
Tizenkét perc volt az út a 
Tavasz utca végétôl odá-
ig, érthetô, hogy odafelé 
hat, hazafelé harminchat 
percig tartott. Autóktól 

akkor még nem kellett tartani (nem úgy, 
mint ezen a képen), közel-távol egy sem 
akadt közülük, néha az Istvántelki úton 
elrobogott egy-egy Csepel teherautó, 
olyan hang  erôvel, hogy azt nem lehetett 
nem ész   revenni: érthetô hát, hogy az 
em ber az elsô naptól egyedül jött-ment, a 
szülôknek jobb dolguk is volt, mint minket 
kísérgetni.

Nagy volt és félelmes, de ez is volt a 
célja. Voltunk vagy ötvenen az osztályban, 

az utolsó padokban már hárman ültek.  
A tanítók se tudták megjegyezni a nevün-
ket, mi se nagyon egymáséit. Ünnepségek 
az udvaron, séta – hátra tett kézzel – a fo -
lyosón, tornaóra a padok tetején. Fe  gyel-
mezés, kiabálás, káosz, fiacskám, süket 
vagy, neked beszélek. Kérvényt kell be -
nyújtanom? Mint egy húsdarálóban, úgy 
éreztem magam. Nem volt rossz, csak szo-
katlan. Olvasni már tudtam, az írással csi-
gatempóban haladtunk elôre: folyton 
be vártuk a lemaradókat. Piros postairon, 
kék postairon, újságpapír. Tavasztól már-
togatós toll, tinta, füzet. Nyárra le tudtam 
írni minden betût. Akkor határoztam el, 
hogy író leszek.  �  Jolsvai András
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„Ujpest egy éve. 1901. év dió-
héjban. Fontos lépés történt 
Uj      pest kulturális fejlôdése te -
rén. Az elmult évben egyszerre 
négy elemi és egy polgári isko-

lát épittetett az állam. Ezek közül kettôt a 
helybeli kisiparosok épittettek fel s mond-
hatjuk közmegelégedésre végezték munkáju-
kat. […]” (Ujpesti Közlöny, 1902. január 5.)

„Tankötelesek összeirása. E héten, 
csü    törtökön, pénteken és szombaton folynak 
a tanköteles 6–12 éves gyermekek összeirása. 
Figyelmeztetjük a szülôket, hogy a gyerme -
keik  rôl szóló adatokat az igazságnak megfele-
lôen kell bemondani, mert különben büntet -
ve lesznek. Természetesen a humoros jelene-
tek sem hiányoznak. Sok helyen bezárják az 
aj  tót, azt hiszik az összeirást végzô tanitókról, 
hogy adóért jönnek. […]” (Ujpest és Vidéke, 
1909. október 17.)

„Közmüvelôdésünk. Városunkban a 
köz    müvelôdés terén panaszunk nem lehet. Itt 
van az ország legnagyobb állami iskolája. Van 
Ujpesten 7 elemi iskola 12 igazgatói körzettel; 
2 polgári, 1 fôgymnásium, 2 ipariskola és 1 
fa    ipari szakiskola, Elemi iskolai tanitó és ta -
nitónônk van 153, polgári iskolai tanitó és 
ta    nitónônk van 59. Növendékek száma a pol-
gári leányiskolában: 815, a polg. fiuiskolában: 
659, elemi iskolákban 5305 gyermek; a fô -
gymnásium 6 osztálylyal bir és 300-on felül 
van növendekeinek száma. Az iparszakmában 
mesteri tanfolyamra beiratkozott 15 tanuló, a 
segéd továbbképzô tanfolyamra 44 tanuló. 
[…] Az iparostanonciskola körülbelül 600 
nö    vendéket számlál […]” (Ujpest és Vidéke, 
1909. december 8.)

„Az uj iskola-épület. A Viola-utcai uj 
iskola-épület felhuzott és már tetô alá került 
hatalmas falai elénk tárják lassanként az uj 
iskola-épület arányait, beosztását, tervezetét. 
A két oldal-szárny és a középsô hosszu törzs 
láttatni engedi az „E” alaku épület beosztását, 
a termek elhelyezését, az udvar arányát, stb.

Akárki nézi meg azonban az épülô uj 
iskolát, a legcsekélyebb vizsgálódásra azonnal 
szembeötlik egy nagy hiba, mely az iskolai 

élet  ben végtelen fontos és lényeges és mely 
kö    rülményre majdnem minden ujpesti isko-
lánál rátalálunk, tudniillik az udvar hiányára. 
[…]” (Ujpest és Vidéke, 1910. február 27.)

„Babits Mihály Ujpesten. Babits Mi -
hályt, a kiváló költôt, mint azt a hivatalos lap 
jelenti, a fogarasi fôgimnáziumtól a közokta-
tásügyi miniszter az ujpesti állami fôgimnázi-
umhoz helyezte át. Ezt a hirt örömmel kell 
fo  gadni, mert nemcsak hogy gimnáziumunk 
Babits Mihályban kiváló tanerôt fog nyerni, 
hanem városunk egy olyan polgárt, akire 
mél    tán büszke lehet majd.” (Ujpest, 1911. 
augusztus 13.)

„Évzáró vizsga. A polg. leányiskolában 
az összes vizsgálatok befejezôdtek. Pénteken 
délután 5 órakor volt az évzáró ünnepély, 
melyen a kitünô eredménynyel vizsgázott nö -
vendékek névsorát olvasta fel az igazgató, 
kiosztotta a jutalmakat, az önképzô versenyek 
dijait, és az intézettôl búcsúzó IV.-ik osztá -
lyos növendékek kedves és sikerült program-
mával bezáródott a tanév. […]” (Ujpest és 
Vidéke, 1910. május 29.)

„Elsô érettségi vizsga Ujpesten. Igazán 
ünnepszámba megy városunkban e nagyje -
len    tôségû esemény. Az elsô érettségi vizsgá -
latok folytak le fôgymáziumunkban. Az ered-
mény oly fényes és kiváló, hogy büszke lehet 
rá a fôgymn. vezetôsége. 11 növendék jelent-
 ke  zett az érettségi vizsgálatokra, mely jun. 12 
és 13-án folyt le. A vizsgálatok elnöke Németh 
Illés, gyöngyösi fôgymn. igazgató volt. Az 
eredmény igazán szép és elismerésre méltó; 
jelesen érett lett 5 növendék: Donáth Alfréd, 
Hevesi Iván, Kolvariszki Jenô, Kiss László ás 
Vaday Attila; jól érettek: Czeller Tibor és 
Helfgott Viktor; egyszerûen érett: 4 növen-
dék. A szép eredményhez gratulálunk a fô -
gymn. derék igazgatójának, Klima Lajosnak 
és a buzgó tanári karnak, hiszen az ô fárado -
zásukat dicséri elsôsorban is ez a szép ered-
mény. Ujpest szülôi pedig örömmel nyugod-
hatnak meg, hogy gyermekeik nevelése a 
leg  jobb kezekbe van letéve.” (Ujpest és Vi -
déke, 1911. augusztus 27.)

(Összeállította: Krizsán Sándor)

Iskolaidô

Múltidézô



Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2017. június
XXIV. évfolyam 2. szám 3

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:
BARTA FLÓRA fordító
DR. DERCE TAMÁS jogász,
történész
HIRMANN LÁSZLÓ tanár,
gimnázium-igazgató
IVÁNYI JÁNOS okl. építômérnök
JAKOBETZ LÁSZLÓ FIDE-sakk-
mester, szakedzô, szakíró
JOLSVAI ANDRÁS író, szerkesztô
KADLECOVITS GÉZA helytörténet- 
kutató
KAFFKA MARGIT író, költô, 
pedagógus
DR. KOVÁCS IVÁNNÉ gyógypedagó-
gus, ny. iskolaigazgató
KRIZSÁN SÁNDOR gyûjteménykezelô
LOMBOS ANTAL szociológus
LÔRINCZ RÓBERT könyvtáros, 
könyvtárigazgató 
ROJKÓ ANNAMÁRIA újságíró, 
szerkesztô
SZÖLLÔSY MARIANNE helytörténeti-
gyûjtemény-vezetô 

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

A Viola utcai iskola, hatvanas évek eleje (részlet)

1 JOLSVAI ANDRÁS  A Viola utcai iskola
 Múltidézô
2 Iskolaidô  Összeállította KRIZSÁN SÁNDOR

 Tanulmány
4 DERCE TAMÁS  Újpesti cigányok a századfordulón 
6 LOMBOS ANTAL  Humanista örökség Újpesten 
 Az újpesti settlement emlékezete, 2. rész
  Közlemények
9 LÔRINCZ RÓBERT  Az UTE lila-fehér színének eredete 
10 JAKOBETZ LÁSZLÓ  „Bagolyvár” a Népszigeten, 2. rész
12 ROJKÓ ANNAMÁRIA  Prém Margit, az adományozó
 6. rész: „Újra a rózsák között”
15 KRIZSÁN SÁNDOR  Újpesti úttörténet: A Vasút utcától
 a Görgey Artúr utcáig, 8. rész 
16 IVÁNYI JÁNOS  Berda József költészetének újpesti elismerése
18 DR. KOVÁCS IVÁNNÉ  Diákmunka az 1950-es évek közepén
19 KRIZSÁN SÁNDOR  Hetven éve érkezett a villamos mozgó- 
 könyvtár Újpest határába 
22 KADLECOVITS GÉZA  Egy fénykép margójára 
23 BARTA FLÓRA  A pedagógus Kaffka Margit 
23 KAFFKA MARGIT  Iskolás ügyek
 Híres újpestiek
26 HIRMANN LÁSZLÓ  Mednyánszky László
 Interjú
29 SZÖLLÔSY MARIANNE  „Nagyon szeretem a kisgyerekeket,  
 míg élek dolgozom” 
32 Helytörténeti hírek

Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2017. június
XXIV. évfolyam 2. szám



TanulmányÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2017. június
XXIV. évfolyam 2. szám

1899-ben Lindt János újpesti 
községi bíró és Zsoldos János 
újpesti jegyzô az alábbi levelet 
intézte dr. Héderváry Soma 
Újpest község hatósági, s egy-

ben Pest-Pilis-Solt Törvényesen Egyesített 
Vármegyéjének tiszteletbeli orvosához:

„Tekintetes Dr. Hédervári Soma 
községi orvos úrnak!
Hivatkozással Váci f. jar1. fôszolgabíró úrnak 
6231/1899 szám alatt kiadott körrendeleté nek 
második bekezdésében foglaltakra /amely kör-
rendelet tek2. fôispánúrnak is meg küldetett/ ezen 
összeírás a további eljárás vé gett megküldetik.
Újpesten 1899 május hó 23

Zsoldos  Lindt
 jegyzô   bíró”

Ivánka Pál Vác felsô járási fôszolgabíró 
rendelete nem maradt fenn. A Közérdek cí  -
mû újpesti hetilap 1899. május 25-én meg-
je  lent rövid hírébôl azonban megtudható a 
fô  szolgabíró rendeletének tartalma: „-Czi gá-
nyok beoltása. A megyei alispáni hivatalnak tu -
domására jutott, hogy Pestmegye nehány községébe 
a czigányok behurczolták a himlô járványt. Ennek 

1 Felsô járás
2 Tekintetes

DERCE TAMÁS

Újpesti cigányok a századfordulón

4

Dr. Héderváry Soma (1841–1924) aláírása és pecsétje. 
A hatósági orvos Újpest képviselô-testületének is tagja volt

következtében Újpestre is meg  jött a rendelet, 
hogy az összes czigányok a községházához 
rendelendôk s himlô el len be oltandók. Van pedig 
községünkben körül   belül 400 czigány – köztük 
sok tüzes sze mû menyecske és leány – így tehát 
nagyon kel lemes foglalkozása lesz a legközelebbi 
na pok    ban dr. Hédervári Soma, községünk or  vo -
sának.” A községi orvosnak küldött le vél mel  -
léklete mindössze kilenc oldal terje del mû. E 
szerény dokumentum neveket, lak cí    me ket, 
foglalkozásokat, életkorokat tar tal        mazó fel-
sorolásból álló táblázat, s az „Új pest községben 
lakó cigányok összeírási Ki mutatása” elnevezést 
viseli. A kimutatásnak azt is tartalmaznia 
kellett, hogy kiket oltottak be, és kiket nem. 
Magát az összeírást „Kúthy Ist ván és Erôs Antal 
községi esküdtek f. hó 19 és 20 án teljesítették”.

Ez az irat a Pest Megyei Levéltárban 
ta lálható3, s az újpesti cigányság történetének 
rendkívül fontos dokumentuma. Az újpesti 
ci    gányokra vonatkozó hiteles adatokat e kor-
szakból sem az országos népszámlálási adatok, 
sem az Újpesttel foglalkozó történeti kutatások 
nem tartalmaznak.

A dokumentum 75 család, valamint 
egy együtt lakó 5 fôs „társaság”4, összesen 
308 személyre nézve tartalmaz adatokat. (E-
zen kívül a lapok alján még tizenkilenc név 
van tintaceruzával írva, mellette csak viselôje 
életkora. Ez az írás különbözik a jegyzék ké-
szítôjének írásától.) Feltünteti a családfô ne-
vét és legtöbb esetben a feleség leánykori ne-
vét is. Például a 10. számú családnál: Csóka 
Lázár és neje sz: Pollák Mária, a 48.számú 
csa  ládnál: Lakatos Rudolf és neje Horváth 
Borbála. Elôfordul azonban, hogy csak a fe -
leség keresztneve rögzült, pl. „Csonka Kálmán 
és neje Lina” a 78. számú család esetében.

A családi nevek döntôen ma is gyakran 
elôforduló nevek: Balog, Lakatos, Kurucz, 
Far kas, Czirák, Szabó, Magyar, Bertók, Csóka, 
Kiss, Vízvári, Patkoló, Baranyai stb. Ezekbôl a 

3 Pest Megyei Levéltár IV. 449-b, 61. doboz
4 Valamennyien zenészek
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nevekbôl nem állapítható meg, hogy viselôje 
mely tájról származott el Újpestre. Még akkor 
sem, ha a Muzka, vagy a Kozák, a Janitsek 
vagy akár a Surányi vezetéknév önkéntelenül 
a történelmi Magyarország egy országrészét, 
települését idézi fel. A neveket olvasva olyan 
családi nevek is feltûnnek, amelyeket ma is, 
régi újpesti cigánycsaládok viselnek. Ilyen pél-
dául – a teljesség igénye nélkül – a Csóka, vagy 
a Dráfi név. A nevek közül a magyar hangzá-
súak túlnyomó többségben vannak, ami ar-
ra mutat, hogy ezen cigány családok több 
nemzedék óta Magyarországon éltek.

Mivel az összeírás célja az Újpesten 
lakó cigánycsaládok betegség elleni oltása 
volt, a jegyzék a szülôk mellett tartalmazza 
a gyermekek név szerinti felsorolását, élet-
korát – természetesen a szülôkét is –, s hogy 
a családból kit oltottak be és kit nem. A nem-
legesség oka minden esetben a „nem volt 
otthon”, illetve a „nincs otthon” megjegyzés, 
e mellett elôfordul az a megjegyzés is, amely 
szerint „már nem lakik Újpesten”. Ez utóbbi 
megjegyzések száma csekély, nem éri el a tízet 
sem. A gyerekek száma általában három, négy. 
Egy családnál (Dôrne Mihály és neje Sleszkál 
Katalin) fordul elô hét gyerek, háromnál hat 
gyerek (Arany Gyula és neje Dornbi Mária, 
Lakatos Rudolf és neje Horváth Borbála, 
özv. Csóka Izidorné) és ugyancsak három 
családnál az öt gyermek: Kantó Mihály és neje 
Csonka Borbála, Farkas Flóris és neje Oláh 
Ilona, Kozák István és neje Rafai Anna). Az 
életkorokat tekintve – a gyerekeket figyelmen 
kívül hagyva – a családtagok döntôen 18 és 40 
év közöttiek. Legidôsebb Lakatos Károly a 
maga 65 évével. A negyven év felettiek száma 
alig haladja meg az egy tucatot.

A jegyzék egyik rovata „Az apa foglal-
kozása” címet viseli, azonban ha a gyereknek 
is volt foglalkozása, akkor az övét is feltünteti. 
Ez a nôk esetében egyszer sem fordul elô, még 
akkor sem, ha az özvegy, a családfô férj koráb-
bi halála miatt egyedül neveli gyerekét. (Özv. 
Kovács Teréz, egy 9 és egy 3 éves gyermek 
anyja.) A jegyzék összesen 82 férfifoglalkozást 
tünteti fel, akik közül 70 zenész, 8 szegkovács 
egy hajókovács, továbbá ketten katonák.

