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,,Elhull a,vtrág, eliramlik
az éIet.,, Es addig mit te-

syonk' kedves Petőfi? Fáj-
dalmunkat mivel őzziik?

Használjunk tán fejdaganat ellen szurok-
sipkát? V^gy borogatrrrányt, szaPPanfur-
dőt, azaz tapaszt) melegítő ruhát, kását,
vLgy szzppanyos vizet a nyavalyaenyhí-
tésre? Y^gy válasszunk mást? A' magyar
nyelv 18ó2-es szótára (Cztczor Gergely
és Fogarasi János munkája) alapján keres-
sünk valami gyógyport, győgyttalt, orvos-
italt, orvosport' orvosszert' nyeletet, rág-
szert (nem rögvest és egyben lenyelni!)?

A testi bajokra 18ó2-ben is volt
győgyszet vagy egyszerű háziorvosság,
,,mely aház körül taláItaúk,,, vag.y ''mes-
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terségesen készített, külföldi' dtága,
gyígyszenái szer',. Gyomor-, köszvény-
és haitólabdacs, méhba|zsam, mellszörp,
szemkorom' szempor és szemszet, emész-
szet (emésznehézség ellen), eLőzőszer
(megelőzésre), érlelőír (sebekre) és féreg-
por is. De igyázat: kertilní jwallták az
áÍszert, a színgyőgyszert, mely csak ,,ideig-
len'' takarjavaw nyomja el a betegséget.
Emiatt is szóltak kiilön a győgymíivészrő|,
a győgyttást tökéllyel íiző orvosról, aki
győ gytratra (győgyt endelvényre) ÍöIírja a
hatásos porokat, nyeleteket. Már közüliik
azt, amelyik ismerhető, és így bárki
haszná'Ihaga. Azaz amelyik nem hét pe-
csét alatt őrzott titokszer. Igaz, azt leg-
alább feltaláIták. n Sipos Balózs



A közelmúlt hírei az űipesti győgyszerkutatőrő|

,,A Gyógyszerkutató Intézet
megkapta a Magyar Szabadalmi
Hivatal idén alapított elismerő
díját. A maryar Millennium
évében a Magyar Szabadalmi

Hivatal díjata|apított. [...]A díj célja az,hogy
nyilvános elismerést nÉtson a szellemi tulaj-
don védelmében kifeitett erőfeszítésekért és a
területen elért eredményekért. A díj kittinte-
tettjei oklevelet és a Pataki M átyás ésWeichin-
ger Miklós öwösmíívészek áIta| üvegből és
acélból készített emléktárgyat kapják. [...]

2000. szeptember I2-én dr. Bendzsel
Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnoke
a Magyar Tudományos Akadémia dísztermé-
ben adta át az eIismerést a Gyógyszerkutató
Intézet kollektívájának. A megalapítás ának 5 0.
évÍor du|őját ünneplő Gyógyszerku tatő Intézet
az elmúlt öwen évben 735 magyar szabadalmi
bejelentést nÉjtott be, Az 1984 és 2000 kö-
zött bejelentett 145 mag,rar ta|á|mány a|apján
azIntézet maga vagy a talá|mányt' hasznosító
vállalatok 2 1 55 külföldi bejelentést nyújtottak
be a világ jelentősebb országaiban. Ennek a
szellemi erőnek az elismerését ielezte az akét
Jedlik Ányos-díj is, amelyet az intézet kutatói
kaptak. A díjat 1998-ban dr. Andrási Ferenc,
az Intézet Farmakoló gi ai o sztá|y ának v ezetőj e
kapta, akinek 32 szabada|ma magyar és kiilföl-
di gyógyszerek sokaságában testesül meg. A
díj ez éw kitÍintetett|ei között van dr. Ambrus
Gábor biotechnoló gtai igazgatóhelyettes, aki-
nek nevéhez 52 szabadalmi bejelentés fiíző-
dik.'' (Szabadalmi Közlöny és Y édjegyéttesí(ó,
2000. november)

,Á )o(. században a gyomorfekéIy már
népbetegségnek számított, hiszen a lakosság
kb. |5o/"-a szenvedett benne valamikor élete
során. [. .'] Ezétt akkoriban vt|ágszerte intenzív
kutatás indult, hogy hatékonyabb és kevesebb
mellékhatással rendelke ző győgy;zet ta|á|ja-
nak a gyomorfekély kezelésére. Iry az újpesti
Gyó gyszerku tatő Intézetben (GYKI) is állatkí-
sérletes modelleket állítottak be' amelyek segít-
ségévei új vegyületek gyomorfekély elleni hatá-
sátizsgá|ják. Farkas Lajos 19ó8. február 19-én
szinteazá|ta a GYKI-4 3 023 ie|zésíi molekulát.

Ez igen hatékorymak bizonyult patkányokon
és kutyákon, így 1969. július 11-én az intézet
szabadalmi bejelentést tett. Magyarországon,
majd 1970. július |6-án a kutatók e|őadták
eredményeiket a rV. Gasztroenterológiai Vi-
lágkongresszuson Koppenhágában. Qparjogvé-
delmi és SzerzőiJogi Szemle, 2005. augusztus)

,,Budapesten, a Gyógyszerkutató Inté-
zetben a|a|<:tják ki a magyar fejIesztésíi, AID S -
tapasz gyártőúzemét. A Lisziewicz Julianna
által kidolgozott e|jfuás hasznosítása ktlrtil fel-
gyorsultak az események megérkezett az e|ső
amerikai befekető, és a tervek szerint a gyártő
cég papírjaival New Yorkban is lehet majd ke-
reskedni. A közvélemény á|ta| leginkább
AlDS-tapaszként ismert DermaVir-tapasz
g\rártó üzeme Budapesten, a Gyógyszerkutató
Intézet területén lesz. Az építési átalakítások
már javában folynak.

Az AlDS-tapasz }JIIy'//JDS betegek
kezelésére kifejleszten DNS alapú immunterá-
piás szer, működése során helyreá||íga a szer-
vezet immun reakciő1át, és csökkenti a Íertőzött
páciensben a vírusok számát, Agyártő Genetic
Immunity Kft. ttibb mint egymilliárd forintos
beruházással létesíti az izemet, Az összeg csak
a technoiógia költsége _ nyilatkozta a cégij'gy-
veze(óje, Lisziewicz Zso|t, Az igyvezető e|-
mondta, hogy reményeik szerint ug5ranezze| a
módszerrel, de más DNS-I dekódolva alkal-
maz|tató lesz a terápia más betegségekre is,
például a Hepatitis C-re és a kullancs által oko-
zottL}rme-kótra.,, (Index, 2008. február 4.)

,1A. TriHolding a budapesti fV. kerület,
Berlini ílt 47-49. szám a|att. ta|á|hatő Gyósy-
szerkutató Intézetet (G\.KI) 10Y" elő|egge|,
tulajdonjog fenntartással vásárolta meg. A 35
ezer négyzetrnéteres újpesti ingatlan a Teva
győgyszercég magyar ország; közpongának te-
lephelye volt korábban, a vá||a|at jelenleg is
kutatási cé|ra használja az Intézetet. t...] A
TriHolding koncepciói között nem szerepel
lakóingatlan-fejlesztés, elsősorban kutatási cé-
lú tudományos központ |étehozását úízte |<t
célul a vá||a|at, amely iránt igen é|énk az
érdeklődés.'' (Ingatlanhírek, 2 008. március 3.)
(o sszeóllította : Szöllősy Marianne)
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Dn. Snnev ANrer

A Gyó wszerkutató Inté zet (1 950-2008)
rövid története

A Chinoinnal szemben. aSza-
badságharcosok útja (később:
Berlini utca) tűloldalán. az
Ujpesti Erőmű tőszomszédsá-
gában műkodött közel hawan

évig a hazai kutatás-fejlesztés egyik meghatá-
r oző intézménye, a Gyógyszerku tatő Intézet,

AzIntézet előtörténete az I940.es évek
végére ny'ulik vissza, amikor az ország és ben-
ne a két világháboru között méltán nemzetkö-
zi hírnevűv é vá|t magyar gyíg5rszeripar is kilá-
balóban volt a II. világháború hatalmas pusz-
tításai okozta sokkból; amikor a leereszkedő
,,vasfiiggöny'' gyakorlatilag megszüntette a
gyógyszerimportot is, ami egyebek kc;zött ko-
moly ellátási gondokat okozott az akkoriban
bevezetett' esetenként életrnentő gyógyszer ek-
ben is. Tekintettel a gazdaság és azon belül a
gyógyszeripar korabeli centralizálts ágára, |o-
gikus döntés volt egy olyanintézmény létreho-
zása, amely a háboru utáni szííkös kapacitáso-
kat összefogva, képes legyen új technológiák-
kal és termékekkel ellátni az egész, akkor álla-
mi tulajdonban |évő győgyszeripart. Ezze| a
céllai jött létre 1950. január 1-jével a Győgy-
szeripari Kutató Intézet.

Feladatait a következőkben határ ozták
meg:

- ismert gyógyszerek e|őá||itására dol-
gozzon kl új, szabadalomképes e|járásokat;

- legyen segítségére ahazai győgyszer-
gyára|aakgyártásie|járása1kfe jlesztésében;

- folytatva a magyaÍ gyógyszerkutatás
hagyományait, alkosson új eredeti győgysze-
reket.

AzIntézet, melpek 44 alapítí mrrnka-
tátsát nagyrészt az ipaúg kutatóiból toboroz-
ták, kezdetben egy Rottenbiller utcai bérház-
ban működött. 1952-ben hozzácsato|ták az
19 49.b en biokémiai kutatásokra létrej ött Köz-
ponti Biokémiai Ipari Kutató Laboratóriumot
(KOBIKULA). 1951-ben épült fel a jelenlegi,
újpesti telephelyen az első épület, a szintetikus
kísérleti üzem.

Az e|ső sikerek a természetes antibio.
tikumok és szintetikus kemoterapeutikumok
gyártási e|járásainak területén jelentkeztek,
szoros együttrnűködésben a gyártásokat meg-
valósító gyáraLd<a|. Az o|yan generikus ter-
mékek, mint a Tebaminal, Superseptyl, Sulfa-
guanidin, Tetran, Streptomicin és B12 vita-
min (Chinoin), Chlorocid (EGYT/Egis), Izo-
nicid (KGY/Richter), Penicillin V és G (Bio-
gal), a maguk idejében fontos életmentő
gyógyszerek voltak a magye;r piacon, jelentő-
sen bozzájárultak a ,,morbus hungaricus'', a
tuberkulózis és számos más bakteriális fer-
tőzés |e|<llzdéséhez.

Ebben az időszakban. 1957-ben keriilt
forgalomba az e|ső, eredeti intézea kutatási
koncepció alapján felfedezett originális ható-
anya9ot tarta|mazó gyógyszer, a rákeilenes
Degranol (Chinoin) citosztatikum is. Beve-
zetése elképesztően rövid idő _ az ötlettől a
bevezetésig két és fél év - alatt történt, ami a
kutatási-fejlesztési-gyártási tevékenységek
imponáló koordinálts ágfu óI árulkodik.

Az újpesti telephely jelentős kiépülése a
hatvanas évek elejére esik 19ó2-ben a mikro-
biológiai kutató rész|eg és fermentációs kísér-
leti üzem, valamint a farmakológiai és más
preklinikai vtzs gálatokat szo|gá|ő á||atház ke -
riilt átadásra, 1964 végén pedig a kémiai,
biokémiai, farmakológiai és toxikológiai labo-
ratóriumokat magába foglaló Íőépi|et, azA Győgszerkutat,í Intézet épületei
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igazgatási épület, a könywár, va|amint az
ebédlő. Igy végre egy telephelyen működhe-
tett az addig négy helyen szétszőtt intézet,
melynek neve 1964, július l-jétő| Gyógyszer-
kutató Intézet (GYKI) lett.

A hawanas években tovább bővült a
cukor-alapú eredeti citosztatikumok köre:
Myelobromol, Mannogranol (Chinoin) és két
originális központi idegrendszeri hatóanyag
is forgalomba került: Frenolon, Trioxazin
(EGYT/Egis). Az időszak kiemelkedő tudo-
mányos sikerét eredményezte az Intézet á|ta|
kezdeményezett humán ACTH program.ki-
tűnő megvalósítása. Folytatódott a generikus
antibiotikumok és kemo teúpiás hatóanyagok:
Rigenicid, Klion (KGY/Richter), Sumetrolim
(EGYT/Egis), Potesept (Alkaloida), Cyclose-
rin (Chinoin), Nisztatin, Neomicin (Biogal),
valamint a központi idegrendszerre ható gene-
rikus gyógyszerek: Hibernal, Thilatazin, Pi-
polphen, Andaxin (EGYT/Egis), Noxyron
(KGY/Richter), Sertan (Chinoin) gyártási eI-
járásainak kidolgozása, Az Intézetnek meg-
határoző szerepe volt abban, hogy a korábban
megkezdett, mikrobiológiai és szintetikus
szteroid kutatások a|apján számos jelentős ha-
tőanyag illetve a|apanyag gyáttá'si e|jfuása
valósult meg a KGY/Richterben (pl. Androsz-
tadiéndion, Prednizolon, Nerobol). Intézeti
eljárások a|apján kezdődött meg a KGY/Rich-
terben - a világon másodikként - a szülészet-
ben használt oxytocin gyáttása is.-

Az t968-ban bevezetett ,,Uj gazdaságs
mechanizmus'' a Győgyszerlr:rrtató Intézet
működésében is ielentős váItozást hozon.. Az
addigi központi állami frnanszítozást önálló
vállalati gazdá|kodás váltotta fel - továbbra is
állami tulajdonú vállalatként.

Az intézetben kidolgozon. e|járásokra
alapo'nra indult be a Gentamicin C komplex
(Chinoin), a Tobramicin (Biogal), a Norgeszt-
rel (KGY/Richter) és a Tamoxifene @GYT/
Egis) gyártása. Az eredeti hatóanyagot tartal-
maző készítrtények sora is tovább bővült a
cukor-alapú citosztatikumok, a Zitostop
(EGYT/Egis) és a Lycurim 0(GY/Richter), a
béta-blokkoló Tobanum (KGY/Richter), a
szorongásoldó hatású Grandaxin (EGYT/
Egis) és a Tisasen (Alkaloida) laxativum forga-
lomba hozataIáva|. L976-ban adták át az űj
farmakológiai és toxikológiai épületet, mely a
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kémiai és biokémiai részlegekben is jelentős
kapacitásbővülést tett lehetővé. 1980-ban ké-
szült el az Intézet dunakeszi telepe, elsősorban
preklinikai vizsgálatok céIjár a.

osszességében a 70-es évek második
felére világszínvonalú kutatási kapacitás ala.
kult ki a Győgyszerkutató Intézetben, me|y az
űj győgyszerhatóanyagok kutatásának (kémia,
analitika, biokémia, farmakológia) és preklini-
kai fejlesztésének (győgyszertechnológia, kí-
sérleti üzemi hatőanyag-gyáttás, farmakoki-
netika és metabolizmus, toxikológia) valameny-
nyi részlegével rendelkezett, valamint |ilrúinő
kutatógárda és gyakorlott segédszemé|yzet
állt rendelkezésre. Evente több mint ezer ve-
gytilet e|őá|Iítása és hatástani izsgáIata aIap-
ján számos győgyszerjelolt kertilt preklinikai
és klinikai fejlesztésre.

Külföldön is felfigyeltek az Intézet
egyes kutatási eredményeire. Ilyen volt pél-
dául:

_ az |968-ban felfedezett, új hatásmó-
dú gyomorfeké|y-gátJő, a GYK[-43023, mint
,,lead''-vegyüIet a|apján kezdődött eI az ín.
proton-pumpa gádók kutatása a svédországi
futra gyógyszergyárban, ami avilág egyik leg-
nagyobb forgalmú győgyszere, az omeptazol
(Losec) felfedezéséh eZ vezetett;

_ a hatásmechanizmus-alapú tervezés
révén I974-ben felfedezett GYKI-L4I66, az
első kis-molekulasúlyú specifikus trombin-in-
hibitor (véralvadás- gátló) mintegy két évize-
den át a kovalens trombin-inhibitorok kuta-
tásának nemzetközi vezér -vegyaletévé vált;

_ jelentős nemzetközi visszhangot vál-
tott ki a sertés hipofizis béta-endorfinjának
e|ső izoÍá|ása 1'976-ban és az első, szisztémás
fájdalomcsillapító hatású enkefalin anaIőg, a
GYKI- 1 42 3 8 felfedezés e I97 7 -ben,

Az Intézet történetében a következő
mérfoldkő 1982, amikor a Gyógyszerkutató
Intézet - több más iparág1 intézményhez ha-
sonlóan _ az iparág, nevezetesen az Alkaloida,
a Biogal, a Chinoin, azF'GYT/Egis, a Reanal
és a KGY/Richter közös vá||a|atává alakult.
Költsé gvetésének minte gy e gyharmad át á||a-
mi források (szerződések), kétharmadát a tu-
lajdonos vállalatokkal kotott kutatási szetző-
dések biztosították. Az évtized legnagyobb
gazdaság1 sikerét a Cimetidin gyá'rtási eljá-
rásának megvalósítása hozta (ÉIistodil, KGY/
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Richter). Az eredeti kutatási eredmények kö-
ztil számos vegyület került humán klinikai
Íázisba: GYKI.14238 (enkefalin típusú fájda-
lomcsillapító), GYKI-32594 (migrén-profil-
aktikum), GYKI-51 189 (anxiolitikum)-(giri-
sopam, EGYT/Egis), GYKI-38233 (restaco-
rin, Biogal) és GYKI-23107 (Alkaloida) anti-
arritrnikumok, a GYKI-I3504 (panomifene,
Egis) tumo r gát|ő vegyület.

