
A Tûzôrség tornya fel-
kiáltójelként húzódott a 
kerítés mögé. Sosem ke -
rült a képeslapokra, mint 
régi társa, a Víztorony. 

Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég 
nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven 
évesen is számítanak.

Sosem nevezték Tûztoronynak, 
pedig már a kezdet kezdetén is azt a fel-
adatot kapta, hogy hétemelet magasság-
ból figyelje a várost. Rengeteg tragédiát 
látott: gyártüzeket, lakástüzeket és alig 
volt két éves, amikor bombák, gránátok 
gyújtották fel a környéket. 

Arra talán Janáky úr, a tervezô sem 
gondolt, hogy e laktanya többet tud majd 

az itt élôkrôl, mint azt bárki sejtené. Nem 
emiatt nyert érte elsô díjat. A pincében 
már a kezdetekkor hadi kórház mûködött. 
Odalent folyamatosan mûtöttek az orvo-
sok, miközben a felszínen alig akadt, akit 
oltani küldhettek, mert a tûzoltókat a 
frontra vezényelték. 

Itt mindig kemény fiúk dolgoztak. 
A lánglovagok – ha megszólal a jel – ma 
is azonnal kocsira pattannak, hogy ment-
sék akit és amit csak lehet. Ha kell 
fecsken dôvel, máskor emelôdaruval vagy 
feszítô vágóval. A bevetés végén vissza-
térnek. Csak a Tûzôrség tornya marad 
önkéntes szolgálatban, pedig már alig lát: 
rég körbenôtték a panelházak.   Barta 
Flóra
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„Tûzrendészet. […] Az 1886. 
évi XXII. t.cz. 21. § g.) pontja 
értelmében a községek a helyi 
viszonyoknak megfelelô tûz-
ren dészeti szabályrendeletet 

kötelesek alkotni. Községünk vezetôsége ez 
irányú kötelezettségének mai napig sem tett 
ele  get. […] Milyen a mai tûzrendészetünk? 
Sza   bályrendelet hijján a testület a polgárok 
ön   kéntes jótékony adományaira szorulva, 
mi ként valami kegyes alapítvány vegetál 
évrôl-évre. […] Tûzoltóságunk ma hiányt 
szenved tûzoltószerekben. A kapitány 
vizhordók be  szer zése is nagyon csekély
költségokozással elejét vehetné a minden 
tûznél constatálható vízhiánynak. A tûzjelzés 
nehézkessége, a táv beszélô összeköttetések 
elégtelensége mind megannyi bajok, melyek 
sürgôs orvoslást igényelnek.” (1903. augusz-
tus 2.)

„Nyíltan valljuk és állítjuk, hogy az 
uj  pesti önkéntes tûzoltó egyesület, mely az 
utób  bi években az ügyes és odaadó vezetés 
foly tán oly szép fejlôdésnek indult, ugy szer-
ve zetét- és mûködését, mint vezetését és tag-
jai nak ügybuzgóságát és ezek lelkiismeretes 
köte lességtudását illetôleg igazán minta  -
szerû egye sület, mely a nagyobb városok 
tûzoltósá gával is bátran kiállja a versenyt. 
[…] Az ön  kéntes tûzoltó egyesület társadal-
mi intéz mény, annak anyagi támogatását 
tehát társa dal mi uton kell elôsegíteni és biz-
tosítani. […] Felhívjuk tehát Ujpest minden 
egyesületét, hogy rendezzenek önkéntes 
tûzoltó egyesületünk javára egy-egy estélyt.” 
(1903. szeptember 13.)

„Az Ujpesti Önkéntes Tûzoltótestület 
1905. évi január hó 14-én (szombaton)
a Co  losseum összes helyiségeiben mûked-
velôi szini     elôadással és világpostával egy-
bekötött táncz    vigalmat rendez. A zenét a m. 
kir. I. ker. hon védzenekar szolgáltatja. […] 
Jegyek kap hatók: a rendezô-bizottság hölgy 
és férfi tag  jai nál, Róth Adolf úr vendéglôjé-
ben (Colos seum), Kozma Gyula fényképész 

urnál és este a pénztárnál. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug-
táztatnak.” (1905. január 8.)

„Hétfôn éjjel félelmetes tûz pusztított 
a Diófa- és Nyár utcza sarkán. Miszlovits 
Ernô mûasztalos modernül berendezett 
ipartelepét hamvasztotta el ezen könyör-
telen elem. […] S csakis az isteni gond-
viselésnek köszönhetô, hogy a szomszéd 
épületek szintén el nem ham  vadtak. […] 
Ujpestnek, ennek az 50.000 lakossal bíró 
nagy községnek van gyönyörû köz  ségháza, 
van utczája, ahol nyakig lehet po  cso lyákba 
mászkálni, van utczája, melyet minden 
negyedévben ujra és ujra aszfaltiroznak, van 
szavazó helyisége (istálló), egyszóval van 
min  dene, amirôl egy község országos 
hirnévre tehet szert, csak tûzoltósága nincs. 
Mennyit, de mennyit volt már ez szóba, 
hogy a tûz oltó ságot szervezni kell, hozzon a 
község áldozatot, s szerezzen be tûzoltó-
szereket, s állítsa nak fel állandó tûzoltóságot.” 
(1905. május 21.)

„Ki ne ismerné Schóber Károlyt, az 
ezüs tös csákós fôparancsnokát az ujpesti ön -
kén tes tûzoltóságnak, ott láttuk ôt mindig, 
ahol veszély volt, harsány hangon osztogatta 
a mentési munkálatokhoz a parancsokat, 
egészen megszoktuk már, ami nem is csoda, 
ha elgondoljuk, hogy immár 35 éve áll a tes-
tület élén. […] Szombaton este e hó 9-én 
fáklyásmenet tisztelgett a távozó fôparancs-
noknál […]. vasárnap […] déli 12 órakor 
felvonultak az összes testületek a községháza 
disztermében megtartott diszgyûlésre, itt 
meghatottan búcsúzott el Schóber Károly 
legénységétôl, a nagyközségtôl és az összes 
gyárak jelenlévô tûzoltóságától.” (1905. 
szeptember 17.) 

„Az 1888/53888 számu tûzrendészeti 
kormányrendeletbôl kifolyólag a vármegyei 
al  ispáni hivatal 34121/904. számu végzése 
alap  ján a képviselôtestület megalkotta tûz ol-
tó ságát. […]. ” (1906. augusztus 19.) 

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

Tûzoltóságunk hôskora
az Ujpesti Közlöny írásai alapján

Múltidézô
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A tûznek – mint természeti 
erô nek – káros volta elleni 
vé de kezés egyidôsnek mond-
ható az emberi társadalom-
mal. A tûz káros hatása a kez-

deti ösztönös, eseti védekezéstôl hosszú fejlô-
dés eredményeként jutott el a szervezettség 
mai fokára.

Hazánkban és szûkebb környezetünk-
ben, Újpesten 1867-tôl lehet beszélni a tulaj-
donképpeni szervezett tûzrendészetrôl (tûz-
védelemrôl). Bár ezt megelôzôen, 1849-ben is 
indult már kezdeményezés tûzvédelmi fel-
adatok ellátásra. Martinovich Lukács, Újpest 
köz ség bírája már 1849-ben felszólította a 
házbirtokosokat, hogy pénzadománnyal
segítsék a tûzoltó felszerelések beszerzését.
A felhívásra összegyûlt pénzösszegbôl vásárolt
fecskendô, 12 csöbör, továbbá az ajándékba 

kapott néhány tûzoltólétra alkotta Újpest elsô 
tûzoltó felsze re lését. 1870-ben aztán meg-
alakult az elsô szervezett újpesti tûzoltóság, az 
Önkéntes Tûzoltó Testület. Ez a testület 
Schober Károly parancsnok irányításával 35 
éven át látta el a tûzoltó szolgálatot.

A gyors ütemben fejlôdô településen 
egymás után alakultak meg a gyári tûzoltó-
ságok. 135 éve, 1877-ben szervezték meg a 
Wolfner Gyula és Társa Bôrgyár Tûzoltósá-
gát, mely parancsnokból, 2 tisztbôl, 8 fizetett 
és 24 ön  kéntesbôl állt. Ez a helyi tûzoltó-
csapat rendel kezett mindazon felszereléssel 
(szerkocsi, 12 méteres, kihúzós létra, dugó-
létra, 400 m nyomótömlô stb.), amely elô-
segítette a hatékony beavatkozást. A gyár 
területén ugyanakkor szá     mos tûzcsap állt
rendelkezésre. Vész esetén a gyorsabb jelzés 
érdekében az ôrszobán 19 mellékállomással 

NAGY JÓZSEF

Tûzvédelem, tûz elleni védekezés Újpesten 
(1849–1950)

4

Az újpesti tûzoltóság épülete a Szent László téren. Tervezte: id. Janáky István
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tûzjelzô berendezés üzemelt, továbbá rendel-
keztek egy olyan nyomást fo  kozó turbinával, 
amely a 3 atm-ról 7 atm-ra való nyomásfo-
kozásra volt képes 400 liter per  cenkénti
visszaállító képességgel. A gyári tûzoltóság 
békében a gyáron kívül is segített a városi tûz-
esetek alkalmával.

130 éve, 1882-ben alakult
meg a Magyar Pamutipar Rt. 
gyári Tûzoltósága. 1 parancs-
nok, 2 tiszt, 32 önkéntes
(gyári munkás) tûz oltó állt 

rendelkezésre. Felszerelésük 1 kocsi-fecsken-
dôbôl, 1 mozdonyfecskendôbôl, 3 nyo   mó-
tömlôvel rendelkezô kerekes tömlô or sóból 
állt. A gyár területén földalatti és fali-tûz-
csapokat alakítottak ki, ez utóbbiakat tömlô-
vel és sugárcsôvel is felszerelték. A termek be 
automata „Spinkler” féle oltóberendezést 
épí tettek be a szükséges vízellátás biztosí-
tásával. A gyors beavatkozás érdekében 
külön bözô helyeken összesen 80 szénsavas 
kézi tûz  oltó készüléket helyeztek el. A gyári 
tûz oltóság rendszeresen kivonult külsô 
tûzesetek hez is, hasznos szolgálatot téve a 
városnak. 

125 éve, 1887-ben szervezték meg a 
Mauthner testvérek és Társai Bôrgyár Rt. 
Tûz   oltóságát. Az egységet parancsnok, 2 fize-
 tett és 12 önkéntes gyári munkás tûzoltó 
alkotta. Rendelkeztek egy mozdonyfecsken-
dô  vel, 2 kerekes tömlôorsóval, 1 kihúzós
lét rával és megfelelô mennyiségû nyomó-
tömlôvel. A gyárban földfeletti és földalatti 
tûzcsapokat alakítottak ki, és több helyen kézi 
tûz oltó készüléket helyeztek el. Víznyomás-
csök kenés esetére rendelkezésre állt egy 
nyomásfo kozó szivattyú is. Számtalan esetben 
nyújtottak se gítséget a városnak. Késôbb 
azonban a lét szám csökkenése miatt erre már 
nem kerülhetett sor.

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
Részvénytársaság tûzoltósága 1890-ben ala-
kult. A gyár területén kialakított tûzjelzô há ló-
zat az egyik legmodernebb volt. A szolgá la  tot 
16 fizetett és 20 önkéntes tûzoltó látta el.

A Chinoin Gyógy- és Vegyészeti Gyár 
Rt. Tûzoltóság 1912-ben alakult. A tûzvédel-
mi feladatokat 8 tûzoltó látta el, 4 nappal
4 pedig éjjel. A tûzivíz-ellátás az udvaron föld-
alatti, az épületekben fali tûzcsapokról történt. 

Az üzemekben az ottani technológiának meg-
felelôen széndioxiddal oltó poroltó és habbal 
oltó kézi tûzoltó készülékek is rendelkezésre 
álltak.

Az Angol–Magyar Cérnagyár önkéntes 
tûzoltó testülete 1927 tavaszán alakult.
A szolgálatot 22 fô látta el. A gyár fel volt 
szerelve auto mata (Spinber) tûzoltó beren-
dezéssel. To  vábbá rendelkezésre állt számos 
kézi tûzoltó készülék is. 16 földfeletti tûzcsap 
biztosította a tûzivíz ellátást. A gyár építése 
során már figyel met fordítottak arra, hogy az 
esetlegesen keletkezô tüzek mielôbbi lokalizá-
lása megtörténjen.

Schober Károly parancsnok irányí-
tásával az Önkéntes Tûzoltó Testület is ered-
mé  nyesen tevékenykedett. Nemcsak a tüzek-
nél, hanem a települést többször sújtó árvizek 
mentô munkálatai során is. 

1905-ben Újpest képviselôtestülete 
hiva tásos tûzoltóságot létesített. A tûzoltóságot 
Jónák Gyula ôrsparancsnok szervezte és ké -
pezte ki.

A kiképzett 4 hivatásos tûzoltó a 16 be -
osztott közösségi szolgával 1905. július végén 
meg is kezdte szolgálatát egy mozdonyfecs-
kendô, egy vészvonat (vízhordó kocsi) és 2 lajt 
készenléti szerrel. Tûzoltólaktanya hiányában 
a tûzoltóság ideiglenesen a városházán kapott 
helyet.

1907-ben, Újpest várossá alakulását kö -
vetôen a tûzoltóság hatalmas fejlôdésnek in -
dult. Átadták az újpesti tûzoltóság önálló lak-
tanyáját a Nyár u. 2.-ben. A tûzoltásra kötelezô 
szolgákat felmentették, és a létszámot 10 fôre 
emelték. 

A Mártír tûzoltók szobra (Siklódy Lôrinc alkotása)
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A várossá alakulás után Csepreghy Pál 
a város tiszteletbeli iparügyi tanácsnoka került 
a parancsnoki beosztásba. Csepreghy és Jónák 
irányításával 1911-ig a létszám folyamatosan 
emelkedett, végül 23 kiképzett és 7 ideiglenes 
tûzoltó teljesített szolgálatot. A szolgálat-
ellátás meglehetôsen kemény munkát jelentett, 
hiszen az elsô években egy tûzoltó egyhuzam-
ban 96 órát volt szolgálatban, amely után 24 
órai pihenôt kapott. A létszámemelés után a 
szolgálat 72 órára csökkent, ugyancsak 24 órai 
szabadnappal. Ez a szolgálati beosztás 1914-ig 
tartott, azután a háborús bevonulások miatt 
lényegesen lecsökkent a létszám, és volt 
idôszak, amikor a tûzoltóknak 96, sôt 120 órás 
szolgálatot is el kellett látniuk. A háború 
kitörésétôl 1918-ig 23 fôbôl 18 vonult a harc-
térre, közülük négyen hôsi halált haltak.

Nem esett még szó arról, hogy a kez-
deti idôszakban lóvontatású szereket használ-
tak, de a tûzoltóságnak külön ló állománya nem 
volt. Kivonuláskor a szemétgyûjtô kocsik lovait 
fogták be, nappal pedig az utcán foglaltak le 
ideiglenesen lovakat. Ez a rendszer tel jesen ir -
re  ális volt, hiszen sok esetben emiatt a kivonu-
lás is késedelmesen történt. Az áldatlan helyzet 
feloldását csak 1906-ban sikerült enyhíteni, 
amikor a tûzoltóság megkapta az elsô pár lovát, 
amit 1908-ban és 1909-ben még egy-egy pár ló 
követett. A lóvontatású szere ket azonban a fej-
lôdésnek köszönhetôen kiszo rították a motoros 
szerek. 1929-ben Újpest me  gyei jogú város lett. 
Fejlett és erôs köz igazgatás irányította a várost. 
Vásároltak egy benzinmotoros autófecskendôt, 
aminek kö  szön  hetôen lényegesen csökkent a 
vonulási idô. A létszám is ennek megfelelôen 
alakult, illetve emelkedett, hiszen ekkor már 3 
tiszt, 30 altiszt és tûzoltó, valamint 3 gépko csi-
vezetô teljesített tûzoltói szolgálatot.

Újpest városa abban az idôben külön tûz-
 jelzô telefonhálózattal nem rendelkezett, a tûz-
jelzésre a rendes telefonállomások szolgáltak.

