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Könyv, mely bemutatja a fent nevezett 
település életét hiteles dokumentumok és fényképek segítségével, 

ezek alapján megismerhetjük az elmúlt száz évet, 

a főváros szomszédságában 

élő és dolgozó emberek mindennapjait, 

a családok gondjait és örömeit. 

Tanulságos ismereteket szerezhetünk 
e közösség egy évszázadon keresztül bebizonyított 

összefogásáról és tenni akarásáról. 

Mindez az itt élőknek lett 

 összegyűjtve, majd kinyomtatva 
 
 

az Úr 2007-edik esztendejének 
Nagyboldogasszony havában. 

Újpesten, a BIRÓ family nyomdában 
 
 
 
 

Újpest, MMVII. 



„Őrizzük emlékeinket, 
gyűjtsük össze töredékeinket, 

nehogy végleg elvesszenek, 
s ezáltal is üresebb legyen a múlt, 

szegényebb a jelen, 
kétesebb a jövő.” 

 

Ipolyi-Stummer Arnold 

(1823-1886) 

Nagyváradi római katolikus püspök, 

néprajzkutató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönet mindenkinek, 
akik munkájukkal, tanácsaikkal hozzájárultak a könyv megírásához. 
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BEVEZETŐ SZAVAK 

 
 

Minden ember életére igen erős befolyást gyakorol az a szűkebb környe-
zet, ahol mindennapjainak hosszabb-rövidebb részét eltölti. Azok pedig, 
akik a felületes, első pillantásra megnyilvánuló látványon túl, lakóhelyük 
komolyabb megismerését is célul tűzik ki, alapvetően két különböző mód-
szer közül választhatnak. Az első a kronológiára, azaz a történelmi alapokra 
épül, s az időben egymás után következő események megörökítését eredmé-
nyezi. A másik tárgyalásmód a tematikus, amely viszont, szemben az előző-
vel, bizonyos szempontok alapján összetartozónak érzett ismeretek párhu-
zamos elmondását jelenti, függetlenül azoknak az időben elfoglalt helyüktől. 

Az Újpest történetével foglalkozó munkák sorában e kötet legfőbb értéke 
ennek a két módszernek szerencsés ötvözésében rejlik. Íróját ugyanis főként 
az idén százéves város iránt megnyilvánuló érdeklődés, valamint szeretet 
inspirálta, könyve némiképp annak is lenyomata, miként fedezte fel ő maga 
Újpestet. Benyomásait azonban lejegyzés közben folyamatosan egybevetette 
a helytörténeti irodalom néhány alapművével, részben ismereteinek elmélyí-
tésére, részben pedig, ahol szükségesnek érezte, azok módosítására, javításá-
ra törekedve. Nyitott szemmel sétált a régi utcákon, ódon házak között, s 
örökítette meg azok egy-egy – számára kedves – részletét: ajtókat, ablako-
kat, kapukat és kopogtatókat, domborműveket és stukkókat, a nagyobb falfe-
lületekre festett képeket; mindezeken felül még számtalan más érdekességet, 
amelyek közül nem egy ebben a kötetben jut először nagyobb publicitáshoz. 
Igaz, hogy e lakóházak talán nem tartoznak az építőmesterség kiemelkedő 
alkotásai közé, de nem is ez a lényeg. Hiszen a helyi közösségek által meg-
becsült személyi és tárgyi kiválóságok táplálják mindenhol az országos érté-
keket, amelyek határokon túli jelentőséget is kaphatnak, miközben a minő-
ségileg jobb mindig visszahat a helyi hagyományokra és teljesítményekre is. 
Ez a kétoldalú kapcsolat az, amire a szerző ráérez, amit felmutat: felelős lo-
kálpatriótaként megörökítésükkel hívja fel rájuk a figyelmet. E magatartás 
tükröződik többek között Kaffka Margit, Károlyi István vagy Ugró Gyula 
megidézésében, a helyi iparosokról, iskolákról, s az Újpest esetében jelentős 
vallási felekezetekről szóló fejezetekben is. 

A kötet értékét nagymértékben emelik az igen változatos és érdekes il-
lusztrációk, a már említetteken kívül: a vendégfogadók, éttermi kerthelyisé-
gek, a régi közlekedési eszközök, az indóház, a közösségi élet színtereit és 
körülményeit bemutató fényképfelvételek. Az újpesti vonatkozású iroda-
lomnak ez az újabb, önálló műve, – amelyet a tervtől a megvalósulásig telje-
sen magánkezdeményezés hívott életre, – a felelősséget vállaló, értékeire 
büszke, saját lakóhelye iránt elkötelezett felfogás eredménye, és mint ilyen 
új szempontokkal járulhat hozzá a száz éve városi rangot kapott település 
megismeréséhez. 

 
 

Buda Attila 
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A NÉV KÖTELEZ 
 

 

 
 
 
Nagy, nagy örömömre szolgál, hogy ez a könyv hozzá fog járulni azoknak 
az eszméknek, – jelen és jövő nemzedékeink felé való továbbításához, meg-
ismeréséhez, – amelyeket jeles őseim, ősöm, nagykárolyi gróf Károlyi István 
képviselt. Ezek lényegében a következők voltak: 
 
Kötelesség tudás, főleg Teremtője, családja, hazája – a Nagy Kárpátok Me-
dencéje – és nem utoljára embertársai felé, mint Ember, Magyar Ember, tel-
jesen eltekintve nevétől, rangjától! 
 
Károlyi István messziről jött mai térségünkbe, sajnos ma még messzebb 
fekvő Nagykárolyból, családja ősi fészkéből. Óriási birtokot szerzett a mai 
Újpest területének jelentős részén, azért, hogy azt vagyonával fejleszthesse, 
betelepítse, felvirágozhassa Budapest, az akkor fejlődő Fővárosunk határá-
ban, Nemzete, nemzetünk javára. Mert szerinte a vagyon csak kötelez! 
 
Ükapám szavai, amelyek, négy nemzedéken keresztül is megmaradtak és 
még hozzám is eljutottak, erőt, reményt adtak 50 éves emigrációmban, 
száműzetésben, – amelyek a mai napig is érvényesek, – így szólnak: 
 
„Javainkat a Teremtőtől csak kölcsönbe kaptuk, mindenkor vissza is 

veheti, mert mi ezeknek csak kezelői vagyunk, ahhoz, hogy megőrizzük, 

gyarapítsuk és tovább adjuk jövő nemzetségeinknek, otthonunk, térsé-

günk majd tágabb hazánk javára és dicsőségére!  

 

Biró Endre barátom könyve tartalmazza ezeknek a szavaknak szellemiségét 
és vissza fogja adni újpesti olvasóinak közös történelmünkben való jogos 
büszkeségét. 
 

 
nagykárolyi Károlyi László 

Fót, 2007. július 25. 
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LEKTORI SALUTEM 
 

dvözlet az olvasónak! Üdvözlet mindenkinek, 
akiknek része volt ennek a könyvnek a megva-
lósításában. Üdvözlet azoknak, akik már nin-

csenek közöttünk, de életükkel, munkásságukkal 
sokat tettek Újpest felvirágoztatásáért, a lakosságá-
ért, a település mindennapjainak szebbé és jobbá 
tételéért. 

Egy 100 éves városról szól ez a könyv. A városról, 
de legfőképp az emberekről, akik ezt létrehozták. 

A könyv következő oldalain egy új honfoglalás 
résztvevőinek dokumentációit ismerhetjük meg. 
Nagy szükség van erre, hiszen akinek nincsen múlt-
ja, az ugyan mit várhat a jövőtől. A múlt megisme-
rése tulajdonképpen önmagunk felfedezése. Ha nem 
vagyunk tisztában azzal, mi történt családunkkal, 
elődeinkkel, nagyszüleinkkel, dédszüleinkkel, ha 
nem ismerjük közvetlen környezetünk történelmét, 
akkor arra se vagyunk méltóak, hogy azon a földön 
éljünk, melyet ők tettek naggyá és széppé. Éppen 
ezért büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt száza-
dokban lerakott alapra sikerült építkeznünk. 

Az alapok nagyon fontosak, hiszen csak ez bizto-
sítja a boldogabb jövőt. Gróf Károlyi István tudato-
san hozta létre ezt a települést s az ő álmait váltotta 
valóra az a sok-sok ember − gyáros, kereskedő, taní-
tó, munkás − akik hittek a jövőben. Talán nincs is az 
országban még egy ilyen város, amely ilyen nagy 
lendülettel fejlődött, amely a semmiből ilyen nagy-
szerűt teremtett. 

Dr. Ugró Gyula, Újpest város első polgármestere 
nemcsak hivatalával vált ismertté, hanem az 1932-
ben megjelent monográfiájával. Az ÚJPEST (1831-
1930) címet viselő könyv igen alaposan és részletesen 
feldolgozza a település első száz évét. Aprólékos kuta-
tásai és hiteles adatai azóta is forrása a város történeté-
vel foglalkozó kutatóknak. Én magam is ezt használtam 
kiindulópontként. Ugyanakkor más vonalon is próbál-
tam utánajárni dolgoknak, eseményeknek. 

Lehetséges, hogy az általam leírt kutatási anyag-
ban is lesznek tévedések, esetleg olyan megállapítá-
sok, melyek később korrekcióra szorulnak. Ha eze-
ket bárki dokumentumokkal, hivatalos iratokkal 
tudja igazolni, máris módosítani kell, már csak azért 
is, hogy minden adat a valóságnak megfelelően ke-
rüljön az érdeklődők elé. 

Nem törekedtem teljességre, hiszen ez lehetetlen 
lett volna, hiszen dr. Ugró Gyula könyvében is na-
gyon részletesen megtalálhatunk eseményeket, sta-
tisztikai adatokat. Mindenesetre próbáltam minden 
információt több oldalról is megközelíteni, majd 
megerősíteni, nehogy azzal vádoljon bárki is, hogy 
állításaim légből kapottak, minden alapot nélkülöz-
nek. Próbáltam minden új adatról megdönthetetlen 

bizonyítékot gyűjteni. Ha mód volt rá, fényképen 
vagy digitálisan rögzíteni. Ez által bárki meggyő-
ződhet annak valódiságáról, sőt fel is használhatja 
egy későbbi kutatáshoz. 

Nem törekedtem teljességre, hiszen ez szinte le-
hetetlen is lenne. Az eddig fellelhető irodalmakat és 
a saját kutatásaimat használtam fel arra, hogy egy 
egészen szűk − és valóban csak szűk − keresztmet-
szetben mutassam meg ezt a gyönyörű várost. Szép-
ségét tudatosan formálták elődeink, csak mi ezeknek 
nem mindig adtuk meg a megfelelő tiszteletet. Nem 
óvtuk épületeinket, nem vigyáztunk az emlékekre, 
eldobáltunk emléktárgyakat, megsemmisítettünk 
dokumentumokat. Ezzel is szegényebbé váltunk, 
ezzel is hiányosabb lett emléktárunk. 

Amatőrként, Újpest szerelmeseként fogtam hozzá 
az íráshoz. Sokféle szempontból közelítettem meg 
írásaimban Újpest történetét, szerepét, lakosainak 
életét. Éppen ezért a sokszínű és érdekes történetek 
olyan megvilágításban mutatják be ezt a kis környe-
zetet, mely egyedivé és különlegessé teszi ezt a 
könyvet. 

Nem tudományos munkát akartam végezni, csak 
ismeretekkel bővíteni egy kis közösség tudástárát. 
Mindemellett törekedtem arra, hogy az itt leírtak min-
denki számára érthető és élvezhető olvasmány legyen. 

Nem történelmi adatokat felsoroló könyv ez, de 
történelmi tényeken alapuló írások vannak benne. 

Nem szociográfia, mivel ahhoz még több adat, 
még több ember, és még több élet megismerésére 
lenne szükségem. 

A dokumentumok, a fényképek elénk idézik a 
régmúltat, az itt élt emberek környezetének minden-
napjait. Megismerhetjük a kort, melyben éltek, a 
problémákat, melyekkel szembesültek, a gondokat, 
problémákat, melyek végigkísérték életüket. 

Nem kell szégyellni azt, ha felfedezzük a sorok 
közt egyik másik ősünket, aki esetleg cseléd vagy 
gyári munkás volt. Erre csak büszke lehet mindenki, 
hiszen az itt élők alapították és alakították Újpestet. 
Az itt dolgozók, − akár gyárakban, akár kereskedé-
sekben, akár iparos műhelyben végezték mindennapi 
munkájukat, − mind a település felvirágoztatásáért, a 
község, majd később a város szépségéért, a környe-
zet biztonságáért, a jövő jobbá tételéért tevékeny-
kedtek. Kövessük őket, folytassuk mindazt, amit ők 
elkezdtek. Nagy dolgokat vittek végbe – hiszen ez 
látszik is. Talán mi is képesek leszünk arra, hogy 
hasonlóakat alkossunk. 

Az ő tenni akarásuk legyen példa előttünk, hogy 
a jövő kialakításában elért eredményeinkre a távoli 
messzeségből is büszkék lehessenek utódaink, le-
származottaink. 

Ü 
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A rólam készült portré 

Osváth Miklós festő művész munkája 
Néhány szót magamról is: 
1948. március 21-én születtem Budapesten. 
Fiatalkoromat Szigethalmon töltöttem. Itt jártam 

ki az általános iskolát is. Gimnáziumba viszont már 
Ráckevére kellett utaznom. A mindennapi ingázás 
több osztálytársammal történt, így ez is külön él-
mény volt számunkra. Az Ady Endre Gimnázium 
légköre, és oktatási stílusa meghatározta életem 
további menetét is. Az irodalom iránti fogékonysá-
gomat itt tovább növelhettem. Kisebb írásaimmal, 
verseimmel ekkor kezdtem bemutatkozni. A lírai 
szárnypróbálgatásaim idővel elmaradtak. A könyv 
szeretete viszont mind a mai napig meg van bennem. 
Talán éppen ezért kerültem a nyomdaiparba is. 
Szakmámat szerettem és folyamatosan képeztem 
magam, hogy az új technológiák megismerése több-
lehetőséget biztosítson előmenetelem terén. A kihí-
vásokat mindig is szerettem és vállaltam is. Ezért 
kértek fel arra szakmabeli ismerőseim, hogy segítsek 
az új technológia bevezetésében a Pátria 

Nyomdában. Itt a magas-nyomtatásról kellett át-
térni az ofszet-nyomtatásra. Munkám, munkánk 
eredményességét mi sem bizonyítja jobban mint az, 
hogy ma már csak ezt a technológiát használják 
ebben az üzemben. 

A lehetőségekre mindig rátaláltam. Éppen ezért 
volt különleges a feladatom – modernizálás, géppark 
megújítás – az Offset- és Játékkártya Nyomdában, 
hiszen itt voltam tanuló, itt kezdtem el a szakmunkás 
éveimet. Családi vonatkozású az az esemény, hogy a 
feleségemet is itt ismertem meg. 

Még gimnazista koromban kezdtem el táncolni. 
Néptáncosként hat évig szerepeltem különböző elő-
adásokon, vidéki fellépéseken. Szerettem ezt a fajta 
mozgáskultúrát, hiszen még szólistaként is szerepel-
hettem a főváros néhány színpadán. 

Házasságkötésem után a családomra kellett gon-
dolnom, hiszen csak sok munka árán tudtunk felesé-
gemmel együtt annyi pénzt összegyűjteni, hogy vé-
gül lakáshoz jussunk. 

27 év után – 1977-ben – Szigethalomról Újpestre 
költöztünk. A mai napig itt élünk és dolgozunk. 

A rendszerváltás után azonnal magánvállalko-
zásba kezdtem családtagjaimmal. Mivel a felnövő 
gyerekeim is ezt a szakmát választották, így közösen 
sikerült megvalósítani kis vállalkozásunkon belül a 
könyvkiadást és a könyvnyomtatást. 

A nyomdaipar segítségével kerültem közel a mű-
vészvilághoz is. Előadóművészek, írók, költők, fes-
tőművészek, grafikusok, szobrászművészek lettek a 
barátaim és ők is befogadtak maguk közé. Furcsa és 
szép világ ez. Különös emberek még különlegesebb 
megnyilvánulásokkal. A legszebb viszont az egymás 
segítése és a másik megajándékozása. 

Lehetőségeimhez képest sokat segítettem mű-
vészbarátaimnak. Ezt ők meg is hálálták. Talán még 
nagyobb mértékben, mint ahogy azt elvártam volna. 
Többen készítettek rólam portrét sőt még egy szob-
rot is mondván, hogy karakteres arcom van. 

Munkánk során támogattunk iskolákat, könyvtá-
rakat, egyesületeket. Mindezt azért tettük, hogy a 
kultúrát a mi sajátságos módszerünkkel terjesszük. 
A segítséget megköszönték több módon is. Az aláb-
bi elismeréseket kaptam az évek során mely a csalá-
domnak is szól: 

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). 
Művészbarátaim sokszor megajándékoztak mű-

veikkel, alkotásaikkal. Így a kortárs művek gyűjtője 
is lettem. 

Családkutatásom vezetett oda, hogy elkészítsek 
Bucsáról, egy Békés megyei kis faluról – egy hely-
történeti tanulmányt. Ennek során sok barátra tettem 
szert, akik bemutatták nekem a falu régi iparosait, 
földműveseit. A szenvedések, a megpróbáltatások és 
az örömök ott voltak mindennapjaikban. Ők tették le 
ennek a falunak az alapjait. 

Újpest ebben az évben ünnepli várossá nyilvání-
tásának 100. évfordulóját. Ezért szerettem volna egy 
hasonló könyvet megjelentetni az Újpestet alapítók-
ról és a fejlődést elősegítőkről. Nagyon sok érdekes 
emberrel találkoztam. Ugyanakkor – megmondom 
őszintén – felfedeztem Újpestet. Ezt a felfedezést 
tárom az olvasóim elé ebben a könyvben. Szeret-
ném, ha másoknak is hasonló élményben lenne ré-
szük. Ehhez próbálok segítséget adni. 

Biró Endre 

Budapest, 2007. augusztus 24. 
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„A gróf Károlyiak neve hazánk mágnásainak azon 

fényes koszoruját ékíti, mely őseinek hazafiságban 

és honszeretetben dicső példáján haladva a 

közhasznu honi intézetek elémozditásában, terjesz-

tésében, és pártolásában kitünő részvétet tanusit.” 

 
(Nagy Iván: Magyarország családai) 
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A KÁROLYIAK 
 

indenkit csakis tettei alapján tudunk meg-
ítélni. Sajnos előfordul, hogy valakit szár-
mazása miatt részesítik előnybe, illetve 

kerül jogtalanul hátrányba. Ez vonatkoztatható a 
Károlyi családra is. Történelmünk viharaiban szám-
talanszor példát mutattak hősiességből, hazafiság-
ból, emberségből. Mégis volt olyan időszak, amikor 
„kötelezően” csakis elmarasztalva lehetett róluk 
beszélni. Mint kizsákmányoló, dőzsölő arisztokra-
ták, a nép elnyomójaként is beszéltek róluk. A meg-
hamisított történelemnek még napjainkban is van 
befogadó közege. A valótlanságokat meg kellene 
semmisíteni véglegesen. Egyszer a valódi értékek 
alapján feldolgozott és az igazi értékeket bemutató 
történelemkönyvek megjelentetése és terjesztése 
változtathatna csak ezen. 

A könyv megírásakor meglepően sok olyan pozi-
tív megnyilvánulással találkoztam a Károlyi család 
részéről, amely külön kutatást, egy külön feldolgo-
zást érdemelne. Így itt csak néhány mozzanatot sze-
retnék bemutatni a család életéből. Nemcsak az ala-
pító Károlyi István grófról (hiszen róla külön is 
írok), hanem a család többi tagjáról. 

Csak néhány pillanatkép. Csak néhány mondat. 
Ezáltal is feltárul egy család tagjainak viszonya szű-
kebb környezetükhöz és természetesen hazájukhoz. 

Nagy Iván Magyarország családai című könyvé-
ben így ír a Károlyiak eredetéről: 

„Egyike legrégibb őstörzsökös magyar mágnás 
családainknak, mely máig virágzik. Eredetét azon 
Kaplony nemzetségből (genus) vette, mely az Árpád 
alatti magyarok bejövetelekor az első foglalás utján 
nyerte birtokait. A Kaplony nemzetség Szatmár vár-
megyében telepedvén meg, idővel több családágakra 
oszlott, mint a Bagossy, Csomaközy, Vetéssy, Vaday 
és Károly családra *, mely utóbbi a többit vagyon-
ban és fényben fölűl mulván, a nemzetség törzsbir-
tokának Kaplonynak, valamint az előnevet adó 
Nagy-Károlynak nagyobb részét jelenleg is birja.” 

A mellékelt családfán ott látjuk Istvánt, aki Új-
Megyer (Újpest) alapítójaként, de az 1848-as sza-
badságharc aktív résztvevőjeként – mint egy teljes 
huszárezred kiállítóját – is ismerjük. 

Itt vannak a testvérek is – Lajos és György – akik 
szintén nagyvonalú támogatói voltak a magyar tu-
dománynak, az irodalomnak – a hazának. 

 

 

A Károlyiak családfája 
 

M 
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Róluk így emlékezik meg Nagy Iván a könyvé-
ben: 

„A gróf Károlyiak neve hazánk mágnásainak 
azon fényes koszorúját ékíti, mely őseinek hazafi-
ságban és honszeretetben dicső példáján haladva a 
közhasznú honi intézetek elémozdításában, terjeszté-
sében, és pártolásában kitűnő részvétet tanúsít. E 
tekintetből ha nem említjük is jelenlegi áldozataikat, 
a múltból is nem csak a nemzeti lóverseny 
érdekitésére alapított évenkinti becses jutalom-
díjak, és egyéb hazai vállalatok szólnak hangosan, 
hanem a m. akadémia is adatokat szolgálhat. 
György gróf egyike volt a társaság első megalapító-
inak, midőn annak felállításakor tőkéjéhez 40 ezer 
forinttal, István gróf 20 ezer, Lajos gróf 10 ezer 
forinttal járultak; és ez utóbbi a magyar gazdasági 
egyesület alapjára négyezer forintot ajándékozott. 

György grófnak ízletes s nagyszerű palotája, hol 
a nemzetségi levéltár is őriztetik, – Pestet ékesíti. Ő 
építteté többi közt a kaplonyi díszes templomot és 
családi sírboltot is. – István grófnak a fóthi gyönyö-
rű templom, és lakhelyéül szolgáló palota köszöni 
lételét.” 

 

A „Hangya” első elnöke gróf Károlyi Sándor 

A későbbi leszármazottak is az elődök nyomdo-
kaiba léptek, s éppen úgy próbáltak a haza javára 
lenni, mint családjuk az elmúlt századok során. 

Újpest fejlődését tovább segítette gróf Károlyi 
Sándor, aki apja után nemcsak a vagyont, de a fejlő-
dő településért vállalt felelősséget is örökölte. 

A magyar nép jólétéért is sokat próbált tenni, hi-
szen tudta ő is, hogy csak elégedett, jó körülmények 

között élő emberek erősíthetik a hazát, csak ilyen 
közösségtől várhatjuk el a haza szeretetét. A vidék 
és a város összekapcsolására alakult meg a „Han-
gya”, mely ott volt Magyarország szinte minden 
településén. 

Az újszerű kereskedési és áruterítési módszer se-
gítette a magyar termékek eljutását az ország határa-
in belül a fogyasztókhoz úgy, hogy azokat a lehető 
legolcsóbban tudják megvásárolni. Ez vonatkozott a 
mezőgazdaság által termelt terményekre éppen úgy, 
mint a gyárakban előállított fogyasztói termékekre. 
A szövetkezet tagjai bizonyos mennyiségű vásárlás 
után kedvezményekben is részesültek. 

A Károlyi család magánéletére is kíváncsi volt 
mindenkor a sajtó. A bulvárlapok mindenkor hírül 
adták a család jótékonysági rendezvényeken való 
megjelenését. Éppen ezért nem hiányozhatott arról a 
nagy eseményről, amikor gróf Károlyi István felesé-
gül vette Windisgrätz Magdolnát Sárospatakon. 

 

Pesti Napló, 1903. június 15. 

A főúri esküvő napokig a kíváncsi emberek be-
szédtémája volt, hiszen ilyen „világra szóló” esküvőt 
nem minden nap láthattak. A bulvárhírek végül elfe-
ledkeztek erről is. 

A Károlyiak ma is hallatnak magukról, hiszen az 
eddig külföldön élő Károlyi László gróf visszatérhe-
tett hazájába, hogy folytathassa elődeinek karitatív 
tevékenységét. Sajnos a keretek most már szűkre 
szabottak, de a szándék és a lelkesedés ugyanolyan 
mértékű mint az ősöknél volt az elmúlt másfél év-
század alatt. 
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AZ ALAPÍTÓLEVÉL 
 

gy új „gyarmat”, egy új település, egy új 
város létrehozása hatalmas feladat. Már maga 
az elképzelés is elismerést érdemel. A re-

formkor egyik legjelentősebb személyisége, gróf 
Károlyi István, fiatalos lendülettel kezdett bele Új-
Megyer alapításába. 

Nem tudni, honnan merítette az ötletet és honnan 
az energiát. Lehetséges, hogy régi vágyának és ál-
mának megvalósítását az 1838. évi nagy árvíz gyor-
sította fel. A víz elmosta annak a néhány családnak a 
házát, akik ezen a területen éltek. A gróf humánus 
gondolkodású ember lévén nyilván segített rajtuk. 

A természet ilyen mértékű csapásától is tanulva, 
magasabb részre költöztette őket. Talán ez a mozza-
nat volt a megvalósítási szakasz modellje. 

Az új „gyarmat” létrehozásának jogi formuláit 
alaposan átgondolta. Tudta, hogy ilyen sivár terület-
re csak ipari telepek létrehozásával tud embereket, 
lakókat csábítani. Ugyanakkor tisztában volt a vál-
lalkozás nagyságával s ezzel együtt a buktatóival is. 
Egy terület bérbeadása, annak fenntartása, majd a 
lakók beköltözése mind olyan feladat, melyet csak 
folyamatos ellenőrzéssel és előre meghatározott 
szabályokkal lehet a normális mederben tartani. 

Szabályozás nélkül egy nagy káosz alakulhatott 
volna ki, melynek beláthatatlan következményei 
lettek volna.(Gondoljunk például Amerikára, ahol az 
új telepesek sokszor fegyverrel döntötték el, hogy ki 
a „jogos” tulajdonosa az újonnan meghódított terü-
leteknek!) Éppen ezért egy átgondolt, megfontolt 
„stratégia” szerint kellett belevágni a terület átalakí-
tásába, majd fejlesztésébe. 

Mivel Károlyi István jogi egyemet végzett, így 
tisztában volt azokkal a problémákkal, melyek a 
betelepítés folyamán előadódhat. Éppen ezért kidol-
gozott egy szabályozási rendszert, mely pontokba 
szedve határozta meg az új „gyarmat” betelepülői-
nek jogait, feladatait és kötelességeiket. A törvényi 
előírások természetesen mindenkire vonatkoztak. 

Egyes kiváltságok is teret kaptak az alapító el-
képzelésében. Merésznek tűnő engedményeket 
adott, de azt is csak meghatározott keretek közt és 
ellenőrzés mellett. 

Ne feledkezzünk el a kor jellegzetességeiről! 
Például arról, hogy még vannak zsellérek, még mű-
ködik az Úriszék, még a földbirtokosok kezét is 
megkötik a felsőbb törvények, melytől elszakadni 
nem lehetett. Mindezt rögzítette is Alapítólevelében. 

Az Alapítólevél tulajdonképpen egy szerződés, 
mely pontokba foglalja az uradalom tulajdonosa a 
betelepedni vágyók jogait és kötelességeit. 

Már a bevezető sorokban is felfedezhetjük, hogy 
a gróf valóban egy komplett település alapjait kezdte 
lerakni, egy nagyméretű „gyarmat”-ot kívánt létre-

hozni az uradalomhoz tartozó Káposztás-Megyeri 
pusztán. 

Az Alapítólevél minden fontosabb feladatot, tör-
vényt, jogot meghatároz mind a két fél részére. A 
szerződésnek is mondható irat áttanulmányozása és 
megértése után jött létre a tényleges szerződés az 
adományozó és a betelepedő részéről. Az Alapító 
levél minden újonnan „megtelepedő” részére át lett 
adva, annak záró részét – a szerződés hitelesítését és 
elfogadását – kézzel írták az utolsó lapra. Ott meg-
határozták, hogy mely terület az mely a betelepülő 
az uradalom tulajdonosától kap. 

Az Alapítólevél két nyelven – magyar és német – 
íródott, hiszen a betelepülők nagy része német ajkú 
volt. Magyarul kevesen beszéltek, de ezt fogadták el 
hivatalosnak az esetleges jogvitáknál, a félreértések 
és a félreértelmezések kikerülése végett. A német 
nyelvű rész azért is került az iratra, mert az akkori 
törvénykezésben, de még a közéletben még jórészt 
ezt használták. 

Tehát minden újonnan betelepülővel egyenként 
megkötik ezeket a szerződéseket. A három példány-
ban aláírt és hitelesített okiratok egyik példánya a 
Károlyiak levéltárába, a második példány a község 
levéltárába, míg a harmadik másolat a házbirtokos 
tulajdonába kerül. Ez által is biztosítva lett, hogy az 
Alapítólevélben leírtak egyformán vonatkozzanak 
mind a két félre, azokat megmásítani senkinek ne 
legyen módja, illetve ne lehessen hivatkozni arra, 
hogy esetleg eltűnt, vagy megsemmisült. 

Az Uradalom részéről hagyományos viaszpecsét-
tel lett hitelesítve az okmány, melyet aláírt az új 
telepes, a tiszttartó és hitelesítette a tiszttartó írnoka. 

Az Alapítólevelet nagyon sokan támadták az el-
múlt másfél évszázadban. Elmarasztalták például 
azért, mert nem szűntette meg az Úriszéket. Nem 
vették jó néven, hogy az alapító a házhelyekért bér-
leti díjakat kért. 

Az Alapítólevél tanulmányozásakor vegyük fi-
gyelembe azt a történelmi kor, melyben született. 
Szerintem merészségével és újszerűségével még így 
is forradalminak mondható. 

Olvassuk és tanulmányozzuk minden sorát és 
csak így van lehetőségünk arra, hogy megértsük azt 
a gigantikus vállalkozást, melybe több mint másfél 
évszázada kezdett bele egy magyar főúr, egy hazáját 
szertő mágnás. Neki köszönhetjük azt is, hogy me-
rész gondolatának a következménye, hogy immár 
100 éve egy olyan város létezik Pest mellett, mely 
alapításától kezdve lendületesen fejlődött, lakói 
pedig mindenkor megtalálták számításaikat vállal-
kozásaikban és a magánéletükben is. Ezt ünnepeljük 
ennek a könyvnek a megjelenésekor is. 

E 
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Schvartz Ignátz részére kiállított záradék a gróf viaszpecsétjével hitelesítve 
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TELEPÜLÉSEK, PUSZTÁK 
 

a meg szeretnénk ismerni szűkebb környeze-
tünk történetét, történelmét, hasonló adatok-
hoz jutunk, mint a többi Duna mellett lévő 

többi település. Miért is van ez? A válasz egyszerű: 
a hazánkon átvonuló, vagy éppen itt megtelepedett 
népcsoportok mindig olyan helyen töltöttek el több 
időt − éveket, évtizedeket, évszázadokat − ahol a 
mindennapi élethez a feltételek kedvezőek voltak. 
Ez legtöbb esetben: a víz (a benne élő halakkal, teknő-
sökkel stb.), vagy az erdő (a vadjaival, madaraival, 
fáival). Egy puszta az állattenyésztés számára volt biz-
tos tápanyaggal szolgáló háttér, de egy mocsaras vidék 
is változatos táplálék-alapanyaggal szolgálhatott a kö-
zelében élő embereknek, közösségeknek. 

Harcászati szempontból is előny volt a folyó 
partján megtelepedni, hiszen az átkelések biztosítása 
mindenkor fontos lehetett akár a támadók, akár a 
menekülők szempontjából. 

Nagyon kietlen és terméketlen pusztának kellett 
lenni azoknak a területeknek, ahol emberi lakhelyet 
nem lehet felfedezni. Ugyanakkor ezek az elszigetelt 
részek alkalmasak leginkább arra, hogy a bujdosók-
nak menedéket adjon, − legyen ez üldözött, aki a 
megszállók elől kényszerül erre, vagy akár a tör-
vényt megsértők, akik az igazságszolgáltatás bünte-
tése elöl vágynak a pusztai magányra. Tehát az em-
beri élet jelét szinte mindenhol felfedezhetjük, ha 
alaposan kutatunk. 

A Pest körül található pusztának mindig nagy je-
lentősége volt, hiszen a városban állomásozó kato-
naság állatállományának folyamatosan biztosítani 
kellett a legelőt s a téli időszakban pedig el kellett 
látni szénával, takarmánnyal. 

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 meg-
szállások is bizonytalanná tették ezen vidékek lakói-
nak biztonságát. 

Éppen ezért  nem tudunk felfedezni Újpest jelen-
legi területén nagyobb népcsoport megtelepedésének 
nyomait. Ezt a területet − a Rákos és a Szilas patak 
közötti részt − futóhomok, kisebb dombok és mocsa-
ras részek tették változatossá, ami lakhely kialakítá-
sára nem volt ideális. Néhány kisebb falu azért léte-
zett Újpesttől északra a kisebb patakok völgyében. 
Egy 1200-as években épült templom maradványait 
is feltárták a Mogyoródi patak völgyében, − de ez 
nem Újpest területe, csak annak környéke. 

Jelentősége ennek a területnek csak a Dunán való 
átkelés szempontjából volt. A keletről érkező hon-
foglaló magyarok csak úgy tudták meghódítani a 

Dunántúli rész, ha a folyón átkelnek. Ehhez olyan 
szakaszt kellett választani, mely ezt megkönnyítette. 

Györffy György úgy véli, hogy Anonymus króni-
kájában leírt „magyar rév” nem más, mint a most 
megyernek mondott rész. Ezt így írja le tanulmányá-
ban: 
„A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar 

révnek nevezték el azért, mert a hét fejedelmi sze-

mély, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a 

Dunán” 
Érdekes gondolat, de mi van a többi Megyer ne-

vű településsel? Ezeken a helyeken is ide-oda csó-
nakázott a „hétmagyar”? Bizonytalannak tartom ezt 
az érvelést. Már csak azért is, mert ha Magyar rév-
nek nevezték el, akkor ugyan miért változott át 
Megyerré? Kérdések, melyre választ nem igen kap-
hatunk. 

Az előzek bizonytalanná teszik a kutatót, hiszen 
a honfoglaló törzsek a Csepel-sziget alsó részén − 
Lórévnél − is sűrűn átkeltek a Dunán, sőt a sziget 
középső, keskenyebb részénél − Szigethalomnál − is 
felfedeztek hasonló nyomokat. Tehát nagyon sok 
helyen keltek át és mégse nevezték el az átkelési 
helyeket „megyer”-nek, pedig ezeket is magyar tör-
zsek 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 a Vízmű építésekor, s feltételezték, hogy itt egy 
középkori falu maradványai találták meg. Házak, 
tűzhelyek maradványai és néhány kerámiatöredék 
került elő a múlt igazolásaként. 

A mai Újpest területének határain azonban megta-
lálhatók a kisebb települések nyomai, hiszen a Rákos 
patak torkolatánál volt Besenyő falu volt, míg a keletre 
eső részen találhattuk Nyír-Palota falut, s nem messze 
tőle Sikátor pusztát (itt templom is épült). 

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 városiaso-
dás, az ipar fejlődése és a munkahelyek teremtése új 
területek meghódítását igényelte. A fővárossá váló 
Pest melletti területek értékesebbek és keresettebbek 
lettek. Ugyanakkor a fejlődés lehetősége függött a 
tulajdonostól, hiszen csakis ő dönthette el, mit is 
kezd egy olyan birtokkal, melynek hozama minimá-
lis, értéke éppen ezért nagyon csekély. Gróf Károlyi 
István tulajdonosként meglátta a lehetőséget, melyet 
azonnal ki is használt, maga és a betelepült ipar és 
lakosság boldogulására. 

H 
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A KEZDET 

 

okumentumok őrzik a települések, birtokok 
adatait: nagyságát, határait, jellegzetességeit. 
Megtudhatjuk, mikor ki volt a tulajdonosa, 

milyen gazdasági vagy egyéb előnyökkel rendelke-
zett.. Megismerhetjük, az itt élt embereket, életüket, 
munkásságukat, jó, vagy rossz sorsukat, adózási 
szokásukat és követelményeket velük szemben. Tá-
jékozódhatunk arról, milyen értékkel bírt a termő-
föld, vagy a rajta lévő települések, épületek. Sokszor 
figyelemmel kísérhetjük a helységek névváltozásait, 
illetve írásmódjait. 

1560. május 11-én Ferdinánd császár (?) Bécsben 
adománylevelet bocsát ki Országh Kristóf részére. 
Az adományozott birtokok között szerepel a Pest 
megyében található Megyer is. (Királyi Könyvek, 
Libri regii − 3. kötet) 

Érdekes, hogy az 1715-ös évi országos összeírás-
ban egyáltalán nem szerepel, pedig elő volt írva, 
hogy még az elpusztult településeket is számba kell 
venni, ha másképpen nem, hát azoknak a nevén, akik 
azt a területet művelik, vagy más módon hasznosít-
ják. Mégse vallja be se Fóton, se Dunakeszin, se 
Palotán élők közül senki, hogy esetleg ezen a terüle-
ten gazdálkodna, vagy bármi köze lenne ehhez a 
vidékhez. Ez az elhallgatás természetes volt, hiszen 
ha bárki magáénak vallja, akkor attól függetlenül, 
hogy mennyire termékeny, vagy terméketlen földről 
van szó − kivetik rá az adót. Ebben az időben ez is 
egyik módja volt az adó befizetésének elkerülésé-
nek. 

Olvasgassunk bele az Urbáriumokba, az Urbári-
umok tartalomjegyzékébe. A több száz éves iratok-
ban néhányszor találkozunk Káposztásmegyerrel is. 

1679. Káposztás: 
Legelő-bérletért két pár csizma és egy pár 

papucs, ha a török nem kaszáltatja, 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: 
Fekvése, szomszéd falvai. Birtoktörténeti 

adatok. Jó szántók. Víz teknősbékákkal 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 Káposztásmegyeri pusztának. 
Ez abból is adódhat, hogy egyre nagyobb szerephez 
jut a környék, illetve egyre nagyobb területet vonnak 
be az itt élők a termelésbe, illetve a föld hasznosítá-
sába. Ez természetes is, hiszen a közelben 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 fis-

kális prokurátor készített. 
Káposztásmegyer praedium: 
Palotánál és Fothnál, akik a praediumban 

szántók és rétek bírnak. Jobbágyok névvel. 
Szántóik holdakban, befogadóképességük. Rétje-
ik szénahozama. – Határai, kiterjedése. Legfőbb 
beneficiuma a kaszálók és legeltetés, néha árvíz 
elmossa. – Allódiális rétek, nagyságuk kaszá-
sokban, szénahozamuk, érétkük. Legeltetés jöve-
delme. Palotaink legeltetésért bért fizetnek, ösz-
szege. Halászat, vizafogás is volt, a Duna sok 
nádat és követ hordott a halászóhelyekre, most 
nem halásznak 6 vagy 7 éve. Rév a Dunán, jöve-
delme. – Földjét palotaiak és fótiak vetik, béren 
kívül hetedet adnak, jövedelme. Vendégfogadó a 
Duna mellett, leírása, bérlő neve, bére. 
Allódiális széna hozama, jövedelem. Falvakban 
telkek, értékük. Végösszeg 1343 ft. 80 den. A b 
példány aestimatio, ugyanezeket a tételeket ér-
tékeli. 

néhai Ujfalussy László javai. 
(Pest m.): Káposztásmegyer praedium – 

Palotta – Fóth 
Mint a fenti leírásból kiderül, valóban egyre je-

lentősebbé válik a hol Fóthoz, hol Palotához tartozó 
Káposztásmegyeri puszta (Praedium). Megtudhatjuk 
azt is, mi volt az a termelési ág, amely itt, ezen a 
mocsaras, a Duna általi homokos hordalékkal feltöl-
tött területen életképes volt. Az elvadult terület ki-
sebb 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 létfon-
tosságú táplálékokat rejtegetett. Mivel a folyó vízál-
lása, az időnkénti áradások nagyban befolyásolták az 
itteni élővilágot, így az itt fellelhető „kincsek” csak 
időleges és alkalmi jelleggel bírtak. Mégis folyama-
tosan számított az államkassza az itteni bevételekre 
az mindenkori állapotoktól függetlenül. 

 

D 
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Az 1560-ban kelt adománylevél fejléce 
 

 

A Megyer szó az első sor jobb szélén látható 
 

1749. Urbarium 
„Conscriptio”, melyet Sándorffy Sándor fis-

kális prokurátor és Osterhuber Antal számvevő 
jegyző készített. 

Fót: 
Az összeírás rovatai: 82 Jobbágy névvel, fiak 

neve, telek nagysága. Szántóik, befogadóképes-
ségük. Kaszálóik szénahozama. Állatállomá-
nyuk: ökrök, tehenek, lovak, orjak, öszvérek, 
disznók, méhek, juhok. Szőlőik nagysága kapá-
sokban, hozama. Hegyjogba fizetett bor. 
Censusuk egyenként. Magszakadás folytán 
Fiscusra szállt birtok. Határai. Földje kicsi, 
lakói Sikátor és Káposztásmegyer 
praediumokban bérelnek földet pénzért, azonkí-
vül a gödöllői uradalomhoz tartozó Alag 
praedium felét bérlik. Szántók 2 nyomásban, 
mindenki telkének megfelelő nagyságú földet 
(egész, fél, harmad) művel, kilenceden kívül 
pénzt is adnak földesúrnak, Alag után tizedet, 
püspöknek is adnak tizedet, többi falvak nem. 
Fótiak tartoznak Káposztásmegyeren kaszálni, 
értéke, gyűjteni és Palotára szállítani, értéke 
boglyába rakni kézi munkával kötelesek. Szőlőt 
tartoznak kapálni, értéke. Szüretkor szedőket 
tartoznak adni, értéke. Ha földesúr a tizedgabo-
nát eladja, a Dunához kötelesek szállítani és 
hajóra rakni, de mint mondják, az ritkán, 6 év 
alatt egyszer fordult elő, azért a bizonytalan 
jövedelmek közé sorolja. Kötelesek nem kevés 
konyháravalót Nyitra megyébe szállítani, egy 
szekér útjának értéke. Vajjal, kappannal, tojás-
sal és más effélével nem tartoznak, helyette ha 
földesúr ide érkezik vagy Pesten megszáll, 
konyháravalóval kötelesek ellátni, vagy megvál-
tani, ez néha 50, 80, sőt 100 ft.-ra is felmegy, 
eloszlik 7 falu között, Fótra eső rész összege. 
Allódiális kertek káposztának tartoznak felásni 
vagy felszántani és a provisor rendelkezése sze-

rint 10 munkást adni, értéke. Tizedeket tartoz-
nak Pestre és a szomszédos falvakba szállítani. 
Évi census összege. Kocsma bére. Mészárszék 
censusa. Malom földesúr jogának elismerése 
címén fizet. 

 
Kapoztas Megyer (praedium) 

  
A kietlen és sivár terület nem mindig volt alkal-

mas mezőgazdasági termelésre. Ezért is volt sokáig 
„Káposztás praedium”, Kapoztas Megyer 
praedium, majd „Káposztásmegyer praedium”1 
(Vagyis: Káposztás puszta és Káposztásmegyer 
puszta) A káposztás szót az itt lévő káposztás ker-
tekről kapta. Úgy látszik, egy időben ez a konyha-
kerti növény itt azért mégis csak kapott egy kis élet-
teret. A pusztát legelőként hasznosították leginkább, 
de azért nyúlvadászatra is eljött ide a birtokos a 
barátaival. 

Az Urbáriumok ugyan csak néhány mondat erejé-
ig foglalkoznak Káposztás-Megyer területével, ha 
azonban alaposabban odafigyelünk ezekre az ada-
tokra, akkor nagyon sok hasznos információhoz 
juthatunk. Ezek lehetnek a termelésre vonatkozóak, 
az adó milyenségére és mennyiségére, valamint az 
itt élők életkörülményeire utaló következtetések. 

Az 1679-es Urbáriumban a török jelenlétéről ér-
tesülhetünk. Nyilván a Buda védelmét ellátó lovas 
sereg állatállományának innen is biztosították a 
megfelelő mennyiségű takarmányt, hiszen kaszáló-
ként tartották nyilván. Ez viszont azt is bizonyítja, 
hogy az abrakként használt fűfélék minősége és 
mennyisége megfelelt a hódítóknak. A leírt egy 
mondatból az is világossá válik, hogy ha éppen nem 
használták kaszálóként, akkor bérbe adták legelő-
ként s ezért két pár csizma és egy papucs volt a fi-
zetség. A bérleti díj mértéke is jelzi a területen talál-
ható fű minőségét, hiszen ha nem így lett volna, a 
kesziek − mármint Dunakeszi állattartói − nem vet-
ték volna bérbe a nagy területű legelőt. 
                                                           
1
 Az 1679-es, az 1722-es és az 1749-es Urbárium szerint 
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Háry Gyula rajza Újpestről 
 

Mint már az előzőekben is jeleztem az 1715. évi 
összeírásban nincs semmi nyoma Káposztás-
Megyernek. Bizonyára ekkor is használták akár 
szántóként, akár legelőként, sőt a vizeiben is bizto-
san halászgattak és begyűjtötték a természet más 
ajándékát is, például a vadakat, a madarakat is. Csak 
erről mélyen hallgattak, hiszen ha bevallják, akkor 
adót kellett volna utána fizetniük. 

Az 1722-es Urbárium már részletesebben foglal-
kozik Káposztásmegyerrel. Leírja fekvését és a vele 
határos településeket: (Duna)Keszi, Fóth, Palota és 
Pest. Utóbbival természetes határa is van, mégpedig 
a Rákos patak, melyen malom működik. Megtudhat-
juk, hogy ebben az időben erdeje nem volt, viszont 
szántója igen. A Duna által kialakult mocsaras terü-
leten kisebb halak, és teknősök lapultak a vizek mé-
lyén. Az Urbárium adatgyűjtése idején éppen kiszá-
radtak ezek a vizes területek. Ez egy információ az 
időjárásról, hiszen nagy szárazságnak kellett lenni 
ahhoz, hogy egy nagyobb mocsaras, ingoványos 
terület kiszáradjon. 

1749. évi Urbárium két helyen is megemlíti 
Káposztásmegyer praedium (puszta) nevét. Az a 
rész, mely a pusztáról íródott már jelzi, hogy jobbá-
gyok élnek itt. A kaszálók és rétek jövedelme is 
ismert. Ugyanakkor megtudhatjuk, hogy most már a 
palotaiak is bérlik. Az árvizekről is kapunk értesí-
tést, hiszen jelzi az irat, hogy időnként az áradás 
keríti hatalmába a környéket. Ez megint érdekes 

adat, hiszen az áradások mindig hordalékot terítenek 
szét, ezáltal a silányabb minőségű talaj is terméke-
nyebbé válhat. A halászat is egyre jobban elterjed, 
hiszen az itt fogott halak − elsősorban a viza − jó 
áron eladhatók a budai vásárokon. Tudomást szerez-
hetünk a Duna partján épült vendégfogadóról. Ki-
sebb falvak is lehettek a területen, hiszen lakóit 
megemlítik az iratban. A Duna áradási által feljavult 
területet már szántóként is bérlik, nemcsak legelő-
ként hasznosítják. Záró fejezetében leírja, hogy ez a 
terület a néhai Újfalussy László birtoka volt. 

Ugyanezen Urbárium Fótról (Foth) szóló részé-
ben szintén találkozhatunk Káposztás-Megyerrel. Itt 
jelzik, hogy Fót nem rendelkezik nagy földterülettel, 
éppen ezért bérli Káposztásmegyer és Sikátor2 pusz-
tákat − ráadásul pénzért, s nem csizmáért és papu-
csért , mint a török időkben. A fótiak − az írás sze-
rint − kötelesek a káposztásmegyeri legelőn, pusztán 
található füves területet lekaszálni, ezt száradás után 
begyűjteni és szekéren beszállítani Palotára s azt 
kötelesek boglyába is rakni. Az Urbáriumok megha-
tározzák ezeknek a munkáknak a pénzbeli értékét, 
hiszen csak így lehet pontosan megismerni egy bir-
tok adózandó vagyonát. A jobbágyok elvégzett 
munkájának az értékét is ennek alapján lehet megha-
tározni. 

                                                           
2
 Sikátor puszta Rákospalota mellett található, a mostani 

M0-ás és M3-as autópályák találkozásánál. 
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A Baross utcai Gerlóczy villa 

 

A uradalmi tiszttartó a pontosan vezetett adatok 
alapján adja ki a munkát, illetve ez alapján ismeri 
meg a föld birtokosa, tulajdonképpen milyen értéket 
képvisel a terület. 

Az idők folyamán a terület gazdálkodása is vál-
tozásokon megy keresztül. A pusztát, a kietlen lege-
lőn időnként hordalékot hagy maga után a tavaszi 
vagy őszi áradás. Bár lényegesen nem változik a 
terület termő képessége, egyre nagyobb művelt terü-
letre szükség van. Főleg Pest és Buda közelsége 
indokolja ezt. A városi lakosságnak szüksége van 
zöldségfélére, gyümölcsre, s bizony az ünnepségek-
hez, a mulatozásokhoz bizony borra is. 

A terméketlennek nyilvánított homokos vidék 
azonban alkalmas még szőlőültetvények megtelepí-
tésére is. A szőlő termesztésére többen is vállalkoz-
tak, hiszen az 1830-as évek elején már közel 40 
bérlő szorgoskodott itt. 

Gróf Károlyi István megjelenésével a terület 
hasznosítása is új útra terelődik. A mezőgazdasági 
művelés mellett egy nagyobb álom képe is kezd 
megvalósulni. A bizonytalannak látszó elképzelések 
mögött azonban nagy tenni akarás és hatalmas len-
dület munkálkodik. A kor hírnökei, krónikásai fo-
lyamatosan értesítik a közvéleményt erről a vállal-
kozásról. A hihetetlennek tűnő, szinte utópisztikus 
távlatok egyre jobban realizálódnak. A hitetlenke-
dők is tudomásul veszik: a pusztából életet fakasz-
tott a korszak egyik legnagyobb reformere, egy 
nagyszerű ember, Károlyi István gróf. 

„Új-Pest, nagy községkép szervezett, most már 
népes város..” Így kezdi a település leírását 1877-
ben Galgóczy Károly. Majd később így folytatja 
írását: „Telephelye részint a rákos-palotai községi, 
részint a káposztás-megyeri pusztai határból van 
kiszakítva. Az 1838-dik évi nagy árvíz után, mely Pestet 
nagyon megrongálta, osztott itt ki gróf Károlyi István 
néhány házhelyet, örökbérlet mellett, a királyi ki-
sebb jogot, vagyis a korcsmáltatás jogát is velök 
adván. E telep 1844-ben még csak néhány házból 
állott; asztalosok, más mesteremberek lakták; s a 
Pestről Vác felé s onnan fel a bányavárosokba menő 
országút szelvén át, egypár korcsmáros, mészáros is 
települt meg, s fogadó is keletkezett rajta. Később a 
káposztás-megyeri homokpartok a telep közvetlen 
közelében szőlőknek osztatván ki, ott a főváros lako-
sai közül többen nyári lakokat építettek. Majd né-
mely gyárvállalat, bőr- és olajgyár is telepedett itt 
meg. Így szaporodott s terjedt apránként, eleintén 
igen lassan a telep...” 

Természetesen mások is felfigyeltek erre a furcsa 
kezdeményezésre és értékelték a földbirtokos által 
elképzelt jövő megvalósítását. Írásaikkal bemutat-
ják, népszerűsítik, ugyanakkor dokumentálják is 
Újpest születését. 

„Gróf Károlyi István, kinek e vidék történetében 
oly fontos szerep jutott, 1838-ban, az árvíz után, 
megyeri pusztájának egy részét örök bérbe kezdte 
kiadni a pestieknek, kik ott többnyire szőlőket ültet-
tek és nyaralókat építettek.” (Marczali Henrik) 
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MESÉLŐ TÉRKÉPEK 
 

érképek segítik az utazókat, hogy úti céljukat 
a lehető legjobb s legrövidebb útvonalon kö-
zelíthessék meg. Térképek nélkül már nem is 

tudnánk boldogulni, hiszen olyan adatokkal bírnak, 
melyek az emberek számára nagyon fontosak a min-
dennapi életben − és ez nemcsak az utazás. 

A térképek segédeszközök, melyek a Föld felszí-
néről készült ismereteket tartalmazzák. Készültek 
térképek már régebben is, de mégis csak a XV. szá-
zad volt az az időszak, amikor a nagy felfedezések 
megindulásával az igények is megnőttek ebben az 
irányba. A tengeri hajózás fellendülése, a kereskedő 
városi polgárság felemelkedése következtében még 
inkább megnőtt a jelentősége. Elterjedésüket és 
közhasználatba vételüket csak a könyvnyomtatás 
felfedezése és alkalmazása tette lehetővé. Az igény a 
térképek iránt és a lehetőség, hogy számos ember hasz-
nálhatja ezt a segédeszközt, létrehozta az újkori kartog-
ráfiát, mely már pontosabb és megbízhatóbb műszere-
ket használt. Így valóban részletes, fontos elemekkel 
gazdagított térképet tudott átadni a felhasználóknak. 

Az ekkor készült térképeken már szerepel ugyan 
Magyarország is, de mivel a készítői nem tulajdoní-
tottak nagy jelentőséget ennek a vidéknek, így ezért 
nem elég alapos. Egyenesen hiányos és sajnos kevés 
adattal szolgál területünkről. A kor azonban megkö-
vetelte ennek a hiánynak a korrigálását. 

 

Káposztás Megyer a Lazarus-féle térképen 

A XVI. század első felében már készült egy rész-
letesnek mondható térkép, méghozzá egy magyar 
térképész, Lázár (Lazarus) munkájaként. Magyaror-
szág több szempontból is problémás volt, hiszen 
éppen a XVI. században következett be az ország 
három részre szakadása s a folyamatosan dúló ki-
sebb nagyobb harcok miatt lehetetlen újabb, a valódi 
helyszínen készült felmérés alapján a térkép készíté-
se. Így tehát a XVIII. századig nem is találkozhatunk 
hiteles felméréssel az előbb említett okok miatt. Az 
ebből a korból származó térképeken a korábbiakról 
készült másolatok, esetleg átdolgozások szerepelnek. 
Így hiába ontották a nyugat-európai kartográfusok, 

kiadók és nyomdák a szebbnél szebb térképeket, 
azon Magyarország területéről készült rész nem az 
akkori állapotokat tükrözi, – ezáltal csak tájékoztató 
jellegűek. 

Térképek segítették a közigazgatást a mindenkori 
államapparátusban. Szükség volt rá, hiszen ennek 
segítségével lehetett meghatározni a birtokok határa-
it, a települések elhelyezkedését. Ennek alapján vált 
láthatóvá a papíron is lefektetett területek nagysága 
s tájékoztatásul szolgált például abban, hogy a tele-
pülések milyen távol esnek egymástól, illetve mi-
lyen útvonalon lehet megközelíteni azokat. A város-
ok, települések egymástól való távolságát is meg 
lehetett becsülni Kivitelezésük, jelkulcsuk eltér a 
maiaktól. A hegyeket madártávlatból megrajzolt 
halmokkal, az erdőket látképszerűen ábrázolt fákkal, 
míg a településeket − nagyságuktól függően − épüle-
tekkel, templomokkal, várakkal jelzik. 

Ez a képi ábrázolás − mely főleg rézmetszéssel 
készült, és csak utólag lett színezve − különlegessé 
és széppé teszi a régi térképeket és bizonyos fokig 
használhatóvá, még ha arányaiban pontatlan is. 

A térképek elkészítése hatalmas feladat volt, hi-
szen ez egy olyan összetett mérési folyamat, melynél 
a legkisebb tévedés is nagyon nagy problémákat 
okozhat. A régi nyomatok szolgáltak alapul a mo-
dernebb és pontosabb kartográfiai munkáknak. Saj-
nos ezek tévedéseit, hibáit is sokszor átvették. 

1798-ban Johannes Lipszky, azaz Lipszky János 
az alábbi sorokat írta levelében gróf Festetics 
Györgyhöz: 

„Valóban szégyen hazánkra nézve, hogy erről az 

oly szép és érdekes országról jó térképek készítésé-

ben annyira visszamaradtunk, hogy még csak pontos 

trigonometriai mérést sem tudunk felmutatni orszá-

gunkról, még kevésbé asztronómiait.” 
A probléma elsődlegesen az volt, hogy a térképe-

ket a régi kartográfusok által készített metszetekről 
másolták át s ezáltal pontatlanok voltak, így ezeket 
használni nem lehetett. Lipszky János végül elkészí-
tette a Magyar Királyság s a hozzá tartozó országok 
pontos térképét, mely abban az időben a lehető leg-
pontosabb volt. (Nagy munka volt, de végül is siker-
rel járt.) A nagyobb városok és környékük − így 
természetesen Pest és környéke − mindenkor nagyon 
fontos volt az utazók, de főleg a kor harci eseményei 
szempontjából 

A hadvezetés arra törekedett, hogy nagyon részle-
tes és pontos felmérések alapján készült tájékoztató 
rendszer birtokában legyen. Az előbbiekből adódik, 
hogy a kartográfia fejlődése szorosan összefügg a 
katonai térképészet fejlődésével. 

T 
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Az I. katonai felmérés térképe 
 

A jó minőségű és pontos térképek iránti igénye-
ket a háborúk indokolták. Ezért is van az, hogy nagy 
területekről, Európáról, az országokról a katonák 
készítettek először olyan részletes térképeket, ami-
lyen addig még soha nem látott napvilágot. Mivel 
ezek főleg a hadi érdekeket szolgálták, ezért titkosak 
voltak. A titkos térképek a gazdasági élet számára 
akkor még elérhetetlen voltak. 

Magyarország területének a feltérképezésére az 
Osztrák Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Mo-
narchia keretén belül került sor, ezeket hívjuk I., II., 
III. katonai felmérésnek. Időpontjai: 

I. katonai felmérés: 1782-1785 
II. katonai felmérés: 1806-1869 
III. katonai felmérés: 1872-1884 
Az itt bemutatott térképen, – mely a III. katonai 

felmérés során készült, – már sokkal részletesebben 
láthatjuk a települést és a hozzá tartozó tanyákat, 
majorokat. Mivel katonai felmérésről van szó, olyan 
kiegészítő jelzésekkel találkozhatunk, melyek hosz-
szú távon is helytállóak és maradandóak. A folyók 
és a települések olyan stabil térképészeti jelek, me-
lyek nem változnak (kivéve az előbbinél egy esetle-
ges folyamszabályozás). Ezek már a régebbi térké-
peken is szerepeltek. 

Ha jól megfigyeljük a mellékelt ábrát, felfedez-
hetjük, hogy a kartográfus felrajzolta a pusztában 
lévő tanyákat, majorokat is. A térképen látható szel-
vényen jól láthatóak ezek a pontokkal jelölt lakhe-
lyek. Ennek alapján számszerűen is meg lehet hatá-
rozni az itt és más területeken létesített tanyákat, 
házakat. Az utak, dűlőutak, földszelvények mellett 

jelzett épületeket tájékozódási pontként is használ-
hatták katonai szempontból, ezért készült ilyen rész-
letességgel ez a térkép. Ugyanakkor mi magunk is le 
tudjuk ellenőrizni, hogy abban az időszakban − mi-
kor ez készült −, hol voltak pontosan ezek a kis ta-
nyák, mennyi volt belőlük, s vajon hol voltak többen 
és hol kevesebben. 

A városoknál is hasonló a helyzet. Itt részletesen 
megrajzolták az utcákat és a házakat. A hegyvidéki 
szakaszok is meglehetős pontossággal tájékoztatták 
a térkép tulajdonosát. Tehát mindenféleképp jó tájé-
kozódási pontok lettek rögzítve, ami felhasználáskor 
nagy segítséget nyújtott mindenkinek. 

A III. katonai felmérés alapján készült térkép tu-
lajdonképpen egész Európát bemutatja. Ha belegon-
dolunk, hogy ezt a hatalmas területet milyen nagy 
pontossággal mérték fel és rögzítették a kartográfu-
sok, bizony nagy elismeréssel tartozunk azoknak, 
akik ezt véghez vitték. El lehet képzelni, hogy meny-
nyire összetett, igényes, nagy munka lehetett, hiszen 
nem évtizedekig készült, hanem csak néhány évig. A 
pontosság és precizitás mellett az is elismerésre 
méltó, hogy minden ország területén előforduló 
térképészeti bejegyzés a saját nyelvén van rögzítve, 
mint ahogy az itt közölt térképrészleten természete-
sen magyarul. Ezen belül is nagyon pontosak a meg-
határozások, mint ahogy ezen a szelvényen is látha-
tó, a puszta (psz), a tanya (tn) vagy a major (mjr) a 
magyar szokásnak megfelelően van leírva (rövidít-
ve). Ezt nyilván úgy oldották meg, hogy mindig az 
adott ország biztosította a mérésekhez a szakembereket, 
a rögzítéshez a kartográfusokat. 
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Újpest (Neupesth) területe egy 1856-os térképen 

 

Neu Pest 1850-es  években 

 

A „Pesti Napló” 1870. évi mellékletének részlete 
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A térképek fejlődésével tulajdonképpen figye-
lemmel kísérhetjük a települések változásait. Ha 
megnézzük az első magyar térképkészítő Lázár 
(Lazarus) munkáját, ezen már szerepel Káposztás 
Megyer. S ha ez fel lett tüntetve, nyilván lakói is 
voltak. 

Lipszky János volt az első olyan kartográfus, aki 
már olyan részletességgel készítette térképeit, hogy 
azokat még ma is jól lehet használni. Ezek a lenyo-
matok egy ország s annak kisebb településeinek 
fejlődését is mutatják, de még mindig csak elnagyolt 
állapotban. Jelölve vannak a folyók, a települések, 
de csak polgári célokra használhatók. 

Ugyanakkor a III. katonai felméréskor készített 
munkákon már olyan részletekkel találkozunk, me-
lyek még a mai térképeken se szerepelnek. Ez már 
valóban mestermunka volt. 

Ha végignézzük azokat a térképszelvényeken, 
mely Újpest területéről készült, máris elmesélik a 
település történetét, fejlődését. Látványosan mutat-
ják a különböző időszakokban készült térképek Új-
pest fejlődésének, gyarapodásának szinte minden 
lépését, hiszen míg a legrégebbi kartográfiai munká-
kon csak Káposztás Megyeri Puszta a neve és 

A régebbi térképeken Káposzti Megyer, majd 
Káposztás-Megyer, az újabbakon már Neu-Pest, Új-
Pest végül Újpest szerepel, mely mai Budapest IV. 
kerülete. 

Térképek persze folyamatosan készültek az út-
építések, a csatornázások, a villamoshálózatok ré-
szére is. Térképek készültek a közigazgatás részére, 
valamint külön a településekről, a városrészekről s 
azok határterületeiről. 

A városok (Pest, Buda, Újpest) fejlődését is tér-
képeken mutatták be. Így volt ez, amikor a Pesti 

Napló mellékletben mutatta be „Buda-Pest és hely-

rajza” címen. Számunkra ez is nagyon jó és hiteles 
dokumentáció, hiszen a térkép felső részén egy kis 
helyet Újpest (Új Pest) is kapott. Ezen jól érzékelhe-
tő az akkor még csak a fejlődés kezdeti időszakában 
lévő települést. 

A közelmúlt térképei is nagyon sok információt 
tartalmaznak utcanevek változásairól, új területek 
meghódításáról, az iparról és kereskedelemről. Az 
1943-ban kiadott térkép még a városban üzemelő 
gyárakat is feltünteti s természetesen a nevezetesebb 
épületeket is. Sőt egy különleges információt is el-
helyeztek a térkép jobb felső sarkában. A rajzos 
tájékoztató azt mutatja, hogy mit kap Újpest a kör-
nyező településektől és mit ad ő ezeknek. A telepü-
lések neve mellett még rajzok is kihangsúlyozzák 
ezeket. A termények: a gyümölcs, a zöldségfélék s 
mellette a húsáru és a tejtermékek jelzik azt, hogy 
Újpest lakossága folyamatosan friss árukészletet 
kapott környezetéből. A térkép alján bal oldalt egy 
grafikon mutatja a népesség növekedését. 

A térképészet fejlődése természetesen nem állt 
meg. A tájékozódást az egyre részletesebb és látvá-
nyosabb úti térképek segítik. Az iskolákban külön 
vízrajzi, ipari, közigazgatási térképek állnak a diá-
kok rendelkezésére. 

A mai korban már külön műholdas navigációs 
rendszerekkel tájékozódhatunk, melyek már hango-
san jelzik, hogy utunk során merre menjünk. Sőt 
számítógépen keresztül a föld bármely részét megte-
kinthetjük részletesen kinagyítva, akár három di-
menzióba is kiemelve egy-egy nevezetesebb épüle-
tet. Ezzel a programmal behívható Újpest teljes rész-
letességgel, sőt akár házunkat, kertünket is megte-
kinthetjük a műholdas rendszer segítségével. 

 

A III. katonai felmérésen Újpest fejlődése jól látszódik 
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Újpest Megyei Város (1943) 
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Újpest az 1930-as években 

 
Újpest egy 1947-ben kiadott térképen 
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KÖZSÉG, NAGYKÖZSÉG 
 

ár az alapító okiratban községként kezelik 
az új „gyarmat”-ot. A belső rendszer mű-
ködtetésre, a község igazgatására is határo-

zott előírások lépnek életbe. Ezt gróf Károlyi István 
az Alapító levélben pontosan meg is határozza: 

 

A közigazgatásról szóló fejezet első része 

A belső közigazgatási rendszer csakis úgy léphet 
életbe, ha azt a résztvevők elfogadják. Éppen ezért 
részletesen meghatározza az alapító a hivatalok mű-
ködési rendjét. A szavazati jogtól kezdve, a törvény-
alkotáson keresztül egészen a belső rend megóvásáig 
minden szabályozva van. Gondoskodik 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. Ezál-
tal kizárhatók a kezdeti nehézségek. A község jóléte 
is függ attól, milyen szabályok mozgatják az új kö-
zösséget. 

A 48-as eszmék egy része már kezdeti elképze-
lésként megtalálható Új-Megyer megalapításakor a 
szerződés soraiban. Az alapító követi a kor szelle-
mét, 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 szabad kereskedelem. Nem engedélyezte a 
céhek működését, hiszen az csak korlátozta volna a 
modernizálást és a fejlődést. 

A letelepedő lakosság is üdvözli a haladás min-
den megvalósítható formáját, hiszen a jogi és vallási 
egyenlőség mellett még biztosítva van az ipar sza-
bad gyakorlása is. Ez főképp azon iparosok számára 
volt nagyon fontos, akiket izraelita hitük miatt eddig 
folyamatosan korlátozva voltak. Érdekességként 
jegyzem meg, már a középkorban, de később is, a 
zsidó kereskedők csak külön engedéllyel költözhet-
tek be a budai várba. Amint sikerült megerősödniük 
anyagilag −kiüldözték, majd néhány év, vagy évti-
zed múlva ismét beengedték őket. Tehát a nehézsé-
gek nem új keletűek. 

Az Újpest elnevezés első megjelenését más és 
más időpontra helyezik a kutatók. Az egyik feltéte-
lezés szerint a község első ülésén − 1840. augusztus 
30. − készült jegyzőkönyv az új telepet községként 
említi és azt Új-Megyer néven rögzítették. Ugró 
Gyula szerint 1841-ben az egyik közgyűlésen hang-
zott 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 telje-
sen egyértelműen bizonyítja az Újpest név használa-
tának kezdetét. A pecséten egy kétágú horgony lát-
ható egy láncszemmel1 és a felirattal: ÚJ PESTI 
KÖZSÉG PETSÉTJE 1840. Azt hiszem ennél hite-
lesebb bizonyíték nem is lehet a település elnevezé-
sének időpontjáról, annak használatáról. 

Az lehetséges, hogy egy 1840. előtti megbeszélé-
sen valaki ezt a nevet használta, de ez csak úgy le-
hetséges, ha már előtte mások is így emlegették. 
Mivel egy Pest melletti településről volt szó és fej-
lődésében is várható volt a városiasodás, ez termé-
szetesnek is mondható. Leírva azonban sokkal előbb 
volt, mint ahogyan ezt Ugró Gyula feltételezi, hiszen 
az 1839-ben Dunakeszin íródott halotti anyakönyv-
ben már a plébános − Holló Mihály − is használta az 
Újpest megnevezést. Ha a halotti anyakönyv hivata-
los irtatnak számít, akkor ez azt bizonyítja, hogy 
majdnem a kezdetektől az Újpest név volt használa-
tos az itteni lakosok körében. Ugyanis a bejegyzések 
mindenkor bemondás alapján történtek. Nyilván az 
anyakönyvbe való beíráskor megkérdezték a rokon-
ságot, hogy az elhunyt hol lakott2, amire ők azt a 
választ adták, hogy Újpesten, s azért mondták ezt, 
mivel ők már régóta így nevezték községüket. Ez 
nem elszigetelt jelenség, hiszen máshol is előfordult, 
hogy a lakosság által használt név lett végül a hiva-
talos neve a településnek. 
                                                           
1 Később ez szerepel majd a címeren is. 
2 Az anyakönyvekbe a név, az életkor, a születési hely 
mellett a lakhelyet is be kellett jegyezni. 

M 
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Az Alapítólevél első szakasza 

Az új telepesek a házhelyeket ingyen kapták, de 
éves bérletet azért fizetni 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 kér-
ték a bérleti díj mérséklését, néhányan pedig az el-
engedését. 

Gróf Károlyi Istvánhoz benyújtott kérvények 
mindenkor meghallgatásra találtak. Figyelembe vet-
ték 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 tekintőleg elis-
mervén... a hely kedvezetlensége által érző anyagi 
csorbulásukat enyhíteni óhajtván... ...tartozásuk alól 
felmentve bizonytalan időkig... ...kedvezésben részel-
tette.” 

 
Bérleti díj meghatározása az Alapító okiratban 

A folyamatos fejlődés magával hozza a község 
irányításának megváltoztatását, hiszen a lakosság 
növekedése, s az ipari telepek szaporodása egyre 
nagyobb terhet ró Újpest elöljáróságára. Félő volt, 
hogy a kisközségre nehezedő adminisztrációs és 
egyéb teher miatt nem lehet majd elvégezni a szoká-
sos ügyvitelt, s ez akár a gyors fejlődést is visszájára 
fordíthatja. A megtorpanás, illetve a gazdaság visz-
szaesése még tragikussá is válhatna, hiszen az ide 
betelepedett lakosságot el kellett látni munkával s a 
megélhetéshez elengedhetetlen szolgáltatásokkal. 

A hivatali ügyintézés nehézkes, hiszen közigaz-
gatási dolgokban Aszódra, polgári perekben Vácra, 
rendőrségi bűnesetekben pedig Hévizre, míg adó 
szempontjából Gödöllőre kellett utazni. Ezt a tartha-

tatlan állapotot szerették volna megszüntetni s ezért 
kérvénnyel fordult Újpest község elöljárósága a 
vármegyéhez, kérve, hogy ezeket a nehézségeket 
szüntessék meg. 

A kérvény sorai közt felfedezhetjük az új gyar-
mat fejlődését: 

„Újpest községe, mely 36 évvel ezelőtt 3 házikó-
ból és egy-két jelentéktelen építőfa lerakóhelyből 
állott, mai nap közel 3800-ra rúgó, 176 házban lete-
lepedett lakost számlál...” 

A bajok és nehézségek felsorolásával kérik a vár-
megyét, hogy gondjaikon enyhítsenek. A fentebb is 
említett ügyintézések során kialakuló furcsaságok, 
melyek nagy anyagi áldozatot is jelentenek, megszűnte-
tését kérik. Természetesen ezt meg is indokolják: 

„Ezek és még több más bajok együttes hatása 
Újpest község szellemi, erkölcsi és anyagi fejlődését 
jelenben már oly mérvben akadályozzák, hogy nem-
sokára a természetes fekvéséhez kötött előnyei, azon 
hátrányok által háttérbe szoríttatnak.” 

A kérvényhez javaslatokat is csatolnak, melyek-
ről úgy vélik, hogy a visszás helyzetet megszűntetik, 
ugyanakkor nem gátolja a további fejlődést. Ennek 
reményében ezeket a „...javaslatokat a tekintetes Me-
gyének benyujtandja, melynek életbeléptetése, Újpest 
községe boldogabb jövője alapját megvetendi.” 

