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Kedves olvasó!
Az óesztendő küszöbét átlépve, kívánok Önnek

és családiának boldog és sikeres úi esztendőt!

Kozeledve az ezredfordulóhoz, mindenütt úí
lendületet kap a helytörténeti kutató munka,
hiszen ez az idő a számvetésre és történelmi
visszaemlékezésre sarkallia az embereket' Így
lesz ez nálunk Úipesten is. Ezért határozott úgy
alapínányunk kuratóriuma, hogy felkéri azokat,
akik Úipest történelmével foglalkoznak, akik
eddig is kutattók múltunkat, hogy szentelienek
több figyelmet a levéltári kutatásoknak,
gyűitsenek dokumentumokat, hogy mielőbb
eltűnienek a ,,fehér foltok,, Úipest történelem-
könyvének lapiairól.

Az ]998-as esztendő szép sikereket hozott azok
számára, akik egész évben dolgoztak és segítettek
kozös cél ia ink megvalósításáért.  Ennek
eredménye, hogy minden második hónapban
sikerült az Ónök asztalára tenni o, ÚJPEST|
HELYToRTÉNETI ÉnrasÍror' sikerült
színvonalasan megrendezni a középiskolások

helytorténet i  vetélkedő iét,  megvalósítan i

alapítványunk régi tervét: elkészíteni az ,,Úipesti
séták, ,  című dokumentumf i lm-sorozat  e lső

v ideokazettá iá t ,  a  negyven perces , ,Ú ipest
templomai" c. filmet.

Úgy gondolom, hogy sokaknak szerzett

ö r ömö t  a karácsony e lő t t  1000 példányban

megielent ÚlpE,srt Ércrn,qln LEXIK)N is.
Sokan a könyvben kazalt adatokból ismerhettek
meg ielentős munkát végzett, régi úipestieket,
akilcnek emléke már-már alig élt a köztudatban'
Az óév sok olyan munka elvégzésére vagy
megkezdésére is e legendő volt ,  melynek
gyümöl c s e it mai d 2 0 0 0 -b en é lv ezheti ük igaz án.

Munkacsoport alakult, hogy Úipest XX'
szózadi eseményeit kösse csokorba, vagy, hogy
megielenhessen a ,,Ki-kicsoda Úipesten ?,' című
kiadvány, hogy etkészüliön ,, ,,Úipesti séták',
cím{Í filmsorozat kÖvetkező két darabia, a híres

úipestiek síremlékeiről, i l letve Úipest ipari

emlékeiről

Nagy öröm a Szerkesztőnek és az alapínány

kurátorainak, hogy az elmúlt esztendőben is

fokozódó figyelmet, de ami még fontosabb, úi és

úÍ munkatársakat sikerült a kutatás szolgálatóba

állítani' Az Únnsrt HELYT)RTÉNETI
ÉnrnsÍro sz erző gárdái a me gfi atalo dott, tobb en
é s rends zere s en kezdte k fo gl alkozni heIytört én eti

munkával, és ez igazán biztató ielenség, A kedves

olvasóban felmerülhet a kérdés, miből és mennyi

pénzből sikerült ezeket az eredményeket elérni?

Nos,  i t t  és most  ke l l  kosz önetet  mondani

alapítványunk támogatóinak, akiknek többsége

1992 óta anyagilag is segíti munkánkat, az

adóÍuk 1 %-át átutaló ismeretlen barótainknak,

dr, DERCE TÁMÁS polgármester úrnak, akinek

hathatós segítsége nélktil, például a, ÉnrrsÍro
kiadása bizonytalanná vált volna. A köszönetnek
tovabbi aktualitást ad az a köri;lmény. is, hogy

]994. ianuár 20-án - éppen öt esztendeÍe -

ielent meg a HELWoRrÉrvnrt ÉnrrsÍrÓ ena
szóma és - sokak Íóslata ellenére- minden

szám időben és hiánytalanul napvilágot látott,

leve lező ink és o lvasó ink véleménye szer int

színvonalas formában és értékes tartalommal,

Remélem és sokan reméliük, hogy az előttank

álló esztendő nem lesz rosszabb mint az eddigiek

voltak, közös munkával továbbra is szolgálhatia

kiadványunk az igényes és érdeklődő P|olgárok

figyelmét, erősítheti azt a folyamatot ami a

potgári eszmények erősödését ielzi.' a kazc;s múlt

ismeretét, a közos iövő építését.

Ehhez a munkóhoz kíván szeretet te l  i ó

egészséget, örömöt és sikereket

a Szerkesztő
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Iványi János:*

Az úipesti vasúti Duna.híd
története

Mottó: Az ember örök célja

,,Hidat verni
tovarohanó folyók, a mély völgyek felett, a meredek partok közótt, hogy egymást
elérhessük
Hidat verni
emberi indulatok' szakadékok fiilött' az emberszívek között, hogy békében élhessÍÍnk''

(Idézet a dr. PalotásLász|ő ok|. mérnök által szerkesztett Hidak c. könyvből)

Édesapám - Iványi Ódan - emlékének, aki
mint MÁV fetépítményes pályamester évtizedeken
át a vasutat építette és fenntartotta, Mint a honvéd
vasútépítő ezred ]09.  vasút i  fe lépítményi
szózadának katoná ia ]940 iúniusótó l  1945
móiusáig - aZ itt elhangzottakhoz hasonló
kt;rtilmények közÖtt, háborús helyzetben - a
hadihídépítés és vasútipálya-helyreállítás soha
nem könnyű munkáiát végezte.

A híd a II. világháború előtt

A Dunán átívelő első budapesti vasúti híd a
kétvágányu déli összekötő híd volt, amelyet 1877-
ben helyeztek forgalomba. Althoz azonban, hogy a

. dorogi szénmedence termékeit a fővárosba i||, az
Alf ö ldre lehessen aZ akkor egyet len
gazdaságos vasúti szállítással - juttatni, felmerült
annak igénye, hogy a már kiépített jobb és bal
part i  k ö rvasútsort északon is k össék össze,
lerövidítve mintegy l00 km-rel - és tetemes idő-
megtakarítással - az Alföldre irányuló áru- és
szeméIyszállítást. A híd építésére kiírt
tervpá|yázatot olasz cégek (Fratelli Marsaglia et
C, i l l .  Societá Nazionale del le off ic ine di
Savigl iano) nyerték. Megemlítendő'  hogy

pá|y ánoÍt a Margit-h ídat tew ező és I 87 2-7 6 kÓzÓtt
építő francia cég a Société de Construktion des
Batignolles cég is.

Az újpesti Duna-híd elhelyezésére 3 vá|tozatot
dolgoztak ki, a Lipótváros_óbuda, Angyalföld_
óbuda, és azTJjpest_obuda variációkat. Yégu| az
utóbbi - elsősorban egyszerűbb vonalvezetése
miatt - győzött, jóllehet az e|óbbiek érintették
volna az Őbudai lFrajógyár- szigetet is.

olvassunk bele az engedéIyezési okmányba:
,,A kereskedelemügyi m. kir. Minister Ur Ó

Nagyméltóságának 1884. évi június 16-án kelt
37956 számu magas rendeletére az építési
engedély a Budapest_esztergomi helyi érdekű
vasút 0-26 sze|vényei közt eső vonalrészre is
megadatván, az újpesti kikötő hídjának építése
1894. június 27-én, a Duna főága hídjának építése
pedig 1 894. junius 27 -énmegkezdetett...''

A híd e|rendezése a követk ező vo|t
(Ujpesttől kezdődően)

- Váci úti gyalogos átjáró: a toltés a|att 3
nyílású boltozott,,áter esz,,

- Váci út felett parabola felső övű, alsópályás,

* A szerző építőmérnök, helytörténeti kutató.
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szimmetrikus rácsozású, kéttámaszú gerenda
- Váci út_parti pillér kozött: kéttámaszÍl,

szimmetrikus rácsozású, pérhuzamos övű tartó
- Kikötőági híd: 3 db kéttámaszu, parabola

felső övű, sz immetr ikus rácsozású i l l .  1 db
párhuzamos övtí, szimmetrikus rácsozású rácsos
tartő

- mederhíd: 7 db parabola fe lső övű -

egyenként 92 m fesztávolságil - szimmetrikus
rácsozású, az őbudai parti mezőben párhuzamos
övu,20 m fosztávolságu alsópályás rácsos tartó

A hídon a déli oldalon 2 m széles gyalogjrírót
alakítottak ki. A híd alapozása beton tclmbalap
vo|t az árvizszintig faragott gránitkő, afölött
faragott mészkőburkolattal, gránit sarukővel. A

készült, mert a mu|t század 90-es éveitől már
áttértek a fo lytvas alka|mazásár a.

A mintegy 900 m hosszú hidat 1896. november
3-án helyezték forgalomba' 28 hónapos
kivitelezést követően. Sajnos erről a napi sajtó
nem is emlékezett meg, míg az ezze| gyakorlatilag
egyidőben (1896. okt. 4.-én) átadotÍ. Ferenc József
(ma Szabadság) hidat maga Ferenc József avaÍía
fel.

A hidat eredetileg 4 x I4,4 to tengelytethelésű
mozdonyra és 3 ,3 tolm megoszló terhelésre
métetezték. A gazdaságosabb szállítás egyre
hosszabb vonatokat, és egyre nagyobb teljesít-
ményű mozdonyokat igényelt' Mivel erre a híd már

Az újpesti Duna-híd ,,K,,-híd,szeÍkezeteinek próbaterhelése (1955. mdius 5.)

mederpillérek keszontechnológiával készültek' nem felelt meg, az l920-as évek második felétől
szegecselt vasszekrény lesüllyesztésével. A hídfő mat 20 km/ó sebességkorlátozást kellett bevezetni.
alapteste i szádfalas köriilzárás sal épültek.

A híd vasszerkezetri áthidalásait a pá|yázatot
megnyert olasz cég a Schlick-féle Vasöntöde és
Gépgyárban, a resiczai, továbbá a m.kir.
Allamvasutak gépgyárában gyártatta le. A
kik ö tőági  szerelés 1895 augusztusátó l  1896
októberéig tartott. A híd anyaga az iln. hegeszvas
vo|t, az utolsók egyike, ami ebből az anyagbőI

A MAV a híd megerősítését határozta eI. A 4 x25
to terhelésű mozdonyra és 8 to/m megoszló
terhelésre a hidat dr. Korányi Imre professzor tervei
szerint és irányítása mellett erősítették meg' a
forgalom fenntartása mellett úgy, hogy másodrendű
rácsozás beépítésével a híd hossztartó inak
támaszközét megfelezték (a híd főtartói ugyanis a
megnövelt terhelésre megfeleltek) A megerősítés
1932-35 között történt mes.
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A II. világháborús pusztítások

Az esztelen háborús pusztítá s az északi
összekötő hidat sem kerülte el. |944 nyarán és
őszén - több angolszász |égítámadás soriín - a
jobb parti szélső 92 m-es nyílás megrongálódott.
A helyreállítást a szentendrei honvéd vasútépítő
ezred egy ik a laku lata megkezdte,  de az
usz ályokró l me gtáma sztott hídszerkezet e gy új abb
bo mb atámadás s orán azold<a| e gyütt e l sül lyedt.

