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Dr. Plósz Sándor neve úgy
csillog Ujpest díszpolgárainak
sorában, akát a színesmozaik
a járásbír
őság homlokzatán.E
kackiás bajszil magyar úr _ akit 38 évesen
váIasztottakazAkadémiatagsaiközé_ azzal
a tettévelkerült be a nagyközségkittintetettjeineksorába,hogy igazságtigy-minisztefként,,általánosörömre ésközmegelégedésre'' engedé|yeztea királyi járásbírőság
Íö|ől|ítását.Nem kellett már Yácra vagy
Budapestremenni a pörök miatt. Előbb a
még6t sem adott Városházát alakítottákát
a célnakmegfelelően _ ekkor lett a népkonyhából fogda _ majd éppenszáz évve|
eze|őtt.,
a Tavasz utca 21-ben megnyíltJus! í l

-'..'\

i j-l

ticia újpesa palotája.Ennek az éptiletnek
akkora tekintélyevolt, hogy hewen éwel
sikerült átkésőbb egyedtili ,,nl|é|őként,'
múltból
a pamentenie magát a kisvárosi
ott áll mais az ős-újne1b01építen,jelenbe.
pestiekszámára felismerhetetlenTavaszutcában.Azon a vidékenegykorcsaládiházak
éskiskertekmellett haladtakeI a bírőságra
után
igyekvő üg}wédebés ítélethirdetés
ittak áldomástaz a|-vagy
kerwendéglőkben
felperessel.A Magyar Királyi Járá,sbírősáma csupánUjpest és
got régenLeÍokozták,
Palota jogi eseteinekotthona. Homlokzatán kicsit megkopotta címer,de a falakmég
emlékezneka bajszosúrra,akit Dr. P|ősz
Sándornakhívtak. n RoikőAnnarnária
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épütl.Iipesten
J fuásbfuőság
esetet Rónay Kámill törvényszékielnöknek.
[...] a kereskedelmiminisztériummegindította a fegyelmi eIjárást mege|őző eljárást
Gesztesi Mihály á||amépítészetimérnök
ellen ama gyattűa|apján,hogy tésztehajlóan
járt e| Schreiber Gy'ula építésszel
szemben.
jövő
sem bérli ki a
évekre az igazságlgy kormány, hanem ktilön házat építteta Tavasz- és A fegyelmi *tzsgá|ateredményeaz |ett, hogy
az tgazságigv miniszter a kereskedelmi miErzsébet vtcza sarkán a jfuásbkőság számániszterhez intézen.áttratában Gesztesi Mira.,, (Az Uj Rend, 1907. április 3.)
,,Az ujpesti járásbítőságq épület építé- há|y áI|amépítészeimérnöknek meILőzését
kérte, Schreiber Gy'ulát pedig lazárta a pásére tartott versenytárgyaláson a legolcsóbb
IyázatbóI.Gesztesi Mihály mérnök most fölajánlatot adta be az összes munkákra Schreijelentést
tett Fischer Ferenc építészellen
és
vá||a|koző
166.437
K-val
ber Gyula ujpesti
azért,mert őt vádo|ta meg, hogy tésztehajFuchs Béla budapesti mérnök 162.376 K.
|őan járt el a versen1tárgyaIásmegtartásánál
va|.,,(Az Uj Rend, 1908. április 29.)
járásbírőság
adtunk
arról,
hogy
a
['..] bíróság a bejelentetttanuk beidézését
,,Hírt
"
s a főtárgyalástelhalasztotta.|...]
elrendelte
Tavasz
Erzsébet
utcák
sarkán
és
új épiilete a
lesz. Avárosi tanács most megengedte az építő Közérdeket védünk akkor, midőn helyi ipaKallos ésKoch cégnek,hogy a temető üres ré- rosság figyelméte tén1'refelhívjuk ésfigyelmeztetjük az I|yen eshetőségekreaz intéző
szén tetíszéket állítsanak fel s kötelezte' hogy
köröket, mert ez eszközők nem illenek össze
3 heti időtatamra haszná|atáért ó0 koronát
Sem a tisztes iparral, Sem a tisztességesverfizessen a városi tisztviselők nyrrgdíjalapja javásennyei. Főleg pedig figye|meztetjik az
ra.,,(E||enzékiHirlap, 1908. július2ó.)
jfuásbírősági
hogy páIyázatok eldöntésénéljó
iparosokat,
épület
paujpesti
,,Az
$
Iesz a verseny pá|yázatok megtekintéséreis
páLyánamá)a t...] A 1átásbírőság építéséhez
figyelmetfordítani.''(IJjpest,1909.május 9.)
zott a helybeli Schreiber C'y'ula váLla|koző
cég. Ha jól tudjuk aZ uwan az építész,a|<ta
,,Mint értesülünk az ujpesti jfuásbírőközeledik a befeság ílj pa|otá1ánaképítése
Széna-téti (ma: Tanoda tér) községi elemi
július hó
jezéshez
hivatalok
hogy
a
úgy,
iskolát ésvárosunk büszkeségét,az l7 városfolyamán új helyiségeikbehelyezkednek. A
házát építette. t...] A pestvidéki királyi
szüneköltözés folyama alatt a tijrvénykezés
törvényszék elnöke 1908. év tavaszán versenytárgyalást tiizött ki az ujpesti já'r6.sbíróság telni fog, éppenezéÍta tárgya|ásokjúliushavára Vjdizetni nem fognak.'' (Ellenzéki Hirés fogház építésimunkálataira. A beérkezett
tlzennégy aján|at közül Fischer Ferenc épí- lap, 1909'máius 9.)
tész ajánIata volt a legolcsóbb s ezért méltán
,,A polgármester hirdeunény agán &tesítia város közönségét, hogy az ujpesti kir.
azt reméIte' hogy ő foga megkapni a mrrnkálatokat. A versen1tárgyalás alka|máva| az
1árásbíróságe hó folyamán a városház épnletéből a Tavasz és Erzsébet utcák sarkán
szakéttő
államépítészeti hivatal kiküldött
|evőházába költözik ésaugusztus30-ától ott
mérnöke Gesztesi Mihály vizsgáIta feltil a
fog mííködni.'' (Ellenzéki Hirlap, 1909.
kóltségvetéseket és ajánlatt árakat, A felülaugusztus9.)
izsgá|ás :után pár hétre Fischer Ferenc nagy
meglepetésére arró| értesült, hogv az ő aján,,Elismerésünket tolmácsolhatjuk
Cserba Ferenc táb|abíró úrnak, hogy sike=
IatánáI a Schreiber Gyula építész aján|ata
rü1t kieszközölnie, hogy városunk ilyen szép
még olcsóbb t...] megtudta' hogy Schreiber
épiilettel gazdagodj.ék.,,(Ujpest, 1909,
költségvetésének I. pontja után valaki utólag
augusztus 22,) (osszedllította: Sziillősy
odaírta azt,how 8 száza|ékengedménythajMarianne)
landó adni. Fischer Ferenc e|Danaszo|ta az
,,Az ujpesti kir. ;.árásbíróság
mostani helyiségeit - mint
biztos forrásból értesültiink
_ még a község áItaI Íelajánlott jutányos bérösszegért
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A fórum judliumtő| a járásbfuősá$g
vármegye rendeleteit, a közigazgatás aktusait
eljuttatlri a községek |akőihoz, a közrendet, a
kozbiztonságot fenntartani, a központi és vár.
me gyei kőzigazgatást foganatosítani. A (ószo|gabíró gondo sko do tt a katonas ág laá||ításáró|, a
lakosságösszekásáró|,aze|őf ogat-Iaá|Iításrő|,a
igazg4tás.Időbenhamarabbjelentkezetta bí
ráskodás,s csak későbbosztottameg helyétaz hadseregnek a portio (azaz az élelem)kiszolgáltatásró l, a Ia,árté|yozásr őI, a nemes ek ö sszeíráközadministratioval[ebbenaz étte|mezésben:
sfuő| a nemesi felkelés cé|jábő|ésaz utakkat
igazgatás].Amikor a 14. századbanmegszilárdult a nemesivármegyeönkormányzati kereteit bantartásáról is.
A feudális-rendi korszakban kialakult
ítélkezés,
megalapozőjurisdictio [törvénykezés,
funkcionális kettősségsajátoshelyet biztosított a.
kibíráskodás,bírói hatalom],a vármegyékben
járásnak,A szolgabíró íté|kezése
a legalsóbb bíalakult a vármegyeitörvényszék,a sedesjudicijelentette
a nagybirtok uriszékeésa
ésa 13.század- rói fórumot
aria,melynekmagjí,taza|ispán
a szolgabírák kőzségsbíráskodásfelett. Egyb en a járás, mint a
ban felbukkantújtisztségviselők,
képezték.
A történelemtanúságaszerint pusz- vármegyei adminisztráció legmélyebbrelen1riló
tán praktikusokokból (a jobb megközelíthető- egysége, az utolsó vármegyei fokozat volt a
ség,,,iárás,,miatt)a nagyobbvármegyékterüle- földesúri jogokkal övezett. földbirtok és a telesedriais mííködött. AZ á|- pülési önkormányzatok, a községek kányában.
téntöbb törvényszék,
Mint ismeretes,az 1848-asáprilisi alkotgyakorlat
szerint megyénként
vá|ó
talánossá
elhatároltilletékessége mány eltörölte a rendi e|íjogoka építkezőnenégykialakuItítéIőszék
is ered- mesi földbirtok államhatalmi jogosíwányait
egyben avármegyeterületi Íe|osztását
A sedriákhozjárásoktartoztak,s így (köztük a bíráskodást és aköztgazgatást). Ezze|
ményezte,
viszonylag gyorsan összekapcsolódott e foga- kiiktatta avátmegye ésa községi önkormányzat
lom a szolgabírókfeladatkörével.A sedriákhoz közül a közvetitő (alkalmankéntszigetelő) elemet' s a járásnakhatárpozíciőt jelölt ki. A járás
kijelölt szo|gabírák[latinuljudexnobilium, rövidíwejudlium] bírói fórum ai, a szolgabírőiíté- ebben ahe|yzetébenis megőrizte kettős funkci|őszékekfforum judlium] folváltották a megyei óját, 1őI|ehetazoktávolodni kezdtek egymástól,
Igy lett végelegessé
a nemesi s inkább takartak azonos területi fogalmat,
törvényszékeket.
mintsem együttrnííködésielemet. A szabadságvármegye igazságszo|gá|tatási szeÍvezete.L
megyebírósága,a sedriamellett az alispánítéIt harc leverésétkövetően berendezkedő királyi
is, s a járásokbanműködtek az al- diktatúramegtartotta mind a járás, mind a szo|saját székén
sóbb foku szolgabíróiszékek.Azűri hatóságot gabírőintézményét,ámlafejezettenácentralizáIt közigazgatás képletébeilleszwe. A bíráskoaz űriszékekengyakorolták, s többnyire folyt
dást kisebb-nagyobb sikerrel fiiggetleníteni
bíráskodása községekbenis.
A16-17. századbanmár minden várme- prőbáIták a szo|gabírői adminisztrációtól, s a
gye belső szervezetejárásokon nirugodott(na- bécsi oberster Gerichtshof [A monarchia leggyobb vármegyékesetébena járások további felsóbb bírősága), az oberlandes gerichtshof [A
kerületekreoszlottak).Itt alakultki a gyakorlat, monarchiához csatolt Magyarország országos
hogy a districtusok[kerület]élénalszolgzbírók, felsőbírósága] ésa Comitatsgericht [megyei bí
a járás v ezetőjekéntfőszo|gabíráktevékenyked- róság] alatt, mint legalsóbb foku bírói fórumot
szeveztékmeg a Bezirksgerichtet [Kerületi bí
tek. Ekkor már a járáslegalábbolyan erős közigazgatási funkcióval bír, mint igazságszo|gá|- rőság). A hatalmi ágak elválasztásának eszméje
azonban csak a kiegyezésután teljesedhetett ki.
tatásival.A járások (s perszea szolgabírák)fela Helytartótanácsésa L közigazgatás és az igazságszo|gá|tatás deklaadatavolt érvényesíteni
A,járás amagyat alkotmány- és
kőzigazgatás -történet egyik ősi
intézménye, melynek eredendően két funkciója voIt: az
tgazságszo|gá|tatás és a köz-
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rá|ását (18ó9:4.tc.) és az e|ső törvényhatósági
törvényt (I870:42.tc.) követően világossá vá|t: a
járás a vármegye legalsóbb szinúi, önállás nélki|i, |azárólag végrehajtó Íeladatot teljesítő
kózigazgatási szerve maradt. IJgyanakkot a járás szintjén szeÍveztékmeg, de szigorúan elhatárolva az administratiotól a törvénykezési
szeÍvezet legalsó szinúi orgánumát' a járásbíróságot.
A bírói fiiggetlenségkinyilvánításával és
az öná||ó bírósági szeÍvezetkialakításávala törvénÉezésönálló hatalmi ággá, mégltozzá deklaráltan tekintélyes államszervezeú egységgé
vált. A bíráskodás immáron nem eg'yszerű szo|gá|tatás volt, hanem a |azárőIag törvényeknek
alárendelt, garanciális elemekkel korbebástyáZottbiztosítéka a po|gárok jogainak, a jogszabályok érvényesülésének,
a népszuverenitás kifejeződésének.Ez a jelentős funkcióváltozás komoly reputációhoz juttatta a bírísági szeÍvezet
egyes elemeit, köztük a jlárásbíróságotis.
Törvény szerint a járásbírósások rendes
bíróságok voltak, ,,melyek által a jogszo|gá|tatás
szabályként gyakoroltatik,,. A jfuásbíróságnak,