E fejlesztések szemponiábó|
dontő fontosságú volt, hogy
az Intézet az 1980-as évek
elejétő| kezdve fokozatosan
kialakította a GlP-konform

győgyszerbiztonság; vizsgálatok gyakorlatiiag
teljes körét (általános és reprodukciós toxiko-
lógia, mutagenitás, karcinogenitás, hisztopa-
tológia). A saját felfedezésű győgyszerjeloltek
fejlesztésén túlmenően a mawar győgyszer-
gyárakban felfedezett hatóanyagokon is vég-
zett biztons ági wzs gá|atokat az Intézet. I gy pl.
az l980-as évek végén a dunakeszi telepen
zajlott az lpfiflavon (Osteochin, Chinoin)
kétéves karcinogenitási uzsgálata. Ebben az
időszakban került átadásra az elsősorbanrág-
csáló toxikológiai vizsg á|atok e|végzésér e szo|-
gáIő íj épiilet. A GlP-konform vtzsgá7ati
körülmények és dokumentáltság teljes köríí
kialakítása a preklinikai és biztons ágs wzsgáIa-
tok teljes területén magában foglalta a farma-
kokinetikai és metabolizmus-vizsgálatokat,
valamint a biztonsági farmakológiát is. Ez a
folyamat a 90-es évek első felére vált teljessé.

Az időszak jelentős tudományos ered-
ményei köztil kiernelendő a GYKI-14766 spe-
cifikus trombin-inhibitor (a GYKI-14I66 sta-
bil analógja), valamint a GYKI-52 466, az e|ső
nem-kompetitív AMPA-antagonistá vegyület
felfedezése. Az utóbbi máig a neurodegene-
rációs kórképekben döntő szerepet já,tszó űn.
glutamáterg idegvezetés kutatásának nemzet-
közi ,,gold standard''-je és számos győgyszer-
gyár glutamaterg kutatásának lead-vegyülete.

1988-tól nyílott lehetőség kíilfoldi part-
nerekkel történő szerződéses kutatási kapcso-
lat, lényegében,,szerződéses kutatási szerve-
zet'' (CRo).szeríí műktldés |<ta|a|atására. Az
intenzív nemzetközi szetződéses kapcsolat-
építés eredményeként a 90-es évek első felé-
ben néhány nagy ktilföldi gyógyszergyárra|
jelentős kutatási kapcsolatok alakultak kJ. Az
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E. Lilly & Co.-val ([JSA) kötött licensz-szer-
ződések keretében fol1tatódott a specifikus
trombin gátló GYKI-I4766 (efegatran) mint
antikoaguláns, valamint a nem-kompetitív
AMPA-antagonista 2,3-benzodiazepin szár_
mazék, a GYKI-53773 (ta|ampanel, a GYKI-
52466 utódvegyiilete), mint antiepileptikum
és neuroprotektir,rrm fejlesztése. A Schering
AG-val (Németország) ez utóbbi hatástani te-
riileten új vegytiletek kutatására irányuló szer-
ződéses együttrrrűködés jött létre. Emellett
több hilföldi céggel alakultak ki hilönböző
preklinikai vizsgálatokra irányuló szerződéses
kapcsolatok.

Az export-tevékenység dinamikus fejlő-
dése azonban csak részben tudta ellensű|yozni
a tulajdonosokkal kötött kutatási szerződések,
megbízások erőteljes csökkenését.

A kutatómunka fol}tatását ebben az
időszakban jelentős részben az otszágos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottságnál (oMFB) folpa-
tott sikeres pá|yázan tevékenység biztosította.
Döntően OMFB támogatássaI indították e| az
Intézet kutatói azt akét saját kezdeményezésű'
kutatási programot is - a Ciklosporin A és a
Lovastatin gyírtási e|jfu ásának Iadolgozását .,
ami a Biogalban a 90-es évek legnagyobb gaz-
dasági eredményét hozta. Ezekben az években
valósult meg az intézei kutatási eredménye-
ken alapuló Gemfibrozil (EgiS) és Mupirocin
(Biogal) gyártási el)árás hasznosítása is. Saját
szabadalmak a|apján megkezdódött a doxoru-
bicin hatóanyag gyártása, melyből a Biogal
hozott forgalomba készítményt Pallagicin
néven.

A rendszerváltást követően) a maryar
gy ő gy szeripai v á||a|atok priv aazációj a során
egyte nyt|vánvalóbbá váIt, hogy az l992.ben
korlátolt felelősségű társasággá alakult
Gyógyszerkutató Intézet nem maradhat fenn
tartósan hat ktilonb őző tlilajdonosú, eg.ymás-
sal is versengí vá||aIat közös kutató-fejlesztő
intézményeként. 1"996-ban a tulajdonosok pá-
|yázatot írtak ki az Intézet e|aóásfua. 1998
tavaszán - a Richter kivételével - a tulajdono-
sok eladták a Gyógyszerkutató Intézet Kk-
ben levő üzletrésziiket az amer7kai Paramount
Capital Investrrrents, LLC yezette pénzngyt
befeketői konzorciumnak. A tulajdonosváltás
azonban távolról sem váltotta be a hozzá Ííi-
zött reményeket. Az Intézet pénzigyt-gazda.
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sági helyzete rövid átmeneti javulás után
rohamosan romlott, szakmai tevékenysége
gyakorlatilag ellehetetlenült, |étszáma jelen-
tősen csökkent. Fennállása öwenedik évében a
GYKI fennmaradása is veszélybe került.

A súlyos helyzet a|apvető megvá|tozá-
sát eredményezte az L999 őszén bekövetkezett
újabb tulajdonosvá|tás. Az Intézet tulajdonosa
a floridai székhelyíí wAx Corporation, esI
multinacionális gyógyszergyártó- és forgal-
mazó viÍágcé g lett. A Gyó gyszerku tatő Intézet
megvásárIása az IVAX Corporation kutatási-
fejlesztési kapacitásának növelését, kiilönösen
eredeti termékek kifejlesztésére irányuló tevé-
kenységének erősítését cé|ozta. Az új tulajdo-
nos hathatós támogatásával azonnal megkez-
dődött az Intézet pénzngyt konszolidációja,
infrastrukturális felújítása és szakmai tevé-
kenységének íjtaé|esztése. Lendtiletet kapott
több korábbi kutatási eredmény továbbfej-
lesztése, pl. Talampanel (anti-epileptikum),
GYKI-1ó084 (prosztata-hipertrófia elieni
szer), GYKI-66466 (szeptikus sokk elleni szer)
és új kutatási és fejlesztési programok indultak
be (pl. Etiprednol _|ásy kortikoszteroid g1'u1-
Iadásgát|ő,Estredox_agybairányttottösztro-
gén hormonpótló, inhalációs farmakológiai és
toxikológiai vizsgálatok). Az intézet rövid idő
alatt visszanyerte régs hazai és nemzetközi
elismertség ét a győgyszerkutatás-fe|fedezés, a
g5róryszeűejlesztés és magas minőségű kuta-
tás_fej|esztési szolgáltatások tertiletén.

A fellendülés sajnos csak néhány évig
tartott. 2005-2006 fordulóján az fVAX Cor-
poration az izrae|i székhelyíí Teva Pharma-
ceutical Industries Ltd. tulajdonába került. A
tranzakciő awlág legnagyobb forgalmú gene-
rikus gyógyszergyártő és forgalmaző cégévé
tette a Tevát, a döntően az origináIis kutatás-
fejlesztés területén működő Gyógyszerkutató
Intézetet azonban igen hátrányosan érintette.
A tulajdonosváltást követően az Intézet |al'.
tatói-dolgo zói |étszámát a felér e csökkentet-
ték, a szakmai mííködés egyre több problémát
vetett fel. 2008 tavaszán a tulajdonos elha-
tározta az Intézet tevékenységének megsziin.
tetését. A dolgozók egy része egy partner-cég-
né|, a CRo-nál talált alkalmazást, az újpesti
ingatlanokat eW ingatlanfejlesztő cég vásá-
rolta meg és ipari parkként igyekszik haszno-
sítani'

Tanahnóny

A Gyógyszerkutató Intézet fennállása
a|att számos jelentős szaknai sikert ért e|. Az
Intézet eredeti kutatásai és Íelfedezései ered-
ményeként 12 eredeti hatóanyagot taftalmazó
győgyszertermék került forgalomba. Több
mint 70 generikus győgyszerhatóanyag és in-
termedier (jőrészt szabadalmazoff) gyártási
eIjár ásának |ado|gozásában vett részt, melyek
köztil mintegy 50 ipari alkalmazásra került.
Fentiek közi| számos győgyszer ma is forga-
lomban van. Frosszú időn át a hazai gyártásít
gyógyszerek mintegy 40%-a az Intézet |u-
tatő -Íejlesztő munkája a|apján jött létre.

A Gyógyszer|utatí Intézet a bazai
gyárak és kutatóhelyek mellett a ulág vezető
gy ó gyszer gy ár aiv a|, valamint külföl di e gyete -
mi és nemzeti kutatási központokkal (floechst,
Eli Lilly, Schering AG, Parke Davis, American
Home Products' Max Planck Intézet, Karo-
linska Intézet stb.) is rendszeres és gyümöl-
csóző szakmai kapcsolatokat tartott fenn.
Tudományos teljesítrnényét impozáns módon
illusztrálja több mint 2000 közlemény, több
mint 800 szabadalom és közel 350 könyv,
kön1w-fejezet és egyéb tudományos publiká-
ció, amelyek listája 2000-ben bibliográfia kö-
tetként került kiadásra. Az Intézetkutatóinak
kiemelkedő teljesítményeit számos rangos díj
(négy Kossuth-díj, néw Allami-díj, két Szé-
chenyi-díj, öt MTA-díj, két Wartha Vince-
díj, hat Zemp|én Géza-dí1, három Issekutz-
díj, egy Novicardin_díj, négy Eöwös Loránd-
díj, egy Preisich Mikiós-díj, kétJedlik Anyos-
díj) elnyerése is fémjelzi. D
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A Pest megyei Gazdasági Fiókeg;'esület
kápos ztásmegyeri minta gazdasága 18+3- 1848

Az 1835-ben alakult Magyar
Gazdaságs Egyesület az agrát-
mozgalom bölcsője, a nary-
birtokosok és a ,,gazdászok,,
együttrnííködésének színtere

volt. CéljáuI a mezőgazdaság Íej|esztését, a
külföldi eredmények megismertetését és áwé-
te|ét, a gazdák szellemi és anyagi segítését,
képzését tíizte |<t. A sorra alakuló vidéki fiók-
egyletek kozött 1843-ban jötr létre a Pest
ryegyei Gazdaságs Fiókegyesület. Elnöke az
Ujpest-alapító Károlyi Iswán lett, aki 1862-
ben birtokának iswántelki részét adományozta
az anyaeryesület részére, hogy ott mintagaz-
daságot hozhassanak létre. Kevésbé ismert
tény azonban, hogy Károlyi Iswán már majd
húsz éwel korábban, 1843-ban egy földterü-
letet kínált fel Káposztásmegyeren az á|ta|a
vezetett. Pest megyei fiókegylet számára, ahol
a gróÍ jelentős anyag1 segítsége révén rövid
idő alattvirágzí kísérleti telep jött létre.

A Károlyiak szerepvállalása egyébként
is kiemelkedő a Magyar Gazdaságtr Egyesület
működésének első évtizedeiben. Ugyan Szé-
chenyi Iswáné a kezdeményezés érdeme, de
az anyagiak előteremtésének oroszlánrészét a
három Károlyi teswér (Lajos, György és Ist-
ván)váL|a|ta. Károlyi Lajos ebben azidőbenaz
ország egyik leggazdagabb és legjobban gaz-
dálkodó nagybirtokosa, akit elnöknek vá|asz-
tottak meg a Gazdaság Egyesület elódjében,
az Allattenyésztő Társaságban. Károlyi
György, Széchenyi barága, I839-tő| I849-ig
vo|t az Egyesület elnöke. Bátyiuk' Károlyi
Iswán, 2000 forinttal vette l<t a részét az orszá-
gos Egyesület alapításából, és Pest melletti
birtokán szintén é|en járt a mezőgazdasági
reformtörekvések megvalósításában. Nem
véletlen tehát,hogy az l843-ban létreiött Pest
megyei Gazdaság1 Fiókegyesület a fóti grófot
egyhangúla g vá|asztotta meg elnökének.

A fiókegylet 1843. március 2-i alakuló
tilésén az ideiglenes vezetősé g megvá|asztása

az a|apszabályok elfogadása volt a leg-
napirendi pont. Az itt megfogalmazott
természetesen egybevágtak az anya-

egyesület programjával, közvetlenül Pest
meg'ye' közvetve haz6inkmező-, kert- és erdő-
gazdaság; érdekeinek e|őmozdítására vonat-
koztak. Tag lehetett az a Pest megyei lakos
vagy birtokos, aki egy vagy több öt forintos
részvény jegyzett,vagy alir 100 ezüst forintot
a|apíwányozott. ^z 1843. július 31-én tartott
kazg5íi|ésen megválasztották az ideiglenes
vezetőséget fe|vá|tó elnökség tagait. Elnök
Károlyi Iswán gróf, alelnök Ráday Gedeon
gróf és Patay JőzseÍ igazgatő, a fóti uradalom
inspektora, Burg Károly titoknok, az urada-
lom titkára, Ploetz (Erkövy) Adolf pénztár-
nok, Hutiray Alajos; azigyész Eclstein Adolf
lett. Az igazgatóság vá|asztorrtányt tagjai: Kos-
suth Lajos, Briinek lózseÍ (Károlyi Iswán
birtokainak kotmányzőja), Fényes Elek (ké-
sőbb Ujpesten élt eó nrrnyt el, a magyar sta-
tisztika és honismeret hazai megteremtője)'
Mednyánszky János gödöllői földbirtokos,
(Berta nevű lánya Petőfi műzsája volt) és Me-
iczay Antal váci kanonok, prépost. Bejelen-
tették a fóti uradalomtól bérelt ó0 holdnyi
te|ek szerződésének a|áfuását is. A gazdasági
ismeretek oktatására vasárnapi iskolák létesí-
tés ét szorga|mazták Pest me gyében.

A kápasztásmegyeri pusztán bérelt
kísérleti telket az egyesület rövidesen körül-
árkoltatta, körülültette, és kutakat ásatom raj-
ta. Fótról nyert magvakból faiskolát telepí-
tettek, beszerezték a kerti eszközöket, és egy
Íe|vtgyáző szo|gát is alkalmaztak. Az első év
végén azonban a tagdíjak egy részét nem le-
hetett beszedni, így ^ gazdaság kísérletek
terveit félretéve a hosszú, háromszög alatú
telket, amely rendes fe|osztásra amúgy sem
volt alkalmas) az egyesület kerwállalkozóknak
engedte át. A vá||a|kozők á,Ita| a kutakért,
árkolásért fizetett összeggel gyarapodhatott a
pénztár.

Lónnvcz RógBnr

után
főbb
célok

Úin.'"x; Közlemények



1844-ben egy űj,72 négyszögöles ká-
posztásmegyeri telket béreltek az uradalomtól
32 esztendőre a mai Fóti út-Fiumei u.-Re-
viczkyu._Gárdonyi G. u. által határolt _ akkor
még - kies pusztán, melyen rövidesen megtör-
tént a sző|ő-, Ía-, fuvészeti iskolák, kísérleti
mezők és a díszkert kijelölése. Károlyi Iswán
gróf elnök mintaerdő ültewényezésére továb-
bi teriiletet engedett át ingyenesen. Felmerült
a kísérleti telken felépítendő, tanácsteremmel
rendelkező épület terve is, mely az egyesület
központjaként és a kertész lakhelyeül szolgá|t
volna. Az egyesületi tanácskozásokat is itt, a
gyakorlati munkálatok helyszínén kívánták
megrendezni. A Pollack Auguszt építőmester
áIta| készített. tew.rajz alapján az épület kivi-
telezése 1ó55 ezüst forintba került. Epítéséhez
a gtőÍ 42 ,,kockaöl'' követ és 40 ezer égetett
téglátajánlott fel, s a munkálatoknál szükséges
vonóerőt is ingyen biztosította, Az aszta|os
engedett a munkabérébőI, a szobafestő akét
na gyobb terem kife s tés ére in gyen v á||a|ko zott.,
s az építőmester saját járandíságának hat év
alatt. éves részletekben történő törlesztését
aján|otta Íe|. Az építkezés felügyeletét Burg
Károly v á|asztnányt igazgatí v áIIaIta magár a.
Mindezek ellenére a kiadások az egyesület jö-
vedelmét tetemesen meghaladták, ezért az
épület felépítéséhez kénytelenek voltak 200
pengőforint kölcsönt felvenni. Az egylet szé-
pen fejlődött, az év végén már I70 kötetből
álló könyvcárral is rendelkezett. Fóton, az
egyesület kózbenjátására vasárnapi iskola
nflt, ahol 1844 végétőI három tanár géptant,
gazdaság; kistükröt, úrbéri, mezei rendőrségi,
jobbágy örökösödési és fuvarozási törvényeket
okatott.

