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A biciklis úrvezetô fehér 
zokniban és teniszcipôben 
pe  dálozott a macskaköves 
Ár   pád úton. Munkába 
me     net nyárelôtôl kora-

ôszig rövidnadrágot viselt, hajnalban csak a 
zakót dobta a hátára, hogy legyen hová ten-
nie az iratait. Felturbózott Csepeljén tepert 
ahogy bírt, majd elkapta az 55-ös villamos 
ajtórácsát, és a Váci útig húzatta magát. 
Úgy érezte, sínen van. Sportot csi nált a 
tujázásból; két megálló között néha sikerült 
magára terelnie a Pest felé utazó fiatal-
asszonyok elmosolyodó tekintetét. Ilyen-
kor jól indult a nap, érezte, hogy ural ja a 
te  repet, faltól falig övé az egész Árpád út.

Mielôtt a villamos a Váci úthoz ért 
elengedte a rácsot, elvegyült a gyenge for-
ga lomban, majd kihúzódott jobbra. Szabá-
lyos karjelzéssel irányt változatott, és Me -
gyer felé haladt tovább. A reggeli teendôk 
jár tak a fejében. Tegnap már meghozták a 
klórt, nyitás elôtt min  denképp ezzel kelle-
ne kezdeni. Tíz órára érkeznek a kisiskolá-
sok, velük nem le  het gond, hiszen az úszó-
deszká kat elô  készítette. Azután jöhet egy 
lángos és talán egy szimpla is. Persze egész 
délelôtt lankadatlanul figyelnie kell, hogy 
végül dél  után, amikor megjön a váltás, 
végre ma  ga is beugorhasson a meden cé be. 
Fiatal volt és vagány, ezért is lett úszó -
mester a Tungin. � Rojkó Annamária
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„Az Ujpesti T.E. Sporttelep 
részvénytársaság folyó évi de -
cember hó 18-án, délelôtt 11 
órakor tartja alakuló közgyûlé-
sét az ujpesti Városháza dísz-

termében, melyre a t. részvényjegyzôket ez -
úton is tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 
1. Megalakulás. 2. Az igazgatóság és felügye-
lôbizottság megválasztása. 3. Esetleges indít-
ványok. Ehrenwald sk. Szûcs sk. Dinich sk.” 
(1921. december 15.)

„Az Ujpesti Torna Egyesület pálya 
rész  vénytársaság megalakulása ünnepélyes ke -
retek között f. hó 18-án d.e. a városháza dísz-
termében kezdôdött. Szûcs János megnyitja a 
közgyûlést, lelkes beszédben köszönti a meg-
jelenteket. […] Az ülés elején Szûcs János 
indítványára közfelkiáltással megválasztják az 
R.T. elnökéül Mauthner Zoltán bôrgyárost. 
Az R.T. egyelôre 7 millió koronával alakul 
meg azzal, hogy a hátralékos 3 millió koronát 
késôbbi aláírásokkal fogják megszerezni.” 
(1921. december 22.)

„Versenytárgyalási hirdetmény. Az Uj -
pesti Torna Egylet Sporttelep R.T. Ujpest, 
Megyeri úti pályáján létesítendô tribün föld, 
kômûves, elhelyezô, beton, vasbeton, ács, te  tô-
 fedô (kátránypapír, ill.mûpala), bádogos, asz -
talos, lakatos és üveges munkáira nyilvános 
árlejtést hirdet. 1. A pályázat nyilvános s azon 
minden iparengedéllyel rendelkezô magyar 
ho  nosságú állampolgár részt vehet. […] 3. A 
mun kákra vonatkozó egyes költségvetésû ûr -
lapok Hajós Alfréd tervezô-építész irodájában 
(IV. Gerlóczy utca 7. – mai V. kerület, a 
szerk.) d.e. 9 és 1 óra között beszerezhetôk…
[…] 4. A lepecsételt ajánlatok f. évi január hó 
28-án, szombat déli 12 óráig az UTE Sport-
telep RT. czimére (Ujpest, Mauthner Bôrgyár 
Váczi ut 26.) benyújtandók. […] 7. A munkála-
tokhoz szükséges anyagokat, szerszámokat, 
vizet a vállalkozó minden megtérítés nélkül 
kö   teles beszerezni s a munkákhoz a mûvezetô 
építész utasításai alapján megfelelô munka erô-
vel hozzáfogni s oly mértékben végezni, hogy 

a szerzôdésben megállapított befejezési ha  tár-
idôk (betonmunkákra márc. 15, vas be ton   mun-
kára ápr. 15, ácsmunkákra ápr. 30, tetôfedô és 
bádogos munkákra május 15, asz  ta los, lakatos, 
stb. május 30.) betarthatók le    gyenek. A határ-
idôk be nem tartása esetén jo  gában áll az épít-
tetônek a vállalkozó keresetébôl a megál-
lapítandó napi kötbért levonásba hozni… […] 
A vállalkozók kötelezik magukat arra, hogy a 
munka tartama alatt elôálló külföldi valuta, 
munkabér, anyag és fuvardíj emel kedésébôl 
semmi néven nevezendô több követelést nem 
igényelhetnek.” (1922. január 19.) 

„Az UTE Sp(orttelep). É(pítô). Rt. a 
pályázati határidôt január 28-ról febr. hó 
6-ára halasztja el s utána következô 8 napon 
belül végérvényesen dönt a beérkezett pályá-
zatok felett.” (1922. január 26.) 

„Január hó 29-én volt az Ujpesti Torna 
Egyesület új pályájának a bemutatója. Részt 
vett a bemutatón számos pesti egyesület és 
sportújságok kiküldöttje, a város képviselôi és 
természetesen nagyszámú UTE tag. Hajós 
Alfréd tartott igen nívós és részletes elôadást, 
melybôl megtudtuk, hogy az atlétikai pálya 
júniusban, a fottbalpálya pedig az ôszi for-
dulóra lesz teljesen készen. A pálya befogadó 
képessége 50000 ember lesz, tehát az ország 
legnagyobb pályája. – Elképzelhetetlen, hogy 
nagyobb nemzetközi fottbal és athletikai 
attrakciókat más pályán bonyolítsanak le, mint 
Ujpesten.” (1922. február 2.)

„Az Ujpesti Torna Egyesület Sporttelep 
Részvénytársaság elhatározta a részvénytôke 
második részletének 30%-nak a behívását, 
amely részvényenként 60 K-t tesz ki. A befi-
zetés idejéül a folyó évi február hó 20 és már-
cius 2-a közötti idôt szabta meg. Felhívjuk a 
részvényjegyzôket, hogy a számukra esedékes 
összeget legkésôbb március 2-áig a Magyar 
Le  számítoló- és Pénzváltó Bank ujpesti fiók-
jában (Ujpest, Városház) az UTE Sporttelep 
Rész  vénytársaság számlájára fizessék be.” 
(1922. február 16.)

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

Ujpesti Torna Egylet Sporttelep RT.
Válogatás az Ujpesti Közlöny cikkeibôl
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Rendkívüli teljesítményekben 
bôvelkedô élet ért véget 1928-
ban, amikor egy ereje teljében 
lévô, neves építész nem élt túl 
egy mûtéti beavatkozást. A 64 

éves korában elhunyt Baumgarten Sándor 
alkotásait gyakorlatilag az egész ország is-
merte, hiszen a századforduló környékén az 
általa készített típustervek alapján épült szám -
talan népiskola Nagy-Magyarország kiste-
le pü lésein. A lakosság azonban nemcsak az 
elemi oktatás intézményei révén találkozhatott 
Baum garten épületeivel. Egymaga tervezett 
mintegy félszáz középületet és lakóházat; ám 
építésztársával, Herczegh Zsigmonddal kö  -
zösen további számos egyedi építmény mellett 
még több mint háromszáz iskolát is. 

Baumgarten és Herczegh tervei alapján 
a gyorsan fejlôdô Újpesten a XIX–XX. szá-
zad fordulóján öt iskolaépületet emeltek. 
Két  részes cikkünkben elôször a korszak leg-
termékenyebb építészeinek munkásságát, míg 
a következô számban az Újpesten ma is ál  ló 
iskolaépületeiket mutatjuk be.

Annak ellenére, hogy az építészet-
tör ténetben szinte egyedülálló teljesítmény 
fûzôdik a másfél évtizeden át együtt dolgozó 
két építész nevéhez, az életükrôl alig találni 
ada tokat. Baumgartent illetôen az egyetlen 
ki  vételt dr. Fábián Gáspár, a kiváló építész 
és szakíró nekrológja jelenti. (Fábián a maga 
korának sikeres építésze volt, akinek a nevéhez 
szer te az országban több mint száz templom 
kötô dik, és ô tervezte például a Villányi úti 
Szent Margit Leánygimnáziumot.)

Az Épitô Ipar – Épitô Mûvészet címû 
szaklap felelôs szerkesztôjeként e szavakkal 
mél  tatta váratlanul elhunyt építész kollégáját: 
„a törhetetlen erônek, alkotóvágynak és ké-
pes   ségnek kimagasló típusa volt a magyar 
uga  ron, aki egymagában annyit alkotott, 
mint 10-en mások együttvéve”. Fábián a régi 
vágású, „csodálatos mûvezetô-építészt” becsül-
te leginkább Baumgarten személyében, aki egy 
személyben volt tervezô és kivitelezô. „Baum-
garten Sándor nem abban volt nagy, amit úgy 
hívnak, hogy »építômûvészi terem tôerô«, nem 
volt ô úttörô nagy mester, mint Feszl Frigyes, 
vagy Lechner Ödön, azonban nagy volt abban, 
hogy amit a nagy mester meg álmodott, azt ô, 
mint mûvezetô építész valósággá varázsolta, 
megépítette, örökbecsû emlékké tette.”

Búcsúztatója mellett Fábián Gáspár 
az zal is hatalmas szolgálatot tett a magyar 
építészettörténetnek, hogy közzétette Baum-
garten saját kezûleg összeállított listáját az 
ál  tala, illetve a Herczegh Zsigmonddal kö -
zösen tervezett épületekrôl. Ebben a fel so   ro-
lásban nincsenek benne a Baumgarten ál tal a 
kultuszminisztérium megbízásából ké   szített, 
1898-ban kiadott kisdedóvodai és népiskolai 
építkezési mintatervek alapján ké  szült óvodák 
és iskolák, amelyek száma az Or  szágos 
Mû  emlékvédelmi Hivatal közlése sze rint 
meghaladja az ezret.

Baumgarten Sándor a Tolna megyei 
Dunaföldváron 1864. január 24-én, szegény 

TÓSZEGI ZSUZSANNA

Újpest jelentôs építészei: Baumgarten 
Sándor és Herczegh Zsigmond, 1. rész

4

Baumgarten Sándor építész (Forrás: Épitô Ipar, 1928)
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iparos családban született és már középiskolás 
korában kitûnt szorgalmával, tehetségével. 
Budapesten a belvárosi fôreáliskolában tanult, 
és a fennmaradt iskolai értesítôk tanúsága 
sze   rint a legtöbb tárgyat jeles eredménnyel 
ab szolválta. 1883-ban érettségizett, majd 
1888-ban kapta meg építész diplomáját a 
Mû  egyetemen. 1888 és 1894 között Lechner 
Ödön, Steindl Imre, Hauszmann Alajos és 
Weber Antal munkatársaként dolgozott, majd 
1891-ben saját tervezôirodát nyitott.

A belvárosi fôreáliskola 1905-ben, fél -
százados fennállásának évfordulóján emlék-
könyvet adott ki. Az iskola arra kérte volt ta-
nítványait, mutassák be mûveiket, mondják el 
mivé lettek, „hadd hirdessük fennen a világ nak, 
hogy azok a mûvészek, kiváló szakemberek és 
nevezetes egyéniségek, kiknek alkotásait cso-
dálják, neveit tisztelettel emlegetik, [...] a mi 
anyaiskolánk édes gyermekei”. A jubileumi 
kötetben Baumgarten három mûvével, a Tu -
do mányegyetem, az Erzsébet nôiskola és a 
Niedermann-szanatórium épületével sze re-
pel – ezeket alább röviden bemutatjuk ol-
vasóinknak.

Családi élete alakulásáról egy újság-
hír tudósít a Fôvárosi Lapok 1891. június 
1-jei számából: Baumgarten Sándor fôvá ro si 
mûépítész, tartalékos tüzérhadnagy elje gyez-
te Steiner Leona kisasszonyt, Steiner La jos 
budapesti nagykereskedô leányát. A né  hány 
héttel késôbb megkötött házassági szer zôdésük 
fennmaradt Budapest Fôváros Levéltárában.

Herczegh Zsigmondról még építész-
társához képest is keveset tudunk. Csanádon 
született 1849. január 15-én. 1886-ban Bu-
da pesten szerzett építômesteri oklevelet, 
hosszú idôn át a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumban, az építkezésekért felelôs 
szak emberként dolgozott. Feleségétôl, Ko-
vács Malvintól négy gyermeke született. A 
legidôsebb fiú, ifj. Herczegh Zsigmond ap ja 
nyomdokaiba lépve szintén építész lett. Idô-
sebb Herczegh Zsigmond haláláról mind-
össze egy szûkszavú újsághír tudósított, amely 
szerint a budapesti református egyház buzgó 
presbitere 1914. július 27-én hosszas szenvedés 
után, életének 66-ik évében el hunyt.

A Nemzeti Örökségvédelmi Intézet 
a következô adatokat közli Baumgartenrôl 
és Herczeghrôl: 1891 és 1907 között fô ként 

közoktatási intézmények számára ter vez-
tek épületeket. Kettejük tevékenysége „meg-
határozó módon járult hozzá az I. világháború 
elôtti Magyarország alsó- és középfokú iskolai 
hálózatának – nemzetközi összehasonlításban 
is példátlan mértékû – kifejlesztéséhez”. Ba -
um  gartenék bizonyítottan 305 oktatási in-
téz  ményt terveztek, amelyek megoszlása a 
következô: 118 elemi iskola, 84 egyéb (pol -
gári fiú- és leányiskola, kereskedelmi és 
felsôkereskedelmi iskola, bábaképzô, va kok, 
illetve siketnémák intézete stb.), 45 gim-
názium és más középiskola, 37 óvoda, 21 ta-
nítóképzô.

Tervezôi és kivitelezôi tevékenységük 
mellett a kultuszminisztériumban mindket-
ten hosszú idôn át jelentôs hivatali pozíciókat 
is betöltöttek – errôl több helyen lehet adatot 
találni. E cikk írója Magyarország tiszti cím- 
és névtárából gyûjtötte össze a tényeket: Her-
czegh 1890-tôl 1908-ig a mûszaki ügyekkel 
foglalkozó X. Ügyosztályon dolgozott. Ba-
um  garten 1893-tól 1895-ig, majd 1900-tól 
1905-ig Herczegh mellett építészként látta 
el feladatait, 1906 és 1910 között pedig a IX. 
Ügyosztályon közalapítványi igazgatóként 
mû  ködött.

A ma embere illô tisztelettel kons-
tatálja Baumgartenék emberfelettinek tû-
nô hatalmas teljesítményét, de annak ide -
jén az iskolaépítéseket megrendelô kul tusz-
minisztériumban betöltött pozíciójuk miatt 

5

Herczegh Zsigmond építész (Forrás: FSZEK Budapest 
Gyû jtemény)
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az építészi megbízásaik komoly ellenérzéseket 
váltottak ki. A korabeli sajtóban többször 
felmerült a visszaélés gyanúja, annál is inkább, 
mert a legtöbb esetben a minisztérium az isko-
laépítésekre nem írt ki pályázatot. A botrány 
hullámai az országgyûlésig csaptak. „A val lás- 
és közoktatásügyi tárca tárgyalásánál szó  ba 
kerültek a képviselôházban azok a visszaélések, 
melyek az állami építkezések kö rül nálunk 
folyton fel-felmerülnek.” – írta az Építészeti 
Szemle 1902-ben.

Az egykori Tudományegyetem köz  -
ponti épü  lete, az ELTE Állam- és Jog tu-
do mányi Karának mai otthona Budapest 
bel  városában, az Egyetem téren áll. A meg-
rendelôk kifejezett óhaja alapján az épület 
stí  lu sának az ott álló Egyetemi templom ar -
chitektúrájával egybehangzónak kellett len-
nie, mert az egye  tem alapítójának, Mária 
Te  ré  ziának a ko  rát kívánták ily módon meg-
örökíttetni. Gyakorlatilag nem egy önálló épü-
letet, csak egy épületszárnyat kellett az adott 
helyen meg tervezni, és ez különösen próbára 
tette az építészek tudását. A kupolás, árkádos 
pa  lotát 1900 májusában avatták fel, nem sok-
kal késôbb Ferenc József személyesen is 
megtekintette az épületet. A királyi láto gatáson 
az a megtiszteltetés érte a két épí tészt, hogy 
Ferenc József személyesen is szólt hozzájuk.

