
Általában az Árpád-hídi 
HÉV-megállónál találkoz-
tunk, hét óra körül. Nagy-
apám tehát korai takarodót 
rendelt elôzô este, amikor 

persze már össze volt készítve minden, 
háti  zsák és esôköpeny, derékszíj, bicska, 
ku  lacs, pokróc, és a szék támlájára kiké-
szítve a túranadrág és túrazokni, alatta 
pedig a bakancs, gondosan bekenve imp-
reg  náló pasztával. Nagyapám úgy készült 
egy ilyen kirándulásra, mintha a Himaláját 
másztuk volna meg, pedig job  bára csak ide 
mentünk, a Pilisbe vagy a Budai hegyekbe, 
de az igaz, sosem történhetett olyan várat-
lan esemény, amely ôt zavarba hozhatta 
volna. Még napfogyatko zás elleni kormo-

zott üveget is tartott a há  ti  zsákjában, mert 
ki tudja, mit hoz az élet. 

Nagyapám még a háború elôtt csat-
lakozott a szervezett ujpesti turistákhoz, s 
a természet iránti szeretetét, meg a közös-
ség iránti vágyát késôbb sikerült belém 
ol  ta  nia. Büszkén mesélte mindig, hogy 
sze  mélyesen ismerte Janda Vilmost, így, 
amikor a kôhegyi túrán elkanyarodtunk 
Jandaháza felé, valami különös büszkeség 
lett úrrá rajtam. S aztán rajtam is maradt, 
amikor az ujpesti természetjárók alkotta 
me  nedékházakat, pihenôket, forrásokat 
ku  tattuk fel: mint ezt itt, a Solymár-közeli 
Rózsika-forrást, mely, a hagyomány sze-
rint, egy hajdani természetbarátnô nevét 
viseli.     Jolsvai András
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„Természetbarátok turista-
egye  sülete ujpesti helyi cso-
port jának megalakulását a bel-
ügy minisztérium tudomásul 
nem vette s annak felállitását 

megtiltotta.” (Ujpesti Hirlap, 1916. augusz  - 
tus 27.)

„A természetbarátok ujpesti csoportja 
vasárnap f. hó 21-én a következô turákat ve -
zeti: 1. Tahi – Vöröskô (meghálás) – Szt. Lász-
ló – Prédikálószék – Dömös. Találk.: szombat 
du. fél2 órakor. 2. Visegrád – Császárvölgy 
Aubert-kunyhó (meghálás) Prédikálószék – 
Dobogókô – Dömös. Találkozás mint az 
1.-nél. (ifjusági tura). 3. Szt. Endre – Bucsina 
– Apátkuti v. Visegrád. Találk. vasárnap reggel 
fél6 órakor. Leány ifjusági tura. Vezetô: Vozá-
riné.” (Ujpesti Közlöny, 1919. szeptember 18.)

„A Természetbarátok Turistaegyesülete 
ujpesti csoportja f. hó 26-án tartja VI. évi ren des 
tisztujitó közgyülését, Gyár-utca 41. sz. alat  ti 
helyiségében. Tagösszejövetel: minden pén   tek 
este 7 órakor. Ezuttal emlitjük meg, hogy a cso-
port f. évi március 5-én kedélyes es  télyt ren-
dez.” (Ujpesti Közlöny, 1921. február 17.)

„A Természetbarátok Turista Egye sü-
letének e heti turái: Ezüsthegy – Nagykevély 
– Solymár. Munkatura. Találkozó 31-én este 7 
órakor a hidfônél. Ugyanoda megy egy tura 
va sárnap reggel 7 órakor.” (Ujpesti Hirlap, 
1924. május 30.)

„A Gyopár Turista Egyesület f. évi ju -
nius 1-én a Gyopár-forrás mellett építés alatt 
lévô »Gyopár« menedékház területén »Min-
dent a menedékházért« jelszóval nagyszabásu 
juniálist rendez. Az ünnepélyen szabad szin-
pad, boxmérkôzés, amerikai halászat, lepény-
evés, bögretörés, tojás és zsákfutás, hólyagver-
seny és még sok más fogja szórakoztatni a kö -
zönséget. Tánchoz zenét a »Gyopár« házize-
nekar szolgáltatja. Különös érdekessége lesz az 
ünnepélynek a lampionos bevonulás. A juni-
álisra Ujpestrôl a következô turákat vezetik: 1. 
6 órakor, vezetô Kalmár Béla, 2. 7 órakor, 
vezetô Surányi Imre, 3. 8 órakor, vezetô Ács 

Ferenc, 4. 9.40-kor, vezetô Katona Tibor, 5. 
12.30-kor, vezetô Wohl Béla. Találkozás a 
fenti háromnál a hidnál, az utóbbi kettônél 
pedig Aquincumban.” (Ujpesti Hirlap, 1924. 
május 30.)

„AZ UTE turistaosztályának vasárnapi 
turái: I. Nógrádverôce – Magyarkut. Találkozás 
reggel 6 órakor a rákospalotai állomásnál. 
ve zetô: Gránitz Jenô. II. Nógrádverôce – 
Magyarkut. Találkozás déli 12 órakor a rákos-
palotai állomásnál. Vezetô Weisz Sándor.” 
(Ujpesti Hirlap, 1924. május 30.)

„Természetbarátok Turista Egyesülete 
felhívja síelôit, hogy aki részt akar venni a ren-
dezendô síkurzuson, dec. 7-ig jelentkezzék a 
vezetôségnél. Felvilágosítások a péntek esti 
összejövetelen. Vasárnapi túra: Pilisvörösvár, 
Pilis – Hosszuhegy – Nagykevély. Találkozó 
dec. 1-én este 7. ó. a kisállomásnál.” (Ujpest, 
1923. október 26.)

„Természetbarátok Turista Egyesülete 
minden turáját a f. hó 28-án a Nagy- és Kis-
kevély közötti nyeregbe vezeti, ahol az egyesü-
let által vásárolt menedékház teleknek lesz az 
ünnepélyes felavatása. Találkozás az ujpesti 
hidfônél 27-én (szombat) este 9 órakor. (Ve -
zetô: Szigethy), 28-án (vasárnap) reggel 6 óra-
kor (vez.: Németh F.) és 8 órakor (Németh 
Gy.)” (Ujpest, 1923. november 30.)

„Turisztika. Az UTE turista szakosz-
tály turaszezonját befejezte. Nyáron is vezetnek 
turákat, de azokat elôzetesen nem jelzik. A 
nyá  ri szünetben, minden este fél 9 órakor a 
ve  zetôségi ülésen minden tudakozódás elnyer-
hetô az Ujpest, Deák Ferenc u. 45. sz. alatti 
körhelyiségben. Most kedden osztották szét a 
legtöbb turát végzô és legtöbb turát vezetô ta -
gok között a szakosztály izléses érmeit. A szak-
osztály felkéri tagjait, hogy a turistafényképal-
bum részére minden tag ajándékozzon néhány 
jólsikerült fényképet, a név és a kép tárgyának 
megjelölésével. A szakosztály augusztus hónap-
ban országos fényképpályázatot ír ki.” (Ujpest, 
1938. június 28.)

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

Újpesti természetbarátok, természetjárók 
programjaiból (1916–1938)

Múltidézô
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Az Újpesti Helytörténeti 
Alapítvány lapja

Alapító szerkesztô:
KADLECOVITS GÉZA

A szerkesztôbizottság elnöke:
HIRMANN LÁSZLÓ

A szerkesztôbizottság 
tiszteletbeli elnöke:
DR. SIPOS LAJOS

A szerkesztôbizottság tagjai:
DR. HOLLÓSI ANTAL
DR. KÔRÖS ANDRÁS
ROJKÓ ANNAMÁRIA

Szerkesztô:
ROJKÓ ANNAMÁRIA

Munkatársak:
IVÁNYI JÁNOS
DR. KRISKA GYÖRGY
KRIZSÁN SÁNDOR
LÔRINCZ RÓBERT
SZÖLLÔSY MARIANNE

Számunk szerzôi:
BÄCHER IVÁN író
BARTA FLÓRA fordító
DR. DERCE TAMÁS jogász,
történész
FERICSÁN KÁLMÁN ny. tanár
FORGÁCS ANDRÁS okl. gépészmérnök
HIRMANN LÁSZLÓ tanár,
gimnázium-igazgató
JOLSVAI ANDRÁS  író, szerkesztô
KADLECOVITS GÉZA helytörténet-
kutató
KRIZSÁN SÁNDOR gyûjteménykezelô
ROJKÓ ANNAMÁRIA újságíró, szer-
kesztô
SZÖLLÔSY MARIANNE helytörténeti-
gyûjtemény-vezetô 
TADEUSZ OLSZA SKI újságíró
VÁRNAI VERA múzeológus, újságíró
VÖRÖSVÁRY GÁBOR okleveles 
biológus

Kiadja:
Újpest Önkormányzata
Mûszaki szerkesztô: 
GELLÉRT KATALIN
Nyomdai kivitelezés: 
SPÁCIUM BT.
Felelôs vezetô: KOÓS GÁBOR

Turisták a Rózsika-forrásnál 1917-ben (részlet)

1 JOLSVAI ANDÁS  Turisták
 Múltidézô
2 Újpesti természetbarátok, természetjárók programjaiból 
 (1916–1938) Összeállította SZÖLLÔSY MARIANNE

 Tanulmány
4 DR. DERCE TAMÁS  Kossuth Ferenc Újpesten, 2. rész 
  Közlemények
6 ROJKÓ ANNAMÁRIA  Prém Margit, az adományozó, 
 1. rész: „Hogyan tegyünk jót?”
9 KRIZSÁN SÁNDOR  Újpesti úttörténet: A Vasút utcától
 a Görgey Artúr utcáig, 3. rész 
11 VÁRNAI VERA  Újpesti kikötô a vásznon
12 TADEUSZ OLSZA SKI  Egy újpesti család a lengyel 
 ellenállási mozgalomban
14 KADLECOVITS GÉZA  „Tudományos szenzáció Újpesten,
 mûködik a Hold-radar!”
15 FORGÁCS ANDRÁS  A Standard gyár és mérnöke, 2. rész
19 BARTA FLÓRA  Bächer Iván
19 BÄCHER IVÁN  Zónázó 21. – Eichel-ház
21 VÖRÖSVÁRY GÁBOR  A hengeres kecskebúza 
 elôfordulása Újpesten
 Híres újpestiek
23 HIRMANN LÁSZLÓ  Waldstein Erzsébet
 Interjú
26 FERICSÁN KÁLMÁN  Aki a csillagokat is megcélozta. 
 Beszélgetés Sándor Zoltán 90 éves sportlövôvel
28 SZÖLLÔSY MARIANNE  „…a mai ifjúság a turistáskodás 
 révén edzeni fogja magát, munkabíróbb lesz, 
 pótolni fogja a csatatéren pusztulókat…” 
32 Helytörténeti hírek
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Kossuth Ferenc harmadik új-
pesti láto gatására 1895 ôszén 
került sor, amikor már ô a 
Függetlenségi és Negyven-
nyolcas Párt elnö ke. A láto-

ga   tás oka az Újpesti Függetlenségi Kör 
zász  lóavatási ünnepsége volt. Az ünnepség 
véd   nökének Kossuth Ferencet kérték fel, 
aki táviratban jelezte, hogy elfogadja a meg-
hívást. „A Függetlenségi Kör Elnökének Uj-
pesten. Zászlójuk védnökségét köszönettel 
el   fogadom, ünneplése október 13-át válasz-
tom, mert addig reménylem, pártunk ketté-
sza    kadása megszûnik. Kossuth Ferencz.” 
1874-ben a Deák pártból kiszakadt két új párt, 
a Függetlenségi Párt, és a Negyvennyolcas 
Füg  getlenségi párt, amelyek tíz évvel késôbb 
egyesültek Függetlenségi és Negyvennyolcas 
Párt26 néven. A párt történetében folyamato-
sak voltak az új pártok kiszakadásai. A látoga-
tást megelôzôen, 1893-ban Ugron Gábor és 
párthíve hoztak létre egy külön függetlenségi 
pártot, ugyancsak kiszakadva az anyapártból. 
Az ünnepségre meghívást kapott zászlóvéd-
nöki minôségben Ugron Gábor27 is, aki azt 
el fogadta. A távirat szerint komoly remény 
volt az újraegyesülésre, aminek kétségtelenül 
országos politikai jelentôsége volt.

Újpest ezen alkalomból ismét hatalmas 
külsôséggel fogadta vendégeit. A Fô utcán, 
transzparenseket húztak ki „Isten Hozott!” 
fel  irattal. Ugyanilyen felirat volt az István 
úton felállított diszkapun. Az emberek nemze-
ti színû csokrot, vagy vállszalagot viseltek, s 
erre az alkalomra készült kiadványt osztogat-
tak. Az Ujpesti Függetlenségi Kör „1895 okt. 
13. – szabadság egyenlôség testvériség” fel-
iratú érméket árult. Az ünnepség egyúttal 
po litikai tüntetés is volt, az ellenzékben lévô 
függetlenségi pártok mellett.

26 A függetlenségi pártok az 1867-es kiegyezéshez való viszonyukban 
különböztek egymástól. Az Irinyi Dániel vezette párt például a kiegyezés 
teljes tagadását hirdette, míg mások (mert késôbb további függetlenségi 
pártok születtek) kevésbé voltak radikálisak.
27 A Függetlenségi Kör megfogalmazása szerint: „az ünnepségre 
meghívást kapott a függetlenségi párt mind két árnyalata”.

Elsônek Kossuth Ferenc és Ugron Gá -
bor érkezett, akiket a község Váci úti határá-
nál Tanos Pál bíró fogadott. Kevéssel késôbb 
követte ôket a Po lónyi Géza,28 Lukács Gyula, 
Színay Gyula, Tom pa Antal, Kovács József, 
Si  ma Ferenc, és Olay Lajos függetlenségi or-
szág gyûlési kép viselôkbôl álló csoport. Több 
város függetlenségi köre is képviseltette ma-
gát, így többek között a budapesti, a nagyvára-
di, a szentesi, a kôbányai.

A dísztribün az István téren állt. Az ün-
nepséget Fischer Dezsô29 nyitotta meg, majd 
Kossuth Ferenc és Ugron Gábor beszélt. Szó-
virágokkal teletûzdelt beszédeikben a magyar 
nemzet szabadságvágyáról, a nemzet iránti 
sze  retetrôl szóltak. Kossuth, aki ekkor még 
rövid ideje élt Magyarországon, mentalitását 
szinte megtagadva,30 a következôkkel fejezte be 
beszédét: „E kör, melynek zászlaját fel  avatjuk: 
a függetlenségi és 48-as kör. Magában a nevé-
ben benne van a körnek a feladata: kivívni 
hazánk függetlenségét az 1848-iki alapon.”31 
Ez lényegében nem volt más, mint az 1867-es 
Kiegyezés teljes megtagadása. Ugron óvato-
sabban fogalmaz: „Mi az, hogy mi, a mos-
tani alapból egy rendezettebb, függetlenebb 
korszakhoz jussunk? Ez a tökélesedés útja.” 
A mostani alap, azaz a Kiegyezés.

A zászlószentelési ceremóniát követôen 
a tömeg hangos követelésére Polónyi Géza 
szólt. Emlékeztetett mindenkit arra, hogy 
Újpest „megelôzte a nemzetet, mert már a 
harmincas években Ujpestnek meg volt a sza-
badsága, míg egyebütt Magyarországon még  

28 Ebben az idôszakban Újpesten virilista képviselô, rövid ideig 
Újpesten lakott, s komoly újpesti közéleti szereplô volt. 1906-ban 
igazságügyi miniszter, a polgári jog országosan elismert szaktekintélye.
29 Az Ujpesti Függetlenségi Kör elnöke. Felesége az Ujpesti Kossuth 
Nôegylet elnöke.
30 Szatmári Mórnak, aki K. F. bizalmasa volt, egy királyi kihallgatásra 
utazva mondta a következôket: „Nálam tragikus összeütközésben van a 
hagyományos kötelesség és a meggyôzôdésem közt. Hagyomány ben-
nem a Kossuth névvel örökölt, alkuvást nem tûrô függetlenségi politika, 
de az a fennforgó viszonyok közepett nem egyezik meg se hitemmel, 
se temperamentumommal.” Ez a racionalitással számoló mérnökember 
szava. A történet 1906-ban esett meg, amikor is K.F. már teljesen tisz-
tában volt a magyar viszonyokkal. (Szatmári Mór: Húsz esztendô parla-
menti viharai. 185. o. 1928.)
31 UK 1895. 10. 20.