A családok Újpest tíz utcájában laktak. 
Leg  többen, 26-an az Árpád úton, a Virág 
utcá ban 17-en. Ezen kívül a József [ma: 

József Attila] (7), Petôfi (7), Erzsébet (7), 
Má ria [ma: Leb stück Mária] (5), Gyár [ma: 
Mun     kásotthon] (7), Deák (2) és Jókai (2) 
utcákban. Igyekeztek egy „tömbön belül” 
elhe  lyezkedni, ami bizonyos biztonságérzetet 
köl     csönzött számukra. Az Ár  pád úton lakó 
26 család, a 76., 81., 82. és 84. számú ház-
ban laktak, valamennyien ze nészek voltak, s 
a nevekbôl következtetve többen rokonság-
ban álltak egymással. A Vi rág utcában lakó 
17 családból 16-an a 20. szám alatti házban,  
míg a tizenhetedik család a 17. szám alatti 
házban lakott. Ez utóbbiak szociológiai 
helyzete azonos lehetett az Ár pád úton la-
kókkal, azaz valószínûleg rokoni kapcsolatban 
álltak egy  mással, s egy kivételével vala-
mennyien zenészek voltak.

Az újpesti cigányság története ma 
sincs kellô mélységben feltárva. Nem tudjuk  
mikor jelentek meg Újpesten elsô képvise-
lôik, hogy alakult életük, milyen szerepet 
töltöttek be Újpest életében. Természetesen 
nem állítható, hogy a levéltárból elôkerült 
nyilvántartásban szereplô cigány emberek 
az elsô újpesti megtelepülôk. Ahogy Újpest 
létrejöttében szerepet játszott a fôváros 
közelsége, úgy az Újpestre való költözésük-
ben fontos szerepet kapott Budapest. 
Újpesti történetük feltárásához sokat tett 
hozzá Molnár István Gábor és kollégái 
kutatómunkája, amelynek dokumentumai 
az újpesti helyi kiadványokból mindenki 
számára elérhetôk és megismerhetôk.  �

5

Lakatos Gyula cigányzenekara az 1910-es években Újpesten 
(Újpesti Cigány Helytörténeti Gyûjtemény)
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Dr. Gárdi Jenô (1886–1944) 
Gárdi Jenô 1886-ban Felsô-
dabason született, szegény zsi-
dó családban; nyolcan voltak 
testvérek. Egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten végezte, 

1911-ben avatták orvossá. Újpesten telepedett 
le, 30 éven keresztül az újpesti embereket 
gyógyította. Az I. világháborúban fô  orvosként 
teljesített harctéri szolgálatot és több kitünte-
tést8 is kapott. 1918-tól Újpest körorvosa. 

1923. május 1-én vezetésével alakult 
meg az Országos Tüdôbeteg Szanatórium 
Egyesület újpesti fiókja, a Jókai utcai tüdô-
beteg-gondozó. A szociáldemokrata párt9 tá -
mogatásával ez az intézmény a tüdôbetegek 
ingyenes ren delôjeként mûködött. A 
röntgenvizsgálatokat kezdetben Gárdi Jenô 
közeli magánrendelôjében, az ô készülékével 
végezték. 

8 Ferenc József-rend lovagresztje; koronás arany éremkereszt; II. 
oszt. Vöröskereszt.
9 Gárdi Jenô maga is a Szociáldemokrata párt tagja volt 

6

LOMBOS ANTAL

Humanista örökség Újpesten
Az újpesti settlement emlékezete, 2. rész 

1930-ban ô hozta létre a felnôtt tbc-s 
betegek számára az ország elsô Munkaterá-
piás Gyógyintézetét, amely 1935-ig mûkö-
dött az újpesti Baross utca 105. szám alatti, 
ún. Kollár-te lepen. 1933-ban a 3-16 éves 
tbc-s gyermekek számára gyógyiskolát és 
gyógy  óvodát létesített. Magyarországon elsô-
ként Újpesten szervezték meg egy város rep-
rezentatív tbc-szûrését. A gyermekek szûrô-
vizsgálatában Gárdi Jenô új, komp   lex szemlé-
letet vezetett be. A sovány, rosszul táplált 
gyermekek részére tej-kvarc ak ciót szerve-
zett, egy-egy gyermek 10-20 kvarc-fény keze-
lést kapott és 3-6 liter jó mi nôségû tejet 
fogyasztott. 1937-tôl Gárdi és munkatársai 
kizárólag a gyermekek gyógykezelésével, 
rehabilitációjával foglalkoztak, míg a felnôt-
tek tüdôgondozását az újpesti settlement 
alapjain létesült Országos Szociál po litikai 
In tézet végezte.

Dr. Gárdi Jenôt 1944-ben munkahelyé-
rôl a békásmegyeri téglagyárba hurcolták. 
Ausch witzba, majd Kauferingbe vitték; ott 

Dr. Gárdi Jenô
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halt meg 1944 november után10. Ebben a 
táborban halt meg – sokak mellett – Friedmann 
Dénes11, Újpest fôrabbija is.

Gárdi Jenô a tbc elleni küzdelem egyik 
legnagyobb alakja volt Magyarországon. Még 
életében kiérdemelte, hogy az újpestiek a 
„szegény betegek orvosa”-ként tiszteljék.

Kétszer nôsült, elsô feleségétôl szüle-
tett fia12 szintén 1944/45-ben vesztette életét, 
ismeretlen körülmények között. Második fele-
sége Perlmann Vera13 volt.

Dr. Hilscher Rezsô (1890–1957)
Hilscher Rezsô 1890. január 18-án született 
Budapesten. Ap ja Hilscher Rezsô (1847–1923) 
morva, eredetileg római katolikus, majd evan-
gélikus val  lású családból származó kereskedô, 
édes anyja Mády Gizella (1864–1944) erdélyi 
református lelkészcsalád leszármazottja, az 
újpesti református lelkész Mády Lajos14 húga 
volt.  Négy testvére született (Gizella 1888, 
Vilma 1892, Anna 1896, Zoltán 1898). 

1907-ben az újpesti városházán közigaz-
gatási gyakornok lett és ugyanabban az évben 
beiratkozott a Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetemre, ahol 1913-ban szerzett 
jogi diplomát. 1914–1920 között Újpest város 
aljegyzôje. A városházáról való tá vozása felte-
hetôen összefüggött azzal, hogy 1919-ben fel-
függesztették Újpest városi jogait és törvény-
hatósági biztost rendeltek a közigazgatás élére.

Hilscher Rezsô már 1914-tôl bekapcso-
lódott a Fôiskolai Szociális Telep mun kájába. 
1920-ban azután ô lett az intézmény népvédel-
mi osztálynak (Néphivatal) vezetôje és az in -
téz  mény igazgatóhelyettese, csaknem 25 évig, 
egészen 1944-ig. Ezzel egyidôben az akkori-
ban alakult Egyetemi Közgazdaság tu dományi 
Kar közgazdasági és szociálpolitikai tanszékére 
adjunktusnak hívták meg. 1936-ban a József 
Ná  dor Mûszaki és Gazdaság tudományi Egye-
tem Közgazdaságtudományi Karán magánta-

10 A halál napja nem ismert pontosan, valószínûbb az 1945-ös idôpont
11 Friedmann Dénes neológ fôrabbi 1903. május 25. – 1945. január; 
bölcsészdoktor, teológiai tanár, a Magyar Zsidó Szemle lapszerkesztôje
12 Gárdi János (Bumi) 1921–1944/45?
13 Perlmann Vera 1897–1954; elôzô férje dr. Sebeok Dezsô (1891–
1952), fiúk Thomas A. Sebeok (1920–2001) világhírû tudós, a modern 
szemiotika-tudomány megteremtôje 
14 Mády Lajos (1848–1918) az újpesti református gyülekezet elsô 
lelkésze és Újpest oktatásügyének tevékeny részese. 1882-ben polgá-
ri iskolát szervezett, majd megalapította az elsô iparostanonc iskolát 
Újpesten, melyeknek igazgatója is volt egyben. Az újpesti fôgimnázium 
alapításában is részt vett
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nár lett, 1943-tól nyilvános rendes egyetemi 
tanári (professzori) címet kapott. 1944 febru-
árjában a Miskolci Jog akadémián nyilvános 
rendes tanár (professzor) lett.

A deportálások idején csendben men-
tette az üldözötteket, több személy köszönhe-
ti neki az életét. Testvére15 visszaemlékezése 
szerint „örök optimizmussal használta ki a 
leg  kisebb lehetôséget is a mentésre”. Nemcsak 
az embereket védte, de anyagi javaikat is.  
1944 végén, 1945 elején a Nemzetközi Vö -
rös kereszt budapesti népkonyháinak vezetôje-
ként dolgozott.

1949-ben a Vallás- és Közoktatásügyi 
Mi  nisztérium átrendelte a Pécsi Tudo mány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karára tan-
székvezetô docensnek. Ettôl kezdve sorozatos 
méltánytalanságok, megaláztatások, zaklatá-
sok érték. Politikai provokációkat szenvedett 
el, megakadályozták elôadásainak megtartását. 
Elmozdították tanszékvezetô beosztásából.

1955-ben nyugdíjazták; 1957. október 
19-én elhunyt. Felesége Dálnoki Piroska 
(1885–1986), lánya Csáth (Hilscher) Emôke16 
(1921–2008), gordonkamûvész, zenetanár, 
több nemzedék számára nyújtott beavatást a 
muzsika birodalmába.

15 Mády Zoltán, Hilscher (Bp., 1898. szept. 9. – Bp., 1977. máj. 13.): 
nyelvész, irodalomtörténész, szociológus, a nyelvtudomány kandidátusa 
(1971)
16 Csáth Emôke Vasváry Zoltánné (1921–2008)

Dr. Hilscher Rezsô jogász, szociálpolitikus
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Hilscher Rezsô életmûve
Hilscher egyszerre volt mûvész (verseket írt), 
tudós szociálpolitikus, aki a jog, a közgazda-
ságtudomány és a szociológia legkorszerûbb 
ismereteit hasznosította és tanította; szociális 
munkás, aki személyesen fordult oda az egyes 
emberekhez és meghallgatta konkrét problé-
máikat, nemcsak tanácsokat osztogatott, 
hanem tettekkel segített. Beadványokat szer-
kesztett, személyes kapcsolatait mozgósította, 
pénzt utalt, élelmet vitt az üldözötteknek, 
amikor pedig kellet, életeket mentett. Elméleti 
munkáiban gyakran megelôzte korát, írásai-
nak szellemisége ma is képes megérinteni és 
kijózanítani olvasóját.

A settlement-munkáról szóló szakmai 
hitvallását így fogalmazta meg: „[…] mun-
kánknak soha sem szabad formalizmusba öltö-
zötten megjelenni, nem szabad sablonosnak 
lennie, a folyton munkáló és meg nem alkuvó 
szeretetet kell adnia mindenkinek, aki arra 
rászorult és azt igényli, állandóan a szükségle-
tekhez igazodóan. És még akkor is helyt kell 
posztunkon állanunk, ha az életünk kerül 
veszélybe. Nekünk le kell mondani mindazok-
ról a külsôségekrôl, amelyek a nagy világot 
teszik és alakítják, nekünk azok oldalán kell 
megmaradnunk, akiknek sorsához kötöttük az 
életünket.”17 

A szociális kérdésrôl így vélekedett: 
„A szociális kérdés nem csupán egy társadalmi 
csoport, hanem az egész társadalom problé-
mája […] a szociális kérdés erkölcsi kérdés és 
a megoldására törekvô tevékenység tulajdon-
képpen erkölcsi funkció.”18

„A szociálpolitikában is annak az elvnek 
kell érvényesülnie, amely magához öleli a má -
sik embert. Nem könyöradományt kell nyúj-
tani, hanem az embert oda kell juttatni, hogy 
a maga erejébôl lehessen igazán ember.”19 

Fejlôdés és szabadság
A közgazdasági Nobel-díjat 1998-ban Amartya 
Sen (1933– ) indiai származású amerikai köz-
gazdásznak ítélték. Alapmûve, „A fejlôdés 
mint szabadság” magyarul is megjelent 2003-

17 Hilscher Rezsô: Egy szociális munkás emlékiratai, Kézirat, Sárospa-
taki Nagykönyvtár 
18 Hilscher Rezsô: Bevezetés a szociálpolitikába, Budapest, 1928. 9. 
old.
19 Hilscher Rezsô: A kereszténység és szociális kérdés, Diákvilág 1928. 
november
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ban. Sen az emberiség életének értelmét a 
szabadság növekedésében, kibontakozásában 
ismeri fel. Megfogalmazása szerint „a fejlôdést 
olyan folyamatnak is tekinthetjük, amelynek 
során bôvül az a szabadság, amelyet az embe-
rek ténylegesen élveznek.”

Amartya Sen lényegileg ugyanazt fo -
galmazta meg, mint Hilscher Rezsô:

„A fejlôdéshez meg kell szüntetni a sza-
badsághiány fôbb forrásait: a szegénységet és 
a zsarnokságot, a szûkös gazdasági lehetôsége-
ket és a társadalmi lehetôségek szisztematikus 
megvonását, a közintézmények elhanyagolását 
és az elnyomó államok intoleranciáját vagy 
túlkapásait” – írja idézett mûvében.

Sen szerint a szabadság egyszerre célja 
és eszköze a fejlôdésnek. A gazdasági lehetô-
ségek, az oktatás és egészségügy terén meg-
valósuló szabadság és a politikai szabadságjo-
gok a szabadságok különféle fajtái, amelyek 
egymást erôsítik. Hilscher Rezsô fél évszázad-
dal korábban ugyanezt az igazságot képvi sel  te. 
Amartya Sen tudományos munkájának el -
ismerésén keresztül Hilscher Rezsô is meg-
kapta a Nobel-díjat.  �
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Az újpesti sport története és 
a lila szín ezer szállal kötôdik 
egymáshoz. Mindeddig úgy 
gon  doltuk, és ezt a legtöbb 
klub történeti írás is alátá-

masz tani látszott, hogy ez a kapcsolat az Új -
pesti Torna Egylet 1885-ös alapítása óta fenn-
áll. Az alábbiakból azonban kiderül, hogy az 
UTE nem a kezdetektôl használja a lila-fehér 
színösszeállítást.

A téma kutatását egy 1935-ben az egye-
sület által kiadott könyvben szereplô megjegy-
zés indította el. Az egykori sportolók felsoro-
lása közben Dános Dezsônél megemlítik, hogy 
ô volt az egyesület lila-fehér színének meg te-
remtôje. Dánosról tudjuk, hogy sportkarrierjét 
– szinte még gyermekfejjel – az új  pesti labda-
rú gást meghonosító, 1899 decemberében ala-
kult, majd 1901-ben az UTE-be olvadó Újpesti 
Football Club tagjaként kezd te. Késôbb hosszú 
évtizedeken át dolgozott az UTE labdarúgó 
szakosztályánál, de minde köz ben festômûvész-
ként is országos ismert ség re tett szert. Újpesti 
kiállításai mellett két alkalommal is szerepelt a 
zsidó mûvészeket tö  mörítô OMIKE budapesti 
tárlatain, fôleg me gyeri, palotai tájakat bemu-
tató akvarell jei vel. 1944-ben feleségével és 
fiaival a holoka uszt áldozatává lett, neve szere-
pel az Újpestrôl elhurcolt zsidó mártírok 
között. A fellelhetô dokumentumok szerint 
Dános 1884. június 22-én született Fóton, így 
biztosan nem javasolhatott klub-színeket az 
UTE 1885-ös alapításakor. Ezek szerint vagy 
téves az 1935-ös vissza-emlékezés, és nem 
Dános az egylet lila színének „megteremtôje”, 
vagy nem az alapítása óta lila-fehér az UTE.

Az egyesület 1885-ös alapító levelében 
nem szerepel klubszín, melyet a következô 
években az UTE-ról szóló cikkek, dokumen-
tumok sem említenek. Az újpesti sporttal 
összefüggésben a lila-fehér színkombináció 
elôször 1900. április 29-én jelenik meg a 
Sport-Világ címû újság hasábjain a négy hó -
nappal azelôtt alakult Újpesti Football Club 
III. kerület elleni találkozójának beharango-

zójában. Az UTE-val kapcsolatban a lila színt 
elsôként csak az Újpesti FC-vel végbement 
fúziója után, 1901-ben említik. Ezek szerint 
elképzelhetô, hogy a két egyesület összeolva-
dása óta lila-fehér az UTE?

A válaszhoz egy, a klubnál fellelhetô 
jegy    zôkönyv visz minket közelebb, melyben 
Kis Zoltán, az UTE akkori ügyvezetô társ el-
nö ke az 1939. január 29-én tartott közgyû-
lésen a következôkrôl számolt be: „Az újpesti 
football ez évben ünnepelte alapításának negy-
 ve ne dik jubileumát. Ez alkalomból összejöttek 
a hál Istennek szép számmal még élô alapítók 
ba  ráti vacsorára, s itt sikerült megtudnom azt, 
hogy a mi jelenlegi lila-fehér szí neinket Dános 
tagtársunk, egy újpesti festô mû vész választot-
ta. Nagyon jó választás volt tôle […] mert az 
új  pesti szurkolótábor[nak] egyedül ez a negy-
ven évvel ezelôtt kitalált lila-fehér szín az, 
amely vérét fölforralja, idegeit elô  veszi, s min-
den gondját és baját elfeledteti.”

