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Uj-Megyer gyarmat Prothocol I uma
(1840-1 850)

Minden település történelmében keletkeznek iratok'
levelek, térképek vagy más dokumentumok, amelyek
ha elvesznek, pótolhatatlan veszteséget jelentenek'
Újpest 1830-tól írott torténelmében - sajnos - sok
ilyen esetet ismerünk. A legnagyobb pusztulás akkor
történt, amikor Újpest önállósága 1950-ben megszűnt
és a városi irattttt jelentős részét a fbváros különbözó
intézményeiben - levéltárakban, múzeumokban -

helyezték el és később, elsősorban aközigazgatás
iratait, kiselejtezték. Néhány fontos dokumentum
megmamdt, például a váci Püspöki Levéltárban, ezek
azonban többségben egyházi és nem kÖzigazgatási
iratok.

Az újpesti helytorténészek már évek óta búvár-
kodnak mindenütt, ahol újpesti anyagot sejtenek.
Sokszor segít a szerencse is' különösen akkor amikor
régi újpesti családok |eszármazottai féltve őrzott
kincseit ismerhetjük meg. Így történt ez l996-ban,
amikor Szente s Jó zsef vé grende l etének kozread áséúlo z
járu|tÍtozzét dédunokája, dr' Kőris Endréné dr. Frakniy
Veronika. (1996/3.) Érthetően nagy orom érte a kutató-

kat a kÖzelmúltban, amikor dr. Holló Szilvia ftimuzeo-
lógus segítségével, váratlanul előkerült Újpest kÖzség
- akkor mog Új.Megyer gyarmat - Prothocollumtárrak
(egyzőkönyvének) eredeti példanya.

A lelet kül önÖsen értékes. 63 oldalon - l840.
ápri l is 5-étől '  az e|ső tanácsüléstől egészen 1850.
március l3-ig - tarta|mazza azokat a jegyzőköny-
veket, amelyek segítségével képet alkothatunk a kozség
fej lődé sé ről' a ti sztségvi se l ók v á|tozásairől. Minden
jegyzőkönyv tarta|mazza a hivatalban lévő bíró, jegyző
és a tanácsnok(ok) hiteles aláirtséú,. Különös értéke a
jegyzőkönyveket tartalmazi könyvnek, hogy az e|só
oldalon köz|i a bírói és jegyzői eskü magyar és a ,,zsidó
esküdt eskütétele'' német nyelvű szövegét.

A most megtalált jegyzőkÖnyvek szÖvegét -

feldolgozás után - ktilon nyomatként közreadjuk'
ebben a számunkban szemelvényeket közlünk ezekből.

Érdekességként felhívjuk a f igyelmet az L844.
január 2l.én készült xV. ülés jegyzőkÖnyvére, mely
eIoször hasznalja az Ujpest elnevezést.
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Az újpesti Vágóhíd
(1884-1 930)

Az 1884-ik év november hó 1-jéig Újpesten

kozvágőhíd nem volt és igy a mészárosok,

valamint a tÖbbi húselárusítók is az á||atokat az

egyes házakban lévő vágőhelyeken vágták, a

lakosság pedig kisebb állatokat tetszés szerint ott

vágot., ahol akart. Ezen nem csakközegészségugyi

és koztisztasági, hanem városgazdasági szempont-

ból is igen hítrányos állapot megváltoztatása

végett az 1883-ik év végén a kozség eloljárósá-

gÍnak j av asl atár a a kép vi s el őtes tül et e|határ ozta,

hogy a Duna.parton vásár landó terü leten a

vágóhidat megépítteti. Az előkészitésére bizott-

ságot küld ki' melynek fe|adatává teszi, hogy a

vágóhíd telkét a képviselőtestület utólagos jővá-

hagyása mellett Vegye meg) az építési terveket

készíttesse el s arra nézve szakértőket is hallgasson

meg, az építésre pedig pá|yázati árlejtést hirdessen

és a legmegfelelőbbnek talált ajín|kozőval az

építési szerződést kÓsse meg.

A bizottság csakhamar elkészült minden reá

bizottteendővel és jelentette, hogy a Váci orszÍl"gőt

fe lső  részén a vágóhíd fe lépítésére a lka lmas

házte|ket ta|áit, melyen két szobából álló épület is

van, hogy továbbá a tulajdonossal a véte|árra

nézve 1200 forintban állapodott meg.

A képviselőtesttilet a jelentést tudomásul vette

és a vágóhíd építésére abizottságot teljhatalommal

ruházta fel. Ennek folytán Bachman Károllyal

3149 fÍt. vál|a|ati összeg erejéig az épitési szerző-

dést megkotötte. Az alispán mérnöki sza|d<Ózegét

felülvizsgálás végett a helyszínére kilaildte' aki is

még 3O2 frt-os többletmunkát rendelt el és így a

vágóhíd felépítése 4652 frt.-ba kenilt a községnek.

A munká latok igen serényen ha ladtak,  s  a

vágóhíd már 1884 évi  november l -ső  napján

rendeltetésének át is adatott. A vágóhíd területe

* Á szerző (1865-1949)
ben.

I,Jgro Gyula:*

azonban igen mély fekvésű volt s igy atr fel kellett

tolteni' ami 673 frt-ba került, de csak azért, mert az

ahhoz szi ikséges nagyobb mennyiségű foldet

Kaprinay Gábor uradalmi jőszÍrygazgato a kozség-

nek ingyen rendelkezésére bocsájtotta.

A kozségi vágóhíd üzembe helyezése következ-

tében Ladányi Sámuel kÖzségi állatorvos, kinek

addigi évi {izetése 100 frt. volt, kérte hogy miután

a működési  k ö re tetemesen megszaporodott ,

fizetése emeltessék, ami meg is történt.