1944. december utolsó napjaiban (27.28-29-
én) 1 medernyílás - egy öböl- és a Váci út frlötti
nyílás - kivételével az összes hidmezőt, a
Népsziget melletti hídfot, a Népsziget felőli első
mederpillért, valamint a kikötőági mederpilléreket
felrobbantották. Az egyetlen épen maradt meder-
híd- s zakas z a|att a haj őzás bizto s ítható vo lt.

Az , ,etedményt ' '  I l lyés Gyula szomorú-
gyönyörű mementóban, Hidak című versében ír|a
le:

,'A legszomorúbb lánány ez volt.. a betÖrött
gerincű néma hidak a két vóros kc;zatt,
ahogyan fekadtek sorban, mint leölt állatok
a bűnben és mocsokban ők, az ártatlanok.

oriás mészárszélcre kelt vÓrc)sen e nap.'
a SZem azt hitte, vérük a nap festette hab,
ahogyan hevernek holtan, lehulltan, miután
kíniukban felugrottak azon az éiszakán.

Lesz kor, hogy talpraállnak, hátukat megvetik,
s te - akkor ez lesz az álmod - uszítva intsz nekik:
üvölts enek boss zúért é s ágaskodi anak,
mert mi a rend, ha mindig ő tűr az áldozat?

De ők csak állnak, állnak
(egy tagiuk nem remeg)
a futó folyam és a

futó idő felett!,,

A híd helyreállítása illetve újjáépítése

Szovjet katonai alakulatok a mederben, a hídtól
délre mintegy 20 m-re pontonhidat építettek,
miután a hídroncsokat a víz fölött levágták. A
pillérek északi oldalán - konzolon ill. a robban-
tott keleti szélső pillér a|apozásán, jégtörővel
védett acéloszlopon .: '  k önnyű kábelhidat,
távv ezeték-oszlopokat ill. gázcsőhidat építettek -
ideiglenes jelleggel. A kikötői híd északi oldalán
cölöpjármokon gyaloghidat állítottak fel Újpest és
a Népsziget között.

Az űjjáépítés előkészítő munkáit 1949-ben
megkezdték. Az UVATERV két változatot
tervezett, amelyből & ,,B., vá|tozatot fogadták el.
A tervekrő l  a már említett ,  a régi híd
megerdsítését végző Korányi professzor adott
szakvéleményt. Ebből  idézzúnk néhány
gondolatot:

,,... A honvédelmi szempontok azt kívánják
meg elsősorban, hogy egyrészt a hídnak
repülőgépről való tönkretétele minél nehezebb,
másrészt a tönkretett híd helyreállítása minél
gyorsabb legyen. Az első szempont azt kivánja,
hogy a híd' még nagyobb mértékű megsérülése
esetén se roskadjon |e. Ezt a cé|t szo|gá|ja a hid
folytatólagos volta...

A második szempont aztkivánja meg, hogy a
híd alsó öve egyenes vonalú legyen...

Esztétikai szempontból... megállapítható, hogy
700 m hosszban a párbuzamos övű alak kissé
unalmas és egyhangú vonalozású, amelytől való
eltérés... kívánatos volna...''

Sajnos a gazdasági körülmények nem tették
lehetővé a Korányi professzor szempontjait is
figyelembe vevő híd építését. A kikötői híd a
tervek szerinti párhuzamos övti - igaz kétféle
magasságú - szimmetrikus rácsozású |ett az
eredet i  tervek szer int,  mig a mederági híd,
kéttámaszú ún,,,Koo rácsozásu, háromemeletes
hadihíd anyagból, felállandó jelleggel épült meg,
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részben a lebontott Déli összekötő híd anyagából.
Az épen maradt hídelemeket .. gondÖs össze.
jelölés után - elbontották.

- Á mederhíd lett a Bp. Déli pu. (Kelenfri1d}
Szentlőrinc vonalon a simontornyai Sió-híd

* Á Váci út feletti épen maradt elemeket a
Siófok-Kaposvári vonalo* a juti SióhÍdhoz' ill. a
Kcirmsnd_Bajánsenyei vonalon a Rríba rírtéri és a
CstjrnÖc-hídhoz használtak fel.

készü}tek' rij helyeken. Az itt végzett kotrások

során a nrarkoló légibombát emelt ki. Ezek után

aprólókos nrurrkával derítettók fel a mederfe*oket
és építették meg a pilléreket, szadÍ.alas vírf<tzárás
mel1eÍÍ.

A mederágban csak a Népsziget fe1őli első

mederpillért kellett lényegesen újjáépíteni, mivel
ezt robbantották tel" Az újjáépítés szádfalas
körtilzárás mellett tÖrtént. Á kiilönös kririil-
ményekre jellemző' hogy a hídépítés munkálataí

A mederben talúIt tiibb mint húsz darab légibomba egyikének ftiemelése

Az tijjáépítés során a kikötőágban csak a
népszigeti hídfőt használták fel, újonnan éptilt a
két mederpi l lér, az újpest i  part ip i l lér és a
haromrryílású téglaboltozat he1yén a 9 m nyílású
vasbeton teknőhíd. A legnehezebb feladatot az új
mederpil lérek alapozása jelentette. Mivel a
korábbi 3+2+I nyílású kikötőági híd he1yére a
jelenlegi 3+1 nyÍlású híd került, új mederpillérek

során - már az acéIszerkezet építéséhez
szükséges cölöpjármok készítésénél - 22 db 300.
500 kg-os, ép gyújtószerkezettel  

.e l látott

légibombát emeltek ki a Dunábót (általában a
vízvonal alatt, a pillérekhez voltak drótktitelekkel
rcigzítve) A többi mederpil lért is át kellett
alakítani, részben mefi' az akkor érvényes
előírások szerint a sarukő csak vasbetonbil
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lehetett (a régi híd gránit sarukői helyett) részben
pedig mert a beépítendő ,,K'' szerkezetkia|akítása
és apáIya magassági vonalvezetése további 1,5 m-
es magasítást igényelt. (amit a tervek szerinti
ál landó hídon való csere esetén le kell maid
bontani)

A híd acélszerkezetét párhuzamosan szerelték
mind az öbo|, mind a meder felett' A szerelést
1954 tavaszánkezdték meg' A sikeres előkészítés,
a középső medernyílásban a cölöpjármokon való
teljes beállványozás és itt a szerelés megkezdése
után a munkát lehetetlenné tette az |954. évi nyfui
nagy dunai áradás. A rendkívül magas vizá||ás
(+805 cm) ellepte a munkahe|yet, a depóniákat, a
csavarraktárat. Elképzelhető, milyen többlet-
munkát jelentett az át |evonulása után csupán az
iszap, a rozsda eltávolítása, ha csak csavarból
900.000 db lett a hídba beépítve'

A mederági híd szerelése tehát a középső nyílás
feletti áthidalás teljes beállvány ozásrő| va|ő
szerelésével, majd onnan - két irányban
párhuzamosan - szabadszereléssel folyt, a
további medernyílásokban a híd középső segéd
cöl öpjáromra való megtámasztásáva|' Az
egyébként kéttámaszú áthidaláSokat a
szabadszerelés érdekében ideiglenesen át kellett
kötni és azt - szabadon szerelt konzolvég pilléne
,'érkezése'' után - megemelve oldani. A szerelés
során gondosan ügyelni kellett a deformációkra is,
hiszen a híd K-Ny bánya miatt a déli fótartő
jobban melegedett, mint az északi, ami a 92 m
fe s ztávo l s á g e s eté n v izszintes it ányb an m inte gy 5 -
8 cm korrekciót is ieénvelt.

Félve egy esetleges 1955-ös tavaszi árvíztó| az
építők szotga|mazták, hogy ahid a Népsziget felé
előbb érje el a partot, biztosítva ezzeI a jobb
anyagel|átást. A Népsziget ugyanis közúton - és
a vasútival azonos nyomtávú villamos vonalakon
- konnyebben elérhető volt.

A kikötőági hidat részben á|Iványon (a Váci út
feletti, az első mederközi, valamint a Népsziget
fe lő l i  o ldalon) tészben szabadon szerelve
szerelték. A hídfrk és sínek fektetése 1955. május
1-jéig megt örtént. A hídfák fektetése
szempontjábó l  megemlítendő, hogy a híd
tulemelését azok hossáartóira valő elhelyezésével
- igen pontosan - kellett megoldani, mivel a
',K''-híd, jellegéből adódóan, nem gyártható és
nem szerelhető túlemeléssel.

A híd próbaterhelését a vtÁV 4 db 424-es
sorozatu mozdonyával 1955. május 4-én és 5-én
végezték. A próbaterhelés során a híd alak-
vá|tozásai a számitott érték a|att maradtak' a híd
éftadás;ának akadá|ya nem volt.

Sajnos a hidépités áldozatokat is követelt.
Négyen az épités során haltak hősi halált,
emlékúket táb|a őrzi, az ötödik munkás a kábelhíd
bontásánál lelte halá|al Az ő em|ékét már nem
örökítették meg az utókornak.

A cikk elején idéztem az engedély
,,nye|vezeÍét''. Tempora mutantur et nos motamur
in illis. olvassunk be|e az átadásrő| tudósító
újságc ikkbe (Népszava,  1955 '  má jus  22 , ,
vasárnap) ,,...Csanádi György elvtárs a tr'tÁV
vezérigazgatója nyit1a meg az ünnepséget, majd
Bebri ts Lajos elvtárs k öz lekedési miniszter
beszél... Három év hősi munkáját méltatja: olyan
mérnököket, mint a Kossuth-díjas Sávoly Pál'
Kovács Alajos..' Lőrincz Sándor és Nestka István
cölöpöző brigádjait, Daruka János betonozóit és
Nagy Lász|ő szerelőit és a többieket... a hídcsata
nyolcadik budapesti titközetének jó katonái kapják
meg itt a nagy nyilvánosság előtt az elismerő
szavakat. Bebrits et. nem titkolja, hogy az
elismerést még a mai napon anyagi formában is
megkapják az elvtátsak - több mirrt százezer Ft-
ot osztanak ki közötttik...'' (csak tájékoztatásul az
akkori viszonyokról: a híd annak idején 70 mill.
forintba kerÍ'ilt, a 100 ezer Ft. ennek csaknem 1,5
ezreléke)
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Az újpest i  híd a t ö r ténelem tanúja is.