A vízszerzés a vízvezetéki tûzcsapokról 
történt, amelyek a város belterületén általában 
100 méterenként voltak találhatók. A vízveze-
ték-hálózatban meglévô 3,5–4 atmoszféra víz-
nyomás adott esetben a gépjármû-fecskendôk 
közbeiktatásával akár 12–16 atmoszféráig is 
fokozható volt.

Újpest a fénykorát élte. A városban sta-
dion, uszoda, villamos-erômû, több villa mos-
járat, autóbusz-vonal, korszerûnek mondható 
közvilágítás mûködött. A településen számos 
nagy iparvállalat – többek között az Egyesült 
Izzó, a Wolfner és a Mauthner Bôrgyárak, a 
Chinoin stb. – folytatott tömegtermelést, és 
jelentôs volt a bútoripar is. A tûzoltóság párhu-
zamosan fejlôdött a várossal. 1942-ben adták át 
a korszerû – ma is meglévô – tûzoltólaktanyát. 
A hétemeletes figyelôtorony, amely a gyárváros 
fölé magasodott és a védelem, valamint a ké -
szenlét üzenetét jelképezte, Újpest jelképe lett.

A második világháború kitörése, majd 
az ország hadba lépése alapvetôen megváltoz-
tatta a harmonikus életet. A tûzoltólaktanya 
pinceszintjén földalatti kórházat alakítottak ki, 
gondosan, szinte hermetikusan záró vasajtók-
kal ellátott mûtôk, kezelôk, fekvôbeteg-ellátó 
stb. helyiségekkel. A tûzoltói szolgálatot telje-
sítôk jelentôs része katonai behívót kapott, a 
tûzoltóság a létszámhiány miatt rendkívül 
nehéz körülmények között mûködött.

A második világháború következtében 
a magyar hivatásos tûzoltóság szétesett, és az 
ország tûzvédelme úgyszólván megsemmisült. 
A világháború utáni elsô tûzvédelmi vonat-
kozású szabályozást az ideiglenes 10.280/1945 
NE számú rendelete jelentette. A rendelet 
végrehajtására kiadott belügyminisztériumi 
intézkedés megalkotta az egységes hivatásos 
tûzoltóság fogalmát. Az országos tûzoltó-
parancsnok minden tûzoltóság és tûzoltó 
felettese vagy elôjárója, és a belügyminiszter 
alárendeltségében ellátja az összes tûzvédelmi 
és tûzoltósággal kapcsolatos feladatokat.

1950. január 1-én – politikai döntés 
alapján – Újpest a fôváros negyedik kerüle-
teként elveszti városi önállóságát. Ettôl kezdve 
lassan átalakult a település, de a figyelôtorony 
ma is feleleveníti a régi idôk emlékét.  
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„Menj haza anyám és sírj, 
Kéméndyé minden díj, de 
minden díj!" – szállt a nóta 
1901. június 30-án az UTE 
Pamutgyár melletti sport-

telepe felett, ahol az egyesület elsô nyilvános 
atlétikai versenyét tartotta. Az újpesti klub 
„dalos krónikása” nem túlzott, Kéméndy 
Ernô, az UTE atlétája, aki egyben a verseny 
szervezôje, pályabírója, egyszóval mindenese 
volt, bármely számban starthoz állt, minden-
kit maga mögé utasított. Megnyerte a 100 
yardos síkfutást, a magasugrást, a távolugrást, 
és finisembere volt a gyôztes stafétacsapatnak 
is. Ki volt ez a kiváló sportember, aki az atlé-

tika mellett az UTE labdarúgásában, 
úszásában, sakkjában, evezésében, valamint
az egyesület vezetésében is hosszú évtizedekig 
meghatározó szerepet játszott? A követke -
zôkben az ô küzdelmes életét, dicsô pályafu-
tását elevenítjük fel.

Kéméndi Ernô 1880. november 18-án 
született Újpesten. Családtagjai a dédszülôkig 
visszamenôen mind anyai mind apai ágon 
tanítók voltak, így természetes volt, hogy ô is 
a tanári pályát választotta hivatásának. 
Diplomájának megszerzése után nyugdíja -
zásáig Budapest fôváros alkalmazásában állt, 
kezdetben tanárként, késôbb iskola  igaz -
gatóként. Sporttevékenységét atlétaként 
1898-ban az Újpesti Torna Egyletben kezd      -
te, és visszavonulásáig itt is folytatta. Elsô 
megmérettetése egy 20 km-es távgyalogló-
verseny volt, melyen harmadik helyezést ért 
el. Egy elírás következtében neve elsô sike -
reinél Kéméndy-ként jelent meg és ezt rész-
ben kabalából, részben sporttevékenységének 
a tanári hivatásától való megkülönböztetése 
miatt sportszerepléseiben megtartotta. 1900-
ban tagja lett Újpest elsô labdarúgóklubjának, 
a frissen alakult Újpesti FC-nek, melynek 
második csapatában kergette a labdát. Nevét 
1901-tôl már jól ismerték a futballpályákon 
az elsô játékvezetôk egyikeként is. Az Újpes  ti 
FC 1901-ben beleolvadt az UTE-be, s fut -
ballistái innentôl kezdve uteistaként szere-
peltek. Kéméndy a labdarúgók élére állt, s 
1901. március 9-én, a Magyar Labdarúgók 
Szövetségének gyûlésén, az UTE küldött -
jeként, ô jelentette be a klub belépését a 
szövetségbe és az induló bajnoki küzdelmek-
be. Rövidesen nem csak az UTE megalakuló 
futballszakosztályának vezetôje lett, hanem az 
MLSZ jegyzôjeként is dolgozott, majd 1903-
ban közfelkiáltással a Szövetség titkárának is 
megválasztották. Kéméndy neve ekkor már az 
UTE vadonatúj népszigeti sporttelepén ren-
dezett teniszviadalok állandó résztvevôjeként 

LôRINCZ RÓBERT

A legnagyobb újpesti „all round”*
sportember, Kéméndy Ernô
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és díjazottjaként is feltûnik. Fô sportágának 
azonban egyértelmûen az atlétika számított, 
melyben szinte egyedül képviselte szeretett 
egyesületét. Sorra nyerte az országos verse-
nyeket. Távolugrásban, síkfutásban és gátfu-
tásban egyre inkább verhetetlennek bizonyult. 
Külföldön is szerencsét próbált. 1905-ben 
egy Bécsben rendezett viadalon egy második 
és két harmadik helyezést szerzett, ami elsô 
külföldi kísérletnél szintén kiváló eredmény -
nek számított. Bár igazi sikerei csak ezután 
következtek, ekkor már az oktatásra, az után-
pótlás nevelésre is gondolt. Az UTE berkein 
belül maga köré gyûjtve az atlétikával rokon-
szenvezô fiatalokat, megszervezte az egyesü -
let ifjúsági és junior csapatát. A klubveze -
tésben is fáradhatatlanul dolgozott, 1905-ben 
az Újpesti Torna Egyesület fôtitkárává válasz-
tották. 

1906-ban a Magyar Atlétikai Szövetség 
bajnoki viadalán Kéméndy 18,5 másodperces 
idôvel elsô lett a 120 yardos gátfutásban, s 

ezzel megszerezte a lila-fehér színek legelsô 
atlétikai bajnoki címét. Immár magyar baj-
nokként, Prágában, a cseh bajnokságban is 
indult, és elsô lett távolugrásban, a 100 yar  dos 
gátfutásban pedig egy gátat sem döntve lett 
hajszállal második. A kitûnô atléta sok  ol  da  lú -
ságát bizonyítja, hogy az atlétikai osztály ve -
zetése mellett ebben az idôben ô volt az UTE 
torna-mûvezetôje is. Az általa szervezett dísz-
tornákról azt is feljegyzi a krónika, hogy 
vasárnap délután a futballisták mérkôzés után 
lihegve rohantak át a tornaterembe, hogy a 
futballdressz helyébe felölthessék a tornász-
inget. 1907-ben megvédte a 120 yardos gát-
futásban a magyar bajnoki címét, egymás után 
megjavítva az általa felállított rekordokat. Ám 
ugyanebben az évben megnôsült, s bejelen -
tette versenyzôi szereplésének befejezését. 

Az aktív sportolástól ugyan visszavo-
nult, de az adminisztratív vezetésben annál 
inkább tevékeny Kéméndyt 1909 nyarán fel -
kereste Kovács Nándor, a BBTE kiváló baj-

8
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noka, aki Kéméndy visszavonulása óta bir-
tokolta a gát- és távolugró hegemóniát. Arra 
kérte, hogy a következô vasárnap induljon 
helyette Arad város bajnoki viadalán. Kémén-
 dy hosszabb kapacitálás után beugrott, és úgy, 
hogy két esztendeig még szöges cipô sem volt 
a lábán, minden tréning nélkül megnyerte a 
110 yardos gátfutó, valamint a távolugró szá-
mot. Így sikerekben gazdag versenyzôi pálya-
futását olyan ragyogó fegyverténnyel zárta le, 
amilyenre a magyar atlétika történetében 
addig még nem volt példa. Eredményeinek 
elismeréseképpen megkapta az UTE örökös 
bajnoka címet is.

Az Újpesti Torna Egyleten belül szinte 
mindennel foglalkozott. 1910-ben Szûcs Já -
nossal és Técsôy Tichy Henrikkel közösen a 
Népszigeten megalakították az egyesület úszó 
szakosztályát. Amellett, hogy tagja, majd 
elnöke volt az Újpesti Sakk Körnek, mester-
fokú játékosként részt vett az UTE színeiben 
az elsô osztályú sakk csapatversenyeken. 
Rövidesen az egyesület alelnökének is 
megválasztották.

Az elsô világháborút végigharcolta, 
kezdetben legénységi állományban, majd 
1917-tôl zászlósként. A frontról 1918-ban 
súlyos betegen, hastífusszal került haza. Be -
tegségébôl csak hosszú, több mint egy éves 
lábadozás után gyógyult fel teljesen. 1927-
ben nem titkolt háborúellenes nézetei miatt 

székesfôvárosi elemi iskolai igazgatói állá -
sából nyugdíjba helyezték. Nyugdíját vég-
kielégítés formájában vette fel, és a kapott 
tôkébôl a Népszigeten vízitelepet létesített 
(amely a mai napig is eredeti formájában 
megtalálható), ahol otthont adott az UTE 
frissen alakult evezôs szakosztályának is. Az 
1930-as években vállalkozását biztos megél-
hetési forrássá fejlesztette fel. A második 
világháború alatt vízitelepét az összekötô 
vasúti híd bombázása során súlyos károsodá-
sok érték. A háború után a létesítményt újjá -
építette, azonban ennek hasznát már nem 
sokáig élvezhette, mert a telepet, az ott lévô 
lakásával együtt, 1948-ban államosították. 
Ezzel minden jövedelmét és nyugdíjjogo-
sultságát is elveszítette. Hetven évesen így 
újra munkába állt, és újbóli nyugdíjjogosult -
ságának megszerzéséig fizikai munkásként 
dolgozott. A sporttal való kapcsolata azon    -
ban ez alatt az idô alatt sem szûnt meg. 1960-
tól megszakítás nélkül tagja és megbecsült 
játékosa volt a Budapesti Vízügy sakkcsapa-
tának. 1973. december 31-én, 93 éves korá -
ban érte a halál. Az újpesti sportélet kie-
melkedô alakja az Óbudai temetôben nyug-
szik.  

*„all round” – több sportágban járatos és ered-
ményes versenyzô
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Az elsô magyar labdarúgóklubok
Az elsô magyar labdarúgóklub 
megalakulására 1897. január 
24-ig kellett várni. Ekkor jött 
létre a BTC futballcsapata. Az 
osztály elnökévé Iszer Károlyt 

nevezték ki, a fôtitkári pozíciót Guttmann 
(Hajós) Alfréd, olimpiai bajnok kapta, míg a 
csapatkapitány Ray Ferenc lett. A BTC tagjai 
1897. február 28-án nem hivatalos edzô-
mérkôzést játszottak egymás között a 
Millenáris pályán, ahol az élelmes portás 
belépôt szedett a kíváncsiskodóktól, így 
hazánkban ezen a mérkôzésen voltak elôször 
jegyet vásárló nézôk. Május 9-én már hivata-
losan is bemutatkozott a BTC két csapata, a 
„kék–fehérek” 5–0-ra legyôzték a „piros–fe-

héreket”, elsôsorban annak köszönhetôen, 
hogy Ray Ferenc az elôbbi csapatot erôsítette. 
Ekkor már le volt kötve a bécsi Cricketerek 
elleni összecsapás 1897 októberére, ezért Ray 
válogatóként használta fel az egymás közötti 
játékot. Iszer Károly korábban is tetô alá akart 
hozni egy magyar-osztrák meccset, de elôször 
csak pár játékos kísérte el bécsi útjára, ahol 
megnézték a leendô ellenfél mérkôzését, majd 
meghívták ôket Budapestre. Az idôre szükség 
volt, ugyanis fel kellett készíteni a Millenáris 
pályát és magukat is, valamint a mérkôzésnek 
is kellett a propaganda. A 2000 nézô 
befogadására alkalmas lelátón azonban csak 
pár százan foglaltak helyet, amikor a BTC így 
állt fel a kilenc angol játékost a soraiban tudó 
Cricketerek ellen: Stobbe – Harsády, Ashton 

VILLÁNYI GERGELY

Sheffieldtôl Újpestig, 2. rész:
Az elsô magyar labdarúgóklubok
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– Iszer, Pesky, Klebelsberg – Ray, Yolland, 
Hajós, Ramaszéder, Lindner. Jól kivehetô, 
hogy a magyar csapatban is három szigetor-
szági futballista jutott szóhoz, valamint a bíró 
is angol volt, két vendéglátós édesapja,
R. Lowet. A magyar csapat 2–0-ás vereséget 
szenvedett, de a jelenlévô fiatalság nagy ked-
vet kapott a futballhoz., és egymás után alakul-
tak meg az egyesületek: elsôként a Mûegyetem 
(elôbb MFCS, majd MFC, végül MAFC)
csapata, majd a Budai FCS (OTE és III. ker.), 
a MAC, a BFC, a Magyar FC, a Pozsonyi TE, 
az FTC, az Eperjesi TVE, a Szabadkai SE, a 
Bajai TC, a Hungária FC, a MUE, a BEAC, a 
Postások, a BAK, az Újpesti FC, a III. ker. a 
TVE, az Óbudai TE. Iszer Károly 13 fôvárosi 
egyesület bevonásával megalakította a Bp. 
Versenypálya Szövetséget, mely a mérkôzések 
lebonyolításban segédkezett a csapatoknak.

1898. február 6-án játszott elôször 
egymással két klub, ekkor a BTC második 
csapata 500 nézô elôtt 5–0-s vereséget szenve-
dett az alig két hónappal korábban megalakult 
Mûegyetemtôl. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy az elsô években alakult klubok nagy 
része tiszavirág életû volt, mivel más sportot 
ûzô játékosok alapították, akiknek késôbb 
választani kellett, és visszatértek eredeti „hiva-
tásukhoz”. Azonban a labdarúgás népszerû-
sége tovább nôtt, ugyanis az alsó- és közép-
osztály ekkor felcseperedô gyerekei gyorsan 
eldobták a méta-ütôt, és rongylabdát ké szít  ve 
a grundokon csak a futballnak hódoltak sza-
badidejükben.