A következő évben, 1 845 -ben, akáposz-
tásmegyeri építkezés beÍejeződött. a tanácste-
rem elkészült (ettől kezdve itt zajIonak az
ülések), az épület előtti 4500 négyszögölnyi
teret a Íőti főkertész tervei szerint a főt:,
an golkertbő l nyert díszÍáWa| díszketné a|aki-
tották, famagokat vetettek' és kijelölték a maj-
dani gyümölcsfa-iskola helyét is. A neves
tenyésztő, Urbanek pozsonyi gyümölcsfa-is-
kolájából 22I anyaÍa, Tatárő| pedig t0 ezer
gyümölcs-vadonc érkezett, melyeket részint
az enyng; hercegi gyümölcsös kert fáiról, ré-
szint pedig a schönbrunni császárigyümölcsös-
ből ingyen nyert gallyakkal nemesítettek. A

Közlemények

részvényesek a fiókegylet gyümölcsfa-isko-
|áiábó| beszerzési áron iuthattak Íá|őoz.

Mindeközben az egyesület
nevezetes ajándékokkal is
gyarapodott. Károlyi Iswán
elnök ötszáz forintot biztosí-
tott gazdasági gépminták be-

szerzésér e, melyeket a káposztásmegyeri épü-
let főteremében állították ÍeI. Atra az esetre
pedig, ha az egyesiilet úgy megerősödik, hogy
vonós marhákat tarthat, négy ökröt ajánlott
Íe|.Ezen kívül (a fóti uradalmi tisztséggel kö-
zösen) az egy|et kon,J-ttfuát 150 darabnál is
több, sok száz Íor.lnt éttékű gazdaságs könyv-
ve| gyarupította. 184ó-ban - uradalmi építészé-
nek közbenjárására _ egy másÍél méter magas'
ónból öntött, branzírozott, több száz forint
érté|<íi' Ceres-szobor is az egylet tulajdonába
keriilt. Ugyancsak a grőÍ j6vo|tábő| azokat a
részvényeseket, akik a gyíílésekre vasúton
érkeztek, a palotai állomáson kocsik várták.
Ezek az egyesület káposztásmegyeri kőz-
pontiába' majd onnan vissza, a vasúthoz szá||í-
tották őket. A palotai vendéglőben mindenki
tetszése szerint ellátathatta magát, csak a
,,szemé|y-számot,, kellett a vendéglősnek be-
mondani' Patay JőzseÍ alelnök egy érdem-
pénz-nyomó készüléket adományozott' hogy
az egyesii{et ügyeinek előmozdítőit emlékér-
mekkel jutalmazhassák. Egy bécsi hazánkfia,
egy hordó sáftányhagymával kedveskedett,
melynek Íelbaszná|ásáva| 17 5 négyszögölnyi
sákánymezőt alakítottak ki. Végül két éven át
a schönbrunni császári gyümölcsös kert leg-
válogatottabb fáiról nagy mennyiségú, több
száz forint &tékű o|tóág érkezett ingyen Ká-
posztásmegyerre. Ennek ellenére az l845-d1k
esztendő tetemes kiadásokkal játt, a bevétel
pedig olyan kevés volt, hogy 184ó-ban újabb
ezer pengő forinoryi kölcsönhöz kellett fo-
lyamodni. I(árolyi István elnök kamat nélkiil
biztosította az ósszeget.

Az 1847 , január I2-én tartott közgyíi-
|ésen tárgya|ták azt a teÍvezetet, mely szerint
a fiókegyesület a pesti lóversenyen egy Pest
megyei díjat a|apítana, és a megyei ad6zők
csikóinak jvtalmazísát is magára vá||a|ná.
Többen javasolták, hogy a díjat ne a pesti gye-
pen, hanem Pest megye más vidékén úizzék
ki. Igy a kisebb megyei birtokosokra - akik
közül sokan ieles lovak birtokában voltak, de a
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pesti költséges előkészületeket a bizonytalan
nyereség kockáztatása miatt nem bírták - ezek
a versenyek (a csikó-jutalmazással együtt) ösz-
tőnző|eg hatrrának, ezá|ta| a Pest megyei lóte-
nyésztés röwid idő múlva fejlődésnek indul-
hatna.

Időközben a tisztikar három évre sző|ó
megújítása is megtörtént. Az elnök Károlyi
Iswán grőf, az alelnök Ráclay Gedeon gróf és
Patay Jőzsef maradt. Választmányi tagok:
Burg Károly (egyben vá|asztmányt elnök),
Hutiray Sándor (IG'oly'Iswán gróf uradalmi
ugyésze, aki 1840 áprilisában Burg Károly
uradalmi inspektorral együtt vezefte Uj-Me-
gyer község alakuló közg5ríí|ését, valamint je-
lentős szerepe lehetett Ujpest alapítólevelének
megszövegezésében is), Esztergály Mihály
evangélikus Pest megyei főesperes, Fényes
Elek, Hajnik Pál (ügyvéd, politikus, később
1848-as belügyi tanácsos, országos rendőrfő-
nök), Holló Mihály (Esztergom megye táb|a-
bírája, n1.ugalmazott fóti plébános), Ha|ász
Boldizsár (földbirtokos, 1849-ben forradalmi
kormánybiztos), Kossuth Lajos, Montleár
herceg, Meficzay Antal, Szekrényessy lózseÍ
igyész, Ploetz (Erk&y) Adolf titkár. A név-
sor kapcsán érdemes megjegyezni, hogy Kos-
suth Lajos mint vezetőségi tag nagy va|ószí-
niíséggel több alkalommal jelen volt az egy esid-
let káposztásmegyeri gyíílésein.

1847-ben az anyag1 problémák tovább
súlyosbodtak. Miután a részvényesek közül
többen csődbe iutottak' a tartozások beszedé-
se reménytelennek úlnt. Az 1848-ra jegyzett
részvények száma szintén oly csekély volt,
hogy azoka|apján a legszüLségesebb munkála-
tokat sem lehetett volna elvégezni. Javaslat
született egy 10 vagy 12 ezet pengőforintnyi
a|apíwány megtételéről, mel1mek remélt ka-
mataival az egyesületet folytonos munkában
maradhatott volna' Hozzávéve az egy|et á|ta|
termesztett cikkek eladásából származő iöve-
delmet, a jővő biztosítottnak tíínt. Mindeköz-
ben Erkövy Adolf titkár egy távolabbi Károlyi
birtokon kapott feladata miatt lemondott
t:sztségér.óI' helyére ifi. Térey Károlyt vá|asz-
tották meg.

1848. március 9-én a fiókegylet a
Nemzeti Casino termében tartotta ülését. Bár
sokan jegyeztek részvényt - például Eszter-
házyPálr herceg húsz darabot_, az egyesület a
csőd széIéte kertilt. Egy indíwány nyerészke-
dési társulaná, egy másik kertészképző inté-
zetté kivánta áta|a|ataru, voltak, al<sk azt java-
solták, hogy szűnjön meg' és vagyonát adja át
az anyaegyesületnek. Végül ezeket az e|kép-
zeléseket elvetették, és a további mííködés
mellett döntöttek.

A néhány nap múlva bekövetkező Íor-
radalmi események, majd az azt követő sza-
badságharc azonban minden magyarországi
egyesület életébe beleszólt. A Magyar Gaz-
dasági Egyesület is (természetesen fiókegye-
siileteivel egy!!tt) hosszú évekre beszüntette
működését. Ujjáalaku|ására csak 1857-ben
került sor, rövid ideig Káro|yt Iswánna| az
élén. A Pest megyei fiókegylet űjjászervező-
déséről nincsenek ismereteink. Annyi bizo-
nyos, hogy az egykori káposztásmegyeri kísér-
leti telken 1877 körüI már Magyarország
egyik első lovas tréningtelepe mííködött.
Később a telek Major vagy Ujmajor néven
szerepelt a térképeken.

A Pest megyei Gazdaság;Fiókegyesület
hajdani káposztásmegyeri mintagazdasága
érdekes, mindeddig nem ismert színÍo|tja
városunk korai történetének.* !

*Források: Magyar Gazda |843-48; Pesti Hírlap
1843 -44; Hetilap 1846-47 .
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Dokumenhrmok az űjpesti Egek Királynéi,
főpléb fuia-templom épít és&,ól, 2. tész

Toronyépítés és harangok

A levelezéseket tanulmányoz-
va űgy tűnik, a szerződésben
foglaltak betartását a temp.
lomépítés I. Íázisában mindkét
fél sajátosan értelmezte. Ko-

rábbi cikktinkben idézttik mind Illek Vince
plébános, mind OroszJános fóti kerületi espe-
res írását az építési hibákról' de a ,,hallgattas-
sék meg a másik fél is'' igazságábóI kiindulva
meg kell említeni' hogy 1880. november
25-én Szvoboda Anta| azt panaszolja Illek
Vincének, hogy még nem számo|tak e| az
|876. éi munkával sem, és feleletet vár arta
is, mikor kapja meg a ,,cawtiőját,'.

Tény, hogy a toronyépítésre vonatko-
zóan az egyháztanács az e|őkészítő munkála-
tokat elvégezte, meÍÍ.1887. szeptember 25-én
a püspök Illek Vince plébánost arcő| tájékoz-
tatja, hogy ,,az ujpests templomtorony építé-
sére vonatkoző tervet, me|y az egyháztanács
díszes ktildöttsége áItaL |őn nekem átadva
illewe bemutatva, miután azt átnzsgáItam,
jóváhagyom és ezennel visszaszármaztatom,, .

Ezen püspöki felhatalmazás birtokában
az egyházanács 1888. febr. 8-i ülésén tfug5,al-
ta a toronyépítés ügyét. Ezen ülésen ,,Keil
Károly jelenti, hogy a torony építést meg-
kezdték" mégpedig Kauser építész terve sze-
rint, mert az építést áwá|Ia|ő Heisz KfuoIy
Bachmann tervéért nem vállalt felelősséget
[és] Bachmann nem reflectált rá fmármint) az
építés átvá|Ia|ására. Jelenti továbbá, hogy az
építés 10.000 frtba kerül és4 négy részletben
lesz fizetendő a latűzött összeg. A toronynak
rézze|való befedése iránt még intézkedés nem
történt. Jelenti továbbá, hogy gróf Károlyi
Sándor a ná|a volt ktildöttségnek, mely a to-
rony tervét bemutatta, 1000 frt-ot igért.

,,Illek Vincze pleb. azon kezdeményé-
nek ad ktfejezést, hogy a püspök tavasszal jön
Ujpestre és akÍ<or majd hozzá fog járulni a

Kiizlemények

toronyepítés költségeihez. A toronyra vonat-
kozőIagkijelenti, hogy Bachmann terve 11000
frtba került volna míg Heiszé csak 9500 frtba.
Bachmann fölszólíttatott, hogy vá||a|ja e| a
munkát 9500 &tért de ő nem rcflectáIt rá,
[Illek Vince megerősíti, hogy] a Bachmann
á|tal készített tervet Kausernek bemutatták, ki
azt nem helyeselvén, új tervet készíttetett és
pedig ingyen. Heisz K. ezen terv szerint vál-
lalta el az építést, minthogy azonban e terv
több téglát igényel, az építést költséget 1 0.000
frtra felemelte. Ezen ár mellett is atető paIával
lesz fedve.'' A'|hozzá] ,,szó|ő nrdakozódni fog
mennyivel kerülne többe a vöröstézzel való
befedése a toron)mak, ha a költség nem na-
gyon sokkal többre frgrr^, kéri az egyház-
tanácsot, hogy ez esetben utóbbival fedettes-
sék be a tető. Végre azt ajánlaná, hogy a to-
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rony végleges befejezése előtt is legalább egy
harang tétessék bele' ,,Előadja, továbbáhogy
mivel a költség az e|őadottak szerint vá|tozott,
s egyháztanácsi ülés azőta nem volt, bejelentés
nélkiil nem akarta a|áírat:i....,,

Az egyháztanács végül Illek Vincét
megbízta a szerződés aláírásával, és a munka
megkezdődött. Ugyancsak ezen jegyzőkőnyv
szerint az 1 888. évre az egyháztanács a torony-
építésre mintegy 3660 k-ot, a harangok és a
toronyóra költségeire 1 000 ft-ot irányzott e|ő.

Az 1888. május 5-i jegyzőkönyv megál-
|apíga, hogy a ''torony építése halad, s a ha-
rangok beszerzésérő| mfu [most] gondoskod-
ni kell. E czéIbó| Illek, Keil és Heisz urak
ktildenrek ki, hogy az e|őzetes intézkedéseket
megtegyék. Az egyháztanács tagjai közőtt
gyííjtókönyvecskét fognak kiosztani, hogy a
harangokra kegyadományokat gyűjtsenek.''
Ebből a jegyzőkönyvből kiderül, hogya koráb-
bi hiányosságokra vonatkozóan ''a cserepes
megígérte neki, hogy a sza|anájába vágó javí-
tásokat ingyen fogja eszközölni, ha erre az
e gyháztanács fels zólítj a''.

Áz egbóztanócs 1888. 13. iilésének jegzőkiinyzléből a ha-
ran go k k al fo glalkozó rész

Az 1888. június 6.i jegyzőkönyv szerint
az egyháztanács megtárgyalta a beépítendő
harangok ügyét. Keil Károly világi ,,elnök
előterjeszti Walser Ferencz budapesti ha-
rangöntő terveit, mely szerint a három haran-
got és pedig egy t3 egy 8 és egy 3|/z mázsa
súlyút á||vánnya| egytitt (mely á||vány a jővő-
ben beszerzendő nagyharang részéte is ké-
szülne) hajlandó elkészíteni, a negyedik ha-
rangot pedig a most meglevő nagyobb haran-
gunk díjnélkÍili átöntése által eszközölné. A
fizetésre vonatkozólag Walser harangöntő
hajlandó a részletekben történendő törlesztést
elfogadni, olyképen, hogy először 1000 frtot
|aván keze1hez utalványoztafti' az:után éYen-
kint 500 frtot.

Az egyháztanács méltányosnak ta|á|ja
Walser aján7atát' de mivel elegendőnek véli a
3 új, és egy régi harang átöntésével eszköz-
lendő 4. harang beszerzését a jelenben, a
nagyharang eszméjét elfelejtendőnek tartja, s
így az annak készítendő áI|ványt is fölösleges-
nek véli s ily értelemben utasítja a bizottságot
a harangöntővel eszköz|endő alkudozásokra
vonatkozólag.

Kuthy és Pap Imre urakindíwányozzák,
hogy a bizottság ne vádoltathassék egyolda-
lúságról, legjobb lenne más harungkészítők-
kel is érintkezésbe lépni s azo|<tő| tervet kér-
ni, annál is inkább, minthogy a jelen g5líilés
folyamán ftd. HornerJósef nyug. esperes plé-
bános, helyi lakos figyelmébe aján|ona az
egyháztanácsnak rokonát: Sulykó harang-
készítőt ki szintén hajlandó jutányos áron a
haran gok e|készítés ét magár a váll alni.

Elhatároztatot\ hogy a bizottság érte-
kezzék Suiykó és Tury harangöntőkkel is, s
amelyik legalkalmasabb ftiltételeket kíván,
azzal kössen ek szet ző dést.,'

Ugyancsak a harangokkal foglalkozott
az egyháztanács az 1 888. junius 1 3-i ülésén is.
Ezen ,,Keil Károly elnök úr jelenti miszerint
ő' és Kuthy Iswán alelnök az Egyháztanács
azon megbízássa|, hogy több harangöntő czég-
gel érintkezésbe bocsájtkozzék árjegyzékek
beszerzése iránt, eleget tettek, amennyiben
mind a három czégtő| áwett bepecsételt ár-
jegyzéket ezennel felbontás és tárgya|ás a|ap_
jául bemutatja.

Ftd. Illek Vince pleb. Art7 Mihály és
Papp Lmre egyháztanács urak a bemutatott
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aiánlatokat következő sorrendben vették fel-
bontás a|á, és pedig
1. Sulykó-teswérek czég aján|ata 3000 k.32.-
2. ThuryJános és fiai czég ajánIata 3000 ft.-
3. Walser Ferenc czég aján|ata 3935 ft20.-

Ezek felolvasása után a tárgyalás meg-
kezdetett. Többek hozzászó|ása után határoz-
tatott' hogy daczára anna! hogy az ajánlatok-
ból világosan kitíínik, hogy Walser Ferencz
vá||a|koző ajánlata a legmagasabb költséget
mutatja, még is miután őbenne találtatik leg.
több garantia az ércz vegytiléket illetőleg, to-
vábbá a határozon. jőtáI|ási idő, mely a többi
ajánlatokból ki nem tíínilc valamint tekinwe
azt,how az egyháztanács ez idő szerint pénz-
zel nem rendelkezik, vá|Iakozó aján|atába az
évelre ter1edő, csekélyebb részlet törleszthe-
tést elfo gad ja az o|má| [fo gva], ho gy a hitközsé g-
nek az által is segélyere legyen, s hogy a to-
ronyba az Íj haraneok mentől előbb tökéletes
haszná|atr a fels zerelve, elhelyeztethessenek _
e gyhan grila g határ ozatba ment' ho gy Ftd. Illek
Vince plb., Kuthy Iswán alelnok, Keil Károly
elnök uralg Papp Imre és Mádé András egy-
háztanács urakból álló ktildöttség Walser Fe.
rencz vá|Ia|kozőva| a szerződést kössék meg,
ha lehetséges, részÉrőI még némi engedményt
illewe ár|eszáI|ítás es zközöli enek ki.