Avatásával egy időben írták aIá a Varsói
Szerződést. Erről vgyanazon az t\ságoldalon
emlékezik meg a Népszava az a|ábbiak szerint

, , . . 'a Minisztertanács megelégedéssel vette
tudomásul, hogy a varsói értekezleten aláirták... a
barátsági ,  együttműködési és kö1cs ön ös
segítségnyújtási szerződést, amely az egyesített
katonai parancsnokság felállítását is magában
foglalja, és jóváhagyta a kormány-küldöttség
ténykedését... FelhataLmazta a külügyminisztert,
hogy a Varsóban 1955. május I4-én köt ö t t . . .
szerződés megerősítése és törvénybe iktatása
végett terjesszen t ö rvényjavaslatot aZ
országgyiÍlés elé.''

A híd jövője

A híd építői azttewezték, hogy 10-15 év múlva
a félállandó szerkezet helyén az eredeti terv
szerinti ál landó híd fog felépülni. Ez sajnos
elmaradt. A közelmúlt elképzelései szerint 2002
és 2005 kozött 4 md Ft-os előirányzatta| a
meglevő hídtól délre épülne meg egy új vasúti híd.

De vajon épülne új vasúti híd?

Idézet a ,,Budapest városfejlesztési koncep-
ciőja,, c. egy ertetési anyagból ( 1 99 8. augusztus)

,,...Annak érdekében, hogy a hídépítés előnyös
hatásai  érvényesülni  tudjanak az alábbi
fo lyamatok és fej lesztések koordináció ja
sztikséges:

- vasúti rekonstrukció - uÁv kooperációval
- a vasúti területek, az óbudai és angyalfoldi
vasútál lomás'  valamint a Római-hídi vasúti
kapcsolat megsziintetése, helyére csak köZúti híd
építése

- az esztergomi vasút könnyebb, kötött pá|yás
vonal lá átépítése és a városi  k ö t ö t t  pá lyás
há|őzatba való bekapcso lása.

- a Római-híd megépítése és a Körvasúti körut
északról való indítása, ami a Margit-híd és az
egyre rosszabb he|yzetu belső budai területek

tehermentesítését fogja eredményezni,..,,
Azt hiszem az újpestieknek ez a hid mindig

vasúti híd volt és az is marad. Híd amelyen

vonattal, kerékpárral vagy gyalog át lehet sétálni a

Népszigetre, áúutazni Aquincumba, vagy a római

furdői strandra. F,gy része az önállóságnak, de a

nyitott és kitekintő önállóságnak is.

Jelen cikk az 1998. november 28-án az Qpesti
P o l gárc entrumb an elhangzott e 1ő adás s zerke s ztett

váItozata. A cikk összeállítója ezíton mond

köszönetet dr. Nemeskéri-Kiss Géza okl. mérnok,

ny. MÁV főtanácsos úrnak, a híd-helyreállítás
műszaki ellenőrének a dokumentumok rendel-

kezésre bocsátásáért és azért, hogy azokból jelen

folyóiratban cikk j elenhessék meg.

Irodalom:
Dr. Nemeskéri-Kiss Géza: A|épitményi munkák az újpesti

vasúti Duna-híd újjáépítésénél (Mélyépítés-tudományi

Szemle, 1956.6, szám)
Dr. Nemeskéri-Kiss G éza'. Y asszerkezet-szerelés i munkák

az újpest i  vasúti Duna-híd újjáépítéséné1 (Mélyépítés-

tudományi Szemle, l956. 7-8. szám)
Dr. Nemeskéri-Kiss Géza: Az újpesti vasúti Duna-híd

története és j övője (Köz lekedésépítés és Mélyépítés-

tudományi Szemle, l987. március)
Dr'  Nemeskéri-Kiss Géza fotó és dokumentum-

gyűjteménye
Dr. Gál l  Imre: A budapest i  Duna-hidak (Műszaki

Könyvkiadó' Bp' 1984.)
Dr' Palotás Lász|ó: Hidak (Műszaki Könyvkiadó, Bp.

1987.)
Dr. Zakariás Zo|tán: Honvéd vasútépítók (Szekér

Információs Rt., l992.)
Budapest Városfejlesztési Koncepciója - egyeztetési

anyag (Bp., 1998. augusztus)
Népszava' 1955. május 22-i szám
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Kőros Anikó:*

Uipest utcaneveinek története
Ujpest alapítása

K ö ze l  170  évve l  e ze | ő t t ,  183O-ban  Ú jpes t
területén összesen csak három ház á||t, melyek a
Károlyi uradalom káposztásmegyeri pusztájához
taftoztak: egy erdészlak, egy csőszház - ezeket
később lebontották -, valamint a napjainkban is
|étező Megyeri Csrírdának nev ezettvendégfogadó.

Újpest fejlődésének alapját gróf Károlyi István
vetette meg. 1830-ban a fóti uradalmához tartoző
megyeri pusztából a váci országuttől kelet felé
emelkedő dombot - a jelenlegi Attila, Károlyi és
Baross utcák, valamint Váci és Fóti utak által
határolt területet-- szőlőültetés céljából kihasí-
totta. 183 l-ben ezt a teri|etet 32 évi időtartamra
,,átenda,, díj fizetése és karbantartási kötelezettsége
ellenében vá||a|kozók kezébe adta. A szo|ő-
birtokosok közül a legtöbb tészt a Budafokról
idetelepült Mildenberger Miárton bérelte. Ö vo|t az,
ak i  a mai  Ú jpest  terü letén, az akkor i  pest i
batárcsárda mellett (a most uz|etháznak haszná|t,
egykori vi l lamosremíz helyén), egy 183 1-ben
kapott engedély a|apján az első házat megépítette.
Mi ldenberger Mártont  a t öbb i  idete lepü lő  i s
követte az építkezéssel. A ,,gyarmat'' időközben
egyre népesedett' míg végül a gróf az 1839. év
végén elrendelte a gyarmati lakosság összeírását.
1840 elején a gróf elérkezettnek látta az időt, hogy
kiadja az a|apítási oklevelet. (1)

Az uj telepnek az tJ1-Megyer nevet adták, Az
Újpest elnevezés 1841. január 17-én hangzott el
legelőször a kozgyti|ésen, majd január 2|-tőI
minden erre vonatkoző határozat nélkül már
véglegesen az Ujpest nevet haszná|ták, (2)

Az első utcanevek
nevezték el: történelmi személyiségekről (Árpád,

Újpest legelső utcái a környező településekről Attila, István, Bocskai, Deak Ferenc stb.), Apponyi
kaptak neviiket. Ezek a következők voltak: aYáci Albert grófról, a Pálffy - régi magyar főúri -
* A szerző az ELTE r, llgatóia, helytörténeti kutattj

út, mely Vác város fe|é vezet, a Fóti út _ Fót
irányában fekszik, a Megyeri út - Megyer felé
helyezkedik el, illetve a váci országutra merőleges
Fő út. Ez utóbbi csak 1896-ig viselte a Fő út nevet,
a mi l lennium a lka lmábó l  ugyanis  megkapta
honfoglaló vezérünk, Arpád nevét. Ez a négy fő ít
zár1a kozte a kisebb utcákat illetve tereket. Újpest
utcaszerkezete a mai napig meg&izte eredeti
arculatát.

|846-ban, mikor az első vasútállomás megépült,
kapta az á||omás fe|é vezetó utca a Vasút út nevet
(a mai Görgei tÍ). Az úttól északra ekkor még egy
beépítetlen terület, a Rákospalotai erdő |te|yez-
kedett el.

Az utcák elnevezése és a házak számozása
tekintetében 1 878-ig bizonyta|anság és rendet-
lenség uralkodott. Végül az em|ített évben egy
képvise lő testü let i  ü lésen a k özségi  bírő arra
utasította az el ö l járóságot, hogy az utcák
elnevezésére és számozásár a,,tizetes tervet''
do|gozzanak ki. Ekkor kaptak nevet az addig még
el nem nevezettutciík is. (3)

A Károlyi uradalom áIta| felparce||énott tertilet
191O-ben beépült. Egy ez évben készült táb|ázat-
ból, mely a terület egyes utcáin értékesített telkek
szabad forgalmi aráttilnteti fel (4), kidenil, melyek
voltak - többek közt - az ekkor létezó utcák
Újpesten. A táb|ázatban a kcivetkező utcanevek
szerepelnek: Apponyi Albert, Arpád', Atti la,
Baross, Bocskai' Csengery Deiík' Diófa, Dunasor,
Gyár, István, Károlyi, Kemény Gusztáv, Király,
Lőrinc, Máría, Ö, ralffy, Szép, Tavasz, Té|,
Templom, Tó, Új, Vörösmarty és Wekerle utca'
valamint két tér neve: Ferenc József és István tér.

Az előbbi felsorolásból jól látni, hogy a legtöbb
utcát, valamint a két teret híres emberekről
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c saládról' Kemény Gusztáv foszolgabíróró l, Új pe st

egyik díszpolgáráról, valamint Baross Gáborról,

aki közlekedési miniszter is volt egyben. A Kírály
utca nem méltóságot jelöl, hanem Király Antalnak,
Újpest község egykori tanítójának és jegyzőjének

nevét viseli.
A többi név között előfordul a közelben lévő

épületről elnevezett utca is. Ilyen a Templom utca,
me|y az 188l-ben épült Egek Királynéja katolikus
plébránia templom mögött fekszik, valamint a Gyár

utca, mely a közelben elhelyezkedő bútorgyárnak
köszönheti a nevét (Egy időben Bútorgyár utca is
volt). Az ó, Ú1, Szép je|zők az em|itett utcák
tulaj donságaira utalnak.

Az Arpád úttal párhuzamosan futó négy utcát a
négy évszakról neveáék el - Tavasz, Nyár, osz,
Tél -  ám ezek k özü l  csak kettő  szerepel  a
táb|ázatban. Az ilyen utc anévbokrok j ellemzőek
voltak az újpesti utcanév adásra: 1914-ben európai
fővárosokról, 1890-től folyamatosan a 13 aradi
vértanúról neveztek el egymáshoz közeli utcákat
(1d. később).

osszesítve azt láthatjuk, hogy az em|ített
huszonki lenc utca k özü l  t i zenk i lenc v ise l
személynevet, a t öbbi utca egyéb, változatos
elnevezésű'

A század első fele

1907-ben a község városi rangta emelkedett, ám
I9l4-ben a háború miatt az épitkezés és fejlődés
megtorpant az ekkor már 147 utcával rendelkező
Újpesten.  Ráadásul  a háború után a további
fejlődést gáto|ta, hogy már alig akadt üres terület,
melyen építkezni lehetett volna. Ezért l920-ban
gróf Károlyi Lász|ő beadványt intézett a város
képvise lő testü letéhez.  E beadvány szer int  ő
hajlandó az |Jjpesttő| északra. Dunakeszi község
határáig terjedő 240a hold terjedelmrí
birtokterületet Újpesthez csatolni, ha a város az
egyidejűleg benyújtott telekfelosztási kérelmét is
jőváhagyja. Qpest utcaháIőzata ezutÉn észak felé
egyre bőviilt. Az ipar és kereskedelem rohamosan
fejlődött, s egyre több lett azoIa:'ark a száma, akiket
vállalatuk e helyhez kötött, s emiatt itt telepedtek

le, 1'929_ben Ujpest megyei jogú városi címet

kapott' és akkor ahozzácsatolt teri'iletekkel együtt a

város összterülete 3572 hold lett, ebből azonban

193O-ban még csupán 1100 holdnyi terület volt

beépítve (4).