Az újpesti labdarúgás kezdetei
Újpesten az akkor Budapestre bejáró diákok 
kezdtek érdeklôdni a labdarúgás iránt. Az ô 
lelkesedésüket látva helyi tanáremberek 
kezdtek el gondolkodni egy testedzô egyesület 
alapításán. Elsôsorban az 1877-ben alapított 
Újpesti Közmûvelôdési Kör tagjai látták a 
társadalmi fejlôdés lehetôségét egy közkedvelt 
egylet mûködésében. Elôször mindössze 
négyen gyûltek össze Goll János középiskolai 
tanár lakásán az újpesti Deák Ferenc utcában: 
a házigazda, Berényi Antal, Székely-Sonnenfeld 
Ábris és Ugró Gyula. A késôbbi találkozóhoz 
már mások is csatlakoztak, és 1885. június 
16-án mondták ki az Újpesti Torna Egylet 
(UTE) létrejöttét, elnöknek Gollt, alelnöknek 

Gyôri-Farkas Gyulát választották, a fôtitkár 
pedig Ugró lett, Székely-Sonnenfeld a pénz-
táros, Berényi pedig a korabeli kifejezés sze-
rint „mûvezetôként” trenírozta a sportolókat. 
Az alapítólevél szerint 78 taggal kezdték meg 
a mûködést, jelszavuk az „Egység, épség, 
egyetértés” lett, színüknek a lila–fehéret 
választották.

1897-tôl közel három éven át alig adott 
életjelet magáról az UTE. Ekkor a polgári 
fiúiskola megvonta a tornatermet az egyesü-
lettôl, amely így fel is függesztette mûködését, 
tevékenysége kizárólag az Amadeó vendég lô-
be szervezett ritka összejövetelekre koncent-
rálódott. Ha nincs a labdarúgás, talán már a 
20. század elejére megszûnik a klub, de szeren-
csére Újpestre is betört a futball-láz. A 
Népszigeten métázó fiúknak az újpesti sport-
élet jelentôs figurája, Schön Jancsi vitte a hírt, 
hogy Pesten a Millenáris pályán „valami 
rugdalózó játékot” játsszanak, és a saját angol-
tanárát, Strobbe bácsit is látta játszani, aki 
szakállasan is a bôrt kergette. A hír felkeltette 
az újpesti fiatalok érdeklôdését, és 1899 
augusztusában begyalogoltak a fôvárosba, 
hogy megnézzék a BTC és a bécsi Cricketerek 
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meccsét, melyen hatalmas meglepetésre a 
magyarok gyôztek 1–0-ra. Persze a friss 
él mény nem múlt el nyomtalanul, és az újpes-
ti srácok a hazafelé tartó úton már az új 
egyesület megalapításának körülményein 
vitatkoztak. A névben hamar megegyeztek: 
Újpesti Football Club (UFC). A friss csapat a 
Juta-gyári dombokon gyakorolt Dinich Károly 
vezérletével, másik elnevezésük is erre utal: a 
köztudatban „Árpád útiakként” is emlegették 
ôket. Nem kellett sokat várniuk a helyi 
riválisok megjelenésére, ugyanis 1900 
júliusában a Tresz és a Pollacsek fivérek 
hathatós közremûködésével megalakult az 
Újpesti Haladás Football Club, és még ebben 
a hónapban Ladányi Dezsô kezdeményezé-
sére a Duna-parti réteken futballozó csapat is 
összeállt, ôk Újpesti Atlétikai Club (UAC) 
névre keresztelték magukat, és piros–zöld 
színeket választották. A sornak azonban még 
nem volt vége, az újpesti Petôfi Körnek is 
alakult Nemzeti Football Osztálya. A felsorolt 
csapatok tagjai leginkább a fôvárosban tanuló 
diákokból kerültek ki, akik tanulmányaik mel-
lett a futballról is sok információt gyûjtöttek 
az iskolában.

Míg a lakosság az évszázad utolsó szil-
veszterére készült, az Újpest FC fiataljai a 
Gyár (ma: Munkásotthon) utcában jöttek 
össze, hogy hivatalosan is futballklubot alapít-
sanak. Nyolc fôbôl álló tisztikart választottak, 
a választmány 12 tagból állt, és volt 4 pót-
választmányi tag. A klubtagság feltételei a 
következôk voltak: alapító tagok, akik egy-
szeri, 50 korona tagdíjat fizettek; pártoló 
tagok, akik évi 5 korona tagdíjjal gazdagítot-
ták a klubkasszát, és voltak mûködô tagok, 
akik 8 korona tagsági és 3 korona beiratkozási 

díjat fizettek, elmúltak 18 évesek, és fedd-
hetetlen elôéletûek voltak. Így alakult meg 
1899. december 31-én az Újpest Football 
Club, melynek a színe lila–fehér lett. Sok for-
rás szerint már a következô év elején beolvadt 
az UFC és az UAC az UTE-ba, de a helyi 
lapokból kiderül, errôl szó sem volt, arra még 
várni kellett. Az Újpesti FC-nek új otthon 
után kellett néznie, mivel a Juta-gyári homokos 
területeken nem lehetett mérkôzést rendezni. 
A megoldást a Pamutgyár melletti rét jelen-
tette, amit Károlyi Sándor gróftól kapott meg 
a csapat három évre, csekély úrbér fejében.
A terület megvolt, de a gyomos, gödrökkel és 
vakondtúrásokkal teli mezô messze nem volt 
alkalmas semmilyen sport ûzésére, így a 
tagoknak kellett megfelelô pályát kialakítani, 
akik ásót, kapát, gereblyét és talicskát ragad-
tak. A munka nagy része éjszaka, petróleum-
lámpák fénye mellett folyt, ami a babonás 
újpestieknek sok fejtörést okozott: lidérc-
fényekrôl, kincskeresôkrôl és szellemek rôl 
szóltak a hírek.

1900 tavaszára lett kész a salakkal körül-
ölelt pálya, az elsô mérkôzésre április 29-én 
került sor, a III. kerület csapatát hívták meg az 
újpestiek, akikkel 1–1-es döntetlent játszottak. 
A lilák így álltak fel: Dinich – Bodor, Baráth 
– Macho, Bier, Weisz – Weidlinger, Deutsch, 
Pozsonyi, Ugró K., Schön. Mindjárt az elsô 
meccsen egy érdekes cserére is sor került, 
Dinich helyet cserélt a centerrel, Ugróval, aki 
innentôl kezdve kirobbanthatatlan volt a 
kapuból, az elsô gól szerzôje pedig Weidlinger 
volt. Mivel kerítés nem készült, az elsô mecs-
csen kötelet húztak a pálya köré, belépô 
he lyett azonban húszfilléres kis füzetekben 
árusítottak csapatösszeállításokat. Ebben az 
idôszakban haldoklott az UTE, a település 
sportjában az UFC tört az élre, amit az Új -
pesti Közlöny 1900. május 6-ai írása is jelez: 
„Felhívjuk a sportkedvelô ifjúságot, hogy 
minél számosabban csatlakozzanak az UFC 
zászlaja alá, hogy együttes, összetartó mûkö-
déssel, végre-valahára egy állandó sport-
egyesületet teremtsenek Újpesten.” A gárdá-
nak tartalékcsapata is volt, mely már az elsô 
meccs elôtt bemutatkozott, és a késôbbi legen-
dás intézô, Langfelder Ferenc („Patyi bácsi”) 
góljával nyertek egy újabb helyi csapat,
az USC ellen.                           (Folytatjuk…)
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Kézirat szabadkômûveseknek
„[…] A törzsalapítvány évi 
jövedelmébôl az iskolaév letel-
tével évenként 120 korona 
fordít ható jutalom kiosztására. 
Ezen összeg legfeljebb két arra 

érde mes tanuló közt osztható meg egyenlô 
arányban, különben pedig csak egy tanulónak 
adandó ki. 

Amennyiben az alapítvány jövedelme a 
120 koronát meghaladja, úgy a jövedelemfe-
lesleg, nemkülönben, ha a jövedelem, mint 
jutalom a 4. pontban felsorolt kellék hiányá-
ban ki nem adható, az egész évi jövedelem az 
alapítványi tôke gyarapítására fordítandó
mindaddig, míg az ilyképp megnövekedett 
alapítvány évi hozadéka a 180 koronát eléri. 
Ez esetben legföljebb 3 tanuló jutalmazható 
az 5. pont értelmében. A jutalom összege min-
den egyes jutalmazottnál az évi 120 koronát 
meg nem haladván, a fel nem használt jöve-
delem az alapítványi tôkéhez csatolandó.

Az alapítvány kezelésének, jövedelme 
kiadásának módját a Világosság páholy 5 vilá-
gossága állapítja meg, úgyszintén azt illeti 
meg a jog, hogy a jelentkezôk sorából a jutal-
mazandókat kijelölje.

Jóváhagyta a Magyarországi Symboli-
kus Nagypáholy szövetségtanácsa 1912. május 
24-én tartott rendes ülésében.”

Szükségesnek tartottam k. testvérek, az 
alapító oklevél közlését, mert az ösztöndíj ki -
adása évenként aktuális lévén, jó, ha az összes 
testvéreknek mindenkor pontos szöveg van a 
kezükben, hogy rendelkezésének minél job-
ban megfelelhessen az alap.

7 új, lelkes testvérrel szaporodik az 
1911. évben a páholy, de gyászt is hoz ez az 
esztendô. Friedrich Vendel el. isk. izgató, a 
páholynak, régi, derék testvére halt meg, kit 
mély részvéttel kísértek a testvérek utolsó 
útjára. Ziska Lôrinc testvér, ki 13 évig végezte 
a testvérek közmegelégedésére a kisegítôi
tisztet, elköltözik Újpestrôl s a testvérek sze-
retettel vesznek tôle búcsút. Ez évben újítja fel 

a páholy a nôvérmunkák intézményét; az esté-
lyek szépen sikerülnek; Fischer és [a] Nagy 
testvérek tartanak a nôvéreket érdeklô tár-
gyakról elôadást.

Ugyancsak ez évben formulázza a pá -
holy álláspontját a konzervativizmus [mara-
diság] és radikalizmus [gyökeres átalakítás] 
kérdésében. Alkalmat erre a Nemzeti páholy 
titkári jelentése s Jászi Oszkárnak a Martino-
vits páholyban való fômesteri székfoglalója 
adott. A Világosság páholy álláspontját Nagy 
Lajos testvér a következôképpen fejti ki. 
A sza  badkômûvesség célja és feladata kétség -
kívül progresszió [haladás, emelkedés], de 
székfoglalóban nyilatkozó szélsô radikaliz  mus, 
kétségkívül belesodorná a szabadkômûvessé-
get a meg nem engedett politika idôszaki 
áramlatába.”

„A radikális demokrácia programjának 
megalkotását tehát csakis abban az esetben 
nézhetnénk aggodalom nélkül, ha ehhez a 
páholy csak az eszmeérlelés, a megbeszélés 
munkájával járulna hozzá, míg a program 
megvalósítása és nyilvánosság elé hozása a 
szövetség keretén kívül alakult politikai párt 
feladata lenne. Véleményünk szerint a szövet-
ségnek szabad mozgását, cselekvôképességét 
meg kell ôriznie az emberiség messze jövôben 
várakozó feladatai és küzdelmei támogatására 
is. Bármilyen nagyfontosságú napi kérdésért 
létét, fennállását kockára nem vetheti.”

„Mi azt tartjuk, hogy ám támogassa a 
szabadkômûvesség a propaganda és a tagok 
nyilvános munkásság útján teljes erejével, sôt 
tervszerûen elôkészített, okos, megfontolt 
együttmûködéssel a napirenden levô társadal-
mi küzdelmeket, – így elsôsorban az egyenlô, 
általános, titkos választójog kivívását –, de 
politikai programot ne kívánjon adni.

Maradjunk az eszmeérlelés és úttörés 
határai között. Ez a jövôben való munkássá-
gunknak feltétele és a progresszióért szabad 
mozgásunknak biztosítéka leend.” Viszont 
erôsen elítélte a páholy a Hungariának kleri-
kális irányú irányelveit s legteljesebb bizalmát 

Beszámoló az újpesti Világosság páholy 
mûködésérôl, 6. rész

13



KözleményekÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2012. június 
XIX. évfolyam 2. szám

fejezte ki a Nagypáholy iránt. Részt vett a 
Világosság kiküldötteivel a testvérpáholyok 
minden fontosabb munkáin, a páholyközi 
bizottságok tárgyalásain s így mindjobban 
igyekezett beilleszkedni és szerény tényezôvé 
válni a szabadkômûvesség összességének 
munkásságában.

Pezsgô élet, szorgos munka jellemzi a 
következô, 1912. évet is, melyben dr. Fadgyas 
Gyula vezeti, mint fômester a páholyt. Már az 
elôzô években, mint a gyengélkedô Benkovits 
testvér helyettese, tulajdonképpen ô vezette a 
páholyt, s így minden zökkenô nélkül folyik 
tovább rendes medrében a munka. Jan. 30-án 
ünnepet ül a Világosság. Páholyvizsgálat 
céljából megjelenik Bókay nagymester Bakonyi 
fôtitkár kíséretében körünkben s a hat Nagy-
mester maga vezeti a felvételi díszmunkát. 
Meglepetéssel szemléli az új hajlékot, dicséri 
munkánkat, s kéri a páholyt, adjon alkalmat 
meghívásával a kispesti Türr István szabad-
kômûves körnek, mely páhollyá alakulva szin-
tén szeretne hajlékot emelni magának, hogy 
megtekinthesse és megismerhesse páholyunk 
épületét és célszerû berendezését. Február 
28-án történik meg a kispesti testvérek látoga-
tása, kik ôszinte elismerésüknek adnak kife-
jezést, mikor meghallják, hogyan létesítette, 
aránylag mily csekély költséggel, a testvérek 
összetartó buzgósága hajlékunkat.

Étékes és magvas nívón álló felolvasá-
sokat tart G. S. testvér; iparkodik módot ta -
lálni arra nézve, hogyan volna elérhetô, hogy 
most, mikor a választójog kiterjesztése 
küszöbön áll, Ujpest polgársága helyesen tud-
jon élni is ezen jogával. Úgy ô, mint Fischer 
testvér sorozatos felvilágosító munkák tartását 
sürgeti. Erre nézve sikerül a Közmûvelôdési 

Kör anyagi támogatását megnyerni s annak 
közremûködésével, a budapesti T. T. tagjaival 
általános érdekû, de azért mégis tudományos 
értékû elôadásokat tartani a városházán. Hogy 
helyénvaló volt ezen intézkedés, misem mutat-
ja jobban, mint az a felszisszenés, melyet a 
helybeli klerikális sajtóban és körökben keltett; 
az ellenség szinte erôszakkal próbálta a 
felolvasások tartását meghiúsítani s a felolvasó 
testvérek ügyességét dicséri azon körülmény, 
hogy a nagyszámban megjelent keresztény-
szocialisták, vezérkarostul néma csendben 
hallgatták meg (saját magukban, amennyire 
megértették, bizonyára helyeselve is) a prog-
resszív, igaz világosságot hirdetô eszméket.

Érdekes, több estére terjedô eszme-
csere folyt azon felolvasás kapcsán, melyet 
Bolgár testvér ápr. 3-án tartott socialismus és 
szabadkômûvesség címmel páholyunkban. 
Ápr. 10-én dr. Bálint Lajos testvér látogatott 
el hozzánk, hogy a páholyt a Világ intesívebb 
[mélyrehatóbb] támogatására buzdítsa. Agitá-
ciójának meg is volt az eredménye. Ápr. 24-én 
Benkovits testvér örömmel jelenti, hogy test-
vérek önként magukra vállalt évi 1000 korona 
subventióval [segély, támogatás] támogatják a 
szabadkômûves eszmékért harcoló napilapot. 
Fischer testvér kezdeményezésére egyes test-
vérek jelentôs összeget ajánlanak fel a helybeli 
gimnázium önképzôkörében természet tu do-
mányi dolgozatok jutalmazására, hogy ezzel is 
jutalmazzák az ott is megalakult congregátió 
[szervezet] munkáját. A jól végzett munka 
örömét azonban az év vége felé gyásszal kell 
felváltanunk. Sept. havában hal meg a régi 
harcos immár csendes veteránja, Tanos Pál, ki 
– mint fentebb elmondottuk – önkéntes 
számûzetésébôl visszatérvén, ismét felvételét 
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kérte páholyunkba, de itt bizony munkánknak 
csak nyugodt szemlélôje maradt. [M]ajd nov. 
havában mindnyájunk döbbenetére váratlanul 
[elhunyt] Boldog Kálmán. Két teljes évtizedig 
írta munkáink tábláját, s irányította nem egy-
szer a páholy munkáját is […] a kötelesség-
tudás, a szabadkômûvesi buzgalom igaz meg-
teste sü lése volt. Igazi eleme, sôt talán egyetlen 
élve zete a munka volt. Szinte bámuljuk azt az 
igazán mûvészetté finomult leleményességet, 
mellyel munkatábláiban nemegyszer egészen 
jelentéktelen eseményt, felolvasást is meg tud 
örökíteni; igaz élvezettel és érdekkel olvastam 
19 évi jelentését, amelyek közül egy sem nél-
külözi a hangulatos bevezetést és befejezést s a 
19 közül nincsen kettô, mely egymáshoz ha -
sonlítana. Lehetetlen meghatottság nélkül 
szemlélni a hatalmas foliánsokat [könyveket], 
melyeket ô írt tele, gyönyörû calligraphikus 
[szépírás] betûivel, melyek – míg csak a Vilá-
gosság élni fog, mindennél maradandóbban 
fogják megôrizni a dolgos, pontos Boldog 
Kálmán emlékét.