Határ oztaton. ov ábbá, ho gy eltérőle g a
múlt ülés azonhatározatábí|, hogy a már egy-
ízben megbeszé|t nagyharang már most ké-
szítcessék el, melyik folytán akövetkező harang
összhangzat rendelendő meg u[gy] m[int]:

a, Nagy
b, Kisebb

harang - Fis -
-  r r  -  - A -

c .anná l k i sebb  - ! t_  _D-
és úgy a nagyobb harang a mostan meglévő
egyéb harang vá|Ialkozó által díjtalanul átön-
tendő aján|atta| lesz kiegészíwe s így a négyes
harangozási összhang teljes leend.

Pap Imre úr még ewszeÍ figyelmébe
ajánl1a az egyháztartácsnak, hogy szemmel tar-
tassék azon köriilmény, miszerint hitközsé-
giink nem régs pénzviszonyai korlátoltak,
bátran á|Iírható, hogy igen szegény, eddig is
amit teremtett saját erejéből tette' s va|6szí-
nííleg jövőben is saját erejében kell bízni, a
szeríódés kotődéséné| ezen tagadhatadan kö-
rülményelre fősúlyt fektetve, a lehető legked-
vezőbb feltételeket eszközöljenek ki - mely in-
díwányhoz az egész egyháztartács hozzájárdt.

Közlemények

Keil Károly elnök űr ajánIatára beszer.
zendő harangok alább sorolt védszentekre ill.
patrónusolra kereszteltessenek:

A nagyharang
1. Szt. Iswán Magyarorczág I.ső apos-
toli királya
II.ik harang
2. Szíiz Mána Isten anfa, Mag5rator-
szágvédője
III.ik harang
3. Szt. Vincze és
fV.ik harang
4. Szt. Bor. Károly

ezen indíw ány helyes léssel, e gyhan gúla g elfo -
gadtatott."

Természetesen a toronyépítés sem va-
lósult volna meg a Károlyi család támogatása
nélhil. Az a|apító grőf fra, Károlyi Sándor
1000 ft-ot adományozott az 'ujpesti rom.
cath. templom hiányainak helyreá||itásáta,,,
amelyet még a püspök _ Schuster Konstantin
_ is megkös zönt az alábbi szavakkal:,,A Nagy-
méltóságu vallás és Közokatásügyi m. kir.

Az egháztanács 1888. 13. ühsenek jegzőkiinytléből a ha-
rangokkal foglalkoztí rész folytatása
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Miniszter úrnak Excellentiád által is hivat[koz]
ott' 47559/887 számú leiratával kapcsolatban
átmzsgá|vám az újpesti templomépítési ügyet,
örömmel győződtem meg, hogy Excellentiád,
főuri családjának hagyományos vallásosságá-
hoz híven a templomépítés körül fejedelmi
bőkezüsé gének fényes bízonyttékát adta.

Meg vagyok g5rőzőóve lelkemben, hogy
Excellentiád mindezekért nem emberektől
várja jutalmát, s nemes szíve nem szorul em-
beri elismerésre. Mindazoná|ta| én, Ki ugy
volt, mint jelenlegi egyházmegyémben oly
so}szor szerencsés valék tapasztalni ama kivá-
ló gondoskodást és á|dozaú<ézséget, melylyel
a Íőúrt család minden tag;1a ugyszólván verse-
nyez az egyház jólétének előmozditásában;
Kedves kötelességet mulasztanék el, ha ezen
alkalomból, midőn Excellentiád az újpesti
templom hiányainak helyreállitására ujolag
ezer/t000 frtot o.e. voit kegyes hozzá,m Ío-
lyó hó 2IérőI kelt főbecsű soraival átteni
nagylelkűen leghálásabb köszönetemet nem
nyilvánitanám, mely alkalmat egyuttal föl-
használom arra is, hogy egyházmegyémet,
főleg pedig azon egyházakat, melpk a Íőun
család kegyuraságával dicsekedhetri szeren-
csések, továbbra is Excellentiád legkegyesebb
j óindulatáb a aján|jam,,

Az 1888-as esztendő sikeres volt, a
tornyot megépítették. A toronyra a keresztet

1888. augusztus 10-én elhelyezték, az a|atta
lévő gombbe rejwe a torony ,,a|apítő,, okira-
tát*. 1888. ok. l-jén Illek Vince a püspöknek
rrrár arr6| számol be, hogy ,,sok kiizdelem és
alaptalan megtámadtatások között a Sz.lélek
mindent Iegyőző erejével végre sikerült az
Isten dicsőségére majdnem 20 éven keresztiil
folytatott míívet beÍejezni. Az ujpesti díszes
templom |<tegészítő része, fafl 5a méter ma.
gas sugár torony immár Isten segélyével befe-
jeztetett - s magasságávai hirdeti Isten dicső-
ségét. A torony lelke a harangok szinte el-
készíge a templom hajójában elhelyezve van-
nak, és várják a megszenteltetésüket.''

A torony benedikálása megtörtént. Ezt
kiivetően Károlyi Sándor grőf _ az a|apítő
18ó8. évi adománylevelében foglaltakat immár
véglegesíwe _ a bazár és a templom által el-
foglalt földterületet észak felé adományozási
szerződéssel 1ó00 nöilé megnövelte, íg5,biz-
tosíwa a templom későbbi kibővítésének le-
hetőségét és a jövőre nézve a hitélet teljessé-
géhez sziiLséges megfelelő területet. !

*Erre vonatkoző tész|etes |eírás: Ivány'né Konrád
Gizella: Mit rejt a templomkereszt gömbje? Ujpesti
Helytörténeti Ertesítő, 2002/|., 15-ló. old.

A tenplom teJkének 1889. éai kibőuítésre aonatkozí adamónybuél ra1zi meJlékletének részlete
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KnrzsÁN SÁtvoon

ulp".t iparvágányai és alővasúti áruszá||ítás
színtetei az 1890-es évek végéig' 1. tész

A |<tegyezést követő időszak-
ban a Pest-Pozsony-Marche gg
irányú vasúwonal szomszédsá-
ga elősegítette Ujpest község
ip arának Íej|ő dés ét. E szá|Iítási

útvonal és az egyes helyi üzemek között kap-
csolatot a telep{ilés két lóvasútja biztosította.
Az újpest-rákospalotai vonalat fenntartő r ész-
vénytársaság, majd egyszemélyes tulajdonosa,
Károlyi Sándor grőÍ az izem |egÍőbb bevé-
telét tehers záI|itásbő| remélte, több vállalkozás
telephelyét iparvágánnya| |átta el. A fővárosi
lóvonatok kozlekedését szervező Pesti, majd
Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BI(VT)
rövid újpesd pá|yája mentén is létesített áru-
szá||ításr a alkalmas v ágány okat.

Palota óllomós az újpest-níkospahtai hzlasutat bernutató
1 8 9 3 -ban kéniilt h e lyszínrajz rénletén

Közleruények

Az Ujpest-Rákospalotai Lóvonatri Vas-
pá|ya Társaság (URLvf) vonalát 1872-ben
helyezték üzembe. Ez a P est-Y ác-kassai állam-
úttól (ma: Váci út) a Fő (ma: A'pád) út-Iswán
utca_Vasút (ma: Görgey futúr) utca-Rákos-
palota, Park (ma: Szi|ágy|) utca-Vasút (ma:
Pozsony) utga irányban vezetett, és,érintette
az osztákAllamvasút Társaság (oAVT) Pa-
lota állomását. Az URLVT szemé|yszá|lítás
mellett teheráruk Í,lvatozásával közúti vasúti
összekömetést szeretett volna teremteti a rá-
kospalotai és újpesti gyátak, a vasútállomás és
_ ew mellékvonal építésével - a Duna-parti
hajókikötő közötr. Személyforgalma indulásá-
hoz képest később történt lépés teheráru-fu-
vat ozásamegkezdésére, mivel a társasá g alaku-
lásakor a részvényekért befolyt összeg ennek
beruházására nem volt elegendő, és a rákospa-
|otai oIajg1,fura| a cég ekkor még nem kt)tött
szeruődést. Nem épült még sínpár az OAVT
Palota állomásáho4 mert épp folyt annak
átépítése, illewe hiányzott a Duna-partra ve.
zetőklkötőiiparvágáty is. Két éwel később a
lóvasútnak már bizonyosan volt teherforgal-
ma. 1874-b en 17 7 LL, eW éwel később I+ 136
forintryi bevétele szátmazott' ár,,száI|ításbő|,
ame|yhez huszonöt saját teherkocsi állt ren-
delkezésre.

A teraezett Duna-partra z;ezető ipanlógóny belyrzínrajza

Úiiffi"t:i 15



Ya|ószíníi|eg e korai időszaka rákospa-
|otai o|ajgyán iparvágány elkészültét jelent-
hette, ezért Pa|ota vasútállomással a lóvonat
pá|yájának valamilyen összekömetésben kellett
állnia. Az 1870-es évekből egy helyszínrajz is-
mert, amelyen a vasút mindkét o|da|árő|vezet
vágány az á||omás területére, ezen a palotai
Vasút utca felől egy nagy sugaru ív közvetlenül
csadakozik az á||amvaspálya vágányzatához,
Az olaj ip ari Társas á g Rt. olaj gyár át |<tszo|gá|ő
nagy ívű' vágány valós léte azonban kérdéses,
jelenleg nincs más információnk egykori lé-
tezésérő|. Az áI|omás Ujpest felöli oldalán
épült árurakodó mellé (amely a L2-es és 14-es
villamosok e|ágazásával egy vonalban ma is
á||) vezetett a lóvasút ipawágánya. másik felén
a vasút sínpárja fekiidt. Itt tudták átcserélni a
nagywasúti és a lóvontatású teherkocsik áruit.
Ez a |óvasűi vágány bizonyosan létezett, sőt
idővel ki is egészítették egy újabb, a mai Lah-
ner György tcáná| |évő e|ágazással a Park
utca felől. Eztaz állapotot mutatia be a lóvasút
1893-ban készült (A főváros tömegközleke-
désének másfél évszázada címíí mono gráfra I'
kötetében teljes egészében bemutatott) hely-
színrajza. Lzűjabbvágány közvetlenül a ma is
|étező teherraktár mellé kanyarodott be, majd
csatlakozott a korábban éptilt' rakodó melletti
sínpárhoz. Adataink szerint 1878-ban készült
el a vasútáliomás Ujpest feltili oldalának ipar-
vágánya,akapuf e|áI|itásátmá jusban,akövezé-
si munkákat júliusban számlázta a lóvasúti
ij.zem, Eddigi információink szerint egyértel-
műen nem lehetiink biztosak benne, volt-e
közvetlen kapcsolat a két vasúttársaság sínjei
között, azazÍ:z'ryasúti teherkocsikat a lóvasút

lovai vontattak-e. Az biztos, hogy csatlakoző -

vágány építésére az ipawágány 1904. július
1 7-i villamosításakor sor kertilt.

Másik |óizemű, áÚakóá|Iomást a Drrna-
pargára terveztek. Ez a mai Nyitra és Kemény
Gusztáv utcák közötti partrészen létesiilt volna
(ekkor még a Duna-sor vonalán volt a folyam
paÍtja).Ide az újpesti Vasút utcából |aágazva a
Deák utcán és az akkor még kiépítetlen mai
Langlet Waldemár utca irányában, valamint a
Váci úton északÍe|é, egészen a mai Nyitra utca
és Megyeri íltkozé eső területíg vezetett volna
vágány, osszekötő sínpárt is terveztek a közúti
vaspá|ya társaság megyeri |ővasítgáva|. Duna
parti végének kivitelezésére több alternatíva
született. Engedélyet 1872. febnlár I- jénkér-
te az IIRLVT, a felettes hatóság május l3-ára
rendelte eI közigazgatási bejárását, építéséhez
okóber 10-én járl|thozzá a közlekedési mi-
niszter. Eredeti he|yszínrajzát a Magyar or-
szágos Levé|tár őrzj. Az Ujpesti Helytörténeti
G. yííjteményben található gyönyöríí kivitelű,
Ujpest 1 8 7 5 -ös áI|apotát szemléltető térképen
e vonalat ugyan ceruzáva|berajzo|ták, de eddi-
gi kutatásaink során nem kertilt elő olyan for-
rás, amely egyérte|művé tenné, hogy e Duna-
parti vonal egyá|ta|án |étezett és haszná|ták
volna, így vé|hetően csupán terv maradt.

1 8 78-ban a vasútállom áshoz vezető sín-
páron kívül négy váltó és ,,egy rész,, vágány
épült Stern Ignác Szesz és Szeszfinomítő Gyá-
rába. A korabeli Ujpest legnagyobb üzeme
18ó0-ban (vagy l86i-nen) alakuii, s 18ó8-ban
tlnár aFő ít_Lővy (ma; Aradi) utca_mai Csá-
nylr LászIő utca vonala-Perc (ma: Temesvári)
utca által közrefogott területen fektidt. A 150
munkásnak kenyeret adő szeszgyár területe
később a mai Bocskai utcáig bővült. Fő ter-
mékét nyers és denaturált szesz képezte, me-
lyek melléktermékeiből moslék lett; ökör- és
sertéshízlalással is foglalkoztak' 1894-ben
Stern Ignác haIá|áva| fia, Egyedi Lajos vette át
a gyár vezetését. Az 1893-as he|yszíntajz sze-
rint iparvágánya a Fő úti forgalmi pá|yábő|
Palota vasútállomás felől ágazott el. l89ó-ban
a lóvasút villamosításáv a| ahozzá való csatlako-
zást is átépítették. Felszámolására feltehetóleg
1902 -ben keriilt sor, mikor a Budapest-Ujpest-
Rákospalotai Villamos Közúti vasút (BUR!
űjiparvágányvezetett a gyárba a Bocskai utca

@ofutatjuk...)
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Stem Ignóc szeszglóra Ujpest 1875-ös térképén

- r -  a  , r r r .*^*.n4. ro ,t6 urP"."q,*il

felől.



Lxsztp Geron

A genfi Bajnokok Tornái,, l. tész

1929 lr;'áiusában a FIFA bar-
celonai kongresszusán dön-
tés született arról, hogy az
első futball-világbajnokság
1 9 3 O-ban, Uruguayban kerül

megrendezésre. A döntés érthető volt, hiszen
az addi$ legfontosabb tornát, az t9l4-benhi-
vatalosan is,,amatőr labdarrigó-világbajnok-
ságnak'' nyilvánított olimpiai futball-tornát
I924-ben és 1928-ban is UruguayváIogatottja
nyerte. A dél-amerikai orczág továbbá ew űj
stadion felépítését és a résztvevők utazási költ-
ségének megtérítését is vállalta. Ennek ellené-
re 1929 késő őszén. 1930 kora tavaszán az
európai nemzetek labdarugó szövetségei egy-
más után döntömek úgy, hogy lemondják a
világbajnoki részvéte|t, A döntő érv je|Iemző-
efl az volt a szövetségek tészérőL, hogy az
akkoriban csak hajóval teljesíthetó, mindkét
irányban két hétig tartó dél-amerikai út, és
maga a szintén két hetesre teryezett torna túl
nagy kiesést jelentett a kluboknak. Azokban az
országokban, ahol már bevezették a profesz-
szionalizmust. a főként a mérkőzések bevé-
teléből élő klubok nem tudták két hónapra
nélktilözni le gj obbj aika t. Az amatőr j átékosok
viszont nem tudták ilyen hosszú időre ott-
hag1ni állásukat. A szövetségek pedig nem
rendeikeztek megfelelő anyags háttérrel ah-
hoz, hogy megtérítsék a klubok és a játékosok
anyagi hátrányát, így végül a távolmaradás
mellett döntöttek.

1930 áprilisában_ két hónappal a FIFA
által me gszabott nevezési határidő |ejárta után
- még így 6int, hogy egyetlen európai vá|oga-
tott sem vesz részt a tornán. A montevideói
szervezők klubcsapatokat próbáltak rábírni az
utazásra, hogy ők képüseljék az országakat,
ám ez a labdarúgó szövetségek ellenállásán
meghiúsult, akik nem akartak hiányos válo-
gatottakat indítani a világbajnokságon. Véglil
a FIFA elnöke, Jules Rimet személyes köz-
benjfuására. az utolsó pillanatban sikerült rá-
venni Belgiumot, Franciaországot, Jlgoszlá-
viát és Romániát a részvéte|re. Ekkor még

Közlemények

mind a négy országbáÍL arrratőt bajnokságokat
rendeztek, a profiJobbi távol tartotta az eutó-
pai kontinens többi vá|ogatottját a részvé-
teltől.