I943-ban 82 000-re emelkedett Újpest lakosai-

nak száma. A váro sho z tartozot. Kápo sztásme gyer'

Károlyimajor és Megyerimajor is(5). Az utcák

szélma egyÍe gyarapodott. Az elnevezés szempont-
jábő| a legtöbb még mindig híres emberek nevét

viselte. Érdemes megjegyezni, hogy egy l943-ban

kiadott betűrendbe szedett utcanév-összesítőben(6)

a bárők d ,,b,,, a grófok d ,,E,, betűnél foglalnak

helyet, holott vezetékneviik kezdőbetűje alapjan is

be lehetett volna sorolni őket.
Ekkorra mát mind a tizenhárom aradi

vértanúnak volt utcája Újpesten. A névírást illetően

súlyos tévedés, hogy Nagysándor József neve mind

a mai napig hibásan' vagyis Nagy Sándorként

szerepel az utcanévtáb|án és -jegyzékben, pedig

egyértelmú, hogy az aradi vértanúrólvan szó.

Ebben az évben 198 utca volt hivatalosan

följegyezve. Ebből a szemé|yekről elnevezelt utcák

száma I04. Már a két Vi lágháború között

megnövekedett  a he lyt ö r ténet i  személyekrő l

t ö r ténő névadás.  Ú jpest i  hírességek nevei  i s

megje lentek az utcanévtáb1ákon.  Például :
Mildenberger (az első szőlősgazda), Mády Lajos
(református esperes' iskolaigazgató), Illek Vince
(az e|ső római-katolikus plébános). Ugyanakkor

feltűntek az aktuáIpolitikai utcanevek is. Ilyenek
pl. a Horthy Miklós és a Mussolini utca. A zsidó

személy iségekrő1 e|nevezett  utcákat  is
átkeresztelték, igy lett pl. a Lőwy lzsák utcából
Levente ltca, a Venetianer utcából Honvéd utca,
mely utóbbi már - miként az országzász|ő utca,
Hősök ligete, Szabadság tér - háborús emlékeket
idéz.

A személynevek egy-, kettő- vagy három tagból
áIltak, attól függően' hogy teljes- vagy csak

vezeté|<néwel (illetve az osi történelmi személy-
nevek csak keresztnéwel) szerepeltek' Három tagú
névvel a bárők, grófok és a szentek közül Szent
Imre herces rendelkezett.
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Fontosnak tartom megemlíteni a híres történész,
Thaly Kálmán nevét, továbbá - mint híres
kiilföldit - Lord Rothermere angol nyomdászt,
kikről szintén utcákat neveztek el.

A többi utcanév köá külföldi városok nevei is
előfordultak. Ezekből összesen huszonkettő volt
ekkor: Amszterdami, Ankara, Aradi, Bécsi, Berlini'
Berni, Brassói, Briisszeli' Eperjesi, Fiumei, Kassai,
Ko lozsvár i ,  Lőcse i ,  Madr id i ,  Nagyszombat i ,
Nagyváradi, Párisi, Pozsonyi, Sófia, Szabadkai,
Temesvár i  és Ungvár i  utca.  I t t  he lyesírás i
szempontbó l  megf igye lhető '  hogy egyes
városnevekben, ,SZ, , ,  ket tőben (Pár is i ,  Sóf ia)
viszont.még a régies ,,s' '  betű fordul elő, mely
egyarántjelölte az,,sz,, és a,,zs,, hangot.

A maradék utcák a már korábban említett négy
évszak, közelben lévő épület (Templom, Kőrhé'r-),
virágnevek (Rózsa, Viola' Virág), valamint a
kikötőhöz kapcsol ódó Zsi|ip neveket vi se lték.

1945 után

1945 utén utcaátkeresztelési hullám indult meg
a fővárosban.  Egy |946-47 kozott  tar tot t
felülvizsgálat során a 2250 utcanévbő| 1IO2-t
tartottak meg. Nagy Budapest 1950-ben történt
|étrehozásával az utcanévállomány 6000-re
emelkedett, így igen magas lett a 22 kerületben az
azonos nevű utcák száma, (7)

De nemcsak ilyen változásokra került sor. Le-
törölték a korábbi korszakok jelentősebb politiku-
sainak, közé1eti személyiségeinek, tudósainak
nevét azutcanévtáblákról. Így leu Újpesten azll|ek
Vince utcából Humhál Lász|ó (bőrmunkás), a
Szent Lász|ó térből Papp József (géplakatos,
honvédezredes), illetve a Szent Imre utcából Papp
József utca. A hagyományos utcanevek közül a
Béla utcából Hoffmann ottó (lakatos), a Kassai
utcából Bán Tibor (munkásmozga|mi mártír), a
Király utcából Rezi Károly (sztivőmunkás), a
Lőrinc utcából Komját Aladar (kommunista költő)
utca lett, és még folytatni lehetne a felsorolást. A
Horthy Miklós utat Dózsa György útra keresÍelték
(Ez az utca egyébként az e|mű|t száz évbet
négyszer(!) cserélt nevet: Vasút, Horthy Miklós,

Dőzsa György után napjainkban a Görgei Artúr
nevet viseli.) A Jósika utcát viszont csak később;
I971-ben kereszte l ték át  Szüdi  Gy ö rgyre
(kommunista kö ltő). Megjelentek a nevezetes
dátumolaól történő elnevezések is. A Feienc József
tér neve Aprilis 4-e térre (ma Tanoda tér), az
Erzsébet tér Január 10. térre (ma Aschner Lipót
tér) változott.

Egy l963-ban kiadott Budapest-térképen már
ezek az utcanevek szerepelnek '  Továbbá
megfigyelhető e térképen, hogy Újpest időkcjzben
északta, a Fóti úton túlra bővült. Legészakibb
utcája így Megyeren a Szilaspatak sor lett, mely a
Szilas-patak mentén helyezkedik el, innen a név;
illetve a Káposztásmegyer felé eső területen az
Erdősor utcával záru|t az utcák sora. Megyelen
néhány új utca külrjnféle fafajtárő| kapta a nevét:
Nyárfa, Jegenye, Fíizfa utca. Sem itt, sem a
Káposztásmegyer felé elterülő részen nem
neveztek el személyekről utcákat. Az tlj utcák
egytől egyig köznevek, melyek a következőek:
négy egymással párhuzamos, a Fóti útra merőleges
utca: Bucka (ta|án a dimbes-dombos felszínről
kapta a nevet), Telkes, ujt<ishaz és Kunhalom utca.
A Sporttelep és a Futó utca nevei a közelben levő
sportpályára, a Tábor utca pedig a nyári ifiúsági
táborra utalnak. A többi, itt épült utca nevét elég
nehéz kategóriákba sorolni, ezért csak felsorolás-
képpen: Vadgesztenye, Szérűskert, Vetés, Erdősor,
Kosár utca.

Az utcanevek polit ikai okokból t örténő
megvá|toztatása Ujpesten az 1970-es évek végén,
1980-as évek elején folytatódott. Erre ürügyet
szo|gá|tatott az, hogy Újpest jelentős részét
szaná|ták, a régi földszintes házakat lebontották'
lakótelepet építettek, amely az utcaszetkezetet
megvá|toztatta. |gy |ett a Deák Ferenc utca egy
tészébő| Rónai Sándor (az l950-es évek e|ején az
Elnöki Tanács elnöke), a Lebstück Mária utca egy
szakaszáből Gács Lász|ő (kommunista itjságírő), a
Rózsa utcából Tito utca. Az is je|lemző, hogy - a
hagyománnya| szakítva - olyan emberekről
nevezték el ezeket az utcákat, akiknek semmi köze
nem volt Újpesthez.
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Káposztásmegyer utcanevei nek
története

1983-tól a Szilas-patak északi oldalán felépült
az uj lakótelep, mely az addigi pusztaság,
Káposztásmegyer nevét kapta. Újpest e
városrészének felépítés éte azért volt sztikség, mert
Budapest lakossága egyre nőtt ' |akáshiány
keletkezett, s csak észak felé - a korábbi bolgár
kertészetek tertiletén - lehetett terjeszkedni'

A panelházak kozt elterülő utcák elsősorban
régi újpesti mesterségekről kapták a nevüket.
I lyenek p l . :  Bőr festő '  Szí jgyártő ,  Lakkoző,
Bő r ö nd ö s ,  Páco l ó ,  Ványo l ó  u t ca .  Sz in tén  a
mesterségekre utal a Fa|emez utca és a Kordován
(bőrfajta) tér.

Itt található a Homoktövis utca, mely Újpest (és
Magyarország) egyetlen védett növényének nevét
viseli. A talaj felszínére uta| az Őceánárok utca. Ha
a természeti fogalmaknál maradunk, a közel i
kiserdőről - amelyet Farkaserdőnek hívnak -

nevezték el a Farkaserdő utat, amely az erdőt
szegé|yezve iezet ki a városból'

Az újpestiek zeneszeretetére utalnak az itteni
híres emberek nevét viselő Tóth Aladár (zenetudós,

a Magyar Allami operaház igazgatőja), Nádasdy
Kálmán (főrendező , a Magyar Allami operaház
főigazgatőja), v alamint Szabo lc si B ence (zene-
történész) utcák.

Qpest 1950-ig egy lóversenypályával büszkél-
kedhetett. E sportpály át igaz, megszüntették' ennek
emlékét viszont három utca neve is őrzi: Galopp
utca, Ügető utca ill. Lóverseny tér. A Hajló utca -

nomen est omen utca alakjéta uta|, mert ide-
oda kanyarog.

A lakosság további  novekedése miatt
Káposztásmegyertől észak.ra egy újabb lakótelepi
rész épült, mely a Káposáásmegyer II. nevet viseli.
A '  , ,betonpaloták ' '  sz inte már összeérnek
Dunakeszi-alsóval, a két városrészt csak aBányatő
váLasztja el egymástól. Itt nincs túl sok,utca, ám
ezek kozul kettő patkó alakban fogja kozre a
pane|házakat. Az itt előforduló utcák: a
Káposáásmegyer I'-ről átvezető Homoktövis utca

folytatása: a Korond utca, a Megyeri út, mely

Qpestről vezet ki, s vá|asztja el Káposztásmegyer

két részét egymástól; a Sárpatak utca (az egy1k

,'patkó',), a Székpatak utca (a másik ',patkó''), mely

a Csíkszentiván utcában folyatódik. Ugyanitt még

két híres erdély i  te lepü lésrő l  e lnevezett  utca

található: a Csíkszereda és a Csíksonrlyó utca.