A kérvényt a vármegye jóvá hagyja, a községi 
testület kibővül, a jelöltek leteszik a hivatali esküt, s 
ezzel az aktussal Újpest 1868. januárjában válik 
nagyközséggé. Az elöljáróság létszáma növekedett s 
az ügyintézések is helyben történtek. Csak bírósága 
nem volt itt helyben, ezért 1870-ben egy helyi bíró-
ság felállítását kérvényezték az országgyűléstől. A 
kérvényt többen is támogatták a törvényhozás testü-
lete előtt, mégis csak 20 év múlva, 1890. január 1-
től ítélkezhettek helyben, a saját bíróságukon. A 
járásbíróság épületében pedig 1900. január 1-től 
kezdődött meg az igazságszolgáltatási munka. 

A fejlődés nem állt meg, s az egyre nagyobb lét-
számmal bíró nagyközség néhány kiemelkedő sze-
mélyisége 1886-ban kérvénnyel fordult a Belügymi-
nisztériumhoz, hogy Újpest legyen a fővároshoz 
csatolva. Ők ismét a szokásos indokokat mellékel-
ték: 

„...a község kedvező fekvésénél fogva csak akkor 
virágozhatnék föl, ha Újpest község a fővároshoz 
csatoltatnék.” 

A főváros visszautasította a kérelmet, s indok-
ként azt hozta fel, hogy Újpest község rohamos fej-
lődését úgysem tudná megfelelő mértékben támo-
gatni, hiszen saját költségvetéséből is nehezen tud 
gazdálkodni. 

A válasz nem keserítette el Újpest vezetőit. Az 
alapító oklevélben lévő néhány sorra visszaemlé-
kezve, egy rendezett tanácsú város megalakítását 
vették tervbe. 
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Újpest látképe 1900. körül 
 

Gróf Károlyi István már az alapításkor számított 
arra, hogy a fejlődés előtt álló gátakat folyamatosan 
el kell bontani és olyan formátumban kell működni 
tovább, mely segíti a továbblépést. Az alapító okle-
vél III. részében, ahol az új gyarmat belső rendsze-
rét, a község közigazgatását határozza meg, s a 3. 
pontjában le is írja: 

„...Megszaporodván idővel a gyarmat, és több 
Elöljárókat, vagy éppen rendezett Tanácsot kíván-
na...” 

 

Az Alapító levél III./1. pontjának egyik szakasza 

A helyi elöljárók tudták, hogy még várni kell vá-
gyaik beteljesedésére. Érezhető volt, hogy nehéz 
csatát kell vívniuk, hiszen nem könnyű egy nagy 
múltú város részévé válni, főleg akkor, ha a centrali-
záció már ebben az időben tért hódított. Sőt a kör-
nyező településeket csak éléskamrának használták, 
jobb esetben kirándulóhelynek használták. Ezt így 
fogalmazza meg Marczali Henrik 1888-ban: 

„Valamennyin3 észrevehető a hatalmasan feltö-
rekvő országos középpont erős hatása, és míg az-
előtt Pest kapujáig ért a puszta, mostanában már a 
legkisebb pusztában is érezhető a nemzeti műveltség 
centrumának közelsége. De azért mind e helységek 
falvak maradtak, vagyis gazdasági életökben a 
nyers termelés játszsza a főszerepet.” 

                                                           
3 Mármint Fóton, Rákos-Palotán, és Új-Pesten. 

Vagyis hiába az iparosodás, a gyors fejlődés, a 
pusztából kinövő gyarmat ne akarjon a főváros része 
lenni. 

 

A fejlődő község házai 

Újpest elöljáróinak ez nem titkolt tervük volt, hi-
szen úgy érezték, csak akkor tudnak még nagyobb 
sikereket elérni, ha a főváros részeként tartják nyil-
ván a települést. Azt gondolták, nagyobb esélyük 
lenne az infrastruktúra fejlesztésére, az ipar jobb 
megismertetésére, a közlekedés modernizálására 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: 

„...Uj Pest község egy már is 4000-et meghaladó 
népességgel és nagyszámú értelmiséggel bíró jelen-
tékeny gyártelepet képez s folytonos emelkedése 
vagyon...” 

Újpest 1868. januárjában válik nagyközséggé. 
1871-ben Wolfner Lajos felszólítja a község ta-

nácsát, „hogy Ujpest község közigazgatásilag Pest-
Pilis és Solt vármegye területéből ki és Pest sz. k. 
város törvényhatósága területébe becsatoltassék.” 

Ez a javaslat többször felmerült, de mindig eluta-
sították. A fővároshoz való csatlakozás nagyon soká 
valósult meg, hiszen ehhez várossá kellett válni. 



 36 

 

ÚJPEST VÁROSSÁ FEJLŐDÉSE 
 

ár a kezdetektől fogva arra törekedett Új-
pest, hogy várossá nyilvánítsák egyszer. 
Lehetséges, hogy ezeket a vágyakat minden 

lakos magában 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 kiterjedése miatt, esetleg a várat-
lanul gyors fejlődés volt az oka, esetleg az itt élt 
emberek mentalitása − nem tudni. Egy írás viszont 
alátámasztja álláspontomat. Ez 1888-ban jelent meg 
Rudolf trónörökös főherceg gondozásában kiadott 
könyvben, melynek címe: Az Osztrák-Magyar mo-
narchia írásban és képekben. Marczali Henrik így 
fogalmaz: 

„Várossá, iparos helylyé a főváros egész környé-
kén csak egy hely növekedett, épen valamennyi közt 
a legújabb: Új-Pest.” 

Az előző megállapítás idejében már bekövetke-
zett az állapot, amikor már a nagyközségi keretek is 
túl szűknek bizonyultak, éppen ezért a közgyűlés 
napirendre tűzte Újpest várossá alakulásának fontos 
kérdését. A település legnagyobb adófizetői vállal-
ták, hogy az átalakulással történő költségek kifizeté-
sét magukra vállalják. Ez még nagyobb lendületet 
adott a felvetésnek, így az átalakulást szorgalmazó 
nyilatkozatot 1173 adófizető újpesti polgár alá is 
írta. A képviselőtestület még az is meghatározta, 
hogy a későbbi tisztségviselők milyen honorárium-
ban részesülnek. Valóban átlátható, részleteiben is 
alapos és mélységében is átgondolt kérvény került 
gróf Andrássy Gyula belügyminiszterhez. 

 
A várossá fejlődő Újpest 1903-ban 

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 nagyon sokat tett a településért − 
főleg kulturális vonalon − s népszerűsége ezáltal 
kiteljesedett. Tudták választói, hogy az új polgár-
mester fogékony minden új iránt, az eddig is a kö-

zösségért 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 következménye, hogy öt év 
után megalapozatlan vádakkal illették, így nem tudta 
meghosszabbítani hivatali idejét. 

Azzal, hogy a várossá alakult a nagyközség, az 
bizony kötelezettségekkel is járt. Elsőként megter-
vezték a város címerét, melynek egyik elme, a két-
ágú horgony, az 1840-ben már a község pecsétjén is 
szerepelt. Újpest címere az alábbiak szerint lett 
meghatározva: álló, csücskös talpú pajzs vörös me-
zővel, a vörös mezőben lebegő arany horgony, a 
pajzs tetején arany koronával. Újpest színe ettől 
kezdve vörös-arany lett. A város címerének megter-
vezése 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 

A külsőségek megteremtése után természetesen 
igyekeztek egy minden szempontból gyorsabb, de min-
denféleképpen olcsóbb közigazgatást működtetni. A 
külsőségek jelezték, hogy az eddigi fejlődést szeretnék 
folytatni, csak még lendületesebben, hiszen ez minden-
féleképpen egy új korszak kezdetét jelentette. 

A szakbizottságokra háruló feladatok megvalósí-
tása alapozta meg az újonnan alakult város jövőjét. 
A jogi, a pénzügyi és gazdasági hivatalok megerősí-
tése mellett fontos szerepe volt a városfejlesztésnek, 
a közegészségügynek, 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, kikap-
csolódásra. 

 

M 
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A víztorony 

Ezzel párhuzamosan megszervezték a köztiszta-
sági feladatok folyamatos ellátását. Az utcák és te-
rek folyamatos tisztántartása és a házaknál felgyü-

lemlett szemét folyamatos elszállításáról is gondos-
kodni kellett. 1910-ben már 16 utcaseprő dolgozik, 
10 szeméthordó kocsi végzi a szemétszállítást, s a 
nagyobb tisztaságról 5 seprőkocsi és 6 öntözőlajt 
gondoskodott. (A fejlődés ezen fokát nézve össze 
kellene hasonlítani, hogy ma vajon hány ilyen esz-
közzel végzik a város tisztítását? Seprő-kocsit egyet 
ugyan szoktam időnként látni, de lajtos-kocsit, va-
gyis öntözőkocsit még a nagy nyári hőségben se.) 

A már megkezdett csatornázást is folytatták. 
1908-ban a képviselőtestület a vízellátás lehetőségé-
ről is tárgyalt, hiszen a vezetékes víz nélkülözhetet-
len egy fejlődő s egyre nagyobbá váló város részére. 
A vízművet úgy kellett megtervezni, hogy a későb-
biek során se kelljen újra és újra bővíteni. 

A képviselőtestület döntése alapján egy belga cég 
kezdhette el a vízmű megépítését 1911-ben. Ekkor 
épült fel Újpest egyik jelképe is: a víztorony. A terü-
let egyik legmagasabb pontjára építették. Adatai a 
következők: 
Alapja: 19 m átmérőjű és 2,4 méter vastag beton. 
Magassága: 54 méter. 
Belső átmérője: 9,5 méter. 
Falvastagsága az alsó szinten: 1,8 méter. 
A tartály átmérője: 15 méter. 
A tartály magassága: 9,7 méter. 
A tartály súlya: 55.000 kg. 
Űrtartalma: 1500 köbméter. 

A vízellátáshoz a csőhálózatot folyamatosan fek-
tetik az 1912. júniusában megkezdett vízszolgáltatás 
után is. 
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A vízműtelep a Váci úton 

 

A vezetékes víz használata nagy mértékben hoz-
zájárult az egészséges életmódhoz, javult a köztisz-
taság s ezáltal a lakók jó közérzete is. 

 

Ivókút a Vízművek kerítésébe építve 

Újpest közvilágítását a gázlámpák és a petróle-
umlámpák szolgáltatták. A fejlődés megkövetelte a 
villamos világításra való átállást, hiszen a helyi gáz-

gyár már nehezen tudta a egyre növekvő igényeket 
kielégíteni. A villannyal történő köz- és magánvilá-
gítás kiépítésére a Phőbus Villamos Vállalatok Rt. 
kapta a megbízást. Előnyös szerződést kötött Újpest 
képviselőtestülete az Rt.-vel, hiszen a lakosság 
olyan kedvezményt kapott, hogy az első öt évben a 
cég ingyen alakította ki a lakásokban a belső vezeté-
keket. Nyilván ezzel az ajánlattal is szerette volna 
elérni a magasabb előfizetői számot, hiszen csak így 
működhetett gazdaságosan az áramszolgáltató rész-
vénytársaság. Az előkészületi munkák sikeresek 
voltak, hiszen az elektromos hálózat hossza a bein-
duláskor 70 km volt. 1912. elején megkezdődött az 
áramszolgáltatás Újpest területén. 

 
A vezetékes víz és az elektromos áram olyan 

komfort szintet biztosított, mely emelte Újpest város 
lakosságának életszínvonalát. A modernizálás fo-
lyamata nem állt meg, hiszen az itt működő gyárak 
technológiai színvonalával mindig az élen járt. 
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Képeslapok Újpestről 
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KÖZSÉGHÁZA, VÁROSHÁZA 
 

gy település irányítása mindenkor a megvá-
lasztott elöljárók hatáskörébe tartozik. A 
község ügyes bajos dolgait ők intézik, a helyi 

törvényeket ők alkotják s ugyanakkor ők is kérik 
számon a lakosságtól. Ügyes bajos dolgaikkal a 
helyiek mindenkor bizalommal fordulhattak megvá-
lasztott képviselőikhez. 

Károlyi István gróf az Alapító levelében megha-
tározta, hogy csak megválasztott elöljárókkal mű-
ködhet 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 bo-
nyolultabb, egyre nehézkesebb lett. Éppen ezért egy 
önálló községházára volt szükség, ahol egy helyen el 
lehetett látni a közigazgatással járó mindenféle fel-
adatot. 

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 mű-
ködni 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 községházát. A 

gróf nemcsak előírásokkal próbálta meghatározni az 
új gyarmat működését, de anyagi segítséggel is hoz-
zájárult ezekhez. Így tett akkor, amikor az első köz-
ségházát közadakozásból felépítették a Palotai or-
szágúton (később Fő út, ma Árpád út). Károlyi Ist-
ván gróf nagy mennyiségű téglával segítette az épít-
kezést s mellé még kétszáz pengő forint készpénzt is 
adott. Ez jelentős összeg volt, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a községháza kivitelezése ezerhetvenkét 
forintba került. 

A fenti adakozás tényét a községháza felépítésé-
ről 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 járulni 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 Ala-
pító levél II./15. pontjában leírtaknak. Pénzszűke 
miatt az épület nemcsak községi hivatalként, hanem 
„Oskola”-ként is szolgált. Húsz éven keresztül itt 
intézték Újpest polgárainak ügyes bajos dolgait, és a 
község irányítását. 

A lakosság növekedésével egyre több gyermek 
oktatása vált szükségessé. Így a község hivatala szép 
lassan kiszorult az épületből. Keresni kellett egy új 
épületet, amely alkalmas erre a feladatra. Erre al-
kalmasnak találták 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 aján-
dékozza tulajdonosa: Rosenberg Jakab. Ez lehetősé-
get biztosított arra, hogy a meglévő épületet az igé-
nyeknek megfelelően kibővítsék. Végre megfelelő 
helyen és kielégítő körülmények között dolgozhattak 
a község szolgálatában a hivatalnokok. 

Sajnos nem sokáig. Az átalakított épületben a hí-
ressé, hírhedtté vált zendülésig folyt a hivatali mun-
ka. Ekkor, vagyis 1874. március 9-én, a fellázadt 
tömeg felgyújtotta, majd kifosztotta az épületet. 

E 
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A községháza 

Nem tehettek mást, bérelt helyiségekben próbál-
tak tovább működni. Már ekkor felvetődött annak a 
lehetősége, hogy egy nagyobb és korszerűbb épület 
adjon otthont a közigazgatásnak. Ez még sokáig 
csak egy szép álom maradt. A leégett épület a felújí-
tás után újra a régi funkcióját látta el. 

Újpest rohamosan fejlődik. Gyárak, lakóházak 
épülnek s ezzel párhuzamosan folyamatos a betele-
pedés. Az ipar fejlődésével, a lakosság növekedésé-
vel párhuzamosan növekedett a községházára beke-
rülő ügyek száma. Az épület egyre szűkebbnek lát-
szik, a hivatalnokok száma is kevésnek tűnik a gya-
rapodó papírmunkák miatt. A hivatali helységek 
számának növelését bővítéssel és kisebb átalakítá-
sokkal sikerült ideig-óráig megoldani. Ez viszont 
még mindig nem volt elegendő. Az új, és lényegesen 
nagyobb községháza felépítésének ötlete folyamato-
san felvetődik, de nem kerül megvalósításra. 

 

Az István tér 

Végül a sok huzavona után 1895. évi közgyűlé-
sen 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 városhá-

za felépítése az István téren. 

Érdekes, hogy az első és az utolsó pontban meg-
határozott javaslatokat a bizottság tagjai azonnal 
elvetették. A kettes pontban − bár bontásról is szó 
van − az új építésén van a fő hangsúly. Ezt javasol-
ták hosszas értékelés után. 

A község elöljárói is áttanulmányozták a bizottság 
javaslatát és megvizsgálták minden érvet és ellenérvet. 
Végül úgy döntöttek, hogy a 3. pontban megfogalma-
zott javaslat kerüljön kivitelezésre. Bár ez a döntés 
borotvaélen táncolt, 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 felépítését javasolta. 

 

Az új Községháza képeslapon 
Az 1895. január 8-án megtartott testületi gyűlé-

sen elfogadott döntés még messze volt a megvalósí-
tástól. A lakosság tájékoztatása és meggyőzése sok 
időt vett igénybe, ugyanakkor az ügyintézés is mér-
hetetlen lassúsággal történt. 

 
Üzletek az épület földszintjén 

1898-ban mozdult ki az ügy a holtpontról, talán 
éppen azért, mert hatalmas ellentámadásba indult az 
ellenzéki sajtó az új városháza felépítésének hely-
színe miatt. Aggódtak a zöldterületért, aggódtak a 
piacért. Néhány képviselő is a sajtó hatása alapján 
próbálta leállítani a már beindult folyamatot. Sze-
rencsére eredménytelenül. 
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Két évig csend volt az építendő községháza kö-
rül. Végül kiírták a tervpályázatot. A tervek elkészí-
tésére 28 napot biztosítottak. Ennyi idő alatt kellett 
elkészíteni az elképzelt épületről nyolc rajzot. Va-
gyis kíváncsiak voltak, ki hogyan képzeli el az utcai 
homlokzatot, ezt négy rajzon mutathatta be a terve-
ző. Ugyanakkor készíteni kellet egy hosszmetszetet 
és egy harántmetszetet az épületről, valamint az első 
és a második emelet alaprajzát. 

 

A Városháza egy régi fényképen 

Ekkor újra heves támadások érték a képviselőtes-
tületet és a pályáztatási feltételeket. A sajtó kiroha-
násai és a rövidnek tűnő határidő ellenére öt pálya-
munka érkezett be értékelésre. Ebből egyet rögtön ki 
is zártak, mivel a kiírt határidő lejárta után adták be. 
Értékes és szép munkák kerültek a döntnökök elé. 
Ezek közül az „Évszázados múlt után” jeligével 
beadott pályamunka nyerte el mindenki tetszését. 
Érdekes, hogy a nyertes pályamunkát benyújtó ter-
vezők fiatalok, de ismert építészek voltak: Böhm 
Henrik (29 éves) és Hegedűs Ármin, (31 éves). 

 

A városháza 2007-ben 

A tervek láttán a sajtó is megenyhült. Bemutatták 
a győztes tervet és több részletet is elárultak a vég-
leges kivitelezésből. A költségek csökkentésére és a 
bevételek növelése érdekében az épület földszintjére 
kávéházat és vendéglőt, valamint a vendéglősnek 

lakást, az István út felé több üzlethelyiséget képzel-
tek a tervezők. 

Az első emeletre tervezték a hivatali szobákat. A 
másodikon kapott helyet a díszterem, amely bálok, 
rendezvények megtartására is alkalmas volt. Elisme-
rést érdemel az az elképzelés, hogy kialakítottak az 
épületben bérlakásokat is, amelyeket majd később, − 
ha tovább fejlődik a község − át lehet alakítani hiva-
tali helyiségekké. 

 

A Városháza 2007-ben 
1899. elején kiírták a községház építési pályáza-

tát, miután a helyszíni próba ásások kedvezőek vol-
tak. Itt is rövid határidőt szabtak meg. Három hét állt 
minden pályázni kívánó kivitelező előtt, hogy a terv-
rajzok alapján kiszámolja, mekkora összegből tudja 
felépíteni a tervezők által megálmodott gyönyörű 
épületet. 

Meglepően sok, mégpedig hatvanöt árajánlat ér-
kezett a képviselőtestülethez. Az építészeti szakbi-
zottság végül Schreiber Gyula újpesti fakereskedő és 
építési vállalkozó ajánlatát találta a legmegfelelőbb-
nek. Bár az egyik képviselő − Csepreghy Pál − két-
szer is megtámadta a döntést, végül mégis a nyertes 
vállalkozó írhatta alá a szerződést. 

 

A Városháza hátsó bejárata 

A nyertes pályázó nem volt építési szakember, 
így a szakipari munkák irányítására Dániel Györgyöt 
bízta meg. A folyamatos műszaki ellenőrzésre is 
szükség volt, ezt a két tervezőmérnök, Bőhm és He-
gedűs végezte. 
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A hivatal részéről Hoffer Miksa mérnök volt 
megbízva az ellenőrzéssel. Szükség volt a folyama-
tos kontrollra, hiszen nagy beruházásról volt szó, 
ugyanakkor csak minőségi munkavégzéssel lehet 
garantálni az épület biztonságát. Éppen ezért, még a 
beépítendő anyagokról is − tégláról, márványról, 
cserépről stb. − be kellett mutatni a mintát, hogy 
ennek ismeretében adják meg az engedélyt a fel-
használásra. 

 

Erkély a Városházán 

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 történeté-
ben. Azt hirdetik ezek a gödrök Újpest lakosságá-
nak, hogy az új községházának régóta vajúdó építé-
se ügyében végre valahára komoly fordulat állott 
be, hogy úgy látszik, hozzá akarnak fogni az építés-
hez. Azt a két gödröt 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 helyét. A jelölő-cölöpök kihe-
lyezése 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 szállítását. 
október 7-én már álltak a falak, így megtarthatták a 
községháza bokrétaünnepségét. Ez az építkezés egyik 
legszebb mozzanata, hiszen a falra kitűzött bokréta 
jelzi, hogy az építés egyik legjelentősebb szakaszának a 
végére értek. Novemberben már a tornyokban is gyö-
nyörködhettek a kíváncsi újpestiek. 

 

 

Az ülésvezető elnök és a képviselők székei 

1900. nyarán az építési vállalkozó bejelentette, 
hogy az épület átadásra kész. Az első kapavágástól 
alig telt el egy esztendő és már az épület berendezé-
se volt a legfőbb gond. Természetesen az elöljárók 
szerették volna kedvező áron beszerezni a berende-
zési tárgyakat. Wolfner Tivadar országgyűlési kép-
viselőnek sikerült a budapesti kereskedelmi és ipar-
kamara vezetőségénél lévő kapcsolatai alapján ked-
vező áron megvásárolni a kamara tanácstermének 
tölgyfa bútorait, melyet az új községháza tanácster-
mébe került. Az irodák és a hivatal egyéb helyisége-
inek bebútorozására − nagyon szigorú feltételekkel 
− pályázatot írtak ki. A pályázat elbírálásakor 
előnyben részesítették a hazai mestereket, − s ezek 
közül is elsősorban az újpestieket − a külföldiekkel 
szemben. A mestereknek, a bútorok elkészítésére 
mindössze négy hetet adtak.  



 44 

 

A Városháza homlokzata az István út felől 
 

A bútorzat elkészítését Bajusz Bálint újpesti asz-
talosmester és társai, valamint Machunka Imre bu-
dapesti mestert bízták meg. A hajlított bútorok be-
szerzése szintén egy újpesti kereskedő − Diamant 
Ignác − feladata lett. 

 

A Díszterem 

A bútorzatnak mindenféleképpen harmonizálni 
kellett az épület külső és belső stílusával. Az újpesti 
mesteremberek bebizonyították rátermettségüket és 
szakmai tudásukkal valóban szépet alkottak. 

A címtáblákat Maitz Elek újpesti címfestő készí-
tette el. Az órákat Deutsch Zsigmond és a Nasser 
testvérek biztosították az új községháza részére. 

A modernizálódó kornak megfelelően építették 
be a technikai újdonságokat is: belső telefonhálózat, 
villamos csengőrendszer, vízvezeték, stb. 

 

A Városháza belső udvara 

A tervezők ügyeltek arra is, hogy az épülő köz-
ségháza belső udvara is kövesse a külső homlokzat 
hangulatát, bár itt egyszerűbb a díszítés. 
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A Városháza homlokzata a Trombita tér felől 
 

 

A törvényességre felügyelő Roland vitéz 

Az épület oromzatán elhelyezett Roland vitéz a 
törvényességre felügyel. Jelenlétével figyelmezteti a 
hivatali dolgozókat, az ügyintézésre betérő lakossá-

got, hogy ebben az épületben mindenkor be kell 
tartani azokat az előírásokat, melyek az állampol-
gárok védelmére alkottak. A középkori mondahős 
alakja uralja az épület oromzatát. A várost figyelő 
tekintetével, egy középkori legendából előlépett népi 
hős fegyverzetével mindenképp biztonságot sugároz 
az emberek felé. 

 

Az új Községháza földszintjén üzletsorral 

A tervekben is szerepelt, hogy az épület föld-
szintjén üzletek, valamint vendéglő és kávéház is 
helyet kap. Éppen ezért 1900. április 14-én az elöljá-
róság egy hirdetményt tesz közzé, melyen az érdek-
lődők tudomására hozzák, hogy ezek a helyiségek 
augusztus 1-től bérbe vehetők. 

A községháza piac felőli bejárata előtt egy kis te-
ret alakítottak ki. Az idősek elbeszélése szerint a 
bejárat fölötti erkélyről trombitaszóval hívták össze 
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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. 

 

Erkély a Trombita tér felől 

A bejárat fölötti erkély és a Trombita tér kulturális 
rendezvények helyszínéül is szolgált. Az erkélyről ze-
nekarok adtak hangversenyt a téren összegyűlt közön-
ségnek. Ezt a kis kulturális eseményt ma is nagy érdek-
lődéssel fogadnák Újpest lakói. Fel kellene eleveníteni 
a régi kor hangulatát: fúvósok, vagy akár vonósok ad-
nák a zenei aláfestést, de énekkarok is bemutatkozhat-
nának ezen a különleges helyszínen. 

 

Díszítés dr. Ugró Gyula hivatali szekrényén 

Érdekes, hogy Ugró Gyula Újpestről írt monog-
ráfiájában alig néhány sort szentel ennek az épület-
nek 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 köl-

tözködtek át és az új közgyűlési teremben tartott 

legelső ülésen november hó 5-ik napján Illek Vince 

esperes plébános községi képviselő indítványára a 

képviselőtestület Beniczky Ferenc főispán 10 évi 

vármegyei főispáni működésének megörökítésére és 

érdemeinek elismeréséül... díszpolgárrá választot-

ta...” 

 

A Városháza főbejárata 

Azt hiszem, ez a gyönyörű épület ennél sokkal 
több nyilvánosságot érdemelt volna Ugró Gyula 
részéről is. Éppen ezért köszönet jár Rojkó Annamá-
riának, aki nagy részletességgel beszámol az épület 
körüli bonyodalmakról és magáról az épületről is.1 
Sajnálatos, hogy a könyv csak kis példányszámban 
jelent meg, s így csak kevesen olvashatják. 

 

A lépcsőház oszlopai 

Rojkó Annamária az Újpesti helytörténeti Értesí-
tőben megjelent tanulmányát így fejezi be: 

„A községháza tekintélyes épülete a kortársak 

számára is sejtetni engedte a jövőt, hogy a település 

hamarosan (1907-ben) elnyeri a városi rangot. A 

községházából lett városháza ma is eredeti feladatát 

látja el. Az eklektikus stílusú − számos szecessziós 

jegyet is magán viselő − épület a századforduló 

jelentős alkotása, amely immár érett a műemléki 

védelemre.” 

                                                           
1 Én magam is Rojkó Annamária írását használtam fel 
ennek a fejezetnek a megírásakor. 
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PECSÉTEK 
 

ár a római korban is nagy jelentősége volt a 
pecséteknek, mely tulajdonképpen igazolás-
ra szolgált. A pecsét lenyomata hivatalos 

személlyé tette annak felmutatóját. Igazolásként 
szolgált, mely jogszerűvé tette a cselekedeteket, 
melyet a pecsét védelmében megtettek, végrehajtot-
tak. A pecsét tulajdonképpen helyettesítette azt a 
személyt, akit ábrázolt illetve képviselt. 

Leginkább rendeletek, utasítások, törvények, le-
velek lezárásaként használták. Maga a pecsét le-
nyomata általában viaszba történt. Ez megfelelően 
rögzítette a rajta lévő szöveget, ábrát, nevet. Ezt a 
viaszba történő pecsétlenyomatot még az 1900-as 
évek elején is használták. 

Történelmünkben van néhány érdekes pecsét, 
mely akár formáját, akár minőségét tekintve vált 
nevezetessé. Például II. András arany pecséttel ellá-
tott törvénye, mely ezért „Aranybulla”-ként ismere-
tes a magyarság számára. Érdekes a Corvin család 
pecsétje, mely a híres címerből lett kialakítva: a 
szájában gyűrűt tartó holló. 

A pecsét jelentősége, alkalmazása nagyon sok 
változáson ment keresztül. A kezdetekben csak a 
király használta, használhatta. Későbbiekben a kan-
celláriák is önálló pecséttel rendelkeztek, majd a 
nagyobb főurak is ezzel hitelesítették irataikat. 

A pecsét maga a törvény! 
A civilizáció egyik leglátványosabban fejlődő ré-

sze az adminisztráció s az ehhez kötődő hivatalok, 
vagy éppen fordítva: a hivatalok s az ehhez szorosan 
hozzátartozó adminisztráció. Ez az „iparág” fejlesz-
tette ki végül azt a töménytelen mennyiségű pecsé-
tet, amely nemcsak magát az iratot hitelesíti, hanem 
egyben azt is igazolja: mekkora szükség van erre az 
úgynevezett hivatalnoki rétegre. 

 
Hosszú pecsét hivatalos iraton 

Újpest is – mint az ország bármely települése – 
rendelkezett olyan „hivatalokkal”, amelyek pecséttel 
voltak ellátva. Itt nemcsak azokra gondolok, ame-
lyeken a település neve: az Újpest szó bármely vari-
ációban szerepel, hanem azokra a kereskedésekre, 
üzemekre, vállalkozásokra, iskolákra, egyházakra 
amelyekkel itt a környéken az újpesti ember napi 
kapcsolatban volt akár alkalmazottként, akár meg-
rendelőként. 

A pecsétek bemutatásával betekinthetünk az itt 
folyó mindennapi életbe is, hiszen ezek az iratok – 

melyeken ezek a lenyomatok szerepelnek – hozzá-
tartoztak az itt élők mindennapjaihoz. 

Több féle pecsétlenyomat került elő az itt élő 
emberek irataiból. Vannak egyenes vonalú, kör ala-
kú, címeres és címer nélküli. Mindegyiknek meg 
volt a saját funkciója, rendeltetése. A közhivatalok – 
melyek állami felügyelet alá tartoztak – azok hasz-
nálták általában a kör alakúakat. Ha már címer is 
szerepelt benne, az már azt jelentette, hogy a telepü-
lés legmagasabb szintű hivatalából származik, mely 
állami címer esetében, magát az államot, a végrehaj-
tó hatalmat képviseli. 

     

Két korszak kétféle címerrel 
A közigazgatás által kibocsátott papírok ezekkel 

a pecsétekkel váltak hivatalos okmánnyá, melyet a 
polgárok sokáig megőriztek. Ezek általában olyan 
személyre szóló adatokat tartalmaztak s egyben iga-
zoltak, melyek hosszabb távon bizonyítékként is 
felhasználhatók voltak hivatalos ügyek intézésekor 
(például: születési-, házasságkötési-, halálozási 
anyakönyvek). 

   

A Kerékpár Kör és az Ipartestület pecsétje 
Ha létrejött egy kisebb közösség, mely az embe-

rek egy-egy csoportját fogta össze valamilyen cél-
ból, máris készült a pecsétjük, hiszen az ügyintézés-
hez, az iratok, tagsági igazolványok, tagdíjbefizeté-
sek stb. megkövetelték a pecsét „jelenlétét” s ezáltal 
vált az a fórum is bizonyos mértékben hivatallá. 

Sportegyesületek, ipartestületek, kulturális cso-
portok terveztek és készíttettek saját részükre pecsé-
teket. Bizonyos szempontból fontos is volt ez, hi-
szen rendelkeztek tagsággal, s ezáltal igazolványok-
kal. Tudjuk, az igazolvány hivatalos iratnak számít, 
így szükséges ezt egy pecséttel megerősíteni. 
Ugyanakkor a levelezések során is egy pecséttel még 
nagyobb jelentőségűvé vált a leírt szöveg. A pecsét 

M 
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maga volt a hivatal, az egyesület, vagy maga a levél-
író személy. 

    

 

 

    

Újpesti iskolák pecsétjei, 
Természetesen az iskolák is pecséttel látták el az 

általuk kibocsátott bizonyítványokat, igazolásokat, 
hivatalos papírokat. 

A pecsétlenyomatokból maga a korszak vall ön-
magáról, illetve a politikai változásokról. A címerek 
és nevek változtatásával nyomon tudjuk követni a 
magyar történelmet. 

A pecséteken lévő feliratok tájékoztatást adnak a 
hivatalokról s ezáltal az intézkedő egységről is. 
Vannak olyan pecsétek, melyeket nem szívesen lá-
tunk a hozzánk címzett hivatalos iratokon. 

    

Rendőrségi és katonai pecsétek 
A nem kívánt pecsétek közt van olyan, amelyért 

senki nem tudott lelkendezni. Talán még az a hiva-
talnok se, aki kényszerből nyomta rá az általa kiállí-
tott nyomtatványra. A háború eseményei nem kímél-
ték Újpestet se. Így itt is állomásoztak szovjet csapa-
tok, s mint megszálló, de kötelezően felszabadítónak 

mondott egységek, igényt tartottak olyan közmunká-
sokra, akik a mindennapjaikban segítségükre voltak. 

 

Újpest neve az orosz nyelvű pecséten 

 

Az Újpesti Posta rádió-engedélyező pecsétje 

Nagyon fontos még a kereskedők, a vállalkozók, 
a gyárak pecsétjei is. Ők is rendszeresen használták 
levelezéseiken, számláikon, szerződéseiken és az 
alkalmazottak munkakönyveiben. Szükség volt erre, 
hiszen ez által vált hivatalossá és elfogadhatóvá a 
pecséttel ellátott irat. 

 

 

Két vállalkozói pecsét 
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KATOLIKUSOK ÚJPESTEN 
 

örténészeink a jelenkorban szeretnék elhall-
gatni − s ezzel a történelmet is meghamisítani 
azzal, − hogy Magyarország keresztény ál-

lamként tudott évszázadokon keresztül megmaradni 
a Kárpát-medencében. A keresztény Európa nem is 
tűrte volna meg más vallást gyakorló nemzet meg-
maradását. Bár ez a magyarság számára nagy felada-
tokat hárított, mi mégis itt maradtunk Szent István 
országába, aki éppen a Szűzanya oltalmába helyezte 
frissen megkeresztelkedett népét és hazáját. Ez a 
jelenet látható a megyeri Nagyboldogasszony plébá-
nia templomának egyik ablakán az alábbi szöveggel: 
„BOLDOGSÁGOS SZŰZ ANYÁNAK, MINT MA-
GYAROK ASSZONYÁNAK AJÁNLÁD E HAZÁT” 

Szent István királyunk törvénybe iktatta, hogy 
minden tíz falunak kötelessége egy templomot fel-
építeni. Ez a törvény arra is szolgált, hogy az akkor 
még pogánynak tartott magyarság minden tagja át-
térjen az új hitre, akik pedig már megkeresztelked-
tek, azok gyakorolhassák hitüket. A rendelet végre-
hajtását szigorúan ellenőrizték, ennek következtében 
az évszázadok során kialakult egy olyan keresztény 
közösség, mely tiszteletben tartották a vallást, meg-
becsülték annak szolgálóit − a papokat s egyéb egy-
házi személyeket. 

 

Részlet az Alapítólevélből 

A vallás gyakorlását és tiszteletben tartását szi-
gorúan ellenőrizték s a vétkeseket megbüntették. A 
vasárnapi istentiszteleten mindenkinek ott kellett 
lenni, mely alól csak a tűz őrzői voltak mentesek. A 
vétkeseket szigorúan megbüntették. 

Az 1700-as évekre már teljesen kereszténnyé vált 
az ország s ekkor már nem kellett alkalmazni Szent 
István királyunk kemény törvényeit. A templomok 
építése már nem a kötelező előírások szerint lett 
elkezdve, hiszen ahol egy kisebb közösség megtele-
pedett, máris egy kisebb templom építésébe fogtak, 
hogy vallásukat szabadon gyakorolhassák. 

Ez történt Újpest esetében is. Legelső lakói 
ugyanis katolikusok voltak. Mildenberger Márton, 
akinek szőlőterületet bérelt ezen a területen és itt 
volt a háza is. A környéken még lakott néhány csa-
lád, akik a káposztásmegyeri pusztán lévő kisebb-
nagyobb kertekben cselédként dolgoztak. Az 1838-
as nagy árvíz után ezen családok kaptak először 
lehetőséget, hogy a mélyebben fekvő árterületről 
magasabb helyre költözzenek. (Talán éppen ez adott 

nagyobb lendületet gróf Károlyi Istvánnak az „új 
gyarmat” megalapításához.) 

 

Szent István felajánlása a templom ablakán 

Káposztás-Megyer lakói gyakorolhatták vallásu-
kat, hiszen már 1833-ban állt itt egy kisebb kápolna. 
Anyakönyvileg Dunakeszihez tartoztak, hiszen az itt 
élők születését, esketését, halálozását az ottani anya-
könyvekben rögzítették. 

Az első telepes − Mildenberger − adományából 
és természetesen a többi hívő adományából épült fel 
a kis kápolna helyén egy nagyobb templom 1840-
ben, Új-Megyer határában, mely méretében jobban 
megfelelt a hívek létszámához. 

T 
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Egek Királynéja templom a bazársorral 

A település lakosságának létszáma határozta 
meg, hogy az egyház mennyire lehet önálló és mikor 
nem fog majd leányegyházként működni. Újpest 
fejlődése rohamos léptekkel ment végbe, de min-
denhez idő, de leginkább sok-sok pénz kellett. 

A kutatók munkáját ez azért nehezíti, mert ha új-
pesti telepesről, újpesti lakosról akar adatokat gyűj-
teni, akkor a környező települések egyházainak 
anyakönyveiben kell keresgélni. A bejegyzések vi-
szont nem mindig pontosak, így pontos adatokat 
nem lehet összegyűjteni. 

 

Jézus a bejárat fölött 

 

A templom 2007-ben 

Az anyakönyvek bejegyzései nagyon biztos tám-
pontot adnak sok esetben. Mivel az itt szereplő be-
írások hitelesnek mondhatók, ezért valóban a valós 
helyzetet lehet így feltérképezni. A bejegyzések 
megmutatják többek közt, hogy milyen járványok 
lehettek egy bizonyos időszakban, az is kiolvasható, 
hogy ki, hol lakott, kikkel voltak rokonságban, ba-
rátságban. Az anyakönyvek ilyen szempontból kin-
csesbányának mondhatók. Éppen ezért könnyebb 
egy korszak megismerése, ha önálló plébániák irata-
iban lapozgatunk. 

Az újpesti egyház 1845-ig tartozott Dunakeszi-
hez. Ekkor vált önálló lelkészséggé a fóti. A Károlyi 
családra való tekintettel ekkor csatolják hozzá az 
újpestit is, hiszen így volt célszerű minden szem-
pontból. 

Az újpestiek a város szélén lévő temető kertjében 
lévő templomba jártak imádkozni. A falu fejlődése, 
a lakosság növekedése indokolta egy nagyobb temp-
lom megépítését a település központjában. Gróf 
Károlyi István, mint alapító, egy telket adományo-
zott az egyháznak templomépítés céljából. A temp-
lomhoz tartozó paplaknak is itt biztosított helyet. Ez 
1868-ban történt. a templom építése mégse úgy ha-
ladt, ahogyan azt az Alapítólevélben rögzítve lett. 
Ugyanis az ott leírtak szerint egy éven belül el kel-
lett volna kezdeni az építkezést. 

1873-ban felépül ugyan a plébánia és az iskola a 
gróf, a váci püspök és a lakosság adományaiból. A 
szentmiséket hétköznaponként ebben az új épületben 
tartották és csak hétvégeken, illetve a nagyobb ün-
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nepeken mentek ki a hívők a temetőben álló temp-
lomba (kápolnába). Csak 1873-ban kezdik el meg-
szervezni egy nagytemplom felépítését, amely méltó 
lenne Újpest hívőihez, s amelyben kényelmesen 
elférnének nagyobb ünnepeken. 

 

Első szentáldozási emléklap 1901-ből 

A pénz összegyűjtéséhez sorsjátékot szerveznek. 
Ebből 20.000 forint jött össze, mely sajnos kevés 
volt a templom építésének megkezdéséhez. Ezért 
egy bazárt építettek, melynek bevétele teljes egészé-
ben a templom felépítésére lett fordítva. 

A pénz szép lassan gyűlt, így elkezdődhetett az 
építés várva várt időszaka. Újpest első plébánosa, 
Illek Vince kinevezése után majdnem fél évvel, 
1875. szeptember 20-án láthattak neki a tényleges 
kivitelezésnek. A munkákat azonban nagyon hamar 
le kellett állítani, ugyanis a beígért támogatások nem 
érkeztek meg. 

Ez a megtorpanás elkeserítette a hívőket és az 
egyház vezetőit is. A sok kiadás miatt önmaguk 
képtelenek voltak biztosítani a kivitelezés anyagi 
hátterét. Az egyházi iskolák fenntartása is magas 
költséggel járt. Így két felé nem lehetett elosztani a 
pénzt. Ezért a püspöktől engedélyt kértek, hogy át-
adhassák az iskolákat az államnak. Az átadás meg is 
történt 1876-ban. 

Jól döntöttek, hiszen ez már járhatóbb útnak 
látszott, mivel ezeket a költségeket, most már a 

templom felépítésére fordíthatták, ugyanakkor az 
állam is biztosította az oktatást az újpesti kisdi-
ákoknak. Az alapító István gróf már visszavonult 
a közélettől, így fia, Sándor vállalta, − mint örö-
kös − hogy a város s ezzel az egyház gondjait is 
megoldja. A kikötése csak az volt, hogy költségek 
csökkentése érdekében egy kisebb templom épül-
jön. Az egyháztanács ezt természetesen örömmel 
fogadta, hiszen csak ez volt az egyetlen esély a 
templom felépítésére. 

 

A parkosított templomkert 

Bachmann Károly építész lett megbízva a temp-
lom kivitelezésével. A felszentelés 1881. november 
25-én történt. Az „Egek Királynéja” templom ekkor 
még nagyon szerény volt kívül is meg belül is. Tor-
nya még nem volt, a belső berendezése, bútorzata is 
nagyon szegényes volt. Ekkor még a templom oldal-
hajói se voltak megépítve. 1906-ban ezek is elké-
szültek Zák Alajos tervei szerint, a színes ablakok-
kal együtt. 

A régi kápolnából áthozott oltár nem volt megfe-
lelő 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 Karácsony 
napján lett felszentelve. 



 53 

 
A szentéj jobb oldala 

A piactér közelsége zavarta a szentmiséket, a zsi-
vaj, a kofák hangzavara, az állatok hangoskodása 
nem illett a templom meghittségéhez. Ezért Károlyi 
Sándor gróf a templom körüli területet is az egyház-
nak adta át. Így azt körbekerítették. A kert parkosítá-
sához azokat a fákat és növényeket használták fel, 
melyeket József Főhercegtől kaptak erre a célra. 

    

A Plébánia Hivatal régi és mai pecsétje 

Újabb gyűjtésekből befolyt összegből végül elké-
szültek a templomtorony is. A misére hívó négy 
harangot a Károlyi család adományozta az egyház-
községnek. 

Az egyház, de leginkább a templom történetét a 
Historia Domus-okban olvashatjuk. Az egyház, a temp-
lom belső életét bemutató könyvet minden plébánián 
vezetnek az 1600-as évektől. Sok helyen még megvan-
nak az eredeti, 3-400 éves iratok, melyből valóban sok 
hasznos és érdekes információkhoz juthatunk. 

 

Az oltár főalakja: Egek Királynéja 
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A Historia Domus segített engem is már két egy-
ház − a bucsai és a csapodi − tanulmányozásakor. 
Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy még a püspöki 
utasítás ellenére se vezetik napjaink plébánosai. 
Nem tudni miért, hiszen ez a jövő nemzedéket fon-
tos információkkal látnák el. 

 

A templom körbekerítve 

Az anyakönyvek is sok mindent „elmesélnek” a 
régi időkről. Első talán az, hogy még Dunakeszin 
jegyezték be az anyakönyvekbe az itteni lakosokat, 
amikor 1839-ben Holló Mihály plébános egy el-
hunytat újpestiként adminisztrál. Tehát már ekkor 
használták az Új-Pest megnevezést. Ez nagyon fon-
tos információ! 

1970-től már Újpesten vezetik az anyakönyveket, 
így az ebben szereplő adatok már mind helyiekre 
vonatkoznak. Mit is lehet ebből megtudni? Például a 
lakosság növekedését, hiszen a születendő gyerekek 
száma, az esketések sűrűsége, de még a halottak 
eltemetése is a létszám növekedését mutatja. 

Mivel itt csak a katolikusok vannak beírva, így a 
számok nyilván csak rájuk vonatkoznak, ugyanakkor 
jelzi az egész település fejlődését is. A kereszteltek 
anyakönyvekben minden év végén összesítik a beírt 
adatokat. Ebből láthatjuk hogy hány fi (azaz fiú) és 
hány leány született. Néhol még a törvénytelenül 
világra jöttek számát is megtudhatjuk. A házasságon 
kívül született gyermekeket nevezték törvénytelen-
nek, és ezt jelezték is az anyakönyvekben. 

Néhány adat a kezdeti időkből: 
1870-ben 158 fiú és 175 leány született. (333 fő) 
1871-ben 198 fiú és 186 leány született. (384 fő) 
1872-ben összesen 383, míg 1874-ben 396 szüle-

tés van bejegyezve. Tehát láthatjuk a fokozatos nö-
vekedést. 

 

A szószék 

Visszatérve a különleges bejegyzésekhez, 1871-
ben 76, 1872-ben 52 törvénytelen gyermek kerül  a 
keresztvíz alá. Az anyakönyv tanulmányozása köz-
ben a szülők foglalkozását és lakcímét is megismer-
hetjük. Innen is meg lehet ismerni Újpest lakosait. 
Például az 1873-as keresztelési anyakönyvből meg-
tudhatjuk, hogy Krausz György rendőrkapitány volt 
a megszületett gyermek édesapja. A többi szülő 
foglalkozása is fel van jegyezve, így már csak az 
anyakönyvekből is össze lehetne állítani Újpest ipa-
rosainak névsorát. 

Hasonló adatgyűjtésre lehetne felhasználni az es-
ketési és a halálozási anyakönyveket is. Utóbbiaknál 
pedig plusz információkhoz is juthatunk. Találkoz-
hatunk emberi tragédiákkal. Ilyen az a bejegyzés az 
1870-es évben, hogy egy kofa fölakasztotta magát. 
Emiatt „a temetési szertartásoktól megfosztatott”! 
Mint látjuk, a bejegyzés megtörtént, függetlenül 
attól, hogy az öngyilkosok nem részesülhetnek egy-
házi temetésben. 

A halál oka is szerepel a halotti anyakönyvekben. 
Ez még inkább fontos adat, hiszen ebből meg lehet 
állapítani, hogy mikor voltak járványok, ki milyen 
betegségben szenvedett. A gyermekek esetében az 
ellátás hiányosságai is megjelennek. Egy időben 
nagyon sok halottnál a „sorvadás” van beírva. Va-
gyis a nagy szegénység s ezáltal a hiányos táplálko-
zás a közvetlen okozója a halálnak. Tragédiák, be-
tegségek olvashatók ki a sorokból. 



 55 

 

A megyeri templom az oldal-toronnyal 

Találkozhatunk egy ismeretlennek tűnő szóval is. 
Néhány elhunytnál a „hagymáz” szó szerepel a ha-
lál okaként. Vajon mit takarhat ez? Ebben háziorvo-
som segített, aki felvilágosított arról, hogy ez nem 
más, mint a tífusz. 

 

Címer a megyeri templom bejárata fölött 

A Károlyi család nőtagjai létrehoztak menhelye-
ket gyermekek részére, ugyanakkor karitatív tevé-
kenységük nemcsak ebben merült ki, hiszen évente 
többször − de leginkább a téli időszakban − ingyen 
osztottak a rászorulóknak kenyeret és főtt ételt. Ez-
zel párhuzamosan meleg ruhák gyűjtését és szétosz-
tását is magukra vállalták. 

 

Jézus Szíve templom a Baross utcában 

Újpesten a városiasodás magával hozta a negatí-
vumokat is. Többek között az elhagyott, kóborló 
gyermekeket is. Ezek egy részük a nagy szegénység 
miatt kerültek az utcára a fővárosból, Újpestről és 
környékéről. Volt közöttük olyan, akik árvaságra 
jutottak s mivel senki nem fogadta be őket, így az 
utca apró, szegényes polgáraivá váltak. 

A karmelita rend 1907-benkezdte el missziós 
küldetését. Az akkori város szélén lévő Károlyi va-
dászkastélyt bérelték ki, hogy a kóborló gyermeke-
ket itt összegyűjtsék, majd gondozzák és neveljék 
őket. A karmelita nővérek egy idő múlva kedvezmé-
nyes áron megvásárolták az épületet. 

A kis kápolnába is egyre többen jöttek imádkoz-
ni. Lassan ki is nőtték, ezért egy templom építésébe 
kezdtek. A templomot Bruno Buchweiser osztrák 
építész tervezte. Érdekes és egyedi megoldást vá-
lasztott. Ugyanis a templom tornya nem a megszo-
kott helyen − az épület elején − található, hanem 
oldalt. Tulajdonképpen a funkciója szerint valóban 
mindegy a helyzete, de ezen a szokásostól eltérő, a 
formailag új megoldáson én magam is elcsodálkoz-
tam. 

A templom belseje Jézus Szentséges Szíve tiszte-
letére lett kialakítva. Az oltár, a színes ablakok 
mindegyike magán viseli a jellegzetes tövissel meg-
koszorúzott lángoló szívet. 
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Elsőáldozók 
 

Mi is az alapja Jézus Szent Szíve tiszteletének. 
Ez Alacoque Margit nevéhez és életéhez fűződik, 
akit már gyermekkorában a négy évig tartó betegsé-
ge − gyermekbénulás −lelkiekben megváltoztatta, és 
egyre jobban hajlott a vallás felé. 

 

Templom, oldaltoronnyal 

A sorozatos kinyilatkoztatások és látomások egy-
re világosabb és meggyőzőbb tartalmat nyertek. A 
legmegrázóbb látomása − melyben Krisztus szere-
tetben lángoló szíve jelent meg előtte − késztette 
arra, hogy az önmaga által átélt Jézus Szíve iránti 
tiszteletet kell neki ezentúl az emberek körében ter-
jesztenie. Hátralévő életét ennek szentelte. Célja az 
volt, hogy mindenkivel megismertesse Jézus Szent 
Szívének titkait. Igyekezete nem volt hiábavaló, 
hiszen egyre több kolostor és szerzetesrend vállalta 
fel ezt a szép kezdeményezést. A Jézus Szíve tiszte-
letben jelentős szerepe volt a jezsuitáknak is. 

1690. október 16-án halt meg Alacoque Margit-
Mária, akinek megadatott, hogy érezte és láthatta az 
általa kezdeményezett jámborsági forma, − mely 
Jézus Szentséges Szívéhez kapcsolódott − egyre 
szélesebb körben való elterjedését. 

 

Jézus Szíve a szentségtartón 

Újpesten a Baross utcában van még egy temp-
lom, mely Jézus Szíve tiszteletére lett felszentelve. 

Újpest fejlődésével együtt járt a templomok épí-
tése is. A város több pontján találkozhatunk velük. 
Legtöbbször a hívek adományából valósultak meg. 
Ebből is látszik, hogy a hit mindig is fontos volt az 
emberek számára. A hit, amely megvigasztal, a hit 
amely reményt ad, a hit amely erkölcsi tartást ad, a 
hit, amely a becsületet oltja belénk. A becsületet, 
melyet mai világunkban sajnos nagyon kevesen 
ismernek. 
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ÚJPEST-BELSŐVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
 

em jöhet létre egy közösség áldozatot hozó, 
példamutató emberek nélkül, legyen az bár-
milyen jellegű: politikai, kulturális, vallási, 

vagy egyéb. Ezt tapasztalhatjuk a református egyház 
újpesti gyülekezetének létrejöttekor is. Rengeteg 
energiát áldoztak az önkéntesek, hogy az egyre ro-
hamosabban fejelődő községben is megfelelő módon 
gyakorolhassák hitüket a református hitet valló és 
gyakorló betelepültek. 

 
Az egyház első pecsétje 

Rákospalota lelkésze − Bálint József − végezte el 
a hit gyakorlásához való teendőket. Bár kis létszámú 
volt az újpesti gyülekezet, de lelki életüket akkor is 
megfelelően kellett gondozni. Lehetséges, hogy egy 
önálló egyház hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy a 
hívők nem voltak eléggé aktívak. Éppen ezért volt 
szükség olyan emberekre, akik a hit gyakorlása mel-
lett a közösség kialakítását: egy saját egyházi gyüle-
kezet megalapítását is céljuknak tekintették. 

Joó István jó példával járt elöl, hiszen leginkább 
ő szorgalmazta az önállósodást, ő volt az, aki össze-
fogta a kezdetekben ezt a közösséget. (Egyébként a 
Joó család már a kezdetektől példaértékűen szolgálta 
és segítette évtizedeken keresztül az újpesti reformá-
tus egyházat!) 1873. augusztus 17-én gyűlt össze 36 
református hívő, hogy Joó István lakásán közös elha-
tározással megalakítsák az újpesti egyházat, mely még 
ugyan nem rendelkezik önálló jogokkal, − mivel a rá-
kospalotai hitközség fiókegyháza lett − de ekkor már 
végre megválaszthatta első presbitériumát. 

Az egyház felső vezetése támogatta az újpestiek 
önállósodási törekvéseit s ez pozitívan hatott az 
egész református közösségre. Az 1873. november 2-
án Újpesten tartott első istentisztelet nagyobb önbi-
zalmat adott minden hívőnek. Az Attila utcai elemi 

iskola IV. osztályának tantermében megtartott esemé-
nyen már úrvacsorai áldásban is részesülhettek a részt-
vevők. Így tehát megalakult a Rákospalotai Református 
Egyházközség Újpesti Fiókegyházközsége. 

 
Jókai Sándor vállalása a presbiteri jegyzőkönyvben 

A közösség megerősödéséhez, létszámának növe-
léséhez azonban mást is kellett tenni: mégpedig 
összegyűjteni, összeírni azokat, akik reformátusnak 
vallják magukat. Önkéntesek végezték ezt a nem is 
olyan könnyű munkát. Erről szól a presbiteri jegy-
zőkönyv egy részlete is: „Jókai Sándor egyháztaná-
csos úr értesíti az egyháztanácsot arról, hogy ő Tek. 
Joó Bálint e. h. t. úrral együtt Újpesten a Lőrincz, 
Deák, Mező, Vas, Porta, Csokonai utczákban levő 
ref. vallású híveket öszve fogják írni midőn az 
öszveírás meg fog kezdetni.” 

Az összeírás egyben lehetőség arra is, hogy az 
elmaradt egyházadókat is beszedjék. 

Az istentiszteletek kezdetben ideiglenes helyisé-
gekben lettek megtartva. A hit elmélyült gyakorlá-
sához azonban szükség van egy templomra, hiszen 
csak ez lehet méltó környezet a vallás gyakorlásá-
hoz. A templomba hívó harangszóhoz viszont szép 
hangú harangokra van szükség. 

Érdekes, hogy az újpesti reformátusoknak előbb 
volt harangjuk, mint templomuk. Wolfner Lajos1 
bőriparos ajándéka volt az első kis harang, melynek 
szavára a hívők összegyűltek. 1874. június 18-án 
történt a harang átadása. A kis harang mellé oda 
kívánkozott egy nagyobb is, hiszen a harangok dal-
lama mindig másképpen hangzik, mint az egymagá-
ban megszólalónak. 

Erről is tanúskodik egy jegyzőkönyvi feljegyzés: 
„A lelkész jelenti, hogy a községben néhány lelkes 
barátja az egyháznak mozgalmat indított meg az 
iránt, hogy az egyházrészére egy harang szereztes-

                                                           
1 Wolfner Lajos (1824-1912) a magyar bőripar egyik 
úttörője. Újpesten 1841-ben hozta létre bőrcserző és kiké-
szítő üzemét. Az újpesti Duna-ágban még gyapjúmosással 
is foglalkozott. 
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sék be, s e részben a gyűjtőíveken oly tekintélyes 
összegek jegyeztettek mikép a harang beszerzése 
biztosítva van, kéri tehát, hogy a harang beszerzése 
iránt egy bizottság küldessék ki.” 

 

A harangról szóló bejegyzés a jegyzőkönyvben 

A hívek áldozatos adományaiból végül a na-
gyobbik harangot 1882-ben rendelhették meg. Ettől 
kezdve két harang együttes dallama hívta istentiszte-
letre a református hívőket. 

 

A templom harangjai 

Mint ahogy az előbbiekben is említettem, a hit 
ideális gyakorlására csakis a templom épülete felel 
meg. Éppen ezért 1875-ben megkezdték a gyűjtést 
erre a célra. A telek megvásárlása után elkezdődhe-
tett az épület megtervezése is, melyet Huber Antal 
tervezőmérnökre bíztak. A telekvásárlás, a tervezés, 
az építés hatalmas összegbe került. Így valóban nagy 
áldozatot kellett hozni mindenkinek, hogy az álom 
megvalósuljon. 

Az adománygyűjtésnek több módja van. Éppen 
ezért ügyelni kellett arra, hogy a lehetőségek szerint 
mindenkihez jusson el a kérés, hogy az adakozók által 

felajánlott kisebb nagyobb összegek végül elegendőek 
legyenek a célul kitűzött templom építésére. Nagyon 
sokan áldoztak erre. Minden lehetőséget megragadtak 
ahhoz, hogy pénzt gyűjtsenek, adakozó támogatókat 
keressenek. A cél érdekében a hívők apraja-nagyja ezen 
fáradozott. Adakoztak a hívők, Újpest polgárai és gyá-
rosai, kisemberek és jó pénzűek. 

 
A templomról készült rajz 

A szépen gyűlő adományok végül lehetővé tették, 
hogy az 1875 április 23-án ünnepélyesen megtartott 
alapkőletétel után már szeptember 29-én felszentel-
ték a templomot. 

A gyűjtés tovább folyt. Éppen ezért gondosan 
kellett ügyelni az összegyűjtött adományok és a 
máshonnan beszerzett pénzösszeg felhasználására. 

Így tettek akkor is, amikor az egyházi költségek 
fedezésére felépítették a „templombazárt”, melynek 
bérbeadásával növelni tudták az egyházi bevétele-
ket. 

Erről is tanúskodik egy feljegyzés: 
„Mády Lajos lelkész bejelenti, hogy az építendő 

templombazár tervezete s költségvetését Thuránszky 
István h. pénztárnok úrral együtt bemutatta az egy-
ház megye építési felügyelőjének, aki által az jóvá 
hagyatott és aláíratott. 

Egyúttal azt indítványozza, hogy miután a tervbe 
vett építkezéshez szükséges tervezési költségvetés az 
egyháztanácsnak rendelkezésére áll, az építkezés 
kivitele felől végleges határozat hozassék.” 



 59 

 

A templombazárról szóló feljegyzés 

Mint láthatjuk, a hivatalban lévő lelkész fáradha-
tatlanul szervezte a templom megépítését, a haran-
gok beszerzését, a hívek toborzását és lelki támoga-
tását. Ki is volt ez a lelkes ember, aki ennyi mindent 
tett a város és az egyház fejlődéséért. Mády Lajos 
okleveles lelkész és tanító 1873. november 29-én 
érkezett Újpestre. Az egyházközség szerény anyagi 
háttere miatt nem tudott önálló lelkészt eltartani, így 
a településre érkező Mády Lajos a tanítói állás mel-
lett, az egyházmegye esperesének felkérésére vállal-
ta az igehirdetést és a hívők lelki gondozását. (Mády 
Lajosról külön fejezetben is írok.) 

 

Emléktábla a templomban 

Közben fokozatosan emelkedett a református hí-
vők száma, részben a folyamatos betelepedés követ-
keztében, részben pedig a lelkes családlátogatások 
hatására. 

Az 1878- felszentelt templom immár megtelt hí-
vőkkel, így most már a lelkész lakásának a felépíté-
séről is gondoskodni kellett. Jótékony célú előadá-
sok bevételét fordították erre a célra. Az egyik leg-
nevezetesebb az az előadás volt, melyen Blaha Luj-
za, a „nemzet csalogánya” lépett fel telt ház előtt. 

Hasonló jótékonysági rendezvényt az évtizedek so-
rán többször is rendeztek. Zenés-táncos rendezvé-
nyeken, színházi előadásokon, gyűjtöttek az egyház 
javára. Egy időben „Téglajegyek” vásárlásával is 
segíthették az egyházat. 

 

Jótékonysági táncestély belépője (1884) 

 
Református majális (1909) 

 

Meghívó a negyven éves évfordulóra (1914) 
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A hívők folyamatos adományozásai és a több 
helyről befolyt támogatások mellett a templom fel-
építése után a legnagyobb áldozatvállalás talán az 
volt, amikor Angster Józsefet felkérték egy szép-
hangú orgona megépítésére. A kiváló hangszerkészí-
tő mester részt vett a párizsi Notre Dame székesegy-
házába kerülő orgona megépítésében is. Az orgona 
1892. április 10-én szólalt meg először. 

 

A templom orgonája 

 

A szószék és az Úrasztala 

A templom többször lett felújítva, átalakítva. 
Egyik ilyen változtatásra 1932-ben került sor. A 
bővítés során a templomhajó félköríves végét lebon-
tották, hogy megnagyobbítsák, kiszélesítsék. Ide 
került a szószék és az Úrasztala. 

Dr. Koós Judith művészettörténész a Református 
templomok Budapesten című könyvében ír az egy-
házi kegytárgyakról: „Értékes kegytárgyak találha-
tók az úrasztali felszerelések között is. Különösen 
két ezüst kehely emelkedik ki. Az egyik az 1874-es 
évszámot viseli. A trébeléssel és vésett díszekkel 

ékített kehely tagozott talpa fölött nódussal (szár-
gomb), alsó részén akantuszlevél díszítéssel ékes. 
Felirata: „Az új-pesti református egyháznak emlé-
kül Szalay-Englisch Hermintől”. 

A másik, ugyancsak ezüstből készült, domborított 
és vésett díszű kehely tagozott talpa fölötti hengeres 
részén: „Emlékül Hazafy Lajos és neje Joó Borbála 
1883” felirat olvasható. Az Újpesti Egyház elsőként 
tért át 1932-től a különkelyhes úrvacsorai szertar-
tásra. Ennek szépművű, tálcán sorakozó kis kelyhei 
művészeti szempontból is figyelemre méltóak.” 

 

Istentisztelet után 

A templom, a lelkészlak és a harangozó lakásá-
nak felépítése, a templomi kegytárgyak ajándékozá-
sa, a harangok beszerzése mind azt bizonyítja, hogy 
Újpest református hívői sokat áldoztak egyházukért. 
A hit gyakorlása minden hívő számára biztosítva 
lett. Ezzel a lehetőséggel éltek is egy ideig. A politi-
ka azonban szeret beavatkozni az emberek magán-
életébe, lelki világába. Az 1950-es években elkez-
dődött a hívők meggyőzése, hogy hitük gyakorlása 
nem segíti elő hivatali előrejutásukat. Az üzemek-
ben, gyárakban próbálták elvonni a hit közeléből az 
embereket. Sőt még az iskolákban is próbálták a 
hittan oktatását visszaszorítani. Így már a fiatal ko-
rúakat is bizonyos szempontból nyomás alá helyez-
ték. 

Néhány család, néhány hívő folyamatosan kitar-
tott. Nekik sikerült ellenállni az állam által irányított 
egyházellenességgel. Ezek viszont nagyon kevesen 
voltak. Ők azok a kevesek, akik még ma is ott van-
nak a templomokban. Most, hogy újra szabad val-
lásgyakorlásról beszélhetünk, kevesen élnek a lehe-
tőséggel, így a templomok padjai ma is üresek. 
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ZSINAGÓGA 
 

egismerni magunkat, vagy másokat rettentő 
nehéz feladat. Vallási vonatkozásban még 
problémásabb a helyzet. A gond az, hogy 

nem ismerjük eléggé embertársainak, felfogásukat, 
vallási meggyőződésüket. A vallási hovatartozás egy 
külön világ, melybe idegen nem mindig léphet be. 
Nem ismerjük téziseiket, nem látjuk át világukat, 
életvitelüket, előírásaikat. Az ismeretlenség min-
denkor misztikumokat teremt és teljesen eltávolodik 
a realitásoktól. A hitvilág egy különleges közeg, 
melybe bejutni, majd benne lenni mindenkor kihívá-
sokkal jár. A vallások egymás iránti elszigetelődése 
és belső világunkból való kizárása rossz irányba 
terelheti tájékozottságunkat. 

 

Kétnyelvű zsidó imakönyv egyik oldala 

A katolikusok, a reformátusok, az adventisták, a 
mohamedánok, a zsidók mind mind külön világban 
élnek. De vajon milyenben? Nem ismerjük egymást, 
mégis előítéletekkel támadjuk a másik hitét, vallását. 
A legnagyobb előítélet talán éppen a zsidóságot 

sújtja. Évszázadokon keresztül kirekesztés és meg-
különböztetés volt az osztályrészük. Miért? talán 
azért, mert zárt közösségük megközelítése nehéz − 
talán éppen az évszázados folyamatos kirekesztés 
miatt. 

Felesleges olyan közösségről ítéletet mondani, 
melyet nem ismerünk. Nekünk kell feltárni és meg-
közelíteni, majd megismertetni másokkal is felfede-
zéseinket embertársaink lelki és vallási világában. A 
legegyszerűbb az volna, ha már gyerekkorunkban, az 
iskolákban megismernénk a különböző vallások 
téziseit, ezáltal közelebb kerülnénk egymáshoz. 
Ugyanakkor az eddig ismeretlen világ kitárulkozá-
sával másképpen tudnánk megítélni egymást is. 

 

Zsidó imakönyv borítója 

Újpest első lakosai között nagyon sok zsidó csa-
lád volt. Lehetőséget kaptak − minden előítélet nél-
kül − egy szebb élet megteremtéséhez. De ahhoz, 
hogy megismerhessük őket, először saját kinyilat-
koztatásaikra kell figyelnünk. Vegyük figyelembe, 
nem egy népcsoportról, csak egy vallási közösségről 
van szó, akik között vannak németajkúak, magyar 
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anyanyelvűek, tótok, szerbek, lengyelek. Ott vannak 
ők a világ minden pontján, ahol munkájukkal, kö-
zösségi életükkel válnak hasznára a társadalomnak. 

1920. januárjában a zsidóság vezetői felhívással 
fordulnak az Angliában, a Svájcban, a Franciaor-
szágban, az Egyesült Államokban s az Ausztráliában 
élő zsidósághoz. A levélben kérik, hogy befolyásuk-
kal hassanak oda saját kormányuknál, hogy a béke-
tárgyaláson támogassák a magyar delegáció szem-
pontjait. Teszik mindezt azért, hogy érzékeltessék, 
egy kedvezőtlen határozat az ő sorsukat is rossz 
irányba fordíthatja. A felhívásukban szerepel egy 
olyan megfogalmazás, mely addig is és utána is jel-
lemezte a magyar zsidókat. Ez így hangzott: 

„Mi, magyar zsidók magyarok akarunk maradni. 
Éppen most, a szükség legnehezebb időpontjában, a 
reorganizáció nehéz éveiben, nem akarjuk magyar 
Szülőhazánkat elhagyni. Forrón szeretett Hazánk 
újjáépítésében, teljes erőnkkel, származásunk egész 
szívósságával és lelkesedésével akarunk részt venni.” 

Azt hiszem ennél világosabb és egyértelműbb 
vallomást nem is tehetett volna a zsidóság. De mind-
ez fedi a tényeket is, hiszen ha helyi születésűek 
akkor azért vallják magukat magyarnak − hiszen 
magyarok ők, csak vallásuk, hitük más − ha pedig 
bevándorlók s más ország szülöttei, akkor ezzel 
váltak új hazájuk, új közösségük teljes jogú tagjává. 
Sokan nem akarják tudomásul venni, hogy a zsidók 
nem képeznek egy külön társadalmi réteget, nem 
tagjai egy külön nemzetiségnek − egyszerűen csak 
egy hitfelekezet tagjai. 

A trianoni békeszerződés után is megjelent egy 
nyilatkozat 1930-ban, Párizsban, amely tulajdon-
képpen a zsidóság hivatalos álláspontja is volt: 

„A külföldi zsidóság azzal teheti a legtöbbet a ma-
gyar zsidóság érdekében, ha közreműködik abban, 
hogy egész Magyarország helyzete feljavulhasson és 
ha orvoslást nyer az a súlyos igazságtalanság, amely 
Magyarországot trianoni megcsonkításával érte.” 

Az előzőek tükrében kell megvizsgálnunk Újpest 
létrejöttét, hiszen ebben nagy szerepe volt néhány 
zsidó családnak. 

Az első három épület 1830-ban már állt. Ez a 
még ma is meglévő Megyeri csárda, valamint egy 
csőszház és egy erdészlak. Károlyi gróf 1830-ban 
egy nagy területet kijelölt szőlőtelepítés céljára me-
lyet − bizonyos feltételekkel − 32 évre bérletbe adta 
néhány gazdának. Ezek egyike volt Mildenberger 
Márton hegybíró, aki Budafokról érkezett ide. Ő volt 
az, aki az első házat felépítette Megyeren. Nyilván 
nagy lehetőséget látott ennek a területnek a meghó-
dításában. Meghódításában azért, mert egy kietlen 
pusztán elsőként gyökeret verni kockázatos vállal-
kozás. Ő mégis a jövőt látta maga előtt, amikor 
szorgalmazta a vidék betelepítését. Ismerte a terüle-

tet. Tudta, hogy mezőgazdasági termelésre alkalmat-
lan Káposztás-Megyer környéke, de ipari célokra 
nagyon előnyös, hiszen itt van az egyik észak felé 
tartó főútvonal Vác irányába. Ugyanakkor közel a 
Duna, mely a második legfontosabb közlekedési 
útvonal. A víz közelsége még néhány más iparág 
megtelepedését is ösztönözte. 

A Károlyi testvérek 1927-es osztozkodásakor 
Károlyi Lajos a Nyitra megyei Nagysurányt, Károlyi 
György Parádot és Nagykárolyt, míg Károlyi István, 
− a legidősebb fiú − a Pesthez közel álló fóti ura-
dalmat kapta. 

A Károlyi család elképzelése egy új gyarmat lét-
rehozására nem új keletű, csak éppen nem találtak 
erre megfelelő területet. Mildenberger serföző meg-
telepedése Megyeren volt az az időpont, amikor az 
elképzelésüket valóra válthatták. Első telepesként 
sokat tett Új-Megyerért (Új-Pestért). Római katoli-
kusként szorgalmazta a vallás megerősödését, a 
templom felépítését, ugyanakkor iparosként támo-
gatta a zsidó kis- és nagyvállalkozók betelepedését, 
mert tudta, hogy csakis erős anyagi háttér biztosítá-
sával indulhat rohamos fejlődésnek a Pest melletti 
„gyarmat”. 

 

A Nyitra megyei birtokukon voltak zsidó szár-
mazású iparosok, akik terjeszkedni szerettek volna. 
Itt kerül képbe Lőwy Izsák nagysurányi tímármester, 
aki 1823-ban édesapjától vette át a család talpbőr-
feldolgozó üzemét. Az egyik Lőwy testvér, Bernát 
ötlete volt az, hogy kis üzemüket Pestre telepítsék. 
Ezt a szándékukat megakadályozta az ottani bőrős 
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céh, így maradtak Nagysurányban. Ez a hír eljutott 
Károlyi István fülébe is ezért felkínálták a lehetősé-
get a családnak, egy új helyre való költözésre, ami 
ugyan nem Pest, de nagyon közel van hozzá A bőr-
feldolgozáshoz nagyon sok víz szükséges, így ez a 
hely − mármint a Duna partján elterülő Megyer 
puszta − kiválóan megfelelt a Lőwy családnak, hi-
szen vele jött két testvére is: az elköltözés ötletét 
felvető Bernát és Joachim. 

 

A zsinagóga egy régi képeslapon 

Megyerre való letelepedést Károlyi gróf hatására 
Lőwy Bernát szorgalmazza leginkább. Ő volt az, aki 
terepszemlét tart a felkínált területen. Így vall erről: 

„Ez a hely, mely szorosan a Duna és a pest-váci 
főútvonal mellett fekszik, azonkívül a fővárostól alig 
félórányira van távol, nem alkalmas-e teljesen szán-
dékainknak? Igaz nagyon sivár, de rövidesen sok 
embert fogunk idehívni, hogy nálunk állást találja-
nak, akiket jó bánásmóddal bizonyára magunkhoz 
tudunk majd kötni.” 