mint első folyamodásúbíróságnaka hatásköre
és illetőségea hagyományokból táp|á|kozott.
Ahogyana vonatkoz'őtörvény[1871: 31 tc. 15. $]
meghatározta,e|jfut minden olyan ügyben,
,,melyeket a fenná||6 törvények és törvényes
rendeletekaz eddigfennállott egyesbíróságokhoz (jelesena szo|gabkó,városi bíró, kerületi
Mindezen
Íőbír6ésegyesbírőhoz)utasítanak''.
polgári peres ésperenkívÍilitörvénykezésiteendők mellett bíínvádiügyekbenis a járásbírősághoztelepítették
,,atöwények ésa törvényes
gyakor|atszerintaz eddigfennállottegyesbíróhatáskörét[1871:31 tc. 15.$].
ságok''ítélkezési
Ez a rendkívülfontos szerephatalmasje|entőMint álségetkölcsönzőtt a jfuásbírőságoknak.
talános elsőfohi fórumok a lakosságszélesköreinek kisebb-nagyobbügyeit étintő jelentős
forgalmatbonyolítottak,A ifu ásbírőság tehát a
törvénykezési
szervezetlegfrekventáltabbpontjakéntigazi motorjavolt a társadalmimozga|.
Ahol járásbírőságműkömaknak'a fejlődésnek.
dött, fellendült a közlekedés,nőtt afog|a|koztatottság'bővült az ,,idegen,,forgalom,a vendég|átás,kilmewe a városiasodás.Jól követhető az
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hogy a jfuásbírő országközigazgatásitérképén,
működő településekesetében
sági székhelyként
valamennyihelyen dinamikus fejlődéstapasztalható. lárásbirósági székhelyneklenni tekintélytjelentett,fontosságotaz országreputációS
Nem véletlen,hogy alig akadtfejrang|étráján.
s,melyik ne
ő, ambíciózustelepiilé
lődőfélben|év
I<ivánta
volna meg a játásbírőság megszerzését.
Ujpest _ az 1899. éi 4I.969. számú'
rendelettel_ 1900.január
igazságqtg5nminiszteri
Már az e|ső
l-jévelnyerte e| ezt a lehetőséget.
esztendőben9188 polgári, 2375 bűnvádi és
9798 telekkönywiügyben jártakel az újpestikiú|y járásbírő ságbír6i.
A fejlődésszerves:a történeti
dokumentumokbirtokában\átnatoKutpesttorekveseta varoMint tudsi rang elnyerésére.
juk, 188ó-tól folyamatosanjea rendezett
len volt a községközvéleményében
A
mozgalmaigénye.
tanácsúvárossá alakulás
váIásté.
kon sokat lendítetta 1árásiszékhellyé
nye' S az t906-ra ismételtdöntésséérlelődött
1907-bena belügyidea meghoztaeredményét:
hozzárendeletéve|
miniszter 5381/I[. számís'
járult a község rendezetttanácsúvárossáalakításához.
Bírőság1székhelyetbirtokolni azonban
nem csakaz e|vitekintélyésa gyakorlatikövetkezményekokán volt fontos a 19. és20. század
fordulóján Magyarországon.A fiiggetlen bírói
feltételeketés
hatalom megfelelő tevékenységi
körülményeketkövetelt magának.A kiegyezést
követő lendületes gazdasá$ fejlődéslehetővé
tervek va|őta vá|tását és
tette a nagyszabású'
megkezdődött a bírósági épületektervezéseés
palotákmellett
A budapestiigazs6g1lg5n
építése.
befogadó díszes
sorra emeltékaz íté|őtáblákat
de korántsemkevéss a szerényebb,
épületeket,
bé |áwányos törvényszékiés járásbírőságsobjektumokat.Ez utóbbiak létesítési
hulláma a
jelensége.
jellegzetes
századforduló
be nem fejePersze amígaz építkezések
ződtek,ideigleneselhelyezésrőlkellett gondoskodni. Ahogyan arról Ugró Gyula Ujpest-monográfrájában beszámolt, az igazságlg}'l minisztériumfeltételeaz vo|t, hogy a kózségtiz
biztosítsaa járásesztendőnát térítésmentesen
hogy az
Nem volt kérdés,
bír6ságelhelyezését.
előbb a nyugdíjalaptulajdonát képezőbázban
elszállásoltbíróságnakkilenc hónap míitán az
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újonnan építettközségháza jelentős részétátengedje aközség. Csak tíz esztendő múltán, egy
1908' évi miniszteriális döntést követően kezdődhettek meg a Tavasz utcai járásbíróságq
munkálatai.
épület tervezésiésépítési
A királyi bíróságok e|he|yezésétcéIző
igazság1:g5nprogramkomplex épületekben gondolkodott. Töwényszékek esetében (melyek
egy-egy járásbírósággalközösen kaptak otthont)
a földszintre telepítettéka jfuásbíróságot és a
telekkonywi oszalyt, az e|ső emeletre az elnökség és a polgári osztá|y, másodikra többnyire
biintető osztá|y került, mindkettő tárgya|őtermekkel. A komplexitást ttikrözte az is' hory
az igyészségeket ugyancsak ezekbe az egy_
ségekbetelepítettélqs az épületek hátsó traktusát összekötöttek afogházza| ésbörtönnel.
A bírósági épületek így ahata|om összetett szimbólumaivá is váltak. Egységben jelent
meg itt a társadalom számára a bí3ni|döző, az
igazságszo|gáltató ésa btintetés-végrehajtóhatalom. Ezekben a bámészkodók, a kívülállók
v^w az érintettek számára többsíku hatalmi
üzenetet megfogalmaző pa|ot6,kbanés házakban megtestesült a polgár igazátbiztosító, a devianciát elnyomó garanciális igazságszo|gá|tatő
rendszer bonyolult képlete. Ahol ilyen létesítményjellem ezte a vátosképet,ott mindennapos
figyelmeztetés mellett számítani kellett az igazságszo|gá|tatás erej ére.
Tudjuk, az újpesti királyi járásbírőság a
fentebb leírtaknál szerényebb elhelyezést kapotti aZ egyemeletes épületrészbenhelyeztékel
a tárgyalőtermeket ésaz kodákat, a földszintes
szárnyban pedig a fogdátés afogházőrlakását'
A tényenazonban ez mit semvá|toztat: a városnak saját igazságig5n épületegyütteselett|
Sajátjavolt méga dualizmuskori bírósági
építkezéseknek,hogy az áIllamvtszony|agos gazdaságossága nem csupán puritán egyszeríiség!3
terveknek engedett, hanem teret nyitott művészeti igények bfejeződésénekis. ,,Ha végigtekintjük abírőság épületek anyagát, az architekúráhozcsatlakozótársmíivészetek(szobrászat,
festészet,üvegművészet,stukkó- és kovácsoltolyan alvalamint be|sőépítészet)
vas-míívesség,
kotásaival találkozhatunk, amelyek egyedülállóak.'' @usztai Lász|ó) Egyedülállóan láwányosak,
melyek birtoklásában büszkénvettek tésztaváros polgárai. Miként a Jablonszky Ferenc tervezte újpestibírősági épiilet esetébeniS. !
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kastélya
A Károbo"k frizéruadván1.i
A Fóti birtok, Ujpest ésRákos- pest megalapításá,ta és felvirágoztatásáÍa összpalota mai teriilete mellemKápontosította.
A gróf 1854-ben végrendelkezett,me|yrolyi Iswán grófnak jelentős
földterületei voltak az orczág nek során megosztotta birtokait fiai, Ede ésSánmás,távolabbividékeinis. A fel- dor között. Ezek köztil a Fót központu tulajdonvidékiNyitra megyében
ésaz alföldi Csongrád- részt Sándor, míg a Csongrád megyébenfekvő,
ban is fektidtekbirtokestek, melyek az ő urada|- derekegyházi uradalmat másik fia kapta öröhil, a
távolabb fekvő Füzérradvánnyal együtt. (1877mához tartoztak.A messzebblévő,egykoronaz ő
tulajdonát képez.őterületek köztil a legszebbés ben kiegészítettevégrendeletét.Az említett,fiai
legnevezetesebbminden bizonnyal a Zemp|én- közön elosztott birtokokból két hitbizományt,
azaz a családon beltil kototten öröklődő, el nem
ben alálható F izérradvány.
idegeníthető, meg nem terhelhető birtoktestet
A településSátoraljaújhely
ésHollóháza
között, a réginevénEperjes-Tokajihegység
va- hozoff létre.)
Ede, Iswán gróf idősebbik fia 1821. jűlahasűrííerdeinekvédelmében
fekszik.EIső írásos említéset262-re tehető, ekkor Rodowan nius 18-án Párizsban született, aho|atyla felesé(Radvány)névennevezték.A közeli Fizét várágéve|ez idő tájt élt. occséhez, Sándorhoz hahoz tartoző birtok királyi tulajdonban volt, sonlóan már fiatalon hírnevet szeÍzettmagának.
későbbolyan nevescsaládokuralták mint a Pe- A jog végzettséglifiata| ansztokrata 1848-ban
rényiek,a Báthoriak majd a Nádasdyak.Az er- nemzetőt századosi, majd honvéd őrnag5n randőkben ésvadban gazdagterületnek gazdasá,$ got kapott' A Borsod megyébenalakult taÍta|ék
jelentőségén
hadsereg parancsnoka volt. 1848 decemberében
felül stratégiai
szerepeis volt: arról
a dombról, ahol ma a kastélyá||,j6| be leheten csatlakozott a Íe|ső.iszai hadtesthez. Klapka
látni a SárospatakrólKassa Íe|évezető
hadi-ke- Györgynek, a hadtest parancsnokának segédtisztie lett, Buda ostrománál kittintette magát. A
reskedelmiutat.
L 17. századbana birtok a kincstártulaj- szabadságharc után két évig párizsi emigrációdonában volt, I702-ben báró Károlyi Sándor ban élt.Hazatérésétkövetően rövidesen megnő.
5000 arany{orintért
vásároltameg a kamarátó|. siilt. 1851-ben vezette oltár eléKornis Clarisse-t,
A család tekintélyétmega|apozó,a grófi címet egy ősi erdélyi grófi család sar1át'Károlyi Ede
elnyerő Károlyi Sándor utódai ezt követően
mintegy kétszázötven évenát mondhattáktulajdonuknakFüzérradvánw.
I826-ban," Ú ip",,", a|apítóKárolyi István grőÍ birtokába került a terület. Ekkor történt,hogy Lajos ésGyörgy nevűfivéreivelmegállapodást kötött az apjuktő| gróf Károlyi
birtokok keze|ői jogának
Józseftő| örökölt
széwá|asztásárő|.
A zemplénivagyontestjelentősége
meszsze elmaradta főa tulajdonjelentőségétől.
Nem
véleden,hogy bár FüzérradvánÉanekkor csak
egy régiépítésíí,,
egy emeletes,zsindelytetősudvarházárválkodott,a grőf itt nem kezdettjelentős építkezésekbe,
fejlesztésekbe.
A terület gazjelentősége
dasági
megmaradt,de Károlyi Iswán
alkotó-teremtőerejétfőakasté|yánakátépítésé1865-ben
Á fényképet
Kíro$i Ede grőf, a kaxéfuépíttetQe.
B orsosJ őzsefkészítette.
re,az ottanihírestemplommegteremtéséie,
UjKözlemén,lek
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akív társadalmiéletetélt'Meggróf ésfelesége
fordultak Franciaországban,III. Napóleon udvatában,^z$n grófnőta császárnakisbemutatták.P árizsitartózkodásukidejénsajátpalotájukbanlaktak,amebmekszalonjanyiwaállt a kor kivá|őságaielőtt. A grőfr,pát felülemelkedett'az
tudósokat,műarisztokratikustávolságtartáson,
is szívendégeket
származású
vészeket,polgári
Egy korabeli társasági
vesen láttak estélyeiken.
Herkönyv,,ralódi Prince Egalité''[Egyenlőség
ceg]je|zővelillette Károlyi Edét.
Fizérradványi trirtokukat is gyakran
meglátogatták.A grófi pár ott is igyekezettfellendítenia kulturáliséletet.1859-ben,Kazinczy
é#ordulójáraa grőf.nagysz1,zadik
születésének
szervezett,hiszen
szabásúemlékünnepséget
Széphalom,a nyelvújítóegykori |akóhe|yeaz ő
birtokainakközelébenfehidt'
éltférjével.
A grófirő boldogházasságban
Három gyermehik született 1852-benegy Georginanevííleány,majdegykisfiú,ak'tnagyapjának, I(árolyi Iswán grófirak örökölte a nevét.A
csecsemőazonbancsupánnéhánynapotélt.Véglil 1859-benmegszületettLászló, Füzérradvány későbbiörököse.
Mivel a csongrádibirtok teriileténnem
jelentősebb
kastély,ezértKáro|y Ede elhaállt
tát ozta,\oW ^ nn$ához méltórezidenciát a|akít ki. Uj kastélyánakheiyétFüzérradványban
jelölte ki. A zemplénibirtok fe|vtrágoztatása
ekYbl
A
megnyerte
tervének
kor kezdődött. gróf
Miklóst, aksaz apjaáltal támogatottéssokatfogYbl a
lalkoztatott,akkormár ismert építészvolt.
rá je|Iemző lendülettel, sziporkáző ötletekkel
telve fogott munkához. A régi udvarházatle-

Kep a kastélybelsejéről.Á csauartaszhpos hall ésa már,uóny
galériafolywő
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bontva,alapjaitésegyesfalait részbenfelhaszná|va,egyromantikus-eklekikus stílusúkastélyt
íj szárálmodott az etdő közepébe.Az építész
nyakkal,kápolnával,télikerttelbővítetteaz épijletet.Munkája során nem egyszerkellett eryeza megrendelőEde grőffa|,
tetnie elképzeléseit
sajátteryeit szeaki műkedvelőarchitektusként
1,859rettevolna elfogadtatniYbl.lel. Az építész
kastély
a
Füzérradványnak,
fordított
hátat
ben
ígya tulajdonosgrófirábefejezését
építésének
nvította.Ekkor készültel a nyolcszöga|aptajzű,
karcsúkilátótorony is. Károlyi Ede a kastély
fa|án márvány emléktáb|áthe|yeztetettel, ameNagy-Ká|yen ez áll: ,,Epítettenemzetségének
rolyi gróf l(árolyi E,deI860_t877','A táblanem
azon éveit,mikor Ybl Füzéremlítiaz építésnek
radványbanműkodtltt.
Károlyi Ede gróf ideiétnem kötötte le
A családi hagyományok
teljesen az építkezés.
politikai szerepetvállalt. 18ó1fo\ytat1jaként
képviselő lett a Határozai
ben orczágg5íillési
Teleki Lász|ő gróf ésaz emigráPárt tagjaként.
a Béccselvaló meg.
cióban élőKossuthhíveként
elutasítópolitikát támogatta.Az ellen.
egyezést
zékeg5akvezéra|akjakéntMagyarországlegégetar.
tőbb problémájánaka nemzetiségikérdést
totta. Két kiadást is megéltFoederált Hunnia
vagy a nemzetek egyesülésecímű röpirata,
a netnzeamelÉen az Í849-esorczággyíi|ésnek
vonatkozó,Szegedenkeletkezetthatátiségiekre
Íazatuitöwözte sajátelképzeléseivel.
birEzekben az évekbena frlzércadványi
kastély
tokközpont eg5,regazdagabbává|t. A
pompájátfokoztaa körülötte kialakítomdíszkert
|átványa,A kor kedvelt stílusánakrnegfelelően
parkot,hanema ternem geomeuikusalaprajzú
környezetetidézőango|sdlusúarborémészetes
fumot alakítottakki. Az eredeti,sűrííerdőségbe
ritka cserjékkel,
tisztásokatvágtak, ezek tétÍa|ait
kiilönleges ÍaÍajtákpé|dányaivaliiltettékbe. Az
otszág ktilönb<iző tájafuő|ésa ktilhonból hozatott növények között megtalálhatóvolt a vér.
bükk, a p|atán,a császátfa,a szivarfaésa tulipánfa is. Ez utóbbi fajtánakegy ktilönlegesenszép
közelébenpomegyedea kastélyfőlépcsőjének
t a Íőbejfuat
pázik ma is. Gyönyöríí |áwánytn1rúj
fe|évezető,850 méterhosszú,védettfenyősor.
tavatis ásaton
A parkbankétmesterséges
a grőf,ezek egyikehalastókéntszolgáIt,a másik a
csőnakáznivágyő vendégekladikjait ringatta.
Vizüket egy erre vezetettpatakpótolta. Károlyi
Kizlerrt,ények

Ede ebbea gyónyöútkörnyezetbe hoztaKornis
Lász|ó grőf fra feleségével,
herceg WinClarisse-t, akiről ekkortájt festetett'egy egész dischgrátz Mária Magdolnával együtt felismerte
alakosportrét.A festményhátterébenjól kive- az idegenforgalomban rejlő lehetőségeket.Fühető a hlz&rudványtkastélyképe.
zérradványban űjra áta|akitáso|<rakerült sor. A
A, házaspát viszonylag rövid
kastélybabevezettéka villanyt, korszeríísítették
ideig élvezhette
a kastélynyúj- a Ííitést,
fiirdőszobákat alakítottak|<:.I938-t6| az
tottakényelmet,
mivel Ede gróf
épület fizetővendégeketis fogadott: elegáns kas1879-ben elhunyt. Felesége té|yszá|Ióként mííkodc;tt. A tehetős |áto gatókat
nem viselte sokáig az öweg5n Yonzofta avadászat lehetősége,a lovaglás élméfáq,|at.Két évelmúltávalsógora, a mindaddig nyq a jó |evegő á|ta| ny$tott gyógyulási lehetőagglegénySándor grőÍ vezetteoltár eló. Birtoség.A |átogatottságra va|ó tekintettel, a vendékainak örökösévé Ede bátyja áwán maradt frát, gek nagyobb számban való elhelyezéseérdekéLász|őt tett meg. A kétbirtoktest,Fót, ahozzá
ben, a kastélykertjébenpavilonokat is építettek.
taftozó újpestiterületekkelésFüzérradvány,
t|j- A kisebbik tó helyen csempévelburkolt úszómera e1ykeibe kertilt. Clarisse grőÍnőújférjeoldence várta a fr:rdőzőket,
dalánettől kezdveha|á|áigFótoné|t.LZempIén
A háborús évekvisszavetettéka vendégmegyeikastélyátmenetilegmegüresedetr'
forgalmat, de a szálloda egészen1948-ig műköIűrolyi Ede 1859-benszületettfia,Lász- dött' Ekkor államosították.A grófi család, egyéb
|ő gtóÍ 1897-benmegnősült.Feleségével,
gróf
birtokaival ésvagyontárgyaiva| együtt, elvesztetApponyr FranciskávaI Fizérr advány'raköltözöa.
te ezt a kastélytis. A bútorzatésa míitárgyak egy
Ekkor kezdődott a kastélymásodik fénykora.A
részétilletékelenek széthordták,más részemúműkincsgyííjtőgrőfr pár olaszországból rene- zeumba került. Néhány értékesdarab ma a sá=
szánsz dísztárgyakat,bútorokat,kandallókat vá- rospataki vár tár|atán |átható.
sárolt.Kétúj|akosztá|ytalakítottak
|<t,pazarbeFizérradványban nevelőotthont létesírendezéssel.
A környek csendjétgyakortaverte tettek, majd a sátoraljaújhe|ykőrház szanatóriufe| vadászat zaja. Káro|y Mihály gróf, későbbi maként működött. A kastély ál\aga leromlott,
kóztársaság; elnök erről íw ,o emlékiratában: szakszerőt]en áta|a|<ltásokrombolt ák az épi|et
,,Nagybátyám,Károlyi LászIó gyakranrendezett egységesképét.A parkot gyom verte fel.
vadászatotradványi birtokán' Ezeken nekem is
A kórházrész|eg l99|-ben kiköltözött
a
résztkellettvelutem'noha sohanem kedveltem kastélyból. Ekkor kezdődött az épi|et lassú,de
a vadászatot.Pista nagybág,ám már fiatal fiú tudatos felíjítása' Mára a Károlyiak fizénadvákoromban sportembertszeretettvolna nevelni np kastélya,mint múzeum, űjta fogad |átogabelőlem,de énsemmitsemutáltamiobban,mint tókat, de,még sok évnek kell eltelnie ahhoz,
kora hajnalbanfelkelni,s kint az erdőbenaddig hogy az lJjpest közelében fekvő fóti kastéllyal
vám| amigarra nem tévedegy ártat|anőzvagy
együtt a rég' pompáját megközelítő fénÉen
szarvas'hogy lemészáro|)am,,
'
nrnooKollon. u
Nem mindenkiosztottaMihály gróf véleményet.
A szenvedély
hódolóinak Károlyi Lász|ó
a közelben kétkisebbvadászkastélyt
is építtetett:
a festői Lász|ó tanyát,a Nagy-Milic csúcsközelében,valamintKőkaput, egymesterséges
tó fölé
emelkedősziklaormon.A ma szállodaként
működő, alpesihangulatúkastélyban
a 20. században
megfordultHorthy Miklós, BethlenIswán gróf,
későbbR.ákosiMágrás vadásztársasága
is.
Károlyi Lász|ő idős korábangyakortabetegeskedett,ezértjobbára Fóton tartózkodott,
amit Sándor nagybáty1a
révén
örökólt. A zemplénibirtok átrnenetilegmegint elnéptelenedett.
Új szerephe
z grőf Karő|ytlJtván,a családkövetA kastélyhomhkzata. Jobbszélm a nyohniig akprajzú kilákező generációjánakfeje alatt jutott.
tőtorony, aruelyet maga a grőf te,.uezett.
..

