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újp*t ríoÚryíozsóg
ren{ezett tarttícsú utÍrossá otoÉuűÍsa 190 7. 6en
Újpest nagyközség rendezett tanácsú vá-

rossá nyi|vánítása azt a fejlődést tÜkrözi, me|y
a te|epÜ|és é|etében végbement 1831-tő|  a
megyeri puszta kiparce||ázásátó| kezdődően a
várossá ny i |vánítást  e|rende|ő 1907-es be l -
ügyminiszteri |eirat kibocsátásáig. Az akkori
magyar tárdada|mi és gazdasági viszonyokra
egyálta|ában nem je||emző és egyedÜ|á||ó Íej.
lődésnek Íőbb jel|egzetességeit és összeÍÜg.
géseit _ jogi vonatkozások alapján - kívá.
nom bemutatni.

Az e|ső részben Újpest telepÜ|és-e|ődjének
Megyernek r öv id  t ö r ténetét ÍogIa|om össze
azért, mert bár Ujpest maga szinte történeti
mú|t né|kÜ|i város, mégis e terÜ|et az ember it-
teni megte|epedése és tevékenysége Szem-
pontjábó| igen je||emző azonosságot mutat az
évszázadok Ío|yamán. Azokat az időszakokat
kivéve, amiko.r a pusztítások, háborúk követ-
keztében e|néptelendedik e terÜ|et, mégis az
évszázadok fo|yamán mindvégig t ipikuSan
elővárosi te|epÜlések vo|tak itt, me|yeknek tu-
lajdonképpeni oka Pest és Buda, i||etve a Bu.
dapestet megelőző nagy te|epü|és, a ,,VároS''
volt.

Újpest várossá nyi|vánításának t örténeti,
gazdasági, társada|mi és jogi kifejtésére törek.
Szem és kerülöm mindazokat, az egyébként
az ország é|etében korszakos vá|tozást je|en.
tő reformkori és dualizmus-kori összeÍÜggése-
ket, me|yek a szorosan vett tárgyhoz nem tar-
toznak. Hatásukban természetesen Ujpestet
is érintették, mint ahogy a nagy összeÍÜggé-
sek a kisebbek né|kÜ| nem érthetők meg, miu-
tán annak SzerVeS részét alkotják, s így il|esz-
kedik Újpest története az adott korok történeti,
gazdasági, társaada|mi, és jogi jeIenségeihez.

A kifejtett következtetések, vé|emények,
.  

eset leges kategor ikus színezetük e||enére
sem tévedhetet|en kinyi|atkoztatásokat, csu-

Dr. Derce tarnas *

hogy a vázo|t módon történhettek az esemé-
nyek. KÜlönösen nem tarthatok igényt sem a
te|jességre, Sem a tévedhetet|en igazságra
akkor, amikor Megyerre.Újpestre vonatkozóan
az adatok rendkívü| hiányosak' Ami pedig a
várossá nyi|vánításra vonatkozó dokumentu-
mokat i||eti, mindenné| többet mond az atény,
hogy ezekeI az iratokat 1950-ben, az újpesti
Tanácsháza p incéjében Íe l t ö rő  ta|a jvíz o ly
mértékben megrongá l ta ,  hogy az 1901 és
1 906 közötti képvise|ő-testü|eti ü|ések jegyző-
könyveinek kivéte|ével megsemmisÜ|tek ané|-
kÜl, hogy va|aha máso|atot készítettek vo|na
róluk.

x
Ú j pest te I ep ti l é sel ődjének tö rténeti
áttekintése

A pesti síkság Duna menti, északi része a
fo|yó és a patakok á|landó mederváltozásai
következtében viszonyIag későn vált alka|-
massá  bármiIyen ember i  teIepü lésre '  Az
észak-keleti iránybó| érkező, és a Dunába tor-
kolló patakok (Csömöri-, Mogyoridi-, Rákos-,
Szi|as-patak) még néhány száz évve| eze|őtt
is egy o|yan bonyo|u|t, mocsaras vízrendszert
a|kottak('), ame|y a vidéken az emberi megte-
|epedést csak a kiemelkedő dombhátakon tet-
ték |ehetővé. A legkorábbi régészeti |eIetek a
réz-' ilIetve a bronzkorszakbó| datálhatók.

A fémek ,,Íe|fedezése'' új elemme| gazdagí-
totta a társada|mi viszonyokat. A Íémek fe|-
haszná|ása tette |ehetővé a szemé|yes szÜk-
séglet mértékét meghaladó mennyiségű hasz-
ná|ati tárgy e|őá||ítását' Éz a fe|es|eg - azaz
a raktárra va|ó termelés _ hozta |étre a ke.
reskede|met, s a kereskede|mi tevéltenység
következtében váltak je|entőssé az útvona|ak
találkozási pontjainá| lévő Ío|yami átke|őhe-
lyek' így fokozódik a je|entősége a mai Buda-

pán nézeteimet tartalmazzák' Ugy 99'd9j9!} pest északi részén azoknak u totd'uj'i n"tv*

A szerző logá% 1990-től lJjpest polgármestere.
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nek, me|yek dunai átke|ésre a|ka|masak vo|-
tak, többek közt a Szentendrei-sziget dé|i csÚ.
csáná| lévő mai Megyeri.révé is.

E fo|yami átke|őhe|y je|entősége a római
korban, kÜ|önösen Pannónia végleges meg-
hóditása és a dunai |imes kiépítése után nőtt
meg' A rómaiak a védővona| kiépítése során,
a Barbaricum jobb és hatékonyabb e||enőrzé-
se érdekében a fo|yami átke|őhelyek mindkét
o|da|án erődítményt építettek. A jobb part it
castrumnak a balpartit burgusnak nevezték. A
megyeri burgus, azaz e||enerőd, a mai Megye.
ri csárda helyén állt, s építése Traianus ura|.
kodásának idejére tehető.(')

A burgusoknak azonban volt egy békésebb
szerepÜk is, ami különösen azután érvénye-
sÜlt, amikor a rómaiak a ||. század második
felében fe|oldották azt a ti|a|mat, me|y szerint
a barbár törzsek a Duna vona|átó| számított
15 kilométeres sávon be|ü| nem te|epedhettek
|e, Ez a békésebb cé| az el|enerődök kereske-
de|mi rende|tetése vo|t,. köze|Ükben a|aku|tak
ki azok a katonai el|enőrzés a|att á||ó vásárhe-
lyek, aho| a római és a barbár népek árucikke-
inek cseréje végbement. A kelták, a rómaiak
és a szarmaták je|en|étérő| tanúskodó számos
|e|et me||ett a régészek Íe|tárták az őket fe|vá|-
tó gótok, alánok, gepidák, avarok és a honfog-
la|ó magyarok nyomát megőrző le|eteket is.
Szórvány|eletek tanúsítják, hogy a mai ká-
posztásmegyeri vízmű terü|etén heIyezkedett
e| a honÍog|a|áskori Megyer nevű falu, mely-
nek a fo|yami átkelést biztosÍtó szerepe való-
színű|eg Géza fejedelemsége idején, a köz-
ponti hata|om megszilárdu|ásával szűnt meg'
Megyer e|ső okmányszerű említésére.írot t
adatunk 1148.bó|  van,  amikor  || .  Géza egy
adomány|evele névszerint is em|íti a megyeri
kikötőt'(.)

Anonymus is megemlíti a Gesta Hungaro-
rumban a Megyer-révet, sőt a rév elnevezésé.
nek js magyarázatát adja:

,,Arpád vezér, meg összes főemberei..' mi-
dőn látták, hogy mindenÍelől bátorságban Van-
nak és senki nem bír el|enál|ani nekík. átke|tek
a Dunán. A révet, aho| az átke|ést végrehajtot-
ták Megyer.révnek nevezték el, mert a hét fe.
jedeImi személy, akit hetumoger-nek mondtak,
ott hajózott át a Dunán.''(o)

Részemrő| inkább ata a feltevésre haj|ok,

mely szerint az e|nevezés oka, hogy a révet a
Megyer törzshö' tartozó katonák biztosították,
akik csa|ádjukkal a rév mel|ett te|epedtek le. A
kötilyezetükben többséget a|kotó Tarján törzs
adta a telepÜlésnek is a fulegyer nevet.

A Íaiu a tatárjáráskor te|jesen e|pusztü|t,
majd a|ig harminc év mú|va ismét takott tele-
pÜlés. Egy 1 276-bő| származő ok|evé|(u) a falut
úgy em|íti, mint ame|ynek |akói szabad emb.-er.
nek számító Íöldművesek. A falu tulajdonosa
ekkor Fraknói Berta|an vo|t' 1357.ben Lóránd
ispán, Nyir _ a mai Rákospalota ura pereske-
dik Megyer urával Szécsényi Kónyáva| a két
Íalu kÖzötti határ birtoklásáért.(u)A per ered.
ményeként a vitás terÜ|etet Íelosztották a két
földesúr között. További okleveles adataink
vannak arró| ,  hogy 1404.ben Ká|na i  Bene-
dek('), 1434-ben a budai Stossz-csa|ád(8), és
még ugyan ebben az évtizedben az óbudai
Ká|mán Péter(n) kapott itt adományba birtok-
részt Zsigmond kirá|ytó|. Megyer ekkor már
pusztásodásnak indult, aminek t öbb oka is
volt:

A X|l|' század végétő| óbuda fokozatosan
veszít jelentőségébő|, ezze| szemben Pest, de
kÜ|önösen Buda veze|ő Szerepre tesz szert a
környező te|epülésekkel szemben és gazda-
sági|ag megerődödik. Ez a fej|ődés Megyer
esetében azza| a következménnyel járt, hogy
mive| óuuda elveszÍtette gazdasági jelentősé-
gét Budával szemben, szÜkségszerűen csök-
kent az Őbudáva| összeköttetést biztosító
Megyeri-rév fontossága is. Buda és Pest váro-
sok vo|tak, melyek szívóhatást gyakoroltak a
jobbágy i  k ö t ö t tségtő|  menekü|n i  akaró  pa-
rasztságra, akik szökés árán is szabadu|ni
akartak jobbágyi sorsuktól. A német középkori
jogi téteI mondja: ,,a Városi levegő szabaddá
tgsz."(to)

Ezt az elnéptelenedési, pusztásodási fo|ya.
matot zárta |e 1526, amikor Megyer falu vég-
legesen elpusztult. A X|X. század harmadik
évt izedének e le jéig az okmányokban már
csak mint megyeri puszta szerepel. A falu tel-
jes és vég|eges pusztu|ását bizonyítja, hogy
sem az 1546.os és 1562-es török deÍterek-
ben(''), sem pedig a XV|. század második fe|é-
ben ke|etkezett váci püspökségi urbáriumban
Megyer neve nem szerepe| '  Lényegében
ugyanez a he|yzet a XV||. században is. Pusz-
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taként Szerepel abban az 1672-ben ke|tezett
adásvéte|i Szerződésben is, mely Szerint Ujfa-
lussy László és Ujfa|ussy János megvették a
megyeri pusztát a Spáczy családtól. Ezt köve-
tően a megyeri puszta egy birtoktestet képez
Fótta| és a csa|ád birtokában maradt a XV|||.
század k özepéig.  1749-ben,  i f j .  Uj fa|ussy
Lász|ó ha|á|a után a birtok, l||. Károly á|ta| ki.
á|lított adománylevé|nek megÍe|e|ően _ mely
az örök|és jogát a megyeri birtok tekintetében
a |eányágra is kiterjesztette _ |eányai tu|ajdo-
nába kerÜ|t. Az ör ök ös ök azonban az ado-
mány|evélben kikötött 44'000,. Íorint e|lené.
ben örökségÜkrő| a korona javára lemondtak'
Még ebben az évben Mária Íerézia Fótot, Si-
kátorpusztát, Rákospa|otát és a megyeri pusz.
tát ga|ántai Fekete György he|ytartósági taná.
csosnak (később alkance||ár, majd kirá|yi sze-
mé|ynök) adományozta.('3) 177l-ban Fekete
György meghalt, örököse Íia, Fekete János('o)
nem Ío|ytatta apja birtokszerző politikáiát, az
urada|mat elhanyago|ta. A gazdá|kodás gond-
ja i t ó l  szabaduIn i  igyekezve 1794-ben.Batthyány 

József bíborosérseknek adta bérbe
a Fiti urada|mat és az ahhoz tartozó megyeri
pusztát, 18. évre. Feket János .l803.ban bekö.
vetkezett ha|á|a után örököse Fekete Ferenc a
Batthyányiakka| kötött szerződést fe|bontja, s
az urada|mat a Csanád megyei Kovácsháza
nevű puszta bér|etéért és 5J0.000 forintért át-
engedte-eIadta Csekonics JózseÍ ezredesnek.
Csekonicstó| a Fót i  urada|mat .18O8-ban gr'
Keglevich Ágostonné e|ső házasságából szár.
maző fiai gr. Károlyi lstván, László és György
részére vásáro|ta meg 700.000,- Íorintért.
Amikor .l827-ben a csa|ád egymás között fe|-
osztotta az országban |évő Káro|yi-birtokokat,
a Fóti urada|om Károlyi |stván tulajdonába ke-
rÜlt.('u)

Újpest atapításÍ oklevele (16)

Káro|yi lstván gróf 1831-ben bérleti szerző-
dés keretében bérbe adja a mai Táncsics u.,
Váci út, Fóti út, és Atti|a utcák álta| határo|t te.
rületet vá|lalkozóknak, szőlőműve|és céljára'
fertályonként('4 3 Frt 15 krajcárért' A megyeri
puszta íly módon történő hasznosítása nem
volt új dolog. Fekete György birtoklásátó| kez.
dődőón á|landó gyakor|at vo|t, hogy a Íóti és a
paIotai parasztok a megyeri pusztát Vagy an-

nak egy részét a mindenkori Íö|desúrtó| bérbe
vették.  Az e|ső i |yen árendás szerződést
1750-től ismerjük, amikor a jobbágyok a réte-
kért 4oo,- Frt-ot, a legelőkért 200,- Frt-ot fizet-
tek évente. Ez a szerződés többszöri megújí-
tással 1814-ig volt érvényben. A Megyeri kikö-
tő és a megyeri puszta többi részének bér|ője
1B00-ig gyakran vá|tozott. 1800.ban B|ahó Jó-
zseÍ a megyeri pusztán lévő két majorért, a
kocsmáért, a hajók kikötési hasznáért, a ho-
mok- és szántóÍö|dekért, a tég|avető-házért és
a ha|ászati jogért évi 3500,- Frt-ot Íizetett.
Ugyanekkor a Pa|ota szigetet a budai kosárÍo.
nók céne 10o,. Frt évi díjért bére|te. 1813.14.
ben amiko r a szerződések lejártak, az urada-
|om ezeket nem hosszabbította meg és a fö|-
desúr maga hasznosította a megyeri pusztát'
Ennek eredménye volt, a már em|ített 1831.es
bér|eti szerződés. A vál|alkozó bérlők nagy-
részt Pesten ingat|ant szerezni nem tudó zsi.
dók voltak, de bére|tek itt földet pesti polgárok
is, akik bér|eményükön nyaralókat építettek.
Voltak továbbá o|yan vá||a|kozók is, akik vég-
|eges lete|epedési szándékkal bére|tek itt Íöl-
oe1. n történeti hűség kedvéért meg ke|| je-
gyezn i ,  hogy az . l831-es bér let i  szerződés
iiegkötésekor tuIajdonképpen két, egymástó|
kü|óná||ó terÜletet vettek bérbe a vá||alkozók.
Az egyik a már em|ített,,négyszög'' Vo|t, a má-
sik pódig az úgynevezett Szent |stván-hegy
vo|t, melyen $ző|őművelés fo|yt már a szerző.
déskötést mege|őzően is. A Szent |stván-hegy
(tu|ajdonképpen domb) te|epesei még a szer-
ződéskötés évében mega|akították hegyköz-
ségÜket. Közigazgatási|ag csak 1 864-ban
.'átottáx Újpesthez, terÜ|etileg azonban már
1850 körÜ| összenőtt a két te|epÜ|és.('u)

A megyeri pusztán kia|akult te|epÜlés é|et-
képesne(bizonyult, úgyhogy gr. Károlyi lstván
1840-ben kiadta Ú1.uegyer község Alapító
oktevetét. Az ok|evé| meghatározza a község
lakóinak jogait és kötelezettségeit. Csak bizo-
nyos uagyónna| rende|kezők számára adja
meg a lehetőséget, hogy házhe|yet sze(ezze.
net<, és hogy nem vo|t o|csó do|og |éte|epedni
a ,,gya,l.naión'', azt bizonyítják a következő
szerződési pontok:

il'J., 
"n, 

háromszá z négyszögölbő| ál1ó
nazrióryert és átengedett jussok haszná|atáért
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minden háztu|ajdonos Í izet  az Uraságnak
évenként 25.- pengő Íorintot.' '

ll/4
Minden vál lalkozó köte|es az Uraságnak

száz forintot ezüstpénzben cautio képpen elő-
re lefizetni és a Íelvá|lalt te|ken a vál|a|kozás
idejétő| számítandó egy esztendő a|att. az épí.
tendő háznak lega|ább a falát íelépíteni...''