Láwa az uruguayi világbajnokság evő-
pai sikertelenségét' a genfi székhelyíí futball-
csapat' a Servette FC vezetői komoly vállal-
kozásba fogtak. Az 1890-ben alapított bordó-
fehér klub neg1ruenéves jubileumát és épülő
stadionja nyári Íelavatását egy nagyszabású.
fu tb alltornáv a| |<iv ánta me günnep elni. Az a gi -

lis elnök, Paul Addor vezetéséVel az esemény.
re a német, az ango|' az oszták, a skót, a spa-
nyol, a francia, a holland, az o|asz és a magyat
bajnok csapatot |u ánták me ghívni.

A torna két okból is újdonságnakszámí.
tott:

1. A külföldi klubcsapatok közötti, szer-
vezeft) téttel bíró (tehát nem barátságos vag5r

A Bajnokok Tomójónak egik plakótja
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ad-hoc) tornáknak, kupáknak ekkor még nem
volt komolyabb hagyománya. Európában az
első nemzetközi kupasoro zatot 1897 .ben John
Gramlick. a Vienna Cricket and Football-
Club alapítí tagsa írta ki Challange Cup né-
ven. A serlegért az oszták-Magyar Monar-
chia, zömében bécsi, budapesti és prágai csa-
patai csaptak össze az 19I1-ig tartó sorozat-
ban. Ezt az e|ső világháborúig Európa-szerte
további hat kupasorozat követte, ám ezek a
gyengébb, a futball élvonalától, vagy alrár sa-
ját országvk élvonalától távol lévő csapatokat
felvonultató tornák gyaLran sem igazán ko-
moly színvonalat nem képüseltek, sem ko-
molyabb érdeklődést nem váltottak ki. Jel-
|emzően a tésző,evőket nem játékerejiik, ha-
nem a földrajzi közelségük hatátozta meg.
Ezeken a sorozatokon kívtil az l900-as párizsi
és az l904-es St. Louis-i olimpián rendezett
futballtornát is klubtornának nevezhetjük:
1900-ban az angol Upton Park, 1904-ben a
kanadai Galt FC szerzett olimpiai aranyér-
met' a mindkétszer mindössze három klubcsa-
patot felvonultató, az olimpián csak bemu-
tatósportágként szereplő futballtornán.

Az eÍső világháboru kitörését követően
tovább romlott ahe|yzet, mivel az antant és a
központi hatalmak között nem csak a diplo-
máciai, hanem a sportbeli érintkezések is
megszííntek gyakorlatilag. Ennek a leghíre-
sebb példája az 1920-as antwerpeni olimpia,
ahol a háboruban vesztes nemzetek nem ve-
hettek részt a tornán. Az első alkalom, hogy
központi hatalom futballklubja antant csapat
ellen barátságos mérkő zést játszott, csak L923 -
ban jöm eI. Az első ténylegesen komoly euró-
pai kupát l927-ben, az oszÚák filtballrcézár,
Hugo Meisl javas|atara Ausztria, Jugoszlávia,
Csehszlovákia és Magyarotszág futballszövet-
ségei közösen írták ki. A Közép-Európa Kupa
néwe keresztelt sorozat a második wlághá-
borúig nagy sikerrel futott, a későbbiekben
o|asz, x,ájci és román csapatok is részt vettek
rajta. Am ez a soÍozat sem érintett minden
európai klubot, ráadásul nem csak az arari\y-
érmeselg hanem a második helyezettek, a har-
mincas évek második felében már a harmadik
és negyedik helyezettek is indulhattak. A
BEK-hez hasonló, kieséses rendszerben, két
mérkőzésen döntötték el, hogy ki jut tovább.
Genfben prőbá|koztak először azza|, hogy a

-?- a ,r,r .r^*ny.r.o.18 utn,gstl

kontinens minden jelentős bajnokságának
gy őztes év e| r endezzenek tornát.

2. Korábban még sehol sem rendeztek
klubtornát ennyi részwevővel. A korszakban
klubcsapatok je||emzőentúráksoránta|á|koz-
tak egymással. A ny.ári és a téli bajnoki sziirret-
ben a klubok nyakukba vették a kontinens
ew-egy részét, és komoly fellépti díjat kérve
játszottakt,lramérkőzéseket.Atalálkozóksok-
kal inkább a bevételek növelését céIozták,
mintsem a sportbeli ktil<inbségek eldöntésére
szo|gáItak. A célországok jellemzően gazda-
gok, míg a tíráz6 csapatok szegényebbek, de
jelentős játékerőtképviselők voltak. Ettől csak
a ktilönböző városok által kiírt húsvéti és
ptinkösdi, á|taIában négy_négy csapatot fel-
vonultató tornák tértek el. olyan, egy város-
ban megrendezett torna' ahová két-háromnál
több ktilföldi csapat volt hivatalos, nem volt,
hiszen a klubok költségeit a rcndezőnek kel.
lett megtérítenie. Válogatott tornákon más
volt a he|yzet. Az 1908-as olimpián már
ténylegesen válogatottak vettek részt. Lon-
donban öt, 1912-ben Stockholmban már
tlzenegy ország _ kozttik a mawaÍ válogatott
- vett részt a ktizdelmekben. A FIFA 1920-
ban az olimpiai futballtornát hivatalosan is
amatőt futball-világbajnokságnak nyilvánítot-
ta' s a 20-as évek játékan már tizentégy
(1920>, huszonkettő (I9?+) majd tizenhét
(1928) csapat vett részt. Igy a genfi tornát a
részwevők narysága miatt csakis az olimpiai
fu tballtornákhoz hasonlíthatjuk.

1930 februárjábart a szervezők levelek-
ben keresték meg a tész$revőnek tervezett
nemzetek azon klubiait, amelyekről úgy gon-
dolták, hogy ,a szezon végén bajnoki címet
nyerhemek. Aprilis közepére már körvonala-
ződtak a torna részwev.ói. Az korán eldőlt,
hogy a ktil<in klasszist képviselő angol és skót
bajnokságból senkit sem tudnak meghívni,
mivel a két ország futballszövetsége 1928-ban
kilépett a FIFA-bó1. A Sheffield Wednesday
és a Glasgow Rangers helyett a portugál baj-
nok Benficát invitálták, ám őkvisszamondták
a részvéte|t. Végül a csehszlovák és a belga
bajnokkal vették fel a kapcsolatot, a Slavia
Prága és a Cercle Bruge pedig vá||a|ta a rész-
véteIt..MagyarctszágrőI az e|ső bajnoki címére
törő Ujpestet hír,ták m eg,bát a biztonság ked-
véétt a Ferencvárosnak is postáztak egy meg-

a
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hívót arra az esetfe, ha mégsem a lila-fehérek
szereznék meg az aranyérmet. A francia baj.
nok FC Söte és a spanyol aranyérmes Atletic
Bilbao is biztosra ígérte arészvéte|ét, Az oszt-
rák bajnoki címre esélyes Rapid Wien azon-
ban már elígérkezett nyárra, ők nem tudtak
részt venni' helyett.rik a harmadik helyen álló
Vienna indult.

Április közepén még nem dőlt el sem a
holland, sem a német, sem az olasz bajnoki
cím sorsa, így ezekbő| az orczágokból tobb
klubbal is felvették a kapcsolatot a szewezők.
NémetországbőI az e|őző éw bajnokkal sike-
rült megállapodniuk.

Június elején kidertilt, hogy a Go Ahead
nyeri a holland bajnokságot, és a csapat igent
mondott a Servette inwtá|ására' így már csak
az olasz bajnok volt hátra, amikor is a Bilbao
lemondta a tornát. A svájciak hamar megtalál-
ták az utódjukat az !930-ban ó. helyezett,
I927-ben az alrJrlor még bajnokság híján az
egyetlen országos tróÍeát jelentő Spanyol
Kupát elnyerő Real Irun csapatában. Au o|asz
részwevő az o|asz bajnokság elhúzódása miatt
csak a torna előtti napokban vált ismertté: a
Bologna érkezen. csizmaországból.

Az Ujpest csapata már napokkal a torna
e|őd megérkezett Svájcba' ám Genf helyett
egy kis üdülőfalu, Aeschi bei Spiez volt a lilák
úticélja. A Thuni-tó és a 2362 méter magas
Niesen csúcs között elterülő csodálatos tele-
pülésen fuchner Lipót, a, tJiplc"t elnökének
költségén négy napot, három éjszakát töltött
e| a mag5rar bajnok. Az Ujpest végül június
27-én, egy nappal a megnyitó előtt érkezett.
meg Genfbe. Langfelder Ferenc, a maryar
csapat vezetőjekézhezkapta a sorsolást, ami a
következőképpen alaku|t: a úz résztvevő csa-
pat először az e|ső fordulóban játszik. Az első
forduló győztesei a negyeddöntőbe jutnak,
míg a vesztesek a vígaszágon folytathatják,
ahonnan akétgyőztes csatlakozik az első for-
du|ó győzteseihez. Mivel a Bologna bajnoki
mérkőzése miatt csak késve. a torna ötödik
napján érkezik, a Bologna-Go Ahead párosítás
vesztese is automatikusan bekerül a negyed-
döntőbe. Í,gy ̂ , első körben a 10 csapatlból 8
lesz, és mindenki garantálrtan játszik legalább
két találkozót.

Június 28.án, szombaton délben taiál-
koztak e|őször a csapatok a Servette klubhá-

Közlernénvek

zában. Ekkor a csapatok képviselőibő| és a
torna szervezőilbő| megalakult a versenybi-
zottság. A felek megállapodtak a pontos me-
netrendben, és abban is, hogy az első Íé|idő
40. percéig kétmezőny1átékos, a meccsek tel-
jes időtartama alatt pedig kapust is lehet cse-
rélni, de csak a játéIrvezető á|ta| e|bírá|t sértilés
esetén. Az ülést követően a Servette tinnepé-
lyes bankettet adott a klubvezetők és az í!-
ságirők tiszteletére, amin jelen voltak a városi
vezetők. A Genfben székelő Népszövetség
diplomatái közül többen megjeientek, Ma-
gyarcrszágot Hevesy Pál miniszterrezidens, a
népszövetségi követ képviselte.

Délután négy órakor került sor az tin-
nepélyes megnyitóra a stadionban. A csapatok
egyesével vonultak be, mindegyikíik az adott
ország zász|ajáthordozta, miközben az orczág
himnusza sző|t a hangszórókból. A felsorako-
ző csapatokat a Servette utánpódás játékosai
várták, félkorívben állva. Délután öt órakor
végül kezdetét vette a nyitómeccs, amin a
Vienna 7:0 aúnyban diadalmaskodott aházi-
gazda Servette ellen. A hazai sajtő pedig már
az e|ső meccs után elkönyve|te az osztrákokat
a torna legnagyobb esélyesének.

A második napon folytatódtak a mér-
kőzések, Ezen a napon két ta|á|kozót is ren-
deztek. Az elsőn ónási izga|mak és kétszeri
hosszabbítás után a Fürth egy' a 140. percben
szerzett. góllal4:3 arányban győzött a meccset
vég;gtámadó, három mawar játékossal felálló
&ancia Söte ellen, míg a második ta|á|kozőn a
Slavia győzott a vár:utá| kisebb arányban, 4:2 -
re a belga bajnok Cercle ellen.

(Folytatjuk...)

Úl'mx
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RoJró AxxemÁrue

Epiződok Aschner Lipót életéből
9. részz A'hazatérés

Az 1947 -es, ú'gynevezen ,,kék
cédulás'' vá|asztások után
(amely a csalások révén a Kom-
munista Párt vezene Baloldali
Blokk győze|mét hozta)' kor-

mányzati vá|ság alakult ki Magyarországon.
Folytatódott a polgári ellenzék e|távolítása a
politikai életből, a demokrácia, a parlamenta-
rizmus és a többpártrendszer felszámolás a. Bár
a nagytőke tulajdoni viszonyai jogtIag t947
végéig még érintetlenek maradtak, a tulajdo-
nosok valőjában csak igen korlátozottan ren-
delkezhettekagyáraka|,bányá|d<aléspénzin-
tézetekkel. Cselekvési szabadságuka t az 6||ami
ktitott gazdáIkodás, valamint az izemi bizott-
ságok korlátozták. Kormánydöntés a|apján
elsőként az öt legfontosabb nehézipari üzemet
vették állami tulajdonba, majd Íokozatosan kö-
vetkeztek a gyárak, akazép- és kisüzemek.

A kormány gazdaság ügyekkel kapcso-
latos döntéseinek egyik kulcsszerep|ője a szov-
jet emigráciőbő|hazatért Gerő Ernő volt, aki
ebben az időben pártfeladatai mellett kereske-
delmi miniszteri beosztást töltött be. Iránl-
tásával előbb me gp úbá|ták az EgyesuLt trzzót
is államosítani, de hamar kiderült, hogy a cég
tulajdonosai között számos külföldi naw-
részvényes cég akad, amelyek tulajdontól való
megfosztása diplomáciai bonyodalmakhoz ve-
zetett volna. Az amerikai General Electric, a
német Siemens konszernen kereszttil az Os-
ram' a holland Philips, az oszÚák Niederös-
terreichische Escompte-Gesellschaft és a Ver-
einigte Elektriztáts A. G. jelentós részvén1,pa-
kettel rendelkezett, de az 1930-as évektől
fuchner Lipót kényesen vtgyázott arra, hogy
egyik ktilföldi óriás cégnek se legyen nrlajdoni
többsége. Tovább bonyolította a he|yzetet a
külföldi |eányvá||a|atok sorsa, illewe a kiilön-
böző |iszenc-szerződések megléte. E'gy idő
után nyilvánva|óvá vált, hogy egyeden ember
Iága át a bonyolult kapcsolatrendszert: fuch-
ner Lipót, a gyár egykori vezérigazgatőja'

fuchner azonban továbbra is Svájcban
tartó zko dott, és hiába pr ób á|ta mo zgatni hazai
és nemzetközi kapcsolatrendszerét az Izző
űjraindítása érdekében, a gyárban hatalmat
nyert üzemi tanács egyértelmííen tudomására
hozta, hogy itthon nemkívánatos személ1mek
tekinti.

I9+7. február 6-án kelt levelében
fuchner PáI a csa|ádi hírek között arrő| érte-
sítette édesapját, hogy tapogatőző tárgyalá-
sokat fol1tatott a hazatérés esetleges követ-
kezményeirőI: ,,Ha|ász, volt Standard [Vil-
lamossági Rt.] vezérigazgatő felhívott tele-
fonon, közölte, hogy kb. úz nap múlva utazik
Genfbe, fel fog keresni, lehet, hogy még addig
kiildök vele újabb levelet. Ha felkeres, kérd
meg őt, tájékoztasson arról a beszé|getésrőI,
amit vejével, dr. Tímár ezredessel fol1tattam
hazaérkezésed tigyében. Nincs semmi lénye-
ges) az ő véleménye is az, hogy visszaérke-
zésed ellen senkinek semmi kifogása nem
lehet [...] és ő biztosan áI|íga, hogy semmi
konkrétum nincsen Ellened.'' E levélben
említett két név kapcsán érdemes egy kis ki-
térót tenni. Ha|ász BéIa a Standard vezét-
igazgatőjaként ugyanis annak a vállalaorak
az egykofi vezetője volt, amely egy évazed-
del korábbafi az Egyesiilt Izzó |egnagyobb
konkurenci ájának számított.

A két cég régőta kapcsolatban állt egy-
mással. Pár évvelazt követően, hogy a Standard
joge|ődjében (a Telefongyár Rt.ben) I9I9-
ben bemutatták az ttgynevezett Telehort
készüléket, amely több kilométer távolságra is
képes volt képeket közvetíteni, Aschner Lipót
megkísérelte a gyát részvénytöbbségét meg-
szer ezti. | 9 2 5 -b en további r ésn, ény eket s zer-
zeft azIzző.

A lóvélben megnevezett másik szemé|y
_ aHa|ász Béla vejeként említett _ dr.Tímár
István, Í947 -bena Belügyminisztérium Allam-
védelmi osztá|yámk ezredese volt. Beosztása
révén pontos és megbízható információkkal
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szolgálhatott Aschner Lipót magyarországs
fogadtatásával kapcsolatban. Tímár ezredest
később igazságigy-minisztériu mi (óosztá|y -
veze(óvé nevezték ki, majd az 1950-es évek
elején politikai elítélt vált belőle. Rákosi
Mátyás e|mozdítása után rehab1|itá|ták, ezt
követően ismét főosztá|yvezető az Igazság-
ügy Minisztériumban, utóbb a Legfelsőbb
Bíróság első elnökhelyettese, végül 15 évenát,
nyagdíjazásáig a Szetzői Jogvédő Hivatal
vezetője voIt.

Több forrás szerint, Aschner Lipót
hazat&ését Friss Iswán kőzgazdász vetette fel.
A később Atlami-díjjal kittirtetett szakember
I946_ban a stab1lizáció, majd az I948.tőI az
államosítások egyik kidolgozója volt.