Egyre több zsidó iparos érkezett, mivel a letele-
pedési szerződések kedvezők voltak, hiszen engedé-
lyezték a szabad iparűzést és kereskedést a számukra 
is. Különleges lehetőség volt ez a zsidók számára, 
hiszen a gróf olyan jogokat biztosított részükre, 
melyet máshol nem engedélyeztek. 

A zsidó iparosok és kereskedők éltek is ezzel a 
páratlan lehetőséggel, így egyre többen érkeztek a 
most már „zsidó gyarmatnak” nevezett területre. 
Gyorsan növekedett létszámuk, ezért szükséges volt 
összefogni ezt a közösséget vallási szempontból is. 
A vallás nagyon fontos volt mindenki számára, ép-
pen ezért kellett biztosítani részükre a vallásuk gya-
korlását is. Imaházra volt szükségük, hiszen a ma-
gánlakás nem erre a célra van. 

1838-ban már kb. 10 zsidó család élt Újpesten. A 
családok összefogtak és megalakították az első izra-
elita hitközséget. Elnöküknek Lőwy Izsákot válasz-
tották meg. 1840-ben már rabbit is választottak a 

hitközség élére. Megválasztásáig Stern Márkus a 
vallási közösség előimádkozója volt. Amikor 1942-
ben elkezdődött az izraelita felekezeti iskolában az 
oktatás, akkor tanítóként is működött. 

 

A zsinagóga épülete 2007-ben 

Újpestre folyamatosan telepedtek be zsidó csalá-
dok. Természetesen nem mindegyik gyárosként vagy 
kereskedőkén, hanem sokan csak egyszerű munkás-
ként. 

Ha megfigyeljük az Újpestre betelepülő lakosság 
vallási hovatartozását, láthatjuk, hogy feltűnően 
magas számban vannak jelen − mint ahogyan az 
anyakönyvekben olvashatjuk − az izraeliták. A kez-
detben oly nagy lendülettel növekedő „zsidó gyar-
mat”-on elvesztette létszámbeli fölényét az izraelita 
többség, a párhuzamosan idetelepedő keresztény 
vallásúakkal szemben. Érthető volt ez, hiszen Újpest 
alapító levelében az alapító − Károlyi István gróf − 
szabad vallásgyakorlást biztosít minden felekezetű 
telepesnek. Ugyanakkor Magyarország egy keresz-
tény állam, ahol minden más vallás kisebbségben 
van. Ezek az arányok itt Újpesten teljesen más szá-
mokat mutatnak, míg országosan a zsidóság száma 
nem jelentős, addig Újpest lakosságának kb. a 30 %-
át teszik ki az 1900-as évek elején. 

Végül az eredetileg zsidó gyarmatként induló te-
lepülés átalakul egy toleráns, többfelekezetű telepü-
léssé, mely gazdasági, oktatási, szellemi és vallási 
vonalon is kiemelkedő teljesítményt nyújtott több 
mint száz éven keresztül. Ennek egyik kiemelkedő 
csoportja mindenképpen az itt élő és dolgozó zsidó 
közösség. 



 64 

A gyárak és üzemek létrehozásával egy ipari 
gócpontot hoztak létre, kereskedőik pedig számtalan 
területre vitték az itt készült termékeket. Munkahe-
lyeket teremtettek, ezzel számtalan család megélhe-
tését biztosították. Lakóházakat építettek, melyek 
sokáig biztos fedelet nyújtottak a messziről érkező 
mestereknek, iparosoknak. 

 

Szöveg a zsinagóga falán 

A vallást nemcsak vállalni, hanem gyakorolni is 
kell. Éppen ezért szükséges minden felekezetnek egy 
önálló imaházat, templomot, zsinagógát felépíteni. 
A kezdetekben Lőwy Izsák házában tartották a napi 
istentiszteleteket. Anyanyelvük német volt, így né-
metül beszéltek, németül imádkoztak. A héber nyel-
vet akkor is nagyon kevesen ismerték. Mivel német 
nyelven imádkoztak, így az imakönyv is német 
nyelven íródott. Az imakönyvek mindig kétnyelvűek 
voltak, tehát német-héber, majd később már magyar-
héber. A magyar-héber imakönyv is azért vált már 
időszerűvé, mert a betelepedett családok lassan el-
hagyták anyanyelvüket s rátértek a magyarra, vagyis 
egy ideig igencsak kevert nyelven folyt a társalgás, 
amit csak a helyiek értettek, a máshonnan akkor 
érkezők nem. 

 

A Tora felolvasásához használt asztal 

Az izraelita hitközség a gróf Károlyi István által 
ingyen adományozott telekre építették fel 1836-37-
ben első zsinagógájukat. 

1844-ben jelentős esemény történik a zsidó hit-
község életében, hiszen megalakul a Chevra Kadisa, 
vagyis a Szent Egylet. Első elnökének Lőwy Berná-

tot választották. A Lőwy család mindig nagyon so-
kat vállalt magára a hit területén és az üzleti élet 
mellett még a község, majd a város közigazgatásá-
ban. 

Gróf Károlyi István az Alapító levelében előírja, 
hogy a községnek elöljáróságot − bírót, pénztárno-
kot és három tanácsbelit − választani. 

 

Az Alapítólevél utasítása a bíró megválasztására 

Mint látjuk, az alapító levélben meg van határoz-
va, hogy hit, vallás és nemzetiség hovatartozástól 
függetlenül kell a község vezetőségét megválasztani. 
Ez szép példa a község fejlődését elősegítő határoza-
tok meghozatalakor, hiszen vallásszabadságot és 
azonos jogot biztosít a betelepülőknek, az itt élők-
nek. 

A választáskor éltek is ezzel, hiszen az első főbíró 
Újpesten a zsidó telepesek „vezéregyénisége” Lőwy 
Bernát lett. A hit, a munka és a közösségért vállalt fel-
adatokban élen járó ember meg is érdemelte ezt a kine-
vezést, hiszen eddig egy kisebb, de ezek után már egy 
nagyobb közösségért is munkálkodhatott. 

A hivatalba lépéskor minden közhivatalnoknak 
esküt kellett tenni. Az eskü szövege az élő Istent, a 
Szentháromságot és a kereszténység szentjeit tartal-
mazta és a Szent Bibliára kellet megesküdni. A zsi-
dó ember erre nem tehetett esküt, hiszen az ő vallása 
más alapokon nyugszik. Éppen ezért részükre más 
esküszöveget határoztak meg. 

A zsidó vallású bírónak és az ugyancsak zsidó 
vallású hivatalnokoknak a következő szöveget kel-
lett elmondani eskütételkor: 

„Én NN esküszöm az élő Isten nevében, aki 
Mennyet és Földet teremtette, hogy az előttem álló 
bírói (vagy esküdti) hivatalomban, melyre a mai 
napon megválasztottak, csakúgy hivatalom, mint 
ahogy a kegyelmes földesúr és különösen az Orszá-
gos Fejedelem javát fogom szolgálni mindenben és 
mindig a lehető legjobban járok el, a bírósági hiva-
tali működésem alatt előforduló tárgyalások alkal-
mával soha nem veszek figyelembe barátságot vagy 
ellenségességet, ebben az igazságos vállalkozásban 
álljon mellettem Isten is minden vállalkozásomban, 
ha azonban eme eskümmel ellentétesen cselekednék, 
érjen engem minden átok, melyekkel Mózes 5.-ik 
könyvében fenyegettettünk, Isten engem úgy segél-
jen. Ámen.” 
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Zsidó esküdt eskütételének német szövege 

 

 
A Tora tárolására használt szekrény, 

rajta és a függönyre hímezve a tíz parancsolat 

A mai zsinagógát 1886-ban építették fel saját ere-
jükből. 

Az 1848-as szabadságharcot is tehetségük, lehe-
tőségük szerint segítették, támogatták. Néhányan 
fegyverrel, mások anyagi hozzájárulással próbálták 
megváltoztatni a világot. A ruházati és a pénzbeli 
segítség nagy részét szintén zsidó emberek adták. 

Az zsidó hitközség tagjai nagyon sok kulturális 
eseményen voltak jelen, néha szervezőként, máskor 
viszont résztvevőként. 

 

NE ÖLJ! Emléktábla a zsinagógában 

Nem feledkezhetünk meg a II. Világháború alatt 
elhurcolt zsidókról se. Itt, az újpesti zsinagógában is 
állítottak egy emlékfalat azoknak, akik nem tértek 
vissza a koncentrációs táborokból. Nincs mentség 
arra, miért kellett elpusztulni ilyen sok embernek 
néhány hatalomra éhes diktátor miatt. 
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A zsinagóga belülről 

 

Soha nem lehet megmagyarázni, hogy miért el-
lensége ember az embernek. Miért kell százezreket 
koncentrációs táborokban, gulágokban, gázkamrák-
ban, háborúkban megölni, meggyilkolni. A felelős-
ség rajtunk is van, hiszen amíg egymás ellen uszíta-
nak bennünket felelőtlen politikusok, addig soha 
nem lesz megbékélés. 

Egyik ember se gyűlöli a másikat, csak akkor, ha 
erre okkal, vagy ok nélkül felhergelik. S ez napja-
inkban is így van. 

Se vallás, se politikai hovatartozás, se bőrszín 
miatt nem szabadna megkülönböztetni egymást. De 
mégis így van. Miért? Mert nem vesszük észre a 
háttérben meghúzódó politikai érdekeket. 

Ezt kellene nekünk józan fejjel átgondolni, majd 
szépen útilaput kötni azoknak a talpára, akik minden 
emberi gyengeségből politikai tőkét kovácsolnak. Saj-
nos az emberek megtéveszthetők, az emberek a hazug-
ságot jobban szeretik mint a tényeket. Sajnos az embe-
rek sokszor önként mennek a „vágóhídra”. Persze ez se 
lenne probléma, ha másokat is nem terelnének oda. Fel 
kellene ébrednünk! Ebben viszont nem azt kell nézni ki 
a zsidó, ki a keresztény, ki a pogány. Az embert és az 
emberséget kell óvni és védeni! 

A háborúban megsérült zsinagógát a hívők ada-
kozásából állították helyre. A szép színes ablakok-
ban ott van az adakozó neve, ezzel is megörökítve az 
utókornak, kik azok akik újjáépítették templomjukat. 
A zsinagóga udvarán fekete márványtáblán a felirat: 
NE ÖLJ! S mellette több ezer név, akik egy kegyet-
len eszme áldozatai lettek. 

 
Felújított ablak 
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ÓVODÁK 
 

ermekeink nevelése a családon kívül 
a bölcsődékben (régen: kisdedóvó), 
majd az óvodákban kezdődik el. Nem 

mindegy, hogy a gyermek értelmének kinyílása ide-
jén, milyen érzelmi hatások érik. A kisgyerek érzé-
keny mindenre, befogadja a jó információkat, de 
éppen így érhetik negatív élmények is. Éppen ezért 
kell arra törekedni, hogy gyermekeink neveltetése a 
lehető legideálisabb közegben kezdődjön el. 

Erre legalkalmasabb az óvoda, ahol képzett neve-
lők úgy foglalkoznak a kicsikkel, ahogy az valóban 
elvárható az egészséges szellemi és fizikai fejlődés 
szempontjából. 

Az óvodák és iskolák életében helyet kapott a 
vallási nevelés. Szükség volt erre, hiszen minden 
család gyakorolta is vallását, bármelyik felekezethez 
is tartozott. 

 

A Toldi utcai óvoda 

Éppen ezért volt szükség arra, hogy a fejlődő 
gyermek is megkapja az első indíttatásokat ebből a 
szempontból is. 

A lényeg természetesen nem ezen volt, hiszen a 
gyermeki lélek nagyon érzékeny, éppen a minden-
napokat csak játékkal, a környezet megismerésével 
töltheti el. A játék is tulajdonképpen az életre való 
felkészülés egyik mozzanata. 

A város vezetése mindig nagy gondot fordított az if-
júság nevelésére s így természetesen az óvodákra is. A 
lehetőségekhez képest próbáltak mindig megfelelő 
környezetet biztosítani részükre. A rohamosan fejlődő 
város életét mindenképp megkönnyítették az óvodák, 
hiszen biztosította a szülök nyugodt munkáját. 

 

Óvodások 1937-ben 
 

 

Óvodások 1939-ben 

GY 
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AZ OKTATÁS KEZDETE 
 

peciális összetételű volt Újpest lakossága a 
kezdetektől fogva, hiszen az ország, a biroda-
lom minden sarkából érkeztek ide telepesek. 

Szinte minden vallás képviseltette magát s az iparo-
sok, a kézművesek minden válfaja megtalálható volt 
egy idő múlva a településen. Éppen ezért az oktatás 
is egy olyan alapot igényelt, amely megfelelt ennek 
a többrétegű lakosságnak. 

Minden település, minden egyházközség elsődle-
ges feladatának tekintette a fiatalság, elsősorban a 
gyermekek nevelését, tanítását. Sok minden függött 
attól, hogy milyen felfogással, milyen eszmeiséggel 
kerülnek majd felnőttként a társadalom fogaskere-
kébe (s ez ma is így van!). Mivel az egyház volt az 
oktatás s ezáltal az írásbeliség terjesztésének egyet-
len felhatalmazottja, így őrá hárult annak megszer-
vezése és kivitelezése is. Ahhoz, hogy egy települé-
sen megindulhasson az tanítás, megfelelő gyermek-
létszámmal kellett rendelkeznie. Eleinte az oktatást 
a helyi plébánosok végezték. A világi oktatók csak 
később állhattak munkába. 

Az irányítást a Vallási és Közoktatási Miniszté-
rium végezte. Az ő hatáskörébe tartozott az oktatók, 
a tanítók képzése, a tananyagok meghatározása, a fő 
oktatási elvek kijelölése. Mindez természetesen a 
kor követelményeinek megfelelően. Már az 1770-es 
években Mária Teréziának is az volt az elképzelése, 
hogy minden gyermek − legyen az jobbágy, zsellér, 
paraszt, vagy polgár leszármazottja − járhasson isko-
lába, megfelelő képzésben, az előírásoknak megfele-
lő oktatásban részesülhessen. Sőt azt is meghatároz-
ta, hogy az oktatás azon a nyelven történjen, mely 
nyelven a prédikációkat hallgatják a 
templomjukban, függetlenül attól, hogy a Birodalom 
mely országában, tartományában történik mindez. 

Az 1840-es évek végén a Vallás és Közoktatási 
Miniszter meghatározta, mily módon történjen az 
oktatás az „Elemi Tanodákban”: 
„Oktatás tárgyai vagy is Tanulmányok az Elemi 
Tanodákban 
§ 21. Az alsó elemi Tanodák első osztályában tanít-
tatik: 
a) A keresztény hitvallás az alsó Tanodák számára 
kitűzött Kis Katechismusbol, az evangelium könnyű 
magyarázattyával. 
b) Szentírás ó szövetség érdekes kivonatban. 
c) Erkölcstan rövid példákban: e három tárgy az 
egyházi Tanitó által külön órákban előadva. 
d) Olvasás elemei, az az: betű ösmerés, egybefogla-
lás, szóejtés magyar és anyanyelven, hol amaz nem 
anyai. A Falusi Tanodákban egyedül anyai nyelven. 
e) Irás: betűképzés és szóbafoglalás. 
f) Számtan elsö elemei. 

g) Ez osztály számára készített olvasó könyvböli 
kérdezgető magyarázat olvasás könyben. 
 
§ 22. A IIdik elemi osztály tanulmányai ezek: 
a) A Keresztény hitvallás valamivel bővebben a 
kitűzött könyv szerint. 
b) Sz. Írás új szövetség alkalmas kivonatban. 
c) Erkölcstan buzdító példákban és az Evangelium 
könnyű magyarázatjával. Mind ez a lelki tanítótul 
előadva. 
d) Folytonos olvasás nyomtatványokból és kézirat-
okból anya és magyar nyelven. A Falusi Tanodák-
ban egyedül anyanyelven. 
e) Szintúgy az írás is. 
f) számtan az egész elvont és megnevezett számok 
első négy számvetés nemei. A forgásban lévő pénz 
nemeinek, mértékeknek felbontása, átváltása, 
emlékezetböli gyakorlás, jövedelem és kiadások 
jegyzékének módja, tört számok és arany szabály. 
g) olvasás, az olvasó könyv közbevetőleges magya-
rázgatása, taglalása. 
h) Áhitatos éneklés szerény, illő, kellemes, és buzgó 
hangoni gyakorlata.” 

Láthatjuk, hogy mivel vallási irányítással mű-
ködnek ezek a „Tanodák”, igencsak erőteljesen ott 
van az oktatási tananyagban az Ó- és Újszövetségi 
Szentírás, mely minden más oktatási anyag alapja, 
hiszen ebből kell megtanulni az olvasás fortélyait, 
de ügyelnek arra, hogy mindez „érdekes kivonat-
ban” történjen. A folytonos olvasás, a tartalom el-
mondása, a számtan alkalmazása − mindez a valós 
élet elemeihez olyan tematika, mely feltétlenül 
hasznos és eredményes volt. 

Az alapműveltség megszerzéséhez minden ál-
lampolgárnak joga volt, hiszen e nélkül nehezen 
juthatott eredményre se a magánéletében, se a mun-
kájában. 

A „gyarmaton”, Új-Megyeren is, mint bárhol az 
országban természetesen volt oktatás, volt tanítás. 
Arról, hogy mikor csatlakozik az oktatási alapok 
letételéhez, arról nincs adatunk. 

Új-Megyer lakossági összetétele miatt különleges 
helyzetbe került, ugyanis nyelvi, felekezeti sokrétű-
sége miatt lehetetlen lett volna megoldani néhány 
törvényi előírást. Éppen ezért történhetett meg az, 
hogy elsőként nem egy felekezethez kötött s nem 
vallási irányítással létesült az első iskola, − bár a 
befolyásolása erős volt. 

1840-től már van nyoma az oktatásnak, hiszen a 
település elöljárósága szívügyének tekinti a felnö-
vekvő nemzedék okítását. A tanítói feladatokat a 
községi jegyző látja el, melyért külön díjazás illeti. 
A tanüggyel azonban folyamatosan foglalkoztak az 

S 
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uradalom utasítására, hiszen biztos alapokra kellett 
helyezni az új település felnövekvő nemzedékének 
kérdését. 1881. augusztus 16-án végül összehívták a 
„gyarmaton” élő lakosokat s a jelenlétükben hozták 
meg első határozatukat az „oskola elrendeltetése és 
a tanító felfogadása” ügyében. Minderre akkor ke-
rülhet sor, ha az akkori tanító és egyben jegyző − 
Holló József − „hivataláról leköszön”. 

Példa értékű a határozat első pontjának rögtön az 
első mondata: 

„1-ször. Megegyeztek a község birtokos lakosai, 
hogy a keresztény iskolába az izraeliták gyermekei 
is taníttassanak..” 

Az hiszem, ez a minden idők egyik legpéldásabb 
együttműködése a különböző vallási nézetű embe-
reknek. A későbbiekben be is bizonyosodott, hogy 
ennek a bölcs és előrelátó döntésnek hosszú távom 
meg lett a gyümölcse. 

Az oktatással foglalkozó elöljárók nemcsak a val-
lási dolgokban voltak toleránsak, de a szülők vagyo-
ni helyzetére is odafigyeltek. Sok szegény család 
anyagi helyzete miatt nem járatta gyermekét az „os-
kolába”, hiszen a megállapított tandíj előteremtésé-
hez nem volt lehetősége. Újpest elöljárói ezt sem 
nézték tétlenül. Éppen ezért 1842. június 18-án tar-
tott ülésén a következő határozatot hozta ebben a 
témában: 

„A gyermekek tanítása s nevelése főgondja lévén 
a községnek, azon oknál fogva a tanítási díj eltöröl-
tetik, olyformán mindazonáltal, hogy a fűtés, söprés 
és gyertyára való költségeket az iskolába küldendő 
gyermekek szülői kötelesek fizetni....” 

Ebben az évben − 1842-ben − az izraelita hitköz-
ség megnyitotta saját iskoláját. Stern Márkus rabbi 
kezdte el a felekezeti iskolában az oktatást. Később 
Löffler Zsigmond és Forheim Dávid szavaira figyel-
hettek a kisiskolások. 

Bár a községi iskola erős egyházi befolyás alá 
kerül, mégis tovább járhatnak ebbe izraelita szülők 
gyermekei, mint ahogyan az izraelita osztályokban is 
szép számmal jelen vannak más vallású tanulók. 

A kezdeti időszakban már felvetődött, hogy egy 
önálló „községi tanoda ház” felépítésére lenne szük-
ség. Az anyagi nehézségek miatt erre csak jóval 
később kerülhetett sor. 

A kezdeti nehézségek után − a lakosság növeke-
désével arányosan − egyre másra létesülnek iskolák, 
mely országos viszonylatban is különleges és példa-
értékű. A katolikus és izraelita iskolák után létre 
jönnek a református és az evangélikus egyház által 
fenntartott osztályok is. 

Jó ez a többszínűség, hiszen valamilyen módon 
egy egészséges rivalizálás is létrejön, ugyanakkor a 
tanítók felkészültsége sem elhanyagolható, még 
akkor se, ha vallási kötődésük van. Vegyük figye-

lembe, hogy az akkori oktató gárda még mindenfé-
leképp egyházi iskolában nevelkedett, sőt egyházi 
alkalmazásban is volt nagy részük. 

A hitoktatás éppen ezért nagyon fontos volt min-
den felekezet számára, függetlenül attól, hogy mi-
lyen jellegű volt maga az intézmény. 

Meg kell jegyeznem: azzal, hogy a hitoktatás ki-
került az oktatási rendszerből igen nagy kárt okoz-
tunk a felnövekvő nemzedéknek. Miért is? Csak 
azért, mert a hitoktatók a hit megismertetésével bi-
zonyos alázatra nevelték a gyermekeket, tiszteletre, 
tolarenciára, és mások megbecsülésére. A mostani 
kisdiákok ilyen ismereteket nem szerezhetnek és ez 
nagyon káros. 

Téves elképzelések vannak a mai ifjúságban né-
hány vallásról. Ha nem is hitoktatással, de vallásis-
merettel lehetne kibővíteni a képzési rendszert, már-
is szebb jövő elé nézhetnénk. A másik megismerése 
és megismertetése az iskola feladata. 

 

Mády Lajos 

A községi iskolák nagy terhet róttak a település-
re. Éppen ezért örömmel vették az 1880-as évben 
kapott felajánlást, miszerint a községi elemi népis-
kolákat állami iskolákká minősítenék át. Ezzel nagy 
tehertől szabadult meg a község, hiszen így a fenn-
tartási költségek nagy részét az állam vállalná magá-
ra. Az állami oktatás irányítása egy igazgató kezé-
ben összpontosult, igazgatója − az 1873-tól megvá-
lasztott igazgatóként tevékenykedő − Mády Lajos 
lett.  



 71 

A lakosság növekedése magával hozta az újabb 
oktatási intézmények létrehozását. Az iskolák gyors 
szaporodása miatt ezt már egy személy nem tudta 
ellátni, ezért 1889-ben már kettő, 1894-ben négy, 
majd 1895-ben öt igazgató irányította az elemi isko-
lákat. 

 
Tóth József tanfelügyelő 

Bérházak lakásait alakították át tantermekké és 
így folyt az oktatás Újpesten nagyon sokáig. Ezt a 
tarthatatlan állapotot szerette volna megszüntetni 
Tóth József pestmegyei tanfelügyelő. Szerette volna, 
ha a kornak megfelelő, modern iskolákban folyna a 
tanítás. Ezzel párhuzamosan harcolt azért, hogy az 
tanulók megfelelő, az ideális oktatáshoz nélkülözhe-
tetlen eszközökkel legyenek ellátva. 1897-ben meg-
kezdte a tárgyalásokat a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztériummal. Jó helyen és jó időben kopogta-
tott, hiszen a miniszter azonnal reagált az előterjesz-
tésre. Javasolta, hogy a község építsen az igények-
nek megfelelő mennyiségű és nagyságú iskolákat, 
mégpedig úgy, hogy annak költségeit az állam állná 
− a telket természetesen Újpest ingyen biztosítaná. 

A felmérések, az igények alapján végül megálla-
podtak abban, hogy 7 iskolaépületre lenne szükség, 
mely összességében 82 tanteremből állna. Az isko-
lákat igazgatói irodával, tanári szobával kell ellátni, 
ugyanakkor az iskolaszolga részére is kell egy lakást 
biztosítani az épületben. 

A minisztérium vállalta, hogy az iskolák felszere-
lésének költségeit is állja, sőt az időközben elavulttá 
váló, vagy leselejtezett oktatási eszközök kicserélé-
séről is gondoskodik úgy, hogy az a község költség-
vetését ne terhelje.  

Talán meglepő, de a tanárok a minisztériumból 
kaptak utasítást, hogy a gyermekeket tanítsák meg 
zsebkendőbe köhögni. Hasonló jó tanácsok olvasha-
tók az Értesítő Könyvecskékben. 

Ahol oktatás van, ott természetesen értékelik is 
annak eredményességét. A tanulók tudásszintjét 
folyamatosan rögzítették, hiszen csak így volt értel-
me a tanítók munkájának. A legrégebbi hivatalos 
feljegyzés − mely még megmaradt az idők viharában 
− az 1900-as évben beiskolázottak névsora és év 
közi munkájuknak számokkal és betűkkel leírt érté-
kelése. Az „Előmeneteli és mulasztási napló” tar-
talmazza ezeket az adatokat. A naplóba bevezetett 
tanulók névsorából nagyon sok mindenre lehet kö-
vetkeztetni, hiszen részletesen bekerültek a rájuk 
vonatkozó adatok: születési hely, születési időpont, 
a lakhely, a szülők neve és foglalkozása s a leglé-
nyegesebb, a tanulmányi előmenetel. Ez természete-
sen hivatalos okmány volt, oldalait megszámozták, 
egy nemzeti színű spárgával átfűzték majd ennek 
végét lezárták vörös viaszpecséttel. 

Pecsétje külön is volt az iskoláknak, melyeket 
hivatalos iratokon használtak, vagyis bizonyítvá-
nyokon, felszólításokon, leveleken. 

A nagy szegénység miatt nem volt tankönyve 
minden tanulónak, így több mint valószínű, hogy 
egy azon könyvből tanult éveken keresztül minden 
gyermek. 

Az oktatás eredményességét az osztálynaplóban 
vezették a tanítók, de erről értesülnie kellett a szü-
lőknek is. Erre szolgált az „Elemi Népiskolai Értesí-
tő Könyvecske” Ebbe került bele a tanuló előmene-
teléről minden adat s ebben üzentek a szülőnek 
problémák esetén. 

Figyelemre méltó az értesítő minden oldala, mi-
vel ez bemutatja a kor szellemét, oktatási stílusát. Ez 
a kis füzetecske minden diáknál ott volt, így az ott 
leírtak mindenki számára elérhető és olvasható volt. 
A betartása viszont az egyéntől függött. 

Azt hiszem az itt felsorolt intelmek betartása, kö-
vetése ma se lenne hátrány a gyermekek szellemi és 
érzelmi fejlődése szempontjából. 

Éppen ezért talán a füzetecske utolsó oldalát néz-
zük meg. Ide nyomtatták a Himnusz szövegét és 
kottáját. Mai napig is a kultúrembereket arról lehet 
megismerni, hogy saját nemzetük himnuszát ismerik 
úgy szövegben, mint dallamban. A Himnusz elhang-
zásakor feláll és illő tisztelettel végighallgatja, eset-
leg énekli azt. Ez még akkor is elvárható, ha más 
nemzetek himnusza csendül fel. Sajnos előfordul 
napjainkban, hogy saját nemzeti himnuszunk alatt 
felnőtt emberek rossz példát mutatva szépen ücsö-
rögnek, ahelyett, hogy megadnák az illő tiszteletet. 
Ezért volt fontos már a kezdeti időszakban a Him-
nusz megismertetése, hogy a gyerekek mindenkor 
felismerjék és tiszteljék azt. 
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Az Értesítő Könyvecske belső oldalán egészség-
ügyi, tisztálkodási és viselkedési normákat, elvárá-
sokat sorolnak fel, hogy ezzel is a jó útra tudják 
irányítani a tanuló ifjúságot. 

 
Az Értesítő Könyvecske a Szükséges tudnivalók 

első részével 

Az italozás, a dohányzás veszélyességét erőtelje-
sen kihangsúlyozzák ezek a sorok, de a betegség 
megelőzésére is nagy súlyt fektet. Kihangsúlyozza: 
„Száz meg száz ember pusztul el csak azért, mert 
bajában nem orvoshoz, hanem kuruzslóhoz fordul.” 

A kor viselkedésmódját tükrözi az alábbi idézet is: 
„Nem szabad a lakásban köpködni, mert a köpés 

undorító és terjeszti a betegségeket is.” 
Ebből kiderül, hogy ez az undorító cselekvés eb-

ben az időben megszokott volt néhány helyen, s 
egészségtelen volta miatt természetesen ennek meg-
szűntetésére próbálták rávenni a tanuló ifjúságot. 
Szerencsére napjainkban ilyentől már nem kell sen-
kit óvni, így senki nem viselkedik se otthon, se má-
sutt. Ebből is látható, hogy a gyermekkorban tanított 
viselkedésmód és a megkövetelt illem hosszú távon 
bizony nagyon hasznos. Lehet, hogy nem azonnal 
látható az eredmény, de a folyamatos figyelmeztetés 
és példamutatás mindenkor kiváló eredményt hoz-
hat. Ezért nagyon fontos a tanítók, tanárok önzetlen 

munkája, hiszen a mindennapi apró eredmények 
csak évtizedek múlva válnak láthatóvá, érzékelhető-
vé. S mi, volt diákok is csak évek múlva tudjuk érté-
kelni az értünk vállalt áldozatos munkát. 

 
Az Értesítő Könyvecske a Szükséges tudnivalók 

befejezése 

A táplálkozás is az egészséges életmódhoz tarto-
zik. Az alábbi sorok talán mai is aktuálisak, mivel a 
szegények élelemhiányát is úgy tudja megmagya-
rázni, mintha az egészségesebb lenne, mint a gazda-
gok és tehetősek bőséges lakomája. 

„...Mert nem az a jó táplálkozás, ha valaki finom 
ételt eszik, ami legtöbbnyire nem is tápláló, vagy 
nagyon sokat eszik, amitől beteggé lesz, hanem az, 
ha valaki rendesen él, azaz egyszerű eledelét rendes 
időben, rendesen elkészítve fogyasztja el...” 

Ezeket a sorokat a szocializmus építői úgy értékel-
ték, hogy a rothadó kapitalista, klerikális oktatásügy a 
szegény embert megtévesztette az étkezés minőségének 
leírásával, mintha az lenne az egyedül üdvözítő, mi-
közben az úri osztály teli hassal éli le életét, bőséges 
lakmározással tölti napjait. Akik ezeket mondták, azok 
és leszármazottaik most éppen ugyanúgy viselkednek 
és dőzsölnek, mint a XX. század első felében az úri 
osztály, csak ők most éppen nem kapitalistának mond-
ják magukat. Ugyanakkor sajnos napjainkban is van 
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olyan szegény család az országban, akik gyermekeik-
nek szívesen elmondanák a fent idézett sorokat, ami 
talán megvigasztalná őket éhségükben, de a gyomruk 
ugyanúgy üres maradna. 

Visszatérve az Értesítő Könyvecske útmutatásai-
ra, a befejező sor érvényes mind a mai napig: 

„Csak ép elméjű és munkabíró polgárok teszik 
boldoggá a hazát!” 

Én személy szerint még egy jelzőt beillesztenék 
ebbe a meghatározásba, mégpedig a „becsületes” 
szót, hiszen a zsiványok, a becstelenek, a másokon 
átgázolók csak rontják nemzetünk hírnevét, s tevé-
kenységük nem mutathat példát a felnövekvő új 
nemzedéknek. 

A felnövekvő tanuló ifjúság nagyon érzékeny és 
fogékony minden újra s főleg a jóra, csak meg kell 
ismertetni velük, tudatosítani kell annak jellegét és 
minőségét. Ezért nagyon sok függ a nevelőtől, a 
tanítás minőségétől, az oktatás célszerűségétől. 

OSZTÁLYOZÁS 
Az 1900-as évek elején (s nyilván előtte is) más-

képpen történt a gyermekek osztályzása, értékelése, 
mint mostanában. Az előmenetelt az év folyamán 
háromszor osztályozták: karácsonykor, húsvétkor 
számjegyekkel, míg az iskolaév végén betűvel. 

Ez akkor hogy is nézett ki? Hát így: 
A magaviseletet szövegesen így minősítették: 
dicséretes, példás, jó, változó. 
A szorgalom lehetett: 
kitartó, változó, kellő, elégséges, hanyag. 
Az előmenetel a többi tantárgyból: 
kitűnő, jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 
Bizonyára mindenki tudja, hogy a háború előtti 

időkben az osztályzás másképpen működött, mint 
mostanában. Akkor a legjobb osztályzat az 1-es volt, 
míg a legrosszabb az 5-ös volt. Ez így érthető is, 
hiszen a rangsor úgy alakult, mint a sportban, volt 
első helyezett az 1-es, és ez így folytatódott az elég-
telennek számító ötösig. 

Valaki azonban nagyot akart „csavarni” ezen a 
rendszeren, mert az még rendben van, hogy megfor-
dult az osztályzási értékelés és a legrosszabb jegy 
lett az egyes, minősítve a kevés tudást és a legjobb 
az ötös, mutatva, hogy aki ezt kapja az bizony többet 
tud. Mégis valaki, (vagy valakik?) kitalálták az 
1948-49-es tanévben 6-os és 7-es osztályzatot. Nyil-
ván ez túl bonyolulttá tette a szöveges értékelést, 
mely eddig öt kifejezést használt: elégtelen, elégsé-
ges, közepes, jó, kitűnő. 1949-ben ez másképpen 
alakul. A tanuló magatartását és tanulmányi előme-
netelét is más számokkal és szöveges értékeléssel 
jelzik. Mégpedig: 

Magatartása lehet: 
példás  (3), 
jó  (2) 
tűrhető  (1) 

A tanulmányi előmenetele lehet: 
kitűnő (7) 
jeles (6) 
jó (5) 
közepes (4) 
elégséges (3) 
gyenge (2) 
elégtelen (1) 
Ez az értékelési rendszer azonban nem élt sokáig, 

hiszen 1950-ben már újra úgy osztályoztak, ahogyan 
mind a mai napig történik minden iskolában. Tehát a 
6-os és 7-es osztályzat „megbukott”, de véglegesen 
és nem ismétlésre. 

 

6-os és 7-es osztályzat a  bizonyítványban 

Érdekes élmény lenne, ha kezünkbe tudnánk 
venni régi korok tankönyveit. Az oktatás reformja 
folyamatos. A könyvek sokszor évről évre változ-
nak, megújulnak. Bár ez csak napjainkra jellemző. 
Az 1800-as években, de az 1900-as évek elején is 
többgenerációsak voltak az oktatásra szánt könyvek. 
Egy tankönyvet több éven keresztül használhattak a 
diákok – nem kellett évenként mindig újat vásárolni 
– ezáltal volt úgy, hogy egy családban több gyerek is 
ugyanabból a tankönyvből tanult mint  testvére. 
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Menjünk vissza az időben s nézzünk meg, miből 

tanultak a régmúlt diákjai! Nyilván erre a célra szánt 
könyvekből. De milyen könyvekből? Mint ebben az 
időben mindenhol, az egyház végezte az oktatás 
irányítását, tehát gondoskodnia is kellett a megfelelő 
tankönyvekről és egyéb felszerelésről is. 

Elsődlegesen természetesen az ábécés könyv, hi-
szen ez volt az alapja az oktatásnak. A későbbiekben 
viszont egyre komolyabb kiadványok kerültek az 
iskolapadokra. Ezek között ott volt az 1806. évi 
Ratio Educationisban előirányzott tankönyvek. Ilyen 
volt a „Magyar biblia kérdésekkel”, vagy például „A 
Szent Írásból szedett ó és új testamentom-béli törté-
netek a magyar nemzeti oskolák számára. Az aritme-
tikát viszont a „Makó Pál: Bévezetés a számvetés-
be” c. könyvből ismerhették meg a tanulók. Ez a 
tankönyv 1780 és 1850 között többször is megjelent. 
Számtan mellett a helyesírás is fontos volt már eb-
ben az időben is. A „Magyar Ortográfia, avagy 
Írástudomány” szolgált a helyesírás elsajátítására, 
oktatására. Nézzük meg, még milyen könyvek szol-
gálták a helyi oktatást. 1845-ben egy debreceni főis-
kolai tanár, nevezetesen Zákány József könyve volt 
népszerű, melynek címe: „Szent Biblia ismertetése 
ref. fiú és leányiskolák számára”. Ennek ára mind-
összesen 20 váltókrajcár volt. 1847-ben szintén Zá-
kány Józseftől kerül ki egy könyv, melyet alkalmas-
nak találtak a gyermekek nevelésre és énektudásuk 
fejlesztésére, melyben templomi és temetési énekek 
voltak leírva. S még néhány könyv ebből az időből: 
„Edvi Illés Pál: Első oktatásra szolgáló kézikönyv, 
vagyis a legszükségesebb tudományok öszvesége, 
vallási különbség nélkül minden néptanítók s tanu-
lók számára” mely 1837-ben jelent meg. De vannak 

valóban szakmai szempontból is érdekes tanköny-
vek, olyan mint a „Népszerű természet- és egészség-
tan” vagy a „Népszerű földleirás-, történet- és tör-
vénytan”, a sorban követi a „Népszerű számvetéstan 
és időszámlálás tudománya”, a „Népszerű magyar 
nyelvtan és írásmód, idegen szók lajstromával”, 
valamint a „Népszerű gazdaságtan”. 

Mind-mind érdekes és ma már furcsának tűnő ok-
tatási alapanyag, de ha beleolvasunk, bizony láthat-
juk, hogy mennyire alapos és talán még időt álló is 
az akkor megírt tananyag. Stílusánál fogva ma már 
teljesen használhatatlan lenne, de gondoljunk csak 
bele, hogy ezek szolgáltatták régi tudósaink, feltalá-
lóink tudástárának alapját, nem beszélve arról, hogy 
nagyszüleink is ezeket használták. 

Kezembe került egy 1931-ben használt Világtör-
ténelem című tankönyv. Lehet látni rajta, hogy több 
éven keresztül forgatták lapjait, vagyis több tulajdo-
nosa is lehetett. Mint minden tankönyv, mely egy 
diák kezében megfordul, ezen is ott van a tulajdonos 
„névjegye”. Nyilván a tanár unalmas előadása köz-
ben próbálta ki művészi hajlamát Szimon István 
tanuló. Alkotott, firkálgatott, de remélhetően nagyon 
sokat tanult is belőle, hiszen a lényeges részek alá-
húzása, s a szélmargón látható jegyzetek ezt valószí-
nűsítik. 

 
Összefirkált tankönyv 1931-ből 

A könyvbe beleolvasva megismerhetjük, milyen 
felfogás szerint válogatták össze a tananyagot. Tel-
jesen más elvárások voltak, és teljesen más szem-
szögből ítélték meg a világban történt eseményeket, 
mint a mi iskoláink idején. Miért is van ez? Nyilván 
azért, mert minden kor más és más történést tart 
fontosnak. Éppen ezért felmerülhet a gyanú, hogy a 
mindenkori tankönyvírók, tanítók, tanárok úgy irá-
nyítják tudásunkat, ahogy azt ők maguk szeretnék. 
Éppen ezért el kellene érni egyszer azt, hogy ha mást 
nem, de legalább a történelmet ne másítsuk meg. Azt 
hiszem, ez csak egy álom marad, hiszen a gyermeki 
naivitás az, mely még alakítható, manipulálható. Ezt 
ki is használják nagyon sokszor. 
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AZ ÚJPESTI ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA 
(LŐRINCZ UTCAI ISKOLA) 

 

gy oktatási intézmény is lehet a város életé-
nek hiteles ujjlenyomata. Egy iskola bemuta-
tásával is megismerhetjük környezetünk fej-

lődését, elődeink gondjait, örömeit s tükörként állhat 
a változó politikai élet előtt is. Ujjlenyomat azért 
lehet, mert itt a kezdetektől minden jellegzetes tör-
ténés megtalálható, s természetesen politikai tükör-
ként is szerepel, hiszen a napi politika sebhelyei 
igazoltan mindig is jelen volt − sajnos minden isko-
lában. 

Az első újpesti polgári leányiskola negyedszáza-
dos jubileumán Gegus Ilona tanítónő így ír: 

„Csendes elvonultságban, magáról alig hallatva 
mint egy gondos jó szülő, végzi szerény, de áldást 
árasztó munkáját egy negyed század óta hazánk 
egyik legnagyobb polgári leányiskolája. Mindazok 
az eszmék, melyeket az alapítók valaha az iskolához 
fűztek, ezen intézet kebelében visszhangra találtak. 
Mily egyértelműséggel ismerte fel mindenkor, hogy 
egy leányiskolának, ha rendeltetéséhez és hivatásá-
hoz hű akar maradni, nem az a célja, hogy minél 
többet hallasson magáról, hanem az, hogy félrevo-
nulva a nyilvánosság hangos zajától magában ke-
resve és találva csak a támogató erőt, nevelje, tanít-
sa a szülői házak féltve őrzött kincseit, a reá bízott 
zsenge, gyermeki lelket.” 

Vajon milyen eszmék vezették az alapítókat, 
amikor egy leányiskola megteremtésén munkálkod-
tak? Mi volt az a hajtóerő, mely erre a szokatlan 
lépésre ösztönözte őket? 

A kérdések nem véletlenül hangzanak itt ilyen 
furcsán, hiszen nincs ebben semmi szokatlan. Nincs. 
a mai felfogással, a mai viszonyok között. Ha vi-
szont megnézzük az alapítás dátumát − 1883 − máris 
érezhetjük e vállalkozás különlegességét. Már csak 
azért is, mert ekkor még a nők helye a társadalom-
ban igencsak háttérbe szorul. Ezt jelzi Mády Lajos is 
írásában: 

„Korunk egyik legszebb vonása azon nemes törek-
vés mely a nőnevelés érdekében történik. A midőn a nőt 
a férfival a nevelés és tanításban egyenjogúsítani igye-
kezik. Ezen törekvés különösen a mai körülmények 
között nagyon méltányos és sürgős dolog. Igaz, hogy 
sok nehézséggel kell küzdeni azoknak, kik a nőképzés 
terén fáradoznak, részint az elfogultság, részint pedig 
az általános közöny miatt.” 

A lakosság emberi és erkölcsi színvonalának nö-
velése érdekében természetesen szükség van arra, 
hogy mind a férfiakat, mind a nőket megfelelően 
képezze. Szükség van erre, hiszen egy nemzetet a 
lakóinak általános műveltsége szerint ítélik meg. 
Jogosan, mert egy ország csak akkor tud fejlődni és 

eredményeket elérni minden szinten, polgárai meg-
felelő alapképzésben részesültek. Nem kell feltétle-
nül mindenkinek a felsőbb iskolákat is elvégezni, de 
szükséges egy olyan alap lerakása, mely a későbbi-
ekben segíti a családok, a közösségek, a munkahe-
lyek fejlődését kulturális, tudományos, és technikai 
vonalon is. 

Ez természetesen vonatkozik a nőkre is, hiszen a 
családban már kijelölték a helyüket, a társadalom-
ban pedig még csak most keresik. Ezért látta szüksé-
gesnek néhány jelentős személyiség Újpest elöljáró-
ságából, hogy az itt élő leányok is megfelelő mű-
veltséggel rendelkezzenek, melyet a társadalom 
elvár tőlük. Ezért is rakták le az alapjait a leányisko-
lának, s ezen belül a nők képzésnek. 

S itt megint Mády Lajost idézném: 
„Bátor vagyok azon megjegyzést tenni, hogy úgy 

Újpesten, valamint a főváros kivételével széles e 
hazában, a polgári leányiskola jövője csak akkor 
lesz biztosítva, ha az nemcsak pusztán az ismeretek 
terjesztésével foglalkozik s nemcsak tanít, de nevel 
az életnek, nevel a társadalomnak.” 

 

Rózsa Iván az iskola első igazgatója 

1883. szeptember 20-án Tóth József királyi taná-
csos, Pest vármegye tanfelügyelője nyitotta meg az 
újpesti állami polgári leányiskolát. Az első iskola 
tulajdonképpen csak egy bérelt helyiség volt a Fő 
úton (ma Árpád út). A megnyitón jelen volt az első 
oktatói gárda is: Rózsa Iván igazgató, és a tanítók: 
Gallauner Anna, Gallauner Lujza,, Schmidt Amália, 
valamint Bolla János, Gallovits Győző, Mády Lajos, 
Popper Ignác hitoktatók. Az ünnepélyes megnyitón 
természetesen ott volt az a 79 tanuló, akik elsőként 
vehetett részt az oktatásban. 

Tóth József ünnepi beszédét, Illek Vince plébá-
nos köszöntőjét és Rózsa Iván igazgató lelkesítő 
bevezetőjét a tanulók mellett meghallgathatta a je-
lenlévő „díszes közönség” is. 

E 
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Megkezdődött az oktatás, egyből első, második 
és harmadik osztállyal. Egy évvel később a tanulók 
létszáma 108-ra bővül. 

1884-ben már megszervezik a kézimunka tanfo-
lyamot. Az itt készült munkák egy év múlva részt is 
vesznek az országos kiállításon, nagy sikerrel. 

 

Dr. Neményi Imre igazgató 

Folyamatos az érdeklődés az iparosok körében az 
iskola iránt. A híre terjed a családok között. éppen 
ezért egyre többen íratják be lányaikat ebbe az isko-
lába. Erről a létszámadatok is tanúskodnak: 

 
1885. 113 1888. 169 
1886. 126 1889. 170 
1887. 131 1890. 201 
A gyors létszámnövekedés ezután indul meg csak 

igazán. 
1900. 489 1907. 700 
Amint látható, az alig több mint húsz év alatt 

majdnem hétszeresére duzzad az iskola tanulói lét-
száma. De ekkor már országos híre is van, hiszen ez 
a legnagyobb polgári lányiskola az egész országban. 

Az itt alkalmazott nevelési oktatási módszerek egy 
részét szívesen alkalmazzák máshol is. 

 

István tér 18. az iskola új épülete 
A kezdetben egy bérelt épületben induló iskola ta-

nulólétszámának növekedése miatt osztályterem gon-
dokkal küzd. Kicsi az épület, kevés a hely. Ezért egy 
nagyobb épületre, több osztályteremre van szükség. 
Erre végül 1887-ben lesz lehetőség, amikor közada-
kozásból megvásárolják az István tér 18. szám alatti, 
egyemeletes épületet. Itt már rendezettebben és nyu-
godtabb környezetben folyik a tanítás. Egy ideig! 
Hiszen az előző adatok mutatják, milyen nagy igény 
van a lányok nevelésére, oktatására, képzésére. Az 
igények egyre nagyobbak. A fejlődő város, a szaporo-
dó népesség kihat az oktatási rendszerre is. 

Az évenként megjelenő iskolai Értesítő beszámol 
az adott tanítási év eredményeiről, a tanulók létszá-
mának és előrehaladásának alakulásáról. Megtudhat-
juk milyen szakokkal bővül az oktatás. Célul tűzik 
ki, hogy az itt tanuló diáklányok ne csak az egyszerű 
hímzést, vagy varrást ismerjék meg, hanem önálló 
szabás-varrás ismeretekkel is rendelkezzenek. Ezzel 
a tudással már önellátóan tudják előállítani a saját és 
családjuk ruhatárát − ezzel is csökkentve a háztartás 
kiadásait. Tehát az életre való nevelés volt a fő cél. 
Arra az életre, melyben már cselekvőként, önálló-
ként érvényesülhet. 

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a leányisko-
la széles látókörű, a szellemi élethez csatlakozó 
polgárokat, vagyis polgárnőket szeretne a társada-
lom részére átadni az iskolai évek elmúltával. 1893-
ban így ír erről Gallauner Lujza, az iskola egyik 
tanítónője: 

„Abba a leányba tehát, ki hivatva van egykor in-
telligens, tudományos képzettségű férfi élettársa 
lenni, be kell oltani az ismeretek iránti érdeklődést, 
a tudomány tiszteletét és a szellemi munka iránti 
becsülést, a nélkül azonban, hogy a női munkát ki-
csinyelnék. Sőt az utóbbi iránt szeretet ébreszteni, 
munkára szoktatni a leányokat: a nőnevelés első és 
legfőbb feladata.” 
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Az iskola 1886-87 évi Értesítője 

Az Értesítőkből sok mindent megtudhatunk az 
iskola működéséről, a tanítók képzettségéről, a tan-
tervről, s minden egyes olyan megmozdulásról, 
melyben az iskola tanulói bármilyen módon is részt 
vettek. A tanulmányi versenyek, az országos, − sőt 
nemzetközi − kiállítások hűen tükrözik az itt elvég-
zett munkát. Ilyen nemzetköz fórumon ért el nagy 
sikert az iskola 1907-ben. A londoni kiállításon 3 
rajztömbbel, 37 női iparművészeti kézimunkával 
vettek részt.  

A vallási és közoktatásügyi miniszter 1908. de-
cember 25-én az iskola igazgatóságának a kiállításon 
való részvételért és a sikeres közreműködésért kö-
szönetét fejezte ki. Ez nagy elismerésnek számított, 
hiszen a miniszter is felfigyelt ennek az iskolának a 
tevékenységére. Ehhez párosult a még nagyobb el-
ismerés, hiszen a kiállítást szervezőktől megkapta az 
iskola a „Diplom D’honneur” kitüntetést s átvehet-
tek mellé még egy aranyérmet is. 

Itt mutatkozik meg, hogy az iskola nemcsak a 
szorosan tantárgyi témákban szerez sikereket, de 
minden olyan témában, mely az életben egy nőnek 
találkoznia kell. Éppen ezért az oktatás szerves része 
az a folyamat, amikor a tanulók önállóan kezdenek 
gondolkodni egyes irodalmi, vagy művészeti kér-
désben. Ehhez olyan műveltségi alapot kell biztosí-
tani, amelyhez nem az iskolapadban juthat hozzá az 
érdeklődő. Ehhez sok könyvet kell elolvasni, sok 

irodalmi művet kell átélni és megérteni. Ezek után 
lehet csak hozzákezdeni az önálló alkotásra, a saját 
értelmezés bemutatására. 

 

Gallauner Lujza 

Gallauner Lujza tanítónőnek szinte ars-poeticája 
volt a diáklányok önálló gondolkodásra való nevelé-
se. Ezt így fogalmazta meg: 

„Ha csak néhány növendékkel sikerül egynéhány 
neki való művet azért átolvastatni, hogy tartalmáról 
társai előtt beszámoljon, ha csak egyik-másikban 
ébresztünk bátorságot arra nézve, hogy csapongó 
gondolatait egy irányba koncentrálva írásban elő-
adja, ha egy-egy költemény, hazafias dal bennük úgy 
szólván vérré vált, akkor fáradságom már nem volt 
hiába való.” 

Gallauner Lujza szeretne egy olyan leányegyesü-
letet létrehozni amely a művészetek világával, a 
kényszer nélküli érvényesülés megvalósításával, 
Színdarabok, versek felolvasásával, zene és ének-
darabok bemutatásával válna ismertté Újpesten. 

 

A lányiskola tanulói tanárnőjükkel 

Lehetséges, hogy ezek az elképzelések is hozzá-
járultak ahhoz, hogy 1893-ban megalakul az „Ifjúsá-
gi Önképző- és Dalkör”. Ez a társulás már képes 
arra, hogy megvalósítsa mindazt, ami néhány évvel 
ezelőtt még csak Gallauner Lujza tanítónő vágyai 
közt szerepelt. A diákok folyamatos szereplése és 
bemutatkozása növelte az iskola jó hírnevét. 
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Az évente megjelenő kötetekben sok információ 
található az itt tanuló diákokról is. Egyik meghatá-
rozó adat, az tanulók vallási hovatartozása is. Ez 
azért is érdekes, mert ennek alapján is meg lehet 
állapítani Újpest vallási közösségeinek viszonylagos 
arányát. Azért nem pontosan, mert a családokban 
más és más a gyermekek száma − s főleg a lányoké. 
Mindenesetre egy megközelítő viszonyszám azért 
mutatja a településen élők vallási hovatartozását. 

 
Vallás szerinti megosztás 1909-ben 

A vallási tolerancia alkalmazása folyamatos volt 
Újpesten, így természetesen az iskolákban is. A hit 
ismertetése, a hit tanítása és tanulása, a hit alkalma-
zása a hétköznapokon − ez volt a hitoktatók célja, 
mely egy olyan közösséget formált, amely a min-
dennapi életben is megbecsülte a másikat, függetle-
nül attól, milyen vallású volt, milyen templomba 
járt. Ezzel kapcsolatos az a beszámoló, amely az 
1934-es Értesítőben olvasható a hitoktatók tollából. 
Néhány gondolat ezekből: 

Vall Ferenc hitoktató-prézes: 
„Az Újpesti Polgári Iskola leányok Nagyasszo-

nyunk Szeplőtelen fogantatásáról nevezett... Mária 
kongregáció.. jóváhagyott alapszabályokkal műkö-
dik... 

...Eszményképe a 13 éves korában vallásos meg-
győződéséért vértanúságot szenvedett szent Ágnes, 
akinek égi pártfogásával és példája nyomán gerin-
ces, meg nem alkuvó hitvallókat nevel, kik nem rejtik 
véka alá hitbeli meggyőződésüket, de amellett má-
sok vallásos meggyőződését is tiszteletben tartják...” 

Nagy Jenő református hittanár: 
„A református növendékek között megalakult a 

Soli Deo Glória szövetség, mely a hit mélyítését, a 
vallásos öntudat fejlesztését tűzte ki célul...” 

Erőss Gyula ág. ev. hitoktató: 
„Az evang. vallású tanulók vasárnap és ünnep-

napokon istentiszteleteken vettek részt...” 
Lőwiné Pfeiffer Róza izr. hitoktató.: 
„Izraelita növendékek vallásos érzésének emelé-

sére, hitbeli tudásuk elmélyítésére a hitközség Tal-
mud Tora intézménye fejt ki buzgó tevékenységet...  

...Tanulmányaik megerősítésére, a zsidó múlt 
iránti érdeklődés fokozására máj. 30-án d. u. a III. 
IV. osztály növendékei a Zsidó Múzeumot tekintették 
meg.” 

Talán ha a mai iskolai tanrendbe is bevezetnék a 
vallásismeretet, függetlenül minden vallástól, 
ugyanakkor megismertetve minden nézetet, bizonyá-
ra másképpen viselkednének az emberek. 

Figyelemre méltó a tanárok munkabeosztása is. 
Ennek alapján nemcsak az itt oktató tanári testület 
tagjait ismerhetjük meg, hanem szakirányú végzett-
ségüket, az oktatásban eltöltött idejüket s a rendes 
tanítási időn kívül eltöltött szakköri tevékenységüket 
is. Mindezek mellett felfedezhetjük azokat a szemé-
lyeket, akik egyéb tevékenységükkel is kitűntek a 
többiek közül. Ilyen volt az egyik tanítónő, aki az 
Újpesti Állami Polgári Leányiskolában tanított: 
Kaffka Margit író, költő. Itt, az iskolában asszony-
nevén − mint Frőhlichné − szerepel, s így olvashat-
juk az iskolai Évkönyvben is. 

 
A tanári testület munkabeosztása 1907-ben 

Az osztálylétszám növekedése lehetetlenné teszi 
az oktatás hatékonyságát. Ezért szükség van párhu-
zamos osztályok kialakítására. Az első ilyenre 1888-
ban kerül sor. Ebben a tanítási évben már két első 
osztály indul. Így először jön létre A és B osztály. 
Ez a növekedés természetesen folyamatos, így 1908-
ban már D osztály is létezik. 

Sok nehézséggel kell megküzdeni az iskola fenn-
tartóinak. 1889. évben egy tűzeset miatt az amúgy is 
szűkös körülmények között folyó oktatás még nehe-
zebbé válik. A tanrend átszervezésével ez a kérdés 
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időlegesen megoldódik. De csak valóban rövid ide-
ig, mert az igények egyre jobban növekednek. 

Mint látni egyre több tanuló oktatásáról kell gon-
doskodni. A rohamos létszámnövekedés megkívánja 
egy nagyobb iskola felépítését. 1896-ban megvásá-
rolják az iskola szomszédságában lévő Lőrincz utcai 
telket. erre felépítenek egy kétemeletes oktatási in-
tézményt s mellé még egy tornacsarnokot is kap. Az 
építkezés gyorsan halad, így már egy év múlva, 
1897-ben már elfoglalhatják a tanulók az új biro-
dalmukat. 

 
A Lőrincz utcai épület térrajza 

 
A régi épület és a tornacsarnok 

 
A Lőrincz utcai iskola földszinti alaprajza 

Ha figyelmesen megnézzük az új épületrész tér-
rajzát, láthatjuk, hogy az egészséges életmód kiala-
kítására is gondolt a tervező, hiszen egy kétfunkciós 
területet is ide gondolt. Mégpedig egy teniszpályát, 
amely jégpályaként működhet a téli, hideg hónapok-
ban. Ez végül így is lett bevezetve, hiszen egy kép is 
bizonyítja, hogy a téli korcsolyázásra sokan igénybe 
vették ezt a kis területet. 

 

Korcsolyázó diáklányok az iskola udvarán 

A folyamatosan növekvő igények miatt 1907-ben 
tovább bővül az iskola, mivel megvásárol egy újabb 
szomszédos telket. Ezzel az iskola területe 1600 
négyszögölre növekedik. Ez az év másban is emlé-
kezetes marad, hiszen ebben az évben nyeri el az 
iskola azt a jogot, hogy az itt tanulók, akik a kézi-
munka tanfolyamon részt vettek, iparkönyvet kap-
hatnak a ciklus végén. Ez hatalmas eredmény, hi-
szen ezzel elismerik a tanfolyam szakmai minőségét, 
hiszen elvégzői már szakmai bizonyítványt, ipari 
elismerést kaphatnak. Vagyis az itt végzett növen-
dékek az ipartörvény alapján munkakönyvet kaphat-
tak s az előírt gyakorlati oktatás igazolása esetén 
önálló női szabóként működhettek. A legnagyobb 
elismerés ez az iskolának is, hiszen ezzel a jogosít-
vánnyal az ország egyetlen polgári leányiskolája se 
rendelkezett. 

 

A jubileumi ünnepségsorozat meghívója 

Az iskola életében is nagy jelentőséggel bírnak 
az évfordulók, főleg akkor, ha azok a működésére 
vonatkozik. Az 1908/09-es tanév kezdte nagy izga-
lommal töltötte el az iskola tanári karát, diákságát, s 
a tanulókon keresztül Újpest polgárságának egy 
részét. A polgári leányiskola negyedszázados jubile-
umának megünneplésére készült mindenki. Nagy-
szabású kulturális műsort szerkesztett nagy odaadás-
sal és lelkesedéssel az intézmény minden tagja, taná-
rok, diákok közösen. 
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A rendezvényt több helyszínre tervezték. Az első, 
a központi természetesen az iskola, ahol hálaadó 
istentisztelettel kezdődik az ünnepségsorozat 1908. 
december 6-án, vasárnap. Az egyházi programot a 
Díszülés követi, melyen méltatják az iskola 25 évét. 
Az iskola történetének bemutatása után a volt és a 
jelenlegi diákok is szót kaptak. Mint minden ünnep-
ség, ez is a Himnusz eléneklésével kezdődött és a 
Szózat soraival záródott. 

 

A díszülés programja 

Másnap, 1908. december 7-én az Éden színházat 
töltötték meg a műsorra meghívott közjogi méltósá-
gok, régi tanárok és diákok, szülők, ismerősök, ro-
konok. A prológot az a tanítónő írta és olvasta fel, 
aki később az iskola névadója is lett: Frőhlichné 
Kaffka Margit. Már a műsor kezdete is különleges 
volt, hiszen az író-költő Kaffka Margit egy különle-
ges és akkor még nagyon modernnek számító hatást 
alkalmazott. Erről így számol be az iskola Értesítője: 

„A hangverseny Frőhlichné színes, lendületes 
prológjainak ügyes elmondásával kezdődött, amely 
az iskola történetét 60 drb vetített képpel illusztrál-
va adta elő.” 

Mint láthatjuk a kor vívmányait szívesen alkal-
mazták az előadás során. A vetített-képes bemutató 

bizonyára sokak tetszését válthatta ki. Érdekes len-
ne, ha ezek a vetített diaképek valahonnan előkerül-
nének, hiszen akkor még mi magunk is átélhetnénk a 
jubileumát ünneplő iskola rendezvényének hangula-
tát. A hangverseny, a daljáték s a tánc elbűvölte a 
jelenlévő közönséget s bizonyára néhány szülőnek 
könnyeket is csalt a szemében, amikor meglátta 
gyermekét a színpadon. Izgultak a tanárok, hiszen 
diákjaik itt mutatkoztak meg először Újpestnek. 

 

A második nap programja 

Az ünnepségsorozat célja az volt, hogy összefog-
ja a múlt és a jelen minden emlékét s a kötődéseket 
még jobban megerősítse. 

„Hogy a jelen sikere, a múlt eredményeivel né-
mileg összefűződjék, a tantestület módot nyújtott a 
volt növendékeknek is, hogy az iskola iránt érzett 
hálájukat szintén egy hangverseny keretében róják 
le. Megmutassák ezzel, hogy az intézet a múltban sem 
hanyagolta el a művészi tárgyak tanítását, a szép ápo-
lása a jelenben csak a múltnak a folytatása.” 

Az ünnepségsorozaton résztvevőket büszkeség 
tölthette el, hiszen egy ilyen szép múlttal rendelkező 
iskola talán nincs is az országban, ugyanakkor jó 
érzéssel töltött el mindenkit, amikor látta a növen-
dékek előadását, szereplését. 
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Az ünnepi programok befejező műsorszámai 

Ugyanakkor a város vezetősége is dicséretet és 
köszönetet érdemelt, hiszen ők is részesei voltak 
ennek a kis kulturális sikernek, melynek alapjait 
éppen ők, illetve elődeit tették le. Az iskola ezt így 
értékelte: 

„Legfőképp köszönet illeti a nemes várost, hogy 

kultur intézetét oly hévvel karolta fel s annak min-

den mozdulását oly éber figyelemmel kísérte.” 
A jubileumi ünnepségsorozat után még lelkeseb-

ben, még nagyobb odaadással végezték munkájukat 
az oktatók, és velük együtt természetesen a tanulók 
is. 

Az iskola kibővítése és a női kézimunka és a női 
szabászati tanfolyam megszervezése és az iskolában 
való alkalmazása az akkori igazgató, Scherer Gyula 
nevéhez fűződik. Az előzőek alapján az Újpesti Ál-
lami Polgári Leányiskola az ország egyik legna-
gyobb polgári iskolájává vált. Mikor Scherer Gyula 
nyugdíjba vonult − 1922-ben − egy búcsúlevelet írt 
szeretett iskolájának. Ebben a levélben külön kitér 
az általa nagy elismerést szerzett kézimunka tanfo-
lyamról is: 

„...mint a családapa, ki legkisebb gyermekétől 

legnehezebben válik meg, mert érzi, hogy az még 

leginkább szorul a szülői támogatásra, én is 41 évi 

működésem alatt szervezeti intézmények közül az 

ezen iskolánál legutoljára szervezett női kézimunka- 

és iparszaktanfolyamtól veszek nehezen búcsút.” 
Az életre való felkészítés más területen is meg-

mutatkozott, hiszen megtartották a madarak és fák 
napját, a természetrajzi oktatás keretén belül csere-
bogár irtást végeztek, német és francia nyelvtanfo-
lyamok indultak, mentős tanfolyamot szervezett az 
Országos Mentő Egyesület. A legérdekesebb azon-
ban egy bemutató volt, melyet az elektromos áramot 
szolgáltató Phőbus Rt. kiküldött munkatársa, Amb-
rus Sándor főmérnök végzett dr. Mayer Ferencné 
segítségével és közreműködésével. A bemutató té-
mái: A széntől a villamos áramig. A korszerű világí-
tás a házban. Villamos főzés-sütés főzési bemutatá-
sokkal.Főleg az utolsó az érdekes, hiszen csak nap-
jainkban kezd általánossá válni az elektromos tűz-
helynek a használata. Ha figyelembe vesszük, hogy 
ekkor még 1934-et írtak a naptárak, akkor bizony 
nagyon el vagyunk maradva a háztartásunk moder-
nizálásával. 

     

    

 ...  

 

 

Pecsétek 
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A mindenkori politika élet is visszatükröződik az 
iskolák életében. Kiküszöbölni nem lehet, hiszen ez 
így volt régen és így működik mind a mai napig. 
Egyik ilyen látható külső hatás az iskola pecsétjein 
és névváltoztatásain is észrevehető. Ha néhányat 
megnézünk, talán még kísérőszöveg se kell hozzá: 

Az iskolára kiható politikai események közül az 
1919-es Tanácsköztársaság az amely dokumentálva 
is nyomot hagyott. Mégpedig igencsak különösen. 
Ugyanis az évente megjelenő és az iskola egy tanév-
nyi működését bemutató Értesítő nyilván technikai, 
vagy egyéb okok miatt nem jelenhetett meg. Az 
iskola vezetősége azonban tudta, hogy az nem tör-
ténhet meg, hogy ne rögzítsék írásban a legfonto-
sabb eseményeket. Ezért kézzel írták meg beszámo-
lójukat, mely ezáltal még érdekesebb, még értéke-
sebb lett. 

 

Az 1919/20-as tanítási év beszámolója 

Mint az előzőekben bemutatott pecsétekből is ki-
tűnik, az iskola névváltozásai majdhogynem követ-
hetetlenek, ami szintén külső behatásra történt. Sőt 
még az utca nevének változásai is jelentkeznek eze-
ken a lenyomatokon. 

Az iskola egykori tanítónőjének, Kaffka Margit-
nak a nevét is felvette egy időre. Nyilván ezzel sze-
retett volna tisztelegni az előtt a tanító és írónő előtt, 
aki az októberi forradalmat várta s megérkezésekor 
lelkesen üdvözölte is. 

Az iskola tanáraira mindig oda kell figyelni s 
meg kell őrizni emlékeiket, hiszen ők azok, akik 
önfeláldozó, lelkes munkájukkal segítik a kisdiákok 
irányítását a kultúra szeretetére, az élet megismeré-
sére. Éppen ezért figyelemre méltó az a kezdemé-
nyezés, amelyet az iskola fennállásának 75. évfordu-
lójára készítettek el az iskola diákjai, ezzel is emlé-
ket állítva az itt szolgálatot teljesítő a tanároknak, 
tanárnőknek. Egy ilyen névsor elkészítése elősegíti a 
régi és az új idők hasonlóságának és különbözősé-
gének megállapítására, a nemzedékek összekapcso-
lódására. A múlt feltárása és megismerése egy szo-
rosabb kötelékké alakítja az időben nagyon távol 
lévőket és a jelenben még mindig alkotó embereket. 

 

Kaffka Margitról, mint az iskola egyik tanáráról 
és mint névadójáról elég kevés helyi emlék van. 
Szinte semmi. Csak a Évkönyvekben megjelenő 
néhány soros méltatás az oktatói és művészeti mun-
kájáról. Néhány elismerő szó, néhány szép jelző. Ez 
a csendes és nyugodt hangon előadó tanítónő olyan 
hatással volt diákjaira, mellyel nagyon kevesen di-
csekedhetnek a hazai oktatói gárdából. Óráin szinte 
csüngtek a szavain a máskor oly vadóc és harsogó 
lányok. Néhányan még követni is szerették volna, 
hiszen hatására megpróbáltak verseket írni. A ma-
gyar tantárgyból ebben az időszakban egyre jobb 
osztályzatokat őriznek a naplók. Példakép volt már 
akkor diákjai körében. Éppen ezért gondolom azt, 
megérdemelte, hogy néhány évig az ő nevét viselte a 
Lőrincz utcai iskola, még akkor is, ha ezt nem iro-
dalmi munkássága miatt, hanem politikai meggyő-
ződéséért tették meg. 

A névadások folyamata nem állt meg. A politika 
hatása, a kor szelleme, az iskola működése és tema-
tikája is meghatározó ilyenkor. A Lőrincz utcai pol-
gári leányiskola ma szintén egy volt tanárának a 
nevét viseli, aki zenei múltjával igazolja a mai zene-
iskola létjogosultságát. 

 

Pécsi Sebestyén emléksarok az iskolában 

A bezárással fenyegetett zeneiskola ma Pécsi Sebes-
tyén nevét viseli. Tanárként ő is ezek között a falak 
között töltött el néhány évet. Mivel időben nem oly 
távoli az ő munkássága, így róla több tárgyi emlék is 
van az iskolában. Ezekkel is próbálják itt tartani szel-
lemiségét, a zene iránti szeretet megőrzését. Szellemi-
sége, a zene iránti tisztelet és szeretet még egy darabig 
tovább élhet e falak között. Ki tudja, hogy az iskolák 
megszűntetése, a kultúra lerombolása meddig lesz napi-
renden. Mindenesetre őrizzük meg az ilyen nevelők 
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emlékét. Őrizzük, hiszen életünk során vannak olyan 
időszakok mikor a fiatalkori példaképek segítenek át 
kényesebb holtpontokon. 

 

A Pécsi Sebestyén zeneiskola tanulógárdája fel-
készültségét, az iskolában szerzett tudásanyagát 
tovább viszi hazánk kulturális világába. Ezzel is 
elősegíti Újpest oktatási rendszere, hogy a zene 
szépsége egyre nagyobb tért hódítson az emberek 
szívében. 

Visszatekintve az iskola több mint száz éves te-
vékenységére visszatekintve, jó érzéssel tölt el min-
denkit, hogy a kezdeti elképzelések milyen mérték-
ben valósultak meg. A dokumentumok alapján fel-
fedezhetjük, hogy még túl is mutatnak azokon a 
fejlődéseken, melyekről az első tanítók még csak 
álmodni se mertek volna. 

Változhatnak oktatási rendszerek, bevezethetnek 
új és új programokat, az elmúlt időszak történéseit 
már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanakkor 
hasznos lehetne a fejlődés szempontjából mindazt a 
lelkesedést átvenni, melyet a kezdeti időszak tanítói 
gárdája mutatott. Lelkesedést, eredményeket, sike-
reket kell felmutatni a ma nemzedékének is. 

 
 

OSZTÁLYKÉPEK A MÚLTBÓL 

 

1908 

 

 

 

 

 

                                                         1920  
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TOLDI MIKLÓS UTCAI ISKOLA 
(LANGLET VALDEMÁR ISKOLA) 

 

érházak lakószobáiból átalakított tantermek-
ben való oktatás egyre nagyobb bonyodal-
makkal és nehézségekkel járt. Szükség volt 

arra, hogy végre önálló, csakis oktatás céljára terve-
zett és felépített iskolaépületben tanuljanak az újpes-
ti gyermekek. 1897-ben kezdett erről tárgyalni Tóth 
József pestmegyei tanfelügyelő, akihez Újpest is 
tartozott. Kezdeményezése sikerrel járt, s elkezdőd-
hettek az iskolaépítések. 

A Toldi1 Miklós állami népiskolát 1902-ben 
avatták fel. Újpest iparosai, munkásai végre igénye-
sebb körülmények között tudhatták gyermekeiket. A 
törvény előírta az általános tankötelezettséget, így 
minden gyermek előtt nyitva állt az iskola kapuja. 
Bár kötelező jelleggel bírt az oktatás mindenki ré-
szére, a taníttatás költségeit, sajnos egyes családok 
nem minden esetben tudták előteremteni azt. A sze-
gényebbekre gondolva a község elöljárói határozat-
ban rögzítették: 

„A gyerekek tanítása, nevelése fő gondja lévén a 
községnek, azon oknál fogva a tanítási díj eltörölte-
tik.” 

 

Beíratási díj befizetéséről nyugta 1948-ban 

Ez bizony nagy segítség volt azok számárai akik 
szinte a létminimum határán éltek. Bár a tanítás 
ingyenessé vált, azért voltak olyan költségek, kiadá-
sok, amelyekről a diákok szüleinek kellett gondos-
kodni. Ilyen volt a gyertyavásárlás költsége, vagy az 
osztálytermek fűtéséhez a tüzelőanyag biztosítása.2 

A gyermekek oktatása mellett az egészségük 
megóvásával is foglalkoztak a tanterven belül. Meg 

                                                           
1
 A korabeli iskolai pecséteken y-nal írták. 

2
 Ebben az időszakban például a tanyai iskolákba a gyere-

kek egy darab fával a hónuk alatt igyekeztek iskolájukba. 

kellett tanítani a kicsiket a zsebkendő helyes haszná-
latára. Kihangsúlyozzák, hogy a betegségek legfőbb 
ellenszere maga a tisztaság. Ez természetesen vonat-
kozik az arcra, a kézre, az egész testre és természe-
tesen a ruházatra is. 