Káro|yi a községbő| _ melyet e|őször az
1B4.l. évi l ' 17-én tartott közgyűlésen nevez-
nek Újpestnek _ érthetően a lehető |egtöbb
hasznot akarta húzni. Erre azonban csak ak-
kor vo|t |ehetősége, ha a házhe|ybirtokosok
nem csak a házhe|y megszerzésekor, hanem
a későbbiek folyamán is képesek az uradalom
á|ta| e|őírt Íizetési köteIezettségeket te|jesíteni'
Ennek érdekében rende|kezik úgy az a|apítő
ok|evél l|/10. pontjában, hogy a házhe|yeket
háromszáz négyszögö|nél kisebb terÜ|etekre
fe|osztani nem |ehet, továbbá, hogy az áten-
gedett jussok (kereskedelem gyakor|ása, gyá.
rak alapítása, bor, pá|inka Ínérése)tlst, mint egy
monopólium, a megte|epedett házza| bíró |a-
kosokat i||eti. ,,E|lenben a zse||érek, kik tudniil.
|ik házza| nem bírnak és a ház birtokosoknak
nem szegődött cselédjei kézi mesterségné| és
művészetné| egyebet csak akkor folytathat-
nak, ha a házbirtokosok abbé|i jussukat ezek-
nek engednék át'' (|/3. pont, második bekez-
dés). A község fej|ődését, gazdagodását - s
ezze| egyÜtt az uraság jövede|mének noveke-
dését _ szolgá|ta az alapító oklevél követke-
ző, Magyarország akkori viszonyaihoz képest
e|őre|épést jeIentő rendeIkezései :

,,l l l8. pont
Hogy a gyárok, mesterségek és kereske.

dés minnél e|őbb virágozhassanak, a megte-
|epedni kívánóknak e|őre is alá ke|| magukat
vetni azon szabálynak, (statutum) me|ynél
fogva magok között sem céheket formáIni,
sem az ipart megszorító kirekesztő kiváltsá-
gos levelekeÍ (ex|usivum privilegum) szerezni
nem fognak, hanem mindnyájan ugyanazon
egy jussa| é|hessenek, kivévén azon jussokat,
me|yeket az uraság l/3-ik szám a|att magának
Íenntartatott, és amelyeket Vagy maga gyako-
ro|hat, Vagy kÜl ön szerződés útján egynek
vagy többeknek által adhat.l' Haladó rende|ke-
zéseket tarta|mazott a lll9. pont is, a pénzügyi
h i te l -élet  k önnyebbé téte le érdekében az

adós-ügyekre gyorsított bírói eljárást hozott
|étre. Ugyan ezt a cé|t szo|gálták a l|. fejezet
azon rendelkezései, me|yek az ingő és ingat-
|an do|gok Íorga|mát, adásvételét minden kor-
|átozás né|kü| lehetővé tették. Ki kell emelni,
hogy az alapítási ok|evé| értelmében a ,,gyar*
maton'' Íajra, fe|ekezetre, nemzetiségre való
tekintet nélkÜ| bárki megte|epedhetett akár
házbirtokosként, akár zsel|érként és gyakorol-
hatta minden kor|átozás né|kÜl jogait, ha köte-
|ezettségeit te|jesítette. (lIl/C. pont)

Az alapítói oklevé|nek tehát vitán fe|Ül van-
nak olyan pontjai, me|yek a feudáÍis gazdasá-
gi és társadalmi berendezkedést megha|adó
szabályokat tarta|maznak. De az is igaz, hogy
Káro|yi |stván grófot ezen a|apítási ok|evél
alapján tú|zás |enne a ,,szabadság, az emberi
jogok e|őharcosának"(.o) nevezni. Hogyan is
nevezhetnénk Káro ly i t  a , ,negyvennyoIcas
eszmék dicső aposto|''-ának('') akkor, amikor
az (riszéket változatlanul fenntartotta(''), ami.
kor a község |akóiva| vagy magáva| a község-
gel szemben fe|merÜ|t minden vitás kérdés.
ben az uraság ,,Vagy ennek a bíróságra kÜ|ö.
nösen kije|ölt törvénytudó megbizottja''(23} dönt,
és ezt még kiegészíti azza| a rendelkezéssel,
hogy i|yen Ügyekben pervesztességre Vagy
pernyertességre tekintet né|kü| a perköltséget
minden esetben a község vise|i. Vagy mennyi-
ben nevezhető korát megha|adónak az a ren-
de|kezés, mely szelint a községi közgyű|ésen
he|ye és szavazata csak a házza| bíró |ako-
soknak Van, s a zsel l|érek ezen még részt
sem vehetnek.('o)

A szerződés (az a|apító ok|evél egyes ren-
delkezéseinek érte|mezése tárgyában 1840.
ben készÜ|t jegyzőkönyv nevezi annak), vég-
eredményben nem mutat többet mint az a kor,
ame|yben készÜ|t, és jel|egének megfelelően
felemás állapotot tÜkröz. Egyes rendelkezé.
seiben már érződik a polgáriasodás, más ren-
delkezéseiben viszont a|apvetően megtartotta
a feudál is jog intézményeit. Újpest nem az
a|apító ok|evél miatt |ett ,,Újpest''. A földrajzi
helyzete, a dunamenti fekvése, .Pesthez való
köze|sége, a váci országút által biztosított át-
menő Íorgalom _ párosulva a magyarországi
tőkés termelés kezdeti lendületéve|, - o|yan
he|yzeti előnyt biztosított, '  amit. semmi más
nem helyettesíthetett. Káro|yi gróf ezeket az
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objektív előnyöket és adottságokat ismerhette
fel és ezek kiaknázására irányu|ó törekvése
tükröződik az a|apító ok|evélben.
A várossá alakutást megelőző időszak
Íőbb jellemzői

Az 1867.es kiegyezést kovetően ú"gy"r.ou
szágon a gazdasági é|et rendkívÜli fej|ődés-
nek indult, ami szÜkségszerűen megnöve|te a
jogi szabályozás szÜkségességét is. Annak e|.
|enére, hogy a po|gári jogé|etet átÍogóan sza-
bá|yoző törvénykönyv nem készÜlt, az egyes
terÜ|eteken rendkívÜl megnőtt a társada|mi vi.
szonyokat szabá|yozó törvények és rende|e-
tek száma. Áttogó szabá|yozásra kerü|t sor
többek között a kereskede|mi é|et és az ezze|
szorosan összeftlggő ipari, pénzügyi, köz|eke-
dési ágazatok terÜ|etén. A modern polgári ál-
lami berendezkedésre irányuló törekvés tÜkrö-
ződik az állam és az egyház szétválasztásá-
ban is. Ez a fej|ődés azzal vette kezdetét,
hogy még az abszu|utizmus idején felszámo|-
ták Magyarország és az osztrák biroda|om
tobbi része közötti vámhatárokat. A Monarchia
|étrejöttéve| egy nagy terÜ|etű biroda|om ala-
kult ki, me|y a gazdasági adottságokat tekint.
ve igen kÜl önb öző  régiókka| rendelkezet t .
Ugyanakkor a kiegyezés teremtette meg azt a
po|itikai stabi|itást, megy szÜkséges vo|t ah-
hoz, hogy a kÜlfö|di és a be|Ío|di tőke a ma-
gyar gazdasági életbe is bekapcsolódjon. A
nagyarányú tőkebeÍektetések következménye,
hogy az országban gombamódra szaporod-
nak az Üzemek, gyárak, hogy a vi|ág ma|om-
iparának központja ebben az időben Buda-
pesten van (1873). A Íőváros ebben az idő-
szakban válik vi|ágvárossá, lebontják a közép.
kori városfa|akat, s az építkezés hata|mas |en-
dÜ|etet Vesz. A fej|ődés eredményeként Buda-
pest az ország ipari, kereskede|mi, ku|turá|is
és politikai központja lett. A főváros gazdasági
Íej|ődése.erős hatást gyakoro|t a környező te-
lepÜlésekre, is, s azok mintegy másodlagos
vcjnzást gyakoroltak az ország többi részére,
Ebben a rnásod|agos vonzásban a főváros kö-
zelsége, az o|csó te|ekárak az a|acsony |akbé.
rek me||ett Újpest esetében még a. Duna menti
fekvés is szerepet játszott. Nagy vona|akban
ezek vo|tak azok'a tényezők me|yek a Íö|drajzi
adottsággal párosu|Va o|yan gazdasági és

sze||emi Íej|ődést eredményez|ek, hogy 1907-
ben Újpest rendezett tanácsÚ várossá a|aku|-
hatott át.

Az átalakulás előzményei, jogi feltételei
Az a gondo|at, hogy Újpest a községi keret-

bő| ki lépjen, először 1886-ban merÜ|t fe| '  A
község lakosai nem |évén mege|égedve an-
nak közigazgatásáva|, közvet|enÜ| a belÜgymi-
niszterhez beadványt nyújtottak be, me|yben
kérték a kozségnek atővároshoz való csato|á-
sát. A minisztérium azonban a 10.490/1886
B'M. utasítássa l  a  beadványt  érdem|eges
tárgya|ásra visszaadta a község képviselő-
testü|etének. A képvise|őtestü|et elutasító ha-
tározatot hozott, mert ,,Újpest községnek bir-
tokviszonyai és regá|é joga olyan rendezet|en
ál|apotban vannak, hogy azok vég|eges ren.
dezése és egyes birtokosok tetemes megká-
rosítása nélkül a becsatolás keresztÜ| nem vi-
hető.'. a főváros rohamos eme|kedése Ío|ytán
inkább a Íőváros be|ső kerÜletei veszik nagy
mérvben igénybe a főváros kö|tségvetését... s
míg a fővárosban a belső kerÜ|etben van elő-
mozdítani va|ó, addig Újpest község nagyobb
szabású kiadásokka| nem vehetné igénybe a
főváros áldozatkészségét'' '(25) Ezt követően
1 906-ig az áta|akulásra vonatkozó javaslatok-
ra, kezdeményezésekre nem sikerü|t adatot
ta|á|nom, annak e|lenére, hogy dr' Ugró Gyu|a
,,Újpest'' c. "monog ráÍiájában azt írja: ,,Tény
azonban,  hogy a kérdésse l  t öbb ízben is
fogIa lkozott  Ú jpest  k özség képvise|ő- tes-
tü|ete.''('u)

A községek áta|aku|ásának feltételeit az
.1886: XXl|. t-cz. 151. $-a a következőképpen
határozta meg:

,,Ha a kisközség nagyközséggé, nagyköz-
ség rendezett tanácsú várossá akar áta|aku|.
ni, az átalakulásért folyamodók kérvényÜket a
képvise|ő.testület útján az i||ető törvényható-
ságnál nyújtják be és tartoznak bizonyítani,

a) hogy ezen átakulás a községi lakosok és
birtokosok azon része kívánja, arr1e|y egyÜtt a
község összes egyenes ál|amadójának fe|éné|
nagyobb részét fizeti; és .
. b) hogy ezen áta|aku|ás fo|ytán reájuk ne.

hezedő köteIezettségek pontos te|jesítésére
e|égséges sze||emi és anyagi erőve| rendel-
keznek..."
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Az átalakulás igenlése Vagy megtagadása
felett tehát a képvise|ő.testÜlet Ülésén dontöt.
tek, Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy az ez-
ze| kapcsolatos érvek, e|lenérvek csak a kép-
v ise|ő . testÜ|et  Ü|éseinek jegyzők önyve ibő|
á||apíthatók meg. A jegyzőkönyvek tanúsága
szerint mindössze három a|ka|omma| fogla|ko-
zott a képvise|ő-testület az áta|aku|ással'

A képvise lő- testÜ let , ,h ivata|osan ' '  1906.
VlIl. 27.én tartott közgyű|ésén szerzett tudo-
mást arró|, hogy Ujpesten a po|gárság moz-
ga|mat indított a községnek rendezett tanácsú
várossá nyi|vánításáért. Egészen bizonyosnak
vehető azonban; hogy a képviselő-testü|et
tagjainak már korábban is vo|t tudomásuk az
átalaku|ási mozga|omró|. Bizonyítja ezt egy-
részt dr. Kis Sándor Íe|szó|a|ása, melyben el-
mondja,'hogy ,,Csak az uto|só időben csatla-
kozott a mozga|omhoz...' ', másrészt te|jesen
elképzelhetetlen;hogy egy i|yen nagyarányÚ
vá|tozásra való törekvés, me|y a nagyközség
é|etét a|apvetően van hivatva megvá|toztatni,
ne jutott vo|na a képvise|ők tudomására. Nem
szabad e|feledkezni arró l  sem, hogy az az
1173 po|gár, aki a vá|tozást kívánva az áta|a-
k.u|ási íveket a|áírta a po|gárságnak abbó| a
részébő| kerÜ|t ki, akik a |egtöbb á|lami egye-
nesadót fizették' A képviseiő.testu|et pedig a
községi törvény 32. $-a érte|mében Íe|erész.
ben a |egtöbb egyenes á||ami adót fizető köz-
ségi Iakosokbó| - viril istákbó| _ á|lt.

Ezen a közgyű|ésen még nem hangzottak
el {e|szó|a|ások Sem a javas|at el|en sem a ja-
vas|at mellett, már csak azért sem, mert ekkor
még csupán egy elvijavas|atról vo|t szó, arró|,
hogy az áta|aku|ás törvériyi feltéte|ei Újpest
esetében valószínű|eE megvannak. A közgyíí-
|és 14 tagú bizottságot de|egá|t, hogy az indít.
ványt a|aposan megÍonto|ja és harminc napon
be|Ü| e|őkészítve terjessze a képvise|ő-testÜlet
elé'

Az 1906. évi X||. rendkívÜli kozgyűlésen, dr.
Ugró Gyu|a községi bíró indítványozta, hogy a
képviselő-testÜlet,,a kérvényt tegye magáévá
és terjessze fe| pártoló|ag a vármegyei tör.
vényhatósághoz''' Ugró a Váci Kirá|yi Adóhi-
vata| kimutatására támaszkodva bizonyította,
hogy ,,Azoknak a.:községi lakosoknak az adő-
ja, akik az áta|akÚlást kívánják,.az erre vonat-
kozó nyi|atkozatot aláírták 274.374,- Kr 88 fil.

|ér, vagyis a község összes adójának a fe|ét
9'957,- Kr és 40 fi|lérre| ha|adja meg. Ami a
t ö rvényben kívánt  második fe l téte|t  i | |et i ,
'..szintén bizonyítást nyert, mert Újpest lakos.
ságának nagy része a tanu|t osztályhoz tarto-
zik, és mert az anyagi terhek nem fogják meg- .
ha|adni a je|en|egi községi kiadásokat.''

Az áta|aku|ás igenlésérő| vagy elvetésérő| a
képvise|ő-testÜletnek itt már konkrétan dönte-
ni kel|ett volna. Ez az indítvány már tartalmaz-
za azokat a tényeket, adatokat melyek alapján
á||ást |ehetett volna fogla|ni' A képviselő.testÜ-
|et azonban a döntés előtt két kérdést is tisztá-
zandónak ta|ált.

Egyrészt nem voltak biztosak abban, hogy
a község elbírja-e az áta|aku|ásbó| eredő kö|t-
ségtöbb|etet, másrészt garanciát kértek arra'
hogy az átalaku|ás esetén a tisztvise|őknek ál-
lásuk és jövőjÜk a rendezett tanácsú városná|
biztosítva |esz. Az első he|yen említett kérdés
egyetemes je||egű vo|t, mert a község egészét
érintette. Ezt fejtették ki hozzászólásukban dr.
Kis Sándor, Mády Lajos, Diamantstein Lajos
és dr. Kálmán toon képvise|ők. A kérdés egy-
álta|án nem volt akadémikus jel|egű, mondva-
csinált prob|éma. Az áta|aku|ássa| a község
hatásköre je|entősen kibővült, a kibővÜ|t ha-
táskör szÜkségszerűen az adminisztráciő bő.
vítésével jár' o|yan Ügyek intézéséve| kel|ett
számo|ni, me|yeket eddig a főszolgabírói hiva-
tal intézett, s melyre így szemé|yzet nem volt'
A fe|szóla|ó képvise|ők kétségeiket fejezték ki,
hogy a kö|tségek nem fognak növekedni. KÜ-
|onösen érezte az áta|aku|ással járó i|yen irá-
nyú nehézséget dr' Kis Sándor és dr. Kálmán
odön, mindketten viri|isek, dr' Kis Sándor fel.
szó|alásában ,,'..nem támogatja az előadói ja-
vas|atot, hanem szÜkségesnek tartja, hogy az
egy részletes kimutatássa| szere|tessék fel,
me|ybő l  mindenk i  megnyugvást  szerezhet
affe|ől, hogy a rendezett tanácsú várossá vali
átalaku|ás esetén mennyivel |esz nagyobb a
közteher''. E|hamarkodottnak tartotta a közsé.
gi bíró indítványát, mert a képvise|ő.testÜlet
áz Ügyben már kikÜ|dött egy bizottságot, me|y-
nek je|entését szintén meg kell hallgatni.