DR. DERCE TAMÁS

Kossuth Ferenc Újpesten, 2. rész
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a jobbágyság dívott, […]”32 Kifejezte örömét, 
„hogy mint Ujpest szerény polgára, kijelen-
tem, hogy büszke vagyok rá, hogy mi itt tisz-
teljük ôket” azaz Kossuth Ferencet és Ugron 
Gábort. Az Ujpesti Dalkör, a tarackok dörgése 
közben elénekelte a Himnuszt. Szavalatot 
követôen dísztáviratokat olvastak fel, majd egy 
250 fôs bankett következett a Colosseumban,33 
ahol számos pohárköszöntô hangzott el. Ek-
kor Kossuth is, Ugron Gábor is hitet tett a 
jelenlévôk lelkes ujjongása és tapsvihar köze-
pette a két függetlenségi formáció egyesülé-
sének szükségessége mellett. Az ünnepséget a 
bankett után táncmulatság zárta be.

A zászlóavatáson elhangzot-
taknak nem lett országos poli-
tikai következménye, hi szen a 
két párt egyesülése elmaradt. 
Helyi hatása azonban jelentôs 

volt. Kossuth Ferenc látogatását követôen né -
hány hét múlva, mint egy „kontraként” Új-
pesten megalakult a kormányzópárt helyi 
szer  vezete, az Újpesti Szabadelvû Párt. Tagjai 
között az adott kor kiemelkedô, a helyi politi-
kai és gazdasági életet jelentôsen befolyásoló 
személyeket, ta  lálunk.34 E korban a politi-
kai és a gazdasági élet együttes jelenléte ter-
mészetes volt, hiszen a politikai testület felét 
a legtöbb adót fizetô polgárok, adott esetben 
iparmágnások, üzletemberek, kereskedôk, ipa -
ro  sok adták. Az Újpesti Szabadelvû Párt volt 
Újpesten az elsô olyan pártszervezet, amely 
egy országos, parlamenti párt helyi fiókszer-
vezeteként létre jött.

Történelemtudományunk a mai napig 
adó sunk annak a kérdésnek a megválaszolásá    -
val, hogy az üzleti életben sikeres, megbecsült, 
a realitások világában élô mérnökembert, aki 
a kor fogalmai szerint már az idôsebb korosz -
tályhoz tartozott,35 mi késztette, hogy addi  gi 
sikeres életének hátat fordítva, az általa egy -
általában nem ismert magyar politika világá ra 
tegye fel további életét. Talán Gratz Gusz-

32 Uo.
33 Fô utca 33.
34 Wolfner Tivadar és Jakab, Mautner Sándor, Weisz Mór, Winter-
nitz Gyula gyárosok, Friedmann Ármin bank vezérigazgató, dr. Héder-
vári Soma helyi képviselô és megyei alkalmazott, Hevesi Vilmos és 
Zsoldos János elöljárósági alkalmazottak, a képviselôk közül, Boskovits 
Alajos, Adamis Lajos, Kiss Sándor, Diamanstein Lajos, Palotai Adolf és 
még számtalan újpesti polgár.
35 Kossuth Ferenc 1841-ben született.

távnak van igaza, aki szerint „az nagy hódolat, 
amellyel a nemzet bálványának, Kossuth Lajos-
nak a fiát a nemzeti gyász napján fogadták, kis-
sé elkápráztatta az egyéni hiúságtól különben 
sem ment férfit. […] »bizonyos trónkövetelôi 
allûrök« nem álltak tôle távol”.36 Az újpesti fo-
gad tatások ezt mindenkép elôsegítették, külö-
nösen az elsô, hisz 1894. április 8-án még alig 
egy hete volt, hogy Magyarországon tartózko-
dott. Kossuth számára újpesti megjelenése 
azért is fontos, mert ez volt a temetést követô  en 
az el sô nyilvános szereplése Magyaror szágon. 
Az új  pestiek számára pedig azért volt fontos, 
mert Kossuth Ferencben a szabadsá got, a 
nemzeti önállóságot elhozót, a nincstele neknek 
re ményt adót látták. Ô volt „Csaba királyfi”.

Alig fél évvel Kossuth Ferenc újpesti lá-
togatása után, 1894. október 14-én, az Ujpesti 
Közlönyben egy felhívás jelent meg: „Az agg 
katonák a szabadság harcosai, az egykori daliák, 
az egész világ által csodált és bámult leventék, 
az 1848-49. évi honvédek, a ma már elaggott 
munka- és keresetképtelen öreg honvédek ín-
séggel, nyomorral és nehéz küzdelmekkel élik 
napjaikat Ujpest falai között. 15-en vagyunk, 
kiket a sors mostoha keze földi kincsekkel el-
feledett felruházni, létszámunk napról-napra 
ritkul, csak a nyomor és inség nô, ez az ádáz 
végzetünk.

[…] mélyen megtört szívünkre bal-
zsamként fog hatni adományuk, mellyel 
Ujpest polgárai részérôl találkozni fogunk, 
ezen magasztos tényüket áldani fogja 15 hon-
véd és családja. […] a befolyandó pénz 15 egy-
forma részletben felosztva lesz kézbesítve, a 
már okmányilag igazolt 15 honvédnek.

[…] Ezek után mély tisztelettel mara-
dunk Ujpesten, 1894. évi október hó 8-án.

Hubay Gusztáv, Pulger János, Lord 
Gáspár, Szuhányi Ferenc, Weigert János, Ju-
rusics János, Nagy Pál János, Wasetzky Fe-
rencz, Bukoli János, Waldesz József, Lôrinczy 
Sándor, Vincze János, Mártonffy Frigyes,37 
Psida János.

Az ujpesti elszegényedett 1848-49. évi 
honvédek.”  

36 Gratz Gusztáv: A dualizmus kora 1934. I/143. o.
37 Az ô szerepeltetése a névsorban valószínûleg erkölcsi nyomatéko-
sítás miatt történt, amit alátámaszt az a tény, hogy a felhívás Mártonffy 
Imre nevû fiának fôszerkesztésében kiadott újságban jelent meg. 
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Az Attila utcai Újvárosi Re for-
mátus Egyházközség tag  jai 
gyak ran találkozhatnak Prém 
Margit nevével, hiszen a hívek 
– több mint hetven évvel ez -

elôtt – a gyülekezeti teremben elhelyezett 
már  ványtáblával emlékeztek meg róla és szü-
le i rôl. Érdeme, amelyért nevét kôbe vésték, 
nem más, mint hogy újpesti szülôházát vég-
ren  deletében a Református Egyházra hagyta. 
1946. május 10-én, a Budapesti Központi 
Járás bíróság hagyatékátadó végzése alapján, „a 
tulajdonjog az Ujpest-ujvárosi Református 
Egy  házközség javára bekebeleztetik” – írja a 
korabeli ingatlan-nyilvántartás. Az Attila utca 
118. szám alatti házat, dr. Gyökössy Endre 
lelkipásztor irányításával, a gyülekezet tagjai 
alakították lakóházból egyházi épületté.

Prém Margit nemcsak az újpestieknek 
ado mányozott, hanem szeretetével, ember sé-
gé  vel sok budapesti és vidéki gyerek nek nyúj-
tott menedéket. Pályájának csúcsán, a re formá-
 tus Skót Misszió iskolájának igazga tó ja ként, az 
1940-es években zsi dó diáklányok százait vette 
fel, hogy iskolájának falai között meg óvja ôket 
a kirekesztéstôl és bántal ma zás tól. Leg    jobb ba -
rátnôje Jane Haining, az iskola in  ter  nátusának 
veze tôje, az üldözötteket mentô te  vé  kenysége 
miatt Auschwitzban halt mártír halált.

Margit születésének idején, 1884. szep-
tember 3-án, szülei még Budapest II. kerületé-
ben, a Csalogány utca 1.-ben laktak, onnan 
költöztek késôbb az újpesti Erzsébet utca 15. 
szám alá. Prém István és neje, Fröchlich Fan-
ni, 1899-ben Schmidt Józseftôl vásárolták az 
Attila utcai házat, és a hozzá tartozó szôlôt. A 
kis  lány születési bizonyítványa az édesapa fog-
 lalkozá sát malomtisztviselôként ne  vezi meg. 
(Koráb ban mol   nársegédként, majd hen ger-
mal  mi rak  tár  nok   ként dolgozott.) Mar git ke -
resztelését, ok   tó ber 12-én Roe  mig Rudolf re -
formátus német lelkész vé  gezte. A család ha -
marosan még két leány gyer mekkel gyarapo-
dott, Ilona 1885-ben, Irma 1888-ban született.

Elemi iskoláit kitûnô eredménnyel zár-
ta, ezért a család úgy döntött, hogy Margitot 
(ahogy késôbb húgait is) taníttatni kívánják. 
Ki  váló iskolai bizonyítványa révén felvételt 
nyert az újpesti Magyar Királyi Állami Polgári 
Leányiskolába. Édesapja – ma már kiderít he-
tet len okból – az alábbi levéllel fordult az is  -
ko  la fenntartójához: „Nagyméltóságú magas 
Mi  nisz térium. Alulírott bátorkodom a Nagy-
mél tóságú magas Minisztériumhoz azon ké -
rés sel for dulni, méltóztassék az újpesti polgári 
leány iskolába járó Margit nevû lányomat az 
ide mellékelt orvosi bizonyítvány alapján a 
rajztanítás alól felmenteni. Kérésemet ismétel-
ve maradtam Újpesten 1896. november 11-én 
Nagymél tóságú magas Minisztérium alázatos 
szolgája, Prém István magánhivatalnok.”
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ROJKÓ ANNAMÁRIA

Prém Margit, az adományozó, 1. rész
„Hogyan tegyünk jót?”

Prém Margit polgári leányiskolai bizonyítványa
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A következô évben kiadott bizonyít-
ványban már nincs nyoma felmentésnek. 
„Prém Margit, […] az 1897-98 iskolai évben, 
mint az ujpesti magy. kir. állami polgári leány-
iskola negyedik osztályának rendes növendé ke, 
a következô bizonyítványt érdemelte: hit- és 
er  kölcstan: kitûnô, magyar nyelv és irodalom: 
kitûnô, német nyelv: kitûnô, hazai- és vi  lág tör-
ténelem: kitûnô, földrajz: kitûnô, szám  tan: ki -
tûnô, mértan: kitûnô, természettan: jeles, 
egész ségtan: jeles, ének: kitûnô, rajz: ki  tûnô, 
kézimunka jeles, testgyakorlás: kitûnô, francia 
nyelv: kitûnô. Magaviselete: dicséretes, szor-
galma: kitartó. Irásbeli dolg. külalakja: csinos.”

A kislány kora óta folyamatosan kivá-
lóan tanuló Margitot a tanítói pálya vonzotta. 
A felvételi mellé azonban orvosi igazolásra is 
szüksége volt, ez afféle pályaalkalmassági vizs-
gálatot jelentett, amelyet Újpest egyik legne-
vesebb fôorvosa, dr. Hédervári Soma, Pest–
Pilis–Solt–Kiskun vármegye f. b. fôorvosa 
vég   zett el. „Orvosi bizonyítvány. Bizonyítom, 

hogy Prém Margit 13 éves jelenleg ujpesti 
tanuló egészséges, ép. Korához képest jól fej-
lett, a tanítónôi pályára alkalmas. Ujpest, 
1898. Jun. 20.”

A sikeres felvétel után, az 1898/99-es 
tanévben a Tanítóképzô-Intézeti Bizonyítvány 
is a korábbiakhoz hasonlóan szép eredmé-
nyeket mutat. A megszokott közismereti tár-
gyak között olyan szaktárgyak is szerepelnek, 
mint a lélek és embertan, amelybôl Margit 
jelesre végzett, magyar, német és francia 
nyelv bôl pedig kitûnôt kapott.

A következô négy évet hasonló szín-
vonalon teljesítette, így „vizsgára bocsáttat-
ván, alulírott vizsgáló-bizottság által az 1902. 
év június havában az elemi népiskolai tanítónô-
képesitô vizsgálatra kiszabott tárgyakból 
megvizsgáltatván, a következô osztályzatokat 
nyerte: hit és erkölcstnaból kitünô, nevelés-
tanból és neveléstörténetbôl kitûnô, oktatási 
módszertanból és népikolai szervezettanból 
jeles, magyar nyelvbôl és irodalomból kitûnô, 

7

Prém Margit „példás magaviselete és ernyedetlen szorgalma jutalmául kiadott” kitüntetési lapja. (Rajta az egyik aláírás Illek 
Vince plébánosé, az iskolai gondnokság elnökéé)



KözleményekÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2016. március
XXIII. évfolyam 1. szám

német nyelvbôl kitünô, hazai alkotmány tan-
ból jeles és egyetemes történelembôl jeles, 
földrajzból kitûnô, háztartástanból kitûnô ter-
mészetrajzból és vegytanból kitûnô, ter-
mészettanból kitûnô, számtanból kitûnô, mér-
tanból kitûnô, rajzból kitûnô, szépírásból 
kitûnô, énekbôl jeles, zenébôl jeles, nôi kézi-
munkából jeles, gyakorlati oktatásból jeles. 
Miután a fentiek szerint Prém Margit kis-
asszony a kiszabott követelményeknek meg-
felelt, ôt magyar nyelvû elemi népiskolákban 
való tanításra képesítettnek nyilvánítjuk. Kelt 
Budapesten, 1902. június 27-én. Vámossy Mi -
hály miniszteri biztos, a vizsgáló bizottság 
elnöke és valamennyi tanár aláírása. (Érdekes, 
hogy tanulmányaiban nincs nyoma az angol 
nyelvnek, amelyet néhány évvel késôbb anya-
nyelvi szinten beszélt, sôt – mint  látni fogjuk 
– e nyelv ismerôjeként mûfordítói munkássága 
is jelentôs.)

1902 júniusában tehát záró vizsgát tett, 
ám három hónap még hátra volt a 18. szüle-
tésnapjáig, azaz a nagykorúságáig. Errôl egy 
dokumentum is született: „Hivatalosan bizo-
nyítom, hogy Prém Margit kisasszony, ki Bu  -
da  pesten született 1884. szept. 3-án, a veze-
tésem alatt álló tanítónôképzô intézetben a 
képesítô vizsgálatot f. év június havában sike-
resen letette, oklevelét azonban csak a törvé-
nyes életkor betöltése után kaphatja meg. 
Budapesten, 1902. jun. 28. Entz Jolán igazgató, 
az Országos Nôképzô Egyesület Tanítóképzô 
Intézete Budapesten.”

A több mint negyven tanítóképzôs lány, 
diplomája átvételekor egy kézzel írt do  ku  men-
tumban aláírásával hitelesítette barát sá  gát, 
valamint az évfolyam és az iskola jó szellemi-
ségét. „Találkozási szerzôdés. Mi alulírottak, 
kik a képezdei éveket együtt végeztük, kötelez-
zük magunkat, hogy az 1910. évben május 
3-án újra találkozunk. Kötelezzük magunkat, 
hogy a közbeesô idô alatt a találkozási szerzô-
dés összes tagjaival életünk minden nevezete-
sebb eseményeit tudatjuk. Így pl. eljegyzést, 
férjhezmenést, lakásváltozást stb. A találkozási 
határidôt néhány nappal megelôzôleg a ta  lál-
kozóra vonatkozó felhívás bent lesz a Pesti 
Hírlap és a Budapesti Napló címû lapokban. 
Kötelezzük magunkat, hogy a találkozásra ok -
vetlenül eljövünk, az elmaradást csakis nagyon 
súlyos ok menthetné ki. A találkozás 1910 év 

május 3-án délelôtt ! 11 órakor lesz a mar-
gitszigeti »Felsô vendéglôben«! Budapesten, 
1902. április hó.” A kézzel írt aláírások között 
ott szerepel Prém Margité is. 

A fiatal hölgy a következô három tan év-
ben tovább képezte magát és elvégezte a pol gá-
ri iskolában való oktatásra jogosító tanító képzô 
(mai nevén tanárképzô) felsôbb iskolát is.

„Igazolvány. Alulírott hivatalosan iga-
zo  lom, hogy Prém Margit az állami polgári 
isk. tanítónôképzô intézet III-ad éves rendes 
növendéke. A három isk. éven át mind magavi-
selet, mind szorgalom és elômenetel tekinteté-
ben dicséretesen megfelelt az intézet követel-
ményeinek. A képesítô vizsgálatot folyó évi 
június hóban fogja letenni, s ez alkalommal a 
nyelv–történettudományi szakcsoport tárgyai-
nak magyar és német nyelven való tanítására, 
továbbá a torna tanítására fog képesítést nyer-
ni. Budapest 1905. április 12. Lázárné Kasztner 
Janka, az Erzsébet Nôiskola igazgatója”

1905 tavaszán véget értek Prém Margit 
tanulmányai és ugyanazon év szeptember 
1-tôl átvehette a református Skót Misszió 
budapesti iskolájába szóló kinevezését. 

