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BEVEZETŐ 
 

 
A szépség bölcsője: Újpest 

 

 

jpest szép! Újpest nagyon szép! Vallom és mondom mindenkinek, 

aki még nem járt itt, s annak is, aki itt él. Nem elfogultság ez. Aki 

kételkedik benne, annak ajánlom, hogy bizonyítékként csak el kell 

sétálnia Újpest főutcáján, az Árpád úton, de leginkább a kertvárosi részen. 

Meg lehet nézni a régi képeslapokat, fel kell fedezni minden szögletét, 

minden kis utcáját a városnak. A látvány magáért beszél. 

Társaságban, baráti körben többször beszélgettünk környezetünkről, az 

utcák forgalmáról, a parkok és terek gondozottságáról. Voltak elismerő és 

elmarasztaló megjegyzések. Ez természetes is, hiszen egyoldalúan nem le-

het véleményezni világunkat. Ha sok negatív jelzést tapasztaltam, mindig 

elővettem a megfelelő ütőkártyámat, a megfelelő utasítást: Emeld fel a fe-

jedet és nézz körül! 

Én magam is ezt tettem évekkel ezelőtt, s akkor döbbentem rá: milyen az 

a környezet, melyben élek. Sokan bosszankodnak a parkolási gondok miatt, 

a járdák szennyezettsége, a parkok elhanyagoltsága, az épületek romlandó 

állaga miatt. Rohanó világunkban sajnos sokszor csak a hibákat vesszük 

észre, már csak azért is, hogy ezzel igazoljuk esetleges depressziónkat. 

Ezen feltétlenül változtatni kell. 

Emeld fel a fejed és nézz körül! 

Ez itt Újpesten megdöbbentően új dimenziókat tár fel előttünk. Az épüle-

tek változatossága, a házak homlokzatai, az ablakok, a kapuk, az erkélyek 

sokszínűsége üdítően hat a szemlélőre. 

Sokszor vita tárgyát képezi egy új épület megtervezésekor, engedélyezé-

sekor, hogy valóban illik-e a környezetéhez? Illik-e az a stílus, amely a ter-

vező elképzelésekor a rajzasztalon napjainkban a számítógépen megszüle-

tik. Illik-e a mellette már évtizedek óta álló lakóházhoz, középülethez? 

Meg szabad-e bontani a már kialakult miliőt? 

Újpest építőművészete éppen abban rejlik, hogy hagyta a feltörekvő stí-

lusjegyeket érvényesülni külön-külön úgy, hogy mégse törje meg a környe-

zet jellegzetes hangulatát. Az egyszerű lakó-, vagy bérházak mellett jól el-

fér a gazdagon díszített polgári lakóház, a monumentális, erőt mutató s 

erődként is ható iskolaépület, az ékszerdobozként megjelenő községházá-

ú 
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nak tervezett, de immár városházként működő gyönyörűség. A hangulatos 

kis utcákban meghúzódó villák, az egyedi hangulatot árasztó vendéglők, 

kávéházak egy csendes, illúziókat generáló világot mutat felénk. Ugyanak-

kor a lakosság szolgálatában álló mesteremberek műhelyei, a gyermeki 

vágyálmok palotái: a cukrászdák, a művészeteket felkaroló színház, a vilá-

got és a kalandokat bemutató filmszínházak észrevétlenül mind életünk és 

szabadidőnk részeivé váltak. 

Szép Újpest, hiszen az itt élő emberek formálták s hozták létre ezeket az 

építészeti remekműveket, formálták környezetüket s az egymást követő ge-

nerációk tovább vitték elődeik elképzeléseit, a maguk szabta igényük és 

ízlésük szerint. 

Ezt mutatja a város múltjának történelme is. Gróf Károlyi István régi el-

képzelését valósítja meg, amikor létrehozza Új-Megyer – később Újpest – 

települést, melyet egy Alapítólevél tesz biztonságossá és hitelessé. Az eb-

ben meghatározott előírások biztosítják azt, hogy a fejlődésnek indult köz-

ség, nagyközség majd város felvirágozzék s gyöngyszemként ragyogjon 

Pest szomszédságában. 

Ezt a szép világot, ezt a szép Újpestet szeretném ebben a könyvben be-

mutatni. Nem a művészettörténészek stíluselemzésével és nem a történé-

szek szakavatottságával. Egyszerű, a szépségre nyitott emberként, hogy az 

általam felfedezett környezet mások számára is megnyíljon. Vagyis szeret-

ném, ha a könyvben látottak alapján mindenki felemelné a fejét, hogy lát-

hassa a körülöttünk létrejött s megalkotott csodákat: Újpest házait. 

A házak és a hozzá tartozó részek – ablakok, erkélyek, kapuk – fotói 

mellé helytörténeti kötődéseket is bemutatok. Egy épületnek funkciói is 

vannak. Sokszor kíváncsiak vagyunk arra, vajon milyen élet, milyen munka 

folyik a falak között. Ezt is próbálom bemutatni. Kíváncsiságunk másik 

vonala az, hogy milyenek belülről a helyiségek, miként lett kialakítva, mi-

lyen a díszítésük s néha még az is érdekel bennünket, milyen a belsőépíté-

szeti megoldása, milyenek a berendezések? 

Próbáltam úgy bemutatni Újpest építőművészetét, hogy észrevegyük a 

felszín alatt a történelmi múltat, megismerjünk olyan kivitelezéseket, ame-

lyek – bár ott vannak a szemünk előtt – nem veszünk észre rohanó vilá-

gunkban. Ugyanakkor talán forrásnak is használhatják a jövő építészeti 

szakemberei, ha másképpen nem, hát hangulatilag. 

Ajánlom könyvemet a szépségek kedvelőinek! 

Biró Endre 
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A MÚLT 
 

 
 

 

 

a meg szeretnénk ismerni szűkebb környezetünk történetét, törté-

nelmét, hasonló adatokhoz jutunk, mint a többi Duna mellett lévő 

többi település. Miért is van ez? A válasz egyszerű: a hazánkon át-

vonuló, vagy éppen itt megtelepedett népcsoportok mindig olyan helyen 

töltöttek el több időt  éveket, évtizedeket, évszázadokat  ahol a minden-

napi élethez a feltételek kedvezőek voltak. Ez legtöbb esetben: a víz (a 

benne élő halakkal, teknősökkel stb.), vagy az erdő (a vadjaival, madarai-

val, fáival). Egy puszta az állattenyésztés számára volt biztos tápanyaggal 

szolgáló háttér, de egy mocsaras vidék is változatos táplálék-alapanyaggal 

szolgálhatott a közelében élő embereknek, közösségeknek. 

Harcászati szempontból is előny volt a folyó partján megtelepedni, hi-

szen az átkelések biztosítása mindenkor fontos lehetett akár a támadók, 

akár a menekülők szempontjából. 

Nagyon kietlen és terméketlen pusztának kellett lenni azoknak a terüle-

teknek, ahol emberi lakhelyet nem lehet felfedezni. Ugyanakkor ezek az 

elszigetelt részek alkalmasak leginkább arra, hogy a bujdosóknak menedé-

ket adjon,  legyen ez üldözött, aki a megszállók elől kényszerül erre, vagy 

akár a törvényt megsértők, akik az igazságszolgáltatás büntetése elöl vágy-

nak a pusztai magányra. Tehát az emberi élet jelét szinte mindenhol felfe-

dezhetjük, ha alaposan kutatunk. 

A Pest körül található pusztának mindig nagy jelentősége volt, hiszen a 

városban állomásozó katonaság állatállományának folyamatosan biztosítani 

kellett a legelőt s a téli időszakban pedig el kellett látni szénával, takar-

mánnyal. 

Sokszor nem is volt ismert a terület tulajdonosa, hiszen ha azt gazdasági 

szempontból nem tudta hasznosítani, akkor nem is törődött vele megfelelő-

en. Az országot ért folyamatos támadások és megszállások is bizonytalanná 

tették ezen vidékek lakóinak biztonságát. 

Éppen ezért nem tudunk felfedezni Újpest jelenlegi területén nagyobb 

népcsoport megtelepedésének nyomait. Ezt a területet  a Rákos és a Szilas 

patak közötti részt  futóhomok, kisebb dombok és mocsaras részek tették 

változatossá, ami lakhely kialakítására nem volt ideális. Néhány kisebb falu 

azért létezett Újpesttől északra a kisebb patakok völgyében. Egy 1200-as 

H 
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években épült templom maradványait is feltárták a Mogyoródi patak völ-

gyében,  de ez nem Újpest területe, csak annak környéke. 

Jelentősége ennek a területnek csak a Dunán való átkelés szempontjából 

volt. A keletről érkező honfoglaló magyarok csak úgy tudták meghódítani a 

Dunántúli rész, ha a folyón átkelnek. Ehhez olyan szakaszt kellett választa-

ni, mely ezt megkönnyítette. 

Györffy György úgy véli, hogy Anonymus krónikájában leírt „magyar 

rév” nem más, mint a most Megyernek mondott rész. Ezt így írja le tanul-

mányában: 

„A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar révnek nevezték el 

azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajó-

zott át a Dunán” 

Érdekes gondolat, de mi van a többi Megyer nevű településsel? Ezeken a 

helyeken is ide-oda csónakázott a „hétmagyar”? Bizonytalannak tartom ezt 

az érvelést. Már csak azért is, mert ha Magyar révnek nevezték el, akkor 

ugyan miért változott át Megyerré? Kérdések, melyre választ nem igen 

kaphatunk. 

Az előzőek bizonytalanná teszik a kutatót, hiszen a honfoglaló törzsek a 

Csepel-sziget alsó részén  Lórévnél  is sűrűn átkeltek a Dunán, sőt a szi-

get középső, keskenyebb részénél  Szigethalomnál  is felfedeztek hason-

ló nyomokat. Tehát nagyon sok helyen keltek át és mégse nevezték el az 

átkelési helyeket „megyer”-nek, pedig ezeket is magyar törzsek használták. 

Sőt, ha valóban a rév használatára akartak volna utalni, akkor se megyernek 

nevezik, hanem „Magyar rév”-nek, éppen úgy, mint ahogyan a lovakkal 

való átkelő szakasz megkapta a Lórév nevet. 

Mindesetre 1896-ban régészeti leletek kerültek elő az újpesti Vízmű épí-

tésekor, s feltételezték, hogy itt egy középkori falu létezett Házak, tűzhe-

lyek maradványai és néhány kerámiatöredék került elő a múlt igazolása-

ként. 

A török hódoltság idején is csak egy elhanyagolt, éppen csak legeltetésre 

használt területként tartották számon Kapoztas-Megyer praedium-ot. 

Jelentősége csak később lett, amikor a városiasodás, az ipar fejlődése és 

a munkahelyek teremtése új területek meghódítását igényelte. A fővárossá 

váló Pest melletti területek értékesebbek és keresettebbek lettek. Ugyanak-

kor a fejlődés lehetősége függött a tulajdonostól, hiszen csakis ő dönthette 

el, mit is kezd egy olyan birtokkal, melynek hozama minimális, értéke ép-

pen ezért nagyon csekély. Gróf Károlyi István tulajdonosként meglátta a 

lehetőséget, melyet azonnal ki is használt, maga és a betelepült ipar és la-

kosság boldogulására. 
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A KEZDET 
 

 
 

 

 

okumentumok őrzik a települések, birtokok adatait: nagyságát, hatá-

rait, jellegzetességeit. Megtudhatjuk, mikor ki volt a tulajdonosa, 

milyen gazdasági vagy egyéb előnyökkel rendelkezett.. Megismer-

hetjük, az itt élt embereket, életüket, munkásságukat, jó, vagy rossz sorsu-

kat, adózási szokásukat és követelményeket velük szemben. Tájékozódha-

tunk arról, milyen értékkel bírt a termőföld, vagy a rajta lévő települések, 

épületek. Sokszor figyelemmel kísérhetjük a helységek névváltozásait, il-

letve írásmódjait. 

A nagy-károlyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási történe-

te című, 1911-ben kiadott könyvének második kötete megemlíti Káposztás- 

Megyert az alábbiak szerint: 

„Fóth története: Már 1362-ben helység. 0377-ben Fóthot, Sikátort és 

Káposztás Megyert, Kálnay másképp Zendy István nyeri kir. adományban.” 

1560. május 11-én Ferdinánd császár (?) Bécsben adománylevelet bocsát 

ki Országh Kristóf részére. Az adományozott birtokok között szerepel a 

Pest megyében található Megyer is.1  

 

Az 1560-ban kelt adománylevél fejléce 

 

 

A Megyer szó az első sor jobb szélén látható 

1633-ban új gazdát nyer a környék divékujfalusi Ujfalussy Gergely sze-

mélyében. Sok-sok pereskedés után a birtok Ujfalussy Lászlóra száll. Mivel 

fiúörökös nélkül magva szakad a családnak. Leányai és özvegye szerződést 

kötöttek a kincstárral, melyben lemondtak Fótról Palotáról, Sikátor pusztá-

                                                 
1 Királyi Könyvek – Libri regii (3. kötet.) 

D 
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ról és Káposztás-Megyerről is. Ezeket végül Mária Terézis Galanthai gróf 

Fekete Györgynek és feleségének Niczky Annának és fiainak örökre ado-

mányozta. A beiktatás meg is történt 1750. január 28-án. 

1803-ban újra gazdát cserélt az uradalom. Csekonics József ezredes „a 

Pest vármegyében fekvő Fóth, Palota és Csomád helységeket, úgy Sikátor 

és Káposztás-Megyer pusztákat a dunai szigettel, az összes ingóságokkal 

együtt, kivevén a porczellánt és a levél- és könyvtárt s a fegyvereket, örökbe 

vallja vagyis eladja Csekonics Józsefnek 510,000 rfrtért.” 

1808. november 23-án az ekkor már vezérezredes Csekonics nyeresége-

sen túladott rajta gróf Keglevich Ágostonnénak, aki gyermekei részére – 

Istvánnak, Lajosnak, Györgynek – vásárolta meg. 

Az előzőekben idézett adatok az 1911-ben megjelent kiadványba szere-

pelnek, ahol a fóti uradalommal együtt kezelik Káposztás-Megyer területét 

is. Ugyanakkor a 81. oldalon külön beszámol Káposztás-Megyer történel-

méről is az alábbiak szerint: 

„Palotához tartozott: 

Káposztás-Megyer, szabad puszta, melyet napkeletről az alagi puszta 

egy része, nyugatról a Duna, északról Dunakeszi, délről Palota határolt..” 

Majd később, amely mostani témánkat is érint: 

„Van e pusztán 15 gazdasági épület: 1 ispáni lakás, 2. birkaakol, 3. gö-

bölyistálló, 4. pálinkaház, 5. hajdúlakás, 6. birkás háza, 7. szecskavágó 

gyár, kút, istálló, 8. kukoriczagóré, 9. sertésólak deszkából, 10. jármasökör 

istálló, 11. béres lakás, 12. csőszlakás, 13. vendégfogadó, 14. négy gabo-

naverem, 15. az országúton levő kőhíd. Ezen pusztában láthatók a régi Me-

gyernek omladékai. Van egy, a váczi út mentében épült vendégfogadó, 

melyhez 3 1115/1200 hold, 10 hold kaszáló, 1 756/1200 hold ház utáni kert tarto-

zik. Ezen vendégfogadóért az 1825-ben 3 esztendőre kötött szerződés sze-

rint 325 frt váltópénzben fizettetik.” 

Olvasgassunk bele az Urbáriumokba, s azok tartalomjegyzékébe. A több 

száz éves iratokban néhányszor találkozunk Káposztásmegyerrel is. 

1679. Káposztás: 

Legelő-bérletért két pár csizma és egy pár papucs, ha a török nem ka-

száltatja, a kesziek bérlik. 

1722. szeptember 15. 

Eredeti, német, 2 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata 

+ 1 pl. másolat A másolat kelte: 1805. május 31. Készítette: Urbanovics 

György allevéltáros. 

(Összeírás) „Beschreibung”, amelyet Joseph Anton Halyar készített. 

Káposztásmegyer: 
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Fekvése, szomszéd falvai. Birtoktörténeti adatok. Jó szántók. Víz teknős-

békákkal és kis halakkal, elmúlt években kiszáradt. Erdeje nincs. Malom a 

Rákoson, ez a határ Pesttel. 

Ujfalussy-család birtoka. 

(Pest m.): Kapoztas Megyer (praedium) 

Egy másik Urbárium tartalmában már sokkal több helyet szántak a Ká-

posztásmegyeri pusztának. Ez abból is adódhat, hogy egyre nagyobb sze-

rephez jut a környék, illetve egyre nagyobb területet vonnak be az itt élők a 

termelésbe, illetve a föld hasznosításába. Ez természetes is, hiszen a közel-

ben van Pest és Buda, a Vácra menő út is itt halad el s mellette még itt a 

vízi út is  időszakos kikötőjével. 

1749. 

„Conscriptio”, melyet Sándorffy Sándor fiskális prokurátor készített. 

Káposztásmegyer praedium: 

Palotánál és Fothnál, akik a praediumban szántók és rétek bírnak. Job-

bágyok névvel. Szántóik holdakban, befogadóképességük. Rétjeik szénaho-

zama. – Határai, kiterjedése. Legfőbb bonoficiuma a kaszálók és legeltetés, 

néha árvíz elmossa. – Allódiális rétek, nagyságuk kaszásokban, szénaho-

zamuk, érétkük. Legeltetés jövedelme. Palotaink legeltetésért bért fizetnek, 

összege. Halászat, vizafogás is volt, a Duna sok nádat és követ hordott a 

halászóhelyekre, most nem halásznak 6 vagy 7 éve. Rév a Dunán, jövedel-

me. – Földjét palotaiak és fótiak vetik, béren kívül hetedet adnak, jövedel-

me. Vendégfogadó a Duna mellett, leírása, bérlő neve, bére. Allódiális szé-

na hozama, jövedelem. Falvakban telkek, értékük. Végösszeg 1343 ft. 80 

den. A b példány aestimatio, ugyanezeket a tételeket értékeli. 

néhai Ujfalussy László javai. 

(Pest m.): Káposztásmegyer praedium – Palotta – Fóth 

 

Mint a fenti leírásból kiderül, valóban egyre jelentősebbé válik a hol 

Fóthoz, hol Palotához tartozó Káposztásmegyeri puszta (Praedium). Meg-

tudhatjuk azt is, mi volt az a termelési ág, amely itt, ezen a mocsaras, a Du-

na általi homokos hordalékkal feltöltött területen életképes volt. Az elva-

dult terület kisebb részeit szántónak használták, de a nagyobb része csak 

legeltetésre, vadászásra volt alkalmas. A víz is ellátta mindenféle jóval a 

környékbelieket, hiszen a közeli sziget és a Duna árterülete is létfontosságú 

táplálékokat rejtegetett. Mivel a folyó vízállása, az időnkénti áradások 

nagyban befolyásolták az itteni élővilágot, így az itt fellelhető „kincsek” 

csak időleges és alkalmi jelleggel bírtak. Mégis folyamatosan számított az 

államkassza az itteni bevételekre az mindenkori állapotoktól függetlenül. 
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AZ ELSŐ HÁZ(AK) 
 

 
 

 

 

 

lődeink igényesek voltak. Bármennyire is félre lettünk tájékoztatva 

évtizedeken keresztül, egy birtok, egy uradalom csakis úgy tudott 

jól és hatékonyan működni, ha megfelelő környezet lett biztosítva 

az ott élőknek. Ez vonatkozik a cselédházakra, a melléképületekre és magá-

ra a gazdaságra is. A jól megtervezett és kialakított környezet hosszú távon 

meghozta gyümölcsét.  

 

A Káposztásmegyeri Uradalom egy régi fotón 

A fóti uradalom kialakítása, létrehozása is évtizedeket vett igénybe. Jól 

megtervezett és építészetileg is tökéletesen megvalósított környezetet kép-

zelt el a tulajdonos és a tervező. Érthető ez, hiszen egy jól működő gazda-

ságnak meg kell teremteni a szociális és a kiszolgáló hátteret. 

Az itt dolgozó személyzet – akkor még jobbágyok – is megfelelő lakóte-

ret kaptak, hiszen csak ebben az esetben lehetett a rájuk bízott feladatokat 

ellátni. Az állattenyésztés se ridegtartással működött. Mint a későbbiekben 

majd olvashatjuk, az ellátásukra olyan épületeket biztosítottak, amelyek 

még komfortfokozatban is megközelíti a mai állattartási elvárásokat. 

E 
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Meg kell ismerni a régi leírások alapján az akkori épületeket, hiszen rajz, 

és érthetően fotó se készült ezekről. Nagyon pontosan van meghatározva a 

külseje, a helyiségek, az ajtók, ablakok. Szinte magunk előtt látjuk mindazt, 

amit a korabeli leltározó rögzített. Bár a kifejezések nagy része már nem 

használatos, de egyértelmű, hogy a régi szavak mit takarnak. 

Nagyon fontosnak tartom ezeknek a leírásoknak a közzétételét, hiszen ez 

alapján ismerkedhetünk meg azokkal az épületekkel, amelyek elsőként je-

lentek meg Megyer, a későbbi Újpest területén. Ez egyben meghatározza, a 

legrégebbi építkezések idejét és módját. A kivitelezésre is utal a leírás, hi-

szen általában égetett téglából készültek a falak, a belső térben meg padló, 

sőt parketta is található. A nyílás-zárók is külön kerülnek meghatározásra. 

Ez azért is érdekes, hiszen a későbbi településre, majd városra is jellemző-

ek lesznek ezek. 

Újpest, vagyis a kezdetekben Megyer múltját 1808-tól próbálom bemu-

tatni. Bár a történészek és más kutatók azt közlik velünk, hogy az első ház 

építője Mildenberger Márton, aki jelentős, szőlővel beültetett terület bérlője 

volt. Az 1830-as években felépült ház azonban nem lehetett az első ezen a 

birtokon. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez csak az én véleményem. 

Azonban állításom igazolására álljon itt az az 1808-ban kelt irat, melynek 

címe: A Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Familia Tekintetes Nemes 

Pest Vármegyében lévő Ingo és Ingatlan Joszágoknak Conscriptioja. Ebben 

részletesen le van írva a Károlyi uradalom akkori állapota. Többek között 

az összeírásban szerepel a terület műveléséből származó bevételek mellett 

az itt álló épületek bemutatása is. Vagyis ekkor már állt néhány ház Megye-

ren. Ismerkedjünk meg ezekkel, de először nézzük meg, milyen volt a terü-

let maga: 

A gazdaságbéli Dolgokról 

A határnak minéműsége ezen Pusztában sík, lapályos, nagy része sze-

kes1, zsombékos a Duna parton fekete föld, a többi része homokos. 

Tehát ez már mutatja, milyen területre fog betelepedni s házakat építeni 

a leendő lakosság. De vajon milyen épületek álltak a megvásárlás idején 

Megyer területén? 

„A hasznos épületekrül 

Vagyon ezen Pusztában az Uraságnak éppen a Duna partyán egy Foga-

dója ez erős Materiálékbül épültt. Fa zsindel födél alatt, egy három száz 

akóra való köpintzével. Találtatik ezen épületben négy szoba gerendás Bol-

tozatok alatt, három szoba deszkákkal padolva, a vendég szoba pedig tég-

lával kirakva. Van itt még egy kamara és egy alkalmatos kő kéményes 

                                                 
1 szikes 
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konyha, a szobákban zöld kályhák, az ablakok vass rostélyokkal, az ajtók 

vas zárakkal erősítve, az udvar ezen vendég fogadónak elég tágas s e kö-

vetkezendő épületekkel. Egy istálló égett Téglábúl harmintz Lóra épült Fa 

zsindél alatt, váluval saráglával, még ezen födél alatt, van a Vendég foga-

dósnak egy Fa szinnye az udvar közepén hat kő oszlopokon áll a kotsi szin 

fa zsindely födél alatt. Az udvarban még egy Gémes kut is vasas vödörrel. 

Ezen épületek kőfallal két kapuval vannak békerítve…” 

Ebből azt lehet kikövetkeztetni, hogy immár évtizedek óta áll itt egy 

vándoroknak, kereskedőknek szolgáló pihenőhely. A Megyeri csárda leírá-

sa a fóti uradalom 1821. évi leírásában is szerepel: 

„Vagyon ezen Pusztának Éjszak s ugy nyugot közt a Vátzi út mentén a 

Duna partajin kemény materialekból Zsindel fedel alatt, két kéményre 

épülve egy Vendégfogadó, fa Zsindely Kalappal fedett, Tégla Keritissel, 

mely bé vagyon Zsidelyezve a Keritésnek két végén vagyon bé járásra két 

nagy Kapu melyek lágy fából készűltek.” 

Később így folytatódik a leírás: 

„A konyha mellett boritott pléhvel kiss üveg ablak vas sarkokon, pánto-

kon nyiló simpla ajtó vezet a Tsapláros Szobájában, melynek allya deszká-

zott fele Stukatorázott, találtatik benne egy többihez hasonló ablak, zöld 

Kályhával, és étel bé adására szolgáló kiss ajtócskával.” 

De a leírás megemlíti a csárdához tartozó udvart is. Így képet kaphatunk 

arról, hogy is nézhetett ki ez a terület abban az időben: 

„Az Udvar közepén vagyon 6 kőlábakra fa Zsindelyek alá vett, és fele 

Deszkával padolva készületű Kotsi állás is. Továbbá fás Komora rossz ál-

lapotban lévő nádfedél alatt bé deszkázott oldalakkal, a mellyel vagyon 

deszkával el rekesztve Istállója Kotsmárosnak...” 

És mit láthattunk volna az udvar végében, ha mi is arra járunk az 1821-

es évben? 

 „...ennek végével vagyon fa Zsindelyes fedél alatt rossz ajtóval nyíló egy 

osztályos Árnyékszék, és téglával ki rakott két ágas Kut Gém ostorfa, valú2 

és vasalt vederrel.” 

A részletes leírás csak megerősít bennünket abban, hogy a legelőször 

felépült házak is megfelelő elképzelés, átgondolt tervezés alapján készül-

hettek el. Érthető ez, hiszen mindenképpen ahhoz kellett igazodni, hogy a 

későbbiekben milyen célt fog szolgálni, kik fogják használni. Nem rövid 

időre tervezték, hiszen a távlati fejlődés – ha lassan is – de megindult a fő-

város környezetében s így az országban is. 

                                                 
2 vályú 



 15 

 

Megyeri csárda a XX. század elején 

Ideális helyre épült a Megyeri csárda, hiszen a Vác felől és a Dunán 

Pestre tartó utazók, vásárosok itt haladtak el, itt tudtak megpihenni, mielőtt 

a nagyváros forgatagába kerültek volna.  