A második kérdésben, vagyis a tisztvise|ők
Ügyében dr' Szabó Bé|a és dr. Hédervári So-
ma szóla|tak fe| a javas|atta| szemben. Annak
e||enére, hogy dr. Ugró gyula indítványában
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javaso|ta a képvise lő- testÜ|etnek,  hozzon
o|yan elvi határozatot, "hogy a most megvá-
|asztott községi tisztvise|ők a megfele|ő városi
t isztvise|ői á| lásokban szintén véglegesen
megválasztott tisztvise|őknek tekinthetők, s jö-
vendő fizetésÜk sem |ehet kisebb a mostani fi-
zetésÜkné|, s azok pedig akiknél a leendő fi-
zetés kevesebbre irányoztatott elő a jelen|egi-
nél a kÜ|önbözetet a nyugdíjba betudandóan
szemé|yi pótlék címén kapják rr19Q'', furcsának
tűnik dr. Hédervári Soma fe|szó|a|ása, hogy
azért nem járu| hozzá az e|ő|járóság javaslatá-
hoz, mert nem |átja biztosítva a tisztvise|ők jö-
vőjét. Az áta|akulást e|utasító két hozzászó|ás
magy arázata a következő :

oi. Hooervári Soma 1868 óta volt Újpest
Ügyvezető orvosa, akkor már köze| hetven
éves. Nem valószínű, hogy azért mondott ne-
met, mert félt, hogy a városi e|ö|járóságba
nem fogják beválasztani. Erre biztosíték volt a
község szo|gá|atában e|töltött ideje, másrészt
az, hogy fia dr' Hédervári Lehe| községi képvi.
selősége mellett eg},ben országgyűlési képvi-
se|ő is vo|t 1905-1918 között Tisza lstván párt.
jában. Va|ószínű|eg tartom, hogy idős kora,
,,becsontosodáSa'', az (ljtő| való fé|elme miatt
volt a javaslat ellen.

Dr' Szabó Bé|a egészen más okból vo|t el-
|enzéki. ové vo|t Újpest első gyógyszertára,
anyagi érdeke fűződÓÍI ahhoz, hogy a község
vezető főorvosáva| jó viszonyban |egyen. A
községi orvos |átta e| a községi gyógyszertá-
rak fe|ügye|etét, adott esetben bizonyos mun.
kák e|végzését rende|hette e|, sőt be is zárat-
hatta a patikát, ha egészségÜgyileg nem meg-
fe|e|őnek ítél te.  Ugyanakkor a 30.154i1891
B.M. határozat érte|mében a községi képvise-
lő.testület döntött abban, hogy a község kór-
házai részére ho| szerezzékbe a gyógyszere-
ket' (Ekkor már működött Ujpesten a Káro|yi
Kórház és a Gyermekkórház is befejezéséhez
közeledett.) Nem volt mindegy számára mi-
|yen a viszonya a község veze|ő Íőorvosával,
mert egész biztos, a község vezető orvosa tett
javas|atot a képvise|ő{estÜ|etnek a gyógysze-
iek beszerzésére. Dr. Kálmán Ödon kiegészí-
tette a javaslatot azza|, hogy mivel Szekszárd
nem régen lett rendezett tanácsú város, a
képviselő-testr]|et kü|djön ki egy bizottságot
Szekszárdra azza|, hogy ott tanu|mányozzák

az áta|akulás gyakorlat i  megva|ósu|ását. A
képviselő-testÜlet dr. Kis Sándor és Ká|mán
ooon dr. javas|atait egyhangú|ag e|fogadta, és
az október 1-én tartott közgyű|és napirendi
pontját ennek a két bizottságnak je|entése tet-
t.e ki. A Szekszárdon járt bizottság je|entésé-
ben megá|lapította, hogy az átalaku|ási eljá-
rást ott hasonló módon bonyo|ították |e mint
ahogy Újpesten kívánják végrehajtani. A tiszt.
vise|ők kérdése a községi bíró által e|őterjesz-
tet t  javasIathoz hason|óan rendeződ ö t t .
, ,Újabb választás Útján a városi képvise|ő-
testÜ|et csakis az újonan szervezett állásokat
tö|tötte be. A városnak ez az intézkedése fel-
|ebbezés fo|ytán fe|kerÜ|t a királyi közigazga-
tási bírósághoz, amely a város eljárását a fo-
|yó évi S/kir.bir. sz. határoza|áva| he|yben-
hagyta."

Ezután került Sor a .14-es il|etve ekkor 10-
es bizottság jelentésére, me|yet dr. Kis Sándor
o|vasott fe|. A bizottság a következőket vizs.
gá|ta:

1') Az áta|aku|ás közérdeket Íejez.e ki?
2') A tisztvise|őkar jövője biztosítva van-e?
3.)  Az áta|aku|ássa l  já ró  anyagi  terhek

arányban ál|nak-e azokka| az e|őnyökkel, me-
|yet a rendezett tanácsÚ városi szervezet
nyújt?

4') Az áta|aku|ás több|etkö|tséggel jár-e, s
ha igen ez mi|yen nagyságú |esz?

Az első kérdésre a bizottség egyérte|mű
igenne| vá|aszolt megá|lapítva, hogy azokban
az Ügyekben melyek a leggyakoribbak, a vá-
ros öná||óan járhat  majd e| ,  azaz az i lyen
Ügyekben nem kel| minden egyes alka|omma|
Vácra a főszolgabírói hivatalhoz e|menni. A
második kérdésre adott vá|asz a szekszárdi
bizottság beszámo|ója után |ényegében ér.
dekte|enné vált, s bár tarta|maz a tisztviselők-
ke| kapcsolatban egyébirányú javaslatot is, a
képvi se |ő-testÜ | et az e|ö|jár őság i nd ítv ány á-
nak megÍe|e|ően rendezte a kérdést. A továb-
biakban a bizottság je|entésében kétségbe
vonja annak a pénzÜgyi e|őirányzatna[ a he-
|yességét me|yet az e|o|járóság á|lított össze.
Megá||apítja, hogy az e|ő|járóság által össze-
ál| ított,,... rendkívÜl kedvező pénzÜgyi e|őirány.
zat kétségte|enÜl hozzájáru|t ahhoz, hogy az
áta|aku|ás hívei rohamosan szaporodjanak, s
határozottan megál|apítható, hogy a po|gár.
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ság a tervezet valódiságában bízva írIa a|á az
áta|aku |ási kérvényt.''

Ezután rész|etesen bizonyítja, hogy az e|öl.
járóság tervezetében mit hagyott ki, mit nem
vett számításba.. Nem szándékozom a jegyzőkönyv ezen
pontjait részletesen vizsgálni, mert az adatok
számszerííségének he|yessége a rendelke-
zésre álló adatok alapján ma már nem e||en-
őrizhető. De hogy a bizottságnak va|ószinű|eg
igaza volt bizonyítja, hogy dr. Ugró Gyu|a vá-
laszában nem vonta kétségbe a bizottság je-
lentésének ezt a részét, s ugyanakkor monog.
ráfiájában megá||apítja, hogy a szemé|yi ki.
adások a rendezett tanácsÚ várossá való áta-
lakulásal 66.606,- Kr-va| emeIkedtek.

A bizottság annak a vé|eméynének is han-
got adott, hogy az áta|akulás következtében a
községi pótadó további 6 száza|ékkal eme|-
kedni Íog. Fe|tevését azza| indokolta ,. . ,dZ
anyakönyvi törvény rende|kezései szerint a
község, i|letve a város köte|es |esz az összes
anyakönyvi hivatali költségeket és szemé|yes
járandóságokat a magáéból fedezni.'' Kétség-
be vonja továbbá, hogy ,,.'.a község jövede|-
mei a tervbe vett kiadásokkal lépést fognak
tartani' ', anná| is inkább, mert ,,ÍeIette kétes,
fog.e sikerÜ|ni Újpestnek a fogyasztási adó-
bér|et oly kedvező összegét megkapni, mint
jelenleg."

Ezek a kéte|yek azonban nem igazo|ódtak
be. Az anyakönyvi teendők e||átásáért az á|
|am évi 6.000,. Kr"áta|ánydíjat ajánlott fe|, az
áta|akulást követően, amit a város e| is foga-
dott' A bor és húsfogyasztási adóbérletbő| a
községnek 1904 és 1907 között évi 95.000,-
korona jövede|me volt. A szerződés |ejártáva|
1908-ban a város új bérleti szerződést kotött,
me|yben a bérleti díj évi 120.000,- Kr.ra eme|-
kedett' Ugyanakkor a város háztartása az első
városi évben 1907-ben úgy alaku|t, hogy míg
a kiadások 1906.hoz képest 8737,. Kr-va| nőt.
tek  ugyanebben az  évben a bevéteIek
19'188,- Kr-va| eme|kedtek. Ennek eredmé.
nyeként a községi pótadót nem ke|lett meg-
eme|ni és az 191O-ig vá|tozat|anul 34% vo|t.

A bizottság pesszimista megállapításai e|-
|enére mégis arra a következtetésre jutott,
hogy

,,E Számeredmények nem alterálják a bi-

zottság azon javas|atát, hogy a város áta|akí.
tását  pár to ló lag fe l ter jesztessék,  mert
meggyőződése szerint az önál|ósággal kap.
cso|atos községi előnyök a várható nagyobb
anyagi terheket kel|ő|eg el|enszabá|yozzák.
Mindazoná|ta| teljes osszességgel Íe|tártuk a
heIyzetet ,  Úgy mint  azt  mi  |á t juk '  tesszük
azér|, mert nem kívánjuk sem a képvise|őtes-
tü|etet, sem a polgárságot abban a tévhitben
ringatni, mintha az óhajtott önál|óság, és az
adminisztráció rendezettebbé téte|e nagyobb
áldozat nélkÜl elérhető voIna."

A jegyzőkonyv mindössze öt hozzászó|ást
tartalmaz, amelyből kettő kereken elutasítja az
áta|aku|ást. Me||ette mindössze egy felszóla-
lás hangzott el. A negyedikként Íelszólaló koz-
ségi bíró az átalakulási javas|atban fogla|takat
védi. Az utolsónak fe|szó|aló dr. Kis Sándor
mindenben fenntartotta a bizottság jelentésé-
ben je|zett álláspontját. Azonban a jegyző-
könyv nem te|jes a hozzászólások tekinteté-
ben. ValószínŰ|eg nem rögzített minden fel-
szó|a|ást és a fe|szó|alók álta| e|mondottakat
is csak részben adja vissza. Va|ószínűtlennek
tartom, hogy amikor a közgyűlés ezt a te|epÜ-
lés életét |ényegessen befolyáso|ó kérdést tár-
gya|ta mindössze egy képvise|ő szó|a| fe| a ja-
vas|at me|lett azok után, hogy két képvise|ő
már letette a voksát az átalaku|ás el len, s
mégis az Ü|és végén a testÜ|et két tartózkodás
mellett 27 igen szavazatta| dönt az átalaku|ás
me||ett' Gyanúmat erősíti dr. Ugró hazzásző|á.
sa. Diamant |gnác ugyanis azért nem járu|t
hozzá a bizottság javas|atához, mert nézete
szerint ,,a mozgalom nem szÜkségletből, ha.
nem Személyi momentumokbó| indu|t ki, ez
pedig nem lehet í|y nagy szervezeti áta|aku|ás
rugójának elÍogadni.,, Ez a személyeskedés
kizárólag a bíró el|en irányulhatott hiszen ő
vo|t az áta|aku|ási mozgalom Szervezője, irá-
nyítója' Mégis a jegyzőkönyv szerint felszóla-
lásában a megjegyzésre nem reagált.

Uto|jára dr. Hédervári Lehe| szó|alt fel, aki-
nek szava, miután országgyű|ési képvigelő is
vo|t, sokat je|enthetett. ,,Ha az extra morus lé-
vő polgárság az áta|akulást óhajtja éq kéri, ak-
kor a képvise|ő.testÜ|et azt meg nem akadá-
|yozhatja, rhert a Be|ügyminisztérium a. kére|-
met a képvise|ő-testÜlet ellénzése.dacára is
te|jesíti, sőt azt te|jesíteni is köteles; ha a po|-
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gárság a törvény á|ta| megkívánt fe|tételeket
beigazo|ja. A képvise|ő-testÜ|et ebben a tekin-
tetben csak Vé|eményezési joggal élhet. Ami
...az áta|aku|ás e|őnyeit i|leti azok nyilvánva|ó.
ak, mert e|tekintve attó|, hogy a polgárok min-
den közigazgatási Ügyben a főszo|gabíró ha-
tásköre alól felszabadulnak, a városi képvi-
selő{estÜ|et tagjainak szaporítása által, a po|.
gárság szélesebb rétegei vehetnek részt az
önkormányzatban...'' A bizottság jelentését el.
fogadta és e|fogadásra javasolta'

A képvise|ő-testü|et ezek után szavazásra
bocsátva a javas|atot a következő ha|ároza|o-
kat hozta:

,fi közgyű|és 24 igen és 5 tartózkodás mel-
lett... kimóndja, hogy Újpest községnek rende-
zett tanácsú várossá alaku|ása esetén a jelen.
|egi községi tisztikar tagjait a rendezett taná-
csú város szervezetébe pá|yázat kiírása né|-
kÜl, és vá|asztás megtartása né|kÜ| bei||eszti
és tekinti őket vég|egesített és élethosszig|an
megválasztott tisztvise|őknek.

A képvise|ő{estÜ|et 27 igen szavazatta| és
2 községi képvise|ő..' tartózkodása me||ett, a
po|gárság Újpest községnek rendezett taná-
csú várossá leendő áta|akítására irányu|ó kér-
vényét, minthogy az Újpestre mindenképpen
előnyös és kívánatos, azt a vármegyei tör-
vényhatósághoz pártoló vé|eménnye| fe|ter-
jeszti."

Pest.PiIis-So|t-Kiskun Vármegye a község
á|ta| fe|terjesztett kérvény tárgyában 1906. Xl.
27-én tartott rendes bizottsági közgyű|ésén
határozatilag kimondta, hogy,,Ujpest nagyköz-
ség rendezett tanácsú várossá a|akíttassék át,
he|yesnek és indoko|tnak talá|ván, az| a bel-
ügyminiszter Úrhoz párto|ó vé|eménnye| fel-
terjeszteni rende|jÜk.''

A vármegye az átalakulás párto|ását többek
közt azzal indoko|ta, hogy a vármegye köz-
igazgatására előnyösebb ha ÍejIettebb szerve-
ietteI rendeIkező községek á||nak rendeIkezé-
sére. továbbá ,,de az átalaku|ás e|sősorban
e|őnyös lehet a község |akosságára, mert a
rendezett tanácsú város gyakoro|ja egyúttal
az elsőÍokú közigazgatási hatóságot is.''

A várossá atakutás indokoltsága
^z 1886: XX||. t-cz'A községekről:| "l. $-ába1

a községek három Íajtáját kü|önböztette meg;

,,a) a városok, me|y je|en törvény 63. $-a
szerint rendezett tanáccsal bírnak;

b) nagyközségek, melyek rendezett ta-
náccsa| nem bírnak ugyan, de a törvény á|ta|
rájuk ruházott teendőket saját erejÜkbő| telje-
síteni képesek;

c) kisközségek,.melyek a t örvény á|tal a
községre ruházott teendőket kor|átolt anyagi
viszonyaik miatt saját erejÜkből teljesíteni nem
képesek és evégbő| más községekkel kel l
szövetkezniük.''

