
Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2018. március
XXV. évfolyam 1. szám

Mi, Kossuth utcaiak, akik 
karnyújtásnyira laktunk a 
Kispiactól (ott terpeszke-
dett az a Szilágyi utcában, 
a vasútkerítés hátának dôl-

     ve, a Dobó utcától az Árpád úti sorom póig), 
csak a hétvégi nagybevásárlásra me   rész-
kedtünk el a városháza mögé, a nagy pi  ac ra. 
Komoly vállalkozás volt az, kigyalogol ni a 
Szülôotthonig, aztán megvárni a tizenkettes 
villamost, menni vele három meg  állót, s 
gya logolni megint, immár a pi  ac té ren, kör-
körösen haladva, felkeresve minden egyes 
áru dát és minden kofát, össze vetni a kíná-
latot és az árakat, alkudni is itt-ott, mér-
legelni a lehetôségeket és vé gül dönteni, mi 
kerüljön ezen a szombaton a cekkerekbe. 

Kisgyerekként imádtam a színeket, 
illatokat, a tömeget, a hangokat, az árusok 
kántáló kínálgatását, a hórukkemberek dal-
la mos énekét, a „halló, kocsi”-t, me lyet, ha 
akart, hálókocsinak érthetett az ember. 
Szerettem, ahogy nagyanyám értô szemmel 
vizsgálja a zöldségeket, s ahogy nagy apám 
végtelen türelemmel lékelteti a dinnyé ket, 
hogy kiválaszthassa a legmegfelelôbbet. 

Amikor, délre tele volt a szatyor és 
üres lett a tárca, az alul cincogó fillérekért 
én kaptam még egy lángost, nagyapám meg 
kapott egy ruszlit, ecetes hagymában – fa -
hordóból árulták a sarkon –, azt ettük, kö -
röm közül, vidáman, a megálló felé me  net. 
Nemigen akadt akkor boldogabb em  ber 
nálunk széles Ujpesten. �  Jolsvai András
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Az emlékek addig élnek, amíg 
tudatunkban ôrizzük, ápoljuk 
ôket, enélkül elhalványulnak, és 
végül teljesen eltûnnek.

Egy településnek is meg  -
vannak az emlékei. Ha ezek feledésbe me -
rülnek, a történelme elveszíti kontúrjait, jelene 
és jövôje irányt téveszt, gyökértelenné válik.

Újpest szerencsés város, történelmének 
mozaikjait gondos lokálpatrióták gyûjtögetik, 
illesztik egymáshoz, csempészik be a helyiek 
köz        tudatába. Ennek a gyûjtôszenvedélynek 
egyik legrangosabb mûhelye a 25. évfolyamát 
megjelentetô Újpesti Helytörténeti Értesítô. 
Ennek idei elsô számát tartja most kezében az 
olvasó.

Egy olyan településnek, amelyet a vál-
lalkozó szellem hívott életre, és amelyet a 
kereskedelmi és ipari lendület gyarapított 
várossá, sokrétû hagyományai vannak. A pol-
gárosodás jellegzetes képzôdményei, intézmé-
nyei és alakjai is részévé váltak Újpest történe-
tének: az idôk folyamán társaságok, egyletek, 
különbözô kulturális, nemzetiségi és vallási 
közösségek szervezett csoportjai és azok ren-
dez vényei lazították fel a gazdasági-kereske-
delmi élet sûrû levegôjét, jelentôs szerepet 
játszva a város fejlôdésében, a szellemi, tudo-
mányos, kulturális élet fellendülésében. A 
többirányú fejlôdéssel pedig együtt járt az 
újpesti regionális tudat kialakulása, a lokál-
patrióta szellem erôsödése.

Az Újpesti Helytörténeti Értesítô közel 
negyedszázada stimulálja kulturális emlé ke-
zetünket, eleveníti fel Újpest közeli és távoli 
múlt jának fontos mozzanatait, meghatározó 
sze    mélyiségeit. A hitelesség igényével, doku-
men tációs háttértámogatással, ugyanakkor 
min  denki által élvezhetô és szórakoztatóan 
in formatív módon tárja elénk negyedévrôl ne -
gyedévre városunk rejtelmeit. Cikkeit alá tá-
masztják a felkutatott kordokumentumok, szí-
ne sítik a fotóritkaságok. Lapjain életre kelnek a 
város nagyjai Aschner Lipóttól Scherer Gyu  lán 
át Prém Margitig, hogy életmûvükkel pél dát 
mutassanak a mai város lakóknak, és hogy táp -
lálják bennünk a büsz keséget városunk iránt.

Az Újpesti Helytörténeti Értesítô 
emléket állít híres családoknak, iparos dinasz-
tiáknak, Újpest városa építômestereinek is. 
A városalapító Károlyi gróf és általában a 
Károlyi-család súlyozottan szerepel a kultúr-
történeti maga  zin hasábjain, érdemeikre, je -
lentôségükre való tekintettel megkérdô je lez-
hetetlenül kiérdemelt módon. 

Újpest, a büszkeség összeköt minket – 
hangoztatjuk ma is gyakran, és ez a büszkeség 
többirányú. Büszkeség a nagy elôdök iránt és 
büszkeség a mai hétköznapi hôsökre: a piaci 
árusokra, a villamosvezetôkre, az orvosokra és 
ápolókra, lelkészeinkre és tanárainkra, akik 
gyerekeinket készítik fel az életre. Sport-szak-
embereinkre, akik kitartásra nevelik ôket, 
egyenruhásainkra, akik biztonságunkat vi -
gyáz zák, mûvészeinkre, akik élezik szemünket 
a szépre és megannyi más újpesti nôre és fér-
fira, akiknek munkája nyomán él és pezseg a 
város, az otthonunk.

Bármennyire is jelentôs, eseményekkel 
teli egy település múltja, mindenkor a szellemi 
hagyatékápolást felvállaló elhivatott lokál-
patriótákon múlik, hogy mennyire épül bele 
mindez a köztudatba. Ez a lap, az Újpesti 
Helytörténeti Értesítô lapszámról lapszámra a 
honismeret népszerûsítését, a helyi identitás 
erôsítését szolgálja. Köszönet érte alapító 
szerkesztôjének, Újpest díszpolgárának, Kad-
lecovits Gézának, köszönet az Újpesti Hely-
történeti Alapítványnak és a mai szerkesztô-
gárda vezetôségének és tagjainak, akik lelkes 
folytatói az alapító által indított missziónak. 

„Ki igazi újpesti, annak a horgony már 
a szívében van” – írja Nemere István tavaly 
megjelent, Újpest születését megéneklô re -
gényében, A hûség horgonyában. Az Újpesti 
Helytörténeti Értesítô kollégáinak Újpest 
horgonyt vetett a szívében. További mun-
kájukhoz erôt és változatlan lelkesedést kívá-
nok!

Számítunk rájuk!

Dr. Zsigmond Barna Pál 
Újpest alpolgármestere

Köszöntô
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A belsôvárosi református templom 
or gonája 

Az 1878-ban elkészült újpesti 
református templomba orgo-
na is kívánkozott, de a gyüle-
kezet csak az 1890-es évek 
elején kez dett orgonaárak 

iránt ér  dek  lôdni. Három orgonaépítô mes -
tertôl is ér    kezett be ajánlat, Országh Sándor -
tól (1838–1917), Végh B. Károlytól (1846–
1901) és Angster Józseftôl (1834–1918). 

Néhány részletben mindhárom orgo -
na építô azonos tervet nyújtott be. Mind -
hárman száraz fenyôfából készítenék az orgo-
naházat, és a felületét a szószékhez hasonlóan 
tölgyfa utánzatúra festenék [flódereznék].
Szintén mindhárom cég a karzat sarkában egy 
különálló ládában (almáriumban) helyezné el 
a sípok megszólalásához orgonaszelet bizto-
sító, fenyôfából készített fúvót a kis alapte-
rületû, szûk karzaton. A hangterjedelem is 
azonos mindhárom tervben, azaz 54 hanggal 
négy és fél oktáv    nyi a manuálban, amelynek 
billen  tyûit csont és ébenfa borítaná. Méret-

ben és hangszín  világban a három terv el   tér 
egy  mástól. 

Elsôként Országh császári és királyi 
udvari szállító küldött be tervet, mindjárt né -
gyet is, egy pedál, vagyis basszusmélység nél-
küli hatregiszterest és egy pedálos nyolcre-
giszterest, és mellékelt hozzá egy szerényebb, 
illetve gazdagabb díszû orgonaházat. Az or -
go   naház két szélsô és a két belsô alacsonyabb 
homlokzati síptükrébe 7-5-5-7 ón sípot ter-
vezett a mester. A kisebb és a nagyobb orgona 
összesen 378, illetve 402 fa és ón sí      pot tar-
talmazott. Az áruk pedig 1050 és 1350 forint 
között mozgott. A gyülekezet nem kötelezte 
el magát a mester mellett, de a meg  rajzolt 
or gonaház talán nagynak is bizonyult az ala-
csony karzaton.

Egy évvel késôbb, 1891. július 18-án 
érkezett be az 1885-ben iparengedélyt nyert 
Végh B. Károly mester költségvetése. Ô két 
pedálregiszterrel nyolcregiszteresnek tervezte 
hangszerét. Végh szerkezeti egységenként 
ha  tá rozta meg a sípmû, a játszóasztal, a 
manuál- és a pedál-szélláda, a fúvó és az or   -
gonaszek rény árát, összesen 1263 forint 
értékben. Az orgonaszekrény tervének el  ké -
szítéséhez Végh nem kisebb személyt kért fel, 
mint Ruprich Károly mûasztalost, az 
Iparmûvészeti Társa ság vezetôségi tagját, aki 
a korszak leghíresebb asztalosának, Thék 
Endrének volt a sógora és munkatársa, és ô 
maga jegyezte a Mátyás temp lom, a kassai 
dóm stb. faberendezéseit. Ruprich az egész 
orgonaszekrényt a mellvédbe állította, és a 
templom padozatán nyugvó két faoszlopon 
támasztotta meg. A szekrény a terven körül-
ölelte a középre helyezett ját  szóasztalt,  
amelynek elején néma díszsípok kö  tötték 
össze a szélsô nagyobb síptornyokat. Ez az 
árajánlat sem nyerte el a megrendelôk 
bizalmát. 

A harmadik pályázó a pécsi Angster 
József volt, aki 1891. szeptember 18-án nyúj-
totta be költségvetését. Angster egy pedál   -
regiszterrel és 7 manuálváltozattal tervezte 

HAJDÓK JUDIT

Az újpesti protestáns templomok orgonái

4

Ruprich Károly orgonaház-terve Végh B. Károly 1891. július 
18-i árajánlatához
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az 1340 Ft-os orgonát. A gyülekezet a követ-
kezô év januárjában Angster Józseffel kötött 
szerzôdést. A szerzôdéskötést bizonyára 
befolyásolta, hogy Angster az elôzô ôszön 
építette át a Pesti Református Egyház Kálvin 
téri temp lomának nagy orgonáját, amely 
munkával méltán váltott ki elismerést. 
Áprilisban elké szült az újpesti orgona is, ame-
lyet a Budapesti Hírlap 1892. április 19-i 
száma szerint táncvigalmak és egyéb adako -
zások jövedelmébôl vá  sárolt a gyülekezet. 
Az új orgonát Szotyori Nagy Károly (1855–
1935), a Kálvin téri temp lom orgonistája, a 
református teológia és fô  gimnázium zene-
tanára megelégedettséggel vizs  gálta felül. 
A ját  szóasztal belseje diófából készült, a re -
gisz  terhúzók végein a hangszínek nevei por-
celán lapocskákon jelennek meg. A nagy fa -
sípok fenyôfából készültek, a kisebbek ke -
ményfából, a homlokzatsípok pedig 13 latos 
(kb. 81%-os) ónból, polírozva. A játékos  
a két torony között lelátott az úrasz  talához. 

Az orgonát szükség szerint tisztíttatta, 
hangoltatta az 1895-ben önálló egyházköz-

séggé alakult gyülekezet, például 1961-ben 
Pokorny Pál újpesti harmóniumkészítôvel, 
aki az egyházközség két harmóniumát is 
karbantartotta.

1980 szeptemberében a százéves 
templom tatarozásának elkészültéért hálaadó 
ün  nep  séget rendezett a gyülekezet. Akkorra 
már nemcsak elöregedett az orgona, hanem 
kicsi nek és korszerûtlennek is mutatkozott. 
Idô szerû volt az orgona átépítése, bôvítése. A 
temp  lom zenész presbiterei, Móréh Mihály 
karvezetô és fia, Tamás orgonista vállalták, 
hogy az orgona-felújítási munkák terveit ki -
dol  gozzák, és két kivitelezôvel tárgyalnak is. 
Az egyházkerületi orgonaszakértô, Máté Já -
nos Solti József orgonaépítô árajánlatát ked-
ve zô nek találta, akivel az egyházközség még 
1981-ben megkötötte a szerzôdést. A mun-
kálatokból az elektromos átépítést a villamos- 
és gé  pész mérnök Móréh Mihály és fia térí-
tésmentesen végezte. Új játszóasztal is ké szült. 
Az át  épített hangszert 1983. június 5-én zenés 
áhí tat keretében avatta fel az egyházközség. 
Az egyházkerületi szakértô a mûszaki átvétel-

5

Angster József orgonaszekrénye 1983-ban két szélsô síptükörrel bôvült 
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kor megfelelônek ítélte az orgonát, és a pres-
bi  teri jegyzôkönyvbe bejegyezték, hogy a 
két  manuálosra és 15 önálló regiszteresre bô -
vített hangszeren „több mint 60.000 hangszín 
kombinációt lehet kikeverni az eddigi 225-tel 
szemben”. A mellvédben álló, eredetileg négy 
sípmezôs orgonaház két új síptükörrel bôvül-
ve fogadta be az új szerkezeti egységeket és a 
pedálmû kiegészített hangterjedelmét. 

Az újpesti evangélikus templom orgonája
Áldozatkész evangélikus gyüle kezeti tagoktól 
már 1918-tól érkeztek adományok az újpesti 
evangélikus templom or  gonája javára. Ám 
az egyház ta   nács csak 1927-ben határozta el az 
orgona be  szerzését. A templomi hangszer 
árát nyári mu  latság bevételébôl és úr  asszo-
nyok gyûjtésé bôl teremtette elô az egy ház -
köz  ség. Négy or  go naépítô mestertôl, Or szágh 
Sándortól, Gers  tenengst Józseftôl (1891–
1972), a Rieger-gyár  tól és a linzi Mauracher 
Testvérek cégtôl érkezett hét- és nyolc -
regiszteres orgonákra aján  lat. A meg ala kí tott 
orgonabizottság – amely  nek tagjai közé meg-
hívták Szikla Adol fot, az operaház kar  na gyát, 
a helybeli zenede igazgatóját is – a legol csóbb 
és a legdrágább ár  ajánlatot elve tette Or  szágh-
tól, illetve Rie ger tôl. Gers te nengst József és 
az osztrák Mau racher-üzem közül Gerg ste-
nengst önállón még nem készí tett orgonát, 

míg az 1818 óta fenn  álló osztrák cég jó nevû 
volt, nagy garanci át nyújtott, és mivel 
Gyömrôn fióküzlettel ren del  kezett, az orgo-
na  alkatrészeket hazai anyagból állíthatta elô, 
ezért vámterhektôl sem kellett tartani. 1927 
decemberében így a gyü le ke zet Mau rachernél 
rendelte meg az orgonát. A Mau racher 
Testvérek Orgonaépítô Intéze té nek magyar-
or szági vezérképviseletét Gyöm rôn Kmoskó 
István látta el, ô is írta alá a szerzôdést. A 
hangszer hamarosan, három hó   na pon belül 
megérkezett. A helyszíni össze állítás után az 
intonálás, hangolás volt hátra. Az or  gona ára 
villamos fujtatóval 5800 Pengô volt. További 
30 pengôbe került a szerelôk szállása és ellá-
tása. Az orgonát 1928. április húsvétva-
sárnapján dr. vitéz Kende Kirchknopf Gusz-
táv bányakerületi lelkész szentelte fel ün  nepé-
lye sen, majd a teljesen újjáalakított temp lo-
mot 1930. no  vem ber 8-án dr. Raffay Sándor 
püspök avatta fel nagy ünnepség keretében.