Közlemények

t.rt

..t'..
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Dn. Snrrel JÁNos

IGáposztásrnegyer
régl térképeken,leírásokbarr
Mára Káposztásmegyer neve
hallatán mindenkinek egy 20.
századi lakótelep jut eszébe,
amely Budapesten,ezen belül
is a fV. kertilet, Ujpest határában talá|hatő. A fiatal 25 éveslakótelep
azonban nem előzmény nélktili, a település
neve egy falu, majd pusztarévénmaradt fenn,
amely Pest közelségébenaz utolsó kétszázévben újszefepetkapott.
A településtertiletén,az itt feltárt tárgyi források szerint, már a rézkorutolsó időszakábanis éltek.Ezen források alapján következtetnilehet arra,hogy a Duna menténés
patakok partján, a hegy- és síkyidékenléteéltek.
sítetttelepülésekbékében
A térképtörténetbőltudjuk, hogy MagyarországrőIaz első részletestérképetI52Bban Lázár deá,kkészítette.A térképnéwajza
ma már közismert, de az ott előforduló települések között nem Szerepel a falu neve.
Ugyanakkor a középkori oklevelekbenelőször

1764-8t köztjtt készült
térképe
Az elsőkatonaifelmérés
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t253-ban Meger, t426-ban Kapusztasmegyer, majd Kaposztasmegernéven'148ódipÍómábanfordult elő' Nevének eredetéreKiss
La jos: F o|drajz nevek etimoló giai szótárában a
következő m.agyarázatotadjaz,,A Duna túlsó
oldalán levő Békásmegyerrelegyütt a Megyer
törzsbeliek száláshelyere utal. A megktilönböztető szercp|ő Káposztás eLőtagaz itt. fo|ytatott jelentős káposztatetmelésselkapcsolatos.tt

A később levéltári dokumentumok,
ek folyamatosan je|zlk
fő|& ajzil eírások, térkép
a település,falu, puszta jelenlétét,fennmaraEzekkronológiai sorrendbena követkedás6,t.
zők: L642.február 12.:,,KutassyGyörgy örö.
köseinek 251 forintnyi tanozásáből 75 forintot elengednek,viszont Káposztásmegyerprédiumától eltiltják őket.,,1702.november 13.:
rjog-megvá,ltás[...] I(áposztásme,,[.. .] feg1nre
a járásgy"r"''...'' 17..,?l,,Patakyszo\gabfuő
6ot oo kaszást rendel ki a vármegye Dunakeszin, Palotán ésKáposztás Megyeren fiivet
kaszá|ti',, L717, május 4-5.: a főkommiszárius
úioncok szá||ítás6hoz..
,,Ezek számára Káposztás Megyerre szénátésfát kér száI|itati.,,
Uji7tg. ,,o.,",,,ber27.: ,,[...]divétr<újfalusi
Káposztásmegyer
falusi Lászl ó eIzL|ogosította
1732. atgllsztus 18-19.:
puszták fe\erészét,,.
,ul. gödöll0iek gabonája a Káposztásmegyeri
.,"''déglőb"nvan elhelyezve, ezérta vendéglős
köteles kiadni azt.''
A fenti, Pest-Pilis-Solt vármegye regesztráiból idézett eseményekés megá|Iapíiások, továbbá a feltarttemplomromjai eg5rértelműen je|zik"hogy a középkorban Káposztásmegyer
-A falu élt,|étezen..
középkori Magyaro rszágróI elsőként
részletestérképaz 1764-85 között végrehaj.
tott első pontos katonai felméréseredményekéntkészüIt.
a faAz első katonai felméréstérképén
Mea
csupán
luval már nem találkozhatunk,
későbbi
gyeri csárda, ,,Határ wh", (majd egy

Közlemények

térképenKápost megyer wh) néven|áthatő;a szetesen Káposztásmegyert is érintette. Irásászomszédos
településekPalota, Fóth, Duna- nak érdekessége,hogy a Fényes Elek Geográkeszi.
phiai szőtárában nem tész|etezen.Káposztás1797-benadtaki Vályi AndrásMagyarmegyerről a szeruőtőI a településre vonatkoország|eírását,amelybenminden településről ző|ag a következőket idézi: ,,Tágas legelője
részletesenszól. KáposztásmegyeÍrő|a ,,Me- sok szarvasmarhát, |ovat táp|6,l|..,l ha|ászatja
gyer'' címsz6 a|att a kóverkezőt olvashatjuk: a Dunában meglehetős.'' A fentiek mellett
Káp osztásme gyer földr ajzi j e||emzőir ő| r ész,,KáposztásMegyer' Szabad puszta Pest vármegye földes ura G. Fekete Uraság, fekszik letes leírást adott a szerző. E szerint: ,,KáposzDunakesziheznem messzi,ésannak fr|iája,,,
tásmegyer és Dunakeszi között az orczágőt
'
A második felmérésre1805-18ó9 kömelletti dombsor egy részeiegelő és vadászzött került sor. Az ekkor elkészülttérképszel- teríilet, ennélfogva nagy1ában eredeti a|akjávényekenKáposztásmegyerrel kapcsolatosan ban van meg, és tanúskodik a mellett, hogy
a következők oivashatókle:
milyen lehetett ez awdék addig, amíg az emA településneve: Puszta Káposztás ber a képétmeg nem vá|toztatta. Típusosan
Megyer, és 5 épületa|aprajza,va|amint gaz- félig kotott futóhomok van7ezen, amelyet tadasági épiiletekjelkulcsa.
vasszal a tarka homoki növényzet díszíti,
Palota Patak
amely azonban a nyár fo|yamán kisül. IlyenDunakeszi víz
kor csak a mélyebb semlyékes helyeken megSas Kocsma
híződő rezgő nyárfa-|igetek ésa HippophafiDrrna parton hajómalmok'
bozőt (azaz Homoktövis) szürkés zö|dje enyDunakeszi, Yá-;cfe|évezető ország(tt
híti a kistilt legelő kopár egyformaságát.TéErdő
len pedig a tavalrytnövények kitépett kórőját
A II. katonai felméréstszorosan kökergeti a szé|,míg egy mélyedésbenhalomra
vette a harmadik katonai felmérés.
amelv ala- nem gyűjti. Közben a homok is felszabadul
pul szolgált a későbbitérképekelkészítéőéhez.
Igy az 1919-es,193O-asBudapestszelvén1mek
is, amelyeken természetesenfelfedezhetjük
KáposztásmegyeÍt'A korábbi térképektőlelt&ően ezekenmár ielölve találiuk a uzmí3veket,valamint a maiFarkaserdőt,Megyeri erdő
névenegy erdészházje||al|csával,valamint a
Lóverseny teret.
Ujpesten 1930-banKádár LászIő fo|ytatott földraj zi megfigyelés
eket, amely termé-

S z ónt ó s Iűíposzt ó smegt er en
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helyenként, s akkor esetleg megtámadja a
széI,,,A' leírásból megtudható, hogy a ma is
folydogáló patakok elődjei a szé|barázdákban
kerestek maguknak utat, valamint azt, hogy a
térségbena kavicsos talaj mindenütt tartalmaz
vizet, amelybő| uzenyős medencék keletkeztek és- például a Farkaserdő mellett - a mai
napig is megtalálhatók. Szintén Kádfu professzor leírásából kaprrnk tá1ékoztatást KáLposztáSmegyer igazi kincséről, az ivívíz-bázis
okáról. A' bázis a vizátetesztő homok kőzet
miatt jött itt létre, itt ugyanis avtzzárő awag_
rétegig a csapadék gyorsan lefut, és itt nagy
mennyiségben áll a természet áItaI megszíirt
ivóviz, Ezért mát több, mint egy évszázada a
Káposztásmeg'yeren fúrt kutak |átják eI Budapestet ivóvzzel. A' szerzőtő\ arra is vá|aszt kapunk, hogy korábban miért nem építkeztek
Káposztásmegyer pusztán. Ennek okaként a
terület
Dunakeszi és Szilas patak közötti
mélyebb alúvium (hordalékos terület) ta|aját
jelölte meg.
A telepiilés puszta jellegének vetett véget a huszonöt élrrel ezelőtt. elkezdődött lakótelepi építkezés,ameIy méga Farkaserdót sem
kímélve folyamatosan foglalta el a pusztát.

térképrészlete
A halmadik felmérés
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Gomba módra növekedtek ki a semmiből a
torony- ésnégyemeletes, majd napjainkban a
lakóparki házak. Minderre lehetőséget adott
az építészetbenbekövetke zett fejlő dés,amely
során a modern technikai éstechnoló$ai eszkozokkel a mélyebb talajon is biztonsággal lehet építkezni. A lakótelep, majd a 2/B műűt
megépítése magáva| hozta a nag5,bevásárlő
központokat ésa logisztikai bázisokat.Igy mára a volt Káposztásmegyer puszta beépült és
általa Budapest (Uipest) Dunakeszi kazatt:' távolság eltíínt, a határ virtuálissá vált, csupán
közigazgatási j ellegét őrizte meg.
A korabeli állapotok tanűja csupán a
Megyeri néwől Farkaserdő néwe váItozon'
erdő, ame|y egy kis sziget a mai városrészben.
Ezt jő| illusztrálja az erd6rő| készített tájfutő
terKep. !
,1,

F arkaserdő tájfutőtérképe
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A IKáp osztásmegyeri lakótel"p
története évszámok tiikrében, |'. tész
1983. március 28-án iinnepélyes keretek között tettékle a
lakótelep alapkövét.A negyed
századda| eze|őú eseményre
gondolva összefoglaljuk, mi is
történt azóta Káposztásmegyeren,-ennekbemutatásárahivatott az alábbi ,,adattár,,.Az információkat elsősorban a mindenkori helyi
sajtő híradásaiból merítettiik, ezen kíviil több
ismeretterjesz(óírásésnéhányszakcikk adatai
is szerepelnekbenne.
|966 _ Országos pályázatot írnak ki a
Káposztásmegyerilakótelep építésére.
1967 _ Az e|ső díiastervet Callmeyer
Ferenc, Tenke Tibor, JVI",I". Arpád ésKbrnye Tibor (TervezésiésTípusfejlesztési
Intézet _ Budapesti Város építési
Terve ző V á|Ia|at)
készíi.
t973 _ Tenke Tibor ésMester 1u:pád
elkészítia lakótelep részletesrendezésitervét.
Az építés
előkészítésére
további lépéseknem
történnek.
1979 _A Fővárosi Tanács ésazÉpítésügyi ésVárosfejlesztésiMinisztérium KÁposz.
tásmegyer városrendezésimegoldásának kido|gozásárazár:trorí3,
pá|yázatotír kt.
1980. ianuár _ L bíráLőbizottság értékeléseszerint az Nta|ános Eptilettervező Y á|Hat (ÁÉT\| a városrészrészletesrendezési
tervének,a Lakő- ésKommunális Épületeket
TewezőYá||alat (LAKOTERQ pedig a beépítési
tenmek e|készítésére
kap megbízást.
1980
A lakótelep rendezésitervét
Zo|tai István készít:eI, az egyestömbök beépítésétZo|tailswán,
FüzesséryZo|tán ésFekete Antal tewezi.
1981. május ó. _ A Fővárosi Tanács
Végrehajtó Bizonsága ülésénjőváhagy1aKáposztásmegyerI. üteménekberuházási progr amját.Itt 6170 |akás,64 iskolai tanterem,700
óvodai, 300 bölcsődei férőhely,8458 m, kereskedelem, |46I m, szo|gá|tatás,409m2 syógy.
szettát és908 m2 orvosi rendelő megépítése
Kiizlernénvek

vane|őirányozva.A'{óvárosbelteriiletévelvaió
kapcsolatot a tervek szerint a 3-as metró biztosítaná.
1981 - Az I. iitem területén az a|aputak, alapkö zmíiv ek, energiaháló zat |aépítésével,patakkiváltások ésvízrendezésimunkák
megkezdésével megindul az építkezés.Az
ütem tervezettbefejezése:1989. december 31.
1983. március 28. _ 11 órakor kerül
sor a Káposztásmegyeri lakótelep alapkőletételére a mai Karinthy Frigyes Altalános Művelődési Központ előtti téren. Gérnyi Iűlmán, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese mond
iinnepi beszédet, majd a kor dokumentumait
tartalmaző urnátLázár György, a Minisztertanács elnöke e|he|yezi az a|apkőben.
1983 - Megkezdődik a kivitelezés.
Elsőként az I. ütem mai Hajló és oceánárok
utcák által határolt tömbiét épíaa 43, sz. N|ami Építőipari Vállalat teBr'l. Az épületek tervezői: Leyer Magdolna ésVágvölgyi Anna.
1,984. augusztus 29. - Nevet kapnak
az épiJ"lőlakótelep közterületei: Cserző utca,
Dunakeszi utca, Falemez ütca, Faragó utca,
Farkaserdő utca, Galopp utca' Hajló utca,