Ennek a törvényhe|ynek a rendelkezését
értelmezve a 33.67211890. B.M. határoza| a
kisközség és a nagyközség közötti határt ab.
ban je|ö|i meg, hogy ,,...az előbbi közös jegy-
zőt |art egy más községge|',, Ezt a rendelke.
zést erősíti meg az a belügyminiszteri rende|et
is, me|y kimondja, hogy önál|ó jegyzői ál|ás
csak o|yan községben szervezhető, me|y e|ő-
ző|eg szabá|yszerűen nagyközséggé alaku|t
(11.430/1886. B'M. határozat) További |énye-
ges elhatáro|ást je|ent, hogy nagyközségben
kötelező volt pénztárnoki és közgyámi á||ás
szervezése (86'106/1897 és 99.210/1898. B.
M. határozatok). Ezek a kü|önbségek azonban
csak szervezeti je||egű eltérések vo|tak' maga
a törvény e|térően a be|Ügyminiszteri rende|e-
tektő| nem is igen tett kÜ|önbséget a kétfajta
te|epÜ|és között' Lényegi|eg ugyano|yan ha-
táskörre|, jogokka| és köte|ezettségekkel ru-
házta fe| a kiskdzségeket, mint a nagyközsé-
geket. A községek (a továbbiakban a község
alatt a kis- és nagyközséget értem az egysze.
rűbb megköze|ítés érdekében) hatásköre igen
szűk terü|etre kor|átozódott. Az 1886: XXl l '
törvény a községek hatásköréI a 2. $-ban a
következőkben á|lapítja meg :

,,A község:
a) saját be|Ügyeiben határoz és szabá|yren.

deleteket (statutumokat) alkot;
b) határozatait és szabályrendeleteit saját

e|öljárói és közegei á|tal hajtatja végre;
c) rende|kezik a község Vagyona fö|ött; .'

d) községi adót vet ki és hajt be;
ei gonoJskodik a tisztán községi utákró| és

egyéb köz|ekedési eszközökrő|;-| 
gondoskodik a községi isko|ákió| és más

rokonintézetekrő|; : ] .
g) keze|i a mezei, atűz- és a közrendőtsé-

get s a szegényÜgyet;
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h) gyakoro|ja mindazon Jogokat és telJesÍtl
m|ndazon köte|ességeket, me|yek a községe-
ket,törvény szerlnt megIl|eti.' '

onmagukban véve ezek a hatáskörök lgen
tlszte|etre mé|tóak. A gyakor|at azonban egé.
szen mást mutatott. A községek szinte egyet.
|en |égyeges kérdésben sem dönthettek öná|.
lóan, hanem csak a felsőbb hatóság, a főszo|.
gabÍró és hivatala jóváhagyásával. Mert h|ába
Írta e|ő a törvény, hogy a község ,,...saJát bel.
ügyeiben határoz és szabályrendeleteket a|.
kot'', ha ugyanakkor az 1879:XL. törvény (Ki.
hágási kódex) és az 1894:X||. t örvény értel.
mében kihágást, bÜntetést megá|lapító sza-
bá|yrendeletet, további hegyközségi rendtar.
tást a község nem a|kothat, s az i lyen sza.
bá|yrende|et jóváhagyás e|őtt még ideiglene-
sen Sem léphet é|etbe.  Lényegében h iába
mondja ki a törvény, hogy a község rende|ke-
zik vagyona Íö|ött, amíkor a község törzsva-
gyonának keze|ése tárgyában hozott minden
határozat el|en a törvény 113. $-a értelmében
,'kihirdetésük napjától számított 15 nap alatt, a
községnek köte|ékébe tartozó bárme|y polgár
és azok, kik a községben vagy határában in-
gatlan Vagyonna| bírnak, a törvényhatósághoz
fe|fo|yamodhatnak.'' A íel|ebbezés pedig azza|
a következménnye| járt, hogy e|intézéséig az
ilyen határozatot nem |ehetett végrehajtani' A
községi törvény 24' $-a érte|mében a törvény.
hatóság jóváhagyására vo|t szÜkség minda.
zoknak a községi határozatoknak a végrehaj.
tására, me|y a községi Vagyon elidegenítésé-
re' megSzerzésére hat éven túl terjedő ha-
szonbérletek megkötésére' községi adó meg-
á||apítására, kivetésére, behajtására, kölcsön-
vételére, új hivatal rendszeresítésére, meg|é.
vő  megszüntetésésre vonatkoztak.  A
4'16311895. B.M. határozat uto|só bekezdése
pé|dáu| kimondja, hogy a ,,...község részérő|
megSzerzett i ta|mérési jogok hasznosítása
iránt egyesekke| kötött szerződések a törvény-
hatóság részérő| jóváhagyást igényeInek.''

Mivel a községek piaci, vásári, építészeti és
közegészségÜgyi rendészeti jogkört nem gya-
koro|hattak, így nem dönthettek o|yan kérdé-
sekben sem, mint pé|dául az épíIkezés meg-
kezdésének jóváhagyása (1 02.137 l1B9B.B.M.
hat.)' o|yan egészen apró ügyekben is a Íő-
szo|gabíró járt e|, i||etve a főszo|gabíróhoz ke|.

|ett fordu|n|, mlnt az utcák és terek t|sztán tar.
tása (102.195/1895.B.M. hat'). A községeknek
móg arra som Vo|t hatáskörÜk, hogy e|rende|-
Jék, az utcákon a kutyákat csak száJkosárral
lehessen vezetn l ,  mert  ez t  ugyancsak a
főszolgabÍró rende|hette el e|sőÍokú ható.
ságként, s aki ezt a jogkörét a községi e|öl.
Járóságra még szabá lyrendelet  út ján sem
ruházhat ta  á t  (4391/1899.B.M.  hat . ) .  A
31,85711903: B.M. hat. értelmében a főszolga.
bÍrónak kel|ett e|járn| abban |s, hogy a község
utcáJán a szekerekkel való közlekedés közbiz.
tonsági szempontból megengedhető, Vagy
sem. Ez a rendszer' ez a közigazgatási forma
ott, aho| a |akosok száma cseké|y, alig vá|to.
zik, aho| ,,sohasem történik semmi' ' ,  ahol az
emberek a  faIus i  é]et forma kerete i  k ö z t
ugyanúgy é|tek a XX. sz' e|ején, mint otven
vagy száz évve| korábban, nem okozott kÜ|ö-
nosebb fennakadást a mindennapi dolgok in.
tézésében.

Egy o|yan községben mint Újpesten, aho| a
|akosság növekedési Üteme rendkívÜ| dinami.
kus vo|t, a várossá nyi|vánítást megelőző tíz
évben átlagosan 1.600 élveszü|etés történt, s
míg a lakosok száma 1890-ben 23.521, 1900-
ban 4.|.858, és 191O-ben 55'.|97, ez a kóz-
igazgatási Íorma már nem tudta megÍe|e|ően
e||átni a szÜkséges szervezési, irányítási és
ÜgyviteIi ÍeIadatokat.

Újpest a százádÍordulón tipikusan kispo|gá.
ri város volt, annak el|enére, hogy ekkor már
működött t öbbek közt az EgyesÜ|t |zző, a
Mauthner Bőrgyár, a Wolfner Gyula és Társa
Bőr és HadiÍe|szere|ések Gyára és a Magyar
Pamutipar Rt. is. Ezek a gyárak azonban csak
a várossá nyilvánítás után vá|tak Újpest gaz-
dasági é|etét meghatároző tényezővé. Addig
még a kis ipar vo|t az uralkodó. Szinte nem
vo|t egyet|en o|yan utcája sem, me|yben ne
|ett volna |ega|ább egy iparos vagy kereskedő
és ahol szinte minden nap egy Új Üz|etet ne
nyitottak volna. 1905-ben 326, 1906-ban 320,
1907-ben 336 iparigazo|ványt adtak ki. .

A község |akóinak száma - a tővároshoz
viszonyítva lényegesen o|csóbb telekárai, lak.
bérei következtében _ fokozottabban nőtt. Az
új |akosok nem csak a község lé|ekszámát nö.
ve|ték, hanem építészeti,  rendészeti, köz.
egészségÜgyi, katonai stb' problémáikkal az
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e|őljáróság Ügyiratforgalmát i. ]'], 1.dinamikus 
á|lapítja meg:

fejlődés egyrg tooo oíran |rob|émát vetett Íe|, 'Á rendelett tanácsÚ városok a 21, S-ban

melyet a régi xozsegi ;zervezet keretei között e|ősorolt jogokon fe|ü|: 
rvek szerint a piac

már csak ideig óráig lehetett megotdani. Tuda- a) kezelik a he|yi igények szerint a piaczi,

tában voltak ennek a község potgaái is ami- hegyi, vásári, építészeti és községi r.endőrsé-

roi'g. Andrássy Gyula belÜgymini:,?terhez írt geket;

a várossá va|ó átalakulást e|rendető nataiozat b) eljárn ak az i.p9|i : a gazdasági és cse|é-

sürgetése tárgvaban beadott terte,iesztestil. deik között a szo|gálati viszonyból ke|etkezett

ben a következőket írták: Ügyekben, a törvény és a szabályrendeletek

,,... a je|enlegi keretben meg nem maradha. értelmében.''

tunk. Községünk 53'0oo |akosa '"il;; |ö. . .' 1.ld.'ugek 
és a rendezett tanácsú városok

cseké|yebb iparÜgyben a Vácz"1 ''o'i.1olB tozti rcnyeles kÜlönbséget _ előbbieken túl-

szolgabírói nivatáíhoz, árvaügyben a Buda- menően,_j abban láthatjuk, hogy a polgár-

pesten lévő Megyei Árvaszékh.e1. 
"oáuóvJ* T"''1:, 

mint a rendezett tanácsÚ város első

ismét Yáczrakénytelen szaladgálni, ;giJ;; ti-sztvise|ője ugyanazon feladatokat látta el

sok időt veszítve még több anyagi lil-.;.; mint a tőszotgábiró. A jogszabá|yok ezt több

vedve ezá||a|. n nevózett hatóságox 'unr.". o|dalról is megerősítik'

körüknek több mint Íelét az .iip"utilgy;ffi. ^^,1. 
1886: xxt. to'ony 67' $.ának második

szik ki, Újpest lakossága, és így terríószete. bekezdése rögzíti, hogy ,,a rendezett tanácsú

sen ÜgyÍorga|ma is rovid idő alatt öű;,;;- városok polgáimesterei a vármegyével szem.

reződött, s minthogy a megyei é, 
" 

i'á",:Jii'"- 99n uová1aion tekintet alá esnek mint a járási

viselők száma csak a régi mara ai. őien ^,. főszo|gabírák.''

ügymenet a köz rovásárJ Íolyton ;.."'á.. 1 
p"o|gármesterek Íizetése a törvény érte|-

miért is csak természetes az, nogí :ilil' ff:... 
iem |ehetett kevesebb, mint az adott

építési engedé|y e|nyerése, oármetl/ip"'i "áóí 
törványhatóságban- a-főszolgabíráké. Mivel a

árvaÜgy etintezéJe _ á_pgx"'".t*::::: tlfilT,!:H.#l:l.j:""'Iil [iÍl''!3.ll?i?l-
[%TiJ':':?:li.ll,Í#::"#:fiff.*"5# |.".n.,J'.t'Ült a hatalom gyakor|ásábó|, a tör.
pot Újpest ipa,xá,és k,eresk.o"r.iái"l|e),á, :Íy 

*.n'e|elő módon biztosította, hogy csak

mert áz áta|aku|ásra való tet<intetti] gi:::l iJIT,:í.,!:i:*l,:';;,'".J;:J:f.1i?i:.nT-
i,i^:JJ.f.'"j:"";f:gi"jf"J"riij3i, .x núár'át é|vezték. A községi törvény ki.

me|y után a mai io oui názadómen.tl*un;;: '*Jiá ugyanis a 68. $. harmadik bekezdésé-

lyett a törvény szerint 1 5 évi *#"ffi'.ö !::;H:'aií[l.T''":lllilÍi:: J3::::T3l
jár,,, 

"rak men|étt az eredménve. A 1a'osagot 9s 3.19s.od- 
és keze|őszemé|yzet

,.ilJ;;i.:::IJ:T#: i'}: ii:,f$!i!lÉ :tmlí-ru;5:f-.i.,tlit;;'?'.1uí-"Ugyan-
Solt-Kiskun Vármeg yéhezintézet|t.'5',l'ö ö ' *;'az 

tbgo: XXl. törvény 73. $-a szé|es

Ill' sz. |eiratában engedélyezte,- hogy Y,ry:' ,."''J[''[rffi[Í"i"J:3il[::.:ffá'3.".l3|öí.

;lTá[:ffi',;"lit.:l.1il:?,#ö:iüil!]',:l,*runmí":i"á:TTf [".l".l"1
ját, nogy áz átalaku|ás tényleg..:!'|^!?.,^,li:- x"t. n |ozíció-beli eme|kedés egyben jövede.
ielére á szÜkséges intézkedéseket mie|obo te- :.---
gye meg o. "niáx eredményérőt.ielántést te. rl *i:ts:'tJii#llil];?l.#.lg8!1-
gyen. koróna vo|t. Mint Újpest első polgármestere

A rendezett tanácsti város szervezeti avi 
-o.ooo,- 

korona Íizetésben és 8oo,-.korona

előnyeÍ, g,,aá'iiiZs társada1mi hatása üxne'jutt"!á'?T. részesült. Természetesen a

Az 1886: XX||. tv 22.$.ában a rendezett volt Íószo|gabírói hatósági jogkör öket nem

tanácsú város hatáskörét a következőkben egyszemétyoen gyakorolta a po|gármester,

t
í

t
{
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hanem ezeket a fe|Ügye|eti jogkör kivételéve|,
a városi elő|járóságnak, il letve a képvise|ő-
testtj|etnek adta át.

A várossá nyi|vánítás egyik |egnagyobb
gyakorlati eredménye az építési engedélyek
Ügymenetének meggyorsítása volt. A községi
szervezetben amikor a váci járási főszo|gabí-
rói hivata| adta ki, az engedé|yek megadása
hosszú időt vett igénybe, mive| ez a hivata|
nem csak Újpest Ügyeit, hanem az egész váci
járás Ügyeit intézte. Ezt mutatja az is, hogy
míg az utolsó két községi évben a főszolgabí.
ró i  hivata| összesen 165 építési engedé|yt
adott ki, addig a várossá nyilvánítástól 1910-ig
a város 1373 esetben (azaz évente több mint
300 esetben) adott ki engedélyt építkezésre.

Az építési engedélyek gyorsabb megszer.
zésének lehetősége szoros összeÍÜggést mu.
tat a vál|a|kozók számának növekedésével. A
várossá nyi|vánítást követő négy évben 299 Új
Üzlethe|yiséget nyitottak. Míg 1900-ban 1773
iparos dolgozott Ujpesten, addig 191O-ben
már 2478' A várossá nyilvánítást követő évek-
ben vá|ik Újpest iparvárossá, ekkor erősödnek
meg azok az Územek, melyek néhány éven
be|ü| országos jelentőségre tesznek szert. Az
ipari fejlődés következménye a munkásság
|étszámának gyors Ütemű eme|kedése' 1906.
ban 1 5'977 munkás dolgozott Újpesten, 191o.
re a számuk26,378 főre eme|kedett'

A városi szervezet tehát felo|dotta azokat a
kor|áto kat, am e lyek akadá|y ozták, n e h ez ítet-
ték a te|epÜ|és íejlődését és megteremtették
azokat az objektív és szubjektív |ehetősége-
ket, me|yek révén a város továbbfej|ődhetett.
kz új és hatékonyabb szervezeti forma je|en-
tős mértékben hozzájáru|t ahhoz, hogy Újpest
a későbbiek során Magyarország gazdasági,
társadalmi é|etének ha nem is a |egkieme|ke.
dőbb, de mindenképpen egyik íontos központ-
ja lett. 

tr
Források:
A százéves Újpest története' Ú1pest.Rákospa|otai |exikon Léde-

re Ottó szerkesztésében' 1931.
Bertényi |stván: Az országbíró intézmény története a XlV. szá.

zadban,1976.
GyörÍÍy György : |stván kirá|y em|ékez ete, 1977.
Kubinyi András: Adatok Újpest 1848 e|őtti történetéhez, .l956.
Mócsy András: Pannónia a késői császárság idején, 1975.
Morvay Győző: Galánthai gróf Fekete ..lanos. t sós.
Tanuímányok Rákospa|ota.PestÚjhe|y történetébő|, szerkesztet.,

te dr. Czoma Lász|ó, 1974.

Dr. Ugró Gyula: Újpest 1932'

ok|eveles Íorrások:
A Héderváry csa|ád ok|evé|tára, .|938.
Bártfai Szabó Lász|ó: Pest megye történetének ok|eveses em|é.

kei 1002-1599-ig, 1 938.
Gróf Káro|y| csa|ád birtok|ástörténete, 191 1.
Ujpest nagyközség képvise|ő.testÜletének jegyzőkönyvei 1 903.

