervezhettek tagjaiknak.

Ujpest száz évve| korábbi sajtójáb6|
ezeknek a lehetőségeknek széles ská|ája táruI
elénk. Színes báIi é|etről, egyben eleink társa-
ságkedvelő és a rászoruló újpestiek gond;.aival
is törődő természetéről tudósítanak az Ujpesti
Köz|óny,aSzabadHon és ̂ ,Uj Rend farsang
idején megjelenő számai

Az U'R.A.K. - a mozaikszó korántsem
egy llri kört, de az Újpest-Rákospalotai Atlé-
tikai Klubot takarta _ 1907. február 2-án a
Közmíivelődési Kör helyiségeiben (egykor
Arpádűt 56.,ma Újpesti Polgárcentru- - A'-
pád út óó.) tartotta farsangi bá'|ját, saját szer-
Yezete megsegítésére. Az Ujpesti Dalkör feb-
rlár L2-i, hangversennyel egybekötött jelme-

A Katolikus Kör székblíza 1920 ktinil
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zes estélyén a Közmíívelődési Kör termeiben
a 44. gyalogezted zenekarahúzta ata|p a|áva-
lót... A következő év február L-jén az újpesti
önkéntes tűzo|tó testület ugyanitt táncvigal-
mat szeÍvezett, me\mek bevételét ú3zo|tóesz-
közeik fejlesztésére fordították. A Közműve-
lődési Kör 1899 decemberében megnyitott
otthonát tagj,ai adományalbőI és kölcsönből
építette fel. Epülettik azonban városunk más,
vigalmi termekkel nem rendelkező civi| szer-
vezetei számára is kibérelhető volt.

Az Ujpesti Ipartesttilet 1907.
február 2-ána Katolikus Kör
Iswán téri termeiben (egy-
kori Iswán tér ó.) az Ezred-
éves Alap, az ,,iparos men-

ház,, _ az ídős iparosok szociális otthona - és
,,saját pénztára,, javára rendezte meg iparos
bá|ját. 1908. február l-jén itt volt az újpesti
Katolikus Kör dalestélye is. Az l903-ban ala-
pított Katolikus Kör az újpesti egyháztanács
világi elnöke, Höbert Béla kezdeményezé-
sének köszönhetóen jött létre, elsősorban kul-
turális, társadalmi és jótékonysági célok meg-
valősítására,

1 907. febru fu 9-énaz Ujpesti Katolikus
Legényegylet a ,,Csokonay utca 34-be|i', saját
szé|ütázában jótékony célú hangversennyel
egybekötött,,zártkóríi tánwigalmat,, szetve-
zett. A Szent Erzsébet Egyesület 1908. január
18-án a Katolikus Legényegylet dísztermében
,,theázássa| egybekötött tarka-színpadi estélyt''
tartott. Ujpest katolikus legényegyletét 1891-
ben Varazséji Bé|a hittantanár hozta |étre.
SzéIdtázvkat (Csokonai utca 38') Károlyi
S ándor gróf adomá rly ozta az e gyletnek, amely
azt az 1950-es évekbeli megsztintetéséig hasz-
nálhatta.

Az Ujpesti Munkás-otthon Gyár utca
41.-ben |évő (a mai Munkásotthon utcában
időközben lebontott) épületében több mint
húsz, munkásokat képviselő, főként érdek-
védelmi szervezet működött. A néhai Kakas
vendéglő helyén 1909-ben átadott Mun-
kásotthon még az l928-as emeletráépítés után
is szűknek bizonyult. 1908. január 9-én aMa-
gyarorszá$ Szabómunkások és Munkásnők
újpesti csoportja a Gyár utcai Munkásképző
Egyletrél a saját egyleti pénztára és a Mun-
kásotthon a|ap javára,,Nagy Cabaret-estélyt''
tartott. Két hét múltán a könyvtár-a|ap javára

e 
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aZ újpesti ,,Ifjúmunkások'' az Ujpesti
MunkásképzőEgy|etnél - a Gyár utca 41.-ben
_, január 26-án egy ,,kedélyes estélyt'' tendez-
tek. Hogy mit is takar ez a megneYezés? Vers-
mondás, színpadi j elenetek (úg1mevezett,vig-
játékok,,: Magánjelenet' Mogyoró, Ebéd előtt
stb.), kuplék és monológok váItogatták egy-
mást.

1907. február 10.én este az Amadeo
Ágo". Asztaltársaság az At:d,la utcai Braüer-fé-
le vendéglőbe, egy kedélyes estélyre invitálta a

,,szegény iskolás gyermekek felruházására,,
adakozni kívánókat, ahol ,,dal, szavalat' kup-
lék, szerpentin, konfetti, tombola'' várta az ér-
kezőket, 1908. február l-jén az Ujpesten
telelő M.F.T.R. (Magyar Folyam- és Tenger-
hajőzási Részvénytársaság) hajőmá'|házók,
vitorlások kabaré előadással egybekötött tánc-
mulatsága volt a Grübler-féle vendéglőben.

Az|907 ..es év egyik utolsó farsangi bál-
ját febrúr 28-án a Colosseum fuztaltársaság
szetvezte. Egykor színházi előadások és tánc-
mulatságok színhelye volt a mai Arpád út és
Temesvári út sarki Volán autóbusz állomás te-
rületén állt Colosseum (a volt Árpád ín 23..
ban). fuztahtársasága a je|mezbá| tiszta jöve-
delmét a szegény gyermekek Íelruházására
szánta. Csatlakozva a korábbi bálokhoz a jőté-
konykodókat itt is ,,kedves percek, sok bohó-
ság, jő étel és ital'' fogadta.

A következő évben két rendezvény is
vetélkedett Újp"'t.'' az év báIjának rangsáétt.
Az újpesti IzraeIita Nőegylet janufu 23-án
hangversennyel egybekötött,,táncvigalom-
mal,,, a farsangi r endezv ények fénypontj aként
hirdetett programma| várta vendégeit. Ez a
hölgyeket tömörítő szervezet I871'/72-ben
alakult, jótékonysági feladatok e|Iátása és a ta-
nulni akaró szegény zsidó fiatalok támogatása
céIjábő|. A báli szezon legérdekesebb hang-
versenyeként hirdették aLőrinc utca 108.-ban
széke\ő Qpesti Szegény Gyermek Kőrház
E gyletrek a város,,e|őkeIő kö zöns é ge'' számá-
r a f ebruár 8 - án rend e zend ő,'Nl[űvé szestéIy ét,,,
azaz hangversenyét és az utána következő
táncmulatságot. A hangversenyen zeneakadé-
miai tanár, zongoramíívész, operaénekesnő,
hárfam(lv ész, tár o gatő -mí3v ész és versmondó
lépett fel. A táncrendet egy ismert újpesti fes-
tő készítene, a jegyeket ajánlatos volt előre
mecvenni. !

Közlemények
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A Magyar Királyi Allarni Fa. és Fémipari
Szakiskola és Foerk Ernő iubileumára

Az elmúlt évben _ 2007-ben -
. .  tünnepelte az Ujpesti Két Ta-
nítási Nyelvíí Míiszak-t Szak-
kozépiskola és Gtrnnázium (a
volt M. Kir. Allami Fa- és

Fémipari Szakiskola) nyolcvanadik,,születés-
n.apját,,, 1927. szeptember l-jén kezdődött
Ujpesten a fémipari szakiskolai képzés, és eb-
ben az épületben kezdte meg a tanévet a Ko-
|ozsván utcai bérházból átköitöző _ eredetileg
1895. szeptemberében megnyílt - faipari
szakiskola is. A jubileum - mondhatni - ket-
tős, ugyanis az épület tewezője, Foerk Ernő
építész, a Felsőipariskola tanára, 1'40 éve,
18ó8. február 3-án született Temesvárott.

Ú;p"'t Város Közgyíil|ése 1913. évi
I}Z/kgy, számú' határozatával eg5, Mátyás tér
melletti telket ajánlott fe| az á|Iamnak iskola-
építésre, de a háboru megakadályozta a tetv
megvalósítá sát. Az iskola építése I92 5 -ben ke-
rült ismét napirendre, akkor a Kereskedelem-
ügyi Minisztérium kérésére már űj helyszínen,
mivel a l+üátyás téri telket a minisztérium nem
ta|á|ta optimálisan megközelíthetőnek, hilö-
nösen annak ttikrében, hogy reprezentatív is-
kolaépület megvalósítását szorga|mazta. (Az
így ,,fe|szabadu1t'' telken Ujpest városa az
Í923. éw té|i ár:nzikatasztrőfát követően épí-
tette fel az ttgynevezett városi házakat.) Az
újonnan felajánlott (kijelölt) telek az akkori
Gróf Apponyi Fanny téren levő 4300 négy-
szögölnyi teriilet volt a következő feltételek-
kel: a telket a város az á||amnakingyenesen át-
engedi, az építés költségeihez annak felével -
de legfeljebb 400 000 aranykoronáva|'hozzá-
járu|, az építés intézőbizottságában Ujpest
polgármestere és míisza|a tanácsnoka is helyet
kap, valami nt az építési munkálatoknál újpesti
ip arosok é s kere ske d ők aján|atai,,véteürek'' el -
sődlegesen figyelembe.

Az intézet terveinek elkószítésével
Foerk Ernő építésztbízták meg. A szabá|y,ta_
lan - közel általános háromszös alalú _ telek
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nehéz feladat e|é á||ította a tervezőt. A Vasút
ttcai (az intézlr'ény megnyitása idején Horthy
Miklós út, ma: Görgei Arnir utca) főhomlok*
Zat monumentalitását hangsúlyozza a tizenery
tengellyel kiemelt magasföldszint és kéteme-
letes középriza|it (előugró homlokzatrész),
amely önmagában is szimmetrikusan tagolt,
kevésbé kiemelt háromtengelyíí középső és
markánsabban kiemelt két-két tengelyű széIső
riza|it1aiva|' A bejárati kapu íves nyíláskere-
tezésí3, az ívben a rrrawat kettőskereszt-moti-
vummal. (A kaput a festett üveg kettőskereszt-
tel a közelmúltban újították fel' Az eredett zá-
r at az iskola múzeumába n & zik.) A főhomlok-
zat íves attikabélletében az angyalos korona
kapott helyet. (|elen cikk megírásának - a ket-
tős jubileumon túl _ az adott. aktualitást, hogy

Foerk Ernő eredeti kaoutelze
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^z e|mú'|t évben taIá|ták meg az iskola padlá-
sán Foerk Ernő néhány eredeti, aláírt tewét,
többek között az előbbiekben hivatkozott
részletek terveit is.)

Követésre méltó, ahogyan Foerk meg-
oldotta a telek szabáIyta|ansága miatt keletke-
zett nehéz feladatot. A Szent Imre utca és
Horthy Miklós út sarkán ún. körtermet alakí-
tott ki, a belső udvar felé íves |ezárássa|, Azut-
ca feIő|i részre előadótermeket tervezett befe-
|é néző lelátókkal, arrri az alagsorban iskolai
tinneps é gekre, s zíni előadásokr a adott lehető -

séget. Az udvari oldalon szintén íves vonalve-
Zetésíj' _ a fő|épcsőnél szerényebb kialakítású -

bizonyos mértékig mégis reprezentatív mel-
léklépcsőt tervezett. A Corvin utca és Horthy
Miklós út sarkán (a telekadottságok szerint
kisebb alapterületen) ugyancsak íves a|aprajzí
elrendezésben alakított a |<l az igazgatői lakást
és a csadakoző igazgatői irodaegyüttest.