A fentiekbôl kiderül tehát, hogy a lila-
fe hér színösszeállítást 1899-ben választotta a 
15 éves Dános Dezsô, ám nem az UTE-nek 
(mely korábbi kutatásainkból tudjuk, 1898 és 
1901 között nem is mûködött), hanem az az 
év  ben alakult Újpesti FC-nek, melynek alapí-
tó tagja volt. Az UTE színfelvételének törté-
netét egy 1941-ben, a Nemzeti Sportban 
meg  jelent cikk tisztázza, mely megjegyzi: 
„1885-ben, ami   kor az UTE megalakult, még 
nem is lila-fe   hér volt az egylet színe. Csak 
1899-ben, ami kor az UTE-ba beolvasztották 
az újpesti diá kok szabadcsapatát, akkor lett az 
újpestiek szí ne lila-fehér. Az említett szabad-
csapat színe ugyanis lila-fehér volt.”

A cikkben szabadcsapatnak nevezett 
egy let, az egykori Újpesti Football Club azon-
ban nem 1899-ben, hanem az 1901. február 
11-én tartott választmányi ülésen olvadt be az 
ekkor – több éves szünetelés után – újjáalakuló 
UTE-be, letéve ezzel az egyesület labdarúgó 
szakosztályának alapjait, valamint átadva neki 
a Dános Dezsô által választott lila-fehér szí-
neit.  �

LÔRINCZ RÓBERT

Az UTE lila-fehér színének eredete
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1934-ben úgy tûnt, lecsen de-
sedik az „ostrom”, és az elke-
seredett újpesti lakók felléle-
gezhetnek, mert a székesfô vá-
ros átveszi a vízszolgáltatást. 

Tudjuk, nem így alakult és a „vízicsata” hul-
lámai nem ültek el: 1937-ben még a Parla-
mentben is elhangzott – a szó szerint – fanyar 
vicc a „híres” Ister-vízrôl: olyan sárga, mint a 
narancslé, de nem olyan az íze… Kétségtelen, 
hogy az 1930-as évektôl hatalmas tömegek 
látogatták és használták a Népsziget telepházait 
és vendéglôit, miközben a közegészségügyi 
elôírá sokat nem tartották be. Emiatt bárhova 
is helyezték át a vízi intézményeket, minden-
hol szúrta valakinek a szemét, s így az Or -
szágház ban ez ügyben is folyamatosak voltak 
a korabeli interpellációk és lobbizások.

Abban az idôben talán az Ister vezetése 
is érezhette, hogy valamiféle kompenzáció  val 
tartozik az emberek felé, mert a ’30-as években 
rendszeresen pénzadomá nyokkal támogat  ták 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
feleségének „karácsonyi ínségakcióját”.

1944 telén az Újpesti (Északi) össze-
kötô vasúti híd környéke sûrû bombázásoknak 
volt kitéve. Az Ister a háború nehézségei alatt 
is igye kezett a vízminôséget óvni, például 
1943 novemberében a Richter gyógyszer-
gyártól nagy tételben rendeltek kálium-per-
manganátot tisztítás céljára.

Az Ister részvénytársaság vezetése 
mind  végig nagyon stabilnak mutatkozott: 

1937-ben, a 25 éves jubileum során a kezde-
tektôl változatlanul tagja volt az Igazgató ta-
nácsnak dr. Bernát István (elnök), dr. Grá ner 
Ernô, Csajthay Ferenc, dr. Ugró Gyula (Új -
pest korábbi pollgármestere) és Kesper 
Kornél.

A szegénységre jó példa, hogy egy 
feljelentés szerint 1946-ban a soroksári vámtól 
a víz mûtelepig vezetô úton „leesett a szál-
lítóko csiról” többek között 40 doboz gyufa. 
Hogy ez mekkora érték volt akkor, megért-
hetjük, hiszen az Ister a dolgozóinak 8 szál 
gyufa támogatást tudott adni havonta. 1948-
ban, az ország a szocializmus útjára lépett,  
és ennek hatása megmutatkozott a gyárak, 
üzemek életében is.

A kialakult politikai helyzetben végül 
az Ister sem kerülhette el sorsát, ám az biztos, 
hogy nem voltak teljesen felkészülve a draszti-
kus váltásra. Errôl az igazgatósági és üzem-
bizottsági ülések jegyzôkönyvei tanúskodnak. 
1948-ban több sportpálya építését tervezték, 
de még 1949 áprilisában is a „3 éves terv kere-
tében kugli-pálya készíthetô” megjegyzés 
szerepel. Ebben az idôben már próbafúrásokat 
végeztek a Palotai-szigeten, s az 1949. szep-
tember 29-i ülésen részletekbe menôen ter-
vezték az igaz gatósági épület és lakóház 
tatarozását. Októ berben a „Schober-lakás” 
ablakáthelyezésének és az irodai átjáróajtó 
megjavításának és kárpitozásának költségei rôl 
készült kimutatás, tehát a felújítás megvaló-
sult, s nyílván ennek része volt a Járomi-lakás 
új falainak megterveztetése is. 1949 novem-
berében portásfülke elkészítését vették 
lajstromba a kert legészakibb csücs kében, a 
Zsilip utcai bejárat mellé, (sôt még ebben a 
hónapban a kályhabeszerzés is megtörtént). 
Ennek a téglafalai ma is állnak, bár az Ister 
beosztottaknak sok idejük nem maradt belakni 
a kis épületet, amit a katonák késôbb ôrháznak 
használtak. A ma már leginkább megmoso-
lyogtató terv az 1949. december 15-i jegyzô-
könyvi bejegyzés 1. pontja volt: „»Vörös-
sarok« létesítése és dekoráció Sztálin elvtárs 

JAKOBETZ LÁSZLÓ

„Bagolyvár” a Népszigeten, 2. rész
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A „Bagolyvár”, egy 1920 elôtti fotón
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(71.) születésnapjára”, ami három nappal 
késôbb volt esedékes. Mire ez az elképzelés 
megva lósult, a vállalat lényegében megszûnt, 
besorolták a Közlekedésügyi Minisztérium 
ha  táskörébe.

Az államosítás hivatalos bejelentését 
egy 1950. január 6-i levelezésbôl tudhatjuk 
meg, de már elôtte, az 1949. december 31-én 
sebtében összeállított vagyonleltáron „Álla-
mo  sított Ister Magyar Vízmû Részvény tár-
saság” bélyegzô szerepel. Ekkor Popper Alfréd 
az igazgató, és az üzemi tanács mûködése  
mellett gyakran olvasni az „elvtárs” megszólí-
tást is. Felettébb meglepô, hogy a kultúrterem 
összesített, tételes számadási jegyzékében az 
utolsó 2 „sakkgarnitúra” is fel van sorolva, 
miközben a víztorony és a lakóház („I. eme-
letes, téglából palafedéssel, 3800 lég m³”) 
csupán egy-egy leltárfelvételi jegyen szerepel. 
Az 1950. március 13-i záróleltár szerint a ke -
leti épület földszintjén irodák, munkásöltözô 
és fürdô, míg az emeleten két(!) kul  túrterem 
és két 2 szobás összkomfortos(!) lakás volt 
kialakítva. (Érdekesség, hogy sike rült olyan 
idôs hölggyel beszélnem, aki feltehetôleg 
ezekben a kultúrszobákban tartotta az eskü-
vôjét, s késôbb az ifjú párt az Isternél vízveze-
ték-szerelôként dolgozó egyik örömapa a víz-
toronyba is felvitte.) A nyugati szárnyban öt 
lakást találunk. Az utókor számára talán érde-
kes információ az utolsó Ister-lakók neve és 
foglalkozása, ami az 1950. április 8-án készült 
kimutatásban olvasható: 1. Szakáll Kálmán 
mérnök; 2. Fodor Vilmos fôgépész; 3. Schober 
Béla szerelô; 4. Bereczky Ferenc sze relô; 5. 
Linka János szerelô; 6. Járomi József 
házmester.

A ház további élete az újpesti Honvéd 
Folyami Flottilla vezetésével folyatódott, mi -
vel a Fôvárosi Vízmûvek nem vette át a nép-
szigeti objektumot. Akkor költözött ide a je -
lenlegi legidôsebb lakó, az 1930-ban született 
Szakos Ferenc nyugalmazott vízirendôr-ôr-
nagy, cserkész- és kórusvezetô. Elmondása 
alapján kiderült, hogy 1956-ban a pincéket 
fegyverraktárnak és ebédlônek használták a 
katonák. Késôbb kivirult az élet a matróz-
családoknál. Ezekben az években elôfordult, 
hogy 28 gyerek játszott a kutakkal teli udva-
ron, amelyeket alagúton is meg lehetett 
közelíteni a házból. Aztán ez az idôszak is 

elmúlt, s 1973-ban a MAHART tulajdonába 
került az épület. A harmadik „vizes cég” meg-
szûnése után – a privatizáció során – saját 
tulajdonú társasházzá alakult az évtizedek alatt 
14 lakásra darabolt épület. A régi lakók  
hûségesek a szépkorú hajlékukhoz, de az évek 
nyomot hagytak a falakon. A legnagyobb 
paradoxon pedig az, hogy miközben az Ister 
– talán nem is ön  zetlenül – már az 1930-as 
években szorgal mazta Újpest és a Népsziget 
csatornázási munkálatait, addig a saját házukat 
nem kötötték be a hálózatba, s ez a mai napig 
így maradt. 

A lakóház külsôleg és belsôleg egyaránt 
öregszik. Bár kibírt sok történelmi változást és 
még több nagy dunai árvizet, ám a számtalan 
rejtélyt ôrzô falait kikezdte az idô. 

Most még nem lenne késô megmenteni 
ezt az országos szinten is kivételes épületet!  �

(A fotók a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Bu dapest Gyûjteménye, a Budapest Fôváros Levéltára, 
az Újpesti Neográdi László Helytörténeti Gyûjtemény, 
va  lamint Sándor Tibor tulajdonát ké pezik.)

Az Újpesti Helytörténeti Értesítô 2004/1. szá-
mában e témában jelent meg Iványi János: Doku -
mentumok az „Ister” Magyar Vízmû Részvénytársaság 
Újpesti Vízmûvének létesítésérôl és mûködésérôl szóló 
tanulmánya.
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Az 1920-as évtizedre Prém 
Margitot, az Újpestrôl indult 
pedagógust, immár a fôváros 
egyik legmodernebb szellemû 
iskolájának igazgatónôjeként 

tartották számon. A skót iskola terézvárosi 
épületében kiegyensúlyozott körülmények 
között folyt a tanítás, a tantestület tagjai 
elkötelezetten és elhivatottan oktatták és 
nevelték a gondjaikra bízott lányokat. Ebben 
az idôben Prém Margit már a Vörösmarty 
utcai iskola igazgatói la  ká sában élt és pedagó-
gusi pályája, valamint karitatív tevékenysége 
mellett jutott ideje arra is, hogy az angolszász 
ifjúsági és protestáns irodalom néhány 
kiemelkedô mûvét magyarra fordítsa.

Az általa fordított mûvek mindegyike a 
hit szerepét és jelentôségét állítja középpontba. 
Prém Margit nem csupán a magyar nyelvre 
való átültetésérôl gondoskodott, hanem a re -
gé  nyek egy részét átigazította, átdolgozta a 

ha      zai olvasók számára. A köteteket a Londoni 
Trak tátus társulat (Religious Tract Society) 
bu    dapesti kiadója jelentette meg, amely a Hold 
utca 3. szám alatt mûködött. A könyvek Hor-
nyánszky Viktor nyomdájában készültek.

Prém Margit 1912-ben, 28 évesen 
mu tatkozott be mûfordítóként. Bunderson 
György (George Bunderson): A Biblia Istentôl 
való kinyilatkoztatás címû kötetének fordítása 
és átdolgozása fûzôdik a nevéhez. A Protestáns 
egyházi és iskolai lapok 1912. november 24-i 
száma így ír a kötetrôl: „Melegen ajánljuk ezt 
a meggyôzô erôvel és a legrokonszenvesebb 
hangon megírt 96 lapra terjedô apologetikus 
mûvet a nagykérdések iránt érdeklôdô prot. 
közönség és különösen a lelkészek, vallás ta ná-
rok, belmissziói munkások figyelmébe. A múlt 
évben itt járt presb. világszövetség egyik kiváló 
tagja, a skót egyesület szabad egyház volt mo -
deratora e munkának szerzôje, aki a kijelentés 
szükséges volta, módszere, útja és czélja feje-
zetekben sorakoztatja a Biblia isteni eredete és 
ereje mellett nagy tudással és hittel elôadott 
érveit. Mint a szerzô az elôszóban mondja, e 
könyvnek lefordítása által részben az itt nálunk 
élvezett sok szívességért is kifejezést óhajtott 
adni.” Két évvel késôbb, 1914-ben, Amy Le 
Feuvre: Teddy gombja címû, önálló kötetben 
kiadott ifjúsági elbeszélése, Prém Margit for-
dí  tásában olyan sikert aratott, hogy a követke-
zô évtizedben e mûvet még kétszer – 1922-
ben és ’25-ben – újra megjelentették. A mese-
novella fôhôse a félárva kisfiú, Teddy, aki hôsi 
halált halt édesapja katonaköpenyérôl ôriz egy 
gombot. A faluban feltûnik egy harcias kis-
lány, akivel Teddynek hamar meggyûlik a ba -
ja. A könyv azt a folyamatot meséli el, hogy a 
gye re     kek közötti haragot Isten hogyan változ-
tatja át szeretetté. Az eredeti mese szerzôje 
Amelia Sophia Le Feuvre (1861–1929) egy 
londoni sok gyermekes családban nôtt fel, ahol 
neve lô nô foglalkozott a kicsik oktatásával. Az 
írónô valamennyi írásában a bibliai alapelvek 

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Prém Margit, az adományozó, 6. rész
„Újra a rózsák között”
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szerin ti életre tanít. Meséi, elbeszélései angol 
és ame  rikai lapokban, valamint egyházi 
kiadóknál jelentek meg. 

Az amerikai Luiza [Louisa] GM. Alcott: 
Leányévek (Little Women) címû könyve 
1926-ban, ugyancsak Prém Margit fordítá-
sában került a magyar olvasóközönség kezébe. 
A kötet, alcíme szerint: „Regény fiatal leányok 
számára”. A könyv amerikai szerzôje 1832-
ben, a pennsylvaniai Germantownban szüle-
tett. Három lánytestvére mellett Louisa fiús és 
vadóc természetû volt. „Egy fiú se lehetett a 
barátom, amíg le nem gyôztem ôt valamilyen 
versenyben. […] És olyan lányokkal nem ba -
rátkoztam, akik nem tudtak fára mászni vagy 
átugrani a kerítésen” – írta magáról. Az írás 
iránti szenvedélye korán megmutatkozott. 
Gaz  dag képzelôereje segítségével melodrá má-
kat írt, amelyeket lánytestvéreivel gyakran 
elô  adtak barátaik számára. Írói karrierje köl-
tészettel és rövid történetekkel kezdôdött; 
írásai népszerû magazinokban jelentek meg. 
Néhány sikeres kötet után, kiadója felkérésére 
írta a Leányéveket, amelynek alapjául saját 
gyerekkori élményei szolgáltak. Jo March 
alakjával egy korábban ismeretlen „hôsnôtí-
pus” született, egy élettel teli hús-vér lány, aki 
nem egy idealizált gyerektörténet fôszerep-
lôje. Alcottnak összesen 30 könyve és novella-
gyûjteménye jelent meg, 1888-ban, 55 évesen 
hunyt el.

Prém Margit, a kötet elôszavában az 
alábbi gondolatokkal ajánlotta a regényt: „Az 
a könyv, melyet most kezetekbe vesztek, álta-
lánosan ismert nemcsak hazájában, Ame ri ká-
ban, hanem egész Nyugat-Európában is. Van 
ezenkívül más nevezetessége, még pedig az, 
hogy szerzôje, Alcott Luiza e könyvnek tar-
talmát nem gondolatvilágából merítette, ha -
nem a maga és testvérei gyermek-, illetve 
ifjúkorát mondja el benne. Ez a körülmény 
nagyban hozzájárul mûve érdekességéhez és 
sikeréhez. Nekünk, magyaroknak még azért is 
érdekes lehet, mert amerikai életet, amerikai 
gondolkodásmódot ismerünk meg belôle. 
Még csak azt óhajtom megjegyezni, hogy akik 
Bunyan János A zarándok útja címû könyvét 
ismerik, mely könyv állítólag a Biblia után a 
legelterjedtebb az egész világon, sokkal köny-
nyebben fogják ennek a mûnek egyes részeit, 
egyes idézeteit megérteni.” Érdemes megje-

gyezni, hogy Vándor Judit doktori értekezé-
sében Alcott: Little Women címû mûvének 
három különbözô fordítását (Prém Margit, 
1926; Sóvágó Katalin, 2004 és Barta Judit, 
2006) összevetette egymással. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészet tudo-
má nyi Karának Nyelvtudományi Doktori 
Is koláján készült tanulmány megállapítása 
sze rint a Prém Margit által írt fordítói elôszó 
„megkönnyítheti a fordított szöveg értelmezé-
sét, befogadását […], akár ideológiai szerepe 
lehetne […]”.