Az árván maradt táblás tisztet 
ideiglenesen Hevesi, majd dec. 
4-tôl febr.-ig Murányi testvér 
látta el önzetlen buzgalommal. 
Az utóbbi terjesztette elô 

január 29-én a páholy évi jelentését. Éppen a 
titkárválságra való tekintettel – Murányi test-
vért ugyanis profán nagy elfoglaltsága akadá-
lyozta meg abban, hogy önként elvállalt tiszt-
ségét tovább is viselhesse, már a rendesnél 
korábban, febr. 5-én tartottuk meg 1913-ban 
a tisztújítást. Fô  mes terré egyhangú lelkese-
déssel dr. Fadgyas Gyulát, helyettes fômes-
terré dr. Elek Pált és Bartha Pétert, titkárrá e 
sorok íróját választották meg a testvérek. 
Szegény, jó Bartha P. testvérünk ekkor már 
súlyos betegen feküdt, úgyhogy fogadalmát 
sem tehette le. Hiába keresett a baja ellen a 
délvidéken gyógyulást, csak betegebben tért 
vissza. Egy félévig szomorú esemény volt 
páholyunkban a körkérdés, melynek alka-
lmával orvos testvéreink be  számoltak két nagy 
betegünknek, Bartha Péternek, majd utóbb 
Benkovits Imrének, kit közben a páholy örökös 
tiszteletbeli fô  mes terévé választott, – állapo-
táról. Eleinte remény és kétség között, utóbb 
néma lemondással hallgattuk e jelentéseket, s 
mikor a nyári szünet elérkezett, már félve 

gondoltunk arra, hogy mire újból együtt 
leszünk mûhelyünkben, örökre hiányozni fog 
két érzô szív, négy dolgos kéz. Aggodalmunk 
valóra vált. Június 25-én hunyta örök álomra 
szemét Bartha Péter, aug. 10-én Benkovits 
Imre.

Fájó szívvel állottuk körül az élete 
de lén, alig 40 éves korában elhunyt Bartha 
Péter koporsóját, szinte lázadva kérdeztük a 
kaján végzettôl, mit vétett a derék testvér, 
hogy alig élvezte még újonnan alapított csa-
ládi tûzhelyének melegét, még nem láthatta 
egyetlen kisfiának elsô lépését, még nem hall-
hatta elsô szavát, máris fel kellett cserélnie az 
édes otthont, a rideg kórházi ággyal, melyen 
gyötrelmes szenvedéseitôl csak megváltotta a 
jótékony halál. Nyugodj békével, áldott lelkû, 
jó testvérünk, mi, akik éreztük szeretô szíved-
nek melegét, sohasem fogunk elfelejteni!

Hát téged, hogy feledhetnénk el Ben-
kovits Imre! Nélküled aligha állna még ma is 
a Világosság háza! Szóval, tettel úgyszólván 
mindegyikünknek támasza voltál; neved szinte 
köznevévé lett Ujpesten a puritán becsületes-
ségnek, szívós, kitartó energiának. Mintaképe 
leszel mindannyiunknak, kiket még a te erôs 
kezed vezetett az igazi, építô szabadkô mû-
vesnek!

(Folytatjuk…)
(Közreadja: Kadlecovits Géza)
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Az I. világháború utáni nehéz 
idôkben tömegek nélkülöztek, 
éheztek a háború és annak 
következményei miatt. Újpes-
ten is, amely az ekkori Magyar-

ország egyik legnagyobb városa volt, szem-
besültek ezzel a helyzettel. Ezekben az idôk-
ben is a református egyház igyekezett betölte-
ni küldetését: missziót folytatott és az, akinek 
volt, adott annak a testvérnek, aki szûkölködött. 
Így ajánlották fel jelentôs adományukat az 
ame rikai holland reformátusok, hogy az éhe-
zô, szegény magyar református gyermekek 
rendszeres meleg ételhez jussanak. Ennek az 
ingyenes ebédeltetési akciónak a lebonyolí-
tására jött létre a Lorántffy Egyesület Újpes-
ten. 1921. május 6-án, Horváth Józsefné úrnô 
házában, dr. Simay Ernôné úrnô elnöklete 

alatt megalakult a Lorántffy Zsuzsanna Egylet 
fiókegylete. Az alakuló közgyûlést május 22-én 
az újpesti református templomban tartották. 
Kolozsváry Kiss László volt ekkor a gyüle-
kezet lelkipásztora. Az alkuló közgyûlés elôtti 
istentiszteleten Szabó Imre mint a budapesti 
Lorántffy Egylet lelkésze hirdette az Igét, és 
felhívta a figyelmet az egyleti biblióra tar-
tásának fontosságára. Ez a heti rendszeresség-
gel tartott bibliaóra az egylet meghatározó 
alkalma maradt egészen megszûnéséig. A bib-
liaóra vezetését dr. Papp Gusztáv egyházköz-
ségi vallásoktató lelkész vállalta, aki ezt a 
feladatot 1926-tól, mint az egyesület misszi-
onáriusa látta el. (Papp Gusztáv 1935-ben 
németországi és debreceni tanulmányok után 
egyháztörténeti doktorátust szerzett a magyar 
gályarabok – Kocsi Csergô Bálint és társai –  
témáját feldolgozva.) 

Az egyesület elsô dolga volt a száz sze-
gény református gyermek étkeztetésének 
meg  szervezése és lebonyolítása. Ez az Er -
zsébet utcai Állami Iskolában (ma: Károlyi 
István 12 Évfolyamos Általános Iskola és 
Gim    názium) két télen át tartott az egylet nôi 
tagjainak önkéntes szolgálatával. Az egyesüle ti 
bibliaórákat kezdetben – önálló állandó ott -
hona nem lévén – az újpesti iskolákban és a 
templomban tartották. A fejlôdésben nagy 
akadály volt a saját ingatlan hiánya, ezért a ta -
gok pénzgyûjtésbe kezdtek Újpesten és a vidé-
ki református hívek között. Ennek eredménye-
ként 1926. augusztus 18-án, az egyesület 
meg   vette a „krisztusi hit és szeretet mun kái-
nak végzésére” Újpesten a Lôrincz u. 81. szá-
mú házat a hozzátartozó nagy kerttel és öreg 
hársfákkal együtt. Az egyesület imatermét 
1928. szeptember 29-én avatták fel az egyházi 
méltóságok. A kétszeri bôvítetés eredmé-
nyeként nagyobb (gyorsan és könnyen besöté-
títhetô) imatermet és szolgálati lakást alakítot-

BÁRDI ÁRPÁD

„Akikben Isten országa realizálódott”
Az Újpesti Lorántffy Zsuzsanna Egylet

rövid története 1921–1949
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tak ki az egyesület misszióionáriusa és családja 
számára. (Ez az épület szanálásra ke  rült az új -
pesti lakótelep építésekor; és nagy jából a mai 
Semsey Aladár Park sarkában állt, a régi 
Erzsébet utcai iskolaépülettel szemben.)

Az egyesületi munka fô ágát a szerda 
es  ti összejövetelek képezték, amelyeken ének-
lés, imádkozás és Igehirdetés folyt. Ezt kiegé-
szítették a különféle, több-kevesebb érdeklô-
dés re számot tartó (akár két éven át is folyó) 
elô  adássorozatok: Kálvin János életrajza, a 
ma  gyar gályarabok története, Kálmáncsehi 
Sánta Márton magyar reformátor életrajza, II. 
Helvét hitvallás, a Heidelbergi Káté témaköré-
ben. Ezeket az összejöveteleket vetítettképes 
elôadás egészítette ki, alátámasztva az adott 
tárgyalt témakört. Így igen sok kép tárult fel a 
hallgatóság elôtt hazánk múltjából, országunk 
közeli és távoli vidékeirôl, a tengerentúli 
népek életébôl, a csillagok világából. Ennek a 
belmissziói munkának (Igehirdetés, kulturális 
célt szolgáló elôadás) számos külsôs reformá-
tus szolgáló volt a közvetítôje az egyesület 
ke   re  tein belül. A havi rendszerességgel meg-
rendezett ünnepélyes alkalmakon a legtöbb-
ször Benkô István és Szabó Miklós, rákos-
palotai lelkipásztorok szolgáltak. A lelkészek 
szolgálatán kívül még több tíz elôadást tartot-

tak meghívott orvosok, ügyvédek, tanárok, 
mér  nökök és más szakemberek. Ezeken a 
rend  szeres havonkénti összejöveteleken a be -
lépôbôl jelentôs adományok folytak be, amit 
az egyesület anyagi eszközeinek elôteremté-
sére fordítottak. Így szerveztek a székházban 
halvacsorákat, teaestélyeket, kávédélutánokat, 
karácsonyi és húsvéti vásárt, disznótoros va -
cso rákat, szendvics partikat. Ezeket az esemé-
nyeket rendszeresen koszorúzták a kulturális 
mûsorok (gyermekszavalat, ifjúsági elôadások, 
koncertek, színdarabok). A bevételeket az 
egye  sület házának fenntartására, a berendezé-
sek fejlesztésére és a szegények támogatására 
fordították. (Pl. az Újpest-Belsôvárosi gyüle-
kezet ma is használatban lévô thonet székei és 
a konyhában használt csészéi is ebbôl „hagyo-
mányozódtak” az utókorra.)

A felnôttek mellett a gyermekekrôl sem 
feledkezett meg az egyesület. Vasárnap dél-
utánonként az egyesületi házban vasárnapi 
iskolát szerveztek, ahol a Biblia üzenetén túl 
rendszeresen vetítésre is sor került. Ez az ún. 
„2 filléres mozi” sok újpesti gyermeknek jelen-
tett felejthetetlen élményt, és népszerûségét 
jelzi, hogy különösen a karácsony környéki 
hideg hónapokban 150 gyermek is összesereg-
lett. Itt a gyermekek diapozitív képek segítsé-
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gével nemcsak tudományos-ismeretterjesztô 
témákat szemléltek, hanem sokkal inkább 
meséket, különösen Móra Ferenc meséit. 

Az anyagi eszközök elôteremtése min-
dig a tagok önkéntes munkájával történt. Nem 
segélyekbôl élt az egyesület, sôt inkább ô se  gí-
tett másokat: magánosokat és közületeket, je -
len  tôs pénzösszegekkel és természetbeni ado-
mánnyokkal. Gyûjtést szerveztek a mentôk, a 
kórházak számára, a református vakok rend-
szeres lelki gondozása és gyámolítása céljára. 
Több télen át városi melegedôt tartottak fenn 
az egyesületi székházban, ahol az újpesti sze-
gény emberek számára az egyesület tagjai 
teljesen ingyen vállalták a teafôzés és felszolgá-
lás szolgálatát. A II. világháború legnehezebb 
idôszakában az Országos Nemzeti Segély égi-
sze alatt a rendkívül szûkös körülmények 
köze  pette melegedôt és egy pohár kakaót biz-
tosítottak a rászorulóknak (naponta kb. 80-100 
személy élt ezzel).   

Ezenkívül a tagok, mint a belsôvárosi 
re  formátus egyház tagjai gyakran erejükön fe -
lül vettek részt a templom és a gyülekezet job-
bításában. Egyházi adót szedtek, önkéntes 
ada  kozásokat és gyûjtéseket szerveztek, vala-
mint a szeretetvendégségek bevételébôl je  len-
tôs pénzösszeggel támogatták az egyházat. Így 
kifestették a templomot, bevezették a temp-
lomba villanyt, csillárokat szereztek be és részt 
vettek a harangalapra való gyûjtésben. 

Az egyesület tagjainak száma 100 fô 
körül mozgott, ebbôl 25-30-an tartoztak a 
rend szeres szolgálók közé, akik a programok 
szervezésében, kivitelezésében aktívan részt 
vállaltak. Az egyesületi tagok sokszor az egy-
ház legodaadóbb és legbuzgóbb hívei voltak, 
akik jó példával szolgáltak mindenkinek.

Az egyesület elnökei voltak sorrendben:
dr. Kádár Jenôné, dr. Tichler Jánosné,
dr. Papp Gusz távné. Az egyesület pénztári 
munkáját Joó József MÁV felügyelô ellenô-
rizte, szaktu dá sával felülvizsgálta és hitelesí-
tette ezt. Fodor Gyula nyug. nép iskolai igaz-
gató éveken át harmónium játéká val kísérte
az egyesületi alkalmak éneklését.

Az egyesületet 1948-ban oszlatták fel – 
a többi országos és helyi egyesülethez hason-
lóan. A megszûnés körülményei kissé zavaro-
sak, és az egyesület és a gyülekezet lelkipászto-
rai közti feszültségrôl tanúskodnak. A választ-
mány döntése nyomán elôször az egyházme-
gyének szándékozták ajándékozni a székházat 
missziós céllal, illetve az egyesület önálló egy-
házköséggé való szervezését tûzték ki célul. 
Végül a presbitérium az önálló egyházközség 
alapításának gondolatát elutasította, és az 
1949. márciusi ajándékozási szerzôdésen  már, 
mint megajándékozott szerepel. 

Zárásul idézzük fel dr. Papp Gusztávnak 
az egyesület 27 éves múltját értékelô gondola-
tait, amelyeket a megszûnéskor, 1949. március 
6-án, az utolsó közgyûlésén mondott: „[…] 
Mindenek elôtt a legnagyobb hálával kell vis-
szatekintenünk. Mindenek elôtt a legnagyobb 
hálával tartozunk Istennek, hogy egyesületünk 
számára évtizedeken át kirendelte oltalmát. 
Igaz, hogy egyesületünk eltörpül népünk és 
egyházunk életében, mint kicsiny sajka a ten-
gerek világában, de azért Isten mégsem feled-
kezett el rólunk, hanem évtizedeken át olyan 
gonddal tanított, pásztorolt, pirongatott és 
vigasztalt bennünket, mintha rajtunk kívül 
semmi más nem volna ezen a világon. Istennek 
legyen hála, hogy évtizedeken át rendelt kis 
egyesületünk számára lelki munkásokat, akik 
szívük melegével és áldozatkészségével 
munkálkodtak és harcoltak egyesületünk 
kebelén belül az Isten ügyéért abban a tudat-
ban, hogy nem öncélért dolgoznak, hanem 
elsôsorban az Istennek szolgálnak munkájuk-
kal. Nem gyôznénk felsorolni a hû lelki 
munkásoknak és jószívû adakozóknak a nevét, 
akikben az Isten országa realizálódott. Ezért 
elmondhatjuk, hogy nem álom és nem mese 
volt, hanem szent élmény volt, amikor a 
Halleluja szavaival akárhányszor énekeltük 
ezen a szent helyen: Itt az Isten köztünk, hôn 
imádva félve jertek járuljunk elébe! ...”  
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1989 nyarán a Bajcsy-Zsi -
linszky (ma: István) út keleti 
felén a Petôfi és Jókai utcák 
között fekvô egyemeletes 
épületet lebontották, ezzel el -

hárult az utolsó akadály az új úttest és villamos-
 pálya elkészítése elôl. Ezt követôen e ház 
he lyén, illetve folytatásában – az MSZMP 
párt  ház (ma: Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabad-
 idô  központ) új fôhomlokzata elôtt – egészen
a Lôrinc utcáig megszületett a keleti útpálya, 
valamint folyamatban volt a villamos új nyom-
 vonalának kialakítása. A Petôfi és Komját 
Aladár (ma: Lôrinc) utcák közötti úttestet 
1989. szeptember 13-án helyezték forgalomba 
oly módon, hogy a Lôrinc utcai csomópont 
elôtt ideiglenes összeköttetést készítettek 
(melyet október 10-e után elbontottak) a Ber-
 csényi utca felé, így a közúti forgalom jobbív-
ben haladhatott ide a Bajcsy-Zsilinszky útról, 
elkerülve a régi és új villamospálya Posta 
elôtti összekötésének helyszínét. A déli irányú 
közúti forgalom egy sávban haladt át, s veze -
tett tovább a régi, még jórészben keramit- és 
bazaltkockás úton.