A Mauracher-orgona játszóasztala köz-
vet lenül a vasbeton karzatmellvéd mögött áll, 
az oltárhoz hasonlatos formát mutató orgona-
ház elôtt. Az orgonaház eredeti színvilága is 
az oltárt ismételte. A fúvó az orgona ház aljába 
került. A szélszolgáltatás emberi erôvel – 
mechanikus módon taposással – és villamos 
erôvel, motorral egyaránt mûködött. Az utób-
bihoz az áramot be kellett vezettetni. 
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A többszörösen átépített és kibôvített homlokzat az újpesti baptista imaházban
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Az 1920-as években az orgonák  
homlokzati sípjai általában – és így volt az 
újpesti evangélikus templomban is – nem a 
nemes hangzású ónból készültek, hanem 
alumíniummal bevont horganyból, mivel az 
elsô világ háború nagy ónhiányt okozott a  
hadviselt or szá gokban. A billentyûk és a sípok 
alatti sze lepek közti összeköttetés, vezérlés 
máig ólom csöveken keresztül, pneumatiku-
san történik. 

1952-ben az egyházközségi élet fellen-
dítésére orgonahangversenyek rendezését 
tûzte célul az egyházközség. Váradi Miklós 
(1883–1962) orgonaépítô mester javította a 
hangszert. 1993-ban a manuál-szélládát átala-
kította az M.K.M. cég, mivel különleges 
szerkezete nem bizonyult javíthatónak. 
A javíttatás költségének nagy részét Új  pest 
Önkormányzata vállalta magára.

A baptista imaház orgonája
Az 1914-ben felépült baptista imaházban csak 
két és fél évtized múlva, 1939 októberében 
szólalt meg elôször egy használtan vett, kis 
négyregiszteres Rieger-orgona. A rákövet-
kezô szeptemberben Váradi Miklós nyújtott 
be a gyülekezetnek kétmanuálos tervet. Az új, 
oldaljátszó hangszert 1942. szeptember 6-án 
avatta fel a gyülekezet. A két manuálon csak 
6 regiszter szólt. A régi kis hangszer a kár-
pátaljai Nagydobrony (Velika Dobrony, 
Ukrajna) református templomába került. Az 
újpesti baptista imaházi Váradi-hangszert 
1975-ben jelentôsen átépítette és 17 regisz-
terrel bôvítette Gyöpös László (1915–1986). 
A billentyûtôl induló pneumatikus vezér  lést 
is elektromossá alakította át. Az imaház át -
építését a hangszer lebontva, raktározva várta. 
A nagyobb légterû újjáépített templom 
na gyobb orgonát igényelt, ezért Gyöpös 
László 1982-ben, az orgona visszaszerelé-
sekor hat új regisztert épített be az aszim-
metrikus homlokzatot öltô hangszerbe. A 
drágább nyelvregisztereket a svéd baptisták 
ajándékozták újpesti hittársaiknak. 2003-ban 
Sipos István orgonaépítô rekonst rukciós 
javításokat végzett Beharka Pál or  gona  mû-
vész irányítása mellett. Az utolsó idô ben az 
orgona karbantartását Faragó Attila orgona-
építô végezte. 2013-ban a templom vezetô 
orgonistája, Tóka Ágoston orgona mûvész 

javaslatára három Angster-sípsort építettek 
be korábbi hangszínek helyett. Az elektro-
nikával megújított játszóasztal a lenti hajó-
térben áll. 

Az újvárosi református templom orgonája
A Prém Margit (1884–1944) által az egy-
háznak ajándékozott épületet kibôvítés után 
Benkô István esperes szentelte fel 1948. 
október 31-én. A szószéket és az úrasztalát az 
újpesti Nagy Benô iparmûvész-tanár térítés-
mentesen tervezte és faragta fia emlékére 
1950-51-ben. Az orgona is 1951-ben készült, 
Váradi Miklós orgonaépítô mester építette, 
február 3-án egyházzenei hangverseny kere-
tében avatták fel. A hangszer a karzat nélküli 
teremben elöl áll, a szószékkel és az úraszta-
lával liturgikus és vizuális egységet alkotva. 
Az orgonaházat is Nagy Benô faragta, szintén 
erdélyi stíluselemekkel díszített formában. 
A játékasztal elôlapján három faragott trom-
bitáló angyal hirdeti Isten dicsôségét. 1959-
ben a nagyteremmel egybenyitották a biblia-
köri kistermet, de az L alakú tér sarkában álló 
orgona jól látható és jól hallható mindkét 
oldalról. Az egymanuálos hétregiszteres 
orgonát Váradi mester többször tisztította.  
2011-ben Móréh Tamás részben korszerû-
sítette az évtizedek alatt elöregedett 
szerkezetet, és egyúttal kisebb javításokat is 
végzett, és részlegesen hangolta, intonálta a 
sípmûvet. Az orgona motorja az udvarban áll, 
de a levegôt a templomtérbôl szívja, hogy a 
sípokhoz megfelelô hômérsékletû orgonaszél 
érkezzen.  �

Nagy Benô faragta templombútorok az Újpest-Újvárosi 
Református Egyházközség templomában
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Az újpesti ONCSA-telepek 
építésének históriája viszony-
lag feltárt és kutatott terület-
nek számít. Írásomban némi 
adalékkal kívánok hozzájá-

rulni Újpest helytörténetéhez, illetve a hazai 
szociális gondoskodás eme jeles és sikeres 
projektjének krónikájához.

Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap
A Magyar Katolikus Lexikon szócikke szerint 
az „ONCSA a nagycsaládos falusi nincstelenek 
támogatására, a születések számának emelésé-
re és gyermekvédelmi célokból alapított állami 
szociális szervezet. Az 1940. évi XXIII. tör-
vény cikkel hozták létre. Teleki Pál kormányza-
tának fô célja a támogatottak önálló létalapjá-
nak megteremtése volt, az hogy »a támogatás-
ra szoruló néprétegek részére nem csak átme-
neti segítést, hanem állandó életlehetôséget, 
tisztes megélhetést« biztosítson. […] Az 1939-
es pécsi szociálpolitikai értekez let hatására Ke -
resztes-Fischer Ferenc bel ügyminiszter felka-
rolta a javaslatokat. A prog ram elôkészítése 
to   vábbképzô tanfolyammal indult. 1941. már-
cius és 1943. december között a terv keretében 
kb. 12 ezer típuslakást építettek telepszerûen a 
rászoruló családok nak, 30 éves kamatmentes 
kölcsön alapján. A típustervekhez a tájegysé-
genkénti falusi lakóházak szolgáltak mintául. 
Több ezer család jutott földhöz, és közel 12 
ezer ember kapott a gazdálkodáshoz szükséges 
állatállo mányt. Fiatal házasoknak kölcsönt, 

gyermekeknek segélyt nyújtott az ONCSA. 
Közjóléti szövetkezeteket hoztak létre, melyek 
révén háziipari és kertészeti tevékenységgel 
jö  vede lem-kiegészítéshez jutottak a rászorul-
tak. Egy idejûleg nép- és családvédelmi pót-
adót vezettek be, továbbá az állami illetékek-
bôl befolyó jövedelmek 27 százalékát az ON -
CSA pénzügyi fedezetére fordították. A te -
lepen élôk életmódját és gazdálkodását (segítô 
céllal) folyamatosan ellenôrizték és tanácsadás-
sal támogatták. A program végrehajtását az 
Or  szágos Szociális Felügyelôség hálózata vé -
gezte, a Belügyminisztérium IX. osztálya irá-
nyí  tása alatt. A tervezéshez és a szükséges in  -
tézkedésekhez felhasználták az alispáni hiva-
talokba az 1937-ben kinevezett vármegyei 
közjóléti elôadók és az 1938-ban a fôispáni 
hivatalokba delegált szociális tanácsadók fel-
méréseit. A program irányítását helyi szinten 
1941-tôl szociális felügyelôk vették kézbe. Az 
építkezéseknek és a nagy reményekre jogosító 
programnak a háború vetett véget.”

A Magyar Országgyûlés 1940-ben tör-
vényt alkotott az Országos Nép- és Család-
védelmi Alapról (1940. évi XXIII. törvény-
cikk):
„1. § Szociális és családvédelmi célokra Orszá-

gos Nép- és Családvédelmi Alap létesítte-
tik.

2. § (1) Az Alap célja a leginkább támogatásra 
szoruló néprétegek gazdasági, erkölcsi és 
szellemi felemelése útján az életviszonyok 
javítása és a társadalmi kiegyenlítôdés elô-
segítése; továbbá a népesség szaporodásá-
nak elômozdítása.

(2) Az Alap feladata különösen:
a)  a sokgyermekes családok intézményes tá -

mogatása;
b)  gondoskodás a gyermekvédelem feladatai-

nak ellátásáról;
c)  a megélhetésükben veszélyeztetett – fô  ként 

mezôgazdasággal foglalkozó – családok 
boldogulásának szerves megalapozása ház-
hoz juttatás, kedvezôbb gazdasági vi  szo-
nyok közé telepítés vagy egyéb gazda sá gi 

DR. UDVARVÖLGYI ZSOLT

Az újpesti ONCSA-telep nyomában 1. rész
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megsegítés (közjóléti szövetkezetek, kü lön-
bözô termelési, értékesítési intézmények és 
vállalkozások elôsegítése stb.) útján;

d)  kellô anyagi feltételekkel nem rendelkezô, 
arra, érdemes családok részére az anyagi 
esz  közök biztosítása a végbôl, hogy az ál -
lam, vagy más közület gazdaságpolitikai 
tevékenységének részesei lehessenek.

(3) Az Alap a nyújtott juttatás visszatérítését 
pénzben, munkában vagy természetben 
igényelheti.

3. § (1) Az Alap bevételei:
a)  az állam illetékekbôl befolyó bevételének 

27%-a,
b)  a jelen § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

szedendô nép- és családvédelmi pótadó.
c)  az Alap részére juttatott adományok és ha -

gyományok.
(2) Az Alap részére az (1) bekezdés a) pont-

jában biztosított állami javadalmazás évi 
összege nem lehet kevesebb

 1940-ben 28.000,000 pengônél,
 1941-ben 41.000,000 pengônél,
 1942-tôl kezdôdôen pedig 46.000,000 

pen   gônél.
(3) Az 1922:I. tc. 29. §-ában foglalt felha tal-

mazás alapján a nyomor enyhítése cél jából 
a törvényhatóságok és községek (városok) 
által szedhetô díjak és járulékok helyett a 
jövedelemadó, a társulati adó, a tantiéme-
adó és az általános kereseti adó fizetésére 
kö  telezettek terhére nép- és családvédelmi 
pótadót kell kivetni. E pótadó kulcsait, 
valamint kivetésének és kezelésének rész-
letes szabályait a pénzügyminiszter a bel-
ügyminiszterrel egyetértve rendelettel 
álla  pítja meg.

 (4) A belügyminiszter az egyes törvényha-
tóságoknak és megyei városoknak a terüle-
tükön a (3) bekezdés alapján kivetett pót-
adó hozadékát, részben vagy egészben, 
meg határozott szociális célra átengedheti.

4. § Az Alapot a belügyminiszter kezeli; annak 
kezelésére, kiadásainak és bevételeinek 
elszámolására és ellenôrzésére a fennálló 
törvényes rendelkezések irányadók.

5. § (1) A minisztérium felhatalmaztatik, hogy
 a) az Alap szervezetét és mûködésének 

módját rendelettel állapítsa meg és ezt a 
ren  deletet a szükséghez képest módosít-
hassa,

b)  a közszolgálat egyes ágazataiban való al  kal-
mazás elôfeltételeként rendelettel elô ír  has-
 sa annak igazolását, hogy a pályázó meg   -
határozott ideig szociális munkát végzett,

c)  a hazai egyetemek mellett és azokkal kap-
csolatban szociális tanfolyamokat szer vez-
hessen, azok sikeres elvégzését a közszolgá-
lat egyes ágazataiban az alkalmaztatás elô-
feltételeként – az egyes jogszabályokban 
elô  írt elôfeltételeken túlmenôen is – ren-
de  lettel megszabhassa és a tanfolyamokon 
való részvételt a már közszolgálatban állók 
vagy azok egyes csoportjai részére is kö -
telezôvé tehesse.

(2) A minisztérium rendelettel állapítja meg, 
hogy az elôzô bekezdés b) pontja szem-
pontjából milyen tevékenységet kell szo-
ciális munkának tekinteni.

6. § A 2. § rendelkezésein alapuló bármilyen 
juttatásban részesítés iránt elôterjesztett 
be  adványok, valamint a juttatással kapcso-
latosan kiállított okiratok illetékmentesek; 
ez a mentesség azonban váltóra, utalványra, 
csekkre és ügyvédi meghatalmazásra nem 
terjed ki.

7. § (1) A jelen törvény hatálybalépé sének 
nap  ját a belügyminiszter állapítja meg; a 
hatálybalépéssel egyidejûleg az 1922:I. tc. 
29. §-a hatályát veszti.

(2) Ezt a törvényt a belügyminiszter az érde-
kelt miniszterekkel együtt, hajtja végre.”
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ONCSA-telep Újpesten
Hámori Péter társadalom-
törté nész, egyetemi ok  tató 
több tanulmányában foglal-
kozott a Bu      dapest környéki 
ONCSA-telepek kró ni ká já-

val. A Nép sza  badság 2001. augusztus 10-i 
számában meg  jelent lényegre törô, alapos és 
érdekes (ON  CSA-telepek – egy kaptafára) 
címû írása kivá lóan foglalja össze az építkezés 
motivációit, a pro  jekt mögött meghúzódó ér -
dekeket, politikai akaratot, illetve rövid kor- 
és kórképet is ad a Horthy-korszak szociális 
helyzetérôl: „A hu  sza dik század elsô felének 
egyik legnagyobb tár     sa dalmi gondja volt a 
szegény emberek la  kás  hoz jutása. Bérházak 
ugyan léteztek szép szám  mal, ám a tulajdo-
nosok és legalább ilyen gyakran a ház  mesterek 
nem szívesen adtak ki lakást kopottas ruhájú 
embernek, akinek kér ges tenyere ar  ról árul-
kodott, hogy kétkezi mun  kával keresi ke   nye-
rét. Ha a reménybeli lakónak több, netán sok 
gyermeke is volt, helyzete szinte re  mény-
telennek tûnt. Számára a több hónapja üresen 
álló lakások is foglaltak voltak. A házi urakat 
fe szélyezte a gyerekzsivaj, el akarták ke   rülni a 
többi bérlô panaszait, más részt joggal tartot-
tak attól, hogy ha a fizetés elmaradása miatt a 
családot kilakoltatják, a szûkebb-tágabb köz -
vélemény ôket fogja hi  báztatni, szívteleneknek 
kikiáltani.

Ha Budapesten rossz volt a lakáshely-
zet, akkor a szomszédos, ekkoriban még önál-
ló vá  rosokban és községekben egyenesen ka -
taszt ro fális állapotokról lehetett írni. A fô  vá-
rossal egybe  épült Újpestre, Rákospalotára, 
Rákos csa bára, Kispestre vagy éppen a budai 
oldal tele püléseire, Budafokra, Békásmegyer-
re sokan köl  töztek ki. Az itteni alacsonyabb 
adók és lakbérek elsôsorban a szegényebb 
napszámosokat, segédmunkásokat csábították. 
De az olcsóbb életviszonyoknak nagyon nagy 
áruk volt.

A tbc, az egyéb fertôzô betegségek elô-
fordulása, a csecsemô- és gyermekhalandóság 
or  szágos szinten is magas volt. Az okok kere-
sésében nem kellett messze menni. Bár Bu -
dapest szûk, sötét udvarú bérkaszárnyái he -
lyett a pe  rem  településeken inkább falusias 
han   gulatú há  zak voltak többségben, de vissza-
hôkölt a látvány  tól, aki átlépte a földszintes 

épületek kü  szö  bét. A lakások többsége egyet-
len szûk szo bából és egy semmivel sem tága-
sabb konyhából állt, itt húz  ta meg magát a 
népes család. Az sem volt rit    ka, hogy a bérleti 
díj megosztása végett albérlôket is fogadtak. 
Virágzott az ágybérlet is. A má  ra szerencsére 
feledésbe ment intézmény azt jelentette, hogy 
a bérlô – rendszerint egyedülál ló férfi – cse-
kély pénzösszeg ellené ben jogosult volt a csa-
lád egyik ágyát estétôl reggelig használni.

