
Árpád út… Születése óta 
a település meghatározó 
ten  gelye, lüktetô életének 
ütô    ere. Kockaköves útján 
hajdanán nyikorgó kerekû, 

áruval megrakott lovaskocsik döcögtek. 
A várossá fejlôdés az A jelû villamost hozta, 
amelyet késôbb a legendás 10-es villamos 
váltott fel: hajnaltól munkások százait szál-
lítva a Víztoronytól a Váci úti gyárak felé. 
Az István út metszette csomópontján az 
egyre növekvô forgalmat zebra és villany -
rendôr segítette, ütemesen terelgetve a 
vil    la    mosról leszállókat egymáshoz simuló, 
változatos kis üzletei elé. A hangulatos bol-
 tokban minden olyan áru és szol gál  tatás 
fel    lehetô volt, ami a messzi Pesten is. Volt, 

akit a sarki cukrászat üvegkirakatának sü -
teményei csábítottak, betérve a helyi spe -
cia  litás, az Újpest kocka nassolá sára. Volt, 
akit praktikusabb célok vezé reltek: csavart 
vett kerékpárjához Simon bácsi vaskeres -
kedésében, kitöltött egy szel vényt a lottó -
zóban, esetleg ivott egy fröccsöt Oth Ot    tó 
Totóra keresztelt szomszédos étter  mé  ben. 
Majd az úton átkelve rá  pillantott az Apolló-
ház mozijának plakát jára, hogy – még az 
es    ti kalandfilm elôtt – idôben be  ugorjon 
egy hajvágásra a Tóth fodrászhoz. Alkony-
 tájt, záráskor az üzletek napvédôit vissza-
tekerték, így esténként a régi, belógó lám -
pákat felváltó ostornyél-oszlopok fénycsó -
vái borították be a minden átépítést túlélô, 
örökéletû fôutat.    Kôrös Márta
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„Az uj nôi divat, ugy látszik, 
nem igen tudja megnyerni a 
tudósok tetszését. A higiéni-
kusok […] csak az ujfajta fûzô 
elôtt emelnek kalapot. Amit 

most elmondottunk, az Eclair címû francia lap 
körkérdésbôl derül ki, amelyet a párisi orvosi 
fakultás kitûnôségeihez in  tézett és amelyben 
vé    leményüket kérte a mos tani nôi divatra 
vonatkozóan. […] Divatot di  csérni […] épp 
oly bajos, mint di  va tot birálni. A divat néhány 
nap alatt támad valami bizarr ötletbôl és 
néhány hét alatt el is tûnik; abban a pillanat-
ban, amikor elmélkedni kezdünk a divatról, 
jóformán el is tûnt már. Egyébként pedig úgy 
látom, hogy a modern di  vat, néhány tulzását 
nem tekintve, okosabb akárhány elôdjénél 
[…]. Mai nap ugyanis mindenben a legna-
gyobb sivárság uralkodik, hadd maradjon meg 
legalább a divat olyannak, amely szemünket 
némi kis fantáziával gyö nyör  ködteti. Min den 
nô olyan ruhát viseljen, amely testalkatá nak, 
korának és külsejének meg  felel. Az önismeret, 
mely minden bölcsesség alapja, egyuttal alap-
köve az igazi eleganciának is; ezt azon  ban 
kevés nô akarja belátni.” (1914. május)

„A nyár divatja a fehér, még pedig az 
egész vonalon akár tafotában, gázban vagy or -
gandiban, rózsaszin, sötétkék vagy zöld övvel, 
mindig elütô más árnyalatu rózsadísszel […]. 
A hosszu tunika, illetôleg hosszukás duplaalj a 
legujabb divat, szintugy a kétfodros szoknya, 
melyek azonban nemcsak egyenletesen borul-
nak egymásra, hanem a kettô közül az egyik 
ott látható, ahol a másik megszûnik […]. A 
nap    ernyô, csak ugy mint a legyezô, olyan 
tárgy, amit nem könnyû kiválasztani és kezelni 
most, a rövid szoknya korában, amikor a szok-
nya fölemelése nem foglalja el a hölgyek egyik 
kezét. Most ugyanis az ernyôt nem lehet akár-
hogy tartani; a könnyedség és grácia elenged-
hetetlen kellékké lett. Reggel egyszerû ruhá-
hoz egyszerû napernyôt viselnek, amelynek 
nye  le a lovagló ostorhoz hasonlatos; fogóján 
egyszerû börhurok van, amelynek segítségével 

az ernyôt ráfüggesztjük karunkra. Onnan 
csüng le, szabadon hagyván kezünket. A dél-
utá  ni elegáns ernyôt már másként viselik. 
Nyele olyan hosszu, amilyen a XVIII. század-
ban volt divatos; ugy járkál vele a modern pá -
risi nô, mintha rokokó-hölgy volna.” (1914. 
július)

„Szép asszonyok, akik, miután még 
szeb    bek akartak lenni, külföldre mentek, tit-
kosan csempészett címek után a szépülés tit-
kait kifürkészni s mindannyian e kicsit gono-
szul hangzó tanáccsal jöttek haza: – Egyenek 
minél több zöldséget, salátát, labodát, sóskát, 
rhebarbara-levelet. Akik hittek benne, meg-
pró  bálták, étlapra tették a friss salátát és zöld 
fôzeléket, s csakhamar tapasztalták, hogy jó 
uton haladnak a szép, üde arcszin s a hibátla-
nul tiszta arcbôr felé. Csak nem szabad abba-
hagyni s lassacskán oda kell jutni, hogy a leg-
jobb rostélyost is szivesen odaadják egy tál sa  -
látáért. Akkor csakugyan célhoz érnek és szeb-
 bek lesznek a szépeknél.” (1914. augusztus)

„Egy állítólag »nagyon híres és neves 
párisi doktor«, névszerint: Sabouraud, ujab-
ban hevesen agitál a párisi és egyben a világ 
va  lamennyi hölgye elôtt az arcfestés higiéni-
kus volta mellett. Azt állítja, minden asszony 
okosan teszi, ha már legzsengébb korában 
meg  szerzi a pirosítós skatulyáit és arcának 
istenadta ékességét: üde rózsáit gondosan be -
má  zolja, konzerválja a festék segítségével. 
Hogy a legkésô öreg korig megôrizze – a vas-
tag pirosítóréteg segítségével – frisseségét, 
viru ló ifjuságát boldog tulajdonosa számára.  
[…] Tehát csak bátran fessék magukat a höl-
gyek és áldozzák fel a legszebbet, amit a sze-
relmes férfinak adományozhatnak: szemérmes 
pirulásukat. Mert a festett lárva alatt ugyan ki 
venné észre az igaz érzelem hullámzását a sze-
retett arcon? Ha ugyan lehet szeretni olyan 
arcot, amely – ha ugyanabban a drogériában 
szerzik meg a festôanyagot, – semmiben sem 
különbözik a szomszédom szintén festett arcu 
asszonyától…” (1914. szeptember)

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

A nôi divatról…
válogatás az újpesti Hölgyek Lapja írásaiból

Múltidézô
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Jókai Mór, a „nagy mesemon-
dó” irodalmunk egyik legis-
mer   tebb alakja. Igen nagy az 
olvasótábora, és mindenki 
leg   alább hallott egy-egy regé-

nyérôl, hiszen A kôszívû ember fiai, Az arany 
ember, az És mégis mozog a föld hosszú ideig 
kötelezô olvasmány volt az általános- és a kö -
zép  iskolákban; több mûvét megfilmesítették 
vagy színpadra vitték.

Jókai irodalmi munkássága mellett a 
po  litikai és kulturális közéletben is jelentôs 
sze  repet játszott. Az 1848. március 15-i for  ra-
 dalom egyik vezéralakja, 1861-tôl 1896-ig or -
szággyûlési képviselô; a Kisfaludy Társaság, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja. Sze-
mélyesen ismeri Károlyi István grófot, sôt 
politikai tevékenységük néhány szálon össze is 
kapcsolódik.

1861. szeptember végén a Pest megyei 
közgyûlés tisztikarának nevében Jókai búcsú-

DR. SZERÉNYI MÁRIA

Károlyi István alakja Jókainál

4

zott el a méltóságos fôispáni helytartó úrtól: 
„[…] fogadja méltóságod a megyebizottmány 
nevében hálás köszönetünket, azon hazafias 
buzgóságért, mellyel a nemes harcban mindig 
elôljárt; maradjon továbbra is megyénknek 
most már a közbecsülés által felhívott vezére.”1

Október 26-án Károlyi István meghívta 
fóti kastélyába a tisztikar tagjait, köztük Jókai 
Mórt is, aki üdvözlô beszédében ki  emelte a 
gróf hazafiasságát.

Ilyen közeli ismeretség mellett teljesen 
természetes, hogy Jókai írásaiban többször 
fel  bukkan Károlyi István alakja. Jókairól tud-
juk, hogy mûvei alapanyagául kimeríthetetlen 
fantáziája mellett felhasználta azt a világot is, 
amelyben élt. Kortársak egész sorát vonultatja 
fel mûveiben, általában nem olyan módon, 
hogy egy-egy embert beemel valamelyik re -
génybe, hanem több valóságos ember külön-
bözô jellemvonásaiból alkot meg egy figurát, 
vagy valakinek egy jellemzô tulajdonságát, 
illetve említésre méltó tettét ajándékozza vala-
melyik regényhôsének.

A figyelemre méltó tulajdonságoknak, 
említésre méltó eseteknek volt egy óriási gyûj-
 teménye: Jókai noteszei. Mindig hordott ma -
gával egyet-kettôt, és azonnal beleírt mindent, 
amit fontosnak, érdekesnek, különlegesnek 
tar  tott, amirôl úgy gondolta, hogy valahol, 
valamikor fel tudja használni. Saját maga 
említi, hogy igen sok feljegyzés valószínûleg 
soha nem kerül bele egyetlen mûvébe sem.

A noteszekben lévô jegyzetek nem 
mind irodalmi vonatkozásúak. A különféle be -
vételek és kiadások mellett szerepelnek folyó-
irat elôfizetési és jótékonysági adakozások 
név  sorai. Ezek között négy alkalommal szere-
pel Károlyi gróf.

Ugyanakkor nevét megtaláljuk olyan 
érdekes szavak kíséretében is, amelyekbôl 
arra lehet következtetni, hogy az írónak eset-
leg va  lamiféle irodalmi tervei is lehettek vele. 
A Szé  chényi Könyvtár számozása szerinti XX. 

1 Buda Attila: Gróf Károlyi István élete. Újpest, 1997. 210. old.Károlyi István gróf
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noteszben: „Károlyi kapusa és szakácsa”2. 
A XI. noteszben: „Egyenlôség, Károlyi, falu  - 
si bíró”3.

Ezeket a jegyzeteit tudomásom szerint 
nem használta fel, de van olyan feljegyzés is 
Károlyi Istvánról, amelyet végül irodalmi for-
mába öntött a Jocus és Momus (1883) címû 
mû  vében. Ez egy anekdotagyûjtemény, a  mely-
 ben egy külön fejezetet szentel Károlyi Ist-
vánnak. A címe: Adomák az öreg gróf Ká  rolyi 
Istvánról. Ebben három kis történetet ír le. Az 
elsôben egy papról van szó, akit Ká  rolyi arra 
buzdít, hogy gyakrabban forgassa imakönyvét. 
A pap biztosítja a grófot, hogy na  pon ta imád-
kozik belôle. Károlyi megtréfálja ôt: elrejt egy 
dátummal megjelölt bankjegyet az imakönyv-
be, és egy év múlva felnyittatja tu   lajdonosával 
a megnevezett oldalon. Ekkor ki  derül, hogy 
olyan gyakran mégsem használhatta, hiszen a 
százast egy év alatt nem találta meg.

A második anekdotában két katonatiszt 
szerepel, akik egymás háta mögött állandóan 
áskálódnak a másik ellen. Végül Károlyi meg-
unja a dolgot, és külön-külön felszólítja a tisz-
teket, hogy írják le mindazt, amit elmondtak, 
mert intézkedni szeretne az ügyben.

Mikor aztán a két mocskolódó írás a ke -
zében van, leülteti a tiszteket, mindegyiküknek 
kezébe adja a saját írását, és felszólítja ôket, 
hogy olvassák fel társuk elôtt, amit írtak. Ez a 
kínos esemény mindkettôjük kedvét el  vet  te 
egy jó idôre az árulkodástól és a rágalmazástól.

A harmadik anekdota alaptörténete na-
gyon érdekelhette Jókait, mert két noteszá-
ban, a XI. és VI. noteszben is feljegyzi: Károlyi 
István és a falopó asszony.4 Végül a következô 
történetet írja belôle: Egy szegény fóti pa -
raszt   asszonyt falopással vádolja Károlyi gróf 
erdésze. „És csakugyan olyan nagy fatolvaj ez 
az asszony? No, ezen gyökeresen kell segíteni. 
Azonnal küldjön neki, erdész úr, egy öl felvá-
gott cserfát a házához. Tudom, hogy nem jár 
többet az erdôbe fát lopni.”5

Az anekdoták jól mutatják, hogy mi -
lyennek látta Károlyi Istvánt környezete, és 

2 Jókai: Följegyzések. Akadémiai Kiadó, Bp. 1967. I. kötet 473. old.
3 Uo: II. kötet 212. old.
4 Uo. II. kötet 233. és 373. old.
5 Jókai: uo. II. kötet 641. old: Jocus és Momus. Adomák az öreg gróf 
Károlyi Istvánról Bp. 1888. 104. old. 

mindenekelôtt az író. Mindhárom történetbôl 
egy kedélyes, jószívû, ugyanakkor szigorúan 
igazságos ember képe rajzolódik ki.

Ugyanezt a képet erôsítik a regények-
ben történô említések is.

A Kárpáthy Zoltán (1854) címûben az 
1838-as pesti árvíz hôsei között szerepel a 
neve: „A történet feljegyezte lapjaira e hôsök, 
e bátrak neveit […] kik merész, elszánt csatát 
vívtak – az enyészet ellen, ezer veszéllyel ter-
hes, há  rom nap, három éjjel tartó harcot. […] 
Na  gyobb az ô nevök, mint a csatatérek hôseié! 
[…] Így tett egy Károlyi…”6

Az Egy ember, aki mindent tud címû 
kis  regényben (1874) Károlyi István szabad-
ság harc utáni helyzetét mutatja be: „Ki szapo-
rítaná már az egykor, az ötvenes években oly 
országos buzgalommal szájrul szájra adott 
mondákat. […]” Egy gróf Károlyiról, ki 
Haynau algebrai ismereteire bízta, mit fizes-
sen az neki  egyéni házbérül palotájáért, mi -
dôn ô a gróftól ugyanakkor „egy hónapos 
szo      báért kétszázezer forintot fizettetett.”7

A szatirikus hangvételû anekdota arra 
utal, hogy Károlyi Istvánt 1849-ben elfogták, 
és a szabadságharcban való részvételéért két évi 
börtönre és – igen magas – százötvenezer pen-
 gô forint pénzbüntetésre ítélték. Bünte té sé nek 
letöltése után azonban nem tudott vissza-
költözni a Károlyi-palotába, mert ott Hay  nau, 
az osztrák császár teljhatalmú ma  gyar  országi 
kormányzója rendezte be lakását és hivatalát. 
Ezért olvashatjuk Haynauról, hogy ô a gróffal 
egy hónapos szobáért kétszázezer forintot 
fizettetett. A valóságban „csak” százötvenezer 
forint volt a büntetés, de hát Jókai szépirodal-
mat írt, nem történelmi dokumentumot.

A regényekben többször említi a Ká  -
rolyi-huszárokat, a Károlyi István által szerve-
zett huszárezredet. Legrészletesebben A mi 
len  gyelünk címû regényben követi a Károlyi-
hu szárok csatatéri mozgását A putriban, Az 
utol só diadal és az Almásy Pál címû fejezetek-
ben, de A kôszívû ember fiai-ban (1869) is 
ol   vashatjuk: Egy fôúr maga egész huszárezre-
det szerelt fel.8

6 Jókai: Kárpáthy Zoltán. Szépirodalmi, 1956, 206. old.
7 Jókai: Egy ember, aki mindent tud. Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. 87. 
old.
8 Jókai: A kôszívû ember fiai. Móra, Bp. 1975. 272. old.
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A kôszívû ember fiai más szempontból 
is figyelemre méltó számunkra. Ebben a re -
gényben több olyan apró részlet van, amely-
hez az ötletet esetleg a Károlyi-család élete 
ad    hatta. Ilyen a regény elsô fejezete, amelyben 
a haldokló kôszívû ember lediktálja feleségé-
nek a három fia életútját megszabni kívánó 
vég    rendeletet. Károlyi István édesapja, Káro -
lyi József is meghagyta feleségének halálos 
ágyán, hogy milyen szellemben nevelje a fiú-
kat. A há  rom fiú foglalkozása is azonos. 
Károlyi István diplomataként kezdi felnôtt 
életét, György, a legfiatalabb hosszabb idôt 
töltött a huszárok között, Lajos pedig az udva-
ri kancelláriánál vállalt hivatalt. A regényben 
Ödön dip  lomata, Richárd, a középsô fiú kato-
na, Je  nô, a legkisebb hivatalnok Bécsben.