Az intézet _ bár arrő| az eredeti kon-
cepció is intézkedik * alapvetően két ütemben
épült meg. Elsőként a Horthy Miklós úti - a

Az iskola jőbejórata a közelmúltban felújított kapuaal és a
k ettős k ereszt üu e gb etétte l

Szent Imre és Corvin utcába is ámyúIő _ Íő-
épületet adták át, a {óhomlokzatta| párhlza-
mos műhely-szárnnya| virtuálisan |ezárva egy
belső udvart. (Eredeti állapotban az épiIet a
Szent Imre utca irányában teljesen nyitott
volt, a mai modern szárnyat az l960-as évek-
ben _ az épiIet stílusától teljesen eltérően _

építették be. A Corvin utcai oldalon a befor-
du|ő szárnyat a mííhelyépülettel egy nyitott
át1fuóhídkötötte össze. Ezt ugyancsak a közel-
múltban - de már jobban igazodva az épilet
eredeti stílusához _ a|a|<ltották át, az emeleten
zsibongót a|akítva ki.) Második ütemben épült
meg azöntöde, ezze|teljesenIezáwa a telket és
kialakítva egy második, technológiai udvart.

Az épület szerkezetei az építés korának
megfelelő technológiával, a funkcionális (te-
herbírási) igényekhez igzzodva készültek. A
tantermi, oktatási és internátusi szárnyakban
a c é1 ge ren d ák ko zci tti té g|ab o|to zato s fö dé m e -

ket találunk. (Esy gerendakiosztási terv is
előkerült, mely esetlegesen Sándy G1'ula köz-
remííködésével készült. Foerk Ernő rendsze-
resen dolgozott egyirt Sándyva|, az íjpesú
postapalota tervezőjével, akivel a Felsőipar-
iskolában együtt szeÍyezték a műemlékek
felmérését és együtt teÍveztéktöbbek között a
zágrábi főposta épületét is.) A mííhelyek fö-
démei klasszikusnak tekinthető alulbordás,
kiékelt, monolit vasbeton fodémek. Erdekes
módon alulbordás vasbeton födémként épült
meg az öntöde második ütemben megvalósult
fedélszéke is az t930-as évek végén.

Érdemes lenne megvi,'gá|ni, mi kész-
tette aZ első v1lágháboruban vesztes Magyar
ország kereskedelemügy-l miniszterét _ az is-
kola építésekor Hermann Miksát _ arra,hog5,
Ujpesten egy ilyen méretíí szakiskola és inter-
nátus létreh ozását szor ga|mazza. Feltehetően
U1p"'t város polgá,o,oáá,i igénye - hilönö-
Sen a képviselőtesttilet tagjának, Csepreghy
Pálnak, a Nagynező ltcai Felsőipariskolában
végzett faipari szakembernek, a város e|ső ú3z-
oltó parancsnokának nem lankad ő,,Iobbizása,,
_ is közrejátszhatott abban, hogy a trianoni
döntés után Magyarország második legna-
gyobb ipari vár osában építették ÍeI az iskolát,
e gyre inkább a fémipar i képzést szo|gáLv a. Egy
I9404I. évi évkönyw statisztikai adatai sze-
rint amíg az induláskor az 1927 -28-as tanév-
ben, 12 ,,fás'' elsős diákra 11 ,,vasas'' diák ju-
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tott' ez az arány az 1938-40-es tanévre
10/115-re vá|tozott a fémipari diákok ,,javá_
ra''. A minisztériumi támogatás szííkös lehe-
tett' mert az internáRlsi elhelyezés lehetősége
ellenére fa- (és fém-) ipari tanulókkal nehezen
tudták azisko|átmegtölteni, amit Ugró Gyula
statlszikája is igazol. Ezek szerint 1930-ban,
tehát a megnyitást követő negyedik tanévben
mindössze 1ó0 beiratkozott tanuló volt. és a
,,norrriál'' iskolai oktatáson túl is ,,csupán,, 26I
tanfolyami hallgatója vo|t az intézetlrek. Való-
színíí|eg a kihasználtság érdekében 1934-ben
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az
állami textilipari szakiskolát Ujpestre helyezte
és a fa- (és fémipari) szakiskola épiiletében
biztosíttatott. számára helyet (Az ezt igazolő
áta|a|<ttási terveket a megtalált anyagok között
egy t936-os vázIattew formájá|:an ugyancsak
megleltük.) A textilipari képzés l942_ig fo|yt
Ujpesten.

Az épület tervezője, Foerk Ernő 18ó8.
február 3-án sziiletett Temesvárott. Szülóvá-
rosa ösztöndíjáva| e|végezte a budapesti lpar-
művészeti Iskola szobrászati szakát, majd
1899-ben királyi ösztöndíjjal a bécsi Akadémi-
án f o|ytatta tanulmánya it. Az itt s zerzett isme -
retek érdeklődését a historizmus és a műemlé-
kek felé fordították, s ez meghatároző |ett
életében. 1892-ben Steindl Imre irodájában
kapott munkát, és résztvehetett az országház
belső terveinek kidolgozásában. Pedagógus-
ként először aMí3egyetemen Steindl Imre ta-
nársegéde volt, majd 1898-tól nyrrgdíjba vo-
nulásáig a Felsőipariskola tanára. Néhány épí-
tésszel - Ujpest vonatkozásában Sándy Gyu-
Iáva| _ társult munkái során' a|ak javarészt a
statikain alaprajzi részletfeladatokat végezték,
vaw a művezetésből vették ki részüket. Sok-
réúi szakmai munkája mellett tagja volt ?M^-
gyar Mérnök- és Epítész Egyletnek, azEpítő-
míívészek Szövetségén ek, a Képzőmitv észei,
az Iparmíivészeti Társulaorak, a Műemlékek
országos Bizottságának. Nagyon sokat uta-
zott, szinte minden jelentős hazai és néhány
nemzetközi pá|yázaton részt vett, és jelentős
díjakat nyert. Társadalmi elismerés övezte,
többek között megkapta 1931-ben a Corvin
koszorút. Fő mííve a szegedi Fogadalmi temp-
lom, amelynek tervezésével ugyan Schulek
Frigyest bíztákmeg, de az l909-ben már idős
építész a míivezetést már nem tudta vállalni,

Közlemény

ezétt az 1904-es pá|yázaton harmadik díjat
nyeft Foerk Ernőt kénék fel a kiviteli tervek
elkészítésére. O a Schulek-féle terveken némi-
|eg vá|toztatott. A Dóm 1930-ra készült el.
Foerk Ernő sírja a Dóm altemplomában van.
Ujpest közelében, Angyalföldön, ő tervezte a
Babér utcai templomot' melynek alapkövét is
ő he|yezte e|.

Mint a Műemlékek Országos Bizottsá-
gának ér,tizedeken át tevékeny tagsa, a Felső-
ipariskola tanát aként, saját kezdeményezésé-
re, a diákokkal számos mííemlék felmérését el-
végezte (pl. pesti, budai polgárházak, szepes-
ségi templomok, kúriák, soproni miíemlékek).
A'hazai felmérések mellett az első világháboru
alatt Szerbia, Rigómező (Koszovő) és Albánia
műemlék-felmérésében is részt vett. EletÍníí-
véthaláIának 50. ér{ordulóján _ 1984-ben -

gyűjtemétyes kiállításon mutatták be.* tr

* A szetző ezúton mond köszönetet lJrbán Kor-
nélnalg az iskola mérnöktanárának az iskola és az erede-
ti tervek bemutatásáért' a cikk iskolatörténeti lekorá-
Iásáén.
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A I(áp osztásmegyeri lakótel"p
története évszámok tükrében, 2. tész

t99O - Eddig mintegy 7900
lakás épül fel Káposztásme-
g.yeren' az I. ütem teljes egé-
szében és a II. ütem negyede
kerül tető aIá. LFővárosi Ta-

nács a lakótelep továbbépítését, a munkák
folytatását felfiiggeszti a Káposztásmegyeri
Közösségek Kerekasztala erőteljes fellépésé-
nek köszönhetően.

1ggo _Megnyílik a Homoktovi. ó''o-
da a Homoktövis utca 102. alatt.

1990. december 3. -Megny{lik a Park
óvoda a Külső Szilágyt űt 46.-ban. Az íntéz-
ményben 150 kisgyermek számára van hely,
mégis 183-an járnak ide'

1990. december 15. - A 3-as metró
Á'paa híd-Ujpest központ közötti szakaszának
átadásakor gyors I22-es jelzéssel űj btszjárat
indul Ujpestvároskapu metróállomástól a Mo-
gyoródi-patakig. Ekkortól üzemel a II. lakó-
telep északi végén épült új buszvégállomás is,
ahol e iárat wsszafordul. Egyúttal módosul a
I26-os autóbusz útvonala, a fI' lakótelepet a
Megyeri út_Homokövis utca-Külső Szilágyi
út irányban kertili meg. A gyors 20-as szomba-
ton és munkasziineti napokon is közlekedik,
ezzeI eg5rutt végleg megszíínik a Szilágyi ut-
cától induló 125-ós járat. Csak munkanap,
csúcsidőben járó villamos-betétjárat indul de-
cember L7-,én I1-es számmal Angyalföld ko-
csiszín és Káposztásmeg.yer között.

Í99o. december _ Ifúsági Tanácsadó
Szolgálat kezdi meg működését a Közösségi
Házban,

|991. február - A Káposztásmegyeri
Kozösségi Házban a katolikus szentrnise va-
sárnap reggel 9 és este 18 órakor, a reformá-
tus istentisztelet vasárnap délelőtt 10 óra 30-
kor kezdődik.

p%. április 2. _ Új rendőrőrs kezdi
meg működését a Farkaserdó utca 13. alatt'

|991. április 15. _ Megin dul az oceán
Közösségi TeIevízió adása, kétheti rendsze-

rességgel. Szerkesztős ége az Altalános Mííve-
lődési Központban (AMK) van.

1991. április 20. _ Délután 4 órakor
Göncz Arpád köztfusaság; elnök jelenlétében
Marosi Izidor váci megyéspüspök megáldja és
elhelyezi a Szentháromság templom alapkövét.

1991 második félév _ Káposztásme-
gyeri lakótelep és környeke címmel kartogra-
Íá|tfotőtérkép jelenik meg aZMH Tóth A8o'-
ton TérképészenIntézet kiadásában. Az 1990.
május 3-ánkészítert és körülbeliil 1:ó500 lép-
tékűre kicsinyített |ég1 fényképen ktilön jelölik
az ltcákat, tereket, közintézményeket, vala-
mint a térképen hirdető cégek helyet. Kisebb
méreúilégi fotókon a környek I96t.,1972- és
1 98ó-beli áI|apota is tanulmányo zhatő.

1'991 _ E|őször rendeznek gokart-
versen}t a Homoktövis utcában.

I99I _ Megalakul a Homoktövis Kör-
nyezewédelmi oktatóközpont az AMK kere-
tein belül.

1992. szeptember _ A I(íposztásme-
gyeri Közösségi Házban megnyílik a Fővárosi
Szabó Ervin Könywtár W/3. számú fiók-
köny'vtára.

L992. december 1. - Ui győgyszertár
kezdi meg működését a Kordován tér l'-ben.

t992. december - Megjelenik a I(á-
posztásmegyercímíimagánl<ladásúhelyiújság.

|992. december - Atadjáka forgalom-
nak a Szi|ágyt utca Fóti út és Töltés utca kö-
zotts szakaszát. A. 14-es villamos keresztezé-
s énél j e|zőIámpát helye znek ü zemb e.