A városok és községek vezetôi termé-
szetesen ismerték a lakásviszonyokat, nem 
ke  vésbé ezek közegészségügyi és – nem utol-
sósorban – erkölcsi következményeit. Tenni 
azon ban nemigen tehettek semmit. Szemben 
a fô  várossal, nem állt rendelkezésükre olyan 
összeg, amelyet lakásépítésre költhettek volna. 
A túlzás nélkül reménytelen helyzetben, az 
1940-ben el  fo  gadott 23. törvénycikk és az ál -
tala lét re hozott Országos Nép- és Család-
védelmi Alap, az ONCSA hozott némi vál-
tozást. Ez a jogsza bály nem kevesebbet cél   -
zott meg, mint hogy tíz év alatt akkor hihe-
tetlen összegnek tûnô egymilliárd pengôt 
fordít a lakosság legelesettebb rétege, a nagy-
családosok megsegítésére.

Az ONCSA azonban több akart lenni, 
mint segélyezés. Életre hívói világosan látták, 
hogy az alkalmi vagy épp rendszeres segély 
nem képes talpra állítani a családot, hanem 
újabb szegénységet, újabb társadalmi bajokat 
szül. Évtizedek alatt tapasztalhatták a szociális 
szakemberek: azok, akik segélyben részesül-
tek, egyre kevesebb lelkesedéssel igyekeztek 
munkát keresni, s a végén nemegyszer eltar-
tatták ma  gukat a közzel. Gyakran belefásulva 
a megélhetés keresésébe, beérték akár a nyo-
morszinttel is, és ez többnyire gyermekeik 
hasonló életkilátásait vetítette elôre.

Éppen ezért az új rendszer nem segé-
lyez  ni akart, hanem egyetlen nagy összeggel 
talp  ra állítani. Megteremtôi – ma divatos kife-
jezéssel – »rendszerben gondolkodtak«. A ki -
vá  lasztott, négy- vagy annál több gyermekes 
csa   lád ugyanis nem ajándékba kapta a jutta-
tást, hanem kölcsönként. Ez egyrészt a vissza-
térülést szolgálta – az alapnak tíz év elteltével 
önellátóvá kellett volna válnia –, másrészt a 
megsegítettek együttmûködését is kikény-
szerítette.” 

(Folytatjuk…)
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Az Újpesti Képes Almanach 
1914-ben kiadott elsô év  fo lya-
ma (Negyedi-Szabó Béla és 
Weisz Sándor kiadása; Egyen-
lôség Nyomda Ujpest, Árpád-

út 15.) az „Ujpesti Cimtár” fejezeté ben, 31 
oldalon keresztül sorolja fel a város vál lalko-
zóit, köztük az egyetlen kályhás céget, a Pendl 
Testvéreket a Szép (ma: Szabadkai) utca 23.-
ból. Vajon kik is voltak a Pendl Test vérek, 
akiknek „villamerôre berendezett elsô ujpesti 
agyagipara gyártott Teracotta, Majo lika építé-
szeti díszeket, csempetûzhe lyeket, cse rép kály-
hákat modern stilben és különféle szinekben”? 
Volt a cégnek „ujdonsága is (saját találmány)” 

– hirdetésük szövege szerint – e vas  betét fûtô-
szekrények azonnal melegítettek és 3%-os fû -
tô anyag megtakarítást biztosítottak tulajdo-
nosuk számára. A vállalkozók terv rajzzal és 
költ ségvetéssel díjmentesen szolgáltak.

A családi annalesek – mesteremberek 
ese tében általában – igen szûkszavúak vagy 
egyál talán nincsenek; azok az imakönyvek, 
illetve a Biblia, amelyekben a jeles eseménye-
ket szokás szerint feljegyzik, elkallódnak. 
Pendl György unokáinak visszaemlékezése 
azonban fontos adalékokkal szolgál. Ezek sze-
rint a Pendl Testvérek Szép utcai „tôkeházát” 
és mûhelyét még György édesapja, Jakab 
építhette, amikor Tapolcsányból (a Károlyi-
család felvidéki – ma Szlovákia – bir  toktes-
tének területérôl) Újpestre költözött. 

Pendl Jakab Bécsben született. Való szí-
nûleg ott tanulta ki a szakmát és ugyanott nô -
sült meg. Elsô felesége a Klosterneuburg ban 
szü letett Heidecker Anna volt. Hamaro san 
három fiuk: István (? – ?), György (1878–1964) 
és Károly (? – 1930) és egy kislányuk szü  letett. 
A kislány születése után az asszony meg halt. A 
gyerekekrôl való gondoskodás okán Jakab új -
ból megházasodott – a kor gya kor  lata sze  rint 
– sógornôjét, Anna húgát, Hei  decker Má  ri  - 
át (1848–1938) vette el. Ô nevelte fel a há  rom 

IVÁNYI JÁNOS

Az újpesti cserépkályhák építôje és „doktora” 
Pendl György kályhás mester
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A cég hirdetése az 1914-es almanachban
Az Ujpesti Képes Almanach elsô kiadása, amely ôrzi a Pendl 
Testvérek emlékét
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fiút, de közös gyermekük (Hein rich) is szü-
letett, aki néhány napot élt csupán. Pendl 
Jakab, talán a bécsi konku rencia miatt költö-
zött el a császárvárosból, és azt is feltéte lez-
hetjük, hogy esetleg a Károlyi grófok meg-
hívására, a nemesi család birto ka  in lévô kas té 
lyok kályháinak karbantartása miatt tele pe  dett 
le Tapolcsányban. Rövid felvidéki tartózko  dás 
után költözhettek tovább Újpestre. Minden 
bi  zonnyal a jobb megélhetés reménye vezérel-
hette ôket, hiszen a kiegyezést köve tôen a fóti 
Károlyi-birtokon alapított, a csa  lád által is Ká -
rolyi érdekelt ségeként ismert Új-Megyer – 
ak  kor már Ujpestnek nevezett – település 
óri    ási fejlôdésen ment keresztül. Pendl Jakab 
1885-ben, ebben a községben alapította 
agyag  ipari vállalatát.

Pendl György 18 évesen, édesapjánál 
– már Újpesten – szabadult fel 1896-ban. Egy 
évtizeddel késôbb átvette a vállalatot, amelyet 
1914-ben már „Pendl Testvérek” néven je -
gyeztek. Az 1930-ban megjelent A Magyar 
Ipar Almanachja címû kiadvány szerint Újpes-
ten, az Árpád út 27. szám alatt bérlôként 
lakott és a céget ô vezette. 1907. szeptember 
29-én nôül vette Pacsics Lujzát, akivel felte-
hetôen még a tapolcsányi tartózkodása idején 
ismerkedett meg. A menyas szony 1888. ja  nuár 
3-án született, és édes anyjával együtt ugyan-

csak Újpestre települt. (Az esketô pap dr. 
Varázséji Béla kanonok-plébános volt.) Ebbôl 
a frigybôl hat gyermek született, négy lány: 
Margit (1908–1985), Anna (1912–2010) – aki-
nek leányai szolgáltatták jelen cikkhez az 
adatokat és az újpesti fényképészek (Kozma 
Gyula és Krausz A.) által készített fotókat –, 
valamint Ilona (1918–2007), Márta (1920–
2008) és két fiú. Egyikük 1909-ben, héthóna-
pos korában meghalt. Fivére Károly (1916–
1944) a Don-kanyarban tûnt el.

Pendl György részt vett az elsô világ-
há borúban, szappôrként szolgált (e régies 
fran  cia katonai kifejezés árkászt, mai szóval 
utászt jelent). A cégalapító Pendl Jakab ha -
lálának idejérôl a családban nem maradt fenn 
dokumentum, de halála után – a kor szokása 
szerint – a testvérek jelentkeztek a „jussért”. 

Pendl György – bár a Szép utcai ház-
hoz ô építtette a verandát és egy bemutató 
ter met hozott létre a kályhák, virágcserepek, 
terrakotta és majolika épületszobrok, illetve 
-díszek számára – nem kapta meg az ôt jogo-
san megilletô részt. Emiatt kivált a Szép ut  cai 
cégbôl és az anyósa után maradt örök ségbôl 
feleségével megvásárolták a Nádor ut  ca 23. 
számú házat, amely a közelmúltig a csa  lád 
tulajdonában maradt. (Pacsics Lujza édes-
anyja, lánya esküvôjét követôen visszaköl tö-
zött Tapolcsányba. A családi legenda sze rint a 
nagymama halála után az értékeket a család 
egy pólyába rejtve hozta át Ma gyar országra.) 
A Nádor utcai ház két lakás  ból állt, de mivel 
az utcai lakásban egy három tagú csa  lád élt, 
akiknek még évekig nem le hetett felmondani, 
Pendl György nyolcadmagával az ud vari 
szoba-konyhás lakásban húzta meg ma  gát. 
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Néhány évvel késôbb birtokba vehették az 
egész házat, amelyet mûhellyel is bô  ví tettek. 
Az üzemben a sorozattermékeket présgéppel 
készítették, a he  lyiséget szárítóval, kemencé-
vel is felszerelték. A cégben a tulajdo noson 
kívül három alkal mazott és a fiú, Pendl Ká  roly 
dolgozott, mellettük a kisebb tár gyakat, dí -
szeket Ilona készítette. A Nádor ut  cai háznál 
kezdetben csak kályhacsempéket gyártottak, a 
cég a kályhákat a megrendelôk nek össze is 
állí  totta. Mivel cserépkályhát, kan  dallót épít-
tetni csak a jobb módúak tudtak, a szakma 
ezen szeletébôl nagyon nehezen tudtak meg-
élni. Egy ügynök tanácsára kezdtek (virág)
cserepeket gyártani és azokat piacra dob ni. 
Az üzlet kissé fellendült ugyan, de a mes ter 
felesége és Anna lánya még abban az idô ben 
is konyhai használati tárgyakat árult az újpesti 
piacon, hogy kiegészítsék a család be  vé telét. 
A mûhely mellett, a ház utcai szár nyában is 
kialakítottak egy porcelánüzletet, ahol Márta 
dolgozott. A boltot azonban, kis forgalma 
miatt késôbb megszüntették.

Pendl György ipartestületi elöljáró    ként 
és tanoncvizsgáztató bizottsági tagként is 
kivette részét a szakmai közéletbôl. Családjá-
val a rokon szakmák egyesületeivel közösen 
rendezett iparosbálon is részt vett. (Anna 
lánya egy ilyen alkalommal ismerkedett meg 
késôbbi férjével, Nemes Fejes Tibor mûbútor-
asztalossal. Nemes Fejes István életpályáját 
lapunk 2011/4. számában ismertettük.) 

A Pendl család személyes történetének 
egyik érdekessége – az osztrák, illetve német 
unokatestvérek: Lina, Pepi és Szuzi tántik 

gyakori megjelenése révén – a német nyelven 
való társalgás. Ahogy a magyar családok 
többségénél, az ô famíliájukban is volt egy 
Amerikába kivándorolt nagybácsi, aki far-
merként gazdálkodott és Clevelandban tele-
pedett le.

Pendl György 1964-ben hunyt el. Éle-
te utolsó éveiben az újpesti cserépkályhák 
javítását, átrakását végezte. Jelen sorok írója 
még emlékszik az idôsebbek mondására, 
amely szerint: „Kisfiam, ha baj van a kály-
hával, csak szólunk a Pendl bácsinak és min-
den rendben lesz!”.

Pendl György élete és munkássága az 
újpesti iparoscsaládok kemény munkával, a 
családtagok bevonásával megvalósított sze-
rény jólétet biztosító vállalkozások tipikus 
példája volt. Bár az 1934-es és az 1938-as 
újpesti almanachokban három, az 1941-es 
almanachban már négy kályhás is szerepelt, 
az elsônek 1885-ben alapított cég ismertsége 
okán a Pendl név vált fogalommá Újpesten.

A Pendl család régi fényképeit néze-
getve kiderül, hogy Újpesten több fényképész 
is mûködött. A mindenki által ismert, ma is 
meglévô Tizian cég mellett az egyik fénykép 
hátoldalán Kozma Gyula, a másikon „Krausz 
A. Fényképészeti mûterme” ajánlja szolgál-
tatásait, „Utánrendelések jutányos áron telje-
síttetnek”.  �

*A szerzô ezúton köszöni Liptai Józsefné Nemes 
Fejes Marianna és dr. Baksa Istvánné Nemes Fejes 
Gabriella szíves adatszolgáltatását.

A vállalkozás a kisebb tárgyak készítésében segédkezô lánnyal, 
Ilonával. Jobbról a második Pendl György Az idôs Pendl házaspár a Nádor utcai ház udvarán
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Hamarosan elkészül az újpesti 
piac és vásárcsarnok Szent 
Ist  ván téri új otthona, és ezzel 
végleg lezárul egy korszak. Ki 
tudja, hányadik már az újpesti 

piacozás történetében? Sorozatunkban a helyi 
identitásban oly fontos helyet betöltô piac 
egy  mást követô korszakain tekintünk végig.

Az újpesti piac történetének kezdetei-
rôl, a település közélelmezésérôl Ugró Gyula 
egykori polgármester 1932-ben megjelentett 
Ujpest monográfiájában emlékezik meg. Új -
pest területén a telepítés elsô évtizedében, az 
1830-as években még nem jelent meg piac. 
A községet alapító családok eleinte önellátás-
sal, illetve a házaló kereskedôk segítségével 
biz  tosították a kicsi telep szükségleteit. A la -
kos ság azonban gyorsan gyarapodott, és ennek 
köszönhetôen már az 1840-es évek elsô felé-
ben kialakulhatott a helyi piac, amelynek 
gyors fejlôdését a település kedvezô földrajzi 
fekvése, elhelyezkedése is nagyban elôsegítette. 
A piac helye a mai Árpád út és a Váci út sar-
kától Rákospalota felé vivô forgalmas ország-
úton alakult ki, ott, ahol a házak tömörebben 
követték egymást. A kofák többsége még a 
földre terített gyékényen, ponyván árult vagy 
csak a puszta földre helyezett kosárból, lá  dá-
ból, zsákból kínálta a portékáját; gyakran cso -
mókba, halmokba osztva az árut – ahogy azt 
Maklári Jenôné Újpest hôskora képekben 
(1830–1950) címû kötetében plasztikusan le -
írja. A palotai országúton, a késôbbi Fô (ma: 
Árpád) úton kialakult piac kezdetben minden-
féle rendszabály nélkül mûködött, ami folya-
matos lehetôséget adott az árak elszabadulá-
sára és a vásárlók kihasználására. 1845-ben a 
község sertéshúsmérési általános jogért fo  -
lyamodott, de a királyi javadalomhoz tarto  zó 
jogot egy jó ideig nem sikerült megsze  reznie, 
illetve kiterjesztenie. A közellátást az 1840-es 
és az azt követô években más termények 
magas ára is nehezítette. Ezzel kapcsolatosan 

idézte Ugró Gyula a községi panasz jegy-
zôkönyvbôl a következôket: „a községbe be -
hozott fôzelék, baromfi, fa és a többi, mi az 
éle lem fenntartásához tartozik, a nyerekedô 
ko  fák által azonnal megvétetnek, mit azután a 
köznép drága pénzen kénytelen megvásárolni. 
Uzsoráskodás elmellôzése tekintetébôl hatá-
roztatott, hogy a mi más helyekrôl Ujpestre 
be  hozatik és itt eladatik, legelôször is, ha reg-
gel 9 óráig a nyerészkedô kofák egy kr[ajcár]ig 
is valamit vásárolnak egy pengô forint fizetés-
sel, ha pedig ez nem lenne elegendô, másod-
szor a határozat be nem tartásáért 2 pengô 
fo  rint és 24 órai börtönbüntetéssel büntettet-
nek”. Ennek a rendelkezésnek végül nem lett 
foganatja – a korabeli forrásokban nem talál-
tuk nyomát. Valószínûleg az árusok kijátszot-
ták a rendeletet, a hatóság pedig nem tudta 
érvényesíteni azt.