Az alapkőletétel ünnepsége.Előtérben a képjobb oldalón Lózór Cryörg ruinintereJnök, a bal oldalon (a mósodik sorban)
Kozlícs Ferenc, Ujpest akkori tanócselnöke
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Homoktövis utca' Intarzia utca, Jármíítelep
utca, Lakkoző vtca, Lóverseny tér,Nádasdy
Kálrmán utca, Oceánárok utca, Pácoló..utca'
Szabolcsi Bence tér,Tóth Nadár utca, (Jgető
utca, Ványoló utca.
1984 vége_ Beköltöznekaz e|sőlakók.
_
' 1g8+ vége Atadják az ABC ánlházat
az oceánárok ésHajló utcák sarkán.
1985. iúnius 17. - Megindul az első
altőbuszjárat, a 1.25-ös KáposztáSmeg'yerfe.
Ujpest, Szí|ágytutcavégállomástóla Hajló ut.
cáig közlekedik. A lakótelepet a Sportteleputca felől ériel.
1985.,szeptembet _ Artadják
az A]talános Művelődési
Központot (ÁMK; Hajló u.
2-8.),melyben 100férőhelyes
bölcsőde, 200 f&őhelyes óvoda, 16 tantermesiskola ésegy 1ó3 m, alapterületíígyermekkönyvtáÍ is megkezdi működését.
1985. október - A könyvköIcsönző
felnőttek tészéreminden héten csütörtökön
délután fé| 5-tőI este 7 óráis bibliobusz áll
rendelkezés,,^, ÁMKmelleti.
1985. december 18. - Ujabb közterületek kapnak nevet az I. Iakőtelepen:Bőröndös utca, Bőrfestő utca, Kordován tér, Szíjgyáttó utca.
1985 _ Elhelyezik az AMK előn.Parizán MIháIy sd|izá|tmadaraskútszobrát(melyet Hagymakirálynak éshagymakirálynőnek
is neveznek).
1986. szeptember 1. - Megindul a tanitás a Babits Mihály Gimnáziumban (Tóth
Aladár u. 1ó-18.).Az épülettervezőjeParádi
Károly (LAKOTER\,)'
1986. december 15. - Megindul a villamosforgalom az eredetileg metrónak épült
páIyaszakaszon.Az Elmunkás (ma: Lehel)
tért6|a lakótelep szé|éné|
létesült új autóbusz- ésvillamos-végállomásigközlekedik a
14-es, me|y az é1szakaiforgalmat is ellátja.
Ezze| egyitt a 125-ös autóbusz úwonalátegy
megállóval e pontig meghosszabbítiák.
198ó. december (?)- '/\4iniForma-1',
névengokart pá|ya kezdi meg működésétaz
eredetileg M0-ás attípá|yának szánt, Szilaspatak_Sporttelep utca*Oceánárok utca által
közrefogott, korábban építkezési
barakkoknak
helyet adó területen.
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1986 vége_ kZI. ütem tertileténI776
lakás készülel.
1986 _ Az íjabb lakóépületeketHeinrich Ferenc ésTörőcsik Sándor tervezi.Heinrich Ferenc ésFüzéressyZo|tán KÁposztásmegyer I. ütem és az ezt kiszolgáló III. sz.
Házgyár rekonstrukciójának megtervezéséért
Ybl-díjatkap.
t987. máius vége_ Felavatják az íjTanács
kivitelezésébenépült Kreszpesti
parkot.
1987. június _Káposztásmegyer II. lakótelep ,,A'' üteméntereprendezésiésfeltöl.
tésimunkák zaj|anak,a patakok kiváltása történik.Folyamatban vatl az alapközművek kiA tervezet szerint az ekső lakásokat
építése.
1989-ben adják át, teljes befejezésl99t-ben
várhatő.
|987. augusztus 1. _Megindul az első
helyi buszjárat,a l24-es.,,Káposztásmegyeri
lakótelep 14-es villamos végállomás''elnevezésíivégpongáróI indulva az oceánárok utca
-Farkaserdő utca-Flomokövis utca-Szilágyi
utca (ma:Külső Szl|ág5nút)riwonalon körforgalombanközlekedik.
Í987. augusztus 26. _ A Szilágyi utca
,
Oceánárok ésHomoktövis utcák közöti szakaszának neve Ktilső Szilág5n,űtra válrtozik,
1987. szeptember.- Megkezdőd1ka
tanítása LaWozó Utcai Altalános Iskolában
(La}Jrroző
u. 1-5.).
1987 _ A lakótelep EpítészetiNívódíjatkap.
fel1988. szeptember 1. _ Epítkezési
vonulási éptiletben,illewe egykori majorépüaz oceán Ovoda
letben megkezdi mííködését
(oceánárok u. M.)
1988. szeptember eleie _ Tanévkezdésremégnem készüleI az űj általánosiskola a Bőrfestő atca 5-9. szám a|att, ezétt a
tanévelejétőlrészbena Tábor utcai napközis
táborban tanulnak a gyerekek. Szeptember
1'9-étő|az Ldy Endre Művelődési Központ a
tanítás helyszíne. Reggel és délután buszokkal szá|Iítjáka diákokat az iskolához és
vissza.
1988. szeptembet 26. - A Tóth A]adár utca ésa Farkaserdő közötti névtelenközterület Andrásfi Gy'ula sétánynevet kap.
1988 ősz _ Létrejön az ,,Intarzia,,KáposztásmegyeriNagycsaládosokEgyesülete,a
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nagycsaládosok közösségének érdekvédelmi
szervezetenegyvennyolc család összeÍogásáva|.
1988 _ Megalakul az Ujpesti Oceán
Lakóterületi Sportegyesület.
1989 eleje _ KáposztásmegyeriErdekképviseletiés Szewező Lakóegyisület (ÉKSZER) néven civil érdekvédelmiegyesület
alakul.
1989. február 1. - A Barosstér,Keleti
pályaudvartő|járő gyors 2O-asautóbusz vonalát Káposztásmegyerig hosszabbítjákmeg. A
járat csak munkanapokon közlekedik, egész
napos üzemidőben. Ezze| együtt megszűnik a
125.ös busz.
1989. február 2 5. -,,Káposztásmegyeri _ METRó''
néven alapíwány szilétik,
melynek cé|jaa metró helyi állomásának épitéséhez
v a|ő anyagshozzájáru|ás gyűjtése.
|989. március 4. - Ismétjár a t25-ös
busz, de csak a gyors 20-as üzemsziinetében,
szombati ésmunkaszünetinapokon.
1989 nyár _ Marosi Izidor váci püspök me galapígaa káp osztásmegyeri katolikus p|ébá'rttát,
melylrrek Yezetéséreplébánosnak dr. Tomka Ferenc teológiai tanárt, káp|ánnak Jávorka Lajos atyát
nevezi ki. A lelkészlakésa plébániaiiroda egy
Falemezutca 5. száma|atnlakásbanvan. ahol a
hétköznapi szentrnisélqa hittanórák ésaz egyes
munkacsoportokmegbeszélései
is zaj|anak.
1989. augusztus eleie Szombat esténként,később vasárnaponkéntszentrnisét
tartanak az MSZMP közössési házában (ma
rr.Ámr Közösségi Ház,Lííerseny téró.).
1989.szeptember |,._24 osztá|y,650
gyermek buszozik, mert nem készüle|határidőre KáposztáSmegyerII. iskolája.
Í989 ősz - Megalaku| aKáposztásmegyeri Közösségek Kerekasztala. Elsődleges
céIjaazisko|áztatáskörtilményeinekjavítása.
1989. december 18. _ I26-osjelzéssel
indul buszjárat a 14-esvillamos végállomásától KáposztásmegyerII.-re,'Vlogyoródi-patak'' elnevezésű,Külső Szi|ágy út 110' előtti
végá||omásához.
1989 _ Megnyílik a Bőfiestő ovoda
(Bőrfbstőu. 1-3.)
1989 -A főváros ingyen telket adaKáposztáSmegyerenépítendőkatolikus templom
ésplébánia-együttesszámára.
Közlemények

1989 _ Elhelyezik a lakótelep je|képének is számító ó,"to.,,yot, Pétei Ág''.'
ésSzöllőssy Enikő alkotásáta Lóverseny téren.
1989 _ Ltadják az e|ső iakásokat KáposztásmegyerII.-n.
1989 köriil - Megszűnik a gokan pá|ya.
1989-|990 köriil _ Három konténeres
telefonközpontot helyeznek üzembe K6posztásmegyeren,mely 3500 telefonállomáslétesítésétteszi lehetővé.
1989 -1990 körül - A Közciss ég1Házreformátus isban Csere Gábor vezetésével
tentiszteletekettartanak.
1990 tavasz _Dr. Röck Györw vezetésével
Farkaserdő utca 9. szám a|attmegkezdi műkodéséta Káposztásmegyeri Családseg1tő Kózpont (KACSAKO). Az épületben
|<rizisszál|őis helyet kap.
t99o. április 3. _KÁposztásmegyerII.
utcaneveketkap: CsíksomlÉ utca, Csíkszentiván utca, Hargita utca, Korond (volt 28.) utca, Sárpatak(volt 2I.) utca, Székes(volt 23.)
utca, Székpatak(volt 25.) ltca, Tófalva (volt
22.)vca.
1990. május - Napi 730 gyermeket
buszoztatnak. A Lakkozó utcai iskolába több
mint 1200 diák jár, az épületbencsupán 800
gyermeket tudnak elhelyezni. 14 osztá|y,
t<ibb mint 400 gyereket busszal szá||ítanak
más iskolákba. Az AMK-ban mííködő iskolát
tíZtanteremmelbőűtik' itt nincs tornaterem.
Nagyiából 8 osztá|yt,mintegy 200 gyereket
buszoztatrrikell. A Bőrfestő utcai iskolában
váltott műszakban.délelőttésdélutánis tanítanak; két osztá|y a tanáiban, eW a folyosón
tanul.
|990. iúnius _ A katolikus istentiszteletek továbbrais a közösségi házbanvannak,a
hinanőr ákat a L alrJrlo
zó utcai iskoláb an tartják.
Ekkor a káposztásmegyeri közösségen beltil
280-an jfunakhittanra.
1990. augusztus - A Fővárosi Tanács
ipari, kereskedelmi és mezőgazdaság1főosztálya kisterme|ők részéreingyenes zöldségárusítőhelyet jelöl ki a Szabolcsi Bence téren
ésa Hajló utcai óvoda ésbölcsőde előtt.
t99o. október 31. - A Takarékossági
Világnapon OTP kirendeltségnyílik a Kordován tér4. száma|att.
@olytatjuk...)
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C ivilek I(áp osztásmegYeren
épült ABC kezdetben még megfe|e|taz igényeknek, de a lakosság gyarapodásávalnem
t,udottlépésttartani. Idővel a kissénagyobb
oceán élelmiszer áruház is kevésnekbizonyult. Az orvosi rendelők hiánya is hamar
megmutatkozott, ktilönösen a gyermeklételhúzószám növekedése miatt. A;z épí&ezés
dása következtébenaz amígy is zsűfo|tIzzőlakótelepi gyermekorvosirendelőbenidőnként
kaotikus helyzet alakult ki.
Legnagyobb bajt azonbana metró korábban megígértKáposztásmegyerigépítendő
szakaszának elmaradása jelentette. Sokan
az&tkó|töztek ide, meft a természetikörnyezet alkalmasvolt a pihenésreésa kikapcsolórövid
dásra, ugyanakkor a metró segítségével
időn beliil el lehetettvolna érnia főváros leg.
távolabbi pontjait is.
Ezeknek a gondoknak a megoldása
anny-l.
Nagyobb baj volt, hogy a korábban a szinte lehetetlennektíínt,meÍt|átszőlagnem
családonkéntádagban I,6 létszámratervezett voltak gazd6,ik.A fővárosi ésa kerületi tanács
gyermekint ézményekkevésnek bizon1'ultak. is igyekezetc elhárítani a felelőséget.Viták
robbantakki arról, ki éshogyankeze|jeaz á|Egyes iskolák folyosóin, könyr,tár- ésszakköri
helyiségeibenis folyt a tanításannak ellenére, lami beruházás okoztagondokat.Ne felejtsük
hogy 23 osztáLyt kellett naponta utaztatni a el, a rendszerváltáskezdeténvoltunk. Azoka
keriilet más iskoláiba. Baj volt a szolgá|tatá- társadalmi szervezetek,amelyekhez korábban
sokkal is. A Hailó- ésaz oceán-árok útsarkán ilyen esetekbenfordulni lehetett, egyre hiteltelenebbéváltak. A Hazafias Népfront (IINF)
aktivistáimozgolódtak a területen,de igazi átiútőerőt ők sem jelentettek.Ezétt nem csoda,
hogy beindult a lakosság1 őnszeweződés.
Gomba módra szaporodtakaz a|apí*á,.
nyok, egyesiiletek elsősorban a metróért, a
A
jobb kozlekedésért
s egyébszo|gáL:tatásért.
többnyire lakásokon szeweződő közösségek
egymástól elszigetelve,kevéslakossági támogatást é|vezve,,iszavirág életűek''voltak. Az
társaiskolákon kíviil más, nagyobb Iétszámú'
ság befogadásá'raa|ka|mashelyiségeknem nagyon voltak. A tanintézetekben tafthattak
lakógyűléseket,de politikai színezeűiössze.
jöveteleket nem. Ezért vá|t nagyeIentőségfivé
az aLtatátozat, miszerint az MSZMP körzeti
pártházaitközösségiháza|d<ákellnf lvánítani.
szinte azonnaI megtörKáposztásmeg.yeren
Kipontísvneger terue

Amikor 1983 márciusában lelarakák a l<áposztásmegyeri
jelenlévők
kótelep alapkövét,a
még nem sejthenék,hogy az
ünnepélyespillanatok elmrilkell szembenézni.
tával milyen nehézségekkel
A VII. ötévesterv kiemelkedő beruházásaként
kezelt feladat már az elejénprőbára teúe aZ
alkotókat.
A modern, több generáciőra tewezett',
váItozatosktilsővel rendelkező öröklakások elosztásátmenetközben megváltoztatták,éstanácsi bérlakásokkéntutalták ki többnyire
nagycsaládosoknak.Ezért nem volt ritka a hat
-nyolc gyerekescsalád sem. Ezek vegyes öszszetéte|ícsaládok voltak, mivel az apuka is
hozott a családba két-három gyeteket, az
anyuka is kettőt-hármat, közös is volt ugyan-
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ténta Lóverseny téri pá'rtház átalakítása.Létrejött az MSZMP Káposztásmegyeri KözösségsHáza, Ez az állapot 1990 eIejéigtartott'
amikor _ az akkot még működő _ kerületi
tanács áwette az épi|etet,amely pedig az őnkormányzat kezelésébe
került mint volt pártvag'yon.
A lakosság számára korlátozás nélktil
igénybevehető ház hamar népszeríivé
vá|t a
családok körében. Elsősorban a gyerekek
örültek a játék-|ehetőségeknek
(csocso, rex,
asztalitenisz, saW, ktilönféle társasjátékok
stb.). Az akkor még ritkaságnak számítő vdeó-filmvetítésis tömeseket vonzott.
Az első nagyobb közösség,
amely helyiségetkeresett öszszejövetelei számára,a káposztásmegyeri katolikus gyiilekezet volt. Ez az eseménymeg-

lepetést okozott a közvéleménynek. Amikor a
kózszo|gáIan te|evtziő Ablak című míísorában
felteméka kérdést,miszerint hogyan lehet egy
kommunist a ittézményben szentrnis ét tartani,
a gyülekezet vezetője azt vá|aszolta, hog5r az
őskeresztények üldclztetésük idején a rőmai
kazamatákbantnrtottákistentiszteletiiket.Ha
nekik megfelelt az ahe|y, akkor ez akorszerű'
közösségi há'z számllkra is elfogadható. A riportvégülis bizakodó hangulatbanzáru|t, ésa
műsort vezető Déri János így búcsúzott.,,Dicsértessék.titkár elvtárs!''
Ez az egyittrníiködés a továbbiakban is
megmaradt, s alkalmanként kisegítetttik egymást, amire jel|emző az a|ábbi példa is. Egy'k
szerdai napon az esti mise előtt megjelent egy
idősebb holgy, ésaz előtérben játszadozí gyerekekől megkérdezte' merre ta|á|ja a Feri
Atyá't. A gyerekek illendően válaszoltak a Feri bácsi (azaz Mészáros Ferenc, e cikk szerzője) az irodában van. A hölgy bejött, udvariasan
köszönt: ,,Laudetur Jesus Chrisdts (azaz:
Dicsértesséka Jézus Krisztus)''. A köszönésre
énis illendően válaszoltam. Azvtán azt mondta: ,,Ltyám, én gyónni szerefilék.'' Rendben
van mondtam,..rögtön jön Andor Atya ésnála
lehet. ,,De énOnnél akarok!'' Ekkor mát éreztem, hogy engem dr. Tomka Ferenc plébános
úrral tévesztett össze. Miután dsztázt,,s'k a
he|yzetet, ew i6 ideig még elbeszélgettÍink.
KiderÍilt, hogy családi problémái vannak, és
keres valakit, akivel megoszthatja gondjait.

Közleru,ények

Ugy érzem,hogy némilegsikerült megnyugtaülom.