1993 . máius 1 . - Heti rendszerességgel
jelentkezik magazinmíisorral az o ceán TV .

.. t993. iúnius - A fővárosi és az újpesti
Onkormányzat megállapodik a káposztásme-
gyeri bér|akások elidegenítésének lehetőségé-
r őI és a félb emara d t b eruházások folytatás áról.

.. 1993, augusztus 28. _ Megnyílik a
,,KU sZI", a polgármesteri hivatal lcáposztás-
megyeri ügyfélszolgá|aakodá)a a Galopp utca
I0-I2. alatt.

Úironrs*:i1,6 Közlemények



L993. augusztus 31. - AJárműtelep
utcából nyíIő, Jármíítelep utca 14. és 1ó. kö-
zötti névtelen közterületet orgona köznek
nevezik el.

|923. szeptember _ A rákospalotai
Polgári Erdekvédelmi Egyesü|et aláírásgyíij-
tést indít a rákospalotai szemétégető bőwtése
ellen. Céljuk az is, hogy fustgázmosó beépíté-
sével korszerűsítsék a jelenlegi hulladék-
hasznosítót.

t993. október.november _ JeIző-
lámpát helyeznek üzembe _ a lakótelep bel-
területén elsőként - a Sporttelep, Oceánárok
és Hajló utca csomópontjában.

1994. február - { Kápos.1tásmegyeri
Csal'ádsegítő Központ (KACSAKO) új hely're,
az oceánátok utca 7. szám alá költözik. A
Haj|ő utca 40.-ben 10 ágyas krízisszá||ótren-
deznek be.

Í994. március 20. _ A Greskovics
Klára és Becker Gábor á|ta| tewezett Szent-
háromság templom vakolatlan fa|ai között a
reggel 9 őrai szentmisét Paskai Lász|ő bíbo-
ros' esztergomi érsek celebrálja.

1994. április 2. _ AMagyar Te|ewziő
TV2 csatornája bemutatja Paulus Alajos Fény
-képek Istenről círnű dokumentumfilmjét a
kápos ztásme gyeri katolikus közössé g é|etér őÍ.

1994. ápriüs |7 . _ 11 órakor avatják fe|
a Barátság Tulipánkertet a Hajló utcai park-
ban, az épülő Szentháromság templom szom-
szédságában

1994. október 4. _ Az oceán TV
adása egész Úip.st.n látható.

t994. november eleie _ az Ámr
Homoktövis oktatókö zpontjának szew ezésé-
ben megalakul a Káposztásmegyeri Mozgás-
korlátozottak Klubja'

t995 e|eie _ A KACSAKO családgon-
dozői a II. lakótelepen iS taÍtanak ügyeletet a
Külső Sz1Iág'"| út 118.-ban.

1995. február 2. - PROFI diszkont-
fuuház nyílik a Lóverseny tér ó.-ban.

1995. március 1. - SPAR árubáznylt-
ja meg kapuit a Kordován tér 12.-ben.

t995, március 28-. - Qpest képviselő-
testiilete megbízza az Onkormányzatl Ci*tI
Szerződések Kisebbségi és Településrészi
Onkormányzatok Bizotis ágának eln.okét, Mé-
s záros Ferencet a telepüiésrészi önkorm ányzat
me galakításának előkés zítésév e|.

Közlemények

1995. iúnius 10. _ Paskai László bíbo-
ros, prímás esztergomi érsek szentrrrise kere-
tében megáldja a Szentháromság-plébánia-
központot.

t995. szeptember eleie _ Ltadják a
Magyar Távktizlési Rt. (MATA$ új digitális
telefonközpontiát a }ttrádasdy Kálmán és
Tulipánkert utcák ta|á|ko zásánáL.

199s. szeptembet 29. - S7őnyt István
nevét veszi fel a Lakkoző utcai Altalános Is-
kola. Az ünnepségen jelen van amíivész|ánya,
T rízny a Máty ásné S zőnyi Zslzsa is,

1995 ősz - ,,Rende1őnkért,, néven ala-
píwány jön létre a II. lakótelep Hargita utcai
orvosi rendelőjének felépítésére.

|995. december 22. _ Ma köZlekedik
toljára az Angya|Íőld forgalmi telep és I(í-
posztásmegyer közötti 1 1-es villamos.

1995. december 31. - Meqszíínik a
xÁcsero, jogutódja a Szociális és Egész-
ségugn Intézmény lesz.

1996. ianaát 1. _ Létrejön a Káposz-
tásmegyeri Településrészi Onkorm ányzat,

L996. január 30. _ A káposztásmegyeri
részönkorm ányzat elő|jfu ójának Mészáros Fe-
rencet nevezik ki.

t996. március 28. _ Az Ujpesti on-
kotmányzat elfogadja Káposztásmegyer mó-
dosított, kiegészített részletes rendezési tervét.

A nyohv anas- kilenn ene s éa e k fordulőj ón naplntrr. utazltt
kükinbuszokkal több mint 700 kdposztísru,egeri diók Ujpest
mós iskolóiba
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1996. április 20. _ A részönkormány-
zat elsőként szervez tavaszi nagytakarítást,
parkosítási akciót a Kordován tér környékén a
Föld Napja alkalmából.

1996. iúnius 1. - A településrészi ön-
kormányzat,,Káposztásmegyeri Kölyokkaval-
kád'' címmel targa első nagyszabású rendez-
vényét. Ennek keretében két új játszőteret
adnak át egyet a Park óvoda mellett, egyet
pedig Káposztásmegyer II. -n.

1996. augusztus 28. - Megalakul a
,,Káposztásmegyer II'-ért Civil Egyesület''.

1996. augusztus 29. _ ,,Káposztásme-
gyeri Egyesület'' néven társadalmi egyesületet
hoznak létre. Céljuk, hogy tegyenek az ,,alvő-
városi'' jelleg megsziíntetéséért, a lakókör-
nyezet szépítéséétt.

Í996. szeptember vége - A Székpatak
utca 8. szám alatt megnyílik a Honvéd Kul-
turális Egyesület miíterme, a,,}Iad-Szín -T ér,'
nevíi képzőművészeti gal&ia.

t996. december - Felavatják a ,,Pre-
venció'' nev(í orvosi rendelőt a Sárpatak utca
12. szám a|an..

1996 _ Az Ujpesti és a Fővá-
rosi onkormányzat Káposz-
tásmegyer fejlesztése érdeké-
ben létrehozza az Eszak-pesti
Ingatlan- és Térségfejlesztési

Részvénytársaságot. (EPIT Rt.). A cég felada-
ta a lakótelep melletti beépítetlen területek
előkészítése érékesítésre, eladása, majd a be-
folyt <isszeg visszaforgatása Káposztásmegyer
további fejlesztésére.

1996 _ Káposztásmegyeri Tükör né-
ven helyi újság indul, több mint 5000 pél-
dányban jelenik meg.

|997. máius 27, _ Az újpesti önkor.
mányzat képviselőtestülete hozzájárd az
AMK névvá|toztatásához. Az intézmény Ka-
rinthy Frigyes Általános Míívelődési Központ
(KFAMK) néven mííködik tovább.

Igg7. máius _ Uj forgalmi rendet lép-
tetnek életbe Káposztásmegyer több belső ut-
cájában. A Szíjgyártó utca egytrányi:' lett a
Farkaserdő utcától a Bőröndös utcáig, a
Bőröndös utca Kordován tért6l a JártníiteIep
utcáig, a Nádasdy KáLmán utca pedig a
Jármíítelep utcától a Farkaserdő utcáig.

1997. iúnius - Saját presbitériummal
megalakul a református Budapest-Káposz-

tásmegyeri Missziós Egyházkőzség, melyet
7ámbő András lelkész vezet,

t997.iúlius 22. _ A 14-es villamos an-
gyalfö l di szakaszán p ályaf eIűjítást . v é geznek.
Ezért az éjszakai közlekedést a I4F,N jeIzésíí
autóbusz |át1a eI a villamos helyett, annak tel-
jes úwonalán.

1997, augrrsztus 30. - 15 órakot átad-
jákKáposztásmegyer II. Hargita vtca I. szám
a|atti ryermek és felnőtt Háziorvosi ren-
delőjét.

1997.,szeptember 1. - Megkezdi mű-
ködését az Ujpesti Információs és Tanácsadó
Iroda a Yányo|ő utca 2. a|att, az Eszaki Tám-
pont Egyesület szervezésében.

Í997. szeptember 30. - 14E jelzéssel
Kisp e s t, Határ úttól Kápo s ztásme gy er, S zilas -

p atak vé gállomási g, új é)szakai buszjár at in dul,
mely felváltja a 1'4F,N pótlóbuszt.

1997. október _ A lakótelep építési
Íot ga|mának e||átásfu a l étesült i dei gl enes tré -

ler út Szilas-patak (Oceánárok utca) és Ho-
moktövis utca közötti szakaszát a közúti for-
galom elől véglege sen Iezát1ák.

|998. február - Megkezdődik a 14-es
villamos űj pá|yájának építése.

L998 tavasz - Megindul az MO-s autó-
pá|ya észa|<: szektorának építése,

1998. július 31. - Atadják a 14-es vil-
lamos Megyeri íag vezető 1,9 km-es űj sza-
kaszát. A következő naptóI a 1'24-es blsz
Káposztásmeg:yer I. lakótelepet ellenkező
irányban járja körttI, a I26-os pedig a Külső
Szl|ágyi rit helyett a Farkaserdő utcán át
közlekedik, a II. lakótelepet ellenkezően, a
Külső SziIág',l út-Homoktövis utca-Megyeri
út vonalon kerüli meg.

1998. augusztus..25, _ A I(áposztás-
me gyeri Településrészi Onkorm ányzat e|ó|já-
újának Ujpest képviselőtestülete Majzik
Ferencnét vá|asztja meg.

|998. novemb'er 5. - A Káposztásme-
gyeri Településrészi Onkormányzat eIó|járőja
Boruzs András lesz.

1998. december 28-30. -'Telies
hosszában lezárjáka tréler vtataZ illegális for-
galom és a törmelékszÁ||ítás megakadá|yozása
cé|jábó|.

1998 _ BILLA ár,lház nllik Káposz-
tásmegyer II.-n, a Megyeri űt és a Külső Szi-

@olytatjuk...)
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KruzsÁN SÁtvpon

A IKáp osztásmegyeri lakótel"p
tömegközlekedésének története, 2. rész

A 3-as metró káposztásmegyeri
kiépülésének 1 987-88-ra prog-
noszazá|t időpontja mindin-
kább álommá vá|t, szintúgy a
későbbi, 1990-es megnyitási

időpont. Azonban Qpest központjáig 1990' de-
cember l4-ére megépült földalattit - ünnepé-
lyes átadását követően _ másnaptóI azltazókő-
zönség is birtokba vehette. Ezzel kapcsolatosan
több jelentős vá|tozás történt a fe|színj tömeg-
közlekedésben, melyek részben a káposztásme-
gyeri autóbusz- és villamosjáratokat is érintette.