1 906-ig. Pestmegyei Ievéltár

Jegyzetek:
(1) A megyeri mocsarakat a Hákóczi szabadságharc után az

1720.as évek végétő|' mintegy tfz év a|aü csapo|ták |e.
(2) Trainus római.császár ura|kodott: i'e. 98-117. Az e|lenerőd

álta| védett híd cö|öpmaradványait az Újpesti Hajfuyár terü.
|etén, a mÚ|t század végén ta|á|ták meg.

(3) Budapesti ok|evéltár l. kötet 1936. 3.
(4) Pais DezsŐ fordítása.
(5) Budapesti ok|evéltár l' kotet 1936.
(6) A per kü|ön érdekessége a perben á|lók szemé|yében rej|ett.

Lóránd ispán Buda bíróválasztási jogának he|yreállítása
után az e|ső Vá|asztott bíró 1346.ban, majd ezen kívÜl még
öt a|ka|omma| vise|te ezt a tisztséget. Mint vá||a|kozó több
ízben volt aranyvizsgáló, ami pénzverdei tisztség volt, va|a-
mint a pénzveró kamarák ispánja. Perbe|i el|enfe|e, Szécsé-
nyi Tamás országbíró Íia Szécsényi Kónya 1354-ben gömö.
ri' 1360..1362-ig pozsonyi íőispán. Ezt követően a báni tiszt.
séget löltötte be. Anyja révén a kirá|yi csa|ádda| is rokon-
ságban á||t. Hóman-SzegÍű Magyarország zász|ósurai |||. kt'
47-48 o|d' Bp. é.n. és Karácsonyi János: Magyar nemzetsé.
gek a X|V. sz' közepéig 19o1, ||. kt. 269' o|d.

(7) Bártíai-szabó László: Pest megye okleve|es em|éke 1002.
1599-ig. 1938.

(8) A Héderváry csa|ád ok|evé|tára. 1938. |.k. 323'
(9) Magyar országos Levé|tár Mohács előtti gyÜjteménye, 191 6
(10) Kubinyi András: A genea|ogia, minl Buda társadalom.törté.

netének íonása' Levéltári Köz|emények, 1973'
(1 1) TanuImányok Rákospa|ota.Pes iújhely t ö r ténetébő|,  dr .

Czoma Lász|ó szerkesztésében 1974. dr. Nagy Lajos: Pa|o.
ta 1541.tŐ| 1B48. ig.  61.  o|d.

(,|2) országos Levé|tár . Kamarai levé|lár U. et C 62-33
(13) Gróf Káro|yi csa|ád birtoklástörténete 191 .|
(14) Morvay Győző: Galánthai gróÍ Fekete János, .l 903
(15) Gróí Károlyi család birtok|ástörténete, .19.|1
(16) Az adatok részben a Káro|yi csa|ád birtok|ás.történetében,

részben dr. Ugró Gyula Ú1pest c. monográfiájában ta|á|ha.
tók

(17) Egy fertá|y 400 négyszögö|
(1B) V.o. a térképekke|
(19) Az urada|om és a község |akóinak részvéte|ével 184o. |V.

5.én az a|apítási ok|evé| egyes pontjainak értelmezése tár-
gyában tarlott közgyű|ésen készített jegyzőkönyv tarta|maz-
za.

(20) A 1oo éves Ú1pest története, Újpest.Bákospa|olai |exikon
Léderer ottó szerkesztésében .t 931. Főv. Szabó E. könyv-
tár,,B" gyŰjtemény

(21) Dr. Ugró Gyu|a: Újpest .|932. 17. old.
(22) Ujpest A|apíló ok|eve|e |V/3
(23) U.o. |V/4/Í. második bekezdés
(24) U.o. l l l l l la .  I

(25)Dr. Ugró Gyula: Újpest 1932.58' o|d.
(26) U.o.
(28) 19O6.ban 8124 adótizető vo[ Újpesten. dr' Ugró Gy: Újpest

1932 .310 .  o l d .
(29) 1905-ben 22.,|18, 1906-ban 25'495,1907-ben 31.675 és

1908-ban 41'080 volt az Ügyiratok száma. dr.Ugr'ó oy.: Úi'
pest 1932. 279.o1d. :'



14 Ú|pest| He|ytörtónet| ÉrtesÍtó 1994, czeptember

45 éve halt meg Dr, Ugró Gyula

Dr. Ugró Gyuláné szíil, Reísích Araa|ra íelesége. dr. Ugró Zuárd' Schmidt Károlyné
szül. Ugró llona, }1ay lmréné szül' Ügró Sarolta gyermekei' Schmídt Károty, May Imre vejei,
dr. UÉró Zgárdné szú|. Zana Terézía menye, ózv. Nádas Sándorné szül. Ugró Mária testvére,
úgy a magunk, valamtnt az egész rokonság és ióbarátai nevében is mély |áidalommal tudatiuk'
hogy a Iorrón szeretett íérj. legjobb édesapa; após. testvér és rokon

- t - -  TT -  .  n  I(lr, U grO tryüla
Üipest város ny. polgármestere, ügyvéd, zeneszetző

íolvó hó 4.én. életének 85.ik. boldog házasságának 56-ik évébeo, lürelemmel viselt hosszú szen.
vedés ulán visszaadta nemes lelkét Teremtőiégek.

Drága halottunk Íöldi maradványait Íolyó hó 8.án délután 3 órakor fogiuk az úipestí ré{í
teoető halottasházábal a reÍormátus eg|yház szertartása szerint megríldatni és ugyanazon teoetóben
lévó családi sírboltban örök nyugalomra hel1'eztetni.

ÜiPest, l949. november bó 5.én.

Emlékedet szeretettel Íosiuk megőrizai, Isteo veled, piheoi béLébenl

Lakas: Újpest, Mónus lIlés-u' 44.

Fóvírorí Tomctk. Kó' '. vílt. Ú.ipclt, Szt |ltvín.tér l8. T' 29r.?53 - Brrits N' íBrschmano F. utódar tV.. Motnír.u.37
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lv. óYlclys'm', 22. szám' lO48 decerDlrer l5

H()NIIMtt
Á MAoYA R lPA RPÁRTO LÁS És I PA RFEJ LESZTÉS LAPJ A. KoZoAzDAs Áo l FoLYT l RAT
E L 0 P l z E T É  s l  Á R
E g é s z é v r o . . . . 3 6 . - P
K ü l í ö l d r e . . . ' . 5 o ' _ P
E g y e s s z á m . . . . 2 . - P

szERKEszTósÉc És KIADTHIVATAL
I]UDAPEST' Ix. '  LÖNYÁY-U. 39/a

TELEFON: rl8'1&22

P o ' t 1 t r k l r é k 9 é n ' t á . I  c t r k k ! ' 1 n I r  3 ó . 2 ( É

M E O j E L E N T K
M I N D E N  H T N A P

E L s E l É N  É s
T l z E N t r t o I  K É N

l r to:  dr .
Ujpelt mtndö$'r 3?Áz éve' ég már|s a Íó.

várog utáu következö elsö. vagyls |ldzúl|kr|ak
c nrisodilc lcaf,aglobb ipaÍi Dóroso' Nyug!t.
európ8l szlnvonalú' nagy lparl metropolls'
az orságnak lélekszámrB' valamlnt gazd&.
sÁgl & kultúrátls súlyának szempontjából
egyik legjelentékenyebb városa. A Budapest.
környékeD fekvó várcsok köziitt a vezető
szerepet vigzl, söt ezeket mesBze íölülmulja.

Ujpe3t városaak.endklvül fe, lett és vt-
rÁBzó s gyáripara' éppen úgy mÍnt a kéz.
müveslpara. Fejlett iparának megfelelóe!
kereskede|me ls vlrÁgzó. Az újpestt lpar az
egész országban hlreg, sót sok olyan újpest l
iparcikk van, amely kül ' ö ld ö4 is k itt i i ló  It{Í.
1|éute tett szert. ]tÍé8l5 a le8atrágzóbb. Ieg-
fej lettebb és legelterjedtebb 'pata d |Íipar,
levezetesen a bútota'ztqlosípor. Köztudo.
mísú' hogy az ország ösrzeg helyiséEe| kö.
ziitt' beleérlve BudapeEt székesfövárost is.
Ujpesten dlutj(.k e|ó a Iegt öbb |dipat i  te?mé.
ko',  i l lett ' leg árut. Bár Budap6ten számsze.
r lnt t öbb a 'a lpitr l  munkaadó ég munkavÁl.
la ló,  mlot Ujpesten, €noek el le!ére mégis na.
gyon valószinü, hogy az ujpestt falparosok
termelése még a Budapest iekénél is t öbb'
mert Ujpesten sokkalt3 t öbb elemi er övel
hajtott gépekkel müködó falpar l  üzem van'
mint Budape$ten.

A városban azu|Án nagyon fcj lett é3 vl-
|égz6 a bótgl j l jLrtó-,  a t imlíf ipt|, valamiEt a
szi jcs ipat is.  v lrágzó és Íej lett továbbÁ Ul.
pesteB c Uds. & lémipet,a teÍti|ípdt '  o t i l -
ldfrossóq., izzólómpókdt és egyéb l'i'Idmo!.
sőgí h tudíócikkeket, t l iv iró- és teleto,Lbe.
teíd'ezéseket gllittó' "-e0!é82eti, a !|!ó9y.
szereket elóúIlttó, oz olai .  6 s4ppq1|'g!dttó
ipatok.

A vÁros vezetöséBe ttsztában van azzal,
hogy az lpar fejlesztéséBek elengedhetetleE
feItétele, hogy i?lfo9oink friné, 1lagaobb
s.dkkép.ettgégfe és tud|,Et@ tegqe,rck $zett.
Ezt a célt pedlg csak úgy lehet elérnl.  ha
@ iparoso<ütkt úinéI rídgqsgbb szí|ttonalrÚ
emeliil.k. EzétL a vÁros lparcktetásl lutéze.
telDek és lbtézményelnek íej lesztésére miE.
dig naBy súl}'t helyezett, erre a célra eEya.
gl lag lg nagyon sokat á ldozott '

A város méE a talolcoktatást éB a ta-
nonclskol& lét €g i tését elrendeló 188{. évl
xvII. t . .c. életbelépése elótt '  1880. évb €n
taDonctskolát tétesitett' úgyho8y 8 törvény
batá'lyba lépéBéÁek ldejében a városban már
sz€rvezett taDoDclakole vo|t, amelyben & raJ.
zot külön tanitották. Az 1901. évbeD pedlg

e vá!o! a leánytanoocok részére 19 állÍtott
f€l tBDonctskolát. Ez volt az or9zág elró
leíEytenonciskoláJa. A vÁrosDak jelenleg

négy szsklrányú lparostanoBclskoláJB vau:
Ía. é9 épltölpari, íémipBrl' vegyesipari és
leáDy szakirányú iparo8taDinclskolák.

Á vároan&k a legÍöbb lparoktetá3l és €gy.
ben B leEÍoutogabb telDtézete e leBfel8{ibb
Ip&rt gyekorl&tl é! elmél€tl tudást nyuJtó'
uipat. m. kir, dl|ami ta. és Íémi?oi Íelsö.
ipariskold.

Ez az lntézet nemGak legÍelsöbb és leg.
magsBbb lparl s4ktudásgl rendelkezó fla.
tal |pBrosnemzedékct, bmsáJt. lp&runk ren.
delkezésére. hanem lehettvé te'z| 8 leliöttek
Íé'zéte k azt' hoEy mcglévó tudásukat
|eqfldge'dbb ipdrl szakl!ileretekke| kibóo|t.
sél.. Ez a tan.lutézet - amelybeE bentl8kó
növendékek részére lnternátur IE van _
o|yan nEgygzer( Íejlódéct ért el' hoB.y már
kibóv|tésÍc s'o"Ül, mert a Jel€[tkezó növeD.
dékeknek egy nagyré8zét hely hláDy8 ml8tt
nem tudja Íelvenul.

Uipest a fováros után
Magyarország legnagyobb ipari városa

Éorn zolrÁN vórosi tqnócsnok
A város lpa.oktatÁ3t tanlBtézetel között

l t  dz lgen müges azln.
,új| keíe|kedeld| szek.

BZtn-meB kel l  még emlttent dz lgen
Yolaton álIó kőzség| ,üj| keíejtr
taúlolldfrot ill Az pedlB a vÁrogn&k B leg.
gyorsBbben végreh8jtmdó tenel közé tar.
tozík, hogy ííú és león! lekökercEkedelmi
gyoruBbben
tozík' hogy liÚ é
i9koldt |ét6ítEen.

Á jeleBleBl nehéz gazdaságl vlszonyok kó.
z ött  ls,8mikor &z éPltkezég majdÚem lehe.
tetlenné vílt, keletkeznek pótoswkban il
ipdti4efrek, o meolépök közüJ ped|g 9ok lei-
ló{li,c é! bóuül. Állandó Íejlrdés elatt áll pél.
dául a vÁros há.rom tegna5yobb lparvÁlla.
|4tÁ', az Eggesilt I22ó és víllofross(igi Rt.,
a l|Idgvor Pafrvtípat Rt. és g wol lnef Gy||a
Eú., bt'r., cipó.' gépgzÍJ. és gumig.yártó céB.

A leButóbbt ldőkben naByobb srányú épi!-
kezést folytstnak jeleule8 a Mdg!4r Pafrut-
iPaf Rt ' ,  3.4 ml| l ló penBó kö l tséggel '  a Üi.
téz dr- Lózót & dr' o|ilet legvészet| a íÓ.

Déilolaigy!ít mtotesy 500.000 pengó költség.

Ee!, Lz Elsó Mdgvror céf1|oglldr 200'000 pen.

gö költséggel, ! c'li'loií all,jgvszet és ve.

gyészeti rerfrékek cldrg Rt.' amely állan-

dóatr bövill és feJlt,dik' e lIÍoyLr v|gogne

Fonó t. .  eg]mlt l ló pengó kö l tség8el '  Á Por-

cls R1:B!e|do,ao2ó és E,pottó|ló x'Í. p€dlg

konzervdobozok gyártásB céljából  úJ gyár.

épületct épít. miotegy 600'000 pengó kö l t-

séggel.

Áz l lyen épltkezések közótt a le8lggyot,b
erán]rú a I|Iaglaí P6il|út1\aÍ R'. épitkezése.
Ez s váIlalat üzletl !:étytségeken k|vül leóty.
ot'tont i9 épít haj''don munl{ásnök régzére

és ezÁltal arra az utrB lépett' amelyeD a he.
lyes iparÍej lesztésnex haladni& kel l '

Nem€ak a nagy lakÁg{Eég enyhltése és
szoctá ' l ls sz €mpontok' de a.vál la lrtokBak ló l
fe l fosot! érdeke és E vÁros eminenB érdeke
ls,m;gktvánja, how lagd||ibb d naglobb !ó|-
|elatok g o,|do skod'idnak tkztpiEe|óIk éa B!í.
klisd.k fés.étc |akíi|tól. E,zá|LaL ugyoDls a
le8könnyebben lehctte elémt 4zt a célt, hoBy
q. ípail c|kdlúgzottdk frInkche|giikijn lak.

idÚak. Ez p€dl8 egytrrónt é.dek€ úgy a muD.
k8acóknak. mtnt pedlg a városuak, A mun-
k&helyukhöz közel l&kó slkalmarcttak tt,bb
és jobb munkát képesek u8yanis végezDl '
mlDt u attól távou8kók' akiket az utazá!
klfÁrEszt' A vÁros edóflzetÓlnek számB ezÁI.
tet s4porodlk ég & vÁrcgban lévö lparvóuB.
latoknBk alkalmBrctt8l helyben 'ogják elköl-
tenl kefe8etüket. Ezek a körülmények E vá.
rcs gedaBodÁsÁhoz ég íeJlódégéhez vezetnek.

DL Hess Pdl po|Bárme8ter böls vezetéEe
mellett a város a Jelenleg| B€héz vlszonyok
eltenére ls alkot é' ép,t. A nEpokb&D ny€r
befeJ€zést u 1,300.000 pcngó költ8égge|
épült hatalms, modern, ilj tí.zo|tó|aktanla'
Ilye! mgy8rínyú tüaltólaktaBya eddlg
csak Budapesten v&u. FolyBmatbe vau
azutÁB a BoÍthlr M1k|ós ta||onco.thoÍ é.
kÍ.llúrhó,z D&8}Brányú épltkezé'G l!. mlnt-
egy 1 mluÍó pengö költgéggel. A kö'z€lmult.
ban épült sz& oNCSÁ.|tó'' egé!aége!,
moder! mlntuzcril ktvttelben. Á vároaba!
nagyeráDyú utcaburkolásl é! €atorn&'avl.
tásl muDlílatqk vunsk 'olyamBlbu é!
ii, |e!ente|ó.ét kégzul kórülbelül 2_300.000
peogÖ költ8é8g€l.