Az Aschner hazajöveteléről szóló dön-
tést Gerő Ernőhozta, és ennek nyomán 1947.
május 29-é.n megszületett a Svájcba címzett',
hivatalos táirat, amelÉen ez á||t:,,A Belügy-
minisztérium ma táuratl|ag intézkedik Bern-
ben. Holnap je|entkezzék útleveléért a követ-
ségen. Hétfőn repülőgéppel induljon. Orosz
engedélyt budapesti repülőtéren átadom.,,

Aschner Lipót három évi távollét után
érkezett Magyarországra. Elhurcolásakor,
1944 mfuciusában egy i|ágbíríi, irágző gyá-
rat hagyott maga mögött. Megérkezésekor

már semmi sem volt uwanaz. Apostol utcai
vt||ájába - amelyet a háborű alatt Eichmann
foglalt el - távollétében rászoruló családoknak
utalta |i a Íővátos. A gyár területén lévő űj-
pesti otthonát 6vodává a|a|<ttották. Az alábbi
levélból, amelyet a 7 5 éves gyárigazgató haza-
térésétkövetően'acsaládegyikrégibatágának,
a Svájcban élő Winter Sándornénak írt, mégis
deríí és n1'ugalom árad: ,,Kedves llonka! Azt
már bizottyára udja, hogy szerencsésen meg-
érkezttink gyermekeink, rokonaink és bará-
taink körében. Egyelőre a Széchenyi-hegyen
lakunk az Agancs út 30. szám alan. aHargíta
tár sasházban és mivel a fi am a szomszédsá gunk-
ban a Gyopár társasházban lakik, hetenként
egyszer-kétszer ta|álkozunk. Egyelőre fenn-
maradunk a Széchenyi-hegyen, mert a g;rár
üzemi btzottságátíIaz izenetet kaptam, hogy
ne jelenjek meg a gyár területén. Erre kiilön-
ben én Ont már Zürich.ben előkészítettem,
de on ezt nem akarta nekem elhinni. Igy hát
örülök, hogy még egy ideig szabadságon lehe-
tek és ebben a naw kánikulában a Széchenyi-
hegyen lakhatom. [...]"

fuchner Lipót hazaérkezése utáni stá-
nszát nem csupán az Egyesült lzzó vezetői,
hanem magasabb sziníi politikai korOk is
minél elóbb rendezni szerették volna. Az

A Hargita tórsashóz a Széchenyi-hegen. @otő: Szatucsek Tibor)
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üzemi tanács célja fuchner és a gyár kapcsola-
tának végleges lezárása volt, Gerő Ernőéké
azonban az egykon i|ágcég továbbmiíködte-
tése, Aschner felhaszná|ásáva|. Az idős vezét-
igazgató _ rendkívül tájékozott és remek poli-
tikai érzékkel megáldott ember lévén _ tisz-
tában volt Magyarország kiil- és belpolitikai
helyzetével, de úgy viselkedett' mint aki ter-
mészetesnek tartja, hogy a korábban betöltött
vezetői munkáját tovább folytathatja.

Az Egyestiltlzzó üzemi bizoesága szílk
köríí csoportot hozott létre fuchner jogi hely-
zetének asztázására, amelyben fuchner mel-
lett dr. Ugron Gábor igazgatőság1 alelnök, dr.
Bay Zo|tán és Jankovich Dénes vezérigazgatók
kaptak helpt. (Nem véletlen, hogy ebben a
társaságban nincs jelen az izemi bizottság
képviselője. Az fuchnet e|távo|ításfuóI sző|ó
döntést ugyan azúbhozta, de ennek kommu-
niká|ását Bayta és Jankovich-ta, az egykori
v ezérigazgató bizalmi embereire bízták. Ennek
köszönhetően fuchner Lipót az e|érhető |eg-
jobb feltételekkel távozott' a cégtőI,) A kora-
be|i jegyzőkönyv szerint:,,Tekintette| arra,
hogy az Uzemi Bizottság az össz dolgozók
á||áspongá,ra va|ő hivatkozással kérte, hogy
fuchner Lipót alelnok úr szerepe az igyveze-
tés terén szabá|yszerő megoldással szíínjék
meg' a tárgyaláson jelen lévők véleménye
a|apján e|határoztatott, hogy fuchner Lipót
alelnök űr vezéigazgatói minősége |947,
augusztus l-jével a törvények és méltányosság
legmesszebb menő figyelembe vétele mellett
szűnjék meg. Ennek folytán fuchner Lipót
alelnök úr tudomásul vette, hogy vezéfigaz-
gatői á|Iását 1947 . augusztus 1 -jével a vá||a|at
felmondja. Jelen lévők megállapodnak abban
is, hogy fuchner Lipót alelnrik itr vezérigaz-
gatói szolgá|atafua felmondási idejének tarta-
ma alatt nem tartanak igényt, ellenben foko-
zotabb mértékben |avánják tanácsait kikérni
minden olyan esetben, amikor azt a vá||a|at
gazdasá$ érdeke megkívánj a.''

Az üzemi bizottság_ minden bizonnyal
pártutasításra _ folyamatos nyomásgyakorlás-
sal próbálta vagyonnyi|atkozat tételére bírni
fuchnert. A ny'ugáIlományba vonult vezér az
Izzőá|ta|tákényszerítettfelmondásttudomá-
sul vette, de feltételtil szabta a vezetés írásos
nyilatkozatát az a|ábbiakról:,,Az igazgatőság
egyhangúlag e|hatátoza, hogy fuchner Lipót

mindazon tartozás megfizetésének kötelezett-
sége alól feltétlenül és véglegesen felmenti,
amelyek 1947. július 1. előtt keletkeztek akár
belföldön, akár kiilföldon azáIta|, hogy tész-
ben ő maga' részben csa|ádtagsai kiilönböző
pénzösszegeket vettek Íe| a vá||a|atő|, vagy
annak érdekeltségeitől.''

Néhány héten belül immár azt
firtatták, hogy ,,milyen más
vállalnrál visel még igazgatő-
ság1 vagy felügyelóbizottsági
tagságot és igenlő esetben ezek

után egyenként mekkora risszeg jatatást frzet
az i||ető vá||alat,,. fuchner közölte, hogy az
,,Egyesült lzzóIámpa és Villamossági R.t. igaz-
gatőságán kívtil csupán a Pesti Magyar Keres-
ke delmi B ank igazgatő ságáb an fo glalok helyet,
de ezen minőségemben 1944 óta semmiféle
juttatásban sem volt tészem,'. Majd némi szar-
kazmussal hozzátefte:,,Azt természetesen nem
tudom megmondani, hogy a jövőben fogok-e
további vállalatok igazgatíságába vagy fe|-
ügyelőbizotsá'gába meghívást kapni, és hogy
azokat el fogom-e fogadni vagy sem."

A további mendemondák elkerülése ér-
dekében (elterjedt, hogy svájci bankszámláján
húsz millió svájci frankkal rendelkezik), fuch-
net 1947 augusztusában magánkihallgatást
kért Szakasits Arpád miniszterelnök-helyet-
testől' és isztázta, hogy a szárnyta kapott hí
rekkel ellentétben ''neki sem Svájcban, sem
másutt, Magyatországon kiwl semmiféle va-
gyona nincsen. Ezt a miniszterélnök-helyettes
úr tudomásul vette.''

Az üzemi bizottság fuchnerban tovább-
ra is a nagyőkést |átta, és feledve korábbi pá-
ratlan szociális tevékenységét (uszoda, étkező,
sportpályák, csőnal<ház, kultűrház stb. létesí-
tése és mííködtetése a gyár doIgozői számára),
a munkásoLra hivatkozva továbbta is harcot
hirdetett ellene. 1947 . szeptember 20-á\ arró|
értesítik az Izző vezétkarát, hory ,,Az Uzemi
Bizottság f. hó I9-én foglalkozott Ascner
Lipót alelnök ttr azon kérésével, hogy törvé-
nyes járandőságábóI számáta 30.000 ft. folyo-
síttassék. Az U zemi Bizottság ilgy hatát ozon.,
hogy nem járu|hathozzá a váI|a|at mai hely-
zetéte való tekintettel havonta 10.000 ft-nál
nagyobb összeg kifizetéséhez, történjék az
bármilyen ktil<inbclző jogos címeken.''

@olytatjuk)
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Kemmrrv FBnBNc

Ferencváros i szív (tész|et) *

Amikor mi az FTC-ben egy
csapatba kerültünk, Németh
Jamesz már túl vo|tpá|yája de-
lén. Elmúlt harminc éves. és
egy folt sötétedett amű|gán: az

utolsó német-magyaron elengedte Gunstot. A
dolog úgy történt, hogy az eldunult mérkőzé-
sen sorra á||ítatták ki a játékosokat, s végril a
kapusokon kivül, ha jól emlékszem, mindössze
négyen maradtak vtzben. KöztiikJamesz, aIa a
német hál'ő e|őtt tanyázott., s a nyakán Gunst:
a rangadó akkor még döntetlenre állt. Gunst
- háwéd létére _ eg.yszerre megindult a mag.yar
kapu felé. Németh nem ment utána,bizonyára
úgy okoskodott' hogy ez a tohonya bekk csak
nem fog gólt lőni, és akkor ő isztán áll, vissza-
kapja a labdát - és győziink. Ez az okoskodás
következményeiben végzetesnek bizonyult'
Grrnst nem törődött azza|, hogy ő csak háwéd,
egész nyrrgodtan belőtte a gő|t, s a németek ez-
zel megnyerték a mérkőzést. Németh pedig -
arrnyi nagy csata hőse - kiesett a válogatottból.
Es nem sokkal utóbb az UTE csapatából is.

Mindkét helyről Kislégi szotította|<l, az
újpestiek nagyreményű fiatal centere: egy ha-
talmas termetíí, hatalmas erejű csatár, aki _ no-
ha korántsem volt olyan művésze a labdának,
mint Jamesz - eredményességével már rég
fölébresztette a szakemberek figyelmét. Eddig
szélsőként játszott Németh mellett, most azon-
ban a helyere került, centernek. [...] Németh
ezután is sok éwgveszé|yes csatár volt, legjobb
pillanataiban még mindig ellenállhatatlan.
Másrészt Kislégi is - bár szerintem Németh-et
sosem tudta feledtetni _ derekasan helpállt
számos nagy taláLkozőn, mig ew napon aztán
őt is lecserélték. De hát ilyen a i|ág wzl|ab-
dázők jönnek, ttindokolnelg kíizdenek a lab-
dáért,|evegőért, majd alámertilnek, s egy bu-
borék se marad ottavizen.

Németh persze nem tudta ezt ilyen filo-
zofikusan szemlélni. Halálosan megsértődött
és _ ő, akit másutt el se lehetett képzelni, csak
az újpestieknél - odahag',ta a lila-fehéreket,
szívében egy tőrrel. Nem is játékosnak jött át
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az FTC-be. hanem edzőnek mert ő többé
nem száll vízbe,Iabdátnem vesz a kezére. (Mi
természetesen bizakodtunk erősen, hogy ha
majd megindu| az évad' úgyse bírja ki a szára-
zon.) Németh-et csakhamar közelebbről is
megismertem, éspedig igen eszes, éles logikájú
embernek. Külsejében, öltözetében is hilön-
bözött azoktő|a pulóveres, léha alakoktól, akik
a sportolók hírnevét rontják Németh mindig
szolid és választékos volt, nyakkendőt, puha
kalapot viselt, és az újpesti kőrház gondnoka-
ként példás alaposságga||ána e| mtlrkáját. Az
egykori tano ncfrú.nagy fáradsággal a középisko-
lát is elvégezte, s ámbár a világhír korán szár-
nyaira vette, minden tekintetben józan és de-
rék embernek bizonyult; - aki azltcán elment
e bajuszos, kopaszodó családapa mellett, bizony
nem gondolta volna, hogy a földgolyo egyik
legkiválóbb és legismertebb sportolóját |ága.

Csak hát a szenvedé|yein nem bírt ural-
kodni. Ha egyszer elfogta a dtih, elvesztett
minden mértéket: némely rosszul sikerült mér-
kőzés atán félórákon át ordítozort a kabinok
kozt, gya\ázta a csalárd bkákat, a sportélet ve-
zetőit, megrészegedett saját hangjától, s ilyen-
kor a legképtelenebb gyanúsításokig ragadtatta
magát. Később, amikor jobban összebarátkoz-
tunk, higgadtan beszélt a Gunst-ügyről is, egy
percig se mentegetve magát: hiba volt, tévedés
volt, szívébő| sajná|ja. De már abban, hogy a
válogatottból kihagyták' mindenféle bonyolult
összeeskiivést látott, ellenségei manőver ét, haj-
szát, rágalomhadjáratot, és hogy ő tudja, kik
szomjaznak a véréte, meg is mondhamá, ha
akatná. Es vissza is vonul, ha ez a boldogsága
egyeseknek (hogy kiknek, sosem dertilt ki),
hadd lássa a világ, mire jut amagyar vzl|abdá-
zás Németh János nélhil. De őt aztán ne vá-
dolja senki, ésígy tovább...

Az áigazo|ási időszak késő ősszel volt; a
té| és tavasz előkészületekben telt a nyári évad-
ra. lamesz rögtön át is vette a csapatot' és na-
gyon erős edzést kezdett: hosszú úszásokkal,
g'yors' sűríí sprintekkel, végtelen passz- és lö-
vésgyakorlatokkal, egykapuzással. A fiúk tré-
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ning után is együtt maradtak többnyire a Sa-
bariában vaw a budai Gül babában tilttink le
egy-ery pohár világos sör mellé, hogy meg-
beszéljük a tapaszta|atokat, terveket, no meg a
csapat mind en ízébenösszegyalul ődjék" s kiala*
kuljon az a barái szellem' amely nélkiil sem-
miíyen együttesnek nem lehet tartós sikere.
Szóval érezttik mind: rij szelek fiijdogálnak a
Fradiban, s egy kemény, céltudatos akarat irá-
npia a dolgokat.

Az összeá|IításrőI eg5re|őre nem volt szó.
De csakhamar észte kellett vennem' hogy Né-
meth-nek velem kiilönleges tervei vannak.
Feltűnő gyakran kiildött a kapura lov<lldoző
csatárok közé; ejteni, dopplerozni tanított _ mi
sztiksége erre eg.y háwédnek? Nyilván abból
indult ki, hogy a rablóból |esz a legjobb pan-
dur, állóbekkből is lehet csatárt nevelni: azokat
úgyis egy bordában szőtték, ismerik egymás
minden moccanását. Mert hiszen középcsatár
kellett a csapatba' s hogy némelyhúzásom job-
ban sikerült, edzőnk már nem is titkolta: en-
gem Szemelt ki. Gondolhatják, feIkavart ez a
kombináció. Melyik háwéd nem álmodik arról,
hogy eg5,szer gólt is lőhet? - s íme, én a leg-
elsőtől tanulhatom a csatár-mesterséget. Né-
met]r nem is sajnálta tőlem az idejét, félre-fél-
revitt a fedett uszoda medencéjének egyik
sarkába, magyatázgatta a lövések, csavarások
titkos fortélyait, meg avtza|ati lökéseket, ru-
gásokat, melyekkel a háwédek öleléséből kell
szabadulni. HazaÍelé menet is, ki a téli Margit-
szigetről, nem egyszer belém karolt, emlékeiből
mesélt, nevezetesebb gólokról, utazásairó|, tá-
voli országokról, elfeledett régi vtz1labdázők.
ról, Padouról, a jeles kanciáróI, ki még negy-
venöt éves korában is válogatott volt' meg a
rnagyar sport úttörőirő|, azFTC hajdani titán-
jakó|: Wenkről, Fazekasról. Mert nagy volt
régen a Fradi, naw avtzbenis, s ránkvár, hogy
a ző|d-fehér zász|ótűjta a magasba emeljük. A
sziget hava ropogott talpunk alatt, a vizes
íszónadrág kővé Íagyon keztinkben, de mi
nem Íáztllnk, vittiik bőrtinkben a forr6 zuhany
gőzét, szíviinkben a ferencvárosiak elmúlt s
jövendő dicsőségének tizét,

En csak attól féltem: nem állom meg a
helyem, és akkor megharagszik rám, kihagy a
csapatból. Mikor aztán |assan kitavaszodott, s
mi is áttértíink a kétkapus edzésekre (szabályos
I.rLs mérkőzéseket vívnrnk, bevonva a tartaléko-
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kat, ifúságiakat) - Németh egyszerre izgatott.,
ttirelmetlen lett. A partról többször rám klá|-
tott, legorombított a csapat eIőtt; már nem is
magyarázott, csak veszekedett. S egy alkalom-
mal, midőn háwédektől nyomorgattawa mellé-
lőttem, Jamesz a Íejéhez kapott, úgy ordította:

- Mit csinálsz! Mit csinálsz?
- Háttal álltam - mentegetőztem-' nem

|áttama kaput.
- Sose lesz belőled csatár! A kaput érez-

ni kell!
Ebben sajnos mélységesen igaza vo|t,

magam előtt se tagadhatcam. Németh rögtön
le is dobta a me|egítőt, beugrott a vtzbe _ a
hátralevő negyedórában hat gőIt|őtt. Engem
elcsüggesztett. ez a fordulat, de az edzés ltán

lamesz odajött hozzám az előcsarnokban. Na-
gyon kedves volt, újra belém karolt, s úgy
mondtael:megváltoztanae|határozását,ebben
az évbenmég eg5rszet játszaru szerefile' utoljára
(Később még tÍz esztendeig vett. Íészt a bay
nokságokon) Rám azonban föltéden számíta
csapatban, eredeti posztomon, mint állóbekk-
re, és nagyon bízik bennem. E

*Karinthy Ferenc: Irodalmi történetek című
könyvéből (Szépirodalmi Kiadó, Budapest, l 95ó).