(A Leányévek elôszavában Prém Margit 
John Bunyan [1628–1688] mûvét említi. A 
könyv eredeti címe: The Pilgrim’s Progress 
from This World to That Which Is to Come  
– A zarándok útja a jelenvaló világból az eljö-
vendôbe. Az allegorikus protestáns mûvet 
több mint 400 nyelvre lefordították. A könyv 
jeleneteit templomok üvegablakain ábrázol-
ták, átírták gyermekek számára, kiadták képes 
változatát, megjelent Braille-írással is.)

Prém Margit igen jól ismerhette John 
Bunyan életútját, hiszen 1926-ban, az ô fordí-
tásában jelent meg a Bunyan János megtérésé-
nek története címû kötet. E mû szerzôje Be -
veridge Vilmos (azaz dr. William Beveridge) 
1921-tôl tíz éven keresztül látta el a budapesti 
Skót Misszió lelkészi szolgálatát. A Dunántúli 
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Protestáns Lap 1925. VI. számának könyvro-
vatában így jellemzik a szerzôt: „Mi magyar 
re  formátusok igen sokkal tartozunk a skótok-
nak. A budapesti Skót Misszió révén olyan 
ál   dá sokat nyertünk, melyeket majd csak a jö -
vendô történésze fog teljes valójukban felis-
merni és mérlegelni. Isten jóságos gondviselé-
sének a jele, hogy e misszió vezetôi mindig 
olyanok voltak, akik apostoli buzgóságot 
megértéssel tudtak egyesíteni és belehelyez-
kedtek a mi világunkba, hogy annál jobban 
se  gítségünkre legyenek. A Skót Misszió jelen-
legi vezetôje, Beveridge úr meglett férfi ko-
rában jött el hozzánk és annyira szívébe zárta 
a magyarokat, hogy már egészen »itthon« érzi 
magát. Beveridge úr Skóciában sokat dolgo-
zott irodalmi téren is, fô munkája a West-
minsteri Hitvallás történetével foglalkozik.”

Dr. William Beveridge több vallásos 
munkát is közre adott, ezek mindegyikét a 
polgári iskola igazgatóasszonya, Prém Margit 
ültette át magyarra. 1925-ben jelent meg a 
Jézus Krisztus eszményei, amelyrôl a Dunán-
túli Protestáns Lap korábban már említett 
száma így ír: „Kezünk közt levô mûve a nyolc 
boldogságról írt elmélkedést tartalmaz Máté 
53-10. alapján. Egy mély hitû, sokat látott és 
tapasztalt, ennélfogva a Krisztus bölcsessé-
gébe belátó személyiséget ismerünk meg be -
lôle. Aki elolvassa, lelkében felüdülve teszi le. 
A fordítás a szakavatott fordító, Prém Margit 
sikerült munkája.” Ugyancsak Beveridge lel-
kész mûve Az imádság lehetôsége és hatalma 
(1926), a Mit jelent és mit munkált eddig a 
Biblia? (1926), a Mit jelent „Jézushoz jönni”? 
és a Szt. Ágoston megtérése (1926), amelyeket 

szintén Prém Margit fordított. A skót iskola 
lelki vezetôjének távozásáról a Pesti Napló 
1932. június 29-i száma így tudósított: „A 
budapesti Skótmisszió eddigi vezetôje dr. 
William Beveridge lelkész tizenegy évi ma -
gyarországi szolgálat után visszatér hazájába. 
A skót pap ezalatt az idô alatt a magyar tár-
sadalom legszélesebb rétegeiben szerzett ma -
gának rengeteg ôszinte hívet és barátot. Bú -
csú ja alkalmából ünnepet rendezett számára a 
budapesti skót misszió polgári leányiskolája, 
amelynek nevében Prém Margit igazgató 
méltatta Beveridge érdemeit. A Dunamelléki 
Református Egyházkerület a Gellért szállóban 
rendezett búcsúvacsorát Beveridge tiszteleté-
re, akit dr. Ravasz László püspök búcsúztatott 
meleg szavakkal. Dr. Beveridge utóda dr. J. 
Calder lelkész lett.”

Prém Margit fordítói munkája során 
továbbra sem felejtkezett meg tanítványairól, 
a bibliai mûvek mellett 1926-ban elsôsorban 
számukra, illetve korosztályuknak jelentette 
meg Rosa N.[ouchette] Carry (1840–1909): 
Dianna néni címû ifjúsági mûvét. A könyv 
elsô fejezetének címe: Aliz elveszíti rózsáit. A 
regény ezekkel a gondolatokkal indul: „Majd-
nem minden embernek megvan a maga küz-
delme – harcot, nehéz, kemény harcot kell 
vívnia, de nem anyagból való fegyverekkel, 
ha   nem lényünk belsô erôivel. Oly harcok 
ezek, hol a gyôzelem nem mindig az erôsebbé, 
hol a kicsinyek, a fiatalok és a gyengék sokszor 
nagyobb eredményeket érnek el. Ilyen küzde-
lem jutott osztályrészül Merle Aliznak, meg -
zavarva azt a sima tükörképet, melyet élete 
ed  digi folyása mutatott, sekély vizet és ho -
mok  zátonyt jelezve, úgyhogy legszebb remé-
nyeit is hajótörés fenyegette. Egyfelôl a köte-
lesség integetett feléje komoly arccal, másfelôl 
vágyai suttogtak gyengéd szavakat fülébe: 
»Még nagyon fiatal vagy ahhoz, hogy ilyen 
ál  dozatot hozzál, senki sem kívánhatja ezt tô -
led!«” (Az aggodalmas olvasók megnyugtatá-
sára közöljük, hogy Aliz végül jól dönt, hiszen 
a regény XIII. fejezetének címe így hangzik: 
„Újra a rózsák között”.) 1929-ben ismét egy 
vallásos kötet következett, Eleanor E. Helme: 
A legjobb barát (The Perfect Friend), majd 
1931-ben Robert Holton: A kereszt diadala 
címû könyve zárta azon kötetek sorát, ame-
lyeket Prém Margit fordított.        (Folytatjuk…)
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A Horthy Miklós út 1940 
nyarán új kulturális intéz-
ménnyel vált gazdagabbá. 
Június 15-én, szombaton a 
Szent Imre utca melletti tel-

ken „ünnepi díszbe és hangulatos fényárba 
öltözött nyári színházunk lélekemelô ünnep-
ség keretében nyitotta meg kapuit” – tudósí-
tott a Független Újság 1940. június 22-i 
száma. Építésének elôzményei 1938-ig nyúl-
tak vissza, ekkor kapott engedélyt Sebestyén 
Márton színigazgató az új városi színház épí-
tésére a Fa- és Fémipari Szakiskola melletti 
üres telken, melyet a város 1950. január 1-jéig 
bérbe vett a gróf Károlyi telekuradalomtól.  
(A megnyitóról és a színház mûködésérôl 
részleteiben lapunk 2015 szeptemberi szá-
mában Dr. Gerber Alajos, épületérôl 2016 
júniusában Iványi János emlékezett meg.) 

Az épület környezetét a város kerté-
szete parkosította és gondozta, 1941 már-
ciusában a nyári színház elôtti téren a városi 
fásítási munkák keretében negyven fa, negy-
ven díszcserje és százhúsz sövénybokor kiülte-
tését határozták el. Szeptemberben új megál-
lót kért a város polgármestere, dr. Hess Pál a 
teátrum elé a májustól októberig tartó szín-
házi idény idejére a 90-es villamosok for-
galmát ellátó Budapest Székesfôvárosi Köz-
lekedési Részvénytársaságtól (BSzKRt).

A színház téli idôszakban való hasz-
nálhatóságára 1942 augusztusában Tolnay 
Andor színigazgató nyújtott be tervet, misze-
rint fûtésre alkalmassá tennék épületét külsô 
falazat emelésével a meglévô köré, és közpon-
ti fûtéssel látnák el. Nyáron színtársulatok 
elôadásait, télen mozielôadásokat tartanának a 
kultúrpalotává elôlépô épületben. 

Utunk mentén létesítendô mozi terve 
ekkor már másodízben merült fel. Egy 1941 
szeptemberi híradás alapján tudható, hogy a 
Horthy Miklós út 1. számú telken mozgókép-
színház építésére kért engedélyt a telek tulaj-

donosa. Kérelmének elfogadásáról vagy el -
utasításáról nem rendelkezünk információval, 
feltételezhetô, hogy a terület városrendezési 
tervei felülírhatták a mozi elképzelését.

Ugyanis még ez év márciusában a Fô -
városi Közmunkák Tanácsa újpesti vonatko-
zású területrendezési elôírásait a városi kép-
viselôtestület elfogadta. (A Közmunkatanács 
feladatává vált az 1937. évi VI. tc. alapján 
Budapest környékén az általános és részletes 
rendezési terv, valamint építésügyi szabályzat 
megállapítása.) Ennek értelmében a Horthy 
Miklós út elején a Deák, István, Klauzál és 
Csokonai utcák csomópontjában „a majdani 
forgalmi fejlôdés zavartalan lebonyolítására” 
egy „körtér” építését tervezték. Egyidejûleg 
megszûnt volna a Deák és Lôrinc utcák kö  -
zött a Bercsényi utca, s utunk mentén a Deák 
és a ma már név nélküli, akkor Thököly utcák 
által közrefogott háztömb lebontásával egy 
par kot kívántak létrehozni. (Itt jegyezzük 
meg, e park   építési terv – igaz, nem a Köz-
mun  katanács 1941-es programja alapján – 
részben a hetvenes-nyolcvanas évek forduló-
ján a lakótelep építése miatt e tömb részleges 
szanálásával, részben 1996-ban az 1956-os 
emlékpark átadásával valósult meg; utunk 1. 
számú háza a Bercsényi és Deák utcák között 
ma is áll.) 

A háborús viszonyok mindinkább 
kihatottak a Horthy Miklós út forgalmára is. 
1943 májusában a BSzKRt közzétette forga-
lomgyorsítási intézkedései miatt megszûntet-
ni és összevonni tervezett villamos megállóhe-
lyeinek listáját, e változás némi módosítást 
követôen augusztus 1-jétôl lépett életbe: a 
Corvin utcai megállót áthelyezték a Szent 
Im  re herceg utcához a Városi Színház elé, a 
Kölcsey utcait pedig végleg megszûntették. 
1944. március 1-jétôl pedig RP jelû éjszakai 
autóbuszjárat forgalmát korlátozták az autó-
busz üzem nagymérvû gumiabroncs hiánya 
miatt.         (Folytatjuk…)

KRIZSÁN SÁNDOR

Újpesti úttörténet: A Vasút utcától 
a Görgey Artúr utcáig, 8. rész
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Egy eredeti jegyzôkönyvi be -
jegyzés szerint Újpest város 
kép  viselôtestülete 14.123 
kig./1948. (228 kgy.) számú 
határozatával Berda József 

„elsô verseskötete megjelenésének negyed-
százados évfordulója, valamint a Petôfi Tár-
saság tagjává való megválasztása alkalmából a 
költô addigi munkásságát 2.000 Ft egyszeri 
támogatással ismerte el”. Érdekes adalék, 
hogy Berda József pályájának eddigi feldol-
gozásai ezt az elismerést nem  dokumentálták, 
ami talán azzal magyarázható, hogy a rend-
kívül szegény kö  rülmények között élô köl-
tônek, az anyagi ak hoz semmilyen érzéke nem 
volt. Az újpesti elismerés nem olvasható az 
1948-ban készült – egyébként elég részletes – 
önéletrajzában sem.

Az alkalmi támogatás elôterjesztésével 
kapcsolatban megjegyezendô, hogy – Sipos 
La    jos: Berda József kritikai pályarajz (Napkút 
kiadó, Bp. 2016) tanulmánya, valamint a Wiki-
pédián olvasható információk alapján – a 
hivatalos indoklás tartalmaz néhány pontatlan-
ságot. Az „elsô verseskötetként említett”, 1923 
ôszén, a Tolnai Világlapja gondozásában meg-
jelent Könnyek útja és egyéb írások címû kötet 
(Krúdy Gyula elôszavával) „Küzdô és kezdô 
írók elsô antológiája”-ként  látott napvilágot, 
tehát nem Berda önálló kötete volt. Rajta kívül 
Arndt H. Béla, Szudár Ernô, Péter Páter no -
vellája szerepelt a gyûjteményben, ami termé-
szetesen egyáltalán nem von le semmit abból a 
ténybôl, hogy Berda, kötetbe gyûjtött versei-
vel, valóban ezzel a kötettel debütált. A másik 
„félreértés”, illetve tévedés az, hogy az újpesti 
költô 1948-ban nem lehetett a Petôfi Társaság 
tagja. A Petôfi Társaság 1876 – 1944-ig a Pe -
tô fi-kultusz terjesztése és a magyar szépiroda-
lom nemzeti szellemben való mûvelése céljából 
alapított egyesületként mûködött. Elsô elnöké-
nek Jókai Mórt, utolsó elnökének Kornis Gyu-
la filozófust, kultúrpolitikust választották. A 
for  rás felsorolja a társaság tagjait, akik között 
Ber  da nem szerepelt. A Petôfi Körnek sem 
le hetett tagja, mert a kör 1955 márciusában 
alakult. Nem zárható azonban ki, hogy Berdát 
a Magyar Írók Szövetségének tagjává választ-
hatták, amely szövetséget 1945-ben alapították 
a magyar írók szakmai, érdekvédelmi és társa-
dalmi szervezeteként. (Ezzel egy idôben szûnt 
meg a Magyar Írók Szabad Szakszervezete). 
Az egyesület tevékenysége szakosztályi szinte-
ken zajlott, amelynek egyike a költôi szakosz-
tály volt, és valószínûleg ebbe választották be 
Berdát. A megalapítást követô elsô években, az 
írószövetség valamennyi irodalmi csoportosu-
lás és irányzat képviselôit egyesítette, tagsága 
elérte a 400 fôt. 1949-ben azonban az egy-
pártrendszer dogmatikus mûvelôdéspolitikai 
érdekeit képviselô szervezetté vált. 

IVÁNYI JÁNOS

Berda József költészetének
újpesti elismerése
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Berda József (Szunyoghy András linómetszete)
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Berda József ezekben az években – eny-
hén szólva – nem volt „termékeny” költô. 
Néhány verse megjelent az írószövetség 
Csillag címû folyóiratában – mint pl. a 
Néphadseregünket köszöntô címû vers (1950-
ben), amely látszólag „vonalas”, de a sorok 
között olvasva, inkább Berda fanyar humora 
fedezhetô fel benne. Sokkal inkább jellemzi 
Berda lelki világát a Csordán kívûl címû, 
1949-ben írott verse, amely azonban biztosan 
nem jelen(hetet)t meg a Csillagban:   

A hangos bárgyúság 
bármit is furulyáz:
vak zsarnokság ez is,mely 
mélyen megaláz.
Hol a különbég, mit
tisztelhet értelem?
S hol a szebb szabadság,
mely gyôz a kényszeren?
A leves, mit tálaltak, epében
fôtt nekünk.
Ne hálálkodjunk már: még
megbénul eszünk!
Ördög vett kegyébe, a pokol
vár reánk.
Isten veled ország, Isten
veled hazánk

Berda Józseffel együtt, a képviselô-tes-
tület ugyancsak 2.000 Ft-tal jutalmazta Dôry 
Zoltán újpesti illetôségû hegedûmûvészt. Dô  ry 
Budapesten született, 1926. március 13-án. 
Ta  nulmányait 1940–47 között a budapesti 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola hegedû 
szakán végezte. 1947-tôl 1956-ig az Ál  lami 
Hangversenyzenekar tagja, 1956–1992-ig 
(nyug  díjba vonulásáig) ugyanott koncertmes-
ter. Zenekarával turnézott Európa összes or -
szágában, Ausztráliában, Amerikában és Ja -
pánban. Liszt- (1981), Bartók Béla–Pásztory 
Ditta-díjas, Ferencsik János emlékdíjas. Éle-
tének 78. évében, 2004. március 1-én hunyt el.

Dr. Szerényi Antalné középiskolai 
tanár, helytörténet-kutató az Adalékok Újpest 
kulturális életéhez 1945–1949 között címû 
írásában így emlékezett: „Az újpesti közönség 
szívébe zárta Dôry Zoltán hegedûmûvészt, aki 
1947-ben a prágai ifjúsági találkozón 64 
nemzet fiai közül a 3. helyen végzett, 1948-
ban pedig a Pro Arte kitüntetést kapta meg.” 
(Ennek a díjnak alapján terjesztették fel az 
újpesti elismerésre.)