A vásárra igyekvőknek azonban vámot kell fizetni. Erről így számol be 

az 1808. évi Conscriptio: 

„A Vámrúl 

Éppen a Vendég fogadó mellett szokták, a Pomázi Révrül a Dunán átal a 

Borokat ki szállítani, és ezért itt ezen a parton egy kikötő hely van, mellybe, 

midőn a hajók jönnek a régi szokás szerint, minden hordó Bortul, egy Ga-

rast, akár vám, akár hely pénz nevezett alatt fizetnek…” 

Visszatérve az itt található épületekre, az 1808. évben leírt Conscriptio 

nagy részletességgel mutatja be a Megyeri pusztán felépített házakat. Erről 

is van egy összesítés, mely szerint 15 gazdasági épület található ezen a 

pusztán, úgymint: „ispáni lakás, hajdúlakás, birkás lakása, béres lakása, 

csősz lakása, pálinkaház, birkaakol, göbölyistálló, szecskavágógyár kúttal 

és istállóval, kukoricagóré, sertésólak (deszkából), jármasököristálló, négy 

gabonaverem, kőhíd és természetesen a vendégfogadó.” 

Tehát egy jól működő gazdaság teljes felszereltséggel és a nélkülözhetet-

len épületek határozzák meg Megyer mindennapjait. Az itt található épüle-

tekről ezt olvashatjuk: 

„A szükséges épületekrül 

A káposztás Megyeri Pusztán tsak az idén 1808. épült kő és Tégla Mate-

riálékbül egy Schweitzer Istállo a többi hozzá tartozó épületekkel. Az egész 
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épület három részre, de egy födél alatt oszlik, alúl az első Istállo bolt hajtás 

alatt hét szelelő toronnyal, tizen hat darab marhára, a Jászoly tsak egy egy 

sorban van. Marhák allya padolva, a Tsatornák kemény kőből kivágva, 

többi része égett Téglával kirakva, az ablakok tsinos üvegesek zöld zsalúk-

kal, az ajtók duplák, vér színre festve vas zárokkal… 

…és egy Tejes kamara Márvány kővel kirakva, mellybe nyáron a Tejnek 

hidegetésére a vizet bé és ki lehet ereszteni, ugyan ezen épületnek két szeg-

letében vagyon egy egy szoba, és egy egy kőkéményes konyha…” 

A felsorolásban még szerepel néhány pajta, istálló is, melyek még nin-

csenek befejezve. „Ezen épületnek, melly tellyességgel  nints ki építve, épí-

tő Mesterei Hild kőműves és Viezer áts.” Tehát megtudhattuk ezáltal az 

építőmestereknek a nevét is. 

Arról is megemlékezik az írás egy mondatban, hogy itt régebben is egy 

település állhatott: „Ezen pusztában láthatók a régi Megyernek Omladék-

lyai.” 

Vagyis jóval régebbi a település, mint ahogyan gondolnánk. 

A régi újpesti fotók között kutatva előkerült egy felvétel, amelyen jól 

látható, hogy mégis milyen házak alkották a települést a kezdetekben. A 

Löwy-Bocskai-Váci út közötti részről érdekes ez a pillanatkép 

 

Újpest (Új-Megyer) régi házai 
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Mildenberger Márton házát tartják az első újpesti épületnek. Mint az elő-

zőekben a régi iratokra támaszkodva bemutattam, már évtizedekkel előtte 

is álltak itt nemcsak gazdasági-, de lakóépületek is. Kiemelném azt, hogy 

ezek a leírások szerint bizonyíthatóan égetett téglából, amíg Mildenberger 

háza csak vályogból épült. Az 1838-as árvíz meg is rongálta ezt az épületet. 

Az újjáépítése már téglával történt. Talán éppen ez a tragédia vezette arra a 

felismerésre az újonnan érkezőket s az építőket is, hogy csakis a víznek el-

lenálló falak felhasználásával biztonságos egy lakóépület. 

Az elsőbbség kérdésére próbáltam rávilágítani, de ez nem valami ver-

seny, hogy vérre menő vitává növekedjen. A legnagyobb érték az lenne 

napjainkban, ha ezek közül a régi házak közül akár csak egy is megmaradt 

volna a történelem viharaiban. 

A kisebb nagyobb lakóházak folyamatosan nőttek ki, mondhatnánk 

gomba módra szaporodtak. Érthető ez, hiszen a folyamatosan betelepedő 

üzemek munkásokat igényeltek s ezek elszállásolása, lakhatása megoldásra 

várt. 

Az Alapítólevélben foglaltak alapján – mint majd a következő fejezetben 

is láthatjuk – azonban meg volt kötve mindenki keze – már ami a terjedel-

met és a külső kivitelezést illeti. Ésszerű elképzelés volt ez az alapító részé-

ről, hiszen láthatjuk, miként formálódik, miként alakul egy „gyarmat”, 

majd község, végül nagyközség és város figyelemfelkeltő településsé. 

Gyors fejlődése is ezen előírásoknak köszönhető, hiszen ez biztosította a 

folyamatosság mellett, az építészeti megoldások változó, s mégis egységes 

látványát. 

Gyárak, üzemek nőttek ki egymás után, melyet követtek a kultúrát s val-

lást szolgáló épületek is. Kedvező élettér alakult ki az egyre növekvő pol-

gári társadalomnak, ugyanakkor az egyszerű munkások is belakhatták a 

saját maguk által létrehozott világukat, amely – bármennyire is hihetetlen – 

boldogsággal töltötték el őket. 

De kedvelt helye volt a környéken vadászó főuraknak is, hogy egy-egy 

hajtás között ide betérve egy-két kancsó borral hűsítsék magukat, vagy a 

környékbeli halászok hálójából kikerülő halakból készült ételeket megkós-

tolják. 

A vendéglátás kezdeteit Újpesten (Új-Megyeren) éppen ez a csárda je-

lentette. A fokozatosan népszerűvé váló nagyközség, majd város ide von-

zotta a városi zsúfoltságot kipihenő pesti lakosságot. Eleinte csak kirándu-

lóhelyként ismerték, majd mikor népszerűbb lett, már szinte tömegével ér-

keztek a polgárok a hét végi kikapcsolódásra. 
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AZ ALAPÍTÓLEVÉL 
 

TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB 

(KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR) 

 

jpest múltja értékes és érdekes információkat rejt magába. Ezek kö-

zül az első és a legértékesebb maga az Alapítólevél. Tudatos és ala-

posan átgondolt elképzelése volt Károlyi István grófnak arról, hogy 

miként tudja a fejlődés útjára irányítani a polgári Pestet. Bár csak a 

szomszédságában terült el birtoka, mégis tudta, hogy milyen hatást vált 

majd ki elképzelése. 

 

Részlet az Alapítólevél első oldalából 

Marczali Henrik 1888-ban így írt erről: „Gróf Károlyi István, kinek e vi-

dék történetében oly fontos szerep jutott, 1838-ban, az árvíz után, megyeri 

pusztájának egy részét örök bérbe kezdte kiadni a pestieknek, kik ott több-

nyire szőlőket ültettek és nyaralókat építettek. Eleinte lassan ment a telepí-

tés és Új-Pestnek 1850-ben nem volt több mint 673 lakosa. De a Duna mel-

letti kedvező helyzete mindinkább éreztette hatását. A főváros közelsége 

mint több munkást és hullámzó népességet vont ide.” 

Ú 
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Ebben a pár mondatban ott van a rövid története is a településnek. Az 

1838-as árvíz nagyon sok épületet tönkretett Pesten. Lakóit is megviselte 

lelkileg és anyagilag is. A megyeri puszta felparcellázása sok embert segí-

tett a megélhetésben. A betelepedés jellege több szintű volt: 1. szőlőültet-

vények kialakítása, 2. nyaralók építése, 3. ipari létesítmények kialakítása. 

 

Az Alapítólevél első szakasza 

Az új telepesek a házhelyeket ingyen kapták, de éves bérletet azért fizet-

ni kellett utána. Ez viszont nem volt olyan könnyű, hiszen attól is függött, 

ki milyen ipart űz, kinek hol van a háza. Éppen ezért nem véletlen, hogy 

már a kezdetekben is sokan kérték a bérleti díj mérséklését, néhányan pedig 

az elengedését. 

Gróf Károlyi Istvánhoz benyújtott kérvények mindenkor meghallgatásra 

találtak. Figyelembe vették a leírtak alapján, hogy mennyire valós a felho-

zott indok. Végül döntött az uradalmi számtartó, hogy a „...a háztelek 

árenda elengedése tárgyában beadott kérelmeik egy némely részét tekintő-

leg elismervén... a hely kedvezetlensége által érző anyagi csorbulásukat 

enyhíteni óhajtván... ...tartozásuk alól felmentve bizonytalan időkig... 

...kedvezésben részeltette.” 

Az alapító okirat II/7. pontja meghatározza az építési előírásokat: 
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A legfontosabb elvárás, amely mind a mai napig érvényben is van tette 

széppé és látványossá Újpestet. Vagyis felhívták az építők figyelmét arra, 

hogy „Ezen új gyarmat díszesítése… végett... semmi nemű dísztelen, és a jó 

ízléssel ellenkező épületek” ne létesülhessenek. A legfontosabb talán éppen 

az, hogy az építmény előzetes tervét, az „építési mintát” köteles bemutatni. 

Ezzel is elejét próbálták venni annak, hogy a közízlésnek, vagy a település 

képének nem megfelelő ház épülhessen. Logikus és célszerű volt ez a kö-

vetelmény, melynek eredményét még napjainkban is élvezhetjük. 

Ebben a könyvben bemutatott épületek és építészeti megoldások is ezt 

igazolják. 

A belső közigazgatási rendszer csakis úgy léphet életbe, ha azt a résztve-

vők elfogadják. Éppen ezért részletesen meghatározza az alapító a hivata-

lok működési rendjét. A szavazati jogtól kezdve, a törvényalkotáson ke-

resztül egészen a belső rend megóvásáig minden szabályozva van. Gon-

doskodik mindenről, ami szükséges egy jól működő közösségnek. Átgon-

dolt előírások ezek, hiszen az államigazgatásban jártas Károlyi István gróf 

tudta, hogy csak akkor érdemes egy új települést, községet létrehozni, ha az 

azonnal jól működő egységként kezdi el életét. Ezáltal kizárhatók a kezdeti 

nehézségek. A község jóléte is függ attól, milyen szabályok mozgatják az 

új közösséget. 

A 48-as eszmék egy része már kezdeti elképzelésként megtalálható Új-

Megyer megalapításakor a szerződés soraiban. Az alapító követi a kor szel-

lemét, hiszen egyből a magántulajdon elismerését és a közjogok egyenlő 

használatát elsőként ő biztosítja új telepeseinek. Egy modern mini-államot 

szeretett volna létesíteni, melynek legerősebb alapja a szabad ipar és a sza-

bad kereskedelem. Nem engedélyezte a céhek működését, hiszen az csak 

korlátozta volna a modernizálást és a fejlődést. 

A letelepedő lakosság is üdvözli a haladás minden megvalósítható for-

máját, hiszen a jogi és vallási egyenlőség mellett még biztosítva van az ipar 

szabad gyakorlása is. Ez főképp azon iparosok számára volt nagyon fontos, 

akiket izraelita hitük miatt eddig folyamatosan korlátozva voltak. Érdekes-

ségként jegyzem meg, már a középkorban, de később is, a zsidó kereske-

dők csak külön engedéllyel költözhettek be a budai várba. Amint sikerült 

megerősödniük anyagilag  kiüldözték, majd néhány év, vagy évtized múl-

va ismét beengedték őket. Tehát a nehézségek nem új keletűek. 

Károlyi gróf a toleranciában is elöl járt. A szabad vallásgyakorlást támo-

gatta s ezt megkövetelte az új gyarmaton minden betelepedőtől. Ez a ké-

sőbbiekben is megmutatkozik, hiszen az iskolák szabályozásába belekerült 
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az az elvárás, hogy vallásuk, hitük szerint nem lehet senkit elutasítani, sőt 

segíteni kell őket ennek gyakorlásában. 

Az Újpest elnevezés első megjelenését más és más időpontra helyezik a 

kutatók. Az egyik feltételezés szerint a község első ülésén  1840. augusz-

tus 30.  készült jegyzőkönyv az új telepet községként említi és azt Új-

Megyer néven rögzítették. Ugró Gyula szerint 1841-ben az egyik közgyű-

lésen hangzott el legelőször az Újpest megnevezés, amit végül 1844-től 

használják hivatalosan is. Ezt a verziót több tanulmányban így olvastam. 

Ennek cáfolataként ott van Újpest község pecsétje, melyet egy 1845-ben 

keltezett hivatalos iraton láthatunk. Ez viszont teljesen egyértelműen bizo-

nyítja az Újpest név használatának kezdetét. A pecséten egy kétágú hor-

gony látható egy láncszemmel1 és a felirattal: ÚJ PESTI KÖZSÉG PET-

SÉTJE 1840. Azt hiszem ennél hitelesebb bizonyíték nem is lehet a telepü-

lés elnevezésének időpontjáról, annak használatáról. 

Gróf Károlyi István már az alapításkor számított arra, hogy a fejlődés 

előtt álló gátakat folyamatosan el kell bontani és olyan formátumban kell 

működni a későbbiekben, mely segíti a továbblépést. 

A helyi elöljárók tudták, hogy még várni kell vágyaik beteljesedésére. 

Érezhető volt, hogy nehéz csatát kell vívniuk, hiszen nem könnyű egy nagy 

múltú város részévé válni, főleg akkor, ha a centralizáció már ebben az 

időben tért hódított. Sőt a környező településeket csak éléskamrának, jobb 

esetben kirándulóhelynek használták. 

Ezt így fogalmazza meg Marczali Henrik 1888-ban: 

„Valamennyin2 észrevehető a hatalmasan feltörekvő országos középpont 

erős hatása, és míg azelőtt Pest kapujáig ért a puszta, mostanában már a 

legkisebb pusztában is érezhető a nemzeti műveltség centrumának közelsé-

ge. De azért mind e helységek falvak maradtak, vagyis gazdasági életökben 

a nyers termelés játszsza a főszerepet.” 

Vagyis hiába az iparosodás, a gyors fejlődés, a pusztából kinövő gyarmat 

ne akarjon a főváros része lenni. 

Újpest elöljáróinak ez nem titkolt tervük volt, hiszen úgy érezték, csak 

akkor tudnak még nagyobb sikereket elérni, ha a főváros részeként tartják 

nyilván a települést. Azt gondolták, nagyobb esélyük lenne az infrastruktú-

ra fejlesztésére, az ipar jobb megismertetésére, a közlekedés modernizálá-

sára s nem utolsó sorban a közigazgatás hatékonyságára. Első lépésként a 

községből nagyközséggé kellett alakulni. Ehhez is megvolt számos feltétel. 

Ezt Kiss Miklós központi főszolgabíró így fogalmazza meg: 

                                                 
1 Később ez szerepel majd a címeren is. 
2 Mármint Fóton, Rákos-Palotán, és Új-Pesten. 
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„...Uj Pest község egy már is 4000-et meghaladó népességgel és nagy-

számú értelmiséggel bíró jelentékeny gyártelepet képez s folytonos emelke-

dése vagyon...” 

Újpest 1868. januárjában válik nagyközséggé. 

 

 

 

 

Schwarz Ignác részére kiállított Alapítólevél hitelesítése 
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VÁROSSÁ FEJLŐDÉS 
 

 
 

 

 

kezdetektől fogva arra törekedett Újpest, hogy várossá nyilvánítsák 

egyszer. Lehetséges, hogy ezeket a vágyakat minden lakos magá-

ban is érezte s ezt mindenhol hangoztatta is. Azért feltételezem ezt, 

mivel még jóval azelőtt, hogy elnyerte volna hivatalosan a városi rangot, 

sokan úgy beszéltek róla, mintha már az is lenne. Lehet, hogy nagy kiterje-

dése miatt, esetleg a váratlanul gyors fejlődés volt az oka, esetleg az itt élt 

emberek mentalitása  nem tudni. Egy írás viszont alátámasztja álláspon-

tomat. Ez 1888-ban jelent meg, Rudolf trónörökös főherceg gondozásában 

kiadott könyvben, melynek címe: Az Osztrák-Magyar monarchia írásban és 

képekben. Marczali Henrik így fogalmaz: 

„Várossá, iparos helylyé a főváros egész környékén csak egy hely növe-

kedett, épen valamennyi közt a legújabb: Új-Pest.” 

Az előző megállapítás idejében már bekövetkezett az állapot, amikor 

már a nagyközségi keretek is túl szűknek bizonyultak, éppen ezért a köz-

gyűlés napirendre tűzte Újpest várossá alakulásának fontos kérdését. A te-

lepülés legnagyobb adófizetői vállalták, hogy az átalakulással történő költ-

ségek kifizetését magukra vállalják. Ez még nagyobb lendületet adott a fel-

vetésnek, így az átalakulást szorgalmazó nyilatkozatot 1173 adófizető új-

pesti polgár alá is írta. A képviselőtestület még az is meghatározta, hogy a 

későbbi tisztségviselők milyen honoráriumban részesülnek. Valóban átlát-

ható, részleteiben is alapos és mélységében is átgondolt kérvény került gróf 

Andrássy Gyula belügyminiszterhez. 

Az 1906-ban jóváhagyásra átadott kérvény mintegy fél évnyi pihentetés 

után  jóvá lett hagyva. Így 1907. augusztus 12-én megtarthatták a várossá 

váláshoz nélkülözhetetlen választást. 

Újpest város első polgármestere dr. Ugró Gyula lett, aki addig már na-

gyon sokat tett a településért  főleg kulturális vonalon  s népszerűsége 

ezáltal kiteljesedett. Tudták választói, hogy az új polgármester fogékony 

minden új iránt, az eddig is a közösségért és a közösséggel együtt működő, 

mindig a másokért küzdő ember ideális erre a posztra. Ez valóban így is 

volt, az viszont már csak a politika kiszámíthatatlanságának következmé-

nye, hogy öt év után megalapozatlan vádakkal illették, így nem tudta meg-

hosszabbítani hivatali idejét. 

K 
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Újpest látképe 1900. körül 

Rengeteget fejlődött építészetileg is Újpest. A lakóházak, az üzemek, a 

kisiparosok műhelyei mellett a nyaralók, a kisebb-nagyobb villák, a kerthe-

lyiségek és vendéglők vonzották ide Pest népét. 

Azzal, hogy a várossá alakult a nagyközség, az bizony kötelezettségek-

kel is járt. Elsőként megtervezték a város címerét, melynek egyik elme, a 

kétágú horgony, az 1840-ben már a község pecsétjén is szerepelt. Újpest 

címere az alábbiak szerint lett meghatározva: álló, csücskös talpú pajzs vö-

rös mezővel, a vörös mezőben lebegő arany horgony, a pajzs tetején arany 

koronával. Újpest színe ettől kezdve vörös-arany lett. A város címerének 

megtervezése után elkészült a hivatalos pecsétje is, mely közepébe az új 

címer került. A körbe futó szöveg a következő: „Pest Pilis Solt Kiskun 

vármegye Újpest r.t. város 1907.” 

Újpest Megyei Város pecsétje 
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A külsőségek megteremtése után természetesen igyekeztek egy minden 

szempontból gyorsabb, de mindenféleképpen olcsóbb közigazgatást működ-

tetni. A külsőségek jelezték, hogy az eddigi fejlődést szeretnék folytatni, csak 

még lendületesebben, hiszen ez mindenféleképpen egy új korszak kezdetét 

jelentette. 

A szakbizottságokra háruló feladatok megvalósítása alapozta meg az 

újonnan alakult város jövőjét. A jogi, a pénzügyi és gazdasági hivatalok 

megerősítése mellett fontos szerepe volt a városfejlesztésnek, a közegész-

ségügynek, az oktatásnak, a gyámügynek és természetesen a kultúrának is. 

A várossá válás lehetővé tette, hogy Újpest külső képének szépítését, 

modernizálást folytassák, az utcák kőburkolattal való ellátást folytatták, a 

tereket fásították, hogy alkalmassá tegyék pihenésre, kikapcsolódásra. 

 
A várossá fejlődő Újpest 1903-ban 

Régi képeslapok, fényképek jól mutatják, miként változott Újpest képe, 

milyen egyszerű, földszintes házak épültek a rendezett kis utcákban. 

Ugyanakkor, a főutcát képező Árpád úton megjelentek az iparosok kis mű-

helyei mellett az egyedi stílust bemutató bérházak, paloták is. 

Jól érzékelhető ez két régi képeslapon, amelyen az 1910 körül épített 

„Diamant palota”, a Diamant1 ház látható. A szecessziós épület ma is meg-

határozó Újpest utcaképében. Mellette jól láthatók a földszintes házak, 

amelyekben egy vendéglő, egy sírkő raktár (Halász Miklós tulajdonában), 

mellette Nemes Bernát vegyeskereskedése jól elfért az utcasarok másik ol-

dalán álló, Zweig Adolf 1899-ben épített eklektikus épületével, amely szál-

lodaként hirdette szolgáltatásait. A földszinten kávéház működött. 

A földszintes épületek jellemzik ekkor még Újpestet. A kisebb vállalko-

zások, műhelyek a lakosság szolgálatában álltak. A nagyobb – emeletes – 

                                                 
1 Diamant Ignác bútorkereskedő a ház földszintjén nyitotta meg bútorboltját.. 
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épületek szállodának, bérháznak épültek. Ez a kettősség folyamatosan jel-

lemzi a várost. Az egyszerűbb, a szegényebb réteg ott él a tehetősebb, a 

gazdagabb polgárok mellett. Egymást kiegészítve, egymást segítve. 

A második képen kinagyítva felfedezhetjük az akkor hivatalos nyelvként 

használatos német feliratot a vendéglő falán. 

 

A Diamant palota 

 

A kis üzletek mellett a Központi Szálloda a Kávéházzal 
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Ha jól megfigyeljük a két épületet, mindkettő vonzza a tekintetet. Nem-

csak a stílusa miatt, hanem éppen azért, mert egy földszintes üzletsort fog-

nak közre. Ez figyelemfelkeltő az arra közlekedők szempontjából, ugyan-

akkor a szálloda díszített falai kiemelik reprezentatív szolgáltatásait is. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az utcasarkon álló kőkeresztet se. Nem 

tudni miért éppen ide lett felállítva, hiszen ezeket a településből kivezető út 

mellett szokták elhelyezni, amelyek az építtető vallásos emberek szerint 

védték a települést és köszöntötték az érkezőket. 

 

A Központi Szálloda és Kávéház előtt egy kőkereszt 

A határbeli kőkeresztek állítása jellegzetes vallásos megnyilatkozás. 

Ezeket nem az egyház, hanem a lakosság állíttatta. A jobbágyfelszabadítás 

után már a parasztság olyan helyzetbe került, hogy a keresztállítás költségét 

magára tudta vállalni. 
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A fejlődő község házai 

Ház az Attila utcában 

A családi házak építésekor is törekedtek az egyediségre, a különleges-

ségre, a szépségre. Vagyis mindig szem előtt tartották az alapító gróf elvá-

rását, hogy „jó ízléssel ellenkező épületek” egyáltalán ne épülhessenek. 

Egy probléma azonban akadályozta az egységes nagyközséggé, várossá 

fejlődés folyamatát. A parcellázások a kezdeti időszakban egy olyan hely-
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zetet teremtettek, amelyek csak felsőbb hivatalok beavatkozásával sikerült 

megoldani. Ez volt az a különlegesség, hogy egy idő múlva néhány rákos-

palotai ingatlan körül lett építve. Ezáltal szinte önálló „szigetként” voltak 

ezek Újpest területén. Ez természetesen tarthatatlan állapot volt, hiszen fur-

csa egy olyan közigazgatási terület, mely idegen testként áll egy másik kö-

zepében. 

Az 1882. évi jegyzőkönyv megállapítja: 

„...az Újpest község kellő közepén lévő több darab terület itt és ott is Rá-

kospalota községhez tartozott, Rákospalota pedig ezen területekkel csak 

Újpesten keresztül érintkezhetett...” 

Éppen ezért a község kérelemmel fordul a vármegyéhez. A hivatali gé-

pezet beindul és „röpke 8 év alatt” meg is hozza határozatát, miszerint: 

„...Újpest községgel szemben lévő, senki által nem lakott, s gróf Károlyi 

Sándor tulajdonát képező u. n. megyeri sziget, káposztásmegyeri puszta, 

illetőleg Rákospalota község területéből, a földesúri jogok teljes épségben 

hagyása mellett, elcsatoltatik Ujpest község területéhez átcsatolni rendelte-

tik...” 

Tehát az 1890-es évben meghozott határozat kijelöli Újpest végleges te-

rületét. Így már semmi akadálya annak, hogy az építkezések immár saját 

területen indulhassanak meg. 

Akármilyen épület nőtt ki a földből, egyikről se hiányozhatott a szolid 

díszítés, az egyedi jelleg megmutatása. Két azonos külsőt mutató házat nem 

lehetett találni Újpesten. S ez adta meg mindig egyedi jellegét, „csinos” 

külsejét. 

A kertvárosi jelleget megbontotta az 1920-as években jelentkező lakás-

hiány miatt épített gyárak közelébe épült munkástelepek, s a régi raktárba-

rakkból kialakított lakótelep, mely a higiéniai követelményeknek egyálta-

lán nem feleltek meg. 

Ugyanakkor a lakáshiány enyhítésére az előbbieknél komfortosabb épü-

leteket is emeltek. Ilyen volt az Irányi Dániel utcában 6 egyemeletes épület, 

melyben 96 egyszobás lakás volt. 1927-ben a Mátyás téren épült 3 kéteme-

letes lakótömb, amelyben 130 egyszobás és 24 kétszobás lakás lett kiala-

kítva. 

Ezek enyhítették a lakhatási gondokat, s egyben kezdett kialakulni egy 

olyan polgári közösség, amely nem családi házakban, hanem bérházakban 

élt, a szegényebb réteg – főleg a közeli gyárakban dolgozó munkások – vi-

szont az egyszerű, és olcsó lakhatási lehetőségeket vették igénybe. Sokszor 

egy kisebb lakásban két, vagy több család is lakott. Ezzel a zsúfoltsággal 

párhuzamosan megjelenhetett a bűnözés is. 
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KÖZSÉGHÁZA, VÁROSHÁZA 
 

 
 

 

 

gy település irányítása mindenkor a megválasztott elöljárók hatáskö-

rébe tartozik. A község ügyes bajos dolgait ők intézik, a helyi törvé-

nyeket ők alkotják s ugyanakkor ők is kérik számon a lakosságtól. 

Ügyes bajos dolgaikkal a helyiek mindenkor bizalommal fordulhattak 

megválasztott képviselőikhez. 

Károlyi István gróf az Alapító levelében meghatározta, hogy csak meg-

választott elöljárókkal működhet az új „gyarmat”. 

 

Részlet az Alapító levél III. fejezetéből 

Amíg néhány házból állt Újpest, a megválasztott bíró és a hivatalnokok a 

saját házukban végezték a közösségért vállalt munkájukat. A fejlődés 

azonban nem ismert határokat, így az ügyintézés egyre bonyolultabb, egyre 

nehézkesebb lett. Éppen ezért egy önálló községházára volt szükség, ahol 

egy helyen el lehetett látni a közigazgatással járó mindenféle feladatot. 