A saját piac kialakulása után a követke-
zô lépés a piaci rendszabályok kidolgozása 
volt. A községi elöljáróság emellett a vásártar-
tási jogot is meg kívánta szerezni a telepü lés 
számára. Ez utóbbi érdekében 1863. márci us 
31-én, az akkor már 2570 lakossal rendel kezô 
Újpest Pest–Pilis–Solt vármegyéhez fordult, 
egyúttal állandó rév felállítását is kérvényezte. 
A beadványt a községet alapító föl desúr, 
Károlyi István gróf is támogatta. A Hely-
tartótanács két év múlva, 1865 májusában 
hozta meg a kedvezô döntést. A határozat ki -
mondta, hogy Újpest község hetenként két-
szer, szerdán és szombaton vásárokat tarthat. 
Ezzel a község piaci helypénzszedési jogot 
ka   pott, ami aztán komoly bevételi forrást 
jelentett. A helypénzi árszabást, a vásártarifát 
1865. szeptember 1-én határozták meg a kö -
vet kezôképpen: „1. Egy gyalog ember ki va -
lamit árul 2 [krajcárt]/ 2. Egy kétkerekü taliga 
vagy egy vonós szekér, fával vagy termeszt-
ménnyel 4/ 3. Egy szekér, mellyen bármine-
mü gyártmány vagy termesztmény árultatik 
ha két fogatu 6/ ha három fogatu 10/ ha négy 

DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA

Az újpesti piac története 1. rész
Az alapítástól az 1890-es évekig

14



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2018. március
XXV. évfolyam 1. szám

fogatu 12/ 4. Kereskedelmi portékákkal ter-
helt szekér ha három fogatu 14/ ha négy fo  ga-
tu 16/ 5. Azok kik asztalon árulnak 4/ 6. Azok 
kik apróbb sátorba árulnak 6/ 7. Azok, kik 
na  gyobb sátorba – ha kereskedôk 10/ ha mes-
te rek 8/ Lábon álló jószágok, ha árulni állit-
tatik ki u. m. egy bárány, kecske, juh, gedô, 
ma   lacz, szamár, öszvér, borjutól 2/ 9. egy ló, 
te  hén, ökör, bivalytól 4/ egy sertéstôl akár hi -
zott akár sovány 2/ egy sereg ludtól 8/ 9. Egy 
öl fától kirakva 4 [krajcárt]”. Az árszabás vé -
gén kimondták azt is, hogy „kivételnek helye 
nincs”, azaz mindenkinek fizetnie kellett. Ez 
az árszabás jól mutatja, hogy milyen változa-
tos volt az 1860-as évek újpesti piaca, amely 
egy re nagyobb területet foglalt el a Fô úton. 
A kiegyezés utáni idôszak, az 1867–1873 kö -
zötti évek rohamos fejlôdést hoztak Újpest 
szá  mára, ahogy azt Gadányi Károly 1877-ben 
megjelent megyemonográfiájából is kiderül. 
A lakosságszám az említett 1863. évinek az 
öt szörösére nö  vekedett és ez a helyi ipar fej-
lôdése mellett nagy hatással volt a kereskede-
lemre és magára a piacra is.

Az újpesti piacozás történetében 1873-
ban új fejezet kezdôdött, mert az elôzô évben 
meg  indult lóvasút közlekedésének biztosítása 

miatt, a napi piacokat a Fô útról az 1870-ben 
Károlyi István által a Sándor és Károlyi utcák 
között elterülô új piactérre, a mai István térre 
helyezték át. A vásárteret kijelölô határozat 
szerint „a heti vásárok nyáron délelôtt 9 óráig, 
télen 10 óráig az uj piactéren tartatnak és min-
den vidékrôl kocsival eladásra behozott élelmi 
cikkek vagy árutárgyak a nagy piaczra szálli-
tan dók”. A piactér kijelölését Károlyi István 
tu  laj donjogának fenntartása mellett tette meg. 
Egy negyedszázaddal késôbb, 1895. július 
12-én kelt nyilatkozatával ruházta át tulajdon-
jogát. Az alapító fia, Károlyi Sándor gróf 
Újpest községre adományozta a tulajdonjogot. 
(E dokumentumot az Újpesti Helytörténeti 
Gyûj  te mény eredetiben ôrzi.) Az új terület ki -
je lölé sével összhangban elrendelték még, 
hogy az új    pes ti piacra beérkezett szekerek a 
Lô wy ház  tól a dr. Hádl házig – a mai Árpád út 
elején lévô szakaszon – árucikkek lerakása cél-
jából nem állhatnak meg, és az iparcikkek áru-
sítását, valamint a vásári sátrak el helyezését is 
megtiltották ezen a területen. Ugyanakkor a 
pia cozás nem tûnt el teljesen ko  rábbi helyérôl, 
mert az élelmiszerek „ki  csiny  beni” (azaz a 
gya  log szál lít  ható mennyi ség) eladását tovább-
ra is engedélyezték. Sôt, minden árusnak 
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KözleményekÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2018. március
XXV. évfolyam 1. szám

megengedték, hogy a fent em  lített nyári, téli 
piacozás 9, illet ve 10 órai vé    geztével az el nem 
adott árut a köz      ség bár  mely utcájában házalva 
is eladhassák. Újpesten ekkor már nem szerdán 
és szom ba  ton, hanem kedden és pénteken tar-
tották a he  ti piacot, ame    lyeknél csak a vasár-
napi piac volt jelen tô sebb, hiszen a munkás 
la  kos ság leg inkább ak  kor tudta megvásárolni a 
heti élel mi szer- és egyéb szükségleteit. Az új -
pesti piacot azidôtájt már Palota, Fót, Duna-
keszi, Ve  res egy    ház, Cso    mád, Kisújfalu és más 
szomszéd köz    ségek áruival is ellátták, és a he -
lyi lakosság mel lett a környezô falvak polgárai 
éppúgy vá  sá  roltak ott, mint a Pestrôl lóvasú-
ton érkezôk. 1873-ra már két piaca is volt Új -
pestnek napi és heti vá  sárokkal, de a település 
országos vásár tar tá sára még nem kapott jogot. 
Ennek meg szer   zésére sem kellett már sokáig 
várni, mert 1874 au  gusz tusában a Földmû ve-
lésügyi, Ipari és Ke  reskedelmi Minisztérium 
évi négy alka lom    ra – február, május, július és 
október 15. után esô vasárnapokra – megadta 
az engedélyt „ba    rom   vásárral összekötött” or -
szágos vásárok tar     tá sára. (Az elsôre 1874 ok -
tóberében került sor.)

Az új piachelyre történô költözés után, 
1873. augusztus 1-én új piaci árszabást is kia-
dott a község, amelyben a korábbitól eltérô 
hely  pénzek szerepeltek. Fontos adalék, hogy a 
község akkoriban már különbséget tett a hely-
beli és az idegen árusok között. A helybeliek 
kevesebb helypénzt fizettek a piac haszonbér-
lô jének. Újpest ugyanis haszonbérbe adta a 
piaci helypénz-beszedést, amelybôl 1873/76-
ban 3100 Ft, 1888/91-ben pedig már több 
mint a duplája, 6800 Ft bevétele származott. 

1883-ban megszüntették a Fô (ma: 
Árpád) úton a nagy forgalmú, a Beniczky (ma: 
Berzeviczy Gergely) utcáig terjedô, az út két 
oldalán hosszan elnyúló kis piacot, és attól 
kezdve az élelmiszerek kiskereskedelme is csak 
a nagy piacon, az akkor Templom térnek ne -
vezett területen folyhatott tovább. Ez az in  téz-
kedés azonban nem jelentette azt, hogy et   tôl 
kezdve egyedül a Templom téri piac lé  te  zett 
vol na Újpesten. Egy ideig a mai Tanoda téren 
is tartottak állatvásárokat, emiatt a terü letet 
egy ideig Vásár térnek, majd Széna tér nek ne -
vezték. (Az 1910-es években itt mûkö dött a 
zsib árus piac.) Akadt olyan vélemény, amely 
sze rint a piacot, kijelölt helyérôl teljes egé-

szében ide kellene áthelyezni. 1897-ben Fe   hér 
Mór, az Újpesti Széchenyi Kör elnöke, az Uj -
pesti Közlöny hasábjain indítványozta ezt az 
elképzelést, egyrészt a helyszûkére hi  vat  kozva, 
másrészt azért, mert ô sétateret ál  mo  dott az 
akkor már István térnek nevezett fôtemplom 
körüli területre. Ebbôl a tervbôl azonban nem 
lett semmi (bár még az 1910-es évek elején is 
többen szerették volna), és a piac teljes cent-
ralizálására is várni kellett még né  hány évtize-
det. Fehér Mór ezen hírlapi írá sá ból tudjuk, 
hogy helyszûke miatt a nagy piac árusai közül 
többeket a Széna térre irányították át, ami 
nagy elégedetlenséget szült, mert ott csak ki -
sebb bevételhez juthattak. Ez az in   téz kedés 
az  tán azokra is kiterjedt, akik ter mé  nyeiket 
ko  csikkal vitték a piacra. A helyiek elégedet-
lensége tovább fokozódott, amikor a rákos pa-
lotai és más községi kocsikat vissza en gedték 
az István téri piacra, ôket azonban nem.

A korabeli országos, illetve 
helyi napi- és hetilapokból 
szá  mos érdekes részlet meg-
tud ható. Ezek adnak hírt töb-
bek között a nagy piac helyé-

nek, környezetének fejlôdésérôl, szé  pülésérôl, 
pl. 1885-ben kút fúrásáról a piac területén 
(Ujpest és Vidéke 1885. december 20.) vagy 
1888 végén arról, hogy Illek Vince plé  bános a 
templom körüli területet saját költségén 250 
fával ültette be (Ujpesti Ellenôr, 1888. decem-
ber 9.) Egy korábbi számban (május 13-án) 
még 150 db akácfáról írtak. Ezt követte a ka -
vicsozás témája, amelyrôl az Uj  pesti Hírlap 
egyik 1891 májusi száma számolt be, és amely 
leírja a korábbi szomorú állapotokat is: „A 
templomtér, mely ezelôtt a pocso lyáknak köz-
pontja volt, egészen megváltozott. Ha va  laki e 
tért csak két évvel ezelôtt látta, rá sem ismer, 
mert egészen kijött a régi formájából, uj ruhát 
vett magára és most disze a község nek. Arra, 
hogy a templomtért szabályozták, nagy szük-
ség volt, mert azelôtt, ha kis esô volt, hiába 
árultak ott jó és olcsó portékát, a nagy sár 
miatt nem mert senki oda menni vásárolni, 
míg most, ha esô is lesz, bátran mehet min-
denki vásárolni, mert az egész tér kavicsolva 
van, ott nem lesz sár.” A sár tehát többé nem 
tartozott a piac problémái közé, ám maradt 
több más megoldásra váró gond, például a 
szemét ügye.      (Folytatjuk…)
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1939 ôszére a magyarországi 
belpolitikai helyzet már alapo-
 san megváltozott. Az 1920-
ban életbe lépett úgynevezett 
„numerus clausus” törvény 

után 1938-ban elfogadták az elsô, majd egy 
év    vel késôbb a második zsidótörvényt, amely 
nemcsak az izraelita vallásúakat, hanem a ke -
resztény állampolgárokat is „zsidókként” ke -
zelte, ha azok egyik szülôje vagy legalább két 
nagyszülôje az izraelita felekezet tagja volt. 
E jogszabály bevezette a „származási igazolás” 
elnevezésû okiratot, amelyet minden magyar 
állampolgárnak be kellett szereznie. 

Az akkori ügyintézési szokásoknak 
meg    felelôen Prém Margit bonyolult levele -
zés  be kezdett, hogy saját származási igazolá  sá-
 hoz bemutathassa apai nagyanyja, Vogel Ka   -
rolina anyakönyvi kivonatát. A családban nem 
ôrizték meg a nagymama keresztlevelét, és 
pon    tatlan adatokkal rendelkeztek arról, hogy 
a Nyugat-Dunántúl mely településén és mikor 
született. A skót iskola igazgatónôje Gyôr  ben 
élô barátnôjétôl, Ajtayné Patay Ildikótól kért 
segítséget. 1940. április 21-én a következô 
üze    netet kapta: „Margit drágám, Mama továb-
bította kívánságodat, mivel a szálak Gyôrbe 
ve    zettek. Nagyon örülök, hogy legalább vala-
mi kis szolgálatot én is tehetek Neked, sajnos 
azonban nem tudom olyan sürgôsen elintézni, 
mint talán kellene. Itt ugyanis 6 plébániahi-
vatal van, ami mind számba jöhet. Tegnapig 
kettôt intéztem el eredmény nélkül, ma vasár-
nap nem tartanak hivatalos órákat, így csak 
holnap folytathatom a kutatást. […] Csókollak 
szeretô Ildid” A következô levél április 30-án 
érkezett: „Margit drágám, sajnos, üresen kül-
döm a levelet. Végigjártam valamennyi, nem 
is 6, hanem 7 plébánia hivatalt és sehol semmi 
nyoma Vogel Karolinnak! Ma még elmentem 
a lelkészi hivatalba is, azzal a halvány remény-
séggel, hogy esetleg az esküvôjüknek lesz ott 
bejegyzése, de bár 1833-42-ig végignéztük az 

összes vôlegények nevét, Prém Antal nincs 
köztük. Most igazán nem tudom, mit lehetne 
csinálni, azt kell hinnem, hogy annak idején 
rosszul diktálták be a születési helyét. Vagy 
esetleg mégis itt született és másutt keresztel-
ték? Egyszóval nagyon sajnálom, hogy nem 
le    hettem segítségedre, de ha tudsz valami 
útbaigazítást adni, aminek itt utánajárhatnék, 
csak írd meg és szívesen kutatok tovább. 
Megjegyzem, hogy úgy a V, mint az F betûnél 
keresték és 1815-20-ig terjedô években. A 
leg    több helyen szemem láttára történt a kere-
sés s így magam is meggyôzôdhettem, hogy 
nincs meg. Mamuskám továbbította nekem a 
10 P-t is amit a költségekre küldtél, a holnapi 
postával küldöm vissza azt is, ma már késô van 
pénzt feladni. […] Margit drágám, írd meg 
mit lehet tenni az okmányok ügyében, hátha  
találsz valami feljegyzést valahol. […]”

Prém Margit nem adta fel a keresést. 
Elôre felbélyegzett válaszboríték kíséretében 
Gyôr vármegye több településének plébá  no -
sá  hoz fordult: „Budapest, 1940. május 1. Fô -
tisz  telendô Plébános Úr. Alulírott azon kérés-
sel fordulok Fôtisztelendôségedhez, hogy a 
szár  mazási bizonyítványomhoz szükséges, 
állí    tólag 1815-1816-ban született Vogel Ka -
ro  lina keresztlevelét megküldeni szíveskedjék. 
Kiváló tisztelettel: Prém Margit.” A levél 
hátán olvasható a válasz: „A gönyûi r.kat. plé -
bá  niának csak 1828.-tól kezdve vannak anya -
könyvei, korábbi idôrôl tehát anyakönyvi ki -
vonatot nézni nincs módomban. Gönyû 1940. 
máj. 3. Farkas István plébános”. Margit azon-
nal viszontválaszolt: „Fôtisztelendô Plébános 
Úr! Azt az értesítést kaptam Fôtisztelendô 
Úr    tól, hogy a gönyûi anyakönyvi bejegyzé  se -
ket 1828-tól kezdve lehet kimutatni. Így az 
1816-ban született Vogel Karolina adatait 
ezek szerint nem kaphatom meg. Valószínûleg 
lesznek Gönyûn késôbb született, vagy elhalt 
hozzátartozói, ezért azzal a kéréssel fordulok 
Fôtisztelendô úrhoz, hogy az 1828 óta szüle -

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Prém Margit, az adományozó, 9. rész
„Egész földrészek élete forog kockán”
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tett mindkét nembeli Vogel, Vogl, Fogel, 
Fogl bejegyzettek nevét, születési vagy halá -
lozási adatait velem közölni szíveskedjék. Mint 
elôzô levelemben is írtam, az adatokhoz szár -
mazási bizonyítás miatt van szükségem. A fel-
   merülô esetleges költségeket kérem utánvéte -
leztetni. Fáradtságát elôre is köszönöm, ma -
radtam kiválótisztelettel: Prém Margit.” A 
vá    lasz ismét az eredeti levél hátoldalára írva 
ér    kezett: „Az anyakönyveket az 1828. évtôl az 
1864. évig átnézve a Vogl nevet semmiféle 
formában nem találtam s így semmiféle adattal 
nem szolgálhatok. Gönyû, 1940. máj. 15. Far-
   kas István plébános.” Május 3-án a tatai plé   -
bániára is hasonló kérvényt vitt a posta; a 
visszaküldött levél alján piros ceruzával írva ez 
áll: „Fogl Anna és Fogl Franciska található, de 
Vogel Karolina nem! Ple. Hiv. Tata” Egy má -
sik elôre felbélyegzett borítékon a feladó he -
lyé  re a dunaalmási plébánia pecsétjét nyomták. 
A plébános kiegészítette a címzést a bo  rí  tékon: 
Prém Margit neve elé a „Nagys.”, a neve után 
pedig az „urnô” szavakat írta. Az ér    te  sítésben 
ez olvasható: „[…] Utánakutattam Vogel 
Karolinnak. 1800-1828-ig nem találtam az 
anyakönyvben bejegyezve, pedig Nesz mély a 
Dunaalmás plébániához tartozott, ahon  nan 
most írok. Vagy ref. volt, vagy nem itt szüle-
tett az illetô, ugyanis a zárójelben más nevet is 
tetszett jelezni. Dunaalmás, 1940. V. 8. Kiváló 
tisztelettel: Mészáros Antal plébános.” 