Szó kerül a történetben egy száz ara-
nyat érô kardról. „Ez a kard nem Crivelli – 
szólt Richárd visszanyújtva a kardot a zsib-
árusnak, – ez valóságos Al-Bochacen da  maszk-
penge, az ára száz arany”9. Ez a kard kap  cso-
latba hozható Károlyi Istvánnal. Az Életembôl 
(1898) címû  írásában egy fejezet adomákat 

9 Uo. 105. old.

tartalmaz Széchenyi Istvánról. Az egyikben 
szó van arról, hogy Károlyi István száz ara-
nyért megvásárolta Széchenyi István szép 
antik kardját.

A kardvásárlásról elôször a X. notesz-
ben olvashatunk, és ebben találunk egy fel-
jegyzést Károlyi István édesapjáról, Károlyi 
Józsefrôl is: „Károlyi József duellumban öle-
tett meg, mert felesége testvérét szerette”10.

A kôszívû ember fiai-nak írása idején 
tehát foglalkoztatta ôt a Károlyi-család élete.  
A X. számú Jókai-noteszt ugyan Lengyel Dé -
nes és Nagy Miklós irodalomtörténészek 
1870-71-re datálják, de hozzáteszik, hogy 
eset  leg korábban is kezébe vehette már az 
író.11 Jókai noteszeinek dátumhoz kötése 
ugyan is erôsen hozzávetôleges. Az író egyálta-
lán nem idôrendi sorrendben készítette fel-
jegyzéseit, amikor látott, hallott, olvasott vala-
mi számára érdekeset, azonnal feljegyezte 
ab  ba a könyvecskéjébe, amelyik éppen kéznél 
volt. 

Hogy Jókai már jóval korábban is ér-
deklôdéssel kísérte a Károlyi-család életét, azt 
levelezése is bizonyítja.

Telepy Károly festômûvész 1858. ápri-
lis 28-án küld Jókainak egy levelet:

„Roma April 28.
Ligeti Antal, tájfestész. Grof Karolyi 

Istvan pártoltja tegnapelött e folyo ho 26 di -
kán indult el hazankba vissza térendô 4 évi 
tá  volléte után kiis a nemes szivû grof költsé-
gén utazot keleten Sicillia és Olaszhonba.

Ugyanebben a levélben olvassuk:
E szép mû (Thán Mór Szûz Mária 

születését ábrázoló oltárképe) Hazánkba uta-
zik Grof Károlyi Gyorgy Kompot nevû jo -
szágára.”12

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az 
idézett részletekbôl igen pozitív kép bon ta-
kozik ki. Károlyi István mind a dokumentum 
ér   tékû írásokban, mind a szépirodalomban 
tiszteletre méltó példaképként áll elôttünk. 
Nem merev szoborfigura, hanem olyan kiváló 
ember, amilyen valójában volt.  

10 Jókai Mór: Följegyzések. Akadémiai Kiadó, Bp. 1967. I. kötet 556. 
old.
11 Uo. 841. old.
12 Jókai Mór levelezése. Akadémiai Kiadó, Bp. 1971. I kötet 210–211. 
old.Jókai Mór



Tanulmány Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2016. június
XXIII. évfolyam 2. szám

A 19. század második felében 
képzômûvészek egész sora te -
le pedett le, illetve rendezett 
be mûtermet a fôváros északi 
szomszédságában fekvô Új -

pes  ten. A fiatal település vadregényes Duna-
partjával, a ligetes erdôkkel tarkított káposz-
tásmegyeri pusztával, s nem kevésbé a kedvezô 
lakás- és megélhetési viszonyaival vonzotta 
töb  bek között neves festôinket is, elég csak 
Jakobey Károly, Lotz Károly, Pörge Gergely 
vagy Mednyánszky László nevét említeni. 
Közéjük tartozott a hazai romantika egyik 
legismertebb és legkiválóbb tájképfestôje, az 
akkori magyar mûvészeti élet fáradhatatlan 
szervezôje, Telepy Károly is. Telepy az 1870-
es évek legelején vett telket Újpest megyeri 
részén a Duna mellett, mely négy évtizeden 
keresztül, tavasztól ôszig családja otthona lett. 
A mûvész lelkesen fogott bele új lakóhelye 
környékének megörökítésébe.

Telepy Károly 1829. december 20-án 
született Debrecenben Telepy Györgynek, a 
Nemzeti Színház egyik elsô tagjának gyerme-
keként. Pesten Barabás Miklósnál, majd 
Münchenben és Velencében tanult. Pályája 
kezdetén Barabás stílusában portrékat készí-
tett, majd a német földön ért hatások miatt 
át  tért az egész életmûvét jellemzô romantikus 
tájképfestészetre. 1860-ban Pesten telepedett 
le, s ettôl kezdve a történelmi nevezetességû 
vá  rakat, a Tátra és a Mátra hegyvonulatait, a 
Ba laton és a Duna vidékét örökítette meg 
látképszerû kompozíciókban. 1861-ben alapí-
tó tagja volt a Képzômûvészeti Társulatnak, 
melynek titkáraként, majd mûtárosaként több 
mint negyven évig szinte egy személyben 
szer  vezte a modern magyar mûvészeti életet.1

1861-ben megnôsült, Egressy Gábor 
szín  mûvész leányát, az arisztokratikus külle-
mû s igényû Etelkát vette feleségül, kit koráb-

1 Telepy Katalin: Romantikus táj festônk: Telepy Károly (1829–1906) 
In: Pogány Ö. Gábor – Csengeryné Nagy Zsuzsa dr. szerk.: A Magyar 
Nemzeti Galéria Évkönyve 1. szám. MNG, Bp., 1970, 195–197.

LÔRINCZ RÓBERT
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ban versben magasztalt Petôfi Sándor. A há -
zasságból öt leánygyermek – Gabriella, Mar-
git, Abigél, Cordélia és Sára – született.2

A család elôbb a Tudományos Akadé-
mia épületében, majd késôbb a Képzômûvé-
szeti Társulat Andrássy úti székházában, a régi 
Mûcsarnokban bérelt lakást, ám saját ingat-
lannal nem rendelkezett.3 1868 decemberében 
azonban Telepyék Újpest északi határában, a 
Váci országút mentén, a Duna partján telket 
vásároltak, és azon villát építtettek. A telek 
pon  tos helyét egy olyan 1900-as keltezésû 
hely  színrajzról ismerjük, amely a Váci út túl-
oldalán létesítendô Egyesült Villamossági Rt. 
gyártelep tervezésekor készült, és tartalmazza 
a környezô ingatlanok tulajdonosainak jegy-
zékét is.4 

A helyrajzi számok ismeretében lehetô-
ségünk nyílt a telek (késôbb telkek) levéltár-
ban ôrzött tulajdoni lapjainak vizsgálatára, 
melybôl kiderült, hogy az újpesti 109. sz. betét 
618. hrsz. ingatlant két részletben, 1868. 

2 Sziklavári Károly: Az Egressy család származástörténeti krónikája. 
In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények 2011, 387.
3 Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 1880–1906. 
4 HU BFL XV. 16. f. 289/6., A létesítendô Egyesült Villamossági Rt 
gyártelepe helyszínrajza (Váci út, Megyeri út és Fóti út környéke) 1900. 

Telepy Károly családja körében
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december 19-én és 1871. január 31-én vette 
meg Telepy Károly és neje, Egressy Galam-
bos Etelka.5 A telken felépült villa – a téli hó-
napok kivételével – hamarosan a család rezi-
denciájává vált.

Telepyt azonnal megihlette a környezô 
vadregényes táj, s ettôl kezdve rendszeresen 
megfestette az akkor még elhagyott újpesti 
Du  na-part vagy a Káposztásmegyeri sziget 
látképét, ahol legfeljebb halászok, vagy a tá vol-
ban apró hajók, csónakok tûnnek fel. E mû vek 
sorát egy 1875-ös kiállításon bemutatott Új -
pesti erdôrészlet címû képpel nyitotta meg. 
A festmény sajnos nem ismert, mindössze egy 
újságcikk tesz róla említést.6 A Káposz tás-
megyeri tájrészlet (1892 k.), A Duna-part 
Ká posztásmegyeren a vízmûvek felépítésekor 
(1893 k.) és A megyeri sziget fairtása a vízveze-
téki szûrôkutak elhelyezése miatt (1890-es 
évek) részletes hûséggel számol be a folyópart 
és a távolban kéklô hegyek általa megfigyelt 
jellegzetességeirôl. Az 1882-ben készült Új -
pes  ti kikötô, a Bárkaépítés (1888) és Az újpesti 
hajógyár (1892) a megyeri, újpesti hajóépítô 
telep munkáját örökíti meg, melyet különös 
érdeklôdéssel tanulmányozott és ábrázolt.

5 HU BFL XV. 37. d., Uj-pest, 109. sz. [betét] birtok- és tulajdoni lap.
6 Fôvárosi Lapok, 1875. június 22. 637.
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Káposztásmegyeri tájrészlet (BTM-Fôvárosi Képtár)

A fent említett képek (a Bárkaépítés 
kivételével, mely a Magyar Nemzeti Galéria 
tulajdona) a Budapesti Történeti Múzeum – 
Fôvárosi Képtár állományában találhatók.7 
A korabeli és mai aukciós kiállítási katalógu-
sok áttanulmányozása ugyanakkor nyilvánva-
lóvá tette, hogy több olyan újpesti vonatko-
zású Telepy-kép is létezik, mely közgyûjte-
mény hez nem köthetô, valószínûleg magán-
tulajdonban lappang. Ezek közé sorolható 
például Az újpesti Duna-parton (é.n.), Sziget 
Káposztásmegyernél (1894), Részlet az újpesti 
kikötôbôl (1881 k.), A káposztásmegyeri par-
ton (1892 k.), Újpesti halásztanya (é.n.), 
Duna-part Újpesten (é.n.), Bolgárok putrija 
Megyeren (é.n.) és a Szúnyog-szigeti halászok 
(é.n.).8 A Bolgárok vízemelôje (é.n.) címû fest-
ményén a telke mögött húzódó folyóparton 
dolgozó bolgárkertészek munkáját örökítette 
meg, a kép címe késôbb Gabonaszállítás a 
folyón-ra változott.9

Telepyt az Újpesten alkotó képzômû-
vészek közül szoros barátság fûzte a fiatal 
Mednyánszky Lászlóhoz, aki – mivel újpesti 

7 Kutatásaim során a Képtár munkatársainak segítségével sikerült né-
hány festmény valós címének és készítési idejének pontos beazonosítása, így 
azok most hosszú évtizedek után hiteles adatokkal jelenhetnek meg.
8 A képek forrásai a tanulmány szerzôjénél.
9 Telepy Katalin: Egy pest-budai festôkrónikás. In: Budapest, 1987. 
4. sz. 29.
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bér  leményeit rendre átengedte barátainak – 
1886-ban huzamosabb ideig vendégeskedett 
és alkotott a Duna melletti Telepy-házban. 
Mednyánszky még az itt készült képeihez 
használt modellekrôl is ír naplójában: „Újpest. 
Telepy villa. Gazdag, Szalai, huszárok, a palo-
tai veres sapkás.”10

Ám a romantikus fekvésû villa családi 
tragédia helyszíne is. A mûvész legkisebb lá -
nya, a 16 éves Sárika 1895 januárjában szülei-
nek az Andrássy úton levô lakásáról ide, a ká-
posztásmegyeri nyaralóba távozott, ahol ön -
gyilkosságot követett el. A leány bánatának 
titkát magával vitte a sírba. Egy levelet ugyan 
hagyott hátra, ám abban csak annyit kért, ne 
boncolják fel, s hogy Újpesten temessék el. 
Vég  akaratának megfelelôen – az azóta már 
felszámolt – újpesti sírkertben lelt örök 
nyugalomra.11

A Telepy család az év nagy részét to -
vábbra is az újpesti villában töltötte. Ahogyan 
Telepyné innen írt leveleibôl kiderül, alig vár-
ták a tavaszt, hogy végre kiköltözhessenek 
szeretett nyaralójukba.12 Telepy 1906-ban, 
halála elôtt egy héttel is itt tartózkodott, ek kor 
fotó is készült a már nagybeteg mûvészrôl. 
Ez az egyetlen kép, melyet az újpesti villáról 
felleltünk.13

 Telepy Károly 1906. szeptember 30-án 
a hajnali órákban hunyt el Budapesten szív-

10 Bardoly István szerk.: Mednyánszky László feljegyzései 1877–1918. 
Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 2003, 91–92.
11 Budapesti Hírlap, 1895. január 8. és január 9.
12 Békési Gábor: „Maradok szeretve tisztelô barátod...” Telepi György 
a dokumentumok tükrében. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 42., 
Miskolc, 2003, 456-457.
13 Új Idôk, 1906. (12. évf. 27–52.sz.) 353.

Telepy Károly újpesti villájában 1906 ôszén

betegségben. A halotti anyakönyv érde kes-
séggel is szolgál, hisz a család által bediktált 
adatokban a mûvész anyja ismeretlen személy-
ként szerepel.14 Telepyt a Mûcsarnokban ra-
vatalozták fel, ahonnan hatalmas tömeg kísér-
te végsô nyughelyére, a Kerepesi úti sírkertbe. 

A mûvész végrendelet hátrahagyása 
nél  kül hunyt el. Az 1907-ben kiállított örökö-
södési bizonyítvány szerint az újpesti ingatla-
nok (1893-ban és 1898-ban a villa északi és 
déli szomszédságában még négy telket vásá-
roltak) Telepy Károlyra esô tulajdonjoga 
egyenlô arányban lányaira szállt. Az örö kö-
södésrôl szóló hirdetmény 1907 januárjától 
márciusig, 45 napon keresztül volt kifüggeszt-
ve Újpest község hirdetôtábláján. Telepyné 
1909-es halála után anyjuk tulajdoni része is a 
lányoké lett, kik az 1910-es évek legelején az 
ingatlanokat eladták. Egy 1940-es rendelet a 
telkeken található épületeket – így az egykori 
Telepy-villát is – a Váci út szabályozása miatt 
bontásra ítélte.15 Napjainkban Telepy Károly 
egykori lakhelyén, a volt Egyesült Izzó fôbe-
járatával majd’ szemközt, egy külsô Váci úti 
gyorsétterem és parkolója található. A mûvész 
újpesti múltja képeiben él tovább.  

14 BFL A628, VI. kerület, halotti, 710. filmsz., 1703. folyósz.; Telepy 
Károly anyja, Bohus Amália röviddel fia születése után meghalt. (Telepy 
Katalin: Telepy Károly, a magyar táj romantikus festôje. In: A Debreceni 
Déri Múzeum Évkönyve 1966–1967. Debrecen, 1968, 546.)
15 HU BFL XV. 37. d., Uj-pest, 109. sz. [betét] birtok- és tulajdoni 
lap; HU BFL VII. 9. c. – 1907 – Öb 01, Budapesti VI. Kerületi Királyi 
Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai. Örökösödési bizonyítvány. 
Telepy Károly.

Az újpesti hajógyár (BTM–Fôvárosi Képtár)
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Újpest, egykor telepítvény, 
majd község, nagyközség, me -
gyei jogú város, ma Budapest 
negyedik kerülete rövid, ám 
vál  tozatos történetet mondhat 

magáénak, ami saját és területrészeinek nevei-
nek históriájában is tetten érhetô.