E 
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Mindenféleképp célszerű volt az önálló hivatal, hiszen rengeteg olyan 

papírmunka volt,  adóügyek, pénzügyek, engedélyezések, stb.  melyeket 

egy lakásban már lehetetlen megoldani. 

A községháza felépítését is előírta gróf Károlyi István, hiszen tudta, csak 

így tud tökéletesen működni a település irányító rendszere. Más az előírás 

és más a végrehajtás, hiszen gondok, problémák mindig felbukkanhatnak. 

A körülményekhez képes elég hamar sikerült felépíteni az első községhá-

zát. A gróf nemcsak előírásokkal próbálta meghatározni az új gyarmat mű-

ködését, de anyagi segítséggel is hozzájárult ezekhez. Így tett akkor, ami-

kor az első községházát közadakozásból felépítették a Palotai országúton 

(később Fő út, ma Árpád út). Károlyi István gróf nagy mennyiségű téglával 

segítette az építkezést s mellé még kétszáz pengő forint készpénzt is adott. 

Ez jelentős összeg volt, ha figyelembe vesszük, hogy a községháza kivite-

lezése ezerhetvenkét forintba került. 

A fenti adakozás tényét a községháza felépítéséről tárgyaló gyűlés is 

rögzítette jegyzőkönyvében: 

„Tanácskozás alá vétetett az ujpesti községháza miképpeni építkezése, 

mely alkalommal kijelentette tekintetes Elnök úr abbeli kegyes ajánlatát, 

miszerint a községháza építéséhez 200 pengő forint ajándékkal és a pince, 

kémény és a szükséges boltozatokhoz égett téglákkal ingyen kegyesen járul-

ni kíván.” 

Itt kell megjegyeznem, hogy a jegyzőkönyvben megemlített „Elnök úr” 

az nem más, mint az alapító Károlyi István gróf, hiszen az üléseken mindig 

ő töltötte be az elnöki tisztséget. 

 

Az Alapító levél II./15. pontja 

A községháza felépítésével eleget tettek az Alapító levél II./15. pontjá-

ban leírtaknak. Pénzszűke miatt az épület nemcsak községi hivatalként, ha-

nem „Oskola”-ként is szolgált. Húsz éven keresztül itt intézték Újpest pol-

gárainak ügyes bajos dolgait, és a község irányítását. 

A lakosság növekedésével egyre több gyermek oktatása vált szükséges-

sé. Így a község hivatala szép lassan kiszorult az épületből. Keresni kellett 

egy új épületet, amely alkalmas erre a feladatra. Erre alkalmasnak találták 
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Rosenzweig Heléna házát  a mai József Attila és József utca sarkán álló 

épületet. 1865-ben meg is vásárolják  részletre  négyezer forintért. A 

szomszédos telket viszont a község ajándékozza tulajdonosa: Rosenberg 

Jakab. Ez lehetőséget biztosított arra, hogy a meglévő épületet az igények-

nek megfelelően kibővítsék. Végre megfelelő helyen és kielégítő körülmé-

nyek között dolgozhattak a község szolgálatában a hivatalnokok. 

Sajnos nem sokáig. Az átalakított épületben a híressé, hírhedtté vált zen-

dülésig folyt a hivatali munka. Ekkor, vagyis 1874. március 9-én, a fellá-

zadt tömeg felgyújtotta, majd kifosztotta az épületet. 

 

A községháza épülete 

Nem tehettek mást, bérelt helyiségekben próbáltak tovább működni. Már 

ekkor felvetődött annak a lehetősége, hogy egy nagyobb és korszerűbb épü-

let adjon otthont a közigazgatásnak. Ez még sokáig csak egy szép álom ma-

radt. A leégett épület a felújítás után újra a régi funkcióját látta el. 

Újpest rohamosan fejlődik. Gyárak, lakóházak épülnek s ezzel párhuza-

mosan folyamatos a betelepedés. Az ipar fejlődésével, a lakosság növeke-

désével párhuzamosan növekedett a községházára bekerülő ügyek száma. 

Az épület egyre szűkebbnek látszik, a hivatalnokok száma is kevésnek tű-

nik a gyarapodó papírmunkák miatt. A hivatali helységek számának növe-

lését bővítéssel és kisebb átalakításokkal sikerült ideig-óráig megoldani. Ez 
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viszont még mindig nem volt elegendő. Az új, és lényegesen nagyobb köz-

ségháza felépítésének ötlete folyamatosan felvetődik, de nem kerül megva-

lósításra. 

 

Az István tér 

Végül a sok huzavona után 1895. évi közgyűlésen határozzák el az új 

községháza felépítését. 

A bizottság,  mely az új városháza létesítésével kapcsolatos lehetőségek 

feltárása végett jött létre  három javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé. 

1. a régi községháza kibővítése, 

2. a községháza lerombolása s a helyén egy új felépítése, 

3. a modern igényeknek is megfelelő új városháza felépítése az István té-

ren. 

Érdekes, hogy az első és az utolsó pontban meghatározott javaslatokat a 

bizottság tagjai azonnal elvetették. A kettes pontban  bár bontásról is szó 

van  az új építésén van a fő hangsúly. Ezt javasolták hosszas értékelés 

után. 

A község elöljárói is áttanulmányozták a bizottság javaslatát és megvizsgál-

ták minden érvet és ellenérvet. Végül úgy döntöttek, hogy a 3. pontban meg-

fogalmazott javaslat kerüljön kivitelezésre. Bár ez a döntés borotvaélen tán-

colt, hiszen a képviselőtestületből tizennyolcan mellette, tizennyolcan ellene 

szavaztak. négy képviselő tartózkodott. A kérdést végül az elnök szavazata 

döntötte el. Ő is az István téren felépítendő új és korszerű községház felépíté-

sét javasolta. 
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Az új Községháza képeslapon… 

 

…és Városházaként napjainkban 
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Az 1895. január 8-án megtartott testületi gyűlésen elfogadott döntés még 

messze volt a megvalósítástól. A lakosság tájékoztatása és meggyőzése sok 

időt vett igénybe, ugyanakkor az ügyintézés is mérhetetlen lassúsággal tör-

tént. 

1898-ban mozdult ki az ügy a holtpontról, talán éppen azért, mert hatal-

mas ellentámadásba indult az ellenzéki sajtó az új városháza felépítésének 

helyszíne miatt. Aggódtak a zöldterületért, aggódtak a piacért. Néhány 

képviselő is a sajtó hatása alapján próbálta leállítani a már beindult folya-

matot. Szerencsére eredménytelenül. 

Két évig csend volt az építendő községháza körül. Végül kiírták a terv-

pályázatot. A tervek elkészítésére 28 napot biztosítottak. Ennyi idő alatt 

kellett elkészíteni az elképzelt épületről nyolc rajzot. Vagyis kíváncsiak 

voltak, ki hogyan képzeli el az utcai homlokzatot, ezt négy rajzon mutathat-

ta be a tervező. Ugyanakkor készíteni kellet egy hosszmetszetet és egy ha-

rántmetszetet az épületről, valamint az első és a második emelet alaprajzát. 

 

A Városháza a tér felől nézve 

Ekkor újra heves támadások érték a képviselőtestületet és a pályáztatási 

feltételeket. A sajtó kirohanásai és a rövidnek tűnő határidő ellenére öt pá-

lyamunka érkezett be értékelésre. Ebből egyet rögtön ki is zártak, mivel a 
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kiírt határidő lejárta után adták be. Értékes és szép munkák kerültek a dönt-

nökök elé. Ezek közül az „Évszázados múlt után” jeligével beadott pálya-

munka nyerte el mindenki tetszését. Érdekes, hogy a nyertes pályamunkát 

benyújtó tervezők fiatalok, de ismert építészek voltak: Böhm Henrik (29 

éves) és Hegedűs Ármin, (31 éves). 

A tervek láttán a sajtó is megenyhült. Bemutatták a győztes tervet és 

több részletet is elárultak a végleges kivitelezésből. A költségek csökkenté-

sére és a bevételek növelése érdekében az épület földszintjére kávéházat és 

vendéglőt, valamint a vendéglősnek lakást, az István út felé több üzlethe-

lyiséget képzeltek a tervezők. 

 

A Díszterem 

Az első emeletre tervezték a hivatali szobákat. A másodikon kapott he-

lyet a díszterem, amely bálok, rendezvények megtartására is alkalmas volt. 

Elismerést érdemel az az elképzelés, hogy kialakítottak az épületben bérla-

kásokat is, amelyeket majd később,  ha tovább fejlődik a község  át lehet 

alakítani hivatali helyiségekké. 

1899. elején kiírták a községház építési pályázatát, miután a helyszíni 

próba ásások kedvezőek voltak. Itt is rövid határidőt szabtak meg. Három 

hét állt minden pályázni kívánó kivitelező előtt, hogy a tervrajzok alapján 



 37 

kiszámolja, mekkora összegből tudja felépíteni a tervezők által megálmo-

dott gyönyörű épületet. 

Meglepően sok, mégpedig hatvanöt árajánlat érkezett a képviselőtestü-

lethez. Az építészeti szakbizottság végül Schreiber Gyula újpesti fakeres-

kedő és építési vállalkozó ajánlatát találta a legmegfelelőbbnek. Bár az 

egyik képviselő  Csepreghy Pál  kétszer is megtámadta a döntést, végül 

mégis a nyertes vállalkozó írhatta alá a szerződést. 

A nyertes pályázó nem volt építési szakember, így a szakipari munkák 

irányítására Dániel Györgyöt bízta meg. A folyamatos műszaki ellenőrzés-

re is szükség volt, ezt a két tervezőmérnök, Bőhm és Hegedűs végezte. 

 

A Városháza ablaka és díszítése 
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A hivatal részéről Hoffer Miksa mérnök volt megbízva az ellenőrzéssel. 

Szükség volt a folyamatos kontrollra, hiszen nagy beruházásról volt szó, 

ugyanakkor csak minőségi munkavégzéssel lehet garantálni az épület biz-

tonságát. Éppen ezért, még a beépítendő anyagokról is  tégláról, márvány-

ról, cserépről stb.  be kellett mutatni a mintát, hogy ennek ismeretében 

adják meg az engedélyt a felhasználásra. 

 

A lépcsőház oszlopai 

Az Újpesti Hírlap 1899. március 26-án megjelent számában egy gödörről 

tájékoztatja olvasóit: 

„Két, deszkákkal körülkerített gödörnek néhány nap óta sok kíváncsi 

bámulója van az István téren. Nincs rajtuk semmi különös látnivaló, van 

ilyen gödör akárhány. És mégsem egészen közönséges gödrök ezek, fontos 

históriai hivatásuk van: egy új korszaknak a küszöbét jelképezik Újpest tör-

ténetében. Azt hirdetik ezek a gödrök Újpest lakosságának, hogy az új köz-

ségházának régóta vajúdó építése ügyében végre valahára komoly fordulat 

állott be, hogy úgy látszik, hozzá akarnak fogni az építéshez. Azt a két göd-

röt pedig azért ásták ott, hogy meggyőződjenek arról, alkalmas-e az ottani 

talaj arra, hogy olyan monumentális épületet építsenek rája, amilyen az új 

községháza lesz." 

1899. július 1-én Hoffer Miksa mérnök kijelölte az épülő községháza he-

lyét. A jelölő-cölöpök kihelyezése után megtörténhetett az első kapavágás. 

Egy hónap múlva már készen volt az épület alapja. 

Az építkezés lendületesen folyt. Augusztusban elkészültek a pince falai. 

Még ebben a hónapban a Walser gyár is elkezdte a vasszerkezetek szállítá-
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sát. október 7-én már álltak a falak, így megtarthatták a községháza bokré-

taünnepségét. Ez az építkezés egyik legszebb mozzanata, hiszen a falra kitű-

zött bokréta jelzi, hogy az építés egyik legjelentősebb szakaszának a végére 

értek. Novemberben már a tornyokban is gyönyörködhettek a kíváncsi újpes-

tiek. 

A tervezők ügyeltek arra is, hogy az épülő községháza belső udvara is 

kövesse a külső homlokzat hangulatát, bár itt egyszerűbb a díszítés. 

 

A Városháza udvar felőli része 

1900. nyarán az építési vállalkozó bejelentette, hogy az épület átadásra 

kész. Az első kapavágástól alig telt el egy esztendő és már az épület beren-

dezése volt a legfőbb gond. Természetesen az elöljárók szerették volna 
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kedvező áron beszerezni a berendezési tárgyakat. Az már magától adódik, 

hogy stílusában, kivitelezésében az épület külsejéhez illeszkedjen a belső 

tér is. A belsőépítészet tovább viszi a külső tér értékeit. 

Wolfner Tivadar országgyűlési képviselőnek sikerült a budapesti keres-

kedelmi és iparkamara vezetőségénél lévő kapcsolatai alapján kedvező áron 

megvásárolni a kamara tanácstermének tölgyfa bútorait, melyet az új köz-

ségháza tanácstermébe került. Az irodák és a hivatal egyéb helyiségeinek 

bebútorozására  nagyon szigorú feltételekkel  pályázatot írtak ki. A pá-

lyázat elbírálásakor előnyben részesítették a hazai mestereket,  s ezek kö-

zül is elsősorban az újpestieket  a külföldiekkel szemben. A mestereknek, 

a bútorok elkészítésére mindössze négy hetet adtak. 

 

Az ülésterem padjai 

A bútorzat elkészítését Bajusz Bálint újpesti asztalosmester és társai, va-

lamint Machunka Imre budapesti mestert bízták meg. A hajlított bútorok 

beszerzése szintén egy újpesti kereskedő  Diamant Ignácz  feladata lett. 

A bútorzatnak mindenféleképpen harmonizálni kellett az épület külső és 

belső stílusával. Az újpesti mesteremberek bebizonyították rátermettségü-

ket és szakmai tudásukkal valóban szépet alkottak. 

A címtáblákat Maitz Elek újpesti címfestő készítette el. Az órákat De-

utsch Zsigmond és a Nasser testvérek biztosították az új községháza részé-

re. 

A modernizálódó kornak megfelelően építették be a technikai újdonsá-

gokat is: belső telefonhálózat, villamos csengőrendszer, vízvezeték, stb. 
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A törvényességre felügyelő Roland vitéz 

Az épület oromzatán elhelyezett Roland vitéz a törvényességre felügyel. 

Jelenlétével figyelmezteti a hivatali dolgozókat, az ügyintézésre betérő la-

kosságot, hogy ebben az épületben mindenkor be kell tartani azokat az elő-

írásokat, melyek az állampolgárok védelmére alkottak. A középkori mon-

dahős alakja uralja az épület oromzatát. A várost figyelő tekintetével, egy 

középkori legendából előlépett népi hős fegyverzetével mindenképp biz-

tonságot sugároz az emberek felé. 

A tervekben is szerepelt, hogy az épület földszintjén üzletek, valamint 

vendéglő és kávéház is helyet kap. Éppen ezért 1900. április 14-én az elöl-

járóság egy hirdetményt tesz közzé, melyen az érdeklődők tudomására 

hozzák, hogy ezek a helyiségek augusztus 1-től bérbe vehetők. Korabeli 

képeslapokon jól látható, hogy például bőrkereskedés is helyet kapott. Itt 
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volt egy kávéház is, amelyet Babits Mihály megemlít az 1923-ban megje-

lent Kártyavár című regényében. 

Helyet kapott az új Községház épületében a Járásbíróság, s ezért ide lett 

elhelyezve a börtön is –, mégpedig az alagsorba.  

 

Erkély a Trombita tér felől 

A községháza piac felőli bejárata előtt egy kis teret alakítottak ki. Az 

idősek elbeszélése szerint a bejárat fölötti erkélyről trombitaszóval hívták 

össze az újpesti polgárokat, ha közérdekű információkat akartak a tudtukra 

hozni., vagy éppen a polgármester szeretett volna beszédet mondani. Talán 

éppen ezért nevezték el ezt a kis területet Trombita térnek. 
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A bejárat fölötti erkély és a Trombita tér kulturális rendezvények helyszí-

néül is szolgált. Az erkélyről zenekarok adtak hangversenyt a téren összegyűlt 

közönségnek. Ezt a kis kulturális eseményt ma is nagy érdeklődéssel fogad-

nák Újpest lakói. Fel kellene eleveníteni a régi kor hangulatát: fúvósok, vagy 

akár vonósok adnák a zenei aláfestést, de énekkarok is bemutatkozhatnának 

ezen a különleges helyszínen. 

Érdekes, hogy Ugró Gyula Újpestről írt monográfiájában – amely for-

rásnak használunk mi, helytörténeti kutatók – alig néhány sort szentel en-

nek az épületnek a létrejöttéről, a körülötte kialakuló vitákról, politikai és 

magánjellegű támadásokról. Ugró Gyula csak ennyit ír: 

„Ujpest újonnan épült községházába a hivatalok a régi községházából 

1900. év október hóban költözködtek át és az új közgyűlési teremben tartott 

legelső ülésen november hó 5-ik napján Illek Vince esperes plébános köz-

ségi képviselő indítványára a képviselőtestület Benitky Ferenc főispán 10 

évi vármegyei főispáni működésének megörökítésére és érdemeinek elisme-

réséül... díszpolgárrá választotta...” 

 

A Városháza főbejárata 
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Újpest legszebb épülete méltán vonzza ide a turistákat, az érdeklődőket. 

Építészeti szempontból egy olyan látványos és díszes középület ez, amelyre 

büszke lehet minden Újpesten élő polgár. Az épület folyamatos karbantar-

tása elengedhetetlen, hiszen bármilyen kisebb hiba, sérülés is kirívó lenne a 

környezetéből. 

A Községházaként megtervezett és kivitelezett épület napjainkban is 

megfelelően szolgálja a helyi lakosságot s az itt dolgozók lelkesen  végzik 

a város irányítását.  

Azt hiszem, ez a gyönyörű épület ennél sokkal több nyilvánosságot ér-

demelt volna Ugró Gyula részéről is. Éppen ezért köszönet jár Rojkó An-

namáriának, aki nagy részletességgel beszámol az épület körüli bonyodal-

makról és magáról az épületről is.1 Sajnálatos, hogy a könyv csak kis pél-

dányszámban jelent meg, s így csak kevesen olvashatják. 

Rojkó Annamária az Újpesti helytörténeti Értesítőben megjelent tanul-

mányát így fejezi be: 

„A községháza tekintélyes épülete a kortársak számára is sejtetni enged-

te a jövőt, hogy a település hamarosan (1907-ben) elnyeri a városi rangot. 

A községházából lett városháza ma is eredeti feladatát látja el. Az eklekti-

kus stílusú  számos szecessziós jegyet is magán viselő  épület a század-

forduló jelentős alkotása, amely immár érett a műemléki védelemre.” 

 

A Városháza főhomlokzata az István út felől 

                                                 
1 Én magam is Rojkó Annamária írását használtam fel ennek a fejezetnek a megírásakor. 
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INDÓHÁZ – BAGOLYVÁR 
 

 
 

 

 

özlekedni, utazni mindig kell. Akár szórakozásból, akár kötelesség-

ből, vagy a munkahely megközelítése céljából. Saját eszköz hasz-

nálata napjainkban lassan már kezelhetetlen méreteket ölt. A tö-

megközlekedés az ipari forradalom egyik jelentős állomása. A régi posta-

kocsi járatok, a bérkocsi már nem volt elég hatékony. Újpest az elsők kö-

zött határozta el – nyilván előre megfontolt üzleti szempontokból is – hogy 

részese kíván lenni ennek a szárnyait éppen bontogató, közösségeket meg-

mozgató elképzelésnek. 

A létesítendő lóvasút újpesti végállomásaként felépült Indóházról talán a 

Városházáról szóló rész előtt kellett volna írnom. Úgy gondoltam, hogy 

először Újpest legszebb épületét mutatom meg az Olvasóknak s csak ez-

után kerülhet sor az egyik, – még ma is álló – legrégebbi épületre. Nagyon 

meglepő, hogy ilyen látványos, igényes, és meglepően művészi kivitelezé-

sű Indóház lett ide tervezve. Ez is azt mutatja, hogy a kor építészei – gon-

dolom a megrendelőkkel közösen – egyedi megoldású, minden figyelmet 

magához vonzó végállomás létrehozására szánták el magukat. A külsősé-

gek persze jó reklámnak is megfeleltek, hiszen egy elegáns várótérben 

másképpen érzi magát a leendő utazó. 

A bérkocsik, a konflisok közlekedésben való részvétele bizonytalan és 

minden kötöttségtől mentes volt, de más lehetőség a kezdetekben nem léte-

zett. Rá volt kényszerülve az utazni, közlekedni vágyó polgár, azzal az esz-

közzel utazzon, ami éppen adódik. Aki tehette igénybe vehetett konflis-

kocsit, vagy éppen fiákert. Ezek a közlekedési eszközök viszont nem voltak 

hatékonyak, hiszen csak a kor „taxi”-jaként működött. A fejlődéssel párhu-

zamosan felmerült a csoportos közlekedés megvalósítása is. Ugró Gyula 

ezt így határozza meg Újpestről szóló könyvében: 

„A közlekedési eszközök a városok fejlődésének elsőrangú tényezői, mert 

az olcsó és gyors közlekedési eszközök a tömeg lakásokban összezsúfolt la-

kosságot egy újabb és újabb területek benépesítésére ösztökéli, mi által a 

városok fejlődését igen nagy mérvben mozdítják előbbre. Minél jobbak és 

fejlettebbek tehát a közlekedési eszközök: annál inkább szolgálják a városi 

lakosság közszükségleteinek a kielégítését s megkönnyítik a gazdasági ha-

ladás útját is.” 

K 
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Ugró Gyula jól látta, hogy a fejlődés a közlekedési eszközök hatékony-

ságától függ. A fuvarozási, személyszállítási helyzet eleinte sok problémát 

okozott. Már a „megyeri gyarmat” létrejöttekor próbálkoztak a tömegköz-

lekedés létrehozásával. Az emberek szállítását akkor fuvarosok oldották 

meg lovas-kocsival. Célszerű megoldás volt  csak éppen bizonytalan. 

Ugyanis a fuvaros nem indult el addig, amíg megfelelő létszámú „utazókö-

zönség” össze nem gyűlt. Éppen ezért ez csak egy félmegoldás volt, hiszen 

nem a lakosság érdekeit képviselte. Mivel a fuvarozás engedélyhez kötött 

vállalkozás volt, így lehetett panasszal fordulni a községi elöljárósághoz. 

Ezt meg is tették az utazni vágyók. A közgyűlés éppen ezért 1844-ben hatá-

rozatban rögzítette a fuvarozás kritériumait, meghatározva az első menet-

rendet. Ebben az évben  1844-ben  Blum Ignátz volt a személyfuvaro-

zásban érdekelt vállalkozó, aki egyetlen kocsijával szállította az embereket. 

Bérkocsis Újpesten (háttérben a Városháza) 

1846-ban Blum mellé beáll Mildenberger Antal is. Most már két fuvaros 

három kocsival szolgálja ki az utazni vágyókat. Ez természetesen konflik-

tusokat is teremtett a két vállalkozó között, hiszen mindegyik arra töreke-

dett, hogy az ő kocsija szállíthassa az embereket. A veszekedéseket végül 

újból a községi elöljáróság határozata szüntette meg. A következő előírást 

kellett betartani a két fuvarosnak: „Most 1846-ik évi október hó 11-től 

kezdve mind a három kocsi egy helyen rendbe álljon és pedig egyik héten 

jelenleg Blum Ignátzé legelöl fog állani, ez megtelvén elmén, azután követ-

kezik Mildenbergeré és a többi utána, másik héten első lesz Mildenberger 

kocsija és így rendes járásokat megtartván, semmi veszekedés köztük nem 

történik, ha hogy ezen rendeletet valamelyik meg nem tartaná, legelőször 5 

fr. p. másodszor pedig 10 pengő forintokban büntettetik meg.” 
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A modernizációt az újpestiek is követik, mikor látják, hogy Pest vá-

rosában kötött vasúti pályán közlekedő lóvonatok jelennek meg. Igény volt 

erre, hiszen az utak állapota nagyon rossz volt, így a gyorskocsikon való 

utazás sokszor rémálom volt a por, a sok gödör és az egyenetlen úttest mi-

att. Gróf Károlyi Sándor elnökletével megalakul egy vállalkozói társaság, 

amely meg szerette volna építeni az újpesti lóvasutat. 

 

Az újpesti indóház ünnepélyes megnyitása egy korabeli metszeten 

1864. november 17-én Pest város tanácsa megkezdte tárgyalását a Pest-

Újpest lóvonatú vasút megépítéséről. Az értekezletre összegyűlt hivatali 

személyek eléggé tartózkodóak voltak, nem bíztak abban, hogy a befektetés 

megtérül, így semmiféle támogatást nem javasoltak az építkezéshez. Kísérleti 

vállalkozásnak minősítették. Éppen ezért gróf Károlyi Sándor és társai vissza-

léptek a kedvezőtlen feltételek miatt. Már majdnem kútba esett ez a nagy 

reményekkel megindított vállalkozás, amikor egyezségre jutott a bizottság 

és a kérelmezők. 

Európában harmadikként megépülő 10,5 km hosszúságú lóvasút-pálya 

mindenképpen Újpestre irányította a figyelmet. 1866. július 30-án adták át 

ünnepélyes keretek között, melyről képes beszámolóval tudósítottak az új-
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ságok. A hivatalos, menetrend szerinti utas-szállítás 1866. augusztus 1-én 

kezdődött. (Dr. Ugró Gyula Újpestről szóló könyvében viszont azt írja: „Az 

1865-ik évben megindultak a »Közúti Vaspálya Társaság« lófogatú kocsijai 

a Kálvin tértől egész Ujpest Váci út határáig...”) 

Az újság részletesen leírja a világraszóló ünnepséget. A Pestről induló, 

öt kocsin helyet foglaló előkelő, vidám társaság zenészek kíséretében, jó 

hangulatban érkezett meg Újpestre. A városi polgárok, az újságírók, a ve-

lük utazó úri nők és fiatal lányok viszont nagyon meglepődtek az újpesti 

indóház szépségén és különlegességén. Ahogy a publicista fogalmaz: 

„Egész őszintén valljuk be, hogy az újpesti indóház várakozásunkat felül-

múlta. E tágas és díszes épület zászlókkal volt díszítve.” Az ünnepséget áb-

rázoló képen mindez jól látható. 

 

Az Indóház 2007-ben 

„Tágas és díszes épület.”Így mutatják be az új épületet az újságírók. 

Nem túloznak, hiszen még napjainkban is meglep különlegességével, szép-

ségével. Ugyanakkor számunkra talán furcsa, hogy milyen szolgáltatásokat 

nyújtott. 

A lóvasút átadásán oly nagy figyelmet felkeltő újpesti indóház nagyter-

me vendéglőként működött s itt a vendégek felfrissülhettek, illetve kipi-

henhették a „hosszú út fáradalmait”. Természetesen nem hiányozhatott a 

cigánymuzsika se. 