A képviselô-testület az egyéni képviselôi 
elôterjesztést egyhangúlag támogatta, és a tá -
mogatás fedezetérôl szóló véghatározat végre-
hajtásáról – nomen est omen – a borfogyasz-
tási adónál elért bevételi többlet terhére gon-
doskodott. „Nevezettek értékes kultur-
munkájuk továbbfolytatásához nyujtott anyagi 
segítséggel a képviselôtestület a magyar kul-
tura fejlesztését kívánta szolgálni és ezért a 
rendelkezô részben foglaltak szerint határo-
zott”.  �
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Dôry Zoltán hegedûmûvész, az Állami Hangversenyzenekar 
koncertmestere egy Solti György által vezényelt hangverse-
nyen 1987-ben a Kongresszusi KözpontbanCsillag, a Magyar Írók Szövetségének folyóirata
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Nemsokára vége a tanévnek, 
elérkezik a nyári szünidô. 
Nézem az unokák tervezge-
tését, készülôdését a nyárra. 
Ilyenkor mindig eszembe jut 

a mi fiatalságunk. A Viola utcai Általános Is -
ko lába jártunk és vártuk a tanítás végét, hogy 
minél elôbb mehessünk a „Tungira”, meg a 
„Lí  dóra”. Persze a nyarak fontos része volt, 
hogy kerestük a munkaalkalmat, ahogy ma 
mond ják, a diákmunkát. Sok lehetôségünk 
nem volt, de néha még télen is akadt feladat. 
Még általános iskolás koromban rendszeresen 
felügyelnem kellett egy óvodás gyerekre. 
Máskor egy alsó tagozatos diáknak segítettem 
a ta  nulásban. Nem emlékszem, hogy milyen 
so  káig és mennyi bérért tevékenykedtem. Arra 
viszont még ma is emlékszem, hogy évekig 
minden vágyam egy rolós tolltartó volt. Arra 
gyûjtöttem. A kis pénz valami fontosabb do -
logra kellett, és a tolltartóból nem lett semmi.

Elsô „munkás” nyarunkon nôvérkém-
mel a bolgárkertészetben Manó bácsinál dol-
goztunk. Leginkább csak gyomláltunk és néha 
locsoltunk. Manó bácsi kertészete a Semsey 
villa mögött, a Rákospalota-Újpest Vasút állo-
mással srégen szemben helyezkedett el. Nem 
volt nagy területû, de szép, rendezett volt és 
min den termett benne.

A következô nyáron a Bán Tibor Ter-
melôszövetkezetben munkálkodtunk. (Ez a 
Fó  ti úttól északra terült el.) Itt is gyomlálással 
kezdtünk. Késôbb, mint „megbízható munka-
erôket”, többi társunk nagy irigykedésére, 

mál  naszedésre irányítottak át. Ez jobban fi -
zetett, de igen nehéz munka volt, mivel a mál-
na gallyának finom tüskéi alaposan „kitetovál-
ták” a karjainkat. Nagyon jól esett, hogy né  ha-
néha egy-egy szem málnát is bekaphattunk. 

A legszebb nyarunk a következô évben 
volt, amikor szintén a Bán Tibor Tsz.-bôl a 
Duna-parti lídóra küldtek fûzfát hántani. Egy 
kedves, idôs házaspár vágta és osztályozta a 
vesszôt, a nôvérem és én egy egyszerû szer-
kezettel lehántottuk a héját. Vízbe tettük, 
hogy ne száradjon ki. Este szállították a 
vesszô nyalábokat kosárfonáshoz. Emlékszem, 
gyönyörû idôt fogtunk ki. Ha már nagyon 
me  legünk volt, úsztunk egyet a Dunában. 
Mun ka közben is jókat beszélgettünk a házas-
párral, közösen fogyasztottuk el az ebédünket. 
Ez szinte nyaralás volt! Délután a munkaidô 
végeztével jött a sok dolgozó pihenni, fürdeni 
a lídóra. Mindenki csodálkozva nézte bôrünk 
színét. Az egy hónapi munka után olyan 
barnák voltunk, mintha valamilyen egzotikus 
szigeten nyaraltunk volna. – Ha, ha, ha, egzo-
tikus sziget! Abban az idôben ilyenrôl csak 
földrajz órán tanultunk és regényekben olvas-
tunk. Bizony, aki ezt a kis történetet meg 
szeretné érteni, annak hatvan évet kell vissza-
mennie az idôben. Akkortájt az volt a szeren-
csés gyerek, akinek vidéken éltek a nagyszü  lei, 
rokonai és a szünidôt náluk tölthette, vagy 
olyan vállalatnál dolgoztak a szülei, ahol volt a 
munkahelynek üdü  lôje, illetve kapott szak-
szervezeti beutalót a család.

A következô évben befejeztem az óvó-
nôképzôt, ami akkor középiskola volt. Így a 
nyáron már, mint felnôtt kenyérkeresô dol-
goztam.

Ma már a diákmunkára és nyaralásra is 
több lehetôség jut. Én is ismerek olyan kö -
zépiskolai tanulókat és egyetemistákat, akik 
diákmunkával keresik meg tanulásukhoz, szó-
ra kozásukhoz és nyaralásukhoz szükséges fe -
dezet nagy részét. Jó dolog, ha a fiatal már 
korán megízleli a hasznos munka örömét és 
élvezi gyümölcsét.  �

DR. KOVÁCS IVÁNNÉ

Diákmunka az 1950-es évek közepén
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A szerzô nôvérével és unokahúgaikkal az újpesti lídón
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Újpesten a II. világháborút 
kö      vetôen nem mûködött min-
den igényt kielégítô köz-
könyv  tár. A város Szabadmû-
velôdési Tanácsának céljai kö -

 zött szerepelt ugyan egy állandó olvasó- és 
köl  csönzôhely felállítása, s ezt a Fôvárosi 
Könyv  tár akkori igazgatója is támogatta, 
azonban nem tudta finanszírozni létesítési 
költségeinek felét sem (másik felét a Fôvárosi 
Könyvtár állta volna), ezért a helyi fiók meg-
nyitása még néhány évet váratott magára. 
Átmeneti megoldást a háború miatt súlyosan 
megsérült vagy teljesen megsemmisült buda-
pesti peremkerületi könyvtárakat pótló moz-
gókönyvtári szolgálat bevezetése jelentett.

A fôváros ostromát követô romeltakarí-
tás és értékmentés után hozzáláttak az épüle-
tek helyreállításához. 1945 elsô felében né hány 
könyvtár megnyithatta kapuit olvasói elôtt, 
fa   laik között a kölcsönzés ismét rendszeres 
lett. Ezzel együtt a villamosvasúti hálózat 
gyors ütemû helyreállítása lehetôséget adott 
egy korábbi ötlet megvalósítására: dr. Fort 
Sándor könyvtári fôtiszt villamosban elhelye-
zett könyvtárak nyitását vette célba, s ötletét 
Budapest polgármestere, Vas Zoltán is támo-
gatta. A Budapesti Székesfôvárosi Közlekedési 
Rt. (BSzKRt) két közforgalomból kivont vil-
lamoskocsit adott át ingyen a Fôvárosi Könyv-
tár számára, melyek felújítását és átalakítását a 
közlekedési társaság dolgozói rohammun ká-
ban végezték. Így indulhatott meg a mozgó-
könyvtári szolgálat 1946. július 16-i hivatalos 
átadását követôen: az 1. számú az angyalföldi 
Béke téren és a zuglói Bosnyák téren kezdte 
meg rendszeres mûködését, egy héttel késôbb 
pedig kigördült a 2. számú mozgókönyvtár is 
a kôbányai Liget térre és Kispestre, a Villany-
telep mellé. A közönség örömmel fogadta e 
kez deményezést, nagy sikerén felbuzdulva a 
BSzKRt egy harmadik villamoskocsit is át -
épített, amely 1946 elejétôl 3. számú mozgó-

könyvtárként a budai Török utcai kitérôhöz, 
a Lejtô úthoz és Albertfalva kitérôhöz látoga-
tott. 

Természetesen a Fôvárosi Könyvtár 
(ame lyet a székesfôváros törvényhatósága 
1946. május 22-i határozata alapján újjá szer-
vezôje és volt igazgatója emlékére Székes fô-
városi Szabó Ervin Könyvtárnak keresztelt át) 
célja szerint a mozgókönyvtárak oly szándék-
kal indultak, hogy egy-egy területet „bejárassa-
nak”, és ha már elegendô létszámú közönség 
gyûlik össze, a közelben állandó fiókot állítsa-
nak fel. Népszerûségük eredményeképpen 
ol va só létszámuk néhol elérte, sôt mi több, 
meg is haladta az állandó fiókokét. Méretük, 
könyvállományuk és személyzetük – kocsin-
ként egy könyvtáros – azonban korántsem 
tudta maradéktalanul lebonyolítani az olvasó-
forgalmat.

A premiert követô második évben a 
kôbányai Liget téren nyíló állandó könyvtár 
átadásával felszabadult 2. számú könyvtárvil-
lamost átcsoportosították. Új állomásán 1947. 
június 16-án „Hétfôn délután jelent meg elô -
ször az újpesti remíznél, a lerombolt vasúti 
híd közelében a Fôvárosi Könyvtár által be -
ren dezett villamoskocsi. Itt, a kultúra és em -
beri haladás ellenségeinek kezenyomát mutató 
roncsok elôtt állt meg a demokrácia kultúr-

KRIZSÁN SÁNDOR

Hetven éve érkezett 
a villamos mozgókönyvtár Újpest határába
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1947. június 16-án Újpest, vasúti híd melletti állomáshelyén 
ünnepélyes keretek között indul a mozgókönyvtári szolgálat 
(A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve, 1947)
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terjesztôje. Még emlékezetes az az idô, midôn 
Budapesten – a krumplis vagonokkal egyidô-
ben – jelent meg az utcán ez az ötletes intéz-
mény, mely jelszót váltott valóra: kenyeret és 
kultúrát a népnek! A burgonyáskocsik jelen-
tették a fizikai életet a fôváros dolgozó népé-
nek, a könyvtári villamosok ezzel egyidôben 
gondoskodtak a szellemi újjáépítésrôl.

Amint a könyvtári vezetôk elmondják, 
azóta a villamosok megállói közelében, ahol a 
mozgókönyvtár a könyvtári napokat tartotta, 
olyan nagy érdeklôdés nyilvánult meg, hogy 
állandó könyvtárakat, a Fôvárosi Könyvtár 
fiókjait nyitották meg. […]

A megnyitó ünnepségen Goda Gábor 
elvtárs, fôjegyzô üdvözlô szavai után Fodor 
Gyula elvtárs, alpolgármester megállapította, 
hogy a könyvtár legfôbb feladata lényegükben 
demokratává tenni az embereket. […] 

A BSzKRt dolgozói által szépen fel-
díszített kocsiban ezután megtekintették a 
meg  jelentek a könyvtárat, majd megkezdôdött 
a könyvtár mûködése. 

Dicséret jár a Fôvárosi Könyvtár veze-
tô ségének ezért a gondolatért. Különösen 
öröm mel fogadták ezt a kezdeményezést a 
Váci úti gyárak dolgozói, akiknek legjobban 
elérhetô a könyvtár, de a város távolabbi ré -
szeibôl is nagy érdeklôdés nyilvánul meg.” – 
írta a Szabad Újpest 1947. június 24-i száma.

A könyvtárvillamos az Orczy tér mellett 
elhelyezkedô Baross kocsiszínbôl indult na -
pon  ta más-más állomáshelyére, ekkoriban 
mint  egy 3500 kötettel fedélzetén. A vasúti híd, 
illetve Újpest kocsiszín melletti végállo máson 
minden hétfôn, szerdán és pénteken dél  után 
3-tól 6 óráig nyitva tartó 2. számú moz  gó-

könyvtár vezetôje, Tímár László könyv  tártiszt 
állt készséggel az olvasók rendel kezésére. Be -
iratkozási díj munkások és diákok részére 5, 
egyébként 10 forint volt, egy-egy ol  vasó há -
romheti idôre legfeljebb egy isme ret terjesztô 
és két szépirodalmi mûvet kölcsö nözhetett. 
1947 végén e mozgókönyvtár 676 beiratkozott 
(részben újpesti) olvasója már a vil lamos 4122 
kötetét kölcsönözhette, egy év múlva pedig 
367-tel több kötet tartozott állo mányába. 

Újabb állandó fiókok átadásával vagy a 
villamosok állomásául szolgáló vágányok el -
bon tásával idôvel tovább változott megjele né-
sük helyszíne: a 2. sz. mozgókönyvtár 1948 
augusztusától a hét egy-egy napján a könyv-
tári szolgáltatás bôvítése érdekében Pestszent-
imre és Pestszentlôrinc végállomásokra is el  -
lá   togatott. Itt jegyezzük meg, csak kijelölt 
állo  más helyeiken tartózkodva fogadták olva-
só i kat, oda- vagy kocsiszínbe menet a moz-
gókönyvtár „zárva tartott”. Viszonylag csekély 
alapterületüknél fogva helyben olvasásra nem 
volt lehetôség. 

Újpest városnak az Országos Szociál-
politikai Intézet ajánlotta fel könyvtárát, s ez 
ké pezte alapját az 1949 húsvétján megnyíló, 
Jó zsef Attiláról elnevezett állandó városi 
könyv tár állományának. A Bajcsy-Zsi linszky 
(ma: István) út 13. alatt mûködô intézményt 
„bejárató” 2. sz. könyvtárvillamos vas úti híd 
melletti állomása valószínûleg ezzel egyidô-
ben megszûnt.

Ekkor, de legkésôbb az ötvenes évek 
elején Újpest területén is megjelent a moz-
gókönyvtár, új állomáshelye a Cérnagyárhoz 
került, ahol a Megyeren élô vagy itt dolgozó 
olvasni vágyókat szolgálta ki. Feleslegessé csak 
a Váci út 65. szám alatti állandó fiók 1952-ben 
történô megnyitását követôen vált, a sárgára 
fes tett vaskerekû könyvtárra lakóhelyünkön 
már nem volt szükség. Azonban a fôváros több 
pontján még sokáig lehetett találkozni a kü -
lönleges szerepet betöltô villamossal, Rákos-
palotára még a hatvanas évek elsô felében is 
kijárt a mozgókönyvtár. 

Összesen négy kocsit alakítottak át 
rövidebb-hosszabb ideig könyvtári feladatok-
ra, de egyszerre egy idôben csak három mû -
ködött. Eredetileg a Budapesti Villamos Vá -
rosi Vasút (BVVV) 1895-ben egyet és 1897-
ben kettôt, a Budapesti Közúti Vaspálya Tár -
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saság (BKVT) 1897-ben egyet helyezett utas-
forgalomba. Az 1. számú fiók a 9550-es, a 2-es 
fiók a 9552-es pályaszámú BVVV eredetû 
villa mosokból vált könyvtárrá – utóbbi járt új -
pesti állomáshelyére 1947-tôl. A 3. számú bu -
dai fiók „otthona”, az 1519-es pályaszámú 
BKVT-tól származó villamos motorkocsi 
1946-tól csupán három éven át élt könyvtári 
szolgálatban, 1949-ben visszahelyezték forgal-
mi állományba. Helyére az elôbbiekkel azonos 
BVVV eredetû, 9556-os pályaszámú villamost 
építették át mozgókönyvtári feladatra. 1955-
ig e három azonos típusú kocsi hozta-vitte az 
olvasnivalót. Amikor a Fôvárosi Szabó Ervin 
Könyvtár városszerte mind több állandó fiókot 
nyitott, elegendônek látszott két vaskerekû 
könyv tár, a 9552-es pályaszámú kocsit leselej-
tezték. A 9556-os „elôlépett” 2. számú moz-
gókönyvtárrá s hamarosan megkapta 7411-es 
pályaszámát, a 9550-es pedig a 7410-esként 
élt tovább (1. sz. mozgókönyvtár).

Messzirôl meg lehetett ôket ismerni, 
hiszen oldalablakai feletti nagy tetôtáblájuk 
fel  irata, valamint homlokfaluk melltáblájának 
szövegezése különböztette meg közforgalom-
ban résztvevô társaitól. Egy villamost nézve, 
mindkét peronjára fel lehetett szállni, azonban 
speciális funkciója miatt egyik végén utastérbe 
nyíló ajtaját megszûntették, utasterét – a 
könyv tárat – pedig a peron felé 40 cm-rel meg-
 hosszabbították teljes válaszfala áthelye zésével, 
ahová a másik peronról lehetett bejutni.