A történet a „Káposztás Megyeri Pusz-
ta” névvel kezdôdik, amely keletrôl az Alagi 
puszta egy részével és Palotával, nyugatról a 
Dunával és Pesttel, délrôl Palotával, északról 
pedig Dunakeszivel volt határos. A puszta, 
mint a fóti uradalom része, teljes egészében 
azt szolgálta ki: fogadójával, svájci istállójával, 
téglaégetôjével, kikötôjével. Helynevei is 
ezek  hez az épületekhez kötôdtek többnyire, 
illet  ve a régebbi, már csak omladékos Me -
gyerhez, de önálló, azonosító megnevezés nél-
kül. Káposztásmegyer 1808-as összeírása – 
eb   ben az évben került a Károlyi család birtoká-
ba – megemlíti az úgynevezett Nagy Árkot, 
amelyben a Duna mellett halásztak, amit 
Vid  man pesti halász árendált. Ugyancsak ön -
álló névvel bírt az Inspector Erdeje, amely új 
ültetés volt a pesti határ mellett. Többnyire 
akácfából és néhány topolyából (nyárból) állt. 
Természetesen a Duna(i) szigetnek is önálló 

neve volt, amelynek egy része szintén a pusz-
tához tartozott. A reformkor elejének egyik 
hazai újsága, a Hazai s Külföldi Tudósítások 
1816-ban olvasható híradása szerint március 
14-én a fóti uradalom a káposztásmegyeri 
vendégfogadót haszonbérletre meghirdette. 
A területet tehát a reformkor elején a régi 
néven említették. 1821-ben ismét összeírták 
az uradalmat. Káposztásmegyer földjét ekkor 
részben szántóföldnek, részben legelônek 
hasz  nálták. Ennek egy részét ekkor Székes 
szigeti táblának nevezték, ez a palotai és siká-
tori határon volt. Egyéb részei tulajdonne ve-
sültek: Kaszáló, Határ, Csôszház, Fogadó, 
Hetes Verem, Pálinka ház, Svajtzer Istálló stb. 
A dunakeszi kôhídnál lévô Nagy Árok elne-
vezés is élt még, igaz az árendás már Seman 
halászmester volt. Az 1825-ös év úrbéri fel-
mérésében már szerepelt, mint helynév a 
Határbeli Kortsma, vagy Vendégfogadó, ami 
jelentôs szerepre tett szert két évtized múlva. 
Ennek az összeírásnak az érdekessége, hogy 
még mindig helymeghatározásként használja 
a különbözô objektumokat – valahogy úgy, 
ahogy például az SZTK, a Posta, vagy az ABC 
elnevezés is helymeghatározást jelentett –, 
amelyek a következôk voltak: 

Az Ispányi Kvártély.
Birka Akoly.
Göböly Istállo.
Pálinka Ház.
Hajdu Lakás.
Birkás Lakás.
Szetska vágo Machina, kút, és Ló Istálló.
Kukoritza Góré.
Deszka Sertés olak.
Jármos Ökör Istállo.
Béres Lakás.
Csösz Lakás.
Vendégfogado.
Négy Jég tarto Verem.
Az Ország uton lévö kô-hid.
A helymeghatározásoknak földrajzi ne -

vekhez való kötôdése a reformkorban terjedt 
el, amikor megszilárdultak és közismertté 

BUDA ATTILA

Az Újpest névrôl
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Egy sosemvolt elnevezés az 1936-ban forgatott helyi filmbôl: 
„Ujpest kisközség”
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váltak például a megyék elnevezései a sokkal 
na  gyobb nyilvánosságot kapott országgyûlé-
sek nek köszönhetôen, amelyeken a megyék 
képviselôi is részt vettek. 1833-ban a káposz-
tásmegyeri pusztán az ottani szôlôbirtokosok 
Istvánhegyen kápolna építését kérvényezték, 
amire az engedélyt meg is kapták. Ezzel ôk 
adtak példát elôször a helyi névadásra.

1839. szeptember 7-én a Jelenkor címû 
folyóirat Pest-Buda kirándulóhelyei között 
említette Káposztásmegyert, csakhogy immár 
nem pusztaként, hanem kedvelt úticélként. 
Rövid történetét is összefoglalta 1831-tôl, 
amikor Károlyi István az elsô házhelyeket par-
celláztatta a területén. A tudósítás írója meg-
említette az istvánhegyi kápolnát, s azt is, 
hogy a pesti kirándulók milyen szívesen jártak 
ki erre a Dunához közeli helyre.

Az igazi betelepítés 1840 után követ-
kezett be. A gyors község- illetve városfejlô-
dést a helytörténeti irodalom több szempont-
ból feldolgozta már. Ami a növekvô település 
nevét illeti: hamarosan Újmegyerbôl Újpestté 
vált, s az utóbbi immár több mint százötven 
éve „tartja magát”. Érdekesség, hogy mindkét 
név tulajdonképpen viszonyítva megkülön-
böz tetés: Újmegyer a Megyeri csárdától kelet-
re, délkeletre esô területrész neve, amelytôl 
délre, a pesti határ mellett kezdett nôni a mai 
Újpest központi része. Újpest neve pedig a 
fô    város alföldi városrészére utal, ahhoz ké  pest 
„Új”. Míg a Megyer név ómagyar törzsnév, 
tehát nyelvünk legrégebbi szavai közé tarto-
zik, a Pest név eredete bizonytalan, de ugyan-
 csak a régóta használatos tulajdonneve ink 
egyi  ke. Károlyi Istvánnak a parcellázást sza bá-
lyozó engedélyében – Újpest „alapítóleve lé-
ben” – a Káposztás-Megyeri pusztán enged te 
Új-Megyert létrehozni, vagyis ez egy „harma-
dik generációs” elnevezés lett a Megyer – 
Káposztás (Békás) Megyer – Új Megyer sor 
tagjaként. Ezután tûnt fel az Újmegyeri gyar-
mat, Káposztásmegyeri Új Gyarmat, a Kis me-
gyer elnevezés még ugyanebben az évben. 
Természetesen az északi, illetve nyugati terü-
letek nevei is megmaradtak.

Az Újpest elnevezés már a következô 
évben megjelent, s egy darabig együtt használ-
ták Újmegyerrel, de néhány év alatt utóbbit 
kiszorította s 1844-tôl csak a mai név lett álta-
lános. A két név feltételezhetôen két külön-

bözô nézôpont eredménye: míg a fóti birtok-
központ szempontjából a gyorsan növekvô 
település a hozzá közelebb esô Megyerhez, 
Káposztásmegyerhez képest volt „új”, addig a 
település lakói már Pesthez képest határozták 
meg magukat, a fôváros tôlük délre esô ré -
széhez viszonyítva értékelték magukat „új”-
nak. S Újpest önállósodása egyben az urada-
lomról való leválást jelezte. A XIX. század 
utolsó negyedéig német változata, a Neupest 
is elterjedt, de a magyarosodás növekedésével 
eltûnt a használatból. 1851-ben Fényes Elek 
Magyarország geográfiai szótára címû mun-
kájában még feltüntette mindkettôt, ahogy a 
Népsziget (Pesther Insel) és a Palotai sziget 
(Palota Insel) neveket is.

De azért a régi birtokrészek nevei sem 
tûntek el: Megyer, Káposztásmegyer, István-
telek, Székesdûlô, Népsziget ma is használt 
elnevezések, mint Újpest részei. Van persze 
változás is, hiszen a kilencvenes évek elejétôl, 
amikor a hármas metró végállomása Újpest 
lett, az akörül lévô városrész új nevet kapott, 
ez lett Újpest-Központ. Az elnevezéseknek 
tehát nem értünk a végére – ahogy Újpest is 
éli a maga, múltját ôrzô, megújuló életét.  
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A Vasút utca történetét 
szemlélve állandó figyelmet 
kell szentelnünk az itt fekvô 
két sínpárnak, melyeken 1897 
elejétôl villamoskocsik halad-

tak át, összeköttetést biztosítva a Nyu gati 
pá  lyaudvar, Újpest és Rákospalota kö  zött. 
Egy évtizeddel késôbb az út nyugati felén két 
új viszonylattal gyarapodtak az utazá si lehe-
tôségek. Ekkor még utunk északi része a 
Me  zô (ma: Erkel Gyula) és az 1914 körül 
nevet kapott Kiss Ernô utcák szegleté ben álló 
pamutgyártól keletre a Villasorig (ma Vécsey 
Károly utca) lényegében lakatlan volt.

A Palotára tartó villamosvonal a Bu -
dapestvidéki Villamos Közúti Vasút (BVKV) 
tulajdonában állt, a másik közlekedési cég, a 
Budapest–Újpest–Rákospalotai Villamos 
Köz   úti Vasút (BURV) teherszállító menetei 
pedig e vágányokat peage, azaz kölcsönös 
vágányhasználati szerzôdés birtokában hasz-
nálhatta. Amikor a BURV Mária (ma: Leb-
stück Mária), Ôsz, Kórház, Viola és a mai 
Szent Imre utca egyenes folytatásában állt 
Széchenyi utcákon átvezetô kétvágányos vo -
nalát 1907. december 19-étôl forgalomba 
he  lyezte, ebben az irányban szervezett két 
körforgalmi viszonylata itt haladt keresztül 
az István út felé, illetve érkezett onnan. 
A BVKV rákospalotai villamosai számára 
korábban létesített Kölcsey utcai megállóhe-
lyet a Széchenyi utcához tették át – ez a mai 
Újpesti Rendelôintézetnél lévô megálló ôse 
–, mindkét társaság kocsijaira váró utasoknak 
kedvezve egy várócsarnokot is emeltek. 

1914 nyarán kitört az elsô világháború, 
minek következtében a villamosvasúti alkal-
ma  zottak közül is sokan frontszolgálatra 
vonultak be. Kevés lett a villamosvezetôk, 
kalauzok és mûhelyi dolgozók száma, ezért 
kényszerûen forgalomkorlátozást léptetett 
életbe a BURV, egyik elsô intézkedésével az 
Újpestet nagy körben bejáró, de kis ki -

használtságú, 1910-ben D és E jelzést kapott 
– Vasút utcán áthaladó – viszonylatainak köz-
 lekedését megszûntette. Itt ekkor ismét egye-
dül maradt az 1910-tôl 55-ösre keresztelt 
Nyugati pályaudvar és Rákospalota közötti 
villamosjárat, melynek motorkocsijai 1915 
áp  ri lisától egy pótkocsit vontatva megnöve-
kedett férôhelykínálatot biztosítottak utazó  -
ik számára.

A világháború kitörését követôen ha -
marosan megérkeztek a fronton kisebb-na-
gyobb sebesülést szerzett katonák. Ôket a 
Rá    kospalota–Újpest vasútállomásról a BURV 
különjárataival a Vasút utcán át részben a Vi -
  o  la utcai elemi iskola, részben a Fôiskolai 
Szo  ciális Telep épületében kialakított hadi-
kórházakba szállították. A Vasút utcából 
elôbbi kórházi létesítményt az említett Szé-
chenyi és Viola utcai volt körforgalmi járat 
sínpárjain, utóbbit pedig a Mezô utca felé 
tartó pamutgyári iparvágányon át közelíthet-
ték meg. A hadikórházakat tizenkilenc hó -
napnyi mû  ködést követôen 1916. július 
1-jével zárták be, a villamosok ily célú külön-
menetei megszûntek. Ezt követôen 1919-ben 
szedték fel az egyik vágányt a Kórház, Viola 
és Széchenyi utcai vonalon, majd teljes „sín-
telenítésükre” – az immár Kollár és Breitner 
néven üzemelô vegyészeti gyár iparvágánya 
kivételével – 1924-ben került sor.

A Vasút utca továbbra is Újpest észak-
keleti határútjaként funkcionált, északi felén 
uradalmi földek terültek el. Gróf Károlyi 
Sándor házhelyekre való felosztásának tervét 
1906-ban bekövetkezett halála után késôbb 
unokaöccse, gróf Károlyi László hozta tetô 
alá. 1920. szeptember 12-én nyújtotta be Új -
pest város tanácsához parcellázási tervét, 
mely nek része volt a Vasút utca még be  épí -
tetlen területe. Korábban ez volt a terve az 
1907-ben rendezett tanácsú városi rangra 
emelkedett Újpest vezetésének is, amikor 
1910. október 26-án a lakásínség csökkentése 

KRIZSÁN SÁNDOR

Újpesti úttörténet: A Vasút utcától 
a Görgey Artúr utcáig, 4. rész
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miatt a képviselôtestület határozatot hozott a 
még szabadon álló határban tisztviselôtelep 
létesítésérôl. A családi házas terület építésé-
nek elômunkálatai törvényhatósági jóváha-
gyás birtokában meg is indultak, ám csak a 
háború után, az 1920-as években az Országos 
Földbirtokrendezô Bizottság tudta értékesí-
teni a házhelyeket. 

1914-ben az utca utolsó pá ros 
száma 14. volt, melyet a fris-
sen ideköltözött rend ôrség 
bérelt épülete viselt magán, 
1928-ban a 24. számmal lát-

ták el. A páratlan oldalon a 85. szám volt az 
utolsó, ami teljesen az út végén lévô Horváth 
Imre Nagyvendéglôjét azonosította – 1924-
ig, ekkor kapta a ma is meg lévô 99. számot, s 
a déli oldal többi ház helyét is átszámozták. 
Talán a Vasút utca leg  rangosabb ven  déglôje 
lehetett a Horváth-féle, mely „A fôvárosi kö -
zönség kedves és is  mert szórakozó helye. 
Nyá  ron akáclombos kert helyiség. Té  len nagy 
termek állnak a kö   zönség rendel ke zésére. 
Jóhírû magyar konyhája, kitûnô faj  bo rai szé-
les körben nevet sze reztek számára. Mulat sá-
gok, bankettek, tár sas vacsorák tartá sára igen 
alkalmas. Példás kiszolgálás, jutá nyos árak.” 
– állt az Ujpesti Almanach korabeli hirdeté-
sében. De az is tud  ható, hogy a vendéglôben 
nyilvános táv beszélô állomás is helyet kapott. 

Nem csupán iparosok, kereskedôk lel-
tek hajlékot az út mentén, de mûvészek is 
szí vesen választották lakhelyül, a város vi -
szony lag nyugodt, csöndes „pereme” kedvelt 
és alkotásra ösztönzô közeggé vált Egerváry 
Ágoston, valamint Pörge Gergely festômûvé-
szek számára is.

Az út déli oldala nagyobb részt be volt 
építve, úgyszintén lakott volt északi felén a 
Klauzál és Mezô utcák kö  zötti szakasza. A 
mai Corvin utcánál az egykori szemétgö dör 
mellett Károlyi László gróf egy – ma is álló 
– emeletes épületet emeltetett, melyet bérbe 
adott az Újpesti Kerületi Rendôrkapitány-
ság nak. A rend  ôrség addigi Árpád út 59. (ma: 
75.) szám alatti helyiségébôl költözött ide, 
ahol 1914-tôl mûködött a kapitányság két 
évtizeden keresztül. 1926-ban arról írt a helyi 
sajtó, hogy a gróf a Vasút utcai rendôrségi 
épületet eladta a pamutgyárnak, azonban 
csak késôbb, 1934-ben költözött az épületbe, 

miután a kapitányság új helyre távozott. 
S hogy érezzük, milyen is lehetett a Vasút 
utca északi, lakatlan felén az élet, egy 1923-
ból származó híradás jól illusztrálja: a pamut-
gyár melletti, rendôrség felé esô mezôn kecs-
kéket legeltetô állattulajdonosok kecskéit a 
rendôrök beterelték a rendôrségre, mivel a 
tulajdonosok nem rendelkeztek engedéllyel a 
parcellázott területen történô legeltetéshez… 

Még 1913-ban Károlyi László gróf a 
vá  rosnak adományozta a rendôrség által bé -
relt épület melletti telket a Corvin utca túlol-
dalán, ahol korábban részben kavics-, majd 
szemétgödör is állt – ez ma az Újpesti Két 
Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola területe. A Vasút, Corvin és Szent 
Imre utcák által határolt részen 1916 tavaszán 
parkosítás kezdôdött dr. Miklós Antal pol-
gármester tervei alapján és személyes fel-
ügyelete alatt. „A munkálatok aránylag kevés-
be kerülnek, mert az állomásparancsnokság 
szívességébôl népfölkelôk dolgoznak ott. 
A park mellett játszótér is lesz, amelynek a 
szabad levegôre rászoruló újpesti gyerekek 
nagy hasznát veszik” – írta az Ujpesti Napló 
1916. április 9-i száma. A lap április 30-án 
már arról tudósított, hogy 26-án, szerdán a 
vá  ros által létesített új park megnyílt. „Ez 
alkalommal megjelent és díszfa elültetésével 
emelte az ünnepély fényét gróf Károlyi 
Lászlóné ôméltósága szül. Apponyi Fanny 
grófnô, aki után a tér nevét kapta.”  

