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A nagyszüleink Széna 
térnek hívták, a szüleink 
Ferencz Józsefnek, mi 
Április négynek, a gye-
rekeinknek egy ódonat 

nyelv  újítási szó jutott, a Tanoda, de a 
he lyi ek csak Sétatérnek szokták nevezni: 
a szigorú épület százhúsz éve nézi ugyan-
azt a teret, végtelen nyugalommal, sem-
mibe véve a névváltoztatásokkal járó 
egyéb átalakulásokat. Százhúsz éve hirdeti 
büszkén és magabiztosan (a téren uralko-
dó további sorstársaival, a Könyvessel meg 
a Kanizsaival együtt) a közoktatás meg-
kérdôjelezhetetlen tekintélyét.

Kezedet hátra teszed, kihúzod 
magad, nem nézed a padlót, akkor be -
szélsz, ha kérdezlek. Szünetben körbe 

sétálsz a folyosón, kettesével, nagyszü-
netben kulturáltan étkezel. Egyenköpeny, 
egyensapka, egyengondolat: hiszek egy 
is   tenben, hiszek egy hazában, a dolgozó 
néppel elôre, rendületlenül: áldás, békes-
ség. Tudok én más nyelven is beszélni. 
Édes fiam, ha még egyszer meglátom, 
szét  ültetlek. Jobb, ha én pofozlak föl, 
mint  ha leküldenélek az igazgatóiba. Ha 
nem figyelsz, megnézheted magad: nem 
mon  dom el kétszer. Milyen ember lesz 
így belôled? Küldd be apádat!

Régóta foglalkoztat a kérdés: vajon 
az oktatásügy komorsága hozta létre eze-
ket a poroszos épületeket vagy az épüle  -
tek poroszos komorsága teremtette meg 
e nyolc napon túl gyógyuló oktatás  
fel   tételeit?                        �  Jolsvai András



Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2022. március
XXIX. évfolyam 1. szám2

„Az ujpesti hét állami elemi is -
kola kérdése, Wolfner Tivadar 
országgyûlési képviselô hatha-
tós közbenjárása folytán végre 
megoldódott. Megoldatott pe -

dig akként, hogy Ujpest községe a 7 új isko la-
épülethez csak a telkeket adja. Az iskolaépü-
letek az állam költségén építtetnek fel, a pá -
lyázatban azonban az ujpesti vállalkozók és 
iparosok is részt vehetnek. […] Az iskolák 
építéséhez még a tavasz folyamán hozzáfog a 
köz  oktatási kormány, s ha nem is egyszerre, 
de gyors egymásutánban fogja azokat fel épít-
tetni, s bárki legyen is azonban az építkezési 
vállalkozó, kantint, laczikonyhát nem szabad 
berendeznie és így az építkezô munkások ott 
étkezhetnek, ahol nekik tetszik, amibôl ismét 
csak az illetô kerületeknek leend haszna.” 
(1900. január 18.)

„Az állami elemi iskola építkezési ügye 
rohamosan közeledik a megoldás felé. A köz-
oktatásügyi kormány ugyanis miután a bérleti 
rendszer szerint való építkezés elejtetett, s így 
Ujpest község képviselôtestületének az 1889. 
január 16-án hozott kölcsönügyletre vonatko-
zó határozata végre nem hajtható: felszólítja 
az alispán útján Ujpest községet, hogy az ál -
lam által építendô elemi iskolai épületek ré -
szé  re még szükséges (a Lôrincz-utczait ide 
nem értve), 6 telket 600 négyszögöl kiterjedés-
ben díjtalanul az államkincstár rendelkezésé-
re, illetôleg tulajdonába bocsássa át, a képvi-
selôtestületnek erre vonatkozó közgyûlési 
határozatát a törvényhatóság útján f. é. február 
6-ig terjessze fel.” (1900. február 1.)

„A Lôrincz-utczai állami elemi iskolai 
épületek felépítésére vonatkozólag, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium által lapunkban 
is közzétett árlejtési hirdetményre, a kitûzött 
határidôn belôl összesen 47 ajánlat adatott be. 
Utólag érkezett 4, ezek azonban figyelembe 
nem vetettek.” (1900. március 8.) 

„A Lôrincz-utczai állami elemi iskola 
épületére vonatkozó s f.é. márczius 3-án fel-
bontott építkezési ajánlatok sorsa fölött f. é. 
márczius 29-én döntött a vallás- és közokta-
tásügyi kormány, amely Schreiber Gyula aján-

latát fogadta el, s ôt az építkezés keresztülvi-
telével már meg is bízta. Megbízta pedig […] 
azért, mert Schreiber Gyula már a rákospalo-
tai állami épülettel az igazságügyi kormány 
tel jes megelégedését vívta ki s az ujpesti köz-
ségház építésénél is teljesen kifogástalan mun-
kát végez. Schreiber Gyula az építkezést még 
e hó folyamán megkezdi, még pedig akként, 
hogy a régi épületet addig, amíg az iskola tart, 
egy kerítéssel teljesen elzárja az új építkezéstôl, 
s így az iskola növendékei semmiféle veszély-
nek sem lesznek kitéve. A régi épület lebon-
tására csak az iskolaév befejeztekor kerül a sor, 
amidôn ezután ez a rész is még szeptemberig 
elkészül.” (1900. április 5.)

[A közgyûlés] „napirend tárgysorozatá-
nak elsô pontját: Az állami iskolai czélokra 
adan dó telkek ügyében az 1886. évi XXII. t. 
cz. 110. § -a értelmében hozandó vég érvényes 
határozathozatal képezte: Zsoldos Já  nos közig. 
jegyzô azon szempontból indulva ki, hogy a 7 
iskolát maga a kormány sem fogja egyszerre 
fel  építeni és így fölösleges a község nek a tel-
keket elôre megvenni s azokba na  gyobb össze-
geket holttôkeként befektetni. Fö  lösleges már 
csak azért is, mert a község tu  lajdonát képezô 
Lôrincz-utczai, régi község házi és Baross ut -
czai 3 telket rögtön a kormány rendelkezésére 
bocsátja, a további telke ket pedig a szükséghez 
képest fogja nem egy kijelölt helyen, hanem az 
illetô községrészben beszerezni. […] A legha-
tározottabban vissza utasítja azon vádat, hogy 
az elöljáróság bármi okból is húzná és halasz-
taná a kérdés megol dását, avagy kibúvót ke -
resne, ellenkezôleg, há  lás köszönetet mond a 
közoktatási kormány nak Ujpest községgel 
szemben tanúsított eljá rásért, kész a telkeket 
rendelkezésére bocsá tani, de tekintettel kíván 
lenni a község gazdasági helyzetére, vagyoni 
viszonyaira, s nem tartaná helyesnek, hogy 
egy nagyobb tôkét fektessenek jó elôre a tel-
kekbe s így e tôkének kamatai elvesszenek jó 
idôre. A község teljesen eleget tesz köteles-
ségének, ha a telkeket a szük  séghez képest 
bocsátja a kormány rendelkezésére.” (1900. 
április 26.)  (A Közérdek cikkeibôl összeállította: 
Szöllôsy Marianne)

Állami elemi iskolák épülnek Újpesten
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Magyarországon az Eötvös 
József nevével fémjelzett,  
1868-ban szentesített nép ok-
tatási tör   vény vezette be az 
ál  talános tankötelezettséget; a 

6-12 éves gyermekeknek ettôl kezdve kötelezô 
volt iskolába járniuk. A törvény végrehajtását 
azonban nagyban akadályozta, hogy nem volt 
sem elegendô iskola, sem elegendô tanító. 
A közoktatásban az állami szerepvállalás szin te 
a nullával volt egyenértékû, a kiegyezés után 
az amúgy is kevés iskola túlnyomó része az 
egyházak kezében volt.

A millennium közeledtével egyre töb-
ben hangoztatták, hogy a magyar nemzeti 
ál  lam megszilárdításának egyik sarokköve a 
népoktatás hathatós fejlesztése, így jelentôsen 
fölerôsödött a szándék az állami népiskolák 
épí tésére. Csáky Albin kultuszminiszter a kép-
vi selôházzal elfogadtatta az ún. millenniumi 
is  kolaprogramot, amelynek keretében négy-
száz népiskola épült szerte az országban. A 
szá  zadforduló táján Wlassics Gyula jóval na-

gyobb léptékû fejlesztési programja során – a 
tanulmány elsô részében említett Baumgar-
ten-féle típustervek alapján – több mint ezer 
népiskola épült, többségükben a mai határon 
túli te  rü leteken. 

Az Eötvös-féle törvény meghatározása 
szerint a „népoktatási tanintézetek: az elemi 
és felsôbb népiskolák, polgári iskolák és ta-
ní  tóképezdék” voltak. A kistelepüléseken ál-
ta lá nos volt az ún. osztatlan képzés, amikor 
egyet len tanító foglalkozott a hat évfolyam 
összes tanulójával, de a városi elemi iskolák ban 
már minden osztályban külön tanítót kellett 
alkalmazni.

Újpesten az 1880-as években alapí tot-
ták az elsô állami iskolákat, majd az 1900-as 
évek elején több igényes, építészettörténeti 
szempontból jelentôs, a szecesszió fénykorát 
képviselô iskolaépületet emeltek. 

Az iskolák létesítését lényegében az 
állam finanszírozta, míg a helyhatóságok a 
költ ségekhez való hozzájárulással igyekeztek 
fel  gyorsítani az ügymenetet. Errôl tanúskodik 

TÓSZEGI ZSUZSANNA

Újpest jelentôs építészei: Baumgarten 
Sándor és Herczegh Zsigmond, 2. rész

4

Az iroda-és lakóházként hamarosan megújuló Attila utcai iskola épülete a sárkányos zászlótartókkal
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az Újpesti Állami Polgári Fiúiskola 1902/03. 
tanévrôl szóló értesítôje, amely arról tudósít, 
hogy „Újpest község korral haladó érdemes 
kép viselô testülete” az 1900. február 3-án 
tartott gyûlésén hat ingyen telket adomá nyo-
zott öt elemi és egy polgári fiúiskola részére 
emelendô épületek céljára.

Baumgarten és Herczegh újpesti iskola-
épületei
Újpest több olyan iskolával büszkélkedhet, 
amelyet az elôzô századforduló egyik leg is-
mer tebb, legtöbbet foglalkoztatott építészpá-
rosa tervezett. Hogy tudásuk legjavát itt is 
meg  csillogtatták, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy iskolaépületeik nagy becsben áll  - 
nak: az Attila utcai országos védettségû mû -
emlék, a Lôrinc utcai a fôváros védett épí tészeti 
örökségéhez tartozik, az Erzsébet ut cai, a 
Langlet Valdemár utcai és a Tanoda téri pedig 
Újpest védett épületeinek sorát gaz dagítja. 

A Baumgarten–Herczegh-féle iskolák 
mintegy 120 éve szolgálják Újpest ta nuló-
ifjúságát. Az Újpest Önkormányzata keze  lé sé -
ben lévô, jó karban tartott három épü letben 
jelenleg is oktatási intézmények mûködnek, 
azonban az országos, illetve fô városi védettségû 
két mûemlék hosszú évek óta üresen áll. 

Tanulmányunk elsô részében említet-
tük a Fábián Gáspár által közzétett jegyzéket, 
amelyet Baumgarten állított össze a keze alól 
kikerült épületekrôl. Az építész külön-külön 
so  rolta föl az egymaga, illetve a Herczegh 
Zsig monddal közösen készített terveket. A 
lis  ta ez utóbbi részében hat újpesti állami is-
kola szerepel; egy cím nélkül álló fiú- és leány 
elemi iskola, továbbá egy-egy elemi iskola az 
István téren, a Toldi és Baross utca sarkán, az 
Attila és a József utca sarkán, a Lôrinc utcában, 
valamint a Váci úton. 

A Váci úti és az István téri iskolát nem 
sikerült azonosítani, ugyanakkor a listán nem 
szerepel a legnagyobb szabású Széna té  ri épít-
kezés: itt a fiú polgári, illetve a leány elemi 
iskolák számára létesült egy „ikerépület”.

Bármennyire tiszteljük Baumgarten 
Sán  dort, el kell fogadnunk Déry Attila építé -
szettörténész véleményét az idôsödô mester 
által emlékezetbôl összeállított listáról, misze-
rint „a jegyzék helyessége elle nô riz hetetlen”. 
Déry a korabeli szaklapokból kigyû jtötte a 

fellelhetô híreket, ezek azonban csak töredé ke -
sen tájékoztatnak az építészpáros újpesti meg -
bízatásairól. Iványiné Konrád Gi zella rövi-
debb közleményekben foglalkozott Baum gar-
tenék újpesti iskoláival: ô csak három épületet 
tulajdonít a neves építészeknek.

A települési értéktárért felelôs újpesti 
fô  építészi iroda, illetve a mûemlékvédelem 
szakemberei öt újpesti iskolaépületet tartanak 
szá  mon Baumgarten és Herczegh közös mun-
kájaként; az alábbiakban az ezekre az iskolákra 
vonatkozó ismereteket gyûjtöttem össze.

Két iskola a Tanoda téren
A volt Széna, késôbb Ferencz József, újabban 
Tanoda téren 1902-ben két iskolaépületet és 
egy különálló tornatermet emeltek az elemi, 
illetve a polgári iskola számára. 

A korabeli szaklapok több felhívást kö-
zöltek az építkezéssel kapcsolatban. Az Épitô 
Ipar 1905. 30. számában „Az újpesti (széna  téri) 
m. kir. állami polgári fiú- és elemi leányiskola” 
címmel egy fényképpel illusztrált cikk jelent 
meg az épületrôl (a korabeli fotó látható e 
számunk címoldalán). 

A mai szemlélô már nem a Baumgarte-
nék által tervezett eredeti épületet látja. Az 
1925. évi emeletráépítés és a szárnyrészek 
kö zötti beépítés jelentôsen megváltoztatta 
az idén 120 éves iskolaépület küllemét. Az 
utcafrontról jól látható, hogy az alsó két szin-
ten megôrizték az eredeti homlokzatot az 
ablakokat díszítô téglakeretekkel, a tégla pi -
lasztereket a késôbb készült második eme leten 
is kialakították.

A bevezetôben már idézett iskolai ér-
tesítôben pontos adatokat olvashatunk a tér 

5

A Tanoda téri iskola homlokzati részlete
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észak keleti sarkában emelt épületrôl, amely 
„még 1901-ben, a tél beállta elôtt fedél alá ke-
rült és 1902. augusztus hó 5-én teljesen készen 
átadatott rendeltetésének”. 

A Baumgarten Sándor miniszteri épí-
tész tervei szerint „magyar stylben emelt” 
egy   emeletes épület falmagassága átlag 10,6, 
tetôgerince 4,7 méter. A délre nézô, L-alakú 
fôépület homlokzata 50,7 méter, a Tavasz 
utcára nézô szárnyrésze 42 méter hosszú. Az 
épület minden helyisége tágas, vi  lá  gos, kitûnôen 
szellôztethetô, a modern követelményeknek 
teljes mértékben megfelel, úgy egészségi, 
mint pedagógiai szempontból. Az épület el 
van látva csatornával, fel van sze relve gáz- és 
vízvezetékkel, minden teremben szellôztetô 
mûködik.

Déli oldalán a tûzfal a szomszédos 
elemi iskola tûzfalával érintkezik; a két épü-
let ugyanolyan stílusú, azonos méretû, szim-
metrikus elrendezésû. Az udvaron álló torna-
csarnok egyik fele a polgári iskola, másik fe-
le az elemi iskola telkén épült meg. „A két 
épület a tér keleti oldalát egészen átfogja s 
a szemlélôre egységes, impozáns építmény 
benyomását teszi” – írták az 1902/03. tanév 
végén az iskola vezetôi.

A ma is egységes megjelenésû, magya-
ros szecessziós felfogásban tervezett épület 
U alakban épült, a Kassai utcai tornaterem az 
északi és a déli szárny között szabadon állt, 
ezért a keleti irányban részben megnyitott 
épü  letegyüttesbe kellemes belátás adódott. 

Egy késôbbi átépítés során az épületkeret a tor -
naterem mindkét oldalán bezárult, ami kedve-
zôtlenül hat a védendô épületekre – olvasható 
az újpesti fôépítészi iroda fel mérésében.

A Kanizsai Dorottya Gimnázium az 
emeletráépítés után költözött a kerületi vé-
dettséget élvezô épületegyüttesbe, amelynek 
má  sik fele – a Budapest-Esztergomi Fôegy-
házmegye fenntartásában mûködô – Szent 
János Apostol Katolikus Általános Iskola. 

Az Erzsébet utcai volt elemi iskola
1899. március 1-jén adta hírül a Vállalkozók 
Lapja, hogy a kultuszminiszter három vidéki 
iskola, köztük az újpesti elemi népiskola épí-
tését rendelte el. A terveket Herczegh és 
Baum garten készítette, és a mûvezetéssel 
is ôket bízták meg. Az 1901-ben átadott, jó 
állapotban lévô, egyemeletes épület mellett 
egy azonos homlokzatkiképzésû kis ház áll.