Maga az indóház több funkciót is betöltött. Itt lehetett megváltani a je-

gyeket, s nagy termében kényelmesen várakozhattak az utasok a lóvonat 

indulására. Ugyanakkor karitatív szerepet is vállalt. Mikor árvíz pusztította 

el a környék néhány lakóépületét, egy rövid ideig menedékként is szolgált. 
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De hasonló szerepet máskor is vállalt, amikor emberek, családok valami-

lyen katasztrófa miatt hajlék nélkül maradtak. 

 

Az Indóház belülről 2007-ben 

Az Indóház megvalósítása során a belsőépítészeti elemekre is nagy 

hangsúlyt fektettek a tervezők. A jegyváltáson és a várakozáson kívül még 

kikapcsolódásra is volt lehetőség. Az étterem működtetése – cigánymuzsi-

ka mellett – vonzotta a pesti polgárokat. A kor szellemének megfelelően 

olyan környezet kialakítása volt a cél, amely ezeknek a mulatásra, szórako-

zásra vágyó emberek igényeinek megfelelt.  
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Mennyezetet tartó női fejes konzol 

A nagyterem belseje megfelelne egy színház, vagy egy 

szálloda belső terének is. Az oszlopfők díszítései emlékeztet-

nek a görög építészet jellegzetes vonásaira. Bár itt nem be-

szélhetünk oszlopsorról, s főleg nem márványt alkalmazó 

anyagról, de a felső rész – bizonyára gipszből készült – „fa-

ragott” díszítése. Csodálatosan egyszerű, ugyanakkor harmó-

niát sugalló belső tér magasabbnak tűnik ezekkel a szögletes 

pillérekkel, oszlopokkal. Ugyanis az építőművész felfelé 

enyhén karcsúsította, alul pedig megvastagította. Így a mes-

terségesen megalkotott perspektíva magasítja a belső teret. 

A mennyezetet tartó Atlasz(?) szobor még jobban erősíti a 

görög templomok hatását. Egy bájos női fejet ábrázoló kon-

zol is vigyáz a belépőkre, az itt tartózkodókra. Ebbe a szo-

borba életet „lehelt” alkotója, hiszen a nőiségéből a szépség 

sugárzik, míg Atlaszból az erő. Az egész belső tér kompozí-

ciója ezzel éri el tetőfokát. Ahogyan a görögök, úgy az Indó-

ház belsőépítésze által elképzelt teret kitöltő oszlopai, szobrai 

egy egységes csoportot alkotnak.  
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Díszes oszlopfők a nagyteremben 

A keretként szolgáló – szőlőleveleket alkalmazó – 

díszítés emberközelivé teszi a misztikumot sugárzó 

szobrok, tartóelemek környezetét. A belső tér vonzereje 

díszítő, építészeti elemek egyensúlyából fakad. 

Meglepő, hogy egy Indóház, – ami tulajdonképpen 

egy váróteremnek felel meg – ilyen belsőépítészeti 

megoldást alkalmaz. Azok a hasonló funkcióval bíró 

épületek, amelyek ebben az időszakban létesültek, még 

csak meg se közelítik se szépségben, se különlegesség-

ben ezt a többfunkciós végállomást. 

Ez a megoldás akár példaértékű is lehet napjaink épí-

tészeinek, hiszen elgondolásában, merészségében olyan 

nagyszerű alkotás, amelynek alkalmazására szerintem 

igenis szükség lenne. Az egyszerű vonalak, a modern 

építészet külső jegyei lassan feledésbe kell hogy kerül-

jenek, ezzel is tért adva a klasszikus szépségnek, a for-

mák és alakzatok harmóniájának. Egy új és merész 

irányzatra lenne szükség, amely visszatérhetne akár a 

görögök által képviselt stílusjegyek újragondolására, 

ezzel is változatosabbá téve építőművészetünket. 
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Ablakok és kazettás mennyezet 
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Oroszlános fali dísz 

A belső tér más érdekességet is tartogat számunkra. Első és számomra 

meglepő, hogy a falat oroszlános dombormű is díszíti. Mellette egy puttó, 

amely a reneszánsz, – de a barokk és a klasszicista – művészet egyik ked-

venc alakja. Régebben vallásos képeken jelenítették meg, de egyre világi-

abb szerepekben tűnik fel. Jelen esetben önálló alkotásként került az Indó-

ház nagytermének falára. 

 

Lépcsődísz 
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Lépcsőházi réztáblák 

A történelem viharait átvészelő épület több értékes „kincset” megőrzött 

számunkra. Külön öröm, hogy ezek nem tűntek el, nem váltak felelőtlen 

emberek martalékául. 

Az épület külső látványa is vonzza a tekintetet. A romantikusnak s egy-

ben – általam – görögösnek tetsző díszek eredete s célja és mondanivalója 

valóban sok titkot rejt magába. Ha megfigyeljük a homlokzaton elhelyezett 

titokzatos arcok (maszkok) nem jellemzőek egy vadászházra, inkább elkép-

zelhető egy vendégfogadóra, amelyben régebben színi előadásokat is tart-

hattak vándorszínészek. Erre utalhat az a szájhagyományon alapuló felve-

tés, hogy ezek a régi – 1875-ben átépített – Nemzeti Színház falait díszítet-

ték. Mások szerint Bacchus többféle arcát mutatják a külső falakon elhe-

lyezett maszkok. A bor és a mámor megtestesítője méltó lehetne erre a 

helyre, hiszen eredetileg egy vendéglőként szolgáló épületről van szó. 

A tragikus vagy éppen komikus maszkokkal szemben ott áll a mitológiai 

Bacchus, az ivás és a mámor kultuszát megjelenítő monda ikonikus szemé-

lye. Bacchus ábrázolása nem idegen a vendégfogadók dekorációjában. Az 

alkotóművész személyét se sikerült megtalálni. 

A rejtély ez által se került megoldásra. 
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Az épület Váci út felőli homlokzata a maszkokkal 

     

Bacchus három arca 

Közelebbről szemügyre véve a maszkok – szerintem – igenis Bacchust 

jelenítik meg. A középső és a jobb oldali domborművön jól láthatók a hajat 

helyettesítő szőlőfürtök. Mivel a bor – a mámor okozójának – alapanyaga a 

szőlő, így erre a következtetésre jutottam. Mivel nem vagyok szakértő, állí-

tásomat nem kötelező elfogadni, de beleillik a többi kutató által bemutatott 

elképzelések sorába. 

Az épület felújításakor szerencsére megőrizték az eredeti hangulatot, sőt 

kiemelték jellegzetességeit s így látványa mindenki számára vonzóvá vált. 
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Vízhordó fogat az Indóház előtt 

A Bagolyvárként ismert Indóház története bizonytalan. Többen is próbál-

ták kutatni múltját. Sajnos eredménytelenül. A közkeletű nevéből – Ba-

golyvár – kiindulva azt is állítják, hogy eredetileg a Károlyi család vadász-

kastélya volt. Elképzelésnek ez is megfelel. Ugyanakkor újpesti barátaim 

azt mesélik, hogy a II. Világháború után gyerekként sokat játszottak itt az 

elhagyott épületben. S mint a lakatlan házak esetében, ebbe is beköltözött 

néhány bagoly-család. Legendaként ez is megállja a helyét. 

Érdekes, hogy az épületet Ybl Miklós személyéhez is kötik. Éppen a stí-

lus, a romantikus építészei elemek alkalmazása miatt. Ez a feltételezés 

mindenképpen növeli a Bagolyvár építészeti megítélését, s egyben hírnevét 

is. 

A legrégebbi feljegyzések szerint már 1749-ben állt itt egy kocsma, egy 

vendégfogadó. Az akkoriban nagy forgalmat lebonyolító Pest és Vác kö-

zötti út mellett ideális elhelyezkedés volt. A Pestre érkező vásárosok itt pi-

hentek meg, mielőtt a fővárosba vitték volna portékájukat. 

Vendégfogadóként üzemelt mindaddig, amíg a Pesti Közúti Vaspálya 

Társaság bérbe nem vette Indóház kialakítása végett. A lóvasút átadásának 

ünnepségét bemutató képen teljes szépségében látható az épület. Erről a 

„Nagyvilág” című újság a következőképpen számol be: „…Egész őszintén 

valljuk be, hogy az uj-pesti indóház várakozásunkat felülmúlta. E tágas és 

díszes épület zászlókkal volt díszítve. Új Pesten is szép számú társaság fo-

gadott bennünket, s míg a társaság egyik része a helybeli leánykák által 

osztogatott virágbokrétákban gyönyörködött, addig a másik rész az indóház 
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vendéglőbe sietett, hol jutányosan és elég jó uzsonnát szolgáltak fel (jó 

pénzért) a vendéglős fürge pinczérei, s egy cigánybanda erőlködött – jó 

magyar dalokat játszani…” 

Érdekességként azért még megemlítette az újságíró: „A feliratok, a szol-

gálati személyzet ruhái mind magyarok, a kocsisok kék zsinóros szürke atti-

lát, a conducteurök1 pedig sötét kéket viselnek.” 

A valamikori vendégfogadót Wagner János építész 1861-ben megvásá-

rolta és átalakította lóvasúti indóházzá. Természetesen megtartotta eredeti 

funkcióját is, így kettős célt szolgált. 

Az 1866-os megnyitó ünnepségről készült metszeten már a mai állapotot 

figyelhetjük meg. Éppen ezért érdekes, hogy Wagner János építész 1867. 

január 7-én adja be ennek az épületnek a tervrajzait engedélyeztetésre. 

   

 

Részletek Wagner János tervrajzáról 

Első emelet, pince és homlokzat 

Az épület többször is veszélybe került. A Váci út rendezésekor lebontás-

ra szánták, de szerencsére a Műemléki Felügyelőség ezt megakadályozta. 

1999-ben elkezdődik a felújítása, melynek eredménye ma is látható. 

                                                 
1 Kalauzok 
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VÍZMŰ – VÍZTORONY 
 

 
 

 

 

akott területek működése, működtetése hatalmas feladat. Főleg ak-

kor, ha egy fejlődő, gyorsan növekedő városról van szó. A lakosság 

növekedésével együtt a lakóingatlanok is szaporodnak. Ez magában 

rejti az igényt, hogy a környezet, a lakhatás és a higiénia szempontjából 

nélkülözhetetlen szolgáltatásokat kell nyújtani. 

Elsőként is meg kellett szervezni a köztisztasági feladatok ellátását. Az 

utcák és terek állandó tisztántartása és a házaknál felgyülemlett szemét fo-

lyamatos elszállításáról is gondoskodni kellett. 1910-ben már 16 utcaseprő 

dolgozik, 10 szeméthordó kocsi végzi a szemétszállítást, s a nagyobb tisz-

taságról 5 seprőkocsi és 6 öntözőlajt gondoskodott. 

 

Öntözőlajtos kocsi seprővel ellátva 

(A fejlődés ezen fokát nézve össze kellene hasonlítani, hogy ma vajon 

hány ilyen, vagy legalábbis hasonló célú eszközzel végzik a város tisztítá-

sát? Seprő-kocsit egyet ugyan szoktam időnként látni, de lajtos-kocsit, 

vagyis öntözőkocsit még a nagy nyári hőségben se.) 

Budapest, – s így Újpest – építőművészetének egyik szépsége a lakossági 

ivóvízrendszer fő állomása, a víztorony. A város vízellátó rendszere több 

egységből áll: szivattyútelep, vízcsőhálózat, víztározó. A víztározó lehet 

medence, vagy éppen egy torony. Hegyvidéken a víztározó medence, míg 

síkvidéken a víztorony alkalmazása célszerű. Tervezése, megépítése min-

dig az adott település igénye szerint készül el. A főváros több kerületében 

L 
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álltak víztornyok, bár egy részüket már lebontották, másiknak pedig a mű-

ködését iktatták ki, vagy éppen ipari víz tárolására állították át. A víztáro-

zók egyedisége jellemezte az adott kerületet is. Újpest egyik jelképévé vált 

a terület egyik legmagasabb pontjára épült víztorony.  

 

A víztorony 

Adatai a következők: Falvastagsága az alsó szinten: 1,8 m. 

Alapja: 19 m átmérője A tartály átmérője: 15 méter. 

    és 2,4 méter vastag beton. A tartály magassága: 9,7 méter. 

Magassága: 54 méter. A tartály súlya: 55.000 kg. 

Belső átmérője: 9,5 méter. Űrtartalma: 1500 köbméter. 
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Napjaink víztározói nem mutatnak semmi szépséget, hiszen csak a funk-

cionális igényeket veszik figyelembe. A látvány, az építőművészet stílus-

irányzatai nem kapnak teret. Nyilván a gazdaságosság a szempont, de a la-

kosság részéről lenne igény a látványra, a művészi kivitelezésre is. Nem 

véletlen, hogy a századforduló során egymás után felépített víztornyok ve-

tekedtek egymással – legalábbis stílusgazdagságban. 

   

A víztorony bejárati kapuja 

Az újpesti víztorony nemcsak a távolról érkezőket ajándékozza meg 

szépségével, de a mellette állókat is. A torony – vagyis a víztartály – mére-

ténél fogva is monumentálisnak tűnik, főleg akkor, ha a közelébe kerülünk. 

A torony bejárata is úgy „köszönti” a rácsodálkozót, mint egy várkapu, 

mint egy védelmi rendszer első állomása. Sajnos a kor ifjú „művészei” 

időnként a víztorony falán és az ajtaján mutatják meg barbár mivoltukat. 

Nem tisztelik a szépséget, nem érdekli őket a műemléki jelleg, nem tudják 

mi a kulturáltság alapfoka, hiszen festékszóróikkal bemocskolnak minden 

olyan felületet, amely útjukba kerül. Sajnos ezzel a jelenséggel egyre gyak-

rabban találkozunk. Az a véleményem, hogy valamilyen módon fel kellene 

már lépni ellenük. Az itt látható képről sikerült kiretusálnom a firkálmá-

nyokat, de sajnos az eredetit nincs módomban megtisztítani. Az már nem 

az én hatásköröm. 
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Újpest címere is ott látható a bejárat felett. Értékelhető ez a jelzés, hiszen 

szinte minden középületen találkozhatunk vele. Ez egy jelzés is, hogy nem 

magántulajdonról, hanem Újpest város által létrehozott épületről van szó. A 

címerrel találkozhatunk óvodák, iskolák falán is. 

 

A tartályrész és a kupola 

A víztorony leglátványosabb része a tartályt körülvevő falazat és a réz-

lemezzel fedett kupola. Valóban egy várkastély bástyájához hasonlítható 

robosztus külsejével. A páros ablakokkal ellátott „toronyból” minden 

irányban megfelelő a kilátás. Akár toronyszobás lakrésznek is alkalmazha-

tó. Ez nem lenne egyedi eset, hiszen több – használaton kívüli – víztorony 

lett átalakítva kiállítási térré, vagy éppen luxuslakássá. Így legalább az ere-

deti feladatától megszabadítva egy új cél érdekében lesz megőrizve egy 

ipari jellegű, de építőművészetileg fontos alkotás. 
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A vízmű-telep a Váci úton (évszám a homlokzaton: 1893.) 

 

Egy mai fotón az évszám: 1896 

A már megkezdett csatornázást is folytatták. 1908-ban a képviselőtestü-

let a vízellátás lehetőségéről is tárgyalt, hiszen a vezetékes víz nélkülözhe-

tetlen egy fejlődő s egyre nagyobbá váló város részére. A vízművet úgy 

kellett megtervezni, hogy a későbbiek során se kelljen újra és újra bővíteni. 
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Jól gondolkodtak, hiszen valóban hatalmas fejlődés tapasztalható az 1900-

as évek első felében, de a későbbiek során is.  

A képviselőtestület döntése alapján egy belga cég kezdhette el a vízmű 

megépítését 1911-ben. Ekkor épült fel egyébként a víztorony is. (Érdekes, 

hogy a Vízmű központi épületén – lásd mellékelt fotókat – jól látható két 

évszám: 1893 és 1896.) 

 

Ivókút a Vízművek kerítésébe építve 

Gondoltak a megfáradt utazókra, a nyári időben szomjazókra, hiszen a 

Vízmű kerítésébe be lett építve egy látványos ivókút, pihenő paddal ellátva. 

A vezetékes víz használata nagy mértékben hozzájárult az egészséges 

életmódhoz, javult a köztisztaság s ezáltal a lakók jó közérzete is Újpesten.. 
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KÖZÉPÜLETEK 
 

 
 

 

 

űködőképessé csak akkor válhat egy település, ha a hivatalok az 

ügyek intézéséhez megfelelő épületekkel, s ezen belül az igények 

szerint kialakított irodákkal rendelkeznek. Bár az adminisztráció 

sokszor előnytelenül nagymértékűvé válik, a szükséges eljárásokat nem 

szabad figyelmen kívül hagyni. Az előzőekben már bemutattam az egyik 

legfontosabb középületet: a Községházat, mely később már Városházaként 

működik. 

A kulturális események lebonyolítására is megfelelő helyre, s ideális he-

lyiségekre van szükség. Ennek hiánya csak a céltalan szabadidő eltöltésére 

van lehetőség. Marczali Henrik is hasonló véleményen volt 1888-ban, ami-

kor leírta Újpestről az alábbi sorokat: „Csak a középületek és művelődési 

intézeteknek majdnem teljes hiánya mutatja a fejlődésnek rohamos és nem 

egészen szabályos voltát.” 

A jelzett időszakban kulturális eseménynek számított a nyaranta meg-

rendezett kisebb népünnepély, mely az újpesti szigeten tartottak meg. Nagy 

hírveréssel kezdődött a nap. A poros utcákon katonazenekarok, fúvósok 

vonultak végig, jelezve, hogy megkezdődött a nagy esemény. A szigetre 

kicsődülő sokaság aztán minden jóval el lett látva csekélyke belépődíj elle-

nében. A gyerekeknek 10 krajcár, a felnőtteknek 40 krajcárt kellett fizetni, 

hogy részesei lehessenek az itteni csodáknak. 

A színvonal nem volt éppen ideális, ennek ellenére szükség volt az ilyen 

nagy népi rendezvényekre, hiszen kiváló alkalom volt arra, hogy az embe-

rek a napi munka után egy kissé más típusú közegben is „megmártózza-

nak”. A sétálgatás közben észrevétlenül is új ismereteket szerezhettek a vi-

lágról, s a kulturális előadások is csiszolták az egyszerű emberek ízlésvilá-

gát. Persze nem akadémiai szinten, de olyan mértékben, mely később ala-

pul szolgálhatott egy igényesebb színdarab, vagy operett megtekintésére. 

Az 1800-as évek végén azonban megindult valami ezen a téren is. Töre-

kedtek a szórakozás mellett a tartalmasabb szabadidő eltöltésre is, hiszen a 

korabeli krónikák jelzik, hogy „Újpesten csinos casinót nyitnak, mely a 

mulatságokon kívül jó könyvtárral is készül ellátni a tagokat, télen dales-

télyeket is rendeznek.” Ez már egy alap arra, hogy a minőségi szórakozás is 

előtérbe kerülhessen. 

m 
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Éden Színház 

Egy régi képeslap bemutatja az 1908-an épült Éden Színházat. Stílusa és 

külseje beleillik Újpest változatos épületeinek sorába. Már az utcai hom-

lokzat is jelzi, hogy egy műsorokkal szolgáló középületről an szó, hiszen a 

bejárat két oldalán található vitrin-szerű ablakokban az éppen műsoron lévő 

színművet jelző – és annak szereplőit felsoroló – plakátnak van kialakítva. 

Az épület tetején lévő két torony közötti áthidaló részt a színház nevének 

elhelyezésre alakították ki. Így messziről is látni lehetett a kulturális élet 

színterének a helyét. 

A képeslapon szereplő épületek is mutatják a változatos – földszintes és 

emeletes – épületek váltakozását.  

Az itt élő emberek sokszínűsége vitathatatlan. Különböző etnikumú, más 

és más vallású, több anyanyelvű népréteg egy sajátos, kevert életformát 

honosított meg, hiszen mindenki próbálta megőrizni saját őseinek hagyo-

mányát s éppen úgy tisztelni a másikét. Ebből aztán kialakult egy olyan vi-

lág, melyben tovább élt néhány hagyomány, s talán éppen ez szolgált egy 

olyan szabadidőforma megvalósulásához, mely egyedisége miatt vált ked-

veltté és népszerűvé. 

Ugyanakkor az ide betelepülő sokszínű és felfogású munkás magával 

hozta saját kultúráját, ízlésvilágát. Igényelte a jobb körülményeket úgy 

munkahelyén, mint környezetében. A kulturális élet mozgalmassá tételében 
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aktívan részt vesznek az új telepesek is, ezáltal saját gondolkodásmódjuk, 

gyökereikből származtatott hagyományaik továbbvitelére törekednek. Ta-

lán ezért is kapta Újpest „kis Amerika” jelzőt, mert etnikumi összetétele, 

vallási sokszínűsége, kulturális hagyományainak változatossága hasonlított 

az Újvilág bevándorlóira. 

 

Apolló-ház az Árpád úton 

Tudott dolog, hogy Újpest kedvelt kirándulóhelyként élt a köztudatban. 

Aki a hétvégeit itt töltötte el, vágyott arra, hogy egész családjával ide kite-

lepülhessen, itt birtokot, nyaralót, házat építhessen. Úgy kezelték, mintha 

valóban Amerikába kirándulnának, Amerikában telepednének le. 

„Eleinte sok volt a csőcselék és a pestmegyei, valamint a városi rendőr-

ségnek ugyancsak meggyűlt a baja az újpesti tolvajszövetkezetekkel és 

pénzhamisítókkal. De a rohamos fejlődés, új gyárak alapítása, jobb igazga-

tás, midőn a helység a fővárosi rendőrség körébe vonatott, csakhamar 

megváltoztatták e sokban amerikai állapotokat.” 

A fenti sorok alapján ezt a „kis Amerika” jelzőt persze rossz megvilágí-

tásban is értelmezhetjük. A bűnözés melegágyának kikiáltott Újpestet 

könnyen hasonlíthatták az amerikai gengszterek honosított követőinek köz-

pontjává. Újból negatív értelemben használják az amerikai jelzőt, éppen 
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úgy mint néhány évtizeddel korábban Dunakeszi plébánosa.: „Ott szüntelen 

a civódás, perpatvar uralkodik oly nép közt, mely másutt se volt megelé-

gedve, hol jobb emberek közt lakott. Csomó szerencsevadász! ez képe és 

tükre egy amerikai szabados státusnak, melyben minden van, csak rend 

nincs.” 

A kulturális életet más vonalon is megfigyelhetjük. Az 1911-ben épült – 

s napjainkban is – Apolló házként ismert épület a kor divatjának megfele-

lően szecessziós stílusban Radó Gábor tűzifa- és kőszénkereskedő építtette. 

1912-ben kezdte meg a filmvetítéseket ennek az épületnek a földszintjén az 

Apolló mozi. Innen is kapta a nevét. Az épületben elsősorban lakások vol-

tak, de működött itt ügyvédi iroda és biztosító társaság is. 

Távoli kapcsolatok fenntartása, hivatalos ügyek intézése, csomagok tá-

volabbi címre való eljuttatása már évszázadok óta a mindenkori posta, vagy 

postaszolgálat dolga volt. Postakocsi útvonalak hálózták be Európát s ezen 

belül Magyarországot is. Eleinte személyszállítást is végeztek, de a közle-

kedési eszközök fejlődésével ezt a feladatot más társaságok vállalták át. A 

posta szolgáltatása is folyamatosan átalakult és tevékenysége nélkülözhe-

tetlenné vált. 

 

A Postapalota erkélye 

A helyben működő gyárak és kereskedelmi egységek postaforgalma fo-

kozatosan növekedett, ezért a tulajdonosok szorgalmazták egy helyi posta-

hivatal létesítését. Az első újpesti posta 1883. december 1-én, a Váci úton 

kezdte meg működését 8 fővel. Az új postapalota 1928. december 18-án 
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kezdi meg működését 39 helyiséggel és 79 alkalmazottal. A főpostával 

párhuzamosan még négy kisebb hivatal is működik a város területén. Az 

épület megviselt falai felújításra várnak. Az István úton álló épület immár 

90 éve szolgálja a lakosságot. Az épület egyik különlegessége a Mády La-

jos utcai kiugró erkély és a felette kialakított torony. 

Újpest belső működéséhez elengedhetetlen volt egy bíróság létrehozása. 

Sokszor kellett a törvényt alkalmazni, hiszen a betelepülő iparosok mellett 

a kevésbé törvénytisztelő elemek is próbáltak itt megtelepedni. Ezt az elvá-

rást fogalmazta meg Alapítólevelében Károlyi István gróf: „Jussa vagyon 

a’ Községnek magok részére egyedül a’ Község lakosait kötelező, és a’ ha-

zai törvényekkel nem ellenkező rendszabályokat .. alkotni.” Ezeket be is 

kellett tartatni s ha nem így történt, a törvényeket nem tisztelőket bíróság 

elé állítani. 

Nehézkes volt az igazságszolgáltatás mindaddig, amíg önálló bíróság 

nem működhetett Újpesten. Bár még nem kapott városi rangot, de 1900. 

január 1-én az új épületében megkezdheti munkáját az újpesti járásbíróság, 

melynek alagsorában el tudták helyezni a tárgyalásra érkező bűnözőket. 

 

A Bíróság épülete az Erzsébet utca felől 
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Királyi Járásbíróság egy korabeli képeslapon 

A Jablonszky Ferenc által tervezett szecessziós épület az eredeti állapot-

hoz képest változáson ment keresztül. Ugyanis az Erzsébet utcai rész az 

építéskor még csak az első három ablakig tartott. (Ez a régi képeslapokon 

jól látható!) Az újabb két ablaksor és a kapu a felette levő ablakokkal ké-

sőbb, a bővítés során lett hozzáillesztve. Szerencsére ez a módosítás az ere-

deti stílus megtartása mellett és szakszerűen történt, így senki nem veszi 

észre a változást. 

Az épület Erzsébet utcai oldalán van az a bejárat, ahol a fogvatartottakat 

kísérték be az épületbe. A mellette látszó részben voltak elhelyezve az őrök 

és a kiszolgáló személyzet. Az épület külseje jellegzetessége a téglaívekkel 

díszített falazat. Ez a stílus több középületnél is megfigyelhető Újpesten. 

Az égetett tégla díszítőelemként való felhasználása kiemeli az egyhangú-

ságból és a környezetéből, ezáltal is magára vonva a figyelmet. 

A boltíves ablakok, ajtók és a köréjük helyezett téglaívek sorra visszakö-

szönnek Újpest utcáin. Látványnak és stílusnak is elegáns. Emlékeztet a 

neoromán jegyekre, bár ez egy kicsit merész feltételezés. Az újpesti iskolák 

szinte mindegyike és mellette a középületek nagy része is – amely a század 

elején épült – rendelkezik ezzel az egyedi díszítéssel. Ha egyáltalán díszí-

tésnek lehet nevezni a téglák merészen egyedi alkalmazását. Itt mutatkozik 

meg, hogy egy „közönséges” falazóelemként alkalmazott anyag miként vá-

lik egy épület díszévé megálmodója – az építész – hatására. 
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1902-ben épült elemi iskola (Lőrinc utca) 

 

Tégla és kovácsoltvas díszítés az épület oromzatán 

Az iskolaépület tetővonalán két oldalról összefutó téglasora egy ková-

csoltvassal díszített „csúcs”-ban futnak össze. A Baumgarten Sándor és 
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Herczeg Zsigmond által tervezett épület szerencsére fel lett újítva, így még 

több évtizeden keresztül csodálhatjuk.  