Az ôszirózsás forradalom idején az 
Apponyi Franciska – vagy Fanny – tér nem 
rég ültetett fái és kerítése is áldozatul estek a 
tüzelôt keresô környékbelieknek, s csak 
késôbb, 1923-ban gondolhatott a város újra a 
tér parkosításán. Azonban ekkor néhány évre 
a Vasút utcának e „szeglete” a mulatságok 
helyszínéül kezdett szolgálni: 1923 júliusában 
az „országos hírû” Gazdag Cirkusz „fényes 
elôadást” tartott, 14-én szombaton este, és 
15-én vasárnap két „ünnepi elôadást” délután 
és este „teljes fôvárosi mûsorral”. Két évvel 
késôbb pedig e hely a városligetihez hasonló 
újpesti vurstlinak adott teret. Mivel „A mi 
városligetünk” kevéssé ismert színfoltja a 
Vasút utca történetének – a mai Görgey Ar -
túr utcát szemlélve szinte elképzelhetetlen-
nek tûnik egykori léte – a folytatásban részle-
tesebben megemlékezünk róla.  (Folytatjuk…)
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Prém Margit, a friss diplomás 
újpesti tanítónô igyekezett mi -
nél elôbb végzettségének meg-
felelô állást találni. Mielôtt 
életre szólóan elkötelezte 

volna magát a Li  pót városban mûködô skót 
iskola mellett – egy piszkozatban fennmaradt 
hivatalos levél sze rint – lakóhelyén, Újpesten 
keresett munkát. A levél egyenetlen írásképe 
és kissé pontatlan nyelvezete arra utal, hogy a 
kérvény vázlatát nem Margit írta. Az öt darab 
melléklettel ellátott kérvény címzettje „a 
Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásü-
gyi Miniszter Úr”. Az 1900-as évek elsô 
felében miniszteri hatás körébe tartozott a 
pedagógusok kinevezése, ezért Prém Margit 
egyenesen hozzá címezte levelét: 

„Nagyméltóságú Miniszter Úr! Ke  gyel mes 
Uram! Alulírott bátorkodom a Nagy mélt. 
Miniszter Úr elé azon alázatos kéréssel járul-
ni, méltóztassék engem az újpesti állami pol-
gári leányiskolánál üresedésben lévô nyelv- és 
történelmi tanórákhoz, mely tornatanításá val 
van egybekötve, mint tanítónôt kinevezni.

Fenti kérésemet következôkkel vagyok 
bátor indokolni: 1) Az 1) alatti ide csatolt ke -
resztlevél szerint budapesti születésû, ev. ref. 
vallású 20 éves vagyok. 2) A 2) alatti hiteles 
má  solat szerint az újpesti polg. leányiskola 
négy osztályát kitûnô sikerrel végeztem. 3) A 
3) alatti hiteles másolat szerint az isk. ta  ní tó-
képesítô vizsgálatot kitûnôen tettem le. 4) A 4) 
alatti hiteles másolat szerint a polgári tanké-
pesítô vizsgálatot nyelv és történelmi szakcso-
portból, éppúgy tornatanításból, kitûnô siker-
rel tettem le. A tornaképesítô okmányomat 
ké   sôbb nyújthatom be, mert még nem kaptam 
ki. 5) Az 5) alatti községi bizonyítvány szerint 
szülôim állandóan laknak Újpesten, így kine-
vezésem esetén továbbra is családi kötelékben 
maradhatok és szüleim, kik szerény anyagi 
kö  rülmények mellett öttagú családot fenntar-
tanak, képes volnék támogatni. 

Kérésemet ismételve és magamat 
Nagy   mélt. Miniszter Úr kegyébe ajánlva ma -
radtam Újpesten, 1905. júl. 7. a Nagymélt. 
Miniszter Úr alázatos szolgája Prém Margit 
okl. el. és polg. isk. tanítónô.”

A miniszteri válaszlevelét nem sikerült 
megtalálnunk, ám, hogy Margit korábban a 
fôváros fenntartásában lévô egyik iskolához is 
kérvényt nyújtott be, azt igazolja a Bárczy 
István, Budapest Székesfôváros Tanácsa köz-
ok  tatási ügyosztályának akkori vezetôje (a ké -
sôbbi fôpolgármester) aláírásával elôkerült le -
vél, amely 1905. június 26-án arról értesíti a 
„folyamodót, hogy kérése teljesíthetô nem 
volt”. Arra a kérdésre, hogy ezek után Margit 
miért éppen a református Skót Misszió buda-
pesti iskolájához nyújtotta be jelentkezését, 

14

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Prém Margit, az adományozó, 2. rész
„Isten gazdag áldását kérve munkájára”

A Skót Misszió egykori iskolája az V. kerületben, a Hold utca 
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tudjuk a feleletet. A családi iratokból ugyanis 
kiderül, hogy Margit anyai nagyapja, Fröchlich 
Vilmos közel negyedszázadon keresztül, 
1849-tôl 1873-ig a skót iskola pedellusaként (a 
hivatalos igazolás szerint „altisztjeként”) dol-
gozott. A Hold utcai épület és az iskola szel-
lemisége tehát koránt sem volt ismeretlen a 
legidôsebb Prém unoka számára.

Az 1905-ös esztendô nemcsak attól lett 
nevezetes az iskola életében, hogy a pályakez-
dô pedagógus belépett a tantestületbe – majd 
tagja és igazgatója maradt élete végéig –, ha -
nem attól az érezhetô váltástól is, amikor a 
fenn tartó budapesti Skót Misszió vezetését dr. 
James T. Webster vette át. Webster 1895-
ben, 25 évesen érkezett Budapestre. Töké le-
tesen megtanult magyarul és tízévnyi gyakor-
lat után dr. Andrew Moodytól átvette a vezetô 
lelkészi teendôket.

1905 nyarán maga Webster döntött 
úgy, hogy Margit a skót iskolában kezdheti 
meg tanítói pályáját, majd e határozathoz 
megszerezte az edinburgh-i missziós központ 
jóváhagyását is. Mindkét hírrôl magyar nyelvû 
levelekben értesítette a fiatal hölgyet: „Ônagy-
sága Prém Margit Úrhölgynek. Mélyen Tisz-
telt Nagysád! Van szerencsém ezennel kine-
vez ni a budapesti Skót Református Elemi Is -
kola tanítónôjének, f. év szeptember hó 1-tôl 
számítandó két évi ideiglenes alkalmazással. 
E két év elteltével az állásban való megmara-
dása fölött újabb határozat fog dönteni. […] 
Állását legyen szíves f. év szeptember hó else-
jén elfoglalni. Szívélyes üdvözlettel: Buda pes-
ten, 1905. augusztus 22-én Webster James T. 
skót ref. lelkész.” A második levél már jóval a 
tanév kezdete után érkezett: „[…] Kedves Kis-
asszony! Hivatkozással f. év aug. 22-én kelt 
levelemre, örömmel tudatom, hogy kinevezé-
sé re vonatkozó jelentésemet az edinburghi 
ha   tóság helyben hagyólag tudomásul vette. 
A nov. 14-én tartott gyûlésnek erre vonatkozó 
16. pontját szó szerint magyarra fordítva a 
következôben közlöm: »Olvastatnak Nagy-
tiszteletû Webster J. T. úr levelei. Az egyik 
aug. 22-érôl, a másik nov. 2-áról keltezve. 
Tudatja, hogy Müller kisasszony helyébe, ki 
nyugalomba vonult és állami nyugdíjat élvez, 
kinevezte Prém Margit kisasszonyt évi 1400 
korona fizetéssel és 400 korona lakáspénzzel 
két évre szóló ideiglenes alkalmazásra, mely-

nek elteltével állandósításának kérdése fölött 
újabb határozat fog dönteni. Miután olvastat-
tak Prém kisasszony okmányai és Webster 
Nagytiszteletû úrnak azon megjegyzései, 
melyek Prém kisasszonynak a munka missziói 
oldalára vonatkozó megtartására vonatkoznak, 
elhatároztatik: hogy ez ideiglenes intézkedés 
helyben hagyatik«. Midôn ezekrôl értesítem 
Kedves Kisasszonyt, egyszersmind kifejezést 
adok azon óhajomnak, hogy találjon minél 
több örömet ez új állásában. Segítse meg Isten 
pályája kezdetén és adja áldásainak bôségét, 
hogy e nehéz munkatéren minél több ered-
mény jutalmazza fáradozásait. Vagyok szívé-
lyes üdvözlettel: Webster James T. skót ref. 
lelkész.”

Prém Margit kezdettôl fogva elköte le-
zetten és magas színvonalon töltötte be peda-
gógusi hivatását a skótok Hold utcai reformá-
tus elemi iskolájában. Ideiglenes alkalmazása, 
azaz próbaideje leteltével fizetése 1600 ko ro-
nára emelkedett. Ebben a tanévben nem csu-
pán véglegesítése merült fel, hanem arra is 

Dr. J. M. Webster, a Skót Misszó vezetôje. A kép hátán ol-
vasható üzenet: „A token of friendship to Margit from the 
Pastor”, magyarul: A barátság jelképeként Margitnak a 
Pásztor
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biztatást kapott, hogy pályázza meg az 1907-
tôl polgári iskolával bôvülô intézmény igaz-
gatói állását. Támogatója, James T. Webster 
1907. november 14-én ismét levélben tájékoz-
tatta a Skót Egyesült Szabad Egyház dönté-
sérôl. „[…] Kedves Nagysád! Vonatkozással 
1907. aug. 31-én kelt levelemre, örömmel 
tudatom, hogy a Committee [bizottság] hiva-
talos határozata polgári iskolánk igazgatónôi 
állására vonatkozólag, nekem megküldetett. 
A Commeitteenak 1907. júl. 23-án kelt illetô 
határozata magyar fordításban így hangzik: 
»Határozat: Jegyzôkönyvbe foglaltassék, hogy 
Prém Margit úrhölgy a Budapesten lévô 
missziói polgári iskolánk igazgatónôjévé ki -
neveztetett.« Megújítva jó kívánataimat, Isten 
gazdag áldását kívánom munkájára. Maradok 
szívélyes üdvözlettel. Webster James T. skót 
ref. lelkész” 

1907. szeptember 1-jén a Dunántúli 
Pro testáns Lap tette közzé a felhívást, amely 
szerint: „A budapesti ref. egyház skót elemi 
iskolája mellett […] polgári leányiskola nyílik 
meg. A beíratás szept. 2–4. napjain lesz. Tan-
díj 60 K, mely negyedévi részletekben fize-
tendô. Beíratási díj 8 K. Az érdeklôdôk fordul-
janak Forgács Gyula lelkészhez, vagy Prém 
Margit igazgatónôhöz.” 

A polgári iskola a lányokat 18 éves ko -
rukig tartotta az iskola kötelékében. Az elsô 
tanév 9 rendes, 2 rendkívüli és 1 magántanu-
lóval indult. A 23 évesen, frissen kinevezett 
igazgatónô (aki vezetôi megbízása mellett to -
vábbra is tanította a diákokat) hamarosan 
újabb értesítést kapott: „[…] Kedves Nagysád! 
Budapest, V. Hold u. 17. 1908. IX. 5. Tisz te-
lettel és örömmel tudatom, hogy bizottságunk 
1908. július 28-án tartott gyûlésén fizetésére 
vonatkozólag azt határozta, hogy Prém kis-
asszony fizetése, tekintettel polgári igazgatói 
állására szeptember havától kezdôdôleg 2000 
koronára emeltessék […] 480 kor. lakáspénz 
emellett; ezen intézkedés két évre érvényes, 
melynek elteltével a tanszemélyzet számára 
rendszeres fizetési módozat fog megállapítat-
ni. Midôn e határozatot szíves tudomására 
ho  zom, kívánom Isten gazdag áldását további 
munkájára. Szívélyes üdvözlettel: Webster Ja -
mes T. skót ref. lelkész.”

Egy hónappal a tanév megkezdését kö -
vetôen, a Tolnai Világlapja és a Budapesti 
Hír  lap is beszámolt arról, hogy „Prém Margit, 
a Hold-utcai polgári iskola igazgatónôje ér -
dekes fölolvasást tartott a Brit Ifjúság Szövet-
sé gének idei kongresszusáról, a mely a skót 
Co  nishead városában tíz napon át folyt. Ma -
gyarország ezúttal elôször volt képviselve e 
kiváló fontosságú gyûlésen […].”

A Pesti Hírlap október 4-i száma, Ma -
gyarok a Brit Ifjúság Szövetsége gyûlésén cím-
mel Prém Margit tudósítását is közölte a 
nemzetközi rendezvényrôl: „Néhány év óta a 
»Brit ifjúság nemzeti szövetsége« Anglia más-
más városában tartja egyetemes nagy gyûlése-
it. Kiváló fontosságúak e kongresszusok, mert 
a különféle nemzetek képviselôit is szívesen 
látják azokon, sôt megkívánják tôlük, hogy a 
saját hazájuk mûveltségi állapotát ismertessék. 

Nálunk Budapesten is van az egyetemi 
ifjaknak ilyen nemzetközi szövetsége; újabban 
a leányoké is alakulóban van. Az itteni skót 
misszió lelkésze, Webster úr, aki rövid ittléte 
alatt igen jól megtanulta nyelvünket, arról 
gondoskodott, hogy az idén Magyarország is 
képviselve legyen a brit kongresszuson. Ne -
kem jutott a szerencse, hogy Fráter Eszter 
kisasszonnyal együtt, meghívót kapva, elme-
hettünk Angliába, hol Conishead skót város-
ban tartották meg a nagygyûlést.” (Folytatjuk)
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Újpest nem a mûemlékek vá -
rosa, bár lehetne az is. Ám ha 
elolvassuk a település fejlôdé-
sének történetét, megismer-
hetjük az okokat, amelyek mi -

att nem maradt ránk értékes épület, jelentôs 
mûvészeti alkotás. Újpest iparváros volt. Kez-
detben próbáltak az itt lakók mezôgazdasági 
tevékenységet folytatni, azonban a rossz mi -
nô  ségû talaj csak káposztatermelésre volt al -
kal mas. Újpest 1907-ben városi rangot kapott, 
megérdemelten, hiszen az ipari termelésben a 
negyedik helyen tartották számon. A település 
épületei között van egy rejtélyes, 52 méter 
ma   gas torony, amirôl csak a nagyon idôs új -
pestiek tudnak valamit, de mindig hozzáteszik, 
hogy „úgy hallottam, úgy mesélték, úgy tu -
dom”. A találgatás régóta folyik. Voltak, akik 
úgy tippeltek, hogy az épület eredetileg egy 
víztorony, esetleg tûztorony vagy gabonatá-
roló volt. Az igazság az, hogy ez az épület a 
sörétgyártást szolgálta. Az országban három 
hasonló torony létezik: egy Tatán, egy Tolnán 
és egy Kölesd-Borjádon, Tolna megyében. 
A borjádi ejtôtorony megépítése indította el a 
magyarországi sörétgyártást. Pichler Gusztáv 
saját birtokán építette fel és üzemeltette a ma 
már csak romjaiban létezô épületet. A három 
közül Tatán már kilátóvá építették át a tor-
nyot. Az Újpesten épült toronyról csaknem 
min  dent tudunk. A Fôvárosi Levéltárból elô-
került iratok bizonyítják, hogy az épületet 
1932 és 1934 között építették, Selmeczy Mik-
lós gyáros megrendelésére. Tervezôje Radvá-
nyi Tibor építészmérnök, kivitelezôje a Sorg 
Antal Építôipari Rt. volt. 

A sörét hagyományos technológiával 
ké  szült. A középen üres toronyban elhelyezett 
lyukacsos edénybe öntötték a felhevített ól -
mot. Innen a vékony cseppekben lecsepegô 
ol  vadt fém a szabadesés következtében, a 
felüle ti feszültségtôl gömbökké alakult és a 
mélyben lévô kút hideg vizébe esett. Innen 
kivéve a mûhelyben szénporral fényesítették 
és válogatva osztályozták az ólomgömböket, 

6-tól 12-ig. Minél kisebb a sörét mérete, annál 
magasabb a szám, amivel jelölték.