 

A tudós bagoly az iskola falán 

A Toldi Miklós utcai iskola két részre tagolódott. 
Egy épületen belül külön volt leány- és külön a fiú-
iskola. Az iskoláról készült régi képeslapon látható 
bejáratot a leányok használhatták, míg a túlsó felén 
lévőt a fiúk. A képen valamennyire látható a tanulók 
öltözéke is, mely a kor divatját is mutatja. 

Az előírásoknak megfelelően kellett öltözködni is 
az iskolába járóknak. 1904-ben G. Mária újságírónő 
aggodalmát fejezi ki az Ellenzéki Újság oldalán. Ezt 
így rögzítette a Toldi Miklós utcai, ma Langlet 
Valdemarról elnevezett − iskola a Centenáriumi 
Évkönyvben: 

„Az Újpesten szerkesztett Ellenzéki Újság szerzője 
a leánynevelésről írt. G. Mária szíve nehéz volt, mert 
azt látta, hogy az újpesti iskolák kapuin kitóduló lá-
nyok közül többen rövid ruhát viselnek, hajukba tarka 
szalagokat kötnek, csilingelő fityegőket aggatnak 
magukra, ráadásul »pipésen« járkálnak. Ennek az az 
oka, − állította − hogy az iskola nem ér rá nevelni, 
annyi a »czafrangos« anyaga. Pedig jobb lenne a 
lányokat arra nevelni, hogy mi a kötelessége egy 
anyának, és hogy mit vár tőlük a haza, a nemzet.” 

Szegény G. Mária! Ha most itt járna az iskolák 
környékén, vajon hogyan reagálná le a mai iskolások 
külsejét, miként vélekedne a mai divatról, a megje-
lenésről? Ha egy mostani újságban jelentetné meg 
véleményét, vajon hogyan reagálnának rá a diákok, 
a szülők? Vajon hány ember állna a véleményt mon-
dó hölgy mögé? Egyáltalán, a mai világban érdemes 
lenne ilyen problémákat az újságolvasók elé tárni? 
Azt hiszem nehéz dolga lenne G. Máriának a mi új 
és modern világunkban. 

Ami pedig az idézett szöveg utolsó gondolatát il-
leti, az már csak azért is érdekes, mert az 1900-as 
évek elején az ország lakosságának körülbelül a 40 
százaléka nem is beszélte a magyar nyelvet, ami itt 
Újpesten talán még nagyobb százalékban volt érvé-
nyes a sok − főleg német ajkú − letelepedő miatt. 

 

B 
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Az iskoláról készült képeslap 
 

Egy statisztikai adat a Toldi Miklós utcai iskola 
diákjairól: 

Az iskola első oktatási évében, 1902-ben 350 fiú- 
és 410 leánytanuló iratkozott be (összesen 760 fő). 
Nyilván az osztálytermek nagysága is meghatározta 
a mindenkori létszámot, hiszen néhány év múlva se 
nagyon változik meg, ugyanis 1907-ben 837 tanulója 
volt az iskolának. Ebből 426 volt a fiú és 411 a lány. 
(Nagyon kicsit változik az eltérés, de most a fiúk 
javára!) 

Az iskola első igazgatója a lányoknál: Földes 
Károly, a fiúknál pedig Liszer Ignácz volt. 

Az iskolai anyakönyvekben a tanuló születési 
adatai mellett a szülők vallását is bejegyezték, 
ugyanúgy a foglalkozásukat és a lakcímüket is. 

A vallási hovatartozás is szerepel az 1907-es ki-
mutatásban, mégpedig: 

Katolikus: 595, izraelita: 113, református: 87, 
evangélikus: 37, baptista: 2. 

A diákok fegyelmezése is napirenden volt, mivel 
nemcsak az iskolán belülre vonatkoztak az előírá-
sok, hanem az iskolán kívülre is. Például előírás volt 
az, hogy egy iskolásnak az utcán tilos volt fütyülni, 
énekelni, sőt még ácsorogni is. Este se szabadott az 
utcán sétálniuk sötétedés után. Ha a kisdiákot fe-
gyelmezetlenség miatt büntetni kellett akkor az 
alábbiak közül válaszhatott a fegyelmi bizottság: 
megintés, bezárás, bezárás éheztetéssel, bejelentés a 
gondnokságnak. 

Ugyanakkor az iskola gondoskodott arról, hogy 
az óraközi szünetekben a friss levegőn tartózkodja-
nak. A Toldi Miklós utcai iskola is nagy udvarral 
rendelkezett, így a levegőn való tartózkodás minden 
tanuló számára biztosított volt. Kivételt volt az esős 
nap, ilyenkor a meglehetősen nagy folyosón tartóz-
kodhattak. Előírták az osztálytermek sűrű szellőzte-
tését, sőt még az évenkénti meszelést is kétszer kel-
lett elvégezni. Ha bemegyünk a Toldi Miklós utcai 
iskolába, feltűnik az osztálytermek magas belső tere. 
Mivel a mennyezet magasan van, így a teremben 
lévő friss levegő is csak sokára használódik el, ezál-
tal a tanulók is jobban tudnak figyelni a tanítási óra 
alatt. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a mai 
iskolai tantermek a 2,6 méteres belső magasságukkal 
ezt nem tudják biztosítani!) Az osztályok hőszigete-
lési mutatója mind a mai napig kiváló, hiszen a nap-
jainkban végzett mérések szerint a közelmúltban 
épült iskolák jelentősen alulmaradnak.3 

A Toldi Miklós utcai iskolába nagyon sok sze-
gény családnak a gyermeke járt, akiknek az étkezte-
tését szerették volna megkönnyíteni a napközi ott-
hon megnyitásával. A napközi 1908-ban kezdte meg 
működését. 

Az I. Világháború is kihatással volt az oktatásra, 
s főleg a tanulókra, de az iskola életére is. Az iskolai 
anyakönyvekben nyomon lehet követni az esemé-

                                                           
3
 Giczy Béla iskolaigazgató tájékozatott ezekről a közel-

múltban mért adatokról 



 86 

nyeket. A háború miatt sok volt a hiányzás, néhá-
nyan kimaradnak, mely azt mutatja, hogy a családfő 
a fronton harcolt, így kenyérkeresővé a feleség vált, 
sok esetben viszont a gyerekek. A szegénység egyre 
nagyobb az országban, így Újpesten is. Egyre másra 
alakulnak a jótékonysági egyesületek. Ilyen volt 
például az Újpesti Ingyenkenyér Egylet. Az is mu-
tatja az éhezés, a szegénység mértékét, hogy a gye-
rekeknek minden reggel egy darab kenyeret kapnak, 
mivel ehhez otthon nem juthatnak hozzá. 

 

Az iskola folyosója 

A trianoni békediktátum következtében nagyon 
sok család menekül az anyaországba. Mivel Újpest-
nek híre volt eddig is a felvidéken, így nagyon sok 
család itt keres menedéket. A Toldi Miklós utcai 
iskola is több tantermet ad át a menekülteknek, hogy 
ideiglenesen legyen fedél a fejük fölött. 

Az 1900-as évek elején már annyira kihangsú-
lyozott nemzeti öntudatot a 20-as években tovább 
fokozták. Az iskolákban a megcsonkított ország 
fájdalmával próbálják a tanulókba belenevelni a 
haza szeretetét, hiszen a „Csonka Magyarország 
nem ország, nagy Magyarország mennyország!” 
jelszavak mindennaposak, ugyanakkor az iskolai 
ünnepségeken tudatosítják a gyermekekkel, a nem-
zeti zászló jelentőségét, még jobban előtérbe kerül a 
Himnusz ismerete és alkalmazása. Ugyanakkor egy 
új Hiszekegyet is megtanulnak a diákok: 

„Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 

Hiszek az isteni, örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 
Ámen.” 
A fegyelemre is egyre nagyobb figyelmet fordí-

tottak. 1934-ben a Toldi Miklós utcai iskola tantes-
tülete előírja az egyenruha viselését. Mindezt azon-
ban még fokozza azzal, hogy a lányok olyan szok-
nyát viselhetnek, melyek eltakarják a térdüket ülő 
helyzetben. A ruha ujja se lehet rövid, úgy kell ki-
szabni, hogy az a könyököt eltakarja. Éppen 30 év-
vel ezelőtt szörnyülködött egy újságírónő a tanulók 
ruhaviseletén. Ha most látta őket, akkor bizonyára 
megnyugodott, hogy írásának − bár hosszú évek 
elmúltával, de − hatása volt. 

A II. világháború eseményei Újpestre nagyon 
mély nyomokat hagytak. Rengeteg gyár volt a vá-
rosban, így „természetes” volt, hogy néhányat − a 
Chinoint, a Bányagépgyárat, az Egyesült Izzót − 
hadiüzemmé nyilvánítottak. A zsidótörvény is érez-
hető volt, hiszen a zsidó emberekről elnevezett utcák 
új nevet kaptak, az iskolába nem viselhettek egyen-
ruhát, egyensapkát a sárga csillag viselésére kötele-
zett családok gyermekei. Sajnos elkezdődött az új-
pesti zsidók deportálása is. Ebben az időszakban 
jelentős szerepet kapott az iskola későbbi névadója, 
a svéd származású Langlet Valdemar. A Svéd Vö-
röskereszt főmegbízottja volt. Az 1931-ben Magyar-
országra költözött házaspár 14 évig élt Budapesten. 

Langlet Valdemar megtanult magyarul. Magyar 
irodalmi műveket fordított le svédre. Nagyon megsze-
rette az országot és annak népét is. Így, amikor 1944-
ben a németek megszállták Magyarországot, s elkezdő-
dött a zsidók deportálása, azonnal a rászorultak segítsé-
gére sietett. A sok-sok apró és nagyobb tevékenységei 
közül az egyik az volt, hogy népkonyhát működtetett. 
Ebből ötöt működtetett a fővárosban. Az egyiknek 
éppen a Toldi Miklós utcai iskolában adtak helyet. Volt 
egy védelmi irodája, ahol oltalomleveleket állított ki 
zsidó emberek részére. Ez a háromnyelvű oltalomlevél 
hasonlított a svéd útlevélhez, ezért volt meglehetősen 
hatékony és biztonságos. A magyar hatóságok 4.500 
oltalomlevél kiadását engedélyezték a svéd származású 
segítőnek. Langlet Valdemar azonban lelkiismeretére 
hallgatva ezt alaposan túllépte. Mintegy 25.000 rászo-
rulón segített, így jóval több üldözött embert tudott 
megmenteni, mint ahogy azt felsőbb szintű engedélyek 
lehetővé tették volna. 

Az újpestiek nem felejtették el jótevőjüket. 1946. 
szeptember 18-án Újpest tanácsa a következő hatá-
rozatot hozta: 

„Újpest megyei jogú város tanácsa a tisztelet és 
a hála megnyilvánulásaként egyhangú határozattal 
kimondja, hogy a Toldi utcát a Svéd Vöröskereszt 
budapesti vezetőjéről, a nemes, emberbaráti érzésé-
ről közismert LANGLET Valdemarról nevezi el. A 
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városi tanács a munkás város háláját kívánta kifeje-
zésre juttatni Langlet Valdemar kiváló szociális 
egyénisége iránt, akinek nevét az újpesti proletár 
gyermekek imájukba foglalják, mert a legsúlyosabb 
időkben odaadó szeretettel fáradozott a családok 
megsegítésén és ezért a magyarság igaz barátját 
tiszteli benne. 

A városi tanács elhatározásával a svéd nép iránt 
érzett nagyrabecsülését is kifejezésre kívánta juttat-
ni. Langlet Valdemar a szeretet apostolaként mű-
ködve letörölte a könnyeket a szenvedő arcokról, 
gyógyította a sebeket, csillapította az éhséget, segí-
tette a betegeket, a nélkülözőket, menedéket adott a 
rászorulóknak. Laglet Valdemar az elhivatottak 
lánglelkével teljesítette küldetését, és ezzel a ma-
gyarság háláját érdemelte ki. Kísérje a svéd népet 
és Langlet Valdemar munkásságát az Isten áldása!” 

 

Emléktábla az iskola falán 

A Toldi Miklós utcai iskolában nagyon sok kivá-
ló tanár tanította a felnövekvő nemzedéket. Munká-
juk eredményét mindenkor az innen kikerült embe-
rek életpályája mutatja. Nyilván sok szerepe van a 
környezetnek, a politikai helyzetnek, de a tehetségek 
már az iskolapadban kezdenek kibontakozni. 

Az iskolai anyakönyveket lapozva bukkantam rá 
ifj. Nagybányai Nagy Zoltán festőművész adatlapjá-
ra. Az 1904-ben Fóton született festőművész ennek 
az iskolának a padjait koptatta. Az 1910-ben rögzí-
tett adatok alapján Szabó Jenő nyugalmazott rendőr-
fogalmazó volt a gyámja. Előmenetele minden tan-
tárgyban kitűnő volt. 

Nemcsak a képzőművészetnek és az irodalomnak 
ajándékozott kiváló embert az iskola. A színház- és 
filmművészetnek is itt nevelkedett egyik kedvelt és 
nagyhírű alakja, a Kossuth-díjas színész, rendező, 
színházigazgató: Major Tamás. A mai idősebb nem-
zedéknek nem kell őt bemutatni, hiszen életpályája 
mindannyiunk szeme láttára alakult, fejlődött. Em-
lékezetes színpadi alakításai, filmekben mutatott 
karakterei bennünk élnek tovább. 

 

   

Toldy-utcai fiú és leányiskola pecsétje 

 

 

Pecsét Langlet Valdemar utcai iskolaként 

 

Osztálykép 1958-ból 
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IPARI ISKOLA 

 

ól képzett szakemberre, iparosra mindig szük-
ség volt. Ez fokozottan volt érvényes Újpestre, 
hiszen a gyárak üzemek rohamosan növeked-

tek, sőt újak és újak jöttek létre. A lakosság is igé-
nyelte a minőségi szolgáltatásokat. 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 ismere-
teket szerezhetik meg választott szakmájukról. 

 

A szakiskola építkezése 1927-ben 

Az elemi iskolák államosításakor − az állam költ-
ségén − már megindul az ipar számára az utánpótlás 
képzése. Iparos tanonciskola 1880-ban kezdte meg 
működését Újpesten. A folyamatosan bővülő osztá-
lyokban kereskedőket, vas- és fémipari, fa- és építő-
ipari, illetve vegyes ipari tevékenységre oktatták a 
fiatalokat. Az 1901-es évben már leányok részére is 
felállítottak tanonciskolát. Ez volt az első ilyen típu-
sú oktatási intézmény hazánkban. 

Az oktatásba azokat a szakmákat helyezték elő-
térbe, melyekre itt, a környező üzemekben volt nagy 
szükség. Ezzel két probléma oldódott meg. Elsőként 
a helybeliek otthonukhoz közel vállalhattak munkát, 
másodsorban az itt letelepedő ipari létesítmények-
nek biztosítva lett a jól képzett szakembergárda és a 
szakemberek utánpótlása is. 

Újpest első telepesei a faiparhoz kötődtek. Fate-
lepek, fafeldolgozó üzemek, asztalosműhelyek vár-
ták az utánpótlást szakmai területen. Nemcsak egy-
szerű munkásokra volt szükségük, hanem egyedileg 
képzett, jó szakmai és főleg művészi érzékkel ren-
delkező gárdára. Ugyanis a fát nem csupán aprítani 
és fűrészelni lehet. Feldolgozása során gyönyörű 
alkotások kerültek ki a megrendelőkhöz. 

Először a faipar fejlesztése volt a cél. Ezért az 
1895-96. évben Budáról átköltöztették Állami Fa-
ipari Szakiskolát. Itt a faipar több ágazatát oktatták, 

így számtalan mesterfogást megismerhettek a tanu-
lók. Az iparossegédek nevelése nagy lendülettel 
indult be. A befogadó üzemek csakis jó véleménnyel 
voltak az oktatás minőségéről. Éppen ezért volt 
meglepő, hogy az 1903-ban már nem volt az érdek-
lődés középpontjában ez az iskola, éppen ezért akar-
ták bezárni. A község elöljárósága azonban az iskola 
további fenntartását szorgalmazta. Tudták, csak így 
biztosítható a település jövője, ha ez az − akkor bi-
zony nagyon sikeres − iparág szakmai után képzése 
hosszabb távon is Újpesten marad. 

 

Levelezőlap az iskoláról 

Ugyanakkor az itt dolgozó iparosokat is tovább-
képzésre ösztönözték. Megszervezték a mestertanfo-
lyamokat, hívták a munkásokat továbbképzésre. 
Ennek következtében egyre több szakirányú végzett-
séggel rendelkező iparos tevékenykedhetett és állha-
tott a lakosság, valamint a nagyipar szolgálatába. 

A fa- és bútoripar újra fellendülő ágba került, így 
egyre nagyobb szükség lett a magas fokon képzett 
munkaerőre. 1925-ben napirendre került egy állami 
faipari szakiskola megépítése. Ehhez pénzt Újpest 
csak akkor hajlandó adni, ha a az építési munkála-
tokban 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 építészmérnök elkép-
zelései szerinti tervek megszületése után elkezdőd-
hetett az építkezés. 

Felépül az Újpesti Magyar Királyi Állami Fa- és 
Fémipari Szakiskola. Ennek az iskolának a története 
az 1927-28-as tanévvel kezdődött. 

Az iskola épület- és bútorasztalos, esztergályos1 
és fafaragó (díszítő szobrász) szakon képzett faipari 
szakembereket. Az épület- és géplakatosokat a fém-
ipar várta a vizsgák után. Ők úgy fogalmaztak, hogy 
az iskola „iparossegédeket nevel, kik gyárak és üze-

                                                           
1
 Természetesen faesztergályosról van szó (a Szerző) 

J 
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mek előmunkásai, művezetői, végül önálló iparosok-

ká is lehetnek.” 

A tanulmányi idő három év volt. A tananyag el-
méleti, rajzi és műhelygyakorlati részekből tevődött 
össze. A tanulmányi idő elteltével a növendékek 
végbizonyítványt nyernek, mely munkakönyv váltá-
sára és 1 évi szakmai gyakorlat után a mesterség 
önálló űzésére jogosított. 

 

Az iskola bejárata 

A tanári gárda is nagyhírű szakemberekből tevő-
dött össze. A Brassóban már működő faipari iskola 
mintájára áll össze az tanítói gárda. Az iskola első 
igazgatója: Blockner Gyula okleveles építészmérnök 
volt. Magas szinten képzett rajztanárok, gépészmér-
nökök, vaskohómérnökök, iparművész szaktanítók 
alkották az oktatói gárdát. 

 

Az iskola első végzős gárdája 

A Foerk Ernő műépítész tervei alapján készült 
iskola nemcsak monumentalitásában egyedi, hanem 
a szakmai oktatáshoz igazított elrendezés is kiváló. 
Az épületegyüttes három szárnyból áll. A főépület-
ben kaptak helyet az elméleti oktatáshoz szükséges 
tantermek és az internátus is. Külön épületrészben 
oktatták a faipari tanoncokat. Külön csarnokban 
helyezték el a fémipari munkálatokhoz szükséges 
gépparkot s a fémmegmunkáláshoz nélkülözhetetlen 

öntőműhelyt, kovácsműhelyt. A hatalmas fémipari 
gépcsarnokban az akkor legmodernebb gépeket he-
lyezték el, hogy a képzés az új technológiával tör-
ténjen, s ezzel párhuzamosan az akkor forradalmian 
gyors fejlődésnek indult fémipari szakmák megis-
merése maradéktalan legyen. 

 

 

A fafaragó osztály munkáiból 

A faipari részleg már egy egészen más világ volt. 
Itt nagyobb művészi háttérrel rendelkező oktatók 
képezték az ifjúságot. Az épületszerkezetek kialakí-
tásának szakipari része mellett, a fafeldolgozás 
számtalan rejtelme tárult fel a tanoncok előtt. A 
bútorkészítésnek nagy hagyománya és jelentős ipari 
háttere volt Újpesten. Neves iparos családok küldték 
ide gyermekeiket, hogy nagyobb szakismeret elsajá-
títása után átvehessék elődeik üzemét. Tudták, hogy 
a kor stílusát, a vevőkör ízlésvilágát csak akkor is-
merhetik meg, ha a megfelelő információkkal, stílus-
ismereti előképzéssel és a szakmában elért hírnévvel 
rendelkező szakoktatók keze alá kerülnek. 

 

 

A fafaragók alkotásai 

A mai faipari képzéshez viszonyítva abban az 
időben valóban egy művészi alapokon nyugvó okta-
tás folyt. A bútorasztalosok különféle stílusú beren-
dezések gyártásának részleteit gyakorolták, a faesz-
tergályosok érdekes kialakítású fagombok, sakk-
készletek, facsillárok s különböző faesztergán elké-
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szíthető díszítőelemek tervezését és megalkotását 
gyakorolták. (Itt jegyzem meg, hogy én személy 
szerint is tapasztaltam a faesztergálás sokszínűségét, 
hiszen édesapám is ezt a szakmát tanulta és folytatta 
nagyon sokáig.) 

 

..  

 

Néhány iskolai pecsét 

A faiparnál is rendkívül nagy hangsúlyt kapott az 
anyagismeret. Mi, hétköznapi emberek nem is tud-
hatjuk, hogy egy-egy fafajtának milyen előnyei és 
hátrányai vannak. Ismeretlen számunkra, hogy a fa 
kiválasztása és megmunkálása során milyen esztéti-
kai és kivitelezési hatásokat kell számba venni. Más 
árnyalata van a cseresznyefának, a diófának. Egy-
színű, semleges színe miatt kedvelt volt a gyertyánfa 
is. A jellegzetes puhafát (a fenyőt) leginkább az 
építőipar dolgozta fel, mivel a bútorok úgynevezett 
„nemes fából” készültek. Intarziák készítéséhez is 
nagy anyagismerettel kellett rendelkezni, hiszen a 
különböző színű fák megfelelő összeválogatásával 
lehetett csak szép intarziadíszítéseket megalkotni. 

A fafaragók adták az iskola művészi vonalát. A 
fa így új értelmet nyert a kezükben, hiszen olyan 
csodálatos dolgokat alkottak, melyek méltán nyertek 
elismerést számtalan bemutatkozó kiállításon. 

Fa és fém. Két merőben ellenkező tulajdonsággal 
rendelkező anyag, melyeknek feldolgozásának isme-
reteit egy iskola végezte. A fa lágy, szinte élő mivol-
tával ellenkezőleg hat a fém rideg, kemény, markáns 
külsővel rendelkező tulajdonsága. A fémmegmunká-
lásnak is nagy múltja van. Ebből az időnként fekete, 
máskor csillogó anyagból nagyon szép alkotások 
készülhetnek. 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 dí-
szítő elemként is funkcionálhatnak. 

 

Az iskola kovácsműhelye 

Az iskolai képzéshez szükséges öntőműhely, ko-
vácsműhely és szerszámgépekkel felszerelt üzem-
csarnok biztosítva volt a kezdetektől fogva. Elisme-
rést érdemel az, hogy az iskola a mai modernizáció 
hatására nem semmisítette meg teljesen a régi ta-
noncvilágot, hiszen a saját házi múzeumában a mai 
szakmunkástanulók is megismerkedhetnek a nyolc-
van évvel ezelőtti technológiákkal, szerszámokkal. 

 

A kovácsműhely szerszámai 

Az iskola múzeumában eredeti állapotában lát-
hatjuk a kovácsoláshoz szükséges eszközöket, szer-
számokat, üllőket. Olyan állapotban van, hogy akár 
a múltból bármikor visszatérő mester azonnal mun-
kába tudna állni. Éppen az itt látható kovácsműhely 
a bizonyíték arra, hogy a fémfeldolgozás alapja a 
kovácsolás. Ez az ágazat az, mely szintén képes 
művészi kivitelezésű tárgyakat készíteni. Világhírű-
ek voltak a magyar mesterek, kovácsoltvasból ké-
szült művei. Kastélyok kapui, kerítései, erkélyek, 
lépcsőházak korlátjai, nagytermek, paloták csillárai 
mind mind ennek az iparágnak a szépségeiről me-
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sélnek. A két iparág − a fa és a fém − egymással 
folyamatosan rivalizált. Mindenki a saját szakmáját 
tartotta fontosabbnak, szebbnek, érdekesebbnek. 
Míg a kezdetekben a faipar iránt volt nagyobb a 
kereslet, ez egy idő múlva megváltozott. Az ipar 
fejlődése magával hozta a vasipar rohamos moder-
nizálást, jelentőségét. Itt az iskola falai között is 
hatalmas géptermekben szolgálták ki a tanuló ifjú-
ságot. A legmodernebb szerszámgépek ismerete és 
használata, a szakmai fogások elsajátítása elenged-
hetetlen volt a jövő mérnökei, művezetői számára. 

 

A kovács-szakma legyőzi a faipart 

Mind a faipari, mind a fémipari részlegben nagy 
jelentőséget tulajdonítottak a rajzkészségnek. Ez 
nemcsak művészi érzéküket fejlesztette, hanem nél-
külözhetetlen volt mindennapi munkájuk elvégzésé-
hez is. Meg kellett tervezni és lerajzolni az elkészí-
tendő bútort, a kovácsoltvas alkotásokat, de éppen 
úgy műszaki rajzot kellet készíteni egyes gépalkatré-
szekről, mégpedig nagyon nagy pontossággal, hiszen 
ettől is függhetett egy-egy gép működése, felhasz-
nálhatósága. 

A növendékek rajzaiból, munkáiból, alkotásaiból 
minden évben kiállítás nyílt. Itt tudták bemutatni 
mindazt, melyet tanulásuk idején készítettek. Nem-
csak bemutatkozás volt ez, hanem bizonyos mérté-
kig egy lehetőség arra, hogy a nagyközönség, − egy-

ben saját maguk is − észrevehesse fejlődésüket. A 
minden évben megrendezett kiállítás nagy érdeklő-
dés közepette zajlott le. A szülők, rokonok kíváncsi-
ak voltak a tanulók produkcióira, a meghívott ven-
dégek, iparosok, üzemvezetők pedig a jövő szakem-
bereit, a későbbi munkatársakat keresték bennük. 

 

A végzős növendékek kiállítása 

 

 

Két rajz az iskoláról 

Az iskolában művésztanárok is oktattak, így nem 
csodálkozhatunk azon, hogy sok diák rajzkészsége a 
későbbiekben is megmaradt és ezt kamatoztatta is 
munkája során. 

A végzős növendékek „Végbizonyítvány”-t kap-
tak, melynek alapján elkezdhették pályafutásukat 
képzettségüknek megfelelően. A tanoncévek után 
már komolyabb feladatok vártak rájuk, de nem riad-
tak vissza a nehézségektől, hiszen a jól lerakott ala-
pok biztosították a megélhetést, a jövőt. 
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Az iskola befejezésekor tablóképen örökítették 
meg osztályukat és tanítóikat a búcsúzó diákok. Ez a 
szokás megmaradt napjainkban is. A tablóképek 
azért is érdekesek, mert ezáltal legalább fényképen 
megismerhetjük mindazokat, akik itt folytatták ta-
nulmányaikat, vagy tanárként, oktatóként, igazgató-
ként dolgozott. A képekről a korra jellemző hangulat 
sugárzik. Lehetséges, hogy ezt a hajviselet, vagy a 
ruházat hatására érezzük így. A tablók kivitelezése 
is a tanulók és az adott időszak stílusát tükrözik. 
Más hangulat sugárzik a 30-as évek tablóiról, mint 
az 50-es vagy a 60-as években készültekről. Nem is 
beszélve azokról melyek napjainkban kerülnek az 
iskola falaira. Három tablót találtam érdemesnek 
arra, hogy itt bemutassak. Az első tablón az új ipari 
iskolából elsőként kikerült fémipari tagozat végzőse-
it mutatja. (Ez a kép az írás elején látható!) 

 

A háború árnyéka a tablón 

A második a háborús időszakban végzetteket mu-
tatja. A tablón már megjelenik a háború szelleme, 
hiszen a repülőgép, a tank nem a békés hétköznapok 
jelvénye. Már a tablón is ott a gyász, hiszen a legfel-
ső sorban középen, babérkoszorúval díszítve látható 
az egyik diák képe. A portré alatt a felirat: Strucky 
István repülőhalált halt 1945. július 26. A tablón 
több diák képénél látható egy ceruzával odaillesztett 
kereszt. Ők is a háború áldozatai voltak. Sajnos a 
megbeszélt találkozón csak kevesen tudtak megje-
lenni a háború okozta veszteségek és az azt követő 
megtorlások miatt. (Több diák származása miatt 
osztályidegenként lett internálva. Egyikük báró Berg 
Miklós volt.)  

A harmadik már stílusában is egy más, egy mo-
dernebb kort képvisel. Az 1959-ben végzett híradás-
technikai tagozatának végzőseit láthatjuk. Ebben az 
esetben nem is a személyek az érdekesek, hanem a 
tabló megjelenítése. Ilyen különleges kivitelezést 
még nem láttam, s azt hiszem mások is így vannak 
ezzel. A televízió képernyőjében látható növendékek 
és tanárok bizonyára ezzel is szerették volna jelezni 
elkötelezettségüket szakmájuk iránt. 

 

Az iskola legérdekesebb tablóképe 

Az itt tanuló diákok is foglalkoztak Újpest törté-
netével. Talán tanórákon, vagy önképzőköri foglal-
kozásokon vetették fel ezt a témát. Mindenesetre 
előkerült egy érdekes „okmány”, amely egy itt tanu-
ló diák műve. Ez tartalmilag és grafikai hatásában is 
próbálja a város alapításának hangulatát elénk idéz-
ni. Ötletesen oldotta meg készítője Újpest kezdetei-
nek bemutatását. A baloldali részen stilizált betűk-
kel, iniciálés kezdéssel néhány mondatban meséli el 
Újpest történetét. 

 

Egy diák által készített 
Újpest Krónika és Alapítólevél 

A kódexek stílusában rajzolt betűk használatával 
a történelmi jelentőséget próbálja kihangsúlyozni az 
alkotó. Jobb oldalon egy „Alapító oklevél” látható, 
amely nem az eredetinek a másolata, hanem csak 
egy elképzelt külsőt ábrázol s a szöveg is csak egy 
tömör vázlata az eredetinek. Mindenestre ezt a diák 
által készült alkotást elolvasva is megérezhetjük a 
Károlyi gróf által kiadott Alapítólevél lényegét. A 
két egymás melletti szöveg elolvasása után mindenki 
késztetést érez arra, hogy ezeknek az adatoknak az 
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ismeretében még mélyebben megismerje Újpestet, 
az alapítókat, az itt élő embereket, az itteni világot. 

 
A vacuumtechnikai tagozat táblája 

Minden kornak, minden időszaknak megvan a 
jellemző hangulata. Ez nyilván adódik az akkor „di-
vatos” elvárásoktól, a környezet reakcióitól, a peda-
gógiai felfogástól, az ifjúság nevelésének helyi sza-
bályozásától. Ezek külső megjelenítése is többször 
ismert. Például az iskolai jelvény, az egyenruha, 
vagy az egyensapka, később az egyenköpeny hasz-
nálatának előírásai. Mindegyik, − egy bizonyos szin-
ten − megkülönböztető üzenettel bír. Nem kirekesz-
tési céllal, ellenkezőleg, inkább talán azért, hogy 
büszkék lehessenek a tanulók az iskolájukra, s ezt 
mások számára jelezzék is. Ezek a külső jelek tulaj-
donképpen reklámként is funkcionáltak, hiszen je-
lezték, hogy viselőjük egy nagyhírű iskola növendé-
ke. Ezáltal vált ismertté, vagy netán irigyeltté maga 
az oktatási intézmény. 

 
Az 1960-as évek diáksapkája 

Én magam is olyan gimnáziumba jártam, ahol kö-
telező volt az egyensapka viselése. Az újpesti ipari 
iskola is megterveztetett egy egyensapkatípust, 
melynek használata kötelező volt a diákok számára. A 
sapkán ott volt az iskola címere jelvény formájában. 

A jelvények mellett az iskola pecsétjei is mutat-
ják a politikai változásokat, az iskola folyamatos 
átalakulásának egyes fázisait. Az Újpesti Magyar 
Királyi Fa- és Fémipari Szakiskola nyolcvan év alatt 
„csak” 19 féle nevet viselt. A névváltoztatás mutatja 
a kor szellemében és technikai fejlődésében történt 
változásokat. Ezt jól példázza az iskola saját múze-
umában bemutatott néhány eszköz. 

...  

...  
Az iskola jelvényei 

Ha megtekintjük a kiállítást, találkozhatunk ko-
vácsoltvas készítményekkel, a különböző elektromos 
tekercsekkel, diódákkal, tranzisztorokkal, rádiócsö-
vekkel, az első számítógépekkel, mindazon eszkö-
zökkel és alkatrészekkel, mely ismerete és használa-
ta nélkül nem fejlődhetett volna az ipar ilyen szédü-
letes tempóban Ez egy piciny keresztmetszete a 
technika és technológia rohamos átalakulásának is. 

 

Az iskolamúzeum egyik fala 

A vitrinekben találkozhatunk az iskola történeté-
vel és fejlődésével, a tankönyvek, tananyagok válto-
zásaival. Az eredeti „Végbizonyítvány”-ok által 
megismerhetjük az itt végzett növendékek tanulmá-
nyi eredményeit. A serlegek és érmek bizonyítják, 
hogy aktív sportélet folyt az iskola falain belül, 
mégpedig olyan eredményesen, hogy több élsportoló 
is az itteni alapoknak köszönheti pályafutását, a 
sportban elért eredményeit. 

A felnőttek továbbképzése is folyamatos volt. 
Törekedtek arra, hogy a szakmában dolgozó munká-
sok, kisiparosok folyamatosan megismerkedhesse-
nek a változásokkal, az újdonságokkal. Időnként 
ipari továbbképző, képesítő és természetesen mes-
terképző tanfolyamokat szerveztek, segédek és mes-
terek részére is. Elsősorban az alapokhoz nélkülöz-
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hetetlen szakrajz-tanfolyamok kerültek előtérbe, de 
a továbbképzést minden vonalon megindították. 
Szükség volt ezekre a képzésekre, hiszen egyre job-
ban motorizálódó világ s ezen belül természetesen 
az ipar várta a szakembereket. A jól felkészült mun-
kás mindig jobban tud teljesíteni, s ezzel párhuza-
mosan minőségi munkát is végez. Kellett a szakem-
ber minden területen, ezért volt folyamatos a to-
vábbképzés. 

 

Tanfolyamot hirdető plakát a 40-es évekből 

Milyen szakon és milyen tematikával? Nyilván a 
kor követelményeinek és a modern ipar befogadóké-
pességének figyelembe vételével határozták meg 
ezeket. 

Indult továbbképzés: 
Faipari szakon: szakrajz, pácoló, fafaragó témá-

ban, de volt iparosoknak költség-elszámolási tanfo-
lyam. Ugyanakkor szükség volt arra, hogy megis-
merjék a lakberendezés történetét, egyes bútorstílu-
sok kialakulását, így ezen belül még a stílusismere-
tek elsajátítására is volt lehetőség a tanfolyam kere-
tein belül. 

Egy pillanatra térjünk még vissza az iskola pél-
daértékű kis múzeumába. Itt a tárlókban megismer-
hetjük az iskolai oktatás kezdeteit, az itt végzett 
diákok tanulmányi- és sporteredményeit, az oktatók, 

tanárok munkájának végkifejletét: Egy dinamikus és 
rugalmasan alkalmazkodó oktatási környezetet. 

 

Az iskola bejárata 

A demográfiai változások azonban nagyon ígére-
tesek voltak a közelmúltban. Az iskola 100 éves 
évfordulóján született meg a döntés, hogy az iskola 
váljon két felé. Így létrejött a Kozma Lajos nevet 
viselő faipari szakközépiskola, mely külön épületet 
kapott. Tehát nem a rivalizálás, vagy ellenségeske-
dés miatt, hanem a létszám rohamos növekedése 
miatt. Most viszont már az iskolák megszűntetése és 
az oktatás minőségének a visszaszorítása a „fő fel-
adata” a szocialista kormányzatnak. Iskolákat szün-
tetnek meg és zárják be kapukat. Némelyiknek sike-
rül ideig-óráig ellenállni – ki tudja meddig? 

 

Körző, derékszög, gyalu az iskola egyik ablakán 
Kívánom, hogy még nagyon sokáig képezze a 

felnövekvő nemzedéket ez az iskola, − bár most más 
feladatot lát el, mint a kezdetekben − mely már lét-
rejöttekor is forradalmian nyitott volt a szépre és 
gyorsan reagáló az ipari változásokra, s meghatóan 
egyedi a művészi értékekben. 
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KISIPAROSOK, NAGYVÁLLALATOK, KERESKEDŐK 
 

ejlődő város csak úgy jöhet létre, ha egy meg-
felelő oktatási és ipari háttérrel rendelkezik. 
Az elemi iskolák, majd az ipari tanintézetek 

azt a célt szolgálták, hogy képzett szakemberek ke-
rüljenek a város, a közélet mindennapi forgatagába. 
A művelt és jó szakmai képességgel rendelkező 
iparosok a szolgáltatásaikat magasabb színvonalon 
tudták biztosítani a lakosság számára. 

Már Újpest (Új-Megyer) megalapításakor, az 
1830-as évek közepén megkezdődik több nagyválla-
lat betelepülése. Két telephelyet bérel gróf Károlyi 
Istvántól Neuschloss Bernát és József, ahol faáruval 
kereskednek. Hasonló árukészlettel indítja el nagy-
vállalatát a három Lőwy: Izsák, Bernát és Joachim. 
A kezdeti vállalkozók tulajdonképpen meghatároz-
ták Újpest iparának két fő tényezőjét: a bőrfeldolgo-
zást és a bútorgyártást. 

Nem volt lényegtelen, hogy az idehívott munkások 
milyen körülmények között és milyen irányítás alatt 
végezhették munkájukat. Éppen ezért volt fontos az 
egyik Lőwy fiú − Bernát − javaslata, miszerint a ké-
sőbbiekben itt dolgozó munkásokat „jó bánásmóddal 
bizonyára magunkhoz tudunk majd kötni.” 

Így tudta biztosítani a Lőwy féle bőrgyár a mun-
kaerő ideáramlását s ezzel biztosítani tudták folya-
matos termelésük is. 

 

A Mauthner-féle bőrgyár 

A fenti kép a helytörténeti Gyűjteményben látható az 
alábbi szöveggel: 

„1887-ben Mauthner Mihály és Lipót bőrnagykereske-
dő megvásárolták a Váci Út 40 sz. alatti Jordán Károly-
féle bőrgyárat. Főbb termékeikkel (talpbőr, gépszíj, fény-
bőr) a millennium kiállításon ezüstérmet nyertek. Az I. 
világháború idején hadfelszerelési cikkeket gyártottak, 
1921-ben cipőkészítő üzemet létesítettek, de ez néhány év 
múlva megszűnt. (1988-ban végleg felszámolták a bőrgyá-
rat.)” 

A település fejlődésével azonban számtalan más 
ipar is helyet talált itt. A terület kedvező elhelyezke-
dése tette lehetővé mindezt. A Dunán való szállítás 
lehetősége, az északi területek közelsége, ahol a 

bányavárosok, az erdőségek biztosítottak alapanya-
got a későbbi szakipari feldolgozáshoz. 

Az anyakönyvek ékes bizonyítékai annak, hogy 
milyen gazdasági, ipari és kulturális élet folyt itt 
Újpesten. Az egyházi és iskolai anyakönyvek rögzí-
tették a bejegyzettek adatai között a foglalkozásukat 
is. Ennek segítségével név szerint is megismerhetjük 
az itt élt iparosokat, kereskedőket, hivatalnokokat. 
Természetesen lehetetlen vállalkozás lenne Újpest 
teljes lakosságának adatait kikeresni egy bizonyos 
időszakban, de mindenféleképpen tájékozódhatunk a 
kor jellemző foglalkozási ágaira. Főleg olyanokra, 
melyek már régen feledésbe merültek. 

 

Lószerszámok a Helytörténeti Gyűjteményben 

Például a házaló, a tímár, a kaptafakészítő, a szíj-
gyártó, a kötélgyártó már csak néhány ember emlé-
kezetében él s azt, hogy ezek a mesterek mit tevé-
kenykedtek, néha csak a szakmájuk nevéből lehet 
kitalálni. Nézzünk néhányat ezek közül, akik 
1891−1902 között éltek itt: 
Grünfeld Samu, házaló, Lőrincz u. 12. 
Pisch Miklós, kötélgyártó, Virág u. 15. 
Fischer Fülöp, tímár, Beniczki u. 10. 
Znahor Pál, kaptafakészítő, Árpád u. 57. 
özv. Erdélyi Mártonné, mosónő, István u. 14. 
Hauser József, házi szolga, Liliom u. 8. 
Vekszler Miksa, kávés, Árpád u. 48. 
Hoffmann Izráel, utazó, Diófa u. 15. 
Csapó Géza, magánzó, József u. 14. 
Ländler Mihály, cukorka kereskedő, Attila u. 31. 
Uhrincskó Ottó, szegényházi gondnok, Baross u. 8. 

Tudni kell, hogy ezek az emberek egy olyan kör-
nyezetben éltek, mely hatalmas változásokon ment 
keresztül. Kutatásaim során találkoztam néhány 
olyan emberrel, akinek évek múlva foglalkozásként 
teljesen más volt beírva. Ez azt jelenti, hogy mindig 

F 
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az igényeknek megfelelő munkát vállaltak be, ha 
kellett az átképzést is vállalták. 

 

Asztalosműhely a Váci út 6. sz. alatt 

Galgóczy Károly 1877-ben megjelent monográfi-
ájában így ír az újpesti iparosokról: 

„1844-ben még csak néhány házból állott; aszta-
losok, más mesteremberek lakták;...” 

„...némely gyárvállalat, bőr- és olajgyár is tele-
pedett itt meg...” 

„Új-Pest népessége túlnyomólag iparos, keres-
kedő s e két ágat segítő munkásosztályhoz tartozik. 
Van mintegy 400 önálló iparos, legtöbb aránylag a 
bútorasztalos és kalapos, de egyéb mindenféle ipa-
ros is van egészen nagyvárosi változatossággal és 
berendezettséggel. Van többféle gyár. Legnagyobb 
Stern Ignác szeszgyára, nagy göböly és sertés hízla-
lással. Ebben rendesen 150 munkás van alkalmazva, 
s mintegy 1.000 ökör, s 2-3.000 sertés hízik folya-
matosan. 1860-ban keletkezett s mostani terjedtség-
re 1868 tájon fejlett. Van továbbá több bőrgyár, 
amelyek közül Wolfner testvéreké a legnagyobb, 
azután több gyufagyár, egy hajógyár, három vatta-
gyár, egy szeszfinomító, amely azonban 1871 óta 
szünetel, miután az ezt alapított részvénytársaság 
csőd alá jutott. Volt egy gyertyagyár is, mely azon-
ban szintén 1871 óta szünetel.” 

Az Újpestre kerülő vándorló mesterlegények le-
hetőséget láttak abban, hogy itt nagyobb esélyük 
lesz, hogy önálló mesterré váljanak. A helyi iparo-
sok sokszor ki is használták ezeket a törekvő fiatalo-
kat. Sokszor fizetett bérmunkásként alkalmazták 
őket. Ha a munka úgy kívánta, még vasárnap is dol-
gozniuk kellett. Mivel leginkább a pesti megrende-
lőknek dolgoztak, bizony nagyon sok munkájuk volt. 
Példa erre az az újpesti könyvkötő mester, akinek 
olyan sok volt a megrendelése, hogy a mesterle-
gényét vasárnapi munkára is berendelte. 

Az ilyen és hasonló megnyilvánulásokból nagyon 
sok konfliktus támadt. Az egész probléma pikantéri-
ája az, hogy amikor ez a mesterlegény felszabadult 
és önállóan dolgozott ő is éppen úgy kizsákmányolta 
alkalmazottait, ahogyan ezt vele tették. Tehát csak 
egyoldalúan képzelték el jogaikat és kötelességeiket, 
mégpedig mindig a saját javukra. 

Mivel az alapító Károlyi gróf eleve kizárta a cé-
hek megalakulását az új „gyarmaton”, így minden-
képpen hiányzott az iparosok összetartása. A vélt, 
vagy valós sérelmeket mindig a községi elöljáróknak 
kellett végül megoldani. 

Arra is volt eset, hogy maga a sértett próbált elég-
tételt venni mesterén. A tettlegesség azonban nem 
volt jellemző. Néhány esetben előfordult, hogy felin-
dultságukban rátámadtak munkaadójukra, sőt egy 
indulatosabb asztalos legény − nyilván egy kis kocs-
mai bátorság gyűjtése után − este a barátaival vissza-
ment a mestere1 házához és alaposan összeverték. 

 

Kézművesek szerszámai 

Természetesen voltak olyan közösségek, amelyek 
meg szerették volna előzni az ilyen, és ehhez hasonló 
cselekedeteket. Ilyen célt szolgált a Katholikus Le-
gényegylet. Mint szabályzatának 2. pontjában írja: 

„A szövetségnek az a célja, ami az egyes helyi 
egyesületeké, t. i. összegyűjteni a kath. mesterlegé-
nyeket, hogy tisztességes mesterekké képezze ki őket. 
Ezen cél szolgálatában áll a vallási oktatás,  a val-
lásos életre való buzdítás és annak ápolása, általá-
nos, ipari, technikai és szociális ismeretek közlése, a 
takarékosságra való sarkalás, megfelelő munkálatok 
ajánlása, a szükségben, különösen a betegségben 
nyújtott támogatás, idegenben tartózkodó és ván-
dorúton levő tagok elszállásolása, végre a társas 
szellem ápolása.” 

Ha ezeket a célokat és törekvéseket a mai szak-
munkás tanulóknak is célul tűznék ki, mennyire 
másabb szakembergárda állna munkába néhány év 
múlva. 

Nemes és célszerű előírásokat határoztak meg az 
egyesületi tagok részére, ugyanakkor egy segítő 
csoportosulásnak is a tagjává vált. Abban az időben 
elvárták a mesterjelöltektől, hogy idegen országok 
mestereinél bővítsék szakmai ismereteiket.  Előnyös 
volt ez mindenki számára, hiszen a szakma ismere-
tében még járatlan legények más szempontok és 
körülmények között is tovább képezhették magukat. 
Ez ne csak szakmájuk szempontjából volt gyümöl-
csöző, hanem például a nyelvismeret, az önállóság 
kialakítása, az emberismeret és nem utolsó sorban a 
kapcsolatok teremtése. 

                                                           
1 Herits József asztalosmester 
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A legényegyleti vándorkönyv felhatalmazta tulaj-
donosát bizonyos kiváltságokra. A könyvben felsorolt 
országokban, városokban megjelölt legényegyletek 
mindenkor segítségére voltak az úton lévőnek. Ezek a 
helyek egész Európában a vándorlók szolgálatára 
álltak. Ingyen szállást adtak, kedvezményes étkezte-
tést biztosítottak és természetesen beajánlották olyan 
mesterekhez, akiknél még alaposabban megismerhet-
ték szakmájukat. Még a betegségben segítségre vol-
tak, hiszen a hosszú vándorút alatt minden megtörtén-
het. Éppen ezért óvták is tagjaikat mindenféle csavar-
gótól és kétes hírű személytől, a tisztességtelen kére-
getéstől és az elzülléstől. 

 

Gerber Alajos fogtechnikus vándorkönyve 

A Vándorkönyv tulajdonképpen egy olyan úti 
okmány volt, melynek felmutatásával igazolta magát 
a mesterlegény, egyben feljogosította arra, hogy a 
vele járó kedvezményeket igénybe is vegye. Ezt így 
fogalmazzák meg a szabályzatban: 

„Ha útközben akár betegség, akár pedig hosszas 
munkahiány folytán valóban szükséget szenvedsz, 
fordulj őszinte szívvel jobbmódú polgárokhoz, vagy 
a plébánoshoz, mutasd meg nekik vándorkönyvedet, 
hogy lássák, kivel van dolguk...Ha...nincs pénzed,... 
elégedjél meg azzal, amit adnak.” 

Mivel vallási lapon szervezett legényegyletről van 
szó, így természetesen a lelki élet tisztaságának megőr-
zését is szorgalmazza. Ugyanakkor inti is tagjait: 

„Ne csúfold ki és meg ne vesd a más vallású em-
bereket!” 

Tisztességre és becsületes munkára nevelték a 
mesterlegényeket, hiszen az volt a cél, hogy hasonló 
beállítottságú mesteremberek álljanak majd az ipar 
és a lakosság szolgálatába. A jelszó is erre céloz: 

„Isten áldja a tisztes ipart!” 

 
Bejegyzés a vándorkönyvbe 

„Gerber Alajos az újpesti tanoncotthonnak há-
rom évig, a Legényegyletnek pedig négy évig hűsé-
ges, pontos és lelkiismeretes tagja volt, s mint ilyent 
a kath. legényegyesületek és minden jó érzésű ember 
őszinte szeretetébe ajánlom. 

Ujpest, 1912. ápr. 15. 
Szedlacsek István  
főgymn. hittanár 

az újpesti Legényegylet elnöke” 
 

Az ipar működéséhez szükség van kereskedőkre 
is, hiszen a nyersanyagok beszerzése és a készter-
mékek eladása is az ő feladatuk. Ugyanakkor az ipar 
miatt idetelepült munkások ellátására is szükség 
volt. A szolgáltatások a kor igényeihez mérten is 
magas színvonalúak voltak. Az akkori újságok is 
elismerték, hogy Újpest élete nagyvárosias. Ez min-
den vonatkozásban helytálló volt. A Fő utcán végig 
üzletsorok várták vevőiket. Kis- és nagykereskedők 
mindent megtettek vásárlóik igényeinek kielégítésére. 
Minden réteg megtalálta a neki megfelelő üzletet. Az 
egyszerű munkások, a polgárok és a jómódú polgárok 
is megtalálták pénztárcájukhoz megfelelő üzletet. 
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Ha megnézzük, hogy az itteni kereskedők, hon-
nan szerzik be árukészletüket, hogy az itteni kisipa-
rosok miként mutatkoznak meg a kirakatokban, az 
utcai cégéreken, miként adják hírül kedvezményei-
ket − máris egy nagyváros forgatagában, üzleti vilá-
gában érezhetjük magunkat. 

 

A Nasser-féle ékszerüzlet reklám-képeslapja 

Az ipari iskolákból kikerülő szakemberek már a 
modernebb gépeket és technológiákat használják, 
ezért a régi iparosok közül is sokan kénytelenek a 
kor kihívásainak megfelelni. Új és modern termelési 
eszközökkel látták el műhelyeiket s termékeiket 
nemcsak itt a helyiek, hanem a pesti lakosság részé-
re is készítették, sőt kísérletet tettek a külföld meg-
hódítására is. 

Egyre másra alakultak a kisebb üzemek, vállal-
kozások és kértek iparengedélyt szakemberek. Az 
ipar fejlődése növelte az új mesterek vállalkozási 
kedvét, mindez azonban kevés volt a hosszabb 
fennmaradásra, s ezért sokan visszaadták iparigazol-
ványukat, bezárták kisüzemeiket, boltjaikat. Nem 
tudott mindenki talpon maradni. Létesül Újpesten az 
iparosok részére egy hitelszövetkezet is, hogy segít-
sen a fennmaradásban, a folyamatos termelésben. 
Sajnos nem mindenki volt képes megteremteni egy 
reális alapon működő vállalkozást. Kevés a jólét 
megteremtéséhez a jó szakmai felkészültség, a szép 

elképzelések, ugyanis a pénztelenség meghatározta a 
kisiparosok sorsát. 

 

Isten áldja a tisztes ipart - 1936 

 

Újpesti asztalosmesterek szakosztálya 
Alakult 1896 

Ezáltal az iparűző lakosság létszáma változó, hi-
szen sokan nagy tetterővel kezdenek bele, mások 
éppen befejezik ilyen irányú tevékenységüket. Ez a 
hullámzás meghatározza az itt élők életét, hiszen az 
ipar beszüntetésével beállnak az ipari munkások 
soraiba s ettől kezdve alkalmazottak lesznek. Mun-
kaidejük ezzel nem csökken, hiszen eddig is 12-14 
órákat dolgoztak, de alkalmazottként rengeteg gond-
tól megszabadulnak, hogy helyettük újabbakkal 
szembesüljenek. 

Összehasonlító adatokat is nézzünk meg: 
1884-ben 29 iparigazolványt adnak ki és 1 lett 

megszüntetve. 
1900-ban ez 254 új és 119 megszüntetett ipar. 
A legszomorúbb adatok 1921-ben kerültek rögzí-

tésre. Ekkor 933 iparigazolványt adtak ki, és 1191-et 
szüntettek meg. 

Természetesen ezek a számok nem csak a kisipa-
rosok alkalmatlanságát mutatják, hanem a kor gaz-
dasági helyzetét, a válságok kezdetét, illetve a nagy-
vállalatok előretörését. 

Ennek egyik mozgatórugója, hogy Újpesten olcsó 
telkekre települhetnek a vállalatok, s az alkalmazotti 
gárda is biztosítva van a folyamatosan idetelepülő 
munkások által. 
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Üzletsor és a Központi Szálloda a Fő utcán 
 

 

Goda Ferenc (Ősz u. 3.) részére kiállított számla 

A kereskedelem a helyi fogyasztás egyik fő té-
nyezője, de nem volt monopol helyzetben, hiszen 
bejártak Pestre is vásárolni (mint a hogy azt a fenti 
számla is mutatja!). A választék bővítése miatt a 
kiskereskedők se mindig a helyi gyártók raktáraiból 

töltötték fel árukészletüket. Pest közelsége és az 
ottani üzleti élet befolyásolta a kereskedelmet, főleg 
a divat területén. Ez volt alapja az itteni „divatdiktá-
toroknak”, hiszen akár nagyközségként, akár már 
városként is, a ruházat mindenkor fontos a polgárok 
életében − akár praktikussága, akár újdonsága okán. 

 

Benisz József cipész családjával az üzlete előtt 
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Bizonyság erre, hogy 1930-ban a polgármester 

bejelenti, hogy „Újpesti hetek” megtartásával kell 
támogatni a helyi kereskedőket. Meg is indokolta 
szándékának hátterét: 

„Tekintettel az újpesti kereskedők nehéz gazda-
sági helyzetére, mindent el kell követnünk, hogy a 
város közönségét meggyőzzük arról, hogy a vásárló 
közönség Újpesten is épp oly előnyösen, sőt talán 
még előnyösebben is beszerezheti szükségleti cikke-
it, mint Budapesten. Midőn a cél elérése érdekében 
a hatóság részéről is a legmesszebbmenő erkölcsi 
támogatásban fogom az újpesti kereskedőket része-
síteni, kötelességemnek tartom, hogy e helyről is 
felhívjam és megkérjem a képviselőtestületi tagokat, 
hogy az »Újpesti Hetet« támogassák s annak sikere 
érdekében a város közönsége körében is megfelelő 
propagandát fejtsenek ki.” 

Eredménye is lett ennek az újszerű kezdeménye-
zésnek, hiszen az itteni lakosok jobban megismerték 
kereskedőiket, megismerték szolgáltatásaikat, áru-
készletüket s nem utolsó sorban áraikat. Kettős 
eredménnyel zárult az esemény, hiszen hasznára vált 
a kereskedőknek és jól jártak ezzel a potenciális 
újpesti vásárlók is. 

A virágzó Újpestről nagyon sokan írnak, így ha 
ezek között kutatunk, valóságos képet kapunk az 
akkori állapotokról és a település fejlődéséről. A 
jelzők, amiket ilyenkor használnak, jól mutatják a 
szerző ámulatát, csodálkozását: 

„Új-Pest most körűlbelűl 25.000 lakost számlál 
és virágzó iparával, nagy szesz- és bőrgyáraival, 

hajógyárával, téli kikötőjével, a Duna mentén föl-
magasló kéményeinek sorával, valódi éjszaki folyta-
tása Budapestnek. Dél felé már majdnem összenőtt a 
fővárossal, keleten pedig a vasútnál már összeér 
Rákos-Palotával. Így nyújt egymásnak kezet a ter-
melő és az iparos, gyáros vidék.” 

Így ír Marczali Henrik 1888-ban Újpestről. S 
lám, milyen szép jelzőkkel mutatja be az iparosodó 
Újpestet olvasóinak. 

 

S végül ne feledkezzünk el Újpest fényképészei-
ről se, akik megörökítették számunkra az újpesti 
utcákat, házakat s nem utolsósorban az itt élő embe-
reket. Nélkülük ez a könyv is szegényebb lenne. 
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BÉRKOCSI, LÓVASÚT, VILLAMOSVASÚT 
 

leinte egyénileg oldotta meg mindenki, hogy 
Újpestre kiutazhasson, vagy innen Pestre 
menjen. Aki tehette igénybe vehetett konflis-

kocsit, vagy éppen fiákert. Ezek a közlekedési esz-
közök viszont nem voltak hatékonyak, hiszen csak a 
kor „taxi”-jaként működött. A fejlődéssel párhuza-
mosan felmerült a csoportos közlekedés megvalósí-
tása is. Ugró Gyula ezt így határozza meg Újpestről 
szóló könyvében: 

„A közlekedési eszközök a városok fejlődésének 

elsőrangú tényezői, mert az olcsó és gyors közleke-

dési eszközök a tömeg lakásokban összezsúfolt la-

kosságot egy újabb és újabb területek benépesítésé-

re ösztökéli, mi által a városok fejlődését igen nagy 

mérvben mozdítják előbbre. Minél jobbak és fejlet-

tebbek tehát a közlekedési eszközök: annál inkább 

szolgálják a városi lakosság közszükségleteinek a 

kielégítését s megkönnyítik a gazdasági haladás 

útját is.” 

 

Bérkocsis fuvarra várva 

Már a „megyeri gyarmat” létrejöttekor próbál-
koztak a tömegközlekedés létrehozásával. Az embe-
rek szállítását akkor fuvarosok oldották meg lovas-
kocsival. Célszerű megoldás volt − csak éppen bi-
zonytalan. Ugyanis a fuvaros nem indult el addig, 
amíg megfelelő létszámú „utazóközönség” össze 
nem gyűlt. Éppen ezért ez csak egy félmegoldás 
volt, hiszen nem a nagyközönség érdekeit képvisel-
te. Mivel a fuvarozás engedélyhez kötött vállalkozás 
volt, így lehetett panasszal fordulni a községi elöljá-
rósághoz. Ezt meg is tették az utazni vágyók. A köz-
gyűlés éppen ezért 1844-ben határozatban rögzítette 
a fuvarozás kritériumait, meghatározva az első me-
netrendet. Ebben az évben − 1844-ben − Blum 
Ignátz volt a személyfuvarozásban érdekelt vállalko-
zó, aki egyetlen kocsijával szállította az embereket. 
Az Újpestről Pestre induló személy-fuvarok indulási 
idejét minden hónapban a községi bírák határozták 
meg s a községi bíró szobájában ki is lett függesztve. 
Ettől kezdve rendezettebbé vált a személyszállítás, 
melyet köteles volt betartani a fuvaros, mert „annak 

elmulasztása esetében jogától elesik és a fuvarozás 

szabad leend és ezen határozat a bírák által monda-

tik ki bárkinek panaszára.” 

Blum Ignátz kiváltsága se tartott sokáig, hiszen a 
forgalom növekedése és más fuvarosok munkához 
juttatása is megkövetelte a „járatok” sűrítését. 

1846-ban már Blum mellé beáll Mildenberger 
Antal is. Most már két fuvaros három kocsival szol-
gálja ki az utazni vágyókat. Ez természetesen konf-
liktusokat is teremtett a két vállalkozó között, hiszen 
mindegyik arra törekedett, hogy az ő kocsija szállít-
hassa 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 következik Mildenbergeré 

és a többi utána, másik héten első lesz Mildenberger 

kocsija és így rendes járásokat megtartván, semmi 

veszekedés köztük nem történik, ha hogy ezen rende-

letet valamelyik meg nem tartaná, legelőször 5 fr. p. 

másodszor pedig 10 pengő forintokban büntettetik 

meg.” 

 

Bérkocsis Újpesten (háttérben a Városháza) 

A község gazdasági és létszámbeli növekedése 
következtében a közlekedés fejlődése se maradhatott 
le. Az igények megváltoztak s ezt mindenkinek tu-
domásul kellett venni. Változtak a tarifák, ugyanak-
kor az utasok érdekeit nem mindig tartották szem 
előtt. Nem tartották be az évekkel korábban kiadott 
rendeletet. A fuvarosok saját részükre próbáltak 
előnyöket kiharcolni mások kárán. Nem tartották be 
az indulási időket. Sőt csak akkor voltak hajlandók 
elindulni, ha kocsijuk megtelt. Egyre többen vették 
igénybe a gyorskocsi szolgáltatás, ebből adódik, 
hogy egyre több járműre volt szükség. A megélhetés 
végett mások is vállalkoztak volna arra, hogy a köz-
lekedés minőségének javítása érdekében saját kocsi-
jukkal részt vállaljanak a szállítási gondok kiküsz-

E 
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öbölésére. A káoszt el kellet kerülni, ezért új rende-
lettel kellett ismét szabályozni a gyorskocsik műkö-
dését. Ebben már meghatározzák, hogy köteles a 
kocsis elindulni utasaival, ha a járművén 5 utas ösz-
szegyűlik. Mindezt 1853-ban határozták meg. 

A modernizációt az újpestiek is követik, mikor 
látják, hogy Pest városában 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 miatt. Gróf 
Károlyi Sándor elnökletével megalakul egy vállal-
kozói társaság, amely meg szerette volna építeni az 
újpesti lóvasutat. 

 
A lóvasút ünnepélyes megnyitása 

1864. november 17-én Pest város tanácsa meg-
kezdte tárgyalását a Pest-Újpest lóvonatú vasút meg-
építéséről. Az értekezletre összegyűlt hivatali szemé-
lyek eléggé tartózkodóak voltak, nem bíztak abban, 
hogy a befektetés megtérül, így semmiféle támogatást 
nem javasoltak az építkezéshez. Kísérleti vállalkozás-
nak minősítették. Éppen ezért gróf Károlyi Sándor és 
társai visszaléptek a kedvezőtlen feltételek miatt. 
Már majdnem kútba esett ez a nagy reményekkel 
megindított vállalkozás, amikor egyezségre jutott a 
bizottság és a kérelmezők. Szükség is volt a meg-
egyezésre, hiszen közérdekről volt szó: a Pest mel-
letti nagyközség fejlődő ipara és területi növekedése 
miatt igenis nagy szükség van egy vasútra. Az enge-
délyezés hatályba lépése után egy részvénytársasá-
got alapítottak, melynek feladata a lóvasút üzemelte-
tése volt. A részvényeket Pest város előkelőségei 
jegyezték. Ez is azt mutatja, hogy egy nagy remény-
nyel kecsegtető vállalkozás indult el. 

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 beszámo-
lóval tudósítottak az újságok. A hivatalos, menet-
rend szerinti utas-szállítás 1866. augusztus 1-én 
kezdődött. (Dr. Ugró Gyula Újpestről szóló könyvé-

ben 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 ünnep-
séget. A Pestről induló, öt kocsin helyet foglaló 
előkelő, vidám társaság zenészek kíséretében, jó 
hangulatban érkezett meg Újpestre. A városi polgá-
rok, az újságírók, a velük utazó úri nők és fiatal 
lányok viszont nagyon meglepődtek az újpesti indó-
ház szépségén és különlegességén. Ahogy a publi-
cista fogalmaz: „Egész őszintén valljuk be, hogy az 

újpesti indóház várakozásunkat felülmúlta. E tágas 

és díszes épület zászlókkal volt díszítve.” Az ünnep-
séget ábrázoló képen mindez jól látható. 

 

Az Indóház 2007-ben 

A lóvasút átadásán oly nagy figyelmet felkeltő 
újpesti indóház nagyterme vendéglőként működött s 
itt a vendégek felfrissülhettek, illetve kipihenhették 
a „hosszú út fáradalmait”. Természetesen itt se hiá-
nyozhatott a cigánymuzsika. 

Az újdonságnak számító közlekedési eszközt az 
első hónapokban megrohamozták a kíváncsi polgá-
rok. Mindenki ki szerette volna próbálni a kényelmi 
szempontból „luxus”-nak számító lóvasutat, melyen 
volt 22 személyes nyitott és 38 személyes fedett 
kocsi. A forgalomban részt vett emeletes és egyszin-
tes jármű is. Sőt volt első, másod és harmad osztály 
is. Itt jelenik meg először a kalauz (akkor konduktor-
nak nevezték), aki beszedte az útiköltséget és átadott 
érte egy „ellenjegyet”. 

A pesti Széna (ma Kálvin) tértől induló vasút 
egypályás volt, kitérőkkel megszakítva, hogy a két-
irányú közlekedés biztosított legyen. Ezeknél a kité-
rőknél várták meg a szembe jövő fogatot. Hatalmas 
fejlődés volt ez a közlekedésben, hiszen a mai Kál-
vin tértől az újpesti Indóházig (a mai vasúti összekö-
tő hídnál álló Bagolyvárig) csak 37 perc volt az út. 
Pest városában levő szakaszon több állomás is volt. 
Újpesti részen viszont már bárhol megállt a lóvonat, 
ahol le, vagy felszálló volt. Tudni kell, hogy ebben 
az időben Újpest és Pest határa a Rákos-pataknál 
volt. (Tehát ehhez viszonyítva kell mindenkor ér-
telmezni Újpest területét.) Ebből következik, hogy a 
pataktól a végállomásig elég nagy távolságot kellett 
még megtenni a lóvasútnak.  
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A Magyarság című újság megemlékezése a lóvasút hatvanéves évfordulóján 1926-ban 
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A 37 perces menetidő természetesen csak a meg-
nyitás napjára érvényes, hiszen ekkor csak egy 
irányba közlekedett az az öt szerelvény. Mikor bein-
dult az utasforgalom, a menetidő jóval hosszabb lett, 
hiszen a kitérőknél meg kellett várni a szembejövő 
kocsit, s csak azután lehetett tovább haladni. A vá-
rakozási idő pedig lehetett akár 10-15 perc is. 

A lakosság növekedésével egyre nagyobb terüle-
tet hódítanak el az épülő házak, iparos-műhelyek. 
Növekedik Újpest. Ennek következtében szükségét 
látják annak, hogy meginduljon a helyi személyszál-
lítás is. 1869-ben megindult a „megyeri” lóvasút, 
amely Újpestet és Rákospalotát kötötte össze. 

 

A Margit szigeten közlekedő lóvasút 

Egy érdekes előírás vonatkozott erre a lóvasútra, 
mégpedig az, hogy a postai küldeményeket − levele-
ket, két mázsát meg nem haladó csomagokat − és 
magát a postást is kötelesek ingyen szállítani. 
Ugyanez vonatkozott az állami alkalmazottakra, a 
községi hivatalnokokra és a községi szolgákra is, 
amikor hivatalos úton voltak. 

Ennyi idő távlatából romantikusnak és idillinek 
tűnik a lóvasúttal való közlekedés. A lefektetett 
vaspályán egyenletes ritmusban húzza a két ló a 
nyitott, vagy zárt, agy egyszintes, vagy a kétszintes 
kocsikat a rajta helyet foglaló utasaival. Hangulatos, 
festményre vagy elbeszélésbe való kép ez. A valóság 
viszont egészen más volt. Sokkal prózaibb. A két-
szintes kocsi felső szintje, a kakasülő bizony nyitott 
volt. Ezáltal, aki az első szint telítettsége miatt itt 
foglalt helyet, az ki volt téve az időjárás viszontag-
ságainak. Ha a forró nap sütött, ha az eső zuhogott, 
ha szélvihar tombolt, vagy éppen esett a hó, akkor 
ezeket az égi áldásokat bizony el kellett tűrni, el 
kellett szenvedni. 

Nem volt azonban jobb a helyzet az alsó szinten 
se. Az itt utazó kofák, gazdaemberek, iparosok mind 
magukkal hozták műhelyük, gazdaságuk szagát. A 
pipafüst, a bagó szaga émelyítő és kellemetlen volt. 
A köpködés akkor mindennapos volt (hiszen még a 
kocsmákban is használták a köpőcsészét), ezért a 
szenny és a szemét bűze valóban irritáló lehetett. A 
légkondicionálást a természet végezte el: vagyis ha 
nyitva volt az ajtó, akkor érkezhetett be friss levegő, 
ha be volt csukva, akkor csak tovább terjengett a 
fertelmes illat. Nyáron, a füllesztő melegben még 

elviselhetetlenebb volt mindez. Télen viszont a hi-
deg miatt voltak problémák. 

Mindemellett volt egy olyan hangulat is ezeken a 
járatokon, melyek véglegesen nyomot hagytak a 
rajta utazó munkásokon, hivatalnokokon, esetleg 
még a kofákon is, de leginkább a felnevelkedő fia-
talságon. Ez pedig a mai állapotokhoz is hasonlítha-
tó. Éppen ezért csak az tudja igazán átérezni, aki 
valaha is sok időt töltött az ingázással. Az utazásban 
eltöltött időt egyesek beszélgetéssel, viccelődéssel, 
ismerkedéssel, de sokan újságolvasással vészelték 
át. Mindenféleképpen hasznos volt az ismeretszerzés 
szempontjából, hiszen így nemcsak az újságolvasók 
(tehát az olvasni tudók) tájékozódhattak a világ ese-
ményeiről. A hírek, események hangos megbeszélé-
sét, véleményezését minden utazó hallhatta, így saját 
részére is kiszűrhette a megfelelő következtetéseket. 

 

Az Indóház belülről 2007-ben 

A pesti gimnáziumokba beutazó diákok és diák-
lányok is itt ismerkedhettek egymással, természete-
sen a kor által megkövetelt illem szerint. De a fiata-
lok többször megtették, hogy a nem éppen nagy 
sebességgel kocogó járműről leugrottak, s mellette 
sétáltak tovább. Ez is mutatja, a járat „szédületes” 
sebességét. 

Az időjárás viszontagságai is mindig kihatottak a 
lóvasútra. Dr. Ugró Gyula is számtalanszor tapasz-
talhatta az időjárás szeszélyeit, hiszen arról ír visz-
szaemlékezéseiben, hogy gimnazistaként ő is Pestre 
járt a lóvontatású járművel. 
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Lóvasút utasokkal 
 

Több alkalommal is előfordult, hogy a téli nagy 
havazások idején a síneket ellepte a hó. Ilyenkor az 
utasok kénytelenek voltak kiszállni s gyalog folytat-
ni útjukat, ha haza szerettek volna érni. A szerző 
szomorúan jegyzi meg, hogy a természet igencsak 
sűrűn ajándékozta meg őket hasonló meglepetések-
kel. 

Maga az indóház több funkciót is betöltött. Itt le-
hetett megváltani a jegyeket, s nagy termében ké-
nyelmesen várakozhattak az utasok a lóvonat indulá-
sára. Ugyanakkor karitatív szerepet is vállalt. Mikor 
árvíz pusztította el a környék néhány lakóépületét, 
egy rövid ideig menedékként is szolgált. De hasonló 
szerepet máskor is vállalt, amikor emberek, családok 
valamilyen katasztrófa miatt hajlék nélkül maradtak. 

 

 

Két tábla az Indóház belső termeiből 

Nemcsak kulturális eseményekkel töltötték az 
utazók el az idejüket a lóvonaton. A bűnözők is nagy 
lehetőséget fedeztek fel a jármű zsúfoltságában s 
kihasználták az emberek figyelmetlenségét is − ép-
pen úgy, mint napjainkban. Tolvajok, zsebesek már 
akkor is tevékenykedtek ezeken a járműveken. 

Az újpestiek szeretettel gondoltak mindig a város 
alapítójára, ezért 1869-ben úgy határoztak, hogy 

megépítenek egy kis gőzöst, mely gróf Károlyi Ist-
ván nevét viselné. Azt is tervbe vették, hogy ez a 
gőzös folyamatos összeköttetést − óránkénti indu-
lással − biztosítana Pesttel. 

Ez az elképzelés megjelent nyomtatásban is az 
alábbiak szerint: 

1869. Az újpestiek egy kis gőzőst szándékoznak 
építeni, mely gr. Károlyi Istvánnak, mint Újpest 
földesurának nevét viselné, s az anyafővárossal 
minden órában közlekednék. 

