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Mit tudtam én, hogy PáI|ya
Celesztin kiállított itt!
Gyerekként félelmetes, ti-
tokkal terhes épületnek

gondoltam. Kopott volt, áporodott szag6,
egy kapuja a félhomályba, és azon át a
sötétbe vezetett, Tudtam, hogy alkalom.
adtín itt sotozzák a felnőtt férfiakat, és
most' hogy rágondolok, felrérnlik, hogy
hányszot tíínt el a feketeségben Cseresz-
nyés Gyuri félelmetesnekhitt apja, s hány-
szor is |!.ttam alakját előimbolyogni.

Es az imént eszembe jutott egy sö-
tét pillanat is, amikor az ág5lam szélén
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ülve, a redőny résein át az éjje|t |ánam,
miközben atazni készültünk. Azután em-
lékszem a még komor.szürke piacra, aho-
vá akofák szekerekről és kocsikból hord-
ták az árut, az Arpád (ttta, a hideg széIre,
meg néhány zotd.szomorú emberre, aki a
hajnali részegségbőI doIgozni indult, és
nagymamámra, aki ott várt minket a bezárt
kapu előtt, békésen. Szőva| egyszer csak
megvirradt, és messze futott a hajnaltőI a
nagy éjszaka.

Es odaben t, va|aha P á|Iya Celesz-
tin elegyes képei lógtak... !

Sipos Balózs
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Zenei élet Ujpesten

,,Az >Ujpesti Zenemíivelő
Egyesület<< (Conservatorium)
1897. éi február hó 2I-én dé|-
után 5 órakorrendezte ezévben
az eLső kamara hangversen1t,

amelyen a megjelent csekély számű hallgató
közönség ritka miíélvezetben részesült I.
Beethoven L. zongorunégyes, Es dur, op. 1ó.
Előadták zongotán olgyay Kálmán, hegedíín
Seymann Eml| igazgató, violán Láng Zsig-
mond tanár, gordonkán dr. Troján Alajos. II.
Brahms J. a) Von ewinger Liebe, b) Meine
Liebe ist grtin, wie der Fiiederbusch, c) Where
the bee rucks (angol dal a I6-ik századból), d)
Mag5rar dalok. Eneklé Lichtenstein Dóta zon-
gorán kisérte Erkel Gyrrla f,óigazgató,Ill. Niels
W. Gade Novelletten. Zongorahármas op.29.
Etőadták zongorán o|sy^y l(álmán, hegedíín
Se1'rnann Emil igazgató, gordonkán dr. Troján
Alajos.''(Társadalmi Lapok, 1897. március 1.)

"Ujpest 
és a zeneművelés. [...] térjtink

átarra, a szomorú tényre, hogy az ujpesti ze-
neművelő egyesület kJúinő kamara hangverse-
nyeit alig éLvezi valaki néhány rajongón kívül,
hogy az ujpesti zeneművelő egyesületnek,
amely 80-90 növendék zenei tehetségét nagy
szakavatottsággal fejlesztl, aIig van négy-öt
alapítő s alig van 140 rendes tagja. Hol marad-
nak a pénzintézetek, az egy|etek s a gazdag
magánosok? Hol maradnak az á,.||ítóIag min-
den szépre és jóra lelkesülő hölgyek? Nincsen
talán szükség Ujpesten annak a harmoniának,
összhangnak a fejlesztésére, amely a polgárok
koztaz összetartást, az egyenlőséget, a testvé-
riséget e|őidézi, s izmositja? Nincsen tehát
sztikség Ujpesten azon dallamos hangokra,
melyek csillapitólag hatlrak a szenvedélyelre,
nemesitik az iz|ést, tisztitják az erkölcsöket,
tettekre hevitik az akaratot s ápolják ahaza és
a szabadságszeretetet?'' (Társada1mi Lapok,
1897. április 1.)

,,Pa|ay Matild az openház je|es tagja,
Deák René hegedűmiívésznő és Szikla Adolf
karnagy lesznek a Scala III. ujpesti hangverse-
nÉnek szereplői. Mindhárom szereplő elis-
mert míívész. Pa|ay sok sikert szerzett mát az
Operában, most kéSzül vidéki szernéjára, me-
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lyet Ujpesten kezd meg. Toscából és Fautsból,
e két legnagyobb sikert okozó operából fog
ré.szleteket énekelni. Deák René Madivkó
nagyt eményű taniw ány a kiforrott he ge díímű-
vésznő, Hubay 3. Csárdajelenetét, Goldmark
és Burmeister dolgait játssza szólóban és Verd-
cini sonatáj át SziHa Adolffal a Zenede igazga-
tójáva|. A hangversenyt nagy érdeLáődés e|őzi
meg.'' (Jjpesti Közlőny,1919. november 8.)

,,Waldbauer-Kerpe1y vonósnégyes de-
cember 5 -iki estélyét, melyaz ujpesti Yárosháza
dísztermében lesz megtartva' hatalmas érdek-
|ődés vát1a, Félő, hogy a helyszinen már nem
lehet majd jegyetkapni. Az érdeklődésre ktilö-
nösen a míísor tarthatszámot, amelyenMozart
D-moll, Debussy G-moll és Schubert A-moll
op 29. koncertjei szerepelnek.'' (Jjpesti Köz-
|öny, L920. december 2.)

,,Dalos versenlt rendez a budapest-
környéki polgári leányiskolák 40-40 tagból
álló énekkara Í. hó 24-én, vasárnap d,e, az uj-
pesti Blaha Ll$zaSzínházban. A Dalosverseny
tiszta jövedelme a polg. iskolai tanárok Segély-
és Háza|apjár a |esz fordiwa.'' (Jj p e s ti Hírlap,
1925. május 2t.)

,,Ujpesti Szimfonikus Zenekar néven a
közelmúltban zenei együttes alakult, azza| a
céllal, hogy egyesítse Ujpest és Rákospalota
művelt amatőÍ muzsikusait, akét testvérváros
kulturájának emelése érdekében. Cé|ja, hogy
míivészi szinvonalú hangversenyeken előkelő
vendég művészek és karmesterek bevonásával
bemutassa a klasszikus és modern zene I<tváI6
alkotásait. A zenekar eddigi próbáin, amelye-
ket Urbán Kornél tanár-karnagy vezetésével
minden szerdán este 8 &átóI I0 őráig, a Szo-
ciális Telep dísztermében tart' máris bizony-
ságát adta fejlődésképességének.'' (Független
Ujság, 1935. január I9.)

,1Az Iskolánkívtili Népmíívelési Bizottság
március 27-én hétfő délutín 5 6rai kezdettel a
városháza dísztermében hangversenyt rendez.
Közremííködnek Gyurkovits Mária operaéne*
kesnő, Illek Berger Matild zongora-míivésznő,
Major Tam ás előadőmíívész és a Harmónia női
énekkar.'' @üggetlen Ujság, 1935. március 23.)
(osszeóllította: Sziillősy Marianne)
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Gorrog BN-pzs

Páltya Celeszttn I9I7-ben készült hegedííie

P á||y a Celesztin hegedűkészí-
tői munkásságfuí|, elkészült
hegedúiről a maryaÍ hegedű-
készítés történetével foslal-
kozők nem írnak sokat. I{ég

a le gj elentős ebb ilyen témájú, kiadványban, dr.
Tímár András: A magyar hegedűkészítés tör-
ténete című komoly és nagyon részletes míivé-
ben is csak a következő, igen kevés információ
ta|áIható .,,Az ism ert nevű fe stőművé sz, P á||y a
Celesztin (18ó4. III. 9' Genova, t1948 I.15.
Budapest) is készített kedr,telésből néhány he-
gedűt Nag'ymaroson. Ezek azonban - dr.
GeyerJózsef és Székely Nándor egybehangzó
véleménye szerint - átlagon aluli, dilettáns
munkák mind hangban, mind kivite1ben''.

E rövid jellemzés Pá||ya Celesztin
1917-es hegedííjének ismeretében eléggé fur-
csánhangzik.Pá||ya Celesztin nem is dolgoz-
hatott dilettáns módon. Egy olyan ember, aki
a Bécsi Akadémián fafaragást tanul, később

kora leghíresebb magyar festőművészeinek ta-
nítványa,,aki mestereivel, Benczúr Gy'ulával és
Feszty ,{rpáddal fest közös képeket, akitől
Ferenc JőzseÍ császát is 20 képet rende|, az a
hegedííkészítés terén is minden lehetett, de
dilettáns biztosan nem. Természetesen ezt
a|átámasztja e he gedűj ének rendkívülisé ge.

A legtalányosabb kérdés, hogy PáI|ya
Celesztin kitől tanulhatta a hegedííkészítést.
Ennek megá||apításáboz számba kell venni a
kor jelentős hegedűkészítő isko|áit és buda-
pesti mestereit. A második támpont néhány,
e korból származő hegedíí belső alkatrészei-
nek összehasonlítása, ugyanis az mindig jel-
legzetes volt egy adott mesterre vagy isko-
|ára.

Az 18ó0 és 1945 kozotti időszakvolt a
maryaÍ hegedűkészítés aranykora, majdnem
évszámr a pontosan egybeesve P á||ya Celesztin
születésének és halálának időpontjával. Buda-
pesten ebben a korszakban olyan mesterek
alkottak, mint Johann Baptist Scweitzer
(I7 90_1865), munkatársa Zach Tamás (1 8 12_
|892), a maryaÍ Stradivariként emlegetett
Nemessányi Sámuel (1837*1881), Bartek Ede
(1852-1883), Zach Károly (t1918)' Pilát Pál
(18ó0_1931)'  Cigl Jeromos (I87+I931)'  id.
Maximilian Frirsz (1884_1952), Reményi
Mihály (1.867_1939), Bár6ny Dezső (1871_
19 42), Tóth János (I87 5 _1,944), Spiegel János
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(I876_|956), hogy csak a legjelentősebbeket
említsem.

Szinte biztos, hogy valamelyiktik, vagy
esetleg többen is kapcsolatban lehettek PáI|ya
Celesztinnel, márcsak azért is, mett é|etrajzi
leírásokból kiderül, hogy jő anyagr kortilmé-
nyei révén jelentős drága o|asz hangszerekre
tett szert. E hangszereket valahol meg kellett
vásárolnia, tájékoződnia kellett, |egegysze-
r. ííb b en ezt a f őv ár os he ge dűkés zítőiné| teh ette
meg. Ráadásul a századfotdllón Magyaror-
szágon gyakoriak voltak a drága olasz mester-
hegedűk.

, Visszakanyarodva Pá||ya Celesztin
mesterének kereséséhez, legfőképpen a belső
kidolgozás más mesterekével való összehason-
|ításáttartom a cé|ravezető módszernek, de ez
sem nyújt pontos eredményt. Hegedílkészítő
műhelyenként nagyon jel|emzőek az a|só- és
felsőtőke méretei, a saroktőkék szélessége és
eldolgozása, a lécek magassága, formáia, a Ié-
cek tőkékbe való beeresztésének módja. Pá||ya
Celesztin hegedűje belül is tökéletesen kidol-
gozott, a legnagyobb mesterek munká|ával
teljesen egyenértékíí.

Ezeket alapul véve hangszere szinte
megegyezik Nemessányi Sámuel (J. B.
Schweitzer és Thomas Zachtanítvánva) belső
|ado|gozásáva|, Íő|eg ami a lécek formáját és a
saroktőkékbe való be nem eresztését illeti.
Talán ismerhette is az akkor 1ó éves PáI|ya
Celesztin, hiszen I879-tő| az országos Ma-
gy ar l{tr áIy"t Rajztano dában faÍar agás t tanul.
Mint mesterre lehet még gondo|nj Zach
Károlylra, Thomas Zach egytkfiára, a|<l1888-
i g Ma gyaro r szágon tartózkodott. Esetleg Pilát
Pá|ra, aki szintén Thomas Zach taníwány,

mint Nemessányi. Reményi Mihály jöhet még
szóba, aki mestere, Bartek Ede révén szintén a
Thomas Zach-Íé|e iskolához tartozott. Min-
dent összefoglalva, feltételezésem szerint
PáL|ya Celesztin a Thomas Zach-féIe iskola e
mestereitől tanulhatott. Magyarotszágon ők
voltak a kor leghíresebbjei és Európa-szerte is
ismert és elismert hegedűkészítők.

Pá||ya Celesztin I9I7 -es keltezésíí he-
gediíje a míivész sa)át használatú hangszere
volt. A hegedű rendkívül tehetséges míívész-
ről tanúskodik. Különlegessége, hogy a hege-
díkészítői szakszeríiségen'felül igen kifino-
mult ízléssel jeleníti meg a szecesszió jelleg-
zetes formaelemeit.

Hangszerének körvona|át a nagy o|asz
hegedűkészítő, Giuseppe Guarneri del Gesú
hegedűitől kölcsönözte. A hát arryaga gondo-
san választott hullámos hegyijuhar, a tető
lucfenyő. Boltozatuk nagyon hasonlóan követi
a Guarneri del Gesú á|ta| készített hegedűk
p|aszakáját. A tető és a hát vastagsága megle-
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hetősen vékony, mondhatni, túl vékony. Sem
a tetőn' sem a háton nincsen berakás. Ennek
helyet a mívesen Íaragott, szecessziós dombor-
mí3 díszítl. ̂ z ,,ff' hangrések a körvonalhoz
képest nem követik autentikusan a Guarneri
formavilá got' nag.yon egyénien fara gottak, vo-
naluk inkább az Arnaú iskoláéra ie|Iemző.

A lakk és alapozás
A hangszer belső felületének színéb ő| és fényé-
ből ítélve Pá||ya Celesztin feltehetőleg len-
o|ajja| a|apozta afát. Alakk minden bizonnyal
lenolajból és valamilyen nemes wantábő| ró-
zött olajlakk. A lakk repedezettségébő| arta
lehet következteÍnj, hogy vagy nem volt telje-
sen tiszta terpentin híg1tőja,vagy pedig rögtön
vastagon hordta fel a laklréteget a fára.

A hegedű legszembetíínőbb része a
kulcsszekrény és a rajta ta|á|hatő áttört sze-
cessziós csigafaragvány, ame|y némileg ugyan
követi a hegedűké szítői hagyományokat, stílu-
sában a hegedű testének Íaragl,ányathoz iga-
zodik.

A láb
Mintegy ÍéI éveztede, a hegedűkészítéskezde-
te 6ta, sokféle lábmodellt próbáltak a vonós
hangszerek jobb megszólalása érdekében.
Pá|Iya Celesztin a régebbi korok nehézkesebb
megszólalású, zfutabb hangú lábait veszi
alapul.

Külön érdekesség, hogy minden eg.yes
húr alatt alábba illesztett vas a|átét helyezke-
dik el. Ebben is kísérletezett a.készítő. ossze-

hasonlíwa a ma használatos lábakkal, ktilső
megjelenése és hangkaraktere is teljesen más.