A gyár termékeit puska- és lôszer ke res-
kedések mellett vidéki vaskereskedésekben is 
lehetett vásárolni. Az ipar mellett a vadászat is 
nagy fogyasztó volt. 1939-40-ben – statisztikai 
jelentések alapján tudjuk – egymillió-nyolc-
száznegyvenezer apró vad került terítékre. Ha 
ezt megszorozzuk hárommal (egy vadat átla-
gosan ennyi sörét talált el), az közel hatmillió 
lôszert jelent.

A közelmúltban tudtuk meg a hírt, 
hogy döntés született ötven olyan épület helyi 
védelmérôl, amelyek közül többet bontásra 
szántak. Az újpesti civilek örömmel fogadták a 
döntést, mert a védelem alá helyezés azt je  len-
ti, hogy ezeket az épületeket lebontani nem 
lehet és átépíteni, tatarozni csak az örök ség-
védelmi hatóság engedélyével szabad.  
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Az újpesti Sörétgyár ejtôtornya a Labdarúgó utca 4. szám 
alatt (Fotó: Forster Központ)
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Az elmúlt évben dr. Gerber 
Alajos tollából olvashattunk az 
Újpesti Városi Színház 1940 
évi megnyitásáról és Újpest 
szín    házi életérôl. Jelen írás a 

színház épületét kívánja bemutatni. Egy 
véletlen során ráakadtunk a Tér és Forma épí-
 tészeti folyóirat 1940-es számában egy cikkre, 
amely az újpesti nyári színház építésérôl ad 
tá    jé    koztatást. A színház a történelem egyik 
leg    sötétebb idôszakában próbálta szolgálni 
kö      zönségét, de nem bírta a versenyt az emberi 
ôrülettel. 1939 nyarán kezdték építeni, 1940 
júniusában nyílt meg. A II. világháború után 
lebontották, 1948-ban a helyén épült fel a 
szak    orvosi rendelô intézet.

Az újpesti színház megvalósítására igen 
szûkös anyagi háttér állt rendelkezésre, a vá   -
ros 65.000 pengôt kívánt fordítani a megvaló-
sításra. Mivel nyári színháznak szánták, erede-
 tileg fából akarták megépíteni, azonban ez az 
összeg még ilyen formában sem volt elegendô.

A színház megépítése ugyanis igen ne -
héz feladat elé állította a tervezôt. A 7-800 
nézôt befogadni képes, prózai és operettelô -
adások céljára egyaránt alkalmas, teljesen fel-
szerelt színházépület kellett, hogy készüljön 
az elôbbiekben megjelölt keretbôl. A faszer -
kezetû épület ellen „szólt” az azzal szemben 
támasztott szigorú tûzvédelmi elôírások betar-
tásának kötelezettsége, ugyanis a faszerkezetû 

épület a használat során jelentôs anyagi meg-
terhelést jelentett volna a fenntartó részére. 
Ugyancsak szinte lehetetlen lett volna az 
akusztikai és esztétikai követelmények betar-
tása. Ezek a meggondolások késztették a ter   -
vezôt arra, hogy – lehetôleg nem túlságosan 
meghaladva az elôirányzott költségvetést, a 
súlyos fenntartási költségek helyett – a hely és 
a felhasználandó anyagok tulajdonságainak 
leggazdaságosabb kihasználásával találja meg 
a legjobb megoldást, meggyôzve az építtetôt 
az építési összeg felemelésérôl. Végül az épü -
let a berendezési és felszerelési költségekkel 
együtt 86.000 pengôbe került a háborús viszo-
 nyok melletti állandóan emelkedô anyag- és 
munkabér emelkedések ellenére, ami az épü -
let alapterületére számítva 91,50 P/m2, lég -
köbméterenként 11,50 P/m3, egy-egy nézôtéri 
ülésre számítva pedig 120 P/ülôhely fajlagos 
költséget jelentett. (Csak összehasonlításul: az 
akkori idôben „havi 200 pengô fix-szel az 
ember könnyen viccelt)”

Az épület teljesen szilárd (csak a tetô-
szerkezet egyes szerkezeti elemei kivételével 
nem fa anyagú) tartószerkezetû, betonalapo-
zású, az akkori elôírások szerint megfelelôen 
szi  getelt, vasbetonvázas tartószerkezettel épült 
meg. A vasbetonváz közötti kitöltô fa lazat 28 
cm vastag Ujlaki kettôs-sejttéglából (a mai 
Porotherm téglák elôfutára) ké  szült. (Az üre-
ges téglafal a hôszigetelést és vas tagságából 

IVÁNYI JÁNOS

Volt egyszer egy kôszínház Újpesten
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adódó tömege a megfelelô hang  szigetelést 
biztosította). A nézôtér és a színpad egyaránt 
17,00 m fesztávolságú traktusát fa és acél 
kom binációjú Polonceau-szer  kezetû fedél-
szék kel fedték le, amelyben a speciális rácsos 
tartó nyomott rúdjai fából, hú  zott rúdjai acél-
ból készültek. A fedélszék sta tikai viselkedésé-
bôl adódó vízszintes terhe ket a fôtartók vona-
lában kívülrôl is markánsan megjelenô támpil-
lérek vették fel, jelezve, hogy az épület Thália 
„temploma”. A tetôfedés mû  pala volt, a rácsos 
tartóra magyar gyártmányú 1 cm vastag hang- 
és hôszigetelô – márkanevén – magorlemez 
ál   mennyezetet függesztettek, fes tés és vakolás 
nélkül. A színpad 11,0 !  7,0 m alapterületû 
volt kézi mozgatású forgószínpaddal, 11,40 m 
ma gassággal, teljes zsinórpad lással, az akkori 
kö  vetelményeknek megfelelô legmodernebb 
vilá gítási berendezésekkel, tûz esetére esôzte-
tô (zápor) berendezéssel. Az épü  let alaprajza 
tel  jesen szimmetrikus volt, a színpad mellett 3 
– 3 tágas öltözôvel, a hoz zá  tartozó vizes helyi-
ségekkel, külön-külön fel já rókkal. A nézôtér 
elôtt tágas vesztibül (elô csarnok) volt találha-
tó, a bejárat elôtt ugyan csak félköríves tornác-
cal, oszlopokkal alátámasztott elôtetôvel. Az 
elô csarnokból nyílt a pénztár, a ruhatár, a büfé 
és az igazgatói iroda. A nézôtéren 8 páholy és 
vasbeton szerkezetû erkély is helyet kapott, 
utóbbi külsô lépcsôházon keresztül volt meg-
kö  zelíthetô. Az épület természetesen rendel-
ke zett megfelelô számú WC helyiséggel, tûz-
csapokkal, a nézôtér és a színpad állandó 
szel  lôztetését biztosító gépé szettel, ami kiegé-
szítette az alapvetôen termé szetes szellôzést. 
Az akkori elôírások szerint a színház akuszti-
ká ja kitûnô volt. Funkcionális szempontból a 
ze  nekari árok elhelyezése, a né   zôtér emelkedé-
se szerencsésen úgy lett ki  ala kítva, hogy min-

den helyrôl egyformán le he tett látni a színpa-
dot. A színház egyszerre 722 személyt tudott 
befogadni. A földszinten 524 ülôhely, a nyolc 
páholyban 28 ülés, az er  ké lyen 120 ülô és 50 
állóhely állt a nézôközönség rendelkezésére.

Az épület tervezôje Réczey Miklós volt. 
Jelentôs alkotásait is nyilvántartják. Ô ter vezte 
pl. az Andrássy út 132. sz. alatti – a Hô  sök Te -
ré  nek torkolatában – a Born-féle két emeletes 
íves alaprajzú bérházat. Az ô munkája a XII. 
Me      lin da út 16.-ban a ma „Svábhegyi társas-
ház ”, építése idején „Éden társasüdülô nek” 
nevezett apartmanház, mely utóbbi – kihasz-
nál   va a hegyvidéki lejtôs terepbôl adódó lehe-
tô      sége ket – igen elegáns, kívül karcsú osz lo-
pok  kal alá támasztott bejárati híddal meg  épí-
tett épü let. A tervezômérnökrôl azonban ke     -
ve set tu   dunk. Réczey 1896-ban Nagy  becs ke -
reken szü  letett. Éle  tének 63. évében – egy 
rövid új  ság  hír (1959. július 21-i Nép  szava) és 
gyász jelentés szerint tragikus hir telenséggel – 
Buda pesten halt meg. A halála elôtti években 
álla mi feladatot lá  tott el (a Magyar Be  ruházási 
Bank osztályve zetô fômérnöke volt), de a há -
bo  rú elôtt fô    vá    rosi szolgálatban is állt. (A bu -
dapesti háziipari felügyelôség vezetôje volt az 
1941-es Bel ügyi Köz löny 12. száma sze rint. 
Ha    tásköre Pest–Pi  lis–Solt–Kiskun, Bács–
Bod   rog és Nóg  rád vár  me    gyékre is kiterjedt). 
Töb bek között Ár  kay Ala     dár, Rerrich Béla, 
Ger lóczy Gedeon mel lett a magyar Art deco 
építészet képviselôje volt.  

Jelen cikk szerkesztôje ezúton köszöni meg 
Debreczeni-Droppán Béla történész levéltáros, Rosch 
Gábor építészmérnök és  Bazsó Gábor mûvészettörté-
nész szíves segítségét. 

A fotók és az ábrák a Tér és Forma 1940. évf. 6. 
számából valók.
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A Standard gyári lapja, a Me -
gafon, a tárgyalások után így ír 
a Standard perrôl, illetve Gei-
ger Imre vezérigazgatóról: 
„[…] az üzem termelését, mû -

szaki, pénzügyi és üzleti síkon szabotálta, a 
Szov jetunió és a népi demokráciák megrende-
léseit határidôre nem teljesítette, részükre 
selejt mi  nôségût gyártott, hamis könyvelést 
vezetett megtévesztve a tervhivatalt.”

A mai olvasó számára érdekes kérdése-
ket vet fel, hogy a mûszaki és gazdasági kérdé-
sekben képzetlen besúgók és kihallgató tisz  tek 
hogyan állították össze a peranyagot. A kon-
cepciós perek sajátja, hogy valós adatokat ki -
forgatva, egy adott cél érdekében sarkítottan 
megfogalmazva adnak a vádlottak szájába, ki -
mondatva velük a bûncselekményt, amivel 
meg akarták vádolni ôket. Mai fejjel szinte 
ért  hetetlen, hogy magasan képzett, világot 
látott emberek, akik korábban a háború alatt 
sze  mélyes bátorságukat is bizonyították, miért 
vallottak be olyan bûnöket, amiket nem is 
követtek el.

„Az ÁVH kém- és szabotázsvádak men-
tén indította meg a vizsgálatot, aminek során 
fizikai és pszichikai erôszakot is alkalmaztak. 
A vizsgálat irányításában szovjet tanácsadók is 
részt vettek. Ez volt az önálló hatósággá elô-
lépô ÁVH elsô jelentôs ügye” – állapítja meg 
Szörényi Attila: A Standard-per elôzményei és 
elôkészítése 1948-1950 címû doktori phd dol-
gozatában.

Talán Gergely Ödön elmondása alap-
ján megértjük, hogy min mentek keresztül 
ezek az emberek: Gergely Ödönt, aki a halára 
ítélt Radó Zoltán mellett a magyar tárgyaló-
delegáció tagja volt, és akit életfogytiglanra 
ítél  tek, 1956-os kiszabadulása után így szá-
molt be az ÁVH kihallgatási módszereirôl: „A 
le  tartóztatásomat követô két hét alatt összesen 
egyszer engedték meg, hogy a csupasz földön 
néhány órát aludjak. A többi idôt egy kis asztal 
mellett ülve kellett eltöltenem, – kivéve termé-
szetesen azokat az idôket, amikor […] kihall-

gattak – közben állandóan írnom kellett, és ha 
közben a fáradtságtól néha lecsuklott a fejem, 
akkor az állandóan mellettem álló ôr azonnal 
felzavart, hogy folytassam az írást. Néhány 
nap alatt annyira tönkrementem fizikailag és 
szellemileg, hogy már összefüggô mondatokat 
sem tudtam leírni. Hallucináltam és zavaros 
ké  pek jelentek meg állandóan a szemem elôtt. 
Közben felváltva három nyomozó hallgatott 
ki […] éjjel-nappal. A kihallgatások lesötétí-
tett szobában folytak le, mikor is a kihallgató 
íróasztalára állított két asztali lámpa felém volt 
fordítva és élesen a szemembe világított. […] 
Mivel a pincében – ez 1950 januárjában és 
feb  ruárjában volt, mikor is igen nagy volt a 
hideg – nem fûtöttek, és én ott egy vékony 
takaró alatt a csupasz deszkapriccsen igen fáz-
tam, szívesen vettem, ha kihallgatásra vittek. 
Az elôadónál ugyanis nagyon jól be volt fûtve, 
és ott tudtam csak egy kicsit felmelegedni. 
Lehetôleg kihúztam tehát azt az idôt, amit az 
elôadómnál tudtam tölteni, és nem bántam 
már, hogy ezt az elôadóm ellenem használja 
ki. Ugyanis, ha néha megbokrosodva valamit 
már nem akartam vállalni, akkor egy-két na -
pig nem hívott fel kihallgatásra, és ily módon 
puhított. Cigarettát is csak tôle kaptam, míg 
nála voltam. Minden az elôadótól függött, és 
amikor már a hidegtôl megkékülve mindent 
aláírtam, […] elértem azt, hogy a földszinten 
lévô melegebb zárkába helyeztetett, matracos 
ágyat és póttakarót kaptam.”

Mai fejjel talán az sem érthetô, hogy a 
Rajk-per után két évvel miért engedtek a vád-
lot tak az ÁVH kihallgatók zsarolásainak és mi -
ért tartották be azokat a szabályokat, amelyek 
a tárgyalási színjátékhoz tartoztak. A tár gyalás 
percre megtervezett forgatókönyv sze rint zaj-
lott, ahol minden mondat elôre rögzí tett for-
mában hangzott el a vádlottak, a tanúk, az 
ügyész és a bíró részérôl egyaránt. (Csak Bacsó 
Péter Tanú címû filmjében történhetett meg, 
hogy valaki a tárgyaláson kilépett a sze repébôl.)

A kihallgatás módszereit ismerve, már 
érthetôbb, hogy a koncepciós perek áldozatai 

FORGÁCS ANDRÁS

A Standard gyár és mérnöke, 3. rész
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mindent bevallottak, miközben kihallgatóik 
biz tosították ôket arról, hogy „az ítélet ne iz -
gasson, mert annak nincs jelentôsége, az ÁVH 
akkor bocsát szabadon, amikor akar […] és ez 
legkésôbb az év (1950) végére be is követ-
kezik.”

Geiger Imre is hitt az ÁVH ígéretének, 
és bevallotta, hogy az amerikai partnerei be -
szervezték kémnek és szabotázsra buzdították. 
A vád ellene és a legtöbb vádlott ellen „folyta-
tó lagosan elkövetett kémkedés és gazdasági 
terv megvalósítását veszélyeztetô bûntett” volt. 
Az amerikai céget képviselô Vogeler és az an -
gol Sanders elleni vád a kémszervezet ki  é  pítése 
volt, amelyet minden vádlott beismert. Azzal 
vádolták az amerikai tulajdonú Standard cég 
magyar vezetôit, hogy a gyárról adatokat szol-
gáltattak az amerikaiaknak. Nap jainkban ke -
vés sé érthetô, hogy mi abban a bûn, ha a cég -
vezetés beszámol a tulajdonosok nak a vál la lat 
helyzetérôl, hiszen ez a világ egyik legnagyobb 
ipari cégénél, már akkor is természetes volt.

A koncepciós perekben a gyár napi 
mun  kafolyamatának feladataiból kreáltak ha -
lálos ítélethez vezetô vádakat. A kihallgatások 
során százszor leíratott beszámolókat fordí-
tották át vádirattá.

A periratokban a fô vádpontok közt ol -
vasható, hogy a raktárakat telezsúfolták szük-
ségtelen anyagokkal és ezzel más üzemek elôl 
vonták el nyersanyagokat. Ennek a vádpont-
nak az a tény volt az alapja, hogy a gyárak 
köz ponti nyersanyag-elosztás alapján kapták 
meg a jóvátételi termeléshez szükséges nyers-
anyagokat. (Ebben az idôben a Standard 90%-
ban csak a háborús jóvátételre termelt.) Állan-
dó anyaghiánnyal küszködtek, és az éppen 
ren   delkezésre álló készletekbôl próbálták 
összeállítani a telefonközpontokat. Ez az igye-
kezet ugyancsak vádponttá vált az ÁVH for-
gatókönyvírói kezében.