Egy oktatási intézmény is lehet a város életének hiteles ujjlenyomata. 

Egy iskola bemutatásával is megismerhetjük környezetünk fejlődését, elő-

deink gondjait, örömeit s tükörként állhat a változó politikai élet előtt is. 

Ujjlenyomat azért lehet, mert itt a kezdetektől minden jellegzetes történés 

megtalálható, s természetesen politikai tükörként is szerepel, hiszen a napi 

politika sebhelyei igazoltan mindig is jelen volt  sajnos minden iskolában. 

A lényeg azonban természetesen a gyermekek műveltségének megalapo-

zása és továbbfejlesztése. Ehhez megfelelő oktatási bázis s mellette az ezt 

kisegítő iskolaépületek. A bérházak lakószobáiból átalakított tantermekben 

való oktatás egyre nagyobb bonyodalmakkal és nehézségekkel járt. Szük-

ség volt arra, hogy végre önálló, csakis oktatás céljára tervezett és felépített 

iskolaépületben tanuljanak az újpesti gyermekek. 1897-ben kezdett erről 

tárgyalni Tóth József pestmegyei tanfelügyelő, akihez Újpest is tartozott. 

Kezdeményezése sikerrel járt, s elkezdődhettek az iskolaépítések. 

 

A Toldi Miklós utcai iskola korabeli képeslapon 

A Lőrinc utcai elemi népiskolával egyidőben a Toldi utcában is átadnak 

egy épületet. A Toldi Miklós utcai állami népiskolát is 1902-ben avatták 

fel. Újpest iparosai, munkásai végre igényesebb körülmények között tud-

hatták gyermekeiket.  
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A Toldi utcai (ma Langlet Valdemár) iskola épülete 2007-ben 

Az évtizedek lenyomata ott van a száz évvel ezelőtti épületeken. A fo-

lyamatos karbantartás hiánya nagyon meglátszik rajtuk. A Toldi utcai isko-

la külseje is negatív irányban változott. A tetődísz, a kovácsoltvas kerítés, a 

falak egyedi díszítése eltűnt. Ami érdekes építészeti szempontból, az a nyí-

lás-zárók tökéletes szigetelése. Az osztálytermek és az irodák ablakait, ajtó-

it a legmodernebb készülékekkel vizsgálták meg. Az iskola igazgatója sze-

rint – aki a méréseknél jelen volt – sokkal tökéletesebb az immár száz évvel 

ezelőtt készült ablakok, ajtók hőszigetelése, mint egy napjainkban legyár-

tottnak. Ez a korabeli mesteremberek munkáját és szakértelmét dicséri. 

A törvény előírta az általános tankötelezettséget, így minden gyermek 

előtt nyitva állt az iskola kapuja. Bár kötelező jelleggel bírt az oktatás min-

denki részére, a taníttatás költségeit, sajnos egyes családok nem minden 

esetben tudták előteremteni. A szegényebbekre gondolva a község elöljárói 

határozatban rögzítették: 

„A gyerekek tanítása, nevelése fő gondja lévén a községnek, azon oknál 

fogva a tanítási díj eltöröltetik.” 

A tandíj eltörlése nagy segítség volt a segédmunkások, szakmunkások 

gyermekeinek képzésére. Nyitva állt előttük az út, hogy a tudásukat kama-

toztassák egy szakma megválasztásával. A mesteremberek gyermekei is 

tudták folytatni szüleik szakmáját, mégpedig úgy, hogy a képzést nem is 
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alapfokon, hanem emelt szinten sajátíthatták el. Ezt biztosította a számukra 

létesített szakiskola. 

 

Újpesti m. kir. állami fa- és fémipari szakiskola 

(ma Két tannyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium) 

Jól képzett szakemberre, iparosra mindig szükség volt. Ez fokozottan 

volt érvényes Újpestre, hiszen a gyárak üzemek rohamosan növekedtek, sőt 

újak és újak jöttek létre. A lakosság is igényelte a minőségi szolgáltatáso-

kat. Iparos képzést csak jól felkészült tanárokkal, minőségi oktatókkal lehet 

elkezdeni. Maga a szakmunkásképzés még gyerekcipőben járt, de nálunk is 

törekedtek egy olyan oktatási lehetőséget biztosítani a fiataloknak, ahol 

ideális körülmények között, a legújabb ismereteket szerezhetik meg válasz-

tott szakmájukról. 

Az elemi iskolák államosításakor  az állam költségén  már megindul 

az ipar számára az utánpótlás képzése. Iparos tanonciskola 1880-ban kezdte 

meg működését Újpesten. A folyamatosan bővülő osztályokban kereskedő-

ket, vas- és fémipari, fa- és építőipari, illetve vegyes ipari tevékenységre 

oktatták a fiatalokat. Az 1901-es évben már leányok részére is felállítottak 

tanonciskolát. Ez volt az első ilyen típusú oktatási intézmény hazánkban. 

Iparos tanonciskola 1880-ban kezdte meg működését Újpesten. A folya-

matosan bővülő osztályokban kereskedőket, vas- és fémipari, fa- és építő-

ipari, illetve vegyes ipari tevékenységre oktatták a fiatalokat. Az 1901-es 
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évben már leányok részére is felállítottak tanonciskolát. Ez volt az első 

ilyen típusú oktatási intézmény hazánkban. 

A fa- és bútoripar újra fellendülő ágba került, így egyre nagyobb szükség 

lett a magas fokon képzett munkaerőre. 1925-ben napirendre került egy ál-

lami faipari szakiskola megépítése. Ehhez pénzt Újpest csak akkor hajlandó 

adni, ha a az építési munkálatokban elsősorban a helyi iparosok vesznek 

majd részt s az itteni kereskedőktől szerzik be az építési és berendezési 

anyagokat. A telek kiválasztása és kijelölése, majd a Foerk Ernő építész-

mérnök elképzelései szerinti tervek megszületése után elkezdődhetett az 

építkezés. 

Felépül az Újpesti Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola. 

Ennek az iskolának a története az 1927-28-as tanévvel kezdődött. 

 

Díszítő faszobrász tanulók alkotásai 

Az iskola épület- és bútorasztalos, esztergályos1 és fafaragó (díszítő 

szobrász) szakon képzett faipari szakembereket. Az épület- és géplakatoso-

kat a fémipar várta a vizsgák után. Ők úgy fogalmaztak, hogy az iskola 

„iparossegédeket nevel, kik gyárak és üzemek előmunkásai, művezetői, vé-

gül önálló iparosokká is lehetnek.” 

A Foerk Ernő műépítész tervei alapján készült iskola nemcsak monu-

mentalitásában egyedi, hanem a szakmai oktatáshoz igazított elrendezés is 

kiváló. Az épületegyüttes három szárnyból áll. A főépületben kaptak helyet 

az elméleti oktatáshoz szükséges tantermek és az internátus is. Külön épü-

letrészben oktatták a faipari tanoncokat. Külön csarnokban helyezték el a 

fémipari munkálatokhoz szükséges gépparkot s a fémmegmunkáláshoz 

nélkülözhetetlen öntőműhelyt, kovácsműhelyt. A hatalmas fémipari gép-

csarnokban az akkor legmodernebb gépeket helyezték el, hogy a képzés az 

új technológiával történjen, s ezzel párhuzamosan az akkor forradalmian 

gyors fejlődésnek indult fémipari szakmák megismerése maradéktalan le-

gyen. 

A fafaragók adták az iskola művészi vonalát. A fa így új értelmet nyert a 

kezükben, hiszen olyan csodálatos dolgokat alkottak, melyek méltán nyer-

tek elismerést számtalan bemutatkozó kiállításon. 
                                                 
1 Természetesen faesztergályosról van szó (a Szerző) 
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Fa és fém. Két merőben ellenkező tulajdonsággal rendelkező anyag, me-

lyeknek feldolgozásának ismereteit egy iskola végezte. A fa lágy, szinte élő 

mivoltával ellenkezőleg hat a fém rideg, kemény, markáns külsővel rendel-

kező tulajdonsága. A fémmegmunkálásnak is nagy múltja van. Ebből az 

időnként fekete, máskor csillogó anyagból nagyon szép alkotások készül-

hetnek. Az elsődleges a fémmegmunkálásban nem is a szépség, hanem a 

tartósság, a munkabírás, hiszen a gépek, alkatrészek ebből készülnek. Ha az 

elképzelt és lerajzolt minta alapján megvalósítjuk a tervező elképzeléseit, 

végtermékként szerszámok, berendezések, gépek készülhetnek, ugyanakkor 

díszítő elemként is funkcionálhatnak. Az iskolai képzéshez szükséges ön-

tőműhely, kovácsműhely és szerszámgépekkel felszerelt üzemcsarnok biz-

tosítva volt a kezdetektől fogva. 

 

Látványosan alkalmazták a téglát díszítő elemként 
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Elismerést érdemel az, hogy az iskola a mai modernizáció hatására nem 

semmisítette meg teljesen a régi tanoncvilágot, hiszen a saját házi múzeu-

mában a mai szakmunkástanulók is megismerkedhetnek a nyolcvan évvel 

ezelőtti technológiákkal, szerszámokkal. 

Az iskola múzeumában eredeti állapotában láthatjuk a kovácsoláshoz 

szükséges eszközöket, szerszámokat, üllőket. Olyan állapotban van, hogy 

akár a múltból bármikor visszatérő mester azonnal munkába tudna állni. 

Éppen az itt látható kovácsműhely a bizonyíték arra, hogy a fémfeldolgozás 

alapja a kovácsolás. Ez az ágazat az, mely szintén képes művészi kivitele-

zésű tárgyakat készíteni. Világhírűek voltak a magyar mesterek, kovácsolt-

vasból készült művei. Kastélyok kapui, kerítései, lakóépületeken látható 

erkélyek, lépcsőházak korlátjai, nagytermek, paloták csillárai mind mind 

ennek az iparágnak a szépségeiről mesélnek. Láthatjuk, hogy a fa és a fém 

egymással folyamatosan miként rivalizált. 

Kovács szakmát tanuló diák rajza az iskola bejáratáról 

Míg a kezdetekben a faipar iránt volt nagyobb a kereslet, ez egy idő 

múlva megváltozott. Az ipar fejlődése magával hozta a vasipar rohamos 

modernizálást, jelentőségét. Itt az iskola falai között is hatalmas gépter-

mekben szolgálták ki a tanuló ifjúságot. A legmodernebb szerszámgépek 

ismerete és használata, a szakmai fogások elsajátítása elengedhetetlen volt 

a jövő mérnökei, művezetői számára. 

Az iskola tanulói szakmai életük során tovább gazdagították Újpest épü-

leteinek külsejének és belsejének széppé varázsolását. 



 77 

CSINOS HÁZAK 
 

 
 

 

 

ülönféle híreket közöltek a pesti hírlapok a fejlődő „gyarmat”-ról, 

Új-Megyerről, vagyis Új-Pestről. Leginkább a rossz híreket kedvel-

ték a zsurnaliszták, illetve azokat, melyeknek zaftos pletyka íze 

volt. Az itteni történések valahogy mindig negatívan kerültek az újságok 

lapjaira. Ezt többször is szóvá tették Újpest elöljárói  eredménytelenül. 

Egy témában azonban soha nem tudósítottak hamisan az újságok. Mégpe-

dig akkor, amikor Újpestet bemutatva „csinos házak”-ról írtak. Ha ilyen 

sok gáncsoskodás és bátran mondhatom irigykedés jellemezte a hírlapíró-

kat, akkor ezt a jelzőt bizony nagyon komolyan kell venni és feltétlenül szó 

szerint kell értelmezni. 

 

Szépen kialakított homlokzat 

Gróf Károlyi István Új-Megyer gyarmaton megtelepedő lakosoknak az 

Alapítólevélben meghatározza miként kell új otthonaikat felépíteni, azt csi-

nosítani, jó karban tartani. Az előírások mindenkire vonatkoztak. Kitér a 

K 
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tűzvédelemre, a kerítések és a tetők kialakítására, s minden olyan külsőség-

re, amely a település látványát magas szintre emeli. Ezt így olvashatjuk az 

Alapítólevélben:  

„Ezen új gyarmat díszesítése, és a’ tűz kár elmellőztetése végett kötelez-

tetnek a’ vállalkozók, és minden építni kívánók házokat homlokkal az útza 

felé építeni, és úgy hogy oda semmi nemű dísztelen, és a’ jó ízléssel ellen-

kező épületek ne tétessenek.” 

 

 

Utcafrontra épített házak 
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Szépen díszített ház 

A gróf az alapításkor gondolt arra is, hogy a házak sűrűségét, vagyis a 

telkek beépíthetőségét is szabályozza. Ennek értelmében akkora telkeket 

kelletett parcellázni, melyeket 300 négyszögöles egységekre lehetett ké-
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sőbb felosztani. Így bármikor eladásra, vagy örökség általi felosztásra ke-

rült a sor, csakis 300 négyszögöles egységekre, (vagy ezt a szorzót hasz-

nálva) lehetett felbontani. Vagyis a területek 300, 600, 900 és hasonló 

nagyságokban létezhettek. 

 

Zöld környezetben 

Az utcák is egy megtervezett elképzelés szerint lettek kialakítva. A szép 

környezet kialakítása érdekében már a kezdetekben figyelmet fordítanak 

például a fásításra, illetve a már meglévő fák védelmére. Az erre utazók szép 

kerteket elegáns nyaralókat fedezhettek fel már 1850-es évek végén. A lát-

vány annyira hatással volt sokakra, hogy kedvet kaptak a letelepedésre Új-

pesten. 

Akármilyen épület nőtt ki a földből, egyikről se hiányozhatott a szolid 

díszítés, az egyedi jelleg megmutatása. Két azonos külsőt mutató házat nem 

lehetett találni Újpesten. S ez adta meg mindig egyedi jellegét, „csinos” 

külsejét. 

Érthető is, hiszen egy olyan üzletbe nagyobb bizalommal lép be a vásár-

ló, melynek homlokzata szép s ezáltal a jólétet tükrözi, mint egy olyanba, 

mely rogyadozó házban, kopott cégérek mögött működik. 

Erre már a kezdetekben is nagy figyelmet fordítottak. A kiskereskedők, a 

lakosság szolgálatában álló kis műhelyek a külső portálon megjelenített 

cégtábláikkal, vagy éppen a vendéglők a vendégcsalogató feliratokkal, a 

figyelemfelkeltésre törekedtek a kor ízlésvilágának megfelelően.  
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Kisiparosok műhelyei 

 

Földszinten üzlethelyiség, az emeleten lakások 
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Az ékszerkereskedő Nasser testvérek háza 

A bevándorlások növekedése megkívánta a több lakást magába foglaló, 

nagyobb házak építését is. Ezek is igényesen lettek kivitelezve. A kor stí-

lusjegyei megtalálhatók úgy a kicsi házakon, mint a nagyobb épületeken. A 

kivitelezés nem mindig a megrendelő ízlésvilágát mutatták be. Nagyon sok 

múlott a tervezőn, a kivitelezőn is. Híres építészek elképzeléseit valósítot-

ták meg azok a szakemberek, kőművesek, ácsok, tetőfedők, bádogosok, 

épületszobrászok, akik művészi szintre emelték szaktudásukat. 

Az anyagi háttér függvényében sorra emelkedtek a többemeletes luxus-

lakások földszinti üzletekkel párosítva. Ilyen volt például az ékszerkeres-

kedelemmel foglalkozó Nasser testvérek háza is, amelynek földszintjén a 

saját üzletük kínálta értékes árúit. A meglepően modernnek számító épület 

külsejét meghatározza a figyelemfelkeltő erkély kialakítása. Az egyszerű-

séget sugárzó homlokzatból az erkély vonzza magához a tekinteteket. 
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Mátyás téri lakótömb 

A kertvárosi külsőt megbontotta az 1920-as években jelentkező lakáshi-

ány miatt a gyárak közelébe épült munkástelepek, s a régi raktárbarakkból 

kialakított lakótelep, melyek a higiéniai követelményeknek egyáltalán nem 

feleltek meg. Ezek nagy részét lebontották s helyébe egy lakótelep épült. 

Lehet, hogy lebontásra van már ítélve egy ház, mert annyira tönkrement 

az évtizedek során. Éppen ezért ezeket is meg kellene őrizni, ha másképpen 

nem, hát fényképen, hogy az utókor is láthassa a múlt ezen szép emlékeit. S 

ha a lebontásra ítélt épület helyén egy új emelkedik, akkor járnánk el helye-

sen, ha a régi, öreg ház díszítő elemei közül néhány felkerülhetne az új 

homlokzatára. Tudom, minden kornak megvannak a sajátos stílusjegyei, 

stílusirányzatai, de a múlt feltárása és megőrzése mindannyiunk kötelessé-

ge lenne. 

A lakáshiány enyhítésére az előbbieknél komfortosabb épületeket is 

emeltek. Ilyen volt az Irányi Dániel utcában 6 egyemeletes épület, melyben 

96 egyszobás lakás volt. 1927-ben a Mátyás téren épült 3 kétemeletes lakó-

tömb, amelyben 130 egyszobás és 24 kétszobás lakás lett kialakítva. 
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Irányi utcai bérház 

Lakni kellett valahol s ha nem volt elegendő pénz egy kis házra, vagy la-

kásra, akkor bérelni kellett. A bérlakások bevezetésével kialakul egy olyan 

polgári életstílus, amely nélkülözi az épülettel járó egyéb felelősség, köte-

lesség (karbantartás, felújítás, stb.), így az életvitelre lehet összpontosítani. 

Egy városkép kialakítása nagy felelősség. Az eltérő stílusok egymáshoz 

illesztése, a funkciók figyelembevétele, az egymás mellé épülő kisebb-

nagyobb házak ritmikája meghatározza a közérzetünket, a környezetünkhöz 

való viszonyulásunkat. 

Szerencsére mind a mai napig megmaradtak bizonyítékul ezek az épüle-

tek. Tanulmányozni tudjuk őket, megismerhetjük egy kor stílusirányzatait, 

s csodálhatjuk mesteri, művészi kivitelezésüket. Lehetséges, hogy nagyon 

sok épület semmilyen stílust nem képvisel, csak egyszerűen a kivitelező 

próbálta saját ízlésvilágát bemutatni. 

Büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan környezet lakói lehetünk, melyről 

évtizedekkel ezelőtt csak úgy nyilatkoztak, hogy „csinos házak” épültek 

Újpesten. Vigyázzunk arra, hogy ez a jelző még nagyon sokáig jellemezze 

városunkat, törekedjünk arra, hogy a kertvárosi jelleg megőrzésével tovább 

is sétálhassunk a „csinos házak” között. 
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HOMLOKZATOK 
 

 
 

 

 

éves elképzelés az, miszerint a mindennapi munkában megfáradt 

emberek semmit sem törődtek környezetükkel. Ha jobban körbené-

zünk egy településen,  akár itt Újpesten, akár az ország bármely 

városában, falujában,  még ma is láthatjuk azokat az érdekes és értékes 

alkotásokat, melyeket művészi szinten alkottak az akkori építészek, mes-

teremberek, s mindezt azért, hogy azt a kis világot, melyben éltek, még 

szebbé, még otthonosabbá tegyék. 

 

Díszes homlokzat 

A szépség iránti igény igenis benne élt az emberekben, függetlenül attól, 

milyen közösségben éltek, milyen végzettséggel rendelkeztek, mi volt a 

munkájuk, mekkora volt a vagyonuk. A környezet kialakítása tulajdonkép-

pen bemutatta azokat, akik itt éltek, dolgoztak, szerettek, szenvedtek. Ön-

T 
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magukról vallottak, önmagukat tárták a világ elé. Egyféle tükörkép is volt a 

ház, hiszen a tervezőmérnök, a tulajdonos, vagy éppen a lakók azonosultak 

a díszekkel, a művészi alkotásokkal gazdagított épülettel. 

 

Harmonikus homlokzat 

A házak építésére kijelölt mesteremberek is mindenkor bizonyítani akar-

ták szakmai felkészültségüket, s erre a legjobb lehetőség  a háznak a leg-

inkább látható része  a homlokzat díszítése volt. Ezeket bárki szemrevéte-

lezheti, hiszen az utcán jártában-keltében egyből szemébe ötlött mindenki-

nek a ház oromzata, a házon látható egyszerűbb, vagy igényesebb díszítés, 

a jó emberek előtt mindig nyitva álló kapu1. Mind-mind arra szolgált, hogy 

a szépséget és különlegességet mások felé közvetítsék. 

A házak építésekor jelentős szerepet kapott az építtető vagyoni helyzete, 

az üzleti életben betöltött szerepe s mellette természetesen a szépség iránti 

igénye. Nem hanyagolható el a kor stílusa és ízlésvilága se. A felépített há-

zakon nem kell mindenáron stílusjegyeket keresni. Elegendő észrevenni a 

szépség utáni vágyat. 

                                                 
1 A kapukról majd a következő fejezetben olvashatunk részletesebben! (A Szerző.) 
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Téglával tervezett homlokzat 

 

 

Több épületen is alkalmazott dísz 

Vannak olyan motívumok, díszítések, amelyek több házon is szerepel-

nek. Bizonyára azonos mester volt az építő és ezt ajánlotta több megbízó-

nak is. Ez persze nem mindig szerencsés, főleg ha sokszor előfordul. 
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Ha csak egy vagy két másolatról van szó, akkor az még megbocsátható, 

de ha tömegével fordulna elő, az már szériamunka lenne. Ha több helyen 

találkozunk azonos, vagy hasonló mintával, kialakítással az csak azt mutat-

ja, mi volt a divatos, mi volt a kedvenc az építtetők körében. Mivel kevés 

ilyennel találkozunk, így feltételezhető, hogy ügyeltek az esteleges ismét-

lődésekre. 

 

Eltérő mintázatú ablaksor egy épületen 

A hangulatos utcarész megteremtése és kialakítása nem volt szabályoz-

va, de mindenkor alkalmazták az önkorlátozást, illetve a szolid megjelenést 

és kivitelezést. 

Mint a fenti fotó is jól bizonyítja, egyazon épületen eltérő mintázatot is 

lehet használni úgy, hogy se stílusban, de a szépérzékünkben se legyen tö-

rés. 

Az utcák rendezettsége, a házak megjelenítése a mindenkori lakosság 

tisztaságszeretetét igazolja. Ha egymás mellett álló házak külső megjelené-

se nem tartozik azonos stílusvilágba, az még nem jelenti az esztétikai 

egyensúly felborulását. Változatos utcaképpel szebb városrészt lehet kiala-

kítani, mint a sablonos, azonos tervek alapján készült, futószalagon gyártott 

ház-sablonokkal, lakódobozokkal. Éppen az a nagyszerű Újpest kertvárosi 

részében épült házaknál, hogy színviláguk, díszítésük egyedi. 
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Ezt az egyediséget csak akkor lehet megvalósítani, ha a saját elképzelé-

sünket nem irányítja se egy központi előírás, se a szomszéd ízlésvilága. Er-

ről tanúskodnak azok a házak, melyek  szerencsére elég szép számmal  

megmaradtak az 1900-as évek elejéről. 
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Három variáció egy témára 
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Az utcákon sétálva bizony nem vesszük észre ezeket a szépségeket, eze-

ket a különlegességeket. A környezetünk megismerésére kellene egy kis 

időt szánni, csak annyit, hogy egy kissé közelebb kerüljünk múltunkhoz s 

annak lenyomataihoz. Csak fel kell emelni tekintetünket akkor, amikor az 

utcákon sétálunk, s máris rengeteg szépséget fedezhetünk fel. A könyvben 

látható felvételek helyét, címét szándékosan nem mindig írtam le, gondolva 

arra, hogy a kíváncsiak ezek felkutatásával is jobban megismerik Újpestet.  

 

Szépen kialakított homlokzat 

Rohanó világunkban kell egy csepp időt szakítanunk környezetünk meg-

ismerésére  ha nem is alaposan, hát legalább felszínesen. 
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A szőlőfürtök borozóra utalnak 

Bevallom, eddig magam is csak felületesen figyeltem eddig ezt szép 

környezetet. Éppen ezért én is megdöbbentem az alaposabb kutatások után, 

milyen gazdag Újpest ezekben az emlékekben. Mert emlékek már a falak-

ról lemálló díszek, melyet az idő napról napra egyre jobban felmorzsol, el-

tűntet. Sajnos egy idő múlva már emlékünk se lesz ezekről, ha végleg 

hagyjuk elpusztulni őket. Pedig ez lesz a sorsuk, hiszen a karbantartás hiá-

nya és a felújítás elmaradása már visszafordíthatatlan károkat okoz Újpest 

régi szépségén. 

 

Felújított homlokzat 

Nem hiába mondták már az 1800-as évek végén is, hogy „csinos házak” 

épülnek Újpesten. Mert ezek valóban szépek és „csinosak” voltak. Vajon 

meddig maradnak itt ezek a házak? Vajon mennyire vigyázunk erre? Mint 

az életben minden, ha nincs valami ápolva, akkor bizony elcsúnyul, meg-

csúful és lassan csak szégyenné válhat a környezetének.  
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A tégla díszítőelemként is felhasználható 
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Homlokzat figurális díszítéssel 

 

Elegáns vonalvezetésű homlokzat 

Így járhatunk mi is, hiszen az elhanyagolt homlokzatok, a lassan tönkre 

menő épületek rontják a városképet és lassan lebontásra kerülnek. Ezzel is 

eltűnik egy korszak szépségét bemutató utcakép. Az lenne a tiszteletet, ki-

váltó cselekedet, ha a helyére épülő házon ugyanazok a díszítő elemek 

kapnának helyet, melyeket évtizedekig csodálhattak az erre sétálók. 

Ugyanakkor öröm látni azokat az épületeket, amelyek szemünk láttára 

újulnak meg. Visszakapják eredeti díszítésüket, újra élesztik az alkotó által 

ide álmodott hangulatot. Ez is azt bizonyítja, hogy a szépet nemcsak ál-

modni lehet, de valósággá is lehet alakítani, egy kis szeretettel, egy kis oda-

figyeléssel. 

Mai szemmel megdöbbentő, hogy milyen különleges gonddal és igén--

nyel készültek akkoriban a házak, s azok homlokzatai. Az egyszerű vonal-

vezetésű  akkor talán már modernnek mondott  díszítéstől kezdve, a na-

gyon alapos szobrászi felkészültséget igénylő, a különleges látványnak is 

beillő kültéri alkotások megjelenítése jellemzi Újpest házait. A gyárosok, 

kereskedők palotái természetszerűen kiemelkednek ezek közül, de nincs 

semmi szégyellnivalója a mellékutcákban, a gyári munkások, a lakosságot 

kiszolgáló mesteremberek, az irodákban dolgozó hivatalnokok, az egyszerű 

polgárok által épített és lakott fölszintes épületeknek se. Ezek csak igazol-

ják Újpest sokszínűségét. 