A vonó
Annak ellenére, hogy a művész teljes egészé-
ben modern vonót készített, sok tekintetben
eltér a vonőkészítői hagyományoktól. A vonó
szinte minden t ész|etén kreatív vá|toztatáso -

kat lehet látri. Már anyagvá|asztásában is eltér
az át|agos mestervonóktól. A pá|ca rész gyer-
tyán fábőI készült - amiből egyébként ritkán
készítenek vonót - és nem az áLta|ában hasz-
ná|t, brazí|iai őserdőkben honos fernambuk-
ból. Kérdés, miért vá|asztotta a Magyaror-
szágon mindenhol megtalálhatő gyertyánt,
holott könnyen hozzájurhatott volna fernam-
bukhoz itthoni hegedűkészítőktőI. Ta|án |<t-
sérletezett.

Szokatlan a pá|ca keresztmetszete,
amely nem aZ á|ta|ában haszná|t kör, vagy
szabá|yos nyolcszcig, hanem a pá|ca Íej fe|ő|i
részén torzított', letört szógíi háromszög ke-
resztmetszet, amely a kápa fe|é kóze|íwe át.
alakul nyolcszögletűvé o|y mődon, hogy oldal-
falai magasabbak, mint a többi oldal. A pálca
Íején a talp részen ktilönleges, alumíniumból
késziilt díszítés ta|áIhatő, Akkoriban az allmí-
nium drága anyagnakszámított, értéke veteke-
dett az ezüstével.

A pá|ca kápa feletti tészét Pállya
Celesztin vörös selye msza|agga| szegé|y ezett
cápabőrrel borította be' az á|ta|ában használt
ezüsthuzallal, és fekete bőrhuzattal szemben.
A cápa- és rájabőr a kor kedvelt anyaga volt
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a díszítések terén. A cápabőrt sem használták
vonókhoz, holott kimondottan praktikus, mert
nem csúszik, tartós és szép is. A kápa pálcára
illesztését szintén gondosan készített alumíni-
um alkatrésszel módosította.

Egy minden tekintetben rendhagyó
hangszernél, amely inkább muzeális érték, rá-
adásul teljesen eredeti á||apotában maradt
fent, úgy, ahogy a készítő annak idején elké-
szítette, felmerül a kérdés. érdemes-e kicserél-

ni rajta bármit is azért, hogy a mai zenekari
követelményeknek megfeleljen. Semmi esetre
sem. Ez a hegedíí és a hozzá tartozó vonó -

amely Ujpest Onkormányzatanak tulajdona -

egyedülálló műkincs, a lr'awar hegedííkészítés
és képzőmíiv észet lruriízuma, amelyet eredeti
á||apotában megtarh/a kell megjavítani.

Ta|án érdemes lenne egy ,,őt,, lr;'eg}I-
lető helyre kiállítani, és kiilönleges alkalmak-
kor néha megszólaltatni. f]
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KruzsÁN SÁNoon

Uj p e st dun ai átkelőhajőzása
A megyeri rév története, l. tészz

2008. szeptember 30-a forduló-
pontkéntJe gyezhető Újpest és a
Duna jobb partja kcizotti kap-
csolat történetében: tinnepélyes
keretek között átadták az M0 -ás

autőpáIya részeként épült, áliandó összekötte-
tést biztosító Megyeri hidat. Az esti díszk,li|á-
gításban pompázó műszaki alkotás ,,árnyé-
kában,, azotűan vá|tozatlanul szelte a folyam
hab jaitazelődnektekinthetőtörténelmiátkelő
Íőszerep|ője, a mégyeri kishajó. E korszakvál-
tás ürügyén tekintjük át a tév múltjának fóbb
eseményeit.

A történetben egészen az 1'. századig
,,hai6zlnk', vissza, mikor is a rómaiak éltek a
Duna ít|partján,mai óbuda területén, Aquin-
cumban. Pannónia provincia itteni határvona-
la a folyam volt, a kelet felől érkező, rablóhad-
jár atokat folytató szatmata-1azi g törzsek ellen
természetes védelmet nÉjtott. A háborusko-
dások ellenére a rómaiak veltik kereskedelmi
kapcsolatba is kerültek, így a mai Szentendrei-
sziget déli csúcsáná| Iévő drrnai átkelő nem
csak hadicélokat szolgált. Birodalmuk határá-
nak védeimére katonai táborokat és őrtornyo-
kat emeltek, utóbbiak a Duna bal partján is
születtek. A Megyeri csárda helyen á|Iő rőmai
őrtorony a rév biztonságát ő,,ta.

A római birodalom bukása ltán az ava-
rok ó. századi megjelenésével ismét fontossá
válhatott a megyeri átkelő szerepe' a kőze|é-
ben talált avar kori leletek utalnak erre. A 9.
század végétőI honfoglaló mawar törzsek vet-
ték erre útjukat. Anon)rmus örökítette meg a
magyarot korai történetét bemutató króniká-
jában ,,Arpád vezér meg összes főemberei,'
águtását Megyernél a dunántúli teri.iletekre.
Megtudhatjuk tőle a rév és a két part nevének
eredetét: ,,A révet, aho| az átkelést végrehaj-
tották, Magyar-ré-mek nevezték e| azétt, mert
a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak
mondtak, otthajőzott át a Dunán.,,. Qdőve| az
elnevezés,,Megyer''-r é vá|tozott.) Honfoglaló
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őseink még nem fából, hanem bőrből késziilt
csónakokat, bőrtömlőket használtak az átkeIés-
hez, lovaikat, marháikat pedig úsztatták maguk
után. Erre a Duna kőzépső,Visegrád és Rácal-
más közötti szakaszán ez az egyedüli átkelő-
hely látszott alkalmasnak, mivel itt, Megyertől
a Római fiirdő vonaláig volt folyamunk a leg-
szélesebb, sodrása pedig kisebb, az emberek
wzi eszközeiken nagyobb biztonsággal juthat-
tak át a ti|partra. A rév 9-I0. századi jelentő-
sége az Arpád-korban csökkent, a dunai átke-
lések úwona|a a fo|yő más szakaszaira helye-
ződőtt át. Ya|ószínűsíthető azonban, hogy ha
nem is rendszeresen, későbbi korokban is
igénybe vették a megyeri rél,et a már említett
kedv ező természetfö|&ajzi adottságok miatt.

Újra csak a 19. század másoáik felében
,,Íedezték fel,, az átkelőhely előny eit. Az újpes -
tt rév űjjászületése a fiatal Ujpest községkez-
deményezésének volt köszönhető. 18ó3. már-
cius 3 l-én az elő|1ár6ság Íe|terjesztést intézett
Pest-, Pilis- és Soltvármegyéhez, melyben kér-
te, hogy a helyi ipar és kereskedelem fejlődés-
nek e|őmozdítá,sára áI|andő révet állíthasson
fel. A kérelmet a terület földesura, Károlyi
István gróf is támogatta. A királyi helytartóta-
nács 18óó. március 7-énhozzá'járult a Megyer
és Kissing puszt9 kozotti átkelő-közlekedés
megindításához. Ujpest község egyelőre 10 év-
re kapta meg a révjogot. Egyúttai engedélyt
ny er t a r évv ámsaj át hatáskörben való m egá|Iapí-
tásáta, oly kikötéssel, hogy a \<tráIyt révek dí-
jainál mérsékeltebb tar1fát kellett alkalmazni.

Nincs adata megyeri átkelés megindu-
|ásának pontos idejérő|, így csak feltételezni
lehet, hogy még 1866 tavaszán kezdődhetett
meg a rendszeres forgalom. Bal parti kikötő-
helye a Megyeri csárda mellett lehetett, innen
indult a feltételezhe(óen evezős csónakokkal
fenntartott járat. A folyam parga ekkor még a
csárda mögötti töltés vonalán hűződott.

A rév azonban Ujpest belterületétől
messze volt, megköze|ítése nem lehetett egy-
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szeÍíi'. Közelebb helyezése többször került
szóba az e|ö|1árőság körében, első ízben 1870.
július 7-i ülésén mertilt fel ennek gondolata.
Ugyanis július l-jével, a Lánchíd állami meg-
vá|tásáva| |ejárt a Lánchíd Társaság azon e|ő_
joga, mely szerint a hídtól tíz mérföldre Sem-
milyen átkelést nem lehetett létesíteni. A rév
ennek ellenére több mint Íé| évszázadon át
megmaradt eredeti helyén.

A községi vezetőség a révvám szedését
és a forgalom fenntartását révbér|őkte bízta,
őket pá|yázat űgán vá|asztotta ki. Néhányukat
megemlítjiik: 1881. október 1-jétől három
éwe Ligeti Károly 731 forint haszonbérért
vehette haszná|atba az átke|őt, 1B89-ben pedig
Ujp..t képviselőtesttiletének szeptembei 25-i
hatátozata értelmében Csontos Imre 150 fo-
rint haszonbér fizetéséért ismételten a rév
üzemeltető jévé vá|t.

Az engedély e|őszor tiz éwe szólt. Am
a révjog az arada|om örökös joga volt, és e jo-
got kapta meg Ujpest a gróf hozzájára|ásáva|.
Csak a révvám szedése és a vízi munkálatok
miatt volt szüks é ges időr ő|-időre me ghoss zab-
bítani a koncessziőt, Igy történt 1898-ban is.
A szeptember 15-én keletkezett újabb okirat
a|apján a megyeri és a Bivalyos csárdák között
közlekedő rév fe|adatának a mai Váci és Szent-
endrei utak közötti kapcsolattartást tekintet-
ték. A jobb parton, Békásmegyer község hatá-
rábankét kikotési pont helyezkedett el. Magas
vízáI|ásnáI a Bivalyos csárda közelében, a mai
Piroska utcánáI (Csilla ghe gy haj óállomásnál),
kisvíz esetén pedig e kikötőtől, illetve ahozzá-
járó íttőI észaL<l irányban 1ó4 méterre lehetett
ki- és beszállni. (Utóbbi kikötő nyomai a Ró-
mai parton felfedezhetőek, Ya|őszínííleg ott
lehetett, ahol három Iejárő út és egy pad he-
lyezkedik el a sétány mellett.) A bal parti kikö-
tőrő| már ejtettünk szót'

Ujpest a rév utáni vámszedés tárgyában
a kereskedelemügyi minisztertől ezt követően
kapta meg a hozzáját.ulást' A vámdíjak közül
csak néhányat említiink meg: egy szeméIy
után 20 fillér, egy ló, szarvasmarha után 40
fillér, egy szemé|yszá|lító kocsi vagy fogat
után 1 korona 20 fillér, egy terhes szekér után
2 korona, egy üres szekér után 1 korona 20
fillér viteldíjat kellett fizetni. A díjtételek
meghatár ozása a|apján valószínűsíth ető, hogy
már nem csak csónak. hanem é|őá|Iat. kocsi.

Közleménvek

illewe áruszá||ításra is alkalmas komp állhatott
az utazők rendelkezés ére.

Azonban a Megyeri és Bivalyos csárda
közötti átke|ő forgalma nem emelkedett mind-
addig, arníg az l920-as években Ujpest bel-
területéhez közelebb nem helyezték. A pol-
gármesteri kérelmet követően az a|ispán ezt
1925. július 2-án engedé|yezte. A komp ere-
deti helyétől mintegy 2,5 kilométerre délre, a
Zs1|ip utcáná|, a budai oldalon a Római fiirdő
irányábavezető űtnáI (a mai Rozgonyi Piroska
utcánál) jelölték ki új állomásait. 1925 nyarán
Grünbaum Vilmos váI|a|koző nyújtotta be
aján|atát, mely szerint 10 évre bérbe venné a
városi tévjogot, egy 30 lóerős motorhajóval'
egy 14 méter hosszú és 5,5 m széles komppal
és egy 3,5 vagon űrtartalmú dereglyével rend-
szeres kompkózlekedést létesítene. Ezt 1926
jamát1á,ig még két másik vá|Ialkoző, Bogyay
Lász|ó és Gorthy Elemér aján|ata követte. A
város vé gül Bogyaywal kötött szetződést, nyolc

A Duna Szentendrei-sziget
I930-ban a régi és az új
Múzeum Térképtíra)

és aasúti híd köziitti szakasza
réa óbrózolósdllal (Ktizlekedési
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éwe. O eW íLi,150 személy vag5r 4 kocsi szállí-
tásáta alkalmas komppal, egy 45 lóerős, 18
méter hosszú' 5 méter széles és 60 fő befoga-
dóképességíí csavargőzössel és egy motorcsó-
nakkal rendelkezett. AZ űj komp első ílgára
1926. áprl|is 19-én hétfőn került sor. IJtasai a
he|y színi,s zemlén t észt v ev ő bizottság tagzi:
Tarnay Arp ád vármegyei fő)egyző, dr. Semsey
Aladár polgármester, lIoffer Mihály műszaki
tanácsnok és a Folyammérnöki Hivatal, a rév-
kapitányság, illetve az N|amépítészei Hivatal
képviselői voltak. A menetidő 12 percig tar-
tott. Jobb parti kikötője a Római fiirdőnél
közvetlenül a Mag5rar Folyam- és Tenger-
hajőzási Rt. (MFTR) kikötője mellett, attól
délre helyezkedett e|, így biztosított vo|t az
Ujpestet ekkor nem érintő hajőjfuatrava]'ő át-
száI|ás lehetősége. A bal parton |évő ZsiIip
utcai révállomást aYáci úttól 350 méternyi
sétával lehetett elérni.

Megvá|tozott a Zs1lip utca Duna felöli
részénekarculata is. AMauthner és Pannónia
bőrgyárak mögötti területen l925-ben még

".hatalmas dombokban állott a szemét és két
szenn1patak penetráns szaga fertőzte meg a jó
dunai levegőt,, _ írta az Ujpesti Napló 192ó.
április 26.i száma, A Pannónia gyár mögött, a
Duna sor folyam felöli oldalánál, a kompjárat
idetelepítésével egyidőben a Zs|Lip utcától
észak fe|é Weiser Béla kispesti építési váIla|-
kozó létesített csónakházat és sporttelepet' A
csónakházban május elején Dunapalota néven
vendéglő is nyílt zfrtdőzők, a csónakázíkés a
komp utasai örömére.

Lz áthelyezett, kényelmes átkelés nem
csak a helybélieknek kedvezett, a dunántúli

községek és Ujpest kereskedelmi kapcsolata is
fellendülni látszott. A május elsejei első nyári
vasárnapon a híradás szerint mintegy 2000
utas Vette igénybe a kompot, főképp a Dunán-
túlról érkező sváb őstermelők. Ennek hatása
az iz|etekben is érezhető volt, 145-tel több
Sertés fogyott e napon' mint aze|őn..