Káposztásmegyert keletről a hosszú Külső-Szilágyi

tftvá|asztja el a vasútvonaltól' mel,v nem más, mint

a vasútállomás előtt haladó Szilágyi út folytatása

A rendszerváltozás után

A rendsze w áItozássa| párbuzamosan i smét
jelentős névvá|toztatásra került sor' Még a Fővárosi

Tanács kísérelte meg 1989 végén szabá|yozni az

utcaneveket, a köáerületi elnevezéseket, beleértve

a városrészek, a több kerületet érintő utcák el-
nevezését, az vtcanéltáblák és házszámtáb\ák for-
máját stb. 1990. november 15-én Főváros Köz-
gyűlése Ideiglenes Bizottságot hozott létre a meg-
indult átkeresztelések szabá|y ozásár a. Többnyire a

régi elnevezéseket á||ították vissza. (8)

Újpesten is  megkezdődott  az utcanevek
visszakereszte|ése az eredetí nevekre. A második

világháború után Bajcsy-Zsilinszkyről elnevezett
útból ismét István út lett, a korábban szentek nevét
viselő utcák is visszakapták nevüket. Apró változás
csupán, hogy pl. a Sallai Imre utca Lahner György
arudi vértanú nevét kapta meg, hísz a korábbi

azonos nevet viselő utcát az idők folyanrán
megszűntették. A közelben elheh'ezkedő - ma
már nem létező -Magyar Pamutiparról elnevezett
Pamutgyár  utca megkapta K iss  Ernő (arad i

vértanú) nevét'

Az utcák elnevezésének mai
szabályai

1989-ben kiadtak egy fővárosi tanácsrendeletet
a közterület- és városrésznevek megá||apításárő|,
valamint ezek jelöléséről' majd később, 1993-ban
egy önkormányzati rendelet eá módosította. E két
rendelet - többek közÍ" - az utcanév fosalmáról.
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az elÍuevezés szabályairól. ill. annak mesváItoz-
tatásátőI szőI.

A rendele.t a következőképpen határozza meg az
utcanév fogalmát: ,Az vtcanév földrajzi név, a
főváros területén azut, azutca, atér, a park, a köz
stb. jellegri közterület neve, amely előtagból (pl.
személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű

utótagból ál lnak.' '  A szabáIyok szerint - a
lakótelepek épületei köz<jtti szervizutak, valamint a
mezőgazdasági célú és lakó népességet nem érintő
dűlőutakat kivételével - minden utcának nevet
kell adni. Személyről utcát elnevezni ha|á|a után
legalább 25 év elmúltával lehet. Kizfuő|ag a
családi nevet csak akkor szabad használni, ha a
névadó személyiség így is' vagy így ismert, illetve
ha az elnevezés családról történik. A névadástól
számitott tíz éven belül nem lehet utcanevet
v áItoztatni. Helytörténeti' váro störténeti értékű
utcanevet védetté kell nyilvanítani. (9)

A rendelet a házszámtáblákkal, ill. a betű-
metszetekkel és ezek festésével is foglalkozik. Azt
is felsorolja' melyek lehetnek azutcanévi utótagok:
árok, áújáró, bástya, dűlő, dűlősor, erdősor' fasor,
forduló, gát, hatfusor, határít, játszőtér, kert'
körönd' kortér, körút, köz, |ejárő, lejtő, lépcső,
liget, mélyút, orom, ösvény, park, part, rakpart,
sétaút, sétány, sor, sugárút, tér, udvar, út, utca,
üdülőpart'

Ujpest je|enlegi utcái

Qpesten jelenleg 207 utca,8 tér, 6 koz, 5 ut, 3
sor és két sétány ta|á|hatő. Ezek között meg-
ta|á|hatőak mind a 150 éves múltra visszatekintő
ősutcák, mind az egészen ú, az épülőfélben lévő
lakónegyed házai közt vezető kis utcák, melyek
szinte csak a közelmúltban kaptak nevet.

A jelenlegi utcák közül a személyekről elneve.
zett utcák dominálnak' Ezek száma: 109' Ebből
105 utca viseli férfiak nevét, ilyenek példáut: Ady
Endre, Bajza József, Eötvös József, József Attila,
Károlyi István, Kemény Zsigmond, Lisá Ferenc,
Mikszáth Kálmán, Szigeti József (hegedűmúvész)'
Závodszl<y Zoltén (operaénekes) stb. utcák. Nőkről
csak négy utcát neveztek el Ujpesten. Ezek a Blaha

Lujza, Laborfalvy Rőza, Lebstück Mária és a
Lőrántffy Zsuzsawta utca. Színészek nevét viseli a

o arv Á'tp ad, L atab án KáImán, P é c s i S ándor utc a.
A férfi és női hírességek nevei közt előfordul-

nak egy tagból áI|őak ip. Az egyik ilyen eset, ami-
kor csak egy vezetéknevet vísel az utca. Például:
Csokonai, Petőfi, Semmelweis és Király utca. Régi
történelmi név esetében csak a keresánév taláIhatő
meg. Például: Arpád, Attila, Béla, István valamint
az Erzsébet utca. Kivételt képez a Julianus barát
utca, amely a szerzetesrendre utaló köznév miatt
á11 két tagból. Szentekről elnevezett utcák, illetve
terek jelenleg a következóek: Szent Imre utca,
Szent István tér és Szent Lász|o tér.

Újpest Budapest egyetlen olyan kerülete, ahol
mind a 13 aradi vértanúnak van utcája, Bár a
Damjanich ltcát az 1980-as évek végén végzett
szanáIás során megszűntették, 1998 őta az űj
lakónegyed egy kis utcája ismét az em|ített vértanú
nevét viseli.

Újpestre je||emző, hogy helyi hírességekről
neveztek el utcákat, amelyekkel Budapest más
kerül eteiben nem taláIkozhatunk. Közülük néhány
példa: Illek Vince (az e|ső plébános), Geduly Lajos
(evangélik.',' l.lké'')' Mildenberger Márton (az
első telepes), Ugró Gyula (Újpest első polgármes-
tere), Semsey Aladar (Újpest polgarmester.e), Lőwy
Izsák (az első bíró), Pintér József (főmérnök),
Aschner Lipót (az EgyesüIt Izző vezérigazgatőja),
Bródy Imre (fizikus, a Tungsram mérnöke), Erkel
Gyula (Erkel Ferenc fia, az újpesti zeneiskola
megalapítója) stb.

Külön kategóriát alkotnak a kömyező viírosok-
ról, városnevekről elnevezett utcák' ahová Újpest
legelső utcái is besorolhatók. Ezek a Dunakeszi' a
Főti, az Istvántelki, aKáposrtásmegyeri' a Megyeri
és a Váci utak.

A korábban említett európai városok, tájegysé-
gek nevei közül sok ma is megtalálható Újpest
utcanévhál őzatában: Ankara, Aradi' Bécsi, Berlini,
Brt issze l i ,  Bern i '  Csíksomlyó,  Csíkszereda,
Eperjesi, Fiumei, Hargita, Madridi, Pátizsi, Szófia,
Tátra utca.

Mivel Qpest nem is olyan régen gyiírviíros volt'
érthető, hogy ezze| kapcsolatos elnevezésekkel is
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találkozhatunk azutcanévtáblríkon. Bélr az ősi Gyar
utcát 1882-ben Kolozsviíri, majd később Somogyi
Béla (tanár' újságíró) utcává keresztelték, 1953-ban
megkapta a Bútorgyár utca nevet, 1955-tő1 pedig az
utcában korábban e lhe lyezkedő épületrő l
Munkásotthon utcának hívják. Néhány pé|da a
gyárakkal és termékekkel kapcsolatos nevekre:
Anód,  BányagépEYár,  Chino in (magáró l  a
Chinoinról kapta a nevét), Elem, Fénycső,Izző,
Kripton, Sörétgyár, Tungsram (magáról a cég
nevéről) utca.

Több utcát is neveztek el közeli épületekről
(lásd korábban a Templom és a Kórház utca), a
sportpályríról (Labdarúgó utca stb.), a kikötőről ill.
a hajőzással kapcsolatban (Flottilla, Komp, Rév,
Zsi|tp utca) és az üdülősonól (Üdülősor utca)

Káposztásmegyernél már említettem a régi,
újpest i  mesterségeket (Bőr festő ,  Lakkoző,
Szíjgy ártő stb. utcák).

A természethez kapcso lódó nevet  v ise l  a
Homoktövis' a Farkaserdő, a Nyárfa, a Tő, a
Tófalva stb. utca. Virágokról elnevezett utcák a
k övetkezőek:  Rózsa,  V io la ,  V i rág utca és a
Rózsaliget köz.

Az utca alakjáról, he|yzetéről összesen négy
utcát neveztek el Újpesten. Ezek az Alsó, Bucka,
Hajló és Szöglet utcák.

A fel nem sorolt utcák az e|nevezés szem-
pontjából nem alkotnak további csoportokat.
Korábban volt már sző a,,négy évszak,, utcáiról,
valamint érdemés még megemlíteni a Kunhalom
utcát, mely az Alft'ldön ta|á|hatő népvándorlás kori
sírokat rejtő halomról kapta a nevét. (10)

Legújabb utcá ink a Damjanich '  a Pá||ya
Celesztin (festőmúvész, Újpest díszpolgára) és a
Szőnyi István (Újpesten született festőművész),
melyek 1997-98 folyaman kapták nevtiket

Újpest utcaneveinek történetét - melyben
szinte egész történelme tükröződik - mégsem
lehet itt |ezátn| A kertilet speciális elhelyezkedésű,
ú.n. peremkerület, így mindig akad újabb lehetőség

a további terjeszkedésre. A beépítetlen területeken
tj házak épülnek, új utcák j önnek |étre, uj
utcanevek szü letnek.  Hogy mi lyen neveket
viselnek majd a leendő utcák?

Erre a kérdésre csak a iövő válaszolhat...
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Feies Antal:*

A 90 esztendős Munkásotthon

Az Újpesti Munkásképző Egylet létrejötte
és tevékenysége

Az 1880-as évek baloldali mozgalmainak egyik
vezéralakja' Rády Sándor, többszrjr meglátogatta
az I 869 -ben létrej ött Budapesti Munkásegyletet,
ahol  t öbb '  Marx , ,A tőke ' '  c .  művérő l  szó l ó
e1őadáson vett  részt .  Ezen e lőadások a lat t
foga|maződott meg benne az a gond,olat, hogy
Újpesten, a magyar ipar egyik fellegvárában is létre
kellene hozni egy hasonlő szervezetet. Rády eme
meggyőződése alapjrín jött létre 1889 októberében
az Űjpesti Munkáskép ző Egy|et,

A be lügymin iszter i  engedél lye l  létrej ö t t
szervezet legfőbb céljait az alapszabályban
fo galmazták me g. Eszer itt az E gyl et cé|j a az, ho gy
alkalmat szo'lgáltasson a tagoknak ahhozo ,,hogy
hasznos és népies, tudományos modorban tartott
előadásokhoz,va|at.jrrtszőrakoztatóolvasmányok-
hoz jussanak, a művelt társas éIeti é|vezeteket
megszerezhessék' és ezek által művelődéstiket és
szellemi haladásukat előmozdíthassák.''