Az Újpest alapítójának nevét viselô is  ko -
lához több újabb épület is tartozik. Az Újpesti 
Ká  ro  lyi István Általános Iskola és Gimnázium 
isko  la  történeti tájékoztatója szerint az intéz-
mény a kerület legelsô iskolájaként 1891 óta mû   -
ködik (a kezdeti években más hely szí nen volt).

A Baumgartenék által tervezett épület 
homlokzatán érdekes ritmusban váltogatják 
egy  mást az álló téglalap alakú ablakok, ame-
lyeket hol egyesével, hol párosával választanak 
el egymástól a tetôig felfutó nyerstégla pi lasz-
terek. Az Erzsébet utca 69. szám alatt álló épü-
let „a magyaros szecesszió jellegzetes példája 
és nagy figyelmet érdemlô emléke” – olvashat-
juk a fôépítészi iroda megállapítását. Ez az isko-
la is Újpest védett épületei közé tartozik; keze -
lôje az Észak-Budapesti Tankerületi Központ.

Anno népiskola, ma gimnázium a Langlet 
Valdemár utcában
Az 1902-ben állami népiskola céljára emelt 
épület ma a Bródy Imre Gimnáziumnak ad 
otthont; kezelôje ugyancsak a tankerületi köz-
pont. A Langlet Valdemár (korábban: Toldi 
Miklós) utca és a Baross utca sarkán álló in-
téz mény falán márványtábla hirdeti: Újpest 
védett épülete. 

Az utcavonalban álló, egyemeletes épü -
let fôként geometrikus mintázatokkal ta golt 
homlokzata két keskenyebb és három szé-
lesebb részre osztódik. Az egyik osztásban 
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lech neri hatást tükrözô girlandos díszítések, 
a másikban az ablaksor fölött kiterjesztett 
szárnyú baglyok láthatók. Az ablakokat füg -
gôleges téglasávok hangsúlyozzák, a hom lok-
zaton vakolt kváderezés és falsávozás váltako-
zik a nyerstégla burkolattal. Stílusát tekintve 
ez az épület kissé eltér a többi bemutatott 
iskoláétól: itt a szecesszió mellett historizáló 
építészeti jegyek is helyet kaptak. 

A fôvárosi védettségû Lôrinc utcai iskola
Az elemi népiskola céljára emelt épület 1907 
és 1908 között készült el. 1945-tôl iparos ta-
nonciskolaként, késôbb szakmunkásképzô in-
téz ményként és szakiskolaként mûködött a 
Lôrinc utca 40–42. szám alatt. A szecessziós 
stílusú látványos utcai homlokzatot 2016-ban 
újították föl.

A tetôt attikafal takarja, középen ki-
emel kedô, téglasávokkal díszített oromzattal. 
A világos vakolt falfelület síkjából kissé ki-
emelkedik az oromzat íves vonalvezetését 
hang súlyozó, az emeleti ablakokat felülrôl 
sze gélyezô, a földszinti ablakokat és a bejárati 
ajtókat körbevevô és összekötô, a lábazaton 
foly tatódó sötétebb színû tégladíszítés. Az 
U alakú, háromszintes, magastetôs épület 
ne  mes vonalú, díszes bejárati ajtajai fölött 
felülvilágítót képeztek ki. A középtengelyt egy 
sárkányos kovácsoltvas zászlótartó díszíti. Az 
épületében 2021 szeptembere óta a Tüskevár 
alapítványi iskola mûködik.

A Fôvárosi Önkormányzat nemrégiben 
felmérette a tulajdonában lévô, leromlott 
állapotú épületet. Az interneten elérhetô do-

kumentumból kiderül, hogy a belsô terek erô-
sen rászolgálnak egy alapos felújításra.

A „gondos gazda” nélküli országos mûem-
lék, az Attila utcai iskola 
Az országos védettség alatt álló mûemlék az 
állami népiskolai program keretében épült 
föl 1902-ben az Attila utca és a József Attila 
utca sarkán. Átadásának 100. évfordulóján 
em léktáblát helyeztek el az egyik bejárat mel-
lett. Az 1990-es évek elején lezajlott felújítás 
után 2008-ig mûködött e falak között a Bródy 
Imre Gimnázium. Az épület a tervek szerint 
irodaházként újul meg.

Sajnálatosan leromlott állapota ellenére 
is megragadja a szemlélôt az egyemeletes  
épü  let különlegesen szép vonalvezetésû, sze-
cessziós stílusú homlokzata, amelynek a kö-
zepén kiemel kedô, háromkaréjos oromme-
zôben anno Újpest város címere kapott helyet. 
Az utcafrontról jól láthatók a tetôt el takaró 
attikafalból kiemelkedô, íves téglabe  rakással 
hangsúlyozott pártázatok, az emeleti ablaksort 
szinte körbeölelô, függô legesen lefutó, vako-
latlan téglasávok, a kovácsoltvasból készült, 
remekmívû sárkányos zászlótartók és a kosár-
íves záródású, finoman rácsozott üve gezett 
bejárati ajtók.

Gothár Péter 1982-ben az iskola-
épületben forgatta Megáll az idô címû film  - 
jét, majd 2004-ben Fischer Gábor Monte-
carlo! címû vígjátéka készült a 120 éves falak 
között. A másfél évtizede üresen álló épület 
a közeljövôben iroda- és társasházként újul 
meg.  �

Baglyok a Langlet Valdemár utcai iskola homlokzatán A Lôrinc utcai iskola attikafala (A szerzô felvételei)
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A sportpálya építése még az 
UTE Sporttelep Rt. meg ala-
kulása elôtt meg kezdô dött. Az 
elsô, ünnepélyes kapa vá gás ra 
1921. november 21-én került 

sor. A következô hetekben, hónapokban a 
sajtó lelkesen tudósított az építkezés aktuális 
állásáról, a 6 méter magas, 20 lépcsôfokból 
álló körtöltés elkészültérôl, a 110×70 méteres 
futballpályáról, az azt körülvevô 400 méteres 
fu  tó pályáról és a legnagyobb különlegességrôl: 
a vasbetonból készült modern tribünrôl. A hi-
ányzó 3 millió forintos összegre a klub rövid 
lejáratú állami kölcsönt vett fel, így minden 
akadály elhárult az elsô ütem szerinti építkezés 
befejezése elôl.

A pálya átadására 1922. szeptember 
17-én került sor. Földessy János MLSz-tiszt-

viselô és sportújságíró a Sporthirlap 1922. 
szep  tember 11-i számában a létesítményt így 
mél tatta: „a lépcsô felvezetett a pályát végig 
körülvevô lejtôs nézôtér tetejére. Egy pillana-
tig meg kellett állanom. Imponáló látvány tá-
rult ugyanis elém. Szemben velem egy még 
ed  dig nem látott hatalmas tribün, amelyen ja -
vá ban dolgoztak szorgos munkáskezek. A tri-
bünnek mintegy folytatásaként le a pálya fe lé 
ezer és ezer korzóülés húzódott. Olyan volt az 
egész, mint egy nagy színház nézôtere, csak 
hatványozott kiadásban. De nem ez volt az, 
ami felébresztette az emberben a »nagy«, a 
»hatalmas« imponáló érzését, hanem a pályát 
hat méter magasságban körülfogó friss, zöld 
pá  zsittal benôtt körtöltés, amely egybefolyva 
a korzóülésekkel, meg-meg szakítva egy-egy 
hátsó feljáróval, egészen az antik olimpiászok 
stadionjait juttatta eszembe. Hajós Alfréd, az 
elsô modern olimpiász babéros magyar hôse, 
jól búvárkodott a régi stadionok rajzaiban. 
Az ö elsô Stadionja hû kifejezôje vágyainak és 
törekvéseinek. Milyen messze van ez a Stadion 
a régi UTE pálya fakerítésétôl, padsoros ülô-
helyeitôl és két fabódéjától...

De nem sokáig volt idôm elmerülni a 
pompás látvány szemléletébe. Lentrôl, a pá-
lyáról felém intenek Hajós Alfréd, a Stadion 
építôje és Szûcs János, az egész monumentális 
építkezés megindítója, mozgatója, spiritus rek -
tora, az UTE elnöke. Ôk azok, akiket jó idô-
ben, rossz idôben, reggel és este, szóval min-
dig itt lehet találni a pályán. S kettôjüket, mint 
árnyék, kiséri Földes Lajos, az épülô pálya 
ad  mi  nisztratív ügyeinek intézôje. Nyugodtan 
me rem állítani, hogy nekik hármuknak az elsô 
kapavágás óta csak egy gondolatuk volt: minél 
szebb, minél hatalmasabb hajlékot építeni az 
UTE-nak”.

A nyitómérkôzés ragyogóan sikerült, 
az Újpest 2:1-re legyôzte az FTC-t. Az új 
stadionban, ami – az FTC 1911-ben átadott 
fatribünös pályája és az MTK egy évvel ké-

LASZIP GÁBOR

Szûcs János – az UTE-stadion megálmodója, 
4. rész
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sôbb megnyitott téglalelátós sporttelepe 
után – a harmadikként átadott nagy magyar 
futballpálya volt, mindenki megjelent, aki szá-
mí tott Újpesten. A város gyárosai, elöljárói 
és a klub szurkolói is helyet foglaltak a lelá-
tó kon. A lapok az elsôként vasbetonból fel -
épített és elôször stadionnak nevezett mo-
dern létesítménybôl 15-20 ezer nézôrôl 
tudó  sítottak. De nem csak ez a siker jutott 
eb  ben az idôszakban a lila-fehér focistáknak. 
1922-ben újabb bajnoki bronzérmet szereztek 
és a klub története során elsô alkalommal a 
kupadöntôbe is bejutottak, ahol másodikok 
lettek. Nemzetközi szinten pedig egy újabb 
német túrát követôen sikeresen bemutatkoztak 
Svájcban, Svédországban, Csehszlovákiában 
és Olaszországban is.

A többi sportágban sem állt meg az 
élet. 1922-ben újjáalakult az UTE birkózó-, 
és megalakult a klub kerékpáros szakosztálya. 
Az atlétikai szakosztályt pedig Holits Ödön 
lendítette fel, aki egyszerre volt a futballisták 
és az atléták edzôje.

A következô év legfontosabb esemé-
nyeként az UTE futballcsapata 1923. január 
28-án elôször szerepelt Franciaországban. A 
két fôvárosi csapatból verbuvált párizsi válo-
gatott gárda ellen aratott 3:2-es diadal azonban 
nem csak Újpest számára volt sporttörténeti 
jelentôségû, mivel az elsô világháború kezdete 
óta, vagyis 8 és fél év után ez volt az elsô al-
ka lom, hogy a központi hatalmak valamely 
sportegyesülete egy Antant-országban szere-
pelt. A fran ciák a magyarokat a mérkôzés elôtt 
figyel men kívül hagyták: sem egy bankett, sem 
egy vacsora, de még a párizsi sportlapok sem 
fogadták az újpestieket. A gyôzelem és még 
inkább a sportszerû és kiváló játék hatására a 
házigazdák megenyhültek. A sportújságírók és 
sportvezetôk dicsérô szavakkal halmozták el az 
újpestieket, a vendéglátó egyletek díszvacsorát 
adtak a tiszteletükre. A pozitív véleményeket 
kihasználva a mérkôzés másnapján Szûcs János 
klubelnök meglátogatta a francia atlétikai és 
úszószövetséget, valamint a futballszövetséget. 
Ekkor állapodott meg Párizsban egy váloga-
tott úszóversenyrôl és vízipóló mérkôzésrôl is. 
Az újpestiek játékán fellelkesült franciák biz to -
sították Szûcsöt, hogy a magyarokat feltétlenül 
meg hívják az 1924. évi párizsi olimpiára, és 
nem fordul újra elô az a szégyen, ami 1920-ban, 

hogy politikai okokból nemzeteket zárjanak ki 
a játékokról. Ily módon Szûcsnek is szerepe 
volt a magyarok olimpiai visszatérésében.

A párizsi mérkôzést egy remekül sike-
rült spanyol túra követte, ahol a lilák egy újabb 
országban tették ismertté az UTE nevét. 
A legkomolyabb diadalt a katalán bajnok 
CD Europa ellen sikerült aratni, akiket 7:1 
arányban gyôztek le a lilák. A túráról hazatérô 
csapatot hatalmas újpesti klubfanatikus tömeg 
várta a Déli pályaudvaron. Néhány nappal ké-
sôbb Szûcs elnök az Újpesti Közmûvelôdési 
Körben az érdeklôdô szurkolók számára nagy-
sikerû elôadást tartott a nemzetközi turnéról. 
A külföldi szaksajtó ezekben az években az 
UTE-t Európa tíz legjobb futballcsapata közé 
sorolta, a játékosok közül pedig a magyar 
vá logatottságig jutott a két Fogl, Baubach,  
Peics, és a Paulusz–Kósa–Priboj–Schaller–Szi  -
don csa    tár  sor minden tagja – a pécsi Peics mel-
lett – csu  pa Újpesten nevelkedett futballista.

Mi sem volt ezek után természetesebb 
annál, mint hogy Szûcsöt 1923-ban újra az 
UTE elnökének választották. Az új évben 
ismét egy uszoda megteremtése volt a klub 
legfôbb célja. Szûcs a jól bevált recept szerint 
megint a város társadalmához fordult a tôke 
elôteremtése érdekében és tettét rövid idô 
alatt siker koronázta, így ismét új uszodát 
avat  hatott Újpest. A klub szépen fejlôdött, az 
ökölvívás is felkerült az ûzött sportágak kö ré-
be, a futballisták is csak egy hajszállal maradtak 
le a bajnoki aranyról, és ismét kupa döntôt ját-
szottak. Július közepére azonban so  kasodni 
kezdtek a problémák, a klubon be lül megszûnt 
az egyetértés. Szûcs János úgy érezte, hogy 
nem tud úgy dolgozni, hogy nem mindenki 
akarja egy irányba húzni a klub szekerét, így 
lemondott. Újpest teljes tár sadalma össze-
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fogott, hogy elhatározásának meg vál toz ta-
tá sára bírja, hiszen a klubnak szüksége volt 
munkaerejére, ügyességére, szer ve zô ké  pes   -
sé    gére. De Szûcsnek is szüksége volt az új -
pestiek elkötelezettségére és hûségére, amit 
ezekben az idôkben nem kapott meg száz 
százalékban. Az UTE választmánya el fo  gad -
ta Szûcs lemondását és Szabó Dezsô mér nö -
köt, az UTE alelnökét bízta meg az ügyek 
intézésével, miközben az elnöki pozíció be -
töltetlen maradt. A lemondás pontos oka 
nem tisztázódott, de valószínûleg azon folyt a 
klubvezetésen belül a vita, hogy a hivatalosan 
amatôr labdarúgókat más klubokhoz hasonló-
an titokban javadalmazza-e a klub, vagy sem. 
Szûcs és a vezetôség egy része a teljes amatôr-
ség mellett állt és azt kérte a választmánytól, 
hogy a veszekedést áthidalandó egyszemély-
ben dönthessen mindenrôl. Erre a választ  - 
mány nem adott felhatalmazást, többségbe 
kerültek a labdarúgó álamatôrizmus támogatói, 
ezért az elnök inkább lemondott.

Az UTE Sporttelep Rt.-ben azonban 
továbbra is szerepet vállalt és 1923 novembe -
rében fel is emelte a hangját, amikor a Ma-
gyar Labdarúgók Szövetsége a klubbal kö -
tött megállapodás ellenére mégsem a Me-
gye ri úti Stadionban rendezte meg a soron 
következô válogatott mérkôzést. Leg köze-
lebb decemberben írt Szûcsrôl a sajtó, ami-
kor két indítvánnyal fordult Újpest vá ros 
köz  gyûléséhez. Az egyikben ötmillió koro-
nát kért a magyar olimpiai alap javára, a má-
sikban pedig egy állandó betonuszodát a 
dunai fauszoda helyett. Mindkét indítványát 
elfogadta az újpesti képviselôtestület – bár 
az uszodára még évekig várni kellett. De 
ez már része volt a nagy visszatérésnek. 
A klubvezetés belátta, hogy Szûcs nélkül nem 
mennek a dolgok, az eredmények minden 
sportágban visszaestek, a sikerek elmaradtak. 
Sôt, Szûcs távollétében úgy tûnt, több sportoló 
is elhagyja a lilákat. A megoldás érdekében az 
UTE-ban a két irányzat kiegyezett egymással, 
és megállapodtak: a régi elnök mindent 
megkap, ha újra elvállalja az elnöki pozíciót. 
1924. január 20-án tartották az éves közgyûlést, 
amin Szûcs János közfelkiáltással visszatért az 
UTE élére. Korábbi feltételeit is teljesítették: 
a közgyûlés felhatalmazta Szûcsöt, hogy a 
klub választmányának kihagyásával mûköd-

hessen, munkatársait, a szakosztályok vezetôit 
maga választhassa meg és a klub ügyeiben 
egy  maga dönthessen. Szûcs János így az UTE 
„diktátora” lett, míg a társelnökök között 
ekkor tûnt fel elôször Aschner Lipót.