Kezdetben még hiányzott a vízi átke|ő-
höz v ezető kocsi-közlekedésre alkalmas űt, ezt
csupán őszre sikerült megépíteni. A járművek
hfvarozása csak ezután indulhatott meg. A téli
üzemszünetet követően 1927 mfuciusában
kezdett ismét járni a komp, félóránkénti indu-
lásokkal. Viteldíjai a következők voltak: sze-
mé|y1egy 24 fr||ér, gyermek- és munkásjegy 8
fr|Iér, jármií 80 fillér, teherrel 1.40 pengő,
avtő yaw nagyobb jármíi üresen Í.20 pengő,
teherautó vagy nagyobb méretíí terhelt kocsi
1.ó0 P, rendkívül nagy súllyal bíró önjárő
gépek 2.40 P, |ő vagy nagyobb á||at 48 fr|Iér,
disznó vagy kisebb á||at24 fr||ér,

t929-ben egy újabb problémával kel-
lett szembenézni. AMegyeri csárda közelében
épített űj kőgámak köszönhetően eg}.re na-
gyobb mértéLűtvé vá|t az újpesti Duna-ág el-
iszaposodás a az űjpesu' part és a Palotai- sziget
között. Ez a kompkozlekedés elé is mind na-
gyobb akadályokat gördített, főképp alacsony
vtzá|Iás idején. Ezért l930-ban csak március
végén, féléves kényszersziinet után indulhatott
meg újra az átke|ő forgalma.

Korabeli térképek és visszaemlékezés
a|apján ismert, hogy a Megyeri és Bivalyos
csárdákközött nem halt el teljesen a ,,tégi,, rév
forgalma, 6-8 Íős evezős csónak továbbra is
közlekedett' @olytatjuk...)

'-r- a ,*r. ^uoil. a,f.4. ea
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Duna-rénlet a komppal és a csőnakhózzal
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IvÁNrrxro KoxnÁp Gtzrrrn

Egyhátzta'nácsi tabló 1925 -ben

1925-bet dr. Yarázséji Bé-
|át, a|<l 188ó-tó1 mííködött
Ujpesten és 1905-tőI p|ébá-
nosként szolgá|t, váci őrka-
nonokká nevezték ki. A plé-

bánosi teendőket a mát |9I7 óta itt tevé-
kenykedő dr. CsíkJózsef vette át. Az újpesti
római katolikus egyháztanács a kanonoki ki-
nevezés és a plébánosi beiktatás emlékére
Tizian (Gerenday Aladár) fotográfussal
nagyméretű tablót készíttetett, mely ap|ébá-
nián ma is látható.

A tablón a következő szemé|yek van-
nak dr. Yaúzséji Béla prépost-kanonok,
volt plébános, dr. Csík József plébános,
egyházi elnök, dr. Semsey Aladár világi ei-
nök, Höberth Béla tiszteletbeli elnök,
Weigele Sándor alelnök, Gosztonyi József

gondnok, valamint az egyháztanács tag;1ai
Bonyhády Lajos, Csepreghy Pál, Fehérváry
Géza, Fizenetz György, Gere Lajos, Hiba
Béla, Klikár Adolf, Kocsis János, Kotucs
Béla, dr. Miklós Alajos, Major Gyrla, dr.
Prokess Antal, Piszter Vince, Pataki Ferenc,
Scherer Gyrla, Schneider József, Schopf
Tivadar, Szabó Ferenc, Szendy István,
Tanos Antal, Thezarovits Ernő, Vlasák
Vendel, Wertz Ferenc, Zák Najos, dr. Zi'
bolen Endre.

Kik voltak ezek a köztiszteletben álló
polgárok?

Ismereteink eléggé hiányosak, de
annyit biztosan tudunk, a Brassó.vármegyei
jegyző, Pest vármegye, majd Ujpest tör-
vényhatősági biztosa, dr. Semsey Aladár
ekkor már három éve a város vá|asztott
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polgármestere. Höberth Béla tiszteletbeli
elnök mawat királyi pénzngyt tanácsos, az
Ujpesti Szegény Gyermek Kőrház Egylet
elnöke, a Türr Iswán Első Ujpesti Hadas-
tyán Egylet tiszteletbe|í tagja, az lJjpesti
Kerületi Szociális Egyesület dísztagja, al<l
1903-ban az egyháztanács világi elnökeként
kezdeményezte a Katolikus Kör |étrehozá-
sát. Weigele Sándor tisztviselő, városi kép-
viselő, a városi Katonai Ugyosztá|y vezetőíe,
az Ujpesti Dalkör díszelnöke, a Conserva-
torium eg}'lk alapítója, a Tanácsköztársaság
bukása wtán a polgárőrség me1szervezője, az
újpesti első világháborűs emlékmű fe|áIí-
tásának kezdeményezője és a ffi)tés meg-
szervezője, számos kitiintetés tulajdonosa.
Bonyhády Lajos cukrászmester' a Katolikus
Kór, az Ipartesttilet e|o|1árőság; tag;1a, pénz-
tárnoka, a tanonciskolai felügyel ő-bizottság
tagja. Csepreghy Pál asztalosmester, tíízoltó-
parancsnok, az lJjpesti Ipartestület elnöke,
P e st várm e 95, e tíízr endé s zeti Íőf e|igy e|őj e, a
Függetlenségi .Kör alelnöke. Gere Lajos

4szwiselő, az Ujpesti Ipartesttílet tstkára, az
Ujpesti Dalkör alelnöke, az IPOSZ [par-
testiiletek Országos Szövetségef atkára, az
Ujpesti lpari Hitelszövetkezet felügyelő-
bizottságának elnöke. Klikár Adolf az F,Iső
Magyar Faszerszám- és Faárugyár tulajdo-
Ílosa' az Ipartesttilet számvizsgá|ója. Dr.
Miklós Alajos bölcsészdoktor, latin-törté-
nelem szakos tanát, a Könyves Kálmán
Gimnázjum első tanári karának tagja, a ,,Pro
Ecclesia et Pontifice'' kittintetés tulajdonosa.
Major G1rrla szénbámyászaa főfelngye|ő, a
Pénzügyminisztérium Szénbányás zati osz-
táIyának helyettes vezetője, a Keresztény
Községi Párt és az Ujpest-Rákospalotai
Atlétikai Klub (U.R.A.K.) elnöke (Major
Akos, az 1945 utáni népbírősági perekben
ítéIkező bíró és Major Tamás színmíivész
apja), Piszter Vince kőművesmester, községi
elöljárósági tag, majd városi képviseló, az
Ipartestiile t v ezetőségí ta gj a. S cherer Gyula
tanát, nyugalmazott pol gári iskolai igazgatő,
szakfelügyelő, az Ujpesti Elemi Iskolák
Gondnokságának einöke. Schneider Jőzsef
épület- és míílakatosmester' vasszerkezeti
gyártulajdonos, ipar-testiileti e|aIiá'tó, városi
képviselő. Schopf Tivadar mag.yar királyi
folyam- és tengerhajőzí,si Íőfe|igye|ő, a

Conservatorium elnöke, a Magyar Hajózási
Szövetség főtitkára, számta|an kitiintetés
tulajdonosa, a|a az első világháborí aIatt
hajőparancsnokként szolgált. Szendy Iswán
áI|omásÍőnök a BSZKRT szoIgáIatában, vá-
rosi képvis e|ő, országgyííIési pótképviselő.
Vlasák Vendel a Furnér-, Asztaloskellék- és
Faárwgyár tulajdonosa, aki az első világhá-
borűs emlékmíí fe|áIIítására 50 ezet koronát
adományozott. Zák Alajos építész, építő-
mester. Nevéhez fíiződik a Szent Iswán téri
rómaí katolikus főpIébánia.templom oldal-
hajókkal történő bővítése, a Szent Iswán tér
és Mády Lajos utca találkozásánáI álló két-
emeletes |akőház építése. D r . Z1b olen Endre
bölcsészdoktor, görög-latin szakos tanár,
előbb a Kanizsay Dorottya Leánygimná-
zium, majd I924-tőI a Köny'ves KáImán
Gimnázium igazgatója,

Lz egyháztanács egy élwel
később, 192 6 -ban, dr.Y ar ázs-
éii Béla működésének 40.
évfordulója alkalmából már-
vánvtáblát helvezett eI a fő-

plébánia-templom belső falára, ,,kőbe vés-
ve,, a fent említett neveket. Ezen a táblán
még két tag (póttag) neve szerepel, akiket a
tablón nem láthatunk: Arczt József és Hei-
ner József.

Dt.YarázséjiBé|át 1.927 -ben dr. Csík
Jőzsef javas|atára Ujpest díszpolgfuává
váIasztották. 1939.ben hurrl,t el Vácott.

Dr. Csík Jőzsef élénk közéIeri tevé-
kenységet folytatott, később círnzetes apát,
felsőkerületi esperes lett. o alapította
a Földmunkások és Földművesek országos
Szövetségét, mel1.rrek főatkára lett. Szer-
kesztette a Föld Népe című hetilapot, a Nép
című napilapnak pedig főmunkatársa volt.
I9?a-ban a kapuvári kerület nemzetgyűlési
képviselője |ett, I932-ben pedig felsőházi
taggá nevezték ki. 1934.ben ő a|apítona a
Nap utcai templomot. 1964-ben halt meg
Ujpesten. Az Ujpest-kerwárosi templom
Wiptájában helyezték örök nyugalomra.

A tablót Horváth Zo|tán plébános úr szíves
hozzáiárl1ásával közöliük, amiért ezÍton is köszönetet
mondunk.

T2 UinnS*-i Közleménvek



IvÁNn JÁxos
^,Ujpesti Fa- és Fémipari Szakiskola teffei a
Kis cel|i Műzeum Epíté s zett Gyíijteményéb en

Az Ujpesti Helytörténeti
Ertesítő 2008. éVi 2, számában
már megjelent egy cikk a 80
éves Fa- és Fémipari Szakisko-
Iárő|, mé|tatva a 140 éwel

eze|őtt született alkotó, Foerk Ernő építész
munkásságát is. ,,Lapzárta,, után találtunk rá
arra a gazdag terv- és fotóanyagta, amelyet a
Budapesti , Történeti Múzeum Kiscelli
Múzeuma Epítészeti Gyűjteményében. őriz-
nek, és amel}rrrek jelentős egysége az Ujpesti
Szakiskola tervanyaga. Ezen tervek elemzése
során * kiegészítve és pontosítva a már meg-
jelent cikkben leírtakat - több érdekes körül-
ményt és megoldást találtunk.

Amint az e1)r építészeú tervezés során
megszokott, a jelenlegi épületegyüttes is több-

fé|evariáciő eredményeként alakult |a, Azmár
kezdetben egyértelmíí volt, hogy az épi|et
Horthy Mik]ós (ma: Görgey) úti főhomlokza-
ta reprezentatív legyen. Ennek az igénynek
megfelelően készült egy olyan vá|tozat is,
amelyben a főhomlokzaa középizalitot a ter-
vező az utcai telekhatáron heIyezte e| 3-7-3
o sztaúl homl okza tt a|, két s zé|én el őreu gró to -

vábbi nza|ittal. A kétszintes (manzard) tető
tengelyében eg5r őra, illewe harangtorony he-
lyezkedett volna el. Ennek ellenében a mai
vá|tozat ,győzőtt,,, amely az előbbieknél lé-
nyegesen tekintélyesebb és reprezentatívabb
képet mutat.

A tervek között szerepel egy madártáv-
lati kép (ún' egy-enyészpontos perspektívikus
váz|at), amely szemléletesen mutatja be -

'."Í
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A szakiskola Honhy Miklős (ru.a: Giirgey) utcai és a jőépiilet udzlari homlokzata
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alapvetően tömegváz|attal jellemezYe _ az
épületegyüttest' a három- és négyszintes fő-
épülettel, a manzárdtetőkkel hangsúlyozott,
az egyszintes átjárőWal és a kétszintes, nye-
regtetős műhelyepülettel határolt közösségi,
végl| az öntödei és kiszolgáló mÍíhelyekkel
Iezárt műhelyudvart. A távlati képet az öntö-
dei kémény felfelé sudarasodó nyolcszögletíí

,,fe1kiáltójele,, záqa, utalva arra,Itogy bár itt
egy oktatási,intézmény működik, de ez az
intézmény Ujpest és az egész ország ipaút
szolgáIja.

Amint azt már korábbi cikkiinkben is
jeleztük,ateleka|akjánakszabá|yta|anságami-
att a tewezőnek nehéz feladatot kellett meg-
oldania. A telek otszőgíi. A Horthy Miklós
(ma: Görgey) út és a Szent Imre utca kb. 49.-
os szöget zár be eg'1.rnással, eg.yenes vonalú
229 m-es és 195 m-es telekmérettel. A Corvin
utcai telekhatár kb. 44"-os szögben törik a
Horthy Miklós út felé 104 m hosszon, majd
homorú szögben 49 m-en észa|a irányt vesz és
innen 34 m hosszon záru| a Szent Imre utcai
telekhatár végpontjához. Gyakorlatilag a ho-
morri szög által meghatározott inflexiós pont
jelöli ki a közösségi udvar észal<t vonalát és
zárja Ie á reprezentatív épületegytittest.

Az eredeti tervek szerint a műhelyrrd-
var őnáI|óan kiszolgálható, a Szent Imre utcai
oldalról teherkapun át érkezlk a nYersanyag -

itt van a kovácsműhely, a koi<sz- és a nyersvas
táro|ó -, majd' miután az öntőmííhelÉen el-
készültek a gyártmányok, a Corvin utcai
készárlraktárban va|ő tárolást követően
ugyancsak a teherkapun át jut ki a termék az
intézetbő|. (A két ütemű megvalósításnak is
köszönhetően eZ a tewezői koncepció nem

A szakiskola madfutóalati _ tín' eg enyészpontti perspektiui-
kus képe

valósult meg' ugyanis a műhely'udvar a Szent
Imre utca felé az iskola történetében sohasem
vo|t átjárható.) ^z épületet minden oldalról
díszkert övezi, a mai, negaúv boltövekkel in-
duló kerítés Foerk Ernő eredeti elképzeléseit
ttikröZi. Míg az ígazgatő szo|gá|ad lakása a
reprezentatív szárny n}'ugati sarkán kapott he-
lyet, feltehetően a gondnok elhelyezését szol-
gáIta a mííhely-együttes délkeleti sarkára ter-
vezett szoba-konyhás lakás,,'rálátással'' mind
az intetnátlsra, mind a műhely-együttesre (a
megvalósult vá|tozatban - bát nem teljesen
ilyen kialakításban, de ezen a környéken - ala-
kították ki a segédportás lakását).

Az alaprajzokat vizsgálva megállapít-
ható, hogy - legalábbis kezdetben _ az épile-
tet egyedi kályhaftítéssel tervezték. A repre-
zentativ épületrészben egyik szinten sem (az

alagsorban sem) szerep e| kazánház' ugyanak-
kor feltíínően nag'y a ijzeIőtároló helyiségek
alapterülete.

Az intézet tewezése során jelentős

hangsúlyt kapott az intetnáfls. Az eredeti ter-
veken ezt a cé|t szo|gáIja a teljes Szent Imre
lttcai szárny az aIagsorban az intetnárusi kony-
hával és ebédlővel, a földszinten a négy tanu-
|ószobával, az emeleten _ a Horthy Miklós
utcai szárnyba is átnyúlóan _ a négy hálóte-
remmel, a gyengélkedővel és a felügyelő szo-
bájáva|. Feltehetően az internáttls ellátását
szo\gá|ta az a|agsorb an _ bár attól i gen táv o|, a
Horthy Mik]ós út és Corvin utca sarkába
telepített - két mosókonyha, egy mángorló és
vasaló helyiség is.