Az a|apszabá|y további szakaszaiban meg-
hatfuozták azokat az eszkizöket, amelyekkel a
fentiekben ismertetett elgondolások elérhetővé
válhattak a tagság számára, így péIdául el-
határozták folyóiratok, közlönyök és könyvek
beszerzését, továbbá ezeknek a munkáknak az
Egylet könyvtárából való kcilcscinöáetővé tételét.

Szükségesnek tartották továbbá, hogy ,,az
olvasottak behatóbb megértése cé|jábőI,, az Egy|et
neves szakemberek és politikusok meghívásával
felolvasásokat és értekez|eteket tartson.

Az Egylet tagsága részére alkalmat nffitott az
időnkénti,'...társasj átékokra' művészeti előadások-
ra és tiíncestélyekre.''

A vezetőség nagy része német származásu

története
kisiparosok és szakmunkások közül került ki, így
az ',a|apítő atyák" között találjuk Reinholcz Ede,
Minich Lajos, Rieb Adolf, Buresch Miklós és
Rolland József nevét.

Kezdetben az Egy|et tagsága szintén a német
eredetű iparos rétegből verbuválódott, de igen
hamar megindult a tagság felhígulása, ami
egyenesen vezetet t  a napi  po l i t ikába va ló
bekapcsolódáshoz. Ez a fo|yamat különösen 1894-
ben erős öd ö t t  fe l ,  amikor megalakul t  a
Magyaror szági Szociáldemokrata Párt Újpesti
Szervezete, és ezálta|

a Szociáldemokrata Párt vezetőségébe egyre
többen kerültek b e az E gy|et v ezetó testül etéből.

A személyi összefonódásoknak,,köszönhetően''
a tisztán csak kulturális szervezetként alakult
Qpesti Munkáskép ző Egy|et politikai szervezetté
formálódott át, éS számos üzemben a Szociál-
demokrata Párt ,,meghosszabbított kezévé,, vá|t, a
munkásmozgalom ellen kuzdő üzemekben a
szociáldemokrata sej tek fedő szervévé alakult át.

A hajdani, kisiparosokbő| á|lő tagság ez időre
már teljesen kicserélődött, és erősen balra tolódott.
A főként asztalos-, bőr- és épitőipari munkások
köáil kikerülő tagság rendszeres összejöveteleit a
Gyár (ma: Munkásotthon) utca 4I, szám a|atti
Kakas-vendéglőben tartotta.

Mivel az 1890-es évek közepére az egylet mind
eredeti társadalmi bázisát, mind pedig eredeti
arcu|atát elvesztette, a ,,műVelt társas életi
élvezetek megszerzése.. helyéb e az osztályharc
megvívása lépett. A célok átformálódása hamar
e|vezetett a rendőrséggel való első nyílt össze-
csapáshoz is, amely az 1895. május l-jei (egyéb-
ként betiltott) felvonuláson következett be.

Emellett tagadhatat|an tény az is, hogy jelentős
kulturális tevékenységet is kifejtettek, de ezt is

* A szerző az ELTE levéltdr.szakos hallgatóia, helytönéneti kutató
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gyakran összekapcsolták politikai rendezvények-
kel. Ene a legjobb példa azBgyLet da|árdája, amely
miután egy bérház udvarára bevonulva előadta
énekszámait, majd átadta a terepet a velük tartó
agitátornak, aki a hén udvarán rögtönzött politikai
gyűlést tartott. Mire a rendőrség tudomást szerzet.
egy ilyen eseményről, addigra a Dalárda tagjai (és
peÍsze a szónok is...) valamelyik kozeli kocsma
ivójában tattőzkodtak, ahol a hatóság már
tehetetlen volt veltik szemben.

Az Egy|et minden évben Marx és Lassalle-
ünnepségeket tartott, melyeket a saját székház
biánya miatt különböző helyeken, így a Colosseum
színházban, a Nemzeti Kávéházban va|amint a
Szili-féle vendéglőben voltak kénytelenek tartani.
Ezeken a táncmulatságokon és , ,kedélyes
estélyeken'' rövid jeleneteket és szavalatokat adtak
elő, sőt néha színdarabokat is a közönség elé
vittek, melyekben olykor neves szírunúvészeket -

például  Sa lamon Bélát  -  ünnepelhetet t  a
publikum.

A Munkásotthon létrehozása

Mivel azBgy|et végleges otthonának megterem-
tése az 1900-as évek elejére e|odázhatat|annává|t,
ezéft l902-ben megalakították a Munkásotthon
Bizottságot ,  amely célu l  tízte k i  a  j övendő

Munkás otth on számár a me gfe l e l ő terül et l<tv á|asz-
tását, s a megvásárláshoz sztikséges anyagiak
előteremtését.

A Munkásotthon Bizottság először bankhitelt
kívánt felvenni, s e célból fel is vették a kap-
csolatot a Kereskedelmi Bankkal, amely kezdetben
hajlandó volt a szükséges pénzösszeg étfiÍalására,
később azonban az e|ső néhány részlet folyósítása
után kormányzatí nyomásra kénytelenek voltak
megszüntetni a f inanszírozást' A bankhitel
részleges meghiúsulása után a Bizottságnak nem
maradt más választása, mint hogy a hiányző
ö s szeget saj át maga próbál j a me g ki gazdálko dni.

1904-től kezdve azEgy|et sorozatban szerveúe
a kü l önféle műsoros esteket ,  melyek te l jes
bevételét a Munkásotthon felépítésére fordították.
1906-ban  a  Szoc i á l demokra ta  Pá r t  Ú jpes t i

Szerv ezete hozzájániási blokkokat bocsátott ki az
otthon alaptőkéjének megszerzésére' Szintén nagy
segítséget jelentett az, hogy az újpesti kereskedok
egy része a Munkásotthon javára aján|otta fe| a
náluk történt bevásarlások értékének 5 %-át.

1908 júniusában hivatalosan is megalakult a
Munkásotthon-sz övetkezet  Igazgatősága,  A
mindaddig példa nélkül á11ó különleges szövetke-
zeti formát az tette szükségessé, hog;. a Monarchia
területén a pártokat és a szakszervezeteket nem
ismerték e l  jog i  személynek,  a Munkásotthon
pedig, mivel társasági formában működött. e1r ileg
független volt a Szociáldemokrata párttól és a
szakszetv ezetektől. Az Új p e sti Munkásotthon rász-
jegye i  az egyes szakmák.  va lamint  magán-
személyek között oszlonak meg, így a Munkás-
otthonra a kereskedelmi  jog e1őírása i  vo l tak
érvényesek, S ez viszon1'lagos biaonságot nyújtott
a későbbi viharos időszakokban.

1909. december 5-én, hosszas előkészítő munka
eredményeképpen nyithatta meg kapuit az Újpesti
Munkásotthon az esztergomi káptalantól vásárolt
telken, a hajdani Kakas Vendéglő helyén' annak
egykori épületét jelentősen átépitve és kibővítve.

A húsz a|apitő tagga| megnyitott Munkásotthon
fe lavatásáró l  a  Népszava 1909.  december 7- i
szátma a következőképpen írt:

,,Hosszú évek munkájáÍ. és temérdek áIdozat-
készségét koszoruzta meg az az ünnepség, amely

vasárnap zaj|ott le Újpesten. eme1kedett, lelkes

hangulatban. Újpesti elvtársaink évekkel eze|ótt

célul tűzték ki maguknak. hog1' saját erejükből, a

sa j á t  l e l kesedésük  t ü zétő l  heví tve ,  o t thon t

teremtsenek, olyan otthont. amelyből nemcsak a

mo zga|mat ír ány ithatj ák, d e ame lyb e n o kt ath a s s ák,

nevelhessék azokat. akik a szociáldemokrácia
zász|aja a|á szegődtek. Ezt az igyekezetüket a

legszebb siker koronázta: vasámap délután avatálk

fel impozáns' hatalmas otthonukat azon a helyen,

ahol néhány hónap előtt még szerényen húzódott

meg néhány apróbb egyleti helyiség. Elvtársaink

áIdozatkészs é ge l ehetővé tette, ho gy me gs zer ezzék

a r égi házat, ho gy annak helyi s é geit átalakíthas sák'

hogy hata lmas,  t öbbszáz embert  befogadó
gyűléstermet építsenek az udvarru, Ez a terem fel
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van szerelve színpaddal is, hogy a munkásság
szőr akoztatása i s nagyobb at ányb an, kényesebben
ttlrténhessen. Azonkívül van egy játékterern két
biliárdasztallal, és a különfél e szakszervezetek
irodái is elhelyezést találtak.

Az újpesti elvtársak a vasárnapi ünnepségekre
nagy agitációt fejtettek ki, amely meg is nyilvánult
abban, hogy a hatalmas terem zsúfolásig megtelt.

A fovárosból is nagyon sok elvtárs jelent meg.és
vett részt az tinnepségen Újpest tanácsa is, élén a
polgármesterrel.

A f ö lavató  ünnepség programja a k övet-

hogy a szewezett munkásság előtt nincs oly cél,
amelyet el ne érhetne, ha megvan hozzá az erős
akarat  és a minden nehézséset lerombo1ó
á|dozatkészség.,,

Az otthon felavatása után mintegy húsz
szerv ezet ta|á\t otthonra. A legj elentősebbek a
fások '  a vasasok,  a bőr ös ök ,  a szá|| i t ók és a
text i lesek vo l tak.  Képvise l tet ték magukat a
húsosok' a szabők, a borbélyok, a pincérek és a
közlekedési dolgozók (a ,,Beszkártosok'') is, de ők
kisebb arrínyban'

A Munkdsotthon bontúsa 1969-ben

kezőképpen zaj lot t  Ie Az újpest i  á l ta lános
munkásdalárda éneke nyitotta meg a programot,
majd Brecska István elvtárs üdvözölte röviden,
lelkes szavakban a megjelenteket. Ezután
Gyagyovszky Emil elvtárs olvasta fe| ez alkalomra
írt köIteményét, majd Bokányi Dezső elvtárs tartott
lelkesít{, nagyhatású ünnepi beszédet. IJtátta a
kü1telki munkásdalárda énekelt, végül Rozgonyi
Karoly és Simonsics Jiínos elvtársak szava|Íak. Az
tinnepséget a daIárda éneke zártabe.