A Vakok Országos Intézete
Az építészpáros által tervezett, és 1902-ben 
át  adott épület stílusjegyei hasonlítanak a 
köz  vetlen szomszédságában álló nôiskoláé-
hoz. „Külsô kiképzésében az épület magyaros 
iránynak hódol. Igen érdekes az István-uti fô-
homlokzat középrizalitja, hol a nagy dísz termet 
a szépen kiképezett hármas ablak csoport mu-
tatja. […] Színtégla ablak ke resztezés és falívek, 

továbbá a hajlott vo nalú attika adják meg az 
épület jellegét.” – olvashatjuk az Épitô Ipar 
1902. 33. számában.

Erzsébet Nôiskola (ma: Teleki Blanka 
Gim   názium)
A mai Ajtósi Dürer soron, a vakok inté ze te 
mellett 1902-ben épült a fôváros legkor sze rûbb, 
legszebb középiskolája, amely az 1898-ban me-
rénylet áldozatául esett Er  zsébet királyné  ról 
kapta a nevét. A sze cessziós stílusú, imponáló 
méretû, négyszin tes épület utcafrontján a 
jellegzetes tég la szalagos tagolás a domináns 
elem. A hom lok zatok hullámvonalas attikával 
záród nak, középütt kupolás tetô emelkedik. 
A csip ké  zett ablakkeretek nagy része sajnos 
már tönkrement.

A Niedermann Szanatórium
1903-ban még Rákospalotához tartozott a 
késôbb az önállóvá vált Pestújhely azon te-
rülete, amelyen a Baumgarten által tervezett, 
pavilonos rendszerû elmebeteg-intézet fel -
épült. Elsô igazgatójának tiszteletére Nieder-
mann Szanatóriumnak nevezték el.

Az épületegyüttes több okból is kü lön-
leges. Az Épitô Ipar 1903-ban négy egymás 
utáni számában adott teret Baum garten le-
írá  sának és tervrajzainak, amelyekben ez ol  -
vas ható: „A szellemi tulajdonjogot fön  tart -
ja magának a szerzô / a tervezô”. Az iga zi 
meglepetés azonban akkor ér bennünket, ha 
összevetjük az eredeti terveket a megva ló -
sult épületekkel, amelyek egészen más vo-
nal  vezetésûek, mint a Baumgarten – meg-
lehetôsen katonás stílusú – tervrajzain lát ha tók. 
A derékszögek helyén lekerekített sar  kokat 
ala kítottak ki, a nyílászárókat tégla be rakás 
he   lyett indák keretezik… A remekbe szabott 
szecessziós épületeket 2005-ben mû emléki 
védelem alá helyezték.                 (Folytatjuk…)
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1919-ben az UTE elnökeként 
Szûcs János a futballcsapat 
élé  re angol edzôt próbált szer-
zôd tetni, de ez a terve nem 
járt sikerrel. Ám Szûcsnek 

kö  szönhetôen került elôször állan  dó tréner 
a csapat mellé egy korábbi játé kos, Fandl 
Géza személyében. Szûcs Já nos másik nagy 
terve az úszószakosztály újjá szervezése volt. 
A munkálatokhoz hamarosan hozzálátott 
és márciusban az uszoda építésére Újpest 
város tanácsától 500 000 korona támogatást 
szerzett. Az összegbôl július elejére – a 
háborút követô nélkülözés közben, szinte a 
semmibôl – elkészült az UTE 100 méteres 
öböl-uszodája, 32 kabinos egyleti öltö zô-
vel. Az uszodát nemcsak az újjáalakított 
úszószakosztály és az újpesti lakosok, hanem 
a fôvárosi klubok is elôszeretettel használták. 
Szûcs még 1919-ben újjáalakította a klub at -
létikai szakosztályát is, ami a népszigeti sport-
telepen mûködött. Mindezek mellett még arra 
is jutott ideje, hogy a Magyar Úszó Szövetség 
alelnökeként tevékenykedjen. A MUSz és 
Szûcs János részérôl írt beadvány alapján a 
Testnevelési Ügyek direktóriuma rendeletet 
hozott, amivel elérte, hogy az ország összes 
uszodájában csak az úszószövetség ál  tal mi nô-
sített úszómester dolgozhasson. A mi nôsítés 
cél ja az volt, hogy minden úszómester képes 
legyen úszóoktatóként is dolgozni. Szûcs el 
akarta érni, hogy Magyarország valamennyi 
iskolájában kötelezô legyen az úszástanítás, 
ami hez megfelelô számban úszóoktatókat is 
kellett képezni.

Szûcs elvállalta a Tanácsköztársaság 
alatt az év áprilisában megalakult Újpesti 
Test  nevelési Tanács elnöki tisztségét is. Ezen 
posztján Újpesten, az Árpád út és a Váci út 
sarkán egy Sportszanatórium felépítését ter -
vezte, amiben gôz-, gyógy-, fényfürdô, ven-
déglô, sportmozi, uszoda, kézápoló helyiség, 
orvosi szobák, díszterem és szállodai szobák 

kaptak volna helyet. Ebbôl a tervbôl nem lett 
semmi és a klubelnök hamarosan Újpestrôl is 
távozott, igaz, csak ideiglenesen: 1919 júni-
usában a balatonmelléki fürdôk biztosává ne -
vezték ki, keszthelyi székhellyel. Szûcs Já nos 
újabb pozíciójához a Sporthirlap rövid kom-
mentárt fûzött: „A rendkívül agilis és sze-
rencsés kezû sportsmant szerencsére csak a 
nyári fürdôidényre veszíti el egyesülete, és az 
úszószövetség”.

A zavaros idôkben, 1919 októberében 
a Budapesten állomásozó Aphis és a Ladybird 
angol hadihajók legénységével játszott futball-
meccset az UTE. A mérkôzést követôen a li-
la-fehérek egy kisebb ünnepséget rendeztek 
az angoloknak. A Sporthirlap 1919. október 
13-i száma arról tudósít, hogy Szûcs János 
UTE-elnök angol nyelven mondott beszédet 
az eseményen, amiben „a sport mindent le-
bíró nagy jelentôségét jellemezte s azon re-
mé nyének adott kifejezést, hogy a sport lesz 
az a csodaszer, mely a nemzetek között ez -
idôszerint még fennálló ellenséges érzületet 
tel  jesen ki fogja küszöbölni, s valamennyi 
nem  zet sportolóit, mint sportsmankat egy tá -
borba fogja gyûjteni”. A több nyelven is ki -
tû  nôen beszélô sportvezetô szónoklata nagy 
tetszést aratott.

Az 1920-as évet az UTE egy nagy-
szabású klubvacsorával indította, amire az 
egye sület minden tagja hivatalos volt. A 
Köz   mûvelôdési Kör helyiségében tartott la -
ko mán Szûcs János klubelnök vezette a kö-
szöntôk sorát. Emelkedett hangú beszéde 
kiterjedt az Újpesti TE legutóbbi évére, volt 
néhány jó szava a klub valamennyi tagjához 
és mély megilletôdéssel hallgatta a közönség 
szónoklatának azt a részét, amelyet a hazafias 
érzés melegsége és fájdalma járt át. Szûcs János 
megemlékezett a klub két elhunyt ifjú tagjáról, 
Emmerling József úszóról és Neumann Alfréd 
labdarúgóról, akiknek arcképét az egyesület 
megfesttette és ebbôl az alkalomból leplezett 

LASZIP GÁBOR

Szûcs János – az UTE-stadion megálmodója, 
3. rész
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le. A néhány hét múlva tartott tisztújító köz-
gyûlés megerôsítette Szûcs Jánost a klub 
elnöki posztján.

Június 29-én újra összegyûltek az 
UTE-tagok. Ezúttal a városháza dísztermében 
tartották meg a klub jubileumi díszközgyûlését, 
amin az egyesület 35 évét ünnepelték meg, 
Szûcs János elnökletével. A gyûlésen megjelent 
a város vezetôsége és a magyar sportélet sok 
kitûnôsége, mivel ekkor az UTE már országos 
viszonylatban is tényezô volt. Szûcs még 1919. 
december végén lemondott a Magyar Úszó 
Szövetség alelnöki posztjáról, indokaként az 
Újpesti Torna Egyesület vezetése és az üzleti 
elfoglaltságai miatti idôhiányt jelölte meg. 
Azonban a szövetség tagjainak kérésére a 
következô év elejétôl újra elvállalta a pozíciót. 
Sôt, régi kedves témájához a vízbôlmentéshez 
is visszatért, elôadásokat, bemutatókat tartott 
a témában a MUSz szervezésében.

Szûcs 1920. október közepétôl üzleti 
okok ból két hónapig Berlinben tartózkodott, 
és ezen idô alatt a Sporthirlapnak tudósított a 
Németország – Magyarország válogatott fut  -
ballmérkôzésrôl, a MUSz számára pedig úszó -
versenyeket kötött le a németekkel. Ugyanek -
kor szervezte meg az UTE történetének elsô 
nemzetközi futballtúráját. Az újpesti labdarú -
gók 1920. de cem berében utaztak Bécsen 
vagy Prágán – vagyis a Monarchia fontosabb 
futballvárosain – kívül elôször külföldre. A 
turné rendkívül sike res nek bizonyult, az UTE 
december 25. és január 3. között öt mérkôzést 
játszott és mind az öt találkozóját megnyerte. 
Magdeburgban a SV Viktoria 96 ellen 7:2, 
Drezdában a Bran denburg ellen 3:1, Plauenben 
a Plauner SuBC ellen 1:0, Lipcsében a Fortuna 
ellen 2:1 és Co burgban a VfB megfesttette ellen 
1:0 arány ban gyôztek a lilák. Közben a csapat 
az elsô osztályú futballbajnokságban is az elsô 
helyen állt.

1921. január 23-án tartották a klub 
rendes éves közgyûlését, amelyen a vára ko zá-
sok nak megfelelôen Szûcs Jánost újra elnökké 
választották. MUSz alelnöknek azonban ebben 
az évben már nem jelöltette magát, de tovább-
ra is elôadásokat tartott a vízbôlmentésrôl 
és az úszásoktatás fontosságáról. Májusban 
egy gyôri elôadásának hatására a gyôri sport  -
egyesületek felterjesztést intéztek a kul tusz-
miniszterhez a kötelezô úszóoktatás el ren-

delése tárgyában. Gyôrött nagy sikerû úszó-
mesterképzô tanfolyamot is tartott 30 hall-
gatónak. Az eseményt mintának használta, 
és októberre végre elérte célját: a MUSz or-
szágszerte úszótanfolyamokat szervezett. A 
Sport hirlapnak a sikerrôl így nyilatkozott: 
„Régi vágyam teljesül az úszóoktató képezô 
tanfolyam megteremtésével és természetesen 
a legnagyobb lelkesedéssel bocsátom a MUSz 
rendelkezésére tapasztalataimat, amelyeket 
kül  földi utaim alatt ebben az irányban gyûj-
töttem. Ez a tanfolyam »etappé«-ja a köte-
le zô iskolai úszás oktatásnak, amely sokkalta 
könnyebben megvalósulhat, mihelyt elegendô 
oktatónk van, akik az úszást ugyanazon mód-
szer szerint tanitani tudják. A vízbôl mentés 
ok  tatásának szorgalmazására az késztetett, 
hogy a dunamenti fürdôk szaporodása folytán 
Pest környékén ez évben több mint 600-an 
fulladtak vízbe. Ha a rendôrség és a katonaság 
a vízbôl mentés kötelezô oktatásában része-
sülne, mint az külföldön van, úgy ez a szám, 
évek múlva feltétlenül a felére apadna. Ter -
vem a tanfolyamnak a hatóságok által rövi-
de sen való elismertetése, a melynek elsô és 
fô következménye, volna az, hogy nem lehet 
addig valaki úszómester, amíg a megszervezett 
tanfolyamon képesítést nem nyert, de nem le-
het addig valaki tornatanár sem.”

A futballbajnokságban az UTE lab da-
rúgó csapata végül nem tudta megszerezni a 
bajnoki címet, de története során elôször ezüst-
érmes lett, a kontinens egyik legjobbjaként 
szá  mon tartott MTK mögött. A bajnokik 
vé  geztével újra külföldi útra ment a csapat, 
mégpedig új területre, Lengyelországba. A 
tú  ra hét mérkôzése közül ötöt megnyert, egy 
döntetlent játszott és egyszer kikapott. Alig 
néhány heti pihenô után az újpestiek ismét 
Németországba utaztak, ahol egy vereség 
és két gyôzelem után a csapat megnyerte a 
hamburgi kultúrhét nagydíját, majd a sziléziai 
Boroszlóban, a Schlesien Breslau 30 éves jubi-
leu mán 8:2-re verte az ünneplô házi gazdákat.

Az 1921-es évben Szûcs elnöknek 
köszönhetôen újra megalakult az UTE vívó 
szak  osztálya. Az úszók viszont ebben az évben 
el  veszítették a Duna-uszodát, mert a faipari 
vál  lalkozó magas árat kért érte, amit a klub 
nem tudott elôteremteni. A klubvezetô sem az 
Országos Testnevelési Tanácstól, sem Újpest 
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városától, sem a Magyar Úszó Szövetségtôl 
nem tudott tá mogatást szerezni. Az úszó és ví zi-
póló gár  dát azonban együtt tartotta, és nyá  ron 
a Csá szárfürdôben, télen a Rudasban edzettek. 
Sôt, augusztusra rendelkezésre állt a pénzügyi 
for  rás és újra felépült az újpesti uszoda, ahol 
versenyt is rendeztek. A klubok kö  zötti viadal 
pontversenyére Szûcs János vándordíját írták 
ki, amit a III. kerület nyert el.

1921 nyarának végén Szûcs újabb, min-
den eddiginél nagyobb álmot szôtt. Az UTE-
elnök végleges megoldást keresett a futballpá-
lya problémájára. Az ügynek megnyerte 
Di  nich Vidort, egykori Újpesti FC-s fut-
ballistatársát, nemzetgyûlési képviselôt, vala-
mint az úszóként kétszeres olimpiai bajnok, 
labdarúgóként vá lo gatottságig jutó építészt, 
Hajós Alfrédot. A terv a háború utáni Ma-
gyarországon példát lan volt: a szervezôk sta-
diont akartak építeni Új   pesten. Szeptember 
vé  gén kezdték meg elô  adássorozatukat a sport-
pálya felépítésének fontosságáról az újpesti 
Uránia színházban. Szûcs János beszédét kö-
vetôen Hajós Alf réd építész vetített képeket 
a vi lág stadionjairól és saját terveirôl. A nagy 
lel  kesedést kiváltó bemutatót követôen ha -
ma rosan megindult a szükséges pénz össze-
gyûjtése. Újpest városa a tulajdonában lévô, a 
közvágóhíd mellett a Megyeri út és a Baross 
utca között fekvô buckás terület, a Fries-féle 
telek 30 évre szóló díjmentes átengedésével 
járult a megvalósításhoz. Dinich Vidor az Or-
szágos Testnevelési Tanács révén 1 000 000 
korona állami támogatását szerzett az ügynek. 
Azonban a 40-50 ezer férôhelyesre tervezett 
stadion felépítéséhez az összeg húszszorosára 
lett volna szükség, de az elsô ütem befe je-
zé séhez is hiányzott még 9 millió korona. A 
sta dionépítô bizottság úgy határozott, hogy 
a hiányzó tôkét részvények kibocsátásával 
szer zi meg. Október végén megindult a sta-
dionrészvények jegyzése. Az értékpapírokat 
Újpest-szerte lehetett jegyezni: az UTE min-
den vezetôségi tagjánál, az Árpád úti Corso 
kávéházban és Radó Lajos bôrüzletében. Az 
új  pesti polgárok hamarosan sorba álltak a 200 
koronás részvényekért, amire sokan utolsó 
fil  lérjeiket költötték el. November elején 
a sok apró jegyzés után két újpesti gyáros is 
nagy összeget szánt az építkezésre: Wolfner 
Tivadar bôrgyáros 1 millió, Mauthner Zoltán 

bôrgyáros fél millió korona értékben jegyzett 
részvényeket. Sôt, Mauthner a stadionépítés 
élére állt, példája, buzdítása nyomán pedig 
ha  marosan megmozdultak Újpest vállalatai: a 
Phöbus Villamos Vállalatok 250 000, Ehren-
wald László fakereskedô, korábbi UTE-elnök 
200 000, a Leiner Enyvgyár szintén 200 000 
koronával csatlakozott a jegyzôk sorához. De 
Szûcs János apósa, Schreiber Henrik is vá-
sárolt 1000 darab értékpapírt.