A Skót Misszió akkoriban már több 
mint hatvan éve, 1842-tôl tevékenykedett Ma -
gyar  országon. Jelszavuk így szól How to do 
good?, azaz Hogyan tegyünk jót? Az elsô isko-
lai osztály – ahová valláskülönbség nélkül –, 
ingyen vették fel és tanították a gyerekeket, 
1844-ben indult. Az 1848/49-es szabadságharc 
idején 300 diák járt az intézménybe. Mivel a 
misszió rokonszenvezett a magyar szabadság 
ügyével, sôt Edinburgh-ban pénzt is gyûjtöt-
tek a menekülô honvédtisztek megsegítésére, 
a vesztes szabadságharc után a Habsburg ud -
var kitiltotta ôket Magyarországról. Ekkor az 
iskola felügyeletét a budapesti református 
egy   ház vette át. A misszió a kiegyezés után 
tér  hetett vissza. A korábban használt, bérelt 
termek helyett 1869-ben saját iskolát épít-
tettek maguknak az V. kerületi Hold utca 17. 
szám alatt. 1904-ig fiú és leány osztályok egy-
aránt indultak, 1904-tôl azonban már csak 
leányok nevelésével foglalkozott az intézet. 

Prém Margit a következô évben, elemi 
iskolai tanítónôként csatlakozott a tantestület-
hez. A 21 éves, pályakezdô pedagógus 1400 
korona évi fizetést és 400 korona lakhatási 
támogatást kapott.                       (Folytatjuk)
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1889 nyarán Károlyi Sándor 
gróf saját – Újpest-rákos-
palotai lóvasútja számlájára 
írott – költségén feltöltette a 
Vasút utca kocsiközlekedésre 

való burkolatát. Azonban azt is jól látta, hogy 
mind jobban amortizálódó s leginkább defi-
citet termelô lóvasútját a két község lakóinak 
érdekében fenn kell tartania, megszûntetnie 
nem lehet. Felújítására nagy szükség lett vol -
na, ugyanis az egyre növekvô lélekszámú tele-
pülések jobb közlekedést kívántak. Ám a kor-
szerûsítés anyagi fedezetét a gróf egyedül már 
nem állhatta, ezért 1893-ban beadványban 
kérte vasútja eladásához, illetve részvénytár-
saság alapításához a miniszteri hozzájárulást. 

Az engedélyezési eljárás ideje alatt, 
1894 februárjának elején a Budapesti Közúti 
Vaspálya Társaság (BKVT) vezetôi megvá sá-
rolták Károlyi gróftól az újpest-rákospalotai 
lóvasutat, majd részvénytársaság alapítását 
készítették elô. Április 18-án megalakult a 
Budapestvidéki Közúti Vasút Részvény tár sa-
ság, amely az üzem kezelését, lóvasúti jármû-
vek és személyzet kiállítását rögtön az „anya-
vállalat” BKVT-re bízta. Forgalma és bevé-
tele növelése érdekében 1894. május 1-jétôl 
közvetlen kocsik indultak Rákospalota és a 
Nyugati pályaudvar között – a Vasút utcán át. 
Mivel a BKVT vezetôsége már megtette lé -
péseit fôvárosi hálózatának villamosítására, 
en  nek bôvítése érdekében megszületett a 
dön  tés, hogy villamos üzemûre építik át az 
újpest-rákospalotai vonalat is, erre a kereske-
delemügyi miniszter 1895. június 24-én mon-
dott igent ekkor kiadott koncessziójával. 
A társaság 1896. április 16-i közgyûlésén a 
vállalat elnevezését Budapestvidéki Villamos 
Köz  úti Vasút Részvénytársaságra (BVKV) 
módosították, nevében is jelölve az új vonta-
tási módot. 

Újpest-rákospalotai vonalának köz-
igaz  gatási bejárására még 1894. november 

29-én sor került, ám csak késôbb, 1896 má -
jusában kezdték meg a vonal átépítését. A le -
endô villamossínek – egyelôre még lóvasúti 
üzem ben – augusztusra kerültek végleges he -
lyükre a Vasút utca északi oldalán egymás 
mellé, s elkezdték felállítani közöttük a felsô-
vezetéktartó oszlopokat. Itt jegyezzük meg, 
ek   kor épült ki az utca teljes hosszában két 
vá  gány, addigi lóüzemben csak egy sínpár 
volt három kitérôjével az utca része. A lóvasút 
forgalmát az átépítés ideje alatt mindvégig 
fenntartották. Vasút utcai szakasza – a vonal 
tel  jes újpesti részével együtt – mûtanrendôri 
bejárása szeptember 19-én zajlott, ténylege-
sen villamos csak a rákospalotai vonalrész 
december 27-i bejárását követôen váltotta fel 
az utoljára december 31-én végigdöcögô ló -
vonatot. 1897 elsô napjától már villamos járt 
a BKVT újpesti vasúti híd melletti végállo-
másától a Váci út – Árpád út – István utca – 
Vas  út utca – Rákospalota, mai Szilágyi utca 
– Vasút utca – Kert köz útirányban.

A Vasút utcában nagyrészt kereszttalp-
fákra erôsített 23,6 kg/folyóméter tömegû 
Vignol-síneket fektettek. Keményre húzott 
8 mm átmérôjû rézdrótból készült felsôveze-

KRIZSÁN SÁNDOR

Újpesti úttörténet: A Vasút utcától 
a Görgey Artúr utcáig, 3. rész
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A Vasút utca keleti, állomás felöli vége. Elôtérben a 
Horváth-féle vendéglô, jobbra az út északi felén fekvô villa-
mosvágányok Rákospalotára tartó villamossal. A képeslap 
keltezése 1906. (Országos Széchenyi Könyvtár Kisnyom-
tatványtára)
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tékét a pálya fölött 5,5 m magasan helyezték 
el, melyet az út végein a pálya két oldalán 
állított vasoszlopok között kifeszített kereszt-
sodronyokra erôsítettek, a Vasút utcai egye-
nes szakaszon a két vágány között kétkarú 
fa  oszlopokra volt felszerelve. Vontatáshoz 
szük séges áramot kezdetben a BKVT Pálffy 
(ma: Fekete Sas) utcai áramfejlesztô telepe 
biz tosította, és kezdetben a BVKV saját jár-
mû  veinek megérkezéséig – késôbb többször 
utána is – a BKVT adta a kocsikat. 

Hogy e vonalon a közlekedés mind 
jobb minôségû legyen, 1897. január 5-tôl Rá -
kospalotáról Újpesten és a Váci úton át köz-
vetlen villamosok jártak a Nyugati pályaud-
varhoz. Mivel ezidôtájt a villamosok jelzésére 
színes tárcsákat alkalmaztak, a Vasút utcán 
áthaladó új járat kék kör alapon fehér víz-
szintes sávval ellátott tárcsával közlekedett. 
(1910-ben vezették be a szám- illetve betûjel-
zést, ek   kortól hívták e viszonylatot 55-ösnek.) 
A villamosnak a mára névtelenné vált Thököly 
utcánál (a mai Kiss Ernô utcai villamosmegál-
ló keleti végénél), a Virág utca folytatásában 
állt Csengery utcánál, a Damjanich utcánál, 
és a Palota-Újpest állomás elôtti kitérônél 
jelöltek ki megállóhelyet. Március 3-tól a 
Thököly utcai megállót áthelyezték a közeli 
Corvin utca sarkához.

A villamosítást követôen a Vasút ut -
cából nyíló Magyar Pamutipar Rt. lóvonta-
tású áruszállítása még egy darabig megma-
radt, iparvágányán csak 1900. november 
15-én tértek át villamos üzemre. Valószínûleg 
a gyár részleges korszerûsítésével együtt 
készült el 1906. július 23-ára az újabb, Vasút 
utcából a Mezô (ma Erkel Gyula) utca felé 
kiágazó csonkában végzôdô vágány, amibôl a 

Mezô és Klauzál utcák sarkán lévô kapun át 
vezetett az üzem területére a sínpár. 1904. 
június 17-étôl pedig a Vasút utcától kissé 
távolibb, Viola utca 16. szám alatti (ma a 
Szigeti József utcai Általános Iskola telkének 
nyugati felén, focipályája helyén állt) Kohn és 
Fried Kenôcsgyárat szolgálta ki iparvágány, 
mely utunkról a mai Szent Imre utca egykori 
folytatásában állt Széchenyi utca felôl köze lí-
tette meg a gyártelepet. Ekkor már a Buda-
pest-Újpest-Rákospalotai Villamos Közúti 
Vas  út Rt. (BURV) villamos mozdonyai továb-
bították az üzemek áruszállító meneteit a 
Vasút utcai BVKV-pályán át Palota-Újpest – 
1907-tôl Rákospalota-Újpest – vasútállo-
máshoz.

Ha visszatekintünk az út – eddig tár-
gyalt – közel három évtizedes múltjára, lát-
hatjuk, hogy közúti ko  csik, szekerek számára 
alkalmas útteste feltöltés által 1889-ben, a 
két   vágányos közúti vas úti pálya villamos 
üzemmel 1896-ban korsze rûsödött. A követ-
ke zô 1897-es esztendôben pedig a házak elôt-
ti gyalogjárókat látták el aszfaltburkolattal, 
összesen 4569 m2-nyi területen. Ekkoriban 
Ká   rolyi Sándor gróf már foglalkozott a gon-
do lattal, hogy az út északi felén lévô földjeit 
par  celláztatja, s az így nyert házhelyeket ér -
tékesíti. Terve 1904-ben lát szott testet ölteni, 
mikor is januárban a helyi sajtó közölte, a 
vármegyei törvényhatóság hoz   zájárult a gróf 
eme szándékához. Kötelezte azonban, hogy 
templom, paplak, iskola, piac, temetô stb. 
számára megfelelô területet in gyen engedjen 
át, 8 öl (15,89 m) széles, ren dezett utcákat 
hozzon létre, egyúttal a Villasor mentén lévô 
határ utat 10 ölesre (18,96 m) szélesítse ki.

Ebben az idôben még nagyrészt szán-
tóföldként ismert uradalmi tulajdonú északi 
oldalával szemben déli fele mind nagyobb 
mér  tékben lehetett beépítve. Sûrûbben lakott 
„belsô” végéhez közel 1893-ban már mû -
ködött Binner Antal fonógyár melletti „Kon-
dorosi csárdához” címzett vendéglôje, mely 
friss halászlét kínált betérô vendégeinek. 
A Vasút utca végén a 85. (ma 99.) szám alatti, 
állomáshoz közeli „Magyar Királyhoz” nevû 
vendéglôt 1901-ben vette (ismét) át Podru-
zsik Ferenc, s nem sokkal késôbb már „Hor-
váth Imre Vendéglôje” volt olvasható bejárata 
cégérén.                                    (Folytatjuk…)
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A Vasút utca nyugati, István utca felöli vége, jobbra a Deák 
utca. A közöttük lévô sarokház ma is áll. Képeslap részlet, 
1910-es évek eleje. (Zempléni Múzeum, Szerencs)
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Kapussy Györgyöt (1903–
1986) elsôsorban, mint az 
arc  képfestészet szakavatott 
mû  velôjét ismerjük. Kezdet-
ben Gyulán, Hódmezôvásár-

he lyen és Gyôrött hasznosította tudását. 
1925-ben Firenzébe ment tanulmányútra.
Haza jövetele után folyamatos kiállítója volt a 
Mûcsarnoknak és a Nemzeti Szalonnak. Majd 
tagja lett az 1920-as években alakult és 1945-
ig mûködô Spirituális Mûvészek Szövetsé gé-
nek. A szövetség tagjai gyakran misztikus, 
val lásos témájú mûveket alkottak. […]

Az itt látható „Újpesti kikötô” címû 
mû         vét még a második világháború elôtt festet-
te. Az újpesti kikötô létrejöttének gondolata a 
19. század közepére, a reformkor idejére nyú-
lik vissza. Széchenyi Istvánt foglalkoztatta egy 
pes     ti téli kikötô felépítése. 1856-ban el is 
kezd ték az építkezést, amely közel hét évig 
tartott. A har     minckét hektár területen hatszáz 
hajó fért el.

Az építésnél azonban nem figyeltek ar -
ra, hogy a kikötô vizének természetes cserélô-
dését megoldják, ezért néhány év múlva már 
el  viselhetetlen bûz terjengett a területen. Ezt 
fokozta még az is, hogy a községben lévô szá-
mos gyár és gyártelep saját szennyvizét a kikö-
tôbe eresztette. A tarthatatlan állapotok miatt 
a község tanácsa több beadványban is kér vé-
nyez te, hogy építsenek zsilipet a kikötôbe, de 
a pénz  ügyminiszter állandóan elutasította a 
ja  vas latot. Túl költségesnek találta az építke-
zést, olcsóbb tervezetet kért. Az 1872-es kole-
ra  jár vány után már nem volt kétséges, hogy az 
új  pesti kikötôben uralkodó tarthatatlan körül-
ményeket valahogyan meg kell változtatni. 
So  kat segített az ügyön Jókai Mór parlamenti 
interpellációja, amely az újpesti kikötô egész-
ségte len környezeti hatásáról és annak megvál-
toztatásáról szólt. 1873-ban végre megépült a 
zsiliprendszer.

Két év múlva újabb problémával kellett 
szembenézniük a kikötô használóinak. Ugyan is 
a minimális vízmozgás miatt eliszaposodott az 

öböl, így a nagyobb hajók nem tudták el  hagy ni 
a kikötôt. Kezdôdött elölrôl minden, éveken át 
kérvények sokaságát írta az újpesti elöljáróság a 
pénzügyminiszterhez. A kikötô vel kapcsolatos 
összes megoldatlan probléma akkor hárult el 
igazán, amikor 1884-ben a kormány elhatároz-
ta, hogy a Váci út mentén egy fôcsatornát épít-
tet. Ezután már a gyárak csa tornáit is ide ve -
zették, és így az öböl szennyezettsége is meg -
szûnt. A századfordulón a faszerkezetû zsilipet 
is vasra cserélték. Ettôl kezdve egyre növeke-
dett a kikötô forgalma. Az 1900-as évek elején 
már több mint kétezer jármû fordult meg itt. 

Már az 1860-as években felmerült, 
hogy a gôzösök Újpesten is megálljanak. 1861-
ben a „Nefelejts” címû újság így írt az ötletrôl: 
„Több újpesti birtokos azon kéréssel fordult a 
dunagôzhajózási társulat igazgató sá gához, 
hogy a helyi gôzös menetrendjét az Új pesti 
kikötôig meghosszabbítani szíveskedjék.”

Több mint húsz évvel késôbb, 1883-
ban a Dunagôzhajózási Társaság személyfor-
galmi állomást létesített az az újpesti kikö-
tôben, amely 1926-ig mûködött.  

*Az írás a Festôi Budapest (Grafikák és festmé-
nyek a reformkortól napjainkig) címû kötetben jelent 
meg. Corvina Kiadó, 2004.  
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VÁRNAI VERA

Újpesti kikötô a vásznon*

Kapussy György Újpesti kikötô c. festménye (A Budapesti 
Történeti Múzeum Fôvárosi Képtárának engedélyével)
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Lengyelország megszállását 
1939-ben a hitleri Harmadik 
Birodalom, a sztálini Szovjet-
unió és egy kisebb németbarát 
szlovák kontingens hajtotta 

végre. Ezzel a hadjárattal kezdôdött el a hat 
éven át tartó második világháború.

A magyar politikai vezetés Lengyel-
ország megszállása után, 1939 ôszén döntést 
hozott a lengyel katonai és polgári menekül-
tek befogadásáról. 1939. szeptember 18-án 
Te   leki Pál miniszterelnök utasítására megnyi-
tották a lengyel menekülôk elôtt a fél évvel 
ko    rábban, Kárpátalja visszacsatolása után 180 
kilométe res szakaszon helyreállt len gyel– 
magyar ha  tárt. A becslések szerint mintegy 
60 ezer em  ber számára 140 katonai menekült-
tábor léte sült, illetve Budapesten kívül 114 
településen szállásoltak és láttak el polgári 

sze      mélyeket. Hivatalosan nem tekintették 
hadifogolynak a lengyel hadsereg tagjait, és a 
magyarok ezt ki is fejezték a velük való bá -
násmódban, a nemzetközi jognak megfelelôen 
azonban kötelesek voltak fegy veresen ôrzött 
internálótáborokba helyezni ôket. A lengyel 
tisztek nagyobb szabadságot élveztek, szabad 
lakhatást kaptak és polgári ruhában szabadon 
mozoghattak „internálási” körzetükben, a le -
génység mozgását azonban több feltételhez 
kötötték.

A lengyel menekültügyrôl olyan sokat 
olvashattunk már, hogy az alábbi írást szemé-
lyes hangú kiegészítésnek szánom. Annál is 
in  kább, mert nem történész, hanem újságíró 
vagyok, akit régóta szenvedélyesen foglalkoz-
tat ez a téma, már csak családi kapcsolataim és 
személyes hálára kötelezettségem okán is. 
(Az anyai ágon magyar származású lengyel 
újság író, fordító, tolmács a második világ há-
ború alatt menekültként tartózkodott Ma -
gyar or szá gon – a szerk.) Ennek is köszönhe-
tem, hogy állandóan újabb és újabb nyomokra 
bukkanok. Mindig akad valaki, aki újat tud 
mesél ni, érdekesebb mozzanatokra hívja fel a 
figyel memet. Az egyik ilyen érdekes momen-
tum egy újpesti család szerepe a magyarorszá-
gi len   gyel ellenállásban. 