A fővárossal való összeköttetés nagyon fontos 
volt minden szempontból. A hivatalnokok, a keres-
kedők, a piacozók, a diákok közlekedési gondjain 
nagymértékben segített. Ugyanakkor a közlekedési 
gondok enyhítése hozzájárult Újpest lakosságának 
növekedéséhez, hiszen ezzel csökkent a fővárosba 
való utazás ideje. „A jó összeköttetés, hajón és 1867 
óta lóvasúton, még jobban megkönnyítette a telepe-
dést.” Így kommentálja ezt Marczali Henrik, 1888-
ban. A híradások sokszor foglalkoztak Újpest közle-
kedési viszonyaival. Nem is csoda, hiszen az ide 
kijáró embereknek fontos volt a gyors és jó megkö-
zelítés, hiszen nem mindenki engedhette meg magá-
nak a  drága bérkocsi használatát. Ki is használták 
ezt a lehetőséget, amikor csak lehetett. 

Kávéházakban, kaszinókban, újságokban foglal-
koznak Újpesttel, a fejlődésével, a gyáraival, az 
üzleteivel, a házaival, de nagyon sok írás jelenik 
meg a közlekedési viszonyairól. Monográfiájában 
Galgóczy Károly így ír Új-Pest közlekedéséről: 

„A fővárossal a közlekedést lóvonatú vasút és 
helyi gőzösök közvetítik. Rákos-Palotával szintén 
(van) lóvonatú vasúti egybeköttetés. Különben az 
osztrák államvaspálya rákos-palotai állomása a 
Duna parti részről is alig egy kis félmérföld s ott 
távírda is van. Néhány bérkocsi is áll a Duna parti 
részen rendelkezésre.” 



 107 

 

Vízhordó fogat az Indóház előtt 
 

Mint ahogy az előző sorokban is olvashatjuk egy 
szemtanú leírásában, a gyorskocsikat felváltották a 
helyi forgalom lebonyolítását szolgáló bérkocsik. 
Ezzel kapcsolatban is meg kellett határozni az 
egyenlő esélyt biztosító rendeletet, mely úgy szólt, 
hogy a páros számú bérkocsik a főút egyik, míg a 
páratlan számmal jelöltek a főút másik oldalán vára-
kozzanak. A bérkocsik havonta cserélték az oldala-
kat, így a nézeteltéréseket is tompítani lehetett. Leg-
alább is egy ideig, mert a problémák folyamatosan 
változtak, a kocsisok pedig mindig előnyösebb hely-
zetbe szerettek volna kerülni mint riválisaik. 

 

Lóvasúti havibérlet 

Az 1800-as évek végén az újpesti bérkocsik 
„végállomása” a Fő út (ma Árpád út) elején volt. 
Innen szállították utasaikat a kért irányba. Előnyös 
helyszín volt ez, hiszen itt állt a Fő út 1. szám alatt a 
Széchenyi kávéház, szembe vele pedig a Korona 
kávéház. Így az itt mulatozók számára mindenkor 
kéznél voltak. Úgy tűnik, hogy a helyek kiosztása 
ésszerű volt, s a fuvarozás zökkenőmentesen folyt. 
Ez persze nem így volt. A kocsisok folyamatosan 
rivalizáltak egymással s békétlenkedésüknek hangot 
is adtak, mégpedig egyedi módszerrel. A korabeli 

újság1 erről részletesen be is számol. Tudósítja az 
olvasó közönséget, hogy az állandóan egymással 
torzsalkodó bérkocsisok egy vita végeredményeként 
„barátságos verekedésbe elegyedtek egymással”. 
Az adok-kapok azonban jellemző volt rájuk, hiszen 
− mint ahogyan az újságíró fogalmaz − „a tisztelt 
bérkocsisok lóganajjal is dobálóztak”. Ebből az 
következik, hogy a nem éppen higiénikus harcmo-
dort a járókelők és a környezet sínylette meg. 

A bérkocsikat − a megkülönböztetés végett − 
számokkal látták el. Ez által lehetett megtudni, hogy 
melyik kocsinak ki a gazdája, s ennek alapján lehe-
tett róla véleményt formálni: akár jót, akár rosszat. 
Fekete fuvarosok akkor is voltak. A nagyobb ünne-
peken, vagy vásárnapokon, amikor nagyobb mozgás 
volt a településen s nyilván kevésnek bizonyult a 
bérkocsisok létszáma, hát beálltak az állomásra 
szám nélküli járművek is. Az utazóközönséget nem 
annyira az engedély megléte, inkább a szállítás 
gyorsasága, az utazás minősége érdekelte. 

A bérkocsikat az 1930-as évek elején felváltották 
a bérautók, hiszen a motorizáció itt is tért hódított. 

Újpest területét lassan behálózták a villanyos 
vasút sínpárjai. A BUR, a Budapest Újpest Rákospa-
lotai villanyos is nagy népszerűségnek örvendett, 
hiszen nagyon sok ember közlekedési problémáit 
oldotta meg. 

A Pestről Újpestre járó villamosok is hozzátar-
toztak a város közlekedéséhez. A villamoskocsik 
változatos kivitelezése is egy külön fejezetet érde-
melne. 

                                                           
1
 Ujpesti Ellenőr, (1889. május 12.) 
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VENDÉGFOGADÓK, KASZINÓK, ÉTTERMEK 
 

endégfogadók, csárdák álltak a főbb közleke-
dési útvonalak mellett. Itt megpihenhetett az 
utazó és a kíséretében lévő személyzet, de 

felfrissülhetett 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 ab-
rakot. Az esti órákban érkező utazók szállást is kap-
hattak s a vendégszobákban megpihenve másnap 
frissebben folytathatták útjukat. 

 

A Vác felé vezető út mellett állt a Sas Korcsma 

 

Korabeli hangulat az étlapon 

A Pestet Váccal összekötő út mellett Megyernél 
áll egy csárda, immár évszázadok óta. Sok fáradt 
utazó pihent itt meg, de időnként a környék zsivá-
nyai is „tiszteletüket” tették. Mikor épült ez a ven-

dégfogadó, azt pontosan nem lehet tudni, de évszá-
zados falai sok mindent láttak, sok mindent hallottak 
s ezért sok mindenről tudnának mesélni. 

A Megyeri csárda leírása a fóti uradalom 1821. 
évi leírásakor: 

„Vagyon ezen Pusztának Éjszak s ugy nyugot 
közt a Vátzi út mentén a Duna partajin kemény 
materialekból Zsindel fedel alatt, két kéményre épül-
ve egy Vendégfogadó, fa Zsindely Kalappal fedett, 
Tégla Keritissel, mely bé vagyon Zsidelyezve a 
Keritésnekkét végén vagyon bé járásra két nagy 
Kapu melyek lágy fából készűltek.” 

Később így folytatódik a leírás: 
„A konyha mellett boritott pléhvel kiss üveg ab-

lak vas sarkokon, pántokon nyiló simpla ajtó vezet a 
Tsapláros Szobájában, melynek allya deszkázott fele 
Stukatorázott, találtatik benne egy többihez hasonló 
ablak, zöld Kályhával, és étel bé adására szolgáló 
kiss ajtócskával.” 

 

Fuvarosok a Megyeri csárda előtt 

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 Zsin-
delyek alá vett, és fele Deszkával padolva készületű 
Kotsi állás is. Továbbá fás Komora rossz állapotban 
lévő nádfedél alatt bé deszkázott oldalakkal, a mely-
lyel 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, valú és 
vasalt vederrel.” 

Ideális helyre épült a Megyeri csárda, hiszen a 
Vác felől Pestre tartó utazók, vásárosok itt haladtak 
el, itt tudtak megpihenni, mielőtt a nagyváros forga-
tagába kerültek volna. 

V 
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A Megyeri csárda épülete a XX. század elején 
 

Az utazók és vándorok mellett kedvelt helye volt 
a környéken vadászó főuraknak is, hogy egy-egy 
hajtás között ide betérve egy-két kancsó borral hű-
sítsék magukat, vagy a környékbeli halászok hálójá-
ból kikerülő halakból készült ételeket megkóstolják. 

 

A Megyeri csárda kerthelysége az 1960-as években 

A vendéglátás kezdeteit Újpesten (Új-Megyeren) 
éppen ez a csárda jelentette. A fokozatosan népsze-
rűvé váló nagyközség, majd város ide vonzotta a 
városi zsúfoltságot kipihenő pesti lakosságot. Elein-
te csak kirándulóhelyként ismerték, majd mikor 
népszerűbb lett, már szinte tömegével érkeztek a 
polgárok a hét végi kikapcsolódásra. 

Nem csak a vagyonosok körében vált rendszeres-
sé a hét végi kiruccanás. Jöttek az egyszerű munká-
sok, fiatalok, bohémek, művészek. Mindenki, aki 
hallott e környék egyedi szépségéről, különleges 
hangulatáról, az itt zajló élet nagyszerűségéről. Kis 
csoportokban érkeztek a barátok, szomszédok, mun-
katársak, hogy a hét közben felgyülemlett gondjaikat 
itt elfelejthessék.  

 

Brunovszky József vendéglője kívülről... 

 

...és a kerthelysége 

A Duna partja megtelt alkalmi horgászokkal. A 
kis sziget csendjét már nemcsak a madarak hangza-
vara törte meg, hanem az itt sétáló családok gyer-
mekeinek kacagása, a szerelmespárok suttogása, a 
fiatalságuk okán viháncoló kamaszok nyegle szóvál-
tása. 
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A Horváth-féle vendéglő kerthelységének bejárata 
 

A sétálás, a játék, a rohangálás fáradalma után 
pihenésképp megkóstolták az itt élő halászok által, a 
szabad ég alatt, bográcsban készített hallevest. Má-
sok az otthonról hozott uzsonnájukkal szűntették 
meg éhségüket. 

 

Takács Endre vendéglője 

A vadászatokkal, a kirándulásokkal és a szabad-
téri programokkal párhuzamosan egy másfajta szó-
rakozási lehetőséget is igényelt a nagyvárosból ki-
szabadult emberáradat. Nem kívánták feltétlenül a 
nagy zsivajt, a tömegrendezvényeket, de sokan igé-
nyelték a vízparti nádasokból felröppenő vízi mada-
rak látványát, voltak akik a Duna vizén tovaúszó 
farönkök bukdácsolását bámulták, míg mások a lige-
tes részen sétálva a vadvirágok gyűjtésében szorgos-
kodó gyermekeikben gyönyörködtek. Az újpesti 
lakosok is próbálták követni a nagyvilág divatját 
minden szempontból. Az ipari felemelkedés mellett 
egy kulturális igény is jelentkezett. A Pestről kiláto-
gató polgárság hatására az itt élők is kezdik átvenni 
az „úri” divatot. Ez nemcsak öltözködésben, visel-
kedésben mutatkozik meg, hanem belső átalakulást 
is igényel. 

Az 1848-as szabadságharc leverése után az új-
pesti polgárok is meg akarták mutatni élni akarásu-

kat. Így a munka után ők maguk is elvegyültek az 
ide szórakozni érkezők közé. Ez lehetőség volt arra, 
hogy új eszméket ismerhessenek meg, más felfogású 
emberek nézeteiről kapjanak információkat. Ez 
csakis olyan helyen történhetett, ahol a szórakozás-
sal párhuzamosan hatalmas viták keletkeztek a ma-
gas politikáról, hosszadalmas beszélgetések bonta-
koztak ki a nagyvilág változásairól. Tulajdonképpen 
ekkor és itt kezd kialakulni az igazi társadalmi élet. 

 

Brunovszky-féle vendéglő kerthelysége 

A vendéglők, a korcsmák, a kávéházak mind 
megfelelő helynek bizonyul arra, hogy a különböző 
társadalmi rétegek szószólói egymásra találjanak. S 
ezekre a vendéglátóhelyekre volt is igény. Ezt mu-
tatja a statisztika is, ugyanis „korcsmáros” 1840-ben 
még csak 7, 1910-ben 104, 1930-ban viszont már 
161 volt Újpesten. 

Nem kell mindig a legrosszabb értelemben al-
kalmazni a kocsmák (korcsmák) funkcióit. Ugyanis 
itt nemcsak az ivászatról szólt az élet, hanem sok-
sok kulturális esemény, közösségi megmozdulás 
ötlete öltött testet. Az egyszerű emberek itt beszélték 
meg gondjaikat barátaikkal, ismerőseikkel. Itt ter-
vezték a saját, a környezetük, a városuk jövőjét is. 
Baráti és családi összejövetelek helyszíne ez. 
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Két sarok két vendéglő a Béla utcában 
 

A középosztály viszont szeretett volna a nagyvi-
lági életben szerepet játszó „úriemberek” bőrébe 
bújni. Minden kornak megvan a saját divatja s pél-
daképei. Így ne csodálkozzunk azon, ha egyes cso-
portok utánozni próbálják a „menő” divatfigurákat. 

A kulturális élet is követi a nagyvárosi „divatot”. 
Itt Újpesten is megalakulnak önképzőkörök, dalár-
dák. Egyik központja itt is a kaszinó. Bár nagyon úri 
hangzása van, de valójában az itt élő polgárok egyik 
gyülekezőhelye. 

Meghatározhatatlan a funkciója az újpesti kaszi-
nónak, hiszen kulturális programja mellett bizonyos 
szórakozási lehetőséget is biztosított. Az első újpesti 
kaszinóról még az újságok is hírt adnak. Lehetséges, 
hogy az 1864-ben leírt sorok mögött még nem egy 
igazi kaszinó áll, hiszen arról tájékoztat, hogy „Új-
Pesten dalárda van alakulóban, amely télen át az 
ottani kaszinóban dalestélyeket készül rendezni.” 

Az 1870-es év márciusában viszont már valóban 
ünnepélyesen megnyitják a község kaszinóját. Ez is 
mutatja a község fejlődését a kultúra és a nagyvilági 
élet terén. Azért érdekes a kaszinó a vendéglátás 
szempontjából, mert a szórakozni vágyó ifjak elő-
ször a kultúra kútfőjéből merítenek s csak utána 
áldoznak a szórakoztatás másfajta oltárán. A nagy-
mértékű italozás, a dorbézolás, a felfűtött hangulatú 
esték és éjszakák nem ritkák a városi fiatalság köré-
ben. Erre mindig volt lehetőség, mindig találtak 
okot: ha volt mit ünnepelni, akkor azért, ha nem volt 
mit ünnepelni, akkor pedig azért kellett belevetniük 
magukat az éjszakába. 

A farsangi mulatozás is nagy népszerűségnek ör-
vendett, hiszen ilyenkor végre mindenki elfelejthette 

a hétköznapi gondjait és szinte kötelességnek érezte 
a részvételt. Az ital hatására rögtönzött beszédek s a 
zenészek által húzott nóták csak a kezdetét jelentet-
ték a nagy mulatozásnak. Volt olyan eset, hogy az 
italozó társaság kibérelt egy stráfkocsit, hogy méltó 
és „úri” módon búcsúztassa a telet. A táncolás, mu-
latozás közben a kocsira felhelyezték Karnevál őfen-
ségét. Az eseményt így adta hírül a korabeli újság a 
„Magazin” 1938. április 21-én megjelent száma:  

„...szörnyű sírás és a banda gyász-zene kíséreté-
ben megindult a Fő utcán a menet. De minden 
kocsma előtt hűségesen megálltak. Ittak némi halotti 
áldomást...” 

A sok ital végül megtette hatását, mert a társaság 
minden tagja totálisan lerészegedett. Olyannyira, hogy 
− mint azt a tudósító is közli − „csak a lovak maradtak 
józanok.” Szerencsére! Az alaposan berúgott társaságot 
a korcsmáros felpakoltatta a stráfkocsira, hogy valami-
lyen módon haza legyenek szállítva. 

„Az okos lovak minden hozzáértő kocsis nélkül 
tovaballagtak. Mivel pedig rendes foglalkozásuk 
szerint hullaszállító kocsit szoktak vontatni, meg-
esett, hogy a jámbor állatok nem haza, hanem a 
temetőbe szállították az italos társaságot.” 

Igazi, bulvárlapba való végkifejlet. Éppen ezért 
kételkedhetünk ennek igazságában. Mindenesetre az 
újságíró szép kis történetet kerekített ki a farsangi 
mulatságból. 

Természetesen ilyen, és ehhez hasonló „világra 
szóló” mulatozások csak ritkán történtek meg. Leg-
inkább a csendes, nyugodt környezethez igazodtak a 
rendezvények. Az irodalmi felolvasások a kerthelyi-
ségekben, a családi ebédek a kisvárosi éttermek 
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egyikében, vagy a fiatal párok találkozásai a cukrász-
dákban, üzleti megbeszélések a kávéházakban − ezek 
voltak a jellemzők a századfordulón itt Újpesten. 

Érdekes, hogy meglepően sok vendéglő közül vá-
laszthattak az itt élők és az ide érkezők. Egyedi ki-
alakítású belső termekkel, hangulatos kerthelysé-
gekkel s mindenféleképp az adott vendéglőre jel-
lemző ételspecialitásokkal várták a vendégeket. A 
törzsvendégek kedvezményben részesültek és csalá-
dias, baráti hangulatban töltötték itt el az idejüket. 

Volt olyan vendéglő, amely tulajdonosa, az étel-
különlegességek nagy választéka vagy az ott szóra-
koztató zenészek miatt vált kedveltté. Más helyre 
viszont a közelsége, vagy a mérsékelt árai miatt 
jártak többen. Mindenki megtalálta a saját ízlésvilá-
gának, étkezési kultúrájának megfelelő vendéglőt. 
Hangulatában mindegyik egyedi volt. Ez bizonyíték 
arra, hogy a gasztronómia csodákra képes, hiszen 
embercsoportokat kovácsolt össze, s egy új világot 
teremtett a mindennapok taposómalmában. 

Bizonyára megérte a tulajdonosoknak, hogy 
fenntartsák ezeket a vendéglátó helyeket, hiszen 
forgalmuk megfelelő volt. Mindenféleképpen jöve-
delmező vállalkozás lehetett, hiszen a kezembe ke-
rült egyik képeslapon − melyen a Béla utca egy rész-
lete látható − azt vettem észre, hogy az utca két ol-
dalán egy-egy vendéglő működik. Urbanek András 
és Messo János nyilván konkurensek voltak, de a 
megfelelő forgalom következtében mindketten meg-
élhettek ebből. 

Az Újpestre kilátogató családok legtöbbször 
gyermekeikkel érkeztek akik bizonyára élvezték a 
kertvárosi forgatag színes kavalkádját, a fákkal öve-
zett utcákon romantikus hangulatát és főleg a cuk-
rászdák édeskés illatát. Ugyan melyik szülő nem 

kedveskedett séta közben gyermekeinek egy kis 
süteménnyel, néhány szem cukorkával? 

Hiszen, ha a felnőttek időnként be-be térhettek a 
kávéházak félhomályába, akkor gyermekeik miért is 
ne vitték volna a cukrászdák színekben, illatokban s 
főleg ízekben gazdag világába. Már csak a látvá-
nyért is megérte, hiszen az itt kapható sütemények, 
édességek teljesen más élvezetet nyújtottak, mint az 
otthoni az édesanya, vagy a nagymama által készí-
tett. Nem is lehetett szebb álom a kicsinyeknek, mint 
a krémesek, torták, cukorkák látványa, s ezek birtok-
lása és fogyasztása. Az 1905-ben még csak öt cuk-
rászdával rendelkező Újpest 1930-ra már tizen-
nyolccal dicsekedhet. Tehát volt választék. S ez volt 
jellemző a cukorkaárusokra is, hiszen az 1910-ben 
működő kettőhöz 1930-ig még 19 csatlakozott. 

 

Régi hangulatú kávézó-étterem 

A kor divatja folyamatosan változik. Más hangu-
lata van a mai vendéglőknek, kerthelyiségeknek, 
cukrászdáknak. Néhány vendéglátóhely, – mint a 
Külvárosi Kávéház – megőrzi a régi kor hangulatát. 

A modernizáció is jelen van, hiszen az Internet-
kávézók már egészen másfajta szolgáltatást nyújta-
nak, mint elődeik, hiszen itt a kikapcsolódás kiterjed 
már a világhálóra is.  

 
Ízignet Internet kávézó Káposztásmegyeren, a Bőröndös utcában 
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A FASZOBRÁSZ 
 

aipari tevékenységéről volt híres Újpest már a 
kezdetektől fogva, hiszen hatalmas fatelepei 
ellátták a környék kis- és nagyüzemeit feldol-

gozandó nyersanyaggal, sőt még az ország más ré-
szeibe is szállítottak. A helyi asztalos-üzemek a 
szakembereket először távolabbi vidékekről hívták 
meg. A faipari ismereteket oktató szakiskola létre-
jöttével már helyben is képezhettek kiváló mester-
embereket. 

Az iskola az elméleti és gyakorlati oktatásával 
csak alapot teremtett a későbbi érvényesüléshez. Az 
újpesti faipari iskola szakoktatásának színvonala 
vetekedett bármely külföldi, hasonló képzést nyújtó 
intézettel. 

 

A faszobrász tanulók munkái egy kiállításon 

A mesteri cím eléréséhez viszont hosszú volt az 
út. Bármennyire is szép alkotásokkal tudott bemu-
tatkozni az iskolát elhagyó fiatal, az még kevés volt 
az elhelyezkedéshez s főleg kevés az elismeréshez. 
Éppen ezért, a mesterlegények bizonyítványuk kéz-
hezvétele után vándorlásba kezdtek. Ez nem afféle 
egyszerű turistáskodás volt, hanem a szakma még 
alaposabb megismerése, a mesterfogások tökéletes 
elsajátítása. 

Mai szemmel talán furcsa, de a szakmunkások, 
mesterek nem szerették megmutatni – sokszor még 
saját fiaiknak se – a szakma profi mesterfogásait. Ez 
egy bizonyos védettséget biztosított számukra, hi-
szen a tökéletes, a minőségi munkát így csak ő tudta 
produkálni. S amíg más ezt nem sajátította el, addig 
mindig ő kapta az igényesebb, jól fizető munkákat. 
Ha a saját „legénye” véletlenül elleste a titkolt mes-
terfogást, akkor az rövid időn belül a konkurenssé 
válhatott. Ebben az esetben viszont kevesebb meg-
bízást kapott volna. Ezért ügyelt minden „szaki” a 
saját tudására, mely ez esetben bizony a szó szerint 
is aranyat ért. 

A vándorlások alkalmával megjelenő legény nem 
jelentett veszélyt a kenyérkereső mesterre, hiszen az 
néhány hónap múlva úgyis odébbállt, s az átadott 
mesterfogásokat nem helyben, hanem majd idegen 
országban fogja majd csak alkalmazni. Ez így már 
nem volt annyira veszélyes a mesterre nézve. A ván-
dorló mesterlegény viszont elsajátíthatta a mesterség 

minden csínját-bínját, megismerhette néhány ország 
kultúráját, nyelvét, szokásait. Kapcsolatot építhetett 
ki hasonló érdeklődésű emberekkel, ami későbbi 
munkakapcsolat, esetleg barátság kezdete is lehetett. 

 

Miskolczi Antal faszobrász tanuló Párizsban (1913) 

Volt lehetőség arra is, hogy a szakmát teljes egé-
szében külföldön tanulják és sajátítsák el. Ezzel a 
lehetőséggel csak a nagyon jó felkészültséggel és 
természetesen a nyelv – legalább – alapfokú ismere-
tével rendelkezők élhettek. Miskolczi Antal 1913-
ban Párizsban sajátította el a faszobrászat alapisme-
reteit, a szakma rejtelmeit, a művészi szintű kivitele-
zés technikai részleteit. Az ott szerzett tapasztalato-
kat itthon hasznosította. Igényesen kivitelezett alko-
tásait mindenki szerette és nagyra értékelte. Kár, 
hogy már nincs hasonló szakember hazánkban. 

Távol a hazájától tanult, de az ott szerzett tudását 
itt Újpesten kamatoztatta. A néhány éves távollét 
még jobban családjához kötötte. Éppen ezért ő volt 
az, aki felkutatta a Miskolczi nemzetség gyökereit. 
Érezte, hogy egy család összetartozását megerősíti 
az a tudat, hogy megismerhetik elődeiket, őseiket. 
Tudta, a múlt megismerése megerősíti a jövőbe ve-
tett hitet. 

F 
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AZ ASZTALOSMESTER 

 

sztalosok, bútorkészítők s a faipar számos 
képviselője élt és dolgozott itt Újpesten. 
Talán nem is volt olyan utcája a városnak, 

melyben nem élt, vagy nem dolgozott asztalos, vagy 
asztalossegéd. Természetesen ennek a mesterségnek 
is megvannak a különböző ágazatai, szakmai vona-
lai. Voltak olyan asztalosok, akik csak egyszerű 
faipari munkát végeztek. Keresett volt az épületasz-
talos is, hiszen ajtó, ablak készítése, felújítása csakis 
rájuk várt. Voltak a műbútorasztalosok, akik igényes 
és szép bútorokkal látták el a lakosságot, a gyárak és 
hivatalok irodáit. 

 

Hanusz József asztalosmester 

Újpest fejlődése elősegítette az asztalosipar fej-
lődését is, hiszen a helyben lévő fatelepek biztosítot-
ták az alapanyagot, az egyre nagyobb ütemben épít-
kező helyi lakosság pedig igényelte a szakipari 
munkát. A felépülő házak eltérő stílusú ablakok, 
ajtók és bejárati kapuk megalkotását igényelték. A 
minőségi mestermunka értékét csak most láthatjuk, 
hiszen a száz évvel ezelőtti ablakok és ajtók tökéle-
tes záródása és hőszigetelése vetekszik a ma hasz-
náltakkal. Akár a régi iskolák, akár a Városháza 

ablakait vizsgáljuk, meglepő eredményhez jutunk. A 
régi mesterek által, jó alapanyagból legyártott nyí-
lászárók még ma is jól működnek és mindemellett 
télen a hideget, nyáron pedig a meleget zárják ki az 
épületekből. 

A házak, nyaralók, hivatalok megépítése után 
nagy feladat volt a helyiségek berendezésének meg-
tervezése és megalkotása. A bútorok stílusa örök 
időktől kezdve változik és mindig egyedi kialakítást 
igényelnek. Az emberek ízlése is változó, így a búto-
rok elkészítésekor nagyon sok szempontot kellett 
figyelembe venni: a célszerűséget, a divatos stílust, 
a megrendelő ízlésvilágát. 

Érdekes kalandozás az, amikor korabeli fényké-
peken szépen megalkotott bútorokat látunk. Ilyenkor 
felvetődik bennem a gondolat, milyen hatalmas 
szaktudással és kézügyességgel rendelkeztek ezek a 
mesterek, hogy ilyen szép szobai, irodai, esetleg 
konyhai berendezéseket tudtak megalkotni. 

 

Ugró Gyula bútora 

Ha csak azt a széket tanulmányozom alaposabban, 
amelyen Hanusz József asztalosmester ül a fényké-
pen, máris elgondolkodom a kivitelezés szépségén és 
igényességén. Persze az ilyen bútorok legyártásánál a 
rokon szakmák mestereinek segítségét is igénybe 
kellett venni. Jó együttműködést alakítottak ki a bú-
torkészítő asztalosok a faszobrászokkal, a faesztergá-
lyosokkal és természetesen a kárpitosokkal. 

Az épületasztalosok is társultak más szakmákkal, 
legtöbbször a lakatosokkal, kovácsokkal. A szép 
kivitelű kapuk elkészítésekor többször dolgozott 
együtt a faiparos a kovácsmesterrel. 

Az asztalosok világa különleges volt. Érdeklődé-
si körük mindenkor meghatározta barátaikat. Újpes-
ten nagyon sok asztalosműhely volt, melyből mára 
talán egy-kettő ha maradt – de az se hasonlít elődei-
hez. Régi újpestiekkel beszélgetve felelevenedik a 
gyalult fa illatával megtelt műhelyek hangulata. A 
fűrész hangja és a csiszoló-papír surrogása s a búto-
rok pácolására használt folyadékok illata már nem 
létezik, már csak emlékük él – egyre halványabban. 

A 
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A LAKATOS MESTER 

 

émmunkás szakemberek is öregbítették Újpest 
iparának hírnevét. A város fejlődését ők is 
éppen úgy segítették, mint a más szakmabeli-

ek: a bőrösök, a textilesek, vagy éppen a faiparosok. 
Művészi szinten kivitelezett munkáikkal elismerést 
váltottak ki mindenkiből. Az újpesti fa- és fémipari 
szakiskolában is egy időszakban nagyobb teret ka-
pott a fémfeldolgozással foglalkozó terület. Ez ter-
mészetes volt, hiszen a modernizáció, a gépesítés, a 
villamosítás olyan erőket mozgatott meg, amelynek 
következtében új iparágak születtek. 

A jó szakemberképzés megteremtette azt a hátte-
ret, melynek alapján a fejlődő üzemeknél keresettek 
lettek a frissen végzett szakmunkások, mesterek. 

 

Lokomobil kezelésére jogosító bizonyítvány 

Nekünk talán furcsa az, hogy a gépesítés hajna-
lán milyen vizsgák voltak kötelezők a különböző 
gőzgépek vagy robbanómotoros berendezések keze-
lőinek. A tanfolyam elvégzése, illetve a bizonyít-
vány kézhezvétele azt is mutatta, hogy a képzés 
alapos volt minden szempontból. A vizsgázott keze-
lők kiképzést kaptak a szerelések, a javítások, az 
üzemeltetések során alkalmazható mesterfogásokról, 
a tűzvédelmi előírásokról s a balesetek időbeni meg-

előzéséről. A gépek kezelői nagy figyelemmel és 
türelemmel dolgoztak a rájuk bízott berendezések-
kel. Óvták, becsülték s ápolták folyamatosan. Tud-
ták és érezték, hogy a gép karbantartása és üzembiz-
tonsága a mindennapi munkavégzést szavatolja, így 
a kenyérkeresetet is folyamatosan biztosította. 

 

Motorkezelői bizonyítvány 

Miskolczi Ernő Újpesten végezte iskoláit és a 
szakma kitanulásával egy olyan pályafutást mondhat 
magáénak, amilyet közülünk csak nagyon kevesen. 
Ő az, akinek élete szorosan összefügg Újpesttel, 
ugyanakkor a lánya által megőrzött családi doku-
mentumokból megismerhetjük az itt élt emberek 
mindennapjait, a város örömeit, gondjait. Ha a kör-
nyezet néma marad, a papírok, a dokumentumok, a 
fényképek mindent elmesélnek. Sok érdekességet 
elmondanak az emberről, a családról, a városról, az 
iparról − tulajdonképpen mindenről, csak megfele-
lően kell odafigyelni az elrongyolódott papírokról 
hozzánk szóló üzenetekre. A megbarnult, megkopott 
fényképek által közelebb jutunk a dolgozó, az alkotó 
emberhez, a városért, a közösségért naponta küzdő 
családhoz. Az ő gondjaik a miénk is, az ő örömeik 
bennünket is felvidítanak. 

F 
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Miskolczi Ernő a fiatal lakatosmester 
A család levéltárában megőrzött iratok elmesélik 

a lakatosmester életét, megtudhatjuk milyen munká-
kon dolgozott, figyelemmel kísérhetjük családjának 
mindennapjait. 

Először kövessük a fiatal lakatosmestert, aki 
minden lehetséges tanfolyamot elvégez ahhoz, ami 
az önálló ipar végzéséhez szükséges. A gépkezelői 
és lakatosipari végzettségéhez még hozzáveszi a 
hegesztés tudományát is, hiszen csak így tudja meg-
valósítani a megrendelők kívánságait. 

 

Rajz egy igényes kivitelű kerítésről és kapuiról 

Újpest számtalan kertes házának ő készítette el 
kerítését, kapuját. A fejlődő kertvárosi területen 
épülő házak tulajdonosai az utcai részt is szerették 
volna igényesen kialakítani, mely a mögötte lévő 
kertet és házat előnyösebben mutatja meg az arra 
sétálóknak. 

A helyszíni felmérés után a lakatosmester elké-
szítette a rajzot, melyet a ház tulajdonosának elkép-
zelései alapján vetett papírra. Később ennek alapján 
állította össze a kerítést és a kaput. 

 

Egy kapu rajza 
Az ember életét végigkísérik a folyamatos admi-

nisztrációk. Kezdődik a keresztelésnél, majd életünk 
során sok helyen kell magunkat újra és újra igazolni, 
tevékenységünket papíron is rögzíteni, másokat tá-
jékoztatni és még sorolhatnám tovább. Mai szemmel 
érdekesek azok az igazolványok melyeket több évti-
zeddel ezelőtt bocsátottak ki. 

 

Igazolójegy 
Személyi adataink szinte minden igazolványon 

ott vannak, de maga a papír egyéb más információ-
kat is hordoz, amely már nem ránk vonatkozik. Ezen 
ott vannak a hivatalos pecsétek, az ügyintéző neve, 
aláírása, a kitöltő szervezet emblémája, megnevezé-
se. Ezek az adatok segítenek bennünket abban, hogy 
az ügyintéző környezetet is jobban megismerhessük. 

 
A lakatosmester pecsétjének lenyomata 

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni 
az egyének által létrehozott adminisztratív papíro-
kat, dokumentumokat, pecséteket, aláírásokat. Az 
egyén, a vállalkozó, az iparos, a kereskedő törekedik 
arra, hogy valamilyen módon megismerjék, egy 
bizonyos témával azonosítsák. Az iparosnak nem 
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volt mindig alkalma és lehetősége arra, hogy önma-
gát reklámozza. Ezért olyan megoldásokat kerestek, 
amelyek nem kötődtek a klasszikus reklámokhoz. 
Ilyen volt például a levelezőlap. Az iparos vagy 
kereskedő rányomtatta nevét esetleg cégét, címét, 
telefonszámát s máris ország világ megismerhette, 
de legalábbis az, akinek ezt postán elküldte. 

 

Összefirkált, egyedi levelezőlap 

A családi papírok között ott vannak életünk for-
dulópontjain íródott dokumentumok. Ezek a kereszt-
levelek, illetve a házasságkötést igazoló emléklapok. 

 

Esketési emléklap 

Ezek az iratok is hordoznak különleges informá-
ciókat. Mivel egyház által kibocsátott okmányról 
van szó, így természetes, hogy a vallással kapcsola-
tos adatok az érdekesek. A fenti papíron a házasu-
landó felek vallási hovatartozása is szerepel. Jelen 
esetben az ifjú férj református, a felesége pedig ka-
tolikus. Abban az időben nem nagyon szerették a 
„vegyes” házasságokat. A szerelemnek azonban nem 
lehet parancsolni, így az egyházi vezetőknek is fejet 
kellett hajtani az emberi érzelmek előtt. Természete-
sen mindegyik felekezet szerette volna a saját hívei 
közt látni a házaspárt és családját. A szokás az volt, 
hogy a férj vallását követte a létszámában egyre 
növekedő család minden tagja. Erősebb ráhatásnál 
kötődött kompromisszum is. Volt rá példa, hogy a 
fiúk az apa, míg a lányok az anya vallását vették fel. 

A nagybetűs Élet is hagy maga után érdekes pa-
pírokat. A fiatal férfiakat besorozzák katonának, de 
előtte megvizsgálják őket, alkalmasak-e a haza vé-
delmére. 

 

Miskolczi Ernő alkalmatlansági igazolása 

A katonai szolgálatra való alkalmatlanságot na-
gyon kevés embernél állapítottak meg. Miskolczi 
Ernőnek viszont volt ilyen papírja s ez a fronttól és a 
harcoktól mentette meg. A háború borzalma ezáltal 
szerencsésen kiesett életéből. A végjátékba azonban 
bevonták. 1945. nyarán dr. Szalay Sándor polgár-
mester idézésére részt kellett vennie közmunkán. 

 
Idézés közmunkára 

A közmunka a háború után legtöbbször a helyre-
állításról szólt, de egyéb másra is használták az ide 
behívott embereket. A város normális üzemeltetését 
is segítették, hiszen a fronton szolgálatot tevő, vagy 
a fogságba került, esetleg a távoli harcmezőkön el-
esett emberek munkáját is el kellett végezni. Ez 
lehetett akár az utcák, terek karbantartása, de igény 
volt a szakipari munkára is. 
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Az itt állomásozó szovjet csapatokat is ki kellett 
szolgálni minden tekintetben. 

 

Az idézés orosz nyelvű hátoldala. 

A háború befejezése után az új politikai rendszer 
mindent államosított. A gyárak, az üzemek, de még 
a kisebb vállalkozások is állami kézbe kerültek. 
Miskolczi Ernő tovább is egyénileg próbált érvénye-
sülni. Kisiparosként tevékenykedett. Jó mesterem-
bernek tartották, így munkája is volt bőven. 

 

MIOKSZ tagsági könyv 

A Magyar Iparosok Országos Központi Szövet-
sége újpesti tagozatának lett a tagja. Ez csak tagdíj-
jal járó elkötelezettség volt – esetleges jogi véde-
lemmel – de munkáját csakis önállóan, sőt egyedül 
végezte. A megbízások folyamatosan érkeztek, így 
nem volt olyan sok ideje a pihenésre. De ezt se lehet 

senkitől megtagadni. Miskolczi Ernő és családja 
nagyon sokat utazott az országban. Így már gyerme-
kei is korán megismerték hazájuk legszebb tájait, 
városait, hegyeit, folyóit. 

Újpesten, – az 1800-as évek végén – hétvégi nya-
ralókat építettek a fővárosi polgárok, jómódú üzlet-
emberek. A háború utáni időszakban viszont a váro-
siasodás már magával hozta azt az igényt, hogy az 
újpestiek vágytak a csendre, a nyugalomra, így most 
ők keresték a város melletti településeken a pihenő-
helyeket. A Miskolczi család Erdővárosban1 lévő 
hétvégi kertjében is sok időt töltött. A szőlővel beül-
tetett területen kertészkedhetett a családfő, ugyanak-
kor a gyümölcs mellett még egy kis borhoz is hozzá-
jutott. A szüretelés után a hordókban kiforrt bort 
azonban be kellett jelenteni. 

 

A termelői bor bevallása 

A kirándulások és a hétvégi szőlőművelés mellett 
a hétköznapok kemény munkával teltek. A lakatos-
mester munkájának híre sok helyre eljutott. Így bíz-
ták meg az óbudai templom tornyának elkészítésé-
vel. 

 

A templom keresztje a mester udvarán 

A torony kivitelezése a tervezéssel, a műszaki 
rajzzal és a statikai számításokkal kezdődött. A meg-
rendelő elképzelése a szakember kezében vált való-
sággá. Bármilyen egyszerűnek tűnik a fénykép alap-
ján a feladat, ez sokkal összetettebb volt mint eddigi 
munkái. A tervrajz alapján végrehajtott részmunkák 

                                                           
1
 Ma Erdőkertes. 
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pontosságán múlott a végső kivitel minősége. Éppen 
ezért több szakaszból, több egységből állt össze a 
torony és a rajta lévő gömb a kereszttel. 

 

A templom tornya összeszerelés közben 

A torony szakaszos elkészítése úgy történt, hogy 
a legelső elem elkészülte után, ahhoz illesztve lett 
hegesztve a második. Mikor ez is elkészült, az alsó 
elemet félretette és a másodikra illesztve hegesztette 
a harmadikat. Majd itt is félretette az alsó, most a 
kettes számú egységet s a harmadikra igazítva készí-
tette a következőt. Így mindig csak két munkadarab 
volt egymáson s ezáltal a magasság se volt veszé-
lyes. 

Utoljára a torony csúcsára elhelyezendő gömb 
készült el a kereszttel. A gömb palástjának kivágása, 
hajlítása, végül hegesztése volt a legnehezebb és a 
legnagyobb precízséget követelő munkafázis. 
Ugyanis síklemezből kellett olyan ívelt darabokat 
kivágni, amelyek meghajlítva és összeillesztve al-
kották a gömböt. Vegyük azt is figyelembe, hogy a 
mai precíziós- és célgépek akkor még nem voltak 

ismeretesek. Ma a fémvágó koronggal ellátott dara-
boló gépekkel pillanatok alatt meg lehet oldani az 
ilyen és hasonló feladatokat. Az akkori technológia 
nagy része a mester kézügyességére épült. De kép-
zettségük alapján ez nem volt probléma számukra. 

Célszerű volt több darabban elkészíteni a tornyot, 
hiszen így a szállítás, majd a végleges helyén való 
elhelyezés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb volt. Az 
elemeket egymás után felhúzták az alapul szolgáló 
falra s itt lettek egymáshoz rögzítve. 

 

Iparigazolvány kiadásának határozata 

Miskolczi Ernő kisiparosként dolgozott a kezde-
tektől fogva. Éppen ezért folyamatosan engedélyez-
tetni kellett tevékenységének gyakorlását. Ez nem 
mindig ment gördülékenyen. De kibúvók és lehető-
ségek mindig akadtak s ezeket meg is találta. Egy 
időben be kellett lépnie szövetkezetbe. Hát az utasí-
tást végre kellett hajtani, így belépett – de csak papí-
ron. Munkáját éppen úgy egyedül végezte, mint 
annak előtte. Mikor az Iparszövetségbe kellett tag-
nak lennie, hát azt is vállalta, csak végezhesse mun-
káját. A legvégén a rendszer is rádöbbent arra, hogy 
a kisiparosok nem kizsákmányolók és nem a nép 
ellenségei. Ők is épp olyan hasznos tagjai a társada-
lomnak, mint a gyári munkás. Hiszen a kisebb la-
kossági szolgáltatásokat a gyárak nem tudnák meg-
oldani (cipőjavítás, zárak javítása , cseréje, stb.). 

A Miskolczi család is végre élhette nyugodt 
munkás-hétköznapjait és pihenhetett, amikor itt volt 
az ideje. A családfő szívesen vitte gyermekeit, fele-
ségét, később vejét is egy kis országjárásra személy-
autóján, melyre oly büszke volt. Az öreg Ford bi-
zony néha rakoncátlankodott, de mint hozzáértő 
szakember, hamarosan meg lett szelídítve. 

Munkája és családszeretete közismert volt, hi-
szen mindent megtett gyermekeiért. A környéken 
még nagyon sok helyen láthatók azok a kerítések, 
kapuk, melyek az ő ügyességét és minőségi munká-
ját dicsérik. Olyan nyomot hagyott maga után, mely 
még évtizedekig tanúsítja: kiváló munkát végzett. 
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A VARRÓNŐ 
 

ollein Róza 1900-ban született Újpesten. Itt 
tanult és nevelkedett, majd később itt ismerke-
dett meg leendő férjével is, Miskolczi Ernővel. 

Gyermek- és ifjúkorát az újpesti polgári környezet 
határozta meg. Az iparos családban felnevelkedő 
lány mindennapjait a kornak megfelelően irányítják 
szülei. Beíratják a leányiskolába, ahol az alapmű-
veltségnek megfelelő oktatásban részesül. 

A Lőrincz utcai leányiskola tanulója lesz, ahol a 
háztartási ismeretek mellett elvégzi a fehérneművar-
ró tanfolyamot is. Mivel polgári családból származik 
s a család nem rendelkezik nagy vagyonnal, így 
nagyon korán –14 éves korában – kell munkába 
állnia. Fiatal, törékeny nő létére a Csepeli Lőszer-
gyárban kezdi el munkás hétköznapjait. Gyári mun-
kásnőként dolgozik Csepelen, majd négy év múlva 
sikerül Újpesten elhelyezkednie. 

A munkakönyvben végig kísérhető, hogy mikor 
lesz a gyári munkásnőből fehérnemű varrónő, varró-
nő, majd takarítónő. 

 

Vollein Róza 1914-ben kiállított munkakönyve 

A be- és kilépési bejegyzéseket pecséttel is hite-
lesítették, így megismerkedhetünk a munkaadókkal 
is: Csepeli Lőszergyár, Láng L. Gépgyár, Wolfner 
Gyula és Társa Újpest, Medveczky J. Sámuel, Fonal 
és Hímzőipari Rt. Varrodája. Mindegyik csak egy 
apró állomás életében, melyben kenyérkeresőként 
próbált helytállni családjáért. 

 

Miskolczi Ernőné − Vollein Róza 
 

 

Vollein Róza iskolatársaival és a tanítónővel 

V 
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AZ ÖNKÉNTES SZÁMŰZÖTT 
 

omorú történetekről is kell írni, hiszen 
ez is itt van mindennapjainkban. Tör-
ténnek olyan események, amelyek 

teljesen más irányba terelik egy feltörekvő fiatal 
életét. A politika kegyetlen világa nem törődik ér-
zelmekkel, érzésekkel. Egy bizonyos érdek megva-
lósításáért képes átgázolni embereken, családokon, 
közösségeken. Ezen a beállítottságon a mai napig 
nem történt semmi változás. A kegyetlen akarnokok 
beférkőznek a politika élvonalába és a saját geszte-
nyéjük sütögetése közben eltipornak mindenkit, akik 
érdekeik útjába állnak. Sok esetben még a kisembe-
rek élete se számít. Csak egy valami: saját vagyono-
sodásuk és hatalmuk. 

 

Miskolczi László ballagási emléklapja 

Az 50-es évek furcsa világa – bár néha vissza-
visszatér – sok ember életét megváltoztatta. A féle-
lem a zsarnoktól, a feljelentőktől, a párttól, a hata-
lomtól ott volt minden emberben, minden családban. 
Nem mindig kellett olyat cselekedni, amely a rend-
szer ellen szólt. Elég volt egy rosszindulatú szom-
széd, vagy irigy munkatárs, máris az ÁVH fekete 
bőrkabátos tisztjei kopogtattak ajtóinkon. 

 

Jegyzőkönyv a házkutatásról 

1955. november 9-én jelent meg a Miskolczi csa-
ládnál az ÁVH. Egy feljelentés alapján a 20 éves 
Lászlóhoz jöttek. A házkutatás alkalmával elvittek 
egy Erika gyártmányú írógépet és a fiú magánlevele-
it. Utólagosan lefoglaltak még egy határőrköpenyt 
is. A vád az ekkor szokásos állam elleni összesküvés 
lehetett, hiszen egy írógép volt erre a bizonyíték. 

A legszomorúbb az egészben az, hogy minden 
valódi bizonyíték és valós indok nélkül a fiatal 
Miskolczi Lászlót börtönbe is zárták. Az 1956-os 
forradalom alatt került csak ki a rácsok mögül az 
ártatlanul bezárt fiatalember. 

Mikor az 56-os események kezdtek a megtorlás 
irányába terelődni, többen ajánlották neki, hogy 
hagyja el az országot addig, amíg nyitva vannak a 
határok. Nehéz szívvel ugyan, de elindult nyugatra. 
Szerencséjére, mivel a forradalom leverése után 
keresni kezdték. Nyilván azért, hogy valamilyen 
módon egy újabb pert akasszanak a nyakába. 

Ma Kanadában él. Amikor itthon járt, keserűsé-
gében minden rá vonatkozó iratot összetépett, meg-
semmisített. Keserűsége a mai napig nem oldódott, 
hiszen erről az időszakról soha nem beszél. Ha ráte-
relődik a szó, azonnal magába zárkózik. Az átkos 
rendszer tette ezt vele! 

SZ 
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SÁRA 
 

gy újpesti iparoscsaládba született Miskolczi 
Sára. Az iskoláit is itt végezte. Mivel több 
iskola is volt, így a célszerűség diktált min-

dig. Az Attila utcai elemi iskola volt a kezdet. Az 
iskolai évek, a gyermekkor sokszor visszatekint az 
osztályképekről. Valaki nem szívesen megy vissza a 
múltba, mások viszont szeretik az emlékeket sűrűn 
felidézni. 

 

Attila utcai iskola III. osztálya 1942-ben. 

A kép jobb szélén álló kislány: Sára 

Sára éppen Újpest oktatási életében jelentős, 
meghatározó szerepet betöltő iskoláiba járt. Attila 
utcai, a Lőrincz utcai, majd a Kanizsai Dorottya. A 
diákok közötti kapcsolatok, majd az iskola elhagyá-
sa után a vissza-visszatérő találkozások csak úgy 
jöhetnek létre, ha a környezet hatással volt a tanul-
mányi időszakban. Egy rossz társaság, egy nemtörő-
döm oktatói gárda soha nem lenne képes összetartó 
közösséget létrehozni. 

 

A Lőrincz utcai polgári iskolában 1947-ben 

A kor, melyben élünk, sokszor meghatározza éle-
tünk későbbi vonalát. Lehetséges, hogy a szegény-
ség, az egyszerű élet olyan karaktereket formál, akik 
saját életük alakításához nem várnak semmitmondó 
támogatást, hiszen a megoldások mindenkor belülről 
fakadnak. 

Sára szülei is megpróbáltak ideális feltételeket 
biztosítani gyermekeik neveléséhez. A munka volt 
az egyetlen, mely ebben segíthetett. Az édesapa − 

Miskolczi Ernő − lakatosként, önálló iparosként 
tevékenykedett. Bár nagyon jó szakember volt, még-
is nagyon sok évnek kellett eltelni, hogy megismer-
jék munkáját, elismerjék tevékenységét. 

Gyermekeit − Sárát és Lászlót − is úgy nevelte, 
hogy a munkát ne szégyelljék. Az 1950-es évek poli-
tikája meghatározta minden család életét. Sáráék is 
átéltek kisebb nagyobb izgalmakat, de végül mindig 
sikerült a belső harmóniát megőrizni. 

Egy fiatal, nem mindig érzi a politikai hatások jó 
vagy rossz irányát. Az iskolai évek mindenkor a 
tanulásról, a szórakozásról, a vidámságról szólnak. 
Éppen ezért sokat számít a szabadidőben végzett 
önképzőköri, vagy kulturális tevékenység, ifjúsági, 
vagy népi mozgalom. A tánc az egyik legszebb és 
leglátványosabb szórakozási lehetőség. A néptánc 
viszont már egy kicsit több figyelmet, koncentrálást, 
variációs készséget igényel. Mégis megéri a fáradt-
ságot, hiszen a nehéz próbák utáni fellépések sikerét 
senki más nem könyvelheti el, csakis az, aki abban 
részt vett. 

 

A Kanizsai Dorottya tánccsoportja 

A fenti fényképen látható, hogy a falon lévő hí-
res, hírhedt politikusok „nézték” végig a fiatalok 
fellépését. Ezek a fotók évtizedek múlva előkerülnek 
a fiókok mélyéről és akkor már nem a korszak ne-
hézségei, hanem a fiatalság szépségei bukkannak fel 
a múltból. És milyen jó ez az érzés. 

A kulturális csoportok közösség formáló hatása 
vitathatatlan. Talán éppen ez erősíti meg úgy az 
iskolai barátságokat, hogy azok még évtizedek múl-
va is erősek maradnak. 

A Kanizsai Dorottyában végzett Miskolczi Sára 
és osztálytársai még a mai napig is minden évben 
találkoznak. Csodálatos dolog ez, hiszen nagyon sok 
végzett növendék nem is kíváncsi azokra az osztály-
társakra, akikkel éveken keresztül egy iskolába jár-
tak, egy osztály padjait koptattak. 

E 
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A hétköznapok azonban nemcsak vidámságból, 
nemcsak sikeres fellépésekből áll. Meg kell küzdeni 
a családért a munkahelyért és mindenért, amely 
majd az életünk során utunkba akad. A fiatalság, a 
szerelem mindenki életében jelentős, ha nem a legje-
lentősebb helyet foglalja el. 

Sára életének is véget ért az a szakasza, amikor 
barátnőivel sétálgatott, amikor korcsolyázni jártak 
csapatosan. Véget ért az az időszak, amikor szülei-
vel rokonlátogatásra mentek apja oldalkocsis motor-
kerékpárján, vagy éppen vonattal. Szentes nem volt 
túl messze, de élmény volt mindig az utazás. Mos-
tantól kezdve már nem ez volt a figyelem közép-
pontjában. Másra kellett figyelnie, más érzések kerí-
tették hatalmába, hiszen megismerkedett azzal a 
fiúval, akivel végül az egész éltét leélte és éli a mai 
nap is. 

Ez az időszak is tartogatott meglepetéseket és ez-
által még néhány élménnyel is gyarapodott a család. 
A lakáslehetőség mindenkor problémás volt a fiata-
lok számára. Ha anyagi gondok is felmerülnek, ak-
kor még inkább kilátástalan volt a helyzet. 

A Miskolczi család egy nagyon kicsi épületben 
lakott, melyet a családfő épített a telek egyik sarká-
ba. A pár négyzetméteres lakás még szűkebbé vált, 
amikor az ifjú pár az esküvőt követően beköltözött. 

Az esküvő 1953. október 23-án volt. A dátum 
csak évek múlva vált érdekessé. Az 1956-os forrada-
lom leverése után is megünnepelték ezt az évfordu-
lót családon belül. Erre viszont mindig fel kellett 
készülni. Így nagyon feltűnő volt, hogy Papp László 
és ifjú felesége Miskolczi Sára már napokkal előtte 
lázas készülődésbe kezdett. A megünneplést persze 
a munkahelyen is tudták, de valahogy féltek ettől a 
kifejezéstől, hogy október 23 az ünnep. Az üzem 
párttitkára jelezte is aggodalmát, bár ő is tudta, hogy 
ez csak családi esemény és nem politikai. 

Mindenesetre érdekes, hogy Újpesten élt egy csa-
lád, amely minden évben megünnepelte, megünne-
pelhette október 23-ikát. Ráadásul ezt senki nem 
tilthatta meg nekik. 

Az ünnepek természetesen csak a munkával eltöl-
tött hétköznapok közben lehettek beékelve. A szülők 
és az ifjú pár egy szép nagy ház felépítésébe kezdett. 
Mivel a banki kölcsön egy „maszeknak” nem folyó-
sítható, így a családba „benősült” László vállalta ezt 
magára. Az építkezés nehézségei és furcsaságai még 
a mai nap is beszédtéma a családban. Ugyanis a ház 
felépítése csak szakaszosan történhetett. Amikor egy 
kis pénz összejött, akkor haladtak vele, emelkedtek a 
falak is, de amint kifogytak belőle − megtorpantak. 
Eljött az ősz és a ház még nem volt lakható. Mivel a 
régi épület anyaga is belekerült az új ház falaiba, így 
a félig elkészült részt kellett használni, abban kellett 
„lakni”, vagyis élni, aludni. Ősszel már hidegek 
vannak, a fűtés pedig nem volt megoldva. A hideg 

miatt könnyen betegek lehettek volna, ha nem jut 
eszükbe egy nagyon egyszerű fűtési megoldás. A 
helyiséget képtelenség lett volna bármennyire is 
bemelegíteni. Egy „újítás” volt kivitelezhető ebben a 
helyzetben: a fekvőhely fűtése. Akár szabadalmaz-
tatni is lehetne az ötletet, amellyel ezt megoldották. 
A munkák során valahonnan pala-lapok kerültek a 
műhelybe. Ez adta az ötletet, hogy ezeket a lapokat 
fel kell melegíteni, majd erre helyezni a pokrócokat, 
lepedőket. Így az alulról jövő meleg egyenlő hőmér-
sékletet biztosított a rajta pihenőknek. A szorultság 
okozta kényszerhelyzet hozta ezt a megoldást. Min-
denesetre egy darabig meg volt oldva a meleg fek-
hely, de azért a lakásba való beköltözés nagy bol-
dogsággal töltött el mindenkit. 

Kanizsai Dorottya végzős növendékei 1951-ben... 

 
... és 1987-ben 

Sára és férje − aki a vasútnál dolgozott − most 
már egyre többet foglalkozott a saját jövőjével, hi-
szen jöttek a gyerekek. A munkahelyen a kereset se 
volt túlságosan magas, így a gyermeknevelés idő-
szakában más pénzszerzési lehetőséget kellett keres-
ni. Sára ügyes volt és kreatív, így megtanulta a nej-
lonkendők festését. A textilfestés is egy különleges 
tudomány, amely tulajdonképpen a színek világába 
viszi az alkotót. Az általa festett kendőknek nagy 
sikere volt a környéken. 

Csak néhány mozzanatot tudtam Sára és a 
Miskolczi család életéből felvillantani. Tulajdon-
képpen keresztmetszetként próbáltam felvázolni 
Újpest életének egyes részleteit egy család minden-
napjain keresztül. Úgy gondolom, hogy ennyi éppen 
elegendő volt arra, hogy lássuk, miként éltek itt Új-
pesten az emberek, a családok. 
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CSINOS HÁZAK 
 

ülönféle híreket közöltek a pesti hírlapok a 
fejlődő „gyarmat”-ról, Új-Megyerről, vagyis 
Új-Pestről. Leginkább a rossz híreket ked-

velték 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 − eredmény-
telenül. Egy témában azonban soha nem tudósítottak 
hamisan az újságok. Mégpedig akkor, amikor Újpes-
tet bemutatva „csinos házak”-ról írtak. Ha ilyen sok 
gáncsoskodás és bátran mondhatom irigykedés jel-
lemezte a hírlapírókat, akkor ezt a jelzőt bizony 
nagyon komolyan kell venni és feltétlenül szó sze-
rint kell értelmezni. 

Gróf Károlyi István Új-Megyer gyarmaton meg-
telepedő lakosoknak az alapító levélben meghatá-
rozza miként kell új otthonaikat felépíteni, azt csi-
nosítani, jó karban tartani. Az alábbi szöveg vonat-
kozik erre: 

 

 
Részlet az Alapító okiratból 

A gróf tehát már eleve meghatározta, hogy „jó íz-
léssel ellenkező épületek” egyáltalán ne épülhesse-
nek. Kihangsúlyozza, hogy dísztelen házat se szabad 
felépíteni. A biztonság kedvéért még előzetes vázla-
tot, tervrajzot is kér a felépítendő lakhelyről. Mivel 
már eleve így kezdődött el Újpest beépítése, az idők 
folyamán mindez természetessé vált olyannyira, 
hogy egy idő múlva már minden letelepedő, építtető 
egyre szebb ház építésére törekedett. Természetesen 
mindenki a saját ízlése szerint és mindenkor a pénz-
tárcájának lehetőségeit is figyelembe véve. 

A gróf az alapításkor gondolt arra is, hogy a házak 
sűrűségét, vagyis a telkek beépíthetőségét is szabá-
lyozza. Ennek értelmében akkora telkeket kelletett 
parcellázni, melyeket 300 négyszögöles egységekre 

lehetett később felosztani. Így bármikor eladásra, 
vagy örökség általi felosztásra került a sor, csakis 300 
négyszögöles egységekre, (vagy ezt a szorzót hasz-
nálva) lehetett felbontani. Vagyis a területek 300, 
600, 900 és hasonló nagyságokban létezhettek. 

 
Múlt század elején épült villa 

Az utcák is egy megtervezett elképzelés szerint 
lettek kialakítva. A szép környezet kialakítása érde-
kében már a kezdetekben figyelmet fordítanak pél-
dául a fásításra, illetve a már meglévő fák védelmére. 
Az erre utazók szép kerteket elegáns nyaralókat 
fedezhettek fel már 1850-es évek végén. A látvány 
annyira hatással volt sokakra, hogy kedvet kaptak a 
letelepedésre Újpesten. 

 

Szépen díszített épület 

K 
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Újpesten épült kastély egy korabeli képeslapon 
 

Meg is állapították, hogy ez a gyorsan virágzás-
nak induló település bizony szabályos utcákból áll, s 
melyen kisebb nagyobb szőlőskerteket, bőven termő 
gyümölcsösöket és ami a legfeltűnőbb „csinos há-
zak”-at láthatunk. 

 

Szép homlokzattal kialakított épület 

A parcellázások a kezdeti időszakban egy olyan 
helyzetet teremtettek, amelyek csak felsőbb hivata-
lok beavatkozásával sikerült megoldani. Ez volt az a 
különlegesség, hogy egy idő múlva néhány rákospa-
lotai ingatlan körül lett építve. Ezáltal szinte önálló 
„szigetként” voltak ezek Újpest területén. Ez termé-
szetesen tarthatatlan állapot volt, hiszen furcsa egy 
olyan közigazgatási terület, mely idegen testként áll 
egy másik közepében. 

Az 1882. évi jegyzőkönyv megállapítja: 
„...az Újpest község kellő közepén lévő több da-

rab terület itt és ott is Rákospalota községhez tarto-
zott, Rákospalota pedig ezen területekkel csak Új-
pesten keresztül érintkezhetett...” Éppen ezért a 

község kérelemmel fordul a vármegyéhez. A hivatali 
gépezet 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, illető-
leg Rákospalota község területéből, a földesúri jo-
gok teljes épségben hagyása mellett, elcsatoltatik 
Ujpest község területéhez átcsatolni rendeltetik...” 

 
Egyszerű vonalakkal díszített ház 

Tehát az 1890-es évben meghozott határozat kije-
löli Újpest végleges területét. Így már semmi akadá-
lya annak, hogy az építkezések immár saját területen 
indulhassanak meg. Régebbi képeslapok tanúsítják 
az itt letelepülők ízlésvilágát. Az építtetők ügyeltek 
arra, hogy ne csak lakóházuk, de az üzemük, üzle-
tük, netalán gyáruk is tükrözze azt, hogy igényesen 
tudják csak elképzelni környezetüket. 
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Érthető is, hiszen egy olyan üzletbe nagyobb bi-
zalommal lép be a vásárló, melynek homlokzata 
szép s ezáltal a jólétet tükrözi, mint egy olyanba, 
mely rogyadozó házban, kopott cégérek mögött mű-
ködik. 

A parcellázások, a házhelykijelölések folyamato-
sak voltak. A Károlyi-örökösök is folytatták elődük 
gyakorlatát, hiszen a tulajdonukban lévő területeket 
folyamatosan kínálták a betelepülni vágyóknak. 

 

Parcellázási plakát 

A bevándorlások növekedése megkívánta a több 
lakást magába foglaló, nagyobb házak építését is. 
Ezek is igényesen lettek kivitelezve. A kor stílusje-
gyei megtalálhatók úgy a kicsi házakon, mint a na-
gyobb épületeken. A kivitelezés nem mindig a meg-
rendelő ízlésvilágát mutatták be. Nagyon sok múlott 
a tervezőn, a kivitelezőn is. Híres építészek elképze-
léseit valósították meg azok a szakemberek, kőmű-
vesek, ácsok, tetőfedők, bádogosok, akik művészi 
szintre emelték szaktudásukat. 

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 külsőt megbontotta az 1920-as 
években jelentkező lakáshiány miatt a gyárak köze-

lébe épült munkástelepek, s a régi raktárbarakkból 
kialakított lakótelep, melyek a higiéniai követelmé-
nyeknek egyáltalán nem feleltek meg. 

Ugyanakkor a lakáshiány enyhítésére az előbbi-
eknél komfortosabb épületeket is emeltek. Ilyen volt 
az Irányi Dániel utcában 6 egyemeletes épület, 
melyben 96 egyszobás lakás volt. 1927-ben a Má-
tyás téren épült 3 kétemeletes lakótömb, amelyben 
130 egyszobás és 24 kétszobás lakás lett kialakítva. 

 

Irányi utcai többlakásos ház 

A kapuk, az ablakok, az erkélyek, a homlokzatok 
művészi kivitelezései magas szinten képzett szak-
emberekre utalnak. Szobrászok, faszobrászok, ko-
vácsmesterek alkotásai ott szerepelnek névtelenül 
Újpest utcáin, csak a mindennapok rohanásában 
észre se vesszük. Pedig illő lenne néhányszor nyitott 
szemmel sétálgatni, hogy a mesterek alkotásait vég-
re meg is lássuk. Csak annyit kell tennünk, hogy 
egy-egy pillanatra megállunk s akkor az előttünk 
lévő ház egyediségét azonnal megláthatjuk. 

 

A Mátyás téri lakótömb 

Ha tekintetünkkel felfelé is elkalandozunk, máris 
elénk tárulnak az igényesen kivitelezett oromzatok, 
erkélyek, ablakkeretek, vagy csak a fal síkján elhe-
lyezett díszítések, faragványok, szobrocskák. Lehet, 
hogy készítői nem voltak elismert művészek, de 
szakmájukat szerető, s azt magas fokon művelő ipa-
rosok, mesterek. Nagyon sok épület el lett hanya-
golva s mind a mai napig nincsen aki felújítsa, vagy 
legalábbis állagát megőrizze. 
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Egy század elején épült villa 
 

 

Tornyos ház 

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 épü-
let 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, stílus-
irányzatai, de a múlt feltárása és megőrzése mind-
annyiunk kötelessége. 

Egy városkép kialakítása nagy felelősség. Az el-
térő stílusok egymáshoz illesztése, a funkciók figye-
lembevétele, az egymás mellé épülő kisebb-nagyobb 

házak ritmikája meghatározza a közérzetünket, a 
környezetünkhöz való viszonyulásunkat. 

Szerencsére mind a mai napig megmaradtak bi-
zonyítékul ezek az épületek. Tanulmányozni tudjuk 
őket, megismerhetjük egy kor stílusirányzatait, s 
csodálhatjuk mesteri, művészi kivitelezésüket. Le-
hetséges, 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 Új-
pesten. Vigyázzunk arra, hogy ez a jelző még na-
gyon sokáig jellemezze városunkat, törekedjünk 
arra, hogy a kertvárosi jelleg megőrzésével tovább is 
sétálhassunk a „csinos házak” között. 

Újpest kertvárosi részében, a vasútállomás köze-
lében, a fák és bokrok árnyékában szerényen áll egy 
jellegzetes és különleges épület. Ez a Semsey-villa, 
melynek története napjainkig visszavezethető. Ettől 
egy utcányira egy másik „csinos” ház is látható. 
Ennek a szép háznak is van legendája. Példaértékű 
az a hozzáállás, amellyel ezen két épület lakói hoz-
záfogtak a felújításához. Ők nem modernizáltak, 
nem átalakítottak, hanem halottaiból támasztottak 
fel egy-egy épületet. 

Köszönet érte! 
A következő írásban a ház tulajdonosa meséli el 

a Semsey-villa történetét. 



 130 

 

Rákosi Judit: 

AZ ÚJPESTI SEMSEY VILLA TÖRTÉNETE 
 

égi villa-eldugott helyen címmel, fotóval il-
lusztrált felhívással fordult a lakossághoz az 
Újpest újság 2000. április 6-ai számában 

Berényi András, Budapest IV. kerületének főépíté-
sze. A lapban közölt információ szerint rövidesen 
várható a műemléki értékű Semsey-villa eredeti 
állapotának megfelelő felújítása, amelyhez tervraj-
zokat, fotókat, rajzokat vártak a lokálpatriótáktól. 

 

A villa bejárata 

A felhívásra egyetlen megkeresés sem érkezett, 
amely mind a főépítész, mind pedig a ház tulajdono-
sainak meglepő volt , hiszen ez az épület a kerület és 
a kertváros egyik legszebb háza, s emellett helytör-
téneti jelentőséggel is bír. 

Újpest alapítója a fóti gróf Károlyi István volt. 
Több mint 160 évvel ezelőtt a fóti uradalmához tarto-
zó területeken házhelyeket parcellázott ki, melynek 
köszönhetően jött létre Újpest néven egy új település, 
mely Nagy-Budapest erőszakos létrehozásáig rendü-
letlenül fejlődött: megyei városi rangot ért el. 

Gróf Károlyi István – kinek emlékét a városháza 
melletti téren ma már bronzszobor köszönti – a rá-
kospalotai erdő szélén, az első magyar vasút, a Bu-
dapest-Vác útvonal mentén egy új kertváros alapjait 
is megvetette. Ebben az időben a vasúti villasor 
néven közismert terület szélén épült fel az újpest-
rákospalotai uradalom intézőjének szolgálati villáját. 

Az épület tervrajzai hosszas kutatómunkát követően a 
mai napig sem kerültek elő. Építésének ideje sokáig 
ismeretlen volt, de magyar szecessziós jellege miatt az 
a XX. század első-második évtizedére volt datálható, 
így lehetséges, hogy építtetője a fia, Sándor volt. 

A 220 négyzetméter alapterületű, hatszobás, egy-
harmadban szuterénre épített villa szív és napraforgó 
motívumai, szabadon álló, magas-tetős jellege kvali-
tásos építészt dicsér. A falakat és a tetőt Zsolnay-
kerámiával díszítették, a tető lezárását két végen 
bádog sárkányfarok díszíti. A birtokot eredetileg 
mintegy ezer négyszögöles park vette körül, idős 
újpestiek emlékezete szerint kis halastó, szökőkút 
díszítette, hintók, lovas kocsik elhelyezésére alkal-
mas garázs segítette. Kerítése tégla lábazaton álló 
Haidekker-kerítés volt. 

 

A fák árnyékában 

A villát Károlyi gróf vélhetően 1900-as évek elején 
eladta egyik rokonának, a híres Semsey-család egyik 
közismert tagjának Dr. Semsey Aladárnak, akik kisebb 
átalakításokat hajtottak végre az épületen. 

A Semsey-család első birtokát egyik ősük, Frank 
nyerte 1247-ben Béla királytól. Frank leszármazottai 
közül László királyi főpohárnokként 1396-ban esett 
el a nikápolyi csatában. Fivére és leszármazottjai 
1401-ben nyertek nemesi címet. Az évszázadok alatt 
sok hős Semsey nevét jegyezte fel a történelem Kö-
zülük kiemeljük Semsey Pált, aki a Thököly-féle 
felkelésben való részvétele miatt vesztette el birto-
kait 1669-ben. 

Több Semsey töltött be magas posztot mint pl. 
királyi táblai ülnök, megyei alispán, főispán. 

Az 1833-ban született Semsey Andor természet-
tudós a Magyar Nemzeti Múzeum ásványgyűjtemé-
nyének megalapozója volt, aki magánvagyonából 
több mint két millió aranykoronával támogatta a 
magyar tudományt, sőt neki köszönhető az Eötvös 
Kollégium felállítása is. 

R 
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Az udvar felőli homlokzat 
 

Egyik hálás követője Krenner József Sándor 
Semsey Andorról nevezte el a semseit és az andorit 
nevű ásványokat. 

A Semsey villa nevét egy másik híres Semseyről, 
dr. Semsey Aladárról kapta, aki 1922-1938-ig irá-
nyította Újpest életét. A település leghíresebb pol-
gármestere 1938-ban önként mondott le tisztjéről 
egy fasiszta városatya nyomására. 

Az épület az 1920-as évektől majd 80 éven ke-
resztül a család tulajdonában állt. 

Egy időben az egyik örökös „disszidálása” miatt 
a ház egyharmadát államosították. Ekkor kezdődött 
a szecessziós villa hanyatlása. Az épületet belülről 
három lakásra osztották, majd tanácsi határozattal 
lakóknak kiutalták. 

A régi újpestiek elmondása szerint még a kom-
fort nélküli garázsban is meghúzódott egy lakó. A 
hatalmas őspark egy részét leválasztották, s ott évti-
zedekig működött a kerületi tanács vagyonkezelő 
cégének üvegháza. 

Az épület állaga folyamatosan romlott. Majd az 
1990-es évek végen a Semsey család Újpesten élő 
leszármazottjai az állami tulajdont átvevő kerületi 
önkormányzattal megállapodott az épület közös 
értékesítéséről. A bérlakókat kiköltöztették, de az 
eladás meghiúsulása miatt lakatlanná vált házat ha-
marosan hajléktalanok vették birtokba. Közel három 
év alatt minden tönkrement, amely addig megma-
radt: a parketták egy részét eltüzelték, a cserépkály-
hákat szétverték, az ablakok egy részét elégették, az 

összes rézkilincset lefeszegették. A tető átázott, a 
falak penészesedtek, az épület végromlásba került. 

A kifosztott épületet 1998-ban vásárolta meg 
Székely Zoltán és családja, akik vállalták a villa 
helyreállítását, mégpedig eredeti állapotában. A 
rekonstrukciós tervek elkészülte után 2003-ban meg-
történt az épület külső-belső tatarozása. 

 

Sárkányfarok a tetőn 

Az elkorhadt tetőszerkezet cseréje közben egy 
gerenda felett a felújítók egy üveglapra festett üze-
netet találtak dátummal ellátva: 1911-ből, a ház  
feltételezhető építésének idejéből a munkások küld-
ték jókívánságukat az utókornak. A felújításkor ezt a 
szokást követve a Székely család is küldött üzenetet 
és egy palack pezsgőt a falazatba beépítve a XXI. 
századi építőknek. 

A Semsey-villa most olyan szép, mint építésekor 
lehetett. Új lakói tisztelettel őrzik a padláson talált 
Semsey-sírköveket és dr. Semsey Aladár polgármes-
ter szétvert mellszobrát. 
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EGY SZÉP HÁZ LEGENDÁJA 
 

egendás házak is találhatók Újpest utcáin. A 
történetüket legtöbbször már csak lakói isme-
rik. Sajnos némelyiknek már ők se. Össze 

kellene gyűjteni ezeket a legendákat, hogy az utá-
nunk következő nemzedékek is tovább tudják majd 
adni. Sokszor nem is vesszük észre, hogy egy való-
ságos mesevilág vesz körbe bennünket. 