A régi-új elnök elsô számú célja a fut-
ballszakosztály újjászervezése volt akár annak 
árán is, hogy a csapat minden tavaszi mérkôzé-
sét elveszíti. Eltökélt szándéka volt, hogy a 
„pri  madonna-kultusz” helyett egészséges 
sport   szellemet teremt a labdarúgók körében. 
Szán  dékai azonban rögtön heves ellenállásba 
ütköztek. A második csapat bejelentette távo-
zási szándékát, a Fogl-testvérek leálltak az 
edzésekkel. Az új elnöknek óriási nehézségek 
árán sikerült egyben tartania a keretet és az 
MTK-val, valamint az FTC-vel pályakartellt 
kötött, aminek értelmében az UTE akkor is 
részesült a válogatott mérkôzések bevételébôl, 
ha nem az ô stadionjában rendezték a mér-
kôzéseket. A fôbb pontjaiban 1940-ig érvény-
ben lévô megállapodás azért volt fontos, mert 
az MLSz nem szándékozott a távolinak tar -
tott Újpesten mérkôzéseket rendezni, a klub 
mégis bevételhez jutott. A klubtól ka pott 
jövedelemtôl megfosztott labdarúgók bronz-
érmet szereztek a bajnokságban, de a szezon 
vé  gén több játékos is bejelentette távozási szán-
dékát. Ennek ellenére 1924-ben a klubból egy 
futballista érte el a legfontosabb ered ményt: 
Fogl II. Károly a magyar válogatott tag  jaként 
az UTE elsô olimpiai résztvevôje volt. 

1924 ôszén Szûcs János ismét egy nagy 
tervvel állt elô: az újpesti stadion futópályája 
és a lelátó alsó sorai helyén kerékpár- és 
motorpályát akart létesíteni! A klubvezetés 
– a hiperinflációs idôszak alatt – 900 millió 
korona alaptôkével megalapította az UTE 
Motorpálya Részvénytársaságot. Az elsô kapa -
vágásra november 2-án került sor. A nagy-
sikerû pálya 1925. június 27-én nyílt meg, 
azt azonban már nem Szûcs János adta át. A 
futballcsapat 1924 ôszén vergôdött, Szûcs Já-
nos harca az álamatôrizmus ellen kudarcot 
val lott. Igaz, a harc eleve halálra volt ítélve, 
hiszen a fizetett amatôrök között csak vesztes 
lehetett az egyetlen, aki nem adott pénzt a 
játé  kosainak. Ennek megfelelôen az UTE 
siral masan szerepelt, az ôszi szezonban tizen-
egy mérkôzésen is gyôzelem nélkül marad-
tak a lilák, akik félidôben a 9. helyen álltak 
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a 12 csapatos bajnokságban. A magyar fut-
ball anyagi problémái rendkívül súlyosak 
vol  tak és csak az 1926-ban bevezetett pro-
fesszionalizmus oldotta meg azokat. Az elsô, 
aki ezt szorgalmazta éppen az amatôrség elkö-
telezett harcosa, Szûcs János volt. Az UTE 
el  nöke más kiutat nem látott a helyzetbôl 
csak azt, ha legálisan kaphatnak fizetést a fo-
cisták – az illegális juttatásoknak továbbra 
sem volt híve. Sôt, azt is felvetette, hogy Kö -
zép-Európa legjobb csapatai egymással játsz-
hatnának egy serlegért. Ez a vágya is tel je sült 
1927-ben, amikor létrejött az újpesti fut -
ballisták által késôbb kétszer is megnyert Kö-
zép-európai Kupa (KK) sorozat. Szûcs azon-
ban úgy érezte, hogy messze került az ideál-
jától, így a hátralépés mellett döntött. A klub 
1925. január 25-i közgyûlésén távozott az 
UTE elnök posztjáról. Utóda egy átmeneti 
idôszakra Nemes Oszkár lett, akitôl 1925 nya-
rán Aschner Lipót vette át a vezetést. Szûcs a 
hallgatóságát megindító leköszönô beszéddel 
búcsúzott a klub vezetésétôl. A szavakban 
min  dig szerény, tetteiben azonban óriás elnök 
utolsó mondatát könnyek között mondta 
el, üzenve vele közvetlen és mindenkori 
utó   dainak: „Szeressétek az UTE-t, de ne 
mondjátok”.

Szûcs János a távozását követôen 1925. 
február 15-én interjút adott a Pesti Naplónak, 
amiben így fogalmazott: „Lemondásom 
egyet len oka, hogy elfáradtam. A nagy iram-
ban elérkeztem oda, hogy pihennem kell. A 
Stadion vezetését megtartom, mert a munkám 
még nincs készen. Egy nagy tribünt kell még 
építeni és betonoztatni kell a lépcsôket. Ma-
gamról keveset mondhatok, inkább azokról 
emlékezem meg a 40 éves jubileum alkalmá-
ból, akiknek az UTE legtöbbet köszönhet. 
Elsôsorban Mauthner Zoltánról, aki a leg-
nagyobb szerénységgel, minden köszönet és 
ünneplés elôl elzárkózva, fölbecsülhetetlen 
össze gekkel támogatta az UTE-t. Aztán váro-
sunk vezetôségét, élén Semsey Aladár pol gár  -
mesterrel, illeti meg minden elismerés, azért, 
hogy az UTE minden tervét elfogadta, he lye-
selte és megvalósításukat elôsegítette. Ma már 
az UTE mecénások nélkül is meg tud élni. 
Nincs tartozása és a pályája többmilliárdot ér”.

Szûcs János az UTE elnökeként renge-
teg konfliktust vállalt a klub érdekében. 

Vitat  kozott a Magyar Úszó Szövetséggel, 
ami kor azok nem akarták finanszírozni az 
uszo da költségébôl az általuk vállalt részt, 
majd felállította maga az uszodát. Vitázott a 
labdarúgó szövetséggel, amikor az MLSz nem 
volt hajlandó válogatott mérkôzést rendezni 
Új pesten és megállapodásra jutott velük. 
Vitat kozott az MLSz-szel akkor is, amikor 
nem engedélyezték az UTE egyik külföldi 
túrá ját és akkor is sikert aratott. Vitázott a 
Ma  gyar Kerékpáros Szövetséggel, akik nem 
akarták Újpesten tartani a versenyeiket, de 
ismét Szûcs akarata érvényesült. De peres-
kedett a sportsajtóval is, amikor a klubot ál-
am atôrséggel vádolták meg – megnyerte 
azt is. Az UTE-n belül is kérlelhetetlen ma -
radt. Mindent megtett az álamatôrség ellen. 
Határozott fellépésével, remek szóno ki 
képességével, következetes szervezô mun-
ká  jával rengeteg eredményt ért el az Újpesti 
Torna Egyesületnek. Ez a lendület, ez az áll-
hatatos akaratosság volt az, ami az újpesti 
klubot naggyá tette a háború utáni években. 
Szûcs János nyughatatlan személyisége ala-
pozta meg a következô évtizedek hatalmas 
sikereit. Mindent tudott, amit egy ragyogó 
klubvezetônek tudnia kellett, kivéve egy vala-
mit: nem tudott nagy összegû támogatást adni 
a klubnak. Az UTE sikerességébôl hiányzó 
egyetlen láncszemet már Aschner Lipót – a 
klubtörténelem legdicsôségesebb elnöke – 
adta hozzá a képlethez és így ért a klub az 
1930-as években a csúcsra, így lett az 1936-os 
olimpián a legeredményesebb magyar egye-
sület az újpesti.

A volt elnök természetesen továbbra 
sem szakadt el szeretett klubjától. 1925 ápri-
lisában a Prágába utazó futballcsapatot há zi 
szilvapálinkájával búcsúztatta a Keleti pálya-
ud  varon, miközben a stadion átépítésével kap -
csolatos teendôket is intézte, a bir kózó szak-
osztálynak új felszereléseket adomá nyozott, és 
újra aktívvá vált az úszósportban is. Az úszó-
szövetség berkein belül megalakította a Ma-
gyar Életmentô Társaságot; az UTE legújabb, 
ezúttal 50 méteres uszodájában, ahol ismét 
meg küzdöttek a legtehetségesebb fiatal úszók 
az általa felajánlott Szûcs János vándordíjért. 
Az általa létrehozott újpesti uszodában ezek-
ben az években tûnt fel egy ifjú fenomén: 
Halassy Olivér.                             (Folytatjuk…)
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2015 januárjában a Szônyi Ist  - 
ván születésének 120. évfordu-
lója al   kalmából rendezett, még 
nyit    va tartó kiállítást tekin tet-
tük meg a Balassi Intézetben. A 

hónap végén klubdélután keretében tagjaink 
helytörténeti vonatkozású kiadványait mutat-
tuk be: Fericsán Kálmán és Hencsei Pál: Új-
pesti Olimpikonok, Lôrincz Róbert: Újpest a 
térképek tükrében és Kadlecovits Géza mun-
káiból válogathattak a résztvevôk. 

Február közepén folytattuk fôvárosi 
baran golásainkat. Az Iparmûvészeti Múzeum-
ban jártunk a Lechner az alkotó géniusz címû 
kiállításon. A hónap végén a felújított Mátyás 
templomot tekintette meg népes csapatunk. 
Március végén a Magyar Tudományos Akadé-
miára látogattunk, a szervezést dr. Szerényi 
Máriának köszönhettük.

Március 15-e alkalmából Fóton 
meg koszorúztuk gróf Károlyi István em-
léktábláját, felkerestük a Fáy-présházat és a 
Vörösmarty kunyhót is. Csoportunkat Ká-
rolyi László és Erzsébet asszony is fogadta. 
Áprilisban Malachowsky Imréné szervezte 
vártúránkat: Mátraverebély-Szentkút, a salgó-
tarjá ni Bá nyász  múzeum, Somoskô és Fü-
lek vára sze  repelt a programban. A hónap 
végén a zebegényi látnivalók közül a Havas 
Boldogasszony-templomot, a Szônyi István 
Em  lékmúzeumot, a Hétlyukú-hidat és a Ha-
józástörténeti Múzeumot kerestük fel. A ki-
rán dulást Wagner Attila vezette.

Május elején a Civil Kórus 20. születés-
napját Kórustalálkozóval ünnepeltük. A meg -

hívottak az Arte Semplice Vegyeskar, a füle-
ki Melódia Nôi Kar és a Vásárhelyi Zoltán 
Férfikar voltak. A hónap végén a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum nagysikerû Mú  -
mia Világkiállításán „szörnyülködtünk”, majd 
az Újpesti Közmûvelôdési Körrel közösen 
St. Martin-koncertjén vettünk részt. Kétnapos 
túránk a hónap végére esett: a Békéscsabát és 
környékét bejáró kirándulásunk szervezôje 
Ivá  nyi János tagtársunk volt. Gyomaendrôdön 
a tájház, a Kner Nyomdaipari Múzeum, a 
me  gye  székhelyen a Munkácsy Emlékház, a 
katolikus és az evangélikus templom, Gyulán 
a vár, az Erkel emlékház, Szabadkígyóson a 
Wenckheim-kastély, valamint az újkígyósi táj-
ház látnivalóit néztük meg. 

Augusztusi hagyományos határon túli 
kirándulásunk Dél-Erdélybe vezetett. Öt él-
mény dús napot töltöttünk el a nem minden-
na pi túrán. Nagyszentmiklós, Temesvár, Bi-
gá  ri vízesés, hajókázás a Kazán szorosban, a 
vízierômû megtekintése mellett, Déva, Má-
ria  radna, Arad szépségeit, Herkulesfürdô 
meg  hök  kentô állapotát mutatta meg ide gen-
vezetônk.

Az ôsz folyamán Civil Kórusunk Fó-
ton vett részt egy kórustalálkozón, késôbb 
Zalán, Kaposváron, Szennán jártunk. Szû-
kebb pátriánkban a Magyarországon elsô 
Újpesti Cigány Hely  történeti Gyûjtemény 
látott vendégül ben nünket, a tárlatvezetést 
Molnár István Gábor, a gyûjtemény alapítója 
tartotta. Az 1956-os for  radalom alkalmából 
az Újpesti Baptista Gyü  lekezet Imaházában 
vettünk részt az öku menikus megemlékezésen. 
Emlékbeszédet Hir  mann László az Újpesti 
Helytörténeti Ala pítvány kurátora mondott. 

Novemberben az Újpest-forráshoz tú -
rázott egy bátor csapat, majd dr. Vétek Gá bor 
szervezésében a Gödöllôi Méhészeti Gyûj  te -
ménybe látogattunk. Az épülô újpesti vásár-
csar nokról klubdélután keretében beszélge  tett 
Iványi János tagtársunk Bikki István tervezô  vel, 
Szesztai György fôépítésszel és Nagy István 
al  polgármesterrel. Az est második részében 

SZÖLLÔ SY MARIANNE

25 éves az Újpesti Városvédô Egyesület, 5. rész
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a Budapesti Városvédô Egyesület kiadásában 
megjelent Budapest templomai IV. kerület cí -
mû kötetet Ráday Mihály ismertette. Decem-
berben születésnapi évzáróval ünnepeltük 
egye  sületünk alapításának 20. évfordulóját. 
Kö  szöntöttük az alapító elnököt Kadlecovits 
Gézát, és a korelnök Wagner Alfréd alapító 
ta got. Arany Horgony díjban részesültek: 
dr. Ko  vács Ivánné elnökasszony, dr. Nyárs 
Csaba elnökségünk volt tagja, Monori Jó-
zsefné, dr. Ozsváth Gyuláné a polgári bálok 
újjáteremtôi, Kálmán János operatôr és Pró-
fusz József tele víziós szerkesztô, az ÚKTV 
helytörténeti so ro zatainak alkotói.

2016 elsô hónapjaiban sok fôvárosi 
„nevezetesség” megismerésével lettünk gaz da-
gabbak. Februárban látogattunk el az MTVA 
központjába. Kedves emlékeket elevenített 
fel az interaktív túra, találkoztunk Süsüvel, 
Ma  zsolával, Tádéval, valamint néhány híres 
sorozat fôszereplôinek hiteles jelmezével és 
néhány stúdiót is megtekinthettünk. Az Ide-
gen vezetôk Világnapján hajókiránduláson 
vet  tünk részt a Szabadság hídtól Újpestig. 
Kö vetkezô túránk már a szárazföldön „A fal 
adja a másikat – avagy a pesti épületek titkos 
nyelve” címmel az Üllôi út – József körút 
kör  nyékének beszédes házai között vezetett. 
Március 15-ei megemlékezésünket ezúttal a 
szlo vákiai Pereden zajlott csata emlékmûvé-
nek megkoszorúzásával tartottuk, sétáltunk 
Du  naszerdahelyen és a csúzi kastélyban is. 

Áprilisban a Schiffer-villát és a benne 
mû  ködô Pénzügyôr- és Adózástörténeti Mú  -
zeu  mot tekintettük meg. Következô alka-
lom mal a Budai Arborétumban jártunk, a 
gödöllôi egyetem Kertészettudományi Ka-
rá  nak épületegyüttesét is megcsodáltuk. A 
hó  nap végén forró légkör várt bennünket a 
Gellért Fürdôben. A hegy belsejében elrejtett 
gépészetet, valamint az ôsforrást láthattuk. 
Áprilisban Nemzeti kincseink nyomában jár-
tunk Zsámbékon, ahol az évszázados emlékek 
mellett még szerencsénk volt bejárni az azóta 
megszûnt Légvédelmi Múzeumot is.

Májusban a Budakeszi úti Ybl-villát 
lá to gattuk meg, majd az Újpesti Városháza 
dísztermében, a Közmûvelôdési Körrel közö-
sen vendégül láttuk Binder Károly Erkel Fe-
renc-díjas zongoramûvészt, egyetemi ta nárt. 
Ben  sôséges hangulatú zongoraestje egyedi 

él   ményt jelentett. A hónap végén a kétnapos 
tú  ránkon Zalaegerszeg és Göcsej következett: 
jártunk Deák Ferenc emlékei nyomában, az 
azá leás völgyben és a zalaegerszegi Olajipari 
Mú zeumban is. Az elsô félévet visegrádi túrá-
val zártuk, illetve elkísértük Civil Kórusunkat 
egy dalos találkozóra Fülekre, ahol a vár meg-
tekintését sem hagytuk ki! 

Augusztusban egy csoportunk Nyit  -
ra környéki kiránduláson vett részt. Progra-
munkban többek között Besztercebánya, 
Kör  möcbánya, Selmecbánya és Tótmegyer 
sze  repelt. Az Alsóbodoki Magyar Tanítási 
Nyel vû Magán-szakközépiskola Alapítvány 
lét rehozója, Paulisz Boldizsár által gondozott 
Esterházy János emlékhely felépítéséhez is 
hoz zájárultunk. Adományunk jele a 109-es 
szá mú szegecs az emlékoszlopon. A számot 
Újpest várossá nyilvánításának évfordulója 
alkalmából választottuk. 