A Petôfi utcától délre az Újpesti áruház 
elôtt új úttestet készítettek, így a Munkásotthon 
utcai csomópont felé a Petôfi utcától egye-

nesen tudtak a közúti jármûvek továbbhaladni. 
Vissza – e sorok írójának emlékei szerint na -
gyon rövid ideig – az íves terelôúton, majd 
pe    dig az Árpád út és Munkásotthon utca 
közötti villamosmegálló peronja mellett az 
említett új nyugati útpályán haladt az északi 
irányú köz  úti forgalom. Ekkor természetesen 
a villamosok sem közlekedtek, a szeptember 
12-én kez      dôdô közel egy hónapos vágányzár 
során fektették le új sínpárjaikat ma ismert 
kialakítá  sában. Szeptember 13-ától a Megyer 
felé ha  ladó 30-as és gyors 30-as buszok ABC 
elôtti megállóját ideiglenesen a Bajcsy-
Zsilinszky út 3. elé tették át, és csak 1990. 
január 8-án került vissza eredeti helyéhez, 
amikor már az új úttesten egyenesen haladt az 
északi irányú közúti forgalom. 

Az Árpád úti villamosmegálló közép-
peronját ezt követôen a Munkásotthon utcától 
az aluljáró kijáratáig hosszabbították meg, de 
továbbra is mindkét irányban a Munkásotthon 
utcához közelebb esô végénél álltak meg a vil-
lamosok. Az Újpesti Áruházzal szemben lévô 
villamos  meg  álló peronját valószínûleg csak 
1990-ben építették ki, de a metró megindu-
lásáig mellette csak elsuhantak a szerelvények 
a Mun  kás    otthon utcai megállóig. Egyúttal új, 
szintén középperonos megállóhely létesült az 

KRIZSÁN SÁNDOR

„Újpest-Központ végállomás!”, 7. rész: 
Alakul a környék jelenlegi arculata
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A Bajcsy-Zsilinszky út szélesítése az István térnél 1989 szeptemberének közepén. Balra a régi keramitkockás úttest, jobbra az 
épülô villamosmegálló és a frissen használatba vett új útpálya látható (A szerzô felvétele)
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István térnél a Rezi Károly (ma: Király) utcától 
észak  ra, részben a volt Angyal patika épülete 
he    lyén. Itt 1989. október 11-étôl állnak meg a 
sárga szerelvények, ugyanis e naptól járnak a 
mai, akkor új nyomvonalon.

Tovább folytatódott az Árpád útnál 
lévô íves terelôút felszámolása. Az ABC-hez 
vezetô feljáró nyílást a felette lévô úttest- és 
vágányelemek, valamint az alattuk fekvô vas -
lemez eltávolítása után kezdhették meg vég-
leges formában kialakítani, hasonlóan a mai 
buszvégállomáshoz tartó feljárókhoz. Az 
aluljáró kijáratok teljes kiépítése, korlátokkal 
való felszerelése 1990 ôszén történt meg. 

Miután a Bajcsy Zsilinszky út keleti 
pályája a Munkásotthon utca (illetve az ABC) 
és a Petôfi utca között 1990 elejére elkészült, 
ezt követôen – valószínûleg még az év elsô 
felében – építették át régi nyugati úttestét a 
Petôfi és Komját Aladár utcák között. 
Jelzôlámpa egyelôre csak a Munkásotthon ut -
cai csomópontban mûködött, a többi helyen 
utólag szerelték fel (például a Komját Aladár 
utcai keresztezôdés jelzôlámpáit március-áp -
rilis fordulóján helyezték ki), s az év végén 
üzemelték be ôket. 

1990-ben az István tér Tanács- majd 
Városháza, piac, Táncsics Mihály (ma: Károlyi 
István) utca és Bajcsy-Zsilinszky út által körül-
határolt területe is megújult. A kis parkból 
Ko      csis Andor Nemzeti fájdalom címû szobrát 
a Dózsa György út (ma: Görgey Artúr utca) és 
Corvin utca keresztezôdéséhez helyezték át, 
ma  ga a park pedig teljesen megszûnt. Egyedül 
észak  keleti „csücskén” a BKV bérletpénztár 
ke    rült vissza régi-új helyére (új beton alapra). 
Felszedték a használaton kívüli íves villamos-
vágányokat, melyeket utoljára a 14-esek 
használtak 1986 vége felé. A Mády Lajos utca 

piaci torkolatával szemben a (2009 májusában 
lebontott) hentesbolt épületével párhuzamo-
san feküdt egy kis járdasziget, amelynél a 147-
es busz – orral a Mády Lajos utca irányába – 
vég  állomásozott. E megállót 1990. március 
20-án a Tanácsháza épülete mögé, a Trombita 
térre helyezték, és megkezdôdött az autó-
parkoló kivi    telezése. Október 8-át követôen e 
tér déli ol  da  lát újították meg, a 147-es busz 
ekkor a Má  dy Lajos utca keresztezése elôtt állt 
meg. A teljes terület rekonstrukciójának befe-
jeztével november 27-étôl felszállóhelye
visszakerült a Mády Lajos utca torkolatával 
szemben lévô új – eredetijével azonos helyen 
lévô – járda  szi  get  hez. A teret középen ívesen 
átszelô villa  mos  vágányok körül fekvô kocka -
kôburkolat egy részét visszaépítették az újjá- 
(ám nem szeb  bé) varázsolt tér piac melletti 
részére. 

Térjünk át a metrónak otthont adó má -
sik nagy fontosságú útvonalra, az Árpád útra! 
Az alagútszerkezeti munkák befejeztével és a 
közmûvek végleges kiépítésével folyamatosan 
fedték be a munkagödröket, így a terület las-
sacskán kezdett ismét utcaformát ölteni. Erre 
1990-ig minden szakaszán sor került, ôsszel 
már az úttest és járdák kivitelezése zajlott. 
Ami viszont hiányérzetet kelthetett minden 
járókelônek, hogy nem kapott utcai növény ze-
tet a Te  mes  vári utcai, az Újpest-Központbeli 
és a Virág utcai kisebb-nagyobb zöldfelületen 
kívül a metró által (alulról) bejárt szakasza.
(A legtöbb zöld késôbb a Temesvári utca kör-
nyékén nôtt az Árpád út egykori kockakövei-
vel szegélye  zett virágágyásokban.) E helyeken 
a felszín alatt a metró alagútja vagy üzemi 
hely ségei találhatóak, ezért alakítottak ki itt 
ma  gasítva növényzet számára helyet. Viszont 
a házak elôtt egyáltalán nem készítettek ágyá-

A Bajcsy-Zsilinszky út keleti útpályájának tengelyébôl nézve 1989 
szeptemberében. Jobbra a villamospálya alapjaként asz falt szônyeg 
fekszik, balra a háttérben az ABC áruház áll (A szerzô felvétele)

A Bajcsy-Zsilinszky út–Árpád út csomópont 1989 szeptem-
berében az Újpesti Áruház felôl nézve, elôtérben az épülô 
aluljáró-kijárattal (A szerzô felvétele)
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sokat fák számára (az Árpád út 83-85. elôtti 
néhány fát a 90-es évek második felében utó-
lag telepítették), így a korábbi, úttest szélein 
álló fasor csak szép emlékként maradt meg a 
nosztalgiázók körében. Ezt az adósságot 2010-
ben kísérelték meg pótolni nem túl igényes 
módon dézsákba ültetett fák kihelyezésével. 

Az Árpád út új burkolata az addigihoz 
képest magasabban fekszik, ami fôképp a régi 
építésû földszintes házaknál mutatkozik meg, 
hiszen kapubejáratuk a járda szintjétôl lejjebb 
található (ilyen például a 84. számú épület 
bejárata). Újpest-Városkapu állomás mellett a 
Bocskai utcánál érezhetô a legnagyobb szint-
különbség, jó másfél-két mé  teres emelkedôt 
tapasztalhatnak az utca felôl érkezô gyalogo-
sok vagy autósok. Itt az állomás „tetején” 
autóparkolót alakítottak ki. 

A Temesvári utcában is némi átalaku-
lást lehetett megfigyelni 1990 ôszén. Az úttest 
nyugati oldalán egy buszforduló született.
A Lorántffy Zsuzsanna utca torkolatánál, illet-
 ve e forduló mellett a Temesvári utca úttestét 
beszûkítették, így a leendô Volánbusz-meg -
állókhoz egy-egy fél-öblöt készítettek. Egy -
úttal „lehullt a lepel” miután elbontották a 
paravánokat, végre láthatóvá vált városkapu 
metróállomás területrendezés alatt álló 
felszíne, amely száz százalékosan a metró 
decemberi átadásakor sem volt még készen. 

Újpest-Központ összképét javította, 
hogy 1990 végéig az Újpest áruház dúcolását 
elbontották, a vele szemben fekvô egykori 
Diamant-ház pedig külsô tatarozáson esett át, 
sárga-vörös színét sárga-fehérre változtatva. 
A József Attila utcai, térre nézô épületsor még 
megmaradt, csak kilenc év múlva bontották le 
elsôként a buszmegállóhoz legközelebb állót. 

A Petôfi utca 4-6. számú emeletes ház számára 
egy kb. 7-8 méter hosszú toldást építettek, 
lezárva a régi épületet; a két rész ma is jól lát-
 hatóan különbözik egymástól. 

Sorozatunk harmadik részében emlí -
tet    tük, hogy az egykori üzletek, a metróépítés 
miatt elköltözni vagy bezárni kényszerült 
kereskedelmi és szolgáltató egységek számára 
megfelelô helyet kellett biztosítani. Még 1987 
nyarán megnyílt a Bán Tibor és Rezi Károly 
(ma: Király) utcák sarkán épült Koktél áruház, 
egyúttal a metró kivitelezésének befejezô fázi-
 sában 1990. április 5-én nyitotta meg kapuit 
az Árpád út és Tito (ma: Rózsa) utca sarkán 
hosszabb ideje épülô Árpád Üzletház, amely-
ben kilenc kereskedelmi egység kapott helyet. 
(Ké    szítésének idején területe paravánokkal 
volt lezárva, e paravánok talajhoz rögzített 
osz  lopainak kis csonkjai ma is láthatóak a 
Rózsa utca járdáján.)

Még egy munkaterületrôl kell számot 
adni. Új villamosjárat indítása volt cél a leendô 
metróvégállomás és Káposztásmegyer között 
az amúgy is igen nagy forgalmú 14-es teher-
mentesítése érdekében. A leendô 11-es végál-
lomását Angyalföld kocsiszín elôtt a két for-
galmi vágány közé kívánták telepíteni. A teljes 
vágánycsoport felújítását és a visszafogó sín-
pár kiépítését 1990. október 10-e és november 
6-a között végezték, ezalatt a Pozsonyi utca 
2/b. házzal nagyjából egy vonalban lévô 
megállópárt áttették mai helyére, ahol új pe -
ro   nokat készítettek. A Pozsonyi utca egymás-
tól külön álló úttesteit összekötô, a kocsiszín 
gyalogos bejáratával szemben lévô szerviz utat 
egyúttal a Pozsonyi utca 2/b. épület északi 
végének vonalába helyezték át. 

(Folytatjuk…)

Árpád úti életkép a Bajcsy-Zsilinszky út felôl nézve 1989 elsô 
felében (A szerzô felvétele)
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Sötét tavaszi éjszaka volt. Új-
pesten, a földszinti házak kö  -
zött egy-egy erôsebb szélro-
ham olykor felverte a port és 
csavarmenetben felvezette a 

sza     badabb ég felé. Theokritos megállt egy 
vé   dettebb sarokban s kezét orra elé emelve, 
ró       zsaszínû körmeirôl óvatosan lefujta a por -
sze    meket. Világos, angol szövetbôl készült 
Palm-Beach-ruhát viselt s alatta selyeminget: 
fázott. Szeretett volna a Duna partjára kerül -
ni, de minduntalan eltévedt a névtelen sötét 
uccákon, hol csak elvétve pislákolt egy gyen-
gébb villanylámpa vagy egy sárgán kivi lágí-
tott földszintes ablak. A fény körül, mintha 
me  legítene, éji lepkék könnyû hullámai 
folydogáltak.

Theokritos megállt egy kis téren, mely-
nek szigorú négyszögbe fogott kivilágí tott 
aszfaltsíkja megnyugtatta széltôl felborzolt
ke délyét. Felvetette fejét s monokliját szemébe 
csíptetve, hallgatva nézte az égen száguldó 
felhô  ket. Egy messzi kocsmából énekszó hal-
latszott.

A tér teljesen üres volt s köröskörül a 
házak valamennyien némák s az ablakok fatáblái 
betámasztva. Az egyik házfal mentén egy nagy 
sárga papir zörgött, amint a szél nekifeszült s 
rázta, mint egy lehullott sasszárnyat. Theok-
ritos elérzékenyülten nézte.

– A sajtpapir repülni akar! – mormolta. 
– Mi  lyen messzire hallatszik az Olympos 
suttogása!

A sajtpapir elrepült. Egy erôsebb szél-
roham leoldotta a falról, amelyhez tapadt s 
ma  ga elôtt hajtva, végigfuttatta a lámpafényes 
aszfalton. Amikor zörögve elsiklott Theokritos 
lába elôtt, egy pillanatra felemelkedett, mintha 
meg akarná cirógatni arcát, aztán lecsapódott 
s a ház sarkán bevágódott a mellékuccába. 
Kitette lábát a sivatagból.

Theokritos továbbment. Fáradt volt 
már, de errefelé nem igen lehetett autót ta-
lálni. Egy fôzelékkel megrakott szekér zörgött 
el elôtte, de arra fölkéredzkedni az erôs ká posz-

taszag miatt nem volt kedve. S néhány perc cel 
késôbb távoli zaj, fojtott mormogás csapta meg 
fülét.

A nesz irányában haladva, nagy, gyé-
ren befásított térre ért ki, amelynek belsô 
köröndjén padok álltak a porban, itt-ott fû sö -
tétlett s a fûben egy-egy guggoló, tömzsi bo  -
 kor. A padokon sûrû fürtökben emberek ül-
tek, kinyujtott lábakkal, egymás vállára, vagy a 
pad támlájára hajtva fejüket, olyik for dítva ült, 
arccal a támlának, állát tenyerére támasztva; a 
fûben is mindenütt emberek feküdtek, hasmánt, 
háton, egymás páráiba buj va, minthogy hideg 
volt s karokkal, lábakkal egy másba akaszkodva, 
százlábú rovarként nyü    zsögtek a porban, amely 
végtagjaiknak csap  kodása nyomán füstölögve 
szállt fel a bok rok között. A mormogás egy-
hanguan folyó ára datából olykor habosan kiug-
rott egy-egy vastag hortyogás, átcsapott s újra 
eltûnt az áradatban. A padon s a földön nyugvó 
emberek valamennyien hevesen vakaróztak.

– Mi ez? – kérdezte Theokritos s meg-
állt a tér szélén.

– Mi ez? – kérdezte – mi ez az öreg nyáj 
itt, vén juhoknak ez a topogó gyülekezete, az 
aggság éji hadai miért vakaróznak itt a szabad 
ég alatt? S micsoda rongyokba bujtatták életük 
utolsó foszlányait, micsoda cafatok s lyukak 
ezek, micsoda vásznak, melyek megszürkültek, 
mert szûz áztatásuk óta nem láttak napot! S 
miért vakaróznak ezek a vén csontvázak olyan 
veszettül, mintha azt a hitet akarnák kelteni 
Istenben, hogy még élnek!