Egy legenda csak akkor ér valamit, ha a szokvá-
nyostól eltérő, különleges emberekről vagy környe-
zetről szól. Hát akkor keressünk mi is valami hason-
lót Újpest „csinos” házai között. 

Kezdjük a legenda legérdekesebb részével, aka-
rom mondani személyével, vagy inkább személyei-
vel. Ugyanis gróf Károlyi Istvánnak volt két intéző-
je, ami így még semmi különlegességet nem tartal-
maz. Pestiesen: Na bumm, és akkor mi van? Csak 
annyi, hogy ez a két intéző testvér volt: 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 két ház mai állapotban 

A Fótot és Újpestet összekötő erdő szélére fel-
építtetett két egyforma házat intézői számára. A két 
házat a közös telekhatárra tengelyesen szimmetriku-
san helyezték el, vagyis tükörképei voltak egymás-
nak. Az épületeket egy fából készült átjáróval is 
összekötötték. 

(Sajnos az eltelt időszakban az átépítések miatt a 
két ház már közel se hasonlít egymásra. Az egyiket 
viszont a tulajdonosa megpróbálta az eredeti állapo-
tába visszavarázsolni. Köszönet érte!) 

Az 1861-megkezdett építkezés 1863. év karácso-
nyára fejeződött be. A három szintes épület téglából 
épült, a szinteket „porsüveges” és fagerenda födém 
választja el egymástól. Az építőanyagok minőségére 
jellemző, hogy a fagerendák még közel másfél évszá-
zad elmúltával is egészségesek. Az időjárásnak jobban 
kitett ablakok, ajtók cseréjére volt csak szükség. 

A jó gazda gondosságával illik óvni épületeinket 
és annak környékét. A környezet kialakítása mindig 
visszatükrözi tulajdonosának érzelmeit, ízlésvilágát. 
Itt is ez tapasztalható, hiszen a tulajdonos egy han-
gulatos kertet varázsolt a ház elé, mely méltóan visz-
szaadja azt a korabeli hangulatot, melyben a ház 
lakói éltek több mint egy évszázaddal ezelőtt. 

 

Idilli hangulat a kertben 

Az ablakok egyszerű vonalvezetésű keretet kaptak, 
ugyanakkor az ajtók fölé a családi címereket helyezték 
el megfelelő díszítéssel. Így a hangsúly a bejáraton van 
s még ma is ide vonzódik az ember tekintete, ha a ház-
ban gyönyörködik. A fehér szín alkalmazásával még 
hangsúlyosabbá válik az oromzat. 

Ennél az épületegyüttesnél is láthatjuk, mennyire 
romboló hatású, ha nem törődünk az eredeti állapot 
megőrzésével. Mennyivel szebb és értékesebb 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 felépítették. Az épületek 
„modernizálás”-a legtöbbször csak rombolás, hiszen 
az eredeti díszítések eltüntetésével a falak csupasz-
szá, meztelenné váltak. Ezzel megsemmisítették azt 
a különleges hangulatot, melyet gróf Károlyi István 
képzelt el iker-intézőinek a két ház felépítésekor. 
Vajon mikor lehet ezen a felfogáson változtatni? 

L 
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Az eredeti állapotába visszaállított ikerház gyönyörű homlokzata 

 

 

Oroszlános pihenő a kert egyik sarkában 

Az intézők háza mellett áll a vadászház. Innen 
indultak a vadak űzésére a grófhoz érkező vadászok. 
Itt nemcsak a vendégek részére volt hely biztosítva, 
hanem lovak, és a vadakat űző kutyák is megfelelő 
ellátásban részesültek. 

A két gyönyörű épület valóban Újpest ékessége 
volt évtizedeken keresztül. A századfordulón egy 
bankár vásárolta meg, az ő tulajdonába került a nem-
rég felújított – baloldali –ház. 

Az eredeti állapot visszaállítása nem sikerülhet 
mindig úgy, ahogy szeretnénk, viszont törekedni kell 
arra, hogy legalább a jellegzetességét vigyük tovább. 
Az idő nagyon kegyetlen tud lenni az épületek kül-
sejéhez, 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 izgalmas írások körvonalai rajzo-
lódhattak ki. Legalábbis elképzelhető, hogy az épü-
let varázsa, a kerti bokrok rejtélyes susogása ösztö-
nözte egy későbbi lakóját arra, hogy történelmi re-
gényeit valamikor úgy írja majd meg, hogy azok 
csak eredeti, hiteles forrásokból táplálkozzon. 

Passuth Lászlóról van szó, aki édesanyjával élt 
egy ideig ebben a házban. Csak gyermekkorát tölt-
hette itt, hiszen fiatalemberként Kolozsvár nyugtalan 
történelmi levegőjét szívta magába. Nyilván a kis-
gyermekkor és a fiatalkori évek határozták meg jö-
vőjét századunk egyik legnagyobb klasszikus re-
gényírójának. 
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HÁZAK ÉS HOMLOKZATOK 
 

éves az az elképzelés, 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 mester-
emberek, s mindezt azért, hogy azt a kis világot, 
melyben éltek, még szebbé, még otthonosabbá te-
gyék. 

 

Különleges ablakok 

A szépség iránti igény igenis benne élt az embe-
rekben, függetlenül attól, milyen közösségben éltek, 
milyen végzettséggel rendelkeztek, mi volt a munká-
juk, mekkora volt a vagyonuk. A környezet kialakí-
tása tulajdonképpen bemutatta azokat, akik itt éltek, 
dolgoztak, szerettek, szenvedtek. Önmagukról val-
lottak, önmagukat tárták a világ elé. 

 

Homlokzat szép ablakokkal 

Ugyanakkor a házak építésére kijelölt mesterem-
berek is mindenkor bizonyítani akarták szakmai 
felkészültségüket, s erre a legjobb lehetőség − a 
háznak a leginkább látható része − a homlokzat dí-
szítése volt. Ezeket bárki szemrevételezheti, hiszen 
az utcán jártában-keltében egyből szemébe ötlött 

mindenkinek a ház oromzata, a házon látható egy-
szerűbb, vagy igényesebb díszítés, a jó emberek 
előtt mindig nyitva álló kapu1. Mind-mind arra szol-
gált, hogy a szépséget és különlegességet mások felé 
közvetítsék. 

 

Sok dísszel ellátott homlokzat 

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 ízlésvi-
lága se. A felépített házakon nem kell mindenáron 
stílusjegyeket keresni. Elegendő észrevenni a szép-
ség utáni vágyat. A hangulatos utcarész megteremté-
se és kialakítása nem volt szabályozva, de minden-
kor alkalmazták az önkorlátozást, illetve a szolid 
megjelenést és kivitelezést. 

 

 

 

Három házon azonos motívum 

Vannak olyan motívumok, díszítések, amelyek 
több házon is szerepelnek. Bizonyára azonos mester 
volt az építő és ezt ajánlotta több megbízónak is. Ez 
nem mindig szerencsés, főleg ha sokszor előfordul. 

                                                           
1
 A kapukról majd a következő fejezetben olvashatunk 

részletesebben! (A Szerző.) 

T 
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Praktikus kialakítás: alul üzletsor, felül lakások 
 

Ha csak egy vagy két másolatról van szó, akkor 
az még megbocsátható, de ha tömegével fordulna 
elő, az már szériamunka lenne. Ha több helyen ta-
lálkozunk azonos, vagy hasonló mintával, kialakí-
tással az csak azt mutatja, mi volt a divatos, mi volt 
a kedvenc az építtetők körében. Mivel kevés ilyen-
nel találkozunk, így feltételezhető, hogy ügyeltek az 
esteleges ismétlődésekre. 

Az utcákon sétálva bizony nem vesszük észre 
ezeket a szépségeket, ezeket a különlegességeket. A 
környezetünk megismerésére kellene egy kis időt 
szánni, csak annyit, hogy egy kissé közelebb kerül-
jünk 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 szándé-
kosan nem írtam le, gondolva arra, hogy a kíváncsi-
ak ezek felkutatásával is jobban megismerik Újpes-
tet. Rohanó világunkban kell egy csepp időt szakíta-
nunk környezetünk megismerésére − ha nem is ala-
posan, hát legalább felszínesen. 

Az utcák rendezettsége, a házak megjelenítése a 
mindenkori lakosság tisztaságszeretetét igazolja. Ha 
egymás mellett álló házak külső megjelenése nem 
tartozik azonos stílusvilágba, az még nem jelenti az 
esztétikai egyensúly felborulását. Változatos utca-
képpel szebb városrészt lehet kialakítani, mint a 
sablonos, azonos tervek alapján készült, futószala-
gon gyártott ház-sablonokkal, lakódobozokkal. 
Egyediséget csak akkor lehet megvalósítani, ha a 
saját elképzelésünket nem irányítja se egy központi 

előírás, se a szomszéd ízlésvilága. Erről tanúskod-
nak azok a házak, melyek − szerencsére elég szép 
számmal − megmaradtak az 1900-as évek elejéről. 

 

 

 

 

Változatos díszítések az ablakok felett 
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Szőlőlevelek és fürtök melyek borozóra utalnak 
 

Meg kell mondanom, magam is csak felületesen 
figyeltem eddig ezt szép környezetet. Éppen ezért én 
magam is megdöbbentem az alaposabb kutatások 
után, milyen gazdag Újpest ezekben az emlékekben. 
Mert emlékek már a falakról lemálló díszek, melyet 
az idő napról napra egyre jobban felmorzsol, eltűn-
tet. Sajnos egy idő múlva már emlékünk se lesz 
ezekről, ha végleg hagyjuk elpusztulni őket. Pedig 
ez lesz a sorsuk, hiszen a karbantartás hiánya és a 
felújítás elmaradása már visszafordíthatatlan károkat 
okoz Újpest régi szépségén. 

 

Egy igazán szépen kialakított 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 vigyá-
zunk erre? Mint az életben minden, ha nincs valami 
ápolva, akkor bizony elcsúnyul, megcsúful és lassan 
csak szégyenné válhat a környezetének. Így járha-
tunk mi is, hiszen az elhanyagolt homlokzatok, a 
lassan tönkre menő épületek rontják a városképet és 
lassan lebontásra kerülnek. Ezzel is eltűnik egy kor-
szak szépségét bemutató utcakép. Az lenne a tiszte-
letet, kiváltó cselekedet, ha a helyére épülő házon 
ugyanazok a díszítő elemek kapnának helyet, me-
lyeket évtizedekig csodálhattak az erre sétálók. 

 

Egy felújított épület 

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 álmodni lehet, de valósággá is lehet 
alakítani, egy kis szeretettel, egy kis odafigyeléssel. 
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Homlokzat figurális díszítéssel 

 

Elegáns vonalvezetésű homlokzat 
 

Mai szemmel megdöbbentő, hogy milyen külön-
leges gonddal és igénnyel készültek akkoriban a 
házak, s azok homlokzatai. Az egyszerű vonalveze-
tésű − akkor talán már modernnek mondott − díszí-
téstől kezdve, a nagyon alapos szobrászi felkészült-
séget igénylő, a különleges látványnak is beillő kül-
téri alkotások megjelenítése jellemzi Újpest házait. 
A gyárosok, kereskedők palotái természetszerűen 
kiemelkednek ezek közül, de nincs semmi szégyell-
nivalója a mellékutcákban, a gyári munkások, a la-
kosságot kiszolgáló mesteremberek, az irodákban 
dolgozó hivatalnokok, az egyszerű polgárok által 
épített és lakott fölszintes épületeknek se. Ezek csak 
igazolják Újpest sokszínűségét. 

 

Utcakép 2007-ben 

Ennek igazolására nézzünk meg egy emeletes 
bérházat. A kor igényeinek megfelelően épültek és 
egyszerű, olcsó kivitelezésével népszerű is volt. Az 

olcsóság természetesen nem jelentheti azt, hogy 
igénytelen épület került volna Újpest bármely utcá-
jába. A stílusjegyek itt is egyediek. Az építő mester-
emberek, 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 jel-
lemző. 

 

Szív alakú kivágások a védőborításon 

A fa borítású oromzatrészen jól látható, hogy 
szív alakú kivágásokkal díszítették a ház azon részét, 
mely a két emeletnyi magasságban alig látszódik. A 
mesterek ennek ellenére alkalmazták a díszítésnek 
ezt a módját, hiszen a ház szépségéhez ez a rész is 
hozzá tartozik, akár jól látható részen van, akár nem. 

A várost építő és szépítő szakemberek mindig tu-
dásuk 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: 
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ABLAKOK 

 

 ház szeme az ablak, így nem közömbös, 
hogy mennyire tiszta, mennyire dekoratív, 
mennyire mutatós. A ház asszonya minden-

kor ügyel arra, hogy a kíváncsi szemek semmi ki-
vetni valót ne találjanak tisztaságán, belső díszíté-
sén. A függönyökkel korlátozott tekintetek nem 
láthatnak be a legtisztább ablakon se, ugyanakkor 
nagyobb figyelmet fordíthatnak külső megjelenésé-
re, díszítésére.1 

 

Újpest ablakai igazolják azt a régi állítást, hogy 
utcáit „csinos házak” díszítik. Ehhez mindenféle-
képpen hozzájárulnak az utcára néző ablakok − vál-
tozatos kialakításukkal, különleges díszítésükkel. 

   

Az épület megtervezésekor jelentős szerepet kap 
az ablak látványa, esztétikai kivitelezése. Harmoni-
zálni kell az egész ház homlokzatával, ugyanakkor 
egyedi vonásokkal is kell rendelkeznie. Ha stílusá-
ban elüt a ház külsejétől, máris felbomlik a látvány 
egyenletes ritmusa. Sajnos felújítások alkalmával, az 
épületek „modernizálásakor” nem mindig ügyelnek 
ezekre az egyensúlyokra. Ezáltal egy olyan stílus-
                                                           
1
 Ebben a fejezetben nem használok képaláírásokat, hi-

szen az ablakok stílusa, formája, szépsége önmagáért 

beszél. 

idegen, zavaros külsejű felület jön létre amely nyug-
talanítóan hat a szemre s teljesen tönkreteszi az 
összhatást. 

A régi ablakok elkészítésekor nem írták elő a hő-
szigetelő képességének paramétereit. Mégis feltűnő, 
hogy a mostani mérések alapján sokkal jobbak ezek 
a mérési számok, mint a napjainkban beépített abla-
koknál. 

 

    
Nem kellett előírás és betartandó szabvány ah-

hoz, hogy a mester olyan ablakot gyártson le, amely 
a nyári meleget kizárja a lakásból, de a téli zimankó 
se juthat könnyen be. Mivel a légkondicionálást 
abban az időben még nem ismerték, így a jó minő-
ségű faanyaggal, a megfelelő vastagsággal és az 
ablakszárnyak minőségi illesztésével zárták ki a 
hűtéssel illetve a fűtéssel járó esetleges problémá-

A 
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kat. Bármennyire jó anyagi körülményekkel rendel-
kezett egy építtető, semmiképpen nem vágyott arra, 
hogy a téli tüzeléskor kétszer annyi tüzelőanyagot 
használjon el, mint amennyit ideális körülmények 
között kell. 

       

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 fenyegető korban tanulhatnánk előde-
inktől, s a jobb szigetelést mindenkor a természetből 
átmentett anyagokkal lehetséges és nem kell feltét-
lenül ehhez a gépesített, káros anyagokat kibocsátó 
légkondicionálás. Gondoljunk csak arra, hogy az 
1800-as évek végén már úgy biztosítottak jeget a 
nyári időszakokra, hogy nem ismerték a fagyasztó-
szekrényt. Egyszerűen csak a természet 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. 

 
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 annak ablakát és az ablakpárnákat 
felgyújtva visszadobálták azokat a lakásba. Tehát 
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 abla-
kokból jó kilátás nyílt az utca egész hosszára, addig 
a föld közelében lévő inkább az előtte sétálókkal 
való kapcsolat fenntartására is szolgált. Hiszen itt 
hosszabb időt el lehetett tölteni elbeszélgetéssel, ami 
a magasan lévőknél már csak hangoskodással, kiabá-
lással lehetett volna megoldani. 

 

A földszinten lévő ablakok kapcsolatteremtő 
funkciója napjainkban is működik, ugyanakkor a 
védelemre sokkal több gondot kell fordítani, bár így 
mi kerülünk a rács mögé és nem a bűnözők. 
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FALAK DÍSZÍTÉSE 
 

tcák, terek díszei voltak a házak, melynek 
homlokzatai, ablakai, ajtói, kapui szépségük-
kel üzentek a járókelőknek. Mindezt azonban 

még fokozni is lehetett, hiszen a fennmaradó falfelü-
let is alkalmas volt további, fantáziadús ötletek be-
mutatására. 

 

Kiskereskedés jelzése a ház falán 

A házak díszítése nem csupán hagyományos 
elemekből állt. Cégtáblák, kirakatok tették változa-
tossá az utcaképet. Egy „Trafik” tulajdonosa még 
ezt is másképp oldotta meg, hiszen nem festett táblát 
alkalmazott cégének reklámozására, hanem a hom-
lokzatra 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 POSTABÉLYEG”. A múlt 
század elején − de később is − az ilyen dohányáru-
dák cukorkát, papírárut, iskolaszereket is forgalmaz-
tak. 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. 

A vásárlók értesítése és tájékoztatása fontos volt 
a kereskedők számára, hiszen csakis így tudták ma-
gukhoz csalogatni a vevőket, így tudták reklámozni 
magukat. 

Voltak akik családi címerüket, vagy csak egy an-
nak látszó domborművel díszítették házuk falát. Jól 
mutatott, ugyanakkor sejtelmesen azt sugallta, hogy 
a ház tulajdonosa egy neves család leszármazottja, 
örököse. Legtöbbször az újdonsült gyárosok, nagy-
hírű kereskedők éltek ezzel a lehetőséggel. Ezzel is 
családjuk tradícióinak megalapozását próbálták így 
elkezdeni. 

Az iparos társadalom is szerette magát megmu-
tatni. Bár céhek működését tiltotta a gróf Károlyi 
által kibocsátott alapítólevél, ugyanakkor a tisztes-
séges iparosok egyletbe való tömörülésének lehető-
ségét nem szabályozták, nem tiltották. Egy gazdagon 
díszített ház falán felfedeztem egy címernek látszó 

pajzsot, mely jelképezheti egy építész, vagy mérnök 
tevékenységét a heraldika szabályai szerint. A dom-
borművön kőműveskalapács és körző-szerű mérő-
eszköz látható. Lehet, hogy csak egy jól menő építé-
si vállalkozónak a háza volt ez, melyet később egy 
fuvaros vásárolt meg. 

 
Egy iparos címere a ház falán 

Változatos és meglepő az a művészi irányzat, 
amely a házak falán jelent meg évtizedekig. Divat 
volt, vagy csak egy múló irányzat, mely az építésze-
tet akarta a szépség felé terelni − nem tudhatjuk. 
Mindenesetre merész elképzelések voltak ezek, de 
dicséret illeti meg az alkotókat, a megrendelőket. 

 
A tulajdonos szignója az épület oromzatán 

A falak díszítése nem mindenkor a színek kaval-
kádját jelenti. Az építészeti elemek változatos hasz-
nálata is érdekes hatást keltett. A színes dísztéglák 
alkalmazása is meglepő hatást keltett, ugyanakkor 
célszerű volt, mivel nem igényelte a folyamatos 
renoválást, mint a sima vakolatnál, ahol az idő mú-
lásával fellépő sérülések, lepergések következtében 
erre időnként szükség volt. 

U 
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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 alkotó-
művészek is teret kaptak. Festőművészek alakítottak 
kisebb társaságokat, írók, költők publikálták művei-
ket. Talán éppen ezt a kulturális-művészi irányzatot 
szeretné bemutatni az egyik ház falán található dom-
borművel variált mozaik. Az angyalszárnyú ifjú egy 
pajzsot tart kezében, melyen három kisebb jel van − 
talán éppen Pest, Buda, Óbuda hármasát jelenti? − a 
lábánál pedig a művészeteket is jelképező festőpa-
letta ecsettel és egy álarc van. Az 1927-es dátum 
fölött a monogram: G. E. 

A művészek ezáltal nemcsak képeikkel, előadá-
saikkal hagytak jelet maguk után, hanem ennek a 
háznak a tulajdonosa (vagy tulajdonosai?) segítsé-
gével gondoskodtak arról, hogy az utókor megfele-
lően emlékezzen ezekre 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. Lehet, hogy senki. 
Mert elfelejtettük őket, nem őriztük eléggé művésze-
tüket, alkotásaikat, álmaikat. 

Azt gondolnánk, hogy ezek a külső jegyek a há-
zak falain csak úgy öncélúan lettek megvalósítva, 
csak magamutogatásként, vagy csak a vagyon elköl-
tésére szolgált. Nem így van, hiszen egyik se olyan, 
hogy akár kivitelezésében, akár anyagában olyan 

értéket képviseljen, ami irritálta volna a kor szegé-
nyebb rétegét. Egyszerűen csak próbálták igénye-
sebben kialakítani környezetüket. 

 

Lepkeszárnyú gyermek a bőség kosarával 

A kisebb házakon található domborművek meg-
hittségükkel szerettetik meg magukat. Közvetlenek s 
úgy érezzük, hogy mi is ezeket varázsoltuk volna 
oda, arra a helyre. 

A nagyobb épületek, paloták, bérházak már na-
gyobb falfelülettel rendelkeztek. Itt sokkal több le-
hetőség kínálkozott a szobrászoknak, a művészeknek 
elképzeléseik megvalósítására. A középületek: óvo-
dák, iskolák Újpest címerét teszik a falakra. 

 

Újpest címere a Bródy Imre Gimnázium falán 

 

A Diamant-ház homlokzatának domborművei 
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Munkaszolgálatosok domborműve az újpesti zsinagóga falán 

 

Vannak olyan domborművek Újpest utcáin, amit 
a kor kegyetlensége ihletett. Ábrázolások, életképek, 
szenvedések egy kegyetlen korból. A zsinagóga 
falán állítottak emléket azoknak az újpesti zsidók-
nak, akiket a II. Világháború idején deportáltak. Ha 
a világ nem lett volna ilyen kegyetlen, akkor nekünk 
se kellene szembesülni ezekkel a szomorú képso-
rokkal. Mi látjuk ezeket nap mint nap, holott azok-
nak kellene ezeket az emlékezetükbe vésni, akik a 
valódi bűnösök, akik elkövették ezeket borzasztó 
embertelenségeket. Mi részvétünkkel tudunk enyhü-
lést sugározni az áldozatok rokonainak, hittársainak, 
de feldolgozni ezt nekik kell − ami nagyon nehéz, 
sőt talán még lehetetlen is. 

 
Munka, szabadidő és szórakozás ábrázolva a falon 

A falak díszítéséből a szocreálos művészet se 
maradhatott távol. Ők is helyet kértek a falakon. Ez 
már egy új korszak, új nézetekkel és új felfogással. 
Az ábrázolásmód újszerűsége az 1950-es években 
meghatározta a képek mondanivalóját. Mindenkép-
pen a munkásosztályt, a népet kellett bemutatni, a 
jól dolgozókat példaként állítani. Bár az egész rend-
szer hazugságra épült és hazugságokkal hajtotta 
végre terveit − éppen ezért egyértelmű volt a bukása. 

A művészek az elvárásoknak szerettek volna 
megfelelni, amikor politikai megrendelésre készítet-
ték műveiket. Ebbe próbálták beleilleszteni monda-
nivalójukat, gondolataikat. Ennek hatására egy olyan 
stílus jöhetett létre, amely mindenféleképpen köze-
lebb hozta a munkásokat egymáshoz, ugyanakkor 
egy új életvitelnek az életképességét sugallta. Mi is 
ebben a korban éltünk, mi is átéltük ennek sok-sok 
szépségét és ellentmondását. Éppen ezért csakis mi 
ítélkezhetünk felette. 

 

Anyaság jelképe egy ház falán 

 

Ínycsiklandozó „freskó” 
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KAPUK 
 

ülönleges és egyedi kapukkal találkozhatunk 
az Újpesti házakon. A homlokzathoz stílus-
ban illő bejárat már megfelelő hangulatot 

teremtett a belépőnek. Kialakítása, kivitelezése min-
denkor a mestert dicséri, de természetesen ebből az 
elismerésből kell juttatni az építtetőnek is. 

 

Az ablakokkal harmonizáló kapu 

Vajon mikortól használunk kaput birtokunk, há-
zunk, magánterületünk bejárataként? A kapuk a 
magyar és a testvérnek számító székelyek falvaiban 
nagy jelentőséggel bírnak. A székelyek különleges 
díszítéssel látják el az amúgy is érdekes nagyméretű 
kapuikat. De ezek jellemzik a székely településeket 
is. Érdemes megismerni ennek a történetét, hiszen 
innen kell származtatni a nálunk is használatos ka-
pukat, mely itt Újpesten is hasonló látványosságúak, 
csak éppen egy más, egy városias közegben. 

Tudjuk a történelemkönyvekből, hogy a széke-
lyek, Attila hun király népének leszármazottai. Ki-
váltságaik a kezdetektől biztosítva voltak, s ezeket 
az egymást követő uralkodók – hellyel-közzel – 
tiszteletben is tartották. A hunok gyökereit is Ázsiá-
ban keresik a kutatók, hiszen a hétköznapi kultúrá-
juk, 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, kereskedők és utazók. 

Erről így ír Priszkosz rhétor: 
„Attila háza minden más háznál fényesebb. Ez a 

ház gerendákból és simára gyalult deszkákból volt 

összeillesztve és fakerítéssel körülvéve, nem bizton-

ságul, hanem csak díszül… Attila udvarára nagy 

kapu vezetett, melynek szárnyvonalai befelé nyíltak s 

nem kifelé, mint a görögöké.” 

 

Kapu, kissé megviselt állapotban 

Ami Attila környezetében csak díszként funkcio-
nált, az immár a magyar falvakban, városokban − s 
így Újpesten is − védelemként is szolgált. A kerítést 
a magántulajdon védelmére, a szomszédoktól való 
elhatárolódásra használták, ugyanakkor – főleg az 
Alföldön és a városokban – a kíváncsi tekintetek 
elől való védőfalként is szolgált. Bármilyen minő-
ségben készült a kerítés, a bejárati kaput minden-
képpen díszesebbre alakították ki. Mindemellett 
biztonságot is sugallt. 

Újpesten a Károlyi gróf által meghatározott épí-
tési rend szerint a házak az utcafrontra épültek. Mi-
vel az épületek egymással összeértek a mezsgyénél 
ezáltal a bejárati kapu a ház, az épület részévé vált. 
Tehát nem volt külön kerítés − mint a kertvárosi 
részeken − hanem egymásba érő sorházként funkci-
onáltak. Így kapta meg városi jellegét is, hiszen a 
főutcán nem voltak nagyobb kertek, udvarok, csak 
zárt épületsor. Éppen ezért is kapott fő szerepet ma-
ga a kapu a díszítésével és szépségével. 

K 
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Ablakos kapu kovácsoltvas ráccsal 

Nagyon sokféle díszítési stílus alakult ki az évti-
zedek során, de az elmondható, hogy mindegyikük 
külön-külön is művészi alkotásnak számít. Egy kapu 
különleges és egyedi hangulatot biztosít annak a 
háznak, melynek bejáratát díszíti. 

 

Oroszlánfejes kopogtató egy kapun 

Kivitelezője mindenkor törekedett a megrendelő 
ízlésvilágának megfelelőt alkotni. Számtalan variá-
ció látható Újpest házain. Megtalálható a klasszi-
kusnak mondható, timpanon szerű díszítésekkel 

ellátott bejárat, de találkozhatunk oroszlánfejes ko-
pogtatóval − mely ma már csak díszként szolgál. 

 

Timpanonos kapu kopogtatóval 

Sok kapu hasonlít egymásra, de két azonosat se-
hol nem találtam. Úgy látszik nagyon ügyeltek arra, 
hogy két egyforma bejárati kapu ne készüljön. 
Ugyanakkor sok olyan látható, mely jellegében ha-
sonlít egymásra, de részleteiben nagyon is külön-
böznek a másiktól. 

A kapu fontos része az épületnek, ugyanakkor je-
lentős szerepet vállal mindennapi életünkben is. Nap 
mint nap ott van velünk, naponta többször is hozzá-
érünk, folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele, 
mégse tulajdonítunk neki semmi fontosat. Pedig része 
életünknek. 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. 
Közvetítő szerepe is fontos, hiszen a kapu mutatja be 
a mögötte élőket, a házban lakókat. Főleg a mai kor-
ban, hiszen a kapualjban elhelyezett névtáblákon 
tájékozódhatunk a bentlakókról s a mellette elhelye-
zett kaputelefonon keresztül 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 igé-
nyes, művészi kivitelű bejáratokat. Talán az újonnan 
épülő, nagyobb értékű házak tulajdonosai engedhe-
tik meg maguknak, hogy nagyhírű mesterrel, vagy 
hozzáértő művésszel terveztessék meg és készíttes-
sék el saját kapujukat. 
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Igényesen faragott kapu 

Az igénytelenség és a minimális elvárás egy kapu 
iránt, ez jelzi korunkat és érdektelenségünket. Pedig 
bizonyára más lenne a közérzetünk, ha nemcsak 
egyenes vonalú, csak egyszerűen összehegesztett 
kapuk látványa fogadna bennünket, hanem ha szép 
rajzolatúak, különleges vonalvezetésű kovácsoltvas-
ból, 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. Ezek a 
kapuk nemcsak önmagukban funkcionáltak, vagy 
csak saját kivitelezésükkel 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, 
virágokat. Ha egy kaput szépnek látunk, az nemcsak 
a nyíló szerkezet érdeme, hanem az egészet körülve-
vő díszítő elemek összességének, a kapun és a köz-
vetlenül mellette és fölötte lévő falfelületet borító 
látványelemek együttes kisugárzásának hatása. 

Nem szabad elfeledkeznünk egy nagyon fontos ki-
egészítőről, amely néha a kapun, máskor az épület 
falán látható. Ez nem más, mint a tájékozódást előse-
gítő utcanév és házszám. Sokak szerint nincs sok 
jelentősége, mégis, amikor valakit meg szeretnénk 
találni, ez a kis táblácska nagyon sok segítséget nyújt. 
Minden kornak meg van a saját divatja és stílusa még 
a házak számozásával is. Egy-egy tábla kivitelezése, 
kialakítása mutatja ezt. Az utcát és a ház számát tar-
talmazó táblácskák kivitelezésükben és anyagukban is 
változatosak. A réztáblától kezdve az öntöttvason 
keresztül a zománcozottig mindenfélével találkozha-
tunk. A kivitelezés nyilván mindenkor függött az 
anyagi háttértől, így nem törekedtek minden esetben 
arra, hogy ez a jelzőtáblácska időtálló legyen. Talán 
nem is érdemes erre törekedni? 

Sajnos a politika mindenkor változtatásra kény-
szeríti a helyi közigazgatást. Így néha el is tévedhe-
tünk, hiszen az utcanevek megváltoztatása bizonyta-
lanságot eredményez. 
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Ilyen változások azt eredményezik, hogy egy bi-
zonyos közterületet több néven is ismernek, hiszen a 
régi elnevezés még sokáig benne van az emberek-
ben, s az új csak nehezen kerül a köztudatba. 

    

Két házszám ugyanabból az utcából 

Újpest se szűkölködik ilyen változtatásokban. 
Egyik éppen az az utca, melyben egy jelentős intéz-
mény − a polgári iskola, ma zeneiskola1 − is áll. Ez a 
Lőrincz utca. Eredeti nevét most újra visszakapta, de 
volt ez Mónus Illés utca, de még Komjáth Aladár is 
szerepelt névadóként. Ennek ismeretében talán va-
lóban felesleges lenne időtálló anyagból készített 
utcatáblákat helyezni a házak falára vagy kapuira. 

A kapu üzenet, egy régi korból, ugyanakkor még 
ma is használatos emléke és kelléke. A szép kapu a 
hun utódok által ránk hagyományozott művészi 
örökség, ezért a megőrzése a mi feladatunk is. Be-
csüljük meg szépségéért, csodálkozzunk el aprólé-
kos gonddal elvégzett kivitelezésén. Jellegzetes stí-
lusa miatt válik sajátunkká. Jó, hogy még napjaink-
ban is láthatjuk ezeket, hiszen ez által tudatosulhat 
bennünk őseink öröksége, ugyanakkor láthatjuk: 
ezzel a szépséggel is gazdagabb lett környezetünk. 

                                                           
1
 Az iskola is átélte a többszöri névváltoztatást 

 

Kapu érdekes faragással 
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ERKÉLYEK 
 

abadság érzetét kelti egy többszintes 
házon az erkély. Célszerűen is fel lehet 
használni, hiszen pihenésre, szép idő-

ben talán még napozásra is alkalmas. Legtöbbször 
azonban csak a külsőségek miatt használták. Ha volt 
egy szép erkély a házon, mindjárt sokkal előkelőbb-
nek 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. 

 

Igényesen kivitelezett erkély 

Az erkélyen sziesztázók ugyanúgy megtekinthet-
ték az utcán sétáló hölgyek ruháit. Megbeszélhették 
egymás közt, hogy ki milyen öltözékben mutatkozik 
az utcán, illik vagy nem illik személyiségéhez. Ha 
ismerték őket, még a családi problémáikról is el-
pletykálhattak. 

 

Zárt és nyitott erkélyek variációi 

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. 

 

Nasser ékszerkereskedő házának erkélye 

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 kiléphet-
tek a zárt szobából a szabadba, hogy egy kis friss 
levegőt szívhassanak, s ehhez még csak nem is kel-
lett utcai ruhába átöltözni. 

 

Zárt erkély ízléses díszítéssel 

Az erkély nem is olyan kis mértékben státusz-
szimbólumként működött. Akár zárt volt, akár nyi-
tott, a művészi kivitel, a szép iparos munka minden-
ki számára egy új világot mutatott. 

SZ 
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Erkély a Városházán 
 

A kőből készült erkélyeknél a szobrászok, a kőfa-
ragók mutathatták meg alkotói szabadságukat és 
szellemi frissességüket. A kovácsoltvas erkélyek 
mindenkor a kovácsmesterek ügyességét és fantáziá-
ját, valamint a fém megmunkálásnak lehetőségeit 
vázolták fel, ugyanakkor a fém által megvalósítható 
lehetőségek sokszínűségét is dicsérték műveikkel. 

 

Kicsi erkély 

Az szépirodalomban olvashatunk legendás erké-
lyekről. Egyikkel a Rómeó és Júliában találkozha-
tunk. Újpestnek is van híresnek mondható erkélye. 
Ez a Városháza hátulsó frontján található, a Trombi-
ta tér felől. A legenda szerint, és az idősek elbeszé-
lései alapján erről az erkélyről „trombitálták össze” 
Újpest polgárait, ha a hivatal részéről fontos és 

gyors közlendő volt számukra. A trombita máskor is 
szerepelt az erkélyen, mégpedig szabadtéri hangver-
senyek során. A téren összegyűlt újpestiek minden-
kor szívesen hallgatták az erkélyről alászálló muzsi-
kát, akár rézfúvósoktól, akár vonósoktól. Az hiszem 
a mai nemzedék is szívesen venné, ha újra feleleve-
nítenék itt, a Trombita téren, a zenés délutánokat. 

 

Kovácsoltvas erkélyek 

Újpest bővelkedik erkélyekben, mégpedig elég 
változatos stílusokkal kivitelezve. A modern lakóte-
lepi házakon is találkozhatunk vele. Ezek viszont 
már semmilyen stílust nem képviselnek. Ott vannak 
a házakon a lakás részeként, de még csak díszként se 
szolgálja az épületegyüttest. Talán éppen ezért sze-
retjük nézegetni a régi házak változatos csodáit. 
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BÍRÓSÁG 
 

end és törvény határozza meg mindenkor egy 
település nyugodt működését. Az alapító 
Károlyi gróf is meghatározta, hogy „jussa és 

kötelessége” a községnek egy bíró, egy pénztárnok 
és három esküdt megválasztása. Ők azok, akik pél-
daértékű magatartásukkal és igazságos döntéseikkel 
irányítják majd az itt letelepedő embereket. A meg-
választott elöljárók esküt tettek: 

 
Az eskü szövege: 
„Én, N.N. esküszöm, az élő Istenre, ki atya, fiú és 

Sz. lélek, teljes Sz. Háromság boldogságos Szűz és 
Istennek minden Szentjei, hogy én ... esztendőre 
bírónak, tanácsbelinek és egyszersmind közadósze-
dőnek megválasztatván minden előttem eléforduló 
ügyeken, félretevén barátságot, atyafiságot, félel-
met, ígéretet, adományt a hazai törvények bevett 

szokás és Isten igazsága szerint elítélni fogom a köz 
adót rendesen beszedni, azt híven megőrzeni és 
semmi másra, mint a mire rendelve vagyon, fordíta-
ni fogom, a nemes vármegye és a méltóságos uraság 
rendelésének híven engedelmeskedni, a község, úgy 
az egyes lakosok javát minden kitelhető módon elő-
mozdítani és minden azt, mi bírói hivatalommal 
összekötve vagyon szentül teljesíteni fogom. 

Isten engem úgy segéljen.” 
A település belső működtetéséhez is kellett tör-

vényeket alkotni. Az Alapítólevélben erre is történik 
utalás. 

 
Mint a következő oldalakon olvashatjuk, sokszor 

kellett a törvényt alkalmazni, hiszen a betelepülő 
iparosok mellett a kevésbé törvénytisztelő elemek is 
próbáltak itt megtelepedni. 

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. 

 
A bíróság épülete egy képeslapon hibás felirattal 
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AZ ÚJPESTI ZENDÜLÉS ÉS MÁS ESETEK 
 

étes elemek és kalandorok búvóhelyének 
mondták egyesek Újpestet. Miért kellett 
ennyire félretájékoztatni a pesti embereket? 

Talán féltékenységből, netán irigységből? Azért, 
mert az etnikailag vegyes lakosság elképesztően 
szép eredményeket ért el a gazdaságban, a kultúrá-
ban, s nem utolsó sorban a vallásban? Az is zavar-
hatta a hírlapok „firkászait”, hogy az ide betelepült 
emberek furcsa keveréknyelvet beszéltek, melyet ők 
nem mindig értettek. Nem is csoda, hiszen német, 
tót, oláh, rutén, horvát, szerb s ki tudja még hány 
nemzet szülötte telepedet itt meg a magyarok mel-
lett. Lehetséges, hogy a tájékoztatás felelősei nem 
szívlelték ezt a vegyes közösséget. Pedig közöttük 
élve teljesen más világ tárult volna fel előttük. 

Bár volt itt zendülés, pénzhamisítás, bérkocsisok 
torzsalkodása, sőt még a postán egy pénzrablási 
kísérlet is. Ez mégse jelentheti azt, hogy Újpest a 
bűnözés melegágya lett volna. Itt megint felmerül a 
tájékoztatás felelőssége, hiszen, ha nem az igazságot 
írják, vagy csak egyszerűen meg se írják az igazsá-
got, máris más képet láthatunk s nem a valóságot. 
(Sajnos ez jellemző a mai sajtóra is, de ez a figyel-
meztetés a részemről már a jövő kutatóinak szól!!!) 

A felületes szemlélőket meg lehetett téveszteni, 
de azok, akik naponta voltak kapcsolatban ezzel a − 
hirtelen felnőtté vált − várossal, nyilván másként 
vélekedtek. 

 

A ZENDÜLÉS 

Az újpesti zendülésként ismert események − 
melynek híre és története bejárta a korabeli sajtót − 
1874. március 7-8-9 napokon történt. Ez a sajnálatos 
esemény jól mutatja a fejlődő nagyközség közbiz-
tonságának gyengeségét, az adóügyi jogszabályok 
igazságtalanságát, a végrehajtó hatalom kapkodását, 
ügyetlenségét s az iparosok kiszolgáltatottságát. 

Mindennek tulajdonképpen az adóhátralék befize-
tésének elmaradása volt. Bármennyire is jól dolgoztak 
az iparosok, a rájuk nehezedő járulékos költségek s a 
kiszabott adóterhek sokszor meghaladták bevételük 
nagyságát. Ezért is fordulhatott elő, hogy Imre Mihály 
hentes (és háztulajdonos) olyan helyzetbe került, hogy 
képtelen volt kifizetni a számára kivetett adót. Sőt 
több figyelmeztetés után se tudta ezt megtenni, hiszen 
nem az adóbefizetés megtagadása volt a tény ez eset-
ben, hanem egyszerűen a pénz hiánya. Hiába sok 
munka, a nehézségekkel való mindennapi küzdelem − 
ha nincs forgalom, akkor nincs bevétel. Ha pedig 
mindezt megtetézik különleges adókkal, mint például 
a községi pótadóval, akkor természetesnek tűnik az 
elszegényedés is. Ez történhetett Imre Mihállyal is. A 
végrehajtó próbált humánus lenni és az elmaradt 

adósság befizetését elhalasztotta március 5-re. Ami-
kor a végrehajtó megjelent, − most már követelve az 
elmaradt 62 forint befizetését − a hentes csak 30 fo-
rintot adott át azzal, hogy az üzlete nem maradhat 
pénz nélkül s majd egy későbbi időpontban a külön-
bözetet is átadja. 

Szigorú és rendíthetetlen volt a végrehajtó. Mivel 
nem vehette át a teljes tartozást, ezért úgy döntött, 
hogy a hentes lakásában lévő bútorokat lefoglalja, 
sőt azonnal el is akarta szállíttatni. Imre Mihály 
ellenállt s nem engedte, hogy kis vagyonkáját a há-
zából kivigyék. Ekkor döntött úgy a végrehajtó, 
hogy pandúrok segítségét kéri. Ez volt az a végzetes 
lépés, mely a későbbi lavinát elindította. A pandúrok 
lefogták az ellenszegülő hentest, akit a bíró elé vit-
tek. A vád: hatóság elleni erőszak. A büntetés ehhez 
mérten csekély volt, hiszen egy órai elzárásra ítélte 
őt Weltz Károly bíró. 

Ettől kezdve felgyorsultak az események. Mikor 
kis idő múlva lement a fogva tartotthoz a kisbíró, 
meglepődve tapasztalta, hogy a saját nadrágszíjával 
akasztotta fel magát a fogdaablak rácsára. 

A hír futótűzként terjedt el Újpesten, hiszen már 
a végrehajtási nehézségekről is többen tudomást 
szereztek. Ismerték jól a hentesmestert, s nem tudták 
róla elképzelni, hogy ilyen csekélység miatt dobja el 
magától az életét. arra gyanakodott mindenki, hogy 
a pandúrok kínozták halálra, s hogy szörnyű tettüket 
palástolják, hát ők akasztották fel Imre Mihályt a 
nehezen megközelíthető ablak rácsára. 

Két újpesti polgár panaszt tett Szilassy Péter 
vármegyei alispánnál. Közölték vele, hogy ők ma-
guk is, de az egész város kételkedik az öngyilkosság 
tényében. Az alispán nem tulajdonított a bejelentés-
nek olyan nagy fontosságot, ezért a bejelentőket − 
hivatalnoki nemtörődömséggel −elküldte a járási 
szolgabíróhoz. 

Az emberek viszont látni szerették volna az áldo-
zatot, ezért követelték, hogy adják ki a holttestét. A 
tömeggel azt közölték, hogy Imre Mihály holttestét a 
saját házába vitték. Természetesen mindenki odasie-
tett, hiszen látni szerették volna. A háznál viszont 
kiderült, hogy ott bizony nincs. Ekkor egy jól érte-
sült személy azt kiabálta, hogy a holttest már a teme-
tő ravatalozójában van. A tömeg nagy zúgolódással 
a temetőhöz vonult. Itt valóban megtalálták Imre 
Mihályt, de a testén lévő sérülések alapján igazolni 
látszódott gyanújuk, a vádlott megkínzása. 

A másnapi boncolás utáni hivatalos álláspontot 
Ugró Gyula így idézi: 

„A pincének melyben Imre elzárva volt, rostélyos 
ablakai oly magasan fekszenek, hogy azt kinyújtott 

K 



 152 

karral elérni nem lehet. Két lábnyira az ablaktól 
deszka ágy állott, s Imre, hogy az öngyilkosságot 
végrehajthassa, kivett az ágyból egy deszkát, azt a 
falhoz támasztotta, s ezen felmászva, egyik kezével 
belefogódzott az ablak rostélyába, míg másik kezé-
vel a rostély körül vetvén szíját, azt hurokra kötötte. 
Ezután a nyakára vetvén a hurkot, a deszkát maga 
alól kilökte, de mivel a szíj rövid volt, állával az 
ablak párkányába akadt.” 

Valóban fantáziadús lehetett a jegyzőkönyv írója, 
mikor ezt papírra vetette. Ugyanis egy alpinista 
ügyességét ruházza a hentesmesterre s elfeledkezik 
arról a pszichológiai hatásról, hogy 32 forint miatt − 
bár az abban az időben jelentős összeg volt − nem 
dobja el magától az életét senki se. 

A koncepciók gyártása már ebben az időben is 
tért nyert s a legszomorúbb az, hogy napjainkban is 
hasonló meséket olvashatunk rendőrségi jelentések-
ben. 

Már a boncolás napján is kifejezték elégedetlen-
ségüket az emberek s ebből következtetett az elöljá-
róság arra, hogy a másnapra kitűzött temetés se fog 
simán lezajlani. Érdekes, hogy az ezen a napon meg-
jelent Neues Pester Journal című lap is azt sugal-
mazta: Imre Mihály a pandúrok kegyetlenkedésének 
áldozata. A temetés lebonyolítása is ezeket a váda-
kat támasztotta alá, hiszen egyházi temetésre készü-
lődtek, ugyanakkor ismert az a tény, hogy az egyház 
öngyilkosokat nem temet el. 

Mintegy háromezer ember gyűlt össze a gyászoló 
család házánál. Ez a tömeg elsősorban az áldozat 
ismertségének szólt, ugyanakkor nagyon sokan csak 
a felháborodásuknak szerettek volna hangot adni. 

Az község elöljárói a fóti pandúrokhoz fordultak 
segítségért. Forster György fóti pandúr-biztos meg is 
jelent 4 pandúrral, akiknek azt az utasítást adta, 
hogy jelenlétükkel ne borzolják a kedélyeket, húzód-
janak távol a tömegtől, s ha azok mégis támadólag 
lépnének föl ellenük, hát inkább vonuljanak vissza a 
községházához. 

A temetési menet az árpád úti háztól egy kis ke-
rülővel ment a temetőbe. Azért, hogy érinthesse a 
községházát, ezzel is demonstrálva a jogtalan pandú-
ri atrocitás miatt. A némán vonuló tömeg „megelé-
gedett” azzal, hogy kővel bedobálta a községháza 
ablakait. Tovább vonulva eljutottak a bíró házához, 
ahol szintén betörték az ablakokat, majd az ablak 
között elhelyezett párnát meggyújtották és a szobába 
dobták. a tüzet a bentiek eloltották. 

A tömeg ezután a csendbiztost kezdte el üldözni, 
aki menekülése közben lelőtt egy embert. Végül 
sikerült a feldühödött tömeg elől elbújnia. Mikor 
elmúlt a közvetlen veszély, matrózruhába bújva 
menekült tovább s táviratban kért katonai segítséget. 

A temetőben minden különleges esemény nélkül 
befejeződött a szertartás. Már-már azt hitték az elöl-

járók, hogy a tömeg lenyugodott. Pedig csak ezután 
dühödött fel a tömeg. A biztonságos távolságban 
álló pandúrokat megzavarták. A feldühödött tömeg 
visszatért a községházához és valósággal megostro-
molta azt. Ami itt történt, az már nem is egyszerű 
bosszú, hanem közönséges vandalizmus volt. A fel-
háborodott emberek közé nagyon sok olyan személy 
keveredett, akik csak a nagy zűrzavarban elkövethe-
tő rombolásra, és rablásra számítottak. A községhá-
za szobáiban lévő bútorokat összetörték, az éghető 
anyagokat felgyújtották, az értékeket, ruhákat, kész-
pénz elvitték. A tömeget csitítani próbáló a jegyző 
életére törtek, a pandúrok se érezhették magukat 
biztonságban, hiszen menekülésközben egy asszonyt 
le is lőttek. Sőt a Mészáros nevű pandúr elesett és 
megsérült, így feldühödött emberek nekiestek, egyik 
szemét ki is szúrták, fejét betörték. Valószínűleg 
meg is ölik, ha nem sikerül az indulatokat időben 
lecsillapítani. 

Ebben a nagy zűrzavarban a zsiványok is „mun-
kához” láttak. Ki akarták rabolni a postát és a plébá-
niát is. Szerencsére erre már nem került sor, mert 
megérkezett Pestről a katonaság. Az egyenruhások 
láttán a tömeg szétfutott. A lángokban álló község-
háza oltását csak ekkor tudták megkezdeni a tűzol-
tók. Az épületből szinte semmi nem maradt. A kö-
vetkező években lakóházakban intézték a közügye-
ket. 

A katonaság 1874. márciusától 1876. szeptembe-
rig volt Újpesten, mivel féltek egy újabb zendülés-
től. Hat év múlva − 1882. októberében − viszont újra 
egy lovasszázad állomásozik itt, mivel a tiszaeszlári 
események miatt tartottak egy antiszemita megmoz-
dulástól, hiszen Újpest nagyszámú zsidó lakossal 
rendelkezett. 

Az Újpest, a zendülés megtörténte miatt újra ne-
gatív megítélés alá került. A szenzációra éhes firká-
szok végre kiélhették magukat s egyre másra jelen-
tették meg erről eszmefuttatásaikat. 

 
A PÉNZHAMISÍTÓK 

Nyomdászként tanultam a pénznyomtatás rejtel-
meit, hiszen ez a szakmánkhoz tartozik. Éppen ezért 
tudom, hogy ennek hamisítása még a régebbi időben 
is bonyolult volt, amikor még nem volt a papírba 
beépített fémszál, meg hologram, meg UV festék. 
Tehát a hamisítás nem kifizetődő! Mégis minden 
korban próbálkoznak vele, hiszen így munka nélkül 
juthatnak jelentős vagyonhoz. Vagyis juthatnának, 
ha nem buknának le minden esetben. Ha már pénz-
hamisítás, akkor miért is ne Újpesten történjen? 

1875-ben történt a hamis hatosok esete. Buda-
pestről érkezett két személy, akik az akkor már igen-
csak fejlődő városba egy új „iparágat” szeretett vol-
na létrehozni. a pénzhamisítás azonban veszélyes 
játszma s mint tudjuk nem jutalmazza se az állam, se 
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a rendőrség, mivel a hamisítást a törvény mindenkor 
bűntette. A két vállalkozó kedvű fiatalember talán 
azt hihette, hogy itt a sok-sok üzlet és műhely ár-
nyékában nem tűnik fel tevékenységük. A rendőr-
ségnek azonban sikerült őket éppen „munka” közben 
meglepni s utána ezért meg is kapták méltó jutalmu-
kat: börtönbe kerültek. 

Az esetről még annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy egyes értesülések szerint a hamis hatosok gyár-
tása nem is lett volna gazdaságos, hiszen az „új ipa-
rosok”-nak jóval drágábban sikerült csak előállítani. 

Nem is készült soha többé Újpesten hamis pénz. 
Mégis, bármikor előfordult az ország más vidékén 
ilyen eset, azt mindig újpestinek mondták, újpesti-
nek könyvelték el. Így tulajdonképpen az 1875-ben 
történt eset hosszú évekre meghatározta Újpest meg-
ítélését − oktalanul, jogtalanul. 

Ezt támasztja alá az évekkel később történt eset 
is. Ugyanis 1896-ban Angyalföldön lepleztek le egy 
pénzhamisító bandát. Igen! Nem Újpesten, hanem 
Angyalföldön, a szomszédban. Mégis úgy adták 
hírül a budapesti bulvárlapok, hírlapok, mintha a 
nevezetes hamisítás Újpesten történt volna. Habár 
1875 óta semmi hasonló nem történt, mégis újra és 
újra Újpest község hírnevét rontják ezekkel a téves 
híradásokkal. 

Rablógyilkosság is felborzolta Újpest békés pol-
gárainak kedélyét 1878-ban. A Rózsa testvérek kö-
vették el ezt a szörnyű tettet január 26-án. Nem Ró-
zsa Sándor rokonságába tartoztak, s azt hiszem az 
alföldi betyár meg is tagadta volna őket, ha így lett 
volna. A fő szervező Rózsa István, már büntetett 
előéletű volt, hiszen postarablásért már ült börtön-
ben. Társai is szembekerültek már a törvénnyel. A 
könnyű pénzszerzés lehetősége nem a mindennapos 
munkában rejlett, így folytatták sötét üzelmeiket. 

Ezen a hideg januári estén testvérével Gyulával, 
és barátjával Kellner Ignáccal mentek el Pajor Nán-
dor szatócsüzletéhez. Nem vásárolni szerettek volna, 
mivel nem pénz volt náluk, hanem kés és egy revol-
ver, ami − mint tudjuk − akkor sem volt fizetőesz-
köz. Túl későn érkeztek oda, mivel az üzlet már 
zárva volt. Tervükről azonban nem mondtak le. Ép-
pen ezért másnap újra megjelentek Pajor házánál, 
mely egyben az üzlete is volt. Nem volt szerencsé-
jük most se, mivel még nem voltak bezárva, de az 
üzletből a konyhába nyíló ajtó nyitva volt és ott 
meglátták a házigazda egyik nőrokonát és feleségét. 
Nem szerettek volna szemtanút, ezért közölték a 
boltossal, hogy ne zárjon be, mert nemsokára vissza-
térnek vásárlási szándékkal, csak hazasietnek egy 
kis pénzért. Pajornénak gyanús volt a három alak, 
így megpróbálta férjét lebeszélni a késői nyitva tar-
tásról. Pajor megnyugtatta párját, mivel a fiatalabb 
fiú és az anyja néhány évvel ezelőtt a szomszédban 
laktak és semmi rosszat nem tudott róla elképzelni. 

A feleség tovább aggódott. Úgy látszik működött a 
hetedik érzéke, mert abban állapodott meg a férjé-
vel, hogy a biztonság kedvéért ott lesz a konyhában 
egy töltött pisztollyal. Ez az elővigyázatosság is 
mutatja, hogy nem volt olyan bizalomgerjesztő a két 
Rózsa testvér és a barátjuk. 

A Pajoréknál tartózkodó nőrokon már lefeküdt, 
amikor a kis társaság visszatért. Szándékuk egyér-
telmű volt: pénzt szerettek volna. Azt hitték, hogy 
ebben a kis szatócsboltban sok pénzt markolhatnak 
fel. A gyilkosság már eleve szerepelt a terveikben, 
hiszen azért vittek magukkal kést. A szatócsüzletbe 
érve az idősebb Rózsa fiú azonnal megtámadta a 
tulajdonost, míg Kellner Ignác a konyhában pisz-
tolyt szorongató asszonyra vetette magát és több 
kés-szúrással végzett vele. 

Nem volt értelme a fölösleges kegyetlenségnek, 
hiszen alig találtak egy kevéske pénzt az üzletben. A 
szobában pihenésre tért nőrokon − Iperszky Júlia − 
hallotta sikoltozást és a dulakodást. Az ajtót magára 
zárta és reggelig ott reszketett kétségbe esve. Min-
denesetre az ő vallomása alapján sikerült rövid időn 
belül elfogni a tetteseket. 

A szörnyű gyilkosság híre gyorsan terjedt Újpes-
ten és a fővárosban is. Mindenki szörnyülködött, 
mindenki tájékozott volt, mindenki jobban értesült 
volt a másiknál. A bírósági tárgyalás színhelyére 
nagy tömegben érkeztek meg a kíváncsi cselédek, de 
sok volt a még kíváncsibb úri kisasszony is. Valósá-
gos divatbemutató volt a bíróság folyosóján, hiszen 
az úri kisasszonyok a legújabb divat szerint kiöltöz-
ve jelentek meg a tárgyalás helyszínén. Ha a korabe-
li híreknek hinni lehet − bár a túlzásokért ma se kell 
a szomszédba menni − akkor a gyilkossági per vég-
eredményére váró közönség és a beidézett tanuk a 
tárgyalás szünetében jóízű falatozásba kezdtek. Így 
örökíti meg ezt a jelenetet az újságíró tolla: 

„...dél felé egyszerre csak előkerülnek a tanúpad 
alól a több rendbeli kosarak, szárnyasok, sonkák, 
szalámik és diós-kalácsok − a tanú-gyülekezet kínál-
ja egymást, kínálja a háta megett ülőket.” 

Az újságírás és a hír szertekürtölése nem állt meg 
ezen a ponton. A piacokon már reggel hangos kiabá-
lással ajánlották a rikkancsok a kíváncsi embereknek 
a gyilkosságról készült kis füzetecskét. Még tárgya-
lás se volt, még ítélet se született, de a pénzre éhes 
tollnokok máris hasznot szerettek volna húzni ebből 
a tragédiából. Azt hiszem, ez ma is így működik − 
tehát semmi sem változott azóta! 

Az ítélet megszületett: Rózsa Istvánt, az idősebb 
fiút kötél általi halálra, fiatalkorú öccsét, Gyulát 
húsz évi fegyházra, míg Kellnert, − aki tulajdonkép-
pen katonaszökevény volt − visszaszállították Ko-
máromba s ott végezték ki. 
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Egy bűnöző kivégzése nagy eseménynek számí-
tott a fővárosban. A kíváncsiak mind ott szerettek 
volna lenni a kivégzés színhelyén. A több ezres tö-
meget csak egyszerűen csőcseléknek nevezi az ko-
rabeli hírmondó. A kivégzés végül nagy tanulságok-
kal szolgált az újságírásnak és az olvasóknak is, 
hiszen a tollnokok kifejthették véleményüket a bűn-
ről és annak következményeiről. Túldramatizált 
írásokban mesélték el az eseményt és tudálékosan 
levonták annak tanulságát: a bűnös mindenkor meg-
kapja méltó büntetését, ha a becsületesen dolgozó 
emberek kárára cselekednek. 

Az idő azonban mindent elmos. Az emlékek 
megkopnak, a fájdalom elmúlik. A településen élők 
tovább végzik mindennapi munkájukat és már nem 
is gondolnak a szörnyű tragédiára. Talán éppen ezért 
1888-ban már múlt időben beszélnek az újpesti bű-
nözésről: 

„Eleinte sok volt a csőcselék és a pestmegyei, va-
lamint a városi rendőrségnek ugyancsak meggyűlt a 
baja az újpesti tolvajszövetkezetekkel és pénzhamisí-
tókkal. De a rohamos fejlődés, új gyárak alapítása, 
jobb igazgatás, midőn a helység a fővárosi rendőr-
ség körébe vonatott, csakhamar megváltoztatták e 
sokban amerikai állapotokat.” (Marczali Henrik) 

 
PÁNCÉL GÁBOR BALLADÁJA 

1882-ben Páncél Gábor az egyik megyeri istálló-
ban szolgált kocsisként. Felelősségteljes, bizalmi 
állás volt ez egy birtokon. Nem tudni, milyen kö-
rülmények között élt, hiszen nagyon sokan a jó meg-
élhetés reményében és tudatában dolgoztak itt vele 
együtt. Talán többre vágyott annál, mint amit addig 
elért, vagy csak egy kialakult rossz viszony mérge-
sedett el, amikor egy angol lovászt meggyilkolt s 
tőle némi készpénzt is elvett. Nem sokat, hiszen 
annak is kevés lehetett. Nem volt egy dicséretre 
vagy dicsőségre méltó tett, mégis egy romantikus 
balladát költöttek róla. A ballada szomorú sorait 
olvasva az elkövető szeretteit is áldozatként láthat-
juk. Az érdekes hangvételű balladát érdemes meg-
őrizni az utókor számára: 

Páncél Gábor, Páncél Gábor 
kocsislegény a javából, 
miért is e világra lettél, 
sokak bújára születtél. 
 
Apád volnék: gyaláználak, 
Anyád volnék: siratnálak, 
Öcséd volnék: átkoználak, 
Fiad volnék: tagadnálak. 
 
Babád vagyok, mit csináljak? 
Ölelgetem az ágyfádat, 
az ágyfádat, a párnádat, 
vérbe áztatott ruhádat, 

kibe akkor éjjel voltál, 
akire tisztát váltottál, 
a pokolban égjen porrá: 
az lett rajtam ostorrá! 
De a könnyem meg eloltsa, 
tested takarta a gyolcsa, 
hej, a tested ez takarta, 
de a bűnöd elárulta, 
téged vitt a bitófára, 
engem a nagy árvaságba! 
*  *  * 
Zsebesek és tolvajok is ügyködtek már ebben az 

időben például a zsúfolt lóvonatokon. Kihasználták 
az utazóközönség, a kofák, iparosok, hivatalnokok 
figyelmetlenségét s máris akcióba léptek. Az Újpest 
és Vidéke című újság hírei közt beszámol arról, 
hogy éppen ide, Újpestre érkező karmestert, Révay 
Ármint érte az a kellemetlenség, hogy zsebéből ki-
lopták az ezüst óráját. 

A zsiványok, kalandorok s minden kétes hírű 
egyén kész paradicsomnak könyvelte el ezt a fejlődő 
s bizony ezáltal gazdagnak vélt községet. A helybe-
liek próbálták őket leleplezni, mindenkinek az volt a 
célja, hogy az ilyen személyekre itt egyáltalán nincs 
szükség. Fellépni ellenük viszont csak a hatóság 
tudott. Éppen ezért látható volt a megkönnyebbülés 
ebből a szempontból, amikor 1890-től az államrend-
őrség hatásköre Újpestre is kiterjedt. A megtisztult 
környezetben a lakosság is fellélegezhetett, hiszen 
ezek után már nem emlegethették őket egy lapon a 
bűnözőkkel. Ezen túl már a firkászok se terjeszthet-
tek téves információkat. 

„Mindezek miatt keletkezett régi hírt, különösen az 
összlakosság rovására, igazán csak a rosszakarat ter-
jeszthette, mert az itt állandóan letelepedett lakosság 
mindég szorgalmas, törekvő s mindenek felett becsüle-
tes munkásnép volt.” állapítja meg Ugró Gyula. 

Nem is csoda, hogy a bűnözők és a munkakerü-
lők paradicsoma volt egy ideig Újpest. A népessége 
nagyon változó összetételű volt, hiszen sokfelől 
jöttek ide a megélhetés biztos reményében. Nyelvük, 
beszédjük eltérő volt, s talán éppen ezért is alakult 
ki egy olyan keveréknyelv, melyet csak itt ismertek. 
A sok idegen között elfért az is, aki nem tisztességes 
munkával töltötte mindennapjait. Az emberek alig 
ismerték egymást, nem kutakodtak a szomszédjuk 
után. Egy bizonyos idő után alakultak ki szorosabb 
kapcsolatok, barátságok. Mindenki a saját életét élte, 
a saját problémáival volt elfoglalva. Időnként az 
újságokból, máskor a piacon, vagy az utcán értesül-
hettek a környéken működő kétes elemek tevékeny-
ségéről. Az idő azonban mindenféleképpen ellenük 
dolgozott, hiszen, nem lehetett sokáig titkolni sötét 
üzelmeiket, így szép lassan elköltöztek és a város is 
kezdett megtisztulni tőlük. A kétes hírnév azonban a 
sajtó jóvoltából még sokáig fennmaradt. 
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POSTA 

 

ávoli kapcsolatok fenntartása, hivatalos ügyek 
intézése, csomagok távolabbi címre való el-
juttatása már évszázadok óta a mindenkori 

posta, vagy postaszolgálat dolga volt. Postakocsi 
útvonalak hálózták be Európát s ezen belül Magyar-
országot is. Eleinte személyszállítást is végeztek, de 
a közlekedési eszközök fejlődésével ezt a feladatot 
más társaságok vállalták át. A posta szolgáltatása is 
folyamatosan átalakult és tevékenysége nélkülözhe-
tetlenné vált. 

A levelek kézbesítését és a kisebb csomagok − 5 
kilóig − kiszállítását 1882-ig mindössze három al-
kalmazott végezte. Ők Pestről hordták ki a leveleket 
és az egyéb küldeményeket és ők vitték el a főváros-
ba az innen elküldötteket is. Munkájuk során díj-
mentesen vehették igénybe a lóvasutat, hiszen annak 
engedélyezésekor ezt feltételül kötötték ki. A nehe-
zebb csomagokért a címzettnek, küldésnél pedig a 
feladónak kellett bemenni Pestre saját, vagy bérelt 
fuvarossal. 

A helyben működő gyárak és kereskedelmi egy-
ségek postaforgalma fokozatosan növekedett, ezért a 
tulajdonosok szorgalmazták egy helyi postahivatal 
létesítését. Az első újpesti posta 1883. december 1-
én, a Váci úton kezdte meg működését 8 fővel. 

Újpest gyarapodott gyárakban, üzletekben, laká-
sokban. A megnövekedett hivatali és lakossági igé-
nyek a postával szemben azonban megkövetelte egy 
lényegesen nagyobb hivatal létesítését. 

 

A Postapalota képeslapon 

Az új postapalota 1928. december 18-án kezdi 
meg működését 39 helyiséggel és 79 alkalmazottal. 
A főpostával párhuzamosan még négy kisebb hivatal 
is működik a város területén. A 12 körzetre osztott 
Újpesten naponta kétszer kézbesítik a leveleket, a 
pénzt és a csomagokat. a nagyobb és fontosabb kül-
deményeket saját lovas kocsival, a táviratokat pedig 
kerékpárral hordják ki. Gondoltak a levelek begyűj-
téséről is, hogy ne kelljen minden egyes levéllel a 
postára bemenni, ezért 65 levélgyűjtő szekrényt 
helyeztek el a településen. 

A modernizálás a postánál is jelen van, hiszen a 
központi posta be lett kapcsolva a budapesti távbe-
szélő hálózatba. A telefon-előfizetők száma 1910-
ben 138 volt. Az igények növekedésével ezt is bőví-
teni kellett. Mivel ekkor még nem automata, hanem 
kézi kapcsolású volt a hálózat, így kezelőszemélyze-
tet kellett alkalmazni. Létszámuk 22 fő volt. 

1929-ben már automata kapcsoló segíti az 1200 
telefon-előfizető beszélgetéseit. 

A postára és alkalmazottjaira munkájuk közben 
nagy és veszélyes feladat is hárul, hiszen nagy ösz-
szegű pénzforgalma van. A postai bélyegek s egyéb 
árucikkekből származó bevétel éppen úgy átmegy az 
itt dolgozók kezén, mint a kifizetésre beérkező 
nyugdíjak, vagy más pénzküldemények. A felelős-
ség mindenkor nagy s ezzel együtt a kísértés is. A 
becsület azonban nem eladó és nem mérhető se-
mennyi pénzzel.  

 

A Posta homlokzata a Mády Lajos utca felől 

A postai alkalmazottaknak mindenkor feddhetet-
lennek kellett lenni. Bizalmi munka volt és ma is az 
− nagyon nagy felelősséggel. Egy pillanatra se sza-
bad kísértésbe esni. 

A postán átmenő pénzforgalom mások fantáziáját 
is megmozgatta. Itt kell megemlítenünk Antal Gyu-
lát, az 5 számú postahivatal vezetőjét. Ugró Gyula 
könyvében így ír róla: 

„...Antal Gyula, a kinek hősi magatartása folytán 

fegyveres betörőkkel szemben élete kockáztatása 

mellett megmentett kincstári vagyonért a legfelsőbb 

elismerés jutott osztályrészül.” 
Arról nem ír a szerző, hogy az elismerés milyen 

összeget takar, de remélhetőleg anyagilag is elismer-
ték bátor cselekedetét. 

A város fejlődésével egyre több munkája lett a 
postának. A mai technikai feltételek mellett gyor-
sabban és biztonságosabban dolgozhatnak, ugyan-
akkor a lakosság felé is bővítik szolgáltatásaikat. 

T 
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IGAZOLVÁNYOK, SZERZŐDÉSEK, 
 

gy ember életében számos olyan esemény 
történik, melynek során bizonyítványokat, 
okleveleket, igazolványokat állítanak ki ré-

szére, dokumentálva annak hitelességét, valódiságát. 
Már gyermekkorunkban megkapjuk az első ilyen 
igazolást, mégpedig a születésünk alakalmával, majd 
a kereszteléskor s ez a sor folytatódik az iskolai 
bizonyítvány formájában. Szinte életünk végéig 
folyamatosan ellátnak ilyennel és hasonlókkal a 
hivatalok, intézmények. 

Sok olyan igazolványt, igazolást ismerünk, mely 
a kibocsátás idején nagyon fontos volt, ma azonban 
csak mosolygunk rajta. Természetesen a legtöbb irat 
életünk nagyon fontos részévé válik. Ez a már előbb 
említett első okmány, mely a születésünket igazolja. 
A fontossági sorrendben az iskolai bizonyítvány 
következik, mely évek, évtizedek múlva csak mint 
kötelező dokumentum szerepel, hiszen a benne lévő 
adatok elvesztik fontosságukat. Egy idő múlva már 
nem érdekes, milyen eredménnyel végeztük el isko-
láinkat – a fontos az, hogy papír legyen róla. 

 

Miskolczi Ernő kerékpár bejelentő lapja 

Más szerepet töltenek be azok az iratok, melyek 
az életvitelünk, a hétköznapi munkánk során kerül-
nek a birtokunkba. Nézzünk meg néhány érdekes 
papírt. Itt látható Miskolczi Ernő kerékpár bejelentő 
lapja. Érdekes ez mai szemmel, hiszen erre ma már 
semmi szükség. Egy autó megvásárlását be kell je-
lentenünk, nyilván az adófizetés szempontjából, de a 
kerékpárt már nem. 

A kerékpár bejelentése után kapott a tulajdonos 
egy „Kerékpár igazoló lap”-ot. Ma már elképzelhe-
tetlen, hogy ilyen papírt, ilyen dokumentumot hord-
jon magával mindenki, aki kerékpárral közlekedik. 
Abban az időben ez fontos, sőt kötelező volt. Az 
igazolvány egyik oldalán a tulajdonos és a kerékpár 
adatai (gyártmánya, típusa, gyártási száma) szere-
pelnek. Tulajdonképpen azt a funkciót töltötte be, 
mint a forgalmi engedély az autóknál, azzal a kü-

lönbséggel, hogy a kerékpárokat nem kellett idősza-
konként műszaki vizsgára vinni. A nyomtatvány 
hátoldalán ott voltak a kerékpárosra vonatkozó elő-
írások. 

 

Az Igazoló lap hátoldala 

Azt olvashatjuk rajta, hogy a „Kerékpár Igazoló 
lap” a kerékpár igazolására szolgál. Ez talán nem is 
olyan meglepő. Azt is megtudhatjuk, hogy az iga-
zolványt mindig köteles magával hordani a tulajdo-
nosa, majd azt igazoltatáskor haladéktalanul fel kell 
mutatni. Minden változást az illetékes rendőrségen 
be kell jelenteni, mégpedig a „Kerékpár bejelentő 
lap”-on. Ez is azt mutatja, hogy valóban úgy funkci-
onált, mint egy forgalmi engedély. Természetesen ez 
arra is szolgált, hogy a használója igazolja azt, hogy 
az ő tulajdonát képezi ez a kétkerekű jármű. Lehet-
séges, hogy a mai világban is fontos lenne egy ilyen 
igazolás? 

 

Az Újpesti Előre Kerékpáros Kör igazolványa 

Újpesten 1904-ben megalakult egy kerékpároso-
kat tömörítő társaság. Tulajdonképpen ez talán egy 
mai autós egyesületnek felelne meg. Fényképes iga-
zolványt is kaptak a kör tagjai, melyet egy pecséttel 
hitelesítettek. A pecsét közepén egy szárnyakkal 
ellátott kerék látható, jelezve, hogy a kerékpárosok 
miként is közlekednek. 

A személyazonosság igazolása is fontos volt. Ezt 
is különböző módon oldották meg. Más és más iga-
zolások voltak használatban. 

E 



 157 

    

 

 

A személy igazolására szolgáló okmányok 

A mindennapok nehéz munkái után sokszor jól-
esik egy kis pihenés. A kerékpározás felüdít, sőt jó 
kondícióban tart. Nagyobb távolságokat lehet vele 
megtenni, mint gyalogosan. Az emberek azonban 
sokkal többre vágynak. nagyobb sebességekre, s 
több ismeretre. Ezt elősegítheti például egy motor-
kerékpár. Gyorsabban és kényelmesebben eljuthat 
vele az ember olyan távolságokra is ahová a bicikli-
vel ennyi idő alatt nem. A motorkerékpár megvásár-
lása tulajdonképpen egy adás-vételi szerződés az 
eladó és a vevő között. 

 

Motorkerékpár adás-vételi szerződése 

Egy telek eladása is szerződés. A pénz átvételéről 
azonban egy elismervényt szokás írni.  