December elejére 7 millió koronát si-
ke rült összegyûjteni, így 1921. december 
18-án az újpesti Városháza dísztermében 
meg alakult az Újpest Torna Egyesület 
Sport telep Részvénytársaság. Az eseményt 
a remek szónok, Szûcs János nyitotta meg, 
majd indítványozta, hogy Mauthner Zoltán 
le gyen a Részvénytársaság elnöke – akit köz-
felkiáltással meg is választották. Szemere Er-
nô a részvényesek nevében megköszönte az 
alapítók buzgó és önzetlen ténykedését, ja-
vaslatára a közgyûlés jegyzôkönyvi köszöne-
tet szavazott meg Szûcs Jánosnak, Dinich 
Vidornak, Ehrenwald Lászlónak, Jávorszky 
Kázmérnak, Hajós Alfrédnak és Újpest vá -
rosnak. Mauthner Zoltán elnök után meg-
választották a többi tisztviselôt. Alelnök Di nich 
Vidor és Ehrenwald László, ügyvezetô alelnök 
Szûcs János lett. Végül megválasztásra került a 
részvénytársaság 25 tagú igazgatósága: Asch-
ner Dávid, Dr. Bekény Zoltán, Dinich Vidor, 
Dvorszky János, Ehrenwald László, Földes 
Tivadar, Gerenday György, Gerô Béla, Grün-
baum Ede, Hercfeld Dezsô, Hesz Pál, Hoffer 
Mihály, Jávorszky Kázmér, dr. Kálmán Ödön, 
Mauthner Zoltán, Sándor Aladár, Salgó Je nô, 
Sikos Géza, Szemere Ernô, dr. Szûcs András, 
Szûcs János, Vágó Miksa, dr. Viszota Gyula, 
Wolfner György és Buxbaum Nándor.

                       (Folytatjuk…)
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2011-ben a „megszokott” mó     -
don folytattuk helyi érté keink 
felfedezését, isme reteink bô -
vítését. Májusban a 100 éves 
Chinoin Gyógyszergyárban 

jár  tunk, és a barátságtalan idôjárás ellenére 
is felkerestük a börzsönyi Újpest-forrás kör-
nyékét. Klubnapon aktuális kérdésekrôl be-
szél gettünk Wintermantel Zsolt polgár mes-
terrel. Újpest elsô telepese, Mil  den berger 
Már ton születésének 225. évfordulóján, Víz-
váry Vilmos tagtársunk szervezésében – aki 
a Könyves Kálmán Gimnázium Nádas József 
Pro Homine Alapítványának kurátora –, a két 
civilszervezet közösen állí tott emlék  mûvet a 
Megyeri Temetôben. Ismeretterjesztô kiadvá -
nyaink sorában elkészült Kad  lecovits Géza 
szerkesztésében az Újpesti utcanévlexikon új, 
bôvített kiadása. Az elhunyt helytörténész, 
Iványiné Konrád Gizella építômérnök emlé-
kére jelent meg a Hóba írt cinkenyom címû 
kis kötet.

Fôvárosi barangolásaink során az Ön -
tôdei Múzeumban, a Budai Vigadó épü leté-
ben és a Bélyegmúzeumban jártunk. Honi 
ér té keink megismerése dr. Sallai János Ma -
gyarország történelmi határairól vetített ké-
pes elôadásával folytatódott. Ozorán em lé -
keztünk az 1848-as eseményekre, jártunk 
a Szoborparkban és Érden, majd Wagner 
Attila szervezésében Ónod, Muhipuszta és 
Polgár látnivalói következtek. A pestmegyei 

Tök község helyi ételeivel és italaival is mer -
kedtünk, fejet hajtottunk a Himnusz szo-
bor  nál Budakeszin. Szeptemberben gróf 
Károlyi László és felesége vendégei voltunk 
Füzérradványban, ahol megmásztuk a Füzéri 
várhoz vezetô kaptatót is. Októberben Oláh 
Albert vezetésével tekintettük meg Kis új-
szállás, Kenderes nevezetességeit.

Augusztusban ismét egy határon tú li te-
rületre, Burgenlandba látogattunk. A nagysike  -
rû túrán számos szép magyar vo natkozású em -
léket jártunk végig, felkeresve kastélyokat és 
kevéssé ismert kisfalvak temp lomait, kúriáit is. 

Egyesületünk tevékenységének céljait 
segítô munkájukért 2011-ben Arany Horgony 
elismerésben részesült: Czégény Ilona, Havran 
(Hollósi) György és Koós Gábor.  

 2012-ben vezetôségünk két új taggal 
egészült ki: dr. Vétek Gábor az elnökség, 
So  morjai Edéné az ellenôrzô bizottság tag-
jaként kapott bizalmat a tagságtól. Aschner 
Lipótra emlékeztünk a Kozma utcai temetô -
ben, Oláh Albert szervezésében láto gatást 
tettünk a Tungsram Vállalat régi gyárépüle-
tében és megkoszorúztuk a legendás vezér-
igazgató emléktábláját. Ismerkedtünk Szu -
lovsz ky Zoltánné tagtársunk egyedi cipô-

SZÖLLÔ SY MARIANNE

25 éves az Újpesti Városvédô Egyesület, 4. rész
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gyûj  teményével, a REX Állatsziget életével 
valamint érdekes sétát tettünk dr. Kôrös 
And  rás vezetésével a frissen felújított Újpesti 
Bíróság épületében. 

Nagy sikerû budapesti sétáink ebben az 
esztendôben is folytatódtak. Közösen tekint-
hettük meg az MTA Központi Fizikai Kutató 
Intézetét, az Országházat és a Saxlehner Palo-
tában mûködô Postamúzeumot is.

Országos túráink Szarvasra, Szerencs re, 
Sárospatakra és Gödöllôre vezet tek. Ugyan -
csak végigjártuk Recsk, Tarna szentmá ria és 
Mátraderecske emlékeit. Kétnapos kirándulá-
sunk a Nyírség csodás vidékein zaj  lott, átruc-
cantunk a városunkat alapító Ká  rolyi család ôsi 
fészkébe Kaplonyba, és Nagy károlyba is, de 
nem hagytuk ki Ady Érmindszentjét sem.

Az immár hagyománnyá váló nyári ki -
rándulásunk helyszínei az egykori Szepes és 
Árva vár  megye – a történelmi Magyarország 
legészakibb csücske –, valamint Krakkó voltak.

A 2013-as esztendôben Wintermantel 
Zsolt polgármester meghívására, még nyitás 
elôtt járhattuk be a Halassy Sportuszodát.

Látogatást tettünk a szomszédvár Rá-
kospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti 
Gyûjteményében. Sok érdekességet láttunk, 
tanultunk a Kresz Géza Mentômúzeum kiál-
lításán; felemelô élmény volt a Deák téri 
evan gélikus templomban a húsvéti passió 
rész letének próbáját hallgatni. Élményekkel 
telve tértünk haza a Vasúttörténeti Parkból, 
a Vétek Gábor által szervezett Soroksári 
Botanikus Kertben tett sétából, a Bajor Gizi 
Színészmúzeumból és év végén az Országos 
Pedagógiai Múzeumból is.

Magyarország tájai sokunknak új él-
ményeket jelentettek abban az évben is: He-
rend világhírû porcelánjai, Nagyvázsony, 
Te   rény és Nógrád történelmi értékei em lé -
kezetesek maradnak. A Gárdonyi-év alkal-
mából két napos túrát szerveztünk, amin Eger, 
Szil  vásvárad és Bélapátfalva nevezetességeit 
fe deztük fel.

A nyári, hosszabb túránk a horvátorszá-
gi magyar települések, várak és kastélyok 
meg ismerése jegyében telt. A teljesség igénye 
nélkül Csáktornyán, Varasdon, Fiumében, 
Ká  rolyvárosban és Zágrábban is jártunk. Gyö-
nyörködtünk a mesés Plitvicei tavak nyújtotta 
látványban.

Évzárónkon Arany Horgony díjban 
Bangha Katalin, Buda Attila és Rojkó Anna-
mária részesültek, a helyismeret terjesztésé-
ben hosszú éveken át folyamatosan végzett, 
szín vonalas tevékenységükért.  

Az esztendô vége jelentôs változást ho -
zott, az ügyeket intézô elnökség, és az ellen-
ôrzô bizottság mandátuma lejárt. Dr. Kovács 
Ivánné elnök asszony tízéves, sikerekben gaz -
dag tevékenysége után több elnökségi tag -
gal együtt leköszönt, másoknak adva át a 
stafétabotot és a közösségért végzendô elkö-
telezett munka hagyományát.

2014. január 1-tôl az egyesület tagjai 
el nök ké választották jelen sorok íróját, az el-
nökség tagjaivá a tagság  Balogh Zsuzsannát, 
Ivá nyi Jánost, Osváth Kálmánt, dr. Szerényi 
Máriát, dr. Vétek Gábort és Wagner Atti lát 
választották. Az ellenôrzô bizottsági felada-
tok ellátására Aranyos Attila, Schlosser Ka -
ta lin és Somorjai Edéné tagtársak kaptak fel-
hatalmazást a közgyûléstôl.

Az esztendôben emlékezett a világ az 
I. világháború kitörésének centenáriumára. 
Ez alkalomból az Újpesti Helytörténeti Ala -
pítvánnyal közösen kértük fel Újpest Ön kor-
mányzatát, továbbá a Fôvárosi Vízmûvek, a 
BKV, az UTE és az újpesti zsinagóga illeté-
keseit, hogy intézkedjenek a területükön lévô 
I. világháborús emlékmû illetve emléktábla 
felújításáról. Augusztus végén, a már szépen 
helyreállított emlékhelyeken a Pozsonyi úti 
remízben és a Váci úti vízmûtelepen közösen 
helyeztük el az önkormányzat, az egyesület és 
a helytörténeti alapítvány koszorúit. 

Ez az év a Holokauszt-emlékéve is volt 
– egyesületünk az országos Civil Alaptól tá-
mo gatást nyert emlékkiállítás rendezésére. 

11

Az újpesti városvédôk a hivatalos megnyitó elôtt látogatást 
tettek a káposztásmegyeri Halassy Uszodában



TanulmányÚjpesti Helytörténeti
Értesítô

2021. december
XXVIII. évfolyam 4. szám

A tárlatot a Neogrády László Helytörténeti 
Gyûjteménnyel közösen, megható ünnepség 
ke  retében nyitottunk meg szeptember 18-
án az Újpest Galériában. 1956 eseményeire 
az Egek Királynéja plébánia templomban 
emlékeztünk, ünnepi beszédet Ozsváth Kál-
mán mondott.  

Ismeretterjesztô sétáink a fôvárosban az 
év során is folytatódtak. Januárban szakszerû 
tárlatvezetéssel tekintettük meg a Goldberger 
Textilipari Gyûjteményt. Februárban a IX. 
ke  rületben jártunk, ahol Gönczi Ambrus, a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény ve -
zetôje kalauzolt bennünket a Bálnában és 
környékén. A Polgár Centrumban tar tot-
tunk klubdélutánt, ízlelgettük a finom házi -
süteményeket és hallgattuk Drexler Vajk 
zon  gorajátékát. A hónap végén a Róth Mik-
sa emlékházban ismerkedtünk a gyönyörû 
üveg ablakok alkotójának munkásságával. 
Má  jus elején Vétek Gábor vezetésével a Sas -
hegyi Természetvédelmi Területen ismer-
ked hettünk a vidék természeti értékeivel. 
Szep temberben Iványi János kalauzolásával 
tekintettük meg a Pesti Vigadót, ki nem hagyva 
Makovecz Imre kiállítását sem. Szeptember 
végén a részlegesen átadott Várbazárban 
gyö  nyörködtünk, míg október elején a volt 
Hon véd Fôparancsnokság épületét és az 
ott lévô Zsolnay-kiállítást látogattuk meg. 

Novemberben a Dohány utcai Zsinagógát 
és a Zsidómúzeumot kerestük fel. Évi utolsó 
sétánk Budafokot vette célba. Garbóci Lász -
ló helytörténész Budafok díszpolgára veze-
tésével tekintettük meg a Szt. Lipót plébá-
niatemplomot és a Törley mauzóleumot. 

Nemzeti értékeink sorozatunk kere-
tében Csornán, Kmetty György szobránál 
em  lé keztünk 1848-ra. Töreki Imre, a Bokréta 
Néptáncegyüttes vezetôje tartott szá munkra 
emlékezetes elôadást Szanyban. Pest és Heves 
megyei kastélyok nyomában jártunk Iványi 
János vezetésével. Sülysáp, Tóalmás, Tura és 
Hatvan csodaszép épületeit látogattuk meg, 
majd Szigethalom és Ócsa következett Bakos 
Béláné, Alice javaslatára. 

Májusban Sümegen, a Hotel Kapitány 
vendégeiként a plébániatemplomot és a 
Kisfaludy emlékházat is felkerestük. Gyalog-
túrát tettünk a várhoz. (Bár akadt, aki inkább a 
buszos megközelítést választotta.) Megnéztük 
a váraljában lévô lovastanyát és élveztük a helyi 
lovasbemutatót is. Kétnapos túránk színhelye 
Csongrád megye, benne Szegvár, Mártély és 
Hódmezôvásárhely volt. 

Augusztus elején hagyományos határon 
túli kirándulásunk Szlovákiába, a Szepességbe 
vezetett. Emlékeztetôül néhány helyszín a tel-
jesség igénye nélkül: Kassa, Eperjes, Lôcse, 
Késmárk, Poprád, Dobsinai jégbarlang. Haza -
felé Betlér gyönyörû kastélya mellett Krasz-
nahorka égett romjait sem hagytuk ki.

Ôszi országjárásunk Szolnokon folyta-
tódott a Civil Kórussal, majd Tatán helyi 
ve  ze téssel néztük meg a várat, az Esterházy-
kastélyt, az angolparkot és felmásztunk Fellner 
Jakab kilátójába – valójában a sörétgyári to-
ronyba – is.

Novemberben Tokaj-Hegyalján Vi-
zsoly, Mád, Tállya és Tarcal következett, és 
utunk során szakítottunk némi idôt a hegy 
levének kóstolgatására is.

Tagjaink közül, a sûrû program elle nére 
többen jelentkeztek saját kötettel. Hencsei Pál 
és Fericsán Kálmán szerzôpáros munkája az 
Újpesti Olimpikonok címû exk luzív kiadvány. 
Kadlecovits Géza és Lôrincz Róbert közös 
munkája A szaléziak nyomában Újpesten címû 
kötet és Kadlecovits Géza szer  kesztésében 
jelent meg a Zsidósors 1944 Újpest címû 
forráskiadvány is.                          (Folytatjuk…)

A holokauszt 70. évfordulója alkalmából, az Újpest Galériában 
rendezett emlékkiállítás részlete (Fotók: Neográdi László 
Helytörténeti Gyû jtemény)
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Újpest katolikus közössége 
kezdetben a dunakeszi, majd 
a fóti plébániához tartozott. 
Az önállósuló újpesti egyház-
község élére 1870-ben – 

plébánosi jogokkal felruházott káplánként – a 
nyitrai születésû Illek Vincét nevezték ki, aki 
öt évvel késôbb a plébániai rangot elnyerô 
Újpest elsô plébánosa lett. Illek újpesti mûkö-
désének fô mûve a piactéri katolikus templom 
(a mai Egek Királynéja-fôtemplom) felépítte-
tése volt. A közügyek, és különösen a tanügy 
terén végzett munkáját 1897-ben a Ferenc 
József Rend kiskeresztjével ismerték el. 1903-
ban apátplébánosi címet kapott. A templom -
építô lelkipásztor már 35 éve állt az újpesti 
hívek szolgálatában, amikor 1905-ben, 68 éves 
korában váratlanul elhunyt. A régi újpesti sír-
 kertbe temették, majd annak felszámolásakor 
hamvait az Újpest-Kertvárosi templom krip-
tájába helyezték át.

Illek Vince újpesti egyházi tevékenysé-
gérôl meglehetôsen sok adat áll a helytörté-
netkutatók rendelkezésére, viszont magánéle-
térôl, azon belül is az anyagi helyzetérôl 
mindeddig igen keveset tudtunk. A Fôvárosi 
Levéltárban ôrzött hagyatéki iratokból azon-
ban kiderül, hogy Illek jelentôs pénz- és in -
gatlanvagyonnal rendelkezett. Az Újpesten, 
Du  nakeszin, Bogláron és Lellén felvett leltá-
rak alapján hagyatéka 77 ezer koronára rúgott. 
(Az összeg nagyságát szemlélteti, hogy abban 
az idôben egy vidéki villa értéke 6 és 10 ezer 
ko  rona között mozgott.) A levéltári iratokból 
megismerhetjük Illek Vince ingatlanjainak el -
he lyezkedését és megoszlását is. Ô az újpesti 
piactér sarkán álló egyházi épületben lakott, 
de háza volt a közeli Csokonai utcában, továb-
bá két villája a néhány kilométerre fekvô Du -
nakeszi-Alagon. Ugyancsak két villával ren-
del  kezett a Balaton déli partján, Lellén, ahol 
az 1890-es évek végétôl hatalmas földterüle-
teket is birtokolt.