Ildikó levelein érzôdik, mindenképp 
szeretett volna segíteni barátnôjének: „Gyôr, 
940. V. 9. Margit, drágám, sietek tudatni a kö -
vetkezôket: A hirdetést valóban közzé lehet 
ten    ni és lehet is eredményt várni tôle, de a lap 
csak idôszakonként jelenik meg; legközelebb 
valamikor júniusban. Lehet azonban az Egy -
házmegyei Hivatal (=püspöki hivatal) útján le   -
ve  lezôlapon köröztetni, mely esetben a vála -
szok hozzájuk jutnak be, ahol én megkap  ha -
tom; ez a módszer gyorsabb és biztosabb, de 
8-10 pengôbe kerül a kivonaton kívül, ami 
még +1 P. Nem akartam tudtod nélkül ezt a 
második módszert megindítani, azért kérlek, 
írd meg azonnal, hogy melyik szerint járjak el. 
A gönyûi lehetôségre nézve is pontos felvilá -
gosítást adtak az alábbiakban: Gönyûben igen-
   is volt plébánia már 1805-ben is, de anya  köny-
 vek csak 1826-tól vannak, az elôzôk vagy el -
vesz  tek, vagy elégtek, vagy más baleset érte 
ôket, úgy, hogy ha Vogel Karolin netán csak -
ugyan Gönyûben született volna, akkor errôl 
sehol se lehet feljegyzést találni. Ami az elôzô 
keresést illeti –, amint már említettem is: nem 
tartom valószínûnek, hogy az itteni plébá  niá -
kon rosszul nézték volna meg, s azt hiszem, 
abba bele kell nyugodnunk, hogy Gyôrött nem 
található, mert az is bizonyos, hogy több plé -
bánia nem jöhet számításba. Vanni van ugyan 
még egy, de az egészen újkeletû. Hát csak írd 
meg, melyik módszert akarod, s én azonnal 
intézkedem. Semmi különösebb fá  radságot 
nem okoz, a hivatal itt van egész kö  zel hozzánk 
a püspökvárban, és az idôbeosztással sincs baj, 
mert ½ 9-tôl ½ 1-ig vannak ott […].”

A levelek és lapok sûrûn váltották egy -
mást. Május 12-én e sorok érkeztek Gyôrbôl: 
„Margit, drágám a körözésre megadtam az 
adatokat, fizetni majd csak utólag kell. Felírták 
a Te címedet is. Negatív eredmény esetén 
nem    leges bizonyítványt adnak. Csak 10 nap 
múlva lehet érdeklôdni a válaszok iránt, mert 
rengeteg körözés van és idôt kell hagyni a plé-
 bánosoknak. […]” Újabb öt nap múlva, 17-én 
Ildikó hosszabb levélben ecsetelte a helyzetet: 
„[…] szerettem volna valami pozitív ered -
ményrôl írni, azért vártam pár napig a válasszal 
– sajnos azonban, ma sem tudok mondani 
semmi biztató jelenségrôl számot adni, de ha 
ma nem írok, akkor csak a jövô héten kapsz 
hírt, s ezt nem akartam.
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Remélem, idôközben megkaptad lapo-
mat, melyben jelentettem a körözés megindí-
tását. Ezzel kapcsolatban még azt mondha -
tom, hogy olyan értelmû szöveggel nem állít -
hatják ki a nemleges bizonyítványt, ahogy Te 
megfogalmaztad, mert csak azt tudják, hogy 
Gönyûben 1828 óta van csak anyakönyvezés, 
de hogy az elôzô évekrôl miért nincs, azt csak 
feltételezik, amint hogy puszta feltételezés az 
is, hogy Vogel Karolina Gönyûben született 
volna. Már legelsô referálásomban is, úgy hi -
szem, megírtam, hogy mindenütt úgy V, mint 
F betûvel és 6-8 évre kiterjedôleg kerestük a 
nevezetes hölgyet és sehol, még csak hasonló 
nevet sem találtunk – ennek ellenére két plé -
bánia hivatalban már újra bent jártam és most 
már Vogel v. Fogl stb. cipész mester halálát is 
kerestük – sôt a házassági anyakönyvet is 
1860-ig átnézték – az elôbbihez hasonló ne  ga-
 tív eredménnyel. Feigl és Faigl az van, és elsô 
alkalommal valamelyik helyen – sajnos nem 
emlékszem, melyiken – volt egy Foigl Katha -
rina s ez volt az egyetlen valamennyire hason-
ló név. Akkor nem vettem figyelembe, mert 
reméltem, hogy megtaláljuk az igazit. Az 
említett két plebániát, ahol újra jártam, azért 
vettem most elsônek, mert azt hittem, hogy 
ott volt a fent említett Foigl Katharina, de 
tévedtem. Holnap nem igen tudok eljutni a 
többi helyre […], hétfôn már úgy is megyek a 
körözés iránt érdeklôdni, akkor folytatom a 
nyo  mozást. Egyébként két másik irányban is 
nyomozok. Egy ismerôsöm említette, hogy 
egy barátnôje szokott emlegetni valami Fogli-
nét, szóval, hogy ma is lenne itt ilyen nevû 
csa    lád. Ezt kutatom most. A másik irányt a 
Vo    gel Karolin apjának a mestersége adja, 
amennyiben remélhetô, hogy mint iparos be 
volt valahol jegyezve. Sajnos az eredmény ed -
dig itt is =0, pedig már 3 helyen jártam, innen-
oda küldöztetve magamat, de most végül a 
városi levéltárban kaptam azt a biztatást, hogy 
szívesen utánanéznek, de csak 28.-a után, mert 
éppen rendezik a levéltárt.

Hát nincs szerencsénk ezzel a kutatás-
sal és engem is nagyon bánt, hogy egyszer le -
hetnék segítségedre valamiben, és akkor is 
ilyen balsikerrel járok. […] Azt akarom még 
kérdezni, hogy Prém Antal adatai nyomán ke -
restetted-e már a házasságlevelüket? Ha, 
amint Mamuskám mondja P. A. budapesti ke -

reskedô volt, akkor azt ott lehetne kutatni s 
hátha a házassági levélen más születési hely 
van feltüntetve és a halotti bizonyítványon 
lé    vô bejegyzés téves? Azt is hallottam, hogy 
Pes    ten vannak direkt „ôskutatók”, talán egy 
ilyennel kellene érintkezésbe lépned. Min-
den      esetre várjuk meg, hogy az újabb nyomok 
hova vezetnek itt. Közben el lehet tûnôdni 
azon, hogy miért fontos, hogy kinek ki volt a 
nagytatája és hol született, mikor egész föld -
részek élete forog kockán. […] Margit drá -
gám, nagyon sajnálom, hogy nem írhatok 
jobbat, remélem, legközelebb már lesz valami 
jó hírem. Szeretettel csókol: Ildid.”

A szorgos kutatómunka végül ered -
ményre vezetett. Az alábbi levelet Ildikó 1940. 
május 22-én adta postára Gyôrben: „Margit 
drágám! Végre mégis megvan Karolina! De 
persze úgy, hogy ne örülhessek neki szívbôl, 
hanem szívbôl bosszankodjam és restelkedjem, 
hogy ilyen 2 balkezes barátnéd van. Amint 
látod ugyanis, mégis csak itt találták meg, 
abban a hivatalban, ahol kétszer járattak, fel   -
íratták velem a nevet, évszámot és nélkülem 
keresték. A mellékelt ábra mutatja, milyen lel-
kiismeretesen, hogy most a felsôbb hatóság 
leiratára mégis meglett, amire a privát félnek 
könnyen rámondják, hogy nincs. Borzasztóan 
bánt, hogy már hetekkel ezelôtt meg lehetett 
volna, ha nem ilyen indulatosak és én szeren -
csésebb kezû ember lennék. De hát nálam 
tényleg minden nehezen megy. Egyébként az 
összes költség 2.50 P volt, mert többekkel 
együtt köröztették s így az megoszlott. Sietek 
postára tenni, így most már egy percet se kés-
sen. (Különben a Fogl család, akinél jártam 
Feigl-nek bizonyult.) Csókollak szeretettel: 
Ildid.”              (Folytatjuk…)
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A munkanapokon megha-
tározott idôpontokban induló 
úgynevezett gyári autóbusz-
járatok útvonala is át   ve     zetett 
az újpesti Dózsa György (ma: 

Görgey Artúr) úton. 1959. au gusz tus 3 -tól a 
Tanácsházától (ma: Vá  ros háza) a Jászberényi 
úti Orion gyárhoz J jelzéssel közlekedô buszok 
közül kettô reggel 5.45-kor indult, és a Bajcsy-
Zsilinszky (ma: István) út felôl a Dózsa 
György úton áthaladva a Szilágyi utca, illetve 
aluljáró felé hagyta el kerületünket, tovább 
Rákospalotán és Zuglón keresztül ért Kô  bá-
nyára, az Orionhoz. E vi  szonylat 1961. július 
17-tôl Gy5 jelzéssel mutatkozott. 1962. feb ru-
ár 26-tól a rákos palotai Kozák térrôl in dul va 
az újpesti Pa  mutgyárhoz tartó Gy12 jelû autó-
busz meghatározott indulásokkal mûszak-
váltások idején járt. Az aluljáró felôl a Szilágyi 
utca irányából „lépett be” utunkra, visszafelé 
pedig a Pamut gyár utcán és Fóti úton keresz-
tülhaladva szintén az alul járón át hagyta el 
kerü letünket. E gyári autóbuszjáratok 1966-
ban szûntek meg. 

A IV. kerületi Dózsa György út ôrizte 
korábbi arculatát, csak kisebb mértékben ala-
kult át az utcakép az 1950-60-as években. 
Még a második világháború alatt épült az 
utunkkal párhuzamos, kezdetben Magyar 
Vigognefonó Rt. majd 1949 közepétôl a Ma -
gyar Pamutipar tulajdonában álló emeletes 
szövöde épület, amit átalakítva 1948-tól orvo-
si rendelônek és üzemi étkezdének használtak; 
utcai bejáratot is kapott. Tôle a Corvin utca 
felé esô ház lakóépület volt, mellette pedig az 
egykori rendôrségi épületként, késôbb a pa -
mutgyár kultúrházaként mûködô saroképület-
ben 1948-tól az üzem 118 férôhelyes óvodája 
kapott helyet. A hatvanas években mintegy 
120-150 kisgyermek töltötte e napköziott-
honban idejét, míg szülei dolgoztak.

A Corvin utcával párhuzamos fekvésû, 
ötvenes-hatvanas években emelt bála- illetve 

fonalraktárak közé 1965-ben a Dózsa György 
úti villamosvágányból kiágazva új iparvágány 
bekötés készült. Rajta Újpest belterülete felöli 
irányából tolták be  a „mukik”, azaz a Fôvárosi 
Villamosvasút szürke színû tehermozdonyai a 
vasúti teherkocsikat, bennük többek között a 
szállított szenet és pakurát a megfelelô raktár-
épületek rámpái mellé. (A Corvin utcához 
kö  zelebb fekvô egykori fonalraktár épülete ma 
is áll: a Jysk áruháznak ad otthont. Az ipar-
vágány bejárati kapuja szintén eredeti helyén 
em   lékezteti utunk járókelôit erre az érdekes 
idôszakra.) Az új bekötés megépítésével az 
Er kel utcába s onnan a Klauzál utca sarkánál 
lévô kapun át a gyárba tartó sínpár forgalma 
megszûnt. (E vágány Dózsa György úti vo -
nalból való kiágazásának helye az út köveze-
tében 2015 nyaráig látható volt.) 

Utunk több mint három évtizede lera-
kott kockakô burkolata mindinkább javításra 
szorult az egyre növekvô közúti forgalom ha -
tására. Ezért 1961-ben részben újrakövezték, 
részben kijavították a kôburkolatot 2400 m2 
nagyságban. Korszerûsítették a közvilágítását 
is, 1961 augusztusában gyúltak ki a Dózsa 
György út új higanygôzlámpái. 

A hatvanas évek második felében a 
12-es és 12A villamosjáratok haladtak át utunk 
sínpárjain, utóbbi betétjárat 1968-ban közle-
kedett utoljára. A Papp József (ma: Szent Im -
re) és Szilágyi utca közötti szakaszon az Árpád 
úttól a 47-es és 47A buszjáratok jártak ke -
resztül az Egyesült Izzó, illetve a Cérnagyár 
felé, mellette a Moszkva (ma: Széll Kámán) 
tér felôl érkezô 84-es kanyarodott ide a Kiss 
János utcából, s haladt tovább a vasútállomá-
sig. 1971. február 11-én az Árpád úti felüljáró 
építése miatt a régi, Szilágyi, Kiss János és 
Dobó utcák által közrefogott területen lévô 
buszvégállomás helyett üzembe helyezték a 
ma is mûködô, Szilágyi és Kossuth utcák 
találkozásánál lévô végállomást.    

(Folytatjuk…)

KRIZSÁN SÁNDOR

Újpesti úttörténet: A Vasút utcától 
a Görgey Artúr utcáig, 11. rész
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Az elméleti felkészülésben 
nagy segítséget nyújtott a 
kon kurens Újpesti Spartacus 
tájfutó szakosztály edzôje, 
Szent péteri Ákos „bácsi”, aki 

meghívta versenyzôinket a térképes terep-
edzéseire. Az edzéseket az általa kijelölt, gon-
dosan kiválasztott Buda környéki pályákon  
tartotta.

A bajnokságokra történô felkészülést 
nagyban segítette a különbözô kupákon való 
részvétel is. Akadtak közöttük országos ver-
senyek, mint pl. a Felszabadulási Emlékverseny 
(ma: Spartacus Kupa) vagy a Postás Kupa, 
illetve regionális küzdelmek, mint az észak-
pesti Hajós Ferenc Emlékverseny, amelynek 
rendezési jogát késôbb a Vasas Izzó kapta 
meg. A regionális versenyeket az UTTE múlt 
század eleji prominens vezetôirôl nevezték 
el (Hajós Ferenc, Tolnai József stb.).

Akkortájt egyes versenyekre a részt-
vevô szakosztályoknak pontôröket kellett 
delegálniuk. Ebben nagy segítséget nyújtottak 
a turistaszakosztály tagjai, különösen Házy 
Ilona és Kadlecovits Edit, akik lelkes drukke-
rei voltak a csapatnak. Egy ilyen alkalommal 
Ila gyújtogatókat tett ártalmatlanná. Bátor 
tettéért mind a Természetbarát Szövetség, 
mind az erdészet kitüntette. 

Az intenzív felkészülésnek hamar meg-
mutatkoztak az eredményei. A sikeres együt-
tes legaktívabb versenyzôi közé tartozott 
Cserteg István, Hargitai Miklós, Hódossy 
Béla, Lengyel Sándor és Tôkés József. 1964-
ben a versenyeken már 8-an rendelkeztek 
rajtengedéllyel a turista szakosztály tagjai 
közül. Abban az évben az Izzó csapata 6 ver-
senyen indult, összesen 11 fordulóban, 23 
résztvevô vel. A csapatlétszám általában még 
két fô volt, mivel akkoriban csak a magasabb 
minôsítésû versenyzôk indulhattak egyedül. 
(Érdekesség, hogy a szakosztály egész évi 
összes nevezési díja 1150 Ft volt. Napjaink  -

ban egy bajnoki fordulón egy fô nevezési 
díja 2000 Ft.)