1940 októberének valamelyik napján 
rejtjeles üzenet érkezett, amelyet egy Buda-
pest környéki titkos rádióállomás fogadott. 
Az adóvevôt Juhász Alfréd újpesti, Horthy 
Mik  lós [ma: Görgey Artúr] utca 13. szám 
alatti lakásában helyezték el. Juhász, a háború 
elôtt hosszú ideig a Tungsram varsói kirendelt-
ségét vezette. A lengyelek iránt a barátságnál 
jóval többet érzett, gyermekei – Emma és 
Er  nô – hús-vér lengyelnek vallották magukat. 
Ernô a legmagasabb rendû bizonyítékát adta 
ennek: 1941-ben, Torbuk alatt hôsi halált halt 
Lengyelországért.

A háború elején a testvérpár azonnal 
fu   társzolgálatra jelentkezett s felesküdött a 
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TADEUSZ OLSZA SKI

Egy újpesti család a lengyel ellenállási 
mozgalomban

Tadeusz Olsza ski, e cikk szerzôje a második világháború 
alatt menekültként tartózkodott Magyarországon
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bu   da pesti „Ro mek” fedônéven mûködô len-
gyel konspirációs katonai bázisnál. Amikor 
1941-ben kitört a háború Magyarország és a 
Szovjetunió között, Ernôt behívták, de ô 
Nyu  gatra szökött, mert nem akart a hitleristák 
oldalán harcolni, s beállt a lengyel hadseregbe.

A háború alatt a lengyelek valóságos tit-
 kos, földalatti államot hoztak létre Magyar or-
szágon, a megfelelô szervezeti felépítéssel. 
Ven     déglátóik jóindulata és segítsége nélkül ez 
teljességgel lehetetlen lett volna. A lengyel 
szer         vezetek és a Londonban mûködô lengyel 
kormány közötti rádió-összeköttetést Zyg-
munt Tyczynski villamosmérnök, a híradás-
tech  nika specialistája irányította, aki összeba-
rát kozott szaktársával, Juhász Alfréddal. Ty -
czyns  ki a háború elôtt Újpesten, az Orion Rá    -
diógyár mûszerosztályán, majd az abból lét    re  -
jövô Elektronikus Mérômûszerek Gyárá ban 
dol  gozott, magyar nôt vett feleségül, aki vel 
Rá    kospalotán élt. 1956-ban Kossuth-díjjal 
tün   tették ki. Magyarország náci megszál lásáig, 
1944 márciusáig kitûnôen ellátta titkos megbí-
 zatását. A rádiókapcsolatot a Londonban mû -
kö    dô emigráns lengyel kormánnyal nem 
ugyan     arról a helyrôl, hanem váltakozva, több 
ma      gyar barátja lakásából tartotta, ezért a német 
felderítés soha nem tudott a nyomára jutni.

1940 októberében, Tyczynski tehát 
rejt  jelezett üzenetet kapott Juhászék lakásá-
ban. A rádiótáviratot Ernô vagy Emma vitte el 
a megbeszélt találkozóhelyre, egy belvárosi 
ká   vé  házba, ahonnan a budán mûködô „Ro-
mek” Híradó-Hírszerzô Bázisra továbbítot-
ták, s ott megfejtették. Az üzenetben a lon do-
niak tíz, legfeljebb negyven éves, franciául 
vagy angolul beszélô tüzértiszt, valamint négy 
rádiótávírász kijuttatását kérik, a lehetô leg-
rövidebb idô alatt. Az elôször Franciaország-
ból, majd Angliából érkezô hasonló kérések 
számos személyi feltételt határoznak meg: 
többek között a rendfokozatot, a különleges 
kép zettséget, az életkort, az egyéb területeken 
va  ló jártasságot. (Néhány hónappal korábban, 
1940 júniusában, Sikorski lengyel miniszter-
elnök Londonból felhívással fordult a kato-
nákhoz, hogy jöjjenek át Nagy-Britanniába, 
de csu  pán a len gyel hadsereg harmadának 
sike rült átjutnia. 1940. augusztus 5-én aláírták 
a len  gyel–brit katonai együttmûködési szerzô-
dést.)

Jan Emisarski ezredes, a budapesti len-
gyel katonai attasé, aki 1940 tavaszáig maradt 
hivatalában, majd „Zagloba” ôrnagy, vagyis 
Jan Mazurkiewicz (késôbb „Radoslaw” ezre-
des), a „Romek” bázis vezetôje kapcsolatban 
állt Stefan Dembinski tábornokkal, a Hon-
védelmi Minisztérium 21. alosztálya mellett 
felállított lengyel katonai iroda vezetôjével. 
A magas rangú fôtiszt felügyelte az internált 
lengyel katonák táborait. Az ott birtokában 
lévô listáról kiválasztotta a kért tiszteket, s 
értesítette errôl a táborok parancsnokait. 
A kiválasztottak többnyire akadálytalanul 
el hagyhatták a táborokat, a szükséges papíro-
kat és pénzt még ott, vagy – ha átutaztak rajta 
– Budapesten vehették át. A lengyel fegyveres 
erôk a háború végéig részt vettek a szövetsé-
gesek hadmûveleteiben. 

A Tungsram lengyel nyelvû plakátja. A gyár varsói kiren-
deltségét a háború elôtt Juhász Alfréd vezette
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Hetven évvel ezelôtt, 1946. 
feb ruár 6-án a fentiekhez ha -
sonló tartalmú újságcikkek 
tu    dósítottak arról, hogy a 
több éves kutatómunka siker-

rel befejezôdött, a dr. Bay Zoltán egyetemi 
tanár által vezetett munkacsoport tagjai sike-
resen megoldották egy katonai radarkészü lék 
fejlesztését. A második világ há ború súlyos 
gondja volt az idegen repülôgépek mikrohul-
lámú ellenôrzése, felderítése, illetve megsem-
misítése. 1943-ban a Honvédelmi Mi   nisz téri-
um az Egyesült Izzót kérte fel a ku  tató cso port 
megszervezésére. A feladatot dr. Bay Zol  tán, 
az Izzó Kutató Intézetének igaz gatója vállalta.

Szakmai körökben közismert tény volt, 
hogy az Egyesült Államokban már több éve 
fontos kísérletek folytak, mégpedig jelentôs 
pénzügyi támogatással. Az Egyesült Izzó kuta-
tólaboratóriumának munkatársai nagy kedvvel 
láttak munkához. A kísérlet legfontosabb kér-
dése az volt, hogy elérik-e a Holdat a világûrbe 
kibocsátott ultrarövid, vagy mikrohullámok a 
Föld légkörén túl az ionoszférán keresztül, 
és ha igen, a visszaverô dött hullámok vajon 
vissza  jutnak-e a Földre? A Hold esetében a 
kísérlettôl további eredményeket is vártak. 
A Holdról addig csak távcsö ves megfigyelé-

sekkel végzett optikai ismeretek álltak a tudó-
sok rendelkezésére. Egy sikeres kísérlet bebi-
zonyíthatta, hogy a Föld és a Hold hasonló 
reflexiós tényezôjû kôzetekbôl álló égitestek, 
hogy az ultrarövid hullámok je  lentéktelen 
veszteséggel lépnek ki az ionszfé rából és 
visszaverôdés után egy részük vissza is tér a 
Földre, s hogy rádiókapcsolat létesíthetô távo-
li égitesttel.

A Föld és a Hold közötti távolságot 
csil  la  gászati mérésekbôl már ismerték, ez segí-
tett a szükséges adóteljesítmény meghatáro-
zásában. A holdradar hatótávolságához 20 
mé  ter átmérôjû parabola antennára lett volna 
szükség, erre azonban nem jutott pénz. Mo -
dellkísérletek alapján, egy 8!6,5 méteres, 36 
pontban gerjesztett síktükör an  ten nát készí-
tettek, amit az újpesti kutatóinté zet tetejére 
telepítettek. A lokátor forgatható talpával az 
antennát bármely irányba eltudták forgatni, 
illetve dönteni. Gondot okozott a ké  szülék 
háromszáz kilométer hatósugarú kis teljesít-
ménye és a nem eléggé érzékeny vevô készülék.

A probléma megoldására az Izzó ku -
tatógárdája a világon elsôként alkalmazta a 
zajszint alatti integrált vételt, a zajösszegzés 
elvét, elsôként ellenôrizve telemetrikus úton a 
Föld – Hold távolságot. A hiányos felszerelt-
ség ellenére a holdradar sikeresen mûködött, 
az eredményeket vakpróbával (a Holdról el -
for dított antennával) ellenôrizték és 1946. 
feb  ruár 6-dikán közzétették a kísérlet sikeré-
nek hírét. Néhány nappal korábban az Egye-
sült Államok is bejelentett egy hasonló kísér-
letet, de a zajszint alatti integrált vétel kidol-
gozásának elsôsége vitathatatlanul a Bay Zol-
tán vezette kutatócsoporté lett. A kísérlet 
ered  ményessége nemcsak a magyar tudomá-
nyos élet újjászületését bizonyította, hanem 
azt is, hogy az Egyesült Izzó a nem sokkal 
korábbi háború, az 1945-ös árvíz és a gyár 
szovjet leszerelése után is világszínvonlú telje-
sítményre volt képes.  
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KADLECOVITS GÉZA

„Tudományos szenzáció Újpesten, mûködik 
a Hold-radar!”

Bay Zoltán, háttérben a Hold-radarral (emlékbélyeg)
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Aschner Lipót, az Egyesült 
Izzó vezérigazgatója – a hazai 
konkurencia csökkentésének 
reményében – szerette volna 
meg  szerezni az Ericsson ma  -

gyar      országi gyárát, de ehhez az International 
Telephone & Telegraph co. (ITT) – a részvé-
nyek többségi tulajdonosa – nem járult hoz zá, 
mert eltitkolta, hogy közben Ivar Kreugerrel, 
az Ericsson elnökével nem csak a magyar, ha -
nem a teljes Ericsson meg szer  zésérôl is tár -
gyalt. 1931. június 18-án, 74 szerzôdést aláírva 
megállapodtak és nyélbe ütöt ték az üzletet. 
Ám hamarosan kiderült, hogy Kreu ger már 
ko    rábban csôdbe ment, és nem sokkal a szer-
zôdés aláírása után öngyilkos lett. A „csôd-
gondnoki” feladatokat a Wallen berg bankház 
látta el, és 1937 végére az Erics son Ma gyar -
országi Villamossági Rt. az újpesti Stan dard 
Villamossági Rt. birtokába került.

A gazdasági nehézségek, a kialakult bi -
zalmatlan légkör miatt 1934-re az Egyesült 
Izzó végleg megszabadult a hírközlési részle-
gétôl, és részvényeit eladta az amerikai félnek, 
amely így a Standard Villamosság Rt. kizáróla-
gos tulajdonosa lett. Azonban Aschner cége 
sem járt rosszul: a 37500 db részvényért ka -
pott 3 millió pengôt, valamint folyamatban 
lévô Posta-üzlet nyereségének 50%-át és 400 
ezer pengô éves telephelybérleti díjat. 

A fentieken kívül akadt még egy ok, 
amely az Egyesült Izzó és a Standard szakí-
tásához vezetett.

A Standard profiljába a telefon- és tele-
fonközpont-gyártáson kívül beletartozott a 
rádióadó és rádióvevô készülékek gyártása is. 
A felek közti 1928-as szerzôdésben kikötötték, 
hogy az Izzó nem állít konkurenciát a Standard 
termékeinek. Közben azonban az Egyesült Iz -
zó, több éves „húzd meg, ereszd meg” viszony 
után megvette a Magyar Wolframlámpagyár 
Kermenezky Rt. (késôbbi Orion) részvényeit, 
és ezzel jelentôs konkurenciát teremtett saját 
érdekeltségi körén belül a Standard rádióknak. 
Aschner vitatta az amerikaiak szerzôdésértel-

mezését, de végül kompromisszumra kénysze-
rült. Az Orion a Standard alkatrész-beszállító-
ja lett, cserébe a Standard kizárólag az Izzótól 
vett rádiócsöveket a piaci ár alatt 10%-kal. 
Gon    dot jelentett azonban a magyar rádiópia-
con szintén jelentôs részesedéssel bíró Philips 
és Telefunken is, ezért Aschner kartell-meg-
állapodást kötött, és a négy cég egymás között 
felosztotta a magyar piacot. (A Standard azon-
ban megszegve a megállapodást, 1932-tôl 
egé   szen 1951-ig Philips rádiócsövekkel sze-
relte a Posta Néprádió megrendeléseit.)

Az Orion termelése jelentôsen meg ha-
ladta a magyar piaci lehetôségeket, ezért az 
Iz  zó egész világra kiterjedô értékesítési háló-
zatát kihasználva, számottevô exportot bonyo-
lított le. Az 1930-as évekre az Orion értéke-
sítette a világ rádiógyártásának 30%-át.

A Standard gyár 1938 áprilisában át -
köl  tözött Újpestrôl Kelenföldre, az Ericsson 
Fehérvári út 70. szám alatti gyárába. Ezzel az 
Izzóban lezárult, míg a Standard történetében 
elkezdôdött egy új korszak.

Az amerikai tulajdonban lévô Standard 
– hírközléssel foglakozó cégként – a háború 
elôtt, alatt és után is rendszeresen kapott kor-
szerû technológiára épülô hadiipari megrende-
 léseket. A termelés nagyságrendje 100%-kal 
nö    vekedett, bár az egy-két évvel korábban 
még oly fontos polgári rádiógyártással teljesen 
leálltak. Meglepô módon, a 45%-ban magyar 
és 40%-ban német hadügyminisztériumi 
meg   rendelésre gyártott repülô- és harckocsi-
rádiók, valamint adóberendezések üzleti ered-
ményeirôl rendszeres jelentéseket kaptak a 
gyár amerikai tulajdonosai is.

1941-ben a Magyarország és az Egye-
sült Államok közötti hadiállapot beálltával az 
amerikai anyavállalat képviselôi lemondtak 
igaz gatósági tagságukról. A gyár a szintén In -
ter  national Standard Electric Corporationnel 
(ISEC) leányvállalat Standard Elektrizitäts 
Gesellschaft, Berlin fennhatósága alá került és 
teljes gôzzel dolgozott a német hadiipari 
prog      ramokon. 1943-ban a berlini cég képvi-

FORGÁCS ANDRÁS

A Standard gyár és mérnöke, 2. rész
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seletében érkezett Budapestre a Standard Rt. 
igazgatósági tagjának kinevezett Edmund Ve -
esenmayer német közgazdász és diplomata, a 
német külügyminiszter titkos megbízottja, aki 
az 1944 márciusi német megszállás után már a 
Gestapót is irányító, magas rangú SS veze  tô -
ként (SS Standartenführer), a „Nagy német 
Bi    ro  dalom teljhatalmú megbízottja ként” tevé-
kenykedett hazánkban.

Ezek után érthetô, hogy a magyar kor-
mány a gyár hadiüzemmé nyilvánításának és 
állami megrendelésekkel történô ellátásának 
fel   tételeként szabta a „vezetô pozícióknak 
meg    bízható, új erôkkel való betöltését…”. 
A „megbízhatóság” az 1940-es években a zsi -
dó származású vezetôk és középvezetôk le  cse-
 rélését jelentette. Nyugdíjba küldték Ha  lász 
Béla vezérigazgatót, leváltották Weiss Fü  lö-
pöt, az igazgatóság elnökét, aki még 1896-
ban, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kép -
viselôjeként került az akkor alakuló Egye sült 
Villa    mossági Rt. (az Izzó elôd vállalata) igaz -
gatóságába. A hadiüzemmé vált gyárban a zsi-
 dó mérnököknek sem volt tovább helye, így 
Gergely Ödönt is elbocsájtották.

1944-ben Gergely Ödön, Forgács Vil-
mossal együtt aktív résztvevôje volt a Raoul 
Wallenberg által irányított Humanitárius 
mentôakciónak. A Tátra utcai iroda egyik ve -
zetôjeként, a svéd „védett házak” sok ezer 
üldözöttjének élelmiszer- és gyógyszerellátá-

sát szervezte és gondoskodott a svéd menle-
véllel rendelkezôk elhelyezésérôl. Mindketten 
túlélték a háborút.

A Standard-per
Gergely Ödön a háború után és egy kis elekt-
ronikai cégnél dolgozott, amikor felkereste ôt 
Geiger Imre, a Standard frissen kinevezett 
vezérigazgatója, korábbi kollégája.

Találkozásuk, egy 1950-ben, Gergely 
Ödön kihallgatásán, az Államvédelmi Ható    ság 
által készített feljegyzés szerint az alábbi mó -
don zajlott le: „1946 ôszén meglátogatott 
Ger    gely [név ki  radírozva, ceruzával javítva]
Gei    ger Imre a magyarországi Standard gyár 
helyettes vezérigazgatója. Gergely [ceruzával 
javítva] Geiger Imre közölte velem, hogy a 
Standard-nál nincs elég kereskedelmi szakem-
ber, […] Gergely [név kiradírozva, ceruzával 
javítva] Geiger Imrével megállapodtam abban, 
hogy 1947 januárjában átmegyek a vállalathoz 
dolgozni azzal a feltétellel, kineveznek fômér-
nökké és egy év munka után vállalatvezetô 
he      lyettesnek. Geiger mindezt megígérte.” 
Gei  ger vezérigazgató teljesítette ígéretét, de 
sú  lyos árat kellett fizetnie érte. 