 
Kézzel írott elismervény 

Vannak olyan iratok, amelyek az ember életében 
nagy jelentősséggel bírnak, de előfordulnak felesle-
gesek is. Tulajdonképp minden irat bizonyos fokig 
egy igazolás is. Tanúsítja azt a folyamatot, melynek 
szövege a papíron ott van akár nyomtatva, akár kéz-
zel írva. Dátummal, aláírással, esetleg pecséttel egy-
értelműen hivatalosnak számít. 
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Rádió használati engedélye 

Meglepő az, hogy a múlt század elején még egy 
rádió működtetéséhez is külön engedély kellett. Ma, 
amikor az üzletekben bármennyi készüléket vásárol-
hatunk, elképzelhetetlennek tűnik az, hogy esetleg a 
mai viszonyok között is a hatósági engedéllyel hasz-
náljuk ezeket. Pedig ez 1930-ban csak így működhe-
tett. Az engedély hátoldalán meghatározzák, hogy 
milyen feltételekkel használhatja a berendezést. 
Érdekes az előírás, miszerint a készüléket máshová 
is elviheti magával a tulajdonosa, s ott ideiglenesen 
üzemben is tarthatja, de csak akkor, ha ezt az enge-
délyezési okiratot is magánál tartja. A feltételekben 
szerepel az is, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
bármikor visszavonhatja ezt az engedélyt. 

Az iskolában eltöltött időszakot is dokumentum-
mal, vagyis egy bizonyítvánnyal igazolják, melyet 
később munkavállalás esetén be is kell mutatnunk, 
hogy meggyőződjenek végzettségünk fokáról. A 
munkába állásunk is adminisztrációval kezdődik, 
hiszen ki kell állíttatni a nevünkre szóló munka-
könyvet, melybe majd beírják a munkában eltöltött 
időnket azok a munkahelyek, ahol alkalmazásban 
leszünk. (Sajnos ez a munkakönyv megszűnése miatt 
ma már nem így működik!) A munkakönyvek ta-
nulmányozásakor megismerhetjük azokat a vállala-
tokat, iparosokat, amelyek az okmány tulajdonosát 
bizonyos időszakra alkalmazták. A beírt adatok na-
gyon sok információt hordoznak, hiszen megismer-
hetjük a dolgozó személy munkában eltöltött idejét, 
azt is, hogy milyen beosztásban, vagy szakmában 
dolgozott. Hol és mennyi időt töltött el. Némelyik 
munkakönyvben még a bér is szerepel, ezáltal meg-

tudhatjuk azt is, hogy adott időszakban mennyi 
pénzből kellett megélnie az illetőnek és a családjá-
nak. 

 

Egy munkakönyv bejegyzései 

Akik önálló iparosként szeretett volna dolgozni, 
annak mestervizsgát kellett tenni. A mestervizsga a 
munkavállalási engedély mellett egy bizonyos fokú 
elismerést is jelentett, hiszen az okmány bizonyította, 
hogy választott szakmát mesteri fokon ismeri. Az 
engedélyek kiadásához azonban nagyon sok okmány-
ra volt szükség (erkölcsi bizonyítvány, telephely beje-
lentés, nyitvatartási idő engedélyezése, stb.). 

 

Mesterlevél 
Ezek a dokumentumok bizonyítékként is szolgál-

nak, hiszen tükrözik a kort, melyben használatban 
voltak. Az iratok, igazolványok fontossága koron-
ként változott. Némelyikre ma is szükség van, más 
papírokat pedig nyugodtan eldobhatunk. Soha nem 
tudhatjuk, hogy a most érdektelennek tartott igazol-
vány vagy egyéb dokumentum mennyire lesz majd 
érdekes évtizedek múlva.  
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„KIS AMERIKA” ÚJPESTEN 
 

em szabad elfeledkeznünk egy különlegesnek 
mondható, de mindenképpen egyedi világról, 
mely itt Újpesten alakult ki. Mint Pest kör-

nyéki település, számíthatott arra, − hogy főleg a 
természeti adottságai miatt − a figyelem középpont-
jába kerül. Már az 1700-as évek végén is szívesen 
jártak a környékre vadászni a tehetősebbek, csóna-
kázni és pihenni a munkában megfáradtak. 

Mikor a „megyeri gyarmat” rohamos fejlődésnek 
indult s immár viselte az Új-Pest nevet, népszerűsé-
ge rohamosan növekedett. Megszaporodtak a vadá-
szatok, hiszen a megyeri terület nagy része vadakban 
gazdag erdőség volt. Vadászkastélyok, istállók szol-
gálták ki a vadak űzésére, vagy csak egy kis kikap-
csolódásra vágyó arisztokráciát. Az Újpestre jellem-
ző „csinos házak”-nál is igényesebb és szebb épüle-
tek nőttek ki a földből, szinte egyik napról a másik-
ra. A „kéjlaknak” is nevezett nyaralók, hétvégi há-
zak egyre csak szaporodtak, s a benne élők egy kü-
lönlegesen szép világot teremtettek meg maguk kö-
rül. Kialakítottak egy olyan közösséget, mely a kor 
szokásait ápolta, de ugyanakkor egy új stílust is 
alkotott. Meghatározhatatlan az az ízlésvilág, mely-
ben ez a homogén polgári réteg élte mindennapjait. 

Az itt élő emberek sokszínűsége vitathatatlan. Kü-
lönböző etnikumú, más és más vallású, több anyanyel-
vű népréteg egy sajátos, kevert életformát honosított 
meg, hiszen mindenki próbálta megőrizni saját őseinek 
hagyományát s éppen úgy tisztelni a másikét. Ebből 
aztán kialakult egy olyan világ, melyben tovább élt 
néhány hagyomány, s talán éppen ez szolgált egy olyan 
szabadidőforma megvalósulásához, mely egyedisége 
miatt vált kedveltté és népszerűvé. 

Ez a sokféle helyről ideérkező telepes nem men-
tes a konfliktusoktól se. Nyilván csiszolódni kell 
egymáshoz. A problémák megoldását azonban önha-
talmúlag végzik el, ami szintén véleményformálásra 
késztet hivatali embereket. S itt találkozunk talán 
először az amerikai jelzővel, mégpedig a Dunakeszi 
plébánosától, akihez az újpesti hívők is tartoztak. A 
plébános érdekesen nyilatkozik Újpestről: 

„Ott szüntelen a civódás, perpatvar uralkodik 
oly nép közt, mely másutt se volt megelégedve, hol 
jobb emberek közt lakott. Csomó szerencsevadász! 
ez képe és tükre egy amerikai szabados státusnak, 
melyben minden van, csak rend nincs.” 

Itt még a negatív jelzőként használt amerikai ki-
fejezés mutatja, miként vélekednek az új telepesek-
ről. Évek hosszú során azonban teljesen megfordul 
ennek a szónak a jelentése, hiszen már egyre többen 
érkeznek ide, s a viselkedésmód, a rend fenntartása 
és elvárása, a környezet kialakítása s egyéni módon 
való formázása jellemezte a fejlődő községet. 

Szívesen jártak ide pestről a szórakozni vágyó fi-
atalok, a pihenni vágyó üzletemberek, a munka után 
még szabad energiával rendelkező iparosok. Leg-
többször az idilli hangulat arra ösztönözte az ide 
eleinte csak kirándulni jövő embereket, hogy előbb-
utóbb saját kis házat is építsenek Újpesten. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy a nagyközségként működő 
település végül elnyerje a városi rangot. 

 

A Schweizer-ház az Árpád úton 

„Útczái szabályosak és egyenesek, csínos házai 
között három templom emelkedik. A vasút körűl és 
az Új-Pest felé vezető főútczán sok nyaraló épűlt. 
Sok fővárosi, ki napközben Budapesten jár hivatal-
ba, itt tart állandó lakást.” 

Ez olvasható Újpestről, az 1886-ban megjelent 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben 
című kiadványban. 

Az itt először leírt „csinos házak” jelzőt még na-
gyon sokszor használják Újpest vonatkozásában. Ez 
mindenképpen jelzi azt, mennyire figyeltek fel erre a 
rohamosan fejlődő és népességében is rendkívül 
gyorsan szaporodó közösségre. A házak, utcák ren-
dezettsége, a villák és kertek gondozottsága irigylés-
re méltó volt a városiak körében. A szép környezet 
kialakítására a település vezetése is odafigyelt. 

N 
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Árpád út a Diamant házzal 

A homokos területen kialakult község minden rez-
dülését figyelte az elöljáróság. Éppen ezért nagy gondot 
fordítottak Újpest fejlesztésére. Még olyan kis „prob-
lémánál” is közbeléptek, mint a közterületen lévő fák 
tulajdonjoga. Szükség volt erre, hiszen az utcán lévő 
fákat minden előzetes bejelentés nélkül kivágták a la-
kók, ha tüzelőanyagra volt szükségük. Határozat szüle-
tett, melyet ki is hirdettek: „a köztereken és utcákon 
ültetett fák feletti tulajdonjogot a község javára fenn-
tartja, azzal többé senki nem rendelkezik...” 

Ugró Gyula is ír erről Újpest című könyvében: „A 
futó homokon területen létesített Újpest utcái és terei 
minden dísz és árnyék nélkül állottak 1873-ik évig.” 

Ezen állapotok megszüntetésére a község jegyző-
je határozatot terjeszt a bizottság elé, melyben szor-
galmazza azt, hogy a közterületek legyenek fával 
beültetve s mindennek a költségeit is megszavaztat-
ta. Rögzíti azt a szándékot, miszerint több helyen 
közpénzből fásítanak hogy a sivár utcák, üres terek 
végre szebb képet mutassanak. S valóban, ettől 
kezdve egyre több park lett gondozottabb, zöldebb. 
A település hangulata ezáltal teljesen megváltozott. 

Szépen gondozott kertjei, szőlői ide vonzották a 
csendre vágyókat, ugyanakkor vendéglői, kávézói, 
sörözői vetekedtek színvonalban a főváros vendéglá-
tó helyeivel. 

Ugyanakkor az ide betelepülő sokszínű és felfo-
gású munkás magával hozta saját kultúráját, ízlésvi-
lágát. Igényelte a jobb körülményeket úgy munkahe-
lyén, mint környezetében. A kulturális élet mozgal-
massá tételében aktívan részt vesznek az új telepe-
sek is, ezáltal saját gondolkodásmódjuk, gyökereik-
ből származtatott hagyományaik továbbvitelére tö-
rekednek. Talán ezért is kapta Újpest „kis Amerika” 
jelzőt, mert etnikumi összetétele, vallási sokszínűsé-

ge, kulturális hagyományainak változatossága ha-
sonlított az Újvilág bevándorlóira. 

Tudott dolog, hogy Újpest kedvelt kiránduló-
helyként élt a köztudatban. Aki a hétvégeit itt töltöt-
te el, vágyott arra, hogy egész családjával ide kitele-
pülhessen, itt birtokot, nyaralót, házat építhessen. 
Úgy kezelték, mintha valóban Amerikába kirándul-
nának, Amerikában telepednének le. 

„Eleinte sok volt a csőcselék és a pestmegyei, va-
lamint a városi rendőrségnek ugyancsak meggyűlt a 
baja az újpesti tolvajszövetkezetekkel és pénzhamisí-
tókkal. De a rohamos fejlődés, új gyárak alapítása, 
jobb igazgatás, midőn a helység a fővárosi rendőr-
ség körébe vonatott, csakhamar megváltoztatták e 
sokban amerikai állapotokat.” 

A fenti sorok alapján ezt a „kis Amerika” jelzőt 
persze rossz megvilágításban is értelmezhetjük. A 
bűnözés melegágyának kikiáltott Újpestet könnyen 
hasonlíthatták az amerikai gengszterek honosított 
követőinek központjává. Újból negatív értelemben 
használják az amerikai jelzőt, éppen úgy mint né-
hány évtizeddel korábban Dunakeszi plébánosa. 

Ugyanakkor van Amerikának egy másik megkö-
zelítése, mégpedig a szabadság, a gazdagság, a vál-
lalkozói lehetőségek hazája is. Inkább ebben az érte-
lemben kell ezt a jelzőt definiálni, hiszen itt valóban 
minden lehetőség megvolt arra, hogy a vállalkozó 
kedvű iparosok megtalálják számításaikat, a pénzzel 
rendelkező réteg pedig befektethesse vagyonát. Az 
itt épült házak, villák, kisebb paloták azt a hangula-
tot varázsolták az idelátogatók számára, amit elkép-
zelésük szerint éppen Amerikában várt volna rájuk. 
Talán úgy is fogalmaztak, hogy az „amerikai arány-
ban fejlődő község”, ami már inkább jellemezte a 
valóságot. 
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EGY ÚJPESTI BOHÉM 
 

ártyacsaták, hajnalig tartó mulatozások, hét-
végi lóversenyek és éjszakai bárok hamis 
tündérei sokszor megváltoztatták egy-egy 

ember s néhány család életét. A nagyvilági életnek 
sok áldozata volt s van még ma is. Ez nemcsak a 
mágnások, és dzsentrik világában van így, hanem 
egy munkásember, egy jól szituált polgárral is meg-
történhet. 

A mulatók csillogó világa mindig is vonzotta a 
szórakozásra vágyó férfiakat s természetesen a nő-
ket. A hétköznapok szürkeségét könnyel elfeledtetik 
a fényben fürdő színpadon táncoló lányok vidám 
forgataga. Egy ilyen felfokozott hangulatban töltött 
este után jöhetett a zárt társaságban folytatódó pezs-
gődurrogtatás, a cigányzenével felfokozott nótázá-
sok s a legvégén, záróakkordként a hajnali hazabo-
torkáláskor egy rideg, keserű kijózanodás. Mindez 
csak azért, hogy egy vagy két hét múlva minden 
kezdődjön elölről. 

Egy fiatalember életében talán még elfogadható, 
hogy dorbézolásai után újra beleveti magát a szürke 
hétköznapok kemény munkájába. Akinek családja 
van, annak bizony meg kell fontolni, hogy egy ilyen 
éjszakát megengedhet-e magának. 

Nagy mesemondó – ma úgy mondanánk: nagy 
dumás – volt Vass Feri barátom nagyapja. Az ilyen 
embereknek mindenkor nagy hallgató közönsége 
van, ugyanakkor a baráti körének is mindig a közép-
pontjában van. Szeretetre méltóak, hiszen vidámsá-
gukkal, furcsa, talán meg sem történt kalandjaik 
elmesélésével egy másik világot tárnak elénk. Az 
illúzió világát, mely szép is, jó is, gazdag is – csak 
éppen nem valóságos. Mégis szívesen elmerülünk 
benne a nagy mesemondó hallgatásakor. 

Velük mindig történik valami érdekes és nekik 
mindig sikerül minden problémát megoldaniuk. 
Irigykedve bámuljuk magabiztos megjelenésüket, de 
szerepüket nem vállalnánk magukra soha. 

Az Oportó nevű kiskocsma volt a törzshelye 
Kormos Józsefnek. Itt sikerült időnként oltania 
szomját és elmesélni hallgatóinak az éppen esedékes 
történeteit. Borozgatás közben talált támogatókat, 
akik kiszáradt torkának orvosai voltak s egy-két 
pohárkával segítették a beszédfolyam gördülékeny-
ségét s ezzel a végeláthatatlan történetek továbbme-
sélését. 

Nem szabad a füstös kocsmák levegőjét nagyon 
sokáig szívni, hiszen ez káros az ember egészségére. 
Hősünk ezt nagyon jól tudta, éppen ezért ellátogatott 
a lóversenypályákra, hogy a frissen kaszált fű körül 
vágtázó lovakat nagyobb teljesítményre bíztassa. 
Ilyenkor nem volt mesemondás és nem volt se „kis-
fröccs”, se „hosszúlépés”. Itt csak felfokozott han-

gulatú bíztatás, reménykedő szurkolás volt és csak a 
napi program legvégén jöhetett annak a „kivénhedt 
gebének” a pocskondiázása, aki elvitte a rá fogadók 
pénzét. 

Persze apróbb nyeremények mindig voltak, már 
csak azért is, hogy az újabb fogadások után még 
nagyobb veszteségek keletkezzenek. Bár Kormos 
József tudta és ismerte a fogadások buktatóit, szíve 
és viszkető pénztárcája azért időnként vissza-vissza 
húzta a pacik közelébe. 

Igazi világa a kártya volt. A legendás Hunyadi tér 
adott otthont az óriási kártyacsatáknak. Ez egy kü-
lönleges világ, hiszen itt nem mindig a szerencsén 
múlik a győzelem. Sokat számít a taktika, a koncent-
rálás, a variációs készség s a nyugodt „póker-arc”. 

Bohém életet élő hősünk nagy mágusa volt az 
„ördög bibliájának”. Kezében varázslatos dolgokra 
voltak képesek a kissé kopott lapok. Variációs kész-
ségével, határozott kiállásával, a tétek szemrebbenés 
nélküli emelésével tiszteletet harcolt ki magának 
környezetében. Bár kisebb vereségek mindig előfor-
dultak, a szerencse istenasszonya nagyon sokszor 
vezérelte a nagy csaták közben. 

A kártyalapok surrogása, a reménytelen variáci-
ókból való sikeres menekülések, a sok kis aprópénz 
csörgése, – mely az ő zsebében végezte a napot – 
bíztatta arra, hogy szerencsét próbáljon nagyobb 
tételben is. Sok esetről hallott, amikor egy éjszaka is 
elvesztettek óriási vagyonokat. Ő nem követte eze-
ket. Neki ehhez két nap kellett, pontosabban két 
éjszaka. Két éjszakán keresztül próbálta egy más, 
egy gazdagabb világba vinni családját. Nem sike-
rült! A nagy kombinátort mások múlták felül – így 
háza elveszett. 

Mások ilyenkor főbe lövik magukat, elmenekül-
nek a saját maguk okozta problémák elől. Kormos 
Józsefet nem ilyen fából faragták. Háza ugyan elve-
szett, de a család fenntartása ennek ellenére a szív-
ügye maradt. 

Bohém emberként ismerték s éppen ezért bo-
hémként oldotta meg pénzszerzési gondját. Maradék 
pénzén vásárolt magának egy triciklit. Ülőalkalma-
tosságot tett rá és az újpesti hölgyeket ezzel szállí-
totta esténként a belvárosba. 

A kiöltözött dámák szívesen vették igénybe ezt a 
különleges szolgáltatást, hiszen nem kellett a zsúfolt 
tömegközlekedési eszközön, vagy a rázós konflis 
kocsin utazni. A bohém triciklis vidám történeteivel 
szórakoztatta az utazó hölgyeket, akik ezek után már 
jó hangulatban szálltak le a különleges közlekedési 
eszközről s mentek be az Operett Színházba, hogy 
ott töltsék el az est hátralévő részét. 

K 
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orradalom szele söpört végig Európán. A leg-
nagyobb változásra a magyar szabadságharc 
adott reményt. Az ország minden szegletébe 

eljutott a hír, így nem volt véletlen, hogy az évszá-
zadok óta gúzsba kötött nép minden rétege egy zász-
ló alatt egyesült, a legszebb cél érdekében. Fontos és 
a jövőt meghatározó események zajlottak 1848-49-
ben Magyarországon. 

A forradalmi események biztató távlatot vázoltak 
fel az elnyomásban szenvedő népünknek. Végre 
reménykedhettünk abban, hogy önálló nemzetként 
létezzünk Európában. Jogos volt az akkori ifjak tö-
rekvése, hiszen évszázadokon keresztül mi védtük 
meg a kevély Nyugatot a keletről betörő primitív 
hordáktól, az iszlám hódítóktól. Mi voltunk Európa 
védő pajzsa, mégis minket akartak folyamatosan a 
sárba tiporni 

Az események − mint tudjuk − március 15-én 
kezdődtek Pesten. Bár még maga az se kristályoso-
dott ki, hogy mik azok a célok és feladatok, melye-
ket meg kell oldani a magyar nép önálló létének és 
szabadságának érdekében. Még forr, még pezseg a 
forradalmi lázban égő politikai élet s lám, azok az 
emberek is a magyar zászló alá tömörülnek, akik 
még alig beszélik ezt a nyelvet. 

A Pest mellett 1840-ben létrehozott település, 
amely az Új-Megyer név után felvette az Új-Pest 
elnevezést, ahol a legszebb példáját látjuk a vallási 
és etnikai toleranciának most is példaértékű tettek 
jár az élen. Az itt élő kereskedők, iparosok is részt 
kérnek a szent eszme terjesztésében és a harcokban 
való részvételben. 

Ugró Gyula nagyon szépen fogalmazza meg 
könyvében ezt a nemes cselekedetet: 

„A szabadság szelleme a szorgalmas munkás fia-

tal község lakosságát is tettre szólította. A haza 

szeretet tüze lángra lobbantotta a letelepedettek, sőt 

az idegen honosok szívét is, akik pillanatig se ha-

boztak, hogy ha kell vért és életet is áldozzanak a 

magyar honért, itt hagyván nyugalmukat, családju-

kat, azzal se törődve, hogy a vasszorgalommal, szí-

vós kitartással, de becsületes munkával megszerzett 

habár kevés, de nekik kincset érő vagyonukat el is 

vesztik. Elindultak tehát azzal a becsületes vasaka-

rattal küzdeni a magyar szabadságért, mint aminő 

odaadó munkássággal megalkották új telepüket. Az 

itthon maradt elöljárók pedig védelmükbe vették a 

távollévők családjait.” 

Önkéntesek jelentkeztek 1848. szeptemberében, 
hogy részt vehessenek a szabadságért vívott csaták-
ban. A névsorból kiderül, hogy származásuk szerint 
nem is magyarok, sőt még csak nem is értenek ma-
gyarul. Éppen ezért ez a cselekedet mutatja azt, 

hogy bármilyen nyelven is beszéltek, bárhonnan is 
származtak, de új hazájukat, új környezetüket immár 
sajátjuknak tekintik s ezért készek akár vérüket is 
áldozni. Ez egyben magyarázatot is ad arra, hogy 
miért is oly lelkesek ezek a „bevándorlók”, miért 
végzik munkájukat nagy odaadással, miért alakítják 
környezetüket példaértékű toleranciával, humaniz-
mussal, s egymás iránti megértéssel, segítéssel. 

 

Márványtábla a Városháza előterében 

F 
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A község lakossága s főleg iparosai adakozásaik-
kal segítették a felállított nemzeti sereget. Anyagi 
erejükhöz mérten próbálták támogatni a nemzeti 
kormány által kivetett adókon felül is a hazát, s a 
hazáért harcba indulókat. 

Az újpesti őrsereg és a magyar katonaság részére 
gyűjtött adományokról készült lista is mutatja az 
újpesti emberek áldozatvállalását s egyben hitét a 
szabadság győzelmében. Gyűjtöttek pénzt, ruháza-
tot, sőt még fegyvereket is. 

A harcokban résztvevő egységek támogatására is 
volt lehetőség, amikor Újpesten is átvonult Görgey 
tábornok. Az őt üldöző dzsidások is itt igyekeztek 
Görgey után. Sőt megjelennek az üldözők között az 
osztrák Wrbna hadtest és mellette a Lichtenstein 
különítmény. 

Tehát az újpestiek is átélték a csaták előtti fe-
szültségeket és az ezzel járó nyüzsgést, a csapattes-
tek felsorakozását, s a győzelem reményével való 
elvonulását. 

A közelben zajló csatározások hírei gyorsan terjed-
tek s reménnyel töltötték el az embereket. 1849. áprili-
sában, az isaszegi nagy-nagy győzelem után Újpesten, 
vagyis Újpest határában pihente ki a csapattest a harci 
fáradalmakat. A lakosság ebben az esetben is élelmi-
szerrel segítette az elfáradt egységet. Örömmel, boldo-
gan adták oda azt a keveset is, amijük volt. Annál kel-
letlenebbek voltak, amikor a császári biztos kötelezte 
Újpest községet az orosz cár csapatainak ellátására. 
Míg az előzőt hazafias adakozásnak érezték, addig az 
utóbbit kegyetlen sarcnak, hiszen az ellenség támogatá-
sát senki nem tette önként. 

1849. júliusában az orosz csapatok Újpesten és 
Palotán fosztogattak. Minden házat, pincét átkutat-
tak, s ha fegyvert vagy zászlót találtak, azt magukkal 
vitték. Mindenhol kenyeret, lisztet, szalonnát keres-
tek, amit ugyancsak elvettek a háziaktól. 

A harcok, a háborúk áldozatai nem mindig a csa-
tatéren harcolókból tevődik ki. Sajnos a civil lakos-
ság, a lányok, az asszonyok, az idősek a gyerekek is 
mind valamilyen formában részeseivé válnak ezek-
nek a változásoknak. 

A harcok után jön a visszaemlékezés. Nyilván a 
megtorlások idején mindenki csak belülről ünnepelt, 
belülről sírt. A fájdalmat mindenki csak belül hord-
ta, hiszen kimutatni nem lehetett, nem szabadott. 

Az érzéseket azért valamilyen módon ki kellett 
mutatni. Éppen ezért szokatlan módon ebben az 
időben nagyon sok női ruhán megjelent a nemzeti 
színű díszítés – csak úgy „véletlenül”. Az elnyomók 
természetesen soha nem vették jó néven a piros-
fehér-zöld párosítást. (Úgy vélem, a mai hatalom 
utcára kivezényelt kommandósai is bizonyos arro-
ganciával viseltetik nemzeti jelképünk láttán, nyil-
ván felső utasításra!) De miért fél egy elnyomó hata-
lom a jelképtől? Hiszen ez csak egy darab vászon, 

mely zászlónk egy darabját jelképezi. De soha nem a 
jelképtől kell félni, hanem a szívekben rejlő indula-
toktól! 

Újpest arról nevezetes, hogy minden olyan sze-
mélyről nevezett el utcát, akik valamilyen módon 
kötődnek az 1848-as szabadságharchoz. Bizonyára 
azért, mert az alapító Károlyi István gróf szintén 
részt vett a jelentősebb csatákban. A 13 aradi vérta-
núk épp úgy itt vannak a házak falán lévő utcatáblá-
kon, mint a költők, írók és más személyek, akik az 
1848-as szabadságharcért kiálltak. Találkoztam 
olyan Internetes oldallal, ahol a szabadságharcban 
résztvevőkről elnevezett budapesti utcákat sorolják 
fel kerületenként. Szomorúan tapasztaltam, hogy 
például Lebstück Mária neve nem szerepel közöttük, 
holott hősiességéről írt operettet még ma is nagy 
sikerrel játsszák. 

 

A 13 aradi vértanú 

Találkoztam egy régi újságkivágással, melyen lát-
ható a 13 aradi vértanú. A kérdés az, ismerjük-e őket 
név szerint, illetve felismernénk-e őket arcképük alap-
ján. Szomorúan kellett önmagamnak is bevallani, én 
magam is csak hármat ismertem fel. Mivel Újpesten 
utcák vannak elnevezve róluk, most ismerjük meg 
őket mi is a fenti képek alapján és zárjuk őket örökre 
a szívünkbe: Kiss Ernő, Dessewffy Arisztid, 

Schweidel József, Lázár Vilmos, Pöltenberg Ernő, 

Török Ignác, Lahner György, Knézich Károly, 

Nagysándor József, Leiningen Károly, Aulich Lajos, 

Damjanich János, Vécsey Károly. 
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TŰZVÉSZ, ÁRVÍZ 
 

űzvész, árvíz. Elemi csapások, melyek időn-
ként megjelennek életünkben. Legtöbbször 
még csak meg se lehet előzni, bár az óvintéz-

kedések az előrelátásról tanúskodnak. A Duna és 
ezzel együtt a magyar folyók védőrendszere régeb-
ben nem volt jelentős, így a tavaszi vagy nyári ára-
dások mindenkor felbecsülhetetlen károkat okoztak 
a lakosságnak. A fel-fel lángoló tüzeket legtöbbször 
emberi felelőtlenség okozta, bár néha a villámcsapás-
ok is okozói voltak a vörös-kakas megjelenésének. 

A Duna legmagasabb vízállása 1838-ban és 
1876-ban volt, amikor a víz +8 méteren felülre 
emelkedett. Káposztás-megyer akkori lakossága − 
bár nem volt nagy létszámú − megérezte ennek az 
áradásnak minden kegyetlenségét. A kiöntött víz 
nagy területet elborított, de maradtak kiemelkedő, 
magasabban fekvő részek is. Ez mutatta meg a föld-
terület tulajdonosának, hogy mely részen érdemes az 
új „gyarmatot” létrehozni. 

Az 1838-as árvízi jelentésben már szerepel, hogy 
„...a káposztásmegyeri pusztán telepített Újpesten 
uralkodott az árvíz...” 

Mint az előzőekben is olvasható, az 1838-as ár-
víz után gróf Károlyi István kezd házhelyeket par-
cellázni káposztás-megyeri birtokán és ezzel kezde-
tét vette a betelepítés. 

A fejlődő Újpestre időnként árnyék is vetődött. A 
gyárak és üzemek gyarapodása nagy mértékben hoz-
zájárult a lakosság életszínvonalának növeléséhez. 
Ez nem azt jelenti, hogy mindenki azonnal meggaz-
dagodott, csak annyit, hogy életkörülményei meg-
változtak, megélhetése biztosított volt. 

Éppen ezért számít nagyon nagy veszteségnek, 
amikor Wolfner féle bőrgyárban tűzvész pusztított. 
Olyan szörnyű nagy csapás volt ez a szépen fejlődő 
településre, mely még a képviselőtestületet is fog-
lalkoztatta. Több szempontból is. Elsősorban kár 
érte a fejlődő iparágat, hiszen egy nagyhírű gyár 
épületei és árukészlete vált a tűz martalékává. A 
másik tragédia a munkások kenyérkereseti lehetősé-
gének megszűnése s ez által nagyon sok család ke-
rült a nyomor szélére. 

A legszomorúbb, hogy a rettenetes tűzvész em-
beráldozatot is követelt. A tűzvész eloltásánál ott 
volt Újpest szinte minden polgára, és közösen pró-
bálták megfékezni a lángokat. 

A visszataszító az egészben viszont az volt, hogy 
a fővárosi sajtó teljesen másképp adta hírül a menté-
si munkálatokat. − Úgy látszik már akkor is a hazug-
ság volt a kelendő a híranyagok között. − A lakosság 
közönyéről és a segítségük elmulasztásáról írtak a 
lapok. Ez természetesen nagy felháborodást váltott 
ki a helybéliekből és ennek hangot is adtak. 

Több tűzeset is előfordult Újpesten annak ellené-
re, hogy már a kezdetektől olyan előírások voltak, 
amelyek csökkentették ennek létrejöttét. Ilyen volt 
például az az építkezési szabály, mely szerint csak 
cseréptetős házak épülhettek, nádtetővel, vagy zsúp-
fedéllel viszont nem. A házak falai is kőből, téglából 
készülhettek, favázast nem engedélyezett a hatóság. 

„Ezen új gyarmat díszesítése, és s tűz kár elmel-
lőzése végett köteleztetnek a vállalkozók, és minden 
építni kívánók házokat homlokkal az útza felé építe-
ni, és úgy, hogy oda semmi nemű dísztelen, és a jó 
ízléssel ellenkező épületek ne tétessenek − a tető 
Cserépből vagy Zsidelyből legalább, a kerítés pedig 
kőfal, vagy deszkából engedtetik, sövényezés, és 
körül árkolás egy átaljában tiltatik,” 

A tűzvédelemre másképpen is gondoltak, hiszen 
a vízvezeték kiépítése, s egyáltalán a víz közelsége 
biztosabbá tette a tűz gyors eloltását, megszűnteté-
sét. Ugyanakkor a tűzoltóság létrehozása is a kezde-
tekben megvalósult. A felszereltsége eleinte szegé-
nyes volt, de az előírások be nem tarása miatt kelet-
kezett tüzek okozta károk következtében egyre szi-
gorúbb előírások betartását követelték meg a lakos-
ságtól is. 

 

Újpest városi hivatásos tűzoltóság 1916. 

A tüzek eloltását továbbra is az önkéntes − s ez-
által díjazásban nem részesülő − tűzoltók végezték. 
Áldozatkész hozzáállásukkal nagyon sok tragédiát 
sikerült megelőzni, vagy mértékét csökkenteni. 

Az első hivatásos állomány csak 1905-ben állt 
szolgálatba. 

Akár árvízi károkról, akár tűzvészben kárt szen-
vedettekről volt szó, Újpest lakossága − a képviselő-
testülettel együtt − mindig fokozott kötelességérzet-
tel, s valóban nemes lelkűen adakozott. Ki pénzzel, 
ki egyéb támogatással járult hozzá a kárt szenvedet-
tek megsegítéséhez. 

T 
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GRÓF KÁROLYI ISTVÁN 
1797. november 18. − 1881. június 12. 

 
llentmondó és nagyon sokszor elmarasztaló 
véleményeket olvashatunk Károlyi István 
grófról. Ahhoz azonban, hogy könnyelműen 

bármilyen véleményt is megformáljunk, alaposan 
tanulmányozni és ismerni kell őt magát s természe-
tesen a kort, melyben élt. Egy olyan időszak kiemel-
kedő egyénisége volt, melyet reformkornak is szokás 
nevezni. De vajon miben mutatkozik meg a refor-
mokra való hajlam és elkötelezettség éppen Károlyi 
Istvánban? Miben gondolkodott újszerűen, miért 
törekedett a változásokra? Ezt csak akkor érthetjük 
meg, ha ismerjük a gróf életét születésétől a halálá-
ig. Én csak arra vállalkozom, hogy felvázoljam ezt 
az eseménydús időszakot. Valóban csak vázlatosan, 
hiszen Buda Attila: Gróf Károlyi István élete című 
könyvben mindez alaposabban és részletesebben 
megtalálható. (Én magam is ezt a kiadványt használ-
tam fő forrásként.) 

 

Gróf Károlyi István címere a könyvtárszobában 

Apja gróf Károlyi József, édesanyja Waldstein-
Wartenberg Mária Erzsébet már nagyon vágytak egy 
fiúgyermekre, hiszen az évszázadok során sokszor 
fenyegette a családot a fiúági kihalás veszélye. Ist-
ván 1797. november 18-án született Bécsben. A fiú 
születése természetesen nagy örömmel töltötte el az 
egész családot. A fiúági örökösödéstől való félelem 
azonban az utána következő két testvér (Lajos és 

György) megérkezése után teljes mértékben eltűnhe-
tett. 

A gyermekek neveltetése is példaértékű a szülők 
részéről. Mindez jól érezhető gróf Károlyi József 
végrendeletének egy részletéből1, melyben feleségét 
kéri arra, hogy: 

„...gyermekeit magyar hazánkban nevelje, hogy 
magyar légkörben, magyar szokások között növe-
kedve, első gyermekségüktől fogva vérükké és tes-
tükké váljon a hazaszeretet, a koronás királyhoz 
való hűség, és a keresztény vallásos érzés” 

A végrendeletben leírt kérést a feleség teljes mér-
tékben támogatta, és segítette. Mindenestre különös 
ez a magyar hazaszeretetre és a jó magyarságra való 
nevelésre való kérés, hiszen a magyar arisztokrácia 
jelentős részére „divat” volt a magyar földtől távol 
élni, a magyar nyelvet nem ismerni, s a magyar ha-
zát csak úri passziókra és a mulatozásokhoz való 
pénz kitermelésére használni. 

 
A fiatal gróf 

a Lichtenstein huszárezred alhadnagyaként 
(1817-1823) 

A Károlyiak éppen az ellenkező nézetet vallották. 
Ők valódi hazának tekintették Magyarországot s a bir-
tokukon lévő embereket is teljesen másképpen kezel-
ték, mint jó néhány főúr itt a Kárpát medencében. 

                                                           
1
 1803. április 4. 

E 
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Visszatérve Károlyi István fiatalkorához, meg 
kell említeni, hogy az iskoláit is az apai végrendelet 
szerint tudta végezni, hiszen az első iskoláit a piaris-
táknál, Bécsben végezte. Itt megkapta a vallási ala-
pot. 1807-ben Pestre kerül, ahol szintén piarista 
tanárokkal végezte el a gimnáziumot. A gimnázium-
ban már a latin mellett magyar nyelven is tanulhat-
tak a diákok, s nem is akármilyen tantárgyakat, hi-
szen a szokásos matematika, hittan, földrajz, termé-
szetrajz s a többi mellett Magyarország történelmét s 
természetesen a magyar nyelvtant is. 

1813-ban befejezte gimnáziumi tanulmányait, 
majd Pesten, az egyetem jogi karára iratkozott be. A 
jogi egyetem után katonai pályára lépett, mint ahogy 
ebben az időben szokás volt az elsőszülött fiú eseté-
ben. A 1820-as években a párizsi nagykövetségre 
kerül attasénak. 

 
Újpest alapítója 

1827-ben − apja végrendelete értelmében − haza-
jött gazdálkodni. Ő kapja a Pest környéki birtokot, 
György Parádot és Nagykárolyt, Lajos pedig 
Nagysurányt. Károlyi István Pest környéki birtoka 
szinte körülölelte a fővárost, hiszen beletartozott 
Csomád, Káposztásmegyer, Fót, Sikátor puszta, 
Palota (Rákospalota) Kóka, s lent délen Gyál. Ennek 
a hatalmas birtoknak a fejlesztése, modernizálása 

töltötte ki életének nagy részét. Gróf Károlyi István 
uradalmának irányítását hozzáértő gazdatisztjeire 
bízta. A fejlesztésekben kikérte véleményüket, még 
a saját maga által jónak látott fejlesztéseket is meg-
beszélte velük. 

Károlyi István a máshol már jól bevált majorsági 
telepek létrehozásával szerette volna birtokainak 
bevételét növelni. Mivel az általa örökölt fóti birtok 
peremén lévő Megyer mezőgazdasági művelésre 
alkalmatlan, így hozama is igen csekély. Éppen ezért 
támogatta az uradalom vezetőségének azon javasla-
tát, hogy a legkisebb ráfordítás nélkül, betelepedő 
iparosokkal hasznosítsák ezt a sivár területet. Már az 
1808-ban történt határbejáráskor2 − ekkor került 
István gróf édesanyjának a tulajdonába − is megál-
lapítják, hogy a vidék zsombékos, máshol homokos, 
egyes helyeken pedig szikes. 

 
Első felesége, gróf Dillon Georgine 

Pest ebben az időben már jelentős kereskedelmi 
központtá vált. Így jó ötletnek látszott az, hogy a 
főváros közelében lévő pusztán egy ipari területet 
hozzanak létre. Mivel az akkori törvények nehezítet-
ték a zsidók iparűzését és kereskedelmét a városok-
ban, így felvetődött egy zsidó gyarmat vagyis telep 
alapjainak lerakása. István gróf ezért lehetőséget 
adott a Nyitra megyei Károlyi birtokon élő és ott 
dolgozó Lőwy családnak az áttelepülésre. Ez azért is 
látszott célszerűnek, mivel Mildenberger − aki már 
évek óta itt élt, szintén zsidó volt − lehetőséget látott 
a terület ésszerű hasznosításában. Ugyanakkor némi-
                                                           
2
 A birtok megvásárlásakor határbejárással tekintették 

meg a birtokot s ezt rögzítették is, nehogy később problé-

mák adódjanak. 
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leg menedékül is szolgálhatott a társadalom más 
kivetettjei számára is. 

Gróf Károlyi István elképzeléseinek újszerű és 
meglepő megvalósítása, a kor szellemével sokszor 
ellenkező cselekedetei mindenféleképpen felkeltet-
ték vele szemben mások figyelmét is. Ezt Ugró Gyu-
la így fogalmazta meg könyvében: (Károlyi István 
gróf) „korának szellemi és politikai szabadságok 
megszerzése iránti küzdelmeiben részt vevén, a har-
cok hosszú és nagy tusái után elért országos sikere-
ket ő már az alapítási oklevélben Új-Megyeren illet-
ve Újpesten megvalósította. Jól tudta, hogy az állam 
csak úgy lesz erős és hatalmas, ha a haladás útjára 
lép; az államot és társadalmat alkotó nép csak ak-
kor lesz boldog és csak úgy lehet elégedett, ha a 
szabadság az éltető ereje.” 

 
Az előző kép alapján készült rajz 

Tehát Károlyi gróf egy szabad és boldog, ugyan-
akkor erős államot képzelt el hazájaként. Éppen 
ezért nem meglepő, hogy az 1848-as eseményekre 
miként reagál. 

„Midőn 1848-ban kitört a szabadságharcz, Fóth 
gavallér ura ezüstjének legnagyobb részét, mintegy 
húsz régi mázsát tett le a honvédelem oltárára.” Így 
meséli el a Vasárnapi Újság 1913-ban Károlyi Ist-
ván gróf első nemes cselekedeteit, melyet még 
számtalan követett az 1949-es fegyverletételig. 

Elrendelte, hogy minden gazdatiszt és cseléd 
csatlakozzon a honvédsereghez. Ő maga jár elöl jó 
példával, hiszen magával viszi mind a két fiát: a 22 

éves Edét és a szinte még gyerek Sándort, aki csak 
16 éves volt, de kardforgatásban − mindenki elisme-
résére − nagyon is jártas. 

Azt hiszem egyedülálló a szabadságharc történe-
tében Károlyi István gróf tette, mégpedig az, hogy 
egy 800 fős huszárezredet állított ki teljes fegyver-
zettel, ruházattal és felszerszámozott lovakkal. Re-
génybe illő még az októberi sorozás is, hiszen nóta-
szóval csalogatták Pest megyében az életerős fiata-
lokat. Beló Laci albertirsai prímás bandája kísérte a 
toborzókat. Foglalóként 30 ezüstöt kapott minden 
jelentkező. A ruházati felszerelést a debreceni nagy-
vásáron szerezhették be. Itt minden kapható volt, 
ami kellett a huszároknak. Akinek nem jutott ló a 
nagy Károlyi féle ménesből az 100 ezüst forintot 
kapott ló vásárlására. 

 

Második felesége, gróf Esterházy Franciska 

A huszárezred a 16-os számot kapta. Az újoncok 
kiképzése öt hónapot vett igénybe, így már a tavaszi 
hadjáratban részt is vehettek. A tisztikarban termé-
szetesen ott volt a két Károlyi fiú is. Ede őrnagy-
ként, Sándor hadnagyként harcolt a szabadságért. A 
16. számú Károlyi huszárezred nagy sikereket ért el 
a csatákban. A legénység képzett, fegyelmezett és 
bátor volt, hiszen a tisztikara mindenkor példával 
járt elöl. 
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A Károlyi huszárok egyenruhája a fóti kastélyban 

„Május végén ez a huszárezred gróf Leiningen 
tábornok harmadik számú hadtestéhez került és 
dicsőségesen résztvett a komáromi és az Ács melletti 
véres csatákban. − írja a Vasárnapi Újság, majd így 
folytatja: − Különösen gróf Károlyi Sándor tűnt ki, a 
ki jó lovas létére parancsőrtiszti minőségben volt 
beosztva Rohonczy Lipót ezredes mellé és nem egy-
szer került golyózáporba a nyargonczi szolgálat 
közben.” Mondhatjuk azt is, hogy nem esett messze 
alma a fájától. 

A történelmet ismerjük: a szabadságharc elbu-
kott, de valami megmaradt az emberekben, mégpe-
dig a szabadság utáni vágy. 

1849-májusában már fogoly Laichbach-ban.. A 
szabadságharc leverése után a megtorlás a Károlyi 
családot se kerülte el. Mikor szeptemberben Pestre 
hozzák Batthyány Lajossal, ők ketten együtt rabos-
kodtak, míg a bosszúvágytól hajtott Haynau, a 
bresciai hiéna éppen a pesti Károlyi palotába ren-
dezte be székhelyét. A legszomorúbb, hogy itt írta 
alá a halálos ítéleteket is.3 

 

A Károlyi Alajos palotája Pesten (Háry Gyula) 

Míg Károlyi István gróf 150.000 pengő pénzbün-
tetés mellett 2 évi várfogságot kapott, addig börtön-
társára a kötél várt, ami végül golyó általi halálra 
módosult. 

A pénzbüntetés nagysága miatt több birtokot is 
zár alá vettek, hogy nemfizetés esetén legyen mit 
elárverezni. A hír eljutott a gróf jobbágyaihoz is, így 
azok szerény képességük szerint szerettek volna 
segíteni urukon, s ezért felajánlották, hogy össze-
gyűjtik a pénzbüntetésből hiányzó összeget. Károlyi 
István grófot nagyon meghatotta ez a nagy jóindulat 
és szeretet, mely az uradalom területén élőktől ka-
pott. Megköszönte felajánlásukat, de jelezte, hogy 
nem fogadhatja el, hiszen az egyszerű embereknek is 
alig-alig jutott valami élelem az orosz csapatok tá-
vozása után. 

Pénzszerzési lehetőségnek itt volt még Újpest 
parlagon hagyott területe, melyeket elkezdtek fel-
parcellázni, hogy ezáltal is több bevétele legyen az 
uradalomnak. 

Károlyi István gróf büntetését letöltötte. Kisza-
badulása után megpróbálta kifizetni a rá kirótt nagy 
összegű pénzbírságot. Bár nagy birtokkal rendelke-
zett, de a bevétel távolról se fedezte ezt a hatalmas 
összeget, nem beszélve arról, hogy a fóti templom 
építése is folyamatban volt. s ez is hatalmas össze-
geket emésztett fel. 

                                                           
3
 Haynau rémuralma alatt nagyon sok hazafi került bitófá-

ra, több nemes ember vagyonát elkobozták, de mégsem 

volt a megtorlásnak annyi áldozata, mint az 1956-os sza-

badságharcnak. (a Szerző) 
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A Károlyi-huszárok névsora a múzeum falán 

A gróf katolikus neveltetése is nagy részben hoz-
zájárult ahhoz, hogy a művelődés, a műveltség ter-
jesztését vallásos irányban, a vallás támogatásával 
kezdje el. Mivel egyesületek csak egyházi fennható-
ság alatt működhettek, így a kultúra terjesztését is 
ennek segítségével sikerült megoldania. Megalakult 
a Szent István Társulat. A társulat működéséhez 
szükség volt az egyház, de az állam támogatására is. 
Éppen ezért volt ennek a kulturális csoportosulásnak 
nagy jelentősége, mivel az irodalom a vallással kar-
öltve juthatott el a magyar középosztályhoz. 

Károlyi István gróf élete végéig támogatta az iro-
dalmi és művészeti csoportosulásokat. Talán ezért is 
örvendett nagy népszerűségnek egész életében. Tá-
mogatta a Magyar Tudományos Akadémia létesítését, 
a Szent István Társulat mellett megalapította a Ma-
gyar Írói Segélyegyletet, segítette a Szent László Tár-
sulat megalakulását, de elnöke volt a Magyar Gazda-
sági Egyesületnek is. Természetesen számtalan jóté-
konysági egyesületet hozott létre és sokat támogatott, 
s ezzel párhuzamosan a művészetet és az irodalmat is 
szívügyének tekintette, és mindenben segítette. 

Nem foglalkozott politikával − hiszen 1848. ke-
serű emlékei még éltek benne − minden erejét, ener-
giáját a gazdasági élet fellendítésére fordította. Híve 
volt a modernizálásnak, a gépesítésnek. Elkötelezett 
híve a közlekedés javításának, hiszen létrehozta az 
első lóvasutat, mely Újpest és Pest között közleke-
dett. Később a vasút modernizálását és villamosítá-
sát is támogatja. 

Újpest fejlődése és fejlesztése számára is kihívás 
volt, de talán ez volt életének igazi értelme. A sem-
miből teremtette és nagyon sok mindenben példa-
ként állhat. Gondoljunk a művelődésre, vagyis az 
iskolákra, de nem feledkezhetünk meg a vallási tole-
ranciáról se, Ugyanakkor a mintaként is szolgáló 
közigazgatás megteremtése a kezdetektől fogva. 
Kutatók méltán elismerik gróf Károlyi István nagy-
ságát és előremutató cselekedeteit, de ezzel párhu-
zamosan felróják neki, hogy egyes feudális elemek-
hez ragaszkodott. Nehezményezik, hogy még Újpest 
alapításából is hasznot húzott, hogy a telkeket bérbe 
adta, hogy a házbérekből s a betelepedőkből növelte 
vagyonát. Szerintem ez természetese volna még a 
mai korban is, hiszen mindenki törekedik egy üzlet-
kötésnél, hogy mindkét fél jól járjon. Itt is hasonló 
volt a helyzet, hiszen Károlyi István gróf nagy lehe-
tőséget biztosított sok száz, sok ezer embernek, de 
ezért mindenkinek áldozni kellett. 

De ő nemcsak a betelepülőknek járt a kedvében, 
rengeteget áldozott hazájára, nem kímélve életét és 
vagyonát. A mai korban vajon lenne egyetlen milli-
omos, milliárdos, aki csak tizedannyit tenne embertár-
saiért, környezetéért, a művészetért − hazájáért. Úgy 
gondolom, hogy a másoktól elharácsolt millióikat 
inkább külföldre menekítenék, minthogy egy kevéskét 
is áldoznának belőle egy szép cél érdekében. 

 

A visszavonult gróf otthonában 

Ezért álljon példaként előttünk ez a nemes em-
ber, ez a mágnás, akinek élete, felfogása s nem utol-
sósorban tettei bizonyítják elkötelezettségét az erős 
állam, a szabad haza érdekében. Legyen példaké-
pünk! Áldozatos hazafisága nem merülhet feledésbe. 
Eltávozásakor minden felesleges jelző nélkül, csak 
az egyszerű tényeket közölték a világgal: 

„A magyar nemzetnek mély gyásza van: meghalt 
egyik leghűbb fia, megszűnt dobogni a legnemesebb, 
legfönnkeltebb hazafias szívek egyike.” 
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LEBSTÜCK MÁRIA 
1830. augusztus 15. – 1892. május 30. 

 

abadságunkért évszázadokon keresztül 
nagyon sokat harcoltunk. Élni vele 
sajnos nem mindig tudtunk. Szabadnak 

mondtuk magunkat, miközben elnyomás alatt éltünk. 
Egy időben még csak meg se emlékezhettünk ezek-
ről a dicső napokról. Az elnyomás látszólag véget 
ért. A kirakatban demokráciaként vagyunk feltüntet-
ve, ami csak látszat. Ünnepelnünk szabad, de csak 
akkor, ha azt a politikai erő megengedi. Sajnos 
olyan erők kerülnek időnként hatalomra, melyek 
kisajátítják nemzeti hőseinket, s a saját, gyilkos 
labancaikat nevezik ki hős kurucnak. Szegény Rákó-
czi se gondolta volna , hogy idáig süllyed a magyar 
nemzet, pedig akkor is bővelkedtünk köpönyegfor-
gatókban és hazug vezérekben. Dózsa Györgytől 
kezdve évszázadokon keresztül, egészen 1989-ig 
sokszor kapaszkodtunk a hiú reményekbe. Bízzunk 
abban, hogy lesz még egyszer egy olyan fényes idő-
szak, mint 1848. 

Az 1848-as szabadságharchoz kötődő esemé-
nyekről minden évben újra és újra megemlékezünk. 
Ennek a napnak a méltósága és szépsége attól válik 
örök érvényűvé, hogy az egymást váltó nemzedékek 
átadják az ünnep hangulatát. De mitől válik ünneppé 
egy nap? Kik teremtik meg azt a hátteret, melyekre 
még évszázadok múlva is büszkék vagyunk. A vá-
lasz egyszerű: közülünk, magyar emberek közül 
kerülnek ki olyan személyek és csoportok, melyek 
sok-sok év múlva jelképpé, példaképpé válnak. 

Egyik ilyen példakép, mely összefügg a szabad-
ságharccal: a nők. A nők, akik segítették a harcba 
induló sereget, akik ápolóként vigaszt nyújtottak a 
sebesülteknek és a haldoklóknak. A nők: a menyasz-
szonyok, a lánytestvérek, az anyák. Mindannyian 
részesei és segítői voltak a szabadságért harcoló és 
küzdő férfiaknak. A szabadságharc kitörése speciális 
feladatokkal látja el a nőket. 

A forradalom hatására megindul a női szerepvál-
lalás a politikában is. Így nem véletlen, hogy egyre 
jobban előtérbe kerültek a női megmozdulások. 
Egyik ilyen jelentős akciójuk az volt, amikor felhí-
vással fordultak − polgárlányok s arisztokrata höl-
gyek közösen − nőtársaikhoz, hogy a hazaszeretet 
jegyében ne vásároljanak külföldi ruhaanyagokat, 
hiszen ezzel védik a hazai munkások érdekeit. A 
nagy lelkesedés hatására még egy demokratikus 
nőszövetség is alakul. A harcokban résztvevőket 
folyamatosan kitartásra buzdítják. Jókai Mór a Nő-
szabadság című írásában így fogalmaz: 

„A ti szavaitok fogják őket csodadolgok kivitelé-

re lelkesíteni, mint a keresztény hit első hirdetőit aa 

Szentlélek szava. Szégyen a gyávára, ki hazája vé-

delmére föl nem ébred. Ne legyen nő, ki őt szeretni 

tudja!” 
Valóságos mozgalom indul meg az erdélyi és 

magyarországi hölgyek között. Lelkesen varrták az 
inget, a nadrágot. Segítették a harcba menőket, fel-
szerelték őket ruhaneművel. 

De másképpen is kivették részüket a változások-
ban. Mégpedig a harcokban, a férfiak oldalán a hon-
védseregben harcoltak. Ilyen volt Bányai Júlia, 
Pfiffner Paulina, Sorsich Júlia és az Újpesthez is 
kötődő Lebstück Mária. 

 

Pasche Lebstück Mária 

honvédhuszár főhadnagy 

Lebstück Mária Horvátországban, Zágrábban 
született 1830. augusztus 15-én. Apja jómódú keres-
kedő volt, aki korán felfigyelt lánya különleges ké-
pességére, lovagló tudására, a sporthoz, a mozgás-
hoz való viszonyára. 13 évesen kerül nagybátyjához 
Bécsbe. Itt nevelkedett, itt tanult. Fiús viselkedése 
miatt a lányok barátságát kerülte. Egyetemi tanul-
mányai alatt is inkább a fiúkkal volt kapcsolatban. 
Éppen ezért nem meglepő, hogy a bécsi forradalmi 
események magával sodorják a szabadelvűen gon-
dolkodó egyetemista lányt. 

Mivel a női emancipáció akkor még nem volt is-
mert, így kénytelen volt álnéven jelentkezni az egye-
temi légióhoz. Károly néven vették lajstromba, s a 
későbbiekben is így ismerték. Az 1848-as bécsi for-
radalomban a jogászcsapatban küzdött és első sebe-
sülését is itt szerezte. 

1848. novemberében a honvédsereghez került. 
Itt, Magyarországon belépett a német légióba, majd 
a tiroli vadászok csapatába.. A harcokban mindig az 
élen járt, így nem is tűnt fel férfivá való átváltozása. 
Ott volt a branyiszkói áttörésnél, s kitűnt harciassá-

SZ 
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gával a kápolnai csatában is. Itt újra megsebesült. 
Hősiességéért hadnaggyá léptették elő. Később átke-
rült a Miklós-huszárokhoz. Küzdőszelemét, szabad-
ságvágyát, harci tetteit értékelték akkor, amikor 
főhadnaggyá léptették elő. 

Női mivolta nem maradt sokáig titokban, hiszen a 
csaták, a pihenők, a beszélgetések olyan kapcsoltat 
teremtenek, melynek során az ilyen titkokra is fény 
derülhet. Nyilván értékelték szabadságvágyát és a 
csatákban példaként követhető tetteit. A csatákban 
megedződött katonák maguk közé fogadták, s ettől 
fogva női mivolta miatt is jobban vigyáztak rá. A 
szerelem se maradhatott ki az életéből. Itt, a harcté-
ren ismerkedett meg Jónák József tüzér őrnaggyal, 
későbbi férjével, sőt még a házasságukat is a csata-
mezőn kötötték meg, 1849. júliusában. 

 

Emléktábla a Csokonai u. 4. számú ház falán 

Romantikus, szinte mesébe illő történet ez, pedig 
nem egy író találta ki, hanem az élet produkálta ezt. 
Hősiességéről több írás is megjelent. Nem csoda, 
hogy Jókai Mór is megörökítette ennek a fiatal nő-
nek az életét. Őszi fény című könyvében Női főhad-
nagy címmel meséli el Lebstück Mária kalandos, de 
igaz történetét. Az operett világa is kiérezte ebből a 
különös, majdhogynem hihetetlen történetből a si-
kert. Huszka Jenő Mária főhadnagy című operettjét 
mind a mai napig nagy sikerrel játsszák az Operett 
Színházban. 

Huszárfőhadnagyi rangot viselt, amikor a szabad-
ságharc leverésekor fogságba esett. Az aradi vár börtö-
nében raboskodott hat hónapig. A harcéri szerelem ide 
is követte, hiszen itt a börtönben szülte meg fiát. 

A nemzet szabadságához, annak kivívásához 
mindenki másképp állt hozzá. példaértékű Csekonics 
báróné cselekedete. A forradalom győzelmének 
kivívásához öt katonát állított ki saját költségén − 
ami nem kis összegbe került − majd a harcok befe-
jeztével mindegyiküknek földet adott. 

Nem szabad elfeledkeznünk gróf Károlyi István-
ról se, aki egy 800 főből álló huszárezredet szerelt 
fel teljesen ruházattal és lovakkal együtt, s ezt el is 
nevezték Károlyi huszárezrednek. 

Sajnos Lebstück Mária mögött nem állt egy ilyen 
nagylelkű pártfogó. A szabadságharc leverése után 
szerény, mondhatni szegény körülmények között élt. 
Az egykor daliás, férfi módon küzdő, harcoló fiatal-
asszony szinte tengeti csak életét. Özvegyen marad-
va nagy nyomorban él s fiát is ilyen környezetben 
neveli. Mosónőként jut némi keresethez. Később 
megismerkedik Pasch Gyula festővel, akivel házas-
ságot is köt. 

Fia, Jónák Pál itt Újpesten, a tűzoltóságnál őrpa-
rancsnokként szolgált. Ide költözik 1880-ban. Halá-
láig itt él a Csokonai utca 4. szám alatt. 

1892. május 30-án halt meg. 
Életét, hősiességét példaként állították már akkor 

is a felnövekvő nemzedék elé. Bár életének utolsó 
szakaszában nem sok segítséget kapott, talán éppen 
ezért megható, amit Ugró Gyula írt le Újpest című 
könyvében: 

„1894. június 27-én 92 szám alatt hozott határo-

zatával a képviselőtestület Pasche Lebstück Mária 

1848/49-iki honvéd női főhadnagy síremlékére egy-

hangúlag 130 frt.-ot szavaz meg, nemkülönben an-

nak felállítására a községi temetőbe egy díszsírhe-

lyet díjtalanul átenged és végre ezen kegyeletes 

emlék fenntartását Ujpest község nevében vállalja 

1894. évi október 29-én megtartott ülésén pedig a 

képviselőtestület elhatározta, hogy az ugyanazon évi 

november hó 1-én megtartandó leleplezési ünnepélyen 

teljes számban részt vesz, a díszítési munkálatok nem-

különben az országos honvédmenházból kijövő 48-as 

honvédek megvendégelésének költségeit is viseli.” 
Büszkék lehetünk a szabadságharcban részt vevő, 

azt bármilyen módon támogató, vagy éppen egyen-
ruhába bújt és hősiesen harcoló nőkre. Legyenek ők 
mindenkor példaképeink! 

Halála után kárpótolták ugyan azért a sok szenve-
désért és megaláztatásért, amelyet a szabadságharc 
leverése után át kellett élnie. Szomorú, hogy nemze-
tünk kiválóságainak nagyobbik részének jut ez a sors. 
Szomorú, hiszen akkor kellene elismerni bárkinek a 
nagyságát és munkásságát, amíg él. Ezen csak akkor 
tudunk változtatni, ha az irigységet felváltanánk az 
önzetlenségre, a harácsolást pedig jótékonyságra és 
szeretetre. Kövessük azokat, akik már bizonyítottak, 
akik értünk harcoltak, hiszen mi is nagyon sokat tehe-
tünk másokért − ha nagyon akarunk. 



 173 

 

DR. UGRÓ GYULA 
 

okoldalú ember volt Újpest város első pol-
gármestere. Feltehetjük rögtön a kérdést, va-
jon mi is volt elsősorban: író? költő? dalszer-

ző? közéleti ember? ügyvéd? A válasz nagyon egy-
szerű: mindegyik. Éppen ezért érdemes megismerni 
életét, hiszen mindenkor példaértékű lehet művelt-
sége, aktivitása, tenni akarása. Nyilván sokat számí-
tott a neveltetése, a környezet, a család, melyben 
felnőtt. 

 

 
1865-ben született Nagykőrösön. Röviddel szüle-

tése után a család Újpestre költözik. Már gyerekko-
rában megmutatkozik a kultúra iránti vonzalma. 
Sokat olvas és a lehetőség szerint minden jelentős 
kulturális rendezvényen ott van. Már tizenegy éve-
sen főszereplője egy színdarabnak, melyet iskolai 
társaival mutattak be nagy sikerrel. A „Jószívű asz-
talosmester” című darab bemutatása után még na-
gyobb aktivitással vesz részt Újpest kulturális életé-

ben. 1877-ben barátaival létrehozzák az Újpesti 
Közművelődési Kört. Még ebben az évben Moliére: 
Botcsinálta doktor-át mutatták be. Nem is akárhol 
történt ez a nagy sikert elkönyvelő előadás, mivel a 
Fő út 1. szám (ma Árpád út) alatti Széchenyi kávé-
házban. Márt itt felfigyeltek a mindig aktív Ugró 
Gyulára. Nem is csoda, hiszen gondoljunk bele, 
hogy akkor még csak 12 éves és már színdarabokat 
szervez, művelődési kört alapít, a könyvek szereteté-
re buzdítja társait. 

1877. más szempontból is jelentős Ugró Gyula 
életében. Ez év május 10-én a református egyháznál 
készült jegyzőkönyvben rögzítik, hogy néhány nö-
vendéket ezen a napon megkonfirmáltattak. 

 

Jegyzőkönyvrészlet Ugró Gyula konfirmálásáról  

Középiskolai tanulmányait Pesten, a Markó utcai 
gimnáziumban végzi. A mai korból visszatekintve 
oly romantikusnak tűnő lóvasúton járt nap mint nap 
iskolába. Romantikusnak tűnt, de a mindennapok 
zsúfoltságában, az időjárás szeszélyeiben átvészelni 
ezeket az ingázásokat bizony nem volt leányálom. A 
kisdiákok első útjaikat másképpen élik át, minta 
sokadik napi zötykölődéseket. 

A mindennapi utazgatások kellemetlen élményeit 
le is írta, ami meg is jelent az Újpesti Napló 1934. 
január 6-i számában. Az ő emlékezetében csak a 
kellemetlenségek maradtak meg. Magas fokú mű-
veltsége s polgári neveltetése is hozzájárult ahhoz, 
hogy az élet drasztikusabb jelenségeit elutasítsa 
magától, a durva megnyilvánulásokat pedig eleve ki 
is zárja életéből. A lóvasúton történt utazásai során 
megtapasztalhatta a kofák és iparos legények durva 
és közönséges társalgását. Bántotta fülét és lelkét az 
a megnyilvánulás, ahogyan az emberek viselkedtek 
egymással, s ahogy véleményüknek hangot adtak az 
út során. Az utazási megpróbáltatások is mély nyo-
mot hagytak benne, hiszen a nyár melege és a tél 
hidege egyaránt igénybe vette szervezetét. Fiatalon 
nem nagyon törődött a megpróbáltatásokkal de azért 
nagyon mély nyomot hagyott benne ez az időszak. 

Ezek az évek olyannyira hatással voltak rá, hogy 
később, felnőtt korában ő volt az, aki a leghatéko-
nyabban szorgalmazta az újpesti gimnázium létreho-
zását. Éppen az ő diákkorában átélt traumáktól sze-
rette volna megóvni az utána felnövekvő nemzedé-
keket. Ez első nekifutásra nem sikerült, de végül 

S 
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Újpesten is lett gimnázium, ha később is, de így 
álma mégis beteljesült. 

Tanulmányait Budapesten, Nagykőrösön és Po-
zsonyban végezte. A budapesti tudományegyetemen 
az államtudományi és jogi karon végzett. 1889-ben 
tette le ügyvédi vizsgáit. Előbb a főváros, majd a 
honvédelmi minisztérium szolgálatába lépett. Utóbbi 
helyen is elismerték munkásságát, hiszen őrnagyként 
távozott onnan. 

 

Ugró Gyula megjelent művei 

Az irodalom szeretete végigkísérte életét. Már a 
minisztériumi évek alatt is foglalkozott újságírással. 
A Társadalmi Lapok című folyóirat szerkesztője lett. 
Később más lapoknál is munkálkodott szerkesztőként, 
így az Ellenzéki Hírlapnál, és a Szabad Hon-nál is. 

Gyerekkorában alapítója volt az Újpesti Közmű-
velődési Körnek. Később más egyesületek és körök 
alapításában is jeleskedett. Így például alapítója az 
Újpesti Torna Egyletnek, az Újpesti Dalkörnek, de 
számos más irodalmi, kulturális csoportosulásnak is 
tagja: Ilyen a Magyar Nemzeti Írók, az Arany János, 

a Vörösmarty Társaság. Aktív tagja a Zeneszerzők 
Egyesületének is. 

 

1942-ben megjelent nótakötete 

Újpesti pályafutása 1906. júniusában kezdődött, 
amikor megválasztották, az akkor még nagyközség 
bírójának. Minden energiáját arra fordította, hogy 
ezt a dinamikusan fejlődő települést városi rangra 
emelje, emeltesse. Próbálták meggyőzni felelős poli-
tikusok, hogy inkább azon ügyködjön, hogy Újpest 
is legyen a fővároshoz csatolva. Ugró ezt nem tartot-
ta jó ötletnek, hiszen akkor teljesen budapesti irányí-
tás alá került volna s így nem valósíthatta volna meg 
monumentális elképzeléseit. 

Újpest első polgármestereként is nagy népszerű-
ségnek örvendett, hiszen hivatali évei alatt hatalmas 
fejlődésnek indult a fiatal város. Olyan lendülettel 
még Magyarországon nem emelkedett ki kisváros az 
ismeretlenségből, mint Újpest ebben az időszakban. 

Példa erre az a sok középület és közüzem, mely 
ezalatt az idő alatt szinte kinőtt a földből. Felépül a 
víztorony, a tűzoltó laktanya, a vágóhíd, a hőerőmű, 
a bíróság és természetesen a szívéhez oly közel álló 
Éden Színház. 

Lelkesedése és munkabírása mindenkit magával 
ragadott, így könnyebben meg tudta valósítani 
mindazt, melyre fiatal kora óta vágyott, egy kulturá-
lis központként is működő szép várost. 
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Egyik legismertebb és legsikeresebb nótájának kottája 
 

 

Nagy Ferencnek, kedves barátomnak nótás kedv-

vel, szeretettel: Dr. Ugró Gyula 

Sajnos a politika − akár csak ma − akkor se a 
tisztaságáról volt híres. Korrupcióval és visszaélé-
sekkel vádolták meg. Természetesen a vádak hami-
sak voltak, de kitervelői elérték céljukat − eltávolí-
tották a polgármesteri székéből. Nagyon megviselték 
az aljas politikai manőverek, de akaratereje és az 
emberekben való hite további alkotásokra ösztönöz-
te. A kulturális, társadalmi életben továbbra is ott 
van. A politika megalázó vádjaira az Újpesten 1913-
ban megjelent „A köztisztviselő jutalma” című mun-
kájával próbált válaszolni. Fájdalmas volt ez neki, 
de próbált felülemelkedni a megalapozatlan váda-
kon. Lelkileg ugyan megviselte, de sikerült felül-

emelkednie. Ez is bizonyítja akaraterejét, az embe-
rekbe vetett hitét. 

Újabb tanulmányok, írások jelennek meg tőle. Az 
Újpesti Közművelődési Kör történetét is megírja, 
hiszen alapítóként ő ismeri a legjobban. 

Szívéhez közelálló a Könyves Kálmán reálgim-
názium alapításáról megjelent írása is. Mint oly sok 
mindennek itt Újpesten, ennek az iskolának is ő az 
egyik legnagyobb pártfogója, támogatója. Kevés 
olyan közintézmény, kulturális egyesület létezett, 
melynek sorsát nem viselte volna a szívén. Nemcsak 
polgármesterként, hanem újpestiként, a kultúrát 
szerető és művelő emberként is. Egyre többet ír 
verseket, tanulmányokat, később nótákat is. 

Ismerve elkötelezettségét Újpest iránt, valamint 
eddig munkásságát, felkérték a száz éves település 
monográfiájának megírására. Ő örömmel vállalta, 
hiszen nála jobban nem szerette, nem ismerte senki 
Újpestet. Hatalmas munkát végzett, mely mind a mai 
napig egyedi a város történetében, történelmében. 
Ilyen alapos munka, ilyen megbízható forrásanyag 
azóta se készült. Olyan adatok és történetek kerültek 
a kiadvány lapjaira, melyek érzékletesen mutatják be 
a város kialakulását, a környezetét, az emberek hoz-
záállását, segítőkészségét, s mindennapi gondjaikat. 
Részletes statisztikák, hiteles dokumentumok, fontos 
egyházi és világi adatok halmaza található benne, de 
ezek mindenféleképpen fontosak, hiszen ezek által 
ismerhetjük meg ezt a kort, ezt a nemzedéket, ezt a 
világot. Minden Újpest-kutató ezt használja forrás-
munkának − így természetesen én is. Köszönet érte! 
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Talán érdemes lenne a közelmúltat is hasonló 
módon feldolgozni. 

A hatalmas mű megírása után újra a saját kedvte-
lésének hódolhat: verseket ír, dalokat komponál. A 
nótaszerzésekkel végül annyira jut, hogy külön ki-
adványokban mutatja be őket. Így már nemcsak 
verseskötetei, de daloskönyvei is ott vannak a köny-
vesboltok polcain. A nótákra éhes közönség hálás az 
új és új dalokért. Éttermekben, mulatókban játsszák 
nótáit, híres cigányzenekarok tűzik repertoárjukra 
dalait. 

Ki hinné, hogy egy őrnagyi ranggal rendelkező, 
több évig polgármesterként tevékenykedő ember 
ilyen szívhez szóló nótákat, verseket tud írni. Már a 
kötetek címei is szívhez szólóak. „A lélek szárnyán” 
verseskötet (1934.), vagy a nótakötetek közül példá-
ul „A szív húrjain” című. 

 

Még egy nótáskönyv borítója 

Dalaiban nosztalgiával emlékezik szülővárosára, 
hiszen még a szövegébe is beilleszti: 

 

„Nagykőrösön szépen virít a rózsa, 

A kőrösi lánynak édes a csókja, 

oda járok én mindennap ezután, 

Mert kőrösi kislány a babám...” 
De vallomás is szerepel a nótái szövegében: 
„Magyar nóta a lelkemben 

Mint a virág, úgy fakad..” 

 
Újabb és újabb nótacsokor kerül ki tolla alól. 

Legtöbbnek ő a zeneszerzője és a szövegírója is. Az 
emberek kedvelik és szeretik ezeket, nekik íródott, 
hiszen hozzájuk szól. 

 

Plakát 2001-ből 

Szerencsére nótáit a mai napig hallani, hol a rá-
dióban, hol pedig nótaesteken. Szívet melengető volt 
az a kezdeményezés amely László Mária nevéhez 
fűződik. Ő vette pártfogásba Ugró Gyula nótáit és 
több estén keresztül mutatta be Újpest mai közönsé-
gének. Úgy gondolom, hasonló esteket lehetne szer-
vezni verseinek bemutatására is. Ugyanakkor leg-
főbb művét, az Újpest monográfiát is közelebb kel-
lene hozni az emberekhez, már csak történelmi, és 
várostörténeti értékei miatt is. 

A sors fintora, hogy éppen egy olyan ember kerül 
méltatlan helyzetbe, aki nagyon, de nagyon sokat 
tett a közösségért, a városért, a hazáért. Élete utolsó 
időszakában hiába járja az illetékes hivatalokat, a 
részére járó nyugdíjat mégsem folyósítják részére. 
Felháborodását a „Nyugdíj golgota” című írásában 
próbálja levezetni. A sok csalódás és keserűség elle-
nére tovább alkot. Nem törte meg se a politika 
szennye, se a hivatalok közönye. Az irodalom szép-
sége tartotta benne a lelket, a humán gondolkodás-
mód mindenkor kiemelte a közönyből. És ez adott 
neki erőt folyamatosan minden munkájához, minden 
tevékenységéhez. A cél volt mindig a fontos, a kö-
zösség, és nem önmaga. Másokért küzdött, minden-
kiért tenni akart. Sikerült is, hiszen életpályája erre a 
bizonyíték. Nélküle Újpest kevesebb lenne, nélküle 
Újpest szegényebb lenne. 