1990. december 15-étől a gyors 20-as
autóbusz minden nap szállított utasokat, kivált-
va a csak szombaton és munkasztineti napokon
a Szilágyl utcához járő I25=óst' Utóbbi eIőző
vasárnap, december 9-én kozlekedett utoljára.
Az e|ső számű' végállomásnak, ahonnan a piros
20-as, I24-es és 12ó-os busz, valamint a 14-es
villamos indult, e naptól hivatalosan ,,Káposz-
tásmegyer, Szilas-patak,, |eft az elnevezése. A
I26-os autóbusz úwonala Káposztásmegyer II.-
n módosult, a Külső Szi|ágyi út*Megyeri
út_Belső körut (llomokövis utca)_Külső Szilá-
gyl ít irányábary a lakótelepet megkerülve for-
dult vissza. A járat újabb szakaszán a Megyeri
útra való bekanyarodás után a Megyeri űt228.
e|őtt. a Homoktövis utcai iskolánál és a Ho-
mokövis utca végénél ekkor üzembe helyezett
,$ogyoródi-patak'' nevíí végállomásnál lehe-
tett le- és felszállni. Közvetlenül a metróval
kapcsolatot tartőbuszjáratot is kapott a ll.-lakó-
telep a gyors I22.es ,,személyében''. Ujpest
városkapumetrómegállóangyalfö|dilajáratátó|
aYáci,Megyeri és Külső Szl|ágytutakon érte el
a Mogyoródi-patak melletti végáI|omását,
vissza ug.yanezen az űwonaIon haladt. Megállói
kezdetben csak a Megyeri út elejénél, a Fóti út-
náI, a Megyeri út-Külső Sz1|ág5n út keresz-
teződéséné| (visszafelé a Megyeri űt 228.-ná|),
illewe a Külső Szilág5n út 110. előtt voltak'
December 17-én,hétfőn új villamos betétjárat
indult 11-es jelzéssel, mely az Angyalföld kocsi-

Kiizlent,ények

szín és Káposztásmegyer között a munkanapok
reggelein és délutánjain ,,segítette'' a 14-esek
metró és lakótelep közötti kozlekedését. Mind-
két járaton háromkocsis szerelvények mentek.

A I24-es busz tovább ra is vá|tozadan út-
vonalon járt, A' nyolcvanas évekvégétől mun-
kanapokon csuklós jármíívek köröztek az I' |a-
kótelep köriil, a szőIő buszok csak héwégéken
voltak szo|gá|atban. Csuklósokkal azonban a
helyi lakosok a nyolwanas évek második felétő|
más minőségben is taIá|kozhattak: iskolaidő-
ben reggel és délután 'gyermekszá|Iít6s,, cé|já-
ból jött néhány pé|dány a lakótelepre. Amíg
nem rendeződött megnyrrgtató módon Ká-
posztásmegyer iskoláinak he|yzete, addig na-
ponta több mint 700 diákot buszokkal szá|Iítot-
tak a kertilet más oktatási helyszíneire.

A kilencvenes évek elején továbbra sem
érezhették magukat szerencsésnek az I. |akő-
telepen élők, mivel a metrót csak átszállással
tudták elérni. Bár szőba került a villamos meg-
hosszabbítása a Külső SzlIágyt út mentén, ez
csupán az évazed második felében rea|izá|ó-
dott. A II. lakótelep lakói könnyebb helyzetben
voltak piros l22-es busznak köszönhetően.

E járat újabb megállókkal gyarapodott
L99I májusától a Szondi utcánál, 1992 februát
végétő| a Külső Szilá'g5n úton a Megyeri útra
való bekanyarodás előtt (Városkapu felé), és a
kilencvenes évek első felében a Megyeri út_Ho-

A l4_es aillamos új képosztóvnegeri szakaszónak ótadósa
1998, július 3l_én @otő: I(rizsón Sónd,or)
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mokövis utca csomópontjánál - utóbbi kettő a
l2ó-ossal közös volt. A Megyeri úti mentén az
óceánárok és az I,es utcánáL csak az ezred-
forduló után létesült megálló. A gyors lZ2-esen
szóló buszok mentek minden nap. A piros 20-as
nagy forgalmára való tekintettel 1991. június 3-
ától munkanapokon, 1994 ápn|isától szomba-
tonként, t997 februfujától vasárnaponként
csukiósok váltották fel' a sz6|ó járműveket.
Viszont a lakótelep körüli l24-es ,,ízelt,, autó-
buszai 1998 jriniusában elhagyták a térséget,
ezltÁn minden nap szóló kocsik kozlekedtek.

A villamosvonal meEhosszabbításának
e|őkészítése idején már az 1992 1anuáÍ1átőIkét
kocsis összeállításban járó 11-essel nem számol-
tak, ugyanis forgalma még 1995. december 22-
én megszíínt. A leendő pálya nyomvonalában
Iévő földterület tulajdonjogának tisztázása
hosszú ideig húzódott' a megegyezést követően
csak 1997. szeptember 30-án kertilhetett földbe
a Töltés utca és Megyeri út közötti űj szakasz
alapköve' A' pá|ya építéséhez 1 99 8 februá rjában
fogtak hozzá, majd július 3l-én tinnepélyes ke-
retek között sor kertilhet ett átadására. Mesálló-
helyek az óceánárok, aJármíhtelep, a Bőrándös
és a Bőrfestő ur.cál'náI létesiiltek; a Megyeri úti
végállomás egyvágányos kivitelben késztilt.

Másnaptól, auguszttls l-jétő| a két helyi
brczjárat útvonala megvá|tozott. A 124-es I(á-
posztásmegyer l.-et ellenkező irányban járta
körül, Külső Sz1|ág'n úti megállói a villamos
mellé kerültek. A Farkaserdő utca erdő felőli
oldalán a lakótelep születésekor megépített,
eddig nem funkcionáló buszmegálló-öbloket
ekkor vette hasznáIatba a 1'24-es és a Külső Szi-
|ágyt űt helyett mindkét irányban erre terelt
I26-os. Utóbbi a II. lakótelepet kerülte meg
ellenkezően a Külső Szilágyt út_Homoktövis
utca-Megyeri út felé. A villamos-végállomás
mellett új megállója született. Mindkét járat, de
főképp a l24-es forgalma ezltán üsszaesett,
többen inkább gyalogoltak a villamoshoz,
mintsem kivárták volna valamelyik buszt.

Az 1999. október végén átadott &{0-ás
autőpá|ya és ahozzávezető út létrejöttének kö-
szönhetően megnflt Káposztásm egyer észa|<t
kapuja. Uj bevásárlóközpont épi|t az autőpá-
Iyántl|, melÉez a Szilas-patak melletti végá|-
lomástól a Külső Szi|ágylúton át 2001. október
8-ától',Auchan hilönjárat'' táb|áva| ellátott
autóbusz szá||ította a dolgozókat. Az áruház

október 25-i megnyrtásáva| egy időben e járat

125-ös szárnma| már az Auchant |átogatő vá-
sárlókat is fuvarozta, útvonala Káposztásme-
gyeren a l26-oséva| eryezett meg. A karácso-
nyi ünnepek alkalmával héwégenként átmene-
tileg csuklós kocsikis jártak 125-ösként' egyéb-
ként sző|ő autóbuszok közlekedtek.

2004. szeptember 1-jétől hét-
köznapokon a g.yors Í22-es
vonalán is megjelentek a csuk-
lósok. A Homoktövis utcai
|akőkörzet jobb kiszo|gá|ása

érdekében 2005' november 2-átó| módosítot-
ták e járat úwonalát, azőta Káposztásmegyer
II.-t megkerülve fordul vissza a Városkapu felé.

A lakótelep é1szakai ktizlekedését 198ó.
december 1'5.étő| a 14-es villamos |átta eI,}{á-
romkocsis szerelvényeit közel egy éltizeddel
később, 1996 e|ső napjátő| este 22 óra után két
kocsiból állók váltották fel. 1997. július 22-étő|
a vonal belső szakaszán vágán5rtelujítási mun-
kákkezdődtek, ezéttéjjel teljes vonalán I4EN
jelzéssel autóbusz közlekedett. A munkálatok
befejeztéve| a villamos nonstop forgalmát nem
á|Iítottákvissza,helyetteűjéjszakaibuszjáratot
helyeztek üzembe' A Kispest, }Jatfu úttól indu-
|ő 1'+E járat szeptember 30-a éjje|én közleke-
dett először. Káposztásmegyert a Sporttelep
utca felől közelítette meg, végállomása a lakó-
telep szélén, a Szilas-patakná| volt. E vonalon
e|őször vasárnaptól csütörtökig szóló, péntek
és szombat éiiel csuklós buszok közlekedtek,
majd 2003 júniusának közepétőI minden éjjel
csuklós kocsik jártak, 2005. szeptember 1-jén
került soÍ az éjszakai há|ózat átszervezésére,
melynek köszönhetően e járat 914-es számma|
és meghosszabbitott útvonalon, a Dél-Pesti
Autóbuszga rázstóI jön Káposztásmeg5rerr e, az
Oceánárok utcán és a Külső Szllág1,t úton át
egészen a II. lakótelepig.

Ekkor csökkentették a 124-es busz
üzemidejét, héwégén és ünnepnapokon
később indult az e|ső, és minden nap 20.05-
kor az utolsó' A továbbra is kihasználatlan
járat így csak két évig élhetett, 2007 . szeptem-
ber 2-án közlekedett utoljára. Másnaptól a
Íővárosi tömegközlekedési vonalak és a
VolAN-autóbuszjáratok számozási rendsze-
rének egységesítése miatt a I25-ós busz jel-
zése l26-osra, a korábbi Í26-osé pedig t26^-
ravá|tazott. a
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RoJro ANNeuÁrue

Vas István újpesti évei

Vas Iswán 1910. szeptember
24-én született Budapesten.
1928-ban érettségizett a Mar-
kó utcai Berzsenyi Dániel
Reálgimnáziumban. Textil-

kereskedő apja hallani sem akart fia irodal-
mi ambícióiról. Egyetemre a numerus
clausus miatt nem mehetett; apja kiván-
ságára beirat}ozott a bécsi Kereskedelmi
Főiskolára. Tizennyolc éves korában, ami-
kor Kassák elolvasta verseit, és így szőIt:
,,IJram, maga költő!'' Sok minden megvál-
tozott. körtilötte, életkorülm ényei azonban
még nagyon sokáig nem kedveztek a köl-
tésietnek. 1929 sz{ptemberétől 193 8-ig Ui-
pesten' a Standard Villamossági Rt. magán-
hivata]nokaként üzleti szám|ákat elIenőr-
zött. (Ez a cég egy ér,'vel korábban az
Egyesült IzzőbőI vált ki.) Nehéz szerelem
címíí életrajzi regényclklusának Mért üjjog
a saskeselyíí? címíí kötetében többször is
említést tesz ertőI az időszahól. és arrőI a
fo|yamattőI, hogy Budapestért rajongő

fiatalemberből hogyan lesz a kiilváros el-
kötelezett barága.

I932-ben kiadja első verseskötetét.
Az 1'930-as évek második felétőI bontako.
zott ki nag5rszabású műfordítói életrnűve.
Vas Iswán az avantgárdból induló, s vele
Id'asszicizáIő szellemben szembeforduló
harmadik n}'ugatos köItőnemzedék tagja,
Radnóti barátja volt. (Mindkettójük a|akja
felbukkan a Hubay Miklóssal és Ránki
Györggyel közösen írt, F,gy szerelem há-
rom éjszakája cím(t zenés tragédiában.) Vas
Kosztolányi Dezsőt és Szabó Lőrincet vá.
Iasztotta példaképiil, Illyes Gyula is közel
á|It hozzá. Tanulmányköteteivel a rrrawaÍ
esszé Arany János-i és n1nrgatos hagyomá-
nyát foIytatta. Eletrajzi regényciklusa _
amelyben az aIábbivisszaemlékezés is olvas-
ható _ széppróza és dokumentum' az esszé
és a fikciós ptóza egyensúlyátIétehozőváI.
|a|kozás. A Baumgarten-' JőzseÍ Attila- és
Kossuth-díjjal kitÍintetett költő, míífordító
1991. december 16-ánho''yt el Budapesten.