A gyülekezettel kialakult jő vszonyt azután is sikerült fenntartani,hogy felépü|taKáposztásmegyeri Szentháromság Plébánia és
Templom. Mivel nagyobbkoncertekmegrendezésére
a Közösségi Ház nem volt alkalmas'
ezért több alkalommal sikerült díjmentesen
használni a sokkal jobb akusztilcávalrendelkező templomot. Később jelentkeztekmás egyházak képwselői,de mivel a gyülekezetiik jóva|
kisebb |étszáművo|t, ezétt idővel az újpesti
hittársaikhoz csat|akoztak.Egyedtil a Káposztásmegyeri Református Misszió maradt meg,
templomuk építése
nemsoká befejeződik.
Nem sokkal a katolikusok után egy másik nagyobb csoport is jelentkezett.Ez a csoport a Lóverseny térkörnyékénélő 1ó-18 éves
fiatalokból á|It. Az ott é|őlakók ,,nem bírták
hogy esténként
a lépcsőházak
sokáig cérnával,,,
környékén nagy zajja|tarca|góifúság lehetetlennéteszi a pihenésiike
t. Ezérta lakóközösség
v ezetőjénektanácsára kiildöttségtik felkereste
a Közösségi Házat. Rövidesen létrejött az ötven-hatvanfős IFI Klub. Hamarosan elkészült
a programjuk, saját igazoIványt,készítettekházllag, zenekart alakítottak,diszkót működtettek, persze nem minden vita nélktil.A lákók
elsősorban a hangerő miatt panaszkodtak,de
nem ez volt az oka,hogy rnásfélévmúlvamegszíintez a klub. A tagok egyszeríienkiöregedtek. Többeket besoroztak katonának, mások
megházasodtak,főiskolfua kezdtek járni, vagy
éppenmunkába álltak. A társaság szétszéIedt.
Heiyiikre újabbfiatalok léptek,s megalakítot4k a I{IC-I' ((áposztásmegyeril!úsági Club).
ok már részbenfiiggetlenítettékmagukat a
Közösségi Háztő|, mert a klubestjeik mellem
múzeumlátogatásokat' ttlrákat szeweztek.
Résztvettek földnapi rendezvényeken,Farkaserdőbeli bográcsolásokonstb.
Az eddigi ifúsági kluboktól tartalmilag
elktilontilt aJuvennrs Ifúsági Egyesület. A kilencvenesévekelejéna fiatalok körében egyre
terjedt a kábítőszerfogyasztás.Eleinte a szipuzásvo|ta sláger,már a könnyíídrogokis könynyen hozzáférhetőkkéváltak. Káposztásmeg.yerenis megjelentekakezdő dielerek, akik a
családokrakomoly v eszé|ytjelentettek.Ezétt
a szülők egy tészeszakembereksegítségével
alakítottameg aZ egyestiletet.Tiszteletbeli el-
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nöknek megválasztották az országos hírű dr.
Gyökössy Endre pasztot á|p szicholó gus, refor.
mátus lelkipásztort. Az ő segítségével
szeweztékmeg a szülők ésgyermekek közös foglalkozását. Rövid idő a]att sikerült jelentős ered.
ményt elérni. Gyökössy professzor váratfan
halála miatt. azonban megszakadtak a közös
foglalkozások, s az egyesületvégül is feloszlott.
Nemcsak a fiataloknak volt kedvi.ik a
közösségi életre, hanem a felnőtteknek is' A
városrészben kezdetben több mint hatszáz
nagycsalád élt.Meg is alakították az egyesületüket, de mind;'árt hármat is. Egymással rivalizá|tak, ami hátáItarta munkájukat, a szegényebb családokkal való foglalkozást, ruha- és
élelmiszerosztásokat, gyermeknevelési tanácsadást stb. Végül is a legerősebb nagycsaládos
egyesület, a NoE Íntaruia Egyestilet maradt
meg' a többi egyesület tagsága vary elköltözőtt, vagy átlépett az Intarziába.
A nyrrgdíjasokis két egyesületbe tömörültek. Az egyikben a fegywerestestíiletek volt
tagai, a másikban a civil nyugdíjasok tömöriiltek. Egy idő után ez akét csoport is egyesült,
részben a lassú létszámcsökkenés. részben a
programjaik oicsóbb frnanszírozásamiatt.
Teret nÉjtott a közösségi ház a ktilönboző hobby tevékenységeknekis: a bélyegg5;íjtőknek, a telefonkfutya-gyújtőknek és a
ktilönbtizó kézműves foglalkozásoknak.
Mivel a lakók helyzete nehezen javult,
ezért a ktilönböző egyestiletek ésklubok vezetői, a már megalakult vagy éppen alakulóban
|évő páttok tisztségviselői úgy gondolták,
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hogy összefogva többet tudnak elérni a lakótelep helyze térck jallrtása érdekében, mint kiilön-kiilön. Ezért megalakították a Káposztásmegyeri Közösségek Kerekasztalát, a KKK-I.
A KKK-ban minden, Káposztásmegye.
ren aktívan mííködő egyesület, klub és gyülekezet,valamint az akkoriban alakulgató pártok
igyvezetői vettek részt. Feladatuk sokrétíí
volt. Mivel akkor még nem volt kivel a iakónegyed sors ár 6| szót v áItani, me gkeresték azokat
az intézményeket, amelyek közvewe vagy közvetleniil munkájuk során valamilyen kapcsolatba kertiltek Káposztásmegyerrel. Sikerrel
jfutaka BKV-nál a lakótelepen közlekedő buszok járatainak sűrítéseérdekében,ery köz.
vetlen gyorsiárat (piros l22-es) indult Káposztásmegyer ésa metró Városkapu megálló
között. Szotga|mazták, hogy a 14-es villamos
járatát hosszabbítsák meg a lakótelep végéig.
Erre azonban csak 1998-ban kerülhetett sor.
Eljártak a telefontársaságnál, hogy a telefon
iránti igényeket minél előbb elégítsékki, mert
a telefon csökkenten éaz e|szigeteltségérzését.
A káp osztásme gyeri telefonközp ont átadását a
végtl| I994-ben kertilt sor. Aláírásokat g'^1jtöttek annak érdekében,hogy a főváros biztosítson egy ingyen haszná|adl telket, ahol a
katolikus gyiilekezet felépítheti saját templomát.
A Káposztásmegyeri Közösségek Kerekaszta|a egészen addig működött, ameddig
az első szabad vá|asztás után felállt azíjpesd
képviselőtestület. Ettől kezdve az igyeket mát
ők vitték tovább a Káposztásmegyeri Bizottság kozbeiktatásáva|.
Az önkormányzat megalakulása után is
alakultak civil szervó zetek egy-esy fontosabb
feladat e||átásaérdekében.Ilyen volt a Rendelőnkért Napítvány, amit a |akők az egészségügyben dolgozókkal közösen hoztak létre,
hogy minél előbb felépüljön a Hargita utcai
orvosi rendelő.
Az újpesti önkormányzat megalakulása
óta minden segítségetmegad a civii szeÍvezeteknek. Helyiséget biztosít munkájuk zaYaÍtaIan végzéséhez,
a Társadalmi Kapcsolatok Bizoftsága rendszeresen ír ki páIyázatat több
millió forint értékbena civilszerve zetek támogatásfua. Aszervezetek köziil sokan áwá||a|nak
önkormányzati feladatokat is, amivel hosszabb
távon a lakosság helyzetén jaűthatrrak. n
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A IKáp osztásmegyeri lakótel.p
tömegközlekedésének története' |. tész
Bfu a lakótelep tervezésea
hatvanasévekderekán kezdődött, az új városrésztcsupán
negyed százada,,a|apozták
meg''.Első lakói afőváros szí-

véből egyenesen a terület belsejébe vezető
metrókapcsolat reményében koltozkodtek
Káposztásmegyer vadonatúj pane|házalba.
Csak a nyolcvanas évekmásodik felére vá|tilágossá: amegígértföldalatti nem fog kijutrri a
úépu|ő lakótelepre. A helyi tömegközlekedés
kialakulásának ismertetése előtt a meg nem
valósult metrókapcs o|at tewétől ejtiink*szót.
A hawanas évekközepének közlekedésfejlesztési koncepciója már tartalmazta a tervezési Íázisban á|Ió észak-délimetróvonil Ú1pest' István (ma: Szent Iswán) tér és Kispest,
Vörös
Csillag Traktorgyár (HofÉher Albert
utca) közötti vonalának elgondolását' Az országos Míísza|a Fejlesztési Bizottság munkabizottsága 1967 -68-ban kidolgozta e vonalra
vonatkozó tewezetét, melÉen benne foglaltatott' hogy nem csak a 2-es metróva| ésa főpályaudvarokkal való közvetlen kapcsoiatát tekinti fő feladatának, hanem azűgynevezett ingavándor-forgalom e||átását is. Ennek megfelelően észa|avégpontjául Rákospalo ta-TJj pest MAv-állomást jelölték ki, déli végénpedig egy elágazással Kőbánya-Ifuspest vasútál|omáshoz |avántak (lj szfunyvona|at építenivégül itt lett a vonal déli végátlomása. Eszaki
fe|énaz fupád útnál egy |<tágazássa|a leendő
Káposztásmegyeri lakótelepre Vezetett volna a
Váci és Megyeri utak alatt. A hewenes évek
első felében a metró észa|<tvégét
Rákospalota
újonnan építendő központjáig hítzták Ia.
|977-ben e teryezetet a Fővárosi Tanács felülvizsgá|tatta ésmódosította. Azitj e|gondolás szerint nem épült volna ktilon
szárn11rona|'hanem az Arpád út alólRákospalota-Ujpest vasútállomás nyugati oldala mellé
kanyarodva haladt volna tovább Káposztásmegyer felé.Az l970-es 80-as évekfordulóián kéKözlernények

szült hosszabb távú teÍvezet szerint a 20-25
ezer |akásosra megálmodott lakótelep területén is végighaladt volna, helyben 4-5 á|Iomással számoltak. 19 82-ben az újvár osrész dé|iv égéigv aIó kiépítés
t az űj, Szi|as-p atakon t6|i járműteieppel együtt 1987-88-ra irányozták e|ő.
A földalatti létesítéseazonban lassabb
ütemben haladt, mint ahogy a Káposztásmegyeri lakótelep építéséh
ez hozzáÍogtak volna.
Az űj városrész alapkőIetételére1983. március
28-án került sor, és 1984végénelső lakói elfoglalhatták frissen eikészült otthonaikat. Nekik ekkor nemhogy metró' sajátbuszjárat sem
állt rendelkezéste' Ha ttazni akartak, a 20_as
autóbusz Erdősor úti végállomásához kellett
átgyalogolniuk. A fekete 20-as a Keleti pá|ya_
udvarhoz tartott' illewe érintette az ű1pesi
SZiIK-t. Viszont a Tito (ma: Rózsa) és Tél
utcákon áwezető vonala elkerülte a rV. kertilet belterületét, aZ Iswán téri piaccal sem teremtett közvetlen kapcsolatot.
Az új honfoglalók számára azonban ez a
buszhoz valő gya|og|ás nem lehetett lr:.elégtő.
Az alapelképze|és,a metróforgalom megindulása még vátatottmagára, a mindinkább gyarapodó lakótelep tömegközlekedéséről addig is
gondoskodni kellett. Atrneneti megoldásként a
BKV Rákospalotáról érkező 12-es villamosára

A 125-ösjelzésíí
buszaz újpexiSZTK előtt, 1990-ben(Fotő:
Krizyín Sóndor)
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ráhordó szerepkörrel buszjáratot indított. Az
első káposztásmeweti autóbusz, a 125-ös
1985. június 17-én,hétfőn kezdett közlekedni.
SzL|ág5nutcai végállomásáról a Szilágyi utca_
KissJános utca_Dózsa György út (ma: Görgey
Artúr utca)-P"pp Jőzsef (ma: Szent Imre) utca-Leiningen Károly utca-Iglói utca_Sporttelep utca vonalon 10 perc a|au ért|a az űj városrészbe.Jobbra kanyarodva az oceánárok utcán
ment a Hajló utca torkolatáig, ideiglenes,
Káposztásmegyeri lakótelep elnevezésű végáL|omásáig. Itt a busz visszafordu|ása ltÁn, a
házakfelöli oldalon lehetett le- ésfelszállni.
a |é|ekszám
Qabb lakások építésével,
emelkedéséve|ez az egy átszá||ásosjárat nem
tudott lépésttartani. A metrót l(íposztásmeWertőItávo|, az angyalföldi Váci úton már javában építették,a munkálatok Ujpesten 198ó
tájánkezdődtek meg. Lz egyre jobban növekvő ttazási igények kielégítésére
a Rákospalota-Ujpest vasútállomás utáni, metríónak épÍilő
zárq á|yás szakaszon i d ei glene sen villamo sj á rat indítását tervezték. A óó0 méter hosszúsá96míítárgy 1986 nyarán-őszén éptilt. A vonal
kéwágányos végállomását a Szilas-patak szomszédságában he|yezték el. December elején
mát a próbameneteket tartották, a meghoszszabbított 14-es villamos hivatalosan december 15-étől vitte KáposZtásmeyeÍ lakóit Ujpest központja, illetve az Elmunkás (ma: Lehel) tér felé. Ekkor éjszakai járattá is átrninősítették. Ezzel eg5r időben készült e| az űj
autóbusz végállomás, ahol elsőnek a 125-ös
fordult vissza, úwonala az addigi Hajló utcai
végponttól egy rövid megállóval lett hosszabb.
Több mint fél évig még megoldatlan
maradt az észa|<t
irányban terjeszkedő lakótelep saját tömegköZlekedése. Az e|ső helyi járatot 1987. augusztus L-jénhelyezték üzembe
I24-es jelzéssel, mely az oceánárok utca
_Farkaserdő utca_Homoktövis utca-Szilágyi
utca (ma: Külső Szllágvi út) vonalán kerülte
Teg a lakótelepet. Megállói ekkor még csakaz
Oceánárok utcában aHaj|ő utcánáI ésaz ABC
átuháznáI, a Farkaserdő utcában a Gimnáziumná| és a Nádasdy Kálmán utca torkolata
e|őtt, a Szí|ági utcában pedig a Jármíítelep és
Galopp utcáknál voltak. Egy hónappal megindulása vtán a Homoktövis utcában a Szi|ágyt utca előtt létesült le- és felszállási lehetőség. 1988. május 11-én a Nádasdy Kálmán
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utcai megá||őt 70 méterrel előbbre tették,
majd akövetkező év június 30-án az:utcakeresztezése elé visszahelyezték, az itt llo.épített
Ezzel egyim a Farkaserdő
új megállóöbölbe.
utca 15. előtt Kordován tér néven hel-veztek
üzembe í$ megáI|ót. A Farkaserdő utcában a
Bőrfestő utcánáI1989' január 10-étől állt meg
a l24-es autóbusz.

1989.február I-jénmegszületen. a Íővárosbelterülete felé
irányuló második átszá|lásmenteskapcsolat'A Keleti pályaudrar ésa Nádor utca kö-

zött munkanapok reggelén és délutánján járő
gyors 20-as autóbusz úwonalát a Leiningen
Károly, Iglói, Sporttelep és oceánárok utcákon át a villamos végállomásáig hosszabbították meg. Ezlstán egésznapreggeltől estig közlekedett a piros 20-as, ám|azárőIag csak mun.
kanapokon. Ezzel e g5rvtta t2 5- ö s vis zonylato t
megszűntették, januá,r 31-én kedden ment átrrrenetileg - utoljára. Hiányozhatott, hiszen
a villamos esetleges izemzavara folytán héwégenként semmilyen tömegközlekedési eszköz
nem állt rendelkezésre, mellyel a lakótelepiek
atazhanakvolna. Ezért a szakemberek a I25ös héwégi és iinnepnapi újraindítása mellett
döntöttek, így március 4-étő| korábbi útvonalán ismét űtjára indították az ,,ős_káposztásmegyeri'' buszjáratot.
A nvolcvanas évekvégérea lakótelep I.
munkái
üteme tető alákerült, a II. ütem építési
pedig javában folytak. Azíj negyed első lakásai
1'989_9a ford,llőjfua vá|tak fogadóképessé,a
beköltözők Káposztásmegyer I.-rő1, illewe a
14-es villamostól az 1989' december 18-án inbusszal utazhattak. E járat a
dult 12 ó-os jelzésű,
Külső Szl|ág5núton 8 perc alatt ért|<ta fI. lavégállokótelep Mogyoródi-patak e]:nevezésű
másához, amely akkor az |304, számú (Külső
Szl|ágyl' út 110.) épület e|őtt: _ ma Székpatak
utca elnevezésíá,_ megállóban volt. A mai,
Auchan irányú megálló le-, a lakótelep felőli
pedig felszállóhelyiil szolgálrt.A buszok körülbelül készáz méter megtétele után a Külső
Szl|ágytút tengelyeben, a lasút a|ata ágárőhoz
Yezető út mellett kiépített fordulóban kanyarodtak vissza. @ fordulót az M}-ás ant6pá.
Iyához vezető úttest építésekorszámolták fel.)
Megállói a Galopp, aJármíite|ep ésa Bőrfestő
(Folytatjak...)
utcáknál voltak.