A teruezett Szent Imre utcai ,,sőhajok bídja,, (pergola)

i .
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A korábbi cikk kiegészítéseként fontos-
nak tartjuk kiemelni a reprezentatív, kereszt-
boltozattal fe dett földs zinti előteret, ame\rrek
oldalfalait későbbi szövegek, díszítések foga-
dására alkalmas kartusok díszítik. A míívészeti
képzést szol'gálő helyiségek, az ének- és rajz-
terem a legfelső szinten kaptak helyet.*

Az épületegyüttes kiegészítő elemeinek
is megvan a maguk története. Erdekes, hogy a
főépület e|őtt a Horthy Miklós úti kerítésig
tartó kertet nyilvános parkká tették. A parko-
sítást és a parkfenntartá sáteg5,, az Nlamkincstár
és Ujpest megyei jogú város közti megálla-
podás a|apján Ujpest vá|Ia|ta magára. A hábo-
rú után, 1948-ban ennek az á||apotnak a
fenntartását még Döbrentei I(árolyné pol-
gármester is kérte, arra va|ő hivatkozással,
hogy Ujpesten kevés közterületi park van. A
fenntartást a város I957-ig végezte, ettő|
kezdve _ azza| az indokkal' hogy ,,a közönség
a parkot nern tvdjahasználni'' - a' kertl<lzárő|ag
az iskoláé lett.

A' tervező koncepciója szerint hilön
szlnÍoltja lehetett volna az épületegyüttesnek
a főépületet és a mííhelyszátnyat összekötő két
átjáróz a Corvin utcai íves, öttengelyes és a
Szent Imre utcai eg.yenes vonalú háromtenge-
lyes ,,sóhajok hídja'', vagy ahogyan eredeti-
leg nevezték, a pergola. Eredetileg mindkét

átjárő csupán kétszintes, alul fedett-nyitott,
felül nyitott kialakítású volt (a tervektől elté-
rően csak a Corvin utcai valósult meg, a
különböző szintmagasságok miatt a Szent
Imre utcai átjárő a teherforgalmat nem tette
volna lehetővé még lovaskocsik esetén sem).
A Corvin utcait - kihasználva az utca felőLi
öblösödést * Í94l_42-ben raktárhelyiséggé
bővítették. (Ezzel az épuletet védettebbé is
tették') Ezen a beépítéssel érintett szakaszon
az egytk pillér tűlterhelés következtében 1980
őszén kb. 30 cm-t (!) süllyedt. A hibát utólag
kijavították, a pillért megerősítették, de az
e zz el kap cs ol ato s vi zs gálato k felhír,t ák a ftgy e|-
met arra' hogy az épület adott szakasza ked-
vezőt|en talajviszonyok kozc;tt épiilt. Később a
felső szintet is beépítették, társalgót a|akíwa
ki' A Szent Imre utcára tervezett átjárő he-
|yén l965-ben épült meg egy toldalék épület,
igénytetrenségével leronwa az addig egységes
építészeti koncepciót. **

* A közölt tervek és fotók eredetiiét a BTM Kis-
celli Múzeum Építészen Gyűjteménye, ill. fenykeptára
őrzí. A'reprodukciókat F. Szalatnyay Judit készítette.

"* Az iskola történetével kapcsolatos informá-
ciókat Urbán Kornél mérnök.tanár bocsátotta rendel-
kezésiin}re, akinek ezúton is köszönetünket fejezziik ki.

A szakiskola elkészi,ih jőépülete a kerítéssel a Horthy Mikhis (rna: Gtirge1) utca felől (Beller Rezső felaétek 19 j}-bő)
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Epiződok Aschner Lipőt életébő|
3. részzk{rtptongyát a Bakonyban

Amikor Bródy Imre fizikus,
l929-ben az EgyesüIt Izző
újpesti kutató-laboratóriu-
mában a kriptonnal töltött
izző|á,.mpa e|ő á||ítás ával kís ér-

|etezett, Aschner Lipót vezétigazgató mát
távolabbra látott. Nem a térképről és nem a
helyiségnévtárból vá|asztottaki a leendő krip-
tongy ár he|y színét, Ajkacsin gervöl gyet.

Ez a varázslatos nevíí település - ős-
bükkösök, fenywesek, szarvasok és vaddisznók
tartyája - a Bakony hegység Iábáná| tertil el. A
helyiek által mesélt legenda szerint a Ba-
konyban é|ő őriás megbotlott, és ahová leért
az ajka, annak a helynek lett Ajka a neve. A
hozzá kapcsolódó csinger elnevezés valőszí-
niíleg a savanyí sző|ő, a csiger névvá|tozatá-
ból ered. Az ipar betelepülése előtt az itt é|ő
emberek földet műveltek, marhákat legeltet-
tek, sertést makkoltattak az erdőben, és nap-
számba jártakaSomló-heg5nsző|ősgazdá|&toz.

Bródy néhány év alatt. bebizonyította,
hogy ha az izzőIámpát kriptonnal töltik meg,
a |ámpa élettartama azonos izzási hőmérséklet
és fénytiha sztá|ás mellett meghosszabbodik'
sőt jobb hatásfokot biztosít. Egy liter normál
nyomású kripton áta azonban kb. fél kilo-
gramm aranynakfelelt meg. A cél egyértelmű-
en az e|járás költségeinek csökkentése, illewe
a levegőből nyerhető kriptongáz mennyiségé-
nek növelése volt. Az Izző mérnökei a mát
|étező elj árás ok a|ap1 án ki dol go zták az űj tech-
nológiát, amely literenként L7 márkára csók-
kentette a kripton e|őá||itási árát. fuchner
Lipót és a gyfu vezetősége zöld utat adott a
nagyüzemi termelésnek, ehhez azonban o|yan
gyárat kellett építeni, amely évente 30-40 m3
Lrip ton e|ő á||ításár a kép es.

Aschner Lipót Ajkacsingervölgyet
ajánlona helyszínnek. Jól ismerte a klimati-
kus és technikai feltételeket. mert abban az
időben az Egyesiilt Izző az Ajkai Kőszénbá-
nya Rt. többségi tulajdonosa volt.

Az építkezés 1935-ben kezdődótt, a
tervezésében Bródy Imre és munkatársai is
részt vettek. Az e|készilt háromszintes, vilá-
gos, vasbeton éptilet felszerelését, gépeit a
német Linde cég száL|ította' fuchner jelentős
ipartelepítéSt hajtott végre Ajlcín. A bánya
mellett felépítette a kriptongyátát, bívítene a
csingervölgyi erőmíivet, megvásárolta és
korszeríísítefte az Ajkai Téglagyátat, elindí-
totta azAjkai Erőmíí építését, és megkezdte az
aknaméIyítést Padragon. Az ajkai iparmeden-
cét hat év a|att Magyatország egytk |eggaz-
daságosabb ipari területévé vá|toztatta. Csin-
gervölgyet egy kiépített út és 1873 őta vasűt
is összeköti a város vasútállomásával.

L937. októbet 25-én, a déli óú|óan
aatőjáva| az a1kai á||omásra érkezett Borne-
missza Géza ipari' és kereskedelemügyi mi-
niszter. Fogadására megjelentek Petreházy
Antal államtitkár, valamint a megyei és helyi
notabilitások a főispán, az alispán, a Íőszo|ga-
bíró, Nirnsee Pál országgylíIési képviselő, a
bánya- és gyárigazgatók és az ajkaífőjegyző. A
de|egáciő szalonkocsin Alsócsingerb e utazott)
hogy iinnepélyes keretek kozott felavassa a vi-
lág legelső kriptongyárát. A gyárban Aschner
Lipót, az Egyestilt lzző Prt. vezérigazgatőja és
Weisz Fiilöp, a Kereskedelmi Bank vezéngaz-
gatíja idvőzIő szavai, illetve Mihalovits Tibor
izemvezető főmérnök ismertetője után,12 óra
50 perckor a miniszter megindította a gépeket,
és ezzel elkezdődött a kriptongáz-termelés.

A gyár harminc-neg'yven embert foglal-
koztatott. A Lristálytiszta bakonyi levegőből
kivont kiptongázt cseppfolyós állapotban
pa|ackozták, majd az Egyesült Izzőba ,szá||i-
tották. oránként mintegy 21 000 m3 levegőt
dolgoztak fel, huszonnégy &a a|an. 3-4 kg
kriptont termeltek.

Ajkacsingervölgyben ipartörténeti rit-
kaságként ma is áll a kriptongyár épi|ete. Az
épület ipari műemlékké nyilvánitása halaszt.

(Folytatjuk...)
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Az UMTE 19+7-es díszalbuma

Az Ujpesti Munkásképző
Torna EgyesüIet (UMTE)'
a t9. század végén _ főIeg a
munkás-míívelődés eIő-
mozdításáta _ alapított

Ujpesti Munkásképző Egylet sportosztá-
lyaként működ<itt. 191.2.es LétrehozásátóI
kezdve egészen a második vi|ágháboru végé-
ig, az ország más munkás-sportegyesüle-
teihez hasonlóan, szinte állandó politikai
,,vizs gáIat,, a|an. á||t, tagjait gyakran bebör-
tönzés fenyegette.

A Munkásotthon berkeiből írányttott
egylet csak olyan sportolókat vett soraiba,
akik valamelyik szalszewezetnek is tagjai
voltak. Az l940-es évek eleién az UMTE
futballistáin ak játéka, a budapesti Vasas mér-
kőzéseihez hasonlóan, politikai demonst-
ráciő számba ment. Amikor a csapatok a
pá|yakőzepére sorakoztak, az UMTE ellen-
fele a közönség felé fordulva, jobb kezét
feltarwa, a központil ag e|őírt,,S zebb jövő|.,, -t
kiáltott. Az UMTE játékosai ezze| szemben
balkezüket ökölbeszor íwa a szociáldemokra-
ták ,,Barátság|,, köszöntésével üdvözölték a
szurkolókat.

Az egyesület 1918-ig nem rendel-
kezett saját sportteleppel, ekkor Ujpest
városátóI megszeÍezte a Szent Lász|ő téren,
a tíizoLtősás mellett fekvő üres telket (ma
oBI és Kaiser's taláIható a helyén). ̂ z |919
márciusában avatott páIyán a neg}'venes
évek közepéig játszottak, ekkor azonban a
területet elvették tőlük' sőt a klubot is fel-
számolták.

A háború után azonnal újjáalakult
UMTE életében a gyökeres politikai, tár-
sadalmi vá|tozások fordulatot hoztak. Azűj
politikai berendezkedés számára értelem-
szetíicn fontossá váló klub rögtön a labda-
rúgó első osztá|yba nyert besorolást, ráadá.
sul 194ó-ban Ujpest város polgármesterétől
megkapta a feloszlatott Katolikus Legény-
egylet vagyonát és széL<házát is. Az egykori
Szent Lász|ő téri sporttelep helyett a fut-

ballcsapat az Lt:ulra utcai WolÍnet pá|yán
iátszotta bainoki mérkőzéseít. Ez az albérlet
azonban nem tartott sokáig. 1947-ben avá-
rosvezetőség átengedte nekik a volt k6posz-
tásmegyeri lóversenytér egy tészét, aho| az
új 

"szellemiség,, 
jegyében az IJMTE meg-

nyithatta ,,az iz|eti szellemű lósport helyett,
az ideáIis embersport pá'Iyáját,,. Az itt kiala-
kított spofttér a mai napig fennmaradt' nap-
jainkban a Tungsram SC otthonául szolgál.

A közelmúltban egy internetes árve-
rés keretében sikerült megszereznem az
t947 . szeptember 2l-énlezaj|ott páIyaavatő
iinnepségről késziilt egyedi kiütelű albu-
mot. A dokumentum értékét növeli, hogy
mellékletként két korabeli hanglemezt is
tatta|maz, melyek valőszíníi|eg az esemény
hanganyagát r ó gzítlk. (S ajnos me gfelelő esz-
köz hiányában ezeket még nem sikerült
Iejátszaru.)

A kiadványt Arány,t Arpád tészére
dedilcálta Nobel Jőzsef, az egyesület egyik
vezetője. Arányi, alir évtizedek őta az űjpes-
ti sportirányítás kiemelkedő aIakjának szá-

Az alburn címl@a
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mított' ekkor az UMTE labdarúgó-szak-
osztá|yának einöki posztját töltötte be. Az
album számos, a megnyitó ünnepségrő| sző-
ló újságkivágással és eredeti fotóval dolnr-
mentálja azUIifTE történetének egyik leg-
nagyobb szabású r endezvényét.

A fent említett hanglemezek lejátszá-
sakor talán ewszet hangb4n is megelevened-
hetnek előttiink annak a hajdani káposztás-
megyeri vasárnap délutánnak az eseményei.

A kezdés e|őtt a Magyat Pamutipar
Rt. zenekara köszöntötte az érkezőket.kőz-
tiik Újpest város, az á|Lam és a sporttársada-
lom több magas rangú vezetőjét. A kor-
mányt Rónai Sándor kereskedelmi minisz-
ter. a kultuszminisztériumot dr. Mező Fe-
tenc) az Iparügyi Minisztériumot Szakasits
Antal, a Szociáldemokrata Pártot Solti La-
jos, a Magyar Kommrrnista Pártot Mód
Nadár, Ujpest nemzetg'ríilési képviselője, a
Labdarugó Szovetséget Nagy Sándor alel-
nök képviselte.

A Flimnusz és az Internacionálé
e|hangzása :után az UMTE dalkara énekelt,
majd az egyesület nevében Paulicsek Kálmán
társelnök üdvözölte a vendégeket.

F,zltán Rónai Sándor miniszter
emelkedett sz6lásta, szavai az í1 hataIorn
s a j áto s s zeml él e tíí sp ortfe lfo g ás át túkr ö zték:

,,Ez a páIya |egyen az a hely, ahol testben'
léiekben erős harcosokat fog nevelni a
mawar demokráciának az UMTE. "

A minisztert követő Íe|szőIa|ók az
egyesület szerepét és a páIyamegnyitót köve-
tő űj korszak jelentőségét rné|tatták.

A beszédek :után az UMTE futballis-
táinak másodosztályú bajnoki rnérkőzését
tekinthette meg a mintegy 1 000 főnykózön-
ség. Az ellenfél a MAV Konzum Előre csa-
pata volt, a taIá|kozó 1:1-es végeredményt
hozott. Az iinnepi progÍam ezze| azonban
még nem értvéget.

Este az egyesület vezétkara vacsorát
rendezett a meghívott vendégek, valamint a
játékosok tiszte]etére. Több vezetőségi tag,
köztiikArányi Arpád és Paulicsek alelnök, az
UMTE arany jelvényétvehette át. A játéko-

soknak emlékveretet ajándékozott a klub. A
vacsorán megalakult az egyesület női ,,tábo-
ra'' iS, mely hatékonyan szeretett volna részt
venni a többek á|ta| vizionáLt fényes egyesü-
leti jövőben.