Ezen vagőhídnak rendkívül nagy hátránya volt

az, hogy az a sertésvágÍsra nem volt berendez-

kedve' és így a hentesek tovább is otthon vágtak,

ami kozegészségügyi szempontból igen aggályos

volt' mert az á||atorvos bárminő lelkiismeretes-

séggel igyekezett is ellátni hivatását, Újpest nagy

terü lete s  a hentesek nagy száma miatt  ennek

mégsem felelhetett meg tokéletesen.

Közben a Temesvárott tartott városi kong-

resszuson részt vett polgármester arról szerzett

tudomást, hogy az ott pár év előtt megnyílt vágő-

hídon egy év a lat t  300 drb.  ember i  élvezetre

veszedelmes sertés koboztatott el, mely szigorú

vizsgálat Újpesten pedig hiányzott. Ez késztette

arra,  hogy az 1908- ik  évben modern vágóhíd

építésére tegyen javasiatot a képviselőtestuletnek,

amire a városi képviselőtestület 235 kgy. 1908

számu határozatában kimondotta azt, hogy a kor

igényének megfelelő új modern közvágóhidat,

Hegedűs Armin és Bőhm Henr ik  műépítédzek

tervei a|apján az e cé|ra már megvett Fries féle

te lepen fe lépíttet i  és a k ö l tségek fedezetére

amortizáciő iÍjí,n törlesztendő kölcsönt vesz fel.

Ezen hatarozatot a vármegye törvényhatósági

bizottsaga 1040 kgy. 1909 számű határozatáva|

hagyta1ővá.

Újp^t,,l-; első polgfuntestere volt. A most közölt cíkk az Újpest monogróJídban jelent meg 1932-
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Ezen jőváhagyás utíLn a közvágóhíd építési és
felszerelési munkálataira a versenytárgya|ás mír az
1910. évi február hő 2I.én megtartatott, s minthogy

minden tekintetben az kie|égitő eredménnyel is
jár t :  ennélfogva a képvise lő testü let  1910.  évi
március 8-án tartott rendkívüli közgyűlés 6693 kig.
I47 kgy. számű véghatározatáva| a rnagasépítési

munkálatokat 367.968 K 66 fi l l '  végösszeggel

Schreiber Gyula újpesti vállalkozónak, a gépészeti

berendezéstpedig |98.022 K. 81 fill végösszegge|

a Danubius Hajó- és Gépgyár Rt.-nek adta váI|a-
latba' A képviselőtestÜletnek ezt a vég|tatározatát
és az ennek a|apján kotott vá||a|ati szerződéseket
Pest vármegye torvényhatósága 1910. évi június hó
t3 - án  10027  k ig ,  1141  kgy  s zám a la t t  ke l t
határozatáva| jőváhagyta. A közvágőhid tervei a

kazszá||itási szab ályrendel et értel méb en műszaki

feltilbírálás célj áből a m. kir. foldmtivelésügyi

min iszterhez is  fe l ter jesztet tek,  akr  azokhoz
92022 IIJJ, I, s zámu I etr atáv a| hozzáj áru|t.

A'kÓzvágőhíd építési munkálatai a képviselő-

testületi határozat meghozatala utÍn nyomban

rnegkezdettek, úgy hogy 1911 évi végéig az épit-
kezés teljes befejezést is nyert.

A  k ö zvágóhíd  |e i r á sa  és  i smer te tése  a
következő'

A Megyeri útból elágaző szé|es kocsiút tágas,
bolthajtásos három kocsibej árásos kapuho z vezet.
A jobb o1dal iban a kocs imérleg van,  kéto lda l t
pedig kisebb ajtók a gyalogárók számára.

A kapubej áLÍőtő| balra van az igazgatő és az

állatorvos földszintes lakóépülete, jobbról a vágő-

hídi egyéb a|ka|mazottak emeletes lakóhelyisége

megfel elő mellékhelyiségekkel.
A vágóhíd pavilon rendszerií, a főbejáratta|

szemben az irodaépület, ettől ba|ra a marha-

vágóhíd.  és a marhaistá l l ók ,  jobbró l  a  sertés-

vágóhíd és sertésólak helyeztettek el.
A vágócsarnok és iroda épület mögött terül el a

hűtőcsarnok, melyet a vágóépületekkel fedett átjárő
köt össze. A hűtőcsarnokkal közös épületben van a
gépltÍv, a kazánház stb.

A ló-vágóhid, a pároló, a szalonnahűtő és a

sertésvágóhíd toldalék-épületben vannak. Lz L928-

ik évben a lóvágóhí d átépittetett s ugyanakkor a

lóhúst feldolgozó miihely is megfelelő új gépekkel
szereltetett fel.

A telek bal oldal i hátsó sarkában fekszik a
trágyaház és az egészségügyi vágóhíd.

A telek hátsó részében van bevezetve a vasúti
vágány két rakodóval, közvetlenül csatlakozással a
BUR. vasút pályatesÍéhez.

A főközlekedó utak keramit burkolásúak és
el rendezésük a forga lom gyors lebonyolítását
megkonnyítik.

A vágóépületek belső berendezése nagy gonddal
t ö r tént,  hogy azá|ta|  a húsiparosok munkája
l ehetől eg megkönnyíttessék'

A marhavágóhíd 22 méter hosszú és 17 méter
széles. A középen kettős oszlopsor vonul végig,
négy méter széles közlekedési folyosót képezve. A
csarnok háromnegyed részét a nagymarha-vágő,
egynegyed részét az aprőmarha-vágó foglalja.
Nagymarha-vágásra Ósszesen 11 vágóhely á||
rendelkezésre. Az egyes vágóhelyek berendezése a
következő: 11 lekötő gyúrú a földbe ágyazva, I

b iz tonság i  fe lvonó 1250 kgr .  teherbírássa l ,  1

önfeszítő  rénfa,  mel lye l  a  nagyobb marha-
testrészek automatikus átakasztása torténik a
futómacskára, - továbbá 1 sor fogas tartóvas
őnozott fogakkal, a kisebb részek számára. Minden
osz lopon ezen kívü l  fogaskoszorú van.  Az
aprómarha-vágóhídnak 3 vágőhelye van, mely
összesen 40 fm. horogtartó U-vassal szereltetett
fe|. Az állatok szá||itásíra itt megfelelő targoncák
állanak rendelkezésre.