Szeptemberben a Neogrády László 
Hely  történeti Gyûjtemény által szervezett 
újpesti Kulturális Örökség Napok és a 150. 
évforduló alkalmából rendezett Lóvasút és 
BUR-vasút címû kiállítás lebonyolításában 
se  gí  tettünk. Tagságunk egy csoportja elláto-
gatott a svábhegyi Jókai villához.

Októberben a nagybörzsönyi Bányász-
templomot és vízimalmot tekintettük meg, 
részt vettünk egy lekvárfelismerô ver se nyen, 
és utaztunk a kisvasúton is. Az 1956-os forra-
da  lom alkalmából öku me ni  kus megemléke -
zést tartottunk az Újpest-Káposztás me gyeri 
Szenthá  romság Plébánia temp lom  ban. A hó  -
nap vé gén szép, napos idôben kirán dultunk 
Kecs ke métre. A Leskowsky Hang szer gyûjte -
mény, a Cifrapalota megtekintése és egy rö-
vid fôtéri séta után a Zwack Manufaktúra kö-
vetkezett. Pálinkakóstolással zártuk a napot.
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A Magyar Tudomány Napja alkalmá-
ból hagyományosan az akadémikusok újpesti 
gránit táblájánál emlékeztünk. A táblára Hardy 
Gyula és Kapolyi László neve is felkerült. 

Novemberben az épülô Szent István té-
ri piaccsarnok munkálatainak megtekintésén 
két csoportunk is részt vett. Élénk érdeklôdés 
kísérte az „Azt beszélik a városban” címû sé-
tát, ahol a részvevôk bûnügyek nyomában 
jártak a fôváros „sötét” oldalán. Az évet jó 
han  gulatú délutánnal zártuk az Újpesti Polgár 
Centrumban. Vendégünk Solymár Péter lel-
kész és az Újpesti Evangélikus Énekkar volt. 

2017 január 27-én, a híres gyárvezetô 
szü  letésének 145. évfordulója alkalmából 
meg  koszorúztuk – a GE Váci úti gyárának fa-
lán elhelyezett – Aschner Lipót emléktáblát. 
Február elején a hideg idô ellenére néhány bá-
tor társunk második világháborús bunkertúrán 
vett részt Csepelen. A hónap közepén tartottuk 
közgyûlésünket, amely örömünkre sok érdek-
lôdôt vonzott – szép számú részvevôvel ren-
dez tük „közös dolgainkat”. Mûsort saját 
ének karunk, a Civil Kórus adott. A február 
vé  ge szórakozással telt, tagjaink közül többen 
vettek részt a Polgári Bálon. A jótékonysági 
rendezvény célja ezúttal a Károlyi István Gim-
názium alapítványának támogatása volt.

Március harmadikán dr. Vétek Gábor 
szer vezésében a Meteorológiai Múzeumban 
járt csapatunk. Betekintést nyertek az „idôjós” 
munka rejtelmeibe. A következô héten az 
Újpesti Tûzoltóság épületében frissen létre-
ho zott házi múzeumban hallgathattunk érde-
kességeket a szakma történetébôl. Az Arany 
János Emlékév keretében nagysikerû házi 
irodalmi délutánt szervezett Kovács Ivánné és 
Effné Nagy Zsuzsa.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Kápol-
nán koszorúztuk meg a csata emlékmûvét, 

adatgazdag vezetéssel és filmvetítéssel ismer-
ked hettünk a település életével. Délután Po-
rosz lóra látogattunk, ahol megtekintettük az 
Öko  park kiállítását.

Áprilisban Budapesten barangoltunk 
– habkönnyû belvárosi sétán vehettek részt 
nem csak az édesszájúak. Országjárásunk so-
rán Malachowskyné Zsuzsa szervezésével 
Zen gô várkony, Pécsvárad, Mecseknádasd ne -
ve  zetességeit látogattuk végig. Május l2-én, 
az Esterházy János Emlékév alkalmából tör-
téneti konferenciát rendeztünk az újpesti vá-
ros házán a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
támogatásával; megkoszorúztuk a fônemes 
újpesti emlékkövét és a nemzeti összetartozást 
jelképezô tölgy tövében elhelyeztük az el-
múlt évben Zoboraljáról általunk hozott föl-
det is. A következô hétvégén kirándulást 
tet  tünk Kalocsán. Ámulva néztük az érseki 
palota könyvtárát, a fôszékesegyházat és a 
díszes állomásépületet. Hajóson a kastély-
ban gyönyörködtünk, majd jutott idô bor-
kós  tolásra is. Elsô féléves programunkat 
So  mor jainé Erzsike jóvoltából a felújított 
Hild-villa (ma: a Magyar Mûvészeti Aka dé-
mia Mûvészetelméleti és Módszertani Kutató-
intézetének székháza) megtekintésével zártuk.

Hagyományos határon túli kirándulá-
sunk Kárpátaljára vezetett, ahol – Kovácsné 
Margitka és Szôke Antal fáradozásának kö-
szönhetôen – öt élménydús napot töl töt -
tünk. Vezetônk, Varjú Zoltán sok háttér in -
formációval egészítette ki történeti ismere te-
inket. Megnéztük többek között: Beregszász, 
Ungvár, Munkács városát, jártunk a Vereckei 
hágón, Nagyszôlôsön és Beregszentmiklóson 
is. Néhány évvel korábban tett látogatásunkhoz 
képest szembetûnô volt az elôrelépés a mû -
emlék épületek rehabilitációja terén.

Augusztus 26-án kiemelkedô jelentôsé-
gû rendezvénnyel emlékeztünk meg a reformá -
ció 500. évfordulójáról. Konferencia ke  re té  ben 
felavattuk Prém Margit, a Skót Is  kola igaz ga -
tójának emléktábláját az Újpest-Újváro si Re-
formátus Egyházközség temp  lo  mának fa  lán. 
Az imaházban rendezett ünnep ségen a témá-
hoz kapcsolódó elôadá sokat hallgat  hat tunk. 
Az avatáson Civil Kó ru  sunk is szerepelt. Az 
ese ményt az EMMI Reformáció 500 prog ram 
és a Budapest Bank Budapestért Alapít   vány 
pályázatai támogatták.                  (Folytatjuk…)

Újpestiek Pesten, 2016-ban, az „Azt beszélik a városban” cí-
mû sé tán
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A levéltári anyagok keveset 
árulnak el a cégek marketing 
tevékenyégérôl, de egy do -
log biztos: a mai értelemben 
vett piacelemzô és értékesí-

tés-menedzselô szervezet még nem létezett 
a XX. század elején kialakulófélben lévô, és 
folyamatosan fejlôdô gyárakban. A marke-
ting körébe tartozó tevékenyégeket azon-
ban folytattak, amit elsôsorban a kereskedel-
mi részlegek láttak el.

Forgács Vilmos, aki – építésznek 
tanult és mûvészettörténetet is hallgatott az 
egyetemen – 27 éven át az Orion exportért 
felelôs kereskedelmi vezetôje volt, így írt 
önéletrajzában: „Az Orion mûszerüzem 
megszervezését, és 2 év alatt 20 typus ki -
alakítását irányítottam. Évekig vezettem a 
gyár propagandáját, az Orion márkanév 
bevezetését, mindenfajta iparmûvészeti 
terve zô munkába irányítóan vettem részt: 
ká  vák, szekrények, pavillonok, plakátok, 
grafikák, prospektus készítés[e]”.

Ha a mai marketingstratégiák széles 
portfólióját nézzük, a korai XX. században 
ennek még csak töredéke létezett.

A Tungsram és az Orion több mint 
50 országra kiterjedô közös ügynöki, kép-
viseleti, illetve kereskedelmi hálózatukat 
ki  használva, adatokat kértek be az adott or -
szág rádióhallgatóinak számáról, az üzleti 
potenciálról, a konkurencia jelenlétérôl és 
elôrejelzést (mai szaknyelven: forcastot) a 
várható eladásokról.

Folyamatosan megújuló termék vá-
lasztékkal versenyeztek a rádióértékesítési 
pia con, ehhez igazították árpolitikájukat és 
a kedvezmények rendszerét, valamint a régi 
készülékek újra cserélési lehetôségeit. 
Ugyan akkor érdekes módon az európai rá -
dió kartell cégei szigorú megállapodásokat 
kötöttek a versenyszabályokban, és a keres-
kedôk csak ezek keretein belül tevékeny-

kedhettek. A 27 oldalas kereskedôi meg-
állapodás 28 pontban szabályozta az ár -
képzési elveket, az engedményadás módját, 
a garancia és visszavét feltételeit, az aján-
dékozás és az alkalmazotti vásárlás kritériu-
mait. A 104 budapesti és közel 200 vidéki 
partner a forgalmi kategóriákba sorolás 
szerint, változó árréssel dolgozhatott, és 
ennek függvénye volt a rendelkezésre 
bo csátott bizományosi készlet nagysága is.

A Gyáriparosok Országos Szövet sé -
ge által a rádiógyárak megbízásából fenn-
tartott Nyilvántartó iroda központilag gyûj-
tötte a belföldi kereskedôi hálózat értékesí-
tési adatait, ezzel ellenôrizve a kartellmeg-
állapodások és szerzôdések betartását.

A marketing megjelenésének másik 
jelentôs terülte a reklám volt. A XX. század 
elsô évtizedeiben a maihoz képest igen ke -
vés rek    lámhordozó média létezett. A rádió 
ép  pen hogy terjedni kezdett, a televízió még 
nem létezett, és a hangosfilm is csak akkor 
kezdett teret nyerni. Reklámhordozóként 
szol  gáltak az újságok, a levelezôlapok, a pla-
kátok és az emléktárgyak. A Tungsram és az 
Orion is saját grafikusokat alkal mazott, akik 
megalkották az elsô cégarcu latokat. Meg -
jelentek az emblémák, amik túl élték a gyá -
rakat is, gondoljunk a Tungs ram szimbó  lu-
mára, a kék-piros T betûre, vagy az Orion 
há   romfejû logójára, amelyek mindenütt je -
len voltak: levélpapírokon, plakátokon és 
emléktárgyakon. Az Orion rádiók zöld va -
rázs  szeme is a háromfejû embléma közepé -
be került a rádiók homloklapján.

A reklámok grafikáit a kor neves kép-
zômûvészei készítették. Faragó Géza, Bort-
nyik Sándor, Radó György, Berény Róbert, 
késôbb Macskássy Gyula, Macskássy János 
neve mellett ki kell emelni a Tungsram 
állandó grafikusaként dolgozó Csemiczky 
Tihamért, ahogy az Orionnak közel 50 évig 
folyamatosan alkotó Bottlik Józsefet is.

FORGÁCS ANDRÁS

A marketing szerepe
az Egyesült Izzó és az Orion életében
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Forgács Vilmos a megrendelô szere-
pérôl a grafikai kialakítással kapcsolatban 
egy egyetemi jegyzetben ezt írta: „A grafi-
kus a csomagoló mûvészet embere, de a 
meg  rendelô is tisztába[n] kell legyen e ha -
tások titkaival, de még egy sor egyéb ható-
ténye zôvel, éspedig gazdasági hatóténye-
zôvel is. Nem elég, hogy azt váltsa ki a 
grafikai meg oldás, a szöveg, az anyag, hogy 
teszem azt egy jó virslikonzerv megpillan-
tására össze fusson a nyál a számban. Ez na -
gyon sok és mégis kevés! Meg kell vétetni 
velem ezt a konzervet, mert jól is jövök ki 
vele, mert tartós is, eltehetem, laktató és 
egész séges is és mindehhez egyszerre ér -
zem, hogy az ára adekvát, jogos és arányos. 
Ezt a hatást egye dül a grafikusmûvész nem 
tudja összehozni. A gazdasági v. gyártó 
szerv meggyôzôdése, a propagandista tö -
meg biztonsága kell, hogy együttmûködjék a 
mûvésszel. Nem szabad és legkevésbé a 
csomagolóreklámban a mûvész szubjektív 

fantáziáját szabadjára en  gedni. Együtt kell a 
csomagolást kiala kítani”.

Ebben a néhány mondatban megfo-
galmazott meggyôzôdés jól tükrözi azt az 
aktív hozzáállását, ahogyan az Orion reklá-
mért felelôs vezetôje, mint megrendelô 
együttmûködhetett a cég és termékeinek 
arculatát meghatározó grafikusokkal.

Vizsgáljuk meg, hogy az akkor kiala-
kuló világszínvonalú magyar plakátmûvé-
szet, mint marketing eszköz – mai szemmel 
– milyen erényeket mutatott a mûvészi szín-
vonalon felül.

A reklámok formai elemei meghatá-
rozók egy-egy reklám sikerében. Ilyen ele-
mek a szín, a méret, az illusztráció jellege, 
valamint a szöveg, a szlogen és ennek meg-
jelenési formája.

Kassák és Bortnyik legfontosabb kö -
zös alapelvei közé tartozott – írja Bakos Ka -
talin, a hazai plakáttörténelem elismert ku -
tatója – a geometriai formákra redukált 
ti pográfiai megoldás, az egymással egyen-
ran  gú betûfelirat és kép, a tömör, hatását 
ellen    tétek és színkontrasztok alkalmazását 
elérô kompozíció.

Az Orionban külön tanulmány ké -
szült a csomagolóanyagok színmeghatá ro zá-
sára, ahol ezres mintán vizsgálták, hogy kü -
lönbözô színösszetételek milyen asszociá ci  ós 
hatást váltanak ki, és az eredmények alap ján 
rendelték meg a grafikustól a terveket. 

Általánosságban megfigyelhetjük, 
hogy amíg a Tungsram lámpa és rádiócsô 
reklámjai inkább termékeket mutatnak be, 
addig a rádió reklámok inkább az életérzést 
sugallják.

Az elhíresült „Macskás nô” plakát 
megérdemli, hogy külön emlékezzünk meg 
róla. A mûvészi szempontból kiemelkedô 
Tungsram plakátok egyike a „Karcsú nô 
macskával”, amely a magyar plakátmûvé-
szetrôl szóló szinte valamennyi kiadványban 
helyet kapott. Faragó Géza a plakáttervet 
eredetileg festményként – kékes, lilás hát-
térrel – készítette el. Az a hír járta, hogy a 
„bukjelszoknyás” nôalak nagyon hasonlít az 
Egyesült Izzó akkori vezérigazgatójának, 
Aschner Lipótnak a feleségére. A festmény 
alapján készült plakát elsô változata 1912-
ben készülhetett.
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Faragó Géza Tungsram-plakátja 1912-bôl (Forrás: OSZK, 
Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)
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A nô könnyed eleganciát sugall, míg 
a macska a lábánál titokzatosságot. A Karcsú 
nô a macskával a lámpafényben a kezét a 
szeme elé téve felfelé néz. A plakáton nem 
látjuk, hogy hová: a fénybe vagy a jövôbe? 
A plakát társadalmi üzenete is érdekes, a 
városi divat szerint öltözött macskás hölgy a 
gyertyafényes vidékkel szemben a nagy-
városnak újfajta fényt adó energiát az elekt-
romosságot hirdeti és a mûszaki-technoló-
giai fejlôdés szimbólumának is tekinthetô.

A plakát a modernitás ígéretén kí  - 
vül, a Tungsram szimbolikus alakjává váló 
nô mellett, a plakát bal alsó sarkában meg-
jelenô izzólámpa – mint termék – hirdetését 
is tartalmazza.

A hang megjelenése
A rádió megjelenése a hangzás terültén 
valódi forradalmat hozott. Elterjedése elôtt 
az 1920-as évek végig csak élô zenét lehetett 
hallani. Nem volt hangszóró, nem volt erô-
sítô berendezés, és még a mozikban is élô 
zenei aláfestéssel játszották a némafilmeket. 
A Puskás-féle rádióhírmondó csak fejhall-
gatón keresztül volt hallható, és a gramofon 
hangminôsége se volt az igazi. A rádió volt 
az elsô tömegesen elérhetô hangsugárzó,  
és a szárnyaló hangzás újdonságként vált 
szinte minden rádióplakát alapvetô üze-
netévé.

Bottlik egyik híres plakátja szintén a 
modern kor üzenetét hordozza, a rádióból 
felcsendülô zene és az Európában is tért 
hódító jazz összekapcsolásával. A hang-
szóróból áradó zenére vidáman éneklô, tán-
coló emberek pezsgést, vidámságot és sza-
badságot sugároznak. 

Egy korszak vége
Forgács Vilmos, aki egyik inspirátora és 
megrendelôje volt a XX. század elsô felé ben 
az Orion plakátjainak, 1962-ben – amikor 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egye  temen marketinget oktatott – elôadás 
jegyzetében ezt írta: „Az árupropaganda 
szem pontjából a plakát jelentôsége rohamo-
san csökken. Természetesen itt csak marke-
ting plakátokról és még szûkítve az áru pro-
pagálására nemzetközileg alkalmas plaká-
tokról van szó. A század elsô felében nyuga-

ton kialakult még képzômûvészeti szem-
pontból is jelentôs plakátkultúra a múlté, 
mert a termelés koncentrációja, az értékesí-
tés integrációja, vagyis a gazdasági építmény 
páratlan tömörülése a reklám kifejezésmód-
ját is szükségszerûen tömöríti. A klasszikus 
plakát kétíves méreteivel a hirdetôoszlo-
pokra vagy hirdetôtáblákra szánt egyedi 
hatásának megfelelô stílust, törvényeket 
ala kított ki. […] A plakátok egykor rend-
kívül magas mûvészi színvonala a reklám-
eszköz jelentôségének csökkenése folytán 
eltûnt. Ami plakát a nyugati városok köz-
lekedési forgalmában még látható, jobbára 
unalmas, és hatása az egyéb tömény reklá-
mok között felszívódik. A kevésbé fejlett 
országokban az utcai plakátnak ugyan van 
még bizonyos jelentôsége, de lényegében 
ezeknek szerepe inkább belsô helyiségekre, 
kirakatokra, közlekedési eszközökre korlá-
tozódik”. 