Az egyik földönfekvô csoporthoz lé-
pett s udvariasan megemelte világosszürke 
Borsalino-kalapját.

– Honnét jönnek maguk? – kérdezte.
– A Népházból – felelte az egyik 

aggastyán, aki a legszélen feküdt s megrezegtette 
lilaszín szakállát. – A Vág-uccai Népházból.

– S miért jöttek el a Vág-uccai Nép-
házból, ha szabad kérdeznem? – folytatta 
Theokritos. – Miért tanyáznak itt összezsúfolva 
a szabadban, ijedt nyájként megtorpanva, mint 
hajdan a zsidók a Vörös tenger partján?

DÉRY TIBOR

Theokritos Ujpesten (részlet)
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– Ciánoznak nálunk, – felelte az 
aggastyán s jobb kezével bal lapockája felé 
nyulkálva mohón vakaródzott. – Vénségünkre 
két újabb éjszakára hajléktalanok lettünk.

Theokritos riadtan hátralépett.
– Hányan? – kérdezte.
– Négyszázan – felelte az agg […]
– Négyszázan! – ismételte a kérde zôs-

ködô. – Négyszázan!
Négyszáz embert látott ma ga elôtt a kül-

városi porban he  verni, fehérhajú és -szakál lú 
aggokat és hölgyeket, kik bárány han gon sírdo-
gálva hal kan nyögtek az éjszaká  ban és aszott 
ujjaikkal vakarták utolsó viszke teg sé  güket. 
Négy  száz óriáspoloskát látott lel ki szeme elôtt, 
mindegyik honpolgár mögött egyet, amely 
mint  egy egy személyben egye sí  tette a testén 
egyesült lelkes sereg önfenn  tartási szenvedélyét: 
mindegyik gazdája lá bá  nál tartózkodott s idôn-
ként sze líden bele   eresztette csápjait és fullánk  -
jait. Sze mük vadul fénylett s hátukon a rozsda-
vörös páncél olykor alattomosan megremegett. 
A közhiedelemmel ellentétben, mely azt tartja, 
hogy e hû barátok némák, Theokritos tisztán 
hallotta sûrûn felhangzó elégedett cincogásukat.

Lassan elindult a földön fekvô csoportok 
között. Egy vén ember elôtt megállt. Nem 
lehetett tudni, hogy a földön heverô test 
álomban ringatódzik-e: szeme csukva volt bár, 
de hosszú karjával, melynek csak könyökéig ért 
a piros ingujj, gyors gereblyézô mozdulatokat 
végzett szüntelen combjai belsô és külsô felü-
letén. Fogatlan szája nyitva volt s néha kéjesen 
megrándult, egy-egy halk diadalkiáltást hallatva 
olykor, mint a jó lövészek, amikor a fárasztó 
lesállásból telitalálatot érnek el. Igen, hevernek 
a lövészárokban s odaát, ötven lépésnyire fejek 
suhannak el, rozsdabarna fejek, vérszomjas 
ormányokkal, melyek olykor egy pillanatra a 
magasba lendülnek s diadalmasan cincognak. 
Theokritos tovább ment. A hidegvérû lövész 
mellett egy kolerikus vénasszony ült felhúzott 
térdekkel s lábujjait vakarta oly eréllyel, mint-
ha le akarná szaggatni s csokorba kötni [...]

Theokritos elgondolkozva nézegette az 
öreg hölgy sárga varkocsát, amely nyaka fölött 
lógva, hevesen lobogott beszéd közben, mint 
egy zászló. Aztán szótlanul megemelte kalapját 
és tovább ment.

Ahogy elsétált a bokrok sora között, 
amelyek tövében mindenfelé vakaródzó em be-

rek feküdtek, egyre erôsebb lett a szél s pállott 
rongyszagot sodort orrlikai felé. Az ég sötét 
volt, újhold napján, de egy messzi ívlámpa be-
szivárgó fénye lehetôvé tette, hogy kikerülje 
vagy átugorja a földön heverô testeket. A nagy 
teret betöltô izgatott suttogás mindjobban el -
halkult, egy-egy pisszegés vattafoszlánya száll-
dogált már csak a kövezet fölött. Az egyik 
kialudt gázlámpának támaszkodva egy kopasz 
emberkét vett észre: a földön ült s bosszús 
arckifejezéssel hangosan csámcsogott.

– Kiszorítottak a helyemrôl – düny-
nyögte s apró kezével oly hevesen kapott ko-
pasz fejéhez, mintha egy legyet akarna rajt 
agyonütni. – Ez a koldus csürhe! – folytatta 
– engem, aki három éve alszom már itt, a 
leg  szélsô padon jobbra! Beszennyezték a 
fekhelyemet, hova költözzek most! Hát tessék 
szólni egy szót!

Theokritos meggyujtotta öngyujtóját s 
lehajolva a kis emberke arcába világított. Aztán 
kiegyenesedett s lassan tovább ment.

A tér sarkára érve megállt. [...] lassu 
csobogás hallatszott messzirôl, a Duna vize a 
szelid partok között foly dogálva, könyörületes 
verseket mormolt. The okritos kivette zsebébôl 
ezüstsípját s bele fujt. A hang hallatára a négy-
száz aggastyán testén a poloskák nyugtalanul 
elkezdtek fész  kelôdni, majd lassan, mintha 
valami ellen állhatatlan erô vonzaná ôket, hosszú 
rajokban meg indultak Theokritos felé. Amikor 
az elôl   haladók cipôje közelébe értek, a költô 
meg fordult s hosszú léptekkel elindult. Ujjait 
üte mesen billegetve az ezüstsípon, tovább fujta 
az édes dallamot, olykor hátra-hátra nézve, hogy 
a libasorban menetelô állatok nem maradtak-e 
el? De azok fáradhatatlanul egyre gyorsabban 
ügettek s a legtürelmetlenebbek nemsokára 
be  ér ték s ráugrottak cipôjére. A gyéren vilá-
gított járdán nem lehetett megállapítani, hogy 
med dig húzódik el a menet s Theokritos egy -
re erôsebben fujta sípját, buzdítani a hátul 
kullogókat. A Duna felôl már hajnalodott 
s a Váci útról hallani lehetett a tejeskocsik 
zörgését. Theokritos kénytelen volt megállni, 
hogy a leghátsók is idejében be érjék, mielôtt az 
uccákon megindul a nappali forgalom.*  

*Az 1933-ban írt novella Déry Tibor Theokritosz 
Újpesten címû gyûjteméynben jelent meg 1975-ben.
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2012. április 27-én rendezték 
meg Budapesten az Alapvetô 
Jo  gok Biztosának Hivatalá  ban 
a „Carbon Detectives / Szén-
dioxid Nyomozók” nem      zet -

közi projekt díjátadó záróeseményét, amely-
nek fontos újpesti vonatkozása is volt. A 
2011/2012-es tanévre meghirdetett országos 
ver  senyben a közel 500 általános iskolából az 
újpesti Karinthy Frigyes Általános Mûvelôdési 
Központ 5-6. évfolyamos diákjainak 16 fôs 
csa    pata 2. helyezést ért el a felsôs kategóriában. 
A kiváló eredményt a diákok sokrétû tevé-
keny  ségükkel, kifejezô elôadásmódjukkal és 
az ál  ta    luk szervezett akciók precíz végrehaj-
tásával érde  melték ki. A programban versen-
gô csapatok feladata az volt, hogy kiszámítsák 
iskolájuk szén-dioxid kibocsátását, majd
tevékenyen részt vegyenek ennek csökkenté-
sében. 

A nemzetközi „Carbon Detectives 
Pro   ject” Európa 10 országában mûködik.
A részt  vevôk között megtalálhatjuk az Egye-
sült Ki  rályság, Ausztria, Csehország, Magyar-
ország, Bulgária, Írország, Németország, 
Szlovákia, Románia és Litvánia iskoláit. A 
regisztrált ta  gok száma összesen 7771 általá-
nos iskola, ami jól jelzi a projekt jelentôségét. 
A Szén-dioxid Nyomozók program könnyen 
felhasználható ötletekkel, tanári segéd-
anyagokkal, kérdôívekkel támogatja az iskolák 
munkáját, melyek fel    használásával jelentôsen 
csökkenthetô az iskolák szén-dioxid lábnyo-
ma. De vajon mit is jelent ez a különös szó, 
hogy szén-dioxid lábnyom? Az alábbiakban az 
ezzel kapcsolatos ismereteket foglaljuk össze.

Mindenki tudja, hányas lába van. De 
azt vajon tudjuk-e, hogy mennyire élünk 
nagy lábon? A Földnek ugyanis ez nem 
mind egy. Sokunknak eszébe sem jut, hogy
az olyan átlagos, hétköznapi választásaink, 
szokásaink, mint például hogy milyen az 
étkezési vagy a köz  lekedési kultúránk, nagy-
mértékben befo  lyásolják azt a helyet, amelyet 
ezen a bolygón elfoglalunk. A Földön nyo-

mot hagy minden egyes ember, és ehhez
nem is kell híresnek len  ni. Maradandó nyo-
mokat hagy maga után mindenki, amikor 
felszáll reggel az autóbuszra, felkapcsolja a 
lakásban a villanyt, spanyol narancsot vásárol 
vagy joghurtot fogyaszt, mi  vel ezek követ-
kezményét környezetünk meg  változásán is 
tapasztalhatjuk.

Az ökológiai lábnyom, vagy más néven 
ökolábnyom kifejezi, hogy adott technológiai 
fejlettség mellett egy emberi társadalomnak 
milyen mennyiségû földre és vízre van szük-
sége önmaga fenntartásához és a termelôdô 
hul  ladék elnyeléséhez. A kifejezés William 
Rees és Mathis Wackernagel kanadai ökoló-
gusoktól származik. Ez az érték kiszámítható 
egyes emberekre, csoportokra, régiókra, or -
szá        gokra vagy vállalkozásokra is. Az ökoláb-
nyom értékét mindig globális hektárban (gha) 
kapjuk meg. 2006-os adatok szerint 1,44 Föld 
bolygónyi területre van szüksége az emberi-
ségnek, ami azt jelenti, hogy pontosan ennyi-
szer gyorsabban fogyasztjuk el az erôforrá-
sokat, mint ahogy azok képesek lennének 
újratermelôdni. Ez a szám 1961-ben még 
0,62 volt, 1980-ban már 1,00, az évek 
múlásával tehát folyamatos növekedés figyel-
hetô meg. A világon 2006-ban 1 fô átlagos 
ökológiai lábnyoma 2,6, Európában 4,5, Ma -
gyarországon pedig 3,2 globális hektár volt. 
Ál   talánosságban elmondható, hogy minél 
gaz  dagabb egy ország vagy régió, annál 
na gyobb ez az egy fôre ki  számított érték. 
Jelenleg az USA-t is megelôzve az Egyesült 
Arab Emirátusok vezeti a fekete listát fejen-
kénti 10,3 globális hektárral. Minden emberi 
tevékenység használ földterületeket vagy 
halászati területeket. Az ökológiai lábnyom 
ezeknek a területeknek az összessége és hat 
tényezôbôl tevôdik össze:

Szén-dioxid lábnyom: a fosszilis erôfor-
rások elégetésébôl, a földhasználat-válto-
zásból és kémiai folyamatokból keletkezô 
szén-dioxid elnyeléséhez szükséges erdôterü -
let nagysága.

DR. KRISKA GYÖRGY

„Szén-dioxid lábnyomok” Újpesten
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Legelô lábnyom: annak a területnek a 
nagysága, amely a hús- és tejtermékekért, 
irhá    ért és gyapjúért tartott állatállomány 
eltar tásához szükséges.

Erdô lábnyom: az éves rönkfa, papír -
alap  anyag-, faáru és tûzifa-felhasználás alapján 
becsült terület.

Halászati lábnyom: a különbözô ten -
geri és édesvízi fajok halászati adatai alapján, 
valamint az újratermelési igényeik alapján 
becsült érték.

Szántó lábnyom: az emberi fogyasztás-
 ra, állati takarmányozásra és bioüzemanyagok 
elôállítására termelt növények termesztésé-
nek területigénye.

Beépített területek: az emberi infra -
struktúrához (pl. közlekedés, lakások, ipari 
létesítmények, vízi erômûvek tározói) szüksé-
ges földterület nagysága.

Mivel az ökolábnyom mérhetô ada    to-
kon alapuló számítási módszer, ezért képesek 
vagyunk változtatni is rajta. Ha tudjuk, hogy 
mennyi természeti erôforrást hasz  nálunk, és 
hogy mennyi áll a rendelkezésünkre, azaz 
tisztában vagyunk az ökológiai láb  nyomunk 
méretével, akkor csökkenteni is tudjuk azt.
Az ökolábnyom-számítások pontosan erre 
hív  ják fel a figyelmet, hogy szükséges annak a 
térnek a csökkentése, amelyet az em  be  rek 
bolygónk felszínébôl elhasználnak. Az eddigi-
ek alapján az olvasónak úgy tûnhet, hogy az 
ökológiai lábnyom kiszámítása egy nagyon 
bo  nyolult dolog, pedig ez egyáltalán nincs 
így. Az interneten elérhetôk olyan honlapok 
(pl. http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.
html, http://www.kothalo.hu/labnyom/), ahol 
a lakhatási körülményeinkre, étkezési, vásár-
lási, hulladékkezelési és utazási szokása  ink  ra 
vonatkozó egyszerû kérdések alapján számítja 
ki egy kalkulátor program a családunk, isko-
lánk, munkahelyi kollektívánk ökológiai láb-
nyomát. A kapott értéket össze is vethetjük a 
különbözô fejlettségi szinten álló országok 
átlagadataival.

Az ökolábnyom-adatok és egyéb kör -
nyezetvédelmi jelentések bizonyítják, hogy 
túl nagy lábon élünk, és amennyiben ezen az 
úton haladunk tovább, az erôsen korlátozott 
erôforrásokat teljesen ki fogjuk meríteni. 
Tenni kell azért, hogy ezt mindenki megértse, 
és közösen kell változtatnunk a jelenlegi élet-

módunkon, aminek elsô lépése lehet az,
hogy kiszámítjuk saját magunk és családunk 
ökológiai lábnyomát.

Visszatérve az újpesti diákok országos 
szintû eredményéhez, tekintsük át, hogy mi -
lyen tevékenységekkel érték el iskolájuk szén-
dioxid lábnyomának jelentôs csökkentését.  

A diákok interjúkat készítettek az intéz-
ményük dolgozóival és kérdôíves felméréseket 
tartottak a diákok körében, amelyek segítsé-
gével sikerült kiszámítaniuk az iskola aktuális 
szén-dioxid lábnyomát. Az iskolarádióban ha -
vonta „Zöld Hírek” címû mûsort mutattak 
be, melyben zöld versenyeket, rajzpályáza-
tokat, hasz  nált elemgyûjtést hirdettek. „Zöld 
ôrjáratot” szerveztek az iskolában, és a felsôs 
osztályokat pontozták saját ökoszempontrend-
 sze  rük alapján. Ennek eredményeként a tanu-
lók jobban odafigyeltek a villany lekapcso-
lására, a szellôztetésre és a szelektív hulladék-
gyûjtésre. „Energiavadászatot” tartottak, 
amelynek eredményeként megállapították, 
hogy a legnagyobb pazarlást az égve felejtett 
lámpák okoz  zák. Ennek megelôzése érdeké-
ben „Kapcsold le!” feliratú címkéket gyártot-
tak, ami  ket kiragasztottak minden villanykap-
csoló mellé. Készítettek egy 3 perces filmet 
intézmé  nyük energiahatékony mûködésérôl 
és saját tevékenységeikrôl, amelyet az inter-
neten is köz    zétettek (http://www.youtube.
com/watch?=ktr3CCL15K8). Az iskolaud-
varra sövényeket, cserjéket ültettek, amivel 
csökkentették az is  ko  la szén-dioxid kibocsá-
tását. Kiállítást szer  veztek a Mûvelôdési 
Központ Aulájában a he  lyi lakosság szemlé-
letformálása érdekében. Részt vettek az intéz-
mény és a kerület rendezvényein, ahol a 
környezettudatos életmód népszerûsítésével 
foglalkoztak. Iskolájukban megalapították a 
„ZölDÖK”-öt (Zöld Diák Önkormányzat), 
melynek tagjai aktívan részt vettek a Diák 
Önkormányzat gyûlésein és javaslatokat tettek 
az iskolai programok „kizöldítésére”, azaz 
hogy minden programhoz kapcsolódjon 
valamilyen környezetvédelmi tevékenység. 