Az újpesti plébános és Balatonlelle kap-
csolatának elôzményérôl a Somogyvármegye 
címû lapban megjelent korabeli visszaemlé ke-
zés tudósít. Eszerint Illek az 1890-es években 
elôször a szomszédos Boglárra került, ahová 
az ott telket vásárló pesti orvos, Schwartzer 
Ot  tó csábította magával. A lellei birtokszerzés-
rôl Horváth József helybéli esperes-plébános 
számolt be az 1943-ban megjelent Balatonlelle 
története címû munkájában. A leírtak alapján 
1897-ben és ’98-ban Illek Vince Milassin Vil-
mos pesti ügyvéddel közösen megvette gróf 
Jankovich Lászlótól a „Kis Károly-féle telek-
tôl” (a mai Dr. Kis Károly utca vonalától) a 
bog lári határig elterülô partszakaszt. (Illek és 
Mi lassin kapcsolatáról egyetlen adatot sike-
rült fellelni, mindketten vezetôségi tagjai vol-
tak a budapesti Állatkertben székelô Állat- és 
nö   vény honosító Társaságnak.) Milassin Vil-
mos mellett Illek lellei társtulajdonosának 
számított még az ügyvéd két lánya, Milassin 

L ÔRINCZ RÓBERT

Illek Vince újpesti plébános 
balatonlellei birtokai
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Lívia (báró Kemény Pálné) és az örökbefoga-
dott gyermeke, Pávich Ilona is.

Az Illek-féle parcellázási terv szerint a 
megvásárolt birtokot két részre osztották. A 
nyu gati, Boglárig terjedô „Illek-részt” Vince-
telepnek, az ettôl keletre esô területet – Mi -
lassin lánya után – Lívia-telepnek nevezték el. 
120 parcellát alakítottak ki 150-tôl 1200 négy-
szögöles nagyságig, amelyeket eladásra kínál-
tak. A Vince-telepen egy négyszögölért 1 fo -
rint 80 krajcárt (3,6 korona) kért az újpesti 
plé  bános. „E ritka olcsó árt – írja a parcellák 
értékesítése ügyében szétküldött felhívásában 
– csakis azért szabtam, nagy önhasznomra nem 
nézve, hogy e szép vállalatomat annál gyor -
sabban megvalósíthassam, és hogy Isten se gé-
lyével még életemben megérhessem te  le pem 
felvirágzását.” Illek egyetlen, hatalmas in -
gatlant tartott meg saját használatra (ma: Szent 
István út 50.), amelyen 1902-ben két villát is 
építtetett. Milassin Vilmossal 1903-ban in  gyen 
telket biztosítottak a lellei fürdôtelep ká pol-
nájának felépítéséhez (ma: Honvéd utca 43.).

A parcellák néhány éven belül vevôre 
találtak, ám a plébános végül mégsem élte 
meg lellei telepének felvirágzását. Szívszél hû-
désben hunyt el Újpesten 1905. április 3-án. 
Jelentôs vagyonát egyházi alapítványokra, 
csa  ládtagjaira és üzlettársaira hagyta. Hogy 
mi  ként tett szert Illek Vince ekkora vagyon-
ra? Annyi bizonyos, hogy a plébános jó üzleti 
ér  zékkel rendelkezett. Az újpesti templomépí-

téshez szükséges forrás elôteremtéséhez – 
pénz  ügyminisztériumi engedéllyel – szám-
sors játékot szervezett, majd a templom telkére 
épített bazársor bevételébôl is jelentôs össze-
geket fordított a kivitelezésre. Magánvagyo-
ná nak eredete azonban homályba vész. A 
csa ládi örökség nem valószínû, mivel a hét 
gyer meket nevelô nyitrai asztalos édesapa, Il -
lek János és felesége aligha számíthattak gaz -
dagnak.

Az Illek Vince-hagyaték végrendelet 
sze rinti felosztását, és az örökösök kilétét az 
1906 májusában Újpesten tartott hagyatéki 
tár  gyalás iratanyagából ismerhetjük meg. 

A bankszámlákon lévô pénzvagyonának 
nagy részét Illek egyházi alapítványoknak 
ado  mányozta. A Dunakeszi-Alagon található 
két villája közül az egyiket még évekkel a ha -
lála elôtt eladta Hajnal Alajos dunakeszi ven-
déglôsnek. A másik villát (ma: Kossuth Lajos 
u. 20.), a hozzá tartozó hatalmas szôlôvel 
együtt öccsére, a postatakarékpénztári tiszt-
vise lôként dolgozó Illek Nándorra hagyta. 
A szin tén Újpesten élô Nándor azonnal meg-
hir dette a négyszobás, üvegezett verandával 
rendelkezô ház bérbeadását. Az ingatlan még 
1915-ben is a tulajdonában volt.

Illek újpesti, Csokonai utca 7. szám 
alatti házát, valamint lellei telkét – a két villá-
val – Góger Anna örökölte. A hölgy kilétérôl 
nincs adatunk, rokoni szálat nem sikerült 
felderíteni. A plébános jelentôs mennyiségû 
lellei ingatlant hagyományozott a korábban 
elhunyt egyik nôvére, Illek Anna unokájára, 
Pécs Mariskára (Pécs Imre ítélôtáblai bíró 
kiskorú lányára). Örökölt még a va  gyonból 
Illek másik nôvére, Franciska (Bôsz Edéné), 
továbbá fivérének, Nándornak a lá  nya, Illek 
Margit (Keserû Balázs királyi albíró fele  - 
sége) is. 

Illek Vince emlékét Újpesten – számos 
helytörténeti írás mellett – utcanév és emlék-
táb la is ôrzi. Lellei tevékenysége – vagy aho-
gyan egy korabeli lap fogalmaz, a Balaton-
kul  tuszért történô fáradozása – azonban fele-
dés be merült. Noha a település múltját feldol-
gozó Horváth plébános egykori munkájában 
megjegyezte: „Illek vállalkozását siker koro-
náz ta, s ezzel beírta nevét Lelle történelmé-
be”, Balatonlellén a személyére utaló jelzést 
jelenleg nem találhatunk.  �
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2020-ban, a Gondolat Kiadó 
gondozásában jelent meg a je -
les történész, Fehér György: 
A származás kötelez – Gróf 
Ká  rolyi Sándor 1831–1906 

cí mû hiánypótló monográfiája. A könyv hatal-
mas levéltári és irodalmi anyag feldolgozásával 
tekint végig a gróf egész életén, pályáján, elsô-
sorban azonban politikai és gazdasági tevé-
kenységén.

Károlyi Sándor, az Újpest-alapító Ká -
ro  lyi István fia sok szálon kötôdik Újpesthez. 
Édesapja birtokai közül ô örökölte a Fót és 
Pest környéki gazdaságokat, köztük Újpestet 
is. Ennek káposztásmegyeri része gazdasági 
szempontból igen fontos hely. Ott ugyanis –  a 
mai Fóti út és Baross utca környékén – hatal-
mas szarvasmarha-istállókat állítottak fel, és 
tejgazdaság mûködött. A feljegyzett adatok 
szerint 78 fejôstehénnel indult a gazdaság, de 
tervezték még további 50-80 állattal növelni 
az állományt.

A gróf foglalkozott még lótenyésztés-
sel, amelyhez a lóversenyzés beindítása is kap-
csolódott. A mai megyeri és káposztásmegyeri 
területeken versenyistálló, tréningtelep vala-
mint lóversenypálya épült.

Jelentôs szerepet kapott a növényter-
mesztés, elsôsorban a szôlô- és borkultúra. 
Károlyi Sándor 1881-ben 100 holdnyi káposz-
tásmegyeri területen újíttatta fel az öntö zô-
rendszert. A filoxérajárvány idején engedé-
lyezte, hogy szôlôültetvényein – annak istván-
telki részén – az Országos Rovartani Állomás 
kísérleteket végezzen a szôlôgyökértetü elleni 
védekezés érdekében. A gazdaság olyan szépen 
mûködött, hogy 1902-ben angol gazdák kül-
döttsége is meglátogatta. A káposztásmegyeri 
majorba 26 négyesfogattal érkeztek, és elsô-
sorban a tehenészetrôl szóltak elismerôen.

Károlyi Sándor nevéhez fûzôdik az Új -
pestet Pesttel és az Újpestet Rákospalotával 
összekötô vasút építésének terve. A „lóvonatú 
vaspálya” 1866-ban ünnepélyes keretek között 
kezdte el mûködését a Széna (ma: Kálvin) tér 

és Újpest központja között, míg az Újpest–
Rá kospalota viszonylaton 1872-ben indult 
meg a forgalom.

Károlyi Sándor Újpest területén több 
telket is értékesített. Ezek az üzletkötések a 
késôbbi város életében olyan fontos intézmé-
nyek létrejöttét indították el, mint az Egger 
Béla és Tsa. (a késôbbi Egyesült Izzó) és az 
Is  ter Vízmû Rt. (ma: a Fôvárosi Vízmûvek 
Zrt. észak-pesti telepe). A telekértékesítések-
kel kapcsolatban többször vitába bonyolódott 
Újpest vezetôségével. Az egyik ilyen perre is 
menô vitatéma a fôváros vízellátását biztosító 
kutak tulajdon-, illetve használati joga volt. 
Az ügy nagy port vert fel, a korabeli lapok is 
sokat cikkeztek róla. Károlyi Sándor eladta a 
területet a fôvárosnak, de az újpestiek hasz-
nálati jogra hivatkozva kártérítést követeltek, 
amit végül meg is kaptak.

Másik, igen bonyolult telekjogi konflik-
tusa az újpesti ingatlantulajdonosokkal élezô-

DR. SZERÉNYI MÁRIA

Hiánypótló életrajzi adatok Károlyi Sándorról
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dött ki. Édesapja 1852-ben 80 házhelyet adott 
örök haszonbérletként a lakosoknak, akik épít-
 keztek a telkeken. Késôbb, ha el akarták ad  ni 
a házukat, szembesülniük kel lett azzal, hogy a 
telek megmaradt a Károlyiak tulajdo  nában, 
csak az épület lett az új tulajdonosé. Emi  att 
hosszadalmas pe rek egész sora indult, ame-
lyeket általában Ká  rolyi Sándor nyert meg, 
mert a korabeli jog  rend alapján az erede  ti tu -
lajdonost kártalanítani kellett, ha a tulaj  don -
jogot át akarták ruházni az új tulajdonosra.

A különbözô perek és a gróf egyéb 
újpesti telek értékesítési ügyletei komoly 
sajtóvissz han got váltottak ki. Az újságok sze-
mére vetették, hogy a község határában építési 
telkeket akar felvásárolni, mert arra számít, 
hogy idô vel az érintett területek értéke 
emelkedni fog. Az Újpesten gondos gaz-
dálkodás révén szerzett jövedelmébôl 
ugyanakkor a hazai arisztok rácia tagjait messze 
felülmúlóan jótékony kodott. Még fel  sorolni is 
nehéz az általa alapított, illetve támogatott 
intézményeket.

A Kornis Klarissza (Károlyi Sándor 
késôbbi felesége) által már jóval korábban 
léte  sített gyermekmenhely 1882 és ’88 között 
Istvántelekre, egy Ybl Miklós tervezte épü-
letbe került. Ehhez Károlyi Sándor adomá-
nyozta a telket, és az építkezéshez 265 000 
ko  rona pénzügyi támogatást is nyújtott. 
Ké sôbb katolikus leányiskola és leánynevelô 
in  té zet mûködött az épületben, amelynek 
fenn tar tásához a gróf évi 10 000 koronával 
járult hozzá. Az intézmény 1914-ben kapta a 
Claris seum nevet. Ma már csak a szalézi szer-
zetesek által irányított kis plébániatemplo mot 
nevezik így.

Károlyi Sándor és felesége a vasúttár-
saságnak 1893-ban eladott Rákospalota és 
Új  pest közötti terület árát egy magánkórház 
alapításába fektették. Ez a máig fennálló 
Károlyi Sándor Kórház, amely nek falai között 
1895-ben kezdték meg a betegek ellátását. A 
nyolcvan ágyas kórház évente mintegy 1300 
fôt gyógykezelt, és orvosai minden nap in -
gyenes ambuláns rendelé se ket is végeztek. Az 
egészségügyi személyzet bérét és az anyagi 
kiadásokat kezdetben teljes egészében a gróf 
fedezte, késôbb az állam is hozzájárult a 
mûködéséhez. A költségek fede zé sére fordí-
totta a vízmûvel kapcsolatos perben neki ítélt 

jelentôs pénzösszeget, és ebbôl a jövedel-
mébôl építtetett egy-egy házat az Új  pesti 
Legényegylet, valamint a Katolikus Ta  nonc 
Egyesület számára.

Károlyi Sándor 1905-ben – Stephaneum 
néven – menhelyet hozott létre egyedülálló 
szegény, idôs emberek számára. Itt 30 rá -
szoruló kapott szállást és teljes ellátást. A 
Stephaneum, az Ôsz utca és az Istvántelki út 
sarkán ma is áll.

Az Újpest központjában álló Egek 
királynéja római katolikus templom felépítése 
szintén a gróf nevéhez fûzôdik. Az édesapja 
által adományozott telken az építkezés már 
korábban elkezdôdött, de nem volt elegendô 
pénz a befejezéséhez. Ekkor ismét segített a 
gróf, aki felépíttette a templomot és területet 
adományozott az egyházközség nek, hogy 
köré parkot alakíthassanak ki. Késôbb épült 
fel a torony, amelybe négy ha  rang került a 
Károlyi család ajándékaként.

Az ô telkén hozták létre az Újpest 
Football Club csapatának elsô pályáját a Mezô 
(ma: Erkel Gyula) utcában.

A Fô utca (ma: Árpád út) fásítása és a 
temetô létesítésére adományozott telek –  
amelynek helyére a ma „szellemtelep”-ként 
emlegetett Pozsonyi úti lakótelepet építették 
– szintén Károlyi Sándor nevéhez fûzôdik.

Nem véletlenül nevezték A Hét címû 
folyóirat egyik cikkében „újpesti gróf”-nak, 
jóllehet hatalmas birtokai voltak az ország 
más területein is. A szociáldemokrata Nép-
szava annak idején „Magyarország legféktele-
nebb és leglelkiismeretlenebb földuzsorá sá-
nak” nevezte, aki „a legcsúnyább telekuzso rá-
val kizsarolta Újpest polgárságát”, mégis azt 
mondhatjuk, hogy adományai maradandó ér -
tékben messze felülmúlták azt, amit a „telek-
uzso ra” útján az újpestiektôl szerzett. Több 
mint 100 évvel Károlyi Sándor halála után 
Új  pesten eredeti funkcióját megtartva mû  kö-
dik a lánynevelô intézet, a Károlyi kórház, az 
Egek Királynéja templom, és áll a Stephaneum 
épülete is.

Újpest hálával tartozik Károlyi Sán-
dornak, és mi lokálpatrióták köszönettel tar-
tozunk Fehér Györgynek, hogy a terjedelmes 
anya got tartalmazó könyvébôl teljes körûen 
meg ismerhetjük a gróf Újpesthez kapcso ló - 
dó tevé kenységét.  �
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Egy férfi és egy nô házasságon 
kívüli együttélése a 20. század 
második feléig „jogon kívüli” 
területnek számított. A mai 
ér  telemben vett élettársi kap-

csolatot a törvények nem ismerték, nem adták 
meg annak jogilag releváns jellemzôit és nem 
ren delkeztek arról sem, hogy a kapcsolat meg-
szûnése után a volt élettársak milyen igénye-
ket érvényesíthetnek egymással szemben. En -
nek nyilvánvalóan az volt az oka, hogy a köz-
felfogás rosszallóan tekintett az ilyen együtt-
élésekre, „vadházasságnak”, „törvénytelen 
kap    csolatnak” titulálva azokat, amelyek száma 
a házasságokéhoz viszonyítva a mainál nagy-
ság  rendileg kevesebb volt. Jellemzô, hogy 
nagy apám aktáiban a vizsgált idôszakban csak 
elvétve for dul elô az „élettárs” kifejezés, ehe-
lyett a „közös háztartásban élôk”, olykor „sze-
relmi kap csolat” megjelölés szerepel. A kisszá-
mú ügy a kapcsolat megszûnése után érvé nye-
sí tett elszámolási, illetve tartási igényt tartal-
maz, beleértve a közös kiskorú gyermek tar-
tására vonatkozó követelést. Ezek aktáiból 
vá  logattam az alábbi, jellemzô eseteket.