Kiizkrnények

Dn. SzBnÉNvtANrertvÉ

oratórium Ujpestől
Bilincsekettördelő szá,zad,,
taposószázad,
Q utakatkeményen
A reformokbólforradalmakat
érlelőszázad,,
Csodállakl
Fényekésárnyaklüktető kora
Hatalmaskarjánfelemeltegyvárost.
Kultúranőtt itt ésgyfuipat'
Utcákbarendeződteka házak_
Napról napravirult ez avátos.
Nagy'ranőtt,mertellentételeiben
is nagyvolt
százada,
a tizenkilencedik'
Köszöntelek mostszépBudapestnek
negyedik
haitása,
Ujpest!
Eggyéfonódtamveled,ésbüszkevagyokrád:
táguló utcáidra,magasodóházaidra,gazdagodő
boltjaidra,
járműveidre.
kék-sárga
Büszkevagyokmúltadra,
célratörő,erőteljes
építőmunkádra.
Büszkevagyokaz égben1liőpane|házakmellett
, ,,|,,
epulo
átriumoscsaládiotthonaidra,
gyarapodózöldellő tereidre,az esavt||ődző
fényeidre,
a naprólnapraszépülővárosra,Ujpestre.
Már indulásodsemvolt mindennapi.
1840-bengróf Kírolyi Iswánfóti ftildbirtokos
sivár káposztásmegyeri
plJsztájátaz Iswánhegy
oldalán,a mai BarossutcakörnÉkén
tettvágytólindíwaÍe|par
ce||áztana,
Itt mindenmegtelepedő
kapotthaszonbérbe
az
uraságtól32 éwe
3000négyszögölházhelyet,ahol
mindenféle
műhelyeket,
sőt gyárakat
szabadon
állíthattak
vallásra,nemzetiségre
való tekintetnélktil.
Nem volt céh,devolt szabadkereskedés,
szabad
termelés!
ÉsHsda csodát|
A dolgoskezeknyománmár nema sivárföld,
ésahol őssze|a mézszíníi'
musttól édesedett
a levegő
Közleméwek

éslila szőnyegetterítetta szőkefiirtök alá a
muskotályszilva,
városkezdettnőni a homokon.
Sokfelőljöttek ide,
és
Jöttek Szi|ézi6bő|
Csehországból,
Ausztriábólés
Galíciából,
ErdélybőlésFiuméból.Jöttek
és
Szorgosemberek,boldogságkeresők
szerencsevadászok.
Csakhamargyalusikoltotta mííhelyekben,
nemandalított
már a mustillata,
csergőzmaÍtaa szemeket|átásátő|vakulásig.
Száradőbőrők |árlányafogadtaaz idegeneket.
paripáit
A főuri istállók angollovászaiak,ltá|yné
zabolázták.
Keseríí
útjukat,
örömök kísérték
sóhajwanyíltakutánuka kiskapuk'
A Gyáli-tó lidércfényein
babonásszemek
iadoztakszé|futtaéjszakákon,
udvaríban
felbógött a
s ha a Stern-szeszgyár
jőszág,ijedtenhán-y,ták
szegényes
vackaikon
a jámbortehenészlányok.
a kereszteket
Pediga verkliszórakönnyedénlibbenttarka
rokolyájuk,
mégjobban,ha a bujtogatóCsömör cigányhűzta,
Sört szopoganak
illedelmesen'
Sjő szőravágyva
csókjábaa legénpek.
sirnu]tak
A szerelemviráganekikcsakteherlett,
félénken
surrantaka papelébe,
pedigszlovákulis eldadoghatták:
kisdedet.
az Istenmagáhozvettea csenevész
oszi alkonyona szerelemfájda|maésa gyakori
lélekharang
íg5r
mega csendet.
szífute
g
T ífusz,kolera,szárazbetegsé
s a tudatlanszegénység
önmagátemésztette.
itt.
Másfajtanyomoruság
is megcsomósodott
fu embertelen
adók megaz uzsoramél1tehúzó
köveiből,
a kiszolgáltatott
nyomoÍfeketemélységeiből
lángokcsaptakfel: ,
Wava|,népfelkelés
Ujpesten!
hentesmesteÍt
30 forintnyihátralék
Egy becstiletes
miatt
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felakasztota
tömlöcbe z6ttak,ott szégyenében
magát'
Mi történtvoltaképpen?
Megölték?
A bizonyítékok
eltííntekl
Temetésén
egy48-ashonvédbúcsúztatja.
Csómör cigánya Marseillaise-thílzza.
Megostromolják
ésfelégerlk
a községházát.
oh szenvedések,
dühök, alaktalanindulatok!
A katonaság
helpeállítjarendetés
a vagyonbiztonságot.
A várospedig
Budapestktiszöbje
Budapestkiilvárosa
Budapeste|őszobája
továbbizmosodik,
immár gyárváros,
gyárgyfuak mellett:
ffirészmalom
bfugyár
gyuÍagyát
enyvgyár
|ámpagyár
győgyszeryyár
cérnaryár

Ujpest egik jelképe:a aíztorony
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gépgyár
szőrmegyát.
Ahaszon nagy,amunkahosszú.
Az egykoriKis-Amerikatétova'tarka
embertömegéből
az évekkiválasztották
az etős,alkotó,teremtő'dolgoznitudó és
akaó
polgárságmagsát,
.
Most már igaziVAROS született.
Sokfélenyelvenhangzotta sző a Fő utcán,
ide tartozom,ittahazám,
de egyvoItaz érzés,
Ezekaz utcákihlettékDerkovitsG1rrlát,
itt lehetettokató JózsefAttila,
enő| avárosrólírtBabitsMihály'
az é|etteltéshiányzószépségeiről
itt daloltBerdaJózsef.
Az emberfajsárkánfog-veteménye
a városüldözöttieit.
megtizedelte
itt tiportameg
A gonoszság
ésa kegyetlenség
sokakszívét:
MartosiMorócz ésLebsttickMária,
FényesElek ésKafkaMargit,
AschnerLipót ésGárdi Jenő,
Erkel G1nrlaésBródy Imre,
Vas IswánésezrekéstÍzezrek
de nemcsakezéttavárosért.'.
ebbena városban,
Kósa Pál, RajkiMárton,KoszternaGyula és
mások
a megtorlásfojtogatófiistjébőlbíztatőjóvő fe|é
mutaürak.
Aldo"atukott szunnyadbehegedtfájdalmak
mélyen.
Mártírvétikazújfalakbaépült'
Esy újPestrek,
bővizítforrásának
a tágasabb
szabadság
álmodtaktégedalapítóid.
Ha a dolgos,harcos,törekvő bátorévtizedek
- pillananryiidő tengerllnján Budapestlettél'
oázisa
Légyemberkapcsolatok
épültmodernéletedben,
a homolaivatagra
farmereslányaidnalq
őrizd megszépségét
jó hűségét
a gurulólabdautánfutó fiaidnak,
szívét,
igyázd kedvesöregjeink em|ékező
otthonaa messzirőljötteknek
légyemberhezméIt-ő
ága,
Budapesttörzsénekésza|á
ragaszkodós mégismegujulni
hagyományaihoz
tudó
Ujpestl n

Közleméryek

Dn. Krusxe GyÓncy

Fénys zeÍűIyezés- a körny zezetszeflÍ|,rezésui

forunáia Budapesten
Kevesen gondolnak arra,hogy
nem csak kémiai, biológiai
anyagokkal károsíthatjukkornyezetiinket. A fény (ésáIta|ában az elektromágnesessugárzás) is környezetszewtyező lehet. Fényszenynyezésena természeteséjszakaifényviszonyok
emberi tevékenység á|tal tőrténő megv á|toztatását értjtik. Ha a természetesfényforrásokon
kivül más fényforrások is megjelennek, ezek
és fellépnövelik az égbo|tháttérfényességét,
nek a mesterségesfény környezei árta|mal
A fényszennyezéskövetkeztében jelentősen csökken a szabad szemmel látható csillagok száma. Ez a tény gáto|ja a csillagászok
munkáját, ésveszé|yezteti a világeg.yetem eredetére,fejlődéséreésaz égitestekrevonatkozó
tudományos kutatások sikerét.
Az ökológiai fényszennyezésaz asztronómiai fényszennyezésné|szélesebb fogalom.
Nem csak az ég feIéirányított vagy ttikrözött
fény számídrató ide, hanem minden olyan
mesterségesmegvilágítás, amely az őkoszisztémát valamilyen mértékben kedvezőtlenül
befolyásolja. Az állatoknál a problémát a fény
vonző - v aW táv o|tartő hatasa okozza.
Az erős megm|ágítás számos rovarnál
gáto|ja a repülést, a tájékoződást, a |átást, a
vándorlást, az elterjedést' a szaporodást és a
tojásrakást. Ráadásul az erős fény megzavar)a
az é|őIényekbioritrnusát is. A megvi'lágított
rovar könnyebben vá|ik a madarak, pókok és
egyéb ngaáozők á|dozatává, A denevérek
gyakran táp|á|koznak az utcai |ámpák körül. A
rovarok ugyanis összegyűlnek a fény körül, és
ezt a denevérekkihasznáIják. ^ biológusok a
szokásos néhány denevér helyett olykor 20-at
is megfigyeltek kilométerenként az utcai Iám_
pák közelében. Más kutatók kísérletteligazolták, hogy az,ltcai higanylámp ák megzavarják
a lepkék védekezésiviselkedését,és ezért nóvekszik a veszé|yeztetettségüka denevérekkel
szemben.
Közlemények

A tengeri teknősök legnagyobb tojásrakó helye az Egyesült Allamokban, a floridai
tengerparton található. A fiatal teknősök az
éjszakaisötétségvédelmébenbújnak elő a homokban lévő tojásokbó| és másznak a tengerbe. A tenger irányát a vízfelületrőIisszaverődő csillag-, esedeg holdfény határozza meg. A
partrnenti szállodasor mesterséges fényeinek
hatására a teknősök rossz iránÉa indulnak, és
így egyte inkább eltávolodnak a tengertől, ami
pusztulásukh oZ vezeteÚ', A probléma felismerése óta a floridai partvidéken a teknősök kikelésétis figyelembe veszik akazilágtás szabáIyozásában.
A madarak esetébenkimutatták, hogy a
Íényszennyezéshozzájártllhat a természetellenes kö1tőhe|yvá,|asztáshoz, és a mesterséges
me gvllág1tásoko zta,,áI|andő nap p al'' felborítia a madarak bioritrnusát; nappali madarak éjszaka is aktívak, énekelnek, táp|áIkoznak.
Közvetett utak mentén á|16lámpák rovarcsalogató hatása, amely az atak közelébe voÍlzza
a madar akat, amelyek így gyakr an autő gázo|ás
áIdozatajvá válnak. Vándorlás közben elsősorban az éjszakavonuló ésalapvetóen a csillagos
égbolt aIapján tájékozódő fajok veszé|yeztetettek, amelyek tájékoződását megzavarják a
mesterséges fényforrások, ami hibás orientációhoz vezethet. A madarak számáta a kivilágított magas objektumok jelentik a legnagyobb problémát. Ezek felhókarcolók, kommunikációs tornyok, hídpillérek, dísz|<lw|ágitott', fényár világított épületek' A madarakat
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az 1lyen objektumok vonzzák, tájékoződásukat
megzavar1ák. Ez ütközéshez vezethet, ami á|taIában a madarak puszfulásávaI jár. EszakAmerikában
ebégzett vizsgálatok alapján
évente kb. 4-5 millió madár pusztul eI ilyen
módon. Ismert egyedi esetben eg}_kivilágított
TV-torony egyetlen éjszaka hűszezet madár
pusztulását okozta.
Nem csak az á||atoka. hanem az emberre is veszéIyt jelenthet a fényszennyezés.
Több, vt|ágszete e|végzett izsgá|at is kapcsolatot talált bizonyos daganatos megbetegedésekelőfordulásának növekedése ésaz embereket a pihenési időszakban érő mesterséges
megvtlágítás között. Az éjszaka fo|yamán a
fény visszafogsa a me|atonin hormon termelését'ami az egytka|apvető antioxidáns, amely
a rák kialakulása ellen is védelmet nvúit.
Ujabb kutatások eredményei,a|apján,
amelye! közül néhányról az Ujpesti Helytörténeti Ertesítő hasábjain is beszámoltunk (Rejtélyes rovannvázió Úip.'t"'',
Emberi gsrász,
szitakötő végzet _ Megtévesztett szitakőtők a
Megyeri temetőben) ma már tudjuk, hogy a
fénysugarakkáros hatásaikat nem csak é)szaka,
hanem nappalis képesekkifejteni. Ezekaz é|ő
környezetet károsító hatások mindig r'alamilyen ember alkotta mesterséges produktum
fényszerrnyezésér
e vezethetők vissza.
Mivel ezek a szenrtyező források kiilönösen a városok é|őw|ágát veszé|yeztettk,
ezértfokozott a felelőssége azoknak a városvezetőIatek. akik körültekintő döntésekkel csök-

Á fenyt tükröző iiueg épiiletekis megatÍltoztatjók az óllatok
optikai kiintyezetét
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kenthetik, vagy ellenkező esetben súlyosbíthagák az é|őiIágot sújtó ktilönos környezetszennyezéshatásait. Sajnos ez utóbbira láthatunk példát egy friss budapesti hír kapcsán.
A közelmúltban Magyarországra látogatott az Ishii Motoko tervező ésKakuta Hiromi nagykövetségi első titkár asszony vezette
japán munkacsoport, mely a tervek szerint
2009-ben dísz|<:vi|ágításba öltöztetné
az
Erzsébet hidat. A hildöttséget fogadó főpoigármester-helyettes elmondta: 2009-es év
nem csak a japán-magyar kapcsolatok szempontjából lesz kiemelkedő jelentőségű, addigra ugyanis a Szabadság fud felújításais befejeződik.
A Fővárosi Onkormányzathoz ellátogatő japán ktiidöttséget a főpo|gármester-helyettes fogadta hivatalában, a munkacsoport
az Erzsébet híd díszkivi|ágqtá'sának tewétőI
folytatott megbeszélést. A vá|asztás azért esett
az Erzsébet hídra, mert névadója akkor voit
Magyarország l<trá|ynéja,amikor a két ország
között megszületett a diplomáciai kapcsolat.
Kono Johei, a Japán Alsóház elnöke, a Ja.
pán_Magyar Baráti Társaság vezetője már a
tavalyi budapesti látogatásakot jeIezte a főpolgármesternek, hogy országa - az osztrák-Magyar Monarchia ésJapán ktizotti kapcsolatfelvétel 140., illewe a magyar-japán diplomáciai
kapcsolatok újrafelvételének50. évfordulója
alkalmából _ 2009-et Budapesten is igyekszik
emlékezetessé tenni. A' főpolgátmester-helyettes elmondta: mivel a Szabadság híd
Íe|űjításánakis része a dísnl|ág1tás kialakítása,
2009-ben már három budapesti híd tenné a
dunai panoráma éjszakaiképétfeledhetetlenfővárosiak és
né a Íényorg1ábangyönyörködő
az itt-ott még |étező városi é|őilág számára
eg5raránt.
Szerencsére azétt nerr' mindenhol fontosabb a politikai piár a tudományos ökológiai
szempontoknál. A fényszennyezéssel kapcsolatos problémák fe]ismerése után az l990-es
évekmásodik harmada ótaw|ágszerte felgyorsultak a joga|kotási folyamatok, és sorra születnek a kiilonböz ő (természewédelmi, csillagászai, energiatakarékossági) indíttatásúrendeletek a tengeren túl és innen. A legutóbbi
fényszennyezéselleni szabá|yozás éppen észaIi szomszédunknál, Szlovákiában emelkedett
törvényerőre 2007 . augusztus 30-án. n