Ebbôl a sokrétû tevékenységbôl is kivi-
láglik, hogy ökológiai környezetünk védel-
mében csak akkor érhetünk el számottevô 
eredményt, ha saját magunk és embertársaink 
környezettudatos szemléletformálására he  -
lyezzük a fô hangsúlyt.  
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Az újpesti egyházak közösség-
megtartó erejét az biztosította, 
hogy karakteres és hiteles pa -
pok és lelkészek irányították a 
hívek gyülekezeteit. Különösen 

igaz ez a református felekezetre, ahol három 
generáción keresztül ugyanaz a család hirdet-
te az igét a szószékrôl.

A Mády család nemesi oklevéllel és 
hegyaljai gyökerekkel büszkélkedhet. Literáti 
Mády Lajos, aki az újpesti hitéletnek és okta-
tásügynek egyaránt szervezôje volt, 1895-tôl 
mint önálló lelkipásztor vezette a belvárosi-
nak nevezett újpesti református gyülekezetet. 
A következô évben, mikor az ország az ezeréves 
évfordulót ünnepelte, megszületett fia, Mády 
Gyula. (Felesége, Asztalos Vilma, maga is re -
formátus lelkész lánya volt. Három fiúnak és 
egy leánynak adott életet, kötöttük a legfiata-
labb volt Mády Gyula). 

A gyermek elemi iskoláját követôen a 
helyi fôgimnáziumban érettségizett, ahol le -
hetôsége volt megismerni az 1911-1912-es 

tan  évben, éppen száz esztendeje Újpesten 
tanító Babits Mihályt is. Érettségi vizsgáját 
követôen a budapesti református teológiára 
iratkozott be, ahol a világháborús években, 
1914 és 1918 között tanult. Diplomáját abban 
az évben vehette át, mikor édesapja elhunyt. 

Mády Lajos a legnehezebb években 
kezd  te meg lelkipásztori tevékenységét. A 
vesz tes háború, a megcsonkított ország, a for-
radalmi felfordulás és az 1919-es kommunista 
diktatúra miatt különösen nagy szükség volt a 
lelki vigaszra. A fiatal pap már az egyetemi 
évek alatt segédlelkészként tevékenykedett, 
mind Újpesten, mind Pesterzsébeten. 1921-
ben lelkésszé avatták, a következô évtôl a 
Rákospalota-újvárosi parókián teljesített szol-
gálatot. Ugyanakkor nem szakadt el váro-
sunktól. 1922-ben büszkén nyugtázta, hogy a 
hálás újpestiek utcát neveztek el édesapjáról. 

Az igazi fordulatot az 1926-os esztendô 
hozta számára. Akkor lépett édesapja örökébe, 
akkor vette át az Újpest-Belsôvárosi Reformá-
tus Egyházközség lelkészi tisztségét. Az év 
már  cius 1-jén foglalta el hivatali állását, „ki 
atyjának méltó utóda úgy a hitélet fejlesztése, 
mind a közügyek önzetlen munkássága terén”. 
Ettôl kezdve több, mint négy évtizeden át irá-
nyította a gyülekezetet. Neve egybeforrott 
Új    pest nevével. Hallatlan lendülettel fogott 
hozzá a gyülekezeti ház építéséhez. Az épület, 
amely a templom melletti telken létesült, 
1929-re készült el. A szervezési munkálatok-
ban nagy segítség volt a megrendelô parókia 
számára Rákossy Zoltán, református fôgond-
nok. Az építkezés 21 ezer pengôs költségveté-
séhez Újpest képviselôtestülete a városi bü dzsé 
terhére közel az összeg felével járult hozzá. Itt 
tartották ezentúl a bibliaórákat, a jótékonysá-
gi esteket és szeretetvendégségeket. A temp-
lom is megújult. A hajó félköríves végét elbon-
tották, az újonnan kiszélesített lezárásban 
ka pott helyet a szószék és az Úrasztala. Az át -
ala  kításnak áldozatul esett az eredeti, csillag-
díszes, ka  zettás mennyezet. A templom tornyát 
meg magasították, felépült a bejárat elôtti tim-

HIRMANN LÁSZLÓ

Mády Gyula
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panonos oszlopsor. A négy dór oszlop fölé a 
ke  hely ábrázolása és a 90. zsoltár egy részlete 
ke  rült: „Tebenned bíztunk eleitôl fogva”. Vas-
állványra helyezték a közadakozásból öntött 
két harangot, melyek Szlezák László mester 
mûhelyében készültek Budapesten. Mai 
formáját az Istenháza végül 1941-re nyerte el. 

Mády Gyula nem csupán hivatásának 
gyakorlásában és hitéletében gyarapodott. 
1927-ben megnôsült. Felesége, Dorogi Malvin 
idôvel négy gyermekkel ajándékozta meg, 
Judit, György, Katalin és Ferenc nevûekkel. 

Aktív szereplôje volt a városi közéletnek 
is. Belépett a karitatív célokat követô Ste fánia 
Szövetségbe, szervezô ereje volt a Szülô ház 
Egye sületnek. Városi képviselô volt, és tagja 
lett az újpesti vakok intézetét fenntartó egye-
sületnek is. Politikai szerepet is vállalt, egyik 
alapító tagja volt a Polgári Pártnak. A városi 
gimnáziumot támogató baráti kör elnökének 
választották. Az Újpesti Református Egyház 
élete címmel megírta a gyülekezet történetét.

A keresztyén egyháznak Újpest határain 
túlmutató szervezôjeként tartották számon. 
Re  formátus cserkészcsapatot szervezett, amely 
a 934-es számot és gróf Tisza István nevét 
viselte. A Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a 
Dicsôség) mozgalom középiskolások számára 
szervezett csoportjával azon munkálkodott, 
hogy a fiatalok megtalálják helyüket a vallásos 
közéletben. Ezzel a céllal szervezte a Ke -
resztyén Ifjúsági Egyesületet is. Azon buzgól-
kodott, hogy a helyi gyülekezetnek sajtó or-
gánuma is legyen. Ezért indította útjára az 
Újpesti Református Értesítô c. lapot, amely 
egészen a világháború végéig élô újság volt. 
Teológusi végzettsége mellé ezekben az évek-
ben jogtudományi diplomát is szerzett, a sze-
gedi tudományegyetemen. 

Felesége is kivette részét a helyi köz-
életbôl. Az apósáról, Mády Lajosról elnevezett 
utcácskában textíliákat árusító boltot nyitott, 
ahol jórészt a református közösséghez tartozó 
lányok és asszonyok kézimunkáit lehetett vá -
sárolni. Ô vette át özvegy anyósától az Újpesti 
Keresztény Nôegylet vezetését. A második 
világ  háború idején megerôsödött az egyházak 
karitatív, segélyezô tevékenysége. Ebben a te -
kin  tetben a belsôvárosi református gyülekezet 
– talán központi helyzete miatt is – igen fon-
tos szerepet töltött be. Egy visszaemlékezô 

errôl így írt: „Tavasszal gyûjtöttünk elôször a 
keleti fronton harcoló honvédek számára. A 
városháza tanácstermében eligazítás után ket-
tesével csoportosítottak bennünket. A téren 
hosszú asztal állt a református templom elôtt, 
mögöttük ültek a vöröskeresztes asszonyok. 
Úgy tûnt, hogy Mády Gyuláné, a református 
vezetô lelkész felesége az elnök. Minden pár 
ennél az asztalnál kapott egy-egy perselyt, és 
megkezdte a gyûjtést a forgalmas részeken, 
tehát az István téren, Templom utcában, Ist-
ván úton, Árpád úton”.

A háború utolsó éveiben az újpesti 
re formátus híveknek különösen nagy igénye 
volt a lelkipásztori megerôsítés. Mády Gyula 
nem hagyta el nyáját, kitartásra buzdította 
híveit. A harcok elülte után is szükség volt 
segélyezésre. Mády Gyuláné szeretetkonyhát 
mûködtetett a parókián, míg a Lorántffy Zsu-
zsanna Egyesület tagjai a székházukban juttat-
ták élelemhez a rászorulókat. A lelkész családi 
életét személyes tragédia árnyékolta be. 1946-
ben elvesztették a 14 éves elsôszülött gyerme-
küket, Juditot. Másik három gyermeküket 
ta   ní  tatták: György vegyész, Katalin pedagó-
gus, míg Ferenc orvos lett idôvel. A világégést 
követô politikai fordulat nem kedvezett az 
egy  házaknak. A baloldali diktatúra által meg-
tûrt egyházközségek azonban tovább élték 
bensôséges életüket. 1947-ben megalakult a 
templom énekkara, Moréh Mihály karnagy 
vezetésével. Dr. Mády Gyula az egyházi hie-
rar chiában tudatosan haladt elôre: a Budapest 
Északi Egyházmegye fôjegyzôje, zsinati tag, 
1962-tôl nyugdíjba vonulásáig ugyanezen 
egyházmegye esperese is volt. Szakmai karri-
ert futott be felesége is. Dorogi Malvin 1949-
ben jogi doktorátust szerzett, és néhány év 
gyári munkát követôen jogászként praktizált. 

Mády Gyula rendíthetetlen erkölcsi 
tar   tását, az emberekért végzett áldozatos tevé-
kenységét még az államhatalom is elismerte. 
70. születésnapján az Elnöki Tanács a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatával tûntette ki. 

Két évvel késôbb, 1968-ban nyugdíjba 
vonult. Lelkipásztorként megnyugvással 
tölthette el a tény, hogy helyét az egyházköz-
ség élén veje, Katalin nevû leányának férje, 
Zsengellér József vette át. Dr. Mády Lajos ezt 
követôen még tíz esztendôt élt, visszavonul-
tan. Ma a megyeri úti temetôben nyugszik. 
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Mády Lajos gyermekkora, 
tanulóévei, lelkészi tevékeny-
sége mindvégig Újpesthez 
kötôdtek. Életének talán 
egyet  len idôszaka volt, amely 

távolabbi településhez fûzte ôt. Ez a szegedi 
egyetemen eltöltött néhány év volt, még akkor 
is, ha nem nappali tagozatos hallgatóként ta -
nult ott. A Tisza parti város felsôoktatási 
intéz  ményének jogelôdjét 1581-ben Báthory 
István erdélyi fejedelem, lengyel király alapí-
totta Kolozsvárott. A jezsuiták által vezetett 
kollégium a 16. század végéig az egyetlen 
magyar nyelvû felsô fokú iskola volt. Mária 
Terézia 1774-ben a piarista rend vezetésével 
újjászervezte. Már 1848-ben megszületett az 
elképzelés, hogy líceummá alakítsák át a 
kollégiumot, de ez végül csak 1872-ben való-
sult meg, mikor megszületett a kolozsvári 
magyar királyi egyetem. Az oktatási intéz-
mény három évvel késôbb Ferenc József nevét 
vette fel.

Az elsô világháborút követô békeszer-
zôdés következtében Kolozsvár Romá niához 

került. Ezért 1921-ben az egyetem át  költö -
zött Szegedre. (1940-ben, mikor Észak-
Erdély és a Székelyföld visszatért Magyar-
országhoz, az egyetem kettévált. A Ferenc 
Jó  zsef nevét viselô campus visszaköltözött 
Kolozsvárra, míg a Szegeden maradt jelen-
tôsebb intézményegység Horthy Miklós 
Tudo mányegyetem néven mûködött a háború 
vé  géig). A korszak kultúráját irányító politi-
kus, gróf Klebelsberg Kunó miniszter fon   -
tos szerepet szánt a csonka ország megújí-
tásában Szegednek. A város központjában 
ekkor épült fel a kor monumentális épít-
ménye, a szegedi dóm, más néven a Fogadalmi 
Templom (1913-1930). A „Tisza parti Göt-
tinga” fokozatosan egyetemi város jelleget 
öltött, sorra épültek az egyes fakultások 
számára új és új épületek. Az egyetem hall-
gatói között megfordult Radnóti Miklós és 
József Attila is. Közismert tény, hogy Szent-
Györgyi Albert itteni kutatásiért kapott 
Nobel-díjat. Mády Gyula az akkori legran-
gosabb magyar egyetemen szerzett jogi vég-
zettséget.  

Szeged archív levelezôlapon 
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Gerendai Aladár, az egykori 
Tizian fényképész Újpest 
egyik legismertebb mestere 
volt. Ti t  kokkal, legendákkal 
tar  kított életét  Újpest elis-

merô oklevelével kitüntetett, aranykoszorús 
fényképészmesterével Kiss Istvánnal, a márka-
név mai képviselôjével elevenítjük fel.  

– Legendás márkanevet visel Újpest mára 
már egyetlen fotómûterme. Sok mende-monda ke -
ring az alapító személyérôl. Mit tudhatunk róla?

– Gerendai(y) Aladár (néha Arthur) 
fény    képészmester, festômûvész titokzatos éle-
tet élt. Személyi adataiban csak a halála idô-
pont ja biztos. Mûvészember lévén, hiú módon 
vigyázott külsô megjelenésére is, a családi ha -
gyo  mány szerint élete utolsó percéig festtette 
a haját. Bizonyos, hogy száz évnél többet élt 
meg, bár még a háború után is fiatalította ma -
gát. A fixíroldat tulajdonságait ismerve lakha-
tási igazolványán kijavította születési évét, 
sze  mélyi igazolványát végül is ez utolsó „hiva-
ta  los” irat alapján állították ki. 1884-ben (a 
hi  va  talos igazolásokon 1894 illetve 1860 is 
sze   re pel) Budapesten született és 1967-ben 
hunyt el Újpesten a mai Lôrinc utcában lévô 
lakásán. Sírja a Megyeri úti temetôben talál-
ható. A mester születési anyakönyvi kivonata 
szerint Glück Ignáczként látta meg a napvilá-
got. Édesanyja Gross Fanni, édesapja Glück 
Sámuel asztalosmester volt. Festômûvészeti 
tanulmányait Párizsban végezte, Picassot is 
isme  rôsei között tartotta számon. 

– Jól értem: festômûvész volt?
– A század elején az igazi nagy fényké-

pészek szinte mind festészetet tanultak, s utá na 
váltak a fotózás mestereivé. Ebben ô sem volt 
kivétel. Hazatérése után elôször a belvárosi Vá -
ci utcában nyitott fényképész- és portré mûhelyt. 
Az akkori polgármester, Bódy Tiva dar port ré-
jának elkészítésével bízták meg. A kép annak 
rendje és módja szerint el is készült, azonban 
Ali bácsinak volt egy kakaduja. A ma  dár a 
száradó képet „újrafestette”. Másnap le kel  lett 
volna szállítani képet, nem volt lehetôség javí-

tásra – el kellett hagynia a Belvárost. A családi 
emlékezet alapján ekkor költözött Újpestre. 

– Hol nyílt az elsô mûterem?
– Az István út 24.-ben a mai borozó he -

lyén volt az elsô mûterem. Az újpesti reformá-
tus egyházkerületben Gerendai János névre 
ke  resztelte Csighy Sándor lelkész 1920. június 
15-én.  Az Ujpesti Almanach kortárs számai 
alapján 1921-ben nyitotta meg fotómûhelyét 
Gerenday és Tsa. néven az Árpád út 57.-ben 
az akkori Corso (késôbb Alkotmány) mozi 
mel  lett (az Árpád út átszámozása miatt ma ez 
a 67. szám), – majd 1933-tól az Árpád út 73.-
ban alapí  totta „Tizian Fotómûterem” néven 
másik üzletét.

– Akkoriban sok fotómûterem mûködött 
Újpesten. Milyen mun kákból tartotta fenn magát 
a mester?