*

1. A házastársától külön élô N. J. rendôr 
1947 áprilisában albérlôként költözött özvegy 
J. M.-né lakásába, akinek szatócs üzlete volt az 
Árpád út és a Lôrincz utca sarkán. Rövid idôn 
belül azonban közös háztartásra léptek, és et -
tôl kezdve közösen mûködtették az üzletet, 
amelyhez N. J. teljes havi 500,- Ft keresetét az 
asszony rendelkezésére bocsátotta. 1948 ja  nu-
árjában a férfi megvált korábbi munkahelyé-
tôl, két hónapig nem dolgozott, ekkor az 
asszony tartotta el, majd áprilisban a Magyar 
Pamutipar gyárában mint szövôsegéd helyez-
kedett el, havi 525,- Ft keresettel. Ugyanazon 
év októberében J. M.-né a szatócsüzletet el -
adta, mivel az egyre rosszabbul ment, a leltári 

tárgyakkal és árukészlettel együtt 5800 forin-
tért, amelyek megvételéhez korábban N. J. is 
hozzájárult Az üzlet és a berendezés vétel-
árából megvásároltak egy házingatlant a To -
mori utcában 9000 forint vételáron, amelybôl 
6000 Ft-ot egy összegben kifizettek, a fenn-
maradó 3000 Ft-ot és az átíratási valamint 
ügyvédi költségeket közösen törlesztették. Az 
in  gatlan J. M.-né nevére került, mert N. J. -
nek a házasságából született gyermeke után 
tar  tásdíjat kellett fizetnie és nem akarták, 
hogy az esetleges végrehajtás során a házat 
megterheljék. Az új lakást részben a korábbi 
bútorok eladási árából, részben közös pénzük-
bôl berendezték. A kasszát J. M.-né kezelte, 
ebbôl fizették ki az adósságaikat, a házadót és 
a közös háztartás költségeit.

N. J. 1950 augusztusában azzal kereste 
fel nagyapámat, hogy a hónap elejétôl már 
nem élnek közös háztartásban J. M.-nével, 
mert az asszony „elküldte a lakásból” azzal, 
hogy „vigye a ruháját”, de az 5000,- Ft-ban 
megjelölt követelését, amelyet a vagyonszer-
zésben való hozzájárulása, valamint a szatócs 
üzletben és a ház felújításában végzett munká-
ja fejében igényelt, elutasította. „Azt mondta, 
hogy a keresetemet feléltem, követelni valóm 
nincs.” Az ügyvédi tényvázlatban részletesen 
rögzítve van, hogy a közös szerzésben N. J. 
milyen összegekkel vett részt és milyen mun-
kák elszámolását kéri (pl. az üzletben eladóként 
végzett tevékenysége, a háznál pöcegödör lé -
te sítése, tetôjavítás „köröskörül” az épületen, 
teljes kerítés felhúzása, sufni létesítése. Az 
ira  tokból nem derül ki, hogy az ennek alapján 
megfogalmazott ügyvédi fizetési felszólításra 
J. M.-né mit válaszolt, megindult-e a vagyon-
megosztási per. Közben N. J. házasságát fel-
bontották és a bíróságon 1950 novemberében 
a házasságból született gyermeke után havi 
60,- Ft tartásdíj megfizetését vállalta. Ami 
bizonyos: 1951. február 10-én a felek ügyvédi 
közremûködéssel „az egymás közti hosszas 

D R. KÔRÖS AND RÁS

Szemelvények dr. Fraknóy Gyula ügyvédi 
hagyatékából 1947–1957, 11. rész
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tárgyalások és az együttélésük alatt szerzett 
vagyontárgyak felsorolása és értékelése alap-
ján megállapodtak abban, hogy özv. J. M.-né 
N. J.-nek fizet összesen 4500 Ft-ot 1951. 
február 25-étôl számított havi 300 Ft-os 
részletekben, a részletfizetési kedvezmény 
elvesztésének terhe mellett. Ezzel szemben N. 
J. magára nézve kijelenti, hogy a fentebb 
egyezségileg megállapított összeg megfizetése 
ellenében lemond a közös szerzemény ôt 
illetô fele részérôl […], így különösen az 
ujpesti Tomori utcai házas ingatlanból ráesô 
illetôségi részrôl és az együttélésük alatt 
közösen vásárolt egy teljes hálószoba [bútor] 
ôt megilletô fele részérôl.” Ezen felül a ház-
tartási ingók tekintetében [a felek] a jelen 
megállapodás elôtt már megegyeztek és az 
egymásnak jutó részt el is szállították, kivéve 
15 kg zsírt, amit J.M.-né köteles N. J.-nek 
azonnal kiadni.

2. Nem minden együttélés végzôdött 
ilyen, viszonylag békés módon. Z. R. asz-
talossegéd 1946-ban fogadta be egy szoba-
konyhás lakásába H. M.-t, akivel 1952 
októberéig „férj-feleség módjára” közös ház-
tartásban éltek. Mivel utóbbi a lakást ezt 
követôen nem volt hajlandó elhagyni, a felek 
között a viszony elmérgesedett, több bírósági 
és hatósági eljárásra került sor. 1953 január-
jában H. M.-t meglátogatta a felek közös 
ismerôse, akinek a nô ebédet készített. Két-
három tányért, egy mély leveses tálat, kifôtt 
tésztát és egy lábas zsírt Z. R.-nek a kony-
hában lévô gyalupadján helyezett el. Tálalás 
közben Z. R. hazaérkezett, és szóváltás után 
mindezeket lesöpörte a földre. A H. M. által 
indított kártérítési perben a Budapesti IV. és 
XV. kerületi Bíróság Z. R. alperest 70 Ft – az 
ételekben és edényekben keletkezett kár – 
megfizetésére kötelezte. Az alperes viszont-
keresetet indított 1952 októberétôl havi 150 
Ft albérleti díj megfizetése iránt. A bíróság 
ennek csak részben adott helyt, „minthogy a 
peres felek – elmondásuk szerint – 1952. 
október 26. napján még nemileg közösültek, 
okszerûen következik, hogy október hónap-
ban még kapcsolatuk fennállt, így erre a 
hónapra az alperesnek lakbér igénye nem 
lehet […] A hét esztendei közös háztartásban 
élésükre tekintettel a felperest semmi esetre 
sem lehet albérlônek tekinteni” és mivel 

„takarítja a lakást, az alperes ágynemûjét 
mossa, [ôt] legfeljebb a lakás fél lakbérének és 
fél villanyszámlájának megtérítése terhelheti”, 
amit a bíróság havi 12 Ft-ban, illetve 2 Ft 50 
fillérben állapított meg és a a felperest 1952 
novemberétôl 1953 januárjával bezárólag 
összesen 58 Ft megfizetésére kötelezte. 

A felek közötti viszony ezt követôen 
tovább romlott: H. M. a felszólítás ellenére 
sem hagyta el a lakást, a lakbér ráesô részét 
sem fizette, amelyre Z. R. úgy reagált, hogy a 
nô által használt lámpákból a villanykörtéket 
kicsavarta és elzárta, ami miatt birtokháborí-
tási ügy indult. 1955-ben H. M. feljelentette a 
férfit, hogy „iparigazolvány nélkül folytat asz-
talosipari tevékenységet”, de a szabálysértési 
hatóság az eljárást megszüntette. A feljelen-
tésre válaszul viszont a Z. R. indított volt élet-
társa ellen magánvádas eljárást „hatóság elôtti 
rágalmazás” vétsége miatt. Az ügyvédi aktában 
az utolsó adat, hogy az ügyben a bíróság tár-
gyalást tûzött ki, de a bíróság döntésére utalás 
nem található, csupán a feljegyzés arról, hogy 
az ügy „Bef”, azaz befejezôdött. Hogy ez a 
magánindítvány visszavonására, vagy az ilyen 
ügyekben a bíróság kötelezô békítô tevéke-
nyégének eredményességére volt-e vissza-
vezethetô, nem állapítható meg. 

3. Az 1950-es években még egyáltalán 
nem volt gyakori a házasságkötés elôtti együtt-
 élés. Elsôsorban idôsebb, özvegy vagy elvált 
emberek kerestek társat maguknak – tartva az 
egyedülléttôl és a megélhetési gondoktól – az 
együttélés „sike rétôl” téve függôvé, hogy 
összekötik-e hivatalosan is az életüket.

M. M. 63 éves háztartásbeli nô, Ôsz ut -
cai egyszobás lakását feladva költözött a közel-
ben lakó 70 éves F. J. bádogoshoz és csaknem 
két éve éltek közös háztartásban, amikor 1955. 
május 5-én házasságot kötöttek. Az addig za  var-
  talannak tûnô együttélés azonban ezután rö   vid 
idôvel megromlott, és június 24-én a férj az 
élet  közösséget megszakította. A feleségnek az 
ügy védnél tett elmondása szerint: „egysze rûen 
ki jelentette, hogy ne adjak neki semmit, mert ô 
sem ad nekem pénzt, sôt a fejem alatt lé    vô párna 
alól, amikor a szobából kimentem, a pénz tár cá-
mat a pénzzel együtt kilopta, amely mi  att a 
rend  ôrségen ellene lopás miatt felje  len tést tet-
tem”. Noha M. M. a házastársa go  rom ba, sértô 
magatartására és fenyegetésére is hi  vat   kozott, 

18



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2021. december
XXVIII. évfolyam 4. szám

nem a házasság felbontása, hanem nô     tartás  
[ma: házastársi tartás] iránt kérte meg  indítani a 
pert, amire különélô házastársak ese tén bontás 
nélkül is lehetôség volt. Hi  vat kozott arra, hogy 
100%-os munkaképte    len és férjét két éven ke -
resztül ellátta, a háztartást ve  zette, így tartásra 
va  ló „érdemtelensé ge” fel sem me  rü l het. Férje 
a Szerelôipari Vál      lalatnál bádogos, átlagos ke -
resete 1152,- Ft, amelyhez 378,- Ft öregségi 
já  radékot is kap, míg neki alkalmi mun   kákból 
havi 150 forintnál nincs több jövedelme.

Nagyapám a fenti adatok alapján a bí -
róságtól F. J.-nek havi 400.- Ft nôtartás meg-
fizetésére kötelezését kérte, csatolva az M. M. 
munkaképtelenségét igazoló orvosi iratot, 
valamint a szegénységi bizonyítványt. Az ügy 
tárgyalását a bíróság 1955. szep tember 8-ára 
tûzte ki, az aktából azonban a tárgyalási jegy-
zôkönyv hiányzik, így az alperes védekezésére 
és az ügy további alakulására néz  ve nincs adat. 
Feltehetô azonban, hogy a fe  lek vagy meg-
állapodtak a nôtartás fizetésében, vagy arra az 
alperest a bíróság kötelezte, mert M. M. 1956 
januári levelében az ügy si ke res befejezése 
esetére a kikötött 150,- Ft ügyvédi munkadíj 
megfizetésére kért haladé kot nagyapámtól.

4. A házasságon kívüli szerelmi kapcso-
latnak hosszú távú következménye is lehetett, 
ha a kapcsolat fennállása alatt a nônek gyer-
meke született. Az 1946. évi XXIX. tc. ugyanis 
– amely Európában az elsôk között megszün-
tette a „törvényes” és a „törvénytelen” gyer-
mek közti különbséget – kimondta: ha nincs 
olyan személy, akit a házasságon kívüli gyer-
mek atyjának kell tekinteni (pl. a gyermeket 
ma  gáénak elismerte), a gyermeket az köteles 
eltartani, aki a gyermek anyjával a fogantatás 
ide jében nemileg érintkezett. Ez alól csak az 
jelentett kivételt, ha a körülmények (pl. bizo-
nyí tott távollét, orvosszakértôi vélemény) 
alap  ján nyilvánvalóan lehetetlen volt, hogy a 
gyermek abból a nemi érintkezésbôl szárma-
zott, vagy ha az anya a fogantatási idôben 
„keresetszerû kéjelgést” folytatott.

T. M. a fenti törvény alapján kérte 
1948. január 30-án született gyermeke „termé-
szetes atyjának”, Sz. Gy.-nek a kötelezését a 
gyermek tartása fejében havonta 1 q búza 
min denkori árának, aktuálisan 80 forintnak a 
megfizetésére a gyermek 16 éves koráig. Elô-
adta, hogy az alperes kereskedelmi utazó, új -

pesti lakos, aki gyakran járt le hozzá Oros-
házára. „Rendszeresen jött egy héten többször 
is, a lakásomon aludt, ilyenkor gyakorlatilag 
együtt éltünk.” A nemi kapcsolat 1947 április 
elsô hetétôl az év végéig tartott, és ebbôl szár-
mazott leánygyermekük. A gyermektartás 
mel  lett 6 heti (napi 15 forintos) napszám fi -
gyelembe vételével, összesen 630,- Ft „munka-
mulasztás megtérítést”, 370,- Ft gyermekke-
lengye költséget és a szülési költség megtérí-
tését igényelte. Az alperes a bíróságon nem 
volt hajlandó az apaságot elismerni, tagadta a 
kapcsolat fennállását, annak bizonyítottsága 
esetére pedig a nô „feslett életvitelére” hivat-
kozott. A felperes viszont a tárgyaláson bemu-
tatta a férfi szerelmes leveleit és sürgönyeit, 
amelyben a kérdéses idôszakban mindig elôre 
jelezte érkezését és az együtt töltendô napo-
kat. Az Újpesti Járásbíróság ezen bizonyíté-
kok, valamint több orosházi és újpesti tanú 
vallomása alapján meghozott ítéletével köte-
lez te az alperest, hogy fizessen meg a felpe-
resnek 1949. február 1-étôl havi 50.-Ft gyer-
mektartásdíjat, a már lejárt tartásdíj hátralékra 
részletfizetési kedvezményt biztosítva, vala-
mint elrendelte a kelengye és szülési költség 
megtérítését.                             (Folytatjuk…)
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Aschner Lipót az Egyesült 
Izzó vezérigazgatója, ipar vál-
lalati vezetôként felismerte az 
alapkutatás és az alkalma zott 
kutatás között fennálló szoros 

kapcsolatot; az elméleti fizika és a kísérleti 
fizika egymásra hatásának gyakorlati hasznát. 
Ezért tartotta fontosnak, hogy a Magyar kirá-
lyi József nádor Mûszaki és Gaz daságtu do-
mányi Egyetemen (késôbbi nevén Budapesti 
Mûszaki Egyetem) kezdeményezze az Atom-
fizika tanszék és az Atomfizikai In  tézet létre-
hozását, amelyek megtervezésével és ké  sôbbi 
vezetésével Bay Zoltánt, a Tungs ram ku  tató-
laborjának vezetôjét bízta meg. Bay személyé-
ben a Tungsramban betöltött sze   repé vel jól 
ötvözôdött a tudomány egységes, egymásra 
épülô szemlélete.

A tanszék megalakításának indokaként 
Bay így fogalmazott: „Az atomfizika olyan 
ered ményeket látszik ígérni, melyek talán az 
emberiség energiagazdálkodását s a civilizáció 
mai képét átalakítani hivatottak”.

Célként az atomfizikával kapcsolatos 
fej  lesztések, módszerek és eredmények önálló 
továbbfejlesztését, valamint az atomfizika ok -
ta  tását jelölték meg. Az intézet tevékenységé-
nek fô kutatási területeiként a gázkisülést, az 
elektronoptikai és az atomrombolási vizsgála-
tokat határozták meg.

A tematikából nem maradtak ki az 
Egye sült Izzó kutatóit is foglalkoztató olyan 
témák sem, mint az atomszerkezet megisme-
rése; az elektronok fizikája; a magas frekvenci-
ájú elektromos rezgések tanulmányozása; az 
elektronok tömege, repülési idejük mé  rése; az 
ütközési processek; a szekunder elekt ronok 
kiváltását befolyásoló jelenségek; és a távolba 
látás fejlesztése.

Bay Zoltán összeállította az Atomfi-
zikai Intézet és tanszék beruházási tervét. 
A 305 m2-en létesített intézet laborokból, 
könyv  tárból, mûhelybôl és irodákból állt, és 
egy tanteremnek (egyetemi elôadóteremnek) 
is helyet adott, ami egyúttal a demonstrációk 

helyszínéül szolgált. A beruházási terv tartal -
mazta a vizsgálatokhoz szükséges berende -
zéseket. A tervezet kitért a finanszírozási 
szem  pontokra is, amit egy alapítvány révén 
kívántak biztosítani. A támogatás alaptôkéjét 
két forrásból tervezték fedezni. Egyrészt a 
Ma  gyar Nemzeti Bank 500 darab részvényé-
nek megvételével, másrészt 300 darab 1914-es 
Budapest székesfôváros kötvény megvásárlá-
sával. A befektetések eredményeként az ala-
pítvány összes tôkéjének 4,7%-os hozama 
biz  tosította az évente felmerülô költségek 
finan szírozását.

A terveket 1937 januárjában nyújtották 
be, és az alapító okiratot még az év júliusában 
Horthy Miklós kormányzó aláírta. Az Egye -
sült Izzó átutalta a támogatás összegét, de azt 
követôen az ügy nem mozdult elôrébb. A ter -
vek elfogadása érdekében 1938 -ban Aschner 
Lipót levélben interpellált Hóman Bálint kul-
tuszminiszternél.