Az lpar| vÁioqoknlit cleng€dhetetlen kö.
vetelméoy, bogy mcglegyenek B n€BÍelelt
közeBé8aéEl ér ' sactéllg lnté'ményelk.
Ezek. u in!énéoyek |],Pdtet 

'' 
nliítüze.

fl7ek 4' otszdgos ,!frilé,.' amellett' hogy az

eFye! lperl, különli8en gyÁnÁllBlatoknak
m€E vmrl( a 8&'rt eBé'Eé8ilByt é5 mun.

kálvédelmt tn!ézméDyelk és bcrcndezégelk.
Á Mary&r Psmutlpar Rt.nek példÁul kü.
lön önálló vállalstl bctegsegélyzó pénztára

é8 rendelötntézete van. Több gyÁnállslat.

nsk' lBy a wolfncr oyulB é! tÁrlr R!-Dak'

a chlDolnnak pcdtB hül.in gyárl orvoluk é9

8.ylrl orvoEt reBd€lölntézet{ik v&n.

Á városban kltt}nó hÍmévlek örvcadó
őt kóthóz vap. A l €gföbb seciíll! lntéz.

mények pedlg & következök: Ujpelt vÁrog

szeÍetetháa. 8z országos szociálpolttlkal
Íntézet úJpestl Ílókla. az orEzÁBoc Tlldó.
beteg sanatórlum Egyesület Roldozó in.

té4te ég az oTI újpeit l  tendelÖ lotézete.
Á vó'ros B k(lltúr& magas fokáD Áll' amtt

leglnkÁbb iskoki.'td,. o iagv '.{imd blzo.
nyit .  A már emlltett lparoktatárt ts inté.

zetekeÜ l( lv i l l  van a vÁrogban f lú íöB1m.
názlum, leíny íóBtmnázium, iit po|gÁft ls.

kolB. Dyolc eleml lskola, a tildöbeteg gyer-

mekek részére ByóFytskola, egy Államl kl.

seBítÖlskola é3 egy hÁztartást lskola'  A f lu

é9 leány föglmnÁzlumok or8zágosan elis-
mert kttünó tantntézetek' van!8k azu!áu
a városban értéke' kön}rytárak és van &

váro3nBk szÍnházépülete l9.

Bár Ujpest izdÍi !óros, méRts i8en

nagy az értelmtgéEl foglslkozású lakoral-

nak szá'ma 13.
Dt. t]oíó cyula a városuak elsó é! l(t .

váló negy polgÁrmestere. &kl egyébkéDt kl-
váló költö é3 zen€gzeEö. ,,Mdqlaf Úóroaok
nonogro|íúja uiPer., '  c imú muvében m €g.
átlapltja, hogy B'ddpe't kítétéIéve| a or-

s4igndk egyetlen tcroso Úag! kö^é!e sen.

ddot| qníli frű!észt ég |íót M ofaa|igwk,
min. UipeEt. Ügysn€zt kell megÉllapita-

nom a sportoÚ 'túDeló ujpeltlekról ls' Bklk

kiizill sokan a sportlak úgy8rclván mÍnden
ágúbsn ktváltak. Ujpest a 8po*okban nem

egy vtlógbajookot edott ez emb€rtség szá.
mÁra.

Ujpest lem dtclekedhetlk rég{ törtéu€tt

multtal .  NtEcs €Eek réglségel '  míJemlékel.

száadokról regéló vár.omjal. De vaD eDnÁl
több kenyeret. megélheté5! nyujtó. va5yt!

életet, haladált' Íejlódélt Jeleutö lpari..lzeme
és yan annál több' nz úJpestt lper életeiejét

és Degyság&! \LrdeLő gyrjtkéf,éíye, M|D.
de! dtcsekvé! uélkul elmondh&t'uk' ho8y

UJpea! a munkálek, ar lPBmak B város.

Mlnden tégrÁJát' mt.de! kitvét a be€tiletg'

szorge|lnir munkÁ hozta létre'

Annak ellenér" uonbsa. ho8y Ujpert
gyánáro8, lp&rt víros'  méÍ8cm vtael l  mA.

ELd 4 gldnliro'ok r|deg'égét' A vÁros

úgyautr rendezett. csluo!, barí.Úágo! kul-

seJl l .  Budapegtkörnyékt vÁrosok köz ö tt  az

egyetlen, amelyn€k ügylzólvía vBlamennyt

uiéajc es gyBlogjáróJa sztlórd burkolattal

van ellÉtvs. ^r öÉEer közmüvekan (vtl.

lany' vizv€zeték és gÁ'v€zetéken) kÍvül

úgFzólvín valanelnyi utcl'B cstomá'va i

vÁn' Ez utóbbt tekltrtetébcB ig eg!.tld ü

íőoótosköft!ék| he|vEé|ek kij.ött.

Áz ulDelt lek bolzkék l .  vÉrosuhra é! tu.

datÁba;. vBnnBk aDDsk. hoty |,droavkat d.

ípat ho'ta lé|fa, 8 íPÍt tgtt' íoo9y4 Tu.

datéban vunBk Bnn8k u orlrág.vlltg
.elótt 

tudott ténynek' hogy €bü6i c odro'.

baí @ ipdt tonóbblei|eEzté'ének Ez.nt? koÍ-

Iótldí, k|ilet|thetetlő |ehet$ségei "-dnBk.
D. u ujpesttek tudstóbsn vuulk 

.amak

l!. ho8y naz.tilkbdn 'tiíc! Íorlffiöb lebdL|,-''!i'lt 
í'on.ík leiles,.ésa. Az Állam badle

regc. felgzere|éséDek. íeFyv€rctéue|( é! hr.

dlBépezetének mlnö8éBc és mcnnyisége

ugyun{t l l 'uÍÁntk 8 Í(.j lcttségétö l  Íügt.

,"y.i.-
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Dr. Szerényí Antalné *

Az újpesti sZínházi éIet viszontagságai
I920-L944kőzött

Aki a ku|túrát támogatja, önmagát támo- |eg beÍejeződik a Theatron Rt. munká|ata,
gatja. Ez a gondo|at hatotta át Ujpest e|öljáró. ame|y építőválla|at a színház renová|ását
it és po|gárait a telepü|és szinte e|ső pi||ana. eszköz|i. október 1S-ére Van a színház Ün.
tától kezdve. A közműve|tség kialakításának nepé|yes megnyitása kitűzve, amely megnyi-
egyik fontos eszköze a színház. A magyar tó elé Újpest közönsége nagy várakozással
színpad mÚ|tja, tradíciója is a vidékhez ÍŰző- tekint. Nemcsak a színház épülete |esz Új és
dik' Természetes, hogy az idők során a vidéki díszes, hanem a neve is, amennyiben ezután
községekben, városokban kifej|ődött a szín- a nemzet csa|ogányának, Blaha Lujzának a
ház utáni Vágy.A vágyakozás azonban csak nevét fogja vise|ni.' ' (Egyetértés, 1920. |X.
akkor tud tetté érni, ha van megfe|e|ő játéktér, 26.)
megfe|e|ő színház. Újpesten már a mú|t szá- 1920. október 22-én Csiky Gerge|y Nagy-
zad hetvenes, nyo|cvanas éveiben megindul- mama című vígjátékáva| megnyílt a színház.
tak az eiőfeszítések egy á||andó, kifejezetten A címszerepet P. Ha|mai Margit játszotta. A
színjátszás cé|jaira készÜ|t színházépÜ|et épí- Földessy társulat sok ,jó erőve|'' dicsekedhe.
tésére (p|. a Co|osseum). tet t .  Tagja i  k öz ö t t  ta|á| juk So l tész Anni t ,

A |eghosszabb életű az Arpád és lstván Vaszary Piroskát, Pethes Sándort'
utaksarkán épÜ|t Népszínházvo|t, ame|y kö- lgen jó, nívós e|őadásra került sor 1921
zel három gvtizedig á||t az újpesti'színi kultú- márciusában Vadadi Albert Méda című da.
ra szolgá|atában. 1920-tól kezdődően két és rabjának eredeti bemutatójára. A sok jó szí.
fé| évtized színházi é|etét szeretném áttekin- nészi teljesítmény e||enére is gyér az e|őadá-
teni. Ennek az időszaknak mintegy másfél sok látogatottsága. Pedig a fővárosban is hí-
évtizede Szorosan összeforr magának az re Van a színészi játéknak.1921 májusában
épÜ|etnek a történetéve| is' Mo|nár Ferenc Hattyú című darabjának elő-

A korabe|i sajtó beszámolója szerint 1920- adásán megjelent maga a szerző, továbbá
ban a Népszínház nyári szÜnete szeptember Joób Dánie| és Roboz |mre. Az egyik legjobb
1-jéig tartott. ,,Az épüiet tatarozását megkezd- férÍi színészt, Berczik Gézát e|vitték a Víg-
ték, s a betekintett tervek szerint remé|hetjÜk, színházhoz, tárgya|ásokat Ío|ytattak Vaszary
hogy végre olyan lesz Thá|ia temploma, hogy Piroska szerződtetésére is' ,,Ujpest csak ak-
nem ke|l majd az e|őadásokat Íagyoskodva kor becsÜ|i meg művészeinket, amikor már
végignézni' A nagyszabásÚ áta|akítások kö|t- nem lesznek a mieink.'' A keserű megjegyzés
ségei egy, a MOVE támogatásával a|akítandó a Vi|ágosság 1921. május 6-i számában ol-
részvénytársaságot fogják terhe|ni, de Újra vasható.
fog alaku|ni a színtársu|at is, amelynek kivá- A Földessy társu|atot Andor Zsigmond szí-
|óságára Földessy Vi|mos igazgató szemé. nészei váltották Íe|. Az igazgató jót és nívisat
|yében megvan a garancia. ' '  (Egyetértés, ígért a köz önségnek.
1920. jún. 21.) A munká|atok |áttán néhány Az e|őadások színvona|áró| nem sokat tu-
hétte| később ismét olvasható egy |e|kes han- dunk, de azt igen, hogy 1922-ben a B|aha
gú beszámo|ó: ,,A mi elszürkü|t, itt-ott bizony Lujza Színházban 269 e|őadást tartottak. Eb-
|emá|lott vako|atú színházunk nemsokáraújra bő| 13 klasszikus, 8 opera, 21 pedig irredenta
impozáns könt ösben fog e|énk á||ni. A nyár tarta|mú vo|t.(Újpesti Napló,,1923. máj. 19;) '
dereka óta tatarozzák; alakítják és remé|hető- ' Nőtt a közönség igénye níVóSább'-k|ass*us
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és opera e|őadások iránt. Ki ke|| emelni, hogy
1923. febr. 3-án Újpesten adták e|ő először
Magyarországon lbsen ostrati lnger asszony
című művét. Ősbemutatója 1B57-ben Ber-
genben volt' Fordítója Hajdú Henrik. ,,MűÍaji.
lag történelmi dráma, dramaturgiailag pedig
lbsen e|ső ,  máig e l  nem avul t  munkája. ' '
(Világirodalmi Lexikon, 4. k' 7 14.o')

A B|aha Lujza Színházban a régi Népszín-
ház tagjainak vendégszereplésére is több a|.
kalomma| sor került. Többek kozött fel|épett
Rákosi Szidi, Pálmay |lka, Küri K|ára, sőt két
alkalommal az operaház együttese is szere-
pelt. (Ujpesti Nap|ó, 1923. márc. 24.) A szín.
ház zavartalan és az igényesebb közönség-
nek is  megfe le lő  működését nehezítet te ,
hogy a város magasabbra eme|te a bér|eti
díjat, s ezen még a Semsey A|adár polgár-
mester e|nökletéve| már korábban mega|akult
kultúrbizottság sem tudott segíteni. (Ujpesti
Napló, 1923. szept. 1.) Mégis kapós az Új-
pesti színház. Mint a monda szerint annak
idején Homérosz szü|őhe|yéért hét város ver-
sengett, a színház bérletéért is hét színigaz-
gató adta be a pályázatát (Sajó Vi|mos, Mik.
lós Gábor, Sebestyén Mihály, Tihanyi Bé|a,
Gá| Bé|a, Faragó Sándor, Mariházy Miklós).
VégÜl a nyolcadik, Hevesi Bé|a szatmári igaz-
gató nyerte el az e|őadás jogát, mert az ő
aján|ata látszott anyagi|ag a |egmegalapozot-
tabbnak.

Az igazgató renová|tatta a színház épÜ|e.
tét (több mint 150 mil|ió koronába kerÜ|t az
átépítés, csak a színpadi fÜggöny 11 mi|lióba)
és 1923 novemberében 40 főből álló társu|a-
tával megkezdi az őszi-téli évadot' Hetente
egyszer  operát  Vagy művész i  színvona|ú
operettet ígért, kéthetenként k|asszikus dara-
bokbó| iÍjúsági, kedvezményes iÍjÚsági és
munkáse|őadásokat. A repertoár egyet|en
színvonalas, klasszikus operett, Írancia bohó-
zat és vígjáték, népszínmű, opera vá|togatják
egymást, á|ta|ában gyér érdeklődés me||ett.
Főleg az opera és a prózai e|őadásokat láto-
gatják kevesen' (Újpesti É|et)

1924 tavaszán néhány figye|emre mé|tó
előadásra is sor kerÜ|. Ápri|is 16-án Forgács
Rózs i  tá rsu la ta  Csehov A medve és
Strindberg Júlia kisasszony c|mű darabjait

adja elő. E|őtte Hajclú Henrik ismertette a két
író munkásságát. (Újpesti Híradó, 1924. ápr.
11 ') Ősszel pedig Ibsennek John Gabriel
Borkmann című darabját |áthatta az igényes
Úioesti közönséo.,'Vendégművéézek 

is többször felkeresik a
Blaha Lujza Színházat. Érdemes megemlíte-
ni, hogy 1924 tavaszán egy Kiss József.mati-
nén Gá l  Gyula a Nemzet i  Színház, -A lpár
Gyu|a az operaház tagja, valamint Darvas
Lili és Péchy Blanka nyújtott művészi élményt
a hal|gatóságnak. A Három a kislányban lát-
hatta-ha|hatta a közönség A|pár Gittát, A vén
bakancsos és fia a huszár címt]í darabban
Rózsahegyi Ká|mánt. 1925 tavaszán Pa|ló
Imre vendégszerepe|t.

A város szubvenc ió jáva l  megerősítet t
Blaha Lujza Színház új lendü|ettel fo|ytatta
munkáját. Az Ujpesti Nap|ó (1924' aug' 23.)
jegyzetírója szerint az újpesti színház a váro.
si |akosság túlnyomó részének színház-szÜk-
ségletét ha nem is kie|égíti, de kiegészííi. o|-
csóbbak a helyárak a pestiekné|, szükséges
is, hogy az újpesti színház a szegény embe-
rek színháza |egyen.

Az anyagi gondokka| kÜszködő Hevesi tár-.
su|at költségvetési támogatását a város e|ő-
ször elutasította, majd később mégis megsza-
vazta. A vármegye viszont kimondta a meg.
szavazókra a Vagyoni felelősséget. Pedig
Hevesi újabb anyagi áldozatoktól sem riadt
vissza. A színház renová|ására elköltött 154
mil|ió koronát, a szegedi színház felszerelésé.
nek megvéte|ére 250 mi||iót' egyéb do|gokra
120 mi||iót, összesen 524 mi|lió koronát. Azon-
ban hiába minden erő|ködés, a színház nem
rentábilis. Az Újpesti Városi Közlöny szerint: ,'a
szÍnházi é|et működése nem megfe|e|ő... kul.
túrában üres, művészetben vérszegény, erő.
ben sorvadó, szel|emi és erkö|csi neve|ésben.
improduktíV.'' A színház anyagi vá|ságának
okai:

_ csak könnyebb ÍajsÚ|yú operetteket ját-
'.Tá|*".et 

né|kÜ| nehéz darabokkal jöt;
_ nem tart iÍjúsági e|őadásokat
- nagyon drágák a helyárak,
- sok az ingyenjegy
(Újpesti Városi Köz|öny, 1926. febr.)

ajJ 
r" 

-..
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Ezért üres a színház. Egyetlen mego|dás:
az épü|et |ebontása. Erre egye|őre még nem
gondo|nak, sőt a je|es tehetségű Andor Zsig-
mond nagy várakozással 1927 márciusában
új évadot kezd. A tagok között ta|á|juk Erdé|yi
Micit és Latabár Ká|mánt. Egy-két e|őadás
után kiderÜ|, hogy a társulatot a te|jes anyagi
csőd fenyegeti. Az igazgató a színészeket
nem tudja fizetni, a színházépÜ|et tu|ajdono.
sa, Moskovits Mór a cseké|y bevéte| miatt fe|.
mond a társulatnak. (Újpesti Hír|ap, 1927,
március)

A remény sosem hal ki. Ez év őszén a ta-
paszta|t Mik|óssy lmre szóla|tatja meg az Új
évad kezdetét je|ző csengőt' Több em|ékeze.
tes előadással örvendezteüe meg az újpesti
közönséget. A Cornevillei harangol<ban e|ő.
ször Ujpesten lépett színpadra Péchy Erzsé.
bet, akit Rózsahegyi Ká|mán, mint színiisko-
|ájának tehetséges, végzett növendékét hoz-
ta ki a városba.