Nehéz szetelem - Mért 
"iii"s 

a saskeselyííP

A mindennapos villamosút
Ujpestre és vissza olyan
végleges váItakozásnak lát-
szott, mint a Teremtésben a
lőn este és lőn reggel: min-

denesetre állandóbb és megbízhatóbb jelen-
ségnek, mint bármi az irodalmi életben.
Most már nem a Yáci íti gyárakat figyel-
tem' szorongva és gy'íílölettel, hanem köny-
vembe bújtam a villanioson, és annyira ki-
fejlődött idő- és ritmusérzékem, hogy
tudtam, oda se figyelve is, mikor kell föl-
néznem a könyvből, meglátrri azokata tiine-

Közlemények

ményeket, amelyek mindig űj eút adtak az
új nap, az éIet elüseléséhez. PéIdful' a Le-
hel-piacot, amely sokkal deríísebb |áwány
volt reggel, a kirakott húsokkal, zöldségek-
kel, virágokkal, zománc- és cserépedényei-
nek tarkaságáva|, mint annak idején éjsza-
kai, elhagyott bódéi, amelyek közt Etit"
hazakísértem a Bulcsú utcába' mikor hirte-
len elénk á||t a végzet nagy' baljós fekete
patkánya. Y^gY ha hirtelen lárhatővá lett a
Duna meg a túloldali hegyvonulat. Amikor
hajdan osztá|ytársaimmal, vagy később a
Kassák törzsétőI elbitangolt fiúkkal és elra-

Vns IsrvÁN
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gadott lányokkal tűtáztlnk a Kevélyeken, a
Pilis akkor sem volt olyan vidító képződ-
mény, mint amikot párás-zólden átsugár-
zott szemiinkbe, ha egy őra kö$l kilépttink
a gyárkapun, ebédelni menet. Es kortllhatá-
rolhatóságában és kimértségében milyen
gyorsan fölhajtott, tömény szabadság volt a
féIórábő| illegálisan és fokról fokra egy órá-
ig tágított ebédsztinet! Az Egyesij.lt Izző
gyárkomplexusában _ ameiy a ktilön vált
Standard telephelyét is magában foglalta _
volt egy üzemi étkezde, amelyet a szociális
gondoskod ás péIdájaként emlegettek abban
az időben ew r'ary, tiszta teremben nyolc-
van fillérért adtak háromfogásos, higiéniku-
san készített ebédet, amelyért sorba kellett
állni, és amelyet egy tetszetős porcelán étel-
hordóban tálaltak, aztán aZ ember helyet
keresett valamelyik hosszú, nyersfa asztal
mellett, ahol szétszedte a hármas beosztású
ételhordót, ha pedig végzettaz ebédde|,íjra
visszarakta és visszavitte a táIalőhoz. A'
munkások tizenkettő és egy óra kózött, a
tisztviselők egy és kettő között ehettek, de
itt, aztán csakugyan meg lehetett és meg is
kellett ebédelni egy fé|&a alatt. Erre az ét-
kezésre nagyon büszke vo|t az E'gyesij.lt lzző
legendás híríiYezére, ő maga is ott ebédelt,
sorba á||t, és maga ütte helyere az éte|hor
dőt. Enné|Íogva az egész törzskarnak
ú'gyszőIván teptezentációs kötelessége volt
az ijzemi étkezés, ez viszont nagy vonzerő-
vel hatott a hivatalnokokra, akik ilyen de-
mokratikus közelségben láthatták följebb-
valóikat, sőt ha a szerencsés véletlen kozre-
játszott, valamelyik igazgató, cégvezető
vagy főrnérnök mellé kertilhettek a hosszú
aszta|ná|.

Miazonban, mármint Steller és Róna
Robi meg én, hűződoztunk ettőI az ön-
IlszolgáIőan demokratikus közétkeztetéstőI,
sőt a főnöki közelléttől is, inkább a gyár
közelében ebédelttlnk, az UTE-pá|ya kan-
tlnjában, ahol ktilön asztalnáI iilhetttink
hármasban és többféle étel között váIogat-
hattunk. Igaz,hogy ez az ebéd egy pengőbe
került, sőt még többe is, mert a kantinnak
szeszL<lmétési engedélye is volt _ az izemi
étteremben csak tiszta vizet lehetett inni -,
de azért mi rendszerint beértiik egy-egy
nagyfröccsel. Borravalót viszont itt sem kel-

lett adni, mert Piroska úr, a tulaj maga szol-
gált ki, aminthogy a felesége is maga Íőzott,
elég íz|etesen. Mellesleg Piroskáné volt a
kantin esze: minden délelőtt betanította fér-
jét a nem túl bőséges váIaszték felsorolására
- mert étlap ításával nem bíbelődtek *, és
Piroska úr el is hadarta buzgón a listát, nem
véve figyelembe, hogy egy-esv ételből eset-
Ieg már kihordta az utolsó adagot, mert na-
pi memoritert csak e|ejétő|végig volt képes
elmondani, kihagyni nem tudott belőle. Igy
hát gya|<ran előfordult, hogy ha a felsorolt
ételek valamelyikét rendeltük, azt Íe|e|te :

_ Az,kérem, elfogyott már, kérem.
Igaz, hogy a napi lista után mindig

hozzátette az áI|and.őan készenlétben álló
tartalékot:

_ Van azután, kérem, bécsi, párizsi és
natúrszelet.

Mi bizonyvissza is élttink azza|,hogy
Piroska úr értelme nem valami rugalmasan
működött, és ilyesmiket kérdeztiink tőle:

_ Aztán mondja, Piroska úr, elég
kemény az a büftökl

Mire ő azt felelte:
_ Igenis, kérem, jó kemény.

De hát ez az egész idédenke-
dés hozzátaÍtozott az ebéd-
szi.irret korlátolt felszabadulá-
sához, éppen ű'gy, tilnt a tíz-
perces ít az UTE-páIyáig, a

nyári poroszkáIás, és télen a csűszká|ás a jeges
közben, vagy bokáig süllyedni a vastag hó-
ban. Nem tudom, hogy akár a bécsi sítűrá-
kon is a hegyoldalak nagy, ferde hósíkjainak
volt-e olyan, önmagam folé emelő, fehér ma-
gasvonzásuk, mint azíjpesdhónak, amikor a
gyártőI .a Íutbal|pá|yáig átgázolnnk r ajta.

Es miután a kantinban leráztuk ma-
gunkról ahavatés letilttink egy aszta| mellé,
lehetőleg akáIyha közelében, mert amúgy a
kantin átftíthetetlen hodály volt, gyakran
éreztem a méIy úzbe merülő, alábukó örö-
mét annak, hogy nem vagyok költő.

Igaz,. hogy ez már abban az időben
volt. amikor az irodalmi élet kezdte tudo-
másul venni, hogy koltő vagyok. n

* N"gy Etel - Kassák Lajos nevelt lánya _ Vas
Iswán későbbi felesége.
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Dn. Krusxe GyÓRGY

A Farkas.erdő virágkalendáriuma
Digitális adatbank

a környe zettudato s s zemléletfo rrnáiláts ért

A Karinthy Frigyes Altalános
Míívelődési Központon beli.il
létrehoztuk a Homoktövis
Környezewédelmi Oktatóköz-
pont digitális adatbankját,

amely a www.homokovis.extra.hu webcímen
érhető el. A digitális adatbank folyamatosan
bővülő eszkoztát, ami a környezeti nevelésben
tevékenykedő pedagógusok és diákok, vala-
mint az Ujpest természet- és ktirnyezewé-
delme iránt érdeklődő hely lakosok számáta
nyújt naprakész informáciőkat. Az itt fellel-
hető segédanyagokaz újpesti természetes élő-
helyekről adnak részletes tájékoztatást. Az
adatbank helyi jellege miatt elsősorban az űi-
pesti és az észak-pesti régiórő| tájékoztat,
ugyanakkor országos szinten is jól használ-
ható, hiszen olyan élőhelyekkel' növényekkel
és állatokkal foglalkozik, amelyek országszerte
gyakoriak. A honlapon bebarangolhatjuk a

,,Virtuális Tanösvények''-et is, melyek az
észak-pesti régió természetes és természet-
közeli életközósségeit mutatják be. osszesen
12 é|őhely termőhelyi viszonyait, élőw|ágát,
természetvédelmi jelentőségét és a létiiket ve-
szé|y ezte(ó emb eri hatásokat ismerhetj tik me g
in.. Azismeretterjesztő anyagot több mint 500
eredeti fotó színesíti.

A Farkas-erdőben kiilönösen tavasszal
és nyár elején sokszínű az erdő növényvilága.
Ebben az időszakban hétről-hétre jelennek
meg újabb irágző növények, ame|yekrőI az
erre járők többsége csak keveset tud. Ezért a
Homoktövis Környezewédelmi oktatóköz-
pont honlapjához kapcsolódva elindult a ,,Far-
kas - erdő virá gkalend ár iama,, akciő, amel}rrek
az a céIja, hogy az érdeklődőkkel megismer-
tesse az erdőben éppen vtrágző növényeket és
feilődése, kibontakozása során mutassa be az
itttenyésző növéq,wilágot a vele együtt éIő il-

Hegi jubar

Úiri*rs*-iKözlemőnyek 23



latokat. A Farkas-erdő vtágkalendáriuma e
sorok írásakor már másfél hónapos múltra te-
kint vissza, és jelenleg hét felfedező terepséta
alryaga érhető eI a w|ághálón. A farkas-erdei
éIőwIág erőteljes tavaszi kibontakozását jől
mutatja' hogy míg az eIső, március 23-iterep-
séta eredményeként még csupán tizenkét fotó
került fel a honlapra, a legutolsó három hét-
ben ez a szám már minden alkalommal
megközelít ette az ötvenet. Az eredei vára-
kozásokat is felülmúlta a Farkas-erdő, hiszen
kezdetben egyá|talán nem volt biztos, hogy
hétről-hétre lehet majd új növénytani érde-
kességekről tudósítani az erdőbőI, de a kishi-
tííséget hamar megcáfolta az élővi|ág állandó-
anváItoző csodálatos sokszínűsége. A Farkas-
erdő nem csupán természeti, hanem rekreációs
érték is, hiszen a lakótelepen és a kerwárosban
élők közül is rengetegen ,,használják,, az erdőt,
felfrissülést, kikapcsolódást keresve benne.
Nagyon sokan sportolnak, futnak, kerékpá-
roznak és kirándu|nak az erdőben. de a
héwégeken az erdei tisztásokon tanyQy vernek
a bográcsozó barátt társaságok is. orömteli
dolog' hogy sok ember életének része a
Farkas-erdő. Az utóbbi években eltííntek a

Farkas-erdő szatírjai, az ösvényekre is egyre
ritkábban hajtanak be autóval és motorral, a
hajléktalanok is áttelepítették tanyálkat a ke-
vésbé látogatott területekre. Továbbra is
problémát jelent viszont, hogy a lakótelepen
é|ő |<ltyatartők egy része vá|tozatlanul tlrtilék-
lerakó helynek tekinti az erdőt. Történtek
pr őb á|kozás ok a z önkormány zat r és zér ő| a |u-
sJasétá\tatás szabályozására. EIső lépésként
rendeleti úton tiltottákk:' az összes |cttyát az
erdőbőL. Ez a rendelet később felpuhult, és ma
már pusztán arra figyelmeztetik a kutya-
tartókat az erdő széIén elhelyezett táblákon,
hogy csak szájkosárta| és pőrázon vezetve vi-
hetik kutyáikat a Farkas-erdő területére. Most
már csak az nrtt,ékg1űjtők kihelyezéséről kelle-
ne gondoskodni, hogy a jelenlegi elborzasztó
helyzetben valami jal'ulás következhessen be'

Az erdőt sújtó krónikuswzhiány ellené-
re jő a Farkas-erdő jelenlegi hel1zete. Ezen a
pillanatrry-i állapoton azonban igen sokat ront-
hat minden olyan grandiőzls tew, amely a ma-
gasabb szinúí,szórtkoztatás és a rendezetlen te-
rületek rendezésének hamis je|szavával |<lván
profrtszerző tevékenységeknek teret adni Ká-
posztásmegyer tüdejében, a Farkas-erdőben. l

Kék fadongő
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HrnanexrN Lnszró

Beniczlq, Lajos

Száztiz évve| ezelőtt, 1898
márciusában. az 1848-as for-
radalom és szabadságharc
kitörésének félévszázados ju-
bileuma alkalmából az újpesti

képviselőtesírilet megkoszorúzta azon egy-
kori honvédtisztek sítjait, a|<tk az öreg te-
metőben aludták végső álmukat. Különös
figyelem irányult ekkor Beniczky Lajos
hantjára, hiszen a legmagasabb katonai rang-
gal ő rendelkezett az itt eltemetett neg'yven-
nyolcasok közül, ráadásul az éIetűtja is a
legkalandosabb volt.