Azonban ez a jövő mégsem lett oly
fényes és hosszú, mint ahogyala ez\ ezen az
tinnepi napon' szinte minden jelenlévő gon-
dolta.

AZ UMTE két él'vel később, |949
augusztusában Bőripari Dolgozók Sport
Egyesülete (BDSE) néven egyesült a helyi
Wolfrrer bőrgyár csapatával, valamint több
más bőripari sportegyesülettel. Ez a klub,
bár rövides efl á magyar labdarúgó bajnokság
élvonalába is bekerült egy idényre, kérész-
életíínek bizonyult. Két éwel megalakulását
követően, 195 1-ben megszűnt, végérvénye-
sen leléptewe aÍr'awar sportélet színpadárőI
a hajdani Ujpesti Munkásképző Torna
Egyesületet.

A most fellelt díszalbum azonbanalkal-
mat ad rá,hogy megemlékezzijnkróla. !

Az UMTE csapata a plílyaaaatő mérkőzés előtt Rónai Sónd'or ru,iniszter beszédét tattja
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Kónos Atvtró

I(ápo s ztásrne gyer utcaneveinek története

Huszonöt éwel ezeIőtt. 1983-
ban Újpest új ,,városrésszel''
bővtilt. Ahogy a házak éptiltek,
közttik úiabb és úiabb utcák
jöttek létre, amelyek mind a

névadásra vártak. A szinte egyforma panelházak
közn tájékozódás megkönnyítése érdekében
célszerűnek tíínt, hogy utcanévbokrokat alakít-
sanak ki. A névbokrosítás _ pontosabban a he-
terogén bokrosítás _ azt je|eni, hogy ^ szom-
szédos utcák neve azonos fogalomkörből kertil
|a, ezze| megkönnftve a tájékoződást.

A panelházak közt elterülő utcák nagy
része rég1 újpesti mesterségekről kapta nevét.
Ilyenek a BőrÍestő, Szíjgyá'rtő, LalrJriozó, Bő-
röndös, Pácoló, Ványoló utca. Mesterségek,
foglalkozások nevei Budapest más kerületeiben
is megtalálhatók; itt, Káposztásmegyeren vi-
szont|if ejezettenUjpesve je|Iemzőrég1f ogla|-
kozásoknak kívántak emléket á||ítan. A foglal-
kozásnevek mellett a veliik kapcsolatos szakrnai
elnevezésekkel is találkozhatunk; így szintén a
mesterségekre utal a Cserző utca, Falemezvt-
ca, azIntatzia utca és a Kordován tér.

Káposztásmegyeren is neveztek el utcá-
kat híres emberekről. Ezen személyek mind
zeneszerzők vag'. zeneművészek volak. Hogy
éppen rájuk esett a vá|asztás, az újpestiek zene-
szeretetének köszönhető. (Jjpest régi város-
részében is alálható erre példa: a Zeneisko|á-
hozkőzek egyik utca első igazgatóiánalq Erkel
Gyulának - Erkel Ferenc fiának - a nevét vi-
seli.) Kik is azok az emberek, akiknek emlékét
hirdetik az inetti utcák? Tóth Aladár zenetu-
dós, a Magyzr Átbmi operaház igazgatőja,
Nádasdy l(álmán főrendező, aMagyar Allami
operuház főigazgatőja, valamint Szabolcsi
Bence zenetiőrténész.

Sporttal, sportolással kapcsolatos elne-
vezések is több helyen előfordulnak Budapest
utcaneveiben. Főleg akkor kertilnek ki e téma-
körből kifejezések, ha az adon. utcában vary a
közelben sporqálya vagy más sportlétesítrnény
ta|á|hatő vagy korábban található volt (példa
erre Ujpesten a Sporttelep és Futó utcák). Ká-

Közlemények

posztásmegyer utcanevei között is megfigyel-
hetők ilyen jellegíí utcák, amely,ek egy újabb
utcanévbokrot alkotrrak. Mivel Ujpest 1944-ig
lóversenypáIyávaI büszkélkedhetett, ezért a
helyere épült panelházakkózött három utca és
ew téÍ neve is őrzi enlékét Galopp utca' Uge-
tő lutca', Lóverseny tér.

I(áposztásm ewet a tetmészet w|ágáb őI
is merített neveket utcái elkeresztelése során'
Ha a természetrő| van sző, áItalábat ktiltin
szokák vá|asztati a nóvény- és az á||atn|ágot,
sőt, ezeken belül is vannak hilonbclző kategó-
riák. Az itteni három utcanév, amely a termé-
szet|leztartozik,nemsorolhatóegycsoportba'
s ezá|ta|nem alkotrak semmiféle nagyobb egy-
séget. Az egyik utca a Homokövis utca' amely
^,é,t n","ietes' mert gp".t egyetlen wédett
növénÉnek nevét viseli. A második, az oceán-
árok utca neve az ottani ta|aj Íe|színére utal.
Káposztásmegyeren talá|hatő egy mindenki ál-
tal kedvelt kiserdő, amelyet Farkaserdőnek hív-
nak. Erről kapta nevét a harmadik, vagyis a
Farkaserdő út, amely az etdőt szegé|yezve ve-
zet|a a városbó|.

Vannak o|yan je|zők, amelyek az,ltcák
nrlajdonságaira utalnalq vagyis az utcaneveknek
azon csoporgát a|kogák, amelyek e|őtagsa je|-
képesen vagy közvetlenül uta| azutca milyensé-
gére' Káposztásmegyeren is található ilyen
utca. Az egyik a Haj|ó utca' amely _ ahogy ezt

Inforwóciós uÍbla az 1980_as éaekből
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neve is jelzi - nem egyenesen halad, hanem
ide-oda kanyarog; a másik az Ives út.

A lakosság további növekedése miatt
Káposztásmegyertől északra egy újabb lakóte-
lepi rész éptilt, amely a Káposztásmegyer II.
nevetviseli. A ''betonpaloták'' szinte már össze-
érnek Dunakeszi-alsóval, a két városrészt csak
a Bínyatő váIaszga el egymástól. Itt nincs túl
sok utca, ám ezek koztil kettő patkó alakban
Íoga kőzr e a panelházakat.

MeIy ek az itt előforduló utcák? E gyr észt
a KáposztásmegyeÍ I.-úI áwezető Homoktö-
vis utca, amely folytatása az erdéIyt helység
nevét viselő Korond utca; a Megyeri út, amely
Ujpestről vezet ki' s vá|asztja el-Í(áposztásme-
gyer két részét eg1mástól; keletről, a vasútvo-
naltól a hosszú Külső-Szilágp út, amely nem
más, mint a vasútállomás előtt haladó Szi|ágyt
utca folytatása; továbbá a Sárpatak utca (az
egyik ,,patkó'') és a Székpatak utca (a másik
'patkó''), amely a Csíkszentiván utcában foly-
tatódik. Ugyanitt még négy híres erdélyi tele-
pülésről elnevezett utca található: a Csíkszere-
da, Csíksomlyó, Hargita és a Tófalvautca.Ez
utóbbi név egy Maros-Torda vármegyében
ta|á|hatő helységet idézi, ame|y Csejd község
tésze. Mai román neve: Cotus'

A 2000 után keletkezett., sziÍltén erdélyi
telepiilésneveket viselő utcák a következők: (zá-
rójelben a mai román név): Nmakerék (Malm-

kog), Kőrösbánya (Baia de Cris), Malomvíz
(Rau de Mori), Marosújvár (onca Mures) és
Tenkefiirdő (Tinca) utca.Látsz1k, hogy itt egy
újabb utcanévbokor ta|áIható, amely a ttzen-
három erdélyi helységről elneyezett utcát fog-
|alja magában. Ezeknek az em|ített teleptilé-
seknek ma már csak a román neveit haszná|ják,
Káposztásm egyer ezze| az utcanév -bokorral kí-
vánja megőnzti az eredeti magyar neveket.

Még két utca keletkezett Káposztás-
meg:Fer II. szélén az e|mű|t években: az Ipan
park utca (ahol nagy raktárépületek találhatók),
valamint az rves út, amely hosszan íve|ő a|akjá-
ról kapta a nevét. Három kis utcát az Ujpesti
Forradalmi Bizottság 1 9 5 ó-os mártírj ainak em-
|ék&e neveztek e|; ezek a GémesJózsef,Kosz-
terna Gyula és Somlyói N"gy Sándor utca.

Káposztásmeg'yeren összesen neg'yven-
négy köztertilet található. Utótaguk tekinteté-
ben az ,,vtca,, elnevezés dominál. E városrész
ezen kívül három térrel és két úttal rendelkezik.
Egyetlen sétánya, az Andrásfi Gyula sétány
1 988-ban területrende zés mjatt. messzűnt.

a ' - .  a ,  2Ujpest és Káposztásmegver utcanevei-
nek történetét azonban mégsem lehet itr |ezár-
ni. Akerületún. peremkerület, ígymindig akad
újabb lehetőség a további terjeszkedésre. A be-
építetlen területeken űj házak épiilnek, új utcák
jönnek létre, amelyek mind elnevezésre várnak
mato. u

Az oceónórok utca és a Kiibő-Szilógli út kereszteződése
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Dn. SznnÉxvt ANrerNÉ

Költészet a régt Ujpesten

Ujpest ősi múltjáról elsősor-
ban a hivatalos iratokból tá-
jékozódhanrnk. Így a Yáci
Felsőjárás egyik 1889.es jegy-
zőkörryve hírt ad arról, hogy

Korubek Julcsa 1888. január
28-ról janaár 29-re irradó éjjelre meghalt.
ongyilkosság történt? Alkoholmérgezésl
Talán ez is, az is! A felszo|gá|ő|ány Balog

Lipót kávéházában dolgozott. Eletkorát nem
ismerjük, de valószínűleg nagyon fiatal lehe-
tett' Nem tudjuk' hogy került lJjpestre, lehet,
hogy nem is magyar anyanyelvű volt. A főnök
a |eány néhány szegényes ruhadarabja közön.
egy papírlapot talált, rujta egy vers Arva va.
gyok címmel. A szöveget kézze| kták, ma-
Bán,/t, haláIvágyat szó|a|tat meg. Ime a vers
eredeti helyesírással:

Arva vagyok

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

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

A sir ál előtem
Temetőbe visznek engem
Hisz már eleget Szenvetem
Yégy magadhoz Istenem

mondó, de az is lehet, hogy a vers ma9a Ía-
gadta meg, hiszen az ő sorsa hasonlóan nyo-
morult volt.

Felvetődik az a lehetőség is, hogy ez
nem az ő kézírása, kapta valakitő| azt a papír-
lapot, megtetszett neki a vers, azért őizte
meg. Mindenestre a vers jellegzetes iroda-
lomtörténeti adalék a ftg1 Ujpest életéhez. tr

Honnan vette a versetJulcsa?
Nem valószínű, hogy ő lenne a szerző,

bár mint látjuk, írni-olvasni tudott. Az sem
va|ószín(t, hogy nyomtatott szöVegből másolta
volna, hiszen az írásh1bák azt mutagák, hogy
talán hallás után jegyezhette le. Esetleg vala-
melyik kávébázi vendég énekelhette. Az sem
lehetetlen, hogyJulcsának megtetszett a vefs-

Kiizleruények Úi'reE*: 2t



Dn. Krusxn Gvoncv

A Farkas-erdő háromdimne ziős é|ővt|ága

A térhatású Íotózás majdnem
egyidős a Íényképezéssel, így
több mint százéves múltra te-
kint vissza. Ennek ellenére
csakaz utóbbi idők informati-

kai fejlődése tette lehetővé e ktilönleges szem-
léltetési forma széleskörű elterjedését. A térha-
tású fényképezésben és szemléltetésben olyan
forradalmi váItozások történtek az elmúlt né-
hány évben, amelyek teljesen új lehetőségeket
nyitottak a térhatású megjelenítésben. Ma már
letölthetők az internetrőI olyan ingyenes szá-
mítógépes programok, amelyek segítségével
kétdimenziós felvételeinkből is igazi térhatású
képeket állíthatunk elő gyakran igen csekély
munkával. Ezek a módszerek olyannyira újak,
hogy mag5rar nyelvű leírások még csak elvéwe
jelentek meg róluk, ezért a fotózással profesz-
szionális szinten foglalkozók közül is csak ke-
vesen ismerik őket.

A térhatású Íényképezést korábban csak
azok míivelhették alkotó módon, akik alapos
elméleti ismeretekkel és jó technikai érzé|d<e|
rendelkeztek, Az ő munkájuk eredményeként
elkészült mííalkotások azonban csak kivételes
esetekben válhattak közkinccsé a drága és
gyakran bonyolult háromdimenziós megjelení-
tési eljárások miatt.

A digitális fotőzás és a számitőgépbasz-
nálat elterjedése ma már mindenf<l számára
megteremtette a lehetőséget arra, hogy térha-
tású felvételeket készítsen. A háromdimenziós
képi megjelenítés forradalmian új lehetóségei
hozzájár,ilhatnak ahhoz is, hogy a fiókok mé-

Távolabbi tárgy -"'

A koívtrgacbdg ávoti ós közeii tágy
nézósekff

k l' és II. áry kéFhek úvolsága hlönMző

Iyén re1tőzködő fekete-fehér mííalkotások is
megjelenhessenek (li, |áwányos köntösben,
hirdewe egykori alkotójuk hozzáértését.

A 3D képek jelenkori készítői korében
ktilönösen népszerííek az olyan képi műalkotá-
soktérhatás(tvávalőalakÍtása,amelyekeredeti-
leg csak kétdimenzióban jeleníthetők meg.
Ilyenek a festrnények, amelyek háromdimenziós
vá|tozatawal nagy számban ta|á|kozhaank az
inrerneten (http://dig'ilander.libero .it/kems).

A tér|átás bioló giai a|ap1a
A két szemtink megköze|ítőleg ó5 mm-es tá-
volságban helyezkedik el eg1rrnástőI, ezért a
nem túlságosan távoli tárgyak esetén a két
ide ghártyán kialakuló képek részben ktilönbo-
zőek, más perspektívájúak. A szemekből kétdi-
m enziós informá ciók haIadnak azi d e gp ályákon
át a kőzponti idegrendszet látóközpontjába, a
térbeli érzé|det kialakulási helyere. A térbeli
érzé|<1et|aa|a|atásábanazideghárqábíIérkező
ingerület mellett a magasabb rendű agykérgi
funkciók is szerepet játszanak, amelyek kiegé-
szíik aképet, kiemelik annak egyes elemeit, és
a korábbi |átási és egyéb érzékszerwtapasztala-
tok alapján |étrehozzák magát az érzé|detet. A
háromdimenziós |átás két feltétele a távo|ság-
és mélységészlelés.