Ennek igazolására nézzünk meg egy emeletes bérházat. A kor igényei-

nek megfelelően épültek és egyszerű, olcsó kivitelezésével népszerű is volt. 

Az olcsóság természetesen nem jelentheti azt, hogy igénytelen épület került 

volna Újpest bármely utcájába. A stílusjegyek itt is egyediek. 
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Szív alakú kivágások a védőborításon 

Az építő mesteremberek, és más rokon szakmák képviselői ezeken az 

épületeken is otthagyták névjegyüket. Egyszerű kovácsoltvas bejárattal, 

függőfolyosóval, vagy a tető közeli oromzattal. Itt láthatjuk azokat a népi 

jellegű díszítéseket, amelyek az alföldi parasztházakra jellemző. 

A fa borítású oromzatrészen jól látható, hogy szív alakú kivágásokkal dí-

szítették a ház azon részét, mely a két emeletnyi magasságban alig látszó-

dik. A mesterek ennek ellenére alkalmazták a díszítésnek ezt a módját, hi-

szen a ház szépségéhez ez a rész is hozzá tartozik, akár jól látható részen 

van, akár nem. 

A várost építő és szépítő szakemberek mindig tudásuk legjavát mutatták 

munkájuk során. Sokszor talán még a stílus is meghatározhatatlan, melyet 

képviseltek, de ők nem is erre, hanem teljesen másra figyeltek: hogy szépet 

alkossanak: 

 

Árpád út mai és régi épületekkel 
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ABLAKOK 
 

 
 

 

 

ház szeme az ablak, így nem közömbös, hogy mennyire tiszta, 

mennyire dekoratív, mennyire mutatós. A ház asszonya mindenkor 

ügyel arra, hogy a kíváncsi szemek semmi kivetni valót ne találja-

nak tisztaságán, belső díszítésén. A függönyökkel korlátozott tekintetek 

nem láthatnak be a legtisztább ablakon se, ugyanakkor nagyobb figyelmet 

fordíthatnak külső megjelenésére, díszítésére.1 

 

Újpest ablakai igazolják azt a régi állítást, hogy utcáit „csinos házak” dí-

szítik. Ehhez mindenféleképpen hozzájárulnak az utcára néző ablakok  

változatos kialakításukkal, különleges díszítésükkel. Újpest építészei látvá-

nyos ablakok megtervezésében mintha egymással versenyeztek volna. 

                                                 
1 Ebben a fejezetben nem használok képaláírásokat, hiszen az ablakok stílusa, formája, szépsége önmagá-

ért beszél. 

a 
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Az épület megtervezésekor jelentős szerepet kap az ablak látványa, esz-

tétikai kivitelezése. Harmonizálni kell az egész ház homlokzatával, ugyan-

akkor egyedi vonásokkal is kell rendelkeznie. Ha stílusában elüt a ház kül-

sejétől, máris felbomlik a látvány egyenletes ritmusa. Sajnos felújítások 

alkalmával, az épületek „modernizálásakor” nem mindig ügyelnek ezekre 

az egyensúlyokra. Ezáltal egy olyan stílusidegen, zavaros külsejű felület 

jön létre amely nyugtalanítóan hat a szemre s teljesen tönkreteszi az össz-

hatást. 

Az ablaknyílásokat ablakszemnek is nevezik. Ez talán éppen abból adó-

dik, hogy a ház ezzel a „szemmel” figyeli az utcát, a járókelőket. 

A régi ablakok elkészítésekor nem írták elő a hőszigetelő képességének 

paramétereit. Mégis feltűnő, hogy a mostani mérések alapján sokkal jobbak 

ezek a mérési számok, mint a napjainkban beépített ablakoknál. 
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Nem kellett előírás és betartandó szabvány ahhoz, hogy a mester olyan 

ablakot gyártson le, amely a nyári meleget kizárja a lakásból, de a téli zi-

mankó se juthat könnyen be. Mivel a légkondicionálást abban az időben 

még nem ismerték, így a jó minőségű faanyaggal, a megfelelő vastagsággal 

és az ablakszárnyak minőségi illesztésével zárták ki a hűtéssel illetve a fű-

téssel járó esetleges problémákat. Bármennyire jó anyagi körülményekkel 

rendelkezett egy építtető, semmiképpen nem vágyott arra, hogy a téli tüze-

léskor kétszer annyi tüzelőanyagot használjon el, mint amennyit ideális kö-

rülmények között kell. 

Egy építésznek erre is kell gondolni, amikor egy épület, egy lakás, egy 

ház tervezésébe belekezd. A méretek, a minőség, a felhasználandó alap-

anyag minősége, eredete mérvadó lehet az ideális kivitelezésben. 
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Talán felesleges is győzködni márkit arról, hogy a természetes faanyag 

használata jobb közérzetet és otthonosabb hatást biztosít, mint a fémből, 

vagy a műanyagból gyártottak. A globális felmelegedés rémségeivel fenye-

gető korban tanulhatnánk elődeinktől, s a jobb szigetelést mindenkor a ter-

mészetből átmentett anyagokkal lehetséges és nem kell feltétlenül ehhez a 

gépesített, káros anyagokat kibocsátó légkondicionálás. Gondoljunk csak 

arra, hogy az 1800-as évek végén már úgy biztosítottak jeget a nyári idő-

szakokra, hogy nem ismerték a fagyasztószekrényt. Egyszerűen csak a ter-

mészet adottságait használták fel, azt alkalmazták. Vagyis a földbe ásott un. 

jégverembe szalmát tettek, erre helyezték el a befagyott folyók felszínéről 

kivágott jégtáblákat, s ezeket újra vastag szalmaréteggel borították, majd az 

egészet lefedték. Ezekből a jégvermekből még a nyár végén is egészséges 

jégtömböket vettek ki és használták fel élelmiszerek hűtésére. 
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Az ablakpárnák használata is megszokott volt. Erről a nevezetes 1874. 

márciusában történt „újpesti zendülés”-ről is olvashatunk a feljegyzésben. 

Ebben leírják, hogy a feldühödött tömeg a bíró házához jutva betörték an-

nak ablakát és az ablakpárnákat felgyújtva visszadobálták azokat a lakásba. 

Már ekkor használták az ablakszárnyak között a hőszigetelésre is alkalmas 

párnákat. Ugyanakkor jól szolgált, amikor nézelődéskor rákönyököltek. 

A földszinti ablakok is más funkciót töltöttek be és az emeleten lévők is. 

Míg a magasan lévő ablakokból jó kilátás nyílt az utca egész hosszára, ad-

dig a föld közelében lévő inkább az előtte sétálókkal való kapcsolat fenn-

tartására is szolgált. Hiszen itt hosszabb időt el lehetett tölteni elbeszélge-

téssel, ami a magasan lévőknél már csak hangoskodással, kiabálással lehe-

tett volna megoldani. 

   

A földszinten lévő ablakok kapcsolatteremtő feladata napjainkban is 

működik, ugyanakkor a védelemre sokkal több gondot kell fordítani, bár 

így mi kerülünk a rács mögé és nem a bűnözők. 

Típus, forma, színválaszték mellett nem elhanyagolható az, hogy a külvi-

lág felé milyen a kapcsolat. Napjainkban a hő- és zajszigetelés immár el-

sődlegessé vált a biztonság mellett. Ugyanakkor a tervezés során figyelem-

be kell venni, hogy egy utcára néző, vagy éppen az udvar felé forduló ab-

lakról van-e szó. Ugyanakkor az igénybevétel fizikai hátrányairól se szabad 

elfeledkezni. Más a minőség, ha a széltől esőtől gyötört oldalra kerülnek, 

esetleg a földszintre, vagy éppen a tízedik emelet homlokzatára. 

A szemnek leginkább az ablak körül kialakított díszítés hat nyugtatóan. 
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KAPUK 
 

 
 

 

 

ülönleges és egyedi kapukkal találkozhatunk az Újpesti házakon. A 

homlokzathoz stílusban illő bejárat már megfelelő hangulatot te-

remtett a belépőnek. Kialakítása, kivitelezése mindenkor a mestert 

– amely legtöbbször helybéli volt – dicséri, de természetesen ebből az el-

ismerésből kell juttatni a tervezőnek és az építtetőnek is. 

 

Az ablakokkal harmonizáló kapu 

Vajon mikortól használunk kaput birtokunk, házunk, magánterületünk 

bejárataként? A kapuk a magyar és a testvérnek számító székelyek falvai-

ban nagy jelentőséggel bírnak. A székelyek különleges díszítéssel látják el 

K 
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az amúgy is érdekes nagyméretű kapuikat. De ezek jellemzik a székely te-

lepüléseket is. Érdemes megismerni ennek a történetét, hiszen innen kell 

származtatni a nálunk is használatos kapukat, mely itt Újpesten is hasonló 

látványosságúak, csak éppen egy más, egy városias közegben. 

Tudjuk a történelemkönyvekből, hogy a székelyek, Attila hun király 

népének leszármazottai. Kiváltságaik a kezdetektől biztosítva voltak, s eze-

ket az egymást követő uralkodók – hellyel-közzel – tiszteletben is tartották. 

A hunok gyökereit is Ázsiában keresik a kutatók, hiszen a hétköznapi kul-

túrájuk, mondaviláguk, a környezetükben alkalmazott díszítő motívumok is 

erre utalnak. Attilához kötődik maga a székelykapu használata is, melyre 

már abban az időben felfigyeltek a hozzá látogatóba érkező követek, keres-

kedők és utazók. 

Erről így ír Priszkosz rhétor: 

„Attila háza minden más háznál fényesebb. Ez a ház gerendákból és si-

mára gyalult deszkákból volt összeillesztve és fakerítéssel körülvéve, nem 

biztonságul, hanem csak díszül… Attila udvarára nagy kapu vezetett, mely-

nek szárnyvonalai befelé nyíltak s nem kifelé, mint a görögöké.” 

   

Timpanonos kapuk, kissé elhanyagolt állapotban 
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Ami Attila környezetében csak díszként funkcionált, az immár a magyar 

falvakban, városokban  s így Újpesten is  védelemként is szolgált. A ke-

rítést a magántulajdon védelmére, a szomszédoktól való elhatárolódásra 

használták, ugyanakkor – főleg az Alföldön és a városokban – a kíváncsi 

tekintetek elől való védőfalként is szolgált. Bármilyen minőségben készült 

a kerítés, a bejárati kaput mindenképpen díszesebbre alakították ki. Mind-

emellett biztonságot is sugallt. 
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Kivitelezője mindenkor törekedett a megrendelő ízlésvilágának megfele-

lőt alkotni. Számtalan variáció látható Újpest házain. Megtalálható a klas--

szikusnak mondható, timpanon szerű díszítésekkel ellátott bejárat, de talál-

kozhatunk oroszlánfejes kopogtatóval  mely ma már csak díszként szol-

gál. 

 

Oroszlános kopogtató a kapun 

Újpesten a Károlyi gróf által meghatározott építési rend szerint a házak 

az utcafrontra épültek. Mivel az épületek egymással összeértek a mezsgyé-

nél ezáltal a bejárati kapu a ház, az épület részévé vált. Tehát nem volt kü-

lön kerítés  mint a kertvárosi részeken  hanem egymásba érő sorházként 

funkcionáltak. Így kapta meg városi jellegét is, hiszen a főutcán nem voltak 

nagyobb kertek, udvarok, csak zárt épületsor. Éppen ezért is kapott fő sze-

repet maga a kapu a díszítésével és szépségével. 

Nagyon sokféle díszítési stílus alakult ki az évtizedek során, de az el-

mondható, hogy mindegyikük külön-külön is művészi alkotásnak számít. 

Egy kapu különleges és egyedi hangulatot biztosít annak a háznak, mely-

nek bejáratát díszíti. 

Sok kapu hasonlít egymásra, de két azonosat sehol nem találtam. Úgy 

látszik nagyon ügyeltek arra, hogy két egyforma bejárati kapu ne készüljön. 

Ugyanakkor sok olyan látható, mely jellegében hasonlít egymásra, de rész-

leteiben nagyon is különböznek a másiktól. 

A kapu fontos része az épületnek, ugyanakkor jelentős szerepet vállal 

mindennapi életünkben is. Nap mint nap ott van velünk, naponta többször is 

hozzáérünk, folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele, mégse tulajdonítunk 

neki semmi fontosat. Pedig része életünknek. 
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Kapuk igényesen megfaragott és különleges díszítéssel 

A kapu fogadja a vendégeket is és ő is búcsúzik el tőlük. A kapu üdvözöl 

bennünket is ha hazatérünk, és ő véd meg a hívatlan betolakodóktól. Közve-

títő szerepe is fontos, hiszen a kapu mutatja be a mögötte élőket, a házban 

lakókat. Főleg a mai korban, hiszen a kapualjban elhelyezett névtáblákon 

tájékozódhatunk a bentlakókról s a mellette elhelyezett kaputelefonon ke-

resztül jelentkezhetünk be. 

Napjainkban már kevésbé törődünk azzal, milyen a kivitele a kapuknak. 

Egyszerű, minden díszítés nélküliek, mert még mi se igényeljük a szebbet, 

a díszesebbet. A kor divatja se követeli meg az igényes, művészi kivitelű 

bejáratokat. Talán az újonnan épülő, nagyobb értékű házak tulajdonosai 

engedhetik meg maguknak, hogy nagyhírű mesterrel, vagy hozzáértő mű-

vésszel terveztessék meg és készíttessék el saját kapujukat. 

Az igénytelenség és a minimális elvárás egy kapu iránt, ez jelzi korunkat 

és érdektelenségünket. Pedig bizonyára más lenne a közérzetünk, ha nem-

csak egyenes vonalú, csak egyszerűen összehegesztett kapuk látványa fo-

gadna bennünket, hanem ha szép rajzolatúak, különleges vonalvezetésű 

kovácsoltvasból, esetleg igényesen megmunkált fából faragottak lennének. 

Pedig tanulhatnánk elődeinktől, akik nemcsak a lakás berendezésére 

ügyeltek, de szem előtt tartották az utcára néző ablakokat, falakat, kapukat. 
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A zeneiskola vaskapuja s előtte a kottás korlát 

Ezek a kapuk nemcsak önmagukban funkcionáltak, vagy csak saját kivi-

telezésükkel jelezték egyediségüket, hanem a ház egészének részeivé váltak 

az által, hogy a ház stílusához igazították, illetve annak díszítő elemeivel 

fogták közre. A fal síkjába besüllyesztett kapu megkapta keretnek a ház 

ornamentikájának jellemző részeit: domborműveket, timpanonokat, virágo-

kat. Ha egy kaput szépnek látunk, az nemcsak a nyíló szerkezet érdeme, 

hanem az egészet körülvevő díszítő elemek összességének, a kapun és a 

közvetlenül mellette és fölötte lévő falfelületet borító látványelemek együt-

tes kisugárzásának hatása. 

A kapu üzenet, egy régi korból, ugyanakkor még ma is használatos em-

léke és kelléke. A szép kapu a hun utódok által ránk hagyományozott mű-

vészi örökség, ezért a megőrzése a mi feladatunk is. Becsüljük meg szépsé-

géért, csodálkozzunk el aprólékos gonddal elvégzett kivitelezésén. Jelleg-

zetes stílusa miatt válik sajátunkká. Jó, hogy még napjainkban is láthatjuk 

ezeket, hiszen ez által tudatosulhat bennünk őseink öröksége, ugyanakkor 

láthatjuk: ezzel a szépséggel is gazdagabb lett környezetünk. 
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ERKÉLYEK 
 

 
 

 

 

abadság érzetét kelti egy többszintes házon az erkély. Célsze-

rűen is fel lehet használni, hiszen pihenésre, szép időben talán 

még napozásra is alkalmas. Legtöbbször azonban csak a kül-

sőségek miatt használták. Ha volt egy szép erkély a házon, mindjárt sokkal 

előkelőbbnek tűntette fel tulajdonosát. Ha kellemes vasárnap délutánokon 

kisebb társaságban kiültek a tulajdonos családjának hölgytagjai az erkélyre, 

megmutathatták az arra sétálóknak a legújabb ruhadivatot, illetve a frissen 

vásárolt kalap-költeményeiket kávézás, teázás közben. 

 

Igényesen kivitelezett erkély 

Az erkélyen sziesztázók ugyanúgy megtekinthették az utcán sétáló höl-

gyek ruháit. Megbeszélhették egymás közt, hogy ki milyen öltözékben mu-

tatkozik az utcán, illik vagy nem illik személyiségéhez. Ha ismerték őket, 

még a családi problémáikról is elpletykálhattak. 

sz 
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Zárt és nyitott erkélyek variációja 

Innen a magasból másképpen nézett ki a világ. Közelebb voltak az égen 

úszó felhőkhöz és távolabb a poros utcától. Kimagasodhattak a többi ember 

közül, ugyanakkor csak kis játékszereknek tűnhettek az utcán sétáló, vagy 

éppen siető emberek sokasága, a lovas-kocsik, s később az automobilok. 

    

Kovácsoltvas erkélyek 

Ugyanakkor az erkély dísze volt a háznak. Dísze, hiszen kialakításával a 

tervező egy kis szabadságot, egy kis természetet varázsolt az emeleten 

élőknek a közelébe. Praktikus volt, hiszen bármikor kiléphettek a zárt szo-

bából a szabadba, hogy egy kis friss levegőt szívhassanak, s ehhez még 

csak nem is kellett utcai ruhába átöltözni. Az igaz, hogy a friss levegő be-

szívása napjainkban nem valósulhat meg az erkélyen. 
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Nasser ékszerkereskedő házának erkélye –  

Zárt erkély ízléses díszítéssel 

Az erkély nem kis mértékben státusz-szimbólumként működött. Ezt az 

építészek is jól tudták, s éltek is a lehetőséggel, hogy elképzeléseiket meg 

is valósítsák. Akár zárt volt, akár nyitott, a művészi kivitel, a szép iparos 

munka mindenki számára egy új világot mutatott. 

A kőből készült erkélyeknél a szobrászok, a kőfaragók mutathatták meg 

alkotói szabadságukat és szellemi frissességüket. A kovácsoltvas erkélyek 

mindenkor a kovácsmesterek ügyességét és fantáziáját, valamint a fém 

megmunkálásnak lehetőségeit vázolták fel, ugyanakkor a fém által megva-

lósítható lehetőségek sokszínűségét is dicsérték műveikkel. 

A szépirodalomban olvashatunk legendás erkélyekről. Egyikkel a Ró-

meó és Júliában találkozhatunk. Újpestnek is van híresnek mondható erké-

lye. Ez a Városháza hátulsó frontján található, a Trombita tér felől. A le-

genda szerint, és az idősek elbeszélései alapján erről az erkélyről „trombi-

tálták össze” Újpest polgárait, ha a hivatal részéről fontos és gyors közlen-

dő volt számukra. A trombita máskor is szerepelt az erkélyen, mégpedig 

szabadtéri hangversenyek során. A téren összegyűlt újpestiek mindenkor 

szívesen hallgatták az erkélyről alászálló muzsikát, akár rézfúvósoktól, 

akár vonósoktól. Az hiszem a mai nemzedék is szívesen venné, ha újra fel-

elevenítenék itt, a Trombita téren, a zenés délutánokat. 

Újpest bővelkedik erkélyekben, mégpedig elég változatos stílusokkal ki-

vitelezve. A modern lakótelepi házakon is találkozhatunk vele. Ezek vi-

szont már semmilyen stílust nem képviselnek. Ott vannak a házakon a la-

kás részeként, de még csak díszként se szolgálja az épületegyüttest. Talán 

éppen ezért szeretjük nézegetni a régi házak változatos csodáit. 
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FALAK 
 

 
 

 

 

tcák, terek díszei voltak a házak, melynek homlokzatai, ablakai, aj-

tói, kapui szépségükkel üzentek a járókelőknek. Mindezt azonban 

még fokozni is lehetett, hiszen a fennmaradó falfelület is alkalmas 

volt további, fantáziadús ötletek bemutatására. 

A házak díszítése nem csupán hagyományos elemekből állt. Cégtáblák, 

kirakatok tették változatossá az utcaképet. Egy „Trafik” tulajdonosa még 

ezt is másképp oldotta meg, hiszen nem festett táblát alkalmazott cégének 

reklámozására, hanem a homlokzatra álmodta kereskedésének bemutatását. 

Nem okozhatott gondot ez a különleges kérés az akkori építészmesternek, 

hiszen szépen megoldotta a felirat felvitelét a ház falára. Nem tudom, hogy 

mi lehetett a teljes szöveg, hiszen az eleje már lepotyogott, elvált a faltól. 

Ma már csak a töredéke maradt meg: „...OHÁNYÁR...DA ÉS POSTABÉ-

LYEG”. A múlt század elején  de később is  az ilyen dohányárudák cu-

korkát, papírárut, iskolaszereket is forgalmaztak. Nem tudni, ezek közül 

melyik lehetett az első szó a hiányzó feliraton. Egyszer talán erre is emlé-

kezni fog valaki. Egyszer talán ez is kiderül. 

Jól látható. hogy az épület homlokzatának a stílusához igazította a kivite-

lező a feliratot. A vásárlók értesítése és tájékoztatása fontos volt a kereske-

dők számára, hiszen csakis így tudták magukhoz csalogatni a vevőket. 

 

Kiskereskedés jelzése a ház falán 

u 



 112 

 

Iparos címere a ház falán 

Voltak akik családi címerüket, vagy csak egy annak látszó domborművel 

díszítették házuk falát. Jól mutatott, ugyanakkor sejtelmesen azt sugallta, 

hogy a ház tulajdonosa egy neves család leszármazottja, örököse. Legtöbb-

ször az újdonsült gyárosok, nagyhírű kereskedők éltek ezzel a lehetőséggel. 

Ezzel is családjuk tradícióinak megalapozását próbálták így elkezdeni. 

Az iparos társadalom is szerette magát megmutatni. Bár céhek működé-

sét tiltotta a gróf Károlyi által kibocsátott alapítólevél, ugyanakkor a tisz-

tességes iparosok egyletbe való tömörülésének lehetőségét nem szabályoz-

ták, nem tiltották. Egy gazdagon díszített ház falán felfedeztem egy címer-

nek látszó pajzsot, mely jelképezheti egy építész, vagy mérnök tevékenysé-

gét a heraldika szabályai szerint. A domborművön kőműveskalapács és 

körző-szerű mérőeszköz látható.  

Változatos és meglepő az a művészi irányzat, amely a házak falán jelent 

meg évtizedekig. Divat volt, vagy csak egy múló irányzat, mely az építé-

szetet akarta a szépség felé terelni  nem tudhatjuk. Mindenesetre merész 

elképzelések voltak ezek, de dicséret illeti meg az alkotókat, a megrendelő-

ket. 

A falak díszítése nem mindenkor a színek kavalkádját jelenti. Az építé-

szeti elemek változatos használata is érdekes hatást keltett. A színes dísz-

téglák alkalmazása is meglepő hatást keltett, ugyanakkor célszerű volt, mi-

vel nem igényelte a folyamatos renoválást, mint a sima vakolatnál, ahol az 

idő múlásával fellépő sérülések, lepergések következtében erre időnként 

szükség volt. 
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Művészetek ábrázolása mozaikon 

Természetesen a művészetek is láttatni kívánták magukat. A színjátszás 

mindig előkelő helyen állt Újpest kulturális életében. Ugyanakkor az alko-

tóművészek is teret kaptak. Festőművészek alakítottak kisebb társaságokat, 

írók, költők publikálták műveiket. Talán éppen ezt a kulturális-művészi 

irányzatot szeretné bemutatni az egyik ház falán található domborművel 

variált mozaik. Az angyalszárnyú ifjú egy pajzsot tart kezében, melyen há-

rom kisebb jel van  talán éppen Pest, Buda, Óbuda hármasát jelenti?  a 

lábánál pedig a művészeteket is jelképező festőpaletta ecsettel és egy álarc 

van. Az 1927-es dátum fölött a monogram: G. E. 

A művészek ezáltal nemcsak képeikkel, előadásaikkal hagytak jelet ma-

guk után, hanem ennek a háznak a tulajdonosa (vagy tulajdonosai?) segít-

ségével gondoskodtak arról, hogy az utókor megfelelően emlékezzen ezek-

re az időkre. De vajon ezek az emlékek még valóban élnek? Vajon kié volt 

ez a ház, és kit takar a monogram? Kérdések, amelyekre én  magam nem 

tudom a választ, de érdekelne, hogy ki tudna erről felvilágosítást adni. Le-

het, hogy senki. Mert elfelejtettük őket, nem őriztük eléggé művészetüket, 

alkotásaikat, álmaikat. 
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A tulajdonos szignója az épület oromzatán 

Azt gondolnánk, hogy ezek a külső jegyek a házak falain csak úgy öncé-

lúan lettek megvalósítva, csak magamutogatásként, vagy csak a vagyon 

elköltésére szolgált. Nem így van, hiszen egyik se olyan, hogy akár kivite-

lezésében, akár anyagában olyan értéket képviseljen, ami irritálta volna a 

kor szegényebb rétegét. Egyszerűen csak próbálták igényesebben kialakíta-

ni környezetüket. 

 

Lepkeszárnyú gyermek a bőség kosarával 

A kisebb házakon található domborművek meghittségükkel szerettetik 

meg magukat. Közvetlenek s úgy érezzük, hogy mi is ezeket varázsoltuk 

volna oda, arra a helyre. 
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A Diamant-ház homlokzatának egyik domborműve 

A nagyobb épületek, paloták, bérházak már nagyobb falfelülettel rendel-

keztek. Itt sokkal több lehetőség kínálkozott a szobrászoknak, a művészek-

nek elképzeléseik megvalósítására. A falak díszítéséből a szocreálos művé-

szet se maradhatott távol. Ők is helyet kértek a falakon. Ez már egy új kor-

szak, új nézetekkel és új felfogással. Az ábrázolásmód újszerűsége az 

1950-es években meghatározta a képek mondanivalóját. Mindenképpen a 

munkásosztályt, a népet kellett bemutatni, a jól dolgozókat példaként állí-

tani, az anyákat, az anyaságot magasztalni. 

 

Nőket ábrázoló freskó egy háza falán 
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Újpest címere (Víztorony, Fóti utcai óvoda, Bródy gimnázium) 

A középületek: óvodák, iskolák Újpest címerét teszik a falakra. Ezzel is 

jelezve, hogy kinek a tulajdonában áll az épület. 

Vannak olyan domborművek Újpest utcáin, amit a kor kegyetlensége ih-

letett. Ábrázolások, életképek, szenvedések egy kegyetlen korból. A zsina-

góga kertjét körülvevő kerítés falán állítottak emléket azoknak az újpesti 

zsidóknak, akiket a II. Világháború idején deportáltak. A zsidók sorsát 

négy megrendítő dombormű mutatja be az elhurcolástól a felszabadításig. 