A színház prob|émája a város prob|émája
is. A városi kozgyű|ésen nagy vihar tört ki a
színház szubvenc ió ja  miat t .  Fe lvetőd ö t t
10.000 pengő segé|y fo|yósításának gondola-
ta, de ez e||en sokan ti|takoztak az á|ta|ános
pénzhiány, nyomorúság miatt. A bajokat csak
tetézte, hogy- a színházépület á||apota ismét
igen rossz' ,,Újpest város színháza nemcsak,
hogy nem hasonlít Thá|ia temp|omához, de
egyenesen megcsÚfo|ása annak. Amíg ez a
rozoga.SuÍni szolgá| színi e|őadások céljaira,
addig Ujpesten színtársulat prosperá|ni nem
fog tudni'' - ír)a a Pa|ota-Újpest újságírója.t928-ban. Az Újpesti Étet vé|eménye: ,,A tő.
városi sajtó is abszurdumnak mondja, hogy
egy köze| 100.000 |akosú városnak ne |egyen
színháza..' Segítse az á||am színházhoz a
várost.' ' (1928. jú|ius) r

A rossz ál|apotÚ épÜ|etre a városi tanács a
következő évre már nem is ad ki játszási en-
gedé|yt, az 1929-es kö|tségvetésben egyéb-
ként sem szerepeltet egyetlgn ÍiIlért sem a
színház támogatására.

Miklóssy lmre igazgató ebbe nem nyugodott
be|e, a Va|lás- és KözoktatásÜgyi Minisztérium-
hoz fe||ebbezett, hiszen az 50 tagrÍ társu|at ke-
nyér nélkül maradt ,,hazánk |egnagyobb ipari
városában''. (Újpesti Kurír, 192B. oxtone4

Miklóssy elvégeztette a szükséges munká-
|atokat, a műszaki és tűzrendészeti vizsgá|at
után a még nem te| jesen kész épÜletben
december elején ismét megnyílt a színház,
lrodalmi. és kevésbé irodalmi értékű zenés
darabokat, operetteket, egy-egy prőzai dara.
bot mutattak be. Kieme|kedett Molnár Ferenc
Liliom című darabjának bemutatása Jávor
Pá||a| a címszerepben. A kritika megjegyzé-
se: ,,Nagyon jó e|őadás'' volt' A következő év
sem hozott azonban lényeges vá|tozást a
színház é|etében. A képvise|ő-testÜlet meg-
szavazta a szubvenciót, mert az épület sira|-
mas állapotban vo|t' A közönség érdek|ődése
pedig hu|lámzó, bár egy-egy vendégművész
vagy népszerűbb darab megtö|ti a nézőteret.
Nagy tetszést aratott pé|dáu| Móricz Zsig-
mond Nem éIhetek muzsikaszó nétkütcímű
műve.

Az újpesti színház a fővárosi művészek ér-
dek|ődését i s  fe lkeI t i .  1930 január jában
Hettyei Aranka a Nemzeti Színház ör ök ös
tagja rendezésében a Színművészeti Akadé-
mia vendégjátékában Danie| Dark egyfe|vo-
násos vígjátéka A kacagó nők, Horváth Jenő
a Nemzet i  Színház Íőrendező1e pedig a
Liliomfic. darabját mutatja be. Az e|őadás ér-
dekessége, hogy az első darab egyetlen férfi
szerepét és a Li l iomfi Szi|vay professzorát
Major Tamás játszotta nagy sikerre|. A he|yi
színikritikus megjegyzése: ,,.'.itt ebben a ké.
nyes s egyben durva gyárvárosban'' értek e|
sikert. ,,..-A Liliomfi címszereplője Apáti |mre
a |egnagyobb ígéret, Juhász JózseÍ és Major
Tamás is komoly értékek. Major Tamás a
Kacagó. nőkben produká|t nagyszer(jt, '
(Pa|ota.Újpest, 1930. márc. 21.)

A színházépület kérdése ismét e|őtérbe
kerÜ|t. A megoldási |ehetőségek közÜ| érde-
kes Miklóssy igazgató javas|ata: részvények
kibocsátásával ke||ene az építést mego|dani.
A közönség részvényeit aztán a város kama-
tostu| visszavásárolná úgy, hogy me$ta|á|ná
számításait. A városnak is, a közönségnek is
vo|na színháza és pénzt  sem Veszítene
senki.

Ez az ötlet is csak ötlet maradt..Pedig újból
és újbó| hivatalos és kevésbé hivatalos for-
mában beszé|tek a B|aha Lujza Színház |e-
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robbant á||apotáról '  , ,A Íiaskónak, ame|y a
színházat érte, nem a színházi együttes vo|t
az oka, inkább az a körÜ|mény, hogy a kö-
z önség sehogy se tudja megemészteni a
színház cé|jaira szolgáló épületet'' ' (Pa|ota-
Újpest, 193o. szept. 13.)

A színházépÜ|et á||apota miatt egyre ko.
mo|yabb felhők gyÜ|ekeznek az Újpesti szín-
játszás ege fe|ett. A használat i  engedélyt
uto|jára azza| a fe|tétel lel adták meg, ha
proszcénium-fa|at és vasfüggönyt szerelnek
fe|. Pedig ebbe az épü|etbe nem nagyon ér-
demes beÍektetni. ,Áz épü|et Íűthetet|en, mert
falai dróthá|óra csapott vakolat, a színpad és
a nézőtér berendezése rettenetesen primitív
és hiányos, nincsenek megfe|elő dísz|et-' jel-
mez- és ke||éktárak. ' '  (Pa|ota-Ujpest, 1930.
okt. 11 .) A |oká|patrióta Újságíró e|ítéli azokat,
akik Pestre járnak rendszeresen színházba,
mert aki Újpesten keres, az tartsa kötelessé-
gének, |ogy " 

jóért jóva| fizessen, hogy kö|t-
son is Ujpesten! Segítse azt a várost, me|y
neki megé|hetést nyújt!' ' (U'o.)

Jajkiáltás és lelkiismeret-ébresztés ugyan.
ennek a he|yi sajtónak egy hétte| későbbi írá-
sa' Címe: Az újpestÍ kultúrszínház épületének
megteremtése a helyi társadalom, a város és
az állam feladata' A cikkíró drámai szavakka|
ecsete|i egy-egy évad lefo|yásának történe-
tét' ,,Va|ahányszor nyit a színház, te|e a néző-
tér és az e|őadás bri|iáns. A direktor tör|eszti
a pókhá|ózás, a kiÍestés és Üvegezés kö|tsé-
geit, és ha már Íogy a közönség, új darabot
hoz színre... Eddigre azonban a nézők meg-
á||apították, hogy az ülések, a székek éppoly
rosszak, mint tavaly, a nézőtér éppo|y huza-
tos, hideg, mint tavaly, s hogy a modern re-
vÜs operettek éppo|y Üresek, mint a legutób-
biak'.. Aztán beköszönt a hideg, s ezze| meg-
indu| az igazgató gazdasági harca a lehetet.
len körÜlmények e||en. Most az igazgati a
ká|yhák újra fo|tozásába fekteti készpénzét, a
tÜzelőanyag beszerzésébe pedig - a hitelét.
Csak a vasárnapi bevéte|, a szubvenció, a
pótimaháznak átengedés, a drága, de biztos
vendégjátékok tartják a direktorban, a Sze.
mélyzetben a már-már e|röppenő játékked-
vet..' Tehát nem szabad a színházat magára
hágynunk, hanem ki ke|| venniök a részüket a

t öbbi felelős tényezőknek is.. .  A ku|túrház
megteremtése a he|yi társadalom, a város és
az ál|am Íe|adata... Az é|eterős színház a ke-
reskede|em és ipar, va|amint az idegenÍorga-
|om egyik leghatásosabb előmozdítója. Nem
szabad megqngednÜnk, hogy Újpesten meg-
szűnjön a színház, hanem meg kel| teremte-
nÜnk a gazdasági|ag jól megalapozott ku|túr-
házat... olcsónak és jó| jövedelmezőnet kell
|ennie. He|ye a Kőrösy A|bert-Íéle te|ek vagy
a városház és a Gyk|op-ház közötti térrészlet
Vagy a városházával szemközti telkek vo|ná-
nak a legalkalmasabbak. Befogadóképessé-
ge |ega|ább 1000 személy. Központi nagy te-
rem, jobbró|.ba|ró| irodák, ö|tözők, várócsar-
nok stb. ldegenek e|szá||ásolására alka|mas
kisebb szobák.'. A tőkét részben a közönség,
részben a város teremtené elő, részben a
Ku|tuszminisztériumtó| kellene kieszközölni...
Heti egy díszelőadás j övede|me az Üzem
regie-levonása után a város pénztárában
kezeIendő ku|túrház-építési a|apra lenne befi-
zetendő. A heti egy díszelőadás öt hinap
a|att 20-22 ezer pengős a|ap létrehozását
eredményezi, melyet a város gyarapíthatna
tisztán színpárto|ási cé|zatta|''. (Pa|ota-Ujpest,
1930.  okt .25.)

Miklóssy még a |ehetet|ent is megpróbá|ja'
hogy becsalogassa a közönséget a színház-
ba (álta|ában a|ig 40-50 Íőbő| á|| a nézőko-
zönség). A Csodábáre|őadásán ingyen pezs-
gő, l ikőr, sÜtemény! Egy másik csa|ogató:
ismert művészek vendégjátéka (p|' 1932. ápr'
28.: Beregi oszkár), vagy o|csó he|yárak: 26
fi|lértő| 1 pengőig, vá|tozatos műsor, igyekvő
színészek - minden hiába' Pl. Á Légy jó
mindhalá|ig darab egyik e|őadására egyet|en
jegy sem kelt el! Helyi szerzőkke| is próbálko-
zik. Két Újpesti iÍjú alkotását, a Katusa c. ope.
rettet adja e|ő. (Pa|ota-Újpest, 1931. május)
Az épÜ|et kihasználása érdekében a színházi
szÜnet idejére mozi nyílik az áta|akított B|aha
Lujza színházban'

Miklóssy - akinek társu|ata néhány'hétig
mindig Újpesten játszik - gondo|t egy meré-
szet  és nagyot .  1933-ban egy 1200 sze.
mé|yes saját színházat akart építeni egy
Virág utcai te|ken, de tűzbiztonsági okokból a
tervet elutasították. Mive| a Blaha Lujza Szín.

'lrt'



Ú|pest| He|ytörténet| ÉrtesÍtó 1994. szeptember

ház épÜletére az ismert okoknál Íogva nem
kapta meg a játszási engedé|yt, az önálló sa-
ját színház ügyével a következő évben ismét
próbálkozik - ez alka|ommal sikerre|. A Ház.
tulajdonosox Újságja adja hírÜ| 1934. jÚ|. 9-i
számában: ,,A régi Gyár u. kezdődéséve|
szemben, az Aradi u. kereszteződéséné| vo|t
valamikor aZsák utca, az egykori Egyedi{éle
spiritusz-gyár te|kén, az Arpád útí Arányi_
Diamant_Deucht Lajos és dr. Deuzsch osz.
kár-fé|e patrícius házak mögött új utca nyílt: a
LorántfÍy Zsuzsanna utca. |tt építtet ie ÍeI
Miklóssy fa-színházát Kara János Thökö|y úti
ácsmester szabada|ma alapján, impregná|t
fából.

A város némi e|lenkezés után megadta a
játszási engedélyt. A szezon nyitó dísz-e |őadá-
son (1934' jÚ|. 7') te|t ház e|őtt mutatták be a
Sárga |iliom c. operettet. A 4 hónapig tartó
évadró| e|ismerő és bíráló kritikák jeiennek
meg mintegy egymásnak fe|eselgetve. Egy-
ben megegyeznek. Va|amennyi hangsú|yói.
za a közönség igényességét, és kifogáso|ja,
hogy a bemutatott darabok gO "/"-a operett.
(Palota-Újpest, Magazin, 1 934.)

Sok támadás érte Mik|óssyt zavaros pénz-
ügyei miatt. Bizonyos, hogy néhány jó| sike.
rÜ|t és anyagilag is jövede|mező vendégjáték-
ban gyönyörködhetett a közönség (fe|íépett
pl' Kabos Gyula, Rózsahegyi Ká|mán, Bul|a
Elma, Páger Antal), mégis hata|mas te|ekbér.
hátra|ék és egyéb tartozás gyűlt össze. Már-
már a színház e|árverezésére kerü|t volna
sor, de Mik|óssynak sikerÜlt pénzt szereznie,
az árverés e|maradt, megkezdődhettek az
e lőadások a nyár i  színházban.  (A BIaha
Lujza Színházban mozi mriködik. tgaz Szó,
1936. ápr. 11 .)

Fodor Lász|ó vígjátékát, az Érettségit ad.
ták elő a Vígszínház tagjának, o|vedi Zsőká-
nak vendégfe||éptével. ,,Ünnepi nyitánynak a
zenekar Erke| HunyadÍ Lásztó c. operájának
nyitányát játszotta. A megnyitó dísze|őadá-
son megjelent a po|gármesterre| az élen Új-
pest színe-jqva." (Pa|ota-Újpest, 1936. máj.
23.)

A népszerűséget rádióközvetítés is segí-
tette' A társu|at 5oo,- pengőt kapott a rádióiól
a Koldusdiák c. operett közvetítéséért. Az

o|impikonqk tiszteletére Jávor Pá|lal a cím-
szerepben előadták a János vitéá, egy.egy
fellépést válla|t Bu||a Elma és Gombászogi
E||a is .  Turay Ida v i t te  s ikerre Békef f"y
lstván=Ste||a Adorján vígjátékát, a Méttósá-
gos asszonyt: |Jgyanakkór mindÖssze 10 né-
ző volt kíváncsi Herczeg Ferenc Bizánc c.
drámájára, így az e|őadás e|maradt' (Maga-
zin,1936. júl. 3.)

Mik|óssy minden módon próbá| pénzt sze-
rezni, a B|aha Lujza Színház udvarán jelmez-
és darab-kölcsönzőt nyit. Nem korrekt víszont
a bér|etes e|őadások megtartásában, ezért
sok támadás éri. (Pa|ota.Újpest, 1936. V|l|.
1 . )

Az Újpesti színház Ügye 1936 őszén ked-
vező Íordulatot vett. Dr. Semsey A|adár pol-
gármester színházépítő javas |atot terjesztett
e|ő, Ez egészen váratlanu| érte a képviselő-
testÜ|etet, ame|y élénk vita után megbízta a
város vezetőségét a terv konkrét kido|gozá-
sára. (Pal91a-Ú;pest, 1936. lX. 12.) Miklóssy
nyári színházában ősszel már nem |ehet elő.
adásokat tartani.. Az igazgató ismét a B|aha
Luiza Színházat szeretné kibérelni a je|en|egi
mozitulajdonostó|, ha a város havi B00 peá-
gővel támogatja' Hosszas huzavona után si-
kerü| neki minden szÜkséges támogatást és
engedélyt megszerezni, és 1936 novemberé.
ben újból a régi h.e|yén játszik a társu|at. Bár
az e|őzetes műsorterv nem sok jóval bíztat, a
60 Íőnyi társulat ismét kenyérhez jut. A nyitó
darab Márkus A|fréd Csodahajó ó. operettje
vo|t. A Tragédia előadására is válla|koznak
Lehotay Árpád vendégÍe||éptéve|. (Palota-Új-
pest, 1936. dec. 12.)

Nagy sikert hozott Cselényi József ven-
dégszereplése Á nóta vége c. operettben.
(U.o. 1937. jan. 9.)