A tanszék és az intézet olyan jeles taná-
rokat és kutatókat foglalkoztatott, mint Papp 
György és Simonyi Károly, akik a Tungsram 
Hold-radar-kísérletében is részt vettek. Si  mo-
 nyi a háború után is tovább folytatta az elekt -
rongyorsítóval kapcsolatos kutatásokat, majd 
szerepet vállalt az 1951 decemberében Ma -
gyarországon elsô alkalommal lét  rehozott 
mes      terséges atommag-átalakításban is. Simo -
nyi az ötvenes években a KFKI kutatójaként a 
fúziós energiatermelés lehetôségeit és korlá-
tait vizsgálta. Papp György már a Szegedi 
Tu  dományegyetemen is Bay Zol tán közvetlen 
munkatársa volt, majd Budapes ten, a lokátor-
programban a Hold-kísérlet köz   vetlen irá-
nyítójának állandó helyetteseként dolgozott. 
A mûegyetemi in    té    zetben kö  zös munkájuk 
eredményeképpen egy igen nagy felbontó-
képességû koincidencia-készü léket fejlesz-
tettek ki. 1948 -ban kö  vette egye temi fônökét 
Amerikába, ahol to    vábbra is mun  kakap cso-
latban maradtak. A Bu    dapesten megkezdett 
témákban folytatott kö    zös mun  kájuk utolsó 
publikációja 1964-ben jelent meg.

FORGÁCS ANDRÁS

Atomvillanás az Egyesült Izzóban, 2. rész
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Az egyetemen folytatott elektronsok-
szorozó és koincidencia kísérleteikkel hamar 
nemzetközi hírnévre tettek szert.

Az elektronsokszorozó mûködésének 
a lényege, hogy a beérkezô foton által az elsô 
elektródából kiváltott elektronokat elektro-
mos térrel felgyorsítják, majd újabb elektró -
dába ütköztetik. Ezzel az elektronszámot je -
len    tôsen növelik, majd ezt tíz-tizenkétszer 
meg  ismétlik. 

A megalkotott elektronsokszorozó 
vákuumcsövet a fellépô igen nagy háttérzaj 
mi att sokan csak elektronikus erôsítésre tar-
tották alkalmasnak. A mérések során észlelt 
hát    tér  zajt fôként az okozta, hogy az elektró-
dák atom  jaik heves rezgése, hômozgása kö -
vetkeztében külsô behatás nélkül is bocsátanak 
ki elektronokat. Bay Zoltán úgy vélte, hogy 
meg    felelô módszerekkel a háttérzajt csak    nem 
teljesen meg lehet szüntetni és ennek révén 
egyesével lehet érzékelni a beérkezô fotonokat 
vagy egyéb részecskéket, elektronokat. Ezt a 
mérést segítették a koincidenciai kísérletek is. 
A koincidencia szó az események egybeesését 
jelenti. A magfizikában gyakran történnek 
olyan események, amelyek egyidejûleg több 
részecske kibocsátásával járnak. A koinciden-
ciamérési technika egy olyan eljárás, amivel a 
detektorok által szolgáltatott jelek egyidejûsé-
gét vizsgálják és az eredmények elemzésébôl 
sok fontos információ nyerhetô. Többek kö -
zött következtetni lehet a minta aktivitására, a 
sugárforrás pozíciójára, valamint a bomlásra 
vonatkozó egyes magfizikai jellemzôk is meg-
határozhatók. 

Közbejött a háború
A háború után azonban az Egyesült Izzó 
már nem tudott anyagi támogatást biztosí ta  ni 
az Atomfizika tanszék és labor mûködtetésé -
hez; elsôsorban saját termékeivel támogatta az 
egyetem helyreállítását és saját gyári kutatóla-
 boratórium újraindítása érdekében állami hi   -
tel    támogatásért folyamodott. Ezeket az elô  -
ter  jesztéseket is Bay nyújtotta be, de már az 
Egyesült Izzó vezérigazgatójaként. A Belügy -
mi  nisztériumnak és a Magyar Nemzeti Bank -
nak írt memorandum az atomkutatás, atom-
energia és az atomtechnika ipari felhaszná-
láshoz kéri a támogatást, hogy az oroszok által 
jóvátétel címén kifosztott Tungsram labora -

tóriumot helyreállíthassák és legyen pénzük a 
külföldi folyóiratokra és a szabadalom cserék 
bonyolításához.

A 40-50 fôsre tervezett labor beru há-
zására a gyár saját erôbôl 10 millió CHF-t 
biztosított volna, amihez 5 millió CHF hitelt 
kért. Ebbôl a keretbôl 1 millió CHF-t tervez-
tek külföldön elkölteni, a többit két év alatt, 
adómentesen, az aktuális hazai pénznemben 
és árfolyamon igényelték. A kutatás ipari vagy 
szabadalmi hasznosításának eredményébôl 
1951-tôl tervezték a kölcsönt 10-11 év alatt 
visszafizetni.

Az elôterjesztés rámutatott arra, hogy 
az ipari háttér az atomkutatáshoz elônyt jelent, 
mert egy egyetemi tanszék lehetôségei korlá-
tozottak, de a várható eredmény szinte garan-
tált, mert az nyer, aki a mûszaki kutatásokban 
az élen jár, és idôben felismeri, hogy az ener-
giaszektorra és a közlekedésre milyen hatással 
lesz az atomkutatás.  �
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Ma már történelem, hogy a 
budai hegyvidék kapujának 
tekinthetô egykori Moszkva, 
ma Széll Kálmán tér Újpestrôl 
közvetlen autóbuszjárattal is 

elérhetô volt. Mintegy három évtizeden át sok 
ezer munkába járó vagy épp kirándulni vágyó 
újpesti utazott e relációban, és akik emlékeznek 
rá, mai napig nosztalgikus hangulatban idézik 
fel élményeiket, amelyek a rövid ideig 93-as, 
majd C, késôbb 84-es jelzést viselô autóbusz-
járathoz köthetôk. Most bemutatjuk az emlé-
kezetes viszonylat történetét.

Az 1950-es években Újpestnek több irá-
nyú tömegközlekedési kapcsolata volt a fôvá-
ros belsô kerületeivel. Átszállás nélkül lehetett 
eljutni villamossal és autóbusszal a Nyugati 
pályaudvarhoz, és közvetlenül buszozhattak a 
kor utasai a másik fôbb közlekedési csomó-
pont, a Keleti pályaudvar felé. A Duna túl-
partjára tartó utazás megkönnyítésére az 
évtized végén létesítettek autóbuszjáratot: az 
akkor 93-asnak keresztelt viszonylat 1959. 
április 4-én indult az óbudai Miklós utca és 
Rákospalota-Újpest vasútállomás között. 
Vonala Óbuda felôl a Flórián téren, az Árpád 
hídon és a Váci úton át vezetett Újpestig, ahol 
az Árpád úton, majd a Lebstück Mária utca és 
Dózsa György (ma: Görgey Artúr) út irányá-

ba folytatódott. A biztonságosabb közlekedés 
érdekében egy hónappal késôbb a 93-asok 
már nem fordultak be a Lebstück Mária ut -
cába, hanem az Árpád úton továbbhaladva a 
Kiss János utca és Dózsa György út felôl érték 
el a vasútállomást, megállójuk a 99. számú ház 
elôtt volt. Vissza az Árpád útra a Szilágyi ut -
cán jutottak el. Reggel 5 és este 11 óra között 
indultak az útjukat egy irányba 27 perc alatt 
befutó autóbuszok. 

Az idô tájt a mainál jelentôsebb hiva-
tásforgalom a csúcsidôszakbeli utasszám ki -
emel kedô nagyságában mutatkozott meg. 
Gyári mûszakváltások idején, valamint a hiva-
tali munkaidô kezdetén és végén igen sokan 
vették igénybe a buszokat, amelyek azután 
napközben szinte üresen köröztek. Ezért 1959 
júniusának végétôl munkanapokon napközben 
8 és 13 óra között szüneteltették a 93-as 
forgalmát, szombati munkanapokon pedig 
8 órától 11.30-ig nem jártak.

Viszonylatunk 1960. február 15-étôl 
„rendkívüli járat” minôsítéssel élt tovább, jel-
zése C-re változott. (A 93-as számot ezután a 
májusban elindított repülôtéri járat kapta.) 
Útvonalát a rákospalotaiak kényelmére de -
cember 5-tôl a Szilágyi utcán, az aluljárón és a 
Pozsony utcán a mai palotai Fô útig hosszab-
bították meg, ám kihasználatlanság miatt 

KRIZSÁN SÁNDOR

Átszállás nélkül a Széll Kálmán térre 
Idôutazás az újpest-budai 84-es autóbusszal
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felszállóhelyen látható (Fotók: Krizsán Sándor) 
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mintegy másfél hónap elteltével e szakaszt 
felhagyva ismét Rákospalota-Újpest vasútál-
lomás lett a végállomás. 

Jelentôsebb hatású volt az útvonal 
budai részének módosítása. 1961. február 
6-ától újpesti irányból a Korvin Ottó (ma: 
Pacsirtamezô) utca–Nagyszombat utca–Lajos 
utca–Kolosy tér–Árpád fejedelem útja–Üs -
tökös utca–Frankel Leó utca–Mártírok útja 
(ma: Margit körút) vonalon a Retek utcáig, 
másnap, 7-étôl pedig a Moszkva (ma: Széll 
Kálmán) térig jártak a C buszok, visszafelé a 
Bem József utca–Bem rakpart vonalán érték el 
az Árpád fejedelem útját. A járat kocsijai mun-
kaszüneti napokon jelentôs kirándulóforgal-
mat bonyolítottak le, az újpestiek szinte köz-
vetlenül – a Moszkva téren csupán egy átszál-
lással – a budai hegyekben találhatták magu-
kat. Segítséget nyújtott mindehhez a Fôvárosi 
Autóbuszüzem az Ika rus 60 és részben Mávag 
Tr-5 típusú szóló buszainak felhasználásából 
házilag gyártott csuklós autóbuszaival, ame-
lyek a hatvanas évek második felében álltak 
szol gálatba e vi  szonylaton. A C jelzést 1966-
ban a 84-es szám váltotta fel a menetrendben.

1971. február 11-én adták át a ma is 
üze  melô Szilágyi utcai autóbusz végállomást. 
Járatunk buszai attól kezdve onnan indultak 
Újpesten és Angyalföldön át vezetô hosszú 
budai útjukra, amelyet egy irányban mintegy 
40 perc alatt futottak be. Akkoriban csúcs-
idôben már tizenegy Ikarus 180-as típusú 
csuklós közlekedett a 84-es vonalán, az 1970-
es évtized közepétôl egésznapos üzemidôben. 
(A Margit híd és a mai Margit körút 1978. évi 
felújítása során március második felétôl szep-
tember végéig átmeneti jelleggel gyorsjárat is 
közlekedett piros 84-es számmal a Moszkva 
tér és a Gyöngyösi utca között. Az Újpestet 
nem érintô viszonylat a Duna két partja kö -
zötti gyorsabb közlekedést segítette.) Az 
1970-es, ’80-as évtized fordulóján jelentek 
meg az Ika rus 280-as típusú csuklósok az 
újpest-budai 84-es járaton. Tizenkilenc busz 
köz    lekedett a munkanapi csúcsidôszakbeli 
leg    sûrûbb követési idôben.

A 3-as metró Újpestre vezetô szaka szá-
nak építése miatt a ’80-as évek elsô felére a 
Váci út mind nagyobb része vált munkaterü-
letté. 1982 tavaszán megszûnt az út angyalföl-
di részének villamosforgalma, a közúti jár-

mûveket pedig a párhuzamos Madarász Viktor 
és Vágó Béla (ma: Lomb) utcába terelték. 
A kerülôút miatt megnövekvô menetidejé  nek 
csökkentése érdekében 1984. augusztus 11 -
étôl járatunk több megállóhelyét megszûntet-
ték; feketével feliratozott számát a piros 84-es 
váltotta fel, így gyorsjáratként élt tovább. (Ek-
kor született meg testvére 184-es jelzéssel, 
amely az újpesti Árpád úttól az óbudai Bogdáni 
útig közlekedett, részben bejárva a Gyöngyösi 
utca menti lakótelepet az 1990. július 1-jei 
megszûntetéséig.)

A metróalagút továbbépítésével 1986-
ra az újpesti Árpád út egy része is munkaterü-
letté vált. Az itt futó autóbuszjáratok június 
24-étôl a Tito (ma: Rózsa) utca–Munkásotthon 
utca–Aradi utca–Kis Zsigmond (ma: Csányi 
László) utca (vissza: Berda József utca)–
Te mesvári utca terelôutat vették igénybe. 
(Az újpesti terelésrôl részletesen lapunk 2011. 
évi 1. és 2. számaiban lehet olvasni.) Járatunk 
ezen útvonala néhány hónap elteltével, no -
vember 10-én – a Cérnagyár és Újpalota kö -
zött járó piros 96-oséval együtt – némileg 
módosult. A Berda József és a Pozsonyi ut -
cákon keresztül jutott el a Munkásotthon 
utcáig, ami részben tehermentesítette a lakóte-
lep melletti szûk Aradi és Munkásotthon 
utcák forgalmát. Korabeli menetrendje sze  rint 
a buszok csúcsban 5-7, napközben 10-12 per-
cenként indultak és útjukat 37 perc alatt tették 
meg. 

Talán sokak emlékeiben él még, hogy a 
Szilágyi utcai végállomásról milyen lendület-
tel vetette magát ki egyik-másik piros 84-es 
táblát viselô csuklós, amely nagy iramban, 
szinte lassítás nélkül haladt az Árpád úton 
egészen a már lebontott uszoda elôtti Tito 
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N84-es járat a BKV muzeális Ikarus 180-as autóbuszával 
2019 nyarán, az Árpád úton (Fotó: Krizsán Sándor)
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(mai Rózsa) utcai elsô megállójáig. (Az Árpád 
úton jelzôlámpa-láncolat ekkor még nem ne -
hezítette a haladást.) Az újpesti terelôútvonal 
bejárása során következett a Bajcsy-Zsilinszky 
(ma: István) úti, majd a terelôutat elhagyva és 
az Árpád útra visszaérve a Váci úti megálló-
hely. Az Árpád híd pesti hídfôjéig már csak 
egy helyen, a Gyöngyösi utcánál lehetett le- 
vagy felszállni a gyorsjáratról. A Madarász 
Viktor és Vágó Béla utcákon e megálló kivéte-
lével szintén nagy sebességgel robogtak át az 
Ikarusok.

Néhány erre a vonalra beosztott jármû 
az iskolaidôszakban gyermekszállító különjá-
ratként is közlekedett. A frissen épült Káposz-
tásmegyeri lakótelepre családjukkal beköltözô 
kisiskolások egy részét napi szinten kellett 
utaz tatni Újpest más oktatási intézményeibe, 
mert iskolájuk abban az idôben még építés 
alatt állt. (A gyors 84-esrôl átszerelô gyer-
mekszállító buszok egyike, lapunk 2008. évi 
2. számának 17. oldalán látható.)

Érdekességként említjük meg, hogy 
két, járatunk állandó jármûparkjához tartozó 
BX 71-26 és BX 71-31 rendszámú Ikarusa 
1988. szeptember 17-én Ausztriában vendé-
geskedett. Budapest a Bécsben megrendezett 
Nyitott kapuk napja programon magyar 
rendôr és tûzoltó jármûvekkel, a legújabb köz-
területfenntartó célgépekkel és a két busszal 
volt jelen a két fôváros kapcsolatának elmélyí-
tése, és az 1995-re tervezett Budapest-Bécs 
Világkiállítás elôkészítése jegyében. Erre az 
alkalomra az autóbuszok oldalára a két fôváros 

közeledését hirdetô „Budapest üdvözli Bécset 
– Budapest Grüßt Wien” kétnyelvû reklám-
matrica került, amelyeket nagyjából 1990 
tavaszáig hordoztak magukon – legtöbbször a 
piros 84-esen láthatták ôket a kortársak. 

1990. december 14-én ünnepélyesen 
át  adták a 3-as metró újpesti szakaszát, másnap 
már utasok is használhatták a földalattit. Újra 
teljes hosszban birtokba vehette a közúti for-
galom az Árpád és a Váci utat, ám már nem 
gördült rajta végig a piros 84-es; az utolsó 
14-én este indult el Újpestrôl. Ezt követôen 
több mint öt évig fekete 84-es jelzéssel alap-
járatként az Árpád híd metróállomás és a 
Moszk va tér között élt tovább, majd a ki  lenc-
venes évek közepén végbement járatritkítások 
során a BKV „takarékossági okokból” 1995. 
június 11-én végleg megszüntette. A piros 
84-es járatszám 2006-ban történô feltámadása 
már lakóhelyünktôl messze, Délpest és Gyál 
területére esett. Az új viszonylat – 2008 ôszé-
tôl 84E jelzéssel – Kispest, Határ út és a gyáli 
Deák Ferenc utca között viszi utasait.