Napjaink vizuális kultúraváltásának 
hatására az utcai plakát végképp nélkülözi 
a XX. század elsô felének mûvészi színvo-
nalát.  �
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Bottlik József Orion-plakátja 1928-ból (Forrás: OSZK, 
Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár)
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A lakáshiány csökkentésének 
érdekében hozott intézkedé-
sek egyik elôzménye az 1923. 
évi árvíz pusztítása, amelynek 
során Újpest megyeri részé-

nek mélyebben fekvô területén mintegy 200 
lakóház vált lakhatatlanná. Az árvíz akkori 
kö vetkezményeirôl az Újpesti Helytörténeti 
Ér  te sítô 2021/1. számában beszámoltunk, 
jelen cikkben a lakásínség – és az adott évtized 
mun  kanélkülisége – felszámolásának érdeké-
ben tett intézkedések elôzményeirôl és azok 
gya korlati végrehajtásáról nyújtunk áttekin-
tést.

Feltételezhetôen a trianoni békeszerzô-
dés következtében – az elszakított országré-
szekbôl – menekülô tömegek lakásigényének 
kielégítése és egyértelmûen az árvíz okozta 
ká  rok enyhítése érdekében az amerikai állam 
dol lárkölcsönt nyújtott a magyar államnak, és 
ezen belül Újpestnek is. A 4/1926 sz. közgyû-
lési határozat értelmében a dollárkölcsön ter-
hére, kislakások építésére 700 000,- aranyko-
rona, egy járványkórház létesítésére 300 000,- 

és szülôotthon kivitelezésére 110 000,- arany-
korona összeget különítettek el. (A háború 
utá ni egyre növekvô infláció következtében 
az idôben cca. 14 075 papírkorona ért 1 arany-
koronát.) Ugyanezen fejlesztésekkel a közgyû-
lés már 1925-ben is foglalkozott, de az elô ter-
jesztést a 452/1925 sz. közgyûlési határozattal 
levették a napirendrôl, mivel a felsorolt épít-
kezésekhez a megfelelô telkek nem álltak ren-
delkezésre. A hivatkozott közgyûlési határo-
zatban kizárólag a szükséglakások építésérôl 
tudtak dönteni, mivel csak azok megvalósítá-
sához rendelkeztek a város tulajdonában lévô 
3269 �-öl nagyságú telekkel, az Attila – Pöl-
tenberg – Türr István – Nádor utca által ha -
tárolt földterületen. Elôzetesen Hegedûs Ár -
min már készített tervet erre a telekre, amit a 
közgyûlés elfogadott, és utasította a városi ta -
nácsot, hogy a benyújtott tervre a költségve-
tési pályázatot hirdesse meg. Ugyancsak utasí-
totta a városi tanácsot, hogy a lakóknak az új 
lakásokba való kijelölését és elhelyezését a 
kép  viselôtestületbôl választott pártközi bizott-
ság (12 fô) végezze el, valamint az összes vá -

IVÁNYI JÁNOS

A lakásgondok enyhítése Újpesten,
az 1920-as évek közepén
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A három lakóházból álló Mátyás téri épületcsoport 2022-ben 
(Fotó: Iványi János)

A Mátyás téri házcsoport 1936-ban (Forrás: A száz éves 
Ujpest címû  film; Újpesti Helytörténeti Gyû jtemény)
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rosi bérházra vonatkozó lakásrend tervezetét 
30 nap alatt terjessze a képviselôtestület elé. 
Az építkezés „akként foganatosítandó, hogy a 
létesítendô lakások az Ujpesten túlnyomó 
szám ban levô és minden közegészségügyi és 
szo  ciális követelményeket nélkülözô lakások-
kal szemben nemcsak momentán lakásigények 
kielégítésére szolgáljanak, hanem a lakások 
sza  baddá tétele, illetve esetleges lakásbôség 
esetén is keresettek legyenek és így az építésre 
fordított tôke minden körülmények között 
rentabilis befeketésû, érték gyarapodó legyen 
[…] azok ne tömeglakások jellegével […], 
hanem egymástól elkülönítve legyenek, laká-
sonként elôtérrel, kamrával, closettel és vízve-
zetékkel bírjanak. Minthogy az építkezés célja 
nemcsak a nyomortanyákon sínylôdô existen-
tiák közvetlen, hanem a látszólag elhelyezett, 
de tényleg hasonló sorsban levô kis- és közép 
existentiák, tehát az úgynevezett középosztály 
elhelyezése is, a városi képviselôtestület ki -
mondja, hogy a szoba-konyhás lakások mellett 
kis hányadban két szoba-konyhás, de ugyan-
ilyen kivitelû lakások is építtessenek. […] A 
fel építendô épületek alagsorában lakás céljaira 
fel nem használható részei az odatelepítendô 
lakók ellátására szolgáló mûhely és bolt helyi-
ségek részére tartandó fenn. […] Amennyiben 
a rendelkezésre bocsátott terület a most meg-
állapított beépítési mód által igénybe nem 
vé  tetnék, így kimondja a városi képviselôtestü-
let, hogy a fennmaradó terület csak középítke-
zés céljaira vehetô igénybe, addig pedig, míg 
ez meg nem történik, a szóbanforgó területen 
nyilvános park és játszótér létesítendô. Az 
ezen elvek figyelembevételével Hegedûs Ár -
min nyug. fôvárosi mûszaki fôtanácsos és 
Böhm Henrik építész mérnök által a pártközi 
bi zottságok részérôl minden kötelezettség 
nél  kül adott megbízás alapján készített és be -
mutatott terveket a városi képviselôtestület 
ki vi telre elfogadja, nevezetteket az összes épí-
tész teendôkkel megbízza, és ezen munkás sá-
gu kért nevezetteknek a Magyar Mérnök és 
Épí tész Egylet díjszabása szerint járó 4,8% 
helyett 3 (három) %-ot állapít meg. Utasítja 
ennélfogva a városi képviselôtestület a városi 
tanácsot, hogy nevezett építész mérnökökkel a 
szerzôdést fenti értelemben haladéktalanul 
kös se meg”. A képviselôtestület külön kiemel-
te, hogy „nevezett építészek nemcsak az or -

szágban oldottak meg sikeresen nagyobb 
mérvû építkezéseket, hanem ujpesti köz-
építkezé seikrôl is ismeretesek”.

A meghirdetett költségvetési pályázatra 
98 beadvány érkezett, amelyeket 1926. már-
cius 19-én bontottak fel. Az építési, gazdasági, 
és pénzügyi bizottságok a következô elvek 
szerint hozták meg határozatukat: 1. Tekintet-
tel a nagy munkanélküliségre, a munkálatok 
ál  tal minél több munkaalkalom nyújtassék. 
2. Ezért a munkálatokat megosztva kell válla-
latba adni, hogy a föld, kômûves és azzal kap-
csolatos szer  kezeti munkák külön, és külön az 
ipari mun  kák mégpedig épülettömbönként is 
elkü lönítve (három önálló épület kerül meg-
épí  tés re). 3. Ezen munkák a „mûvezetéssel 
meg bí zott építészek [Hegedûs Ármin és Böhm 
Henrik] által készített és az iratok mellett el -
fek vô elôméretes [tervezôi] költségvetés irány-
árait legjobban megközelítô ajánlatok fo  gad-
tassanak el, hogy a munkákban résztvevô 
mun  kásoknak a megélhetés lehetôsége bizto-
sítva legyen, a mi a legolcsóbb ajánlat elfoga-
dása esetén el nem érhetô […]”. Ezen elvek 
alapján hoztak határozatot a föld-, kômûves, 
ácsszerkezeti és burkoló munkákra, a tetôfedô, 
bádogos, asztalos és lakatosmunkákra, a mázo-
ló és szobafestô, üveges és vászonredôny-
mun kákra. Külön határoztak a villany- és 
csen gô, a vízvezeték- és csatornaszerelési, tûz-
hely és kályhás munkákra – az elôbbiek szerint 
épületenként is szétválasztva. A kijelölt kivi-
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telezôk listája gyakorlatilag lefedi az újpesti 
vál lalkozók – mintegy harminc cég – nagy ré -
szét. Mivel a munkák megkezdése az Irányi 
Dá niel utcai kislakások építésének befejezé-
sével – ami szintén városi beruházás volt – kö -
zel egyidôben indult, a fejlesztéshez a dollár-
kölcsön fedezetén kívül felhasználhatták az 
elôbbi házépítésnél keletkezett megtakarítást 
is. Emellett a városi költségvetésébôl kellett 
biztosítani a fennmaradó 600 000 000,- papír-
korona ≈ 43 000,- aranykorona hiányt.

A korona elértéktelenedése és a foko-
zó  dó infláció következtében szinte természe-
tes, hogy az építôanyagok árai is emelkedtek, 
esetenként tekintélyes mértékben. A vállal ko-
zók az anyagbeszerzésre ezért elôleget kíván-
tak igénybe venni, aminek lehetôségét általá-
ban a szerzôdések, illetve a kölcsön felhaszná-
lásának feltételei kizártak. A képviselôtestület 
azonban méltányolta az elôlegfelvétel jogos-
ságát, de a 257/1926 és a 277/1926 sz. köz-
gyûlési határozatok ételmében azt szigorú 
fel  tételekhez kötötte. Ezek alapján „a vállal-
kozók az elôlegre a városnak megfelelô bizto-
sítékot adni kötelesek, továbbá kötelesek az 
igénybevett elôleg után a helyi bankok által a 
kölcsönre fizetett kamatot a városnak megté-
ríteni”. A feltételek a következôk voltak: 
1. Elôleg csak az anyagár max. 50%-ára igé-
nyelhetô. 2. „Ha az elôleget kért iparosnak 
ingatlan vagyona van, az elôleg az ebbôl vá -
sárolt anyagokra a város tulajdonjogának 
fenn  tartá sával engedélyeztessék, ha pedig az 
elô  leget kérô iparosnak ingatlana nincsen, 
úgy két elfogadható újpesti lakosnak kezesség 
vállalását mutassa be.”

Az elôbbi nehézségeket láthatón sike-
rült leküzdeni, de volt még egy dilemma: „[…] 
évszázados szokás, hogy az építtetô az építke-
zésben résztvevô munkások, pallérok és egyéb 
alkalmazottak között a falegyen alkalmával 
úgy nevezett bokrétapénzt oszt szét. Minthogy 
ezen általános szokás alól a városi tanács sem 
zár kózhatott el, a Mátyás tér melletti kislaká-
sok falegyene alkalmával 22 951 975 [papír] 
korona bokrétapénzt utalványozott. [Ezt] 
jóvá hagyólag a képviselôtestület tudomásul 
ve  szi és a kiutalt összegnek a beruházási köl-
csön alap VI. címe terhére való elszámolását 
engedélyezi. Egyben a városi képviselôtestület 
a szóbanforgó munkálatokban résztvett ácsok 
részére – is – aránylagosan szétosztandó bok-
réta pénz címén 10 000 000.- azaz Tízmillió 
[papír] koronát állapít meg ugyancsak a fenti 
forrásból”.

Miután a 4/1926 sz. közgyûlési határo-
zat elôírta, a 12 tagú pártközi lakásbérlôi 
bizottság megalakult és részvételükkel a 
92/1927 sz. határozattal megalkotta a városi 
bérházak házirendjét. A jogszabály 14 § -ban 
rögzíti a bér lôk kötelezettségeit. Ezek szerint 
„a város lakótelepeit a városi tanács által meg-
bízott gond nokok [az Irányi Dániel utcai há -
zaknál 20 pengô/hónap, a Mátyás tér melletti 
házaknál 30 pengô/hónap tiszteletdíj mellett] 
kezelik, akik utasításait a segédszemélyzet 
(ház  mester), valamint kötelezô nyilatkozatuk 
alapján a lakók teljesíteni tartoznak.* A lakáso-
kat a város tanácsa adja bérbe, illetve mondja 
fel. […] A lakásbérlô a bérleti tárgyat másra át 
nem ruházhatja és a polgármester írásbeli en -
gedélye nélkül albérletbe sem adhatja […] be 
nem jelentett egyének akárcsak egy éjjelre 
va  ló felvételét is jelenteni kell a házmester út -
ján a gondnoknak […]. A lakások túlzsúfolása 
tilos. A lakbér a gondnok kezéhez elôre fize-
tendô […] fizetési halasztást a város tanácsa 
csak kivételesen megokolt esetekben engedé-
lyez. […] A lakó kötelessége arra ügyelni, 
hogy a rendet, nyugalmat illemet ugy maga, 
vala mint a hozzátartozói megóvják. A szülôk 
tartoznak a házuk népét, de különösen a gyer-
mekeket arra figyelmeztetni, hogy a közös 
hasz  nálatra rendelt helyiségekben és tereken 
zajonganiuk, illetlenkedniök és kárt okozniok 
nem szabad. Gyermekekért a szülô, alkalma-
zottért a gazda felelôs. Ezek az okozott kárt A középsô épületen található az egyik legszebb címerábrázolás
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megtérítni kötelesek. […] a lakás ablakban 
szel lôztetni csak reggel 6 órától délelôtt 10 
óráig szabad […] porolni és tisztogatni az ud -
var erre kijelölt részén csak hétköznap reggel 
7 órától délelôtt 10 óráig szabad. […] Házi-
állatokat (kutya, macska, szárnyas, galamb, 
nyúl stb.) tartani tilos. Ezen tilalom nem alá 
nem tartoznak azok az énekes madarak, ame-
lyeket kizárólag szobában, kalitkában tarta-
nak. Énekes madarakat üzletszerûen tenyész-
teni tilos. […] Tilos a lakásban a napi szükség-
letet meghaladó tüzelôanyagot, vagy más tûz-
veszélyes anyagot egyáltalán felhalmozni, 
vagy tartani. […] A lakásokban bármely ipart 
ûzni, vagy kereskedést folytatni csak a tanács 
elôzetes írásbeli engedélye és az engedélyben 
körülírt feltételek mellett szabad. […] A laká-
sokban és boltokban fát és szenet aprítani, 
ru   hát mosni, vagy szárítani szigorúan tilos. 
Na  gyobb szegeket és kampókat lakrészek, clo-
settek és a folyosók falaiba verni csak a ház-
mester közbenjárásával szabad. […] Varró-
eszközök posztó alapzatra helyezendôk. Esti 6 
órától reggel 7 óráig az udvaron, április 15-tôl 
október 15-ig esti 10, október 15-tôl április 
15-ig este 9 órától reggel 7 óráig tilos a laká-
sokban és az udvaron az ének és a zene. […] A 
mosókonyha a házfelügyelô beosztása szerint 
vehetô igénybe. A padláson és pincében tûzve-
szélyes és robbanóanyagokat, vagy tárgyakat 
és hulladékot tartani tilos. Tüzelôanyag csak a 
pincében tartható […]. A kapunyitásért a min-
denkor megállapított díjak fizetendôk. A ház-
felügyelô a lakásbérleti szabályrendelet alap-
ján megállapított házmesterpénzen kívül a la -
kóktól semminemû díjazást vagy ajándékot 
nem kérhet”.

A képviselôtestület 306/1927 sz. ha tá-
rozatával meghatározta a lakások és üzletek 
bér leti díját. Ezek évi 350 és 600 pengô között 
változtak. Két lakás volt a legdrágább, 580 
pen gô volt a némileg olcsóbb (7 lakás), a többi 
tény legesen a kislakás kategóriába esett. (A 
há   rom épületben összesen 151 lakást alakítot-
tak ki.) Az épületben lévô óvoda bérleti díja 
2000 pengô, az üzletek díja 600-1000 pengô 
között alakult, amelyek árai azonban leszállít-
hatók voltak. A bérletei díjon túl az akkori 
tör   vények értelmében a járulékokat is fizetni 
kellett. A házak éves bevétele „rendes” fizetés 
mel lett 81.000 pengô volt. Az elôirányzott 

meg   térüléshez – 20 évig – évi 90 000–92 000.- 
pengôvel számoltak. Az évenkénti különbsé-
get a közpénztárnak kellett fizetnie. Ezen 
szá  mítás alapján tehát „20 év múlva az egész 
épü  letcsoport tehermentesen a város tulajdo-
nát fogja képezni, és annak teljes tiszta jöve-
delme a várost fogja illetni, illetve az akkori 
generatio teherviselésének javára fog esni. 
Mél  tányos tehát, hogy ne a jelenlegi lakók vi -
seljék teljes összegben az amortizátionális ki -
adá sokat és egyéb költségeket, mert akkor oly 
magas összegû házbéreket kellene tôlük köve-
telni, mely nem felelne meg annak a szociális 
elgondolásnak, amely ezeket a lakásokat létre-
hozta. A közpénztárnak évi hozzájárulása oly 
befektetésnek tekintendô, amelynek 20 év 
múl va egy 900 000.- pengô értékû tehermen-
tes házcsoport lesz az ellenértéke. De külön-
ben is erkölcsi kötelessége a városnak, hogy a 
felette súlyos lakásviszonyokon még áldozatok 
hozatalával is segítsen”.