Kiilönböző he|yze{ti tár gyak Íeképeződése
a szeliideghártyájám
Látót endszeriink je||emző saj átossá ga, ho gy a
s zemekből érkez6 képi inform áciőkb őI,,i gyek-
szik'' minden esetben térbeli érzékletet szin-
tetlzá|ru. és ebben a hihetetlen erős törekvés-
ben saját maga becsapásátóI sem riad vissza,
ami a wzuá|is illúziók eg5, r észét is értelme zhe -

tővé teszi. Az emberi ary még a térben elkép-
zelheteden ábrákat is,,igyekszik'' perspektívi-
kusnak látrri. A térbeli információk érzéke|ése
minden kép|átó é|ő|ény számáta létfontosságú
képesség, ezétt érthető, hogy a Iátőszervt ap-
parátus fejlődésével párhtzamosan az agyl
látóközpont evolúciója is ennek a célnak ren-
delődött alá.Különbdző helyzetű tárgak bképeződ.ése a szem ideghórtyójón
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A térhatású képek megielenítése
A térhatású képek megjelenítésére a legelter-
jedtebb módszer az anag|1[ (azaz térhatásít) e|-
járás. Az a|ka|mazásával elkészített anaglif ké-
pet megjeleníthetjük nyomtatott formában,
számitőgép monitoron vagy projekorral kive-
tíwe, mely utóbbi megoldás csoportos vetíté-
sekre is iehetőséget ad. Az anaglif eljárás se-
gédeszkoze a színsz(trős szemüveg, amel1.nek
egyik lencséje vörös (red), a másik pedig kékes-
zöld (ryan) színí3'. Vörös-kék papírszemüveg-
hez a legolcsóbban (330 Ft) a Műegyetemi
Könywesboltban lehet hozzájudi @udapest,
)(., Goldmann Gy. tér 3. fszt 1., Műszaki
Egyetem V2-épiilet, földszinti aula). A vörös-
nek a kékeszöld a |aegészítő (komplementer)
színe, ezért ha egy színes tárgyat fehér fénnyel
megvilágítunk és kékeszöld szí3tőn kereszttil
nézziJk, akkor a tárgy piros részeit feketének
fogjuk |áni. Ez azza\ magyarázható, hogy a
kékeszöld szinszíirő nem engedi át a vörös
Íén7t., azaz a vörös tárgyrészletrőI érkező fény-
sugarak nem juolak el a szemiinkbe. Fordított
esetben is működik a dolog, tehát ha a vörös
szífu őn keresztiil nézziik a tár gyat, akkor annak
kékeszöld színíi részeit fogjuk feketének látrri.

Egy térhatású megjelenítés akkor mű-
ködik eredményesen, ha sikerül elérnünk azt,
hogy a sztereó képpár egyik képét csak az
egylk, míg a másik képét csak a másik szemmel
lássuk. Az anag|iÍképek esetén ezt ew képke-
ze|ő programmal úgy érhetjtik el, hogy RGB
színmódban az eg5nk kép vörös-csatornájának
a tarta|mát egyesítjiik a másik kép zöld- és kék-
csatornájának tartalmával, így létrehozva ew
olyan anaglif képet, amely mind a jobb, mind a
bal oldali képről tartalmaz képi informáciőkat.

Ha vörös-kékeszöld színszíirős szemüveggel
nézzúkaz anagIif képet, akkor egyik szemiink-
be csak az egytk kép, míg a másikba csak a
másik kép információi ;.utrak el. A jobb és a bal
szemiink ídegbfutyáján megjelenő képek hi-
ányosak, hiszen egyikből a vörös-csatorna, míg
a másikból a zóId. és kék-színcsatorna infor-
mációi hiányoznak, de központi idegrendsze-
rünk nagy-fokú szintetizá|ó képességének
köszönhetően ag1'unkban mégis kialakul a
közel színhelyes érzéklet.

Újpesti dimenziók
A térhatású szemléltetésnek aktuális újpesti
vonatkozásai is vannak. A Farkas-erdő é|őv||á-
gát bemutató internetes ismeretterje sztő anya-
gokhoz kapcsolódva elkésziilt a Farkas-erdő
é|ői|ágát bemutató háromdimenziós képgalé-
ria (www.homoktovis.extra.hu/3d.htm). A
képösszeállítás hawan térhatású (anaglif; fotó
segítségével ismerteti meg az erdő jellegzetes
növény- és á||atslIágá't, Ehhez a v á|Ia|kozásho z
kapcsolódik a Karinthy Frigyes AMK Homok-
tövis Környezewédelmi oktatóközpontjának
szervezésében az újpesti |0-I4 éves diákok szá-
mára meghirdetett szakkor, amel}rrrek részt-
vevői megismerkedhetrrek a térhatású fényké-
p ezés fotté|y aival és azo|á<a| az űj számító gép es
módszerekkel, amelyek lehetővé teszik a térha-
tású képek e|őá|Iítását és megjelenítését. A
szew ezők szándékainak me gfelelően a szakkör
keretén beltil nem csak az újpesti természetes

. életközösségek térhatású feldolgozására lesz
lehetőség, hanem az épített környezet három-
dimenziós megjelenítésére is, amely új dimen-
ziíkatnyithat lakóhelyiink, Ujpest képi bemu-
tatásában. !

Az emberi ag még a térben elképzelhetetlen óbníkat is perspektíaikusnak hÍtja
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Hmnnex-N Lnszl-ő

Pioker Ignác

qp.'t alig több, mint másfél
évszázados története korsza-
kokra tagolódik. Minden egyes
korszaknak megnevezhetők a
meghatar oző, je|Iegzetes alak-

jai' Amíg az a|apítás időszakához az e|ső telepe-
sek és az itt birtokos grófok kötődnek, addig a
várossá alakulás kulcsemberei a polgármesterek
voltak. A polgári kultúra kialakulásán ak vezér-
alakjai művészek és költők lettek, a forradalmak
és háborúk tdőszakában politikusok és katonák
kaptak hangot.

A második világháborut követő baloldali
fordulat erőteljes iparosítást hozott városunk
számára. Ennek az ídőszaknak tudatosan ki-
emelt szereplői az élmunkások, a sztahanovisták
voltak. Köztiliik orczágszerte a legismertebb
Pioker Ignác volt.

A család tagai ta|án frankfoldről ván-
doroltak be a Bánát vidékére, ahol gazdálkodás-
ból éltek. Pioker lgnác a Béga folyócska mellet-
ti Temesrékason született, 1907 . január 1,7 -én'

Apja három holdat birtokló szegényparaszt
volt, aki népes, 15 gyermekb,ó| á||ő csa|ád)át
bérmunkábő| igyekezett fenntartani. A család
idővel beköltözött Temesvárra' Ignác, aki a

sorban a tizedik gyermekvo|t,it'végezte el ele-
mi iskoláit. A helyi dohánygyárban tanulta meg
a géplakatos szakmát. Ekkortájt kezdett spor-
tolni, adetiz á|t és a labdarugásban is jeleskedett.
Az ambiciő zlls fi atalemb e r nehezen érvényesült
román állampolgárként. Sok társához hasonló-
an, a Trianonban elcsatolt területet elhagyva, a
csonka országban igyekezett bo1dogulni. 1 92 8 -

ban Magyarországra szökött, Ujpesten telepe-
dett le. A város munkát adott. számára. Előbb a
Pamutgyárban dolgozott' Szenet lapátolt. A
sport révén került a Tungsramba, ahol több,
mint négy éltizeden át doIgozott. A kor marya-
rosítási hullámához igazodva Pálfi Ignác néven
|ett az UTE adétája, bajnok váItőfutőja.

A Váci úti fény{orrásgyárban gyalugép-
hez osztották be. Mes,tanulta ezt a szakrnát is,
és már a 30-as évek v?gén kitíínt szorga|máva|
és szakmai felkészültségével. Előmunkás volt, ő
készítette az (lgy,nevezett fazonmunkákat, ame-
lyek mintaként szolgáltak a sorozatg5,ártott al-
katrészekhez, A szociáldemokrata párt és a
szal<szerv eze t ta gj aként e gy{ajta v ezető s zerep e t
vá|IaItmunkástársai körében. 1943 -ban megnő-
sült, Rákospalotán teremtett otthont felesége és
gyermekei számára.

A háborut követően, az MDP megalaku-
lásakor, Pioker lgnác belépett az új pártba. A
fordulat időszakában a munlcáshatalom igényt
tartott szaktudásár a. 1947 -ben a Tungsramban
egy í,, Schaerer SE 400 típusú gyorsgyalut ka-
pott.Ezze| a géppel igyekezetta számára e|őírt
teljesínnénynormát meghaladni . 19 49. decem-
bet 2L-én I47\%-os munkaeredményt ért el.
A, {,j országos csúccsal egy csapásra ismert
sztahanovista lett.

A szocialista élmunkásverseny-mozga-
lom névadója Sztahanov vájár volt, a|<t a
Donyeck-medence egyik szénb ányájában do|-
gozott. A Szovjetunióban a harmincas évek-
ben, ötéves tervek keretében, teljesíthetetlen
termelési mutatókat írtak e|ő a vállalatoknak. A
termelés fokozása érdekében munkaversenyt
hirdettek, amely egyben azt a cé|t is szoigálta,
hogy bizonyítsa a *l'lág e|őtt az ideológiai-Pioker Ignác sztahanoui'sta, az 195)-es euekben
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lag elkötelezett munkástípus hatékony felsóbb-
ségét.

1935. augusztus 30-án Sztahanov 102
tonna Szenet fejtett ki, amiaz akkor előírt meny-
n1nség 1,457%-a volt. Természetesen ette az
emberfeletti teljesítményre csak úgy volt képes,
hogy társai a keze aIá do|goztak, a csillézést,
dúcolást és egyéb járulékos munkafázisokat
mások végezték helyette. A bányász mrrnkatár-
sai követték a pé|dát, további ágazatok dolgozói
is csadakoztakhozzájltk. Sztálin maga így foga|-
mazoft.,,A mozgalom hurrikánként terjed''.

Magyatországot a munkaver-
seny-|áz az e|ső három éves
terv időszakában érte el. 1950
febrút)ában rendezték meg az
első sztahanovista kongresz-

Szust, melyen Pioker is részt vett. Még az év
áprilisában kittintették a Munka Erdemrend
bronz fokozatáva|. A Tungsram szerelőcsar-
nokába, munkagépe fölé, felirat került: ,,Itt dol-
gozik Pioker lgnác elvtárs, az ország legjobb
gyalusa''. 1951-ben az országban elsőként telje-
sítette ötéves tervét. A munkateljesítmény hát-
terében kivételes szorgalma és jelentős szakmai
támogatás állt.

1951. március 15-én megkapta a három
éwel korábban alapított Kossuth-dí)at, május
elsején a moszkvai dísztribünről nézhette végig
a munkások felvonulását. Filmhíradók mutatták
be, amint gépén dolgozik, a korra je||emző
egyik csasztuska, zzaz szovjet mintájú munkadal
így énekelte meg: ,,Ezen a nyáron nem nézek
én |ányra, / egyes egyedül csak a Pioker
Ignácra.,,

1953-ban kapta meg a Szocialista Munka
Hőse címet, és még abban az évben országg5íi-
lési képviselő len.

Sztahanovista társaihoz hasonlóan kie-
me|t bérezésben és szociális kedvezményekben
részesült. A kor hangulatát jól ttikrözi a tény,
miszerint Major Tamás színmíivész, a Nemzeti
Színház akkori igazgatőja saját páho|yát aján-
lotta fel a munkaverseny hősei számára.

1953-ban, Sztá|in halálakor, a sztáhano-
vista megnevezést elvetette a Nagy Imre nevé-
ve| Íémje|zett reformfolyamat. Enől kezdve a
,,Ikvá|ő dolgozó'' cím é|t csupán, amit az év.
tizedek során Pioker Ignác 17 alkalommal nyert
el. 1954-ben költözött Ujpestre, ahol a kert-
városban cs alá di házat építtetett.

Híru rijpestiek

Az országszerte ismert munkás ezekben
az években tovább tökéletesítette szaktudását. A
szabadalmi hivatal 195ó-ban II4220-as szám-
mal vette lajstromba egyik találmányát. A szer-
számgépel<te szerelhető hidraulikus másológé-
pet Moréh Mihállyal együtt fejlesztette ki'

lu t956-os forradalomban egykori szta-
hanovisták iS részt vettek. Esyiktik' Bali Sándor,
a Nagy-budapesti Központi Munkástanács ala-
pítói között volt. Forradalmi szerepléséért bör-
tönbezárták,szabadulásátkövetőenazEgyesült
Izzóban dolgozott. Pioker Ignác távo| tartotta
magát a forradalmi eseményektől. A Kádár

János nevéve| fémje|zett visszarendeződést és
konszolidációt követően, továbbra is a Tungs-
ramban _ akkori nevén az Egyesült lzzőban -

dolgozott. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon
féI évet dolgozott hidraulikus másológépén,
mint a magyaÍ kiállítók egyrke.

Parlamenti képviselői tisztségét is meg-
tarthatta. Ebben a minőségében segítőkész em-
bernek bizonyult. Kapcsolatrendszerét kama-
toztanra a hozzá fordulóknak lakáskiutalást
szetzeft) útlevélkérelmet engedélyeztetett, bü-
rokratikus ügyeket gyorsított feI. Az Elnöki
Tanács tagjaként, aTJazaftas Népfront elnöksé-
gében i|ve az eryszerí3' munkásemberek ügyeit
intézte. A parlamenti Terv- és Költségvetési
Bizottság révén sokat segített cége, az Egyesült
Izzó éw énye stilés éb en.

A gulRáskommunizmus áldásait hawá-
''yo"ottun éÍvezhette. Turistaként eljutott a
Táttába, megfordult a bolgár tengerparton is.
Külföldi útjairól nem egyszer szerszámokkal
megrakodva térthaza. A, íw beszerzett eszkö-
zöket munkája tökéletesítósére használta. S zíve-
sen kereste fe|Magyarorczágtávo|abb eső szeg-
leteit is. Utazásaka magáva| vitte Zeiss Ikon
fényképezőgépét. Felvetelei idővel eg}Te töké-
letesebbek lettek. Természetfotóin gazdag
Íértyhatás érvényesül, a napfény, a sz1ktáző hó
alapmotívumok munkáin . Ezen a téren kifejtett
tevékenységének elismeréseként lehetett a fotó-
m(tv észek s zövets é gén ek a|apítő tagj a.