1966-ban már az Izzó nyerte a II. osz-
tályú bajnokságot, és feljutott az I. osztály ba. 
Ekkor már 14 versenyen indult a szakosztály 
21 fordulóban 10 versenyzôvel, akik össze sen 
97 alkalommal álltak rajthoz. A bajnoki for-
dulók során, egy-egy versenyen Tô  kés, 
Cserteg és Hódossy egyénileg is elsô lett. 
A szakosztályból három versenyzô II. osztályú 
minôsítést ért el.

A korai évek csúcspontja 1967 volt, 
amikor 23 igazolt férfi és 2 nôi versenyzô 
összesen 28 versenyen vett részt. Hosszú évek 
után ifjúsági és nôi versenyzôket is indíthatott 
a szakosztály. A Hajós Ferenc emlékversenyen 
Tôkés József elsô helyezett lett, a csapat pedig 
elnyerte kupát. A versenyzôk egyéniben és/
vagy csapatban több dobogós helyezést értek 
el más kupaversenyeken is. Hargitai Miklós és 
Tôkés József megerôsítették II. osztályú ver-
senyzôi minôsítésüket, noha abban az évben a 
turistaszövetség új, szigorúbb feltételeket ve -
ze tett be. Az I. osztályú Budapest bajnokság 
elsô fordulójában, Ságváron Tôkés József 
egyé  niben, valamint az Izzós csapat elsô lett. 
A tardosi második fordulóban már nem volt 
ilyen jó a szereplés, de végül az összetett ered-
mény alapján sikerült megnyerni a bajnok-

CSERTEG ISTVÁN – HARGITAI MIKLÓS

A Tungsram SC Tájékozódási Futó 
Szakosztályának története 2. rész
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beli sportfelszerelésben
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ságot és felkerülni a következô évi országos 
csapatbajnokságba. 

’67-ben nagy érdeklôdés mellett ren-
dezte meg a szakosztály Lajos-forrásnál az 
el  sô Tolnai József sífutó tájékozódási ver-
senyt, és ez volt az az esztendô, amikor a szak-
osztály elnyerte a Vasas Izzó Sportkör 1967. 
évi legjobb csapata címet. (Ezért a címért 
olya  nok is versengtek, mint a vízilabda vagy a 
sakkszakosztály.)

A következô évben, 1968-ban az or  szá-
gos csapatbajnokságon azonban a csapat 
mind  össze a 15. helyet érte el, és ezzel elbú-
csú zott az elsô osztálytól. A kudarc kedvét 
szegte a versenyzôknek, akik ezután a bajnok-
ságokon kívül alig indultak versenyeken. 
A kivételt csak a váltóversenyek jelentették, 
azokon még sikeres volt a csapat. A gárdát 
utol érte az elôzô nemzedék sorsa: megnöve-
kedtek a munkahelyi és családi kötelezettsé-
geik, amelyek miatt kevesebb idejük maradt a 
versenyekre való felkészülésre. Ugyanakkor a 
többi turista szakosztálynál is általánossá vált 
az a fizikai többletmunka, amelynek az izzó-
sok korábbi jó eredményeiket köszönhették. 

Nem sikerült a fiatalítás sem. Két versenyzô 
azonban versenybírói címet szerzett, és így 
lehetôség nyílt arra, hogy elinduljon az Izzó 
Kupa versenysorozat. Ugyanebben az évben 
indult el a házibajnokságok sorozata is.

A tájékozódási futás a rendszerváltásig
1970-ben állami rendelettel létrehozták a 
Magyar Tájékozódási Futó Szövetséget, (a to -
vábbiakban MTFSZ), ezzel a tájékozódási 
fu tást hivatalosan is önálló sportágként ismer-
ték el. A rendelet szerint a sportköröknek a 
tájé kozódási versenyzést, vagy tájékozódási 
te  repversenyzést ezután önálló sportágnak, az 
azon résztvevô versenyzôket, tájékozódási 
futókat – késôbbiekben tájfutókat – hivatalo-
san is ver senyzôknek kell elismerniük. A részt-
vevôket minôsített versenyzôként kell kezel-
niük és mindazokra a jogokra és kedvezmé-
nyekre jo  go sultak, amelyekre a többi verseny-
sportág mi  nôsített sportolói. A tájékozódási 
verseny zôk alapvetôen addig vagy a termé-
szetjáró szak  osztályok tagjai voltak, vagy – 
fôleg egye temeken és fôiskolákban – önállóan 
sportoltak.

A rendelet nem okozott teljes elége-
dettséget, hiszen a tájékozódási futók megvál-
tozott státuszáról és támogatásáról nem ren-
delkezett egyértelmûen. A tájékozódási ver-
senyzôk a szétválás miatt – igen sok esetben – 
elvesztették azt az anyagi hátteret, amit addig 
– általában – a természetjáró szakosztályok 
költ ségvetésébôl biztosítottak számukra. De a 
korábbi vasúti és szálláskedvezmények igény-
bevétele is nehézkesebbé vált. Újpesten 1970-
ig 8 olyan sportkör mûködött, amely igazolt 
tájékozódási versenyzôkkel is rendelkezett. 
Összesen 176-an versenyeztek hivatalosan 
ezek ben a csapatokban. A rendelet hatályba 
lé pése után csak a Vasas Izzó és az UTTE 
tartotta meg továbbra is a tájékozódási ver-
senyzôit. (Mellettük még az Újpesti Dózsa is 
így járt el, de ôk eltávoztak Újpestrôl.)

A jogszabály nyomán az önállósult 
sport      ág követelményrendszere, a versenyek 
szer        kezete is megváltozott. A versenyzôk 
egye    dül indultak, a csapateredményt az 
összeg zett idejük adta. Emiatt a kupaverse-
nyeken – az or  szágos csapatbajnokságokat ki -
véve – lassan elma radtak a csapatértékelések, 
helyettük váltó  versenyeket rendeztek. A ver-

1979-ben Tôkés József megnyerte a Felszabadulási emlék-
verseny F21B kategóriáját
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senyek mi  nô  sítése E (elit), A, B, C, D osztály 
lett, amelye ken csak a megfelelô minôsítésû 
versenyzôk indulhattak. A pályahosszakat nem 
a táv, a szint, vagy az ellenôrzô pontok száma/
nehézsége alapján határozzák meg, hanem a 
szövetség által rögzített „várható gyôztes 
idôket” vet  ték figyelembe.

Az egyéni bajnoki címek megszerzését 
1970-tôl a csapatbajnokságoktól függetlenné 
tették, és megváltozott az egyéni minôsítés 
megszerzésének rendje is. Az MTFSZ a meg-
szokott normál távú egyé ni bajnokságok mel-
lett kiírta a rövid távú, hosszú távú és éjszakai 
egyéni bajnokságokat, valamint az országos és 
területi váltóbajnokságokat is.

A szakszövetség, figyelembe véve a 
sportág igen erôs fizikai követelményeit, 5-5 
éves határokkal fokozatosan létrehozta a kor-
csoportos kategóriákat. Az ifjúsági és junior 
ka  tegóriák elválasztása még ennél is tagoltabb. 
A versenyeken már 10 éves korúak lehetnek 
igazolt (minôsített) versenyzôk és létezik 90 
éves kategória is! A ré  gi pontôrös és verseny-
zôkartonos ellenôr zést felváltotta a chipes 
„du  góka” alkalmazása. Nálunk a sport-ident 
rendszer terjedt el, amit SI-vel jeleznek. A 
ver  senyzô egy chip-et visz magával (dugóka), 
amelyre az ellenôrzô ponton lévô dobozok 
rögzítik az odaérkezés idejét. Beérkezése után, 
a célban leolvassák a chip adatait és azonnal 
értékelhetô a versenyzô pil  la natnyi helyezése, 
illetve esetleges hibája. A versenytérképek 
kizárólag színesek lehetnek, nemzetközileg 
szabványosított jelkulccsal készítve. A térkép a 
futhatóságra utal: minél világosabb a terep 
színezése, annál inkább futható. A sötétzöld 
szín a járhatatlan területet jelöli. A magasság-
beli eltéréseket csak a szintvonalak jelzik.

A szakosztályi élet 1970 és 1990 között
A Vasas Izzó SC hozzájárult az önálló Tá -
jékozódási Futó Szakosztály megalakításához. 
Az új szakosztály elnökének Barla Endrét, az 
Egyesült Izzó Kutatóintézetének igazgatóját 
kérték fel, aki egykori tájékozódási verseny-
zôként készségesen vállalta a megbízást, és 
igen sokat tett a szakosztályért. 

A sportkör elnöksége Hargitai Miklóst 
bízta meg a szakosztály technikai vezetésével, 
a csapat kapitánya továbbra is Cserteg István 
maradt, az intézôi teendôket pedig Tôkés 

József vállalta. Még két sporttársunk alkotta a 
szakosztály induló gár  dáját: Lengyel Sándor 
és Hódossy Béla. Ôk szintén jelentôs munkát 
végeztek az új szakosztály kialakításában és 
mûködésében. A feladataik közé tartozott a 
versenyzôk értesítése, szükség esetén szállítá-
sa, a nevezések in   té  zése, a versenyrendezôkkel 
történô kap cso latfelvétel, valamint a követke-
zô években meg rendezett Izzó Kupa lebo-
nyolítása. Ez a ver  seny idôvel komoly rangot 
szerzett a szövetségi ranglistán.

A Vasas Izzó SC elnöksége és a Ter mé-
szetbarát Szakosztály megalakulásában és to -
váb  bi mûködésében egyaránt támogatta az új 
szak osztályt. A sportkör anyagi hátteret és in -
dokolt esetben sportszabadságot is biztosított, 
továbbá a tájfutók számára kapcsolatot léte-
sített a Túrócszentmártonban mûködô Stro-
jarne Martin sportkör tájékozódási ver seny-
zôivel. A két szakosztály kapcsolata még ma is 
létezik. A Turista szakosztály pedig az általuk 
használt autóbuszt engedte át alkal man  ként a 
tájfutóknak és több túratársunk pontôrként 
vagy rendezôként továbbra is segített a verse-
nyek rendezésében.                    (Folytatjuk…)
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DIVÉKY ADORJÁN

Tanítványaimhoz* (részlet)

Az emlékek és impressziók 
egész légiója tolul agyamba. 
Var  sói tartózkodásom a hábo-
rú kitörésekor… menekülé-
sem haza az utolsó vonattal… 

az általános mozgósítás s bevonulásom Krakkó 
várába… a lázas munka Krakkó megerôsítése 
körül… a muszka had elkergetése Krakkó 
mellôl ágyúink tüzelésével… majd ismét a dél-
tiroli harcvonalra való odaparancsoltatásom… 
a lavinák és jégvárak birodalmában való élet 
2700 méter magasan… küzdelem az ellenség-
gel és a „fehér halállal”, a lavinával.

S most ismét itt vagyok Varsóban, s a 
magyar kormány megbízásából kutatom az it-
teni levéltárak magyar anyagát. Nem állhatom 
meg, hogy ne keresselek fel benneteket ez al-
kalommal néhány sorral. […]

Nincs nemzet, mely annyi szenvedé   - 
sen, annyi megpróbáltatáson ment volna 
keresztül, mint a szerencsétlen lengyelek.

S nincs nemzet, mely annyira együtt 
tudott volna érezni a szenvedô lengyelekkel, 
mint a magyar. […]

Tanuljatok belôle, kedves Tanítvá nyok, 
[…] a haza érdekét tartsátok mindig szemetek 
elôtt, s ha a haza érdeke úgy kívánja, ne nézzé-
tek egyéni érdekeiteket, hanem mindenekelôtt 
a hazáét. Az egyes ember érdekének meg 
kell semmisülnie a haza szent érdeke elôtt. 
Az unokák átka kíséri azokat, kik önzô érde-
keiket hajhászva a haza romlását idézik elô.

De nemcsak azért tanulságos a lengyel 
történelem, s nemcsak azért kellene nekünk 
magyaroknak többet foglalkozni vele, hanem 
azért is, mert a lengyel történelem a magyar 
vonatkozások sûrû hálójával van összenôve. 

Nincs reá példa a világtörténelemben, 
hogy két szomszédos nép oly jó viszonyban 
éljen egymással, mint a magyar és a lengyel. 
Egymásnak adtunk királyokat, s mi magya-
rok büszkék vagyunk reá, hogy a lengyelek 
két leg nagyobb királyát: Hedviget és Bátho-
ry Istvánt mi adtuk nekik. Hedvig a lengyel  
nagyhatalom megalapítója, Báthory István 

pedig az elôretörô moszkovita uralmat  
szorítja vissza. 

Ez a lángeszû magyar politikus évszá-
zadokra látott elôre. Látta, hogy a tatár igát 
le    rázó Moszkva, ha meggyarapszik, halá los 
veszedelme lesz Lengyelországnak és hazánk-
nak. Örök kár, hogy korai halála nem engedte 
tervei keresztülvitelét. Talán nem kellett volna 
e titáni harcot megvívnunk, ha Báthory leveri 
a hitszegô Rettenetes Ivánt.

Érdekeink csak úgy, mint most, közö-
sek voltak, s együtt harcoltunk a lengyelekkel 
a moszkovita hadak ellen csakúgy, mint most. 
Hisz Báthory István orosz hadjárataiban há-
romezer magyar vett részt, kik vitézségükkel 
örökké emlékezetessé tették nevüket a lengyel 
történelemben. Békés Gáspár, a magyar tüzér-
ség vezetôje, Polock ostroma alkalmával szer-
zett betegségében halt meg, közös érdekért, 
közös célért küzdve.

Ejnye, de messzire elkalandoztam, pe-
dig hisz a jelenrôl akartam még írni.

Épp május 3-a volt, a lengyelek nemze-
ti ünnepe, az 1791-i alkotmány hozatalának 
évfordulója. Mily változása az idôknek, hogy 
ott, hol nem is oly régen lengyel hazafiak  
sóhajai szállottak fel a citadella sötét celláiból, 
ott most a lengyel hadsereg magva, a vitéz 
lengyel légiók éneklik a lengyel himnuszt.

Lengyel ulánusok, lengyel katonák vo-
nulnak a városon keresztül. Mily más kép ez, 
mint mikor a mordarcú doni kozákok apró 
lovainak dobogása figyelmeztette a lakosságot, 
hogy ne merjen moccanni.

A lengyelek szenvedéseinek korsza-
ka lezárul, új élet kezdôdik, s beteljesednek 
a nagy lengyel államférfiúnak, Kollatajnak 
egy évszázaddal ezelôtt mondott szavai: „Nil  
desperandum! Mi sírva vetünk, de utódaink 
bol dogan fognak aratni.”

Varsó, 1917. május hava  �

*Nyomtatásban megjelent az Újpesti Állami 
Fôgimnázium 1916-1917. tanévrôl szóló értesítôjében
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2018-ban a lengyelek országuk 
újjászületésének 100. évfordu-
lóját ünneplik. A magyar és a 
len  gyel nép barátságának 
egyik apostola Divéky Ador-

ján történész volt, aki életének egy meghatá-
rozó szakaszában Újpesthez kötôdött.

1880. augusztus 17-én született Alsó-
kubinban. A ma már Szlovákiához tartozó 
Ár  va vármegyének egy részében lengyel anya-
nyelvû népesség élt, így Di  véky már korán 
megismerkedett kultúrájukkal, szokásaikkal. 
Ele mi iskolába szülôhelyén járt, de mivel 
Édes  apja megyei tisztviselô volt, akit rövide-
sen Podvilk-be helyeztek, a galíciai határ kö -
ze lébe, a család tovább költözött. A lô  csei fô -
gimnáziumban szász és tót diáktársai voltak, 
így elsajátította a német és a szlovák nyel  veket 
is. Környezetében sok szó esett Krak kóról, az 
akkor még a Monarchiához tartozó történel-
mi városról. 1898-ban, 18 évesen járt ott elô-
ször, és azonnal rabul ejtette a város. 