Mikor lesz hasonló beállítottságú, példaként kö-
vethető polgára Újpestnek? 
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MÁDY LAJOS A TEMLOMÉPÍTŐ LELKÉSZ 
1848-1918. január 1. 

 

egédlelkész, hitoktató, tanító, iskolaigazgató, 
elemi, polgári és iparostanonc iskolák meg-
szervezője, létrehozója, az újpesti főgimnázi-

um egyik alapítója, takarékpénztári elnök, óvodai 
bizottság rendes tagja, majd elnöke, önsegélyezési 
csoport egyik létrehozója, iparosok, munkások, segí-
tője, árvák gyámolítója, diákok példaképe, fáradtsá-
got nem ismerő szervező az oktatásban, a kultúrában 
s leginkább a hitben, a vallásban, helyettes esperes, 
majd esperes. Ő Mády Lajos, az első újpesti refor-
mátus lelkész. Életpályája, munkássága álljon pél-
daként mindazok előtt, egy világi, vagy egyházi cél 
érdekében tenni akarnak valamit. 

 

Mády Lajos 1897-ben 

Mády Lajos 1848-ban született egy amaci kis te-
lepülés lelkipásztorának fiaként. Bár a család na-
gyon szegény volt, az édesapa − Mády Sámuel − 
hivatását nagy lelkesedéssel és odaadással mutatta 
meg fiának. A szülői háznál eltöltött évek tapaszta-
latai arra ösztönözték, hogy ő is édesapja hivatását 
válassza. A Debrecenben eltöltött évek után − ahol a 
teológiai tanulmányait végezte − a rá jellemző tenni 
akarással Nagykárolyba költözött, ahol segédlel-
készként tevékenykedett Asztalos György esperes 
mellett. A tanuló évek itt folytatódtak, hiszen a hí-

vekkel, az emberekkel való bánásmódot csakis a 
gyakorlatban lehet megszerezni, − az iskolapadban 
soha. 

Az Újpestet alapító Károlyi család éppen innen, 
Nagykárolyból származott. Elképzelhető, hogy ép-
pen itt értesülhetett Mády Lajos is a fejlődő Újpest-
ről, az itteni missziós lehetőségekről. Nem véletle-
nül használom ezt a jelzőt, hiszen valóban missziós 
feladatot láttak el itt a kultúra, az ipar, az oktatás és 
a vallás területén azok a személyek, akik vezető 
szerepet vállaltak a település mindennapi életében. 

Mády Lajos tisztában volt az itteni állapotokkal. 
Tudta, hogy rengeteg munkája lesz, hogy nagyon 
sok energiát kell felhasználnia ahhoz, hogy elképze-
léseit megvalósíthassa. Tudta, hogy mire vállalko-
zott. Tudta, hogy csak erős kézzel, példamutató élet-
tel, mélységes hittel végezheti el munkáját. Éppen 
ezért vállalta a nehézségeket. Volt annyi önbizalma, 
hogy nekikezdhessen a közösség formálásához. 

Az egyházi élet alapjainak letételével párhuza-
mosan az oktatás területén is eredményeket produ-
kált, hiszen az iskolák egyre népesebbek lesznek, új 
és új oktatási intézményre van szükség s ezzel párhu-
zamosan tanítókra, hitoktatókra, iskolaigazgatókra. 

Ugró Gyula így emlékezik meg erről: 
„Az 1873-ik évben a községi iskolához Mády La-

jos tanítóvá választatott, aki a rohamosan fejlődő 
iskolák élén álló Tipray Mihályt rövid idő múltán 
mint megválasztott igazgató váltja fel. A tantestület 
nemes emberbaráti szeretettől áthatott törekvése a 
kultúra iránti önzetlen lelkesedése és apostoli hiva-
tásának tiszta öntudata tette lehetővé azt, hogy soha 
semmi felekezeti féltékenykedés vagy ellentét nem 
merült fel sem az iskola fenntartói sem a tantestüle-
tek között.” 

Mády Lajos munkásságára, − melyet az oktatás 
terén végzett − a nevelésügyben is felfigyeltek. Ép-
pen ezért kinevezték Szatmár vármegye tanfelügye-
lőjévé. Ezt a megtiszteltető állást azonban nem fo-
gadta el, mivel úgy érezte, hogy az eddig elért ered-
ményeit, sikereit hagyná cserben. Kötődött Újpest-
hez, szerette ezt a közösséget. 

Együtt élt és gondolkodott az Újpesten élő mun-
kásemberekkel, iparosokkal, kereskedőkkel, értelmi-
ségiekkel. A pénzügyi életben is szerepet vállal: 
Újpest Vidéki Takarékpénztárnak elnöke. Ott van 
mindig, ahol szükség van rá, hiszen szívén viseli a 
szegény családok megélhetési gondjait, ezért részt 
vállal az Újpest Önsegélyező Szövetkezet munkájá-
ból. De az iparosok gondjait is enyhíteni próbálja, 
amikor megszervezi és létrehozza a Nyersanyag 
Beszerző Szövetkezetet. 

S 
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Mády Lajosné Asztalos Vilma 

1880-ban az állami iskolák igazgatója lesz. 1882-
ben megalapítja az első polgári leányiskolát, melyet 
szintén ő vezet. Olyan erős alapokat létesített, hogy 
ez az iskola rövidesen ki is nőtte önmagát és ketté-
vált. A polgári leányiskola létrehozása után az ott 
megvalósított oktatási rendszer és az ott nevelt ifjú-
ság jövője foglalkoztatta. Tanulmányában, melyet 
erről a témáról írt, a következőképpen fogalmazott: 
„A polgári leányiskolában minden egyes tantárgy 
kezelésénél az élet követelményeire s a helyi viszo-
nyokra is kell figyelni.” 

Majd később így folytatja: 
„A tankönyvek nagy része, melyek a polgári isko-

lákban eddigelé használtattak, inkább a könyvbírá-
lók, mint a növendékek számára készültek.” Ugye 
mennyire mai jellegű problémák adódtak már abban 
az időben is? 

Ugyanebben a tanulmányában összegzi is állás-
pontját, az alábbi szavakkal: 

„Bátor vagyok azon megjegyzést tenni, hogy úgy 
Újpesten, valamint a főváros kivételével széles e 
hazában, a polgári leányiskola jövője csak akkor 
lesz biztosítva, ha az nemcsak pusztán az ismeretek 
terjesztésével foglalkozik s nem csak tanít, de nevel 
is az életnek, nevel a társadalomnak.” 

Ezen mondat utolsó szavait Mády Lajos ars-
poetikájának is beállíthatjuk. Mennyire időszerű ez a 
megfogalmazás, hiszen ez a felfogás hiányzik talán 
legjobban a jelen oktatási rendszerből. Elfeledke-
zünk arról, hogy nem adatok tárházává kell építeni 
az oktatásban részt vevő diákságot, reményünket, a 
jövő nemzedékét. 

 

Mády Lajos lelkész 

Mire is kell nevelni őket? Semmi másra, mint az 
elkövetkezendő nagybetűs ÉLET megismerésére, s a 
minket körülvevő közösség formálására, a nagyobb 
léptékű társadalom jobbá tételére. 

Mády Lajos egyéni módszerekkel tudta az ifjúsá-
got a tudás közelébe terelni. Az ő nézete volt többek 
között az is, hogy: „Ne őrizzük a szekrényben a 
könyveket, terjesszük tanítványaink körében!” 

1883-ban egy képviselőtestületi indítványban ol-
vashatjuk a következő sorokat: 

„...Mády Lajos 9 éven keresztül igazgató tanító 
minőségben tanúsított páratlan önfeláldozó szor-
galma, semmi fáradságot nem ismerő ügybuzgalma, 
tapintatos magatartása és szakértelméért a legmele-
gebb elismerést és köszönetét nyilvánítva hívja fel a 
hatóságok figyelmét Mády Lajos igazgató tanító 
sikerdús működésére, mert csak ily páratlan igazga-
tói működés mellett volt elérhető, hogy az iskolák 
már mint községiek szép lendületet nyertek... 

...a község lakossága és a tanköteles gyermekek 
szülői látván az iskola vezetése körüli tapintatos 
eljárást és szakértelmet, az iskolát annyira megked-
velte, hogy csak igen ritka esetben kellett az iskolák 
pontos látogatása érdekében a törvény szigorát 
alkalmazni.” 

Szép üzenet cseng ki a fenti sorokból, hiszen na-
gyon humánus és gyermekszerető irányításnak kel-
lett lenni ezekben az iskolákban, ha a gyermekek 
örömmel jártak ide. 

1893-ban a község képviselőtestületének javasla-
tára megalakul az óvoda bizottság, melynek 15 ren-
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des tagja közé Mády Lajost is beválasztották. (Ké-
sőbb ennek elnöke is lett!) 

Tevékenységének, aktivitásának híre eljutott az 
állami vezetéshez is. Kitüntetéssel ismerték el áldo-
zatos munkáját. 1898-ban Ferenc Józseftől Koronás 
Arany Érdemkeresztet kapott. Ez a kitüntetés való-
ban olyan emberhez került, aki tevékenysége alapján 
minden fenntartás nélkül megérdemelte. 

 

Mady Lajos családjával 

Világi tevékenysége mellett ne feledkezzünk meg 
az egyházat szolgáló tetteiről se. Bár munkásságát 
tanítóként kezdte el Újpesten, − mellyel a megélhe-
tését biztosította − de ezzel párhuzamosan rengeteg 
energiát fordított egyházára. Összefogja, maga köré 
gyűjti a református híveket. Megbízott lelkészként 
jogosult az ige hirdetésére. De mindez nem elégíti ki 
álmait, vágyait. Megszervezi a templom építését, s 
előtte a telek megvásárlását. Mikor a templomépí-
tésről beszélünk s az azt megelőző gyűjtésről, akkor 
mindenféleképpen figyelembe kell venni a kor 
adottságait, a település lakosságának hozzáállását s 
nem utolsó sorban anyagi helyzetét. Maga az adomá-
nyok begyűjtése, adminisztrációja se volt kis feladat. 
Időigényes, pontos és felelősségteljes munka volt. 

Mády Lajos lelkész maga mellé tudta állítani a 
hívőket, meg tudta őket győzni a cél szépségéről, az 
eredmény magasztosságáról, de leginkább a szük-
ségszerűségéről. Éppen ezért lehet büszke az újpesti 
református egyház a templomépítő lelkészére. 

1895. november 3-án az Újpesti Belsővárosi Re-
formátus Egyház rendes papjává megválasztotta. Az 
általa alapított egyházközség ezzel is elismerte több 
évtizedes áldozatos munkáját. Az 1895. november 
24-én tartott egyháztanácsi gyűlés jegyzőkönyvében 
ez áll: „Mády Lajos lelkész, mint ilyen, első ízben 
üdvözölheti a megjelent egyháztanácsos urakat.” 

Majd később terveit is felsorolja, melyet így rög-
zített az egyháztanácsi gyűlésen a jegyzőkönyv ve-
zetője: „...külön ügyelni fog, hogy egyházunk jogai 
minden irányban megvédessenek s az semmi tekin-
tetben se sértessék meg..” 

Valóban így is tett. Mindenkor megvédte egyhá-
zát s híveit. 1900-ban az egyházmegye helyettes 
esperesnek nevezete ki. Két évre rá − 1902-ben es-
peresnek választották. 

Életét meghatározza az alkotási vágy az oktatás, 
a vallás, a város fejlesztése szempontjából is. Min-
denben segíti felesége és családja, akik támaszai a 
nehézségekben és bíztatói a sikerekben. 

 

Mády Gyula 1914-ben 

Kisebbik fia − Gyula − követi őt az egyházi pá-
lyán. Beiratkozik a teológiára. Utolsó éves teológus, 
amikor édesapja meghal. Jelképnek is tekinthetjük, 
hogy elment egy lelkész és helyébe ott van fia, aki 
folytatja apja örökét. 1918-tól 1922-ig hitoktató 
segédlelkész itt Újpesten. 

A háború, az erőszak avatkozott bele életébe. 
Több év munkájával összegyűjtött pénzből vásárolt 
nagyharangot háborús célokra használják. Az imára, 
a békességre szólító harangból emberi élet kioltására 
szolgáló töltényeket készítenek. Az egyháztól még a 
templom bővítésére oly nehezen összegyűjtött pénzt 
is „elrekvirálják”, s a kegyetlen háború folytatására 
használják fel. Csak a kisharang maradt meg. Halá-
lakor ennek hangja kísérte Urához. 

Újpest neki is köszönheti az oktatás fellendülé-
sét, a református hit megerősítését. Támasza volt a 
szegényeknek, reménye a kételkedőknek, és példa-
képe a hívőknek. Munkásságát és a városért végzett 
áldozatos munkájáért a református templom melletti 
kis utcát róla nevezték el. 
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KAFFKA MARGIT 

(1880. június 10. − 1918. december 1.) 
 

Nyugat első nemzedékének tagja, az egyik 
legnagyobbként számon tartott magyar író-
költő asszony − Kaffka Margit − 1880. 

június 10-én született Nagykárolyban. Az a Nagyká-
roly a születési helye, ahonnan az Újpestet alapító 
Károlyi gróf is származtatja családját. Furcsa egybe-
esés, hogy életének egyik jelentős állomása éppen a 
Károlyi István gróf által alapított település lesz. 

Édesapja, Kaffka Gyula vármegyei főügyész 
volt. Családjának tagjai társadalmi szempontból 
nagyon vegyes képet mutattak.. Édesanyja egy ős-
nemesi család leszármazottja volt. Szintén anyai 
részről nagynénje volt az akkori ünnepelt híres szí-
nésznő, Hegyesi Mari. Apai dédnagybátyja az a 
Lauka Gusztáv volt, akit Petőfi Sándor egyik leg-
jobb barátjaként ismertek. 

Apja halála után 1886-ban nagyapja, Kaffka Ig-
nác miskolci táblabíró vette magához. Iskoláit 
Szatmáron, Nagykárolyban és Budapesten végezte. 

Gazdag élmények és a családból való érdekes 
emlékek, valamint a környezetében átélt művészi 
hatások kihatnak a korán árvaságra jutó leánynak. 
Sorsa alakulása meghatározta későbbi életfelfogását 
is. Szegény lányként örülhetett, hogy ingyenesen 
tanulhatott az irgalmas-nővérek iskolájában s később 
úri származása ellenére rákényszerül a kenyérkere-
setre is. Ma ez nem számít se megvetendőnek, de 
furcsának se! Abban az időben viszont egy nemesi 
családból származó leány számára kirekesztést 
eredményezett, ha munkával kereste a kenyerét. A jó 
társaság nem tartotta méltónak köreiben megtűrni a 
munkával keresőket. Ezt a furcsa kirekesztést pró-
bálta oldani azzal, hogy egy olyan megbecsült mun-
kát vállaljon, melyet elfogadhatónak ítélnek meg 
bizonyos körökben, ugyanakkor ő maga is szimpati-
zált vele. Egy nő számára ebben az időben egyetlen 
ilyen volt: a pedagógusi hivatás. Előbb tanítónői 
oklevelet szerzett. Egy évig tanít is, majd beiratko-
zik az Erzsébet Nőiskolába. Itt polgári iskolai tanári 
képesítést szerez. 

Fiatal korától kezdve ír verseket, hiszen csak így 
tudja lázongó, útkereső élményeit a világgal közölni. 
Útkeresése végigkísérhető művein, hiszen legjobb 
regényei a lélektani epika legnagyszerűbb hazai 
példái. Ő úgy indult el a nemesség és a polgárság 
talajáról, hogy végül eljutott a szocializmus eszmé-
jének vállalásáig. 

Első versei a századfordulón jelennek meg 1903-
ban. Ekkor még Miskolcon tanított. Példaképei, Kiss 
József, Makai Emil és Heltai Jenő. Nagy hatással 
vannak rá s ez érződik is versein. Nem utánzója 
példaképeinek, csak stílusuk követője. Kaffka Mar-

git kezdő korában sem utánzója azoknak, akik hat-
nak rá, van egy senki másra nem emlékeztető, akkor 
nagyon is modern témavilága: a társadalomból kive-
tett, védtelen leányé. Talán éppen önmagát mutatta 
be ezekben az írásokban. Ezzel párhuzamosan a női 
méltóság igénye jelenik meg vele irodalmunkban. 

 

Kaffka Margit, a szeretetre méltó tanítónő 

1905-ben jelenik meg első novelláskötete, még-
pedig „Levelek a zárdából” címmel. Ebben a gyer-
mekkori élmények törnek a felszínre. 

Miskolcon tanít, amikor férjével − Frőhlich 
Brúnó erdőmérnökkel − egy irodalmi szalont hoz-
nak létre. Ezt az irodalmi életet azonban túlzottan 
vidékiesnek és unalmasnak ítélte. Vágyott a fővá-
rosba, ahol a lehetőségek sokkal inkább adottak 
voltak a bemutatkozásra, a felszínen maradásra.. 
Mindig lázongó alkotó, mindig az újat kereső em-
ber volt, s talán éppen ezért kereste a számára lét-
fontosságú nyüzsgést, melyet csak a pesti életben 
vélt fölfedezni. 

1902-től 1907-ig tanított Miskolcon, majd Új-
pestre jön tanítani, mégpedig a Lőrincz utcai Polgári 
Leányiskolába. Jelentős állomás ez életében, hiszen 
az oktatásban és az irodalomban is ebben az idő-
szakban figyelnek fel rá. Az 1907-es iskolai Értesí-
tőben olvashatjuk róla: 

A 
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„Frőhlichné Kaffka Margit, rendes tanítónő, ké-
pesítve van elemi, felső nép- és polgári iskolákra, a 
nyelv- és történettudományi szakcsoportból.” 

Lelkesedése az oktatás területén oly mértékű 
volt, hogy a diákok között ő volt a legnépszerűbb. 
Óráit figyelemmel hallgatták diákjai, sőt példakép-
ként követték kissé elhanyagolt öltözködését is. De 
nemcsak külsőleg utánozták az iskola leánytanulói. 
Sokan követésre méltónak tartották alkotóként is. 
Számos vers és írás született diákjainak tollából − az 
ő hatására.. 

Különc ember volt, különcként élt és alkotott. Ez 
nem az emberektől való visszavonulást jelentette, 
hanem az életstílusát. Ezt jól mutatja egy írás, me-
lyet Várady Borbély Zsigmondné, Budai kis ház 
című regényében így meséli el Kaffka Margit újpesti 
otthonában tett látogatását: 

„Egyszer délfelé kimentünk hozzájuk. Kaffka 
Margit a konyhában ült egy asztal mellett és írt, ott 
a konyhaasztalon. Olyan toalettben, amely félig 
estélyi ruha, félig fürdőruha volt. Lehetetlenül öl-
tözködött! Öt ujja cigányos, borzas hajában. Valami 
eszébe jutott, felkelt, magára kapott egy ruhafélét és 
leült megírni. Vasárnap lévén, az ura is otthon volt. 
Ült a varrógép mellett és gépelt. Így éltek. Ezt az 
életet nem igen bírta egyik sem sokáig. Már eddig is 
sokan feltették a kérdést.  

− Mért nem váltok el? 
– Hát nézzétek – mondta Kaffka Margit – ma el-

tört a kisbalta nyele és megcsinálta. Én nem tudnám 
megcsinálni.” 

A lehetetlenül öltözködő, a magát elhanyagoló 
alkotó a Nyugat állandó munkatársa lett. Folyamato-
san jelentek meg írásai. 

Aktív résztvevője volt minden kulturális ese-
ménynek, ahol nem a kötött keretek között lehetett 
megnyilvánulni. Mint a Lőrincz utcai iskoláról szóló 
fejezetben is leírtam, érdekes és meglepő előadás-
módot választott az iskola fennállásának 25. évfor-
dulóján. 

1908. december 7-én, az Újpesti Polgári Leány-
iskola 25 éves jubileumára prológot írt. Az iskola 
1908–1909. évi értesítője így emlékezett meg erről:  

„Üde lánysereg lepte a községben levő »Éden« 
színház színpadát, mert hát a hangverseny illetve 
előadás nagyobb méretei és a reá irányuló nagy-
mérvű érdeklődés arra kényszerítette az intézetet, 
hogy ez ünnepélyével elhagyja hajlékát és nagyobb 
teret nyújtó helyiséget keressen fel.... 

...A hangverseny Fröchlichné színes, lendületes 
prológjának ügyes elmondásával kezdődött, amely 
az iskola történetét 60 darab vetített képpel illuszt-
rálva adta elő.” 

Nem véletlen ez a lelkesedés a fiatal költőnő, író-
nő, tanítónő iránt. Mindenki szerette lelkesedéséért, 
a művészetbe, az irodalomba vetett hitéért. A mo-

dern technika alkalmazása se állt tőle olyan távol, 
hiszen az iskolai ünnepségen is az akkor nagyon 
különlegesnek számító „vetített képpel” lepte meg 
közönségét, s ennek segítségével mutatta be az isko-
la történetét. 

Az iskolában magyart tanított, de ő volt az önkép-
zőkör vezetője is. Ennek eredményéről már beszámol-
tam, hiszen a diákok csüngtek minden szaván, minden 
mondatán. Szuggesztív előadásmódjával, női méltó-
sággal előadott irodalmi alkotások felolvasásával még 
több lelkes diákot vont maga köré. 

 

Kaffka Margit 

A kor vívmányait használta előadásaiban, ugyan-
akkor sok időt töltött az iskola könyvtárában, s kuta-
tóként is segíti az oktatást. Aktivitására felfigyelnek 
a közoktatás felsőbb szintjén is. Megbízzák iskolai 
tankönyv megírására. Az oktatási miniszter megbí-
zása alapján az egyik tankönyvet Kellner Fülöppel 
együtt készítették el. Ez egy magyar nyelvtankönyv 
volt a polgári iskolák második osztályos tanulói 
számára. A második tankönyvet egyedül írta. Témá-
ja irodalmi tevékenységéhez közel állt, hiszen ez a 
költészettan volt, melynek alapjául a magyar nemze-
ti irodalom története szolgált alapul. A tankönyvbe 
két saját versét is beillesztette: a Petike jár és a Pe-
tike utazik címűt. 

Újpesten töltött évei során ismerkedik meg Ady 
Endrével is. Ő hívja vendégségbe lakására a neves 
költőt, aki a meghívást el is fogadja. Ennek a látoga-
tásnak egy vers lett az eredménye. Az Újpestre kilá-
togató Ady Endre itt pillantja meg a pincelakásban 
alvó fáradt, fiatal munkást. A látvány annyira belé 
rögződött, hogy azt le is írta az „Álmodik a nyomor” 
című versében. 

Kaffka Margitnak egymás után jelennek meg a 
kötetei. Egyre több íróbarátra talál, akik szeretik és 
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tisztelik emberségét, munkásságát. Barátjának 
mondhatja Osvát Ernőt, Móricz Zsigmondot, 
Tersánszky Józsi Jenőt. Eljár az írók közé a Palermo 
Kávéházba, ahol − Tersánszky szerint − mindenkit 
elkápráztat szellemi fölényével. 

 

Kaffka Margit, a sikeres írónő 

1911-ben a Vasárnapi Újság folytatásokban közli 
a „Színek és évek” című regényét. Óriási a sikere! 
Olyannyira, hogy még Móricz Zsigmond is így mél-
tatja a Nyugatban: 

„Kaffka Margit asszony a Vasárnapi Újságban 
megírt egy regényt, mely most fejeződött be decem-
ber 31-én, kötetben még nem jelent meg, a címe 
Színek és évek s az én érzésem szerint ezzel a re-
génnyel ő eddigi írói útjának csúcsára ért s egyszer-
smind olyan magaslatra, ahova asszonyíró nálunk 
még soha... 

...Most megéreztem a belső létbeli különbséget a 
férfi és a nő író között. Még jobban rájöttem, hogy 
mennyire igaz az, amit én az írás bázisának tartok. 

...Az én érzésem ez, aki az életét írásban tovább 
tudja élni, az író.” 

Azt hiszem, ennél nagyobb elismerést abban az 
időben senki nem kaphatott. 

A regény egy gazdag lelki életű, de körülményei 
folytán minduntalan megalkuvásra kényszerülő asz-
szony történetét tárja elénk. Ez a lélektani regény egy 
egész társadalmat marasztal el. A regényt az teszi hite-
lessé, hogy írója rokonszenvezik ugyan azokkal a ne-
mesi hagyományokkal, melyeket magával hozott gyer-
mekkorából, ugyanakkor szükségszerűnek tartja annak 
elmúlását. Rokonszenvezik a polgári eszmékkel, 
ugyanakkor tudja, hogy ezeknek nincs már létjogosult-
sága. Tragikus ábrázolásmód, de szerencsére nem vezet 
tragédiához. Valóban remekmű. Ezt olyan nagyszerű 
alkotások követték még, mint a Mária évei, a Csöndes 
válságok vagy az Állomások. 

Alkotói vágya töretlen. Folytonosan a társadalmi 
kérdések foglalkoztatják. Szeretne kitörni a kor visz-
szásságai közül − sikertelenül. A kitörést a tragikus 
I. Világháború segíti elő. Belül már érzi a változáso-
kat, de még nem tudja világosan megfogalmazni. A 
háború borzalmai lelkileg megviselik, főleg attól 
kezdve, hogy férje is a frontra kerül. Kétségbeesett 
írásai értetlenségét tükrözik. Versei is ezek hatására 
születnek. Kaffka Margit tulajdonképpen várta már 
a forradalmat. Nem csak felfogásában, de írásaiban 
is megjelenik az új eszme. A munkásmozgalommal 
szimpatizál, sőt lassan szocialistának vallja magát. 

Közben ír és ír. Szabad-versek után újra a rímek 
felé fordul. S talán nem véletlen, hogy még az elbe-
szélő prózáiban is egyre inkább a társadalmi témák, 
a társadalom problémái felé fordul. Ennek a zűrös 
világnak még zűrösebb forgatagában írja utolsó re-
gényét. A „Hangyaboly”-ban újra visszatér gyer-
mekkora világába, ahol az apácaiskola zárt körében 
élő leányokon keresztül mutatja meg a társadalmi 
kapcsolatokat. Ez a regényben ábrázolt zárt kör az 
egész világ jelképévé nő. 

Ez is remekmű, mint a Színek és évek, mégis úgy 
tűnik ezzel ért el művészi pályafutásának csúcsát. 
Sajnos a folytatás elmaradt. Életműve így is egysé-
gesnek tűnik. 

Az októberben kitört polgári forradalmat lelkesen 
üdvözölte. Novemberben azonban megérkezett a 
tragédia okozója: a spanyolnátha. A szörnyű beteg-
ségnek napok alatt több tízezer ember vált áldozatá-
vá. Kaffka Margit se tudta elkerülni a vészt, megfer-
tőződött s vele együtt kisfia is. 1918. december 1-én 
mind a ketten meghaltak. 

Kaffka Margit életművével egy olyan nyomot 
hagyott maga után, mely azóta is példaként szolgál 
azoknak a nőknek, akik az írást vállalják, akik a 
költészet szépségeibe merülnek el. 

A Nyugat első vonalába tartozó Kaffka Margit 
pályája fiatalon történt halála ellenére se torzó, ha-
nem egységes életmű. Írásaival sikerült egy megnye-
rő lírát becsempészni irodalmi életünkbe. Művei a 
legjobb magyar könyvek között szerepelnek. Peda-
gógusként Újpest egyik jelentős személyisége lett. 
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BERDA JÓZSEF 
1902. február 1. – 1966. július 5. 

 

evés olyan víg kedélyű, ugyanakkor a világ 
dolgain siránkozó és aggódó költő élt ha-
zánkban, mint Berda József. Különleges 

hangvételű versei magával ragadják olvasóit. Ki is 
volt Ő? Csavargó? Bohém? Mámoros rímfaragó? 
Újpest utcáinak koptatója? Nem lehet meghatározni, 
bár költeményei mindenféleképp árulkodóak. 

 

Szobra a róla elnevezett utcában 

 
Csavargóként így panaszkodik Magamra marad-

tam? című versében: 
„Kivel barangoljak most már? Sorsom 

titka, erre felelj! Itt hagytak, temetőbe 

vonultak József, Mátyás, István s az 

egykor velem csavargók közül, akik 

élnek még: mind-mind cserbenhagytak,...” 
Mámoros rímfaragóként is leteszi névjegyét az 

Egy részegre című négysorosában: 
„Túlságosan imbolyogva megy, így 

hát kerüld ki őt. 

De azért éljen tovább ő is 

s minél később érje el a − temetőt!” 

Bohémként is oly nagyszerű és egyszerű, ugyan-
akkor nagyon is emberi és büszke. Tisztaságát, 
őszinteségét sokan irigyelhetnék a mai közéletben is. 
Egy újabb négysoros szolgálhatna példaként a ma 
emberének ebben a hazugságokkal teli korban. A 
Magatartás című verse tulajdonképp nem más, mint 
egy Berda-féle ars poetica: 

„Inkább elégek, bármilyen ripacsok 

bármiként utálnak; 

nem hazudtam arcátlanul se a múltnak, 

se a mának!” 

Berda József itt élt közöttünk. Volt aki felfigyelt 
rá, mások mellett észrevétlenül ment el. 

 

Utcanév őrzi emlékét 

Az Újpesti Helytörténeti gyűjtemény egy tárlóban 
őrzi csavargásaikor mindig vele lévő botját. Ott van 
kopott kabátja, ruhája, rövidnadrágja, hátizsákja. S 
minden félreértés nélkül egy demizson. Egy demi-
zson, mely társa volt. A demizsonja, mely oly sok 
elgondolkodtató verssor ihletője, világra hozója volt. 

 

Berda József emléksarok 

Újpest egyik legendás alakja, a bort imádó és kis-
sé borvirágos orrú, a helyi kocsmák alapos ismerője 
is országos hírnévre tett szert. Na nem a bor szerete-
te miatt, hanem érdekes hangulatú, kissé borongós 
stílusú versei alapján. Berda József költő itt szerette 
meg az irodalmat, itt ismerkedett a világirodalom 
klasszikusaival, a magyar vers és próza kiválóságai-
val. Talán éppen az Újpesten leélt élete, az itt meg-
ismert emberek sorsa ihlette az alábbi verssorokat is: 

„A te sorsod ma is változatlan; ne 

zúgolódj megint keserűn, hiába. 

Kit a szerencse végképp elhagyott, annak 

nem a mennyben, csak a földön jár a lába!” 

K 
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Jozefka Antal 
NAGYBÁNYAI NAGY ZOLTÁN 

festőművész-tanár 
(1904-1981) 

 
agy Iván a Magyarország családai czímerrel 
és nemzedékrendi táblákkal című könyvében 
megemlékezik egy „Nagy-Bányai” nevű csa-

ládról. Ez a család „Zemplén vármegye czímer-
leveles nemes családainak egyike” volt. 

Nagybányai Nagy Zoltán feleségének birtokában 
van az 1747. augusztus 31-én Mária Terézia által 
adományozott oklevél, melyben Magyarország ki-
rálynője és Erdély fejedelme szolgálatai elismerése-
képpen nemesi rangra emelte Nagy-Bányai Nagy 
Ferencet. Az ős és az utána következő nemzedékek 
nemcsak megőrizték a Szinyérváralján és Técsőn 
valamikor volt birtokot, hanem gyarapították is. A 
19. század második felében élő Nagy-Bányai Nagy 
Lajos még több mint ezer holdon gazdálkodott. 

Az ő ivadékai közül néhányan már elszakadtak a 
földtől. Közéjük tartozott Nagybányai Nagy Zoltán 
Pál, aki az orvosi diploma megszerzése után Fóton 
telepedett le, s a község és a Károlyi család orvosa 
lett. Itt született 1904. március 6-án a későbbi fes-
tőművész, Nagybányai Nagy Zoltán. 

 

Bejegyzés a Toldi utcai iskola anyakönyvében 

Nehéz élete volt. Nyolcéves korában elvesztette 
szüleit. A négy árvát az anyai nagyszülők vették 
gondjaikba. A nagymama halála után, 1918-ban 
Kecskemétre került, az ottani gimnáziumba járt, 
végül Sopronban érettségizett, az evangélikus fő-
gimnáziumban. 

1922-ben, azt követően, hogy a nagyapa kinyilvání-
totta, nem segíti unokája további tanulását, Nagybányai 
Nagy Zoltán jelentkezett az akkor alakuló Nemzeti 
Hadsereg „egyetemi századá”-ba. Azzal hitegették a 
katonaságot vállalókat, hogy a rövid újonckiképzés 
után, mint bármikor hadrendbe állítható fiatalok, el-
kezdhetik egyetemi tanulmányaikat. 

A rövidre tervezett katonaságból végül két évig 
tartó hadiszolgálat lett. Két év után sikerült csak 
leszerelnie. Ekkor, 1924-ben lett a Képzőművészeti 
Főiskola hallgatója. Rudnay Gyula osztályába ke-
rült. Ez önmagában is különleges helyzetet teremtett 

a számára. Nagybányai Nagy Zoltán ugyanis a festő-
előtanulmányokat Podolini-Volkmann Artúr képző-
művészeti szabadiskolájában végezte. 

A mester a nagybányai művésztelepen Ferenczy 
Károly tanítványa volt, az olasz- és németországi 
tanulmányút után impresszionista képeket állított ki, 
az 1920-as években pedig a konstruktivista forma-
problémák foglalkoztatták. Ezért járt az ő szabadis-
kolájába Derkovits Gyula, Dési Huber István és 
Kmetty János, akikkel Nagybányai Nagy Zoltán 
szoros kapcsolatba került. 

 
Festő és közönsége 

A főiskolára feljutott húszéves fiatalember 
Rudnaynál teljesen más élményekkel találkozott. 
Rudnay az „alföldi festők”-kel: Tornyai Jánossal, 
Pásztor Jánossal, Endre Bélával és Koszta Józseffel 
sajátosan magyar piktúrát akart teremteni. A 
Nagybábonyi utca című képe az elöl húzódó, utat 
szegélyező csupasz fákkal, a mögöttük látható kerí-
tésekkel és kicsiny falusi házakkal inkább a késő 
romantikus korszakhoz kapcsolódott. 

Nagybányai Nagy Zoltán a művészi pálya elején 
mérlegelhette és kipróbálhatta mindazt, amit a 19. 
század vége és a 20. század zaklatott első negyede 
felkínált a leendő festőművésznek. 1925-ben a ma-
kói művésztelepen dolgozott, az 1925–1926-os tan-
évben Rudnay Gyula helyettes tanársegéde lett, 
1926-ban a Szegedi Nyári Művésztelepen megis-
merkedett Juhász Gyulával és a Szegedi Városi 
Könyvtár és Múzeum akkori igazgatójával, Móra 
Ferenccel. 1929-ben az Országos Magyar Királyi 
Rajztanárvizsgáló Bizottság (többek között Glatz 
Oszkár, Rudnay Gyula, Kisfaludy Strobl Zsigmond 
és Lyka Károly) „a művészeti és mértani rajz” taná-
rává nyilvánította. 1930-ban pedig átvette a Képző-
művészeti Főiskola diplomáját. 

N 
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1930-tól a budapesti Széchenyi István Gimnázi-
umban és polgári iskolákban tanított. Igazában csak 
a nyári szabadság idején végezhetett „teljes értékű 
művészi munkát”, amint önéletrajzában írta. Ennek 
ellenére folyamatosan kiállító művész lett. Képeit a 
Műcsarnok és a Nemzeti Szalon tárlatain mutatta be. 

1934. augusztus 14-én feleségül vette Miklay Er-
zsébetet, s Újpesten telepedett le. Az ifjú feleség nagy-
apja, László Endre, a valamikori Liszthivatal vezetője 
megvásárolta az Illek Vince utca 14.-ben álló, műemlék 
jellegű, a családnak ma is otthont adó emeletes házat. 
Ide költözött Nagybányai Nagy Zoltán. 

 

Tanítványaival 

A történelem azonban rövid időre szabta csak a 
fiatal pár nyugalmát. 1937-ben katonai szolgálatra 
hívták be. 1940-ben részt vett a második bécsi dön-
tés következtében a Magyarországhoz került Észak-
Erdély megszállásában. 1941-ben harctéri szolgálat-
ra vezényelték. 1944-ben hadifogságba esett, egy 
szibériai hadifogolytáborba került, ahonnan fizikai-
lag és lelkileg összetörve érkezett haza 1947-ben. 

1948-ban, írta önmagáról később, „a hosszú ki-
esés miatt mindent előröl kellett kezdeni”-e. Az 
angyalföldi Kilián György Utcai Általános Iskolá-
ban tanított, közben megszervezte az Újpesti Kép-
zőművészeti Kört és annak nyári művésztelepét, 
olyasféle „szabadiskolá”-t, mint amilyenbe ő járt 
annak idején. A tanítványait mindenekelőtt rajzolni 
tanította, azt tartotta, ez a művészeti tevékenység 
alapja. Ugyanakkor vetített képes előadásokat is 
szervezett számukra, elvitte őket a József Attila 
Szabadegyetem művészettörténeti kurzusaira, elébük 
tárta az elmúlt évszázadok alkotásit. Azt akarta, 
hogy a rajzban és a festésben önmagukra találó em-
berek elméletileg is képzett művészekké váljanak. 

Ezenközben folyamatosan festett. 1949-ben né-
hány alkotása látható volt a Nemzeti Szalon csopor-
tos kiállításán, 1954-ben szerepelt egy angyalföldi 
tárlaton, 1955-ben a Műcsarnokban rendezett orszá-
gos kiállításon. Ezek a képei a kortárs művészettör-
ténész szerint tárgyilagos, megfontolt kompozíciók, 

az újpesti és az angyalföldi munkáshétköznapok 
jeleneteinek „átköltései”. 

 

Önarckép 

1962-ben a Derkovits teremben önálló kiállítást 
rendezett. Szíj Béla művészettörténész a falakra 
került alkotásokról ezeket mondta: „Mostani kiállí-
tásán témaköre kiszélesedett. Figurális kompozíciók, 
balatoni, dunai tájak, üzemi épületbelsők, falurész-
letek váltogatják egymást. Olaj, tempera gouche, 
pasztell, szén, aquarel technikák lehetőségei egy-
formán hangot kapnak. Minden képen fogalmaz, 
összegez, keresi az architektónikus rendet.” 

1964-ben, nyugdíjba vonulása után, egész idejét 
a festészetnek szentelte. Meglátogatta az 1956-os 
forradalom után Párizsba emigrált idősebbik fiát, az 
Éva lánya után másodiknak született Attilát. Kint 
tartózkodása alatt sorra járta a múzeumokat. Az 
itteni élmények hatására, amint későbbi képei mutat-
ták, látása, színvilága gazdagodott. Nem sokkal ez-
után jobb keze megbénult. A munkát azonban nem 
hagyta abba. Bénult jobb kezét az ép keze fogta, s 
így festette-készítette újabb alkotásait. 

1979-ben volt az utolsó kiállítása az Óbudai Ga-
lériában. Itt már csaknem kizárólag pasztellképeit 
mutatta be. „A pasztelleljárás – mondta a tárlatot 
megnyitó M. Kiss Pál művészettörténész – Nagybá-
nyai Nagy Zoltánnak külön alkalmat nyújtott a 
gyengéd részletek, érzelmi hatások kialakítására. 

Többször is megfesti a műterme ablakából látha-
tó fákat és a szép távlatot sejtető háztömböket. Meg-
örökíti a legrégebbi újpesti házakat, a piacot, a 
lacikonyhát, a kikötőt, s egy-egy gyárrészletet. Az 
erőteljes konstruktív színeket használja, gyakran 
váltogatja a hideg és a meleg, matt és ragyogó hatá-
sokat.” 

Ezen a kiállítás-megnyitón hangzott el először 
Zalán Tibor verse, a Tételek N. N. Z. képeihez című 
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alkotás a festő fiának, Nagy Zoltán színművésznek 
az előadásában. 

 

Nagybányai Nagy Zoltán festőművész 

Elhatalmasodó betegsége már csak két évet hagy 
ezután számára. Teljesen megbénul, ő, akit, a moz-
gás éltetett és a verőcei művész-telepeken húsz éven 
keresztül a felkelő Nap már dunai fürdőzőként kö-
szönti. Vállán festőállványával és palettájával állan-
dóan az új "motívumot" kereste. 

A leggondosabb ápolás, a család és a barátok szere-
tete sem tudta már közöttünk tartani és 1981. augusztus 
18-án végleg kiesett a Földön kezéből az ecset. 

Újpesten csak 1990-ben láthatták tisztelői elő-
ször, önálló kiállításán munkáit. Ezt mondtam ezen a 
megnyitón: 

„Képeidet még bemutathattad 1954-ben 
Angyalfödön, 1962-ben a Derkovits Teremben,1979-
ben Óbudán, de szűk hazádban a hiteles zsűri nem 
engedélyezett ilyet Neked. Pedig Te csak a valódi 
művészetet adtad volna Újpestnek, mert a legszigo-
rúbb kritikusod Te voltál magadhoz. 

Képeidet, ha úgy érezted, nem igazak, könyörte-
lenül megsemmisítetted, és mindig a tökéletesre 
törekedtél. Boldog voltál, amikor kisiskolás tanítvá-
nyaidban a művészet legkisebb szikráját is felfedezni 
vélted és a Derkovits Körben a szép szeretetérhez 
mutathattad az utat.”  

2000-ben volt tanítványai rendeztek kiállítást 
munkáiból az Újpest Galériában és egy-egy saját 
képpel is tisztelegtek mesterük emléke előtt. A meg-
nyitót Hock Zoltán Újpest alpolgármestere tartotta. 
Közreműködött Nagy Zoltán színművész.  

És a ház várja, hogy Zoli bácsi rejtett kincsei 
előtt kinyíljanak a kapuk és a kincsek egy nagy, 
országos kiállításon is hirdessék egy őszinte művész 
őszinte munkáit. 

NAGYBÁNYAI NAGY ZOLTÁN KLUB 

 
Falusi ház emberekkel 

1957 februárjában Nagybányai Nagy Zoltán fes-
tőművész-tanár vezetésével megalakult az Újpesti 
Derkovits Képzőművészeti Kör. Foglalkozásukat az 
akkori Ady-ban tartották, és a tanár úr 1959-ben már 
művésztelepet szervezett Csobánkán, majd 1960-tól 
kezdődően, hosszú éveken keresztül Verőcén. Ez a 
csodálatos kis-dunaparti település később, szinte 
második hazájává vált a társaságnak, még akkor is, 
amikor a tanár úr kezéből kivették a kör vezetését és 
a hozzá ragaszkodó tanítványok vele együtt, elhagy-
ták az Ady-t. 

Zoli bácsinál, vagy valamelyik hű tanítványnál 
jöttek össze rajzolni, festeni, beszélgetni a művésze-
tekről, vagy csak meginni egy-egy pohár bort. 

 
Zoli bácsival Szurdik előtt 

Sajnos a találkozások 1981-ben megszakadtak. A 
tanár úr egy párizsi tanulmány útja után megbénult, 
majd végérvényesen kiesett kezéből az ecset. Ezután 
már csak a tanítványok maradtak és ápolták régi 
mesterük emlékét. Klubot alakítottak, és klubjukat 
1995-óta Nagybányai Nagy Zoltán névvel jegyzik. A 
klub tagjai volt tanítványai.  



 189 

 

Jozefka Antal 

ÚJPESTI TÖRTÉNETEK 
 

ezembe került egy régi fénykép, amelyet 
édesapám készített hetven évvel ezelőtt egy 
boldog kutyatulajdonosról, rólam. A fekete-

tarka csodámnak Szuszi volt a neve és nagy szeretet-
tel öleltem őt át, kis barátjával Macikával együtt. 
Most hét évtizeddel később újra van egy ilyen kis 
tacskókám és ő is Szuszi névre hallgat. 

 
Szuszi, Maci és én 

Az első Szusziról készült felvétel helye a Blaha 
Lujza utca 10 kapubejárata. A történetek innen in-
dulnak. 

A Blaha Lujza utca a Vécsey utcát köti össze a 
Fóti úttal, amely abban az időben még csak egy ol-
dalas volt. A páratlan oldalon csak egy ház állt. Itt 
lakott Dr. Kőrös Endre, a későbbi akadémikus és 
kedves felesége Fraknóy Veronika, a későbbi kutató 
vegyész. Ők lettek szülei Kőrös Andrisnak, aki ma a 
Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke. 

A mi oldalunk porosodott végig a Fóti útig, a ka-
pun túl a másik oldal a végelláthatatlan világot je-
lentette nekem és az utcában lakó barátaimnak. 

Nyáron az aranyló búzatáblák és a királydinnyés 
grund, télen a hólepte dombok és károgó varjak. 

Kilépve a kapun, tavasztól őszig fociztunk, vagy 
„négysarkoztunk”, vagy „tigris-ugrottunk”, vagy 
fára másztunk az utcánkba befutó Rákosi Jenő, ma 
Lahner György utcából nyíló kis tér égig érő ecetfái-
ra. Ez a tér volt indián rezervátumunk is. 

Az akkori, labdát rugdosók között volt Schuman 
Jancsi is, aki később Sólyom János néven az Újpest-
ben és az ifi válogatottban is szerepelt és lett egy 
időben az Újpest edzője. 

A mi birodalmunk, bár nekünk végelláthatatlan 
volt a búzaföldeken át a rákospalotai vasútállomá-
sig, de a Fóti út felé csak a Wesselényi utcáig ter-
jedt. A következő felségterület innen indult és tartott 
a Fóti út túloldaláig. Mindenki vigyázta a maga bi-
rodalmát és átjárni csak kellő tisztelettel volt szabad. 
Csak Miletics Tóninak, a későbbi, köztiszteletben 

álló orvosnak volt olyan szerencséje, hogy ebben az 
utcában lakott és betehette lábat mindkét területre, 
játszani. Somogyvári Jóska is szinte „köztes” volt. 
Az ő festményei ma Kaposváron hirdetik Újpestet. 
Igaz „határterületi” lakós volt de inkább a mi grun-
dunkat választotta.  

Itt a Fóti út túloldalán lakott a három Fábri test-
vér, akik közül a középső, a Tibor sok szép újpesti 
festmény megalkotója lett. 

Az ő utcájukon túl, húzódott a Lóverseny tér 
misztikus világa. Ide csak felnőttek kíséretében volt 
szabad belépnünk. 

Ilyen „tiltott terület” volt még az Ú.R.A.K. pálya. 
Ezt is csak szülői kísérettel látogathattuk, de amikor 
már benn voltunk nem csak a meccset néztük, ha-
nem kis, zöld leveli békákkal is játszottunk. Sajnos 
ez a terület is eltűnt, a gyerekek elöl és elölünk is. 
Előbb bombatölcsérek szaggatták, most pedig a Vá-
kuumtechnikai Gépgyár áll rajta. 

 
Amikor öt éves lettem, nem nagy örömmel, de 

óvodába kellett járnom.  
Majd beírattak az Erzsébet utcai elemi iskolába. 

Ezekből az évekből szeretettel emlékszem vissza dr. 
Nagydiósi Gézáné tanító nénimre és dr. Bárd Miklós 
tanító bácsinkra. Náluk csak egy-két jeles csúszott 
be a kitűnő jegyek közé. 

Emlékszem még arra, hogy az egyik hittan órára 
bejött egy fiú, aki nem tartozott az általunk ismert 
egyik felekezethez sem. Elszörnyedtünk, hogy po-
gány, pedig biztosan csak valamilyen ősi magyar 
hitet vallotta, de ez nekünk a borzalommal ért fel. 
Ma már tudom, hogy őseink sem voltak „pogányok”, 
mint ahogy régen megbélyegeztek minket. Különben 
nem adtunk volna annyi szentet a kereszténységnek. 

Csak az Árpád-házból tizenkettőt számolhatunk 
össze. 

Ma is bennem cseng még a minden reggel el-
mondott Magyar Hiszekegy és nagyon szerettem a 
Madarak és Fák ünnepét, amelyet a Hősök Kertjé-
ben ünnepeltünk minden évben. 

Ez a Kert is a nagyon kedves tereim közé tarto-
zott. Iskolába menet mindig mellette vitt az utam, 
hazafelé sokszor rajta keresztül. Igaz, félni kellett a 
pamut gyári gyerekektől, de aztán összebarátkoz-
tunk, és már nyugodtan átmehettem a parkon egye-
dül is. Egyik nagy fájdalmam, hogy a háború után 
pusztulásnak indult, majd teljesen eltűnt, pedig csak 
az volt a bűne, hogy a „hősöknek” állított emléket. 
Nagyon sok megsárgult, megkopott fényképem van 
még ebből az időből az országzászlóról, a halastóról, 

K 
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a park sziklakertjéről és sok árnyas padjáról. Csodá-
latos rend és tisztaság vett körül minket, amikor 
beléptünk a kapun. A park-őr bácsi, ha talált is néha-
néha egy eldobott papírdarabkát, rögtön feltűzte 
szöges botjára. Ha eszembe jutnak ezek a képek, 
csak döbbenten állok, miért nem látok mostanában 
ilyen képsort? 

Ez a nagy rend és tisztaság 1945-ben megszűnt, 
de nagyon jókat lehetett játszani benne. Keresgélni 
az elhagyott puskagolyókat és ágyú töltényeket. 
Különösen ezt az utóbbit szerettük nagyon, mert 
szétszedve a benne lévő „makaróni” csodásan hasz-
nálható volt füstbombákhoz és más egyéb veszélyes 
játékhoz, de őrangyalunk mind-végig velünk maradt. 

Folytatom kicsi Szuszikámmal, aki nagyon nehe-
zen viselte az ostromot. Mi keresztanyámékkal lak-
tunk együtt, az ő pincéjükben egy utcával távolabb 
Szuszikámtól, de minden nap meglátogattuk őt, és 
bár nekünk is nagyon kevés volt az ennivalónk, ő is 
mindig megkapta az ebédjét. Át is éltünk szerencsé-
sen mindent és még évekig nagyon jó barátok ma-
radhattunk. 

A Blaha Lujza utca is kezdett átalakulni. A Ma-
gyar Pamut Ipar Rt. nagy építkezésbe kezdett és 
velünk szemben felhúzott egy kétemeletes lakó épü-
letet a gyár dolgozói részére. Az épület mellett, -
ahol egy-két évvel korábban még óriási bomba és 
aknagránát tölcsérek éktelenkedtek-, megnyitották 
az ország legszebb-füvű futballpályáját. Ez a pálya 
nekem azért is emlékezetes marad, mert itt repítettük 
kötött-pályás modelljeinket a mérkőzések szünetei-
ben és utána is. A stadion nagyon sokszor megtelt, 
mert egyrészt a „Pamutnak” NBII-es csapata volt, és 
többször játszott itt edző meccset az Aranyválogatot 
is.  A Pamutiparnak országos hírű modellező köre 
volt és én, ha már nem repülhettem, legalább a kis 
gépek építése és repítése maradt vigasztalásul. Gé-
peim egészen az Ezüst Koszorús jelvényig vittek. Ez 
az Első Osztályú Sportolói címnek felelt meg. 

Lassan tovább épült az utca. Eltűntek a lankás 
dombok, eltűntek a kis libák és a bárányok is. Fel-
épült a Vákuumtechnika. 

Nekem új iskolát kellett választani, ami persze 
közös megegyezéssel született. Egyik unokanővérem 
a Kanizsaiban érettségizett, ő volt a legerősebb. A 
Könyves mellett döntöttünk. Dr. Szarka Gyula bácsi 
volt az, aki először beírta a nevemet a Könyves diá-
kok közé. Büszke gimnazista lettem volna, ha idő-
közben nem történt volna egy „iskola reform”. Az 
Általános Iskola V. osztályába kerültem, igaz a 
Könyvesbe. A Könyves tanárai tanítottak és gondo-
lom a tanterv is egyelőre maradt az, ami korábban is 
a gimnázium első osztályaiban volt. Latint is tanul-
tunk, talán csak a görög maradt el. 

Az első évből illetve 50 évvel későbbről egy ér-
dekes emlékem maradt. Néhány héttel a kezdés után 

két új fiút kaptunk. Ikrek voltak és akkor jöttek haza 
Auschwitzból. Ők voltak a kis Brichták. Néhány hét 
után kivándoroltak Izraelbe. Jó ötven évvel később 
találkoztam csak újra az egyikkel, Andrissal. Néze-
gettük egymást, beszélgetni kezdtünk és ekkor derült 
ki, hogy azért van éppen Magyarországon, mert ő 
Izrael állam magyarországi nagykövete. 

Ez az iskola már nem olyan volt, mint az Erzsé-
bet utcai. Itt sokkal többet kellett tanulni. Szeren-
csénkre csodálatos tanáraink voltak. Mindegyikre 
nagy szeretettel emlékszem vissza. Még azokra is, 
akik nem tanítottak, de ott voltak és együtt adták „a 
Könyvest”. Ha külön kiemelek néhányat az csak 
azért van, mert ők talán a jobban a szívemhez nőtt 
tárgyakat tanították. 

Kalavszky István tanár úr még egy kicsit másabb 
is volt. Nála, amikor még a Mikszáth Kálmán utcá-
ban lakott, nagy gombfoci csatákat lehetett az óriási 
nagy ebédlő asztalán játszani. A teljes NBI felsora-
kozott. Könyveket lehetett nyerni. Ezen kívül na-
gyon szigorú, de nagyon jó magyar tanár volt. Nála 
kezdtem megszeretni a verseket.  

Ezek az évek az általános iskola kezdetei voltak. 
Itt még a Könyvesbe jártunk. Ezután „áttelepítettek” 
minket a tér túlsó oldalára, az Április 4. téri-be. A 
versek szeretetét itt Molnerits tanárnő oltotta tovább 
belénk. Itt kezdtünk tanulni vegytant is-akkor így 
hívták-, amit Ácsné, Fülöp Klára tanárnő tanított. 
Ezt –gondolom, még a puskaporok korábbi „fel-
használása” miatt is- nagyon megszerettem. Otthon 
is volt egy kis udvari „laboratóriumom”, ahol tovább 
lehetett játszani különböző veszélyes anyagokkal. 
Lehet, hogy akkor kötöttem örök barátságot a kémi-
ával. 

Ez a két év azért is érdekes volt nekünk, mert 
megváltozott az osztályzás. Hetes volt a legjobb és 
egyes a legrosszabb. Ez a széthúzott sor a kevésbé jó 
tanulóknak kedvezett, mert lehetett a rosszabb jegyet 
is „jó”-nak értékelni. Azután a gimnáziumban már 
csak öt felé lehetett osztani a jegyeket, de a sorrend 
azért megváltozott. A tök az egyes lett. 

Itt kezdtünk újra tanulni rajzot és mértani rajzot a 
mindenki által nagyon szeretett Dió bácsitól, Dienes 
László tanár úrtól. Ez a tárgy maradt második örök 
szerelmem. Dienes tanár úrral később többször is 
találkoztam a Nemzeti Galériában, ahol csodás ké-
peket másolt. Ekkor – bár nagyon szerettem rajzolni 
– még nem gondoltam, hogy később a festészet na-
gyobb szerelmem lesz, mint a kémia. Jó barátok 
voltunk Balázs Dinivel az osztály legjobb rajzolójá-
val. Ő ’56-ban tényleges katonai szolgálatát teljesí-
tette és lett hősi halottunk. 

 
70 feletti fejjel visszagondolva futottak az évek. 

Nyáron legalább egy hónap munka valamelyik új-
pesti gyárban, aztán ki a Tungira, valamit tanulni is 
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kellett, meg modelleket építeni és repíteni azokat. 
Érdekes, de akkor mindenre volt időm.  

Általános hetedikesek voltunk, amikor Szabó Pi-
cinek eszébe jutott, hogy kellene nekünk egy jel-
vény. El is készült. Zöld fehér színekből alatta egy 
Zrínyi jelmondattal, ami miatt majdnem az egész 
osztályt kicsapták az iskolából. A jelmondat úgy 
hangzott, hogy „Jó szerencse semmi más.” Talán az 
mentette meg az osztályt, hogy a jelvényre csak a 
latin Sors Bona Nihil Aliud rövidítése az S.B.N.A 
fért rá. És igazgató úr, aki akkor Szabó László volt 
megkísérelte csillapítani az óriási felhördülést. 

Új tanárok jöttek. Többen nem önszántukból, ha-
nem a negyvenes- ötvenes sötét évek kényszeréből. 
Ilyen nagyon kedves tanárunk volt Dr. Kulin György 
tanár úr, akinek csillagvizsgálóját kellett elhagynia, 
mert mégis hogy néz az ki, hogy egy szocialista 
ember-típus az eget nézi, ahelyett, hogy szőné a 
selymet, meg a csákányt vágná mélyre. Szegény 
Gyurka bácsi, nagyon összetört volt, amikor Szabó 
László igazgató úr először behozta őt az osztályba és 
bemutatta, mint leendő matematika tanárunkat. 
Mintha csak megéreztük volna szomorúságát, óráin 
mindig rendesek voltunk. Tanultunk is. És ő kezdett 
megszeretni minket. Különösen Baranyai Miki lett a 
kedvence, aki az osztály legjobb tanulója volt és 
még Miklós nevét is az iránta való tiszteletből 
Györgyre változtatta. Szegény Miki-Gyurkából or-
szágos hírű szemész-professzor és ’90 után az MDF 
színekben képviselő is lett. És egyszer csak tisztázat-
lan körülmények között „átesett” egy magas erkély-
korláton. Jó barátok voltunk, vele és Berzeviczy 
Gedeonnnal, együtt modelleztünk. 

Ekkor került a Könyvesbe és lett magyartanárunk 
Erdélyből Dr. Kicsi Sándor, aki később egy csodála-
tos, három kötetes Erdély Könyvvel is gazdagította a 
magyar könyvkiadást és ízes magyar beszéde nekem 
felejthetetlen marad. Ő és még korábban Dr. Fecske 
András volt az, aki tanításával és életpéldájával sze-
rettette meg velünk a verseket és a magyar irodal-
mat. Csak azt sajnálom, hogy akkor nekünk nem 
tanítottak művészettörténetet és az ő könyve is csak 
később készült el és csak, halála után került kezem-
be. Fia, aki művészettörténész lett dedikálta nekem. 

Egy nagyon „vagány” tanárt is kaptunk, aki alig 
volt idősebb, mint mi és hamar össze is melegedett 
az osztállyal. Ő volt Dr. Borsi Sándor és mi neki a 
fiúkák. És sajnos már csak ő az egyetlen, aki részt 
tud venni érettségi találkozóinkon. Én azért külön is 
boldog vagyok, hogy néha még kiállításomra is el-
jön, mint „kolléga”. Ugyanis ő tanította a kémiát és 
én nagyon sokat köszönhettem neki, hogy vegyész 
lettem. 

Lassan tovább épült a Blaha Lujza utca is. Eltűn-
tek a lankás dombok, eltűntek a kis libák és a bárá-

nyok is. Felépült helyén a Vákuumtechnika. Eltűnt a 
gyerekkor.  

 
Túl vagyunk érettségink 50. évfordulóján. Taná-

raink közül ide már csak Borsi tanár úr tudott eljön-
ni, Kicsi tanár úr egy szép levéllel köszöntött min-
ket. 

Ezen a kerek számú találkozónkon 35-en vettünk 
részt a három osztályból. Szétszóródtunk a világban, 
de sajnos nagyon sokan csak emlékeinkben élnek 
már. Volt, aki Amerikából is hazalátogatott, és Eu-
rópából is többen. Akik eljöttek, azokkal a Csülök-
ben ültünk össze és utána egy kis borozgatás erejéig 
köszöntötték  nálunk új kicsi Szuszikámat is, akit 
feleségemmel, Alicével fogadtunk örökbe, nagyra 
nőtt barátjával Bogikánkkal együtt.  

 
. 
Amikor az 1830-as években már kezdtek megje-

lenni az első házak is azon a területen, amelyet most 
már Újpestnek hívunk, az első betelepülők között 
egyre több tímármesterséget űző iparost találunk. 

Az első, akiről írásos emlék is maradt, Lőwy Ig-
nác volt. Ez ő bizonyítványa 1834-ben kelt.  

Egyre gyorsabban nőtt a bőrrel foglalkozó letele-
pülők száma. Az 1830-es években megjelent a 
Wolfner dinasztia megalapítója Wolfner Julius. E 
család egyik tagja, Wolfner Lajos a település esküd-
je is lett 1851-ben, majd törvénybírója 1854-ben. 

Wolfner Gyula kért elsőként bőrgyár-alapítási 
engedélyt. Ekkor 1840-et írtunk és a gyár 1908-ban 
már 1000 munkást foglalkoztatott. Államosítás után 
ez lett a Táncsics Bőrgyár. 

1887-ben megalapította Mauthner Mihály és 
testvére a második legnagyobb újpesti bőrgyárat, a 
Mauthner Bőrgyárat amely 1948 után az Újpesti 
Bőrgyár nevet kapta. 

1928-ban alapította, egy már működő tímárság 
helyén Csillag Tibor a Csillag Bőrgyárat, a Finom-
bőrök gyára elődjét. 

A Díszműbőrgyár jogelődje a Hirsch A. Jakab 
Bőrgyár 1930-ban létesült. 

 
1910-ben hat, 1930-ban pedig már tizenhat bőr-

gyárat számolhatunk  Újpesten. 
 
Az államosítás után lényegében már csak ez az 

előbbi négy gyár  működött Újpesten, a kistímársá-
gok eltűntek, vagy beolvadtak. 

 
1963-ban összevonták az ország területén műkö-

dő összes bőrgyárat. Megalakult a Bőripari Vállalat. 
Ennek központja a Táncsics Bőrgyár területén fel-
épített új irodaházba került. Ekkor rövid időre ez a 
gyár a Központi Gyár nevet kapta.  

1. számú gyáregység a Pécsi Bőrgyár, 
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2. számú a Simontornyai Bőrgyár, 
3. számú az Újpesti Bőrgyár, 
4. számú a Diszműbőrgyár, 
5. számú a Finombőrök Gyára, 
6. számú a Hajdúsági Bőrgyár, 
7. számú a Cserzőanyaggyár lett. Ez utóbbi, 

amelynek telephelye Csepelen volt, magába foglalta 
az újpesti Bőrfesték Üzemet és az ugyancsak újpesti, 
Rostműbőr Üzemet. 

A Simontornyai Bőrgyárnak volt egy üzeme még 
Székesfehérvárott, a Díszműbőrgyárnak pedig Ta-
tán. 

A vállalathoz tartozott még a Nyersbőrbegyűjtő 
összes telepével. 

Már röviddel az összevonás után lehetett érezni, 
hogy egy ilyen nagy egyesülés nem lehet életképes. 
1971 január elsejével szét is estek. 

Kivált a Pécsi és a Simontornyai Bőrgyár.  
Leszakadt a Nyersbőrbegyűjtő is, amely a kész-

bőr exporttal együtt BIVIMPEX néven önálló válla-
lattá alakult. 

 

A „meszes műhely” jobb szélén állok én 

Az újpesti bőrgyárak, a Cserzőanyaggyárral és 
annak üzemeivel közösen megalakították a Budapes-
ti Bőripari Vállalatot. Illetve ide tartozott még a 
debreceni Hajdúsági Bőrgyár és a Körösladányi 
Bőrkikészítő üzem. Ezek a gyárak, ill. vállalat mű-
ködtek a 90-es évek közepéig. Ekkor gyorsult fel a 
magyar bőripar agonizálása. 

A Táncsics és Újpesti Bőrgyárakat, a Díszműbőr 
gyárat szép lassan széthordta a közelükben lévő 
vezetőgárda.  

Eltűntek Újpestről a Rostműbőrgyár és a Bőrfes-
ték Üzem gépei is. Helyükön mindenféle kis – nem 
bőrgyártással foglalkozó, – Kft-k működnek. 

A Finombőrök Gyára még üzemel, bár gyakorla-
tilag már nem gyárt bőrt. 

 
Mentsük fel azért, legalább néhány halvány szó 

erejéig a bőripar „meggyilkolását”. 
Nézzük meg, hogyan is készül a BŐR. Láthatjuk 

majd, hogy a technológia nem éppen a környezet-
barát gyártásmenetek sora. 

A nyersbőr bekerül a gyárba. Itt hónapokig is tá-
rolhatják lesózott állapotban. Hűteni sem árt, de még 
így is „illatozik.” 

Ezután, ki kell mosni a nagy mennyiségű kony-
hasót a belőle, majd fel kell áztatni. Következik a 
meszezés, amely azt jelenti, hogy oltott mésszel, 
kénnátriummal, nátronlúggal kezelik a nyersbőrt. A 
rendszer pH-ja 12 körüli. Ez megfelel egy olyan 
tömény lúgoldatnak, amely már a több keresztes 
mérgek sorába tartozik. 

A bőrökről kézzel, vagy géppel levágják a nem 
bőr állagú, maradék húsréteget. Ezt nevezik „húso-
lásnak.” 

Ezt a nagyon lúgos bőranyagot azután, bő vízzel 
kimossák, lapjával kettéhasítják, majd kezelik egy 
fürdőben, szép lassan közeledve az erősen savas 
cserzéshez. Ha már elértük a kellő pH tartományt, 
következhet a cserzés. Ez a művelet olyan savas 
közegben történik, amely ugyancsak méregengedé-
lyes. 

Cserzéshez növényi cserzőanyagokat, vagy króm-
, vagy alumínium-. sókat használnak, attól függően, 
hogy milyen készárút kívánnak gyártani. 

A készárúnak megfelelően ezután, különböző 
utáncserzést, zsírozást és egyéb más utánkezelést 
kap a bőr, majd be kell állítani az elérendő készárú 
vastagságát is. Ehhez, már a cserzés után egy dur-
vább közelítéssel ismét lehasítják, majd lefaragják a 
bőröket. Kikészítés előtt pedig, pontos méretre hasít-
ják, faragják.  

A bőröket a kikészítés előtt meg kell szárítani. Ez 
történhet úgy is, hogy rámára feszítik a bőröket, 
vagy üveglapra ragasztják azokat. A bőr még ilyen-
kor is élő anyag. Változik mind a vastagsága, mind a 
felülete. Ezt a félkész terméket pihentetni kell. Pi-
hentetés után, amikor a bőr nedvességtartalma már 
újra elérte a légszáraz állapotot, indulhat a kikészí-
tés. Ez a művelet is legalább annyira környezet-
szennyező, mint a korábbiak, csak most már inkább 
a levegőt szennyezi. 

A bőrgyártás természetesen az egész világon 
szinte hasonló módon történik, ezért is vannak még 
mindig az osztrák-magyar határmenti villongások, a 
habzó Rába miatt. 

Más országok is meg tudták oldani azt, hogy 
bőrgyáraik, ha nem is év-tizedekkel korábbi kapaci-
tással, de még működnek. Nekünk sem kellett volna 
elfelejtenünk, hogy volt egy olyan iparágunk, amely 
nemcsak világhírű volt, de talán a legelső a maga 
korában. 

Ehhez egy adalék. Amikor újra nyiladoztak a ha-
tárok, négyévenként Nemzetközi Bőripari Kongresz-
szusokat rendeztünk. Ezeken a rendezvényeken az 
egész világ bőriparának jeles képviselői is részt vet-
tek, és ha a résztvevők névsorát végig nézzük, alig 
találunk közöttük nem magyar nevet. Igaz a kong-
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resszusok hivatalos nyelve a német volt, de az elő-
adások szinte kivétel nélkül magyarul hangzottak el. 

Még egy érdekesség: az egyik magyar származá-
sú Nobel díjasunk Wiegner Jenő édesapja, Wiegner 
Antal volt a Mauthner Bőrgyár egyik első műszaki 
igazgatója és ő volt a Magyar Bőriparosok Országos 
Szövetségének elnöke is 1935-1939 között. 

De a II. Világháború utáni bőrös nemzedéknek 
sem kellett szégyenkezni. 

Olyan neveket találunk közöttük, akik, akár itt 
maradtak az országban, akár, -miután államosították 
a gyárukat-, úgy érezték, hogy más országban köze-
lebb kerülhetnek a bőrgyártáshoz, öregbítették a 
magyar bőrgyártás hírnevét. Ők is szervezték a nem-
zetközi bőrös kongresszusokat, vagy jártak „haza” 
ezekre. 

A teljesség igénye nélkül álljon itt néhányuk ne-
ve. 

Dr. Tóth Géza bácsival kezdeném, ő kapta a leg-
nagyobb nemzetközi bőripari kitüntetést, a Stiasny 
Díjat. Ez a díj a bőripar Nobel-díja. Ő a Pécsi Bőr-
gyár kutatóvegyésze volt. 

Mindenki Franci bácsija volt Seszták Ferenc, a 
Wolfner, majd Táncsics Bőrgyár főmérnöke, aki 
később az egyik legnagyobb európai bőrgyárat, a 
német Freudenbergi Bőrgyárat virágoztatta fel és lett 
műszaki igazgatója.  

Nagy öregje a kesztyűgyártásnak Hamerli Karcsi 
bácsi, aki a kis és közepes tímárságokból alakult 
Díszműbőrgyár legismertebb vezetője volt. 

A nagy tudású Kossuth Díjasunk Dr. Fehér Ist-
ván a Bőripari Tudományos Egyesület megalapítója, 
a Bőripari Kutató Intézet igazgatója.  

Dr. Vermes Erzsébet ugyanezen intézet főmérnö-
ke, majd a Bőripari Vállalat, később a Budapesti 
Bőripari Vállalat műszaki igazgatója. Ő vállalta 
mindig a legnagyobb szerepet a Nemzetközi Bőripa-
ri Kongresszusok megszervezésében. 

Dr. Érdi Pál, aki Olaszországban szerezte bőripa-
ri doktorátusát és lett a növényi cserzésű bőrök 
egyik legnagyobb szakembere. 

És zárom a végtelenül folytatható sort az itthoni 
bőrösök Laci bácsijával, Szikora Lászlóval a Buda-
pesti Bőripari Vállalat, termelési igazgatójával. 

 
Volt egy világhírű bőripari kutatóintézetünk is, 

ahol nemcsak bőrtechnológiákkal kísérleteztek, ha-
nem új, bőripari segédanyaggyártás technológiákat 
is kidolgoztak. 

 
Igaz, sokan érezhettek nagyon kellemetlen illatot, 

amikor elsétáltak, vagy elvillamosoztak a Váci út 
környékén, de éltek a gyárak, jól éltek a bennük 
dolgozók és a II. Világháború előtt az egész világon 
boldogan vásárolták a hazánkban gyártott bőröket. A 
háború után is jó híre volt még ennek az iparágnak, 

bár az embargó miatt egy ideig elég nehezen lehetett 
beszerezni a szükséges vegyi anyagokat.  

Később, lassan felnőtt a hazai bőripari segéd-
anyaggyártás. A külföldi beszerzés is könnyebbé 
vált és, miután a magyar bőrgyártás óriási mennyi-
ségeket termelt, majd minden nagy külföldi vegyi 
anyag gyártó cég szakemberei egymás kezébe adták 
a kilincset, hogy be tudjanak törni a magyar piacra. 
Újra emelkedett a magyar bőripar jó híre. Autó-ülés 
bőröket már a legnagyobb autó gyárak is vásároltak 
tőlünk. Exportáltunk újra készbőrt és még nagyobb 
mennyiségben exportáltuk a belőlük készült cipőket. 
Volt olyan év, amikor 40 millió pár cipőt is el tud-
tunk adni külföldön. 

 

A „meszes műhely” csapata 

Bevezetésre került sok technológiamódosítás, 
ezek mind a környezet kímélést szolgálták. Víztisztí-
tó berendezés is épült. Új, minden igényt kielégítő 
csarnokok épültek az elavult vizes műhelyek kivál-
tására. A bőrfestő műhelyek festékszóró berendezé-
sei a legmodernebb elektronikus vezérléssel dolgoz-
tak. Minden a legnagyobb rendben lévőnek tűnt és 
akkor, szinte egy pillanat alatt meghalt Újpest bőr-
ipara. 

 
Ez volt a nosztalgia. 
A szomorú valóság pedig az, hogy egy olyan 

ipar, amelyik Magyarországon valaha világhírű volt 
és Németországtól Argentínáig a legnagyobb bőr-
gyárak vezetői boldogok voltak, ha magyar szakem-
bert tudtak maguk között, nincs többé. 

 
U.i. 1959-ben friss diplomával kezdtem dolgozni 

az Újpesti Bőrgyárban.  
Itt végigjártam a bőrgyártás minden lépcsőjét. 

Dolgoztam a Bőripari Kutató Intézetben; a Könnyű-
ipari Minisztérium Bőripari Igazgatóságán; a Bőr-
ipari Vállalat, majd a Budapesti Bőripari Vállalat 
műszaki fejlesztési főosztályán; végül egy nagy 
német vegyigyár magyarországi képviseletén, ahol 
fő feladatom volt a bőrgyártási technológiák finomí-
tása. Nem az én bűnöm, hogy ma nincs hazánkban 
nagyüzemi bőrgyártás. 
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