A magaspá|ya egyvágÍtnyű és az minden

vágóhelyhez vezet .  a fo lyosón kettős k i térő

vágánny al, úgy hogy köZl ekedés akadálytalanul
lebonyolítható. A kijárő ajtő e|őtt van beiktatva a
magaspálya-mérleg, melynek mérőszekrénye a fal

mellett helyeztetett el.
A bélmosó kÖzvetlenül a vágócsarnokból nyílik

Felszerelése 16 bélmosó edényből és 16 bé|tisztitő
aszta|kábő| á|| a fal mentén felszerelve. Minden

aszta|kán 5-5 horog van a belsőrészek felakasz-

tására, Azonkívtil van 2 paca|forrÍuő kád, melyek
koztil az egytkvá|aszfa| á|ta| 4 részre Van osztva' a
másik pedig 4 darab kiemelhető vederrel van

ellátva. A páramentesítés ventilátorral történik,
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amennyiben a párák a forráző kádak kettős köpe-

nyén át elszívatnak. A felszerelés kiegészítéséu|

egy munka aszta| szo| gá|.
A marhavágóhídon ezen kívü l  van még az

tzrae|ita hitközs ég lail ön metszőszob áj a is,
A vágóhíd padló ja keramit téglákka l  van

burkolva, a közepéről a két oldalfal felé eséssel,

hol folyóka vonul végig, megfelelően elhelyezett

csatornaszemekkel. A falak koros-koruI 2 méter

magasságig betonsimítással l áttattak el.

A v i lág i tás  egyrészrő l  a  két o lda l t  lévő

ablakokkal, részint a tető kiemelhető részében

elhelyezett felülvilágítókkal tÖrténik. Sze||őz-

tetésére pedig a tetőn elhelyezett 4 Huberth féle

venti l áci ó szerkezet szo| gá|.

Y i zszo| gá|tatás c é|j ár a az oszl op oknál é s a fal ak

mellett lévő tomlők szolgálnak, melyek mellett

kiontő kagylók vannak.
A vágóhídtól balra és attól elválasztva van aZ

5,2 méter széles marhaistálló, mely 3 részbő| á||,

ery aprómarha-istállóbő|, 44 rn, alaptenilettel' két

nagymarha-istálló, összesen 17 6 m, alaptenilettel'

Az elhelyezhető állatok száma: nagymarha 50 drb.,

aprómarha 40 drb.
A sertésvágőhid 4 részbő| á||.

Sertésólak 10 drb' vasbetonból készült rekesz,

tere lőaj tókka l ,  rn inden rekeszben rnegfe le lő

betonból készült vályúkkal. A rekeszek pad|ozata

mélyített betonrétegből és e fölé helyezett hornok-

rétegből á|1. Az összes rekeszek fölött egy VasSZer-

kezetu tetőzet van. Yizről mindenütt bőségesen

gondoskodás tortént. A sertésólakból közvetlenül a

két szúró felé lejtősen emelkedik a terelőfolyosó.

M inden  s zúróhe l y  e | ő t t  2 -2  vá r óako l  Van

tolóajtókkal a szúróhely felé. A szúróhelyekről a

leölt sertések fordítható ajtóval a forráző kádba

süllyeszthetők, ahonnan vill anyrendszení ki emel ő-

vel a kopasztő aszta|okra fordíthatók. A forráző

kádak szintén ventilátor segélyével páramente-

síttetnek.
A kopasztó-asztalokról a sertések gyorsemelő

csigasorral ellátott futómacskák segélyével a mun-

kateremben elhelyezett horogtartóhoz vitetnek. E

célból a magaspálya minden kopasztó aszta| fölött

elhalad, épp úgy minden fogastartó mellett is. A

magaspá|ya megfelelő kitérőkkel van ellátva, hogy

a kozlekedés akadály nélkril történhessék A kijáró

ajtó előtt egy magaspálya-mérleg szereltetett fel.
A fogastartó vasak' összesen i00 folyóméter

részint a fa|ra részjnt az osz|opokra szereltettelg a
szt|árd fogakon kívül lapos vason tolható kisebb
fogak is vannak, melyek a felső részek felakasz-
tására szolgálnak.

A fogasokon feldolgozott sertések a magas-
pá|yán 4 ágű horoggal  e l lá tot t  hússzá l lí tók

segélyével j utnak át az e|őhutőb e.
A munkateremből közvetlenül nyíl ik ismét a

sertésbél-mosó' melynek felszerelése azonos a

marhabél-mosóva l '  csak a paca|főző üst ök

hiányoznak.
A vágóhíd padló ja i t t  i s  keramit  tég|áva l

burkolt' a két oldalfal felé eséssel és folyókával, a

falak pedig 2 méter magasságig cementsimítással

vannak ellátva. Vlágítás, vizel|átás és szellőztetés
azonos a marhavágóhí ddal.

A vágóhidakról a magaspálya egy fedett átjárőn

át az előhűtőbe, két kül ön e|ágazás pedig az

előhűtő mellett két oldalt létesített fedett rakodó-

hoz vezet, hol a húsnak közvetlenül a kocsikra

v aI ő átr akás a törté nh eti k.