A további közgyûlési jegyzôkönyvek 
lényegileg a Mátyás téri házakkal nem fog-
lalkoztak, általában csak a bérleti díj hátra lé-
ko(so)kat érintô határozatokat hoztak. Kö  zü-
lük többeket már 1927-ben kilakoltattak, ami-
nek hatására sokan részletfizetést kértek, de 
mintha divattá vált volna a nemfizetés, a má -
sodik hónap után a részletfizetési kötelezett-
ségek tel  jesítései is rendre elmaradtak, mond-
ván; „hogy a város mint erkölcsi testület tö -
me ges ki lakoltatást nem eszközölhet, tehát, 
ha mindnyájan tartoznak, ôket akkor nem le -
het kila kol tatni”. A tanács megbízottai révén 
meggyô zôdést szerzett arról is hogy nem a 
szegénység és munkanélküliség az oka a bér 
nem fizetésének, mert rendszerint ott tartoz-
nak, ahol tud ná nak fizetni de nem akarnak. 
Ezért a 100/1928 sz. határozatával a közgyûlés 
azt a határozatot fogadta el, hogy „a tanács 
[…] a kilakoltatásokat a legszigorúbban haj-
tassa végre”.**  �

*Az 1925. évi XXXV. Tc. a pengôérték megál-
lapításáról és az ezzel összefüggô rendelkezésekrôl 
vezette be a pengôt, amely akkor 12 500 (papír) koronát 
ért. A tényleges bevezetésére 1927-ben került sor, ami-
kor már kb. 15 000 (papír) koronával számoltak, azaz 
1 aranykorna volt egyenlô 1 pengôvel.

**Az idézeteket az eredeti helyesírással közöltük. 
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Az ügyvéd feladata nem merül 
ki a kliensének a bíróság elôt-
ti képviseletében, szerzôdé-
sek, végrendeletek készítésé-
ben; annak fontos eleme a 

kap  csolattartás a másik (ellenérdekû) fél ügy-
védjével. A jogügyletek elôkészítésében, vitás 
jogi helyzetekben nélkülözhetetlen mindkét 
fél álláspontjának ismerete, érdekeik egyezte-
tése. Nagyapám aktáiban számos olyan levél-
váltás található, ahol a jogi képviselôk együtt-
mû ködése segítette a feleket a megállapodás-
ban, a bíróságon egyezség létrejöttében. Mai 
szemmel feltûnô az ügyvédek levelezésének 
rendkívül udvarias hangneme, cizellált meg-
fogalmazása még a legkiélezettebb bírósági 
ügyekben is. A levelek az „Igen tisztelt Kar   -
társ Úr!”, közelebbi ismeretség esetén „Ked-
ves Kollégám!” megszólítással kezdôdnek, és 
– a ma már kicsit archaikusnak tûnô – „kiváló 
tisz telettel készséges szolgája”, „kiváló kartársi 
tisztelettel és nagyrabecsüléssel” kifejezések-
kel záródnak. 

*

1. N. J.-né B. Teréz daruvezetô és N. 
J. szövô házassági bontóperében a felperes 
ügy védje kereste meg megállapodás remé-
nyében nagyapámat, aki az alperest képviselte. 
Nagy apám 1950. november 16-án kelt leve-
lében azt írta: „úgy látszik, a felek között a 
meg egyezés létre lesz hozható. Ügyfelem 
nov. 22-én, szerdán délután pontosan 5 óra-
kor fog irodámba bejönni, amikorra irodámba 
kérném N. J.-t is, hogy közvetlenül együtt is 
megtár gyalják a szükséges kérdéseket. Kérlek, 
ügyfeled: N. J. érdekében, ugyanezen idô-
pontban légy szíves hozzám elfáradni, azért 
is, hogy amennyiben a megegyezést sikerül 
tetô alá hoz ni, a szükséges írásokat mindjárt 
megcsi nálhassam és azokat az érdekeltek 
aláírhassák. Szívélyes üdvözlettel: F. Gy. 

ügyvéd”. Az em lített napon a felek ügyvé-
deikkel megálla podtak abban, hogy „a há -
zasság felbontását kö  zös megegyezéssel kérik, 
kiskorú fiúgyerme kük az anya gondo zá sában 
marad, és a gyermek tartása, elhelyezése és 
látogatása tárgyá ban a házassági bontóperben 
nem kérnek in  tézkedést”. A feleség vállal ta, 
hogy amennyi ben a bélyeg- és illetékmen-
tességgel járó szegényjogot [ma: költségmen-
tesség] a bíróság nem adná meg, úgy a lero-
van dó összegek ará  nyos részét a férjének 
megfizeti. A bíróság – a megegyezést figye-
lembe véve – az 1951. ja  nuár 15-i tárgyaláson 
a há  zasságot felbontotta.

2. Egy másik válási ügyben a feleség 
nem volt hajlandó férje személyes használatra 
szolgáló ingóságait kiadni közös lakásukból, 
ahon nan férje szólás nélkül eltávozott. A bíró-
ságon csatolt tételes jegyzékben öltönyök, 
nad rágok, pulóverek, nyakkendôk, cipôk és 
bo  rotválkozó szerek szerepeltek. Emellett a 
férj különvagyon címén igényt tartott néhány 
bútordarabra és ágynemûre. A feleség nem 
akar ta a férjét beengedni a lakásba, de az in -
góságok egy részének kiadásától nem zár-
kózott el. A különvagyont azonban vitatta, és 
arra hi  vatkozott, hogy több bútordarabra és 
az ágy  nemûre neki, valamint kétéves kislá-
nyuk nak szüksége van. Nagyapám felszólító 
levelé re az asszony ügyvédje azt válaszolta, 
hogy ügy fele „a férfihasználatra szolgáló in -
góságokat elismervény ellenében, igazoló-
sorokkal el  lá tott egyénnek ki fogja szolgál-
tatni”. Több szöri levélváltást követôen a 
kü lönvagyon sor sa is megoldódott: azokról a 
férj – mint nagy  apám egyezségi ajánlatát 
tartalmazó leve lébôl kitûnik – lemondott, 
kijelentve, hogy „a házasságunkba vitt és kü -
lönvagyont képezô összes ingóságaimat a há -
zasságunkból szár mazó Margit nevû gyerme-
kemnek ajándékozom”. Így a bíróságnak – a 
házasság felbontása mellett – csak a gyermek-
tartásról kellett döntenie: ítéletében a volt 

D R. KÔRÖS AND RÁS

Szemelvények dr. Fraknóy Gyula ügyvédi 
hagyatékából 1947–1957, 12. rész
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férjet 1951. szeptember 1-tôl kezdôdôen havi 
40,- Ft tartásdíj megfizetésére kötelezte.

3. Társbérlôk közötti jogvitát sikerült 
az ügyvédi rábeszélés és jogászi kreativitás 
révén megoldani abban az ügyben, amelyben 
a 78 éves özv. Sz. F.-né, Deák utcai háztulaj-
donos fordult nagyapámhoz. Lakásának egy 
részét a lakásügyi hatóság társbérletként utalta 
ki 1950-ben V. J.-nek és házastársának, akik-
kel ezután évekig tartó vitája volt a közös he -
lyiségek használatáról. Panaszolta, hogy bérlôi 
a konyhát és a fürdôszobát hosszasan lezárják 
elôle, az utóbbiból nyíló szobájába sem tud 
be  jutni, és ôt „az önérzetét sértô kifejezések-
kel illetik”. 1954 márciusától a lakbért sem 
fize tik, arra hivatkozva, hogy hónapokon át 
„teljes ellátással szolgáltak részére és a lakás-
ban különbözô beruházásokat eszközöltek (pl. 
villanyrezsót vettek)”. Nagyapám ügyvédi fel-
szólító levelére a bérlôk ügyvédje válaszolt: 
„ügyfelem hajlandó arra, hogy a közötte és 
özv. Sz. F.-né között felmerült nézeteltérést 
békés módon rendezze és ennek kapcsán a za -
vartalan együttélést biztosítsa”. Az ügyvédek 
megbeszélésérôl az iratokban nincs adat, de 
nyilvánvalóan átgondolták, hogy a felek között 
békét kell teremteni, mert a minimális özvegyi 
nyugdíjjal rendelkezô idôs asszonynak, akinek 
egyetlen fia 1944-ben, a háborúban meghalt, 
szüksége van gondoskodásra. Közremû ködé-
sükkel a felek 1954 áprilisában tartási szerzô-
dést kötöttek, amelyben – az ellátásra, gondo-
zás ra, ápolásra vonatkozó, szokásos rendelke-
zések mellett – a bérlôk vállalták, hogy Sz. 
F.-nét „szeretetteljes bánásmódban és hatha-
tós anyagi támogatásban részesítik”, vele 
„közös ház tartásban fognak élni és étkezni”, 
emel lett „biztosítják az általa lakott szoba ki -
zá rólagos, és a mellékhelyiségek háborítatlan 
közös hasz nálatát”. Az eltartott pedig hozzá-
járult, hogy mindezek fejében „az eltartók ja -
vára a lakás tulajdonjoga – az életfogytig tartó 
tartás és ellátás kikötményével – telekköny-
vileg beke be leztessék” [bejegyzést nyerjen].

4. Különös ügyben folytatott levelezést 
nagyapám J. Á. szegedi ügyvéddel 1956 szep-
tembere és 1957 májusa között. Ennek elôz-
ménye, hogy S. J. és P. E. újpesti lakosok 
házassági életközössége 1936-ban [!] megsza-
kadt, amikor Nyár utcai lakásukról a feleség 
el távozott; a házasság felbontására azonban 

nem került sor. Az, hogy hol tartózkodott a 
feleség 20 éven keresztül, az iratokból nem 
de rül ki. 1956 augusztusában azonban a férj 
kép viseletében nagyapám válókeresetet adott 
be P. E., mint ismeretlen helyen tartózkodó 
volt újpesti lakos ellen, csatolva a hatósági bi -
zo  nyítványt, hogy az illetô a bejelentett ma -
gyarországi lakcímén nem található. A bíróság 
annak rendje s módja szerint az alperes részére 
ügygondnokot rendelt ki, aki a válást nem el -
le  nez te, így a bíróság a felperes meghallgatá-
sát követôen, 1956. október 18-án a házasságot 
felbontotta. Az ítélet jogerôsítése csak 1957. 
ja  nuár 16-án történt meg, mert a Fôvárosi Bí -
róság Markó utcai épületét a forradalom alatt 
belövés érte és emiatt a munka szünetelt. 
A szegedi ügyvéd és nagyapám levelezésébôl 
–  amely látszólag az ügyvédi munkadíj ki -
egyen lítésérôl szól – az ügy sajátos körülményé-
re derül fény. Az ügyvéd, egy meg nem neve-
zett hobarti [Hobart, az Ausztráliához tartozó 
Tasmania szigetállam fôvárosa] megbízójára 
hivatkozással kereste meg nagyapámat, hogy 
váló perének ügyvédi költségét gyapjúfonal-
ban, gyapjú öltönyökben és kávéban fizetné 
meg, amelyeket ajándékcsomagban 1957. 
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már cius 1-ig vámmentesen lehetett behozni 
Ma  gyarországra. Az egyik levélbôl az is kide-
rül, hogy a titokzatos megbízó a férjnek is 
kül  dött ilyen csomagot még a bontóper meg-
indulása elôtt: nagyapám levele szerint „S. J. a 
válást ahhoz kötötte, hogy a csomag számára 
megérkezzék”. […] „Most vasárnap újra fel 
fo  gom keresni. Pár liter boromba már benne 
van, hogy a tárgyalásra el tudjam cipelni, mi -
vel állandóan részeg”. A szegedi ügyvéd vá -
lasza: „Magam is úgy gondoltam, hogy ha a 
férj akadékoskodnék, talán Kartársam pár po -
hár borral segíthetne megfelelô hangulatba 
hozni. A kiadásokat természetesen megtérí-
tem”. Nagyapám is elfogadta a felajánlott, 
ter  mészetbeni díjfizetést: „remélem, kitûnô 
szö  vet jön Ausztráliából” – írta (a külföldi 
valu  tában történô fizetést a magyar devizajog-
szabály tiltotta). A következô levélhez az ügy-
véd még gyapjúfonal mintát is csatolt. 1957. 
február 16-án nagyapám elküldte Szegedre a 
jogerôsítô végzést, írván: „ezzel a mi munkánk 
véget ért, és most már a feleségen a sor. Re -
mélem, az is jól fog végzôdni”. A válaszlevél-
ben kartársa tájékoztatta a „csomag” megér-
ke  zésérôl és arról, hogy „az asszony az S. 
üggyel nagyon meg van elégedve, át szándé-
kozik települni Melbourne-be és az összes 
vo  nat kozó ügyeit onnan fogja intézni”. Mind-
ezekbôl valószínûsíthetô, hogy a válóper meg-
indítása mögött a feleség állhatott, aki az 
1950-es években Ausztráliában élt, és talán 
újabb házasságkötési szándéka miatt a bontás 
elintézésével régi ismerôsét, a szegedi ügyvé-
det bízta meg. Mivel Ausztrália és hazánk kö -
zött abban az idôben polgári jogsegélyegyez-
mény nem volt, az ideutazás pedig szóba sem 
jöhetett, évekbe telt volna a válás lebonyolítá-
sa a házastársak utolsó közös lakóhelye szerint 
illetékes bíróságon. Ezért kereste meg az ügy-
véd a nagyapámat, hogy beszélje rá a férjet – 
annak gyengéjét kihasználva – a bontóper 
meg  indítására az „ismeretlen helyen tartózko-
dó” alperes ellen.

5. A bírósági és hatósági eljárásokban 
sok szor elôfordul, hogy az ügyvéd a maga he -
lyettesítésére kéri kollégáját a tárgyalások üt -
közése, más elfoglaltsága vagy egy távoli tele-
pülésrôl a bíróságra utazás nehézsége miatt. 
Nagyapám sokszor helyettesítette a budapesti 
bíróságokon dr. Dénes Gyôzô szécsényi ügy-

védet, akivel – leveleik hangneme alapján – 
ba  ráti jó viszonyt ápolt. A helyettesítésre fel-
kérés természetesen kölcsönösségi alapon tör-
tént, és annak költségeit megtérítették egy-
másnak. A helyettesítési megbízásban részle-
tes fel világosítást adtak az ügy állásáról, a 
meg te endô nyilatkozatokról, a bizonyítás kö -
rülményeirôl. Például egy litkei terményke-
res kedô ügyében D. Gy. a Budapesti Központi 
Járás bíróságon kérte a helyetteskénti eljárást, 
el  küldve a felperesnek a termények árának 
meg fizetésére felszólító levelét és a válaszleve-
let. „Nem tudom, hogy az alperesek védeke-
zése mi lesz, azonban már most kérlek, hogy 
szükség esetén légy szíves kérni a kereseti 
tény  állításaink igazolására Sz. I. szécsényi la -
kos tanú kihallgatását.” A levélben megköszö-
ni kartársa eljárását más ügyekben: „az összes 
ügyekben fo  gadd ôszinte köszönetemet, s va -
gyok szívélyes üdvözlettel és ôszinte szeretet-
tel, Gyôzô”. A szécsényi ügyvéd kolléga 
viszon zásképpen helyettesítette újpesti kar -
társát 1949-ben egy hollókôi ügyfél valorizá-
ciós [pengôkövetelés átszámítása forintra], és 
egy földhaszonbérleti szerzôdésbôl eredô pe -
rében a Balassagyarmati Törvényszéken.

*

A „szemelvények” sorozat lezárásaként 
szeretném hangsúlyozni, hogy nagyapám ügy-
védi ira tai ból magas szakmai felkészültsége 
mellett em beri hozzáállása, segítôkészsége is 
kirajzolódik. 