Kezdetben a villamos középvonala 
men  tén, nagyjából az utastér 3/5 hosszában 
helyezkedett el a padlótól közel tetôig érô, két 
oldalra nézô könyvespolc, és oldalablakai alatt 
szintén polcok álltak, innen kereshette ki a 

könyvtáros a kért könyveket. Az olvasó, ha be -
lépett a peronról, kis állóhelyen tartózkodha-
tott, melyet a könyvtári résztôl egy pult válasz-
tott el. Késôbb a kocsik belsôterének átépíté-
sével intenzívebben növelhették a kötetek 
szá  mát, erre pedig feltehetôleg a szabadpolcos 
válogatórendszer 1958-ban történô bevezeté-
se adott okot. Ekkor az utastér két szélére és a 
lezárt peronfal elé szerelték fel a könyvespol-
cokat. A kocsik egyik oldalán ablakai elôtt 
majd nem teljesen végéig ért e sor, másik olda-
lán pedig két oldalablaka hosszában sza  badon 
hagyták, itt foglalt helyet a könyvtá ros a kocsi 
hossztengelyével párhuzamosan álló asztala 
mögött. Ez utóbbi állapotot lát hatjuk a 
Bencsik Imre tollából és Herskó Já  nos ren-
dezésében 1960-ban forgatott Két eme  let 
boldogság címû vígjátékban, ahol a 2. számú 
mozgókönyvtár – 7411-es pályaszámú kocsi – 
kapott szerepet, több jelenet mutatja kí vül és 
belül. (A villamos vezetôjét, Béla bá  csit Rajz 
János, a könyvtárost, Birkás Lajosnét Domján 
Edit alakította.) 

Az 1. számú mozgókönyvtár 1964-ben 
5719 kötetet hordozott 837 beiratkozott ol -
vasójához, a 2. számú 5026 kötettel és 713 
re  gisztrált olvasóval rendelkezett. Újabb ál -
landó fiókok nyitásával utóbbi 1965 júniusának 
végén befejezte mûködését, az egyedüliként 
maradó 1. számú ezután Budán a János kór-
ház nál és a Kelenföldi kocsiszínnél, Pesten 
pedig a kôbányai Akna utcánál és Pestlôrincen, 
a Béke térnél tartott nyitva. E kocsi 1969 
nyarán fejezte be közel negyed évszázadon át 
tartó szolgálatát. Megszûntetésével eltûnt egy 
igazi – újpestiek által is ismert – hasznos „lát-
ványosság”, a kultúrahordozó villamos.  �

A mozgókönyvtár belsô tere – jelenetek a Két emelet boldogság címû filmbôl
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2016 decemberében a Parla-
ment miniszterelnöki fogadó-
termében várakoztak azok, 
akik meghívást kaptak kitün-
tetés átadására. Néhány perc 

elteltével megérkezett az államfô, a miniszter-
elnök, és a miniszterelnök meghívására a dip-
lomáciai testület számos tagja. Hamarosan 
ke rekesszékben megérkezett az ünnepelt: a 
száz esztendôs dr. Olofsson Placid bencés 
szer  zetes, születési nevén Olofsson Károly.

Az atya egy különleges sorsú magyar, 
akit 1945-ben egy szovjet katonai bíróság 16 
évi börtönre ítélt koholt vádak alapján, min-
denféle bizonyíték nélkül. A büntetést a hír-
hedt szovjet munkatáborban, a Gulágon haj-
tották végre. Az atyát állandóan zaklatták, 
több ször fizikailag is bántalmazták. Mint fel-
szentelt pap, a körülmények ellenére teljesí-
tet te hivatását: mindennap misézett, gyónta-
tott és – amikor kellett – temetett. Szabadulása 
1955-ben, váratlanul történt, valószínûleg po -
litikai döntés tette lehetôvé. Magyarországra 
visszatérve a hatalom igyekezett nehezíteni 
mun  káját: megvonták mûködési engedélyét, 
és ami nagyon fájt számára, a papi jogállását. 
Civil munkára kényszerült: egy budapesti kór-

ház mosodájába került, ahol fizikai munkát 
vállalt. Néhány évvel késôbb, mint a mosoda 
vezetôje került nyugdíjba.

Az 1970-es évek elején Placid atya éle-
tének egy nagy fordulata új lehetôséget kínált: 
egykori gimnáziumi osztálytársa, Bóta Béla 
javaslatára, a hajdani bencés pap belépett az 
Egyesült Izzó turista szakosztályába, így került 
kapcsolatba az újpestiekkel. Bóta Béla az Izzó 
vámparancsnoka volt, és mintegy katonai tes-
tület tagja szervezte a különbözô túrákat. A 
vár építés volt Béla kedvenc témája, Placid atya 
pedig az ószláv liturgia mûvelôjeként mû  kö-
dött. Nyelvtudása segítette munkáját. 

Barátja korai halála miatt Olofsson Pla-
 cid késôbb visszavonult, a rend iskoláiban 
tanított, valamint könyveket írt. Egyszer, hogy 
megértsék érveit, azt mondta, hogy „engem a 
poli tika elsodort a »kincések« táborába. Pan-
nonhalma a lakhelyem, de Budapesten élek. 
Egy ideig nem mûködhettem, mint tanár, 
most már a nyugalom éveit választom. Több 
száz elôadás, közel ötven könyv ad nekem lel-
ki támasztékot. Négy hét és megélem a 100. 
évet. Remélem, hogy hasznos voltam.”

Placid atya néhány héttel a századik szü-
letésnapja után, 2017. január 15-én hunyt el.  �

KADLECOVITS GÉZA

Egy fénykép margójára
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E fénykép 1985-ben készült a a Tungsram turista szakosztály vezetôirôl Dr. Olofsson Placid az elsô sor közepén, karját 
barátja, Bóta Béla vállára téve mosolyog
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KAFFKA MARGIT

Iskolás ügyek

Annyi szó esett róla – a ta-
nu    lásról, a tanulókról meg a 
pedagógusokról –, és mind 
csupa laikusok tárgyaltak fe-
lôle. Szidták, hajszolták a sok 

szakembert, amiért mereven és konzervatíven 
fogják pártul a régi és mostani iskolát, és 
körömfeketényit sem engednek be a modern 
szellem friss légáramlásaiból a dohos tradíciók 
közé. Nos hát, egy kicsit, valamennyire peda-
gógus volnék, és ennek ellenére – sajátságos 
– mégis gondolkodom, sôt az iskoláról is gon-
dolkodom. (Halljuk!)

Nos hát, igen! Az iskola tradíciókon 
épült olyanná, amilyen, és sok száz jeles, kiváló 
férfi és asszony küszködött, próbálgatott, törte 
a fejét és ujjongott a „friss” eredményen, ha 
va  lamit, egy szemnyit is kitalált vagy tökéle-
tesbített. Kétségkívül meg lehetne próbálni a 
tudós doktor, ügyvéd és újságszerkesztô urak 
tanácsára, hogy most mindennel szakítva egy-
szerre, gyökeresen más iskolát csináljunk, és 

aztán várjuk, lessük, hogy milyen lesz majd az 
új generáció. Érdekes próba volna, csak nagyon 
veszedelmes. Hosszú várakozással járna, akár-
csak a tiszafa tenyésztése, és ha még sikerülne 
is, úgy lehet, egészen más eredményeket, más 
erényeket és erôket fog a változott élet küz-
delme kívánni, csak egy-két emberöltô múlva 
is – a kísérletezôk pedig hol lesznek akkor?

Sokszor gondoltam rá, milyen rosszul 
neveltek engem, amikor egyre az unalmas, 
egy  forma kötésszemek leszedésére, órákig 
va  ló ülésre kényszerítettek, egyre büntettek, 
rikácsoltak rám, és idegesítettek, amiért az 
eltört tányér miatt megvertek, amiért a ven-
dégek elôtt hazugságokra tanítottak, és a val-
lá  sosságomat babonás félelemmé nevelték. 
Pedig ki tudja, ezek nélkül volnék-e most 
csak annyira is derék ember, mint így vagyok, 
volna-e bennem az életre elég önuralom, bele 
tudnék-e nyugodni a sors igazságtalanságai-
ba, lehetnék-e társadalmi lény a csupa igaz-
mondással, és nem halt volna-e ki bennem 

BARTA FLÓRA

A pedagógus Kaffka Margit

Kaffka Margit (1880–1918), 
a Nyugat elsô nemzedékének 
ismert alakja, írói tevékeny-
sége mellett, több mint egy 
évtizeden keresztül pedagó-

gusként dolgozott. A szatmári Szent Vince 
Ir  galmasnôvérek Tanítóképzô Zárdájában 
vég  zett, majd a fôvárosban tanult tovább, 
1902-ben polgári iskolai tanárként vette át 
dip    lomáját az Erzsébet Nôiskolában. Mis-
kolcon helyezkedett el, ahol a polgári leány-
iskola kedvenc tanára lett. 1905-ben kötött 
házasságot Fröhlich Brúnó erdômérnökkel. 
1907-ben férjét a Földmûvelésügyi Miniszté-
riumba helyezték, ô pedig az Újpesti Polgári 
Leányiskolában kapott állást. 

Tanári mûködése alatt három tankönyv 
szerkesztésében vett részt. Férjével Újpesten, 
a Baross utca 26. szám alatti kertes családi 
házat bérelték, Kaffka Margit onnan sétált át 
naponta a Lôrinc utcai iskolába, ahol a ma-
gyar, a földrajz, a történelem és a szépírás 
tanára volt. 1912 júniusában, a tanév végén 
elhagyta a várost. Ittléte idején könyv alakban 
jelentek meg szépirodalmi mûvei; verseit, no-
velláit a Nyugat, a Hét, a Vasárnapi újság és a 
Jövendô közölte. Kaffka Margit Iskolás ügyek 
címû, 1905-ben keltezett publicisztikáját Bod-
nár György Széchenyi-díjas irodalomtörté-
nész, az általa összegyûjtött és szerkesztett, Az 
élet útján címû kötetben (Szépirodalmi Kiadó, 
1972) tette közzé.  �
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teljesen az, amit fantáziának hívnak, és ami 
éppen a csodás, érthetetlen és titkos dolgokra 
vágyik. Ami a testi nevelést illeti, végre is mind 
meghalunk, és az átlagos életkor – úgy mond-
ják – lassankint – növekedôben van a közép-
kor óta. Az idegességünk ma már éppen úgy 
tömegidegesség, mint a hanyatló Róma kicsa-
pongó, cirkuszi vérengzésben gyönyörködô 
vagy fanatikusan vértanú keresztény emberei 
között. Sôt most kevésbé veszített az erejébôl. 
Ha az egyes társadalmaknak gyerekkora van, 
miért ne lehetne öregkora is, és a mi társadal-
munk bajai miért ne jelentsék egy közelgô 
megifjulás szükségét inkább, mint az ifjúság 
nevelésének hibáit?

Mindazonáltal ezeket csak úgy általá-
nosságban mertem megkockáztatni. A rész-
le tekben nagyon is jót akaró és tanulni vágyó 
figyelemmel kíséri minden jóravaló pedagó-
gus a társadalom kifogásait az iskola ellen. 
Akik próbálták és ismerik a gyermeket, azok 
régebben észrevettek némely fonákságot és 
hibát, amit el kell követniök felsôbb rende-
letbôl, és örömmel üdvözlik emiatt a merész 
beavatkozókat. Higgyék el, ha az intézô köze-
gek soraiban több volna a gyakorlati pedagó-
gus, mint a jogász vagy jogvégzett ember, sok 
minden másképp volna.

A legtöbb oldalról és legerôsebben tá-
madott kérdések voltak eddigelé: a latinság, a 
nyelvtani szabályok, a politikai földrajz, a tor-
na, a túlterhelés meg a nôi kézimunka.

A latinságról nem beszélhetek érdem-
legesen én, aki nem tettem érettségit. De 
beszélek errôl néhány doktorral, patikussal 
stb., akik állítólag hasznát veszik a latin tudo-
mányuknak. Azt mondták, a medicinák és 
betegségek neveivel. Isten bizony, elboldo-
gulnának anélkül is, és egy erdész mesélte, 
hogy Selmecen a reáliskolákból felkerült fiúk 
jobban tudják a botanikus neveket, mint a 
volt gimnazisták, akik merészen kombinálni 
próbálják e gépies tanulásra szánt, logikátlan 
elnevezéseket. A jövendôbeli filológusok ked-
véért, kik – uramisten – az ugort és a csere-
miszt, sôt az óakkád nyelvet is megtanulják 
maguk emberségébôl, azokért nem érdemes a 
gyerekek ezreit küszködtetni. Horatius, Ovi-
dius és Tacitus okozta emberfeletti gyönyö-
rûségek pedig – mikhez ezer kínnal és verí-
tékkel jut a középiskolás – nos, azokat éppúgy 

nélkülözheti a modern ember, ahogy a görög-
pótló ideje óta Homéroszt nélkülözi. Hol van 
egy rendes, közepes, napi munkájában el-
foglalt ügyvéd vagy hivatalnok, aki a hírlapja 
vezércikkét letenné Tacitusért? A római jog 
ismeretéhez sem kell feltétlenül ez a nyelv, 
nem, nem, ebben minden józan pedagógus, 
tudom, hogy egyetért velem.

Nem is ezekre jó a latin  
nyelv, hanem egészen más 
dologra, a buktatásra. Arra, 
hogy a tanult emberek, il-
letve szellemi munkára kép-

zettek között megszüntesse a túltermelést, 
az óriás kínálatot kereslet javára, hogy a csak 
közepeseket is visszaszorítsa onnét, ahol még 
a kitûnôk is túl sokan vannak, hogy módjában 
legyen kibuktatni a szegény mesterembernek 
vagy földhözragadt parasztnak vagy nélkülö-
zô kishivatalnoknak azt a különben „elégsé-
ges” fiát, aki e buktatás nélkül sok-sok évig 
költetné magára a nyomorgó szülôjét, azután 
meg ke   serû csalódással venné észre, hogy egy 
harmincforintos napidíjasnál egy ötvenforin tos 
gyári elômunkás mégis nagyobb úr. Hozzánk 
a felsô leányiskolába egész sereg kofának, bor-
préselônek, ültetvényesnek és munkásnak a 
leánya jár, és mind, mind tanítónô akar lenni, 
pedig már ötször annyian vannak állás nélkül, 
mint állásban. Az egyetemi leányok is legtöb-
ben tanárok, és vajon hol fognak helyet adni 
ezeknek? Majdnem így van ez a fiúknál is, 
habár ott a pályák inkább megoszlanak. Volna 
egy segítség az iskola részérôl, merész és drasz-
tikus, de jó. Mondjuk ki: a negyedik gimnázi-
umból csak az léphet ötödikbe, aki legalább 
„jó”, az elégségesek meg mehetnek mûlaka-
tosnak, kertésznek, mûiparosnak, altiszti tan-
folyamokra, erdôôrnek stb. A hatodikból a 
hetedikbe csak „jeles”-eket veszünk fel, a többi 
menjen katonaiskolába, jegyzôi tanfolyamokra, 
át a kereskedelmibe vagy alsóbb gazdasági is-
kolába. Akkor buktatni csak a nagyon lusta, 
közönyös, tanulni nem akaró vagy betegsé-
gig hülye gyermeket kellene, s a tanító egész 
lélekkel azon volna, hogy mindenki lehetôleg 
mindent megtanuljon tôle. Elsôéves tanítónô 
koromban a kislányok remekül felel gettek a 
vizsgán, és igazán értelmesen kivágták magukat 
a keresztkérdésekbôl. Az igazgató pedig ijedten 
járt-kelt a folyosón: „Borzasztó – mondta –, 
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nem lehet buktatni, és jövôre nem párhuzamo-
sítják a következô osztályt is. Hogy férünk el?”

Tehát a nyelvtani szabályok, amiknek 
a betanulása „sok erôveszteség és kevés emó-
ció”. Nos, igenis, „a szabály” megtanulása le-
het emóció, járhat lelkesedéssel és jókedvvel, 
ha azt a szabályt a gyerekkel vonatjuk le a fel-
hozott esetekbôl, ha jól elkészítjük és ébren 
tartjuk az érdeklôdését. Igaz, hogy az én idôm-
ben még eszeveszetten darálták: – Az ige oly 
beszédrész, mely valamely személynek vagy 
tárgynak vagy dolognak cselekvését, szenve-
dését vagy bárminemû állapotát tünteti fel!

Ámde ebben is haladunk, csak úgy, a 
magunk ostoba pedagógus fejével is, mert ma 
egyszerûen azt mondhatjuk: „Az ige cselek-
vést, változást jelent!” Ennyi a szabály, amit 
sok érdekes mesével lehet ízelítni, az ôsember-
rôl, aki még vad volt, nem tudott beszélni sem, 
és lám, a madár repülése, a lomb zizegése, a víz 
csörgése jobban hatott rá, mint a nyugvó tárgy 
maga, és elôbb mondta az igét, hogy rebben, 
zizeg, locsog, mint a nevet. A gyereket, bi-
zony Isten, érdekli az, hogy miért volt a mai 
névelô régen mutatónévmás, hogy mutatott rá 
a kezdô ember úgy, mint ma a kisgyerek min-
denre, amit megnevez, hogyan kopott el és lett 
hangsúlytalan hogy lesz a személynévmásból 
a birtokos, miért közös nevük nekik, hogy: 
leány és saját név az, hogy - Mariska. A tapasz-
talatból szabályt alkotni, ez éppolyan született 
emberi tehetség vagy ösztön mint enni vagy 
aludni vagy szeretni, és a szabályalkotó, osz-
tályozó ösztön a tízéves emberben a tapasztalás 
szerint már fejledezik. Jóllehet a szabálytanu-
lást, kivált eleinte, nagyon kis térre szorítjuk, 
mert a tisztelt urak nem mondtak nagy újságot 
vele, az öreg jó Dittesbôl minden képzôisko-
lás tanítónövendék megtanulja a „szabály”-t, 
hogy: „Nem nyelvtant, hanem az élô nyelvet 
kell tanítani!”