Kiizlemények

Hnruxw Llrszró

Ispánki Béla
IspánkiBé|a1916.október 30án sziiletett Ujpesten, kilenc
gyermekescsaiádban.Edesapja
a MAV-nál dolgozott, az egytk
EH=*]#J
vasútállomástiszwiselőie voIt.
A családMegyeren, a Kolozsvári utca 50-ben,
később a Mildenberger utca 6. szám alattl
házbanélt.Ispánki Bélamindössze7 évesvolt,
mikor édesapja
elhunyt. Ó*egy édesanfaezt
követően szegénységben,
de tisztességben
nevelte gyermekeit.Béla,aki édesapja
keresztrrevétörökölte. az elemi iskolát a Viola utcában
végezte,majda gimnázium első négyosztő|yát
a Könyves Kálmán Gimnáziumban járta ki.
Bizonytwánya |aúinő tanulmán1'j eredményről tanúskodik.Diákéveialatt az Ujpesten mííködő 1I7. számú',János itéztő| elnevezett
cserkészcsapat
tagsavolt. Bizonyáru az ifiűságot keresztényszellemben nevelő szeÍvezetnek is szerepevolt abban,hogy idővel egyházi
szo|gá|atta érzett hivatást. Az esztergomi
Szent Benedek Rendi Katolikus Szent Iswán
Gimnáziumba iratkozott át, ott &enségszett.
1935-ben, kitrnő tanulmányi eredménnyel.
Mivel e|ó|járói felfigyeltek kitűnő képességeire éspéldamutatőszotga|máta,felsőbb tanulmányok e|végzése
céIjáva|Rómába ktlldték.A
Német-Magyar Kollégium hallgatőja |ett.
Nyelr,trrdásánakcsiszolásamellett bölcseletet
is tanult, 1938-bankittintetésseldoktorált teológiából. 1941. október 26-án szentelték
pappá atőmai SantaMaria Maggiore bazllLkában. Az évek,amelyeket a Vatikánba töltött,
kisséeltávolították szúIővátosától.ErrőI később így írü ,,Rómából Ujpestre érkeztem.
Négyévitávollétután, újmiséspapként.Szülővárosomat kisséidegennektaláltam.A mozgalmas idők sok vá|tozásthoztak a ryáwáros
életében.
A lakosság g.yorsancserélődött. Az
utcán járva mindig megörültem, ha felcsillanó
szemek,meglepett mosoly, vagy felkiáltás ielezte: valaki a régiek kozül felismert.'' Mint
újmisés,első hazai szentrniséjét
az Egek KiráiIynéja
templomban mutátta be. A bevonuláskor katonatisztekéscserkészekálitak díszHíra újpatiek

sorfalat. A hívek nem fértekbe a templomba. Papi szo|gáIatát azonban nem Ujpesten
kezdte meg. A tudós ifú egyházfrt Esztergomba rendelték,udvari papnak.SerédiJusztinián bíboros hercegprímásoldalán szeÍtaÍtóként működött. Szabadságrarendszeresen
hazaatazott csa|ádjához.Az újpesti katolikus
ilyenkor temetéseket
papok kisegítése
cé|jábő|
vá|Ialt.A helyi szegénysorsúemberek között
híre ment, hogy szinte ingyen, a legalacso.
rqyabbdíjszabásmellett is a legszebb gyászbeszéddel,a koporsókat gyalog a sírig kísérve
elhunytaknak.Jó
adjameg a végtisztességetaz
kapcsolatot építettki Csík Jőzsef apáttal, az
Egek Királpéja templom plébánosáva|,va|amint gondnokáva|,Gondos Józseffel.
A háboru éveialatt Ispánki Bélaaz üldözöttek pfutfogőjává vált. Vatikáni kapcsolatait kihasznáIvarengeteg' a zsidőtörvények
hatá|yaa|á eső embert ment€tt meg a depor.
tá|ástőI. Serédi hercegprímás L945 tavaszán
elhun1t, utódául Mindszenty Jőzsefet neveztékki. A bíboros nehézidőkben került a maA háborut követő
gyar katolikus egyház éIére.
kommunista
párt megmegszállás
a
szov1et
korlátozását,
erő sö dését, vele együtt az e g5,há,z
idővel tildozéséthozta, Ispánki BéIa Í9+6
márciusában ismét Rómába .gtazott.,hogy a
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riát rövidesen elhagyta, Dániába kísért egy
köze| ezer fős, zömmel fiatalokból álló menektilt csoportot. Innen Angliába utazoft) itt telepedett le 1957-ben. Durhamban, majd Londonban lakott, az ang|iai maryar emigránsok
lelki atyja, angliai mawaÍ fő|e|készlett. Ebben az időben napi rendszerességgel 5001000 kilométert utazott, hogy felkeresse
híveit. Szentrniséket mutatott be, gyóntatott,
esketett éstemetett. Rendszeresen tartott előadásokat a BBC-ben. valamint a ktilfoldon
szolgá|atot teljesítő magyat papok éves vatikáni összejövetelén. Egyetemi katedrát ajánlottak fel számára Kanadában ésArgentínában
is, ő azonban lelkipásztot |<ivánt maradni.
19ó5-ben VI. Pál pápa pápai kamarási címet
adományozott neki.
Kapcsolatban maradt Mindszenty JóPerére a Mindszenty-per kezseffel, aki 1971-ben elhagyhafta az Egyesült
reténbelül keriilt sor. ő volt a
6. rendű vádlott. Az igyész Allamok budapesti nagykövetségét, és Ausztis felkereste
riába távozhatott. Többször
hűtlenségetésa Vatikán mint
idegen hatalom javáravégzen' Bécsben, segített emlékiratainak sajtó aIá rendezésében.I973-ban, a hercegprímás angliai
kémkedéstolvasott aÍejére.Fogvatartói a hírngán ő volt a kjsérője, I975-ben Dél-Amehedt Andrássy út óO-ban gyötörték és kjnozrikában ésKanadában tett |átogatására is vele
ták, hogy valljon főpásztora ellen, és hogy
tartott.
Azonismerje be államellenes tevékenységét.
Ispánki Béla folytatta elméleti munkásaz
eg5nkvaIIavagány
ahogyan
azújpesti
ban
is.
Rész vett az emigráns magyarok
ságát
nem tört meg. A bíróság
tőiszt nevezte
számára kiadott Boldogasszony Népe című
elsőfokon életfog1tiglani, másodfokon 15 évfolyóirat szerkesztésében, illewe megírta
nyi szabadságvesztésre ítélte. Három évet a
melyben a Mindszentyvisszaemlékezéseit,
magántöltött,
Gyűjtőfogházban
budapesti
vallott. A
meghurcoltatásárőL
perról és saját
zárkában, embertelen körülmények között.
azonban nem múlt el
nvolc érrrrvi börtön
1953-ban, Sztálin hdrálát követően enyhült a
egészségemegromlott. 1985.
''yo-t"l"''o|,
börtönök
szigora. Ezt követően Ispánki Bélát
este
otthonában egy rádiószerep9-én
május
Kőművesként,
is
őtizték.
több fegyintézetben
másnap reggel
Házvezetőnője
lésre készü|t.
kazánfíítőként,Csolnokon még bányászként is
jegyzeteire
borulva feha|va taIá|ta, amint
dolgoztatták kényszermunka Íormájában.
,ószé(ól
kiidt íróaszta|án, Londonban temették el.
Vácon raboskodott, itt éltemeg a
1955
amely Lz évszázad pere címet
Emlékirata,
23-i
miatt
október
az
forradalmat. A'hírzárlat
viseli, két éwel halá|a után jelent meg, Tobudapesti események csak napokkal később
-én
rontóban.
a^}tán
iutottak az elítéItektudomására. 27
Ispánki Béla rehabi|itására csupán a
megnyíltak a fegybáz kapui. Ispánki Bé|a a Íőren.dszervá|tást követően kemaryatoÍszágs.
felvette
a
kapvárosba lutlzott) ahol azonnal
Irásai
is csak ekkor jelentek meg
rülhetett sor.
csolatot egyházáva|, valamint a fogságból
idehaza. Hamvait 1995-ben hoztákhaza, az év
szintén kiszabadult Mindszenty hercegprímájus 13-án temették el az esztergomi bazilimással. Kitűnő német nyelvnrdását kamatozka |<riptájában.Ispánki Bé|a sírjátazőta is virátatva Aus ztri áb a ltazott, ho gy élelmis zert sze gok borítják. A hálás utókor nem felejtette el
Íezzen nélktiloző honfitársainak. Bécsből
őt, aLa a gyötrelmek ellenére haláláig megazonban már nem tudott hazatérni, mivel a
őtizte humánumát, keresztényi szeretetét és
szovjet hadsereg |ezárta a határt' Igy lett Ishazáia iránti elkötelezettsé gét.
Ausztpánki Béla kényszerííségbőlemigráns.

fr|ozófrai doktorátus megszerzéséhez szükségestanulmányait folytassa. Egy évig volt távol haz6,játőI, Hazatérésétkövetően egyházi
utasításra a budai Szent Imre Kollégium tanulmányi feltigyelője, prefektusa lett. MindszenLy bíboro s emellett fontos ÍeladattaI bízta
meg: a Róma és Budapest közötti segélyszállítrnányok igytntézőj e |ett.
t948-ta Magyarországon kiépült az
egypártrendszet) a baloldali diktatúra. A Rákosi Mátyás nevével fémje|zettrezsim ellenséget látott a történelmi egyházakban, ezéttÍe|lépett azokvezetőivel szemben. Az esztergomi
bíboros ésa kalocsai érsekmellett számos egyházi v eze(ót tartőztattak l e. Isp ánki B é|átaz év
szeptemberében hurcolta e| az Allamvédelmi
Hatóság kivezényelt alakulata.
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Híresújpestiek

A vatikin 17. ntÍzadi metzeren

A Vatikán, ahol Ispánki Béla
életesorántöbbször is megfordult, ma Európa miniállamainak egyike.A területet,ahol elhelyezkedik,a rőmaiak rlevez-

a későbbiekben Bernini irán7ntotta,
lika építését
ekkor kapta a Szent Péter tér barokk oszlopsorait ésszökőkútjait.
A világ legnagyobb templomához szotosan hozzáépültek a csodálatos kertek, amelyeket
ma gas kőfa| határ ol el Róma v ár o sátő|, valamint
tékel Ager Vaticanusnak, a városnak helyet adó
a vatikáni palota. A palota egyrészta pápa rezihét domb egyikéről. Néró cirkusza, valamint a
denciája, mástészt az egyházi hivatalok széL,hácsászír kertjei helyezkedtek el itt. A hagyomány
szerint itt halt márúrha|á|ta keresztényti|dazé- za. Legismertebb részeia Sixtusi l(ápolna, valasek idején Szent Péter apostol. A krisztusi hitet
mint a Raffaello által fr eskókkal díszítetttermek.
A palotaegyüttes a világ eg5n'k|eggazdagabbműengedé|yezett vallássá rendelő Constantinus
kincsgyűjteményenek ad otthont. Könywtára,
császár 324-ben egy kisebb bazil1kát emeltetett
Szent Péter sftja Íö|é.Ez a templom hosszúév- melyben jőnéhány Mátyás-corvina is található,
képtára, ötvösremeke i éskézlratai mellett olyan
századolag állt, 800-ban falai között koronázta
csodálatos szobrokban is gyönyörködhet a látoa pápa császárrá Nagy l(árolyt.
A L5. század'végéna pápaság már nagygató, mint az ant|k Laokoon-csoport.
Ispánki Béla )il., majd )ilI. Pius pápa
hatalom, Európa leggazdagabb államainak
egyike volt' Ezért V. Miklós pápa e|határozta, hivatali ideje alan éveket töltött Rómában,
hogy lebontafra az ókori bazilikát, űj, az egyház
gyakorta megfordult a Vatikán falai között is.
Elete végefelémegadatott neki' hogy II. János
dicsőségéhezmé|tó templomot építtet.Tervét
Pál pápa mint az emigráns magyarok egyik lelki
egyik utóda, II. Gyula pápava|ősította meg. Az
vezetőjétfogadhatta őt.Még megérhette,hogy
alkotás kivitelezéséhezmegnyerte kora legkiválóbb művészeit.Bramante álmodta meg abaziaz áIta|a annyira Szeretett Vatikán egy újabb
lika főépületét,Michelangelo tervezte az impomáWar vonatkozású látnivalóval gazdagodjonz
1980-ban szenteltékfel a Szent Péter bazilika
záns kupolát. A hatalmas kőboltozat méreteit
jő| je||emzi, hogy a budavári Mátyás templom
altemplomában a Magyarok Nagyasszonya
kápolnát.
torny áva|, főhajőjáv a| együtt b eleférne. A b aziKitekintős
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,,Tertnészetesnek {únt,hogy fJipestre kell
kerüljek a bítőságta,,
_ ^z 50, érettségitalálkozónkon személyesenis találkoztunk. Nagy mókamester
volt. Viszonylag kevesenjártunk az osztáIyba,
csak25-en.otévenkéntrendszeresentalálkozunk. Sajnosegyrekevesebbentudnak eljönni,
gozhassonbíróként.1960-77között fogalmaző érettségi
után, akkor ősszel elégsokan,hatan_
ésbíró 1977-79fővárosibírő, 1979-1982eI- nyolcan kimentek ktilfoldre. A 30. é#ordulón
négyenjöttek el kaztiltik. Sándor Tibivel - ő
nökhelyettes a Bp.-i II.-)C['-)il. kertileti bíróKanadában él Torontó meilett -) ma is tartságon_, s e kisebb|<tt&őután 1982-88között
a fV' ésXV. kerületi bíróság elnökhelyettese, juk a kapcsolatotinterneten. A többiekkei is
van kapcsolat,akik pedig itrhon vagy Ujpesten
majd 1988-2004közön. elnöke volt. Munkáját
zoo4-ben a Mag5rarKöztársaságs Érdemrend maradtak,velük rendszeresenösszefutunk.
_ Hogtan telteka didkéaek?
Lovagkeres
zgéve|ismertékel.
_
_ Nagyon jók voltak' Az egészosztá|y
_ Ct1ernzekkora
mennyibenkiiti Újpexhez?
_ Ujpesten születettem,a Szülőotthon- szinte egy baúútársaságvolt. Nagyon kellemellett.
ban.A Tanoda t&re (az akkori Aprilis 4. térre) mesen te|t az idő, sok kis csínytevés
jártam á|talánosiskolába a 6. osztáLytg,a 7-8. I{lváIő tanáraink voltak. Paczot Ernőné, az
osztá|yta Komjátban (ma:Lőrinc utca)végez- osztáIy{ónókiiLnkoroszt, németet, olaszt taníDienes Lász|ő (Dió bácsi)
tott. Kedves emlékíí
tem. Azután a Könywes Ká|már' Gimnáziumkémia,Ze|enka Margit történelem szakos taban a rV. b-ben érettségiztem
1956-ban.
_ A nenzrég
megjelentlexikonbanosztóly- nárom volt.
_ Hallottaru,hog1t
aktíuanspartoltis,aer.tórsai között fedezternfel Tuztír Tibon, aelea köaagt csakszőrokozósből?
senyszeríÍ,en
zebnúltban beszélgettem
a célna
g ór nl.últj
óről.
_ ,,Doki bácsinál'' már 11 éveskoromtól úsztam.A Tungsram strandra jártunk le
rendszeresen' ott verődött össze a társaság,
nagyobb résztosztá|yársakis voltak kozotttik.
A gimnáziumban pedig azértkaptunk a testnevelésórárő| felmentéstegypáran, meÍt az
iskola wzipólrő csapatát alkotnrk más osztályokba járő|4<a|együtt. Igy a tornaőrák nagyon kellemesenteltek számunkra:avízipő|6sok kiálltak, néztéka gyakor|atokat,ésnem
kellett például kötélre mászniuk. De vo|t az
osztálÉan első osztá|yí:'tornász is, Vida Ignác. Szóva| ez ew Sportososztály volt.
_ Milyen ered,ményeket
értekel?
_ Nem így értékeltiikmi ezt, a mai
sport rendszerébenhibának tartom, hogy
Mi annak ideennyire teljesítménycentrikus.
jénlementÍinka ''Tungira'' éscsak úgybelecsöppentünk a rendszeresmunkába.Doki báDr. Biriryi Stucdor
csi szólt, hogy gyerefiam, ússzálegyet!_ AzDr. Birinyi Sándor Újp"'t.''
sziiletett, a Könywes KáImán
Gimnáziumban érettségzett,
aZ eryetem e|végzéseatán az
volt a célja,hogy Ujpesten dol-
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tán |eigazoltak bennünket, akkor is járhattunk edzésre,ha nem voltunk esetleg kíilönösebben tehetségesek.Megmaradt tömegsport
jellegűnek a dolog akkor is, ha közültink válogatták I<t azokat, akik később versenyekre
kerültek. En is bekerültem. s csak 1957 -ben
hagytam abba a versenyzést az egyetem miatt. Uipest első csapatában játszottam akkor,
utolsó meccsemre júniusban, wzsgaidőszakban került sor. Allam- ésjogelmélet kollokviumommal egy időpontra esett az utazás, Bu|gáriába készültiink. A nagy hírű Vass Tibor
professzorná| wzsgáztam, aki vak volt. Előwzsgát kaptam, az adott napon megjelentem.
Professzoru nk szobájáho z hár om egybenyíIó
irodán kereszttil lehetett eljutni. Egy lélek
nem volt a tanszéken,mikor beléptem. Elindultam és leghátulról egy erőteljes hangot
hallottam: Jöjjön be már, mit ácsorog ott?
Mintha látott volna. Leültetett magáva|
szemben és kérdezett. Nagyon izgultam, de
sikerült aizsga, íW ttazhattam a csapattal.
_ H,g aólasztotta a jogi pólyát?
_ Körülbelül harmadikos gimnazista koromban foga|maződott meg a gondolat, elsősorban családi ráhatásra. Soha nem vonzídtam
az űgynevezett reá|targya|átoz. Elsősorban a
magyat és történelem tárgyakat tanultam erőteljesebben. Negyedikben Kurucz tanfu űthoz
jártamktilon latinra. Igy e, a három tarrtáÍw
végleg eldöntótte a felvételi kérdését.
_ Hasonlőan nebézuolt akkor is bejutni a
jogi karra?
_ Komoly felvételin vettem részt, szerencsére ponthatáron belüli eredmén1t értem
el, akkor az uo|t a lényeges. Aki a felvételi
pontszámot elérte, bekerült, később a teljesít.
mény határozta meg, hogy ki maradt bent. Az
ér,{olyamunk120 fő körüli létszámmal indult,
s nagyjából annyian is végeztiink. Jó évfolyam
volt, közüliink az ismertek például Solt Pál
vag5rBőcz Endre.
_ Mikor döntiitte el, bogt az igazsdgszolgíhatás mely ik szakógdt aálasztj a?
- Emlékeim szerint már ieientkezésem
pillanatában eldőlt, hogy bíró akarok lenni.
Legalábbis most már úgy tíínik, sosem volt
kótséges,hogy a bíróságot vá|asztom. Sőt még
az is természetesnektíínt, hogy valahogy Ujpestre kell kerüljek a bíróságra. Mindig nagyon kötődtem ide.
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_ A ruunkahelyaálasztóspályózat útján
kiiziil kellett
ti;fténtaa.gJa pilla,nanyi lehetőségek
udloganiuk?
_ A lehetőségekkózül választhatnrnk.
Megyei bírósági szinten történt az e|osztás.A
Fővárosi Bírósághoz vettékfel akkor a ÍogaImazókat, ésonnan osztották széta kerületekdolgom
be, ahol szüLségvolt rájuk. Egsrszeríi'
volt, amikor mondtam, hogy Ujpestre szeÍetnékkerülni. Mindenki a Pesti Központi Kerületire szeretett volna menni, így jőfotmán
egyedül maradtam, aki ,,vidéket,,vá|asztoft.
Kis bíróságvo|tazitteni 10-12bírőva|,de Rákospalota akkor is idetartozott, szinte öröka járásbírőságimúltból.A társadalmiségként
politikai átalakulássorán sem vá|tozon.arend.
_ Mi befolyónlta dijntését
a bírői hiaotós
udlasztdskor?
- Nem éteztemmagam alkalmasnakaz üg}'VédipáIyára,U gy
gondolom, egy ügywédnekabszolút az igy{e|e érdekeit kell
szo|gá|rua,ésez nagyon nehéz.
Egy ügy elvállalása esetén,azza| nemcsak jogi
értelemben kell azonosulni, néha komoly
emberi, érze|mi és pszichikai megterhelést
okoz. A másik oldalon az igyészség pedig
nagyonszabá|yozott,érrhetőtörvényiokokból
kevesebb önállóságot enged az egyénszímára.
A jó értelemben vett hierarchia meghatarozó
szerepet tölt be az ügyekben.
_ Bírőként mennyire éreztea diintésiszabadstÍgot?
_ Az íté|kezésbenabszolrit &ezhető
volt. Néha hallok olyanokat amédiában, hosy
nem volt fiiggetlen zbírőság vagy befolyásolta valami. Ezt e|képzelni sem tudom. Téves
döntés előfordulhat, de befolyásoltság (konkrét ügyekről beszélve)szerintem ki van zárva.
Egy kollégát sem ismertem vagy ismerek, akinek valaha is megmondta volna ^vezető)e, mít
kell csinálni az adott ügyben. Az adottvezető
igazgatási feladatai mellett szakrnai konzultáció fordulhat elő. Ebben a hivatásban az a csodálatos, hogy bizonyos értelemben öná|Ió az
ember, de van felülbírálási lehetőség is: másodfok vagy most már a bírói tábla is.
_ Polgíri uag biintető üg,ekkel foglalkozott?
- Polgári ügyekkel, illetőleg nem mindig. 19ó5-ben a Pesti Központi Keriileti Bíró-
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ságra neYeztek ki. A btes Mátyás Miklós elnökhöz. Róla csak annyit, hogy katonai bíró
volt haidanán, a habitusa nem változott. Bementem hozzá, hogy letegyem a bírói eskiit,
azt mondta: maga a Bl-es csoporthoz kerül,
mint biintetőbíró! Igen elnök úr - mondtam _,
de mindig polgárit Szerettem volna. Mit akar
mondani? Választási lehetőségnek képzeh ezt,
bírói esktit teSZ' nem polgári és nem btlntető
bíróit! Na, menjen le a Bl-es csoportba! Enynyi volt az eskiitétel. Négy hónap múlva szerencsémre egyik volt csoporttársnőm mondta,
hogy Ujpesre akarják helyezni, de nem szetetne menni... Kaptam az alkalmon, így helyette
engem helyeztek át az űjpest' bírósághoz. Köriilbeltil fél évig még itt is kaptam btintető
ügyeket, majd egy kolléga úvozása után lett
teljesen polgári a rcÍerádám. I977-ben a
Fővárosi Bírőságra kerültem, refetádámat a
helytörténeti értesítőoldalairól is ismert Kőrös
András vette át.
_ 1988-től kerijletijnk bírősógdnak elnöke
lett, Az elniiki feladatok mennyiuel nöaelték meg
munkóját? Az intézményaezetés
nennaznta el túlságosan az id,ejéta szakrnai feladatoktől?
_ A bírósági elnöki feladat igazgatási
jogkör. Azt je|entl, én feleltem azért,hogyIegyen világítás ésfrítésis, éspersze valamennyi
szükséges feltétel az ítéIkezésimunkához. A
sok gondot okoző o|ajkazántől végül sikerült
táv(útésreátÁ|Ini.Beosztásommiattsemmivel
nem voltam több vagy jobb, mint bármelyik
beosztott bíró. Mindóssze tárgyalási kedvezményt kaptam ezért,hett úz tárgyaIás helyett
fele vagy negyed annyi ügy jutott rám. Attól
fiiggött, hogy polgánvagy btintető bíro volt-e
az elnökhelyettes. Egyszerre kettő Ujpesten
csak 1982-88 között volt, á|ta|ában fe|váItra
töltötték be a tisztet. Az utolsó években csökkent a tírgyalásaim száma, mert sok gond
adódott az ügyviteli oldalon. Nagyon kellemetlen helyzetet okozott, ha a másfél-kéthónappal előbb kitíízött tárgyaIást azért kellett
elhalasztanom' mert más irányú hivatali elfoglaltságom adódott. Nehézséget okozoft az is,
hogy az épületben többször kellett áta|a|ltásokat végezni, mert nőtt a bírói és ügyviteli
Iétszám(ma már 20-23 bíró dolgoz1kaTavasz
utcában). Kinőttiik a helyet, mikor például a
szabá|yséttési ügyeket is nektink kellett tárgyalni, nem volt hozzá tárgyalőtermünk. Prá-