1967 -bennyugdíjba vonult. Családja kö-
rében é|taNIllszáth utcában. Parlamenti man-
dátumáról azonban csak egészsége megromlá-
sakor, 1985-ben mondott le. Pioker Ignác,
Ujpest legismertebb munkásembere, 1988. no-
vember 1-jén hunyt el. Hamvait a ma is Ujpesten
é|ő csa|ádia őrzi.
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Teme n ár k ö zép k ori n,etszeten

Temesrékas, ahol Pioker Ig-
nác megszületett, a 20. század
elején csupán nagyközség volt,
mintegy négyezer főnyt, né-
met, mag.yar, szerb lakosság-

gal. A Béga partján ugyanekkot már évszáza-
dok óta virágzott a nagyváros: Temesvár.
|2t2-ben szerepelt a neve először leírva,
Castrum Temesiense néven. A Balkán felé ve-
zető hadi úwonalak, a Béga folyó közelsége
lehetőséget teremtettek a gyar apodásra' törté-
nelmi Szerep betöltésére. Róbert Károly ki-
rály, uralmakezdetén, innen kányította ake-
zére került országot. I45 6-ban Hunyadi János
Temesvárról indult Nándorfehérvár felmen-
tésére' Dőzsa Györgyöt itt fogatta el, és itt is
végeztette ki Szapolyai János. A várat 1552-
ben foglalta el a török, vwanaz az oszmán
hadsereg, amely aztkövetően Eger alá vonult.
A Temesköz a|egtovább a Porta kezén marad
mawarországi terület volt, csupán |7l6-ban
kerültek le a félholdak tornyairőI. Emiatt az
országrész hazánk egyik legszegényebb, fel-
perzselt' ritkán lakott területe lett. IJgyanakkor
ak.lváIó termőföld, a kr;zlekedési útvonalak, a

német ajkú betelepülők lehetőséget biztosítot-
tak a gyors regenerálódásra, fejIődésre. A 19'
század elejére legnagyobb vidéki városaink
egyike, a délvidék regionális központja lett.
1849 augusztlsában a szabadságharc utolsó
nagy csatájátwy,ták Temesvár mellett. A 19.
századvége, a dualizmus kora, megteremtette
az ipari fejlődés lehetőségét is. A város Ma-
gyarország harmadik legjelentősebb könnyű.
ipari központja lett. A'cipőgyő,rtáshoz, a textil-
üzemekhez, a dohánygyáta|áloz a Ternesköz
gazdag agrárkultúráia biztosította a hátteret.
Kiépült a városi infrastruktúra: vasútvonalak,
villamosj ára t, színház és múzeumok szol gálták
az l9t}-re 72 ezer főre duzzadt polgárság igé-
nyeit. A trianoni békadiktátum Romániának
ítélte Temesvárt, de a város jelentősége meg-
maradt. Még a 20. század vége is tartogatott
számára történelmi szerepet' hiszen az 1989-
es romániai forradalom innen indult el' Tőkés
Lász|ő református lelkész paró|<lája e|őI.

Pioker Ignác talán éppen azért ta|ált
otthonra Ujpesten, mert városunk olyannyira
emlékeztette őt Temesvárra, gyermek- és
tanoncévei színterére. !
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Szorrősv MerueNxp

Úgy gondolta, az építészetben öw ózni lehet
a geomettlát és a níivészetet

A káposztásmegyeri lakótelep
idei negyed százados évforduló-
já'n egytk építész tervezőjétkér-
dezziJ.k. Heinrich Ferenc az
épületek, lakások és környezetük

újszeríi'|<ta|al<ttásáért198ó-banYbl-díjatkapott
építésztársával,FüzesséryZo|tánna|egytitt.

_ H,g lesz az ember, építész? Eg,szerűen
szeret b áznkat rajzolni gt ermekkordban?

- Nem, nem ilyen egyszerű'. Szerettem a
matematikát,fő|eg a geometriát, s jól is ment. A
hawanas évek elején a g1mnáziumban bor-
zasztőan érdekeltek emellett a modern míivé-
szetek is. Egy kicsit talán már megnyílt a v|ág,
míivészea főiskolás barátaim is voltak. S úgy
gondoltam: az építészetben öwözhetem a geo-
metriát és a míivészetet. Később bebizonyoso-
dott, hogy eZ nem ilyen egyszeríi, Győri terve-
zőv á,||a|anál ke zdtem d o1 go zni, mert tanulmá -

nyi ösztöndíjatkaptam tőlük három évig. A havi
5-700 forint nem volt lebecsülendő összeg szá-
momra' apám ny'ugdíjas volt már, a család kis
jövedelemmel rendelkezett. 1'966-ban vé-
geztem, én nyertem a diplomadíj pá|yázatot:
egy sportcsarnokot kellett tervezni a győri
egyetemhez. Automatikusan felvettek az Epí-
tőmíivészek Szövetségéb e, eZ Íangnak számított
a sza|<rnában. Szabály szerint három évtg az
ösztöndíjat adó cégnél kellett volna maradnom,
hogy ne kelljen visszafizeürem a támogatást, de
megkeresett a Lakótervtő| Zo|tay Iswán, aki
é:,{.o|yamtársam volt, hogy nincs-e kedvem
átrnenni hozzájuk. Győrben nehezen találtarn
otthonra, ipari város lévén vékony értelmiségi
réteggel rendelkezett,,g'yüttrnentrrek'' tekin-
tettek, kapcsolatokat építeni szinte leheteden-
nek tíínt. Szóval azonnal igent mondtam. Az
akkori igazgató, dr. Fekete Ede (olaszotszágban
v é gzettnagy tudású építész) b e}rívato tt magához
,,Ennek a fiúnak kifizetjük a társadalmi ösz-
töndíját,, _ mondta, és megvettelg mint egy
futballistát. Igy maradtam majdnem húsz évig a
Lakótervnél.

Interjú

_ Gondolom, ez a dőntés sok mind,ent megba-
tórozott,

_Iw,an. Először is azt,hogy elkötelez-
tem magam a lakástervezésnek, sőt, az építészek
által kissé |enézett tömeges lakásépítésnek is.
Úgy gondoltam, sok ezer ember életét megha-
tározza, megkönnlti egy kicsit jobb beosztású
lakás, egy szeret]rető épület.

_ A Lakítenl neaében is benne uan a ,,l&kós,,
nó.

- Igen, elsősorban lakóépületek terveivel
foglalkoztunk. Akkoriban az épületeket rendel-
tetésiik szerint is feloszt ották a tew ező intézetek
között: a középületeket a Koza, a gyárakat az
Ipárterv teÍvezte) a Buváti pedig a fővárosivá-

Heinrich Ferenc
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rosrendezési terveket és egyéb megrendelése-
ket látta el, bár ott is terveztek sok lakást és
középtiletet is. Ebből nemigen leheten kilépni.

_Amerre WaegJ az or.szógban, szinte minde-
nütt dIl eg/ ,,brÍza,,?

- Elég sok helyen, igen. olyan 25 ezer
lakást terveztem körülbelüI összesen, persze
ennek nagy tésze úgynevezett típusterv adaptá-
lás volt.

A tewező vállalatokhoz nemcsak a ház-
g5rárakat osztották be, hanem az ország terüle-
teit is, például a Lakőterv tervezhetett Székes-
fehéwárra, Dunaújvárosba, Szolno|<ta, Igy á||-
nak házaim Székesfehérváron a Palotai város-
r észen, Veszprémb en, Százhalombattán, Duna-
keszin, és van egy épületem Győrben is.

_ Melyik munktQóra emlékszik aisszo ní-
uesen ?

- Büszke vagyok a mátyásfőIdi ifúsági
Centenáriumi Lakótelepre, amel1mek több évig
generáltervezője vo|tam' Itt sikerült először el-
váIasztanom.a gyalogos zónát a kozúti közleke-
déstől. Ez a lakőtelep, úgy vélem otthonos és
barátságos |ett, Az épületek úgynevezett blok-
kos technolőgiáva| készültek, többféle méretű
lakással.

_ Mi aolt ebben a kiilönleges?
- A mai fiatalok számáta el kell monda-

nom, hogy már az 50-es évektő| apizá|ták az
épületeket. Típusterv a|apján készültek az isko-
|ák, ővodák, bölcsődék, voltak típustervei az
ABC-knek, a bányász-|akásoknak, végül már a

ravata|ozó|<nak is. A típusterv a tégla-épületekre
is vonatkozott. Amikor bejött a paneles építke-
zés, azok is természetesen típustervek alapján
készültek.

_ Bejött? Mikartől építettek panelbózakat
Magarorsztígon?

- Aházgyári építés rendszeÍe a második
világháboru után indult Franciaországból, on-
nan került Moszkvába, Leningrádba, s utána
hozzánk, De komoly ipari kapacitás épült ki
Németorszá gban, Dániában, a skandináv orszá-
gokban, dg még Svájcban is.

- Erdeku, tudtommal a {rancia ered'et nincs
benne igazón a köztudatban, szoujet hatós"ra gondol
rnindenki, ba a hózgórakről uan sző.

- Tudomásom szerint e|őszór tömege-
sen Franciaországban a|ka|mazták. A háború
során a lerombolt tengerparti városok űjjáépí-
tésére hozták létre a paneles technológiát. Se-
gítségével két év alatt olyan ipart teremtettek,
amely 400 ezer lakást tudott építeni évente. Ak-
kora lakótelepek vannak ott panelből, hogy a
mieink hozzájuk képest éppen csak léteznek.
Fontos azonban usztázni, hogy a paneles épí-
tési technol6gia eszkóz, amellyel sokféle, válto-
zatos házat lehet építeni' Hogy milyenek ké-
szültek, az nem az építészeken múIt elsősorban,
hanem a politika és az ipat határozta meg. Az
ipar nagy hatást gyakorolt a politikára, s esI-
szeríien elhitette a vezetéssel: nincs elég mun-
kaerő arra, hogy hagyományos technológiával
megfelelő számű' lakás épüljön. Különösen ak-
kor, amikor a hatvanas években született egy
párthatározat, hogy tíz éven belül 1 millió la-
kást kell felépíteni. Eg1'rnás után hozták be a
házgyő,rakat (a működő tízből kilenc szovjet
volt, egyet pedig 19ó8 után telepítettek be Dá-
niából), a városteryezőknek és építészeknek
ebbe a folyamatba nem igen volt beleszólása.

_ Az ipar szómóra &z azlnzs idomok gór-
tdsa nyihdn sokkal gazdasóguabb aolt, rnintba

,,küliinös" igények alapjón ót kellett aolna óllítani a
termelőeszközöket,

- Természetesen. Alapelv volt például,
hogy a házak egymagukban állnak, hogy min-
denháznak négy sarka van és hat szekciós. Ez
azt je|enú, hogy a háznyújtotttéglalap alakú és
hat darab |épcsőházbő| áII, azért, mert egy da-
ruval h lehet szolgáloi. Isy nem lehetett eltolni
a szekciókat, egyenletes felületeket kellett ter-
v ezni, Me ghatár o zták, milyen típusú s zekcióból

Úip.,px.:
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(egy lépcsőházhoz tartoző lakások számátő|
fiiggően, kövér vagy sovány) hányat lehet fel-
haszná]ni. Ugyanakkor a megrende|ő részérő|
a |akásszámot is e|őírták, megkötötték az át]a-
gos lakásterület nagyságát, ̂ zt a bizonyos 52,5-
53 négyzetmétert. (Bár ez az évek során kicsit
növekedett.) Természetesen szabá|yozták a
lakások struktúráját is, hány darab kétszobás,
másfé|szobás' Stb. épüljön. Nem volt könnyű
játék osszeállítani ennyi megkötöttséggel egy
lakótelepet.

_ Ezeken a régi rendszeríÍ lakőtelepeken az
atcók is eltííntek,

- Igen, a modern |akőte|ep az
ipar, az épületek igényei és az
akkori tervezési elvek szerint,
csak a szélein kapcsolódik a
ha gyományos városszerkezet-

hez, azt többnyire nem folytatja. Nem csak ná-
lunk és Franciaországban, hanem Német-
országban, vagy például Bolognában is hasonló
elrendezés szerint épültek hatalmas munkásla-
kótelepek, bár ta|án kevésbé leegyszerűsített
formában, mint nálunk.

_ Kíposztásmege?ren újr"a megjelentek az
utcák és a terek, Hogtan kel,ült kapnolatba ezzel az
építkezéssel?

- A Lakóterv II-es irodája tervezte a
káposztásme gyeri lakótelepet. Az fu o da v ezetőj e
Hollay Györgyvolt. Akkor már foglalkoztutka
budapesti 3-as számú' házgyár, akkor úgy hív-
ták BHK III, rekonstrukciőjáva| amely Ká'-
posztásmeg.yertől kicsit északabbta, Dunakeszi
határában működött. A vállalat vezetése úgy
|átta jőnak, mivel a 3.házgyár termékei elsősor-
ban Káposztásmegyeren kerülnek felhasználás-
ra, a rekonstrukció tewezése is ebben az fto-
dában folyjék. Így kertilttink munkatársaimmal
együtt a II. irodába.

A rekonstrukció - amely a mi terveink
a|apján készült _ azt je|entette, hogy aházgyá,,r
olyan új panel-elemeket tudott gyártani, ame-
lyekkel a korábbinál sokkal vá|tozatosabb tere-
ket lehetett létrehozni. Azt próbáltuk elérni,
hogy ne típus-épületek emelkedjenek, vagy
típus-szekciók. Korábban egész épületek voltak
tlpizá|va, a rekonstrrkció során mi arra töreked-
ttink, hogy a lakás és a hozzájuk tatozó közle-
kedő egység legyen a tipizáIás a|apja.

Szekció, típus, tipizálás, micsoda kife-
jezések, remélem mamár szerencsére kivesztek
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a nyelvből. Különösen annak örülök, hogy a

,,cella,,, amely a teherhordó panel falakkal kö-
rülvett teret jelentette) aZ építÉsz nyelvből re-
mélem, örökre távozott.

Visszatérve, a mi terveinkből ktilonbr;ző
variációkat lehetett összerakni, olyanokat, ahol
egy lépcsőházra mondjuk csak három lakás ju-
tott, vaw ha a lépcsőházhoz tartozott liftegy-
ség, akkor tervezhefiink kozépmagas épületet
is. Középmagasnak 5-től 10 lakószintig nevez-
tuk a házakat. A mai Lóverseny téri épületek
tömbjei alá üzletsorokat tervezttink, ezért itt
r észbenközépfolyos ősak az épületek azért, hogy
a|á1uk könnyebben lehessen üzleteket telepíte-
ni. Persze vannak kcizttik háromlakásos (szak-
zsargonnal élve három fogatos) épületrészek is.
Próbáltuk elkerülni, hogy a korábbiakhoz ha-
sonló egyhangu ktilső megjelenésű házak jójje-
nek létre. KülSő megjelenéstikben is változtak
az épiletek: a szokásos zárt loggiák helyett,
pl. viss zaho ztak a |ágy an haj ló erkélyeket, ame -

lyek többféle méretben készültek. Színezésben
is újszerííek voltak aházaink.

_ Van olyan r,észe a lakótelepnek, amelyik
egfonna épületekből íll'

Az építkezés első üteme, a lakótelep első

',tömbje'' még nem a 3-as gyárban gyártott
panelekből készült. Lz ötszintes házakhoz,
amelyek a mai Hajló utca elején á||nak, ú,g5r
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emlékszem az l-es, és talán a 4-es gyárbő|hoz-
tak paneleket. Ebben a tömbben kertek is kap-
csolódnak a földszinti lakásokhoz, ez is óriási
eredményvolt' Epítész tervezője a már említett
Zo|tay Iswán volt.