Érettségi vizsgáját követôen a budapes-
ti tudományegyetemre nyert felvételt, ahol 
tör     ténelem–földrajz szakos középiskolai ta  ná  -
ri oklevelet szerzett. 1909-ben ösztöndíjjal 
Krak  kóba került, levéltári kutatások céljával. 
Az ôsi Jagelló Egyetemen vendégdiákként ta -
nult. Történészi ambíciói is voltak, doktori 
értekezését a magyar–lengyel újkori kereske-
del mi kapcsolatok témakörében írta. Dip lo-
má  ja megszerzését követôen a kultuszminisz-
térium Trsztenára, majd Lôcsére helyezte az 
ottani gimnáziumba. 1913-ban Újpestre irá-
nyí  tották át, ahol megüresedett egy tanári stá-
tusz. Izgalmas volt az utolsó békeév az Újpesti 
Fôgimnázium (mai nevén Könyves Kálmán 
Gimnázium) életében. Babits Mihály elôzô 
év  ben volt a tanári kar tagja, de az ô távozását 
követôen is akadtak a tantestületben tudós 
tanárok. Ott volt például az a Hendel Ödön, 
aki a gimnázium 1915-ös évkönyvében így írt 
Divékyrôl: 

„Nagy Ferenc végleges állomáshelyéül 
a lôcsei fôgimnáziumot jelölte ki a miniszté-

rium, míg tanszékét a kiváló fiatal történész: 
dr. Divéky Adorján foglalta el. Divéky nagy 
termékenységû történetírói munkásságot fejt 
ki, különösen a magyar–lengyel történelmi 
összeköttetések területén, melyen szinte egye-
dülállóan uralkodik, és e nemben számtalan 
cikke és több értékes önálló tanulmánya jelent 
meg; emellett lelkes tanár is, ki szívvel-lélek-
kel szól tanítványainak.” Sorra publikálta tör-
téneti munkáit: A len gyelek Rómája (Bp., 
1901); Felsô Magyaror szág kereske   delmi 
össze köttetése Lengyel or szággal… (Bp., 
1905); Zsigmond lengyel herceg budai szá-
madásai 1500–1502 (Bp., 1914).

Emlékezetes volt ez az év más szem-
pontból is. Az utolsó tanév volt a gimnázium 
régi, Venetianer utcai épületének falai között. 
1914-re elkészült a Tôry Emil – Pogány Mó -
ric páros által tervezett új gimnáziumi épület, 
a mai Tanoda téren. Az áthurcolkodás nem kis 
feladatot rótt a pedagógusokra. Divéky Ador-
ján, mint történelem–földrajz szakos tanár 
alighanem a glóbuszok, tellúriumok, falitér-
képek becsomagolásáért, átszállítatásáért fe -
lelt. Hendel Ödön azt is leírja, hogy építési 
tör  me lékek, por, és az utómunkálatok zaja 

HIRMANN LÁSZLÓ

Divéky Adorján
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mellett indult meg a tanítás az új, impozáns 
épületben. 

A hamarosan kibontakozó elsô világ-
háború a frontra szólította az iskola nyolc ta -
nárát, köztük Divékyt is. Sorsa most is a len-
gyel területekre sodorta. Szintén Hendel tanár 
urat idézzük: „Újabb büszkeség dagasztotta 
keblünket, mikor híre jött, hogy Divéky Ador-
ján, mint krakkói vártüzér segített meglec-
kéztetni a városig hatolt oroszokat.” Valóban, 
mint tüzéraltiszt vonult be a 2. számú császári 
és királyi vártüzér ezredhez. 1916. április 
1-jén zászlóssá nevezték ki, augusztusban már 
hadnagy. 31 hónapos katonai szolgálatot kö -
vetôen a m. kir. belügyminisztérium megbí-
zásából „a magyar–lengyel érintkezések tanul-
mányozására a német császári csapatok által 
megszállott Lengyelországnak varsói fôkor-
mányzóság igazgatása alatt álló területére ta -
nulmányútra ment”. 

Leszerelését követôen, 1917-ben a ma -
gyar kormány Varsóba küldte azzal a feladat-
tal, hogy hozza létre az ottani egyetem ma -
gyar tanszékét, ott oktatóként mûködjön. Ek -
kor született az az írás, amelyben elbúcsú zott 
újpesti diákjaitól, hazaszeretetre, a len gyel–
magyar barátság ápolására intve ôket. (Lapunk 
irodalmi rovatában ezen levélbôl idézünk 
részleteket.)

Annak ellenére, hogy életének színtere 
ettôl kezdve egészen a következô nagy világé-
gésig lengyelhon lett, hivatalosan egészen 
1924-ig az Újpesti Állami Fôgimnázium tanári 
állo má  nyában maradt. Az iskola 1917-18. évi 
ér  tesítôje errôl így számol be: „Irodalmilag is 
mû  ködött dr. Divéky Adorján. A magyar 
nyelv lektorává történt kinevezésével a varsói 
egyetemen e lek torátus végleges szervezést 
nyert”. Var só ban az ott 1919-ben megszer ve-
zett magyar külképviseletnek is a munkatársa 
lett, diplo máciai feladatokat is ellátott. Hazája 
és az újonnan létrehozott Lengyelország ba -
rát sá gának elmélyítésén munkálkodott, irodal-
mi es teket, tárlatokat, elôadásokat szervezve. 
Pub likált is a témakörben. (Magyarok és len-
gyelek a XIX. sz.-ban. Bp., 1919). Az akkor  tájt 
formálódó, végül Trianonban 1920-ban aláírt 
békediktátumot is megpróbálta módosíttatni, 
cikkeiben a lengyel–magyar határ történelmi 
jelentôsége, gazdasági szükségessége mellett 
érvelve.

Mikor Lengyelország Pilsudski marsall 
vezetésével a bolsevik Szovjet-Oroszország el -
len vívta harcát, Divéky Adorján azon buz gól-
kodott, hogy a magyar kormány fegyverek 
átadásával segítse a testvéri népet.

Tudományos pályafutása töretlen ma -
radt. Újabb munkája jelent meg (Lengyel or-
szágnak elzálogosított 16 szepesi város vissza-
csatolása 1770-ben Bp., 1929). Az MTA le  ve-
lezô tagja lett, de a Lengyel Tudományos 
Aka  démia is sorai közé fogadta, kültagként. 
1930-ban, amikor Klebelsberg Kuno kultusz-
mi  niszter Varsóban járt, kezdeményezte az 
ottani ma  gyar nyelvû történeti könyvtár meg-
teremtését. Az intézmény elsô igazgatója 
Divéky lett.

Az egyre ismertebb történész 1932-ben 
megnôsült. Felesége az arisztokrata származású 
Sternberg Róza lett, aki idôvel három fiúgyer-
mekkel ajándékozta meg. A házaspár Varsóban 
nagy házat vitt, gyakori vendégeik voltak a 
külhoni magyar neves személyek, de ôk is 
bejáratosak voltak a legfelsôbb lengyel körök-
be. Hóman Bálint történész 1935-ös varsói 
útját is ôk szervezték, Klebelsberg utóda ekkor 
nyitotta meg a varsói Magyar Intézetet.

1939-ig, a második világháború kitöré-
séig Varsóban tanított, egyengette a kinn ta -
nu  ló magyar diákok útját. Mikor a német 
csa    patok elérték a várost, sietve biztonságba 
he  lyezte értékeit, és családjával – oly sok len-
gyellel együtt – Magyarországra menekült. 
(Sajnos igen értékes könyvtára és gyûjtemé-
nye a háború alatt jórészt megsemmisült).

A debreceni Tisza István Tudomány-
egyetemen nyert állást, az ottani kelet-európai 
történeti tanszéken oktatott, a háború végén 
rövid ideig dékánja is volt a campusnak. 

A szovjet megszállás új helyzetet te -
remtett Magyarországon. Divékyt az új hata-
lom félreállította, nem tarthatta meg kated-
ráját. 1949-ben, amikor már ki épült a kom-
munista dikta túra, akadémiai tagságát is le  fo-
kozták tanácskozó taggá. 1950-ben nyugdíjaz-
ták. Még tizenöt évet élt, 1965. május 25-én 
hunyt el. A Farkasréti Temetôben nyugszik.

Köszönet Gerencsér Tibornak, a Magyar–
Lengyel Tör té nész Vegyes Bizottság tagjának a cikk 
megírásához nyújtott önzetlen segítségéért

26 Híres újpestiek
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A mai Dél-Lengyelország 
köz  pontja, az ország második 
legnagyobb városa, ôsi tele-
pülés. A Wawel-hegyen már 
50 000 évvel ezelôtt is éltek 

emberek. 965-ben Imrahim ibn Jakub arab 
kereskedô jeles városként emlegeti. Fejlôdését 
a rómaiak kora óta használt Borostyán út 
kereskedelmi forgalma, a Visztula folyón zajló 
kereskedelem ösztönözte. 1038-ban a Piast 
ház tagja, „Újító” Kázmér országa fôvárosává 
tette. 1320-tól koronázások színtere, a Wawel 
székesegyháza uralkodók temetkezô helye. 
Ma is itt nyugszik Nagy Lajos leánya, Hedvig, 
a lengyelek népszerû Jadwiga királynôje. 
De itt találjuk Báthory István erdélyi feje-
delem, a késôbb nagy tisztelet övezte lengyel 
király szarkofágját is. A reneszánsz kor építé-
szete je  lentôs nyomokat hagyott a város mai 
képén. Az Itáliából éppen Magyarországon át 
idáig ható stílus hatalmas fôteret (Rynek), 
vásár csarnokot (Posztócsarnok) és csodás ba -
zi  likát (Mária templom) hagyott az utó korra. 
A Jagelló Egyetemen 1460-tól fél évszázad 
alatt 1200 „hungarus” diák tanult. A fôtérrôl 

az egyetemhez vezetô utca sarkán Balassi 
Bá lint emléktábláját fedezheti fel a ma gyar 
utazó, aki 1590-ben szállt meg itt. Len gyel-
ország 18. századi felosztását követôen Krak-
kó, egész Galíciával, Habsburg fenn hatóság 
alá került. 1794-ben a lengyelek nemzeti hôse, 
Tadeusz Kosciuszko a város fô  terén tett esküt 
hazája visszaállítására. Szobra ma a vár egyik 
kimagasló bástyáján áll. Álma csak 1918-ban 
teljesült. Ekkor, az elsô világháborút köve  tô    -
en állt helyre Len gyelország. A százéves év -
fordulóra megjelent „Magyar emlékek Len -
gyel  országban” címû kötet így fogalmaz: 
„Krakkó a magyar múlt is. Az Óváros minden 
polgár házának, utcájának, templomának van 
ma  gyar vonatkozású em  léke, története, legen-
dája. Krakkó Szent László király és Kapiszt rán 
Szent János vá  rosa, Balassi Bálinté és Báthory 
Istváné, Bakfark Bálinté és Pázmány Péteré, a 
céhle gényekként vándorló szegény pórfiúké, 
Jókaié és Mikszáthé, Krúdyé és Molnár Fe -
rencé, Tersánszky Józsi Jenôé és Divéky 
Adorjáné… Az 1956 novemberében tankok  -
kal legázolt Magyarország mellett tünte-
tôké….”  �

Kitekintés

Krakkó középkori metszeten, a Wawelt körülölelô Visztulával
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Az Újpesti Helytörténeti Ér -
tesítô XXV. évfolyamának elsô 
számában az alapító szerkesz-
tôt kérdezzük munkásságáról, 
a lap születésének körülmé-

nye i rôl. Kadlecovits Géza számos kitüntetés 
birtokosa. Újpest díszpolgára (2008), Újpestért 
díjas (2001), 1988-ban Budapestért díjat és a 
Sport Ér  demérem Aranyfokozata kitüntetést 
kapott.

– Újpesti a szó legszorosabb értelmében. 
Honnan a kötôdés?

– Családom apai részrôl 1910-ben a 
Fel  vidékrôl került Újpestre, édesapám a 

Mauthner bôrgyárban dolgozott. Szüleim 
1928-ban házasodtak össze. Édesanyám Kis-
kunfélegyházáról származik, háztartásbeli ként 
nevelt bennünket két lánytestvéremmel 
együtt. 1945-ben a Tanoda téri fiúiskolában 
kezdtem meg tanulmányaimat. Osztály-
fônököm, Gyulai Erzsébet tanítónô szemé-
lyisége egész életemre hatással volt. Egyedül 
élt, számára az osztálya, az általa tanított 
diákok jelentették a családot. Lakóhelyünk 
meg  ismerésében kiemelkedô szerepet vállalt. 
Máig emlékszem például, hogy a Madarak és 
fák napján sétát tettünk a környéken, s olyan 
körültekintôen, érdekesen mesélt az iskola-
udvar sarkán álló (akkor még a régi) I. világ-
háborús emlékmûrôl, hogy azt egy korunk-
beli elsô osztályos gyermek is megérthette. 
Vele egyébként haláláig tartottam a kapcso-
latot, magas kort ért meg, 91 évet élt. 1953-
ban végeztem az általános iskolát. Édesanyám 
sajnos akkor már betegeskedett, 1956-ban 
fiatalon hunyt el. A húgom 11 éves volt. Hár-
man maradtunk a családban, a nôvérem férj-
hez ment, idôs édesapám kishúgommal ket-
tônket tartott el. Az iskola befejezése után 
összeült a család, és úgy döntöttünk, szakmát 
kell tanulnom, mert anyagi helyzetünk nem 
engedi meg, hogy gimnáziumban folytassam 
a tanulmányaimat. Ipari tanulóként 1955-ben 
végeztem, elektromûszerész szakmunkás 
lettem. A kötelezô katonaidô letöltése után 
gondolhattam csak arra – már munka mellett 
–, hogy érettségi bizonyítványt szerezzek. 
A Könyves Kálmán Gimnáziumban 1966-ban 
érettségiztem, majd üzemgazdász képesítést 
szereztem.

– Munkahelyként Újpesten elektromûsze-
rész végzettséggel az Egyesület Izzó jöhetett szóba.

– Abban a szerencsés helyzetben va -
gyok, hogy elsô és egyben egyetlen munkahe-
lyem az Egyesült Izzó volt. Megadta a sors azt 
a kegyelmet, hogy nagyon sok értékes em -
berrel találkozhattam. Tulajdonképpen az 

SZÖLLÔ SY MARIANNE

A töretlen siker titka: 
közérthetôen, hitelesen 
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Egyesült Izzónak köszönhetem azt, is hogy 
megragadtam a helytörténeti kutatásoknál. 
A szakmai elômenetelemet is támogatta cég, 
de munkám szeretete mellett tevékeny ré -
szesévé válhattam a gyáron belüli sport  élet  nek 
is. 1969-tôl 1992-ig a Tungsram Természet-
járó Szakosztály vezetôje voltam. Hatalmas 
társasággal jártunk rendszeresen túrázni, 
evezni. Szerencsére feleségem és fiam is 
örömmel vettek ebben részt. Fénykorában 
750 tagot számlált a szervezet, nagyjából 300 
túrát szer veztünk évente vízen, gyalog, síléc-
cel, kerékpárral, tehát nagyon sok formában. 
A hobbim jelentôs társadalmi megbecsülést is 
hozott, né  hány évig a Magyar Természetjáró 
Szö vetség elnöke lehettem.

– A sport mellett a másik szerelem az Izzó 
történetének, illetve Újpest múltjának kutatása 
volt.

– Az 1960-as évek végén rendezett 
országos helytörténeti televíziós vetélkedô 
so rozat (Fekete-fehér, igen-nem) felhívására 
Újpesten is szervezôdött egy történelem iránt 
érdeklôdô csoport, akik arra vállalkoztak, 
hogy szívesen összegyûjtik a lakóhelyre vonat-
kozó adatokat. Ebben a csapatban az ipar-
történeti rész felelôse lettem. Együtt dolgoz-
hattam dr. Tóth Imre muzeológussal, Neog-
rády Lászlóval és Kövér Imrével, akik peda-
gógusként foglalkoztak a kerület történetével. 
Nem sokkal késôbb csatlakozott hozzánk 
dr. Szerényi Antalné tanárnô is. Ôk már 
sajnos nincsenek közöttünk, nagy érdemük, 
hogy munkásságuk alapozta meg a késôbbi 
helytörténeti munkát.

– 1972-ben alakult meg hivatalosan a 
helytörténeti gyûjtemény is. A gyûjtômozgalom 
során nemcsak dokumentumok, hanem számos 
olyan tárgy is elôkerült, amely Neogrády László és 
felesége, Fényes Judit gondozásában talált méltó 
helyre. 