A család a felvidéki Alsó-Micsinyérő|
származott. Az apa szintén a Lajos,kereszt-
nevet viselte, feleségét Puchner Agnesnek
hívták. Elsőszülött fiuk 1809-ben az Attila
nevet kapta a keresztségben. Második fiú-
gyermektik, az apai nevet továbbüvő ifabb
Beniczky Lajos 1813-ban született. A közne-
mesi birtok jövedelmébőI az apa tanínatta
fiait: Attila jogi, míg Lajos gazdaság;-műsza-
ki tanulmányokat folytatott. Utóbbi 1835
42 közott eIvégezte a Selmecbányán míí-
ködő patinás bányászati akadémiát. Az ifiű,
Beniczky előbb a megyei kőzigazgatásban
keresett helyet magának, ZőIyom meg-ye
viceispánja lett. Pár év múlva azonban bir-
tokaira vonult vissza gazdálkodni. 1848-ban,
ahazahívő szavára ő is a fiatal polgári állam
szo|gá|atába áIIt. A Batthyány-kormány
megbizásából a felső-m agyarország1 bánya-
városok kormánybiztosa lett. A. gazdaság
szempontiából fontos, ugyanakkor szociális
feszültségekkel teljes régióban lecsendesítet-
te a bányászok bérköveteIő mozgaLmait,
majd szabadcsapat szewezésébe kezdett. A
feg'yveres harc kibontakozásakor az otszá-
gos Honvédelmi Bizottmány megbízásábóI a
ZőIyom-Hont-Bars és Turóc vármegyék
mozgósított nernzetőtségének parancsnoka
lett. Hívó szavára zász|őaIjnyi fegyveres
gyíílt össze. Robosztus termete' megalkuvást
nem tűrő egyénisége igazi gefi|Iavezérré
avatták, a keze alatt szolgá|ő paramllitáris

Híru rijpestiek

alakulatok lelkesen követték. Első jelentős
haditetteként 1848. december 4-én Hurban
szlovák csapatait szőtta szét Budetin mellett.
Görgei Artúr híres felvidéIrrhad1árata idején
mozgő ezredesként a Feldunai Hadtesthez
csadakozott három zászlőa|jnyt seregével. A
{ővezér az 6 tanácsára vonult a bányaváro-
sokba' ahol csapatait felszerelhette, készleteit
feltölthette. A következő év márciusában, a
tavaszi hadjárat előkészítésekor Losoncon
újabb diadalt aratott. Almásy oszÚák ezredes
csapatait az Ip olytg szor ította, j elentő s ves z-
teségeket okozva az ellenségnek. Seregével a
későbbiekben is a Felvidéken mozgotq a
nyár folyamán a Letgyelország felől betörő
otosz csapatokkal elsők között. vette fel a

B eniczky Lrios korab e li rretszeten
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harcot. A tulerő elől visszavonulva egészen
Komáromig jutott. A szabadságharc katonai
vereségét követően a megtorlás őt is érin-
tette. Az 1850-ben született elsőfohí ítélet
szerint kötél általi haláIvárt rá. A későbbiek-
ben ezt húsz évi sáncfogságt\ azaz kény-
szermunkára enyhítették. Beniczky Lajos
megjárta a rettegett Kufstein várbörtönét is.
Fogságából 185ó-ban, amnesztiáva| sza-
badult.

Mivel korábban teljes vagyonelkob-
zásra íté|ték, ezért hivatalnoki á||ást váIIaIt a
Mátravidéki Bányatársaságnál. Fivére, Attila
ekkortájt költözött lJjpestre, ahol 18ó1-től a
település jegyzőjeként működött. Leánytest-
vérük' az l828-as születésű Beniczky Irma'
szintén itt, báry1a oltalma aIatt taláIt otthon-
ra. o írónőként regényeiből tartotta fenn
rnagát. (A család következő generációja is
városunkhoz kotődott. Beniczkv Attila fia.

Antai, apja haláIát követően áwette annak
jegyzői feladatait.)

18ó1-ben összeült az országgyíi|és,
hogy az uralkodóval történő megegyezésrőI
tfugyaljon. Beniczky Lajos képviselőként
azok táborához tartozott, akik Ferenc Jó-
zsefet trónbitorlónak tartották. A Teleki
Lász|ő grőf áItaI Yezetett Határozai Párt
tagjaként Tisza Kálmán későbbi miniszterel-
nökkel és Podmaniczky Frigyes bárőva|
egyeztette politikai elképeléseit. Vélemé-
nyük szerint Magyarország számáta csak a
teljes fiiggetlenség elismertetése lehet a tát-
gya|ási alap. Az önkényuralom éveiben az
egykori nemzetőÍ alezredes nem nyrrgodott
bele Ma gya t orczág jo gaínak |ábbal tiprásába.
1864-ben újabb összeesktivésbe keveredett,
de az éber titkosrendőrség fe|térképezte a
szewezkedést. A nyrrghatatlan Beniczkyre
újabb úz év várfogság várt.

18ó7-ben Auszria és Mag5rarország
megbékélését Ferenc JőzseÍ l<trá||yá koro-
názása szentesítette. A ceremónia alkalmából
amnesztlát hirdettek a politikai foglyoknak,
így Benlczky Lajos is kiszabadult. A kiegye-
zést mindvégigbítáIő fieÍnzetőtúsztet a Pest
Városi Honvédegylet elnökévé, sőt, a Hon-
véde gyletek országos Y á|asztmányának alel-
nökévé vá|asztották. A dacos és hajlíthatadan
alezredes nem rejtette véka a|á véIeményét
azűj po|idkaihe|yzettőI. Többször is kapott
fenyegető leveleket. 18ó8. július 16-ánnyo-
ma veszett. Holttestét, melyen kiilsérelmi
nyomokat taláItak, a Duna sodorta partra.

Mivel nőtlen volt, ezért temetéséről
fivére csa|ádja gondoskodod. Bátya ekkor
már nem élt, de unokaöccse, Benicz\yAntal,
megadta a nagybáty1át megillető végtssztes-
séget. A máig feItáratfan gyilkosság áIdoza-
tává váIt Beniczlqy Lajost az újpestl községi
sírkertben temették el.

Sirja a neg}'v.ennyolcas hagyomáttyo-
kat ápolók zarándol*te|yévé váIt. Az &eg
temető felszámolásakor a honvédsírokat
áthelyezték. Lebstiick Mária obeliszkjével
ellentétben Beniczky Lajos sírkövét nem a
megyeri temetőben, hanem a kerepesi sír-
kertben á|Iították fel. Igy a bátor nemzetőt
alezredes hamvai csak átmenetileg pihentek
városunkban, de így is joggal büszke rá a
hálás újpesti emlékezet.Beniczky Lajos kiinjrlének 1924-es reprint kiadósa
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Sehnecbdnya ődon adrosházója eg 19' szízadi képeslapon

Selmecbánya, ahol Beniczky
Lajos tanulmányait végezte, a
felvidéki bányavárosok legje-
lentősebbike volt. A Hont
vármegyében található telepü-

lés már a középkorban is szabad|ará|yivárosi
ranggal rendelkezett. Fekvése a környező he-
gyek festői g5,íiríijében, zegzv|1os utcái aKár-
pát-medence egyik legszebb fekvésíí városává
tették' A város legismertebb ábrázolása
Csonwáry Kosztka Tivadar Selmecbánya
látképe címíí', I902-ben keletkezett festmé-
nye. A művön jól kivehetőek a város főbb épü-
letei. Központjában az ővár állt, mel1mek falai,
kapubástyái és tornyai viszonylag sértedenül
vészelték át az évszázadok viharait. Selmec-
bányát - amint azt a neve is mutatja - a kör-
nyező vidéken évszázadok óta folyő bányászat
tette jelentős várossá. A hegyek gyomrából
színes- és nemesfémeket hoztak felszínre.
melyek megvetették a település gazdagságá-
nak alapjait. Aváros rrraryar, német és szlovák
l ako ss á ga kere ske désb ő|, ip aríizésb ő| gy arupí_
totta vag.yonát. A bányaigazgatóság, az etdé_

Kitekintés

szeti akadémia és az evangélikus líceum épüle-
te a város legjelentősebb létesítményei voltak.
Ipara hegywidéki jellegéhez igazodott: fa-
feld ol go zás, papír 95, ártás, fehé rnem ű' készítés
jelentettek megélhetési forrást az itt é|őknek,

Selmecbánya - a többi felvidéki bánya-
városhoz hasonlóan - a Habsburg-ellenes sza-
badságmozgalmak gazdaság; bázisát jelentet-
te. Erre vonultak Bécs ellen Bocskai, Bethlen,
Thöktily és Rákóczi hadai, a katonákat menet
közben fe|fegyverezve, munícióval, mundérral
e|Iátva,Igy tett Görgei is a nevezetes 1848-as
felvidéki hadjár ata alkalmával.

Trianon után a történelmi tájegység a
határon túlra került. Selmecbánya legneveze-
tesebb intézménye, a jelentős hagyományok-
kal rendelkező erdészei ésbányászati akadé-
mia, több más elcsatolt felsőoktatási intéz-
ményhez hasonlóan, Magyarországra települt.
Az újjászeweződő iskolának Sopron város
adott otthont, ahol a mai napig mííködik az
erdészeti főiskola, Beniczky Lajos egykori al-
ma materének jogutódja. Selmecbánya 1996
őta aYi|ágörökség része. J
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Szorrősy MenreNNn

Mindig aktív életet élt

Dr' Kőrös Endréné dr. Frak-
nóy Veronika v egyész, kandi-
dátus. az MT A' Köztestiileté-
nek, a Kolloidkémiai és Szi-
lárdtestkémiai Munkabizott-

ságánaktagja. Több hazai és külföldi szakmai
szeÍv ezet tisztsé gviselój e. Uj pesten sztiletett,
család;'a anyai és apai ágon is Ujpest leg-
régebben itt é|ő po|gáralhoz kötődik. 1969-83
között az Egyesült Izző középvezetője, n}'ug-
díjba vonulásátó| 18 évig tudományos tanács-
adója volt. 1984-ben Tungsram atany Nívó-
díjjal ismerték el munkásságát, 1'992-ben a
MATE-ben (Méréstechnikai és Automatizálá-
si Egyesületben) végzett munkáját Kruspér
Is wán - emlékéremmel jutalmazták,

_ Kérem, mond,jon pár szőt grcrrnekéuei-
r,ől, nalódjáról!