Kozma László, a gyár mûszaki igazgató-
ja, aki még 1948-ban a gyár kiváló teljesítmé-
nyért Kossuth-díjat kapott, a tanúkihallgatá-
sok során maga is vádlottként azt vallotta, 
hogy a forrasztásokhoz nem az elôírt és be  sze-
rezhetetlen foszforbronz forrasztó anyagot 
hasz nálták, hanem a háború alatt is használt 
alu míniumbronzzal forrasztva tudták csak a 
jóvátételi kötelezettséget teljesíteni. Ez a vád-
pontok közt már úgy szerepelt, hogy tudato-

san selejtes anyaggal forrasztották a telefon-
központokat. Azt is elmondta a kihallgatóinak, 
hogy a záhonyi átrakó pályaudvaron a vasúti 
szállítás szervezetlensége miatt a becsomagolt 
telefonközpont-szekrényeket hetekig tárolták 
a szabadban az átrakásra várva, és eközben a 
tolvajok valami hasznosítható után kutatva fel-
feszítették a ládákat, ami miatt a berendezések 
megrozsdásodtak. A vádiratban ez már úgy 
sze    repelt, hogy Geiger Imre vezérigazgató 
szán   dékosan „az így elkészült berendezéseket 
akként csomagoltatta, hogy a szállítás alatt a 
raj tuk fellépô rozsdásodás rendkívüli kárt oko-
zott. A megszabott határidôk elmulasztására 
uta  sított […] és ez által a vonatkozó jogsza-
bályi kötelezettségeknek nem tett eleget, sza-
botált és ez súlyosan érintette a tervgazdaság 
érdekeit.” Ennyi kellett egy halálos ítélethez.

Gergely Ödön vallomása során el -
mondta, hogy 1947-ben Törökországban járt 
Geiger megbízásából, még a háború elôtt kö -
tött szerzôdések lebonyolítása érdekében. 
Mivel a török font közben leértékelôdött, újra 
kellett tárgyalni az árakat. Magára nézve azt 
vallotta, hogy szándékosan megkárosította a 
magyar államot, hogy saját maga számára elô-
nyöket biztosítson, és errôl Geiger Imre is 
tudott. Ugyancsak felrótták a vádlottaknak, 
hogy a jugoszláv jóvátétel keretében mindent 
elkövettek, hogy a közben ellenséggé vált Ti -
to-rendszernek kiszállítsák a a korábban ren-
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delt központokat. Szintén a vádpontok közt 
szerepelt, hogy a Standard tulajdonosának, az 
ISEC alelnökének és képvi selôjének, az FBI 
ügynöknek kikiáltott amerikai Vogelernek a 
gyárra vonatkozó informáci ókat adtak ki.

E betanított és kínzásokkal kikénysze-
rített vallomások, amelyek valós történésekre 
épültek, de szándékosan eltorzítva, minden 
tény kedést szabotázsnak és összeesküvésnek, 
kémkedésnek beállítva kerültek be a vallomá-
sokba, elegendôek voltak ahhoz, hogy a 15. 
rendû vádlott, Gergely Ödön életfogytiglani 
szabadságvesztést kapjon.

Radó Zoltánt azzal vádolták, hogy a 
háború alatti angliai tartózkodásakor az angol 
kémszolgálat beszervezte. Az ITT (ISEC)-vel 
folytatott tárgyalások során Vogelerrel több-
ször találkozott a minisztériumban, adatokat 
árult el neki azért az ígéretért cserébe, hogy a 
Standard vezetôje lesz. A vádak közt szerepelt, 
hogy nem ellenôrizte megfelelôen a Standard 
termelését és szándékosan nem leplezte le a 
sza botázs-tevékenységet, ezzel segítve az 
amerikai kémek munkáját. A halálos ítélet itt 
sem maradt el.

A Vogeler elleni vádpontok között ol -
vasható, hogy „a budapesti Standard-gyár 
fa siszta érzelmû vezetôibôl és pénzéhes kalan-
dorokból a kémiskolán szerzett tapasztalatait 
felhasználva kémszervezetet épített ki”. Mivel 
a vádlottak többsége zsidó származású volt, 
így a „fasiszta” jelzô csak a vád hitelességét 
erô síthette. „Én magam kiterjedt kémtevé-
kenységet folytattam, egyrészt az alárendelt 
ITT és ISEC vállalatok beosztottjain keresz-
tül, másrészt erre a célra különlegesen kiválo-

gatott ügynökök felhasználásával”– vallotta 
Vogeler, mint az Office of Director of Intel-
ligence (ODI) ügynöke. Az ítélet szerint 15 év 
fegyházbüntetést kapott, de 1951 tavaszán az 
amerikai diplomácia erôfeszítéseinek köszön-
hetôen kiutasították az országból. A 13 évi 
fegy  házbüntetésre ítélt brit Sanders kevésbé 
volt szerencsés, mert ôt csak 1953 ôszén en -
gedték ki.

A Standard-perben Geiger Imrét és 
Radó Zoltánt halálra ítélték, és a halálos íté-
leteket végrehajtották. 

„A források alapján igen valószínû, 
hogy e per megrendezésével Rákosi a saját 
ma  ga által engedélyezett szerzôdés kudarcát 
kívánta Moszkvában feledtetni. Az eljárással 
kapcsolatos kommunikációjában a pártfôtitkár 
erôsen hangsúlyozta, hogy mennyire veszélyes 
ellenséget tett ártalmatlanná, ezzel is bizonyít-
va saját zsenialitását és rátermettségét”– írja 
Szörényi András.

A koncepciós perek áldozatait 1954-tôl 
fokozatosan kiengedték a börtönbôl, de akadt, 
aki csak 1957 végén szabadult.

A kínzások, az életfogytig tartó börtön 
fenyegetettsége és hat évnyi letöltött büntetés 
után Gergely Ödön szabadon bocsájtásával a 
rehabilitációja még nem történt meg. A bé lyeg 
talán sosem került le a koncepciós pert túlélô 
áldozatokról. A fennmaradt iratok alapján lát-
ható, hogy hibába engedték szabadon a 
koncep ciós Standard-pert túlélô vádlottjait, az 
elítélteket igazán nem mentesítették a börtön-
ben eltöltött évek következményeitôl. A jogi 
rehabilitációra 1959-ig kellett várni.

A fentieket bizonyítják azok a hivatalos 
levélkivonatok, amelyeket Gergely Ödön 
kény szernyugdíjazásával kapcsolatosak. A Be -
loiannisz Hírdástechnikai Gyár (a Standard 
jog  utódja) 1959. május 2-án, a gyárban eltöl-
tött 34 év után kétmondatos levélben értesí-
tette az alábbiakról: „A Kormány 66-os rende-
lete értelmében vezetô beosztást nem tölthet 
be, ezért a mai nappal a Budavox vezetése alól 
felmentem […] egyben új beosztását, mint 
kül   kereskedelmi szakreferens állapítom meg.” 
Ez a határozat valójában Gergely Ödön nyug-
díja zását jelentette. Ugyanakkor a nyugdíjhoz 
szük  séges szolgálati idôhöz hiányoztak a bör-
tönévek. Az egykori vezérigazgató helyettesé-
nek az Elektroimpex az alábbi levelet írta: 

Radó Zoltánt, a Nehézipari Minisztérium fôosztályvezetôjét 
kémkedéssel vádolták
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„[…] a rendelet értelmében a hivatalvesztésre 
ítélt elveszti többek közt a hatósági megerôsí-
tés folytán viselt hivatalát, szolgálatát vagy ál -
lá sát. Tekintettel arra, hogy vállalatunknál 
tör  tént alkalmazáshoz a Külkereskedelmi Mi -
niszter megerôsítésére volt szükség, így a vál-
lalatunknál fennállott munkaviszonya az Ön 
jogerôs ítéletével, illetve ôrizetbe vételével 
megszûnt. Kérjük fentiek tudomásulvételét.”

A hátrányos intézkedések mellett a 
Budapesti Fôvárosi Bíróság 1959. június 1-én 
az alábbiakról értesítette: „Értesítem, hogy a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Ta  nácsa az 
1959. évi április hó 29. napján kelt elha tá-
rozásával a Budapesti Megyei bir. által foly-
tatólagosan elkövetett szabotázs és folyt. 
elkövetett hûtlenség büntette miatt, életfogy-
tig tartó börtönbüntetésére, 10 évi politikai 
jog  vesztés és teljes vagyonelkobzás mellék-
büntetésére ítélt Gergely Ödönt a vele szem-
ben hozott büntetôítélethez fözôdô[!] hátrá -
nyos jogkövetkezmények alól kegyelembôl 
mentesítette.” E határozat azonban nem te -
kinthetô teljes rehabilitációnak.

A dokumentumok alapján végre meg -
értettem, hogy Gergely Ödön – a családunk-
ban csak Dönci bácsi – miért volt oly hallgatag 
em ber és negyven évnyi barátság és rokonság 
után, miért lazult meg végül a családi kapcso-
lat is. Most értettem meg azt is, hogy nagy-
apám, Forgács Vilmos, az 1950-es évektôl 
mi   ért élt a félelem és lelkiismeretfurdalás ket-
 tôs szorításában, hiszen ez a méltánytalan, 
ke   gyet len sors, amit sógora megélt, csak a vé -

letlennek köszönhetôen kerülte el ôt, mint az 
államosítás elôtt szintén amerikai érdekelt-
ségbe tartozó Orion igazgatóját.

Utószó
Az egykor Újpesten alapított Standard, az 
államosítást követôen Beloiannisz Híradás-
tech    nikai Gyár (BHG) néven mûködött to -
vább az Ericsson által épített budai, Fehérvári 
úti telephelyen. 1968-ban, hosszas elôkészítés 
után a BHG 18 millió dolláros szerzôdést írt 
alá az LM Ericssonnal. Telefonközpont li  cen-
ceket vásárolt, és a BHG a két cég szoros 
együttmûködésben vált ismét exportképes vál-
lalattá. A szerzôdés alapján az Ericsson nagy-
városi, távhívó és kisvárosi rurál-központok 
licencét adta át és 60 ezer vonalkapacitást 
szál  lított a különbözô típusokból. A berende-
zések szállítása 1971-ben, a hazai gyártás 
1974-ben indult meg, a hazai fôközpont fej-
lesztéseket megcélozva. Ezzel párhuzamosan 
azonban a saját fejlesztésû „kolhoz-közpon-
tok” megbízható típusából igen nagy soroza-
tokat szállítottak a Szovjetunióba. A BHG az 
1980-as évekre, saját fejlesztésû digitális alköz-
pontokat is gyártott és exportált, de a rendszer-
 váltással ez a tudás a semmibe veszett. A ma -
gyar elektronikai ipar sorsát jól szimbolizálja, 
hogy a BHG – egykori munkahelyem – a 
ma    gyar hírközlési ipar és mûszaki fejlôdés haj-
 dani fellegvára, az egykor szebb napokat látott 
Fehérvári úti gyár, napjainkban papírrak-
tárként, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô 
irattáraként funkcionál.  
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Délelôtt tízkor sürgönyt kap-
tam, hogy délután egynegyed 
ötkor jelenjek meg a Nyújork 
kávéházban rendkívül sürgôs 
és számomra életbe vágó fon-

tosságú ügyben. Délután egy órakor újabb 
sür  göny érkezett, hogy ne egynegyed ötkor, 
ha nem fél hatkor jöjjek, és ne a Nyújorkba, 
ha  nem a budai Filadelfiába. További sürgöny 
véglegesen és visszavonhatatlanul az Andrássy 
kávéházban jelölte meg a helyet, az idôt este 
fél tizenkettôkor.

Megjelentem a megjelölt idôben és he -
lyen, ahol a pincér egy levéllel várt, a levélben 
az volt, hogy legyek szíves, fáradjak el azonnal 
az újpesti Otthon kávéházba, ott vár rám a 
sürgöny feladója.

Elmentem Újpestre, és beültem a kávé-
házba. Néhány perc múlva alacsony, szôke 
fiatalember jelent meg asztalomnál, bemutat-
kozott és leült. Kérdésemre, hogy ô hívatott-
e, gyorsan bólintott, hogy igen. Megkérdezte, 
hogy vagyok, és mit szólok hozzá, milyen soká 
tart a háború.

– Hát bizony – mondtam –, éppen 
hogy eléggé. Már az igaz.

– És ki tudja, még meddig tart –  
mondta.

– Bizony, csak az isten tudhatja – 
jegyeztem meg.

– Tessék elhinni, már vége lehetne – 
fûzte tovább.

– Majd csak vége lesz – válaszoltam.
Köhögött, és a körmét kezdte piszkálni.
– Hát, kérem – mondtam én –, hát mi -

rôl van szó?
– Hogyhogy mirôl? – kérdezte.
– Úgy értem, a sürgönyök miatt...
– Ja, arról. Hát igen, kérem, egy vál-

lalkozásról lenne szó.
– Értem. Miféle vállalkozásról?
– Hiszen éppen ez az. Ez az, kérem. 

Nagyon helyesen tetszik kérdezni, hogy mifé-
le. Éppen emiatt akartam önnel beszélni.

– Állok rendelkezésére.
– Mert kérem, az emberek mindenfélét 

csinálnak. Mondok, csinálni kellene valamit.
– Nagyon helyes.
– Csakhogy alaposan meg kell fontolni 

a dolgot. Ezért akartam beszélni önnel.
– No igen... nagyon megtisztelô... 

tehát?
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KARINTHY FRIGYES

Barátom a vállalkozó

BARTA FLÓRA

Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes (1887–1938) 
író, költô, mûfordító, a Nyu-
gat címû folyóirat munka-
társa, sikeres színpadi szer-
zô, szinte minden mûfajban 

alkotott maradandót. A Markó utcai fôreál 
gimnáziumban végezte tanulmányait. Ti-
zenöt éves volt, amikor a Magyar Képes Világ  
folytatásokban közölte elsô regényét. 1905-
ben érettségizett, majd matematika–fizika 
sza   kon, a bölcsészkaron és a sebészeten is 

hallgatott egyetemi elôadásokat. Noha 
diplomát soha sem szerzett, egész életében 
élénk érdeklôdéssel fordult a tudományok 
felé. Húsz éves korától sorra jelentek meg 
novellái, paródiái, humoros írásai a buda-
pesti lapokban, de az ismertséget az Így írtok 
ti címû paródiakötete hozta meg számára. 
1935-ben Baumgarten-díjjal jutalmazták. 
Az újpesti Otthon Kávéházban játszódó hu-
moreszkjében a századelô tipikus, pénz nélküli 
„vállalkozójáról” fest karikatúrát. 
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– Tudom, kérem, hogy azt nem lehet 
úgy egykettôre nyélbe ütni.

– Mégis... talán nagy általánosságban 
tessék elmondani... talán lapvállalkozás.

– Azt most még nem mondhatom meg. 
Nem éppen lap. De esetleg az is. De ezt még 
meg kell fontolni. Nézetem szerint éppen ezt 
kell megfontolni.

Szünet állt be.
– Egyelôre az a fontos – kezdte újra –, 

hogy amíg nem biztos a dolog, nem szabad 
senkinek beszélni róla.

– Kérem, kérem – biztosítottam.
– Mert még nem lehet tudni... az nem 

megy máról holnapra... az nagyon veszélyes, 
ha elôre beszél róla az ember... tetszik tudni, 
ellopják az ötletet...

– Persze - mondtam –, és tekintve, 
hogy pénzrôl van szó, biztosan...

– Azt éppen nem mondhatnám. Pénz 
egyelôre nincs. Csak lesz majd, ha a dolog 
sikerül.

– Mégis – mondtam óvatosan –, milyen 
természetû dolog ez?

– Hiszen éppen emiatt akartam önnel 
beszélni, hogy milyenféle legyen. Mert azt elô 
kell készíteni, azt meg kell fontolni. Nem 
szabad elhamarkodni, ha az ember sok pénzt 
akar keresni.

– Már az igaz.
– Majd ha aztán már lát az ember egy 

kis pénzt – folytatta lelkesen –, akkor lehet 
bátrabban csinálni. Ha nekem együtt lesz egy 
kis pénz, akkor én nem nézem a fáradságot.