Az állami szervek 1948-tól hozták létre 
azt a külkereskedelmi vállalathálózatot, amely 
a következô negyven évben, egészen a rend-
szerváltásig biztosította a magyar ipari és me -
zôgazdasági termékek exportját a KGST- és a 
nyugat-európai országokon túl, Dél-Ame   -
rikától a Közel-Keleten át a Távol-Ke letig. 
Így alakult meg többek között a Ferunion is, 
amelyhez a táv- és hírközlési eszközök kül  ke -
reskedelme is tartozott.

(Aschner Lipót, miután a Rákosi Má -
tyás vezette kommunista párt kérésre 1947-
ben hazatért Svájcból, és az Egyesült Izzó 
igaz gatóságában tovább dolgozott, nagyon 
fel    háborodott azon, hogy az Izzó és az Orion 
kereskedelmi üzletágát, valamint a nyelveket 
beszélô munkatársait „kiszervezték” az új ke -
reskedelmi vállalatokba.) 

Gergely Ödönt és nagyapámat, Forgács 
Vilmost – aki 1921-tôl az Orion és elôdvál-
lalatainál dolgozott, és a háború után az Orion 
igazgatója volt –, miniszteri határozattal 
ugyan   azon a napon, 1948. október 1-én ne -
vezték ki az akkor alakult Ferunion Külke-
reskedelmi Vállalat vezérigazgató helyettesé -
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vé. Nem sokáig dolgozhattak azonban együtt, 
mert Gergely Ödönt 1949-ben áthe lyezték az 
akkor alakult Elektroimpexhez, majd pár hó -
nappal késôbb, 1949. december 17-én az 
Állam  védelmi Hatóság le  tartóztatta. A család 
legközelebb 1953-ban hal  lott róla; ak   kor tud-
ták meg, hogy hazaárulásért élet fogy tiglani 
szabadságvesztésre ítélték. Az 1956 márciu -
sában szabadult, majd a régi, de közben álla-
mosított munkahelyére me  hetett vissza dol -
gozni. „Az Elnöki Tanács határozata folytán 
szabadlábra kerültem […] 1956. május 1 -én 
beléptem a BHG-ba és 1956. július 1-ével a 
Budavox vezetôjének ne  veztek ki igaz gató h. 
beosztásban” – olvasható az önélet rajzában. 
A Budavox, a Beloiannisz Híradás technikai 
Gyár (BHG, korábban Standard), valamint 
egyéb híradástechnikai ipari termékek export-
ját bonyolította. 

A Standard gyárat a háborús károk és a 
szovjet leszerelés is elkerülte. A kommunista 
pártvezetés élén Rákosi Mátyás pártfôtitkár is 
felismerte, hogy Standard révén megszerez-
hetô amerikai technológia elônyös lehet. Gerô 
Ernô közlekedési és hírközlési miniszter enge-
délyezte az ITT-vel folyó tárgyalásokat, és a 
cég és leányvállalata, a Telefongyár, amerikai 
tulajdonban maradását, ha bizonyos licenceket 
(például repülôtéri vakleszállító berendezést) 
az ISEC átad a magyar Standardnek. A tár-
gyaló felek, Gerô támogatásával és Rákosi jó -
vá  hagyásával megállapodtak, de az ITT veze-
tése kikérte az amerikai külügy- és hadügy-
minisztérium véleményét is. Az amerikai had-
sereg vezérkarfônöki tanácsa féléves vizsgá-
lódás és mérlegelés után úgy döntött, hogy 
nem támogatja az érzékeny jellegû tudás és 
technológia szovjet érdekköben mûködô gyár-
nak történô átadását, mert „a szerzôdés létre-
jötte igen komolyan hozzájárulna Magyar-
ország és más kelet-európai országok háborús 
potenciáljához”. Másrészt – mivel ez a szerzô-
dés teljesen eltérne a szovjet érdekszféra alap-
vetô politikájától – attól is féltek, hogy a licen-
cek átadása után a magyar kormány becsapná 
partnerét és mégis államosítaná a vállalatot. 

A tárgyalások elhúzódása a magyar po -
litikusokat türelmetlenné tette, ezért zsarolási 
és megfigyelési akciókat indítottak.

Az ISEC Magyarországon lévô külföldi 
képviselôit nyugtalanította, hogy az úgyneve -

zett MAORT (Magyar–Amerikai Olajipari 
Részvénytársaság) perben, 1948 ôszén ameri-
kai állampolgárokat is lefogtak. Ugyancsak 
vész  jósló jel volt, hogy 1949. november 9-én 
letartóztatták a Nehézipari Minisztérium 
(NiM) képviseletében tárgyaló Radó Zoltán 
fô  osztályvezetôt. Mindemellett a gyárban, a 
két baloldali párt egyesítése után a kommunis-
ták érzékelhetôen a Standard zömmel szociál-
demokrata érzelmû és szervezettségû dolgozói 
ellen szervezkedtek, ilyen módon támadva a 
szociáldemokratákhoz közel álló vezérigaz ga-
tót, Geiger Imrét. Közben az ÁVH által kié-
pített besúgó hálózat is egyre aktívabban mû -
kö dött. A besúgók nemigen ismerték a gyár 
valós termelési és pénzügyi problémáit, ezért a 
legapróbb esemény mögött is szabotázst láttak. 
A beépített ügynökök által koholt rágalmak-
ból, az ÁVH apparátusában a per kezdetére 
elképesztô összeesküvés-elmélet kerekedett.

Szörényi Attila mindezt így fogalmazza 
meg A Standard-per elôzményei és elôkészí-
tése 1948–1950 címû, 2012-ben készített dok-
tori disszertációjában: „Hosszú ideig ez az el -
tökélt, gyári beszervezett dolgozóktól érkezô, 
nagyrészt megalapozatlan és gyûlölettôl vezé-
relt jelentésfolyam mind a NiM-ban, mind az 
ÁVH Ipari Alosztályon megfelelô fogadtatásra 
talált. Késôbb ezekre az »információkra« 
építve lehetett továbblépni: a per elôkészíté-
sekor kiválóan fel lehetett használni ôket a 
vádak meg  fogalmazásához. […] Az amerikaiak 
által megbízott vezérigazgató, Geiger Imre 
1949. november elején már nem bírta tovább 
az állami szervek és a vállalaton belüli kommu-
nista bizalmi emberek nyomását, és a megálla-
podás meghiúsulásától félve, a disszidálás mel-

A Standard-ügy vizsgálati dossziéja
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lett döntött. Az ÁVH azonban a vezérigazgató 
nyomában volt, így kísérlete kudarcba fulladt, 
még a határ elôtt letartóztatták.”

Szörényi Attila kutatásai alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy a hatóságok kez-
detben nem is foglalkoztak a Standarddal, 
csak a szerzôdés aláírásnak elhúzódása miatt 
kezdtek el aggódni. 

Radó Zoltán letartóztatása után Geiger 
Imre disszidálási kísérletével vált nyilvánva ló-
vá, hogy a hatalomnak lépnie kell, de a perre 
vo      natkozó végsô döntéssel meg akarták várni, 
hogy az amerikaiak november 30-án aláírják-e 
a szerzôdést. Ennek meghiúsulásakor Rákosi 
Má      tyás személyes utasításárára kezdték meg a 
kon cepciós per elôkészítését. 

Szörényi Attila sza    vait idézve: „Ahogy 
az amerikai vezérkari fô        nökök elutasítása tu -
laj  donképpen hideghá bo  rús törvényszerûség -
nek tekinthetô, ugyan ilyen törvényszerû volt, 
hogy a megállapodás ku  darca Magyarorszá -
gon erôszakos következ mé nyek    hez vezetett.

Ugyanígy járt a Bécsben élô amerikai 
Ro    bert Vogeler, a New York-i tulajdonos 
ISEC alelnöke és közép-európai képviselôje, 
aki Geiger letartóztatása után néhány nappal 
(november 18-án) legális úton, autóval pró-
bál  ta elhagyni az országot, de a hatóságok 
fel    tartóztatták és az Andrássy út 60.-ba, az 
ÁVH központjába (ma: Terror Háza Múzeum) 
szállították. Vogeler után három nappal az 
an gol állampolgárságú, Magyarországon élô 
Edgar Sanderst, a tulajdonos állandó magyar-
országi képviselôjét is ôrizetbe vette az ÁVH. 
Ezt kö  vetôen rövid idôn belül a gyár legtöbb 
vezetô tisztségviselôjének letartóztatására is 
sor ke  rült és a kicsikart vallomások nyomán 
egy    re nôtt a letartóztatottak köre.

A Standard Rt. alkalmazottai vagy volt 
alkalmazottai közül ôrizetbe vették Kozma 
Lász ló nemzetközi hírû mérnököt, a gyár mû -
szaki igazgatóját; Domokos Kelement, a gyár 
volt könyvelési osztályvezetôjét; Czverdely 
Andort, a Standard osztályvezetô fômérnökét; 
Budai Lajos fômérnököt, a gyár mûszaki titkár-
ságának vezetôjét; Decsényi Józsefet, a vállalat 
idegennyelvû levelezôjét; Bocsák László gyári 
fômérnököt; Fehérpataky József osztályveze-
tôt, valamint Major József anyagbeszerzôt. 
Szin tén letartóztatták Gergely Ödönt, az 
Elekt  roimpex külkereskedelmi vállalat vezér-

igazgató-helyettesét, a Standard korábbi al -
kalmazottját; valamint id. és ifj. Scheuer Ró -
bert magántisztviselôket, akik a Standard 
há borús kár  becslését végezték el. Ezzel a ké -
sôbbi per kulcs figurái már mind az ÁVH 
kezében voltak.”

Az ügy diplomáciai vetülete 
azonban a két külföldi állam-
polgár letartóztatásával tel je se-
dett ki igazán. Az angol és 
ame  rikai követség sûrûn ismé-

telt követelése volt, hogy or  szágaik konzuljai 
meglátogathassák az ôrizetben lévô Vogelert 
és Sanderst. Ennek megta gadása után ameri-
kai részrôl bezáratták a New York-i és cleve-
landi magyar konzulátusokat, a brit fél pedig 
megszakította a Budapesttel fo  lyamatban lévô 
kereskedelmi tárgyalásokat. Maga a vállalat 
már nem képezte további dip lomáciai inter-
venciók tárgyát, mivel 1949. de  cember 28-án 
a 10 fônél többet foglalkoztató vállalatokkal és 
a még fennmaradt külföl di érdekeltségekkel 
együtt a Standard Villa mossági Rt.-t is álla-
mosították. (Ez alól csak a Tungsram jelentett 
kivételt.) 

A Standard-pert is – a Rajk-perrel, a 
MAORT-perrel és a Mindszenty-perrel 
együtt, az 1950-es évek nagy koncepciós perei 
közé sorolják.

A Standard-per (hivatalos nevén: „Gei-
ger Imre és társai büntetôügye”) 1950. feb  ruár 
17–21. között megrendezett nyilvános tár gya -
lásán Geiger, Radó, Vogeler, Sanders és három 
társuk egybehangzó módon, a kínzások során 
betanított szövegnek megfelelôen vádolta egy -
mást és önmagát szabotázzsal és kémkedés sel. 
A perbeli vallomások szerint a vádlottak az 
Egyesült Államok érdekeinek megfelelôen sza-
 botálták a gyár termelését, hogy ezzel aka dá-
lyozták Ma  gyar ország és más, a Standard 
gyárt  mányait fel  használó „népi demokratikus” 
országok gazdasági fejlôdését. Ezzel párhuza-
mosan a vallo mások szerint a két magas rangú 
„hírszerzô”, Vogeler és Sanders vezetésével 
ugyan ezen sze mélyek kémhálózatot is mûköd-
tettek. A gyár felhasználásával megszerzett 
gaz      dasági és katonai jellegû adatokat az ameri-
kai és angol követségnek adták át, amelyek 
továbbították azokat a megfelelô (bécsi, wash-
ingtoni és londoni) hírszerzô szerveknek.

(Folytatjuk…)
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Gördülök ki a verôcei állo-
másról a tizenkettô kilences 
vonattal. Lassan megy vala-
mi  ért, mit bánom én, majd 
be  hozza, ha tudja, én állok az 
ablakban, és nézek a Börzsöny 

felé. Nézem a házakat, a verôcei házakat.
Nézem a dombot, melyen a mi házunk 

is áll, az utcában az utolsó. Nézem azt, és né -
zem sorban a többit. Konstatálom, hogy már 
valamenynyirôl tudom, ki lakja éppen. Sôt, 
nem egy házról azt is, hogy ki lakta egykoron.

Nem mindnek, de már többnek is tu -
dom históriáját.

Ott van fenn példának okáért az Eichel-
nyaraló.

Verôce a tizenkilencedik század végétôl 
lett nyaralófalu.

Két tényezô találkozott szerencsésen 
itt: egyrészt a verôcei parasztok – részben a 
filoxéra szôlôpusztítása nyomán – felhagytak a 
gazdálkodással, másrészt a jómódra jutó pesti 
polgárok megunták a pesti koszt.

Kirajzottak a pestiek, és a verôceiek 
örömest fogadták be ôket.

A városi nyaralók jó része még a leg-
szebb békeidôkben is ódzkodott az ingatlan-
vásárlástól; úgy vélekedvén, hogy errefelé túl 
gyakran veszik el az ember házát, birtokát, 
javát. A huszadik századi események azt bizo-
nyították, hogy ez az aggodalom nem volt épp 
indokolatlan.

Így aztán a verôcei nyaralókolóniának 
csak néhány tagja bírt saját lakkal: például a mi 
házunk egykori tulajdonosa, a bankigazgató 
Makai Ernôék, vagy Huszár Pufi, a legendás 
színész, vagy éppen Eichelék.

A többség azonban a helyi gazdáknál 
bérelt szobákat.

A jómódú verôceiek szívesen adták ki 
házaik egy részét. (Egy szegény faluban erre 
ke  vésbé lett volna mód.) Az épületeket célsze-
rûen át is alakították, általában a ház elsô, 
tágasabb, polgáribb fertályát adva át a városi-
aknak, és a múlt század fordulójára kiépült az 
a Duna-parti strand, amely nyaranta paradi-
csomi hely ma is.

A nyaralók egymást csábították, hólab-
daeffektusként alakult ki az a verôcei társaság, 
amely Pesten is gyakorta összeverôdött, és 
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BÄCHER IVÁN

Zónázó 21. – Eichel-ház

BARTA FLÓRA

Bächer Iván

Bächer Iván (1957–2013), a 
városi irodalom publicistá ja, 
kedvtelve figyelte környeze-
tét és hangulatos tár cákban írt 
mindarról, ami vele, család-

jával, a körülötte élô emberekkel, a házakkal, 
a boltokkal, az utcákkal, egyes városrészekkel 
vagy te le  pülésekkel történt. Krúdy Gyula és 
Mándy Iván nyomában járt. Édesapja Bächer 
Mihály zongoramûvész, édesanyja Malecz 
Erika építész, dédapja Thury Zoltán író, új-
ságíró volt. A Zónázó címû sorozata elôbb 
a Népszabadság szombati számaiban, majd 
kötetbe gyûjtve jelent meg. A szerzô „vonatos 

ember” volt, hetente többször utazott Buda-
pest és Verôce között. „A vonaton nagyon sok - 
fé le dolgot lehet csinálni – írta. Lehet például 
nézegetni kifele. Minden érdekes, miért pont 
az ne lenne az. Kinézni. Nézni a dolgok vé-
gét. Mert a vasútnál a dolgoknak a vége van 
leginkább. Út vége, kert vége, város, falu 
vége. A vasútnál véget érnek a dolgok. Ami 
meg nem ér véget, az sem folytatódik. Az ott 
van. A vasút mentén minden oda van pakolva, 
stószolva, rakva, ömlesztve, hányva.” 

A Zónázó címû sorozat 21. része egy 
újpesti gyárosról – verôcei nyaralótulajdonos-
ról –, Eichel Dezsôrôl szól.
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leg   ismertebb tagjai voltak a Karinthyak, Deve-
cseriék, Vajna Hugó gyógyszerész és két gyer-
meke, Jancsi és Márta, Rényi Alfréd, a nagy 
matematikus, a Dorogi család, vagy Weinberg 
Gyula, Benedek Elek mesekönyveinek legen -
dás kiadója, és sorolom majd ôket tovább is.

Feltûnô lehet, különösen manapság, 
saj  nos manapság is, hogy Verôcére sok zsidó 
származású nyaraló vetôdött.

Ennek nem voltak azonban semmiféle 
vallási vagy származási okai.