Németh Jónos ffant.u) @otő: WE arcbíaum)

Közlemények



Dn. Krusre Gvoncv

Fordu|at|ápügyben

A dunakeszi láppal fog|a|koz6
legutóbbi cikkÍink megjelené-
se óta döntő fordulat történt
a botrányos természetvédelmi
ügyben. A Természewédelmi

Főfelügyelőség részben a Legfőbb Ugyészség
kérésére, részben pedig saját hatáskörében el-
jáwa isszavonta az összes olyan korábbi ha-
tározatát, amely ,,zöId,, utat adott a területet
beépíteni szándékozőknak. A láp fennmaradá-
sáért folytatott harcnak azonban még nincs
vége, mert a tőzegIáp beépítéséért továbbra is
ktizd Dunakeszi Onkorm ányzataés az Auchan,
amelyek bírósághoz fordultak a ÍőÍe|ngye|ő-
ségi döntések miatt. Február |9-én az Auchan
sajtótájékoztatőján elhangzott, hogy az árv-
házlánc elfogadja a természetvédelmi hatóság
döntését, és lemond a tőzeg|áp beépítéséről,
Ila azvédendő értéknek bizon1rrl.

Dunakeszi Onkormányzata szintén
kulcsszerepet játszlk a legújabb események-
ben. A tőzeg|ápot veszé|yeztető önkormány-
zati döntések mellett a város településszerke-
zeti tervének folyamatban levő módosítása is
jelentős természeti értékek pusztulását okoz-
hatja.

Fiilöp Sándor, a jövő nemzedékek or-
szággyű|ési biztosa levélben fordult Dunakeszi
polgármestetéhez, |afejezve aggodalmát a te-
lepülés-szerkezeti tervmódosításának bizonyos
pontjai miatt, amelyek beépülve a helyi építési
szabá|yozásbatörvénysértőheIyzetetidézhet-
nek elő. Az ombudsmani hivata| által mesfo-
galmazott aggá|yok nem ismeretlenek a kép-
viselők előtt. Lényegében ugyanezeket az
észrevételek et Íoga|mazták meg ciül szerveze-
tek korábban. Az április 29-i testiileti ülés
előtt demonstrációt is tartottak, és közös üze-
netiiket megpróbálták a képviselőknek felol-
vasni. A város két díszpolgárát azonban, akik
szót kérhettek volna a civilek számára, a város
újonnan megvá|asztott orczággyíilési képvise-
|ője lebeszélte erről a segítségről. A testület
többsége ezután nem támogatta azt a képviselői
indíwányt sem, hogy a civilek észrevételeit is

Közlemények

vegyék bele a módosítási javaslatokba, és a kö-
vetkező ülésen tárgya|ják meg. A többség ra-
gaszkodott aLthoz, hogy csupán a törvényben
előírt minimális (és formális) egyeztetést foly-
tassák le a civil szervezetekkel és a lakossággal
a településs zerkezei terv módosításának abban
a stádiumában, amikor a testiilet mfu áI|ást
foglalt annak tárg5rárő| és a koncepció végle-
gessé vált.

Az Auchan ingatlenberuházó cége, a
tőzegláp korábbi tulajdonosa és Dunakeszi
onkormányzata három pert is indított az
elmúlt hetekben a Természewédelmi Főfelü-
gye|őség ellen annak érdekében, hogy meg-
semmisíttessék azokat a határozatokat, ame-
ly.k 

" 
berttházás űtj6,ban állnak. A civilekkel

pedig semmiféle eweztetést nem kezdemé-
nyezett Dunakeszi önkormányzata, Az új
fejlemények nyomán a civilek elkiildték immár
második levelüket is orbán Viktor minisz-
terelnöknek ,bízvaaz étóemi válasz m egérkezé-
sében.

Június 3-án került megrendezésre az
országffi|ési Biztosok Hivatalában a ,'Ve-
szé|yezteten. vizes élőhelyeink a |ápok,, cimí3
konferencia, amelyen neves tudósok mutatták
be a (ózeg|ápok kialakulását, Íej|ődését, á|talá-
ban a biológiai sokféleség jelentóségét' a be-
ruházás ok ökol ó gi ai von atko zás ait, Íeltfu ták a
jogi összefiiggéseket és a társadalom szerepét
környezetünk alakulásában. A konferencián
nem vettek részta dunakeszi láp elpusztítására
szövetkezett.felek, ennek ellenére is felfoko-
zott volt a hangulat. Egy esetben pé|dáa| az
akadémikus előadőva| konfrontáló dó főhiva.
talnoktól a konferencia moderátorának kellett
megvonnia a sz6t, hogy a konferencia normá-
lis keretek között folytatódhasson tovább. Ez
akózjátékis bizonfitja, hogy a magyarországi
lápok helyzete olyan konfliknrsokkal terhelt
prob|émáját jelenti a maryaÍ természewé-
delemnek, amelynek megoldásfioz a termé-
szetnrdósok, a jogi szakemberek és a civil ter-'
mészewédők hatékony együttrnííködésére van
szükséq. tr
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HImneNN Lnszró

Kriszt Lajos

Mikor Ujp.'t még önálló tele-
piilés, rendezett tanácsú, majd
megyei város volt, adminisztrá-
ciós rendszere, tisztviselői hie-
rarchiája alapvetően más jelle-

get öltött, mint a jelenlegi önkormányzati
apparátus felépítése. Az akkori városi tisztsé-
gek sorából kiemelkedett. a (ószámvevői tiszt-
ség, melynek viselője közel két éltizeden
keresztül Kriszt Lajos volt.

Családja a legrégebbi újpesti polgárcsa-
ládok egyrke. A Kriszt családnak 1914-ben
háza vo|t az Iswán űt 12 / a a|att.

Az 1889. janl:ár 30-án sziiletett Lajos
nevíí fiú alapfoLú iskoláit szi|ővárosában
végezte, majd a Budapesti Tudományegye-
temen matematika sza|<ra. járt. Mindössze
húsz esztendős volt, mikor Ujpest szo|gá|atába
á||t. Az újonnan alakult városnak jőI képzett,
kötelességtudó, felkészült tisztviselőkre volt
szüLsége. Kriszt Lajos és gp.'t egy életre
kötöttek szövetséget egymással. Az első ko-
moly megbízatást 1912. március 23-án kapta a
képviselőtesttilettől, mikoris a tisztújításkor
fogalmaző gyakornoknak nevezték kl. 1922-
től _ immáron fogalmazóként _ a polgár-
mester titkáraként tevékenvkedett. Semsev

Aladárnak, a két világháboru k<lzotti időszak
meghatároző városvezetőiének jobbkeze,
bizalmasa, egyik legfőbb tanácsadója lett.

Hivatali teendői melletc a kezdetektől
Íogva váI|alt civil megbízatásokat. 1923-ban
az e|ső világháboru hősi halottainak emlékére
f e|á|Iítandőemlékműtízesbizottságánaktagja,
majd rövidesen a karitatív tevékenységet is
Ío|ytató Stefánia Szövetség ellenőre lett.
Matematikai gondolkodásmódjának hasznát
vette a gazdaság;l'jellegií hivatali teendók ellá-
tásban. Kőzgazdasági ismereteinek köszön-
hetően I924-tőI a forgalmi adóhivatal helyet-
tes vezetőjeként tevékenykedett. Az egyik
helyi lap, az Ujpesti Elet 1924. szeptember
I8-i számában ezt írta a képviselőtestiilet ülé-
séről: ,,Ásító padsorok. A tanács tagsai ké-
nyelmes elheveredésben nyújtózko;dnak szé-
keikben. Csak a polgármesteÍ aÍca borús,
fáradtrak látszik - nyaruIás után. A főjegyző
hivatalos papírjai fcilott a rideg méItőság Iát-
szatát kelti a dobogón. Csak egy ember ül
roppant munkálkodással a zö|d aszta|ná|:
Kriszt, a város adminisztrá ciőjának paragrafus
centruma.tt

Hivatali teendőit olyan precizitással és
felelősségtudattal |átta e|, hogy I92 6. novem-
ber 24-én Íőszámvevővé vá|asztonák. A meg-
bízatás nag;Fon nagy felelősséget jelentett,
hiszen a Íőszámvevő a po|gármester utáni
más odik v ezetőnek számított.. A tis ztele tdíj a is
ennek megfelelően alakult: a 1923, évi rV.
törvénycikk, amely a városok fej|esztésérő|
szőIő I9I2: LVIII. tc. eg.yes rendelkezéseinek
módosításáról szólt, tatta|mazta a rendezett
tanácsú városok tiszwiselőinek illeunénytáb-
|ázatát is. Eszerint a po|gármestert követő
fizetési osztá|yba tartozott a polgármester-
helyettes, a Íőigyész, a míisza|i főtanácsos és
a Íőszámvevő is.

Ujpe't város ezekb en az években tö-
retlenül fejlődött. Felépültek az ítgynevezett.
városi házak, átadták a postapalota épületét,
megindult az e|sőbuszjá,rat. Kriszt Lajos sokat
munkálkodoü azon, hogy ezen beruházásokIbint Lajos arcképe hiz;atali id'ejéből
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gazdaság1 alap1ai megteremtődjenek. 1926-
ban döntött úgy a képviselőtesttilet, hogy fel-
űjíttaga, kibővíti, újrateremti a Baross utcai
lárványkőrházat. Lz anyag1 fedezetet részben
a Speyer-féle amerikai kölcsön jelentette. Vé-
8ül 1932-ben adták át az űjonnan emelt öt
épületet. Ezekbő| az évekbő| fennmaradt egy
fényképfelvétel, amelyik Ujpest város leg-
szűkebb vezetőségs kaftt ábrázo|ja. A' úz férfrú'
egpke Semsey Nadár, de két későbbi polgár-
mester is fellelhető a fotón. (l{ess PáI az d'ő
sorban balról a második, Szalay Sándor ahát-
só sorban középen áli. Kriszt Lajos jellegzetes
csokornyakkendőjében egyenesen az objekáv-
be néz). Mivel l929-ben a )oo(. törvénycikk
a városi tanácsokat megszűntette, ezért ezen a
képen Ujp"'t ,,utolsó tanácsa,, látható. A
törvény értelmében az addig használt rende-
zett tanácsú város elnevezés megszíínt, és me-
gyei városra v áltozott'

A 30-as évek Kriszt Lajos életének leg-
eredményesebb szakaszát je|entették. Köz-
megelégedésre látta el hivatali teendőit, mi-
közben magánélete is boldog szakaszába |é-
pett. Megnősült, otthont teremtett családja
számáta. L932-ben megszületett Lász|ő nevíi'
fia. Alapvetően zárkízott, családjának és mun-
kájának élő emberként ismerték, aki ugyanak-
kor szoros barátságokat is ápolt. Szellemi
partnerei koztil kiemelkedett Kelemen Gyula,
a szociáldemokrata párt újpesti elnöke. Csa-
|ádját a fi lantrop gondolkodásmód is áthatotta :
felesége egyik közvetlen rokona katolikus pap
volt, s a háború alatt Wallenberg munkatár-
saként vet részt az i|dözöttek mentésében.

A második világháború eIősze\e Új.
pestet is elérte. Endre Lász|ó alispán, a szé|ső-
jobboldali politika egyik legmarkánsabb ma-
g5,arcrszág| képviselője eltávolíttatta hivata-
lából Semsey Aladár polgármestert. A beveze-
tésre kerülő zsidótörvénvek súlvosan diszkri-
minálták Újp..t lakosságának jelentős részét
is. Mikor Hess Pál polgármester az a1ispán
ttasítására rendeleti úton korlátozta a zsidő
családok tejhez jltását, Kriszt Lajos felemelte
ez ellen a szavát. Felvetette' hogy az újpesti
adóbevételek 80 százalékát öt zsidó család
adja. Embertelen dolog beszedni az adőt,
ugyanakkor megvonni a gyerekektől a tejet.
Talán ennek a bátor kiállásnak következmé-
nyeként történt, hogy Endre László néhány

Híres újpestiek

őra letotgása alatt Kecskemétre helyeztette
Kriszt Lajost. Ujpest hűséges fia nehezen élte
meg, hogy távolra került szeretett városától.
Személyes kapcsolatainak köszönhetően a
Keres ztes Fis cher Ferenc áIta| v ezetett b eliigy-
minisztériumban' az oftani városi osztá|yon
kapott hivatalt. A miniszter a náci orientáció
gyengítésén ek, az angolszász kapcsolatok élet-
ben tartásának volt a híve. Maga Kriszt Lajos
rrwanezt az á||áspontot képviselte.

A háborut követő politikai átrendező-
dés során Kelemen Gyula, a régi újpesti barát,
az ipa.'i minisztérium államtitkára lett. Mivel
megbízható munkatársakra volt szüksége,
hivatalt ajánlott Kriszt Lajosnak. Mikor azon-
ban a kommunista párt fellépett a jobboldali

elhajlónak mondott szociáldemo|<rata párt
ellen, és tisztogatásb a kezdett a minisztérium-
ban. letartóztarra a minisztert és az államtit-
kárt, őt is B listázták. Demokrácia-ellenes te-
vékenységre hivatkozva megvonták hivatalát,
nyugdíjat nem kapott.

Kriszt Lajos ezt követően teljes vissza-
vonultságban élt újpesti otthonában. Családja
felesége és fia szerény jövedelmébő| é|t. L
mellőzöttség és a tétlenség felőrölte egészsé-
gét. Fertíző k& támadta meg ttidejét, ez ve-
zetett |953 szeptemberében bekövetkezett
ha|áIához. Szomorú tény, hogy abban a Baross
utcai kórházban halt meg, amel1mek a megte-
remtésén annyit fárzdozon.. Sírja a megyeri
úti temetőben található.

Nevét 1996 óta az a dí1 őrzi, amit fra,
Kapolyi Lász|ő alapított ah'tvá|ó munkát vég-
ző újpesú vát osházi tisztviselők elismerésére'
A kittintetést 15 éve mindig január 30-án,
Kriszt Lajos születésnapján adja át a kuratóri-
um elnöke, Ujpest jegyzője.

Újpex,,utolső tantícsa,,,, a hóxő sorban jobbról az első: Kriszt
Lajos
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Solt aórmege korabeli térképen. A Latin kifuezések mellett jtíl olaashatő Kecskenlét alíros neae.

Kecskemét, a törvényhatósági
joggal felruházott, azaz a vár-
megyékkel egyenrangú város
volt. Endre Lász|ő alispán
az&t heIyeztethetce ide a fő-

rús években ugyanakkor a hadak útja volt, a
török erre vonultatta fel hadait, itt csaptak
össze a Habsburg hű-erők az erdéIyi hadakkal,
majd a kurucokkal.

Jelentőségét mi sem bizonytt1a ékeseb-
ben, mint az a tény, hogy Pest vátmegye fő-
ispánjai az űjkorban - egészen 1848-ig -
Habsburg főhercegek voltak. A forradalom és
szabadságharc évében a megye főispáni hely-
tartója Károlyi Iswán gróf lett, aki ,,Tekinte-
tes Nemes Pest, Pilis, és Solth törvényesen
egyesültt Vármegyékben helÉeztetett Fóthi
Uradalomnak tulajdonossa" is volt.

Az Ujpest alapítólevelének preambulu-
mából vett idézetben még nem szerepel a Kis-
kunság, mive| az csak 187ó-ban csatlakozott a
vármegyéhez. Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gye megszíínéséte az 1950-es megyerendezés
során került sor. amikor területét két részte
váIasztonák,észa|<lrészébő|mega1akíwaamai
Pest megyét, déli Észébő| pedig Bács-Bodrog
vármegye Magyarotszágon maradt részével
egyesítve létrehozva Bács-Kiskun megyét.

Kriszt Lajos életében Kecskemét
csupán epizód volt. Az ott eltöltött idő
alatt alighanem mindvégig Ujpestre h(tzta a
szíve. !

számvevőt, mert a két város lgyanazon köz-
igazgatási egységben, Pest-Pilis- Solt-Kiskun
vármegyében helyezkedett el.

A vármegye a történelmi Magyaror-
szág szívében, a Duna és aTisza kozcitti síkság
észaLátészén terült el egykoron. 12 ezer négy-
zetkilométeres kiterjedésével a vármegyék
legnagyobbika volt. Négy területi egységből
egyesült. A székesfővároson és a már említett
Kecskeméten kívül mintegy kilenc város volt
része a megyének. Közttik a legnépesebb
Ujpest volt, megelőzve KiskunÍé|égyházát és
Ceglédet is. A megye 17 járásra, azaz kjsebb
kö zigazgatási e gys é gre ta goló dott. E zek e gyi-
ke az újpesti járásvolt. A megyének 1920-ban
- nem számiwa a főváros lakosságát _ 1,2
milliós népessége volt. Ennek döntő többsége,
87%-a magyar ajkri volt.

A vármegyének kiemelt gazdasági és
történelmi szerep jutott. Gazdag földjeivel
ellátta a ország szívének lákosságát. Gabona-
termő mezőit a Flimnusz is felemlíti. Hábo-
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SzorrŐsv MerueNwn

A Brunovszky N"g)^ren déglő,,örököse''

Sipos Miklósné Brunovszky
Katalin, Brunovszky Jőzsef
Iánya gyermekkorától termé-
szetesnek vette, hogy a család
által létrehozott étterem éle-

tiik középpontja. Tudatosan készült, tanulta a
szakrnát öccsével együtt, hogy a lehető leg-
jobb tudással vehesse át egyszer az apai öröksé-
get, akkor is,ha az államosítás egy időre meg-
akadá|yozta azt.Ma is ennek érdekében ápo|1a
a családi hagyományokat, g5íijtl és gondozza a
me gmaradt dokumentumokat.