– Ó, bizonyos vagyok benne...
– Majd meglátja, hogy én nem vagyok 

smucig ember. Én nem fogom eltitkolni ön 
elôtt, ön ellenôrizhet majd, hogy mennyit 
kerestem a vállalkozáson... nálam lehet keres-
ni, barátom...

– Meg vagyok gyôzôdve róla. Mégis, 
hogy kezdünk hozzá?

– Na, hát helyben vagyunk. Errôl akar-
tam önnel beszélni. Én az ön eszét nagyon 
sokra becsülöm, én meg vagyok gyôzôdve 
róla, hogy ön segítségemre tud lenni... Ezért 
fordultam önhöz, és senki máshoz... Nekem 
nem kell mindenféle ember, nekem maga kell, 
igenis, maga... hozzám jöhet, kérem, Anatole 
France is, én nem bánom, akármilyen ember, 
énnekem nem kell...

– Nagyon köszönöm – rebegtem –, hát 
akkor miben lehetnék...

– Errôl van szó, kérem. Én nem vagyok 
egy lángész, én ezt tudom – ne tessék til-
takozni, nem restellem én –, én magam nemi-
gen tudnám – de ha ön nekem tud mondani 
valamit, amivel pár százezer forintot lehetne 
keresni... hát én nem feledkeznék meg önrôl, 
azt elhiheti... én nem kívánnám ingyen, mint 
sok gazember.

A pincér jelezte, hogy záróra van. 
Fölálltunk.

– Hát gondolkozzék – mondta.
– Jó - mondtam –, majd gondolkozom.
– És ha tud valamit – írjon rögtön.
– Majd írok – mondtam.
– Hanem egyet: diszkréció! Senkinek 

egyetlen szót se! Senkinek! Ilyen dolog nem 
megy másképp! Mihelyt az ember elárulja, 
más csinálja meg. Csak bízza rám, maga fiatal 
ember, maga ezt nem érti. Nem akarom, hogy 
megelôzzenek. Ennyiben maradunk: senkinek 
egy szót se!!

– Ennyiben.
– Alásszolgája.
– Alásszolgája.
Negyed egy volt, és én ott ültem 

Újpesten.  
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Ódry Lehel azon neves embe-
rek közé tartozik, akik életének 
csupán egy rövid epizódja kö -
tôdik városunkhoz. Ugyan ak-
kor büszkén valljuk egy kicsit 

magunkénak is.
1837-ben született a Bács megyei Ne -

mes  militicsen (ma: Svetozar Mileti , Szerbia). 
Régi nemesi családból származott, a hagyo-
mány szerint francia felmenôkkel. Apja, Ód    ry 
Gergely a szabadságharc alatt jelentôs anyagi 
veszteségeket szenvedett. Fiára jórészt a nagy-
mama viselt gondot. A gyermek a pécsi kato-
nai nevelôintézetbe került, majd Halason ta -
nult. Végül Baján fejezte be tanulmányait, 
tizennégy évesen. Ekkor önszántából búcsút 
mondott az iskoláknak. Vándorévek vették 
kez  detüket életében. Vaskereskedôként pró-

bált boldogulni, megfordult Pesten és Bécs-
ben is. Nem volt könnyû vállalkozásba kez-
deni a Bach korszak Magyarországán, apja 
nem is támogatta kereskedôi tevékenyégét. 
Ezért idôvel ügyviteli munkát vállalt egy pes ti 
gyárban. 

1858-ban fordulat állt be életében. Ba -
ján Molnár Gergely vándorszínházához, majd 
egy pécsi színtársulathoz szegôdött az ekkor 
mindössze húsz esztendôs fiatalember. Ezzel 
végre meglelte igazi hivatását. Világossá vált, 
hogy igazi lételeme a színpad. Az is hamar ki -
derült, hogy szép, mély fekvésû bariton hang-
ja van, és szívesen énekel. Énektanár  hoz kez-
dett járni, tudatosan fejlesztette a torkában 
szü  le  tett kincset. 1862-ben már a pesti Nem-
zeti Színház énekkarában szerepelt, a követke-
zô évadtól már a színház ma  gánénekese volt. 
Karrierjének kezdete nem csak a fôvároshoz 
kötötte ôt. Kolozsváron is gyakorta megfor-
dult. Kezdetben csak vendég szereplésre uta-
zott Erdélybe, majd 1865-tôl négy évre le is 
szerzôdött Mátyás király szülôvá rosába. Rövid 
idôre visszatért a Nemzeti Szín házba, de mi -
vel összekülönbözött Orczy Bó dog színigaz-
gató val, 1872-ben külföldi tanulmányútra in -
dult. Ekkor már nôs volt. Felesége, Radeczky 
Józsa elkísérte ôt útjára. (Házasságukból idô-
vel négy fiú született. Közülük a másodszülött 
Árpád idôvel orszá gosan ismert drámai színész 
lett. Ma nevét viseli az Ódry Színpad, a Szín-
ház- és Film mûvészeti Egyetem saját színhá-
za, a szí nész és színházrendezô szakos hallga-
tók gya  korló mûhelye). Ódry Lehel Bécsben 
ének órákat vett Stoll Pétertôl, a neves ének-
mes tertôl. 1874-ben Erkel Ferenc invitálására 
tért vissza, aki neki szánta új, készülô ope rá-
jának, a Bran kovics Györgynek a címszerepét. 
(A nem zeti opera megteremtôjének ezt a da -
rabját ma már kevéssé ismerik. Fôszereplôje 
Hunyadi János kortársa volt, és Szerbia veze-
tôjeként harcolt a török ellen). Ódry Lehel 
nemcsak énekesként vett részt a darab megszü-
letésé ben. Ô maga írta az opera librettóját is. 
A szövegkönyv megalkotásában társa Ormay 

HIRMANN LÁSZLÓ

Ódry Lehel
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Ferenc volt. A Brankovics György sikerét 
követôen Ódry Erkel Ferenc operáinak min-
den baritonszerepét elénekelte. A kiegyezést 
követôen a dualista Magyarország egyik leg-
ismertebb operaénekese lett. Fellépett Wag-
ner darabjában, a Nürnbergi mesterdalno-
kokban, de játszotta Verdi Otellójában Jago 
szerepét is. 

Ódry sokoldalú ember volt. Kedvét lel-
te az irodalomban, maga is írt. Sorra jelentek 
meg drámái, a Piros Panna, A fehér páva és 
A virágasszony leánya. Ezen mûveinek fogad-
tatása nem volt egyértelmûen kedvezô. Errôl 
Mikszáth Kálmán egyik tárcájában, a maga 
utánozhatatlan stílusában így írt: 

„Odry jeles mûvész, a darabjától is azt 
akarjuk, hogy a mûvészete nagyságához le gyen 
szabva. Egészen külön kell azt választani. Ha a 
„Piros Pannát” vagy a „Virágasszony Leányát” 
egy kezdô írta volna, bizonyára méltánylattal 
emlékeznék meg a sajtó szép helyei rôl, aminôk 
bôven vannak, az imitt-amott fel csillanó 
humorról, amibôl bizony édes kevés van még 
elismert írók mûveiben is. Azonban a kritika 
úgy tesz Odryval, mint a macska a kicsinyével, 
melyet csupa merô szeretetbôl agyonfojtogat, 
és meghömpölyget  a porban.

A kritika másik része kegyelet teljesen 
elhallgatta a „Virágasszony leányát”. Ez új 
szokás, s nem tudom, mit tartsak felôle. Ked-
vezés ez vagy szántszándékos bosszantás? 
Mindenesetre szomorúan jellemzi az irodal  -
mi állapotokat. Odry esetébôl megtanulhatja 
mindenki – hogy aki semminô irodalmi paj-
táskodó – kompániához nem tartozik, – arra 
nem mosolyog a múzsa. Szegény Odry Lehel, 
neked csak énekelni szabad tudnod. A te tollad 
csak arra való, hogy ezt a néhány sort írd le 
vele magadnak emlékül: Nagy író csak az 
lehet aki annak születik.”

A neves operaénekes irodalmi stílusáról 
képet alkothatunk magunknak a Pacséry Odry 
Lehel néven publikált Az életbôl és a szinpad-
ról – Rengetegi Jónás viszontagságai a sziné-
szetnél – eredeti népszínmû dalokkal három 
felvonásban címû munkája elôszavából: 

„Julius 13-án délelôtti féltizenkettôkor, 
pénteken, tehát szerencsétlen napon, érkez-
tem Brassó városába, s mint aféle theatrista, 
nem gondolva a meleggel, bár alig hogy ne -
gyed  órával elébb léptem ki a gyorsszekér 

ólom fedelei alól, a napon sétálva, utasitások 
szerint a szinházat igyekeztem felkeresni.”

Ódry már országszerte ünnepelt mû -
vész volt, mikor ideiglenesen Újpestre köl-
tözött. Különös otthonra lelt itt. A helyi evan-
gélikus gyülekezet paplakában bérelt szál  lást 
magának. A hitközség ugyanis pénz ügyi ne -
héz  ségek miatt 1877-ben elárverezni kény-
szerült félig kész templomát és a paróki át. 
Az épületegyüttes ezt követôen mûvészek nek 
adott otthont. A templom fôhajója Pállik Béla 
festômûvész, majd Bezerédy Gyula szobrász-
mûvész mûterme lett. Babits Mihály Kártyavár 
címû regényében is megemlíti a különös tényt: 
„Ó, hát te nem tudod, hogy a piktorék a temp-
lomban laknak? A régi evangélikus templom 
ez. Az egyház eladósodott, és elárvereztette a 
templomot.” Ódry újpesti tartózkodása iro-
dalmi munkásságára hatott ki. Az ének- és já -
tékmester címû munkája 1893-ban Újpesten 
került kiadásra. Publikált a helyi sajtóban is, 
cikkei jelentek meg az Uj Pesti Hirlapban. 
Ennek ellenére nem lett a helyi közélet, nem 
lett a helyi kulturális élet szereplôje. Visszatért 
a székesfôvárosba, visszatért a színpadra. 
1895-ig, nyugdíjba vonulásáig énekelt a Nem-
zeti Színházban. Ezt követôen is vállalt még 
fellépéseket, or  szágszerte. Ady Endre a Deb-
reczeni Hírlap 1899. március 23-i számában 
így írt: „Igazi mûélvezetben volt tegnap este 
részünk. Le  oncavallo remekmûvét élveztük 
nálunk szenzációszámba menô jó elôadásban. 
Ennek a szokatlan körülménynek megértésé-
hez elég az, hogy tegnap a magyar opera büsz-
kesége, veterán mûvésze, Ódry Lehel lépett 
fel a debreceni színpadon. Felesleges dolog az 
Ódry Lehel mûvészetérôl írni. Ismeri, bámul-
ja, mél  tányolja azt minden intelligens magyar. 
Ki  fogyhatatlan, elpusztíthatatlan erô az, me -
lyen az idô sem tud kifogni, mely annyi év 
után is elragadt bennünket. Tónió szerepében 
hallottuk s láttuk tegnap a nagy mûvészt. Még 
mindig a régi. Bámulatra méltóan egye sül 
benne az elôadómûvész és a hatalmas énekes. 
Még minden mozdulata fiatalos, s a hangja 
erôteljes. A közönség egész este ünne pelte, s 
vége-hossza nem volt a kihívásoknak.”

Ódry Lehel idôs korára végleg vissza-
vonult. Még megélte az elsô világháborút, sôt, 
a történelmi Magyarország széthullását is. 
1920-ban hunyt el, Aradon. 

27Híres újpestiek



Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2016. június
XXIII. évfolyam 2. szám

Baja városa kitüntetett sze-
repet töltött be Ódry Lehel 
életében. Itt fejezte be iskolai 
tanulmányait, itt lépett elô-
ször színpadra. A települést a 

Duna, annak bal parti mellékága, a Sugovica 
hívták életre. A két folyószakasz védelmében 
már az ôskor óta éltek emberek. A középkor 
végén, a népvándorlás korában már folyami 
átkelôhely mûködött itt. A település neve elsô 
tulajdonosának, az Árpád kori Baja elôkelô-
ségnek nevét ôrzi. Mátyás a Czobor család  -
nak adományozta a környéket, akik a török 
hódításig birtokolták azt. Az oszmán elôretö-
rés és uralom miatt Baja elnéptelenedett, csak 
a 17. és 18. században települt újra. Délrôl 
szerbek és horvátok, nyugat felôl svábok 
költöztek be. A Habsburgokhoz hû új arisz-
tokrácia reprezentánsaként Grassalkovich 
Antal kapta meg a birtokot. Egykori kasté  - 
lya ma Baja városházája. A felélénkülô duna-
menti kereskedelemnek köszönhetôen a város 
virágzásnak indult. 1873-ban törvényhatósági 
jogkört kapott. Artézi kutakra épülô vízel-

látása, gázláng világítása és telefonhálózata 
városi infrastruktúrát teremtett.

A 19. század elején így jellemezték a te -
le pülést: „Baja nevezetes helység Bács várme-
gyében. Áll mintegy 600 házakból, melyek-
nek lakosaik magyarok, rátzok és németek. 
Bír  ja ezt a helységet herceg Grassalkovich, 
aki nek itt egy négyszegre épült szép kastélya 
van, mely többe került két száz ezer forin tok-
nál. Híres heti vásárok esnek benne, melyekre 
nézve kis Pestnek neveztetik.”

Az elsô világháború végén, 1918-ban 
Ba  ja szerb megszállás alá került. Annak elle-
nére, hogy a trianoni békediktátum Ma gyar-
ország nak ítélte, a délszláv csapatok nem vo -
nultak ki a területrôl. Létrehozták a Ba  ranya-
bajai Szerb-Magyar Köztársaságot, mely 
állam a la kulat 33 hónapon át a Szerb-Horvát-
Szlovén királyság bábállamaként mû  ködött. 

Ma Baja városa büszke híres fiaira: Jel ky 
András világutazóra és Türr Istvánra, a ko -
rinthoszi csatorna tervezôjére. A város polgá-
rai arra is büszkék, hogy az egy fôre jutó halfo-
gyasztásban a világ élvonalába tartoznak. 
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Tóth Tihamér ezüstkoszorús 
fodrászmester a ‘60-as évek-
ben igen sokszor aranyérmek-
kel tért haza a szakmájában 
ren  dezett világ- és Európa 

baj    nokságokról. Újpesten él, mesterségében 
édesapját követte, és immár 53 éve szépíti a 
höl gyek frizuráját elôször Árpád úti, majd 
Lebstück Mária utcai üzletében. 

– Hogyan szól a családi legendárium, mi -
óta élnek Újpesten?

– 1948-ban alapította édesapám az üz -
le tet. Családunk Ausztriából költözött ide, 
déd  nagyapám gondnok volt a schönbrunni 
csá  szári kastélyban. Nagyapám nyomdász lett, 
az Athenaeum Nyomdában helyezkedett el. 
Meggyôzôdéses baptista hívôként részt vett az 
újpesti gyülekezet létrehozásában valamikor 
az 1880-as évek végén. Családunk azóta is 
folyamatosan részt vesz a szolgálatban. Nagy-
apa több hangszeren is játszott, így gyülekeze-
ti alkalmakkor természetesen zenét szolgál-
tatott. Nagyon kedvelte az állatokat, össze-
gyûjtött pénzébôl vett egy házat nagy telekkel 
a Viola és Deák utca között, a Lôrinc utca 
130.-ban. A terület fele „állatkert” volt. A 
nyom  dában állandó éjszakai mûszakot vállalt, 
nappal pe  dig a ház körül dolgozott. Tyúkokat, 
disznót tartott, angóra nyulakat te nyésztett, 
amelyeket a háború után sikerült elég jó áron 
értékesítenie.

– A nagypapa után édesapja is Újpesten 
ala  pozta meg a jövôjét?