Az e|őhutő 250 m, alapteruIetű és 5 m magas és

fel van szerelve a sertések számára fenntartott

helyen 64 folyóméter fogastartó vasfogakkal. A

marhák számára fenntartott helyen sztntén 64

folyórnéter fogastartó van felszerelve, a magas-

pá|ya minden két fogassorközé vezet, és a hús kézi

erő nélktil való átakasztásara egy-egy krilön

emelődaru szo|gá|. Az előhűtőbó1 két nyílású

széles ajtón keresztül jutunk be a hűtőbe melynek

alaptenilete 380 m', rnagassága 3,2 méter. A hűtő

50 húscelláfa Van felosztva, melyek közij| 42 drb.

egyenként 3 m', 6 darab 4 m., 2drb. 6 m'alapteni.

letű. A húsrekeszek váza fazonvasból, csigákon

mozgo zárhatő ajtókkal készült' a víúaszfa|ak

pedig g ömbolyű vasrácsokka l  és rekeszeken

felülről erős sodronyfonal tető van.

Minden rekesz fel van szerelve 2-2 sor sz||árd

fogassal és egy sor tolható fogassal, űgy hogy a

terül et k|haszníú tts a l eh etől eg l egel őnyos eb b en

eszközolhető.
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Az egész hűtőhely iség a h idegveszteségek

cs ö kken tése  cé l j ábó l  meg fe l e l ő  vas tagságú

parafakővel szigeteltetett, a parafát 8 cm vastag

e|őfa|azás védi a külső behatások ellen. A fa|ak 2

m magasságig fehér fayence lapokkal burkoltattak.
A hűtők padló ja betonbó l  készü l t ,  me|y 2

gyujtőakna felé erős esésű, hogy atisztítísná| avíz

könnyen az aknábajuthasson' A hűtők vl|ágitása
felülről t örténik, hárorn homályos üveggel és
parafa szigeteléssel. Az előhűtőben azonkívül

üvegtégla-ablakok is vannak. Az e|őhíjtőkön dupla
kétszárnyű ajtók vannak, az egyik vasból' másik

fábó l ,  10 cm parafabé|éssel '  Sz intén fábó l
parafabé|éssel készü|tek az előhűtőből a hűtőbe

vezető ajtók'
A pároló Beckner Ulmann rendszerű steri l i-

zí$orra| (350 gr befogadóképességgel) 1 fogas-

tartóval és egy munkaasztallal van felszerelve. A

pároló automatikus szabályozásu és garantá|t

veszteség: sertéshúsn tú 26 százal ék, marhahúsnál
L2,4 száza|ék.

A kü l  önb ej  ít ratű sza l  onnahűtő 3 5 m,

alapterületű parafakővel van burkolva. A hűtéS

sósvízcsövekkel tÓrténik. rnelvek a mennYezetre

vannak fuggesztve.

A telek bal oldali sarkában Van a trágyahLz,

mely a kényszervágőhidda| és gyanús ál latok
istá||ojáva| közös. Lejtő vezet a trágyahítz |<lúrítő

he l y i ségébe ,  ho l  4  t ö l c sér  van  e l he l ye zve ,

melyekbe a belek és bendők tartalma kiuríthető' A

két trágyakocsi az a|ső térben á||, aho| azok
minden lailon kezelés néllail is megtelnek.

A kényszervágőhid egy felvonóval' rénvassal,

egy sor fogastartóva|, egy bélmosó edénnyel' és
egy aszta|kával van felszerelve' azonkívül van még

melegvíz-e|őá||ítő készülék az esetleges sertés-
kopasztások célj aira is.

A gyanús ál latok istál lója a t öbbi istál lóhoz

hasonló  berendezésű és 5 á||at  befosadására

szolgál.
A két vágócsarnok között van az irodaéprilet'

melyben a következő helyiségek vannak:

Lz előtérbe nyílik a portás fülkéje, azután a

pénztárszoba, valamint a könyvelőség. Az igazgatő

és egy állatorvos- szoba, a |aboratőrium helyiség
egy tágas előtérből nyílik. Mindezen helyiségek
vizvezetékkel összekotÖtt fayence mosdókkal
vannak felszerelve. Van azonkívül egy kti lon-
bejáratű mesterszob a mos dófulkével, egy legény-
szoba megfe le lő  számu ruhaszekrénnyel .  A
mosdószoba 10 drb.  mosdófe lszere lésse l  és 1
fürdőhelyiség 4 drb. zuhanyfürdővel és kád-
fürdővel is fel van szerelve. A fürdőhelyiségben
me leg  és  h ideg  v i zveze ték  van .  Ezen  ép i i l e t
1 eghátul s ó r észéb en vannak a mel l ékhelyi s égek.

A főépülettel osszeépített helyiségekben Van a
gépberendezés éspedi g :

A léghiitő helyiségben a léghűtő 55.000 kalória

óránkénti hideg teljesítménnyel maximá|is nupi 20
órás üzemmel, képes az e|őhutőt állandőan +20

Celsius-fokon tartani. A léghűtón tárcsás hűtő-
f e l ü l e t  van ,  me lyen  a  léghűtő  a l s ó  részében
lehűtott sósvízoldat végigfolyik, egy felső elosztó
szerkezettel megfelelően elosztva. A hűtő felületek
könnyen kiernelhetők és tisztíthatók. A levegőt

ventilátor hajtja át a|éghutőn és a hideg sóoldattal
való érintkezés következtében lehűl. A sósvíznek a
1emezekhez va|ő tapadása megakadá|yozza azt,
hogy a sósvízcseppek áthatolhassanak a hűtőbe,

óvatosságból ugyan még egy elvá|asztő szerkezet
is be van iktatva.