– 28 fotómûterem volt az 1930-as évek-
ben Újpesten. Ekkor már Tizian városunk 
közkedvelt mesterének volt mondható, 8–10 
alkalmazottal dolgozott. Népszerûségére jel-
lem zô, hogy szombaton ként az esküvôi kocsik 
a Váci útig álltak sorba Árpád úti mûtermébe 
való bejutásra várakozva. Gyorsan dolgoztak, 
az akkori technikai eljárásokból a legjobbat 
hozták ki. Az esküvôi szertartáson és a mûte-
rem ben készült képeket már „csöpögô sen” 
vitték a vacsorára, ott frissen lehetett kiválasz-
tani, rendelni a sokszorosítást. Persze a vacso-
rán is fotóztak – az is kész volt pár órával ké -
sôbb. A Könyves Kálmán Gimnázium tablói is 
szinte kivétel nélkül az ô munkái. A képek jobb 
alsó sarkán Gerenday vagy Tizian névvel jelölte 
mûveit. A fényké pész mester rendszeresen 
foglalkozott festé szet  tel is. Ô restaurálta és két 
szentkép festésével egészítette ki az újpesti 
Egek Királynéja Fôplébánia-templom belsô 
dekorációját 1934-ben. Érdekesség, hogy
dr. Csik József apátplébános köszönôlevelét 
Ge  renday Gyula festô mû vész úrnak címezte 
1934. április 6-án. Személyi adatainak gyakori 
változtatására az akkori vészterhes idôk kény-
sze rítették „Tizian” mestert. Ezzel is nehezí-
tette személyének le  nyomozhatóságát, talán 

SZÖLLÔSY MARIANNE

Az újpesti Tizian egykor és ma
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ennek és újpest polgárainak szeretete mentette 
meg életét a második világháborús üldözte-
tések idején.

– Tudjuk, hogyan mûködhetett ez a fényké-
pészeti „nagyüzem”?

– A megélhetéséért meg kellett dol  -
gozni. Ha lefotózták az önkéntes tûzoltókat, 
abból egy hónapig meg tudtak élni – ilyen 
árak voltak. Nem volt éppen olcsó a fény ké-
pezkedés. Nagy divatja volt a zsánerképek nek. 
Családok jöttek, fôleg vasárnaponként, mû -
termi fotózásra. Elôre bejelentett idôpont   ban, 
csak velük foglalkoztak. Jövedelmükre jel  -
lemzô, ha vasárnaponként éppen ráértek, a 
margitszigeti Nagyszállóban ebédeltek. A sok 
feladathoz sok alkalmazott is kellett. Mindig 
tanított, a szakmai vizsgabizottságban is dol-
gozott, elô ször az Újpesti Ipartestületnél, 
majd az államo sítás után a budapesti szervezet-
nél. Persze tudni kell, hogy az iparosélet pezs-
gett Újpesten ebben az idôben, sokan éltek 
hasonló körülmények között. Több régi csa-
lád összejárt természetes módon.

– Több anekdota kering a különc mesterrel 
kapcsolatban. A hajfestés, önmaga fiatalítása biz-
tosan hozzájárult üzleti sikereihez is.

– Igen, van egy meghökkentô – kissé 
mor  bid történet – az üzlet reklámjával kapcso-
latban is. A Corso moziban a filmek elôtt diá ról 
vetítették a reklámokat. A fotón mosolygós 
hul   la a koporsóban, felirata: „Én is a Tiziánnal 
fény képeztetek!” Csík József apát úr levetette, 
mondván: gusztustalan. Újabb emlékezetes ké -
szült helyette: „Poloskának cián, fényképész-
nek Tizián!” Egyedi humora mellett, híresen 
nô  bolond volt. Állandóan nagy hölgytársaság 
vet  te körül. Személyes jóbarátai között termé-

szetesen Berda Józsefet is meg kell említenem. 
1967-ben meghalt a mester, ekkor az épületet 
is szanálták, felesége, Gizike özvegyi jogon 
vette át az üzletet. Távoli rokonként 1970-tôl 
én vezettem a mû  termet. Nagyanyámként 
tiszteltem, s ô unoka ként kezelt.

– A helytörténeti gyûjtemény is rendelkezik 
néhány fotóval Tizian mester munkái közül, de a 
hagyatéka az üzletben maradt.

– Egyik legnagyobb szívfájdalmam, 
hogy sajnos nem sok maradt belôle. Az üzlet 
Új  pest-központ átépítése során többször volt 
kénytelen költözni. A Corso mozi mellôl elô-
ször az István út 16.-ba, majd onnan az Árpád 
út 68.-ba kerültünk. 2005 elején a költözés 
elôtt hétszer törtek be az üzlet raktárába, mi -
vel pénzt nem találtak, mindent tönkretettek. 
Szó szerint összerondították, felgyújtották a 
képeket. Nemcsak az én munkáimat, hanem 
Tizian régi fényképeit is. Az egymás mellett 
lévô üzleteket mind feltörték hátulról, nem-
csak én voltam a károsult. Egy szombaton 
tet  ten is értem a csapatot; a gázcsöveket sze-
relték szét, mondván, az épület bontás alatt 
áll, ôk most ezt elviszik. Beszóltam a rendôr-
kapitányságra, mindjárt el is vitték ôket. 

– Visszatérve a 70-es évekre, a munka 
mennyisége nem csökkent?

– A munkanapom sokszor hajnali 2-kor 
kezdôdött, reggel 9-kor nyitottunk, sokszor 
este 11-kor mentem haza. Rengeteget dolgoz-
tunk, én vezettem be az egy óra alatt elkészülô 
igazolványképek szolgáltatását. Elképzelhetô 
mennyi munka adódott belôle, persze haszon-
nal is járt, nem tagadom. Az özvegy nem volt 
szakmabeli, csak az adminisztrációs munkákat 
végezte. Végtelenül alaposan elszámoltatott 
mindennel, szigorúsága elle nére úgy szeret-
tem ôt, mint a nagyanyámat. Délelôtt meg-
fôzött, behozta az ebédet, min den re odafi-
gyelt, törôdött az üzlettel és velem egyszerre. 
Talán ma ez hiányzik a vállalkozásokból! 
Régebben minden idôs mester, tulajdonos 
haláláig figyelemmel kísérte, ellenôrizte a fia-
ta lokat. Rendszerességre, fegyelemre szokta-
tott. Megesett olyan is, hogy nem tudtunk 
desztillált vízhez jutni – ebben kellett ol   dani a 
különbözô vegyszereket az elôhíváshoz. 
Otthon készítettem el, mint ahogy a pálinkát 
kell fôzni, ha kész volt, taxival hoztam ki az 
üzletbe, hogy dolgozni tudjunk.
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– Az „új” Tizian is beépült Újpest köztu-
datába.

– Szerencsére igen. A 70-es évek elején 
csak a Brunovszky étteremben 2–3 esküvô volt 
hétvégente. Ekkoriban megközelítôleg 100–
120 család esküvôjét fotóztuk le. Az ô gyerekei-
ket fényképeztük végig bölcsôdétôl iskoláig, 
aztán a gyerekek esküvôjét, s most az unokákat 
fotózom. Most abból élünk, hogy visszajön-
nek. Sôt, utolsó útjukra is elkísértük az idô-
seket. Adódott olyan nap, hogy 24 temetésen 
fotóztunk. Ennek is meg volt a koreográfiája a 
rendszerváltás elôtt: a párt-temetés vörös, az 
egyházi fekete-fehér, néha vegyesen alkalmaz-
ni kellett a technikát. Persze akadtak kampány-
munkák is, most például a nyugdíjas igazol-
ványok cseréjéhez gyártjuk sorban a képeket. 
Munkám során sok barátra, jó ismerôsre tet-
tem szert kortól, foglalkozástól, beosztástól 
füg  getlenül – ez az egyik legnagyobb hozadé-
ka ennek az üzletnek. Például Sebôk Sándor a 
jelenlegi fóti plébános ma is meglátogat, ha 
Újpesten jár. Míg ô volt az Egek királynéja 
templom plébánosa, ha elsô áldozást fényké-
peztünk, a szertartás után bejött hozzánk, 
együtt szárítottuk a képeket, jókat beszé-
lgettünk. Igazi baráttá vált. 

– A lakossági eseményeken kívül Újpest 
változásait is megörökítette korunk Tizianja?

– Igen, de, mint említettem, ez is az 
enyé szeté lett a betörések során. A VI. kerület-
ben lakom, és szívesen jöttem Újpestre, mert 
illata volt. A Lôrinc utca tele volt rózsákkal, a 
kis kertes házacskák udvaráról dôlt az illatára-
dat. Végigéltem a temetô teljes felszámolását, 
a Tél utca sarkán álló kétemeletes sarokház 
lebontását – most autós üzlet van a helyén. 
Em  lékszem le kellett robbantani, mert olyan 
masszívra épí tették. A Munkásotthonban még 
fényképeztem elsô világháborús elfekvôket, a 
pincéjében is jártam. Feliratozva sorakoztak a 
raktárban. Az  tán a betöréskor mind tönkre-
mentek, sírva fa   kadtam, mikor megláttam.
A Tizian-hagyatékban voltak a városháza elsô 
fény  képe, a Rákóczi téri templom felszentelé-
sének fotói. Üveglemezeken egy halom pó  tol-
hatatlan felvétel, mind összetörték. Egy al -
bum ba gyûjtöttem össze különbözô szín tónusú 
fényképeket, a barnától a kéken keresztül a 
sár   gáig más-más vegyszer hatására lehe tett 
ilyeneket létrehozni. Egyedi minta volt, elvit-

ték, a rendôrség is kereste – egy antikvári um-
ban láttam, de nem tudtam bizonyítani, hogy 
az enyém.

– Mi a jelene Tizian-nak és a szak-
mának?

– A fotós szakma tele volt titkokkal, a 
különbözô szakmai eljárásokat mindenki tit-
kolta. Nem volt tankönyve, irodalma. Az elsôk 
között vállaltunk színesfilm-kidolgozást. Nagy 
kaland volt! 1981-ben csinál tat tam a mûhely-
ben színeslabort. Egy ismerôs mûanyagossal 
ún. kosarakat gyártattunk 100 db fotó elô hí vá-
sához, de nem merült el a vegyszerben, köny-
nyû lett a fajsúlya. Egy Zsi guli áráért csinálták, 
és nem tudtuk használni. Egy másik ismerôs 
segített rajtunk – szovjet megrendelésre a 
raké  ta  technikához gyártottak valamilyen spe-
ciális ötvözetbôl pici alkatrészt, máig se tudom 
mibôl volt – ebbôl kaptam nehezéknek egy 
dara  bot és ragasztót hozzá. Így lettünk terme-
lékenyebbek kézi erôvel másoknál, de szigorú 
titok övezte a többi fényképész elôtt. Papírt 
sem lehetett kapni megfelelôt, Romániából 
ho  zattunk. Az elsô képek olyan szépek lettek, 
hogy sajnáltam kiadni a kezembôl. Akkoriban 
csak ORWO film létezett, más nem is volt.
A KODAK nem jutott el hozzánk a szocializ-
mus ban. Színesfilmet szûrni külön kellett 
megta nulni, még hívógéppel sem egyszerû.
Az Árpád úti üzletbe vettük meg az elsô hívó-
gépet. Ma természetesen mi is digitálisan 
dolgozunk, így már bármit meg lehet csinálni. 
Kócs Ferenc 30 éve a munkatársam, nagyon jó 
fényképészmester, aki technikailag verhe-
tetlen. Ha nem lenne, már biztosan megállna 
itt az élet. Ô lesz, aki majd – remélem – átveszi 
a helyem.  
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Könyvek Újpestrôl

Az Új  pest-Bel sôvárosi 
Refor mátus gyülekezet 
ki   adásában megjelent 
kö  tet az újpesti refor-
mátusok 20. századi 
tör  ténetét mutatja be 
visszaemléke zések, bi -
zony   ságtételek, inter-
júk, levelezések, fény-
képek, dokumentumok 
segítségével. A szerzôk 

foglalkozásukat és élet helyzetüket tekintve 
igen sokfélék, vala mennyi írásban közös azon-
ban, hogy újpesti, vagy Újpesthez kötôdô 
emberekrôl, református hitvallókról szól.  Az 
élôk emlékezete 70–80 évre tekint vissza, így 
szabva meg a kötet idôbeli korlátait. Fennállása 
óta a gyülekezet többször is belekezdett 
hasonló jellegû mun kába, de a kiadásig nem 
jutottak el. Ezeket az – elôdök által már 
átgondolt – anyagokat felhasználva indították 
útjára a jelen kötetet abban a reményben, 
hogy a jövôben tovább bôvülhet a válogatás.

Schrammel Imre Mun-
kácsy-, Kossuth- és Pri-
ma Primissima-díjas ke -
ra mikusmûvész, Újpest 
Dísz polgára életmû kö-
tetét a Magyar Képek 
Kiadó je  lentette meg. 
„Forra dal már, újító, 
másképp gondolkodó. 
Öntörvényû mû    vész. 

Szinte mindig szembemegy a káno nokkal.
A maiakkal is. Apostola, mániákusa, mestere
és tudósa a szakmájának” – írja róla Kernács 
Gabriella mûvészettörténész. A mester szemé-
lyiségét részletes életútinterjú mutatja be; 
dokumentumok alapján készült beszélgetés 
követi nyomon mûvészi indíttatásának okait, az 
anyaghoz, formákhoz való viszonyát. Nyo  mon 
követhetjük mûveinek születését, naplórész-
letek bizonyítják vívódásait, egy-egy alkotói 
korszaka kialakulásának körülményeit. A közel 
200 szövegközi fotó mellett a könyvet további 
munkáinak fényképes katalógusa, életrajzi 
adatait, kiállításait, szakmai elismeréseit tartal-
mazó bibliográfia egészíti ki.

Jubileumi kiállítás
Pállya Celesztin-em lékkiállítást rendezett a 
fennállásának 50. év  for  dulóját ünneplô An  gol 
Tagozatos Általános Iskola 7. b osztálya. 
Bakos Menyhértné osz tály  fônök és a diákok 
felvették a kapcsolatot a Pállya család hagyaté-
kának gondozójával, akinek segítségével fest-
ményeket, szobrokat, személyes tárgyakat, 
vala mint a polihisztor mûvész képeinek kézira-
tos jegyzékét láthatták az érdeklôdôk. 

Fôvárosi elismerés
Június 19-én adják át a Budapest Díszpolgára 
címeket. A díjazottak között két újpesti dísz pol-
 gár: Bertalan Tivadar festô- és grafikus mûvész, 
art direktor, valamint Göröcs János válogatott 
labdarúgó, edzô is átveheti a kitüntetést.

Mini tárlat
A 20. század elsô felére jellemzô életmód-, 
illetve oktatástörténeti tárgyakból kínál ízelítôt 
az Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény az Ady 
Endre Mûvelôdési Központ aulájában elhe lye-
zett tárlókban. Használati tárgyak, fényképek, 
tankönyvek, füzetek, az 1900-as évek elején 
épült iskolák fotói, tanulók csoportképei fog-
adják a láto ga tókat egy pillanatra visszaidézve 
a régmúlt új  pesti polgárait, diákjait. 

Újpest Gyermekeiért 
A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából, a 
Városháza dísztermében került sor június 
2-án az Újpest Gyermekeiért-díj átadására. 
Elismerésben részesült a Bajza József Általános 
Iskola nevelôtestülete és alkalmazotti köre; 
Borzási Erzsébet, a Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnázium tanítója; Clementis 
János, az Újpesti Sport Iskola alapító pedagó-
gusa; Horváth Ferenc Józsefné, a 11. számú 
Lakkozó utcai bölcsôde részlegvezetôje,
valamint Kyriacou Georgios, az Újpesti 
Általános Iskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Mód szer tani Intézmény, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó intézmé-
nyegység-vezetôje. A díjakat Wintermantel 
Zsolt polgármester adta át.

Júniusi számunkban az 1., 6., 11., 12. és a 21. 
ol da      lon látható fotókat az Újpesti Hely történeti 
Gyûjtemény bocsátotta rendelkezésünkre.
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