– Édesapámnak Fonyódon volt fod rá-
sza ta, mely a háború alatt sajnos megsemmi-
sült. Három évig emiatt hivatásos rendôrként 
szolgált a folyamôrségnél. 1948-ban nagy-
apám az Árpád út 115.-ben, egy régi kollégá-
tól vette meg neki azt a házrészt, amelyben 
berendezett borbélyüzlet volt. A korábbi tulaj-
donos Pavkov Szvetozár bácsi volt, nem tudni, 
ki volt az alapító, mert már ô is vette valakitôl. 
Ez volt édesapám elsô üzlete Újpesten. 
Mellette a Sándor néni (Sán dor Gyuláné – a 
szerk.) vendéglôje mûködött, aki Derce Ta -

más, korábbi polgármesterünk feleségének 
nagymamája volt. Igaz, a vendég lôt államosí-
tották, de jól emlékszem, gyerek fejjel fantasz-
tikus pacalpörköltet ehettünk ott. Öt évesen 
még a kerthelyiség szomszédsá gá ban játszot-
tam. A közös udvarban nagy lehe tô ség nyílt 
játékra. A szomszédságban még több üz  let 
mûködött, például Nagy Miklós ci  pész mû-
helye, Simon Gyula bácsi vaskereskedése. 
(Simon Gyulával az ÚHÉ 2005/1. szá mában 
készült interjú. – szerk.) A felesége sokszor 
meg  fordult nálunk, nagyon kedves asszony 
volt. Késôbb a Baross utcában nyitott üzletet. 
Kiváló vízvezeték-szerelô volt, 1968-ban cse-
rélt ki egy csövet a házunkban, amely a kö  zel-
múltig üzemelt nálunk. Sok kisebb mû  hely 
mû  ködött még a közelben: Schwarcz bá  csi, 
az asztalosmester, Rosenfeld fuvaros – ha ház 
épült, segítettek egymásnak. Rajcsányiék vas-
üzlete (Árpád út 120.) az Er  zsébet utca sarkán 
állt, a pékséggel szemben, szóval szinte min-

SZÖLLÔSY MARIANNE

Több mint félévszázada hajszobrász

29

Tóth Tihamér versenyen



InterjúÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2016. június
XXIII. évfolyam 2. szám

dent közeli ismerôsként, baráti viszonyban el 
lehetett érni.

– A kis Tihamér gondolom Újpesten kop-
tatta az iskolapadot.

– Az Erzsébet utcába jártam iskolába.
Óvodás nem voltam, mert a nagyi otthon volt, 
sôt kezdetben az iskolába is elkísért. Két ház-
zal följebb a Trokán gyerekek laktak, Péter és 
Pál. Így hárman jó sokat rosszalkodtunk. Sok 
barátom lett a gyerekek között is, sajnos test-
vérem nem született édesanyám betegsége 
mi  att, de soha nem unatkoztam. Késôbb pedig 
bôvült a család, mert feleségemnek hat test-
vére van.

– Automatikusan választotta édesapja  
szakmáját?

– Abszolút nem, sôt gyógyszerész sze-
rettem volna lenni. Az általános iskola után a 
Könyves Gimnáziumba jelentkeztem, de mi -
után édesapám „maszek” volt – „egyéb” kate-
gó  riás lettem, s csak ismerôs útján vettek fel 
végül. Apámat ugyan néha felkereste a 
KIOSZ-ból (Kisiparosok Országos Szövetsége 
– a szerk.) egy ember, hogy lépjen be a szövet-
kezetbe, de soha nem hagyta magát meg-
gyôzni – sokszor emlegette, hogy egy szemü-
veges úr neki is sze  gezte a kérdést: „A kartárs 
nem veszi észre, hogy a fejlôdés útjában áll?” 
Nem vette észre, népes vendégköre volt, még 
a Ma  gyar Nôk Demokratikus Szö vetségének 
vezetôségi tagjai és egyéb régi vezetôk is hoz-
zá jártak. A Köny vesben nagyon híres osztály-
társaim voltak: Szörényi Levente, Kalocsai 
Gé  za, a késôbbi híres nôgyógyász. Emlékszem, 
jókat vereked tünk a díszteremmel szemben 
lé   vô osztályunk ban – korral jár. Nekem a pá -
lyaválasztás nem volt kérdés, apám helyébe 
kel  lett lépnem. Szerencse, hogy kedvem is 
volt hozzá. Édes apám egy esztergomi kirándu-
lás alkalmával rosszul lett, vesebeteg lett. Nem 
bírta már a folyamatos munkát. Kivettek a 
gim  náziumból, dolgoznom kellett az üzlet-
ben, a tanulást estin tudtam csak folytatni. 
Fodrásztanulóként a pa  pám barátjánál, Bodnár 
Sándornál, az V. kerü leti Fehérhajó utcában 
lestem el a mesterség fortélyait. Nagyon jól 
éreztem magam, mert Sanyi bácsi korábban 
szí  nészkedett, s kiváló han   gulatot teremtett 
mindig üzletében. Szep temberben kezdtem 
ná  la, novemberben már elindított egy tanuló-
versenyen, amelyen harmadik helyezést értem 

el. Biztosan látott bennem valami tehetséget. 
Késôbb a felnôtt ver senyekre már Tárnoki 
László úr készített fel. A mai napig is ô a válo-
gatott trénere, már 98 éves. Idôsek otthonában 
él Veresegyházán. Neki nagyon sokat köszön-
hetek. Tárnokiék is itt laktak a Virág utcában, 
fiával együtt jártam az Erzsébet utcai általá-
nosba, a lánya is gyerek kori ismerôs, ô két 
év  vel idôsebb nálam. Ma ô a Váci utcában lévô 
üzletük vezetôje. Laci bácsi alapított egy fod-
rász iskolát is – itt gyakorolnak a versenyzôk is.

– Komoly önbizalmat igényelt a verseny-
zés.

– Bodnár Sanyi bácsi ambicionálni 
tudta az általa tehetségesnek tartottakat, köz-
tük en  gem is. A Ganz Mávag Kultúrházban 
voltak a fodrászversenyek, hatalmas területen, 
sok né  zôvel. Általában a feladat egy nappali 
frizu ra készítése volt, vagy abból egy estélyi, 
alkalmi viselet készítése póthajjal, esetleg 
egyéb dí  szí téssel. Egy-egy nagyobb versenyre 
három modellt is el kellett vinni, hajhosszúsá-
ga vagy egyéb követelmény miatt. Annak ide-
jén mindent élô hajon végeztünk el, ha hibáz-
tunk, a mes ter jött, kiigazította és folytattuk 
tovább a munkát. Ma már könnyebb a gyakor-
lás; a haj vágást kivéve pró ba  fejekkel, paróka 
használatával tudnak gya ko  rolni. Gábor fiam 
is használt ilyen parókás próbafejet vizsgára.

– A sok hazai és nemzetközi megmérettetés 
utazással járt. Nem jelentett gondot a gyakori 
kül  földre utazás?

– Nagyon sok helyen voltam verse-
nyen, egyik évben szocialista országokban, 
má  sik évben a nyugati országokban rendeztek 
versenyt. Az utóbbiakra való kijutás sokszor 
oko zott problémát. Kaptam olyan levelet, 
hogy a közrendet sérti az én sûrû kiutazásom. 
Na  gyon aranyos könnyûipari miniszterünk 
volt, Nagy Józsefné – nagy kontyot viselt, 
egyik csapattagunk készítette frizuráját – sze   -
mé lyesen vál lalt felelôsséget értünk. Há  rom 
fod rász és három-három modell alkotta a csa-
patot. Európa-bajnokságon Olaszor szág ban, 
Ausztriában, Németországban, Svájcban jár-
tam többek között. 1968-ban a bécsi világ baj-
nokságon is részt vettem; ezek nagyon elegáns, 
elit rendezvények voltak. Két osztrák és egy 
magyar modellem volt, aki kalocsai ru  há ban 
je  lent meg. Erre a versenyre elég nehezen ju -
tottunk ki. A modell édesapja a Népszabadság 
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szerkesztôségének párttitkára volt, így gond 
nélkül megkapta a kiutazási engedélyt, nekem 
már nehezebben sikerült. A Fodrász Ipar tes-
tület elnöke, Kóka Katalin vállalt értem fele-
lôsséget. Még azt is elôírták, hogy nem utaz-
hattam együtt a modellemmel – én a reggel 9 
órai vonattal utaztam, Erzsébet délután 3 
óra  kor szállt fe a Bécsbe induló vonatra.

– Meddig tartott egy-egy megmérettetés?
– 1965-ben Budapesten az Európa-

bajnokság kétnapos volt. Az országos verse-
nyek általában egynaposak. Valamikor a fér-
fiaknak külön is ren  deztek versenyeket, a fér-
fi-nôi fodrász külön szakma volt, de ma már 
nincs ilyen – csak fodrász. Mind  két szakmát 
meg kell tanulni, Gábor fiam nak például én 
voltam a borotvamodellje. 

– Az ifjú versenyfodrász is az Árpád úti 
üzletben dolgozott?

– Igen, az Árpád úton kezdtem, aztán 
1969-ben költöztünk ide, a Lebstück Mária 
utcai az üzletbe. A feleségem édesapja építész-
mérnök volt, az ô tervei szerint modernizál  -
tuk és a családdal hoztuk rendbe. Jól mûkö-
dött az üzlet, emlékszem, hogy a ‘80-as évek 
közepén is váltott mûszakban dolgoztunk, s 
elôfordult, hogy az utca közepéig álltak sor-
ban a hölgyek.

– Természetes, hogy egy fodrászüzletben 
min dig sok fotó van, de látok itt családi képeket is.

– Ôk már az unokák. Feleségemmel há -
rom gyermeket neveltünk. Nagylányom a 
nagy  papám szakmáját örökölte, Könnyûipari 
Mûszaki Fôiskolát végzett nyomdaipari sza-
kon. 1990-ben Párizsban, a Baptista Ifjúsági 
Ta lálkozón ismerkedett meg egy svéd infor-
matikus fiúval. Tímea akkor még fôiskolára 
járt, tartották a kapcsolatot, a fiatalember 
Bécs    be költözött, hogy közelebb lehessen 
hoz    zá. Hétvégenként sokszor megfordult ná -
lunk. Az es  küvô a diploma megszerzése után 
kö  vet kezett, majd a lányom is kitelepült. A 
la    kásukhoz egészen közel van a schönbrunni 
kastély. Már két szép nagylány unokám is van. 
Perfekt be  szél nek svédül, angolul, németül, és 
magyarul is elboldogulnak. 

Viktor fiam jégkorongozott, kiváló 
autószerelô. Most a Skoda magyar kirendelt-
ségénél dolgozik, a két kisebb unokám az ô 
gyermekei. A fiú unokám szintén jégkoron -
gozik, most ké  szülnek Kanadába.

Gábor késôi gyerek, amikor megszüle-
tett 45 év fölött voltam. Elôször az egyik ven-
dé gem azt hitte, az unokám, sokszor nevetünk 
azóta is a szituáción. Ô a Károlyi István Gim-
náziumba járt, megszerezte az angol közép-
fokú nyelvvizsgát, s a fodrász szakvizsga után 
még a szaknyelvi vizsgát is letette. Szépségipari 
szakmunkás oklevele van. Mindhárom gyere-
kem tanult zenét: Timi zongorázott, Viktor 
csellózott, Gábor kürtös volt. A Pécsi Se  bes-
tyén zenei általános iskolába jártak. Igazi 
élményt jelentett, ha együtt játszottak.

– Azt hiszem a szorgalmat, kitartást volt 
kitôl örökölniük a gyerekeknek, unokáknak. 

– Gábor jelenleg a Budapesti Gazdasági 
Fôiskolára jár, a mesterképzés még elôtte áll. 
Most egyházi ösztöndíjjal nyelvet tanul Anda-
lúziában. Bentlakásos iskola, saját maguk látják 
el a házkörüli munkákat, napi négy órát pedig 
tanulnak. Gondolom fodrászkodik is, mert a 
zsebpénzébôl egy hétre Sevillába kirándult. 

– Nagy a család, tudják tartani a rendsze-
res kapcsolatot? Az üzletben is sok a munka, széles 
a vendégkör, ki veszi át a stafétabotot?

– Összegyûjtjük a születésnapokat, név-
napokat. Családunk egy része külföldön él, 
tartjuk a kapcsolatot s néha össze is jövünk; a 
fele  ségem testvérei, a gyerekek mind-mind 
tu   dunk egymásról. A fodrászkodás jövôje 
Gá bortól is függ, egyelôre még nem döntött 
visszatér-e a szakmába.  
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Könyvek Újpestrôl

Egy évtizeddel ezelôtt, 
Vígh Károly szerkeszté-
sében, hasonló címmel 
jelent meg e kötet 1. 
ki   adása, amelyben a 
legendás újpesti gyár 
kö  zelmúltjának több 
mint száz vezetô szak-
embere mesélt pályá já-
ról és a Tungsram kü -
lönbözô szakterületei-

rôl. A gyártási, kereskedelmi és marketing 
területen dolgozó munkatársak életút-inter-
júk ban mutatták be a saját szerepüket a gyár 
egészének mûködésében. A 2015-ben kiadott 
2. kiadás harminc újabb személlyel bôvült,  
zö  mében olyan szakemberekkel, akiknek pá -
lya futása az elmúlt években fejezôdött be. 
A P. Szabó Gábor által összefogott vállalko  -
zás mél tó emléket állít annak a Váci úti gyár-
nak, amely 1896-tól privatizációjáig a magyar 
fényforrás-gyártás központja volt.

A kötet magánkiadásban jelent meg, 
hozzáférhetô az Újpesti Helytörténeti Gyûj-
temény ben (Berda József utca 48.)

Kozma László 1921-
ben fizetés nélküli gya-
kornokként kezdte pá -
lyá ját Újpesten, az 
Egye  sült Izzó ban. Ké -
sôbb villany sze re lô, 
majd telefonközpont-
karbantartó lett. A nyel-
veket beszélô fiatalem-
ber rátermettségére 
ha mar felfigyeltek és 

hamaro san gyári ösztöndíjjal el  végezte a brnói 
egye temet. A világháború azonban közbeszólt, 
és a fiatal mérnököt elôbb munkaszolgálatra, 
majd koncentrációs táborba vitték. Kozma 
László megpróbáltatásai alatt is naplót veze -
tett, és pepita füzetében mindvégig az „Ideal 
Tele pho ne System” tervein dolgozott. Az Ar -
gu mentum kiadó által megjelentetett kötet 
(amelyet CD melléklet egészít ki), a késôbbi 
Kossuth-díjas mûegyetemi tanár, akadémiai 
doktor, nemzetközi hírû szakember visszaem-
lékezéseit közli.

Elismerés a nemzeti ünnepen
Március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend 
Lovag ke reszt polgári tagozat kitüntetésben 
ré   szesült Bu da Attila irodalomtörténész, bib-
liográfus, könyv tárvezetô, a Károlyi család 
tör   ténetének kutatója. 

A helytörténeti vetélkedô nyertesei
Április 8-án, a Károlyi István Általános Iskola 
és Gimnáziumban került sor a Kalóné Rom-
hányi Ildikó emlékversenyre. Dobogón végez-
tek: I. Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató 
Általános Iskola, II. Ha  lassy Olivér Általános 
Iskola, III. Homok tövis Általános Iskola. 

Emléktábla Házy Erzsébet lakóházán
Az Újpesti Közmûvelôdési Kör kezdeménye-
zésére, Újpest Önkormányzatának tá  mo gatá-
sával április 12-én avatták fel Házy Erzsébet 
operaénekesnô emléktábláját a Perényi Zsig-
mond (akkor: Rákóczi) utca 46. számú lakóhá-
zon, ahol az operaénekesnô családjával lakott, 
miután 1939-ben el kellett hagyniuk Pozsonyt.
 
Katonai tömegsír az István téren
Április 22-én, a Szent István téren, a Károlyi 
István szobor közelében zajló építkezés során 
em beri maradványokra találtak. A Winter-
man tel Zsolt polgármester által kezdeménye-
zett kutatómunka mára nagy biztonsággal va -
ló  színûsíti, hogy második világháborús kato-
na  sírokra leltek. A szovjet hatóságok korabeli 
térképen is ábrázolták a tömegsír helyét.

Gyászhírek
Február 20-án, 86 éves korában elhunyt az új -
pesti születésû dr. Hack Frigyes, egykori 
„Köny ves-diák”, ké  sôbb ma  tematika–fizika–
ábrázoló geometria sza  kos középiskolai tanár, 
majd egyetemi ok   ta tó. Március 2-án, az 
Óbudai teme tô ben helyezték örök nyuga-
lomra.

Április 18-án, életének 94. évében el -
hunyt Sajgó Pál síelô, sílövô, az UTE örökös 
bajnoka. Búcsúztatása május 20-án, az Óbudai 
teme tôben volt.

Júniusi számunkban a 4. és a 10. ol     da      lon látható 
fotókat az Újpesti Hely tör  téneti Gyûj temény bocsátotta 
rendel ke zé sünkre.
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