A Ievegő elosztása a hűtőkben facsövekkel

törté ni k, m el yek m e gfel el ő szab íúy oző tol attyúkkal
vannak ellátva. A friss külső levegő lailon e|ága-
záson szivatik be' van azonkívtil egy elektromos
ventilátor' mely a téli szellőztetésre szo|gá|, a
kívrilről beszívott levegő egy gőzfútőtest segélyé-
vel felmelegíthető.

L jéggyár 60 métermánsa napi termelésre van

berendezve A jégcsűszda a|atti rész jégral<tárnak

van kiképezYe, mely egynapi termelés befoga-

dálsíxa alkalmas.
A h ideg e|őá|| i tásához 2 darab ammóniák

rendszerű kompresszor szolgál, egyenként 90.000

kalória óránkénti teljesítménnyel, melyek kozril

egy  i s  e l egendő  a  t e | j e s  ü zemhez ,  a  más i k

tartalékul szolgál . Az ammóniák cseppfolyó-

sítására szo lgá ló  permetezett  kondenzátor  a
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jéggyár feletti tetőn van elhelyezve, a napsugarak

ell en zs alus zerkezette| védve.

A.vizszo|gá|tatáshoz2szivatty,űszereltetettfel,

egyenként 30 óránként i  szá|| i t óképességgel '

melyek közul egyik transzmissziő hajtÍtsíl. a másik

pedig gőzszivattyús és a téli üzemhez szo|gá'|. Lz

összes vízmennyiség a műhely fÖlött elhelyezett

L4 mmagasságban lévó 50 m3 urtarta|mú betonból

készült viztartá|yba nyomatik és az innét oszlik el

az összes fogyasztási helyekre. A vízmedence kör

alakú és korülfog1a a kéményt is. Befagyás ellen

parafakő szigeteléssel van védve. A vizet részben

a gépház előtt elhelyezett kútrészben a városi

vizvezeték szo|gá|tatja. A víztoronyból e|ágazlk

zást körvezeték gyanánt kiképzett ktilön vezeték,

melybe a gőzszivattyú nyomás fokozása céljából

k özvet lenü l  i s  do lgozhat ik ,  ami túzvédelmi

szempontból fontos.

A te lep haj tóerejét egy 80 HP Compound

kondenzítci ős gőzgép szol gá|tatj a, mel ynek

magasság nyomású hengere Radanovics féle

sze l epes ,  a l acsony  nyomású hengere  ped ig

tolattyús vezérmu.
L gőzgéphez és vágőhídi üzemhez szükséges

gőzt3 drb. egyenként 30 m' ftltőfelületű Cornwall

rendszeru gőzkazán á||itja elő, melyek kozül egy

állandóan tartalékban van.

A' kazánház mellett a tágas szénkamra van. A

vágóhídi  szennyv izek egy kü l ön  csatornáva l

közvetlenül a Dunába vezettetnek, miáltal a külön

s zenny v ízderí tő- s z erk ezet f e| á||itás a föl ö sl e ge s s é

víút. Az összes csatornaszervek a célnak meg-

felelően készriltek külön kiemelhető kosárral, hogy

konnyen tisztíthatók legyenek és szilárd részeknek

a csatornáb a va|őjutását megakadályozzak.

Az 1929-ik évben ugyancsak a közvágőhídon

sertéspörkölő helyiséget is létesítettek, ahol a le-

szúrt sertések szalmaporköléses még a legnagyobb

viharban is veszély nélkül, történhetik

A vágóhíd-munkálatoké* a leszámolás szerint

873.887 K járt' és így az épitési munkálatokra

felvett 960.000 koronából 86'113 korona maradt a

vá ros  rende l kezésére ,  me ly  ö s s zegbő l  7 .000

korona az vtő|ag megrendelt viz|ágyitó készülék

árának kifizetésére, továbbá Hegedűs Armin és

Bőhrn Henrik megbizott művezető építésznek a

b elrigymin iszter á|ta| megál l apított 3 6 .642 K 8 5

fi l l .  munkadijára fordíttatott és így a felvett

kölcsönből 42.470 K 15 fillérmegmaradt.

Az iljvágőhíd üzembe helyezése előtt a mészÍr

rosok sehogy sem akartak megbarátkoznt az űj

vágási móddal' amelynél az emben erőt a gépek

munkáj a vá|totta fel. Hogy ezen bizonytalan

állapotnak vége vetessék a mesterek e|határozták,

hogy az új rendszert Fiumében fogják tanul-

mányozni, ahol már régebb idő óta az í| vágőhidi

rendszerrel teljesen azonos vágatási üzem van. A

helyszínre a kuldottséggel leutazott a polgármester

is' Fiuméban a vágőhidi igazgató és az ottanl

mészárosmesterek te l jesen meggyőzték az

újpestieket az űj rendszer kiváló előnyeiről, s

ennek a következtében itt is a legszebb rendben

indult meg az új vágási rend.

Lz űj vágóhídi üzem akadíiyta|an megindí-

t á sában  nagy  érdeme vo l t  Ladány i  Zs igmond

vágóhídi l'gazgatőnak is' aki kiváló szaktudással és

páratlan szorgalommal nemcsak a kezdet minden

nehézségét tgyekezett elhárítani, hanem a vágöhíd

fejlesztésére és jovedelmének fokozásÍra időt és

fáradságot nem kímélve mindig szo|gá|atkészen

állott. A'z ő ha|á|a őta méltó utóda a vágőltid

tgazgatőt tisztségben Gomori Vilmos, akinek egy

húsvizsgáló ál1atorvos, egy vágóhídi felügyelő, egy

1ár|atkezelő és egy forgalmi adótisztviselő segíti

nehéz h ivatását  akadá|yta lanul  e l lá tn i .  A

vágóhídon azonkívül a húsbélyegző a|ttszt, egy

portás és egy éjjeliőr, 7 hentessegéd' 3 napszámos

és egy takarítónő szolgál á11andóan.