A gyönyörû fekvésû Verôce – ellentét-
ben a szintén kies Leányfaluval – vonattal is 
megközelíthetô volt. Ez lehetôvé tette, hogy 
autótlan középosztálybeliek is könnyen eljus-
sanak ide, és megoldotta a dolgozó családfô 
napi ingázását is.

A vonat a Nyugatiból indult, ez az in -
dó  ház pedig a részben zsidók – legyünk pon-
tosak: zsidó vallású és zsidó származású ma -
gyarok – lakta Lipótváros és Újlipótváros 
szom  szédságában van.

És nem utolsósorban ennek a vonatnak 
útjába esett és esik Újpest, ahonnan elhozta 
ide az Eicheléket is.

Eichel Dezsô nyaraló verôcei volt, akár 
soktucatnyi társa.

Anyai nagyapja még a tizenkilencedik 
század végén vett nagy telket itt, hogy aztán 
három családnak is jusson kies nyári lak azon: 
két felcseperedô, családot alapító gyermek egy 
ikerházban, a harmadik egy különállóban töl-
tötte a jó idôt el egykor. Ezt a harmadikat 
szem lézem most, Eichel Dezsô egykori házát.

A család az Újpest-alapító zsidó famíli-
ák egyike volt, még Károlyitól vették a telket. 
(Ezt persze illô megmagyarázni az ifjabb olva-
sóknak: Újpest gróf Károlyi István hatalmas 
birtokának fölparcellázásával alapíttatott az 
1830-as években. 1950-ig önálló település, 
város, ahol a legteljesebb békében éltek együtt 
a legkülönfélébb származású és vallású pol-
gárok; Újpest nagyipari központ és kisipari 
paradicsom volt, fölvilágosult, olvasó munká-
sok és szociális felelôsséggel bíró szorgos 
tôkések hona; Magyarország egyik legpol-
gáribb városa egy évszázadon át.)

Az 1888-ban született Eichel Dezsô 
vegyészeti tanulmányokat folytatott, majd az 
asztalosipar alapjait sajátította el. Ifjúkorában 
ékszerboltot mûködtetett testvérével az Árpád 

úton, majd hosszú ideig a Kollár Miklós ve -
gyészeti gyár fôtisztviselôje volt, de aztán 
végképp átállt a fára. A fa – a bôr mellett – Új -
pest alapanyaga volt: a Dunán keveredett le a 
Felvidékrôl a matéria, és onnan jöttek a fások 
is: asztalosok, fakereskedôk, jobbadán zsidók.

Eichel Dezsô az elsô világháborúban 
Doberdónál tüdôlövést kapott, Beszterce-
bányán ápolták, ott látogatta meg felesége, e 
vizit konzekvenciája lett 1917-ben a leány, ki 
most itt, Verôcén mesélt nekem.

A vitéz katonából nagy tekintélyû új -
pesti polgár lett, az újpesti Lôrinc utcában 
lévô Minerva Famegmunkáló és Faáru Gyár 
tulajdonosa, városi képviselô, az újpesti izrae-
lita hitközség pénzügyi elöljárója, az izraelita 
Szentegylet elöljárósági tagja, a Gyermek-
barát-Jószív Egyesület társelnöke.

Eichel Dezsô egy igazi rendes ember 
volt.

Nem volt zseni, nem volt a nyaralótelep 
központja, nem volt bohém, nem volt le  gendás 
figura; egy tisztességes magyar polgár volt.

Lányától megkaptam azt az 1944 nya-
rán kelt hivatalos papírt, amely akkor készült, 
mikor elvették üzemét, házát, verôcei nyara-
lóját, minden vagyonát, hogy aztán, pár héttel 
késôbb elvegyék életét is.

Az elsô rubrikában a vagyoni viszonyok 
vannak részletezve, a másodikban az üzletme-
netet jellemzi pár szó, a harmadiknak ez áll 
fejlécén: Jellem. És utána ennyi: „Megbízható, 
tisztességes ember, városi képviselô, kötele-
zettségének eddig rendben eleget tett.” Aztán 
az utolsó rubrika: „Hitelképesség: 10 millió 
pengô áruhitel.”

Megbízható, tisztességes ember. Tehát 
meg kell ölni. És mert megbízható, tisztessé-
ges ember volt, meg is lehetett ölni ôt. Nem 
lázadt a magyar országgyûlés által hozott tör -
vények hatálya ellen, nem bújt, nem szökött. 
Tör vény tisztelô volt ugyanis. A magyar zsidó-
 ság, a ma  gyar lezsidózottság tragédiájának ez 
volt az egyik titka: a törvénytisztelet. A rendes-
ség. A becsület.

Mikor újpesti sorstársainak ezreit get -
tóba sûrítették, majd Budakalászra szállítot-
ták, majd ôt ôsz hajú feleségével együtt fel-
tuszkolták a tehervagonra, Eichel Dezsô még 
akkor sem hitte el, hogy megtörténhet az, ami 
megtörtént simán.  
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Újpest kertvárosi övezetében,  
a Vadgesztenye utca – Kun-
halom utca sarkon, egy gyo-
mos területen (északi széles-
ség: 47°34'30.3", keleti hosszú-

ság: 19°06'08.8", tszf. magasság: 108 m), 
megtelepedett a hengeres kecskebúza több 
száz tôbôl álló populációja. Bár Budapesten és 
környékén számos élôhelyérôl van tudomá-
sunk, az újpesti lelôhely újnak számít. A hazai 
állományok fôleg szántóföldi gyomtársulások-
ban és taposott útszéleken fordulnak elô, de 
városi kör nye zetben is rendszeresen megje-
lennek. E ke   véssé ismert növény tudományos 
és gazda sági jelentôséggel is rendelkezik.

A hengeres kecskebúza, latin nevén: 
Aegilops cylindrica Host (az Aegilops nem-
zetségnév a görög aegilos szóból származik, 

ami kecskét vagy kecskéhez hasonlót jelent), a 
kenyérbúza, latin nevén: Triticum aestivum 
L. vadon termô rokonsági köréhez tartozik. 
Korábban kecskeszem vagy kecskebojt néven 
említették. A kecskebúza nemzetséghez 23 faj 
tartozik, melyek ôshonosak Délnyugat-
Ázsiától a Földközi-tenger medencéjének tér-
ségéig. A hengeres kecskebúza az egyetlen 
ôshonos kecskebúzafaj Magyarország terüle-
tén. Természetes elterjedése Kelet-Ázsiától 
Kis-Ázsián át, Közép-Európában és a Föld-
közi-tenger környékén található. A Kárpát-
me dencében élôhelyei elsôsorban az Alföld 
kö  zepe táján húzódnak, de az Északi-kö zép-
hegység és a Dunántúli-középhegység napsü-
tötte déli lejtôin is elôfordulnak. Az eredetileg 
sztyeppnövény ma fôként gyomtársulásokban 
fordul elô. Élôhelyei általában utak szegélyén 

VÖRÖSVÁRY GÁBOR

A hengeres kecskebúza elôfordulása Újpesten
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Hengeres kecskebúza dús állománya a Vadgesztenye utca és a 
Kunhalom utca sarkon Újpesten (2014)

A hengeres kecskebúza virágzása májustól június közepéig 
tart
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találhatók, de kedveli a száraz gyepeket, a 
legelôket és szôlôket is. Helyenként a búza-
táblákat szegélyezô mezsgyékben kisebb-
nagyobb állományokat alkot. A hengeres 
kecs   kebúza hazai természetes élôhelyeirôl 
számos publikáció jelent meg. Európa nyugati 
részén és Észak-Amerikában behurcolt (ad -
ventív) fajként van jelen. 

A hengeres kecskebúzát elsôként Win-
terl Jakab osztrák származású botanikus említi 
1788-ban, Aegilops nova néven. Rendszer-
tanilag a hengeres kecskebúza a pázsitfûfélék 
(Poaceae) családjának Aegilops nemzetségébe 
tartozó vad faj. Kimutatták, hogy a hengeres 
kecskebúza D genomja (örökítô anyaga) a ke -
nyérbúza D genomjával azonos. Degen Árpád, 
neves magyar botanikus a múlt század elején, 
1917-ben, Szentendre közelében kenyérbúza 
és hengeres kecskebúza spontán keresztezô-
désébôl származó hibridet talált, amelyet 
Aegilops (Triticum) sancti-andreae hybr. nov. 
néven írt le.

A hengeres kecskebúza egyéves nö vény. 
Szára vékony, felálló (10-50 cm), de elfekvô 

és térdesen megtört is lehet. Levelei hosszú-
kásak és a szélein finoman szôrözöttek. 
A levéllemez alapjánál világosabb színû 
nyúlványok találhatók. Virágzása májustól 
június közepéig tart. A kifejlett hengeres 
kalász 4–12 kalászkából áll, amelyek éréskor 
vörösesbarna vagy szalmasárga színûek.  
A legfelsô kalászka villásan ágazó szálkában 
végzôdik. A kalászkák éréskor könnyen 
letörnek és szétszóródnak. A kalászkákban 
szorosan a toklászokba zárt egy vagy két 
hosszúkás szemtermés fejlôdik.

A kecskebúza génforrások felhasználása 
a búzanemesítésben az elmúlt évtizedekben 
jelentôsen megnövekedett. A kecskebúzafajok 
génállományában sikerült olyan géneket azo-
nosítani, melyek mesterséges keresztezés útján 
átvihetôk a kenyérbúzába. A keresztezéssel a 
kedvezôtlen környezeti tényezôkkel (pl. 
szárazság, sótûrés stb.) szembeni ellenálló 
képességet lehet kialakítani. A kenyérbúza 
sótûrô képességének javítása terén a hengeres 
kecskebúzával végzett keresztezések biztató  
eredményekhez vezettek.

A gombafertôzések (búzakôüszög, vö -
rös levélrozsda, szárrozsda, szeptóriás levél-
foltosság, fuzáriózis, lisztharmat) ellen hatásos 
védekezési lehetôség a kecskebúza fajokban 
feltárt, ellánálló képességgel rendelkezô úgy-
nevezett rezisztenciagének beépítése a búza-
fajtákba. Újabb kutatások során a hengeres 
kecskebúzánál hópenész rezisztenciát és 
fagytûrô képességet mutattak ki. A kenyérbú-
za károsítói közül a legismertebb a már a 19. 
század óta ismert hesszeni gubacsszúnyog. Az 
1950-es években a kártevô inváziója Budapest 
környékén 20-30%-os sarjpusztulást eredmé-
nyezett. E kártevôvel szemben – több más 
kecskebúzafaj mellett – a hengeres kecske-
búzában is kimutatták az ellenálló képességet.

A hengeres kecskebúza jelenleg nem 
tartozik a védett növények közé, de az úgyne-
vezett Magyar Vörös Lista és a Nemzetközi 
Természetvédelmi Unió (IUCN) közel veszé-
lyeztetett (near threatened) kategóriába sorol-
ja. Ennek tudatában célszerû lenne az élôhely 
megjelölésével felhívni a figyelmet a popu-
láció védelmére. Mindezen tények ismere-
tében lényeges, hogy több figyelmet szen-
teljünk a közvetlen környezetünkben elôfor-
duló vad növényzetre.  
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Hengeres kecskebúza kalászok az újpesti lelôhelyrôl (2014)
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Újpest alapítójának, Károlyi 
István grófnak édesanyja egy 
magánlevelében így adott hírt 
elsôszülött fia világra jöve telé-
rôl. „Már hála legyen az Isten-

nek, egy erôs és friss kis magyar Istvánom 
van. Már sokszor akartam az úrnak szép leve-
lére felelni, de gyerekágy után sok kis beteg-
ségek nem engedték. A kis Istvánommal reco-
mendálom magamat az úr barátságába és 
maradok igaz barátné Károlyi Erzsébet, szü-
le tett Waldstein.” 

Rokonsága csehországi gyökerekkel 
ren  delkezett. A család Wartenberg ágát csak 
1606-ban honfiúsították. Waldstein Erzsé-
bet  nek öt testvére volt. Közülük Antónia húga 
Koháry Ferenc herceghez ment feleségül, 
Emánuel öccse pedig Sztáray Máriát vezette 
oltárhoz. A család ezen ága ilyenformán elma-
gyarosodott. 

Erzsébet, aki 1769-ben született, a 
magyar arisztokrácia egyik legkiválóbb parti-
jának ígérkezô grófnak, Károlyi Józsefnek 
nyújtotta kezét, aki 1777 óta Békés megye 
fô ispáni címét viselte. Esküvôjükre néhány 
hónappal a francia forradalom kitörése elôtt, 
1789 februárjában kerül sor, Bécsben. A vôle-
gény mindössze egy évvel volt idôsebb a húsz 
éves aránál.

Károlyi József két éven belül már Szat-
már megye örökös fôispánja volt. (Apja halá-
lával üresedett meg a családi örökségnek is 
tekinthetô fôispáni szék). A nemzetségi birto-
kok magterületei egyébiránt a szatmári térség-
ben feküdtek. Itt, Nagykárolyban rendezte be 
a gróf a családi rezidenciát, bár az ifjú pár so -
kat tartózkodott a császárvárosban is. 

Házasságukból mintegy másfél évtized 
alatt hét gyermek született. Az elsôszülött Er -
zsébetet négy hónapos korában elvesztették, 
de Mária, Franciska és Jozefa húgai megérték 
a felnôttkort, és mindhárman magyar grófi 
családok fiaival kötöttek házasságot. A fiúk – 
az elsôszülött István, majd Lajos és György – 
idôvel mindhárman a reformkori Magyar or-
szág gyarapodásán buzgólkodó honpolgárok 
lettek. Ebben minden bizonnyal szerepe volt 
édesanyjuk hazafias nevelésének is.

A gróf és felesége kényelmes otthont 
alakítottak ki maguknak. 41 szoba, billiárdte-
rem, kápolna, emeletes konyha, 50 lovat befo-
gadni képes istálló állt rendelkezésükre. Az 
épületet körülvevô barokk francia parkot a 
kor ízlésének megfelelô romantikus angol-
kertté alakították át. „A kertben olasz faültet-
vények és termények bôven fordulnak elô, 
va  la mint sokféle gyümölcsfa és mindenféle 
konyhakerti növény” – írta egy korabeli 
híradás.

Ebben a környezetben nôttek fel a 
gyermekek, de a család nem sokáig élvezhette 
az idilli állapotot. A családfô 1803 áprilisában, 
mindössze 35 esztendôsen, elhunyt. Kasté lyá-
hoz közel, a Kaplony településen található 
sír  boltban temették el. 

HIRMANN LÁSZLÓ

Waldstein Erzsébet
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Waldstein Erzsébet, Újpest alapítójának édesanyja
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Az özvegy Waldstein Erzsébet magára 
maradva sem hanyagolta el családja és birtokai 
ügyeit. A következô évben már személyesen 
tárgyalt Nyíregyháza város követeivel, az 
ot tani birtokainak eladásáról. A férjétôl örö-
költ tótmegyeri (ma: Palárikovo, Szlovákia) 
birtokon takarékossági, korszerûsítési intézke-
déseket foganatosított. Megszûntették az ot -
ta ni kastély melletti lôteret, a kert elöregedett 
tölgyeinek helyére gyümölcsfákat ültettek. 
Erzsébet grófnô a park kútjait kimélyíttette, 
kertészlakot emeltetett. A lótenyésztô istállók 
egy részét marhatenyésztésre alkalmas létesít-
ményekké alakíttatta át. Elbontásra került a 
birtok rossz állapotban lévô színháza is. Köveit 
más épületek megerôsítésénél használták fel, a 
színház berendezéseit, díszleteit és kosztüm-
jeit a grófnô Pestre szállíttatta, ahol színházi 
eladásra kínálta. Teljesítette férje egyik utolsó 
kívánságát is: 1806-ban pesti ingatlannal gaz-
dagította vagyonát. Az Üllôi út elején, a for-
málódó Duna-parti városközpont közelében 
majorsági házat és hozzá tartozó nagy kertet 
vásárolt, hogy fiai számára a tanulmányok 
folytatásához szükséges megfelelô lakhatást 
biztosítsa. Elsôszülött fia, István ekkor már 
kilenc esztendôs volt, és rövidesen pesti gim-
náziumban tanult tovább. 

A gyermekeknek azonban nevelôapára 
is szükségük volt. Ezért az özvegy 1807-ben 
feleségül ment Keglevich Ágostonhoz, aki et -
tôl kezdve hivatalos gyámként is részt vett 
ne  ve lésükben. A következô esztendôben már 
az ô oldalán vette meg a grófnô Csekonics 
József báró fóti uradalmát, amelyhez Újpest 
mai területe, a megyeri puszta is tartozott. 
Waldstein Erzsébet titkára levelében így in -
dokolta a döntést: „gyermekei sok gondosko-
dással összekapcsolt szorgalmatos nevelésük 
után az uralkodó királynak és a hazának hiva-
taljaiba lépvén, az ország közepén, a fôváros-
ban kényszeríttetnek lakásukat venni, és így a 
közellevô jószágokra legnagyobb szükségük 
lészen, sôt különben is az anyavároshoz közel 
levô jószágoknak mindenkor legnagyobb be -
cse és értéke volna”.