- Nagyon szép gyermekkorom volt, ki-
egyensúlyozott polgán életet élttink. Edes-
apám _ ügywédi hivatása mellett - lJjpest tár-
sadalmi életének ve zetői közé tattozot\ annak
min d en v elejár ójáv al e gyütt. Akívan v ett r észt
az ineni közéletben, az e|ső világháboruban
hősiesen harcolók egylk csoportjának, az
Észak-Pest Vármegye Viézi Székének járási
hadnag5,a, az országos Frontharcos Szövetség
újpesti csoportjának elnöke, a központi egy-
háztanács alelnöke volt, a Katolikus Körben és
az Újpesti Szociálpolitikai Intézetben is sok

feladatot vállalt. A Kerwárosi Plébánia egyik
a|apítőjáttisztelik benne a hívek. Tisztségeivel
kapcsolatos társadalmi megmozdulásokon,
eseményeken családunk is részt vett. Nővé-
rem, Eva hét ér,'vel idősebb náIam, húgom
csak kettővel volt fiatalabb. Eva után született
egy kisfiú, aki sajnos meghalt, talán ezért
édesapám engem és húgomat kicsit fiúsabban
nevelt. Sokat járnrnk kirándulni, vonattal in-
dultunk el, majd gyalogoltunk, tílráztlnk.
Minden nyáron menttink aMátrába, Bükkbe,
BörzsönÉe. A vitézek és a frontharcosok is
nag'yon jó kirándulásokat szeweztek Viseg-
rádta,Máriaremetére és más városokba. Több
rendezvényen is megfordultunk, a mostani
Polgárcentrum színháztermében Radnai
György, a későbbi operaénekes 14 évesen
énekelt nekiink, már akkor gyönyörű hangja
volt. Nem sokat érezttink a nagyvilág politi-
kájábő|. Édesapám e\éggé távol tartott minket
mindenféle pártos vitátőI, véleményrryilvá-
nítástól' O maga sem volt sohasem párttag. A
Lőrincz utcai elemibe jártam, Iűrolyi Károly
igazgatő úr kiváló osztá|yt szervezeft) kelle-
mes évek voltak. Zsírokat, jelmezbálokat ren-
dezttink, nálunk vagy másik osztáIyfusamná|.
A zsidótörvények a|apján kialakult me gktilön-
boztetéssel a gqmnáziwmban ta|á|koztam e|ő-
ször. Számunkra a sárga csillag nem jelentett
semmilyen érzelmi váItozást osztálytársaink-
kal szemben.

_ A hóboní, hog,an aóltoztatta rneg éle-
tüket?

_ A Mikszáth utcai háznak nem volt
pincéje, csak szuterénje. A bombázásokól nem
jelentett volna megfelelő védelmet. Edes-
apámnak az vo|t az e|képzelése, hogy Budán
vészeljük átmajd aZ ostromot' erre a cé|ra egy
lakást is kibérelt. Hála Istennek nem költöz-
ttink oda, pedig már átcipeltiik a tartalék élel-
miszereket is. Ugy döntött apám,ha már az a
végzettink, hogy történjék velünk valami, ak-
kor az az otthonunkban érien. Ez volt a sze-
rencsénk, mert Újpe,ten tsak áwonultak a
csapatok és bombatámadás is kevés volt, mígF érj n e l az arany dip loma óru éte le k or, 1 9 9 9 -b en
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Budán súlyos harcok dúltak. Végül is anyai
nagyanyámlakásába költözttink, a Kossuth ut-
ca 2. -be. Lz ő haláIa után édesany ám két nőv é-
re élt ott. Nagyon jó pincéjük vo|t, az egész
család együtt lakott. A szén tetejére deszkákat
rakak, aÍra matÍacot. és ott aludtunk mi hár-
man, lányok. Frank nagyanyám egy karos-
székben üldögélt. Egy kis ká|yháva| fiitötttink
és azon főzunk. Egrk nag1méném miniszté-
riumi titkár volt, karácsonyra az ngyfe|ektő|
ajándékba pezsgőt kapott. Hosy az ita| ne ke-
rüljön az oroszokkezébe, januárban megittuk,
és lóguly.ást etttink hozzá. Minket, lányokat
egyébként abejfuat felett lévő párkányzat aIá
bújtattak a katonák elől.

_ Elte bóbonis kór a családot?
- Szerencsénkre nagy tragédiákat nem

élttink át, nem laktunk frekventált helyen.
Csak a szép farkaskutyánkijedt meg nag.yon a
légvédelmi ágwktő| - a közelben az Eöwös
utca s arkán voltak f eIá|Iíw a _, átprés elt e magát
félelmében az ab|akrácsai között és örökre el-
hagyott minket. Később eg'y orosz tlsztet száI-
lásoltak be Mikszáü utcai házunkba, az épület
Íelét ő lakta Natasa nevű asziszol'gájával, má-
sik felét mi. Nem volt problémánk velük,
édesanyám együtt fózőn. Natasa férjével, Mi-
sával a konyhában. Mosolyogni való történet,
hogy Natasa azt mesélte édesanyámnak, a tiszt
úr nagyon gazdag ember, hiszen iszta arany-
bói van elől a fogsora. Nem örtilttink persze a
helyzetnek, de különösebb gondunk sem
akadt, így vészeltiik át a háborut.

- Ktizépiskolóba is Újpesten járt?
_ I944-ben voltam 18 éves, aKanizsai

Dorottya Leánygimnáziumban egy nagyon jó
összetételű osztáWa iártam. Annyira jól meg-
voltunk együtt, hogy még most is minden má-
jusban, itt nálam összejövtink érettségi talál.
kozőra' A valamikori 24-bő| már csak hatan
vag1rrnk. Az érettségink is ktilönleges volt,
meÍt az iskolánkat bezárták a háborri miatt.
Karácsonytól kezdve nem járhattunk be, az
érettségi tételeket Mikszáth utcai családi há-
zunkban dolgoztuk ki. Elég nagy helyiink volt,
a tanárok is eljöttek, sőt az érettségi bankettet
is ott tartottuk. A izsga után rögtön jelent-
keztem az eryetemre, fel is vettek, de a szüle-
im L944 őszén még nem engedte! bejárni, az
Ujpestről túl veszélyes lett volna. Igy csak egy
él'vel később kezdtem el tanulmányaimat.

Inter,jú

_ Hogyan aólaszton plílyót?
- A család tagjainak legnagyobb része

pedagógus vagy jogász volt. Engem viszont a
természettudomány érdekelt, orvos akartam
lenni, ráadásu| agysebész. Edesapám azt
mondta, ez nemnekem való feladat. Egy itéz
társa, Bajthay Rezső bácsi tanácsolta, legyek
kémikus, az őIányais aztvá|asztotta. Mint ké-
mikus foglalkozhatok olyan szakmai terüle-
tekkel. amelvek közel állnak az orvostudo-
mányhoz. Így jele"tk.ztem a Pázmány Péter
Tudományeg"yetem bőIcsészkarára, kémia
szaka. A mi évfolyamunk volt az elsó nem ta-
nári v é gzens égií, okleveles ve gyész.

_ Az egj,etemi éaekre szinte mindenki szí-
uesen emléksiik uissza. Önnek milyen élményei
nznradtak?

- Sokan voltunk az évfolyamon, több
mint százan. Egyszerre vettek fel mindenkit.
Akik a háboru vagy a zsidítőwények miatt ko-
rábban lemaradtak' most kerültek sorra. Az eI-
ső években kiválóan megvoltunk. Egy Miku-
lás-est a|ka|máu,a| például előadtunk egy ''ve-
gyészoperát,?. En voltam a női főszereplő, s
bár nincs csodálatos énekhangom, de megol-
dottam a feladatot, Pancser Etelka, szigorló
vegyész-ha||gatőnő szerepében. Akaratlanul
hagyományt teremtettiink. Ezt az operát na-
gyon sokszor fe|ítjították, én csak az e|sőket-
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tőben szerepeltem, de még most is előveszik
többször az egyetemen. Van például egy
I999-bő| származő szövegkönywem is. Ebben
a darabban ismerkedtem meg férjemmel, Kő-
rös Endréve|, ő az egyik professzort játszotta,
s kiválóan énekelt. I949-ben diplomáztam,
1951-ben házasodtunk össze. Akkor költöz-
tiink ebbe a Vécsey atcaiházba, nagymamám-
hoz és keresztanyámhoz. Egy élwel később
született András fiam.

_ Hangsúlyozta, hogl az első éaek kiaóhan
tehek az egteternen. Mi udboztatta nxeg a hangu-
latot?

_ 1948 után mindenkit igazoltattak, az
egyetemistákat is. Az igazo|őbizottság előtti
hangulatot jő| jel|emz| hogy mikor sorra ke-
riiltem, az elnók a következő kérdést tette fel
te1ezvei ,Uwe, te azt várod, hogy a Horthy
be fog ide lovagolni fehér lovon?' Fogalmam
sincs, hogy mit válaszoltam, nyilván valami-
lyen kitérést foga|maztam meg' de a szándé-
kot jól jellemzi a kérdés. Ez a tortúra kicsit
szétzlláIta a tátsaságot az évfo|yamon is. An-
nak ellenére, hogy tőlünk ,,csak'' Böszörményi
Gézát, a későbbi filmrendezőtvitték el Recsk-
r e, nehéz időszak volt. S zerencs ére a többieket
nem érintette ilyen komolyan a dolog, pedig
sok korábbi katonatiszt is volt az évfolyamun-
kon, akik új sza|<rnáttanultak. Az említett ope-
rae|őadás miatt engem és Bandit jól ismertek
^Z egyetemen. A politikai vezetők mindket-
tőnket - ktilön-kiilön - rá akartak venni, hogy
lépjünk be a kommunista pártba. Nem tudtak
meggyőzni, vitatkoztunk velük' nyt|ván így a
másik oldalra kertllttlnk, de miután a követ-
kező évben dip|omáztam, ez akkor még nem
érintett súlyosan. Blzágh Nadár professzor

tiz társammal együtt hívott a Kolloidkémiai
Intézetbe, ő nagyon jőzan gondolkodású,
nagy tudású, elismert tudós ember volt, meg-
védte munkatársait a politikai túlkapásoktól.

_ Több bozzótartoztíjít megbarcoltdk az
5}-es éaekben.

- Családunkból sógoromat, dr. Töttösy
Ernőt érte el a diktatrira, őt á||amellenes
összeesktivés koholt vádjáva| börtönbe is zár-

4k, majd emiatt 56 vtán csa|ádjáva| emigrált.
Edesapámék becsomago|va várták a ,,fekete
a:lttőt,,, mert ú8.y értesültek, hogy szerepelnek
a kitelepítendők listáján. Később szomszé-
dunk, Császtvay bácsi, aki akkor avátosházán
dolgozott, elmesélte, hogy édesapám segített
a háború alatt. egy zsidó embernek, s ő k'lhÍtz-
ta a nevét ebből a lajstromból. Sajnos, attól
nem menekiilt meg, hogy B kstára kerüljön
mint osztályidegen' A Postatakarékpénztár
v ezérigazgató-helyettese volt, ebbe a pozícíő -

ba tlgy került, hogy végigjárta a szamárléttát,
tudása éshozzáértése tette érdemessé erre. El-
vették a ny,ugdíját, sőt a|tázát, a családiházln-
kat is. 1958-ban halt meg, számos betegsége
mellett megtörte a sok lelki traumá' s nem
bírta elviselni, hogy nővéreméknek is el kellett
az országbőlmenniük.