A program után az ünneplő közönség még
sokáig együtt maradt és azza| a tudattal távozott,

(Fotó: Arokay Józsefl

A Munkásotthon töÉénete
19í0 és 1945 között

A Munkásotthon első vezetői (igazgatósági
tagjai) Szabó Ferenc, Tarnovszky A|adár, Jócsák
Ká|mán, Ro senberg Fül öp, tov ább á Zatykő György
lettek' a felügyelő-bizottságba pedig Bauer Gyula,
Brecska István, Potyondi József' Kevi Ferenc és
Weisz Antal került.

A Munkásotthonban végleges elhelyezést nyert
az Újpesti Munkásképző Egylet könyvtára,
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valamint a,,Gyermekbarátok'', az,,Eszperantisták'',
a, 'Munkás Sakk-köt,,, az,,Újpesti Természet-
barátok Turisztikai Egyesülete'' 1ÚTTE ), valamint
az ,,Újpesti Munkásképző Torna Egyesület' '

@IurE;. Újpest városa mát az alakulást követő
esáendőben évi 600 koronás támogatást szavazott
meg a Munkásotthonnak, mivel ,,Újpest társadalma
felismerve az otthon kulturális és nevelő hatását, a
l e gnagyo bb j ó akarattal vi s e lte tik az intézmény
itánt'..,,.

A város által kiutalt támogatások, és. a tagság
á|tal ftzetett 5 filléres tagsági díjak sem fedeáék a
felmerülő kiadásokat, ezért az otthon vezetősége
arra kényszeri|t, hogy a Munkásotthon színház-
termét bérbe adja különboző rendezvények cé|jaira,
és maga is rendezzen ott népmulatságokat és
színie|oadásokat.

A húszas évek elejére az otthon épülete immár
szűknek bizonyult' és bővítés e e|odázhatat|anná
vált. A ktiltségek fedezésére azigazgatőság felkérte
az ewes szakmai csoportokat, hogy a fenntartási
költségeket több évre fizessók ki előre, továbbá
ezzel egy időben Sor került 30-50-100 fi l léres
építési bélyegek kibocsátásríra is.

Mivel az így befolyó összegek sem fedezték az
átépítés költségeit, s ráadásul a haidani bank-
kölcsönöket is törleszteni kellett, a Munkásotthon
részvény-kibocsátásba kezdett' Az újpesti és a
környékbeli üzemekben eladott részvények árábő|
1928-ban végre emeletet huzhattak fel a
Munkásotthon épületére.  Az ot thon terhe i t
csökkentendő, a városi képvisetőtestület l929-ben
1500 pengőt szavazott meg az intézmény számára.

A nagy gazdasági vi lágválság éveiben a
Munkásotthon falai kclztitt ismét fellángoltak az
ú.n. jobb- és baloldali szociáldemokraták közti
ellentétek, de ezek nem befolyásoltrík az otthonban
zaj|ő  ku l turá l i s  tevékenységet.  A 30-as évek
közepén azonban két nagy sztrájkhullám söpört
végig Újpesten, s mindkettő - elsősorban az
i l legalitásban 1évő kommunistáknak,,köszön-
hetően' ' - a Munkásotthonban rende zte be
főhadiszállását, mivel tudták, hogy az különleges
szerv ezeti szab á|y zatábó l ki foly ő an a ható ságok
számár a elérhetetlen terület volt.

1935- t ő l  a  l even tee l l enes ,  t ovábbá  ak ö z -
pontosított, korporációs szaks zervezetek elleni
megmozdulások voltak napirenden.

A második világháboru kitörésével egy időben
szintén a kommunista párt nyomására aprő
e l lená l lás i  se j tek a lakul tak,  de számottevő
tevékenységet nem tudtak kifejteni. 1944. március
|9.,Magyarország német megszíllasa után a Pest-
vármegyei  a l i spán e l rendel te a kommunista
szervezkedés k özpont jának tar tot t  Ú jpest i
Munkásotth on b ezár ás át,

A megszüntetésről sző|ő határozat a
következőképpen hangzott :

, ,Utasítom dr '  Prónay Lász|ő II .  osztá lyú
a|jegyzót, hogy 1944. március 24-én szálljon ki a
Kolozsvár i  út 55 '  sz .  Ú1pest i  Munkásotthon
Szövetkezet tulaj donát képező Szociáldemokrata
S zakszerv ezet Székházár a, annak h el yi sé ge it,
b erendezé s i tár gy ait, ir attár át, val amint e setl e ge s
pénzkész|etét foglalja le, vegye |e|tárba és egy
leltár-másolati példánnyal átvételi el ismerés
igazo|ásával adja át a Nemzeti Munkaközpont
képviselőj ének, Deák Andrasnak.''

A Munkásotthon épülete a Budapest ostroma
alatti időszakban az ujpesti partiáncsoport egyik
főhadiszállása lett. A Földes LászIő vezette
partizáncsoport a Vilmos-laktanyabéli ellenállóktól
szerzett hadapród-őrmesteri egyenruhában
szállásolta be magát az otthon fa|ai közé. Jelentős
fegyverkészletüket (pancéltörő ágyut, golyószórót,
kézigránátokat) a színpad a|árejtették. Időközben a
hatóságok felfedezték a rejtekhelyet, ezért az
ellenállók áttették székhelytiket a Jókai utca 6. sz'
a|atti Szárttó-fele bútorraktárba, de a nyilasházból
k imentett  embereket  továbbra is  az ot thon
pincéjében rejtették el.

Az Újpesti Munkásotthon ku|turális és
sporttevékenysége

A kulturá|is élet

Az újpesti munkásság egyik legnagyobb múltra
visszatekintő kulturális tevékenysége az amatot
színjátszás volt. Újpest, s egyben hazánk első
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munkásszínjátszó csoportját Csiki Sándor asztalos
szervezte meg 1869-ben. Az ,,Arany Trombita"
1869. március 27-i szétmában anól tudósított, hogy
az újpesti munkásegyletben mtíködő színjátsző
csoport nagy sikerrel adta elő Csiki Sándor: ,,A
bujdosó lengyel gróf és a haramiák' '  c. szín-
darubját.

EzutÉn közel 25 esztendeig nincs nyoma annak,
hogy Ujpesten munká sszínjéÍsző csoport működött
vo lna.  1895-ben ha l lunk ró luk ismét,  amikor
bemutatták Gerhardt Hauptmann,,Takácsok'' c.
forradalmi darabját. 1899.ben Klárik Ferenc ,,A

rendezője, színésze, szewezője és mindenese volt
az Újpestí Munkásotthon színjátszó csoportj énak.

,,A színpad egy faoszlopos teremben állott, ahol
legfeljebb 80-100 ember fért el. Rendszeresen
fellépett az Otthon szinjiúsző csoportja és dalkara.
1908-ban a legközismertebb szereplők voltak
Bialázs Klári, Nepp Rózsi, Schneider Juliska, Blum
Sarolta' a Rozsgonyi 'testvérek,' Szmoll Antal,
Blum János.

Színre került többek között a ,,Takácsok,,, aZ
,,É1; eli menedékhely'' és a,,Jezsuiták''. Rendezőj ük
Weisz Anta l  vo l t .  1909-ben a Herka-f ivérek

Az ép iilet v é gp us ztulds a

(Fotó: Arokay Jóuefl

munka diada|a,, c. színművét, majd pedig 1905-ben
Garami Jenő ,,Megváltás felé'' c. drámáiát vittók
szrnre.

A rendszeres színjátszó tevékenység 1906-ban,
a Herka-Íivérek Újpestre érkeztével vette kezdetét.
Az első idők nehéz k<irrilményeit idézi Kempler
Miklós visszaemlékezése, aki hosszú időn át

rendeztek, de nézeteltérés miatt elhagyták az
otthont és önálló polgári műkedvel ő gárdát
alakítottak. A Herka-testvérek félreállása után
magam kezdtem rendezni a Munkásotthonban'
l91O-tő l . ' '

|923-banvisszatértek a Herka-fivérek, és három
évre ismét te|tházat biztosítottak a Munkásotthon
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szinháztetmében. A közönség igényének meg-
felelően főleg e gyfelvonáso s darabokat játszottak,

de néha két, sőt háromfelvonásos darabokat is
színpadra állítottak. A bemutatott színművek
témájukban egyre inkább eltávolodtak a klasszikus
munkástémáktól, S egyre inkább közelítettek a
polgári ízlés felé. A repertoarban operettek' francia
bohózatok és vidám színművek szerepeltek.

A Munkásotthon színpada a20-as évek második
felétől kezdve eltávolodott a polgari irányvonaltól,
és visszatért a munkásélet, a társadalmi problémák
ábrázolásához.

A 3O-as évektől a munkásszínházat főleg
i{úmunkások alkották, akiknek néhány baloldali
érze|mu hivatásos szinész segített. A ,,kampány-
szerú,, előadások közül Klabund ',Krétakör'' c.
darubja aratta a legnagyobb sikert. Ebben az
időszakban a színház do|gát kül önösen meg-
nehezítette az, hogy a hatóságok nyomására az
előadások védnökségét valamelyik szakszerye-
zetnek kellett elvállalnia. A próbákat - szintén
hatósági nyomásra - nem tarthatták az otthonban;
ezen a problémán segített Mód Aladár és Takács
(Wintenitz) Tibor, akik a lakásukat ajánlották fel
effe a célra.

A színjátszóknak sok gondot okozott a meg-
felelő kellékek hiánya, azonban nagy leleményes-
séggel ezen a problémán is tudtak segíteni, ugyanis
Knopp Imre és Halász Kálmán egy óriási
k ö r függönyt  szerzett ,  s  az Egyesü l t  |zzőbő|
származő hul lámpapírbó l  Knopp dísz leteket
készített. A darab kísérőzenéjét a tagság által
hozott hanglemezek biztosították. A ,,Krétakör'' c.
darab a munkásszínház egyik legsikeresebb
bemutatójaként öt előadást ért meg.

Következő nagy sikerű bemutatójuk Katona
József ,,Bánk Bán' ' c, &ámája volt, melynek
színreviteléhez nagy segítséget nyújtott Miklósi
Andor' az ujpesti Népszínház igazgatőja, aki j elme-
zeket és kellékeket bocsátott a munkásszinjátszők
részére. De ez az eloadás sem maradt rögtönzés
nélkül: Brínk bán és Tiborc Tisza-parti jelenetéhez
a Duna-partról hoztak be egy fuzfát'

Mindjárt az e|ső előadáson történt, hogy a darab
kellős közepén a rendőrség |etartőztatta a főszerep-

lőt, oszkó G1ulát' Helyette Knopp Imre ugrott be,
akiről hamar kiderült, hogy nem csak jó szervező,
hanem kittÍnő színész is.