Hibái bizony vannak a mai iskolának, 
mint ahogy semmi emberi intézmény nem 
lesz soha hibátlan, bármeddig tökéletesítjük. 
A földrajzi térképek elegánsan összhangzó 
tompa színei, finoman elmosó rajzai nem a 
gyermeki szemnek valók, tudom magamról, 
látom a kislányaimról is. Jelölje a hegygerincet 
inkább egy vastag vonal, de az rikító színû 
legyen, és a vizek nagyon elüssenek az alaptól, 
mert a gyerek színérzéke még ott tart, ahol a 

népeké, a nemzetiszín lobogók eredete ide-
jében, hogy csak a tiszta és erôs színt ismeri. 
A másik hibánkat – a legnagyobbat –, no, azt 
komolyan szégyellem, mert az nagy dolog. 
Abból a hibás meggyôzôdésbôl ered, hogy 
elôbb nyelvtant kell tudnunk, hogy költészetet 
és irodalmat érthessünk. Hogy elôbb harisnyát 
muszáj kötni, ha utóbb színes fonállal hímezni 
akarunk, hogy elôbb ismerni kell az amerikai 
városok cifra neveit, hogy utóbb megérthessük 
a felhôket, a holdat és a csillagokat. Ez a hamis 
sorrend talán szintén azzal függ össze, hogy 
most még buktatni kell a tanárnak komoly 
kötelességbôl inkább az elsô osztályokban, 
tehát ott legyen a nehéze a dolognak.

A tornáról meg a rajzról olyan gyönyörû 
dolgokat megírt egy álneves hír legutóbb A 
Hét-ben, hogy arról nem is beszélhetek töb -
bet. A sokat emlegetett gyakorlati élet szá-
mára pedig valóban jó volna írni egy kicsi 
ké  zi  könyvet, talán az alkotmánytannal együtt 
egy órával több idôn tanítnók, amiben, nem 
tudom, miféle címmel, de meglennének a fôbb 
kereskedelmi, pénzügyi és hivatalos kezelést 
illetô ismeretek. Most nincs olyan könyv; 
Zachár munkája foglalkozik ilyesmivel, de az 
annyira nem népszerû, hogy nagy embernek 
is nehéz. Az aranyjáradék és a kötvények dol-
gát én is csak úgy tanultam meg, hogy elôbb 
megtanultattam az urammal, aztán ô elmond-
ta nekem. Való igaz, hogy a középiskolából ô 
se tudja, meg én se tudtam, de ím, egész baj 
nélkül megtanultuk most mégis.  �
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Báró Mednyánszky László 
1852-ben született a felvidéki 
Beckó várában. Történelmi 
nevet viselt. Apai ágon császá-
ri és királyi kamarások, anyai 

ágon gömöri nagybirtokosok és vasgyárosok 
voltak a felmenôi. Nagybátyja, akinek a nevét 
örökölte, Lipótvár parancsnokaként lett a 
szabadságharc elsô vértanúja. Annak öccse, 
Cézár, a honvédsereg tábori lelkésze, a kápol-
nai csata hôse volt.

Mednyánszky László koraszülöttként 
jött a világra. Mivel gyenge gyermek volt, a 
széltôl is óvták. Magántanulóként sajátította 
el az alapvetô ismereteket, mentorai révén 
szé   leskörû tudásra, klasszikus mûvelt  ségre 
tett szert. Mivel a képzômûvészetek terén 
érdeklôdést mutatott, mûvésztanárokat is 
fogadtak mellé. Fiatal felnôttként kitárult 
elôtte a világ. München, Párizs, Olaszország 

nagyvárosai lettek utazásainak célpontjai. 
Fes  tôvé ekkor érett. A korszakban divatos 
aka  démikus stílus helyett ecsetje nyomán a 
sza  bad mûvészet alkotásai születtek meg. 
Visszatérve afféle garabonciásként járta hazája 
tájait. Az Adriától a Tátráig kóborolt Ma  gyar-
ország vidékein, tájképeket festve. De nem 
csupán a természet szépségeit vette észre. Fel-
figyelt az emberre, a sokszor elesett, egyszerû 
sorsú emberekre. Vagyonának egy jelentôs 
ré  szét fordította szegénysorban élô honfitár-
sai segélyezésére. Jellemzô, hogy az 1879-es 
szegedi árvíz idején maga is részt vett a men-
tési munkálatokban. Mindeközben tovább 
fejlesztette festôi tudását, Paál Lászlóval dol-
gozott együtt. 1881-tôl Bécsben bérelt mûter-
met magának, majd 1888–1992 között Pá -
rizsban élt. Ezen idôk alatt az impresszionista 
festômûvészetet szívta magába. 1893–94-ben 
Feszty Árpádnak a Magyarok bejövetele cí   mû 
munkáján is dolgozott Pállya Ce  lesztinnel 
együtt.

Vásznain egyre több portré született. 
Már kortársainak is feltûnt, hogy kizárólag 
férfi arcképeket, alakokat vázolt. Környe-
zetében sokan firtatták, miért nem nôsült 
meg, miért nem választott soha nôi modelle-
ket. A kor elutasító módon fordult el a Med-
nyánszkyhoz hasonló módon érzô személyek-
tôl, ô maga szemérmesen ôrizte titkát. Csak 
magyar és német, idônként francia nyelven, 
de görög betûkkel írt naplójából tudjuk, hogy 
atyai jóbarátságok fûzték fiatalabb férfiakhoz. 
Viszonyai plátói jellegûek voltak, szellemi 
part nereket keresett modelljeiben.

Festményein egyre gyakrabban szere-
peltek a társadalom perifériájára szorult sze-
mélyek. Csavargókat, koldusokat, fedél nélkül 
élôket is ábrázolt. Képeivel nem szánalmat 
akart kelteni, hanem a társadalom figyelmét 
kívánta felhívni a visszásságokra. Maga is 
egyre jobban hasonult modelljeihez. Prófétai 
szakállat eresztett, darócból készült kabátot 
hordott, nadrágját derékszíj helyett kóc-
madzag tartotta. Nyíltan buddhistának val-

HIRMANN LÁSZLÓ

Mednyánszky László
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lotta magát, nem kis megbotránkoztatást 
keltve. Naplójából tudható, hogy többször is 
foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata.

Feszty Árpádné késôbb így emlékezett 
Mednyánszkyra: „Valami furcsát, félelmete  set 
érzett sok  szor az ember, ha vele volt. Ti -
tokzatos, föl döntúli erôket sejtett benne, 
ijesztô, groteszk, földalatti szellemeket látott 
zsibongani körü lötte… Különös lélek. Vajjon 
talált-e nyugodalmat, mikor végre sikerült 
annyira gyûlölt testétôl megszabadulnia? 
Eggyé tudott-e vál ni az oly nagyon szeretett, 
ismert, megértett természettel: levegôvel, víz-
zel, fával, heggyel? Vagy lidércként bolyong 
sötét, elhagyott er  dôkben, hínáros mocsarak 
felett?

Tíz-tizenöt éven keresztül Árpád volt 
pesti pénzügyminisztere, dajkája, gouvernan-
teja. Sokat voltunk vele. Azt hiszem, a világ 
legszerényebb mûvésze volt. Óriási tisztelettel 
beszélt sokszor nála tízszer kisebb súlyú fes-
tôkrôl és hányszor, de hányszor jelentette ki 
kétségbeesetten, hogy nem tud semmit, abba-
hagyja a festést. Ilyenkor kegyetlenül szenve-
dett és mi, barátai, valami titokteljes tragé diát 
éreztünk rajta, aminek nem tudtunk nevet 
adni…”

Hazai bolyongásai során a millenniumi 
Budapest peremvidékein is megfordult. Gya-
korta járt Óbudán. Krúdyt is jól ismerte, aki 
úgy nyilatkozott, hogy Mednyánszky azokat 
festette le, „akiknek a közeledésére kórusban 
kezdenek ugatni a kutyák a faluban”. Újpesten 
több ízben lakott is. Egy késôbbi feljegyzé-
sében leírta, hogy Telepy Károly festômû-
vésznél lakott, aki „Újpestnek megyeri ré -
szében a Duna mellett élt”. 1890-ben egy 
ismerôse így írt a festô újpesti tartózkodásáról: 
„két lakása is van, azokat ki adta az egyik Kur-
dinak és egy Molnár nevû alföldi barátjának, 
az asszonyok fôznek neki, takarítanak, és ô a 
mint írja nagyon boldog ezek közt a naiv 
emberek között, a kiknek nincsenek idegeik”. 
Mednyánszky 1898. július 31-én írta: „Tele-
pinél kontrasztképp azt éreztem, hogy fes-
tészetben talán mégis vihetem még valamire”. 
Számon is tartották ôt városunkban. Az Új -
pesti Közmûvelôdési Kör 1898-ban és 1900-
ban kiállítást rendezett a településen élô mû -
vészek munkáiból. A tárlaton Telepy és Med-
nyánszky munkáit is láthatta a közönség.  

A koránál jóval idôsebbnek tûnô mû -
vész számára még hatvankét évesen is tarto-
gatott kihívást az élet. Az elsô világháború 
idején kérelmezte, hogy haditudósító festô-
ként hadd vegyen részt a frontra induló had-
sereg mellé rendelt Kunstgruppe munkájá-
ban. A hatóságok ezt megtagadták tôle, végül 
maga a miniszterelnök, gróf Tisza István 
engedélyezte számára a szolgálatot. Életének 
egyik legtermékenyebb idôszaka következett. 
Megjárta Galícia, Szerbia és Észak-Olasz-
ország csatahelyeit is. Megrázó erôvel ábrá-
zolta a katonák emberfeletti erôfeszítéseit, a 
sebesülteket és az elesetteket. Nem a hivatalos 
propaganda céljait szolgálta, a háborút a maga 
rideg valóságában festette meg. „Amit itt ta -
pasztalok, látok és hallok naponként, olyan 
nagyszerû, rémségesen szép, felséges, hogy 
ezt még a legnagyobb drámaíró se volna képes 
olvasóival megértetni” – írta naplójában. Ha -
zaküldött munkáit újságok illuszrációiként 
közölték le, egyes festményeit jótékonysági 
árverésre bocsátották. A lövészárokban anek-
dota is született Mednyánszkyról. Egy alka-
lommal egy olaszt tiszt  átkiáltott a magyar 
vonalba: – Öreg festô, menjen hátra, mindjárt 
tüzelünk…! Mednyánszky barátságosan 
visszaintegetett, és teli torokból, szép olasz 
szóval válaszolt az ellenséges hadfinak: – 
Grazie mille, uraim! Icipici kis türelmet 
kérek, una piccola pazienza… Néhány vonás 
csak… mindjárt befejezem a képet… Így…
Most már lôhetnek… köszönöm!” Két év 
frontszolgálat azonban felôrölte az idôsödô 
mûvész egészségét. Ízületi gyulladása mellett 
légzészavarokkal is küszködött, végül Ison-
zónál megsebesült. 

Nagybetegen tért haza, ahol Bécsben 
élô rokonsága vette ápolásba. Körükben hunyt 
el 1919. április 17-én, 66 évesen. Hagyatékáért 
szinte azonnal megindult a pereskedés. 
A mintegy háromezer, általa festett képbôl 
alig 500 maradt fenn. Bécsi sírjából 1966-ban 
hozták haza hamvait. Azóta a Kerepesi 
temetôben nyugszik. Síremlékét Somogyi 
József szobrászmûvész alkotta. 

Mednyánszky emlékét ôrzik Újpesten 
született képei, köztük az 1890-ben festett 
Újpesti kikötô és a Halászó fiú, amely kép 
eredetileg Wolfner Gyula helyi bôrgyáros 
tulajdonában volt. 
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Beckó, ahol Mednyánszky 
szü    letett, már a bronzkorban 
is lakott volt. A várhegy a Vág 
folyó fölé magasodik. A 12. 
században Bolondóc néven 

em  legetik az oklevelek a magaslaton emelt 
erôsséget. Beckó a helyi hagyomány szerint a 
Felvidék egyik nagyhatalmú urának, Stibor 
vajdának volt udvari bolondja. A vár a 13. szá-
zad végén a trencsényi nagyúr, Csák Máté 
bir tokában volt, majd 1388–1433 között va -
lóban a Stibor családé volt. Stibor vajdához 
monda is kötôdik. Egy alkalommal kedvenc 
vadászagarát egy elôvigyázatlan szolga meg-
sebezte. A nagyúr hirtelen harag ra lobbant, és 
hiába könyörgött a szolga, rögvest lelökette a 
sziklatetô legmeredekebb csúcsá ról a szédítô 
mélységbe. A szolga zuhanás elôtt megátkoz-
ta gyilkosát. Egy év és egy nap múlva találko-
zunk – kiáltotta! Az átok beteljesedett. Éppen 
egy év és egy nap múlva történt, hogy a vajda 

elaludt a várudvarban. Míg aludt, egy kígyó 
mászott oda hozzá, s kimarta a két szemét. 
A fájdalomtól eszét vesztett úr megcsúszott 
egy meredély szélén, lezuhant a mélybe és 
szörnyethalt. Azóta két fekete holló röpköd a 
vár felett. A vár alatti – szintén Beckó nevet 
viselô település – a 14. századtól kezdve szé-
pen gyarapodott. 1520-ben vásártartási jogot 
nyert, amely vonzotta a letelepedô posztóso-
kat, csizmadiákat és molnárokat is. Hányat-
tatott sorsa volt a beckói várnak. 1599-ben 
ugyan sikertelenül ostromolta a török, de 
Ocs  kay kurucai a vár alatt megbúvó városkát 
kétszer is feldúlták. Végül 1729-ben – vélhe-
tôen villámcsapás miatt – leégett a fellegvár.

A városka azonban tovább virágzott. 
Mednyánszky egyik utolsó naplóbejegyzését 
1917 augusztusában Beckón írta: „A halált és 
az életet ugyanazon percben átérezni: ezt 
kell… A látszatok tarka világába kell néha 
ön tudatosan visszamerülni…”  �

Kitekintés

Beckó vára. Mednyányszky László 1890 körül festett képe.

28



Interjú Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2017. június
XXIV. évfolyam 2. szám

A Megyeri úti Általános Iskola 
igazgatói irodájában beszélge-
tünk Hamza Pálné Dudás Éva 
aranydiplomás tanítónôvel. 
Éva néni több szálon kötôdik 

Új  pesthez, itt él és dolgozik ma is. Nem tartja 
számon hány évet töltött a pedagógus pályán; 
erôsen közelíti, tán meg is haladja az ötvenet.

– Éva néni családja is újpesti?
– Édesapám, Dudás István több gene-

rációs fóti parasztcsaládból származott, ô volt 
az elsô, aki tanulhatott közülük. Az 1930-as 
években kántortanítóként dolgozott a falu is -
ko   lájában. Természetesen emellett a miséken 
rendszeresen játszott az orgonán és énekelt is. 
A gyönyörû fóti templom mellett volt az is  ko-
la és a tanítói szolgálati lakás, szép négyszobás 
ház. Ebben nôttünk fel a testvéremmel. Egyet-
len szépséghibája volt csak, hogy lapostetôsre 
építették. Az akkori technológia nem volt tö -
ké  letes: fedélnek valamiféle bitument használ-
tak, ami a melegben felpúposodott, a hideg-
ben feltöredezett, ezért megrepedt, szóval 
gyak  ran beázott… Hagyományos tetôt nem 
építhettek, mert Károlyi István gróf úr csak 
így láthatta szobája ablakából az általa épít te-
tett templomot. A templomhoz kapcsolódik 
egy nagyon kedves személyes emlékem. A há -
ború alatt belövést kapott a szentély félköríves 
apszisa. Az angyali üdvözletet ábrázoló freskó 
sérült meg, a térdeplô Szûz Mária lába a fallal 
együtt eltûnt. A sérült téglákat hamarosan pó -
tolták, de a freskó restaurálására csak háború 
után kerülhetett sor. A kiérkezô restaurátor 
édesapámat kérte, keressen modellt neki, hogy 
a ruha redôit és Mária lábát megfelelôen leraj-
zolhassa. Apukám engem ajánlott, hosszú 
órákon át térdepeltem, míg a festô elkészült a 
freskónak megfelelô rajzzal. Így „épültem be” 
ebbe a csodaszép környezetbe.