A grófné alkotó kedvét jelzi, hogy az új 
birtok központját is azonnal átépítés alá fogta. 
Az öreg kastélyépületet kívülrôl felújíttatta, 
majd kápolnát emeltetett, ahol a váci püspök-
ség engedélyét megszerezve naponta szentmi-

sét mutatott be udvari papja. (Waldstein Er -
zsébet hívô katolikus szemlélete egyébiránt 
tes tet öltött gyermekei buzgó vallásos nevelte-
tésében is). 

A kastély környezetét is rendeztette: 
az ott álló zsellérházakat lebontatta, lakóikat 
kártalanította. Hozzáfogott a park kialakítta-
tásához, a területet vaskerítéssel vetette körül.

Újpest mai területén is végrehajtott 
ki sebb beruházásokat. A káposztásmegyeri 
pusz    tán svájci típusú marhatartó telepet léte-
sített, hozzáfogott a majorság kialakításához. 
Ugyanakkor a terület benépesítésén, település 
alapításán alighanem nem gondolkodott. Ez a 
feladat késôbb elsôszülött fiára várt.

Waldstein Erzsébetnek azonban nem 
adatott hosszú élet. Régies írásmódjával és tö -
mörségével is megdöbbentô az a levél, amelyet 
második férje írt Almássy Pál grófnak: „e fo -
lyó 1813dik Esztendei Boldog Asszony Hava 
3dik napján délutáni 1 ! órakor elfelejthetet-
len Hitvesem született Gróf Wartembergi 
Wald stein Erzsébeth, Csillag keresztes, s 
Udvari Dáma, méhének terhes ál  la  pottyához 
rodhasztó tüdögyulladás férkezvén, s az min-
den Orvosi Tudományokon és Orvosságokon 
eröt vevén, minekutánna a Ke  resztény Katho-
lika Anyaszentegyháznak szokása szerént a 
Haldoklók szentségét ritka pél dájú buzgóság-
gal felvette vólna, élni megszûnt, és most en -
ge  met hat mostoha Gyer mekeimmel … együtt 
gyászos árvaságra hagyott. 

Meg-hidegedett Tetemei Nemes Pest 
Vármegyében helyheztetett Fóthi Sírbol to-
zatba tsendessen fognak tétetni.”

A haláleset, amelyet tüdôgyulladás 
oko zott, valóban megrázó lehetett, hiszen az 
akkor 43 éves grófnô éppen második férje 
gyer mekét várta. Az özveggyé vált gróf leve-
lébôl kiviláglik, mennyire szerethette hitve-
sét, milyen felelôsséget érzett mostoha gyer-
mekei iránt.

Temetése révén Waldstein Ezsébet lett 
a fóti családi sírbolt elsô lakója. Árván maradt 
gyermekeirôl Keglevich gróf nem sokáig gon-
doskodhatott, hiszen ugyan azon év novem-
berében maga is elhunyt. 

Waldstein Erzsébet mint hazájáért 
felelôs birtokos arisztokrata, mint e hazának 
felelôs gyermekeket nevelô édesanya is 
megállta a helyét. 

24 Híres újpestiek
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Kaplony, a Trianon elôtti 
Ma   gyarország alig kétezer 
fôs, színmagyar települése ma 
a román határ túloldalán, 
Szat már megyében található 

(Capleni). Nevét a Kaplony nemzetségrôl 
kapta, amelyik az Árpád korig vezeti vissza 
családfáját, amely nemzetségbôl a Károlyi 
grófi család is származik. A település la -
kosságának a közeli Ecsedi láp biztosított 
védelmet a tatár és a török dúlások idején. 
Legfôbb nevezetessége az a templom, amely 
évszázadokig a család temetkezési helye volt. 
Az öreg kriptát még Károlyi Sándor, a szat-
mári békét aláíró kuruc tábornok építtette, 
saját maga és utódai végsô nyughelyéül 
(1740). Ferenc rendi szerzeteseket és sváb 
lakosságot hívott a kuruc háborúban elnépte-
lenedett faluba. 127 család érkezett ide 
Felsôsvábországból, Baden-Würtenbergbôl, a 
Fekete Erdô és a Bodeni-tó vidékérôl. Ez a 
népesség hamar elmagyarosodott. (Kaplony 

község ma mintegy 3200 fôs település. 
Lakossága kilencven százalékban magyar 
nyelvû.) 1834-ben földrengés pusztított a te  le-
pülésen, amely a templomot is megrongálta. 
Ezt követôen Károlyi György gróf felkérte 
Ybl Miklóst, a fivére, István gróf által támo-
gatott építészt, hogy tervezzen új templomot 
és átépített sírboltot a Nagykárolyi családi 
birtokközpont közelében lévô faluban. Ybl 
kéttornyú neoromán templomot vetett pa -
pírra, melyhez kereszt irányban kapcsolta a 
román stílusú kriptát a templom keleti olda-
lának földszintjén. Az építkezést ô maga 
irányította, az épületegyüttes felszentelésére 
1848 nyarán került sor. A kaplonyi családi 
sírboltban érckoporsókban és kôfülkékben ma 
36 családtag nyugszik. Az utolsó temetésre 
1943-ban került itt sor. Waldstein Erzsébet 
emléke elôtt is tiszteleghetünk itt. 1827-ben 
szívét elsô férje, Károlyi József gróf földi 
maradványai mellé helyezték a kaplonyi sír-
boltban. 

25Kitekintés

Kaplony Ybl Miklós által tervezett temploma, a Károlyiak egyik temetkezési helye
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Sándor Zoltán 1996-ig az 
MHSZ KLK, 1967 és 1975 
között az Újpesti Dózsa sport-
lövôje volt, majd edzôként te -
vékenykedett. Az édesapja la -

ka  tosként dolgozott, édesanyjuk otthon volt a 
négy gyermekkel. Zoltán Kerepesen született, 
1926. március 28-án. A bátyja nemsokára 98 
éves lesz, ô „csak” 90, de letagadhatna leg-
alább tizenkettôt. 

– A napi 2 ! 45 fekvôtámaszban végzett 
karhajlítás és nyújtás még jól megy, bár – teszi 
hozzá – nem mindegyik szabályos.

– Kistarcsáról Vácra jártam a Gépipari 
Technikum nehéz-gépgyártó tagozatára – 
kez di a beszélgetést. 1941-tôl voltam ipari ta -
nuló, ekkor a Lehel téren, a Vadásztöltény 

Csap pantyú, Gyutacs és Fémárugyárban dol-
goztam. 1942-ben Nagytéténybe jártam lövé-
szetre. Nagyon messze volt, ezért elfogadtam 
a bentlakást. A kispuska-lôszergyártás lett a 
feladatom. Belövômesterként a gyártmányok 
gépi kipróbálását végeztem. Nagyon precíz 
munka volt. A gépekbe befogott csövet a cél 
közepére állították és próbalövések alapján 
vál   toztatták az irányzékot. A fegyver így alkal-
massá vált a kézi célzásra. A háború közeledté-
vel a rézhüvelyek helyett vashüvelyeket hasz -
náltak a lôszerek készítésére, aminek a hatása 
sokkal rosszabb volt. Vasárnaponként 10-15 
gyermek kapott 100-100 lôszert és másnap 
beszámoltunk a célzásainkról. A gyárban egy 
da  rab „fekpad” volt, vagyis egy olyan cél zó 
hely, amelyen fekvô helyzetben lehetett céloz-
ni és találni is. Sós mester felfigyelt rám. 50 
méterre volt a tábla és ô mellé állt. Elkép zel-
hetô a félelmem, de a próba sikerült, sôt a lö -
vé sek közben még állítottam is a puskán. Így 
kerültem a gyári csapatba. 1942-ben, 16 éve-
sen…

1944-ben viszont el kellett szökni, így 
lettem kényszerbôl katona, ám szerencsére ott 
is mûhelybe kerültem. És mégis hadifogoly 
lettem, mert 1945. április 5-én az elsô szovjet 
katona elkapott. Két hétig ment a vonatunk, 
kenyeret és vizet kaptunk. Három és fél hetet 
töltöttem a Volga-parton, majd 1945. május 
17-tôl Donyecbe kerültem, a Szaratov-gyárba. 
Ekkor is a különleges szakmám volt a szeren-
csém. A munkámon kívül csak arra emlék-
szem, hogy az ételünk legtöbbször savanyú 
uborkaleves volt néhány szem kölessel.

1946. december 8-án érkeztem Debre-
cenbe, majd a Keleti pályaudvarra. 22 éves 
vol  tam. A régi, nagytétényi munkahelyemre 
kerültem vissza, amely akkoriban kispuska lô-
szert készített. Alapvetôen megváltozott a 
hely  zet. A lövészet csak késôbb jöhetett szóba. 

FERICSÁN KÁLMÁN

Aki a csillagokat is megcélozta
Beszélgetés Sándor Zoltán 

90 éves sportlövôvel
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Egyelôre a Kistarcsa és Nagytétény csapatba 
kerültem. Az edzésekre át kellett járni Cse-
pelre, ami messze volt. Ekkor áttettek a Vas-
öntöde és Gépgyárba, az Asztalos Sándor ut -
cába, esztergályosnak. Szerettem a szakmám. 
A személyzeti vezetô itt élmunkásnak jelölt. 
A lôtér mellett volt a mûhely. Vaszi István és 
Simkulák István voltak a társaim, és egymástól 
lestük el a tudnivalókat. Aztán ismét Debre-
cen be vezetet az utam, a Golyóscsapágy 
Gyárba.

Lehetôséget kaptam, hogy részt vegyek 
a szakoktatásban, ekkor kerültem Vácra, ahol 
normában kellett dolgozni. A Vasöntô és 
Gép  gyár után a Munkaerô Tartalékok Hiva-
tala lett a munkahelyem. Sokat olvastam pet-
róleumlámpánál. A kedvenceim Gogol és 
Tolsztoj, valamint Hemingway voltak. Az 
egy  éves bentlakásos iskola után Vácon magyar 
irodalmat és nyelvtant tanítottam az Öntôipari 
Szakiskolában. Tanítottam, miközben az esti 
tagozaton tanultam. Az agitáció tehát eredmé-
nyes volt. Egyébként Büchler Róbert volt a 
tanárom, aki késôbb a Testnevelési Fôiskolán 
pszichológiát tanított és több szakkönyvet írt. 
Az irodalmat és a nyelvtant nagyon szerette és 
jó elôadó is volt. Másfél évig tanítottam igen 
kis pénzért, de nem akartak elengedni, pedig 
a Ganz MÁVAG-ba hívtak, a Váci úti 1. sz. 
Iparitanuló Intézetbe.

Amikor a Széna térrôl a Nehézipari 
Mi nisztérium kirendeltsége vidékre költözött, 
akkor Debrecenben kaptunk lakást és ott a 
Gépipari technikumban töltöttem másfél évet. 
1953-54-ben, egy héten 3 nap elméleti okta-
tást és 3 nap szakmai gyakorlatot vezettem. 
A debreceni Zalka Máté MHSZ-ben szerez-
tem meg a II. osztályú minôsítést a nyílt 
irány zékú kispuska szakágban. Akkor még a 
30 lövést úgy kellett teljesíteni, hogy 10 álló, 
10 térdelô, 10 fekvô testhelyzetben történt. 
1954-ben az asztmám miatt orvosi javaslatra 
szanatóriumba kerültem.

1955-ben visszaköltöztünk Pestre, és a 
Marczibányi Lôtéren, a Központi Lövész 
Klub (KLK) versenyzôjeként szereztem meg 
az I. osztályú minôsítést. Az elsô külföldi uta-
mon, Kelet-Németországban a Harz-hegy-
ségben, még pisztollyal versenyeztem. Késôbb 
már csak puskával. 1960-ban voltam elôször 
vá logatott. A Népligetben, az Egyesült Tiszti 

Iskola versenyzôjeként készültem, Faragó Ist-
ván volt a szövetségi kapitány. Akkoriban egy 
nagyon nagy élményt jelentô moszkvai úton 
vehettem részt. 1965 és 1970 között a váloga-
tott keret tagja voltam. 

Nagyöbû sportpuskával 1964-ben, To -
kióban az olimpián egyéni összetettben 1106 
körrel a 16. helyezett lettem. Kisöbû sport-
puskával 1965-ben a bukaresti Eb 4. helye-
zettje voltam az angol rendszerû fekvô csapat-
ban, egyéniben 31. helyezett lettem. Standard 
puskával 1965-ben a bukaresti Eb 5. helye-
zett je lettem az összetett csapattal, összetett 
egyéniben 33. helyezett voltam. 1966-ban 
nagy öbû sportpuskával 1966-ban a wiesbadeni 
VB összetett csapatában 5. helyezett voltam, 
egyéniben a 36. helyet szereztem meg. Az or -
szágos bajnokságokon, különbözô verseny-
számokban 5 egyéni és 24 csapatbajnoki címet 
szereztem.

1968-ban lettem az Újpesti Dózsa 
versenyzôje. 1972-ben ugyanitt már másod-
edzôként is dolgoztam, majd megszereztem az 
edzôi oklevelet. Az Európa-bajnoki csapatban 
jó tagnak számítottam, mert egyéniben 8. he -
lyezett voltam, majd egyéni 5. helyet szerez-
tem a magyar bajnokságban. 1975-ben fejez-
tem be az aktív sportolást.

Saját nevelésû versenyzôkkel is dicse-
kedhetek. Spránitz Gábort kell kiemelnem, 
aki junior világbajnokságot nyert és Vári Zsol-
tot, aki 1992-ben Barcelonában az olimpián 8. 
helyezést ért el. Sok serdülô korú gyermeket 
neveltem a szakosztály számára. 1993-ig edzô-
ként mûködtem.

Nem panaszkodom, de sportállást so -
hasem kaptam. Amikor versenyekre utaztunk, 
kikérôt küldtek a munkahelyemre. Kalória-
pénzt is csak egyszer adtak, 300 forintot. 
Segí tettek azonban, amikor vállalati, MHSZ 
és sporttámogatással megkaphattam a bátyám 
la kását, miután ô disszidált. 1951-ben nôsül-
tem, két fiam és egy lányom született, és most 
három fiú unoka és egy dédunoka szépíti a 
napjaimat.

Sándor Zoltán budai lakásának erké-
lyérôl gyönyörû kilátás nyílik a városra. 
Szabadidejében saját készítésû távcsövén kém-
leli az eget. Nemcsak a csillagokba, hanem 
egy kicsit a jövôbe is lát. Az unokákat és a 
déd  unokát tanítja a távoli célok elérésére.  
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Cikkünk címe részlet az Új -
pesti Ter  mészetbarát Egye-
sület 100 évvel ezelôtti alakuló 
ülésén felvett jegyzôkönyvbôl. 
Az 1916 óta folyamatosan 

mû  ködô szervezet történetérôl, életérôl a mai 
vezetôség néhány tagjával, Szabó Józseffel, dr. 
Tolnai Klárával, Skarka Józseffel beszél-
gettünk. 

– Dr. Tolnai Klára a kezdetektôl ismeri az 
egyesület történetét. Honnan ez a tudás? 

Dr. T. K.: Édesapám, Tolnai József az 
1920-as évektôl tagja volt az egyesületnek. 
Szüleim is itt ismerkedtek meg, s házasodtak 

össze 1927-ben. Apukám hosszú ideig elnöke 
is volt az egyesületnek, mi gyerekek, László 
öcsémmel, szinte belenôttünk a szervezetbe.  
A meglévô dokumentumok pedig igazán jó 
eszközök történetünk megismerésére.

– Mit tudunk az alakulásról, mi volt a 
kezdeményezés célja? 

Dr. T.K.: 1916. február 1-jén az új  pesti 
Munkásotthonban ifjúmunkások, közép- és 
fô   iskolás diákok szervezték meg a Ter-
mészetbarátok Turista Egyesültének Újpesti 
Osztályát.  Elnöknek Helfgott Sándort, alel-
nöknek, Schvartz Miklóst választották. Az 
ifjúmunkásokat Németh Ferenc, a diákokat 
Boczán Károly szervezte. Elfogadták a TTE 
alapszabályát, amely célul tûzte ki a természet 
szeretetének felébresztését, a természet meg-
ismertetését az ifjúsággal, a természettudo-
mányok terjesztését. Ennek érdekében túrákat, 
felolvasásokat, fotókiállításokat szerveztek, 
egységes jelöléssel látták el a turista útvona-
lakat, menedékházak, turista létesítmények 
építését kezdték meg. Megjegyzem, szinte 
változatlanul ezek az alapvetô céljaink ma is. 
Jóformán hónapok alatt több mint százan 
csatlakoztak az újpesti osztályhoz. Ter mé-
szetesen a háború miatt sok nehézséggel 
küzdöttek, de fiatalok, lelkesek voltak. 
A bevonultak helyébe újabbak álltak. A há -
ború befejeztével újjáéledt a természetbarát 
mozgalom is: 1919 végén közel 1000 tagja lett 
a TTE Újpesti Osztályának. Hamarosan 
megalakultak a szakosztályok: evezôs, torna, 
ifjúsági és természetesen gyalogtúra, többek 
között Berda József költô részvételével. A köz-
mûvelôdési terüle ten fotósok, zenekar, dalkar 
is mûködtek körükben. Megteremtették a ké -
sôbbi könyvtár alapjait is. 1922-ben ifjúmun-
kás szakosztály alakult Csaplár József, Janda 
Vilmos, a Sajgál és a Janoczky testvérek, Kop-
pá nyi Károly, Tóth Lajos, Fajszi Géza, Hajós 

SZÖLLÔSY MARIANNE

„…a mai ifjúság a turistáskodás révén edzeni 
fogja magát, munkabíróbb lesz, pótolni fogja 

a csatatéren pusztulókat…”

28

A „Természetbarátok Turistaegyesülete” újpesti csoport-
jának alakuló közgyûlésérôl készült jegyzôkönyv. Készült 
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Ferenc, Hlatky János részvételével. Ekkortájt 
jött létre a sízô és a sziklamászó szakosztály is: 
Hevesi Károly, Brumiller József, a Latzkovics 
és a Szigeti fiúk és Jászberényi Ferenc, Tolnai 
József, Ványa Pál, Pollák Karcsi. Eszperantó 
szakosztályunk is volt. Ôk nyelvtanulást is 
felvállaltak.