Ha a világ nem lett volna ilyen kegyetlen, akkor nekünk se kellene 

szembesülni ezekkel a szomorú képsorokkal. Mi látjuk ezeket nap mint 

nap, holott azoknak kellene ezeket az emlékezetükbe vésni, akik a valódi 

bűnösök, akik elkövették ezeket borzasztó embertelenségeket. Mi – a ma 

élő nemzetség – csak részvétünkkel tudunk enyhülést sugározni az áldoza-

tok rokonainak, hittársainak, de feldolgozni ezt nekik kell  ami nagyon 

nehéz, sőt talán még lehetetlen is. 

 

Menetelés a gázkamrák felé (dombormű az újpesti zsinagóga falán) 

A művészek az elvárásoknak szerettek volna megfelelni, amikor politikai 

megrendelésre készítették műveiket. Ebbe próbálták beleilleszteni monda-

nivalójukat, gondolataikat. Ennek hatására egy olyan stílus jöhetett létre, 

amely mindenféleképpen közelebb hozta a munkásokat egymáshoz, ugyan-

akkor egy új életvitelnek az életképességét sugallta. 

Mi is ebben a korban éltünk, mi is átéltük ennek sok-sok szépségét és el-

lentmondását. Éppen ezért csakis mi ítélkezhetünk felette. 
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VILLÁK, KASTÉLYOK 
 

 
 

 

 

egendás házak is találhatók Újpest utcáin. A történetüket legtöbbször 

már csak lakói ismerik. Sajnos némelyiknek már ők se. Össze kellene 

gyűjteni ezeket a legendákat, hogy az utánunk következő nemzedé-

kek is tovább tudják majd adni. Sokszor nem is vesszük észre, hogy egy 

valóságos mesevilág vesz körbe bennünket. A mesevilágot Újpest építészei 

varázsolták elénk. Ilyenkor szabaddá váltak gondolataik, álmaik, s ezeket a 

tulajdonosok kérésére meg is valósították. A csendes ki utcák kertjeiben 

sorra jelentek meg az építőművészet csodái. Nem hivalkodóak, nem feltű-

nőek, szolidak és egyszerűek. Talán éppen ez teszi őket különlegessé. S az 

épületek legendákat őriznek. Ezeket kell megismernünk, hogy maga az épí-

tett csoda még közelebb kerüljön hozzánk. 

Egy legenda csak akkor ér valamit, ha a szokványostól eltérő, különleges 

emberekről vagy környezetről szól. Hát akkor keressünk mi is valami ha-

sonlót Újpest „csinos” házai között. 

Kezdjük a legenda legérdekesebb személyével, vagy inkább személyei-

vel. Ugyanis gróf Károlyi Istvánnak volt két intézője, ami így még semmi 

különlegességet nem tartalmaz. Csak éppen annyit, hogy ez a két intéző 

testvér volt, ráadásul ikrek. Így máris kezd érdekessé válni a történet. Úgy 

látszik ez a tény a grófnak is tetszett s ezt valamilyen módon szerette volna 

a világ tudomására is hozni. 

A Fótot és Újpestet összekötő erdő szélére felépíttetett két egyforma há-

zat intézői számára. A két házat a közös telekhatárra tengelyesen szimmet-

rikusan helyezték el, vagyis tükörképei voltak egymásnak. Az épületeket 

egy fából készült átjáróval is összekötötték. Így könnyebben és gyorsabban 

találkozhatott a két testvér, ha éppen vendégségbe ment át a másikhoz. 

(Sajnos az eltelt időszakban az átépítések miatt a két ház már közel se 

hasonlít egymásra. Az egyiket viszont a tulajdonosa megpróbálta az eredeti 

állapotába visszavarázsolni. Köszönet érte!) 

Az 1861-megkezdett építkezés 1863. év karácsonyára fejeződött be. A há-

rom szintes épület téglából épült, a szinteket „porsüveges” és fagerenda födém 

választja el egymástól. Az építőanyagok minőségére jellemző, hogy a fage-

rendák még közel másfél évszázad elmúltával is egészségesek. Az időjárásnak 

jobban kitett ablakok, ajtók cseréjére volt csak szükség. 

L 
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A két épület már nem hasonlít egymásra 

A jó gazda gondosságával illik óvni épületeinket és annak környékét. A 

környezet kialakítása mindig visszatükrözi tulajdonosának érzelmeit, ízlés-

világát. Itt is ez tapasztalható, hiszen a jelenlegi tulajdonos egy hangulatos 

kertet varázsolt a ház elé, mely méltóan visszaadja azt a korabeli hangula-

tot, melyben a ház lakói éltek több mint egy évszázaddal ezelőtt. 

Az ablakok egyszerű vonalvezetésű keretet kaptak, ugyanakkor az ajtók fö-

lé a családi címereket helyezték el megfelelő díszítéssel. Így a hangsúly a be-

járaton van s még ma is ide vonzódik az ember tekintete, ha az épületben gyö-

nyörködik. A fehér szín alkalmazásával még hangsúlyosabbá válik a ház hom-

lokzata. A kovácsoltvas erkélyrács, a kőből faragott virágtartók átmenetet ké-

peznek a lakótér és a kert között. A kertben elhelyezett pálmafa pedig enyhén 

mediterrán hatást vált ki. 

Ennél az épületegyüttesnél is láthatjuk, mennyire romboló hatású, ha 

nem törődünk az eredeti állapot megőrzésével. Mennyivel szebb és értéke-

sebb lenne az egész környezet, ha a két épület ma is egyforma lenne, ha a 

másik, az iker is valóban úgy nézne ki mint annak idején, amikor felépítet-

ték. Az épületek „modernizálása” legtöbbször csak rombolás, hiszen az 

eredeti díszítések eltüntetésével a falak csupasszá, meztelenné váltak. Ezzel 
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megsemmisítették azt a különleges hangulatot, melyet gróf Károlyi István 

képzelt el iker-intézőinek a két ház felépítésekor. Vajon mikor lehet ezen a 

felfogáson változtatni? 

Az intézők háza mellett állt a vadászház. Innen indultak a vadak űzésére 

a grófhoz érkező vadászok. Itt nemcsak a vendégek részére volt hely bizto-

sítva, hanem lovak, és a vadakat űző kutyák is megfelelő ellátásban része-

sültek. 

 

Az eredeti állapotába visszaállított egyik ikerház homlokzata 

A két gyönyörű épület valóban Újpest ékessége volt évtizedeken keresz-

tül. A századfordulón egy bankár vásárolta meg, az ő tulajdonába került a 

nemrég felújított – baloldali –ház. 

Az eredeti állapot visszaállítása nem sikerülhet mindig úgy, ahogy sze-

retnénk, viszont törekedni kell arra, hogy legalább a jellegzetességét vigyük 

tovább. Az idő nagyon kegyetlen tud lenni az épületek külsejéhez, főleg 

akkor, ha elfeledkezünk a folyamatos karbantartásról. 

A kert hangulatát meghatározza az oroszlános pihenő. A kőbe faragott 

asztal és a padok a meleg nyári délutánokon hűsítőek és egyben nyugtatóak 

is lehetnek. Regénybe illő környezet, ahol talán sok szép történet és izgal-

mas írások körvonalai rajzolódhattak ki. Legalábbis elképzelhető, hogy az 
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épület varázsa, a kerti bokrok rejtélyes susogása ösztönözte egy későbbi 

lakóját arra, hogy történelmi regényeit valamikor úgy írja majd meg, hogy 

azok csak eredeti, hiteles forrásokból táplálkozzon. 

 

Oroszlános pihenő 

Passuth Lászlóról van szó, aki édes-

anyjával élt egy ideig ebben a házban. 

Csak gyermekkorát tölthette itt, hiszen 

fiatalemberként Kolozsvár nyugtalan 

történelmi levegőjét szívta magába. 

Nyilván a kisgyermekkor és a fiatalkori 

évek határozták meg jövőjét századunk 

egyik legnagyobb klasszikus regényíró-

jának. 

Egy lakóépülethez hozzá tartozik a 

természet egy darabja is, mégpedig kert 

formájában. Egymást kiegészítik, a 

hangulata, csendje, részévé válik az itt 

élőknek, akik sokat tettek a múlt egy 

szeletének megőrzéséért.  
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A Semsey-villa az udvar felől nézve 

„Régi villa-eldugott helyen” címmel, fotóval illusztrált felhívással for-

dult a lakossághoz az Újpest újság 2000. április 6-ai számában Berényi 

András, Budapest IV. kerületének főépítésze. A lapban közölt információ 

szerint rövidesen várható a műemléki értékű Semsey-villa eredeti állapotá-

nak megfelelő felújítása, amelyhez tervrajzokat, fotókat, rajzokat vártak a 

lokálpatriótáktól. 

A felhívásra egyetlen megkeresés sem érkezett, amely mind a főépítész, 

mind pedig a ház tulajdonosainak meglepő volt , hiszen ez az épület a kerü-

let és a kertváros egyik legszebb háza, s emellett helytörténeti jelentőséggel 

is bír. 

A fenti sorokat Rákosi Judit, az épület jelenlegi lakója írta a 2007-ben 

megjelent „Újpest, egy száz éves város emlékei” című könyvemben. 

A „vasúti villasor” szebbnél szebb épületeknek adott helyet. Mindegyik 

bemutatása lehetetlen. A történetük viszont gazdagítja Újpest múltját s 

egyben jelenét is. Az épületek stílusán is érzékelhetjük, hogy a tervezőjük 

nem lehet azonos. Károlyi István gróf s később Újpest város elöljárósága 

több építész szaktudását is igénybe vette, nyilván azzal a céllal, hogy válto-

zatosabbnál változatosabb épületek, villák gazdagítsák az új települést. 
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Sárkányfarok a tetőn 

Meglepetésekkel is szolgál a Semsey-villa. Ilyen építészeti megoldással 

még sehol nem találkoztam. A tető gerincét egy Zsolnay-kerámiából ké-

szült „sárkányfarok” alkotja. Milyen meggondolásból, milyen ötletből vá-

lasztotta ezt a tervező, nem tudni. Sajnos az ő személye ismeretlen, hiszen a 

felújítást megrendelő tulajdonos hiába kutatott kiléte felől, kíváncsiságát 

nem koronázta siker. Pedig egy ilyen különlegességet elképzelő és megva-

lósító építész neve nagyon fontos lett volna számomra, számunkra. 

Az épület külső része is gazdagon díszített. Egyszerű vonalvezetésű a 

ház oldalfalán körbefutó szalagos mintázat. A félköríves ablakok fölé egy 

érdekes – függöny szerű – díszt álmodott az ismeretlen építész. 

 

Az épület egyik sarka 
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A villa bejárata 

Az egyszerű, simított falakat csak néhol töri meg egy-egy díszített lába-

zat, vagy félköríves mintázat. Így nem fullad bele egy felesleges díszíté-

sekkel ellátott külsőbe, de mégse mesterségesen puritán a homlokzata. 
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Látványosan szép épület a „vasúti villasoron” 

Tovább menve, a „vasúti villasor” épületeit nézve a kiegyensúlyozottság, 

a béke hangulata sugárzik az érdeklődőkre. A csend és a nyugalom „szige-

te” ez. Még az autók zaja is elvész a házak előtt álló fák lombjai között. 

Fiatal, kezdő építészeknek ajánlanám, hogy sétáljanak végig többször a 

Újpest kertvárosi részének utcáin, hogy az itt látottak ösztönözzék őket a 

szépség megteremtésére, a változatosság és merészség kivitelezésére, egy 

új építészeti korszak elindítására. Nem arról van szó, hogy le kell másolni 

az itt látottakat, csak egy inspirációs hatás következtében „merjenek” olyan 

terveket készíteni, amelyek hatásukban s akár stílusukban is visszatekint a 

múltra. Nem kell minden vonalat, minden ívet az építésztörténelem lapjai-

ról átmenteni, lehet úgy is újat alkotni, hogy a látvány alapján utazzunk 

vissza térben és időben. Az egyediséget így is meg lehet találni s végső fo-

kon hosszú távon meg is őrizni. 

Újpest villái napjainkban is meghatározzák környezetük látványát és 

egyediségük által bele is vésődik a szemlélők emlékezetébe. S ez jó, hiszen 

a visszatérés egyik ismérve az, hogy a szimpatikussá vált, s képileg is meg-

őrzött település nyugalmát újra és újra átélhessük, feleleveníthessük s ter-

mészetesen másoknak is átadjuk. 
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VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK 

 

endégfogadók, csárdák álltak a főbb közlekedési útvonalak mellett. 

Itt megpihenhetett az utazó és a kíséretében lévő személyzet, de fel-

frissülhetett a szekerek, kocsik elé fogott állatok is. Míg az utazók a 

fogadó termében csillapította éhségét és nem utolsó sorban szomjúságát, 

addig a lovak az épület melletti istállóban kaphattak bő abrakot. Az esti 

órákban érkező utazók szállást is kaphattak s a vendégszobákban megpi-

henve másnap frissebben folytathatták útjukat. 

A Pestet Váccal összekötő út mellett Megyernél áll egy csárda, immár 

évszázadok óta. Sok fáradt utazó pihent itt meg, de időnként a környék zsi-

ványai is „tiszteletüket” tették. Mikor épült ez a vendégfogadó, azt ponto-

san nem lehet tudni, de évszázados falai sok mindent láttak, sok mindent 

hallottak s ezért sok mindenről tudnának mesélni. 

A Megyeri csárda kerthelysége az 1960-as években 

A vendéglátás kezdeteit Újpesten (Új-Megyeren) éppen ez a csárda je-

lentette. A fokozatosan népszerűvé váló nagyközség, majd város ide von-

zotta a városi zsúfoltságot kipihenő pesti lakosságot. Eleinte csak kirándu-

lóhelyként ismerték, majd mikor népszerűbb lett, már szinte tömegével ér-

keztek a polgárok a hét végi kikapcsolódásra. 

v 
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Nem csak a vagyonosok körében vált rendszeressé a hét végi kiruccanás. 

Jöttek az egyszerű munkások, fiatalok, bohémek, művészek. Mindenki, aki 

hallott e környék egyedi szépségéről, különleges hangulatáról, az itt zajló 

élet nagyszerűségéről. Kis csoportokban érkeztek a barátok, szomszédok, 

munkatársak, hogy a hét közben felgyülemlett gondjaikat itt elfelejthessék.  

Az utazók és vándorok mellett kedvelt helye volt a környéken vadászó 

főuraknak is, hogy egy-egy hajtás között ide betérve néhány kancsó borral 

hűsítsék magukat, vagy éppen a környékbeli halászok hálójából kikerülő 

halakból készült ételeket megkóstolják. 

 

Takács Endre vendéglője 

Fontos volt az ételek elkészítése mellett a vendégfogadó külsejének s 

mellette a belső funkciók kialakításának. Mint azt az 1808-ban leírtakban is 

látjuk gondolni kellett a vendégekre, a szállító eszközökre, az elszállásolás-

ra s nem utolsó sorban az ételkészítésre és tárolásra szánt helyiségekről. 

Idézzük csak vissza a Conscriptióban leírtakat: Vagyon ezen Pusztában az 

Uraságnak éppen a Duna partyán egy Fogadója ez erős Materiálékbül 

épültt. Fa zsindel födél alatt, egy három száz akóra való köpintzével. Talál-

tatik ezen épületben négy szoba gerendás Boltozatok alatt, három szoba 

deszkákkal padolva, a vendég szoba pedig téglával kirakva. Van itt még egy 

kamara és egy alkalmatos kő kéményes konyha, a szobákban zöld kályhák, 

az ablakok vass rostélyokkal, az ajtók vas zárakkal erősítve, az udvar ezen 

vendég fogadónak elég tágas s e következendő épületekkel. 

Amit elvártak az 1800-as évek elején, azt később is biztosítani kellett. 

Éppen ezért már a tervezés során gondolni kellett a külsőségek mellett a 

belső elrendezésre a belső tér funkcionális elrendezésére. Gondolok itt a 

éttermi részre, a mosdókra, a kiszolgáló pultra, az ételkészítés egységeire. 
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A külső megjelenés fontos volt, hiszen az épületnek bele kellett illesz-

kednie környezetébe, ugyanakkor otthonosságával, egyediségével csábítot-

ta a vendégsereget. Így nem csak a belső tér és a külső homlokzat volt fon-

tos, hanem az épület előtt létrehozott kerthelyiség is. A szabad tér kihaszná-

lása logikus volt, hiszen a nyári időszakban, – amikor a vendégforgalom is 

nagyobb volt – itt lehetett ebédelni, mulatni, szórakozni. 

 

Brunovszky féle vendéglő kerthelyiséggel 

 

Két sarok, két vendéglő a Béla utcában 
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Feldmann József Pannonia Kávéháza az Árpád úton 

 

Külvárosi Kávéház az István úton 

A társasági élet egyik központja a városi emberek számára – így Újpes-

ten is – a kávéház volt. Eredetileg – mint a neve is mutatja – a frissítő kávé 

fogyasztására szolgált. Funkciói azonban folyamatosan változtak. Néme-

lyik cukrászati termékekkel gazdagította választékát, de volt, amelyik étte-

remmé nőtte ki magát. 

A kávéházak legtöbbször a kulturális élet központjai is voltak. Művé-

szek, művészetpártolók találkozóhelyeként is működött. Némelykor még 

alkotóházi szerepet is betöltött. 
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TEMPLOMOK 
 

 
 

 

 

allási életünk egyik színtere a templom. Egy református lelkész így 

határozza meg: „Isten hajléka”. Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi 

püspök ezt az alábbiak szerint fogalmazta meg egy templom fel-

szentelésekor: „Jó nekünk itt lennünk, mert mi is úgy érezzük, hogy itt köze-

lebb vagyunk Istenhez, közelebb vagyunk dicsőségéhez, hatalmához, kön--

nyebb itt nekünk kegyelmeihez férkőznünk. Jó nekünk itt lennünk, mert Is-

tennek háza ez! Istennek háza, mert Isten dicsőségére épült, Istennek van 

szentelve; Isten háza, mert itt teljesedik az, amit az édes Üdvözítő ígért: – 

Én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” 

Bármely vallásról is van szó, a templomban mindenkor az Istenhez for-

dulunk hol segítségért fohászkodva, máskor pedig köszönetet mondva. A 

vallások különböző elvek szerint építik és díszítik fel templomaikat. A ró-

mai katolikusoknál szentek képeivel, szobraival és számtalanszor a Bibliá-

ból merített eseményekről készített freskókkal találkozunk. A reformátusok 

ezt bálványimádásnak minősítik, így ők csak egyszerű virágmintákat al-

kalmaznak, ha díszítésre szánják el magukat. A zsinagógák se hívei a képi 

ábrázolásnak. 

A templomok építésekor nem a környezet stílusát vették figyelembe, ha-

nem csak az egyedi elvárást, a kor divatos stílusjegyeit, vagy éppen a ter-

vező által elképzelt világot. Ez így helyes, hiszen sokszor évtizedekig épült 

fel egy templom, így annak építőművészi értéke folyamatossá vált. 

Magyarország számára a keresztény vallás védőpajzsként szolgált és 

szolgál ma is. Ugyanis ez biztosította fennmaradásunkat Európa közepén. 

Szent István királyunk törvénybe iktatta, hogy minden tíz falunak köte-

lessége egy templomot felépíteni. Ez a törvény arra is szolgált, hogy az ak-

kor még pogánynak tartott magyarság minden tagja áttérjen az új hitre, akik 

pedig már megkeresztelkedtek, azok gyakorolhassák hitüket. A rendelet 

végrehajtását szigorúan ellenőrizték, ennek következtében az évszázadok 

során kialakult egy olyan keresztény közösség, melyben tiszteletben tartot-

ták a vallást, megbecsülték annak szolgálóit  a papokat s egyéb egyházi 

személyeket. 

A vallás gyakorlását és tiszteletben tartását szigorúan ellenőrizték s a 

vétkeseket megbüntették. A vasárnapi istentiszteleten mindenkinek ott kel-

V 
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lett lenni, mely alól csak a tűz őrzői voltak mentesek. A vétkeseket szigo-

rúan megbüntették. 

Az 1700-as évekre már teljesen kereszténnyé vált az ország s ekkor már 

nem kellett alkalmazni Szent István királyunk kemény törvényeit. A temp-

lomok építése már nem a kötelező előírások szerint lett elkezdve, hiszen 

ahol egy kisebb közösség megtelepedett, máris egy kisebb templom építé-

sébe fogtak, hogy vallásukat szabadon gyakorolhassák. 

A település lakosságának létszáma határozta meg, hogy az egyház men--

nyire lehet önálló és mikor nem fog majd leányegyházként működni. Új-

pest fejlődése rohamos léptekkel ment végbe, de mindenhez idő, de legin-

kább sok-sok pénz kellett. 

 
Részlet az Alapítólevélből 

Az újpesti egyház 1845-ig tartozott Dunakeszihez. Ekkor vált önálló lel-

készséggé a fóti. A Károlyi családra való tekintettel ekkor csatolják hozzá 

az újpestit is, hiszen így volt célszerű minden szempontból. 

Az újpestiek a város szélén lévő temető kertjében lévő templomba jártak 

imádkozni. A falu fejlődése, a lakosság növekedése indokolta egy nagyobb 

templom megépítését a település központjában. Gróf Károlyi István, mint 

alapító, egy telket adományozott az egyháznak templomépítés céljából. A 

templomhoz tartozó paplaknak is itt biztosított helyet. Ez 1868-ban történt. 

a templom építése mégse úgy haladt, ahogyan azt az Alapítólevélben rög-

zítve lett. Ugyanis az ott leírtak szerint egy éven belül el kellett volna kez-

deni az építkezést. 

A pénz szép lassan gyűlt, így elkezdődhetett az építés várva várt idősza-

ka. Újpest első plébánosa, Illek Vince kinevezése után majdnem fél évvel, 

1875. szeptember 20-án láthattak neki a tényleges kivitelezésnek. A mun-

kákat azonban nagyon hamar le kellett állítani, ugyanis a beígért támogatá-

sok nem érkeztek meg. 

Az alapító István gróf már visszavonult a közélettől, így fia, Sándor 

vállalta,  mint örökös  hogy a város s ezzel az egyház gondjait is meg-

oldja. A kikötése csak az volt, hogy költségek csökkentése érdekében 
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egy kisebb templom épüljön. Az egyháztanács ezt természetesen öröm-

mel fogadta, hiszen csak ez volt az egyetlen esély a templom felépítésé-

re. 

 

A templom 2007-ben 

Bachmann Károly építész lett megbízva a templom kivitelezésével. A 

felszentelés 1881. november 25-én történt. Az „Egek Királynéja” templom 

ekkor még nagyon szerény volt kívül is meg belül is. Tornya még nem volt, 

a belső berendezése, bútorzata is nagyon szegényes volt. Ekkor még a 

templom oldalhajói se voltak megépítve. 1906-ban ezek is elkészültek Zák 

Alajos tervei szerint, a színes ablakokkal együtt. 
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A régi kápolnából áthozott oltár nem volt megfelelő az új templomban a 

misézéshez, hiszen méretei miatt esetlenül nézett ki a hatalmas, üres térben. 

A plébános  Illek Vince  végül a saját vagyonából készíttette el a díszes 

oltárt. A négyezer koronából megalkotott gyönyörű oltár 1886. Szent Kará-

csony napján lett felszentelve. 

 

A megyeri templom homlokzati része 

A lakosság növekedése magával hozta az újabb templomok felépítését. 

Ezek a kisebb épületek is sajátos stílust képviseltek s méltóak voltak arra, 

hogy az ide betérő hívek rácsodálkozzanak az építőművészet apró csodáira. 

A templomok belső tere és az ablakai is lehetőséget adnak az építőművé-

szet, a képzőművészet mellett a belsőépítészet megnyilvánulásának. A 

templombelső megfelelő kialakítása csak akkor lehetséges, ha ismerjük 

azokat a tevékenységeket, amelyeket itt végeznek. Ismerni kell a vallási 

előírásokat, a ceremóniák, istentiszteletek rendjét, hogy a célt ideálisan 

szolgáló tér jöhessen létre. Egy katolikus templom építészeti elvárásai már 

évszázadok óta ismert. A templomhajó, a szentéj, a mellékoltárok, az elő-

tér, a szószék funkciói adottak. Ezek megfelelő – sokszor művészi – kivi-

telben megtalálhatók minden templomban. A belső bútorzat is harmonizál a 

külső térrel, a kinti látvánnyal. A szentélyben elhelyezett oltáron sokszor 

visszaköszönnek az épület tornyai. Az ólomberakásos színes ablakok a val-

láshoz kapcsolódó személyek, szentek, vértanúk életét mutatják be.  



 133 

      

A megyeri templom oltára és Szent Terézt ábrázoló ablaka 

 

A zsinagóga egyik ablaka 
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Ezeket legtöbbször vagyonosabb hívők – legtöbbször valamilyen ese-

ményhez kötött – felajánlásából sikerült megalkotni. Amíg a városi házak-

nál az ablakok szépségében kívülről gyönyörködhetünk, addig a templom 

ablakai belülről nyújtanak csodálatos látványt. 

Az Újpestre betelepedő zsidó iparosok száma egyre nő. Így természetes 

az, hogy hitük gyakorlására szolgáló épületet, egy zsinagógát építsenek. 

Szomorú és lehangoló, amikor egy impozáns épület tervezőjének a neve 

feledésbe merül. Így van ez az újpesti zsinagóga esetében is. Bár stílusa és 

kivitelezése arra utal, hogy a Ludwig Förster építész tervezte Dohány utcai 

zsinagóga szolgált mintaként, mégse őhozzá kötik. A későbbi bővítés vi-

szont Baumhorn Lipót nevéhez fűződik. 

 

Zsinagóga a falba épített Mártír-emlékművel 

A színes téglákkal díszített homlokzat keleties hangulatot áraszt. Az épí-

tészettörténetben neológ stílusként határozzák meg az épületet. Ez tulaj-

donképpen a zsidó újító mozgalmaknak a magyar ága. Ennek egyik lenyo-

mata éppen az Újpesten 1886-ban felépült zsinagóga is. 

Belső építészeti megoldása is egyedi. Két oldalon karzatok helyezkednek 

el acéloszlopos alátámasztással. Az oldalkorlát a hatágú Dávid-csillagot 

hordozza. A földszinti padsorok is külön vannak választva, hiszen a férfiak 

és a nők nem ülhetnek egymás mellett. 

A belső tér akusztikája is úgy lett megtervezve, hogy az imádságot veze-

tő rabbi szavait a legtávolabbi helyeken is jól lehessen hallani. 
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A zsinagóga belülről 

 

Az orgona sípjai az ég felé nyúlnak 
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Nem jöhet létre egy közösség áldozatot hozó, példamutató emberek nél-

kül, legyen az bármilyen jellegű: politikai, kulturális, vallási, vagy egyéb. 

Ezt tapasztalhatjuk a református egyház újpesti gyülekezetének létrejötte-

kor is. Rengeteg energiát áldoztak az önkéntesek, hogy az egyre rohamo-

sabban fejelődő községben is megfelelő módon gyakorolhassák hitüket a 

református hitet valló és gyakorló betelepültek. 