A munkásszínjátszók és a Kempler Miklós
vezette hivatásosok egytittműködve mutatták be G.
B. Shaw,,Barbara őrnagy,.., és Gogol ,,ArevizoÍ,,
c. színművét. Az elsőben oszkó Gyula és Páncél
Pál volt a foszereplő, és Takács Tibor jéúszotta az
ágyúgyárost.

Az egész estés színdarabok mellett dramatizá|t
verseket is előadtak, igy péIdául bemutattak Arany
János ,,Fülemile'', Petőfi Sándor ,,Pató Pá1'', Móra
Ferenc ,,Kalcinat sződa,, c. költeményét'

Illegális, féllegális rendezvényeket is tartottak a
kommunisták szervezésében, november 7. és
márc ius  15 .  t i s z te1e tére .  A  te l j e sen  i l l egá1 i s
események kozé tartoztak a,'Három L'' ( V. I.
Lenin, Karl Liebnecht' Rosa Luxemburg) emlékére
szervezett estek.

Évenként egy-két nyi lvános és bejelentett
kultúrestet is tartottak. Ilyenkor feliépett a Vándor-
kórus, a Szalmás-kórus, és gyakran szavalt Major
Tamás, Baló Elemér, Jakó Pál, Horváth Ferenc,
Ha|ász Kálmán, Gobbi Hilda és Gyarmati Anikó'

Az Ujpesti Munkásotthon gyakori vendége volt
József Attila is, aki személyes barátságot kötött a
színhén jó néhany if1ű tagjával. A,,Lebukottak'' c.
költeményét is itt adták elo először, mivel nem volt
remény arra, hogy aá máshol is bemutassák tulzott
fonadalmisága miatt.

1892-ben alakult az Űjpesti Munkásképző
Dalkara. A Dalkar tevékenysége már kezdettől
fogva szemet szurt a hatőságoknak. Az első,
minden részletre kiterjedő vizsgá|atot 1 898-ban
folytatták le, s ekkor az énekkar még a zongorájétt'
is alig tudta megmenteni.

A Munkásképző Dalkar az 19l0-es években
négy részte szakadt, egyenként 50-70 fos létszám-
mal. Ezek az énel<karok az,'Újpesti fuadó Dalkar'',
az ,,Újpesti Ébredés Dalkar'', az ,,Űj pesti Híradás
Dalkar'' és az,,Ű jpesti Természetbarátok Dalköre''.

A négy dalkar, melynek eredeti tagsága mintegy
240-260 fo volt, az 1927-28-as évben 28 főre apadt
le' Még l924-ben kötelezte egy belügyminiszteri
rendelet  ar ta az 1900 után a lakul t  munkás-
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egyleteket, hogy új működési szabályrendelet-
kére lmet nyújtsanak be.  Ez a rendelkezés
lehetőséget teremtett arra, hogy a kormányzat
beszüntesse a kellemetlen baloldali szervezetek
tevékenysé gét' Az Ujpesti Munkásotthon tagjai ezt
a rendeletet úgy kerülték meg, hogy megta|á|ták a
Munkásképző régí alapszabá|yát, ami szerint a
Munkásotthonnak, mint a Képző jogutódjának
jogában á l l  mint  ének-,  mint  pedig sport-
tevékenységet folytatni. Ezá|ta| kivonták magukat a
Belügyminisáérium joghatósága aIő|, s igy hoztak
létre a négy dalkar maradványaiből az Újpesti
Munkásotthon Dalkarát.

I926-ban a|akították meg Raffai István
vezetésével az Újpesti Munkásképző Dalkarának
gyermekkórusát .  Várad i  Lász|őné B- l i s tás
zenetanár vezetésével rövid idő a|att szép sikereket
értek el, de miután a Váradi-házaspárt politikai
okokból az iskolán kívüti oktatástól is eltiltották, a
gyermekkórus széthullott.

Ebben az időszakban dr. Ujj József volt a
da|árda karnagya, és az ő nevéhez ftiződtek a
dalkar legnagyobb sikerei, aki még az üldöztetések
soriín sem hagyta el tanítványait.

A Munkásotthon zenekara 1911-ben alakult.
Alapítói Szabó Ferenc, Fellner Hermann és Takács
József voltak. Az 55 tagú zenekar legkiemelkedőbb
karnagya Bor Dezső volt. A régi,képze|t zenészek-
ből, és az ujowtan csatlakozott tehetséges munkás-
fiatalokból á1ló együttes 1913-ra olyan jelentős
tényezővé nőtte ki magéÍ, Újpesten, hogy azújpesti
bálokon eladdig egyeduralkodónak számítő
katonazenekarokat fokozato s an ki szoríto tta. Az
igen népszeru zenekar a sorozatos háborús
behívások  m ia t t  1914-ben  kénysze rűségbő l
feloszlott, és csak 1918-ban szerveződött újjá.
Ekkor azonban új abb kényszerszünet következett
be, ugyanis a zenekar 1919-es szereplése miatt
tevékenységét egy jó időre felftiggesáették.

A húszas évek e le jén véglegesen űj já-
szerveződött zenekar vezetője Tóth István lett,
kinek vezetéséve| a 26-27 főből álló együttes a
Ferenc József (ma: Tanoda) téren minden szerdán
térzenét adott.

|927-ben a sok sikeres szereplés el lenére a

zenekar váratlanul feloszlott, mivel a Munkás-
otthon a zenészek áIta| kért anyagi támogatást nem
tudta megadni. A Munkásotthon |928, januar 27-i
igazgatősági és felügyelő-bizottsági ülése méltatva
a zenekat érdemeit, annak feloszlását tudomásul
vette.

Sportélet

Az Qpesti Természetbarátok Turista Egyesülete
(ÚTTE ) 191 6-ban alakult  meg aZ Egyesült
Izzőban. A jól szervezett egyesület fontos szerepet
töltött be Ujpest életében. A több száz fős tagság
gyakran szerv ezett kirándulás okat, Dunake szin
strandot és kézilabdapá|yát tartott fenn, az
egyesület tornászcsapatát országos szinten is
elismerték.

A Munká sképző alap szab á|yáb an l e írtak a|apj án
- a hatóságok ellenkezése dacáta - I912-ben
megalakult a Munkásotthon saját sportegyesülete,
az Újpesti Munkásképző Sport Egyesület, az
ÚurB. Elsőként a birkőző és súlyemelő, később
pedig a labdarúgő-szakosztáty alakult meg. 1913.
ban a kerékpáros szakosztály motorvezetéses
kerékpárverseny{ tartott, és ezen az eseményen az
Úurp ná|áná| je lentősebb egyesületeket is
megelőzött.

A legnagyobb sikereket az ÚIrarp labdarúgó-
szakosztá|ya érte el, de egyben ez a szakosztá|y
volt leginkább kitéve a két világháború közotti
időszak pol i t ikai  eseményeinek. Egy-egy
tüntetésszámba menő politikai gesztus után a
vezetők és a játékosok alig tudtak a börtönbtintetéSt
elkerülni.

Források:
Dr. Ugró Gyula: Újpest. Magyar városok monográfiája

XI. Budapest,1932.
Dr' Szalai György: Az Újpesti Munkásotthon története.
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I{eJ.yrü'örtén'eü'í h.írek...
€  Ha lá lának e lső  évforduló ján,  1998.

november 22-ét, ünnepi istentisztelet keretében
emléktáblát állítottak dr. GYoKossy ENDRE
re formátus l e lkip ás ztor tisztel etére, az á|ta|a
alapított Újpest-Újvárosi református templomban.
Az emléktábla szövege:

',Dr. GYoKossy ENDRE (BANDI bácsi)
Gyüleke zet-a|apítő lelkipásztor emlékére.
Gyülekezet.

:Az isaznak az emlékezete áldott:''

e December 3-án az Őceán TV főműsorában
vetítette az ,,Újpesti séták'' c. dokumentumfilmet.
A bemutató előtti stúdióbeszélgetés keretében a
nézőktájékoztatást kaptak a sorozat folytatásáról, a
további tervekről.

€  Alapítványunk kuratóriuma már
előkészületeket tett a köze|gő ezredforduló méltó
fogadására.  A 2000'  év karácsonyára t öbb
kiadvrány megjelenés ét Íervezzilk. többek között a

,,Ki-kicsoda Újpesten?'' c. könyv kiadását. Eddig

már t öbb mint 600 szócikk íródott azokrő| a

személyekrő l ,  ak ik  aktív részese i  Ú jpest
k özéletének.  Ak ik eddig adatokat  kü ldtek

szerkesáőségünknek' az év közepén kapják vissza
jőváhagyásra a róluk készült szócikket.
Természete sen aZ adatgyűjtés tovább folytatódik,
hogy két év múlva a lehető legteljesebb névtár

segítse az utánunk következő generációt a helyes

tájékoződásban. Kérjük kedves olvasóinkat' hogy

ötletekkel segítsék a könyv összeállítását.

,sr Ezűton is kérjük azokat a helytörténeti

kutatással foglakozó barátainkat' akik eddig még
nem kértek az Qpesti ÉIetrajzi Lexikonból, hogy

telefonon j e|ezzék i gényüket szerke sztő sé günknek
(233-1976 teIefon és fax), mert számukra
díjmentesen biztosítjuk a kiadványt. A könyvet

még karácsony előtt megküldtük az újpesti iskolák
könyvtárainak, az újpesti Szabő Ervin könyvtár

fiókjainak, az ujpestí egyházaknak. Szívesen
állunk bárki rendelkezésére, akit érdekel Újpest

múltja.

Figyelem!
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelméto hogy az |998. évi adóbevallásnál

ism ét rend elkezhetn ek adój u k to/o. ának átutalásáról
az Újpesti Hetytörténeti Alapítvány javára.

Kérjük' hogy az a|apítvány céljainak támogatátsára gondoljanak'
amikor erről döntenek.

Alapítványunk adőszáma : 18040609.|.41,.
Köszönjük!

Az alapítvány támogatói:

ASCHNER r,rpór ALAPÍTVÁNY,
,,ARANY HoRGoNY' GYóGYSZERTÁR,

Éponc RT., HANZLIKPÁL' HoLLóSI cyoncy.
rvÁl.Iyn{É KoNRÁD GIz;ELLA, rvÁNyr JÁNoS'
DR. KAPoLYI LÁSZLó, KoZMA sÁNoonNÉ,

Ú"rppsr on xonuÁ NYZATA.
Ú.rpnsrr vAGYoNKEZELŐ RT.

Kiadja: az Ujpesti Helytörténeti Alapífvány
E|nök: Dr. Sipos Lajos

Szerkesztő: Kadlecovits Géza
Szerkesztőség:1047 Bródy Imre u. 1.

Tel./fax: 233-1976
Tipográfia: Wagner Attila
Készítette: a Spácium Bt.

Felelős: Koós Gábor
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