– Sok konkrét program, eredmény bi  zo-
nyítja a sikeres mûködést. 

Dr. T. K.: Az alapszabályban foglal-
taknak megfelelôen a túrázás mellett turista-
utakat jeleztek, forrásokat foglaltak, mene-
dékházat építettek. Ezek közül néhány: 1918-
ban a Rózsika-forrás Solymár közelében, 
1921-ben a Pilisi kunyhó építése Pilis-tetôn, 
még ebben az évben az Eszperantó-forrás, 
valamint az ezüsthegyi Rheuma kunyhó is. 
Ezek azóta is kedvelt kirándulóhelyek. 1923-
ban a TTE Tipográfia szakosztályával karölt-
ve építettük meg a Kevélynyergi menedék-
házat, 1924-ben a Jószerencse-forrás és a 
Nánási-forrás foglalása történt. 

– Tudomásom szerint nemcsak a hegyeket 
keresi fel a csapat…

Dr. T. K.: 1933-ban felvetôdött a gon-
dolat, jó lenne a Duna partján kialakítani egy 
olyan telepet, ahol a meleg nyári hétvégéken, 
víz mellett pihenhetnének a természetbarátok. 
Tervük 1934-ben kézzelfogható közelségbe 
került, de rengeteg pénz kellett hozzá. Az 
anyagi erôforrások elôteremtésében is lelemé-
nyesek voltak elôdeink, zenekaruk, dalkaruk 
segítségével a Munkásotthonban különféle 
rendezvényeket szerveztek: tea- és fagylalt-
estélyek, elôadói estek követték egymást, 
amelyeken olyan neves mûvészek vállaltak fel-
lépést, mint Ascher Oszkár, Baló Elemér, 
Tordai Judit, Beregi Oszkár. Téglajegyek 
kibocsátásával a tagság és barátaik körében, 
munkás tornaünnepeken való részvétellel, jó 
helyezésekért járó díjaik mind a közös kasszá-
ba kerültek a tervezett cél mielôbbi megvaló-
sulása érdekében. 1934-ben vásárolták meg a 
Dunakeszihez tartozó partrészen azt a föld-
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darabot, amely az újpesti természetbarátok 
kedvenc nyári táborhelye lett. Torna, úszás, 
evezés, kézilabda, „stukk-labda” játékok, ame-
lyeket esténként egy-egy „kolkaja” (közös ét -
kezés) követett, mind-mind kedves emlékei a 
még élô idôsebb természetbarátoknak. A csa -
ládok mindegyike igyekezett valamilyen szál-
láshelyet építeni, ahol hétvégén, szabadság 
alatt megaludhattak a telepen. Egyébként na -
gyon jól emlékszem rá, hogy 1944 nyarán, mi 
gyerekek családjainkkal voltunk kinn a telepen. 
Én voltam a legidôsebb a 12 évemmel, vi -
gyáznom kellett a kisebbekre, még pólyás is 
volt velünk. A felnôttek egy futóárkot ástak, 
amit befedtek. Amikor bombariadó volt, oda 
kellett beülnünk. Ôsszel a front közeledtekor 
költöztünk csak be Újpestre. A következô hó -
napokban gyakorlatilag teljesen lepusztult a 
terület, a környéken lakók még a fákat is ki -
vágták tüzelônek. 1946-47-ben szinte a nul-
láról indult az újjáépítetés.

– A második világégés után is folytatódott 
az élet.

S. J.: A háború után nagyon aktívan 
indult újra a tevékenység. A tagság létszáma a 
800 fô körül mozgott. Akkor kezdtük el építe-
ni a nagyhideghegyi házat, mely egy félig  kész 

turistaház volt. Ezt az építést folytattuk. 
Elôször a földszintet hoztuk rendbe, majd az 
emelet következett. A második szinten kisebb 
szobákat alakítottunk ki. A turistaház mellett, 
Tolnai József kezdeményezésére az 1949–52 
közötti években egyesületünk építtette meg az 
elsô sí lesiklópályát, a felvonóval együtt. Prog-
  ramjaink során szokássá vált, hogy évente 
rendszeresen felkerestünk egy-egy természeti 
szépségekben bôvelkedô területet. Egye sü le-
tünk életében fontos esemény ma is a Bör-
zsönybe vezetô túra. Ez az úgynevezett Béke-
túra 1914 szeptemberében szervezôdött elô -
ször. Ekkor tudták meg a részvevôk egy er -
désztôl, hogy kitört a háború. Talán tudván, 
de bizonyosan érezvén, hogy sokuknak ez lesz 
az utolsó közös kirándulásuk, elhatározták, 
hogy tízévente visszatérnek, emlékezve az el -
telt idôre, barátokra, üdvözölve az élôket. 
A Béke-túrák 50. évfordulóján 1964-ben, a 
Csóványos 938 méteres csúcsánál építettünk 
emlékmûvet. Tagjaink tervezték, kivitelezték 
az egészet. A követ, cementet hátizsákban ci -
pel  ték fel a kisvasúttól. Azóta az országos szer-
 vezet programjában is évente szerepel ez a 
prog  ram. 2014 szeptemberének elsô vasár-
napján egy szép ünnepséggel emlékeztünk 
meg a Béke-túrák 100. évfordulójáról.

– Egy centenárium mindig alkalmat ad az 
értékelésre. Napjainkig aktív életet él a szervezet. 
Milyen programokat emelne ki szívesen?

Sz. J.: Az egész egyesület mûködése a 
kezdetektôl önkéntes munkára épült, nem volt 
semmiféle díjazása a vezetôségnek sem. Tá -
mogatást persze mindenki igyekezett szerezni. 
Legtöbbször ez nem anyagi segítséget jelen-
tett, hanem eszközt – gyárból, szer vezettôl 
kölcsönkért teherautót, saját szerszámot stb. 
Bár területi egyesületként semmiféle háttérin-
tézményünk nincsen, a tagok termé szet sze re-
tete, a természetbarát mozgalom irán  ti elkö -
telezettsége tart fenn bennünket. Az egyesület 
tagsága hosszú évekig 300 fô körül mozgott, a 
tagság egyharmada fiatal. Ma már szinte csak 
családi egyesületként mû  ködünk. Jelenlegi 
lészámunk 130 fô körül van évek óta. A régi 
tagjaink gyerekei, unokái nem maradnak el, 
általában felnôtt korukban is aktívan vesznek 
részt programjainkban. Újabb tagokat, akik 
azután tartósan velünk is maradnak, már na -
gyon nehezen tudunk be  szervezni. Gyalogos, 
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sízô, evezôs és kerékpáros túraszakosztályaink 
máig megvannak. Túravezetôink közül egy 
nemzetközi, három ezüstjelvényes gyalogos, 
egy ezüstjelvényes evezôs, 12 bronzjelvényes. 
Ezenkívül jóné hány kiváló túravezetônk van 
még. Rend sze resen szerveztünk ifjúsági, fel-
nôtt és nyugdíjas túrákat a gyalogos, sízô, 
evezôs szakágakban. Síelni régebben fôként a 
Tátrába jártunk. Részt vettünk az MTSZ által 
szervezett auszt riai, svájci sítúrákon is. Az 
MTSZ szervezésében 1993-ban, a Vogézek–
Párizs–Mont Blanc hegységben 16 tagunk, 
1994-ben a Skandináv országokban, a Nord-
kapp-Fjordok vidékén 15 sporttársunk túrá -
zott, vezetôiket is az UTTE adta. Évente 
ren  deztünk házi síversenyt is hazánk külön-
bözô tájain. Ez sajnos manapság a hó hiánya 
miatt nem megoldható. Régi szép idôk…

A dunakeszi telepen több család épített 
a vezetôség hozzájárulásával egy kis faházat. 
Maximum 20 négyzetméter alapterületet kap-
tak e célra. A nyári hétvégeket rendszerint itt 
töltjük. Rendszeresen hívunk meg gyermek-
csoportokat hétvégi szabadidôs sportprog-
ramokra. Ma már 32 ház áll a telepen. Ezek a 
korábbiaknál jóval kényelmesebb és szebb 
házak. Megépült még az ebédlô, a konyha, a 
raktár, négy vendégszoba, és a zuhanyzó is. 
Nya ranta sok család tölti itt a hétvégeket 
pihenéssel, sportolással. A telep folyamatos 
karbantartását is ôk maguk végzik.

Sporttársaink kirándulásaik során 
1960-ban a Kis-Csikóvár oldalában egy romos 
vadászházat találtak. A ház teljesen használha-
tatlan volt, de szép környezetben és viszony  lag 
könnyen megközelíthetô helyen, a kijelölt tu -
rista utak közelében volt. Beszélgetéseik során 
felvetôdött, jó lenne ezt a házat megszerezni 
és turistaházzá alakítani. Ügyes szervezômun-
kával sikerült a Pilisi Erdôgazdaságtól bérbe 
venni. Ezután rengeteg munkával, az alapok-
tól kezdve újjáépítettük a házat. Raktárt és 
mellékhelyiséget emeltünk, központi fûtést 
ala  kítottunk ki. Mindent tagságunk kétkezi 
munkájával végeztünk. Az építéshez szükséges 
anyagokat is többnyire ôk maguk, gyalogosan 
vitték fel a hegyoldalba. A munkálatokban 
tag ságunk legaktívabbjai vettek részt. Lakha-
tóvá tétele óta saját tagságunkon kívül más, 
szer  vezett csoportok is bérbe vehetik. Már-
tírhalált halt sporttársunk emlékére Janda 

Vilmos Háznak neveztük el. Eleinte ügyeletet 
is biztosítottunk, ma már hosszú ideje kulcsos 
házként mûködik. Immár több mint fél év -
százada mûködtetjük a túrázók kedvére, sajnos 
mára tagságunk energiája nem elegendô a 
további üzemeltetéshez, de valamilyen formá-
ban szeretnénk megôrizni a turisták számára.

– Melyek a legközelebbi idôszak tervei?
Sz. J.: Az utóbbi évtizedekben alaposan 

megváltozott körülöttünk a világ, változtak a 
lehetôségek, az igények. Az UTTE jövôje ér -
dekében feltétlenül meg kell találni a módját 
annak, hogy a fiatalabb korosztályok vissza -
térjenek köreinkbe. Az egyesületünk életét és 
te  vékenységét bemutatva reméljük, hogy ta  lá-
lunk olyan érdeklôdôket, akik szívesen be  kap-
csolódnának munkánkba, kis közösségünk 
so raiba. Nagy szeretettel várjuk Újpestrôl és 
más honnan, bármely korosztályból egyéni 
je lent kezôk, vagy csoportok csatlakozását. 
Szék  házunk 1980 óta a Lázár Vilmos utcában 
van. Helyiségünket nagyon nehezen, önkor-
mányzati segítséggel tudjuk fenntartani. 
A fa lakon tablók mutatják be a múltunkat, 
me lyeket fel újítva, kiegészítve tárunk a láto-
gatók elé cente náriumi ünnepségün kön, me -
lyet ôszre tervezünk.  

A Csóványos csúcsán álló emlékmû
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Könyvek Újpestrôl

A kötet címe a Jelenések 
könyvét idézi, az alcím 
pedig így hangzik: az I. 
vi  lágháború a „Köny-
ves” értesítôk tükrében. 
E háborúban az Újpesti 
Állami Fôgimnázium 
(1922-tôl Könyves Kál-
mán Gimnázium) egy-
kori tanulói közül heten 

veszítették életüket. Az iskolában 1920-ban 
állított emléktáblájuk 1963-ban eltûnt. Az N. 
J. Pro Homine öregdiák alapítvány 2015-ben 
pótolta az elveszett táblát és arról is döntött, 
hogy könyv formájában is emléket állít a hô -
sök   nek. A Vizváry Vilmos által szerkesztett 
kö  tet bevezetôje a háború rövid áttekintését 
ad  ja, majd az iskola 1914. és 1923. között meg-
  jelent értesítôinek azon másolatait közli, ame-
lyeken valamilyen hír található a világ há bo-
rúval kapcsolatban. A mellékletek a háború, a 
békediktátum, a román megszállás részleteit és 
a többi újpesti hôs emlékmûveit mutatják be.

A Káposztásmegyeren 
élô prof. dr. Sallai János 
r. ezredes, tanszékve ze-
tô egyetemi tanár (az 
Újpesti Helytörténeti 
Alapítvány korábbi el -
nö ke), szerzôtársával, 
Ri   tecz György phd. ny. 
r. ezredessel Európa 
egyik legégetôbb kérdé-

sérôl írt szakmai köte tet. „...fontosnak tartot-
tuk, hogy a globális világban, az EU-ban és 
hazánkban egyaránt kiemelkedô problémát a 
jelenlegi állapotában mutassuk be, melyhez a 
fogalmak és a társadalmi környezet pontos 
ábrázolása is hozzátartozik. Fô célként a jelen-
leg kialakult migrációs trendeket, a migráció 
térképét terveztük megrajzolni, a befolyásoló 
tényezôket feltárni, melyek mind az oktatás-
ban, mind a politikai döntéshozók számára 
hasznosak és felhasználhatók lehetnek” – írják 
elôszavukban a szerzôk. A kötet a Hanns Sie-
del Alapítvány gondozásában jelent meg.
A könyvek elérhetôk a Neográdi László Hely-
történeti Gyûjteményben (Berda József u. 48.)

Mesélt az Alapítólevél
Az Újpesti Kulturális Központ és a Neográdi 
László Helytörténeti Gyûjtemény által meg-
hirdetett, Amirôl az Alapítólevél mesél címû 
vetélkedô döntôjét február 23-án tartották az 
Ady Endre Mûvelôdési Házban. A gyôzelmet 
a Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Álta-
lános Iskola „Hamis hatos” nevû csapata (An-
tal Kincsô, Kovács Do  rina, Sarkadi Kitti, 
Szi    ge ti Zsófi, Benkovits Szonja) szerezte meg, 
felkészítô tanáruk Opa uszki Viktória volt. 

Helytörténeti vetélkedô
Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány a 2015-
2016-os tanévben is meghirdette a helytörté-
neti vetélkedôt. Az április 8-án sorra kerülô 
ver senyt az általános iskolák számára szervezi 
a legutóbb gyôztes Újpesti Károlyi István Ál -
ta  lános Iskola és Gimnázium. A felhívás Ka -
lóné Romhányi Ildikó Emlékverseny címmel 
jelent meg, kegyelettel emlékeztetve a közel-
múltban elhunyt kiváló szaktanár honismereti 
pedagógiai tevékenységére.

Helyi védelem alatt álló épületek
Újpest Önkormányzatának képviselô-testüle-
te keretet biztosított az újpesti Fôépítészi Iro-
dának a védettséget jelzô táblák elkészítteté-
sére. A helyi védettségû épületek listája meg-
tekinthetô a www.ujpest.hu/rendletek oldalon 
a (25/2010.IX.16.) dokumentumban. A táblák 
el  he lyezésére várhatóan ez év második negyed-
évében kerül sor. Az újpesti védett épületek 
lis  tája félszáz objektumot: iskolákat, templo-
mokat, iroda- és lakó épületeket tartalmaz.

Gyászhír
A 94 éves korában, január 5-én elhunyt Ván-
dor Kálmán sportújságíró, dalszövegíró, aki az 
1990-es évek második felében, közel egy évti-
zedig Újpesten lakott. Az Újpest újság külsô 
munkatársaként önálló sorozatában mutatta 
be az egykori Újpesti Dózsa, az UFC és az 
UTE sikeres sportolóit. Vándor Kálmánt feb-
ruár 5-én, a Farkasréti temetôben helyezték 
örök nyugalomra.

Márciusi számunkban az 1., 28., 29. és a 30. ol    -
da      lon látható fotókat az Újpesti Hely tör  téneti Gyûj-
temény bocsátotta rendel ke zé sünkre.
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