A 2010-es évek végére a legendás 
Moszk  va tér és Újpest közötti buszjáratot is 
elérte a nosztalgiahullám, mégpedig hivatalo-
san szer vezett és „tudattalan” formában egy-
aránt. Elôbbi igen kellemes megnyilvánulása 
2019. július 13-ára esett, amikor a BKV Ikarus 
180 típusú nosztalgia csuklósa N84-es jelzés-
sel négy forduló erejéig bejárta az egykori 
járat útvonalát. „Tudattalanul” pedig a BKV 
napi szintû jármûelosztása tekintetében élhe-
tünk át nosztalgikus élményeket, hiszen a mai 
20E és 30-as járatcsaládon idônként – mind 
fogyatkozó számban – olyan Ikarusokkal is 
utazhatunk, amelyek a ’80-as, ’90-es évek for-
dulóján rendszeres szereplôi voltak Újpest 
autóbuszforgalmának. Egyikük, a most BPI-
835-ös rendszámot viselô csuklós még BX 
71-43-as „nevén” a gyors 84-es állandó flot-
tájába tartozott. Ami pedig különösen érde-
kes, hogy több mint három évtized elteltével 
napjainkban is áthalad az egykori piros 84-es 
rövidke útszakaszain: a Rózsa utcában a 
Munkásotthon utca és Árpád út között (20E), 
és Újpest-központ felé a Pozsonyi és István 
úton, a Berda József és Munkásotthon utcák 
között (30, 30A, 230). Ily módon hordozza 
utolsó autentikus szereplôként az egykori 
84-es autóbuszjárat emlékét.  �
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Utolsó hírmondó az eredeti flottából: a BPI-835 (volt BX 
71-43) rendszámú csuklós 2021. november 11-én a Pozsonyi 
utcában. Ugyanitt járt piros 84-esként 1987 év végi üzem-
beállításától 1990 decemberéig (Fotó: Krizsán Sándor)
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Vitó Zoltán költôt az elmúlt 
év   tizedekben sokan személyes 
is  me rôsként üdvözölték Új -
pes ten. 1940. április 10-én 
szüle tett, középiskolai tanul-

mányait a Könyves Gimnáziumban végezte. 
Az 1970-es évek elején a Szépirodalmi, és az 
Európa Könyvkiadó külsôs korrektoraként 
dolgozott; 1985 -tôl az Ady Endre Mûvelôdési 
Központ irodalmi klubját, 1991 és 1993 között 
a Mozgáskorlátozottak Egyesü le teinek Orszá-
gos Szövetsége Budapest Klubját vezette. 
Költôként Hegedûs Gézát tekintette mesteré-
nek. A neves irodalomtörténész így írt tanít-
ványáról: „Ha az olvasó Vitó Zoltán ver-
seskönyvében költeményrôl költeményre ha -
ladva egyre jobban megismeri a költô emberi 
és mûvészi arculatát, elôbb-utóbb kibontako-
zik elôtte, hogy magyar irodalmunk egyik leg-
sa játságosabb, talán egészen egyedinek mond-
ha tó alkotó alkatával találkozott. Amikor elsô 
[…] verseskötete, a Szegletkô 1986 -ban meg-

jelent, az olvasás beavatottjai minde nek elôtt 
azt vették tudomásul, hogy egy versformák 
iránt érzékeny és a verstan évezredektôl-
évszázadoktól örökölt hagyományaiban szak-
szerûen otthonos, szándékaiban klasszicizáló 
köl tôvel találkozott. Ez a nem egyszer bravú-
ros ságig formajátékos, olykor egyenest zenei 
ha tású költészet azonban mégis elhatárolódik 
a formajátékosokra általában jellemzô, par-
nasszista jellegû személytelenségtôl, és – ha 
át  tételesen is – személyes gondok, kívülrôl és 
belülrôl kiváltott gyötrôdések lírájaként fogal-
mazódik meg. Már érzékelhetô volt akkor és 
ott, az addig megtett mûvészi út elsô összege-
zésénél, hogy egy szépre és értelemre áhítozó 
lélek rendkívüli önfegyelemmel elért felül-
emel kedése ez az agyongyötört test és a kire-
kesztô külvilág gyötrôdéseibôl”. A hat verses-
kötettel rendelkezô Vitó Zoltán, 2011. január 
9-én hunyt el. A felvilágosult szellemû közgaz-
dasági író, Berzeviczy Gergely szavait idézô 
verse a Szegletkô címû kötetében jelent meg.

BARTA FLÓRA

„Bölcs flegmával ült a Hírnév csónakán”

25

VITÓ ZOLTÁN

Berzeviczy Gergelyrôl (B. E.-nek)

Újpesten én a Táncsics utcában lakom,
s a Berzeviczy Gergely szép nevét
viselô keresztutcát is gyakran rovom:
Itt lábam is értô kövekre lép;
verseimért mind több a becses alkalom,
hogy új barát nyújtja felém kezét; –
s ha bántás ér, ha van, ki szándékolt-vakon
énellenem, engem nem értve, vét:
végig vigasztalón susogják itt a fák
néhai jó Berzeviczy Gergely szavát,
ki bölcs flegmával ült a Hírnév csónakán
(és vállat vont, ha sandán szúrt a szó):
„Tudom, nem tetszem minden olvasónak, – ám
nekem se tetszik minden olvasó!”  �
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Újpesten, az Állami Áruház 
tôszomszédságában, a József 
Attila utca 60. szám alatti ház 
falán emléktáblára figyelhet-
nek fel az arra járók. Az 1908-

ban Kisújszálláson született Szunyoghy Já  nos-
nak állít emléket, aki tanár, neves zoológus, 
Afrika-kutató volt, és aki évtizedekig ebben a 
házban élt.

Édesapja, Szunyoghy Farkas festômû-
vész-tanár, a kecskeméti református tanító-
képzô fôiskola professzoraként szerzett nevet 
magának. Fia már a „hírös” városban, a nagy 
múltú református gimnáziumban érettségi-
zett. Úgy tûnt, ô is mûvésztanár lesz. Ré  vész 

Imre tanította rajzolni, aki a Képzô mû vészeti 
Fôiskola kihelyezett tanszékét vezette, Kis-
faludi Strobl Zsigmond pedig a tanítvá nyává 
akarta fogadni. A középiskolát követôen – bár 
tehetsége a képzômûvészetben is megmutat-
kozott – ô mégis a budapesti Pázmány Pé ter 
Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, 
ahol földrajz–természetrajz szakot végzett. 

Tehetsége a tudományos pályára pre-
desztinálta, az 1929–30-as tanévben az egye-
temen már tanársegédként kapott állást. 1933-
ban doktorált, disszertációját a neves svéd 
szak  lap, az Acta Zoologica is közölte. Az egye-
temen nem jutott katedrához, így visszavonult 
Kecskemétre, ahol egykori gimnáziu mában 
lett tanár. A tanítás hosszabb szünetei ben a 
fôvárosi Természetrajzi Múzeumban kutatott, 
pár év alatt mintegy tíz tudományos értekezése 
jelent meg. 1937-ben ösztöndíjat ka  pott a kul-
tuszminisztériumtól, mégsem ju  tott egyetemi 
tanári kinevezéshez. Ezért a had  sereget válasz-
totta, mint biztos munka adót: századosi rang-
ban a földrajztudományt tanította a pécsi 
hadapródiskolában. A háború végén ô sem 
kerülhette el a frontszolgálatot, rövid idôre 
szovjet hadifogságba került.

1945-tôl újra a Honvéd Kossuth Aka-
démián tanított, már ôrnagyi rangban. A 
Nép  hadsereg új szemlélete idegen volt tôle, 
ezért 1947-ben leszerelt. Visszatért a középis-
kolai tanári munkához, míg 1950-ben végre 
komoly szakmai megbízást kapott. A Termé-
szettudományi Múzeum Emlôs Osztálya ve -
ze tôjének nevezték ki. Ettôl kezdve a hazai 
vad állomány kutatásával foglalkozott. Publi-
kált az üregi nyúlról, a muflonról, de legfôbb 
kutatási területe a hazai szarvasállomány vizs-
gálata volt. Késôbb kanditátusi értekezését is 
ebben a témában írta. Cikkei rendszeresen 
megjelentek a Magyar Vadászat címû lapban, 
de önálló könyvekkel is jelentkezett. Hazai 
expedícióknak is részese volt. A tiszamenti ta -
nulmányút eredménye A nádifarkas címû 
köny  ve, amely a Természettudományi Mú -
zeum kiadásában jelent meg 1959-ben. 1954-

HIRMANN LÁSZLÓ

Szunyoghy János
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Szunyoghy János a Rungwa folyó mentén lôtt, 120 cm hosszú 
varánuszgyíkkal
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ben Újpestre költözött és élete végéig váro-
sunk polgára volt. 

1956 ôszén a fôvárosban folyó harcok 
miatt a Természetrajzi Múzeumnak két épü-
lete is kigyulladt, ami számos gyûjtemény és a 
méltán világhírû Afrika-kiállítás pusztulásá hoz 
vezetett. Amint Szunyoghy János megállapí-
totta „a leégett Afrika kiállítás diorá mái ban 
el   helyezett exotikus állatok pótlása mú  zeumi 
csere révén egyszerûen lehetetlen. A vétel út -
ján való beszerzésre pedig a múzeum – szûkös 
deviza kerete miatt – nem is gondolhatott”. 
Döntés született, hogy a fekete kontinens 
élôvilágát bemutató anyagot onnan kell pótol-
ni, ahonnan az eredetileg származott. Így az 
Országos Erdészeti Fôigazgatóság tá  mo ga-
tásával sor került a háború utáni elsô Af  rika-
expedícióra, amelyrôl Szunyoghy János ké -
sôbb könyvet írt Egy év Tanganyiká ban cím-
mel. A szafari rangját jelzi, hogy az akkori 
legismertebb magyar vadász, a grófi rangjától 
megfosztott Széchenyi Zsigmond is az expe-
díció tagja volt. Szunyoghy hatalmas munkát 
végzett: az elejtett nagyvadak dokumentálása, 
bôrük kitömésre való elôkésztése az ô feladata 
volt. Ô maga mintegy félszáz madarat és hül-
lôt ejtett el, többszáz rágcsálót fogott csap-
dával. Mintegy másfél-ezer rovart, lepkét 
gyûjtött be. Jónéhány elôször leírt faj az ô 
nevét viseli. Az expedíció bennszülött teher-
hordói nevet is adtak neki. Ô lett Bwana Dudu 
(Bogár Úr) amit azzal érdemelt ki, hogy éjsza-
kánként lámpa mellett fogdosta a rovarokat, 
és hogy a környék vadjait elijessze, közben 
hangosan katonadalokat énekelt. Szunyoghy 
János afrikai élményeit nem csupán fénykép-
felvételek, hanem eredeti rajzok is ôrzik. A 
zoo lógus tudniillik örökölte édesapja rajzte-
hetségét, és kiváló alkotások kerültek ki keze 
alól. (Fia, az Újpestért-díjas kiváló grafikus-
mûvész, Szunyoghy András az ô nyomdokaiba 
lépett. Kivételes állat-ana  tó  miai ismereteit 
azzal alapozta meg, hogy 1964-65-ben pre-
parátor ként dolgozott a Természetrajzi Mú -
zeum mû  helyében.)

Széchenyi Zsigmond 1963–64-ben fe -
le  ségével újra Afrikai vadászatra indult. Út -
járól a következôket írta egyik könyvében: 
„Átadom neki (az afrikai preparátornak – 
szerk.) pesti múzeumunk »kívánságlistáját«, 
a begyûjteni szándékolt állatok pontos jegy-

zékét. Múzeumunk listáján hatalmas méretû 
állatok is szerepelnek […] Márpedig a listán-
kon többek közt zsiráfbika, két orrszarvú, sôt 
esetleg még – elefántbika is szerepel! Tisztá-
ban volt ezzel Szunyoghy János dr. is, múzeu-
munk állattárának vezetôje, mikor »kívánság-
lajst ro mát« megfogalmazta. Hiszen nemcsak 
mesterségében szakember, hanem megjárván 
Kelet-Afrikát, tisztában van az itteni viszo-
nyokkal is.”

1965-66-ban Szunyoghy ismét Afriká-
ba utazott. Annak a Nagy Endrének volt meg-
hívott vendége, akinek egykori balatonederi-
csi otthona ma a híres Afrika Múzeum. Száz-
ezrével gyûjtötte a bogarakat, lepkéket fény-
csapdával, amiket csak összesöpört a megvi-
lágított lepedôrôl, de a komoly munka azután 
kezdôdött, hiszen minden lepkét össze csukott 
szárnyakkal, kis háromszög alakú selyempapír 
zacskóba kellett eltenni. Így kora reggeltôl 
késô estig dolgozott. Nagy Endre egyszer úgy 
nyilatkozott, hogy „embert még nem láttam 
ennyit dolgozni!”. A mú  zeum szinte minden 
tárának gyûjtött az at  káktól, legyeken át, rova-
rokat, lepkéket, kis- és nagy emlôst, hüllôt, 
madarat.

1967-ben elhunyt a jóbarát, Széchenyi 
Zsigmond. A közös expedíciós múltra hivat-
kozva a múzeum akkori fôigazgatója, Székessy 
Vilmos kérte fel Szunyoghyt a temetési gyász-
beszéd megtartására „miután a múzeum dol-
gozói közül Kartárs állt legközelebbi kapcso-
latban vele, különösen az egyik több hónapig 
tartó vadászútja alatt”.

Szunyoghy János továbbra is ki  emel-
kedô tudományos munkát folytatott. Az ô ter-
 vei szerint, illetve szakmai iránymutatása mel-
lett épült meg a Magyar Nemzeti Múzeumban 
a Magyarország Állatvilága címû diorámák 
so   rából álló nagyszabású kiállítás. Az Aka dé-
miai Kiadónál megjelent Magyarország Állat-
világa címû sorozat XX. és XXII. kötete is a 
nevéhez fûzôdik. A biológiai tudományok 
dok  tora cím megszerzésén dolgozott, amikor 
1969-ben elragadta ôt a korai halál.

Szunyoghy János emléktábláját egyko  -
ri lakóháza falán 2006-ban állíttatta fel az Új -
pesti Közmûvelôdési Kör. Az alkotást a közel-
múltban elhunyt, a Nemzet Mûvésze címmel 
ki  tün tetett Kossuth-díjas szobrászmûvész, 
Csík szentmihályi Róbert készítette.
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A kecskeméti református gim-
názium, ahol Szunyoghy Já -
nos érettségizett, és ahol a 
késôbbiekben tanárként is 
dol  gozott, hazánk egyik leg-

patinásabb középfokú oktatási intézménye. 
Buda török kézre kerülését követôen, 1564-
ben említik elôször az írott források. A Hó -
doltság területén élô népekre már korán nagy 
hatást gyakorolt a reformáció, azért e vallás 
szellemében oktatták a kollégium diákjait. 
1678-ban tûzvész pusztította el az iskolát, az 
újjáépítés a katolikus megújulás ellenszelében 
csak lassan haladt. Talán erre utal az intéz-
mény akkori címerének jelmondata: Crescit 
Sub Pondre Palma (teher alatt nô a pálma). 

1830-ban a reformkori klasszicizmus 
jegyében új épületet emeltek az iskolának, de 
a század végére már az az épület is kicsinek 
bizonyult. A Millennium évében Katona Mi -
hály igazgató kezdeményezésére tervpályáza-
tot írtak ki az új iskola felépítésére. Több terv 
is érkezett, köztük azé a Baumgarten Sándoré, 
aki több újpesti iskola tervezésében is részt 
vett. Végül a bíráló bizottság – amelynek 
mun  kájában a kiváló építész, Hauszmann Ala-

 jos is részt vett – „úgy paedagógia és köz-
egészségügy, mind a míves építési technika és 
tûzrendészet szempontjából kivitelre alkal-
masnak, jónak és tetszetôsnek találta” egy 
Mende Valér nevû fiatal, alig ismert tervezô 
munkáját. Ô a Kós Károly által fémjelzett 
Fiatalok csoportjának volt a tagja, és meste-
réhez hasonlóan a történelmi és népi építé-
szeti hagyományok felhasználásával tervezte 
az épületet. Az 1909-ben véglegesített terv 
alapján 1912 szeptemberére készült el az 
iskola. A korszerû épületbe vízvezeték-háló-
zatot, vízöblítéses mellékhelyiségeket, villany-
világítást és központi fûtést is beépítettek. 
Az építmény pártázatát Zsolnay majolikadí-
szítés gazdagította, az üvegablakokat Róth 
Manó (Róth Miksa öccse) készítette. Ebben az 
épületben tanított Szonyoghy János is. Diákjai 
kedvelték mûveltsége, kiváló pedagógiai ér -
zéke miatt. Kivette részét a város kulturális 
életébôl is: rendszeresen elôadásokat tartott a 
Katona József Társaság és a Keresztyén Ifjú-
sági Egyesület összejövetelein. Az iskola a 
szocializmus évtizedeiben állami fenntartás-
ban mûködött, és a rendszerváltást követôen 
kapta vissza a református egyház.  �
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Ladányi János szociológus, 
egye temi tanár, a Magyar Tu -
do mányos Akadémia doktora, 
több külföldi egyetem vendég-
oktatója és kutatója; számos 

szakkönyv és cikkgyûj temény szerzôje és társ-
szerzô je, szívében még ma is újpesti.