Nem voltam 6 éves, amikor 1958. feb-
ruár 8-án, életének 67. évében meghalt. Az 
iratok szerint utolsó ügyvédi ténykedésére 
1957. november 26-án került sor, amikor ügy-
felét értesítette, keresse fel az irodájában „az 
elkészült adásvételi szerzôdés aláírása végett”. 
Elhatalmasodó súlyos betegsége ellenére a 
Károlyi kórházba kerüléséig dolgozott. Jogá-
szi hivatásáról, elveirôl értelemszerûen soha 
nem volt módom beszélgetni vele. A hagyaté-
kában maradt közel 150 ügyiratból azonban 
ki  tûnik, hogy a jogról, a jogászi munkáról szá-
momra is példát adó módon gondolkodott. 
En  nek summája, ahogy a rómaiak megfogal-
mazták: „A jog parancsai a következôk: tisz-
tességben élni, mást nem sérteni, mindenki-
nek megadni a magáét”.  �
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PASSUTH LÁSZLÓ

Kutatóárok (részlet)

Passuth László író, Kutató-
árok címû önéletírásában 
ifjú kori élményeit eleve ní-
tet   te fel. Banktisztviselôként 
1928-29-ben más  fél évet töl  -

tött Milánóban, munkahelyi kiküldetésben. 
Ottani tartózkodása alatt több olasz nagy-
városba is eljutott; Firenzé ben, Nápolyban, 
Rómában is megfordult. Élmé nyei késôbb 
néhány regényé nek is ihletôjévé váltak.  
Olaszország és hazánk kapcsolatai az elôzô 
évben váltak kormányzati szintûvé, amikor 
Bethlen István miniszterelnök két oldalú meg-
álla podásokat kötött az olasz kormánnyal.  

Passuth regényében számos utalás történik 
ezekre a sorsfordító évek re. Külföldi tartóz-
kodása alatt vezették be Magyarországon az 
új fizetôeszközt, a pengôt. A kiküldetésébôl 
visszatérô író már ezzel az új nemzeti valu-
tával találkozott. De hazatérésének éve még 
egy válto zást hozott életében. 1929. decem-
ber 31-vel csatolták Újpesthez az eredetileg 
Rákospalotához tartozó Istvántelket, és an-
nak részeként a Villasort. Némi túlzással: 
Pas  suth a rákos palotai Villasorról költözött 
külföldre, de már Újpestre, a Vécsey utca 
100.-ba tért haza, ahol édesanyja és nagy-
szülei éltek.

„Kispoggyásszal jöttem, a láda a raktárba 
került. Villamossal mentem ki Rákospalotára 
a Délirôl. Új pénz, új tarifa. Kora délelôtt 
májusban még minden város szép. Nagy-
apám nyolcvanhét éves, nagyanyám közele-
dik a nyolcvanhoz. Mégis vártak? A tékozló 
fiú megtért otthonába? Mintha nem is for -
dult volna el sarka körül a világ. Ebédlôasztal 
a szuterénben. Nagyanyám asztali mester-
fogásai. Itt tudom meg, amit elhallgat-
tak elô  lem: anyám sokáig nyomta az ágyat 
ízületi gyulladással. Már jól van: nemsokára 
megérkezik, ahogy szokta, füzetekkel meg-
rakodva a lánygimnáziumból. Nem Cova-
pom pájú s nem megszokott pacalszegény  - 
ségû: ma gyar ebéd. Megtöltöm kávéval, ki-
próbálom az elsô hazai eszpresszómasinát. 
Mindenki csodálatára csorog, csorog a fekete, 
forró lé. De miért nem olyan az íze, mint 
odahaza Milánóban? Odahaza – mondom, 
akaratlanul… Ma nem megyek el Rákos-
palotáról.”  �
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Passuth László a huszadik 
szá zad második felének egyik 
leg olvasottabb magyar írója 
volt. Regényei most is ott so -
ra koznak sok család köny ves-

pol cán. Életének egy meghatározó része Új -
pesthez kötötte ôt. 

A század hajnalán, 1900 júliusában szü-
letett Budapesten. Édesapja Passuth Ferenc 
szol gabíró volt, akinek Éber Emánuellával 
kötött házasságából született a fiú. A házaspár 
alig egy évvel gyermekük születését követôen 
a válás mellett döntött. Az édesanya ekkor 
köl tözött Kolozsvárra. Passuth ott végezte el 
az elemi és középiskolát is. A piaristákhoz járt 
iskolába (a mai Báthory István Elméleti Lí -
ceum elôdjébe), majd egyetemi tanulmá nyait 
is ott kezdte. Erdélyi élményei késôbb több 
re  gényében (Négy szél Erdély ben; Mag vetô, 
Bp., 1957; Sárkányfog 1-2.; Szép irodalmi, Bp., 
1960.) is megjelentek.

A trianoni béke évében, oly sok erdé  lyi, 
délvidéki és felvidéki menekülthöz hasonló  an 
édesanyjával ô is a csonkán maradt ország te -
rületére költözött. A mûvelt, olvasott fiú dip-

lomáját végül a Szegedi Egyetem jogtudomá-
nyi karán szerezte meg. Mivel édesanyja pe -
da gógusként Újpesten, a Kanizsay Dorottya 
Leánygimnáziumban talált állást, ezért a fô -
városközeli, akkor még önálló településen ke -
restek lakást. Végül a Rákospalotához tartozó 
Villasoron vettek házat. A 10/b szám alatti 
villát – amely korábban Károlyi István gróf 
tit káráé, Bossányi Lászlóé volt – Passuth 
nagy  bátyja, Éber Antal országgyûlési képvi-
selô vásárolta meg. (Éber Emánuella haláláig 
itt élt. Negyed századon keresztül tanított az 
újpesti gimnáziumban.)

Passuth friss diplomásként banktiszt-
viselô lett, ezt a foglalkozását csaknem egész 
ak tív pályája során megtartotta. Hivatása 
mel lett azonban rengeteget olvasott, széles-
körû mûveltségre tett szert. Jártas lett a törté-
nelem, a mûvészettörténet és a régészet terén 
is. Megtanulta az angol, a francia, a német, a 
görög, a spanyol és a portugál nyelvet is. Nagy 
hatással volt rá olaszországi hivatalos kikül-
detése. Pénzintézeti munkáit befejezve dél-
utánonként a múzeumokat, könyvtárakat jár-
ta. Irodalmi szárnypróbálgatásai ifjúkorára 
es  nek. 1923-ban írt tanulmányt a modern 
olasz színjátékról, amely írását „Babits Mihály 
is olvasta és érdeklôdéssel nyilatkozott róla” 
(Passuth: A tornyok árnyékában Elôszó). 
Volt olyan 1924-ben írt értekezése is, amit 
Os vát Ernô elfogadott, de a Nyugat költö zé-
sekor a kézirat elkallódott, ezért csak 1977-
ben publikálták. Rövidebb lélegzetû írásai 
azonban megjelentek a lapban, majd idôvel a 
Válasz, és a Szép Szó hasábjain is. Amikor új -
pesti otthonukba bevezették a telefonvonalat, 
elsô hívása is Osvátnak szólt, aki személyes 
találkozóra hívta ôt.

1936-ban megnôsült. Békésy Lolát vet-
te feleségül, akinek révén sógorságba került a 
késôbb Nobel-díjjal elismert biofizikussal, 
Bé  késy Györggyel. Az ifjú pár csak rövid ideig 
élt Újpesten, hamarosan Budára költöztek a 
Ka pás utcába, majd 1937-tôl egészen haláláig 
az író a II. kerületi Rózsahegy utca 1/a-ban 

HIRMANN LÁSZLÓ
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lakott. Házasságából született lánya, Passuth 
Krisz tina, aki ma Széchenyi-díjas mûvészet-
történész. 

1937-re találta meg saját irodalmi 
mû faját: a történelmi regényt. Ekkor jelent 
meg Eu rázia címû kötete, amely az elsô vi -
lágháborút követô idôkben játszódott Bu -
dapes ten és kör képben ábrázolta a kor zûr-
zavarát.

A háború elsô évében 1939-ben érte ôt 
el az igazi siker, akkor jelent meg talán legis-
mertebb mûve, az Esôisten siratja Mexikót. 
A konkvisztádorok világába repítô regényt 
szá   mos nyelvre lefordították, Közép-Amerika 
egykori azték birodalmának területén is olvas-
sák. Amikor évtizedekkel késôbb Passuth el -
ju tott Mexikóba, mint az ország történelmé-
nek kiváló tudósát köszöntötték ôt. 

Ismertsége egyre nôtt. 1945-ben a ma -
gyar PEN Club fôtitkárává választották, így 
az irodalmi diplomácia egyik irányítója lett. 
Azonban csak rövid ideig alkothatott: mivel 
nem volt hajlandó kiszolgálni Rákosi rendsze-
rét, 1948-ban kizárták a Magyar Írószövet-
ség bôl és szilenciumra ítélték. Mûvei nem je -
lenhettek meg. 1950-ben állását is elvesztette, 
noha már fiókigazgatóként dolgozott a bank-
jánál. Ekkor helyezkedett el az Országos For-
dító Irodánál. Íróként csak mûfordításokat 
pub  li  kálhatott (köztük Verne híres regényét, 
A tizenötéves kapitányt), néhány írása azon-
ban álnéven megjelent a Sík Sándor szerkesz-
tette katolikus Vigília folyóiratban. Ezekrôl 
az évekrôl egyik méltatója, Hegedûs Géza író 
így írt: „a »szoc.-reál« jelzôvel és jelszóval 
dí szí tett, ma már saját emlékeinkben is elkép-
zel hetetlenül korlátolt kultúrpolitika az ô  
már rég népszerû, és eleve népszerûnek ígér-
kezô kö  vet kezô regényeit néhány évre szinte 
kire kesztette a könyvkiadásból és könyv áru-
sításból. Ennek be nem vallottan sokan örül-
tek is: túl súlyos versenytárs volt a viszony lag 
nép szerûek számára is minden, megjelenés 
után hamar szétkapkodott Passuth-könyv. 
Nem tiltakozott ô maga sem: bölcs mosollyal 
vár ta ki, hogy hamarosan, a »lágyabb« dikta-
túra kö  vet keztében megint igényelhessék a 
Pas suth-regényeket és ô megszokott szorgal-
mával, évrôl évre új mûvekkel gazdagítsa azt 
az élô irodalmat, amelyet valóban tömegek 
olvasnak”.

A kádári konszolidáció csak szerény 
teret engedett számára. Az úgynevezett „há-
rom T” kultúrpolitikában ô nem a tiltott, vagy 
a tá  mo  gatott, hanem a tûrt kategóriába került. 
Tör  ténelmi regényei nem politizáltak, áthallá-
sok formájában sem bírálták a rendszert. Olva-
sói voksoltak mellette, hatalmas példány szám-
ban keltek el mûvei. Megint csak Hege dûs 
Gé     zát idézzük: „Egy ideig ugyan mondogat-
hat ták, hogy ez a múltidézés politikamentes, 
sôt elfor dítja az emberek – s köztük az if  jú ság 
– figyelmét a napi problémákról. Errôl azon-
ban mégis hamar le kellett szokni, hiszen még-
sem tagadhatták a történelmi ismeretter jesztés 
hasznos voltát a tudat fejlesztésében. Té  ves 
ada   to kat pedig nem találhattak az óriásira tá -
gu  ló életmûben: Passuth tudós szinten volt 
ott    ho  nos a történelemben, régészetben, mû  vé-
sze  tekben”. 1956 után huszonhat regénye je lent 
meg, né  hány közülük csak halála után ke  rült a 
köny vespolcokra. Az újpestiek szá  mára külö-
nö   sen érdekesek lehetnek a Ku  ta tóárok (Szép-
iro dal mi, Bp., 1966), a Rézkor (Szépiro dalmi, 
Bp., 1969) és a Gyilokjáró (Szépirodalmi, Bp., 
1973) címû önéletrajzi ih  letésû regényei, ame-
lyekben számos említést tett itteni életérôl. (L. 
Lô  rincz Róbert: Passuth László újpesti vissza-
emlékezései ÚHÉ, 2019/2. szám.)

Mivel több családtagja továbbra is az 
idô  közben Újpesthez csatolt Villasoron lakott, 
gyakorta megfordult ott. E sorok írója gyer-
mek  ként szemtanúja volt, amikor a híres író 
taxin megérkezett a Vécsey utca 100. szám alá, 
és hatalmas virágcsokorral a kezében sietett fel 
a villa lépcsôjén édesanyja köszöntésére. 

A nagy példányszámban megjelenô 
re gények végül tisztes polgári jólétet biztosí-
tottak számára. A Tihanyi-félsziget területén, 
Dióson vásárolt nyaralót magának, és 1960-as 
nyugdíjba vonulását követôen itt írta utolsó 
nagy regényeit, köztük a Találkoztam Esô is-
tennel (Szépirodalmi, Bp., 1972) címût. 

Csendes visszavonultságban élte utolsó 
éveit. Balatonfüreden hunyt el 1979. június 
19-én, ahol a szanatórium oszlopsorai alatt 
emléktábla hirdeti nevét. A településhez tar-
tozó balatonarácsi temetôben helyezték végsô 
nyugalomra. Felesége tízévnyi özvegység 
után követte ôt, ma egy sírban nyugszanak. 
Passuth László emlékét Újpesten sem emlék-
tábla, sem utcanév nem ôrzi. 
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Balatonarács ôsi település. 
Ba   latonfüred és Csopak közé 
ékelôdve fekszik hazánk leg-
na  gyobb tavának északi part-
ján, a balatonfelvidéki hegyek 

tövében. Kelet-Nyugat irányban húzódik át 
raj  ta az a régi útvonal, amit már a rómaiak is 
hadiútként használtak. A község határában 
hon  foglaláskori sírokat találtak a régészek. A 
11. századtól a tihanyi bencés apátság tu  laj do-
naként emlegetik az oklevelek, de Nagy Lajos 
király 1368-ban világiaknak is adomá nyozott 
itt birtokokat. A katolikus templom építése – 
az arácsi birtokos – Eszterházy Ká  roly herceg, 
a késôbbi egri érsek nevéhez kö  tôdik. Széché-
nyi Ferenc gróf, a legnagyobb ma  gyar édes-
apja a faluban kis kastélyt emelte tett, ami a 20. 
században szeretetotthonként mû  ködött, ma 
a bencés rend iskolája. Fényes Elek szo cioló-
gus 1851-ben így írt: „Arács, ma  gyar fa  lu, 
Zala vármegyében, egy völgyben, közel a Ba -
la  tonhoz, 90 kath., 305 ref. lak., ref. anya ekk-
lezsiával. Földje kevés, szôlô hegye derék; s a 
hires füredi savanyu viz csak ez alatt feküd-

vén, azért a vendégek közül so  kan e helység-
ben szoktak szállást fogadni. Gyü  mölcse, kü -
lönösen spanyol-megyje sok és szép. F. u. gr. 
Eszterházy, s más nemes urak. Ut. p. Füred”.

Balatonarács fôterén 1914-ben Keszler 
Aladár tervei alapján épült fel a Népház. Az 
épületben az I. világháború alatt a Vöröske-
reszt katonai kórházat üzemeltetett, majd mû -
ködött itt könyvtár, orvosi rendelô is. 

Arács fekvése, klímája vonzotta a híres 
vendégeket. A Lipták család házában vendég-
ként megfordult Illyés Gyula, Szabó Lôrinc 
és Örkény István is. 

Passuth László emlékét is ápolják az 
arácsiak. 2014 októberében a Népházban 
emlékestet tartottak, ahol a Petôfi Irodalmi 
Múzeum munkatársa, Komáromi Csaba be -
szélt az író hagyatékáról. A rendezvényt képes 
mexikói útibeszámoló és könyvbemutató tette 
színessé, majd a résztvevôk megkoszorúzták 
Passuth sírját. Az író nevét ma utca ôrzi 
Ba latonfüred Balatonarács nevû városré-
szében. A helyi katolikus temetôt is róla 
nevezték el.  �
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Arács fôtere; a Népház archív felvételen (Forrás: balatonfured.hu)
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Jozefka Antal Újpestért díjas 
ve  gyészmérnök feltalálót, fes-
tô  mûvészként is tiszteljük. 
Aktív tagja közéletünknek, a 
Ma  gyar Vízfestôk és a Magyar 

Festôk Társaságnak tagja, aki rendszeresen 
részt vesz az Újpesti Közmûvelôdési Kör és az 
Újpesti Mûvészek Társasága tevékeny ségé-
ben. Élete sok szállal kötôdik a városrészhez. 
A Könyves Gimnázium N. J. Pro Homine 
Alapítvány munkatársaként ô szerkesztette a a 
Köny  ves Csillagok kötetét, amelyben a képzô-
mûvész pályát választó egykori diákok élet-
rajzát gyûjtötte össze. Több írását olvashatjuk 
az Újpesti Helytörténeti Értesítôben is.

– Kedves Dzsóz, talán megengeded, hogy 
közismert beceneveden köszöntselek 87. születés-
napo don. Újpesten születtél. Családod régóta él itt?

– Édesanyám Újpesten született. Tí -
már mester apai nagyapám 1901-ben Bossány-
ból (ma: Bošany, Szlovákia) települt át ide a 
csa  ládjával, köztük a kétéves apámmal, aki 
ké   sôbb a szíjgyártó mesterséget tanulta ki. A 
csa  ládnevünket eredetileg J nélkül írták – az 
ozefka állítólag tavat jelent – szeretek is úszni 
nagyon. Apám az angyalföldi Hirmann Bôr-
gyárban dolgozott, nagyon szerette. Nyugdí-
jasként ott maradt éjjeliôrnek, és továbbra is 
tagja volt a gyár sakk csapatának. 