 

Istentisztelet után távoznak a református hívők templomukból 

A hit ideális gyakorlására csakis a templom épülete felel meg. Éppen 

ezért 1875-ben megkezdték a gyűjtést erre a célra. A telek megvásárlása 

után elkezdődhetett az épület megtervezése is, melyet Huber Antal terve-

zőmérnökre bíztak. A telekvásárlás, a tervezés, az építés hatalmas összegbe 

került. Így valóban nagy áldozatot kellett hozni mindenkinek, hogy az álom 

megvalósuljon. 

Az 1878-ban felszentelt templom megtelt hívőkkel, így most már a lel-

kész lakásának a felépítéséről is gondoskodni kellett. Jótékony célú előadá-

sok bevételét fordították erre a célra. Az egyik legnevezetesebb az az elő-

adás volt, melyen Blaha Lujza, a „nemzet csalogánya” lépett fel telt ház 

előtt. Hasonló jótékonysági rendezvényt az évtizedek során többször is 
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rendeztek. Zenés-táncos rendezvényeken, színházi előadásokon, gyűjtöttek 

az egyház javára. Egy időben „Téglajegyek” vásárlásával is segíthették az 

egyházat. 

 

A szószék és az Úrasztala 

 

A templom orgonája 
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TÉGLÁK 
 

 
 

 

ét alapvető dologra van szükség egy ház felépítéséhez: egy üres 

portára és építőanyagra. Vagyis ha egy megfelelő hely adott, akkor 

már „csak” fel kell húzni a falakat, s ellátni ajtóval, ablakkal. Ez 

természetesen nem kis feladat még napjainkban se. A felépítendő házakra 

utal az Alapítólevél is, amely előírja: „minden építni kívánók házokat hom-

lokkal az útcza felé építeni” kötelesek. A tetőt is zsindellyel vagy cseréppel 

kell befedni. Az Alapítólevél előírásai szigorúan be lettek tartva, s ezt fo-

lyamatosan ellenőrizték is. 

A felhasznált építőanyag a tégla volt.  

Az építkezések alapanyagát mindenkor a környezet biztosította. 

A kezdetben napon szárított agyagtéglát (vályogot) használó ember rájött 

arra, hogy sokkal jobb minőséget kap, ha ezt inkább kiégeti. A sumérok s 

leginkább a rómaiak által használt téglák egyre inkább tért nyertek nem-

csak a városok, de a falvak és tanyák építésekor is. 

A tégla égetését eleinte olasz mesterek végezték, akik az országot járva 

végezték munkájukat. A vidéki kúriák, kastélyok, udvarházak építéséhez 

szánt falazó anyagot legtöbbször a helyszínen megtalálható agyagból készí-

tették. 

A munkafázis a következő volt: a kitermelt agyagot vízzel és megfelelő 

adalékanyagokkal (pl. homokkal, szénporral) vegyítve gyúrással megdol-

gozták. Megfelelő állagot elérve kihomokozott formákba tették, majd ezt 

egy sima, homokkal felszórt területre borították. Szárítás után következett 

az égetés. A boksákba rakott nyers téglák 5-8 napi égetés után érték el vég-

leges állagukat. 

A téglaégetés eleinte csak a kiváltságosok privilégiuma volt. A legtöbb 

helyen a téglákat jelekkel, számokkal, címerekkel látták el. Ez a készítő, 

vagyis a tulajdonos jelzése volt. A szignókat a tégla formázójába vésték 

bele, Így amikor a képlékeny agyagot belegyömöszölték, átvette a véset 

mintázatát. 

Tégla előállítása, gyártása már akkor is folyt Megyeren, amikor a birtok 

a Károlyi grófok tulajdonába került. Erről olvashatunk az 1808-ban készült 

Conscriptio-ban: 

„A Méltóságos Nagy Károlyi Gróf Károlyi Familia Tekintetes Nemes 

Pest Vármegyében lévő Ingo és Ingatlan Joszágoknak Conscriptioja 

K 
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Tégla Szinekrül 

A Káposztás Megyeri Pusztán vannak az Uraságnak Két Téglás égető 

kementzéi, mind egyike négy négy fellosztással, de Földel nélkül, egyben 

egyben ötven ezer Téglát lehet egyszerre égetni. Minden Tégla házhoz a 

Téglák szárogatására egy Tégla Szín Fa oszlopokra és Náddal fedve: egyik 

husz, másik tiz öll hosszúságú, a Nagyobbik Tégla szinnek födele fái tizen 

négy vas horgokkal erősittetnek, minden Tégla házhoz kétkét fábul tsinált 

gémes kutak, vasas vödrökkel… 

.. Ezen Tégla házaknál vannak még két verett földből való házatskák 

mindenikében egy szoba egy kamra és egy kő kéményes konyha Nád födél 

alatt, a Padlások deszkás és Gerendások alul földdel kitömve, az újabbik 

ház ablakjai vasrostéllyosok és ajtón vas zárral vannak, a másik háznál 

ablakok és ajtók parasztosak, mind kettőben Téglás legények laknak. 

Ezen Tégla házakat… a kortsmáros igazgattya, kinek ez a szóbéli Con-

ventiója… 

…A Megyeri Téglát nagyon kapva meg veszik a Pesti Lakosok helyben 

ezerért 30. Rforinton.” 

Mint látjuk, jól működő téglaégető található a Megyeri-pusztán. A Ven-

dégfogadóról szóló írás utal a tégla készítőjére is: 

„Az Istállókat az Uraság ezen Vendég fogadókban maga nem méreti ha-

nem Ernst Jánosnak, a ki egyszersmind Tégla mesteris három Esztendőre 

ött száz forintban Szent György Naptul 1808. kezdvén Árendába adta…” 

A téglagyártás folyamatossága biztosította az új gyarmat növekedését. 

Az elkészített téglák mint akkoriban minden égetőben jelzéssel voltak el-

látva. 

A téglákon található jelekről az egyik bélyeges-tégla gyűjtő így véleke-

dik egyik írásában: 

„…Amikor a gyártás – akár kézi vetéssel, – de tömegesebbé kezdett vál-

ni, a sok darab azonos jelet fémből kiöntötték, beerősítették a fa- majd fém-

láda fenekére, de ez már mélyített jelet eredményezett… 

…Van betű, évszám, és a különböző jelek, számok, valamint mindezek 

kombinációi. A jelek maguk technikai eredetű elemek, és valamilyen szán-

dékos, közérthető jelentéssel bírnak. Ennek lehet gondolati háttere, de a jel 

a tárgy ’tulajdonos’, vagy ’reklám’ jelentésű jele, és – a befalazása miatt – 

nem elsődlegesen a ’gondolat’ terjesztésének eszköze....”1 

A téglákon elhelyezett jelzések tulajdonképpen üzenetek a későbbi nem-

zedéknek. Ráadásul titkosak, és rejtettek. Már csak azért is, mivel felhasz-

nálása után már nem is látjuk ezeket. Csak akkor kerülnek újra a szemünk 

                                                 
1 Kádár József gyűjtő megállapítása 
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elé, ha egy régi épület bontásra kerül. Ilyenkor figyelhetjük meg a különle-

ges – sokszor tényleg nagyon szép feliratokat, díszítéseket. Ezeket eddig 

titkok őrizték, hiszen az évtizedek óta rejtetten a falba építve nem is gyö-

nyörködhettünk bennük. A titok feloldása akkor válik érdekessé, amikor 

megfejtjük az üzenetét. Mesélnek arról a korról, melyben az épület elké-

szült. Mesél a tulajdonosáról, akinek a jele megtalálható rajta. Mesél a kas-

télyokról, udvarházakról, gazdasági épületekről. Mesél egy korról, amikor 

a kézi erővel gyártott építőanyagoknak „becsülete” volt.  

 

Kilencágú grófi koronás tégla (Károlyi gróf égetőjéből) 

A Károlyi uradalom területén lévő téglaégetőből kikerült téglákon ter-

mészetesen ott volt a sajátos jelzés: egy bárói korona. Ilyen jelzéssel na-

gyon sok régi, újpesti épület bontása során találkozhatunk.  

Azonban a nagy építkezési lázban nem bírta kielégíteni az igényeket a 

helyi téglaégető. Így más helyről is kellett ide fuvarozni építőanyagot. Erre 

utalnak a bontások során előkerült „bélyeges táglák”. 

A „Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete” működése nagymér-

tékben hozzájárul ahhoz, hogy a Kárpát-medencében fellelhető, jelzésekkel 

ellátott tégláknak a múltját történelmi és helytörténeti szempontból feldol-

gozza, s ezzel népszerűsítse is. Elismerés jár ezért, hiszen a múltunk meg-

ismerése fontos a jövőnk szempontjából is. 

Építészeti szempontból is nagy jelentőséggel bír, ha egy tégla jelzését 

felfedjük, annak tulajdonosát és családjának történetét feldolgozzuk. Így 

van ez jelen esetben is, hiszen Újpest megalapítójának egyik „kézjegye” 

átvitt értelemben a rangját viselő égetett tégla.  
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Az 1808-ban íródott Conscriptió hitelesen bizonyítja, hogy a Károlyi 

Uradalom téglaégetőjéből kikerült építőanyagot használták fel a majorság, 

majd később a fejlődő község, nagyközség, város házainak felépítéséhez. A 

helyi égetőből nem tudták biztosítani az egyre növekvő igényeket, így a 

környékből szállították ide az építéshez szükséges téglamennyiséget. 

Ha csak felületesen pillantunk a térképen Újpest területére, meglepődhe-

tünk azon, hogy vajon milyen hatalmas mennyiségben kellett agyagot ki-

termelni, formázni, égetni, szállítani ahhoz, hogy ez a város a semmiből 

ilyen széppé és naggyá növekedjen 

Érdemes utánajárni, hogy vajon honnan is került ide ez a rengeteg tégla? 

Ismét a „Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete” volt a segítsé-

gemre. Újpest házainak felújításakor, átalakításakor – és sajnos a bontása-

kor – is előkerültek tanúként az akár 100 évvel ezelőtt égetett téglák hírnö-

kei. Értékes és érdekes „leletek” ezek s egyben a múlt hírnökei is. Látvá-

nyuk mindenképpen elragadó. 

     

István Tgy. Pilismarót-Basaharc 

  

Sződrákos Téglagyár Sződliget – Eszterházy tégla Tata 

  

Lepencei Tgy. – Roheim Károly és Fia Tgy. Erdőkertes 
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Sicher és Ligeti (Pest) 

Én magam is gyűjtöm a „Bélyeges”, „Címeres” téglákat, hiszen helytör-

téneti szempontból sokat közvetítenek felénk. Elmesélik a múltat, közlik 

velünk a tulajdonos kilétét, ugyanakkor bizonyítékot szolgáltatnak arra, 

hogy az építészeti megoldások mindig törekedtek a tökéletesség felé. 

Mint téglagyűjtő, már a kezdeteknél azt tapasztaltam, hogy a kézzel ve-

tett és boksákban égetett téglák minősége eltér a maiaktól. Méghozzá pozi-

tív irányban. Ha megütögetjük ezeket a téglákat, meglepően magas, szinte 

csengő hangot hallunk. Szilárdsága jóval magasabb a napjainkban nagy-

üzemekben gyártottaknál. Ezt akkor tapasztalhatjuk, ha az egészből egy 

felet szeretnénk kialakítani s a kőműves kalapáccsal próbáljuk ezt elvégez-

ni. Amíg a gyári égetésűek szinte szétfoszlanak, addig ezek a nagyméretű 

régi téglák bizony nem mindig törnek ketté az első ütésre. 

A szakirodalom szerint ezt a nagy szilárdságot az agyaghoz adott ada-

lékanyagoknak köszönhetjük. Tulajdonképpen ez az egyik „titka” is a tég-

lakészítőknek, hogy mit is kevernek az alapanyaghoz. Ez lehet fűrészpor, 

maghéj, de a legjobb minőséget a szénpor hozzáadása biztosít, hiszen az 

égetés során így a belső szerkezet is hatalmas hőfokon tud kiégni, megszi-

lárdulni. 

 



 143 

LAKÓTELEPEK, PANELHÁZAK 
 

 
 

 

 

akáshoz jutni nehéz volt régebben is, éppen úgy mint napjainkban. A 

jómódúak tudtak építkezni, saját részükre kisebb palotákat s mellé 

akár bérházakat is, amelyeket kiadtak s így kamatoztatták vagyonu-

kat. Kisebb házak is épültek folyamatosan Újpesten, hiszen az iparosok, 

kereskedők azért annyi tőkére szert tettek, hogy munkájukhoz, lakhatásuk-

hoz megfelelő helyiséget biztosítsanak. Jól láthatók a régi képeslapokon, 

hogy az emeletes házak mellett elférnek a kisebb, földszintes épületek, 

amelyek legtöbbször mesteremberek műhelyei, vendéglők, vagy éppen ká-

vézók voltak. 

Újpest az iparosodás következtében hatalmas fejlődésnek indult, így egy-

re több lakásra volt szükség. Az itt letelepült gyárak, üzemek munkásainak 

megfelelő lakhatásra volt szükségük. Immár nem volt igény a kertes kis 

házakra, csak megfelelő lakótérre, ahol egy család a gyermekekkel együtt 

élhetett. 

A Világháború utáni időszak meghatározó volt a lakásépítés szempont-

jából. Az 1950-es években épült fel az Árpád út elején, a Dunára néző úgy-

nevezett „MAHART-ház”.  

 

A MAHART-ház az építésekor 

L 
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A lakásépítések felgyorsultak s így a kezdeti téglaépületeket felváltják az 

előre gyártott, házgyári elemekből gyorsan felhúzható lakótömbök. Kezde-

tekben csak kisebb torony-jellegű épületeket felváltják a tízemeletes sza-

lagházak. Építésük érdekes látvány volt. Ezt személyesen is tapasztaltam. 

Az Erzsébet és Tél utca sarkán álló házban kaptunk egy kétszobás lakást. 

Amint átadásra került, máris beköltöztünk. Az utca még mély árkokkal volt 

szabdalva így csak gyalogosan lehetett sokáig megközelíteni. De semmi 

nem számított, hiszen fiatalon, egy gyerekkel jutottunk lakáshoz. 

Itt kísérhettem végig egy panelház építési menetét. A szemközti ház a 

szemem láttára nőtt egyre nagyobbra. Itt szembesülhettem azzal, hogy az 

építőipar fejlődésével milyen gyorsan lehet lakáshoz juttatni a rászorulókat. 

Természetesen a kivitelezés során sok mindent láttam, ami számomra 

élmény volt. Az egyik ilyen, hogy a fürdőszobát teljes felszereltséggel 

emelték be a helyére. Benne volt a fürdőkád, a kézmosó s mellette a WC is. 

Órákon keresztül csodáltam a munkások sürgés-forgását.  

 

Panelházak a Rózsa utcában 

A munka éjjel-nappal folyt. Majdnem szemtanúja voltam egy balesetnek 

is. Az egyik éjjel hatalmas vihar kerekedett egyik pillanatról a másikra. A 

daru már felemelte az egyik panelt, hogy a helyére beillesztve odaheges--

szék a munkások. A szél azonban belekapott s lengette a már elhelyezett 

falak fölött. A nagy kiabálásra lettem figyelmes, hiszen a munkások ve-

szélyben érezték magukat a kilengő elemtől. Először megpróbálták a lengés 

ellenére a helyére illeszteni. Ez bizony életveszélyes lett volna, hiszen az 

ott dolgozó munkást minden gond nélkül lesodorta volna a magasból. Vé-

gül a darukezelő lélekjelenlétén múlott, hogy nem történt tragédia, mert 

nagy ívben elvitte a panelt az épület közeléből és a ház melletti homokos 

részre engedte le azt. Megvárták, amíg a vihar lecsillapodott s akkor foly-

tatták tovább a munkájukat. 
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A panel-program keretében nagyon sok kis épületet kellett lebontani. Az 

indoklás szerint komfort nélküli házakat tüntették el, s így a szinte nyo-

mornegyednek beillő terület végre szabaddá vált. 

Az 1970-es évek lakásépítő programja azért nagy felelősséget rótt ki a 

tervezőkre, építőkre. Az épületek külsejére nem lehetett olyan díszítéseket 

alkalmazni, amelyek egyedivé tették volna azokat. Mivel szigorúan csakis 

funkcionális célokat – vagyis a lakhatást – vették figyelembe, ezért a külső 

megjelenést a színek és az épületrészek eltolásával próbálták változatossá 

tenni. 

A legfontosabb a belső elrendezés, a lakótér. Mivel én magam is itt lak-

tam, elmondhatom, hogy az akkori kor minden igényének megfelelt. Táv-

fűtés, átalánydíjas víz és gázfogyasztás ideális volt a keresetünkhöz képest. 

A szolid tapétával bevont falakat idővel mindenki a saját ízlése szerint 

megváltoztatta. Jó volt itt élni! 

 

A Tél utcai tíz és négyemeletes házak 

Jó volt itt fiatalként, első lakástulajdonosként élni, hiszen még a lakókö-

zösségben is – a mai napig tartó – barátságok alakultak ki. A lakótelep ter-

vezői, építői szociális érzékenységükről is tanúbizonyságot adtak. Gondol-

tak az idősebbekre, meg a nagycsaládosokra is. A tízemeletes házak közé 

nagyobb lakóterű, négyemeletes épületek kerültek. Ezáltal a tér is lazább 

lett, nem volt túlzsúfolva a lakótelep. 

A gyermekekre is gondoltak, hiszen minden lakótömb közé játszóteret 

alakítottak ki. Ez a szabadidő eltöltésére is megfelelő volt. A másik ésszerű 

elgondolás és persze kivitelezés az volt, hogy a Nyár utca vonalában föld-

szintes épületekben bölcsődéket, óvodákat, míg egyemeletesekben iskolá-

kat alakítottak ki. Így az itt élő családok stressz-mentesen és balesetveszély 

nélkül nevelhették gyermekeiket. 
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A háziasszonyokra is gondoltak a tervezők, hiszen ABC élelmiszerüzle-

tek is el lettek helyezve az épülettömbök közé. Sokan elítélő kritikát fo-

galmaznak meg a panellakások építésével kapcsolatban. Nem osztozom 

velük ebben, hiszen a nagy lakáshiányt csakis ezzel a módszerrel lehetett 

csökkenteni. Az persze más lapra tartozik, hogy napjainkban már például a 

hőszigetelési elvárásoknak egyáltalán nem felelnek meg. De ezzel így van 

minden településen nagyon sok épület. 

A nagy panel-program megtorpant, majd teljesen le is állt. Lakásra 

azonban szükség van. Új szelek kezdtek fújni az építészet területén is. Va-

lamilyen külső hatás következtében újra a régi építészeti anyagokhoz for-

dultak s egyben keresték a kapcsolatot az elmúlt idők stílusainak a hatását a 

jelenkori építészetre. Nem másolni és nem követni akartak, csak hangulati, 

építőművészeti kapcsolatokat keresni s ezeket alkalmazni.  

 

Bontott téglák felhasználása a Károlyi utcában 

Ennek egyik látványos és szép példája az a lakóépület, amelyet a Károlyi 

utcában építettek fel egy régen nem üzemelő gyár területén annak lebontott 

tégláit felhasználva. Az előző fejezetben bemutatott téglák is itt vannak be-

építve. Napjaink egyik érdekessége, hogy a megtalált, felkutatott „bélye-

ges”, „címeres” téglákat kerítések, házak falában úgy helyezik el, hogy an-
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nak kép részét kifelé fordítják. Így nem „bújik” el a szemlélők elől, bárki 

láthatja, aki arra jár. Ezzel a megoldással emléket állítanak nemcsak annak, 

aki felhasználta, hanem leginkább annak, akinek a jele ezeken a téglákon 

látható. Némán és szerényen ott van a falba építve s az utókornak üzenve: 

Voltam – vagyok – leszek! 

 

István téri ház 
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Jót tesz Újpest építészeti látványának az újragondolt s újonnan elképzelt 

épületek megvalósítása. Ezek a házak méltón illeszkednek bele egy olyan 

sokstílusú, szépséget sugárzó közegbe, amely nemcsak eltűri, de egyenesen 

megköveteli a látványos és egyediséget tükröző lakóépületeket. Ezzel is a 

múlt emlékeinek nyomdokába léphetünk, hiszen évtizedek múlva sokan 

rácsodálkoznak majd az itt látható építészeti megoldásokra. 

 

Lakóház az új piac mellett 

Vannak csodák, vannak futurisztikus elképzelések s vagyunk mi, akik 

ezeket látjuk, ezeket használjuk s legfőképpen ezeket bíráljuk. 

Újpest látványosan szép apró házakkal, monumentális városházával, ele-

gáns tornyú templomokkal, erőt sugárzó bérházakkal, különleges külsővel 

rendelkező iskolákkal, fák közt megbúvó szerény és nyugalmat sugárzó 

villákkal rendelkezik. Talán éppen ezért kell olyan épületeket megálmodni, 

amelyek ebbe a közegbe beleilleszkednek, ezekkel eggyé válnak. 

A modern, futurisztikus épületek már a jelen, vagy éppen az elkövetke-

zendő századok stílusát mutatják be. Van-e ennek létjogosultsága egy 

klasszikusnak mondható területen, azt sokan vitatják. Nem szabad elzár-

kóznunk a meglepően modern külsővel s belsővel rendelkező újdonságok-

tól. Számít a kor diktálta elvárások sora, de a múlt szépségét se szabad el-

nyomni, elfelejteni. 

Újpest egyik legújabb látványossága mindenképpen a most felépült Piac 

épülete. Meghökkentően eltér az eddig ilyen célra használt épületektől. 

Nem is piacnak, inkább valami kongresszusi központnak, vagy éppen egy 

jövőtervező cég irodaházának néz ki. A látványból és a méretéből adódóan 
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ki lehet következtetni, hogy a tervezők egy többfunkciós feladatra kaptak 

megrendelést. Talán furcsa, hogy egy piac épülete a kultúrának is helyet ad. 

Természetesen nem a piaci területen rendezik majd meg a kulturális ese-

ményeket, hiszen erre egy külön rész szolgál majd. A mélygarázzsal ellá-

tott épületkomplexum ezáltal bevásárlóközpont és a közösségi életet szol-

gáló, a szabadidő hasznos eltöltését is biztosító helyszín lesz. 

Szép ez az épület, bár egyenes vonalaival, hatalmas üvegfelületével egy 

ideig még barátkoznunk kell. Az épület megálmodóit szerencsére ismerjük. 

Tervezés: Firka Építész Stúdió Kft. Tájépítész tervezők: Kaposi Nóra, Sán-

dor Tamás, Göb Ágnes, Varga István. Látványterv, világítástechnika: 

MadeByLigt. 

Újpest építészetét bemutató könyv befejező képe méltón tükrözi a város 

több mint száz éven át tartó fejlődését. Az építőművészet társul a képző-

művészet sok-sok ágával, ezzel is példát mutatva mindazoknak, akik a jövő 

képét megpróbálnák egy zárt keretbe erőszakolni. A lehetőségek és az ál-

mok sokszor karöltve járnak, csak éppen merészség kell ahhoz, hogy azok-

kal is szembeszálljunk, akik félnek az újtól, félnek a jövőtől. 

 

Újpest többfunkciójú épülete 
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NÉHÁNY SZÓ MAGAMRÓL 
 

 

 

1948-ban születtem Budapesten. 

Gyermekkoromat Szigethalmon töltöttem. A Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban 

érettségiztem. 

A nyomdaiparban dolgoztam nyugdíjazásomig. 

1989-ben megalakítottam a Biró family családi vállalkozást, könyvkiadói és nyomdai 

tevékenységgel. Kapcsoltba kerültem a művészvilággal, mely hatással volt munkámra, 

életemre. Ezt mutatják azok az elismerések, amelyekre nagyon büszke vagyok. 

1995-ben Krúdy Gyula emlékérem (bronz), 

2000-ben Szent István emlékérem, 

2002-ben Krúdy Gyula emlékérem (ezüst), 

2003-ban a Magyar Kultúra Lovagja, 

2004-ben Uránusz Kiadó Nívódíja, 

2004-ben a Nap Embere (Budapest TV). 

2007-ben Krúdy Gyula emlékplakett 

2006-ban jelent meg első könyvem BUCSA címmel, s Emberek, sorsok, dokumen-

tumok alcímmel. 

 

Eddig megjelent könyveim, melyek megtalálhatók az Országos Széchenyi Könyvtár 

Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) oldalán: 

BUCSA (2006.) 

ÚJPEST, egy 100 éves város emlékei (2007.) 

ÚJPEST, egy 100 éves város képei (2007.) 

MONOSPETRI (2009.) 

BUCSAI KRÓNIKA (2009.) 

KARCAGI PILLANATOK – A VARRÓ CSALÁD (2010.) 

SZIGETHALOM (2011.) 

A 800 ÉVES MONOSPETRI ÍRÁSOS EMLÉKEI (2015.) 

EGY SZÁZ ÉVES TEMPLOM EMLÉKEI (2017) 

ÚJPEST, egy város építészete a kezdetektől napjainkig (2018.) 

„ISTEN HAJLÉKA” (2018.) 

 

Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban kezdtem el gyűjteni Bucsa község tárgyi emlékeit, ame-

lyek megtekinthetők a Helytörténeti Múzeumban. 

2015-ben Monospetri díszpolgára lettem. 

 

Munkáimmal szeretném emberközelbe hozni a múltat s késztetni az embereket arra, 

hogy legyenek büszkék elődeikre, múltjukra, településükre. 
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Emeld fel a fejed és nézz körül!

Ez Újpesten megdöbbentően új dimen‑
ziókat tár fel előttünk. Az épületek vál‑
tozatossága, a házak homlokzatai, az
ablakok, a kapuk, az erkélyek sokszínű‑
sége üdítően hat a szemlélőre.

Újpest építőművészete éppen abban
rejlik, hogy hagyta a feltörekvő stílusjegyeket érvényesülni külön-kü‑
lön úgy, hogy mégse törje meg a környezet jellegzetes hangulatát.
Az egyszerű lakó-, vagy bérházak mellett jól elfér a gazdagon díszített
polgári lakóház, a monumentális, erőt mutató és erődként is ható isko‑
laépület, az ékszerdobozként megjelenő községházának tervezett, de
immár városházként működő gyönyörűség. A hangulatos kis utcák‑
ban meghúzódó villák, az egyedi hangulatot árasztó vendéglők, kávé‑
házak egy csendes, illúziókat generáló világot mutat felénk. Ugyanak‑
kor a lakosság szolgálatában álló mesteremberek műhelyei, a gyer‑
meki vágyálmok palotái: a cukrászdák, a művészeteket felkaroló szín‑
ház, a világot és a kalandokat bemutató filmszínházak észrevétlenül
mind életünk és szabadidőnk részeivé váltak.

Szép Újpest, hiszen az itt élő emberek formálták s hozták létre ezeket
az építészeti remekműveket, formálták környezetüket s az egymást
követő generációk tovább vitték elődeik elképzeléseit, a maguk szab‑
ta igényük és ízlésük szerint.

 