_ Hogan került ide a csalód?
- Apukám mindig azt mondta, lengyel

származásűak vagyunk. Nag1papám születési
anyakönyvi kivonata a mai csehországs Cheb-
ből származik. Apukám mindig dolgozott,
nem ért rá kutatni az ősőkután. En sem jutot-
tam még hozzá, hogy utána menjek a dolgok-
nak. Dédnagypapám költözött Budapestre,
akkor még a fia szobrásznak készilt' Déd-
apámnak a Keleti pá|yaudvar környékén több
vendéglője vo|t, az üzletek megfelelő irányttá-
sa miatt nagyapámnak is meg kellett tanulnia
a sza|<nát. Wampetics Ferenc városligeti ven-
dé glőj éb en sajátitotta el a mesters é get. Később
építész barátja hívására került |a Palotára, az
Iswántelki Főmííhely közelébe. 1900 körül
vette meg a Park utca l.-ben (ma: Szilágyi ut-
ca 14-16.) lévő telket, m9lyre építtette ̂  naw-
vendéglőt. Tewezője fuványi Balassa Ernő
építész nag5, ap árn bar átja, ma j d később s ó gora
volt. o teÍvezte a rákospalotai Magyarok
Nagyasszonya templomot. A Fő utca 2.-ben' a
sorómpóná| szép k",t". házban laktak. Éd".-
apám mesélte, hogy carrarai márvány asztaluk
volt, a kertben kis kápolna állt.

- Milyen aoh a Brunoaszky-kert?
- Sárga-piros székei Bécsből érkeztek,

a belső teret a belvárosi Kárpáaa étterem min-
tájára készilt tölgy{a botr<szokkal alakították
ki. 191ó-ban meghalt nagyapám, nagyanyám
az áwán maradt gyerekek mellett kitanulta a
szakmát, s folytatta az iz|et yezetését. A csa-
ládi emlékezet szeÍint már a kezdetektől ki-

Interjú

alakult egy áilandó vendégkör. A nyntást az
elsó vonat indulásához igazították. Az épület
előtt és mögött kialakított kerthelyiséggel
együtt 2500 vendégbefogadására is alkalmas
volt a terület. A kerthelyiség aszta|ait a fák
mellett hatalmas, bécsi napernyők tették kel-
lemessé. Nagymamám családja bécsi, innen
jött a kapcsolat. A városi elöljárók mellett,
közéleti személyiségek, irodalmárok, sporto-
lók fordultak meg itt. Halassy olivér, a kétsze-
res olimpiai bajnok ísző és wzi|abdáző is
gyakran vendégünk volt. Természetesen apu-
kám is vendég|át6 szahnát tanult. A mester-
vizsga letétele után ő vette át az iz|et veze-
tését. Már kis korától készült rá, egy karácsony-
ra pé|dáal lovas kocsit kért hordóval. Bécsből
meg is hozafta neki nagyapám. Bár megma-
radt volna ez az ajándék|,

_ Hóny gerruek uolt a Bn.moaszky csalód-
ban?

- Négy gyermek született idősebb Bru-
novszky lőzseÍ csa|ádjában. Rozália kereszt-
mamám bornagykereskedést yezetett, férie
előbb a palotai városházán főszámvev,óként
dolgozott. Később elbocsátották, s apukám ta-
nácsára kitanulta a pincérséget. Előbb a Me-
gyeri Csárdába, majd Budára került üzlewe-
zetőnek. Apukám másik lányteswére, Flermi-
na, Íérje ügyvéd volt a városházán. 1945 után,
a B |istázások során elbocsátották állásából.
Pincér lett ő is. Az Utasellátőhozkertilt. vona-
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tokon dolgozotc, e|ég jő| keresett. A legfiata-
labb teswér Párizsban élt, repülőgép-aIkat-
t észeket, csőbútorokat gyártott.

_ Edesanyja családjn is aendéglátással

foglalkozott?
_ Nem' anyai nagyapám a rákospalotai

vár osházánvégrehajtóként dolgozott. Szüleim
1938-ban házasodtak össze. akkortól közösen
vezették az iz|etet, édesapám ekkor kapta
meg az iparengedélyét'

_ Jött a bóboni, majd újra indult az élet.
- Edesapám harminc kilogramm aÍany

árának megfelelő összegért vásárolta az ijzlet
elektromos hűtőpultját. Akkoriban igazi kti-
lönlegességnek számított. A háborri után a
söntésépületen esett bombakárt helyreállítot-
ta, kivásárolta teswéreit, és Royal kávéházként
beindulhatottaziz|et. Rákosi Mátyás is több-
ször rendezett reprezentatív vacsor ákat a kőz-
nyelven Brunóra rövidtilt nevű étteremben.
Nem sokkal később azonban jött. az államosí-
tás, s elvették a vendéglőt. Egy nap megjelent
néhány bőrkabátos ember, és kérték, hogy
szüleim tegyék|<t az izIet kulcsait az asztaIra'
Keresztanyám borkereskedését is elvették,
nagyanyámnak még egy kistányért sem en-
gedtek elvinni emlékbe. Az o|da|szárnyban
kialakított szo|gá|aa lakást meghagyták ugyan
nektink, de csak egy pár soros cetlit adtak,
hogy áwettékaz egészet. Az államosítás egész
családunkat mélyen megrázta, nagyanyám
belebetegedett, édesapám beleőszült a kegyet-
len intézkedésbe.

_ A csalód,i erulékezet mellett iratok is do-
kumentóljdk a rnúltat? Sikerült megőrizni az
ehnúlt több rnint szóz éa emlékeit?

- Felmenőim mesterlevelei. sok számla.

étlapok, adóívek mellett több rendszetezett.
fÍnyképalbum képezi a családi archívumot.
Edesapámnak volt egy pléhládája, a vendéglő
elvesztése után, mikor volt egy kis ideje, sok-
szor hajnalig nézegete a ftg1 iratokat. Párizs-
ban é|ő öccsével ritkán ta|á|kozott, csak le-
vélben érintkeztek. 1962-ben infarktusban
halt meg. Édesapám még a temetésére sem
tudott kimenni, mert nem kapott útlevelet.

_ Edesapja bortermeléssel is foglalkozott. A
g,ermekkori hordőkérés sem aolt uéletlen,

- Nagyon szerette a borral való foglal-
kozást. Kis koromban sokszor vitt magával,
mikor bort szállított.vagy kasszírozott a kocs-
mákban, vendéglőkben. Nagyon sokat dolgo-
zott anyukámmal együtt. Munkájuk eredmé-
nyébő| nem élveztek semmit, soha sehová
nem mentek pihenni. 25 évesházassá$ évÍor-
dulójukon mentek egy hétre Hévízre, de ak-
kor sem bírták ki nélkiililnk, és hazajöttek
korábban.

_ Mi ttirtént az óllamosítás utón? Hol
b ely ezkedett e l édesapj a ?

_ Hír,ták avendég|átásba, de nem akart
alkalmazottként, mások esetleges hibáiért fe.
lelni. Kitanulta a festő sza|anát, és a jfumíí'-
jasttőba ment dolgozru. Köze| volt a munka-
h.ly., néha biciklivel én is arra jártam. Egy
alkalommal éppen aztláftam, hogy asztali Le-
nin szobrokat festettek. 195ó-ban meghalt
nagymamám, utána öröktiltiink egy kis pénzt,
s abból vetttik a sző|őt Solwadkerten. Attól
kezdve gazdálkodtunk, apukám visszatért a
bortermeléshez. Később Badacsonyban is örö-
költem egy kis területet. Szinte minden időn-
ket ott töltötttik, rengeteg munka volt. Ha
permetezni kellett, vagy naw szárazság kö-
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szöntött ránk, nagy ballonokkal Trabanton
hordtuk fel a szükséges mennyiségíi vtzet a
faluból. Metszés, kapá|ás, kötözés, szüret és a
bor kezelése egész éves munkát jelentett'
Apukám épített egy kis ház1kót, hogy ha ott
vagyun| legyen hol aludni. Munka vagy isko-
la mellett egész családlnk ezze| fog|a|kozon..
Ketten voltunk öcsémmel teswérek. ot a
származása miatt nem vették fel a középisko-
lába, végül egy rokon segítségével Szekszárdon
a Garay Gimnáziumban érettségizett. Elve-
gezte a vendéglátóipari iskolát, aztán frzető-
pincérként dolgozott.

_ Ka.tika hol aégezte iskolóit? Köaette a
csalódi tradíciőt?

_ Rákospalotán az Erzsébet (ma; Sződ-
liget) utcai iskolába jártam. Engem sem vettek
fel kozépiskolába. Apukám akkor egyboroző-
ban volt alkalmazotq engem is odavitt. Ott
kezdtem a sza|gnát. Fadgyas Gábor' az }lrany
Horgony vendéglő tulajdonosa családunk ba-
rátja volt. Gábor bácsi hat unokaöccse közül
négy ktilföldön élt' kettő maradt itthon az
édesanyjukkal. Egy alkalommal Gábor bá-
csival eljött egyiktik, Sipos Miklós. Beszél-
gettiink... Végül ő lett a férjem, L962-ben
eskiidtiink meg. Semmink nem volt, férjem
eIőször egy ny'ugágyon aludt a verandán. A
szobabútort anyrrkáméktól kaptuk ajándékba'
Szép lassan gyarapodtunk sok spórolással.
Miklós jövedelméből igyekeztÍink minél töb-
bet félretenni. Az én fizetésemre nem lehetett
számítani, hiszen napi 20 forintonként frzet-
ték ki. Nag1rrnamám második férjének gyer-
mekei is vendéglátőztak, négyen kimentek
Amerikába. AzegylkGál rokon minden évben
május ele;.én hazajótt, s itt volt októberig.
Mindig tele hajóbőröndökkel érkezett. Idő-
közben megszületett a fiam is, de nekiink soha
nem kellett ruhát venniink. Sokat segített,
mindent hozott az utolsó hajcsatig.

_ Milyen jőuátéteh bozott a rendszervól-
tós?

- Nem sokat. AzÉszak-pesti Vendég-
látóipari Yá|ta|at Platán Vendéglátó és Panzió
néven ftszvénytársasággá alakult, a vendéglőt
nem adta vissza, kárpótlásként az öcsémmel
ketten 700 ezer forintot kaptunk. Alegjobban
az fáj, hog1, az épület pusztulását is végig kell
nézniink. A cég kiilönböző célokra adja bérbe,
volt már itt használtruha üzlet. bútorok. elekt-

Interjú

romos berendezések árusítása és legutóbb a
nagy vihart kavart filmforgatás is. Ebben az
ügyben még a rendőrség is nyomoz. Dicstelen
ÍoLytatása dé dap ám, nag5, ap ám, ap ám tevékeny-
ségének.

- Hogtan telnek most napjaik kedues fer-
jéuel?

- o villamosmérnök, még ma is bejár
alkalmanként a Siemenshez dolgozni, bár las.
san 80 éves lesz. Pár éve még rendszeresen írt
a Mérnök Úi'agb^. Nagyon"szeren a szakmá-
ját, már könyvet nem ír' de a Siemensszel
targa a kapcsolatot. Nekem is megvan a napi
teendőm. N"gy a család, mindig akad valaki a
családbói, akinek gondjai vannak, akinek
segíteni kell. Most éppen egyik nagynénink
betegeskedik,kőrházban van' 97 éves, őt|áto-
gatom. Közvetlen rokonaim sajnos korán el-
mentek: édesanyám 59, édesapám 69, öcsém
39 évesen halt meg. A szélesebb család azon-
ban összetart. Férjem testvérei hazajönnek
néha Amerikából, gyerekeikkel, unokáikkal.
Ilyenkor összejön a nag5rcsa|ád nálunk, fiam,
menyem és két unokám. Fiam magánvállal-
kozó: elektronikai cikkekkel foglalkozik, me-
nyem is vele dolgozik. Fiú unokám mát nagy,
jovőre fog érettsé gtrzni az Ujpesti Mííszaki
Szakktizépiskolában, a kislány 7 éves. Rá sok-
szor vigyázok a hétköznapokon, beatanyozza
napjainkat. Még mindig reménykedem, hogy
ewszer visszakaphatjuk a vendéglőt. Sok hely-
re írtam már, sajnos kedvezőváIasztnem kap-
tam. A legjobb még az volt, hogy segítenénelq
de nem áll módjukban. Nem adom fe|, ta|án
az unokáim élvezhetik majd a dédszülői örök-
séget. !
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Könyvek Ujpestről

A tcibb mint 700 oldalas
í . .konyv az utpestl I orna
Egylet megalapításának
I25. évÍordulójára ké-
szü l t .Ak iadványa lab-
darúgó szakosztá|y tot-
ténetére koncentrál.
Kocsis Tibor, a könyw
szerzője a teljes körű fel-

Posztumusz Ybl Miklós-díi
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisz-
térium az építészszakmai szerv ezetek összefo-
gásáva|, április ó-án, Ybl Miklós születésnap-
ján, posztumusz Ybl-díjban, az építészet ran.
gos elismerésében részesített 17 kimagasló
maryat építészt. A díjazottak között szerepel
Hajós Alfréd (1878-1955), aki számos jelentős
sportlétesítÍnény, iskola és lakóépület mellett,
azUTE Megyeri úti stadionjánaktewezője is.

Kiállítás és tábla azTJTB.ú|
Az Ujpesti Tornaegylet megalakul ásának I25.
évÍorda|6ja alkalmából május I3-án a Sport-
múzeumban (Bp., )ilV. I!úság utca 2,) I,JáI|í-
tás nyílt az egyesület történetéről. A tárlat
szeptember 1 5-éig látható.
Június I 6 - án az e gyesül et aIapításának s zínhe -
|yén, az újpesti Szent Iswán tér 19, sz. a|aLi,
egykori piactéri iskola falán emlékáb|át avat-
tak a sp orte gyesiilet a|apításának tis zteletére.
A'táblát Oze Iswán klubigazgatő avanaÍeL'

Szoboravatás
Június 4-én, a nemzeti öSszetartozás emlék-
napján, aYárosháza mögötti Trombita téren
t|raavatták Kocsis András szobrászmíivész
1937-ben készült Fájdalmas anya címíS' bronz
szobrát, melynek ta|apzatán Vörösmarty Mi-
hály sorai olvashatók.
Az iinnepségen dr. Derce Tamás és dr. Trip-
pon Norbert alpolgármester tartott emlékbe-
szédet.

Gyászbit
Eletének ó1. évében, súlyos betegségben,
hosszú szenvedés után május l-jén elhunyt
Iványi Jánosné sz. Konrád Gizella Ujpestért-
díjas okleveles építőmérnök, gyárunányter-
vező. Lapunk szerkesztőbizottságának tag-
jaként, az Ujpesí Helytörténeti Alapíwány
kurátoraként, az Ujpesti Városvédő Egyesü-
let vezetőségi tagjaként, és az Ujpest lexikon
szakszerkesztőjeként pótolhatatlan szakmai-
helytörténeti tevékenységet folytatott. Kedves
a|akját nem felej tjük el.

Júniusi számunkban u |. és a 4. oldalon |árhatő
fotókat és dokumentumokat az Ujpesti Helytörténeti
Gyűjtemény bocsátotta rendelkezésiinkre.

ryffi dolgozásra törekedett,
így e kötet az Ujpest (Jjpesti TE' Ujpesti
D6zsa, Ujpest FC) valamennyi labdarúgó
mérkőzésének legfontosabb adatait tartal-
mazza. Nem csupán a klub elsó osztálÉ
taláIkozői, hanem a nemzetközi és a Magyar
Kupa meccsek is bekerültek a könyvbe. A
sportszerűség jegyében az l926-os évtő|
kezdve az ellenfelek összeállításait is megis-
merheti az o|vasó. A'mérkőzések mellett szá-
mos beszámoló, korabeli értékelés mutatia be
a csapat akkori hátteftt. Az UTE archívu-
mának segítségével a könyv ktilonleges kép-
anyaggaljelent meg.

A Gábriel Tibor szer-
kesztésében megjelent
kötet a Budapesti Hon-
ismereti Társaság á|ta|
szeÍyezet\ Budapesti
Históriák címíí előadás-
sorozat 2008. évi gfíjte-
ménye. A sorozat FIu-
nyadi Mátyás trónra lé-
pésének 5 5 0. évfordulója
alkalmából első sorban a

Íővárosban fellelhető Mátyás kultusznak adott
teret. Emellett olvashatunk a Nyugatról, a
Múzeumkert éS a Rádav könwtár történetéről
is. A kötet ugyanakkór beáutatja a főváros
helytörténetével foglalkozó kőzgfíjteménye-
ket és civil szervezeteket. Kerületenként
ismerhetjük meg a helyi egyesületek, a|apít-
ványok tevékenységét, köztük Ujpestről a
Közmíivelődési Kör, a Helyttirténeti Alapít-
vány és a Városvédő Egyesület munkáját. A
kiadvány zárő ftszében Budapest történeti
kiadványainak válogatott bibliográ frája o|vas-
hatő. Az emlékköny megvásárolható az Ujpes-
ti Helytörténeti Gyííjteményben.
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