1937 elején Miklóssy várat|an ha|á|a után
a jogutód a társulat lett, konzorciummá a|a-
ku|t, vezetője Homokay Pá|, egyík e||enőre
Korda Sándor. Mik|óssy temetési kö|tségét,
500 pengőt a város válla|ta, ami sokakban
nemtetszést vá|tott ki. Hivatkoztak Baranko-
vics Györgyre, aki Újpestnek do|gozott mint
újságíró és író, végül szegényházban ha|t
meg, temetésrő|, díszsírhe|yrő| nem is álmod-
hatott.
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A konzorcium semmifé|e szempontbó| sem
váltotta be a hozzáfűzött reményeket' A Bla-
ha Lujza Színházba mindenki ,,csak egyszer
ment e|, mert fűthetetlen hodá|y, összedő|és-
se| fenyeget... Újpest színházba járő tábora
színházba akar járni és nem barakkba vagy
istá||óba'' ' Ez volt az á|ta|ános vélemény.

A rendkívüli képviselő-testÜ|eti közgyű|és
uto|só pontjaként Szalay Sándor 1600 pengő
gyorssegé|yt  javaso l t  k iuta|n i  a  megszűnt
színházi konzorcium tagjainak, elsősorban az
adósságok kifizetésére úgy, hogy a fennma.
radó összeget kapják a színészek. VégÜ| az
új színigazatói koncessziót hosszas vita után
Sebestyén Mihá|y kapta meg. A város 6 hó-
napon keresztÜ| 1 500 pengő szubvenc ió t
adott a társulatnak. Egy esetleges ál|andó
színház építéséve| kapcso|atban figyelemre
mé|tó Hajdu Henrik eszmefuttatása. ,,A viták
mindig akörÜ| Íorogtak, városunk társadalmá-
ban van-e olyan szellemi érettség és öná|ló.
su|ási Vágy' me|lyel egy sajátos, de nívós kul-
túra alapjai itt megvethetők. Ujpest társadal.
ma alkalmas ta|aj |ehet egy öná||ó színházi
ku|túra megteremtésére... A városi tisztvise-
lőknek nagyobb szerephez ke|| jutniok a he|yi
ku|turá|is életben... Ujpestet a környék (Duna.
keszi, A|ag, Fót, Angya|fö|d, óbuda, Római-
fürdő) ku|túrközpontjává ke|| fej|eszteni... Bu-
dapest köze|sége nem lehet akadálya a he|yi
színházkuItÚra megteremtésének.' '  (Pa|ota-
Újpest, 1 937' V||-V|l|.)

Az ,l938-as évre Sebestyén Mihá|y misko|-
ci igazgató kapta meg a játszási jogot azza| a
feltéte||e|, hogy a nyár fo|yamán hozzáÍog az
|zzó Trust támogatásával egy színház építé-
séhez.

A terv és a megvalósítás azonban gyakran
messze estek egymástó|. Sebestyén a ját-
szás i  Iehetőség híján május ig nem tudta
megkezdeni az évadot. A B|aha Lu)za Szín-
ház épÜ|etének tu|ajdona körÜl sÚ|yos jogi vi-
ták a|aku|tak ki' (lgaz Szi, 1938. V. 14.) Se-
bestyén a várostól 9000 pengő szubvenciót
kért.

A régóta húzidó színház.kérdésben érde-
kes fordu|atot hozott a jogi és pénzÜgyi bi.
zottság márciusi ü|ése. Dr. Poh| Sándor po|-
gármester javasolta, hogy a Horthy Mik|ós

(ma Görgey Artúr) Úton |évő Üres te|ket a vá.
ros Vegye bérbe gr. Káro|yitó|. A bér évi 400
pengő, amely összeget a már megszavazott
9000 pengő városi támogatásból Íogják le
vonni' Ezen a te|ken épÜ|het fe| a színház.
Sebestyén Mihá|y. a lebontott Budai Színkör-
höz hasonli nyári színházat építene, mely-
ben 5 hónapos vendégszerepléseket tartana.
Az építés k ö l tsége kb '  64.000 pengő.  Az
igazgató egyben a szubvenció felemelését
kérte 12.000 pengőre.  (A város 1926 óta
84'000 pengőt Ío|yósított a ku|önböző társu|a.
toknak.)

A polgármester végÜ| |eszögezte, hogy a
színház építése a ÍÜggőben |évő szociá|is és
más ku|turá|is kérdések megoldását nem hát-
rá|tathatja. Szeptemberre kiderÜ|t, hogy Se.
bestyén Mihá|y a színházépítéshez szüksé-
ges pénzt előteremteni nem tudja (|gaz Szó,
1938. szept. 10.), pedig a SzínészegyesÜ|et
20.000 pengő építési kölcsönnel ígérte segí.
teni Sebestyén igazgatót terve megvalósítá-
sában. (U.o. okt. 29') Az uj színház e|készÜ|-
téig ismét fe|vetődött a B|aha Lujza Színház
igénybe véte|e, de a Közmunkák Tanácsa fe.
lÜlvizsgá|ta az épÜletet, és megá||apította,
hogy az 1905-ben rabicburko|attal el|átott
épÜ|et már nem a|kalmas tömegek beÍogadá-
sára. (lgaz Szi, 1939. tebr. 24.) Az év tava.
szán egy pesti építész kapott megbízást a
színházépÜ|et megbpítésére. Többszöri mó-
dosított tervek a|apján, júniusban indu|t meg
a munka. Az újpesti iparosok sére|mezték,
hogy nem vo|t nyi lvános versenytárgya|ás,
így tek intélyes munkaa|ka lomt i |  estek e| .
Legfeljebb a részmunkákra kaphattak megbí.
zást. (lgaz Szó, 1939. ápr.-jún')

Őszre fordu|va komo|y gondot okozott a fé-
lig kész színházépü|et ügye. A polgármester
kérte a képvise|őtestületet, hogy engedmé-
nyezzen a város még 6000 pengőt, hogy az
épÜ|etet |ega|ább tető alá lehessen hozni.
(U.o' okt. 14.) A kért összeget megszavazták
ugyan, de kiderÜlt, hogy - miután Sebestyén
Mihá|ynak a továbbiakban semmi köze nem
lehet a színházhoz - a feladat mego|dása
teljes egészében a városra hárult. A képvise-
lő.testÜ|et jobbo|dali szárnya szerint,,|egjobb
volna, ha a város sorsára engedné a színház
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Ügyét'', s nem fordítana újabb |ízezreke| arra,
hogy más te|kére egy á||andó gondot és ter-
het je|entő, hasznot nem hajtó, a környéket
csak e|csúÍító nyári hodályt építsenek. (lgaz
Szó, 1940' márc. 2.)

Az ápri|isi. közgyű|ésen ismét nagy vihar
tört ki a színház építése körÜ|. Me||ette és el-
|ene csaptak össze az indulatok. Egy-kettő az
e||enérvek közÜ|: A színház után vágyó kö-
zönség két vi||amosjegy több|etkiadássa| a
főváros legkitűnőbb művészeiben gyönyör-
ködhet, ha a ba|o|dal la| megszavaztatták,
olyat kel|ett vo|na építeni, amit egész évben
lehet hasznosítani stb.

VégÜ| a képvise|őtestÜ|et nagy többségge|,
némi módosítások e|fogadásáva| az építke-
zés beÍejezése mellett döntött, és biztosította
a híányzó összeget, 74'OoO pengőt is. (lgaz
Szó, 1940' ápr., Esti Kis Ujság, 1940. ápr.)

1940. júniusában a 700 személyes Újpesti
Városi Színházat To|nay Andor igazgató tár-
sulata nyitotta meg az Erzsébet című da|já-
t,ekka|. A nyitó e|őadáson megje|ent Barcsay
Akos Íőispán és vitéz Endre László a|ispán is.
( |gaz Szó ,  1940.  jún.  15 ' )

A nyár fo|yamán Bánky Róbert társulata
játszott, nagy siker volt Turay Ida Íe||éptéve|
Shakespeare Makrancos holgy című művé-
nek e|őadása. A következő év vendégművé-
szei közÜl s ikert hozott o|ty Magdának, a
Nemzeti Színház művésznőjének játéka Bó-
kai Négy ?sszonyt szeretek című darabjában.
(Esti Kis Ujság, 1942' szept')

1943-ban az |gaz Szó nagy terjedelemben
köz|i dr. Seres László képvise|őtestü|eti tag-
nak Színházpártolás, színházkultúra című
írását' A cikk bírá|ja az éppen a városban ját-
szó Kőrössy igazgató műsorpo|it ikáját. , ,A
modern művészeti áram|atnak még csak a |e-
he|ete sem érintette meg Újpestet. A most
működő társu|at június 12-augusztus .l4 kö-
zött 59 e|őadást tartott' Ebbő| 36 operett, 10
operett színvona|ú zenés játék, 8 ,,mai'' törté-
net, egy este Rossini SevillaÍ borbély, egy eS-
te Csongor és Tunde, három este A vén
gazember című darabok egyá|ta|án nem ne-
vezhetők modern daraboknak" - panaszolja
Seres Lász|ó.

Az llj magyar drámai törekvések megmuta;

tására (Tamási Áron, ll lyti$.Gyula, Németh
Lász|ó) a |egtávo|abbi szándékot sem tünteti
fel' '. Ujpestnek az összes magyar városok
között az a hivatása, hogy ősmintája |egyen a
magyar nagyipari városnak, minden intéz-
ménynek, tehát a színháznak is mintáuI kell
szo|gálnia más hasonló intézmények számá.
ra.., Az igazi színház egyike a legjobb neve-
lő. intézményeknek. ' ,  ( lgaz Szó, 1943. Vl l|.
14.)

Kőrössy igazgató vá|aszának sommázata:
Seres képvise|őtestületi tag igényeinek kielé-
gítése, javaslatainak megva|ósítása, elegen-
dő tőke né|kÜ| nem megy. Mégis igyekszik az
elvárásoknak _ amennyire lehet _ e|eget
tenni.

A színház támogatására Szín- és Műpárto-
ló Bizottságot is szerveztek, s azza| a kérés-
sel fordu|tak a város vá|la|ataínak igazgatói.
hoz, hogy a színház támogatása órdekében
munkásaik részére jegyfÜzeteket és bér|et-
t ömböket vegyenek. (|gaz Szó, 1943. aug-
szept.) 1944-ben a nehéz háborús körÜ|mé-
nyek között is működött a színház. Szigorú
|égo|ta|mi óvintézkedések me|lett a Kőrössy-
féle társu|at aug. 3-án a Fekete Péter c. ope-
rette| kezdte az évadot. A város 5000 pengő
értékű jegyet kötött |e a sebesÜ|t honvédek
javára' A néhány órás Íe|edést je|entő dara-
bok vonzották a'közönséget, csaknem min-
den este te|e volt a színház. Egy este a né-
zők soraíban Páger Anta| is helyet fogla|t a
nézőtéren. (|gaz Szó)

Szeptember második felében azonban az
á||andó légitámadások, a front közeledése
véget vetett mindenÍéle színjátszásnak. A
színház e|népte|enedett, vo|t olyan este, hogy
egyetlen néző vá|tott jegyet' Végül a magára
hagyott színházaI az elhurcolt zsidók házai-
ból szárm aző bútorokkal töltik be' Ezze| ér
véget egy sok-sok éves kÜzdelem, amit azok
fo|ytattak, akik á||andő színházat á|modtak új-
pestre...
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UJpost m. vóros polgármostorc. Tórgy:
A voli dr. oróf ErrÜ|
urgdslon lcrttrl|rü
rTíclnr.

HlnDETlt|ÉnY
Felhiroln a lakostág Íigyelmlt; hog'

a uolt dr. gróÍ Károlyi uradalom területTt
E földreÍoim régrelra|tága során a Köz.
clgl Földigónyló Bizot{ság Íelogztotta.

A rolt uradalom teríilete rnogt már
klsomberek tulajdonát képezi. ilag! rlg4e
to$esort meg ran munkáluá. temzetl érdek;
hogy a,, ottáni termTg épségben mnradlon
lo ezt le no gőzoliák'

ElÍ.Gndeleffil hog' a
fent |e|zett terÍiletre bárki
másnek, mint aa,ott föIddel
rendelke z,olrmek bárml Gél.
bÖl .ideértve e falriwágáeü
is . belépni szigoruen tilols.

Ezen rendeleten ellen vótőket nójl.
blrós ás elé állíttatom' l

Tí|poot' lt{5. óprlüe le'

TIt- Sgafloy Sdmdor !.k.
polgárncrtor
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le orömme| adjuk közre a hírt: 5'ooo pé|dány-
ban megjelent az ,,Újpest tórténete' olvasókönyv
diákoknak'' c. tankönyv. Az onkormányzat anyagi
támogatásáva|, a TUNGRAM PR|NT Kft. nyom-
daÜzemének kedvezményével a tanév e|ején
minden újpesti á|ta|ános isko|a 6-7. osztályos ta.
nu|ója ingyen kapja kézhez a tankönyvet. Termé.
szetesen az iskolai könyvtárakban is hozzátérhe-
tő |esz a kiadvány. A|apítványunk és az Újpesti
Városvédő Kör ezúton is köszöni az újpesti ku|tu-
rálts kormányzat, szemé|y szerint HocK ZOLTÁN
a|po|gármester úr hatékony segítségét, aki lehe-
tővé tette a tankönyv kiadását.

le |smét á|| Kocsis András 1937.ben készített
,,Az anya gyermekéve|'' c. bronzszobra. A hánya.
tott sorsÚ szobor é|ete ta|án vég|eg rendeződik;
ez a harmadik hely, ahol fe|á|lítják' Nemrégiben
vandál kezek |edontÖtték és szá|lításra már e|ő is
készítették, amikor |akossági beje|entés a|apján a
|opás meghiúsu|t. A szobor eddig a Városháza
udvarán várta sorsa jobbraÍordu|ását. Most ismét
á|| a Görgey úton. Újpestiekl Vigyázzunk rá!

ne Ritka k incs birtokába jutottak az újpest i
helytÖrténette| fog|alkozók. A országos Széché-
nyi Könyvtár Mikiofi|mtárátó| alapítványunk meg-
vásáro|ta a7$ a köze| 7o.oo0 fi|mkockán táro|t saj.
tóanyagot, 

.áminek 
eredetije 1877.1g2O kozött jé.

|ent meg Úipesten. A vásár|ást az Újpest Közmű-
ve|ődéséért A|apítvány 187.000 Ft-os támogatá-
sa tette lehetővé. Az anyag megvásár|ása kitűnő'
lehetőség pedagógusok, diákok, he|ytörténészek
számára, hogy a korabe|i újpesti sajtót tanu|má-
nyozzák. Remé|jÜk, hamarosan kulturá|t körÜ|mé-
nyek között |ehet majd kutatni'

te Díszpolgári el Ísmerések
A Városnap Ünnepségén dr. Újszászy Lász|ó

ny. főorvost, Szusza Ferenc egykori vá|ogatott
|abdarÚgót és B|ázy Lajos evangé|ikus |e|készt
Ujpest díszpolgárává avatta dr' Dercze Tamás
po lgármester .  A  k i tÜnte tő  cím odaíté|ésérő|
Ujpe;t Onkormányzatának Közgyű|ése döntött'
Dr. Ujszászy Íőorvos úr és Szusza úr már 199o-
ben , ,AD HoNoREt r , t  Ú ;p rsT  184o- . |99o"
em|ékérmet kaptak, é|etművÜk eIismeréseként.
Szeretette| gratulálu nk az Új díszpo|gároknak l I

ls Dr. Kapo|yi Lász|ó, akit mínt Újpest szÜ|ötte,
a|apítványunk önzetlen támogatója, most 50'ooo
Ft adománnya| |ehetővé tette, hogy a gyűjtemény
számára  vásáro| t  mikroÍ i Imek o lvasásához
megÍe|e|ő  berendezést  tud junk beszerezn i .
Segítségét ezúton is köszönjÜk...

J/ol /;Dűi,rrla?

Egy ütött-kopott Arpád úti házban, egy
gyógpzertár. Sokan e|mennek mel|ette anél-

tudnák:Újpest e|ső patikája me||ett
vo|t az a|apító tu|ajdonos és mióta

mtlíködkjtt a patika?

ls "|995 tavaszán ismét megrendezik az újpes-
ti á|talános isko|ások he|ytörténeti veté|kedőjét.
Az eddigi tapaszta|atok Íelhaszná|ásáva|, új típu-
sú vetélkedőn mérhetik össze tudásukat a gyere-
kek' A fe|hívást már kézhez kapták az isko|ák
igazgatói, a je|entkezési határidő szeptember vé-
ge' Kíváncsian várjuk az iÍjak je|entkezését.

)6
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' . Az a|apítvány támogatói:
FUBST SANDOR, UJPEST KFT., BICOPY KFT.,
ÉPoRG KFT., ÚJPEsT KtzMÜvElóoÉsÉÉnr

ALAPíWÁNY, DR. KAPoLYI LÁszLT, cHtNo|N RT.,
. UKTV' ASCHNEB L|PóT ALAPíWÁNY,
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