- A forradalomba bekapcsolődtak?
_ Az egyetemen dolgoztunk, természe-

tesen felvonultunk a férjemmel, elmentiink a
Bem térre és a Parlament elé is. Nekem oÍrnan
haza kellett jönnöm a kisfiamhoz.Igaz, édes.
anyám és a két nagynéni vigyáztakrá, de én
jobban éreztem magam' hogy vele voltam.
Férjem mindenhová elment, ott volt a Sztá|in
s zob or 1 e döntés én é l, a Npr gati p á|y audv arnáI,
a Rádiónál, de szerencsére nem történt semmi
baja. A harmadik napon megérkezett a sógo-
rom is a börtönbő|,Yácrő|, s egy ideig nálunk
lakott. Fiam számára em|ékezetes' hog'y ott
fordult meg a Mikszáth KáImán utcánál egy
tank, s a|áncta|p homokba vájt,mé|y nyomai-
ban játszott a szomszéd fÍl.

_ Mikor találkoztak elősziir Briisszelben
élő nőuéréuel?

- Férjem hosszabb tanulmányúton játt
19ó0-ban Belfastban, avégén én is kiutaztam
hozzá, és hazafe|é jövet megálltunk náluk.

E-desanyám at azonban sokáig nem engedték ki
EváéIütoz. Vettem magamnak a bátorságot és
írtam Kádárnak egy levelet. Leírtam, hogyTanulmáryúton az USA-ban, 1970
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édesanyám semmi kivetrri valót nem tett, idős,
bete$l szeretné láarj a|ányát és annak család-
ját addig, míg mozogni tud. Többször vissza-
utasították, de 19ó5-ben harmadszori vagy
negyedszeri kérésre kiengedték eg1rnás után
kétszer is. Két éwel később halt meg.

_ Mankájóban milyen hbetőségek adődtak
ezekben az éuekben?

_ Az egyetem után akadémiai ösztöndí-
jat kaptam, oktathattam és tanulhattam is. Eb-
ben az időben eltörölték a doktorátust, s ké-
sőbb alakították ki a szov)et modellt: a kandi-
dátus, akadémiai dokor és hasonló előmene-
teli rangokat. I962-ben eljöttem az egyetem-
ről. Egyre inkább érződött, hogy el akarják
távolítani azokat az embereket, akik nem
megbizhatőak. Minden kortársam megkapta
adjunktusi kinevezését, az enyém késett. Be-
mentem a szemé|yzei osztá|yta, s megkérdez-
tem az okát. Azt avá|aszt kaptam: nem vagyok
megfelelő rá.

_ Mer"re aitt az útia?
- 1959-ben doktorálhattam.
Blzágh professzor méglátta a
kandidátusi dolgozatomat is,
de sajnos már nem ő bírálta
el, mert közvetlen előtte halt

meg, I962-ben. Ekkor mát a Híradástech_
nikai Kutatóintézetben dolsoztam. Munka-
helyem Úip..t"',, az Egyesiilt Tzzó teriletén
volt, sokkal jobb légkört találtam itt, nyr-
godtabban végezhettem a munkámat' Tudták,
hogy másként gondolkodom, az első alkalom-
mal megmondtam, hogy nem kívánok belépni
a pártba, de nem szártnazott semmilyen hát-
rányom belőle. Előszöt tudományos osztá|y.
vezetőkéflt, majd a fizikai-kémiai laboratóri-
um v ez etőj eként, f ő o sztáIyv ezető -h elyettes -
ként dolgoztam. |972-tőI a Kutatóintézet
fény{orrás ágazaa témafel elő s eként a fény{or-
rásokra vonatkozó kutatásokat koordináltam.
Altalában 25 ember tartozotthozzám, szeret-
ttik egymást' nagyon jók voltak az emberi vi-
szonyok kozotttink. A politikai hovataftozás
nem számított, a szakmai munkát és szorgal-
mat, hozzáá||ást néztik. Nagyon megbe-
csültek, sok elismerést kaptam középvezető-
ként is. Számos kiilföldi éshazaí konferencián
tartottam ' előadást, közel ó0 tudományos
közleményem jelent meg hazaí és kiilföldi
szaklapokban. Több Kiváló Do|gozó és egy

Inter,jú

Kiváló Fejlesztő Munkáért kitiintetést kap-
tam. 1983-ban nyugdíjba vonultam. A követ-
kező évben életem munkásságáért Tungsram
arany Nívódíjban részesítettek. Tudományos
tanácsadóként mindig szeretettel vártak visz-
sza, szerződéssel egészen 2001 vógéig dolgoz-
tam. Nem szakadt meg véglegesen a kapcso-
latom a volt munkatársaimmal azóta sem,
nyugdíjas kollégáimma| máig is kéthavonta
rendszeresen összejovünk. Ugyanigy régi
egyetemi batátaimmal is sokat találkozunk.
Velük 50 éven keresztül minden év tavaszán
több napos kirándulásokat tettiink, így járrlk
be együtt az országot; ez a hagyomány egé-
szen f ét1 em ha|á|áig tartott.

- Miuel ttihi napjait ma? Milyenfeladato-
kat talól manapság?

- Nem mondom, hogy unatkozom, á|-
landóan foglalkoznom kell valamivel. Mindig
akív életet éltem. Eg5fra)ta ny.rrgtalanság van
bennem, ez születési adottság, fiamban is ben-
ne van. Családom körében élek, fiam, me-
nyem' az unokákés ilédunokám vesznek körül.
Flangversenyekre járok, operabérlettink van,
állandóan olvasok, rLa'w a könywtáram. Szere-
tek utazni, most jöttem haza o|aszországbóI.
Nápoly fölött laktunk a sorrentói féisziget kö-
zepén, 1000 méteren fent, hűvösek voItak az
éjszakák.FelmásztamaYezúvkráteréhezis,f é|
órát menttink fölfelé, sajnos a hegy felhőben
volt, nem sokat látnrnk belőle. 48 Íős csapa-
tunkból csak tizenegyen vállalkoztunk rá, err e
büszke vagyokl Nővéremmel közösen család-
kutatást is végziink, aprólékos munka, sok időt
vesz igénybe. Szeretném folytatni eddigi
életemet, amíg lehet, mindazokkal a kedltelé-
seimmel. amelvek az é|etet értékessé teszik. n

Úir*sr-i
Kőrtjs csahíd, 1968
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Könywek Ujpestről

Fejes Antal több mint
száz esztendő eseménye-
it do|gozza fel könyvé-
ben. Az újpesti munkás-
mozgalmak történetének
szemelvényei a nagy tör-
ténelmi korszakokhoz
kapcsolódóan 1948-ig
követik végig települé-
sünk munkásainak. kis-

iparosainak érdekvédelmi mozgalmait',,E
könyw emléket á||ít azoknak az újpesti munká-
soknak, kisiparosoknak, kistiszwiselőknek, akik
saját egyéni boldogulásukat csak úgy tudták el-
képzelni, hogy egy közösség erejére támaszkod-
janak, növelve azt saját tetteikkel, magukévá
téve a közös célkiúizéseket, melyekért készek
voltak á|dozatokatis hozni, haaz é|etés a sorsuk
űgy |<tvántil, _ írja az e!őszó. A kiadványt Kad-
lecovits Géza szerkesztésében, az Ujpesti Város-
védő Egyesület jelentetette meg. Függelékében
nér,'mutatót, a mozga|om színhelye inek jegyzé-
két és korabeli fotókat találunk.

Az emlékkönyvet tárgy1
sokszínűség jellemzi:
nér,tani, zene- és techni-
katörténeti. de főként
történelemtudományi
írások olvashatók lapjain.
A kötetben ktilön blok-
kot alkotrak az l956-os
forradalommal kapcsola-

tos írások Eörsi László elemzése, Karacs Zsig-
mondnak az őbudai Schmidt-kastély ellenállói-
val foglalkoző közleménye, Szentpáli Gábor
áttekintése az újpesti Forradalmi Bizottság
működéséről' valamint Szendiné Kósa Katalin
emlékezése, a|a az Qpesti Forradalmi Bi-
zottság egykori, |<tvégzett elnökének a|ánya. A
fejezetben olvasható Szöllősy Marianne Ujpest
ipari fej|ődését áttekintő tanu|mánya. A kötet-
ben egy-egy civil szervezet is bemutaga tevé-
kenységét, ezt követi a Budapesti Honismereti
Társaság beszámolója, a Fővárosi Helytörté-
neti Adattár' valamint Budapest történetének
válogatott bibliográfi ája.

A kötetek kaphatók a Helytörténeti
Gffi teményben (Berda József u. 48.).

Mozgásban a városvédők
Az Ujpesti Yárosvédő Egyesület tagjai április-
ban az országos Rabbiképző ZsidÍ Egyete-
men tettek látogatást. A börzsönyi Ujpest-for-
rás idei rendbetétele a rossz időjá,rás miatt el-
maradt, helyette egy zebegényi műzeumláto-
gatást iktattak a programba. Májusban a Me-
gyeri-híd építését nézték mqg a helyszínen,
majd Fóton a református templomot, a kastélyt
és a Németh Ká|mánEmlé|áázat tekintették
meg. Az első félév a nádasdladányi kastélyban
és a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Em-
| éIúázban tett láto gat ássa| záru|t.

Diszpo|gárok a képernyőn
Az Ujpest Te|evíziő május elejétő|, kéthetente
pénteken sugározza, és a rákövetkező kedden
ismétli a város díszpo|gáraival készült életút-
ilterjúkat. A sorozatot Szöllőssy Marianne, az
Ujpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
szerkeszti. A beszélgetéseket a televízió mel-
|ett a gyíijtemény is archiválja.

Peking előtt tisztelegnek
Az Ady Endre Művelődési Központban (Ta-
vasz u. 4.) augusztus 22-tg, keddtől péntekig,
12 és 18 őraközott tekinthető meg Az UTE
az o|impiákon címíi dokumentumkiáilítás. Az
,,Ady,,, az Ujpesti Helytörténeti Gyííjtemény,
valamint az lJjpesti Torna Egylet á|ta| kózö-
sen szerkesztett tárlatot június 1 -jén Belán Be-
atrix kulturális alpolgármester asszony nyitot-
ta meg. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Berki Krisztián európabajnok, valamint Rejtő
Ildikó' Dömötor Zo|tán és Gyarmati Dezső,
azUTE egykori olimpiai bajnokai.

Virnrális qp"'t
Az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány gondo-
zásábanhamarosan megjelenik az Ujpest digi-
tális archílrrma 2008 címií CD-rom. A kiad-
vány fotókkal és rövid videofelvételekkel ábrá-
zolja a város múltját és je|enét. Részletes in-
formáciő kérhető a 370-0652-es telefonszá-
mon.

Júniusi szárnunkban az |,,4.,11. és 17. oldalon
Iátható fotókat az Ujpesti Helytörténetí Gyűjtemény
bocsátorta rendelkezésiinkre.
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