A marhavágóhídon a feldolgozást 3 pacalos

mester' l2 segéddel végzl.

A vágóhídi húsvizsgáló ál1atorvosok voltak.

Kraxner oszkár !920. évig,

Molnár Bé|a 1920-1922' évig,

Va1entini Ferenc 1922-1927. évig,

Istvánffy Ernő 192,7 őta.

A vágóhíd üzembe helyezésétől fogva az ott

levágott állatok számát az a|ábbi tt$|ázat tünteti

fel.
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Levásott állatok

Év

1900

ALLATEGÉszsÉGÜGY

A'z  á||ategészségügyi  szo lgá latot  Ujpest

rendezett tanácsú várossá való átalaku|ásátő| az

I920-1k év végéig Valentini ottó m kir állat-

egészségtigyi főfelügyelő, majd pedig az em|itett

időtől fogva Friedmann Mór m. kir. fő-állatorvos

vezeti, Az ő útmutatása szerint készült e| I924-ik

évben a vágőhid mellett a t örvényes követel-

ményeknek mi ndenb en m egfel el ő á||atv ásártér.

Az á||atvásár és a szénatér Újpesten legelőször

a Szt.István tér Templom utca felől eső sarkában

volt' ahonnét a Ferenc József térre helyeztetett át,

amiért ts azt a teret mostani elnevezése előtt

hosszabb ideig csak szénatérnek nevezték.

A szénapiac és állatvásár sehogy sem illett a
rohamosan fejlődő kozség közepén lévő Ferenc
József térre, miért is az 1905. évben a képviselő-
testület kimondotta, hogy a Földessy féle telkek
parce||ázása a|ka|mából a kozség tulajdonába jutott

terü let  megnagyobbítására és az egésznek
á||atv ás ártér cé|jai ra val ó fel haszná|ásár a az

Újpesti kereskedelmi és iparbanktó| megveszi az
újpesti 2170 sz' tkvi betétben 344Ll2 ht. sz. a.
újpesti 217I sz. tkvi betétben 344111 Ítr. sz, a.

végre az újpesti 21,72 sz. tkvi betétben 344012]
he|yrajzi számok alatt felvett s mintegy 1220

négyszögölet kitevő három ingaÍ|ant, vagyis a mai
Erzsébet tér egy részét, négyszögö lenként 20
korona egységárban.

A vármegyei törvényhatóság az á||atvásártér
c é|j air a szol gál ó ezen ingatl anvétel re vonatkoz ó
szerződést az 1906-ik évben jőváhagyta s igy az
1906. évi augusztus hő 27-én a községi képviselő-

testület utasítja az e|Ó|járőságot, hogy az á,|lat-
vásárteret a Ferenc József térrő| azErzsébet térre

helyezze át. A szénapiac azonban tovább is a
helyén maradt, míg végre az I9I}-ik évben az is

ide helyeztetett át, ahonnét aztán mind a két vásár
az 1925-tk évben a vágóhíd mellé került. A heti

vásárokra felhajtott állatok számárő| a következő

ki mutatás szo| g6|tat adatokat :

Kimutatás az ii|atv ásár forgal máról
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1*541

123ö6

10783

11it68
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9687

82{ö
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31
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eő
s6
2*

2L

.10

2ő

1S

24

27

L7

18

t7

20

I

Lz á|| ate gészs égügy p ontos e|lítása Szemp ont-
j ából Újpest évenként megtartott á||atszám|álások
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raresI iuh lr,..rt,ló |.íTJ'l;

r698
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709

r968
t485
3376
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3029
2661
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2523
3054
2587
2490
2Zt5
l r80
r662

r44
7ő
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3r0
166
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289
2t4
26c
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t35
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2230
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il36
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r895
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t917
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539
4U
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u8
466
5C5
479
478
454

68
96

l2r
203
203
220

300

eredményei a követke ző táb|ában foglaltatnak: uzlet engedélyezését a hatősÍtg támogatni nem

fogja."
A gyepmesteri telep ezután fel is éil|ittatott a

gyá|i tő területén, ahonnét azonban azt az uradalom

később eltávolította, s ekkor a Baross és Attila

utcák kizött lévő városi telekre telepíttetett. Ez a

tenilet sehogy sem volt alkalmas e célra, azonkívúl

ott az elhullott á1latok elfoldelésére már egy

talpalatnyi terület sem volt. A felettes hatóságok

tehát folyton sürgetik e kérdós megoldasát s bár a

hatóság is mindent megkísérelt, azonban évttze-

deken át  minden terv dugába dő l t ,  ami akár

hullaégető fe|á||itására, akar megfelelő tenilet

megszer zésére i rányul t.

Végre az |92t-1k évben mégts megépült az új

állategészségugyi telep és az á||atthulladék-égető

kemence a Gyá|i tó területén, amely rendelte-

3

1

zso I rs

tésének minden tek intetben meg is  fe le l .  Az

ál1 ategészségugyi telepen az ebek megfi gyelésére

hig iénikus és á l1atvédelmi  szempontoknak

megfelelő helyiségek építtettel úgyszintén van ott

megfelelő boncterem is. A te|ep viz és csator-

názással láttatott e| és az állatorvosok részére

külön iroda' a személy zet részére pedig lakás

épittetett. Ezen modern áll ategészségügyi tel ep

Friedmann Mór főállatorvos útmutatása és Wolf

Géza városi épitésztervei szerint készült.

Az 19zO- I93 O-ik évekről szól ó á||ategészségugyi adatok a következők:

Ragadós betegségek él az abban elhullott ál|atok- 
ncme g rzáma

Egyéb betegségben el.
hu|loll állalok száma

1920
1921
t922
l92Ard4o I
192+ |
192ő
1926
tg97
1928
1929
r9B0
Ölz.