– Huszonhárom éves korában, röviddel az 
egyetem elvégzése után költözött el Újpestrôl. Ez a 
távozás milyen változásokat hozott az életében?

– Az elköltözés nem ment minden 
meg  rázkódtatás nélkül. Nemcsak azért, mert 
szerettem Újpesten lakni, hanem azért is, 
mert el sem tudtam képzelni, hogy más 
bu dapesti városrészek ennyire különböznek 
tôle. Ezért új lakóhelyeimen eleinte kissé ide-
gennek éreztem magam. De más megrázkód-
tatások is értek. Nemcsak Újpest rôl köl töz  tem 
el, hanem a szüleimtôl is, akik nem sokkal 
késôbb szintén elhagyták egykori szülô vá ro-
sukat. Nem jártam többé gondtalanul egye-
temre, munkahelyet kellett keresnem. Min-
denféle le   he tetlen politikai ok miatt, de sze-
ren csére mindig csak rövid ideig voltam 
munka nél küli. Ez akkoriban – a „teljes fog-
lalkoztatás” és a „munkakerülôk” elleni harc 
korában – meglehetôsen szokatlan volt. No és 
hiány zott a pénz is, mert akkor még nem 
tudtam különmunkát szerezni ma  gamnak.

– Hogyan alakult az élete az új viszonyok 
között?

– Emlékszem az elsô bérelt lakásomra, 
aminek a költségét ma sem értem hogyan tud-
tam kifizetni. Azután néhány új barátra, miköz-
ben a régiekkel egyre nehezebbé vált fenntar-
tani a kapcsolatot; új barátnôk, új szokások és új 
kötelességek. Eközben nagyon hiányzott min-
den, amit Újpest jelentett a számomra. Ne gon-
 dolja, hogy panaszkodom. Én most di  csek szem 
is azzal, hogy milyen remek kör nyezetben nôt-
tem fel. Csak Budapest jó  né hány ke rüle té ben 
legalább tizenöt különbözô helyen laktam, és 
ehhez társul még az a mintegy tíz lakás is, ame-
lyeket külföldön bé  reltem. Min denhol re  me kül 
éreztem magam, de Újpest azért más volt.

– Miben látja az igazi különbséget, mi 
jelentette önnek a hely szellemét?

– Mindenekelôtt abban, hogy nagyon 
fiatalok voltunk. Akkor pedig minden szép! 
Nagyon fontos az is, hogy Újpesten annyira 
otthonosan éreztem, éreztük magunkat, mint 
késôbb sehol máshol. Ha nem is mindenkit – 
mint akkor gondoltuk –, de nagyon sok hely-
beli embert, a fiatal generációhoz tartozókat, 
a szüleiket és sokszor a nagyszüleiket is többé-
kevésbé jól ismertük. Éppen ezek a kapcsola-
tok járultak hozzá leginkább a jó közérzet ki -
ala kulásához. A másik talán az, hogy Újpest 
egy olyan nagyváros volt, amely bizonyos fo -
kig megtartotta rendies társadalmú kisváros 
jellegét is. Még az 1960-as évek Újpestjén is 
érzékeltük ennek a múltbeli hierarchiának a 
ma  radványait. Engem például nem a szüleim 
gyerekeként, hanem a Lengyel ügyvéd úr 
uno kájaként tartottak számon, ami számos 

SCHLAFFER BÉLA
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elônnyel, de egyúttal bonyolult magatartási 
el  várással – amire én általában fütyültem – járt 
együtt.

– Hogyan emlékszik vissza fiatalkora 
Újpestjének mindennapjaira?

– Sok szép élményem maradt azokból 
az idôkbôl. Bár a város fôteréül is szolgáló Ár -
pád út és Bajcsy-Zsilinszky út keresztezôdése 
és annak rövid meghosszabbításai inkább ál -
mos kisvárosra, mint egy tekintélyes iparral is 
rendelkezô nagyvárosra emlékeztettek – ez 
ad ta a hely báját –, mégis rengeteg iroda, üzlet 
és más intézmény, több színvonalas mozi, 
han  gulatos presszó is mûködött a közelben.

– Mindezek közül mit tart a legmegha-
tározóbb emlékének?

– Sa-sa-salgó bácsi – akit azért hívtunk 
így, mert rettenetesen dadogott – jóvoltából 
volt a városközpontban, a „Meinl házban” – 
aho gyan nagymamám még akkor is nevezte, 
amikor az üzlet már régen nem mûködött – 
egy remek könyvesbolt. Salgó bácsi mindig 
tudta, melyik könyvet érdemes éppen ajánlani 
nekünk, sôt boldogan félre is tette azt, ha 
meg kértük rá. Ez a könyvesbolt annál is in -
kább fontos volt számunkra, mert mi 1963-
ban, a kultúrpolitikai enyhülés meghirdeté se-
kor kezdtük gimnáziumi tanulmányainkat. 
Rend kívül izgalmas idôszak volt ez, mert – a 
szov    jet olvadástól nyilván nem függetlenül – 
hir telen rengeteg új könyv- és lapkiadót, fo -
lyó iratot, színházat és filmstúdiót gründoltak. 
Lényegében ugyanerre az idôre tehetô az is, 
amikor számos író és költô újra publikálhatott, 
ami – a remek gimnáziumi önképzô körnek is 
köszönhetôen – nagy hatással volt ránk. Nem 
is beszélve a kiváló iskolai könyvtárról, ahol 
Földiák Márta néni igyekezett bevezetni min-

ket az irodalom és a tudományok rejtelmeibe, 
továbbá a könyvesbolt melletti ház elsô eme -
letén levô „kölcsönkönyvtárról”, ahol a könyv-
tárosok segítségére mindig számíthattunk. 
No    ha a késedelmi díjból sohasem csináltak 
nagy ügyet – azt sem mulasztották el a vét  kes-
 nek elma gya rázni, hogy a határidôket a „nagy-
betûs életben” be kell tartani. Éppen a mecha-
nizmusreform idôszakában 1967-tôl jártam a 
közgaz da sági egyetemre – és nyilván inkább 
én te  he tek róla, és nem a tanáraim – de sokkal 
na    gyobb hatással voltak rám a kultúrpolitikai 
eny  hülés fejleményei, mint az „új gazdasági 
me      chanizmussal” kapcsolatos elméletek és 
viták.

– Mi az, ami akkor szép volt, de mára 
már részben vagy teljesen megszûnt?

– Sok történetem van, de hadd említsek 
most csak egyet közülük. Újpestnek saját foci-
csapata volt, és van ma is, ha azt focinak lehet 
még nevezni, amit tizenegy lilatrikós ember a 
labdával mûvel. Köztudottan a csapat a Bel-
ügy minisztérium felügyelete alatt állt, de min-
den más felett is ôk rendelkeztek. Mi meg 
be  értük azzal, hogy még véletlenül sem „hajrá 
Dózsát”, hanem „hajrá Újpestet”, Göröcs 
„Ti  ti” egyik-másik remekbe sikerült passza 
után „hajrá UTE”-t kiabáltunk. A meccsekre 
még a „rendes lányok”, idônként a lelkes 
anyu kák is kijártak. A történteket másnap 
Stroh mayer úrnál, a férfifodrásznál lehetett 
megbeszélni. Ezeken a diskurzusokon a szá-
momra örökké rejtélyes foglalkozású, idôs 
„tanácsos úrtól” kezdve Lajos bá’-ig, iskolánk 
pedellusáig és Szûcs Lajosig, az egykori világ-
válogatott játékos apjáig a legkülönbözôbb 
„szak értôk” vettek részt. Nemegyszer határo-
zott állásfoglalások is születtek a válogatott 
kö  vetkezô összeállításával kapcsolatban. Oly-
kor – kizárólag nagy meccsek alkalmából, hi -
szen ô még Zsengellért és Szuszát is borotvál-
ta – Strohmayer úr is megtisztelte a jelenlété-
vel a mérkôzést. Mindig összecsukható hor-
gász székén ült az állóhelyen, mert szerinte 
ülô  helyre csak a svihákok mennek. Senki nem 
merészelt eléje állni, inkább kicsit összehú-
zódott a lelátó közönsége. A meccsen rend-
ôrök nélkül is nagy rend volt, kivéve, amikor a 
Fra di volt a vendégcsapat. Bezzeg mára már 
ez a különbség is eltûnt: egyik csapat rang-
adójára sem jár ki jóérzésû focidrukker.
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– Mi jellemezte fiatalkoruk Újpestjét, 
amelyre sokan mindmáig oly nagy szeretettel gon-
dolnak vissza?

– Erre minden érintettnek saját választ 
kell adnia, ezért csak két olyan szempontot 
eme lek ki, amelyek számomra fontosnak bizo-
nyultak. Az egyik, hogy Újpestet egészen az 
úgy nevezett városrekonstrukcióig erôteljes la -
kó helyi és iskolai heterogenitás jellemezte: 
gaz  dag gyárosok és polgárok laktak egy utcá-
ban – sôt házban –, jártak együtt gyerekkoruk-
ban egy iskolába kispénzû iparosokkal és ér -
tel  miségiekkel, és igencsak szegény alkalma-
zot takkal, munkásokkal, illetve azok gyere kei-
vel is. A „buldózeres városrehabilitáció”, az 
esztelen lakótelep-építés és az egyre inkább 
erôl tetett iskolai szelekció aztán véget vetett e 
sokszínûség hosszú évtizedek alatt kialakult 
formáinak, és rengeteg régi újpestit kénysze-
rített elköltözésre. Más kerületekben is sok 
ha  sonlóságot tapasztalhattunk, de nem szabad 
elfelejteni, hogy Újpest esetében nem egy 
„nyomortelepet”, hanem csaknem egy egész 
vá  rost bontottak le. Mindenesetre számomra, 
és sok barátom és volt osztálytársam számára 
is ez a heterogenitás – tudatosan vagy kevésbé 
tudatosan – az egész életünket meghatározó 
él  ménnyé vált. Sôt, ez az alapélményem hatá-
rozta meg a legfontosabb kutatási területet a 
szakmai életem során. Ezeket a kutatásokat 
azonban mindig máshol végeztem, mert tar-
tot tam attól, hogy sohasem leszek képes ob -
jektív vizsgálatra Újpest esetében.

A másik említésre méltó tényezô az, 
hogy Újpest, illetve az újpestiek – részben a 
vá  ros egykori önállósága, részben a világhírû 
nagyipar, a tradicionális kisipar és a felme nô-
ink által kiépített fejlett infrastruktúra ránk 
maradt töredékeinek jóvoltából – nagymérték-
ben különböztek a fôváros többi munkáskerü-
letétôl. Ez nemcsak a Tungsram világhírû 
fej  lesz tômérnökeire, hanem számos egyéb 
szak  ma kiválóságaira is igaz volt. Ugyanúgy 
gondolok itt a rengeteg elsôrangú asztalosra 
és tímárra, mint a sok újpesti bôrgyár üzlet-
kötôire, munkavezetôire és szakmunkásaira is. 
Abban bizonyára igaza volt apámnak, hogy 
ami kor nyaranta az egykori Wolfner bôrgyár-
ban tanulóként dolgoztam – miközben a rette-
netes bûzhöz nehezen szoktam hozzá –, egyút-
tal olyasmit tanultam, amivel a világ bármely 
táján kiválóan el tudtam volna helyezkedni. 
(Más kérdés, hogy inkább a munkaerôpiac 
egyik legrosszabb elhelyezkedési esélyt kínáló 
hivatását választottam, mert ez érdekelt leg-
inkább.) Ez a magatartásformáló közeg és a 
hozzá társuló mély, munkás öntudat az, amit 
én ma újpestiségnek nevezek.

– Milyen hatást gyakorolt az újpestiség a 
korábbi életére és hogyan hat önre ma?

– Mindent összevetve, ma úgy gondo-
lom, hogy az újpestiség annak idején nagyon 
is létezett, és bár mindnyájunk számára egy 
kicsit mást jelentett, bárhol élünk ma, egész 
életünkre szóló tapasztalatokkal látott el ben-
nünket. Kitörölhetetlen emlék és útravaló.  �
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„A város fôteréül is szolgáló” Árpád út és a Bajcsy-Zsilinszky út keresztezôdése az 1950-es és '60-as évek fordulóján. Akkoriban 
rendôrbódé állt az Állami Áruház elôtt (Forrás: Neogrády László Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény)
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Könyvek Újpestrôl

Megcsókolt élet cím-
mel jelent meg Czibak 
Ilona elsô kötete. Az 
Új    pesti Városvédô 
Egye  sület és a Civil 
Kó    rus korábbi tagja, a 
Chinoin laborasszisz-
ten se sokak személyes 
is  merôse város  részünk-
          ben. Önélet  raj    zi köte -
té    nek elsô fele – az 
elô  szót író dr. Sipos 
La jos irodalomtörté-

nész, la  punk szerkesztôbizottságának tisztelet-
beli elnöke szerint – „szociografikus ihletésû 
próza”, míg második része „személyes életta-
pasztalatot mozgósító népismereti me  moár”. 
A hétköznapok és ünnepek pontos dokumen-
tálása és a közösség meghatározó tagjainak 
portréi hitelessé teszik a könyvet, amelyben a 
jánoshidai születésû szerzô saját családja, vala-
mint a helyi cigányság történetén keresztül azt 
is láttatja olvasóival, hogy a kiemelkedés fon-
tos eszköze a tanulás. A kötet megvásárolható 
a Neogrády László Újpesti Helytörténeti 
Gyûjteményben (Berda J. u. 48.).

„Aki kérdez: Nyizs-
nyászki Anna Eszter. 
Aki válaszol: gróf Ká -
rolyi László.” Ezzel a 
jól ismert bejelentke -
zéssel jelent meg a 
So    ha nem adjuk fel… 
címû interjúkötet, 
amely a Fóton élô gróf 
90. születésnapja al -
kalmából jelent meg. 
A be   szélgetés idôrend-

ben idézi fel Károlyi László pályájának állomá-
sait, és a történetek között számos szórakoz-
tató epizód is helyet kapott. A gazdag kép-
anyaggal illusztrált könyv bepillantást enged 
az Újpestet alapító Károlyi István ükuno ká-
jának fordulatokban gazdag életébe. A könyv 
az Erdélyi Szalon Könyvkiadó gondozásában 
jelent meg, megvásárolható a legnagyobb 
hazai könyvkereskedôk boltjaiban és web-
áruházaiban.

Újpesti olimpikonok elismerése
Augusztus 27-én Újpest Önkormányzata elis-
me résben részesítette a tokiói olimpián ki -
emel kedô eredményt elért újpesti sportolókat. 
Újpestért díjban részesültek az ÚVSE vízilab-
dázói: Gangl Edina, Keszthelyi-Nagy Rita, 
Rebecca Parkes, Rybanska Natasa és Szûcs 
Gab riella. Október 1-jén vette át az Újpest 
díszpolgára címet Tótka Sándor kajakozó, az 
UTE versenyzôje, valamint díszoklevelét Ka -
pás Boglárka úszó, Péni István sportlövô, Da -
nyi Gyöngyi és Krajnyák Zsuzsanna a kerekes-
székes nôi tôrcsapat tagjai. Az elismeréseket 
Déri Tibor polgármester adta át.

Emléktábla-avatás
Október 7-én az Egyesült Izzó egykori mun-
katársai márványtáblát avattak a Reviczky utca 
42. szám alatti ház homlokzatán. A tábla Die-
nes Béla vezérigazgatónak állít emléket, aki 
1962 és 1983 között ismét a világ egyik legje-
len tôsebb fényforrásgyárává emelte az Egye-
sült Izzót. Döntése alapján kezdôdött meg 
1966-ban az Izzó lakótelep építése.

Megôrzik tanáruk nevét
November 11-én a Magyar Tudomány Napja 
alkalmából, az Újpesti Két Tanítási Nyelvû 
Mûszaki Technikumban táblaavatással emlé-
keztek Urbán Kornél Újpestért díjas tanárra, 
az iskola egykori igazgatóhelyettesére, aki 
1963–2012 között oktatta az iskola diákjait.  
Az táblaállítást az Újpesti Városvédô Egyesület 
kezdeményezte. 

Helytörténeti vetélkedô
Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány 2021-
ben ismét meghirdette a honismereti ver-
senyt. A vetélkedôn – amelyet a Megyeri úti 
iskola szervez – a kerületi általános iskolák 
csapatai vesznek részt. A megmérettetésre 
december 8-án kerül sor, az eredményrôl 
következô lapszámunkban beszámolunk.

Gyászhír
Horváth Emil, az Ady End re Mûvelôdési 
Köz pont egykori igazgatója, életének 90. évé-
ben, augusztus 15-én elhunyt. A Köztár sa sági 
Érdemkereszt arany fokozatá  val kitünte tett, 
Újpestért díjas népmûvelô bú  csúz  tatását 
október 1-jén tartották a Megyeri temetôben.
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