– Ehhez kapcsolódott, hogy az Egyesült 
Izzó 1971-ben ünnepelte alapításának 75. év -
fordulóját. A megkezdett helytörténeti mun-
kából szinte automatikusan következett, hogy 
a munkahelyemen is részt vállaljak ab  ban a 
csapatban, amelynek tagjai a gyár történeti 
do  kumentumainak összegyûjtését végezték. 
Ez az anyag lett az alapja a megjelent gyártör-
téneti kiadványnak. A munka az ünnepség 
után sem állt meg. Az alapítás 90. évfordu ló-

jához közeledve gyártörténeti bizottság ala-
kult, amelynek elnökévé nevezett ki az akkori 
vezérigazgató. A levéltárakban, a gyári irat-
tárban meglévô anyagokon vagy régi raktár-
ban még fellelhetô relikviák összegyûjtésén  
túl arra kértük a gyár nyugdíjas dolgozóit, 
hogy aki otthon a céggel kapcsolatos tárgyat, 
dokumentumot talál, hozza be nekünk, s ha 
az eredeti irattól nem kíván megválni, lemá-
soljuk és visszakapja. Ha hiszi, ha nem, fél 
éven belül több ládányi anyag gyûlt össze. 
Szénszálas izzóktól a kereskedelmi levelezé  sen 
és Aschner Lipót egykori vezérigazgató tap-
perén keresztül vaskos idegennyelvû irat-
anyagig, sok-sok érdekesség vált a létrejövô 
gyármúzeum gyûjteményévé.

– A rendszerváltás várostörténeti kutatást, 
szervezômunkát hozott.

– 1990-ben ünnepeltük Újpest meg-
alakulásának 150. évfordulóját. Az ünnepség 
szervezôi az Újpesti Értelmiségi Klub tagjai 
közül kerültek ki, a klub szervezetén belül 
létre jött a Városvédô Kör. Nagy lelkesedés-
sel, boldogan csatlakoztam a munkához. A 
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város vezetése felkarolta ezt a civil kezdemé-
nyezést, amely hivatalosan november 23-án, a 
Tungsram Teniszcsarnokában került megren-
dezésre. Húsz idôs újpesti polgár kapta meg az 
„Ad Honorem Újpest 1840–1990” elnevezésû 
kitün tetést, egy bronz plakettet. Ôk több év -
tizedes példamutató munkával szolgálták vá -
rosunk lakóit. Az ünnepség igen kedvezô 
visszhangja sarkallt bennünket a további fel-
adatokra. Úgy gondoltuk, az ifjúság számára 
inspiráló módon adunk lehetôséget Újpest 
gazdag történetének megismerésére. 1992-
ben került sor az általunk szervezett elsô hely-
történeti vetélkedôre, ekkor öt helyi közép-
iskola vett részt a versenyben. Azt kell mond-
jam, nem csak a gyerekek, sok esetben a szü-
lôk, nagyszülôk is részesei voltak a fel készü-
lésnek, hiszen a diákok az anyaggyûjtés során 
felkészítô tanáraik mellett, kérdéseikkel sok-
szor fordultak hozzájuk s késztették ôket is 
kutakodásra. A következô évben az általános 
iskolások csapatai vetélkedtek. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy azóta is megszakítás nél-
kül, évrôl-évre folyamatosan sok-sok diák vesz 
részt a megmérettetésben. Itt külön kö  szö ne-
tet kell mondanom minden tanárkollégá nak, 
aki ebben a nehéz munkában részt vesz, kü  lön 
köszönöm Hirmann László igaz gató úr mun-
káját, aki az elsô perctôl részese a versenynek, 
s az utóbbi években a szervezés nem kis fel-
adata is rá hárul.

– Ebben a légkörben nem is meglepô, hogy 
felmerült a Helytörténeti Értesítô alapításának 
gondolata.

– Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány, 
amely e munka másik legfôbb gondozója lett, 
szintén 1992-ben jött létre. Ezt a szervezetet a 
Tungsram Aschner Lipót Alapítvány, a név-
adója iránti megbecsülésbôl, településünk 
életében betöltött közéleti szerepének szelle-
mében hozta létre a kulturális örökség meg-
óvása, a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, 
tudományos helytörténeti kutatás céljával. 
A helytörténeti alapítvány megfelelôen ren-
dezett jogi hátterét, Újpest Önkormányzata 
képviseletében Hock Zoltán akkori kulturális 
alpolgármester támogatásával teremtettük 
meg. Az alapítvány általános titkáraként java-
soltam, hogy az összegyûjtött tudást, infor-
mációt, adjuk közre; jelentessünk meg folyói-
ratot Újpesti Helytörténeti Értesítô címmel, 

a névválasztással egyúttal emlékezve Újpest 
elsô újságjának az Ujpesti Értesítônek elne-
vezésére. Az alapítvány gondozásában jelent 
meg továbbá két kisebb kiadvány. Az egyik 
az „Írások a település történetébôl” címû 
kötet, amelyben az egyházak történetérôl 
szóló részt és az Ad Honorem ünnepség ese-
ményeinek leírását magam ír  tam és szerkesz-
tettem. Ugyancsak az Újpesti Helytörténeti 
Alapítványhoz kötôdött az a pályázat, amelyet 
egy iskolai helytörténeti összefoglaló megírása 
érdekében hirdettünk. Ennek eredményeként 
jelent meg 1994-ben a két nyertes, Hargitai 
Katalin és Hirmann László közös munkája, az 
„Újpest története. Olvasókönyv diákok nak” 
címû kötet.

– Munkahelye, a vezérigazgatói titkárság 
vezetése, sok feladattal járt. Társadalmi megbíza-
tásai is idôigényesek voltak. Hogyan jutott ideje 
ilyen intenzitással a helyismereti munkára?

– 1991-ben korkedvezményes nyugdíj-
ba vonultam, tudtam, hogy az Egyesült Izzót 
megvásárló GE Lighting munkamódszere 
már nem nekem való. Feleségemmel, Edittel 
úgy gondoltuk, itthon több idô jut a családra, 
a fiamra, az unokámra és lesz idôm az Értesítô 
anyagainak gondozására is. 1995-tôl az Újpesti 
Városvédô Egyesülettel közösen számos ki -
advány megjelentetésén is dolgoztunk. Ké -
szült többek között egy kisebb életrajzi 
lexikon, egy szobor- és emléktábla katalógus, 
egy utcanév lexikon. Szerkesztésemben önálló 
kiadványokat adtunk ki az újpesti feleke ze-
tekrôl, az újpesti holokausztról és 1956 ese-
ményeirôl. Megjelentetésükhöz minden eset-
ben anyagi támogatást kaptunk az önkor-
mányzattól. A kötetek jó részének nyomdai 
munkáit a Spácium Bt., Koós Gábor végezte. 
Bízom benne, hogy az egykori újpesti orvo-
sokról szóló hézagpótló kötet is hasonló 
módon láthat napvilágot. Három éve gyûj  töm 
hozzá az anyagot, munkámban nagyon sok 
segítséget kapok dr. Hollósi Antal sebész 
fôorvostól, a Károlyi Kórház nyugalmazott 
or  vos-igazgatójától.

– Térjünk vissza egy kicsit az „ünnepelt-
re”, az Értesítôre! Mikor jelent meg az elsô szám?

– 1994 januárjában, Hock Zoltán al  pol-
gármester ajánlásával. Nagy népszerûségre tett 
szert, már az elsô években folyamatosan kap-
tam az érdeklôdô telefonokat, hogy mikor je  le-
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 nik meg a következô. Sokan várták. Rend sze -
resen kaptak és kapnak belôle máig is az ok  ta-
tási intézmények, a könyvtárak és sok köz   in-
tézményben, közösségi helyszínen hoz zá fér he-
tô. A régebbi lapszámok a helytörténeti gyûj -
teményben még többnyire elérhe  tôk. Nagy 
örö  mömre szolgál, hogy a lap az ujpest.hu 
web   oldalon néhány éve digitálisan is ol  vas ható. 
Az általam szerkesztett változat két   ha von ta je -
lent meg egészen 2000-ig. 2001-ben visszavo-
nul tam. Örömömre szolgál, hogy nép  sze rû sé-
ge azóta sem csökkent, sôt 2009-ben egy or  szá-
   gos sajtópályázaton, a helyi la  pok közül má    so-
dik díjat nyert. Lelkes, hoz zá értô társaság al -
kot ja a szerkesztôbizottságot, a tartalmi, a mû -
sza ki szerkesztést és a nyomdai kivitelezést pe -
dig elkötelezett, hivatásos szak emberek végzik.

Felmerülhet a kérdés: honnan sikerült 
a kezdetekben elôteremteni az anyagi fede-
zetet? Szerencsére Újpesten a legendás lokál-
patriotizmus ezúttal is megnyilvánult. Min  dig 
találtunk támogatót; cégeket, magánszemé-
lyeket, akik önzetlenül segítettek, s nem 
szabad megfeledkezni az önkormányzatról 
sem. Dr. Derce Tamás polgármester soha 
nem utasított el, ha ilyen kéréssel kerestük fel; 
az Újpesti Helytörténeti Értesítô anyagi ter-
heit 2001-tôl az önkormányzat vállalta át. Az 
önkormányzati segítség azóta is folyamatos, a 
Helytörténeti Alapítvány, a Városvédô Egye-
sület és a Közmûvelôdési Kör helyismereti 
célú kezdeményezéseit  Wintermantel Zsolt 
polgármester úr is támogatásra méltónak ítéli. 

– Beszélgetésünk részese Koós Gábor, az 
új  pesti Spácium nyomda tulajdonosa. Ön is jó né -
hány éve kötôdik az Újpesti Helytörténeti Ér -
tesítôhöz…

– Az elmúlt 25 évbôl – néhány esztendô 
kivételével – folyamatos gondozója voltam a 
lap kivitelezésének. A nyomdai elôkészítési 
mun   kákat kezdetben Wagner Attila végezte, 
aki korábban a Tungsram vállalati újságot is 
készítette. Az én munkám a nyomtatás, vágás, 
fûzés lett. Az elsô szám talán ötszáz pél-
dánnyal indult. Eredeti változata egy lilába 
hajló ciklámen színû fejléccel készült (talán 
nem véletlenül), bár ez egy egészen egyszerû 
do  bozos festék, különösebb keverést nem igé-
nyelt, viszont érdekes tükröt adott az újság-
nak. 2001-ben Banga Ferenc Munkácsy-díjas 
grafikusmûvész új arculatot tervezett a lap  -

nak, amelyet egy évtizeddel késôbb Gellért 
Katalin tipográfus megújított. A chamois ár -
nyalatú papír és a betûtípus archaikus hatást 
kelt. Az ofszet nyomtatásnak köszönhe tôen az 
Értesítô ezen a porózusabb papíron is kiváló 
minôségben jelenik meg. Ma 2000 példány 
készül belôle. Folyamatosan élvezem a téma-
gazdagságát, közérthetôségét.

Géza említette, hogy a Városvédô 
Egye   sület által kiadott könyvek is a mi nyom-
dánkban készültek. Örömmel vállaltam ezeket 
a fel         a  datokat, hasznos, érdekes munkának 
tartom.

– Kedves Géza, néhány szóban értékelje, 
minek tulajdonítja, hogy ilyen hosszú idô óta nép-
szerû ez a folyóirat?

– A folyamatos siker az újság változatos-
ságának, közérthetôségének köszönhetô. 
Mon     danivalójának hitelességére ügyelve, 
szak  mailag alátámasztott írások jelennek meg 
ben ne. Kívánom, legyen még témában, ér -
deklô désben, folyamatosságban sokszor hu -
szonöt évnyi!  �

Koós Gábor nyomdavezetô, aki elsôként veheti kezébe lapunkat
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Könyvek Újpestrôl

A Historycum Kiadó 
gondozásában, Win ter-
mantel Zsolt polgár-
mes  ter elôszavával meg-
     jelent A hûség horgo-
nya címû regény. A 
szer zô Nemere Ist ván, 
korunk termékeny író-
ja. Újpest regénye a te -
lepülés születésétôl 
kezd  ve követi végig az 

alapító, gróf Károlyi István életútját, a szabad-
ságharcon át, egészen a fogságból szabadu-
lásáig. A kötetbôl kiderül, hogy miféle „gyar-
mat” volt ez, és miképpen lett egy magyar 
fô  úr birtokaként afféle „Kis-Amerika”. A 
köny  vet 2017 novemberében az Újpesti Ká -
rolyi Gimnáziumban mutatta be Kapa Má  tyás 
egyetemi oktató, a kiadó vezetôje. A nagykö-
zönség 2018. január 26-án, a városháza dísz-
termében, az Újpesti Közmûvelôdési Körben 
találkozhatott az íróval. A regény megvásárol-
ható a Libri könyvesboltjaiban. 

Jolsvai András, az is -
mert Táncsics-díjas 
szer      kesztô, újságíró – 
aki szoros személyes 
kö      tôdése okán Újpestet 
ma is archaikusan, rövid 
„U”-val írja –, legújabb 
könyvében egy valaha 
volt / képzeletbeli fo -
lyó      irat, a Periszkóp 
szer    kesztôségébe kalau-

zolja olvasóit. Az 1990-es évek elején járunk, és 
megismerhetjük „Magyarország legfonto sabb 
hetilapjának” munkatársait, a szellemi mûhely 
sajátságos figuráit. „Egy hetilapnak nemcsak 
ritmusa van, hanem dallama is: minden nap 
más arcot mutat, minden napnak más a színe, 
az íve, a dinamikája, minden napnak más a 
története, és ezekbôl a vissza-visszatérô, mégis 
egyedi történetekbôl, ezekbôl az egy másra rí -
melô hetekbôl rajzolódik ki aztán a szerkesztô-
ség élete” – írja a szerzô. Akik egy kor vele 
dolgoztak, magukra ismerhetnek, mi olvasók 
pedig egy immár visszahozhatatlan korszakra. 
A könyvet a Scolar Kiadó jelentette meg.

Emléktábla az indóházon
2017. december 13-án a Magyar Közlekedési 
Közmûvelôdésért Alapítvány kezdeménye-
zésére az egykori újpesti Lóvasúti indóház 
falán (Váci út 201.), az „utód” villamosvasút 
meg indulásának 130. évfordulója elôtt tiszte-
legve em  léktáblát avattak. Köszöntôt mon  -
dott dr. Szeneczey Balázs fôpolgármester-
helyettes, Win  termantel Zsolt, Újpest polgár-
mestere és Mer  czi Miklós, a Magyar Mûszaki 
és Köz le ke dési Múzeum fôosztályvezetôje.

A „Málenkij robot” áldozatainak emlékére
Január 26-án az Újpesti Német Nemzetiségi 
Ön  kormányzat koszorúzással egybekötött 
meg  emlékezésen avatta fel a „Málenkij ro -
bot”-ra elhurcolt újpesti lakosok emléktáblá-
ját. A Nyár utca 40-42. sz. épület elôtt beszé-
det mondott Men czer Erzsébet, a SZORA-
KÉSZ elnöke és dr. Zsigmond Barna Pál 
al polgármester.

Gyászhírek
Életének 90-dik esztendejében, január 25-én 
el  hunyt P. Bíró Lóránt szalézi szerzetes pap. 
A Könyves Kálmán Gimnáziumban tanult, 
majd az ELTE-n ma    tematikusként végzett. 
Tanul  mányait a Hittudományi Akadémián 
fejezte be. 1988-ban szentelték pappá, 1989 
szeptemberétôl 27 éven át volt a Cla ris se  um 
plébánosa. Az önkormányzat 1999-ben Új -
pestért díjjal, 2009-ben Újpest díszpolgára 
cím    mel tüntette ki. Az atyát február 9-én, a 
Megyeri úti temetôben kísérték utolsó  
útjára.

Január 27-én, 80 esztendôs korában elhunyt 
dr. Rozner László jogász, az Újpesti Zsidó 
Hit község elöljáróságának tagja, az Újpesti 
Ci   gány Nemzetiségi Önkormányzat önkén  -
tes szociális munkása. 2009-ben Újpestért díj-
jal tüntették ki, 2010-ben megkapta a Raoul 
Wallenberg-díjat. Dr. Roz  ner Lászlót család-
ja, barátai és tisztelôi kö  rében január 31-én 
Szerdócz Ervin újpesti fôrabbi búcsúztatta a 
Kozma utcai izraelita temetôben.

Márciusi számunkban az 11., 28. és a 29. ol     da     -
lon látható fotókat az Újpesti Hely tör  téneti Gyûjtemény 
bocsátotta rendel ke zé sünkre.
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