8I?
2S+
368
211
421
57S
290
G{4
3{6
47r

_  7 1 0

4B7t
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o

7 7
10

!7
I

o t

2T
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2L

4
ő
&
I

21

I
l 0
B

L7

{1
.18
80
o ,

1ó
7 7
t 7
1 6
2e
ZL
2 1

40
2
I
2

8 l
:2

I
,
ö

87

Az íú|ategészségügyi szo|gá|at ellátása végett a

gyepmesteri telep létesítése is állandóan nagy

gondot okozott Újpesten, mert megfelelő teri.ilet

hiányában a kérdés megoldása súlyos feladat elé

íú|itotta mi nduntal an a hatós ágot'
Így olvassuk az I874-1k évi egyik képviselő-

testületi ü1és jegyzőkönyvében' hogy a gyepmesteri

ipar gyakorlási jogosítványt nyert Kozarek Ferenc

támogatást kér a hatóságtő|, mire az azthatátozta,

hogy ,,kérelmének csak annyib an adhato hely, hogy

mindaddig míg kötelességének megfelel más ily

I
23
,

L 7

s
l 7
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Dr. Fiedman Dénes:*

Az újpesti dr. Venetianer Lajos
|zrael ita Kazm űvelődési Egyesü |et

Bevezetés

40 éves magyar zsidó kulturegyesület. Csodála-
tosan igaz megállapítás. Négy évtizedes megsza-
kítás néllnili múltra tekint vissza és így a fennálló
magyaÍ zsidó kultúralakulatok kozott szinte a
legrégibb mű|t az övé. Most, amikor a dr.
Venetiáner Lajos nevét viselő Újpesti Izrae|ita
Közművelődési Egyesület fennállásának négy
évtizedes fordul ój áh oz érkezik el, szüks égesnek
mutatkozik l elki ekben ós szellemi ekben egy aránt,
hogy e sajátos alakulatnak históriáját megírjuk oly
módon, hogy abból a speciális helyi kultúrájú
alakulatnak meggyőző képét nyerje az olvasó.

E bevezetés foglalja még magában a fenti
célkitrizésen kívül gondolatmenetünknek alábbi
sorát. Szólunk bevezetőle g a hitkozség kulturális
é| etér ő|, Veneti áner elgon dol ásáról és a| akitásár ő|
és a  spec iá l i s  újpes t i  v i szonyokró l .  Majd  a
l egényegyl et csütörtoki os szej övetel einelq a kultur-
körré va|o áta|akulásnak és forradalmi kornak
torténete következik és mint históriai kuriózum
felsorolása mindannak, ami Venetianerről van
elnevezve Újpesten. Külön részt szentelünk a
Íisnikar, az e|őadásolg a művészek, a közönség, a
zárősző je l lemzésének' Tárgyal juk továbbá a
hitközséghez és az országos Magyar lzrae|ita
Közművelődési Egyesülethez való viszonyunkat,
valamint a helybeli előadói gárda kialakítását.
Végül a jelenben való ktilonböző irányú működési
terü letekrő l  szándékozunk beszámolni:  a

története
(1897.í 937)

Venetiáner serlegről és vacsorá|<rő|, az emlék- és
ser legbeszédekrőt,  az inasokrő|,  a fő iskola i
segélyekről, if i úsági csoportunkról, (irodalmi
bizottságunkró l) ,  a t iz f i ||éres belép őrő1, a
jövedelmi forrásokról és kiadásokról, a vita-
estékről, végril pedig terveinkről és feladatunkról.

A hitközség kulturális é|ete

A hitközség fe|adatait |egtalá|őbban az atyák
mondásaiból ismert három világfenntartó oszlop
fe1ezi ki. Tóra, Istenszolgálat,Kantativ munka. A
világhistóriai legujabb kor új szellemkÖrének ereje
minden régit megvtitoztatott. kibővített, módo-
sított. Nem hagyta érintetlenül még ezt a mi
tudásunkat sem. Iskolatigy, kultuszrigy és karitász
mellé odakívánkozik speciális értelemben vett
kultúrmunka is.  Manapság a zs idó k öz össég
e5lbefogó gon dol atán ak magasztos eszméj ét nem
csupán az iskolákon, a templomon és a jótékony-
ságon keresztül nyújtjuk az egyénnek, hanem
ugyanezt a cé|t szo|gá|ják a mindinkább fejlődés-
nek induló korporációk, fő leg a kulturá l is
irányzatuak. Így |esz a kultúrmunka eminens
hitközségi feladattá és érdekké és ha gyakorlása és
művelése esetleg külön korporációban megy is
végbe, valójában csak egy átvá||a|t szerepről van
sző, ame|yet végeredményben va1y a gyülekezet
teljességét megjelenítő hitkozsé gi szewezet, vagy
pedig az ennek patronátusa alatt  míikÖdő
kultúralaku|at visz végbe. E tekintetben az ország

* A szerző (1903-1945) tijpestifőrabbí volt az 1927-1944 közöttí ídtiben. rekntős írodalmí és teológiaí tevékenységet Íbjtett
kí A most közölt dolgozata 1937-ben Újpesten jelent meg.
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zs idó gyü lekezete i  két csoportra oszthatók.

olyanok, amelyek önál lóan teljesítik a kultúr-

feladatot és olyanok, amelyeknek nevében ezt

átruházott jogga| más korporációk végzlk. Az

újpesti zsidó gyülekezet ebbe a második kategó-

riába tartozik, ahol a mi négy évtizedes egyesü-

letünk munkája foglalj a magítba e fent tagla|t

feladatokat és így ennek a históriának megírása

egyszersmind előképes példája lehet az o|yan

felekezeti közösség életének, ahol ennek ellátása

kül ön korporáci óÍa v an bizv a.