– Valóban nincs távolság a kastély és a 
temp  lom között. Szorosabb volt kapcsolatuk a Ká -
rolyi családdal?

– Édesapám hetente kétszer járt a kas-
tély ba tanítani, korrepetálni a gyerekeket: Ist-
vánt, Lászlót és Boriskát. A múlt héten talál-
koztam László gróffal, fel is idéztünk néhány 
emléket ebbôl az idôszakból. Említette, hogy 
bizony ôk nem járhattak a falusi iskolába, mert 
édesapjuk úgy gondolta, hogy ott nem esnek 
elég szigorú elbírálás alá. Így elsô években ott-
hon tanultak, késôbb pedig Angyalföldre jár-
tak a felsôbb osztályokba. Nagyjából egyidô-
sek vagyunk, örültem, hogy a gróf úr szeretet-
tel emlékszik édesapámra, még úgy is, hogy 
na  gyon szigorúan bánt velük. Mi gyere kek 
nem voltunk szoros barátságban, a kastély 
kertjében többször találkoztunk, de nem ját-
szottunk együtt. Emlékszem, Mikulás ünnep-
ségre rendszeresen kaptak meghívót a fóti is -
ko  lások a grófi kastélyba. Kis mûsorral készül-
tünk, amelyet elôadtunk, ezután kaptuk az 
ajándékot.

– A háború után a grófék elmentek, de édes-
apja és a család maradt. Hogyan alakult az éle tük?

SZÖLLÔSY MARIANNE

„Nagyon szeretem a kisgyerekeket, 
míg élek dolgozom”
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– Igen, nehéz idôk jöttek, megszûntet-
ték az egyházi iskolákat, s nem nézték jó 
szem  mel, ha a tanító templomba járt. Édes-
apámnak is választania kellett. Mi az öcsém-
mel bentlakásos iskolába jártunk, én Eszter-
gomban a gimnáziumba, ô pedig Szegeden a 
piaristákhoz. Elég költséges volt az eltartá-
sunk, no meg otthon is csak kellett élni. A 
kán torság nem sok jövedelmet biztosított: az 
esküvôk, temetések, gyászmisék „stóladíja” 
nem jelentettek biztos jövedelmet. Apukám a 
tanítás mellett döntött, nyugdíjazásáig a fóti 
kisiskolában tanította a fiú osztályokat.

– Gondolom az édesapa példája nyomán 
választott hivatást Éva néni…

– Igen, de volt egy kis kitérô. Nem ta -
nítással kezdtem a pályámat, hanem az Egye-
sült Izzóban dolgoztam tíz évet, a munkavé-
delmi osztályvezetô titkárnôjeként. A férjemet 
is ott ismertem meg. Amikor gyermekeink 
iskolába mentek, visszavágytam én is az isko-
lába. Érettségimmel a kezemben a Budai Fel-
sôfokú Tanítóképzôbe jelentkeztem, ahol két 
év alatt megszereztem az általános iskolai ta -
nítói oklevelet. Így végre 1962-tôl taníthat-
tam. Elsô munkahelyem az Április 4. téri [ma: 
Tanoda tér] Általános Is  kola volt, de elôször 
nem az iskola épületében tanítottam, hanem 
két éven át a Clarisseumban lakó állami gon-
dozott kislányokhoz jártam ki, ott alakítottak 
ki számukra tantermeket. Ké  sôbb átalakítot-
ták az intézetet, és az osztályo mat reggel gon-
dozó hozta át az Április 4. téri iskolába, dél  -
ben értük jött és visszavitte ôket. Nagyon 
meg  szerettem ezeket a kislányokat, sok lelki-
leg és testileg sérült gyereket ismertem meg, 
akik jobban ragaszkodtak hozzám, mint az 
ott  honról, szüleiktôl érkezô többi di  ák. Egyéb-
ként ebben az iskolában dolgoztam nyugdí-
jazásomig.

– A hosszú oktatómunka biztosan sok si -
kert, szeretettel teli emléket jelentett Éva néni 
szá  mára. Kérem, meséljen egy kicsit!

– A kisgyerekeket szeretem, mindig al -
só  sokat tanítottam. Elsôben, másodikban in -
kább mesélünk, picit pótoljuk az édesanyákat. 
Har madikban, negyedikben már komolyabbra 
fordul a dolog, akkor már a tanagyagra 
koncentrá lunk. Mindenki tudja, hogy a „gye-
rekszáj” igen kedves és sokszor vicces is. Egy 
alkalommal szép, napos idôben ebéd után kint 

játszottak a gyerekek az iskolaudvaron. 
Hozzám szaladt egy kisfiú: „Csak azt tudnám, 
hogy a Napot ki vitte föl oda, és mire akasz-
totta, hogy nem esik le? És min mászott föl?” 
Az új elsôsök nevét mindig külön meg kellett 
tanulni, egy kedves emlék ehhez is társul: egy 
kisfiú a tanítás elsô napjaiban ebéd után fölka-
paszkodott a mosdó kagylóra és úgy ivott a 
csap ból. „Szállj le gyorsan, mert letörik a 
kagy  ló és a falból öm lik majd a víz!” Nem fo -
gadott szót rögtön, mire leszállt megkérdez-
tem a nevét. Erre ô: „Mondtam máj, hogy 
Ud  vaji Tibikének hívnak!”

– A tanítás az élete, természetesen a család 
mellett. Két gyermek édesanyja, jutott idô a saját 
gyerekekre is?

– Természetesen jól kellett meg-
szervezni a hétköznapokat. A hatvanas évek-
ben építkeztünk a Szondi utcában, amikor 
kész lett, könnyebbé vált az életünk. Nem 
Fót  ról kellett bejárni Új  pestre, férjem az Iz -
zóban dolgozott – fômér nökként ment nyug-
díjba – nekem váltott mû  szakban kellett helyt-
állnom. A mai gyerekek nem is tudják milyen 
váltott mûszakban ta  nulni, de mi tanárok is így 
dolgoztunk – dél elôtt vagy délután a napközi-
ben. Nagymamai segítséget nem tudtam 
igény be venni, mert édes anyám apukámat 
gon  dozta otthon. Sok szor elôfordult például, 
hogy a fiamnak elôre megfôztem, kikészítettem 
az ebédet, hogy ehes sen, mielôtt délutánra 
isko lába megy. Egy alkalommal, mikor tanítás 
után hazaértem kis cédula várt az asztalon: 
„Anyu ma nem fôztél? Nem találtam meg az 
ebédet”. – A fiam ebéd nél kül ment iskolába, 
mert az elôkészített ételt a hûvös spájzban fe -
lejtettem, nem készí tettem a tûzhelyre mielôtt 
reggel tanítani in  dultam.

– A tanító néni munka mellett tanult is… 
Az elsôk között sajátította el a Varga-féle matema-
tika-oktatás módszerét. Sokak számára igen ne -
héz ez a tantárgy, becsülendô, aki szívesen, értôn 
foglalkozik vele.

– Igen, 1962-63-ban indult a tovább-
képzés a VIII. kerületi Horváth Mihály téri 
Ál  talános Iskolában. Hetente két napon ott 
kel  lett lennünk és tanulnunk a kettes szám-
rend szeren alapuló matematikát, illetve a 
mód  szertant. Elôször nem engem akart kül-
deni az Április 4. téri iskola igazgatója, a kol-
léganômet kérte, de ô nem tudta vállalni a 
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plusz terhet. Szívesen jelentkeztem, engem 
nagyon érdekelt. Szerencsésnek mondhatom 
magam, ke  vés változás zajlott akkoriban az 
oktatás módszerében, anyagában. Könnyebb 
volt követni a változásokat, de mindentôl 
függetlenül az elsajátítás segítése volt mindig 
elsôdleges számunkra. 

– A tanítás mellett édesapja kántori tevé-
kenységének is maradt nyoma Éva néni életében.

– Tízéves koromtól zongorázom, en -
nek alapján kezdtem már felnôttként orgonán 
is játszani. Az Egek Királynéja templomban 
évekig orgonáltam a miséken, kísértem az 
éne kest. Hosszú évek után egy fiatalember 
vet  te át a helyem, ô végzett kántor volt.

– Sokéves munka után a megérdemelt 
nyugdíjas évek következtek?

– Hát nekem nem ment könnyen bele-
szokni a nyugdíjas életbe. Örömmel kaptam 
az alkalmon, mikor a Langlet Valdemar utcai 
iskolából kaptam egy felkérést, hogy pedagó-
gus hiány van, segítsek. Napközis nevelô let-
tem 1988-tól. Nem volt könnyû. Nagy lét-
számú csoportban, több osztályból jött gyere-
kek számára segíteni a házi feladat megírásá-
ban, önmagában nagy feladat. Külön problé-
mát jelentett, hogy a különbözô osztályokban 
azonos tantárgyakból is más-más otthoni fel-
adatot kaptak a diákok – így sokszorozódott a 
kérdések száma. Késôbb sikerült elérnem, 
hogy a kollégák azonos évfolyamok számára 
egyforma feladatot próbáltak adni.

A másik embert próbáló körülmény a 
cigány származású tanulók nagy aránya volt. 
Az ô együttmûködésüket, szeretetüket elnyer-
ni nagyon nehéz. Igen emocionálisak, érzéke-
nyek. Egymás között is hevesen törnek ki sok 
esetben. Kihívásnak éreztem a velük való zök-
kenômentes kapcsolat kialakítását. Az egyik 
emlékezetes tanulóm Imre, több pedagógus 
réme volt. Két hetes ott-létem után kérdezték 
a kolléganôk, hogy bírok Imrével? Mondtam, 
nagyon jóban vagyunk, mert az elsô kiroha-
nása után elbeszélgettem vele: „Tudod Imre, 
hogy egy cipôben járunk, neked az anyukád 
halt meg, nekem meg a férjem. Tartsunk 
össze, jó?” Ezután egyik tanórán a napköziben 
írták a gyerekek a házi feladatot: járok körbe, 
és nézem, hogy értik-e? Megakadtak, amikor 
háromjegyû számú km-t kellett átváltani 
cm-re. Az asztalomhoz léptem, írtam a nul-

lákat. Persze a gyerekek hangoskodni kezdtek. 
Erre Imre: „Csöndbe legyetek, a Szuper-
nagyi gondolkozik!” Abban az idôben ment 
egy TV-sorozat gyerekeknek, ott Szuper-
nagyi volt a fôszereplô.

– Éva néni ma is dolgozik, úgy hallom.
Mivel telnek napjai? 

– Elôször is van két gyönyörû déduno-
kám, az egyik ötéves, a másik másfél. Sokszor 
vigyázok rájuk, igazi lányok. Kedvesek, ragasz-
kodók. A pici nem rég kezdte a bölcsit, gyak-
rabban beteg. Maja a nagyobbik, ügyesen ba -
lettozik, azt mondja a tanárnô, a csoportban ô 
a legtehetségesebb. Egyéb idômben korrepe-
tálok magyarból és matematikából. Az egyik 
jelenlegi kis tanítványomra nagyon büszke 
va  gyok: év eleje óta jár hozzám s elértük, hogy 
szinte nincs is helyesírási hibája. Okos, ér -
telmes kis ember, csak a rendszeres odafigye-
lést, koncentrációt kell megszoknia. Kikap-
cso  lódásként az Aschner Lipót téri templom-
ban nyugdíjasklubot vezetek. Minden hónap 
elsô keddjén, délelôtt gyûlünk össze, finom 
sütemények, üdítô, kávé mellett beszélgetéssel 
töltjük a délelôttöt. Meghívunk elôadókat, 
irodalmi, orvosi vagy egyéb témákban. Rend-
sze resen látjuk vendégül Kárpátiné Kovács 
Edit tanárnôt például, Sík Sándorról, Mécs 
Lász lóról, Dsida Jenôrôl, Ady istenes ver-
seirôl, Sütô Andrásról tartott nagyon tartal-
mas elôadást, amit szeretnek a résztvevôk. A 
Kert városi templomból a citerakórust hívtam 
meg, farsangkor igen hangulatos, nótás klubot 
rendeztünk. A plébánián mûködô szalézi klub 
ve  zetôjének is megválasztottak, amíg megada-
tik nekem, szívesen csinálom. Nem szeretek 
unatkozni, mindig kell egy kis elfoglaltság.  �
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Könyvek Újpestrôl

„Magyarországnak év -
ti  ze  deken át nem volt 
olyan klubja, stadionja, 
pályája, öltözôje, ahol, 
ha azt mondtad, »Ti-
ti…«, az elnöktôl a 
szer  táros néniig bárki 
rá kérdezett volna, hogy 
kirôl beszélsz.” Így in -
dul Lakat T. Károly 
sportújságíró portré kö-

tete, amelynek hôse Göröcs János, az Újpesti 
Dózsa és a magyar válogatott labdarugója. 
A szer zô nem titkoltan maga is rajongója az 
öt  szörös bajnok, kétszeres MNK-gyôztes, 
olim piai bronzérmes játékosnak. Titi szemé-
lyi  sége és pályaképe a számos emlékezetes 
meccs és öltözôi történet felidézésébôl, vala-
mint a csapattársakkal készült interjúkból 
rajzolódik ki. Göröcs Jánost, aki labdarúgói 
pá  lyafutását késôbb edzôként folytatta, 2008-
ban Újpest Díszpolgára címmel tüntették ki. 
A kötet a Kossuth Kiadó gondozásában jelent 
meg.

2004-ben, Újpest Ön -
kormányzata és a Re -
for  mátus Egyház meg -
állapodása alapján, egy 
új egyházi általános is -
kola nyitotta meg ka -
puit városré  szünk  ben. 
Két évvel ké    sôbb elindí-
tották a gimnáziumot 
is. Az egykor Újpesten 
szolgáló Benkô István 

esperes lelkipásztor nevét viselô oktatási intéz-
ményt ma már a kerület rangos iskolái között 
tartják számon. (Idén ez az intézmény adott 
otthont a középiskolások helytörténeti vetél -
kedôjének.) Jelen kötettel az iskola elsô év -
tizedének alkotásait veheti kézbe az olvasó. 
A kiadvány különlegessége, hogy tanárok és 
diákok írásai, versei és rajzai együtt szerepel-
nek benne. „E könyv olyan, mint egy mezei 
virágcsokor. Nincs ben    ne két egyforma szál. 
Mindegyik más és más, egyedi, mint az 
alkotók” – írja elôszavá  ban Pavletitsné Egressy 
Mária Lilla igazgató asszony.

Kitüntetett díszpolgárok
Március 15. alkalmából Bertalan Tivadar lát-
ványtervezô, festô mû vész írót Kossuth-díjjal, 
dr. Kôrös Andrást, a Kúria nyugalmazott ta -
nácsvezetô bíráját, címzetes egyetemi docenst 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári 
ta   gozata elismeréssel, dr. Sipos Lajos iroda-
lom   történészt, professor emeritust József 
Attila-díjjal tüntették ki. Mindhárman Újpest 
díszpolgárai.

Elismerô oklevél
Március 15-én Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter Sefcsik Béla újpesti kisiparosnak 
Minisz teri Elismerô Oklevelet nyújtott át.

Az év lelkésze
Az Újpesti Evangélikus Gyülekezetben 2002 
óta szolgálatot teljesítô Solymár Péter lelkészt  
a Déli Evangélikus Egyházkerület „az év lel-
késze” díjjal tüntette ki. A lelkész úr ezzel egy 
idôben Tessedik Sámuel-díjban részesült.

Esterházy János megemlékezés
Május 12-én az Újpesti Városvédô Egyesület 
kezdeményezésére Újpest Önkormányzata 
meg emlékezést tartott Ester házy János halálá-
nak 60. évfordulója al  kal mából, az újpesti Vá -
rosházán. Az esemény fôvédnöke dr. Kö  vér 
László, az Ország gyûlés házelnöke volt.

Protestáns emlékülés Újpesten
Augusztus 26-án, 10 óra 30-kor táblaavatással 
egybekötött emlékülést rendez az Újpesti Vá -
rosvédô Egyesület. A városrész neves protes-
táns személyiségeit és mûemlékeit bemutató 
konferenciának az Újpest-Újvárosi Refor má-
tus Egyházközség (Attila u. 118.) ad otthont.

Gyászhír
Életének 94. évében, január 22-én elhunyt 
Bí  ró Sándor aranydiplomás mérnök, statikus, 
az Ad Honorem – Újpest emlékplakett kitün-
te  tettje. Az újpesti mérnök 1949-tôl 1953-ig 
kényszermunka táborban raboskodott. Emlék-
iratait A „Mátrai” Lovagrend – Egy recski 
fogoly emlékezései címmel jelentette meg.

Júniusi számunkban az 1. és a 6. ol     da      lon látható 
fotókat az Újpesti Hely tör  téneti Gyûj temény bocsátotta 
rendel ke zé sünkre.
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