30

-r-a

rrr.^*

ger Ferenc rendőrkaptánytő| kértem termet'
hogy meg tudjuk oldani a helyiség problémákat. Súlyos gondjaink adódtak a teremhiány
miatt, néha nagyobb btintető ügyeket alig
tudtunk tárgya|ni. A belső átaIakítások- előbb
a telekkönyvi hivatal, majd a közjegyzők |lköltöztetése ésaz épiiletben meg.üresedő |akások folyamatos áta|akítása- sem hozott jelentősvá|tozást. Atrneneti megoldást _ végtil mielőtt nyugdíjba vonultam _ az hozott., hogy a
Fővárosi Bírőság kibérelte számunkra a Petőfi
Sándor utcai épületet az önkormányzanő|.
_ A lakasóg szdmónak nöuekedésernellen
mi tette sziikségessé
a bírőságlétszórnónak niiaelését?Hogtan lehetett ótldni, kézbentartani a folyamatos iigteket?

- Az újpestiésújpalotailakótenövekedett a
lepek építésével
területen élők száma és ezze|
is.
együtt az igyek merrnyisége
aZ
eEtl
Kezóő időszakomb^n

bír&a eső ügyek száma kb. 80 volt' 2000-ben
I20-t60-ra nőtt egy-egy bíró referádája. E'gy
napra 4-5 ngynéItobbet k'túízntnemigen lehetett' a havi nyolc tárgyalási nap mellett ez állandó görgetett hátralékot eredményezett.
Emellett arra is ügyelni kellett, hogy két tárgya|ásközött lehetőleg ne Íé|évteljen el, mert
akkor szinte újra átkellett gondolni az id'gyeket,
_ A bírő munkaideje nent.reggel 8-től dél?
utrin 4-ig tar^tott...
- Bizony nem, és ezt e|képzelni is nehéz.Mindig volt néhány ügy, ami még éjszaka
is eszébejutott az embernek. Ha;.nalbarLvaw
reggel sokszor eszembe otlott ery-ew probiéma: va;.onmit és miért csináltam úgy és nem
másként? Bizonyttás, jogkérdés?Mit kellene
megnézni méga döntés előtt?
_ H,g uiselte o csalódmindezt? Mennyire
kittirölni
a munkahely nyomait elméjéből?
tudta
- A családom úgy ,,to|erá|ta,,a gondokat, hogy lányom is jogász lett. o is bíró. Szerencsére a feleségem csodálatosan keze|te ezt
az éIetvite|t.Nem is tudom, hogyan lehet végezni ezt a hivatást megfelelő családi háttér
nélkiii. Nekem ugyanis vannak bizonyos rög,eszméim,péIdáuldélbenszeretek ebédelni.O
akkor is megteremtette nekíink a megfelelő
otthont, amíg dolgozott. Lz AB biztosítónál
munkatigyi osztá|yt yezetett. e|őszöt itt Ujpesten. később a \{[II. kerületi Baross utcában. Ha
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hazamegy az embet Íáradtan, zsibbadtan, ü1 és
csaknézi a Íalat,csak hallgatással vagy a heiyzethez 1I|ő reagá|ással lehet feloldani a hangulatot. A nejerrikepes volt
Újp",ti ő ií a
bítósággal szemben lakak. "..".
A Tungsram Strandon közös sportolás során ismerkedttink meg.
_ Többen említettékmár, hog rnilyen jó
jelentett a fianyarak teltek ztt, sok-sok élményt
taloknak.
- Nemcsak a fiataloknak, sokan jártak
oda, sajnálom, hogy bezárták. Kár, hogy nem
lehet valahogy {tjjávarázso|ni, Nem hiszem,
hogy pótolni foga az űj |áwány - vagy éImény
fiirdő.
_ Hiuatd.sa sorón biztosan szembekerijlt
ügfelekkel, akiket ciuilként isrnert, Hogyan lebet
kezelni az ilyen taldlkozóst?
_ Ebben az esettren csak az ügyet kell
|ánria az embernek. A rossz bíró abból indul ld,
amit |át, az ngybőlkell kiindulni, akkor nem
mertil fel az elfogultság kérdése.Adódnak szélsőségesesetek, mikor azigy kimenetele Szempontjából indokoltan nem lehet eltekinteni a
szeméIytő|, ilyenkor fontos az előzetes vá|tás.
Például az újpesti őnkotmányzat á|ta| indított
egyik perben elfogultságot (|azárást) jelentett
e|őre az egész bíróság, és az ugy tÁrgva|ásfua

másik bíróságot jeloltek Lil..Ezze|védttik az ij'gy
nsztaságát. Hasonló okokból az adott bíróval
szemben is ugyanez az e|járás, alapesetben az
iJ;gy átosztilsra kerül. A bírói döntés mindig a
legtisztább be|ső meggyőződésbő| kell hogy
eredjen. A, iigy átosztását másik bírőhoz maga
az e|járő bíró is kezdeményezheti, ha nem tud
érze|mi befolyásoltság nélktil dönteni. Néha
sajnos a felek lehetetlen viselkedésemiatt történik ilyen, akkor természetesen másik bírő ját
el az ügyben éshoz érdemi döntést.
_ 2004-ben nyagdllanlónyba aonult. Szép
kitüntetéssel isruerték el munkóját. Miael tölti
napjait ma?
- A kitüntetést örömömre az akkori mitiszter tői., dr . B ár ándy P étertől vehettem át. ó
is kötődik Uipesthez, korábban az egyik munkaközösségben dolgozott. A feleségemis ny'ugdíjas már, a család tölti ki gondolatainkat és
napjainkat. Andrea lányunk önálló csa|ádjáva|,
bírói hivatásáva| elfoglalt, unokáink lassan
nagykoruak. Korábban együtt, később velük is
nag.yon szerettiink ésszeretiink utazti. Sok videofilmet készítettem,egy számítógépesprogram segítségévelezeket dolgozom fel. Fizikai
,,karbantartásomat'' pedig a családi ház körtil
folyamatosan ielentkező feladatok jelentik. n
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Könyvek Uipestről
Biró Endre az Egy.
l00 évesváros képer
címíi fotőalbumában
múlt ésjelen váltakozik a Íényképeken.
A
képzeletbeli sétamár
lebontott vagy áta|akított épületek mellett vezet. h szerző
arra is felhívja a figyelmet, hogy hétköznapjaink esztétikusabb városképe érdekébenhol van még javítani, rendezni való. A reprezentatív kiadvány
képaláírásaiangol, német éssancia nyelven is
olvashatók. A lakóhelve iránt mélven elköte|ezett írő-szerkesztőmunkája fontoi éshasznos
kötet a könnyed tájékoződásra vágyő olvasók
számára.

A Könywes Kálmán
Gimnázium öregdiák-alapíwányakiadásában. Lex Pro Homine címmel jelent
meg a 102 évesiskola
lexikona. L Yizváry
Vilmos áIta|szerkesztett kötet 1500 szócikkben mutatia be a
Könyveshez kőtőd,ő
személyiség
ek pá|yáját. A kötetben a kortársak
mellett az eIső évfolyamosok, a rég elhunyt
diákok és tanárok adatai is megjelennek. Az
oldalakat a szereplők poftréi teszik szemléletessé. A dr. Hack Frigyes által szerkesztett
adanárban tematikus bontásban olvashatjuk a
szócikkekben szereplők neveit, a szaktanáto.
két, ésfoglalkozásuk szerint a diákokét. A harmadik fejezet az e|ső &ettség;ző osztáI,.tóI
2007 -ig névsorbarendezve ttinteti fe| a végzet_
tek neveit. A negyedik ésötödik fe)ezet osztáIyrendben kóz|i a nappali és esti tagozatonvégzett tanulókat, osztákfőnöhik
felttintetésével.
A közel 900 oldalas kötet méltó emléket állít

Ujpest híresgimná zhlmának.
A kötetek megvásárolhatók az Ujpesti
Helytörténeti Gyűjteményben(Berda Jízsef
u.48.)
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Pá|vázati felhívás
Az Ujpesti Helytörténeti Alapíwánykuratóriués
ma páIyázatotírt ki fuchner Lipót életének
pá|yájánakfe|do|gozására.
A, pá|yázatcé|ja:
az Aschner Lipót Alapíwánymegszűnése
után, 2008-tő|az Ujpesti Helytörténeti Alapíwány váI|a|jafel Ujpest
fuchner Liegyik meghatátoző személyisége,
az
pót emlékénekápolását. Ennek érdekében
I.IHA három éweszó|ő kutatásitámogatástés
publikációs lehetőségetl<sán nyújtani az
Egyesült lzzóIámpa ésVillamossági Részvénytársaság egykori vezérigazgatőja éIetpáIyájárészletesfelnak éssokszínűtevékenységének
do|gozásához,
A' pá|yázőkkőre pá|yázatotnyújthatbe
minden,a témairánt érdeklődő,könyvtárívagy
helytörténeti kutatási tapasztalatokkal,publikációkkal r ende|kezőtermészetesszemé|y.
A nyertespáIyázőnaka támogatássorán
vállalnia ke||:az Ujpesti Helytörténeti Alapítután apá|yáző
vánnyaItörtént szerződéskötés
felkutatjafuchner Lipót családi hátterét,élea már
tét,szakmaiéstársadalmitevékenységét,
feltárt tényekmellett az eddighomálybanmaradt epizódok fe|tfuásátéspublikáIását. A páIyázőnak munkája során folyamatosankonzultációs kapcsolatbankell állnia az UHA. elnökével, ésaz Ujpesti Helytörténeti Ertesítő([JHE)
szerkesztőbizottságának elnökével. Kutatási
részeredményeit
negyedéventekell benyújtania az IIHE szetkesztőbizottságához,
A'pá|yázatsorán támogatásnyerhető az
a|apíwánya nyertespáLyázótkutatási támogatásbanrészesíti'
A'pá|yázatbeadásihatárideje:2008.április 30.
A.pá|yázatformai feltételei:1. A kutatás
nyomán készú|őmunka míifaja: tanulmány
v agy esszé.
Az egyesr észtémákfeldolgozásakor
interjúis készíthető.2.Apá|yázatpostaiúton
az lJjpesti Helytörténeti Alapíwánylevelezési
104ó Budapest'Farkaserdőu 19.IIy'ns,
címére
címre
vagy e-mailen a sallaijanos@axelero.hu
ktildendő be. 3. A páIyázatlanyaghozmellékelni kell a pá|yázó sza}cnaiöné|etrajzát.

Márciusiszámunkban
az I.,.5.,11.,13.,1ó., 18.,
és22. oldalon |áthatő fotókat az Ujpesti Helytörténeti
Gyűjteménybocsátottarendelkezésiinkre.

Helvtiirténeti bírek