Édesanyám, a sváb gyökerekkel rendel-
kezô Winkler Ilona 1906-ban született. A 
Phô  bus Erô mû mögött lévô, általa csodálato-
san szép helynek tartott – akkoriban Turján-
nak nevezett – területen lakott szüleivel. Én 
szinte beleszület tem a Tungsram uszodába, a 
családunk jóformán minden szabad idejét ott 
töltötte. Ke  resztapám mellett, a húgom szüle-
téséig az anyu   kám is az Izzóban dolgozott.

– Hol töltötted a gyerekkorod, milyen helyi 
intézményekben cseperedtél?

– A Vécsey utcába jártam óvodába. 
Em  lékeim szerint csoporttársam volt Ha  lassy 
Ilona, a tragikus sorsú úszó olimpikon egyik 
leánya, és dr. Hartmann Er  vin, akivel a 
Könyvesben is osztálytársak voltunk. Az Er -

zsébet utcai iskolába jártam elemibe, ami az -
óta a Károlyi István Általános Iskola és Gim-
názium része. Három és fél évet végeztem el, 
mert jött a front, ezért Jászfény szarura költöz-
tünk a mamám legfiatalabb nô  vérének család-
jához; ott fejeztem be a 4. osztályt. Kiválóan 
összebarátkoztam a helyi gye  rekekkel, köztük 
a Rimóczy földbirtokos fiával. Nagyon szép 
kastélyban laktak. A szü leim ’45 nyarán beírat-
tak a Könyves Gimná zium elsô osztályába, de 
amikor szeptemberben megkezdtem a tanévet 
– az iskolarendszer változása miatt –, már az 
általános iskola 5. osz  tályába jártam. Osztály-
fônököm Szarka Gyu  la volt, az iskola nagy 
öregje. 1928-1957-ig történelmet és latint ta -
nított a Könyvesben, ahol nyolc év után érett-
ségiztem.

– Ennyi évnyi tanulás után az alma mater 
biztosan meghatározó lehetett. Hamar kialakult 
az érdeklôdési köröd?

– Csodálatos kémia tanárunk, dr. Borsi 
Sándor lett a példaképem. Amikor tanítani 
kez   dett minket, alig hét évvel volt idôsebb ná -
lunk. Élete végéig tartottam vele a kapcsola-
tot. A vizsgák után, szinte azonnal felvettek az 
egyetemre, de amikor el kellett volna kezde-
nem az évet, értesítettek, hogy mégsem jutot-
tam be. Mérhetetlenül elkeseredtem, mert 
min  denáron vegyész szerettem volna lenni, 
olyannyira, hogy a tanulás mellett otthon 
folyton kísér letezgettem.

SZÖLLÔ SY MARIANNE

Minden áron vegyész szerettem volna lenni…
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Jozefka Antal négyévesen a Pázmány Péter (ma: Hárfa) utca 
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Ragaszkodtam a vegyészethez, ezért 
je lentkeztem a Chi   noinba, ahol komoly ki -
vizsgáláson estem át. Mire munkába állhattam 
volna, ismét jött egy papír az egye temrôl, 
hogy mégis megkezdhetem a tanulmá nyaimat. 
Máig sem tudom, hogy történt a do  log, persze 
az ’50-es évek elején elég zavaros világ volt. 
Örömmel kezdtem el az egyete met, ahol 
1953-ban végeztem. 

– Abban az idôben mennyire volt könnyû 
ál lást találni?

– Az egyetem faliújságján a Táncsics 
Bôr  gyár két állást, az Újpesti Bôrgyár és a rá -
kospalotai Növényolajgyár egyet-egyet hir-
detett. Ez utóbbi vállalattal késôbb jó kapcso-
latba kerültem. A Tán  csicsba mentem elôször; 
ma sem tudom miért hirdettek, mert mérnökre 
nem volt szük ségük. A személyzetisük java-
solta, hogy menjek át az Újpesti Bôrgyárba és 
keressem a fômérnököt.

Életem legszeretettebb fônöke lett dr. 
Érdi Pál, aki Olaszországban végezte az egye-
temet, s rögtön úgy fogadott: Szervusz, paran-
csolj, foglalj helyet, és mondd meg nekem, 
hogy a meszes mûhelyben, ha meszezünk, 
mi   lyen pH értéken dolgozunk. Azt sem tud-
tam, hogy van meszes mûhely, de gondoltam, 
hogy biztosan lúgosnak kell lennie az oldat-
nak, s mondtam egy jó magas számot. 
– Majdnem eltaláltad, csak egyetlen tizedet 
té  vedtél. – Nem véletlenül volt ez a kérdés, 
hiszen a meszes mûhelybe helyezett el; ez a 
bôr vegyi feldolgozásának elsô lépcsôje. 

A bôriparon belül késôbb sok helyen 
dolgoztam; 1961-tôl a Könnyûipari Minisz-
térium bôripari fôosztályán, majd a Bôripari 
Vál lalat mûszaki fejlesztési osztályára kerül-

tem. A tervekkel jártam az ország gyárait, 
mindet megismertem az ágazaton belül.

1968-ban, az új gazdasági mechaniz-
mus kezdetén Magyarországon megalakultak 
a külföldi ipari képviseletek. A BASF AG ha -
talmas termékskálával dolgozott. Képviseletük 
értékesítési céllal a bôrgyárakat is végigláto-
gatta, de emellett olyan személyt is kerestek, 
aki jól ismeri a hazai bôripart. Céljuk volt, 
hogy a saját termékeik számára új vevôket ta -
láljanak az ipar ágon belül. Szerencsém volt, 
mert korábbi beosztásaim során a piackutatás 
is a munkám részét képez te, ezért szakmailag 
felkészülten, szívesen vállaltam a feladatot. 
Egy bökkenô azért akadt, jo gosítvány kellett 
hozzá. Nekem nem volt, és meg voltam gyô-
zôdve, hogy nem is lesz, mert szintévesztô 
va   gyok. Egy ismerôs segítségével bejutottam a 
szemklinikára, ahol mondtam az orvosnak, 
hogy festek is a mun kám mellett. Jaj, kiáltott 
fel, akkor magának csodálatos képei lehetnek, 
mert a színtévesztôk véletlenül sem tesznek 
egymás mellé két színt úgy, hogy azok üssék 
egy mást – és kiállította az engedélyt.

– Az új munkahelyi légkör behozott egy kis 
nyugati szellemet is. Ezt követôen hogyan alakult 
a pályád? 

– Nem volt egyszerû a beilleszkedés. 
Az új termékeket sokkal nehezebben tudtam 
el  adni a bôrös cégeknél, mint azok, akik a 
szak  mán kívülrôl jöttek. Ôket jobban elfogad-
ták. Rám valószínûleg irigykedtek, mert egy 
neves nyugati céghez kerültem. Sokkal jobb 
forgalmat értem el más iparágakban, például a 
pa  pír iparban. Két elfogadott találmányom 
közül a papíriparit alkalmazták széles körben. 
A fô  isko lán fejlesztettük ki az úgynevezett 
terjedel mesített vagy volumenpapírt. A gyár-
tásnál ha   bosított mûanyagot használtak, amely 
na  gyon magas költséggel készült Svájcban. 
A mi ter mékünk, a perlit lényegesen olcsóbbá 
tette, mint  egy tizedére csökkentette az árat, 
és mi  nôségi szempontból talán még jobb is 
volt az eredetinél. Körülbelül egy éves kuta-
tás, labo ra  tóriumi és nagyüzemi kísérletezés 
elôzte meg a szabadalom tényleges bevezeté-
sét 1987-ben. 

– Munka, utazás, kísérletezés. Jutott idôd 
kikapcsolódásra, kedvtelésekre?

– Gyerekkoromtól rajzoltam, festet-
tem, a repülômodellezés pedig már egészen 
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Csoportkép a Vécsey utcai óvodából (Jozefka Antal az álló 
sorban balról a 4.)
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ki  csi koromtól része volt az életemnek. A Ma -
gyar Pamutipar modellezô körébe jártam, vi -
lág  bajnoki válogatott is voltam az A2-es vitor-
lázó repülô kategóriában. Mindegyik tí  pust 
sze  rettem, de ebben kaptam ezüstkoszo rút, 
pár másodperc hiányzott az aranyhoz.

Anyai részrôl az unokanôvéreim na -
gyon szépen rajzoltak, festettek. Sokan mond-
ják, hogy nincs férfi vagy nôi festô. Szerintem 
van, mert sokkal finomabban festenek a lá nyok 
– másképpen dolgoznak, mint a férfiak. Az 
egye  temi lapokba sok karikatúrát rajzoltam. 
Egy pályázaton csak Balázs-Piri Balázs elôzött 
meg. A gúnyrajz-készítést nem vettem túlsá-
go  san komolyan, de kedvvel csináltam.

1957-ben újjáalakult Újpesten a Der-
ko vits-kör, és Nagybányai Nagy Zoltán tanár 
úr vette át a vezetését. Falragaszokon hirdet-
ték, hogy várják a jelentkezôket. A Blaha 
Lujza utcában laktunk egy kedves barátommal 
együtt, aki javasolta, hogy próbáljuk meg! 
Annyira jól érez  tük magunkat, hogy ott ragad-
tunk, és még a modellezést is abbahagytam. 
Túlzásba estem, majdnem félbehagytam az 
egyetemet is, de szerencsére még sem tettem 
meg; a szü  lôi rábeszélés hatott. Zoli bácsi 
nagy hatással volt mindannyiunkra, csodálatos 
tanárunk volt. 1959-ben szervezte az elsô 
mûvésztelepet Csobánkán, majd utána min-
den nyáron Verô cén találkoztunk.

– Ha az egyetem mellett kevés idô jutott a 
festésre, munka mellett hogyan fért bele mégis az 
életedbe?

– A kutatómunka, a sok utazás kevés 
idôt hagyott a festésre. Szerintem alkotni csak 
úgy lehet, ha az ember minden nap leül, húzo-
gatja az ecsetet, ceruzát a papíron. A zongora-
mûvészek is azt mondják, ha egy napot kihagy-
nak a gyakorlásból, akkor másnap már nem 
tartanak koncertet. Az iga  zán nagy mûvészek 
mindennap órákon ke  resztül dolgoznak. Az 
utóbbi idôben szerencsére mindezt már meg 
tudom tenni én is.

– Ha kiállításra megyek, már messzirôl 
megismerem a Jozefka-képeket. Hogyan alakítot-
tad ki a saját stílusvilágodat?

– A festésben is kidolgoztam a magam 
módszerét, és ez azért sikerült, mert a BASF-
nél megkaptam a pigmentfelhasználók szak-
fel a datát is. Szerencsés módon egy csodás 
festékanyaggal kerültem kapcsolatba, a Pig-

mosollal. Képeimen a sejtelmes elúszó háttér 
mögött mindig felfedezhetô egy-egy konkrét 
for ma is, mert én sem tudok elszakadni a lát-
vány szépségétôl. A színek egymásra hatását 
sokszor irá  nyítani is kell. Korábban is izgatott 
ez a kérdés, próbálkoztam is sokszor egy-egy 
ábrázo lás sal. Végül egy konkrét témá hoz – 
Ma    dách: Az ember tragédiájához – köt ve, an -
nak 15 színéhez készítettem illuszt rációkat. 
Ott éreztem elôször, hogy sikerült. Boldog 
vagyok, hogy a Kossuth Kiadó 1998-ban 
ma gyar és angol nyelven is megjelentette. 
A Frank furti Könyvvásárra 1999-ben már 
német nyelven is piacra került. 

Ez a könyv duplán öröm volt számom-
ra. A BASF-beli fônö köm és skót felesége is 
olvasta a mûvet (a hölgy mindkét nyelven), és 
azt mondta, hogy ilyen csodálatosan szépet 
Shakespeare óta nem olvasott. Büszke vagyok 
arra, hogy hozzá járulhattam Madách gyönyörû 
mûvének külföldi megismeréséhez.

Mindig vonzott az irodalom. Sokat je -
lent egy-egy konkrét felkérés ilyen esetben. 
Ké   szí  tettem József Attila és Radnóti illuszt-
rációkat is. 

Munkahelyi kapcsolataimnak is kö -
szön    hetem, hogy több kiállításon vehettem 
részt ké  peimmel Németországban. Öröm, 
hogy sok helyre hívnak Újpesten kívül is ki -
állítani. Az Újpesti Mûvészek Társaságával 
vagy ön  álló  an az ország sok pontján bemu-
tathattam képeimet. Máig szívesen töltöm az 
idôt a mû  teremben.  �
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A 80 éves újpesti Mester (Fotó: Várai Mihály)
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Könyvek Újpestrôl

Az 1943-tól szervezett 
KISKA (kisegítô hon-
véd karhatalom) tevé-
kenysége a II. világ há-
bo rú kevésbé feltárt 
té mái közé tartozik. 
Ezek  ben az alakulatok-
ban leventék, egye te-
mis  ták, munka szol  gála-
to sok, rongyos gárdis-
ták, turáni va  dá szok, 

se  be  sült katonák, antifasiszták és kiug rott nyi-
lasok is szolgáltak. Angyalföldön és Új  pesten 
a Gidófalvy Lajos ôrnagy által vezetett KIS-
KA-század katonái látták el a rászorulókat az 
akkoriban életet jelentô igazolványokkal, élel-
mezték a csillagos házak lakóit és fegyvert 
adtak az újpesti víztornyot megvédô partizá-
noknak. Az egység parancsnoka kapcsolatban 
állt Raoul Wallenberggel is. Bartha Ákos tör-
ténész, a kötet szerzôje jelentôs forrásanyagra 
támaszkodva mutatja be a budapesti fegyveres 
ellenállás különleges történeteit. A könyvet a 
Jaffa Kiadó jelentette meg.

A német megszállást 
kö      vetôen elkezdôdött 
Ma      gyarország roham  -
sze   rû kiürítése. Ez tör-
tént többek kö  zött az 
új      pesti Wolfner gyár      ral 
is, amely 1944-ben a 
honvédség állan dó be  -
szállítója ként mû  kö  -
dött. Dunai Andrea Ja -
vak sorsa címû köte-

tében nem csupán a hadiüzemmé mi nôsített 
bôrgyár termékeinek és gépsorai nak elszállí-
tását idézi fel. Kutatásai nyomán a szerzô 
megállapítja, hogy a hazánkból külföld re 
in dított több tízezer evakuációs vagon és több 
száz uszály útját a légitámadások és a vé  let-
lenek jelölték ki. Az összezsúfolt rako mány 
fogadása pedig attól függött, hogy azokat az 
összeomlóban lévô Németországban, vagy 
már az amerikai, angol, francia, illetve szov jet 
zónákban találták-e meg. 

A kötet a Nap  világ Kiadó gondozásá-
ban jelent meg.

Diákok a gettómegemlékezésen
Január 17-én Köves Slomó, az EMIH – Ma -
gyar Zsidó Szövetség vezetô rabbijának meg-
hívására az Újpesti Károlyi István Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai részt vettek a 
budapesti gettó felszabadulásának 77. évfordu-
lója alkal mából szervezett megemlékezésen. 
Az újlipótvárosi Zsilip zsinagógában megren-
dezett eseményen Szinetár Miklós Kos suth-
díjas rendezô idézte fel a II. világ há borúban 
átélt személyes emlékeit.

Szoboravatás
Születésének 150. és halálának 70. évfordu-
lója alkalmából január 27-én – a nevét viselô 
té  ren – felavatták Aschner Lipót mellszobrát. 
Az Egyesület Izzó vezérigazgatójának, az 
UFC elnökének állít emléket Tóth Dá vid 
szob rászmûvész alkotása. Avatóbeszédet 
mon  dott Déri Tibor, Új  pest polgármestere, 
az alko tást és az alkotót Rojkó Annamária 
szerkesztô méltatta.

Híres épületek a járdán
A közelmúltban elkészült újpesti Metrodom 
Panoráma Lakópark toronyházai között – a 
Jókai utca folytatásában – a térburkolat kö -
veibe gravírozták Újpest nevezetes épületeit, 
megidézett gyárait és templomait. Az arra 
járók a város épített örökségébôl lépnek át a 
jelen építé szetébe.
 
Megújul a vasútállomás
A Budapest Fejlesztési Központ megkezdte a 
Rákospalota-Újpest vasútállomás teljes felújí-
tásának és korszerûsítésének tervezését. Az 
el  képzelések szerint a jelenlegi peronokat tá -
gas, fedett, akadálymentes korszerû közép-
peronokra cserélik. A történeti jelentôségû 
állomásépület megmarad és megújul.

Gyászhír
2021. december 26-án, 80 esztendôs korában 
elhunyt Vizer József újpesti mûbútorasztalos 
mester. Mûhelyét édesapjától átvéve, 1970-tôl 
dolgozott Újpesten. Mûvészi szintû mun-
kásságát és oktatói tevékenységét számos szak-
mai és állami kitüntetéssel ismerték el. Ô ala-
pította az édesapjáról elnevezett „Idôsebb Vi -
zer József díj”-at, amivel a fiatal szakemberek 
képzését, pályakezdését támogatta.

Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2022. március
XXIX. évfolyam 1. szám