_ Kíposztósmegter közepén alanonyabb
épületek készültek, sőt néhóny angol rendszeríÍ
sorház is /íll. Mi az oka, hogt a második ütem hdzni
iőaal magasabbak?

- Mikor bekapcsolódtunk a
tervezésbe, a 3-asházgyár re-
konstnrkciója már beindult, s
a termékek első kipróbálása a
Külső-Szilágyi út felőli 8 eme-

letes tömb építésénél történt. Már meg nem
mondom hányas tömbnek neveztiik akkor, a
lakótelep vasút felőli sarkán áll, ahol a nary
ABC áruház is épült. Tehát ebbe a tömbbe kel-
lett megfelelő számű' lakást tervezni' Egy ko-
rábban elkésziilt rendezési tew határozta meg
egytészt az épületek nagyságát, másrésztaz át-
lagos lakás-alaptertiletet is. A terveket munka-
társammal Füzesséry Zo|tánnal készítettiik. A
lakásokhoz mindjárt üzleteket is kellem ter-
veznünk, melléjiik az említett ABC-I. Egyéb
szolgá|atő létesítrnények: orvosi rendelő, pati-
ka stb. tervezését is előírták. Törőcsik Sándor
teÍaÍezte őket, úgy tudom Törőcsik Mari mű-
vésznő közeli rokona. Látható, hogy egészen
más formákat próbáltunk hozni, mint a régebbi
paneles,épületek.

Erdekes feladat volt. A tömb"beépítési
tervét is mi készítettiik, előre meghatározott.
rendezési terv a|apján, de ezaz épületekkialakí-
tása és elhelyezése tekintetében elég nagy sza-
badságot hagyott. Itt már ki voltak jelölve a
határoló utak és a gyalogos mozgás főbb irányai
és kapcsolódási pontjai' és így tovább. Az épüle-
tek formáját azonban mi határozhattuk meg. A
munka sotánvá|tozatos tervek alakultak ki.

A további tömbökben a középmagas
épületeken kivül ötszintesek épültek magas-
tetóvel, amely újabb nagy áttörést jelentett a
lakótelep, és fő|eg a paneles építkezésben, 8a-
rázsokkal, apróbb üzletekkel és egyéb kiszol-
gáló helyiségekkel (szeméttátoló, hőközpont),
mindez kihatással voltaházgyárra is a rekonst-
rukció tekintetében. Befoly.ásolta a gyártott'
panelek Íormáját, minőségét, teherbírását stb.

- Itt ualanli rij éBíténeti gondolat jelenik
n eg.

- Igen. Ebben az időben jött be az úgy-
nevezett posztmodern áramlat, amely sok te-
kintetben a modern építészet elveinek fölül-
vizsgálatát és tulajdonképpeni megtagadását
jelentette. A modern irányzatlényegében Cor-
busier elvei alapján tervezte a lakótelepeket:

,,az épidilret tömegek játéka a fényben''. Lakó-
telepeink így is készültek már a óO-as évektől,
vagyis önálló szoliter épületek sokaságaként.
Szeretném, hogy érthető legyen, mit szeret-
tiink volna megtagadni, elvetni terveinkben. Az
európai posztmodernizmus tulajdonképpen
vissza kivánttérni mindahhoz, amit az emberek
már évszázadokon keresztül megszoktak.
Corbusier olyan megállapításait, mint például,
hogy az utca gonosz he|y az emberek számára,
ta|án a tonális és atonális zene viszonyához
tudnám hasonlítani. Az előbbi közelebb ál1 a
hallgatókhoz, évszázadok őta ezt szokta meg a
fiilünk, ezt érti igazán. Bebizonyosodott, hogy
a modern építészetilyen elvei, óe egyá|ta|án az
építészet nem képes önmagában a wlág prob-
lémáinak megoldására, sőt sok helyen elő-
segítették az ott lakók kusztá|ását.

_ Akkor KÍposztórmegter mlír.az ry go,-
dolatok j eg ében készült,

_ Csak szabáIyozási tervet kaptunk. Eb-
ben a |akásszámot és az átlagos lakásteriiletet
írták e|ő, illewe a tömbök helyét, magasságát
határoztákmeg. Az utcák vonalához kellett iga-
zodni. De az épiilet formáját már a tewezőre
bízták. Az akkor korszeríi elvek szerint ketté.
választotnrk a gyalogos és az autós útrendszert.
Az éptiletek egyik oldalára kerültek a parkolók,
a másik oldalán a gyalogos és közösségi tevé-
kenységre alkalmas terek, parkok, játszóterek.
Az egymással szemben á||ó L vagy U alakú
házak az adott lehetőségek között a bagyomá-
nyos utcás-tömbös beépítéseket próbálta visz-
szaidézni,

Lényeges meghatározó szerep jutott a
teÍvezett metró állomásnak, me|y az első ütem
kőzpontjába került volna. A mai oceánárok-
Külső-Szilágyi utcai ker eszteződés után a lakő-
telep alatt keresztben átvágva a meglévő két
magas házbő| álló épületcsoportnál' melyek
tetején műteremlakások is vannak, lett volna
egy újabb állomás. Amikor ezeket terveztem'
még reális terrrrrek látszott a dolog.

A kettes ütem a Farkas erdőn túli terület
volt' A jóváhagyorr. rendezési tervek alapján
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elkezdtem a beépítési tervet készíteni. Egy pon-
ton tril új megrendelés jött ú,gy 1,986-87 táján,
hogy meg kellett emelni a |akásszámot 1000
lakással nryanazon a területen. Erre már nem
vállalkoztam, inkább megváltam a Lakóter. vtőI,
elegem |ettaz állami tewezésbőI.

_ Nem uolt aéletlen az Ybl-díj, biztos aagtok
benne... .

- Szívesen csináltam, ez a mlnka rész-
ben geometriai játék, ugyanakkor pedig vannak
társadalmi összefiiggései. Ereztem, hogy anél-
kül nem lehet dolgozni, hogy az ember ne tud-
na kicsit többet a társadalomtudományokból.

Hallgattam kétév szociológiát, hogy egy
kicsit jobban megértsem, mégis mit kéne létre-
hozni ezze| az őriási iparral, s hogyan lehetne
emberibbé tenni.

_ Emberibbé tenni?
- Szociológiai tanulmányaim során igye-

keztem többet megtudni a társadalmt mozgá-
sokról, mert éreztem, valami nem stimmel.
Egy'. furcsább hírek jöttek n}ugatról, a lakó-
telepekről és az ott kialakuló deviáns viselke-
dési formákról. Keresttik, hol bukott me1 eZ az
életmód. Ekkoriban döntötték össze az e|ső
modern lakótelepet Amerikában, majd Ang-
liában és Franciaországban, mondván: ennek
nincs értelme. A tanulságokat próbáltuk alkal-
mazni terveinkben, Káposztásme gyeren is. P él-
dául egy épitészszociológiai uzsgá|at arta irá-
nyult, hány embert képes megjegyezni egy va-
laki _ egy bizonyos helyhez köwe. Megismeri
őket a házbary de a villamosmegállóban már
nem. Egy bizonyos számon fölül pedig már
megegyezni sem tudja a lehetséges ismerősöket.
Egy olyan házban, aho| száz |akás tartozik egy
lépcs őhá zho z (I 0 szint, i O-lakás), áúago san szá -

molva 300 ember lakik. Oket meg kellene is-
mernem' és köszönnöm kellene nekik, ha a
liftben találkozunk. Nem biztos, hogy kölcsö-
nösen emlékszünk egymásra _ ez elidegenedés-
hez vezető hatása lehet a sorozatos fé|reérté-
seknek. Tehát nem tanácsos ekkora épületeket
tewezni, nem szabad az embereket összekény-
szeríteni. Persze apé|da csak egyszerű lefordí
tása a tanulságoknak. A másik komoly változás,
hogy nem gondolkozhatunk a ,,modern'' város-
építészet zőnáiban,

_ Aluóudros, city...
_ Lakózőna, ipari zóna, kereskedelmi

zóna stb. hogy itt lakunk, ott bevásárolunk,
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másutt az orvosi rendelő, megint másutt pedig
az iskola. Igy szétszakad teljesén a város szövete.
Ezt elkertilendő keverniink kell a funkciókat, s
így az épületek alá kertiltek az iz|etek, orvosi
rendelők, presszók. Voltam egy este Frank-
furtban a|vőzónás lakótelepen' Félelmetes volt,
nemcsak az tltcák, hanem a kis kereskedelmi
központ is. Csak a széI süvöltött az utcákon,
senki nem ifut klnt' Mindenki rohant haza és
b ezárkőzott a |akÁsáb a. Ab szolút él e tide gen te -

rek jöttek létre.
_ Ezek az rij gondolatok tették Kíposztós-

megtert élhető lak,íkiizösségekké.De az óllanl,i lakós-
építés megszűnt' Mit hozott a rendszeraóltás
Onnek?

- Szerencsére céget lehetett a|apítani.
Szakközépisko|ákÍelíjításáttervezzikbarátaim-
mal. Tizenhat éve dolgozom például a Csepeli
Mí3sza|<t Szakkozépiskola rekonstrukciós mun-
káin. Múltkoriban {Jjpesten jártam a Faipari
Szakközépiskola rekonstrukciós tervével. Az új
előírásoknak megfelelően akadálymentesíteni'
korszerűsíteni kellene az épi|etet. Az onkor-
mányzat teljes támogatását bírjuk, de sajnos
azőta sem lett belő|e semmi.

Saját cégen kicsit sokáig gondolkodtam,
csak l992-től működik a Ceruza Bt. Fele-
ségemmel, Marék Veronikával hoztuk |étre. Az
építész tewezéshez kapcsolódott a könyvkiadás
is, az ő meséit jelentetjük meg: többek közott
a Kippkopp sorozatot. Az elmúlt rendszerben
hosszú éveken át az egyeúen gyerekkönyvkia-
dónak dolgozott, nevetségesen szeréty 1ogdí-
jért, ezenvá|toztatni kellen. A tervezésbő| szár-
mazó jövedelmet forgattuk be a könywkiadásba.
Végül így kapcsolódott össze életemben a mí3-
vészet a geometriával. !

Úíff-q.g5j
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Kitíintetések
Szeptember l.-jén, az Ujpesti Városnapok ke-
retében az őnkotnányzat á|ta| alapított díjak
átad6,sára kertilt sor. Ujpest díszpoIgára kittin-
tető elismerésben részesültl dr. Estók János
tőrténész, egyetemi docens, tudományos titkár;
Göröcs János labdarúgó, szakedző, olimpikon;
Kadlecoüts Géza ny, osztáIyv ezető, helytörté-
net-kutató; Keztyíis JózseÍ vál|a|kozó, a BKIK
Ujpesti Tagcsoportjának elnöke és dr. Máthé
Gábor egyetemi tanár, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Allam és JogtudománytKará-
nakgz évben nyrrgállománÉa vonult dékánja,

Ujpestért díjban részesült Bartos Tibor
míif ot dítő, ny e|v ész, író, s zerkes ztő ; D euts ch
Lász|ő Íőrabbi; Horváth F;mil, az Ady Endre
Művelődési Központ nyugállományrí igazgató-
ja; dr. Küttel Péter, a Fővárosi Károlyi Sándor
Kórház és Rendelőintézet főigazgatő főorvo-
sa, valamint azÚjpesiKazmive|ódési Kör .

Szoboravatás
Szeptember 1 8-án, azÚ jpest-Kertvárosi Szent
Iswán Plébániatemplom kertjében került sor
Wass Albert szobrának fe|avatására. A Koncz
Viktóriaú jpestiszobrászmíivészá|ta|készített
bronzszobor mellett egy Erdélyből, a Galonya
vöIgyébő| származó kőszi|dát js fe|avattak az
író születésének centenáriuma alkalmából.

Helytörténeti vetélkedő
November 29-én, a Gyermek- ésIfiűság1Ház-
ban keriilt sor a középiskolások helytörténeti
v eté|ke dőj ére. A vers enyt tizennyolca dik év e az
Ujpesti Helytörténeti Alapíwány szewezi, Az
idei megmérettetésben hat iskola vett részt. El-
ső a Könywes Kálmán Gimnázium, második a
Babits Gimnázium, harmadik a Károlyi Iswán
12 év{o|yamos Gimnázium csapata lett.

Karácsonyi vását
Ujpest Onkormányz atának kezdemény ezésé-
re, november 30-a és december 24-e között,
idén első alkalommal kerül sor az Újpesti ka-
rácsonyi vásárra a Szent Iswán téren.

Decemberi számunkban az |., |0., |9.,2o.,28.
és a 29. oldalon látható fotókat és dokumentumokat az
Ujpesti Helytörténeti Gyííjtemény bocsátotta ren-
delkezésiiLrrkre.

A MAV Ztt. |<tadá-
sában a közelmúlt-
ban jelent meg Gáb-
riel Tibor történész.
a Budapesti Honis-
mereti Társaság tit-
kárának tanulmánya.
Az írás az Ujpestet
érintő két vasútvonal
szerepét e|emzi. A
Magyar Középponti

Vasúttársaság á|tal épített első magyat gőz-
izemű' vasútvonal @udapest-Vác) fejlődését
tekinti végg, kiemelve annak Ujpest iparára,
közlekedésére és társadalmi fejlődésére gyako-
rolt hatását. A.szerző szó| az utas- és áruÍorga-
lomról, a n emzetkö zí szá||ítnány ozási kapcs o -
latokról. A számos jegyzettel ós illusztrációval
kiegészített írás forrásul szolgálhat a helytorté-
netet megismerni |<tvánőkszámára. A hasznos
információkka|szo|gáIókiadvány(azá||amvas-
utak 50 éves története, GYSEV 195ó-ban, dél-
aiföldi vasút, MAv iga,gatástörténet) ̂ , Ú ip"'-
ti Helytörténeti GffiteménÉen is olvasható'

Az Ujpesti Helytör-
téneti Alapítvány
bővített vá|tozatban
jelentette rr'eg a vá-
ros vizuális történe-
tét feldolgozőDYD-
jét. A célközönség
elsősorban azifjűság,

de a kiadvány nosztalgiát ébreszthet minden
újpestiben. A teleptilés mű|gát áttekintő rövid
tanulmányt követően archív képeslapok és fo-
tók, térképek, nyomtatványok valamint filmek
segítségével tárul elénk a város múltja. A mul-
timédiás lemezen két film is helyet kapott: a
wtézYaday Albert áLta| rendezett) aZ 1930-as
években készült összeállítás: a másik videofilm
- Ujp".t építészet: öröksége címmel _ 1998-
ban készült, Mercze| András rendezésében. A
jelenkori városrészek' Újp.'t és Káposztásme-
gyer, rövid spotokon villannak fel. A D\'D
következő kiadásában kívánatos lenne egy ke-
resőrendszer beépítése is. A DVD megvásárol-
hatő a Helytörténeti Gyííjteményben (Berda
J. u. 48.).
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