Venetianer e|gondo|ása és a|akítása

A magyar Millennium éve az újpesti zsidó

életben fölösen jelentős szám. Ekkor vá|asztják

meg és installálják a gyrilekezet főrabbi-székébe

dr. Venetiáner Lajost, akkori lugosi rabbit' rabbi-

képzőnk egykori jeles növendékét, később tanárát

és vezérlőbizottsági tagsilt. Nyilvánvalóan kész

kulturális programmal jott. Hiszen így nevel-

kedtunk. Ő még a nagy trias lábánál; Bacher,

Bloch és Kaufinann voltak a mesterei. Alig, hogy

elülnek a vá\asztás, a bevonulás, a kezdeti el-

helyezkedé s tzga|mai és nehézségei a kulturális

program megvalósítisába is belekezd, hivatalos és

sokrétű papi teendóinek szorgos végzésén felül.

Aki ismerte ót,lelke v1|ágát és szellemképét

túzete s e n, az tanűsithat1 a, ho gy mai ál l ap otunkn ak

és sokfele miíködési irányunknak elgondolásait és

eredményeit, dióhéjban mir magában hordoáa' de

egy negye dszázad a|att az asszimilációs törek-

vések fénykorában nem tudta mindezt életre hívni,

megvalósítani és így sok tekintetben a kegyeletes

és hűséges utókornak jutott az a szeÍep, hogy eú.

az ő nevével és szellemében befejezze. A szerény

kezdet első esztendeje 1897-re nyúlik vissza.

Ebben az iparos ós munkas városban egy új pap

összegyűjti a tömeg-réteg ifiúságát és bennük

meg általuk a|apozza meg azt a közművelődési

egyesületet, amely ma négy évtizedes múltra

tekint vissza és széles jelenében szerény kezdetét

al ig lehet fe l ismerni .  Venet ianer munkája

tudatosan és fokozatosan halad előre. 26 évj

működésének minden esztendeje hozott újat és

jelentett haladást, mikor éltének ezt az ő helyét is

ha|á|áv a| elhagyni kényszerült' j oggal mondhatta.

,,szerény a te kezóeted, de felette nagy |észen a

jövendő''. A létesulésnél kozejátszott a XIII. Leó

inagurá|ta korabeli mozgalom is s így kezdetben

nemcsak zsidó témák dolgoáattak fel.

Speciális újpesti viszonyok

Minden  ku l tu r á l i s  ko rpo rác i ó t  a  l oká l i s

viszonyoknak megfelelően kel l kialakítani. A

kultúra egyetemleges jelenség, miként a testi

tápanyag is az, de akkor fogadjuk be szívesen, ha

ízlésünk szerint készítik e|, tá|a|ják fel. Ha meg

akar juk érteni  k özművelődési  egyesü letünk

e l i ndu l á sá t '  múl t j á t ,  f e j l ődését ,  j e l enét ,  de

jövendőjét is, egynémely tekintetben meg kel l

v i z sgá ln i  a z  ú jpes t i  v i s zonyoka t  i s ,  me lyek

speciális karakterisztikumokkal bírnak. Úi uá.os

ez, a|ig 100 esztendős, nem átvett hagyományok

htíséges őrzője és kovetője, hanem előkelőség,

amely velünk kezdődik. Az újpestiek csak őssé

lehetnek, azvÍőd szerepe alig jut nekik. Munkás és

iparos társadalma nagyobb percentti az összlakos-

sághoz v iszonyítva,  mint  bárhol  másutt  ez

országban és nem tagadható el' hogy ez a réteg a

Ínagaszo|gá|ati munkája közben {5 azzu| szorosan

összefüggően o ly  ku l turá l i s  k iképzést nyert ,

amelynek bevallott, vagy be nem vallott célzatos-

sága nem szo|gá|ja eredményesen a felekezét, a

vallás ügyét. Még ezen felül az a kortilmény, hogy

mindenki ide származoÍt és nem itt sn)|etett, azaz

az ő haza hagyományaithozza magáva| az egyedil

üdvözítő tradíció hitében, még fo1osen nehezítik a

kralakulás munkáját. S amilyen nehéz feladatokkal

kel lett fenti indokok alapján a zsinagógai élet

sz isztemat ikus k ia laku l  ásáná| megküzdeni ,

hasonlóan nehéz a ku l turá l i s  kezdeményezés

fe1adata is .  Venet ianer vá l1a lkozott  reá és

eredményesen. Elleng őzt adott. Arra törekedett,

hogy a másutt nyert tanításokat ellensúlyozza,

hogy egy helybeli hagyományt kialakítson, hogy

önálló újpesti életet teremtsen.
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A |egényegyIet csütörtöki
összejövetelei

E|ő szájhagyományok kónikása vagyok ezűtta|,
A  Wachs l e r  házban  á l l o t t  a  he l y i ség ,  a  ma i
Reichard üzl et helyén, később a B|ász kávéházban,
a mai Atti la utca és Árpád út sarkán, melynek
lnilönterméből indult el a mi négy évtizedes múltra
visszatekintő egyesületünk. Ebben a számunkra
Pilvaxot jelentó szobában gyu|ekeztek egybe
csütörtök esténként' e dátumot jegyezzük meg,
mert a jelen hagyományainak követésében rnég
sztikségünk lesz reá, csütörtök esténként a keres-
kedő és tanoncifiak, hogy egy fekete vagy biliárd
rne l let t  e lemi kozérdekű zs idó ismeretekre
tegyenek szert, mert idejÖtt kozéjtik az akkor alig
30 esztendős megboldogul t  Venet ianer Lajos,
előadásokat tartott nékik és felfektette a kívánat-
könyvet vagy dobozt, ame|ybe mindenki beleírta,
beledobta kérdéseit, melyek érdekelték' és melyek-
rcvá|aszt várt, esetleg névtelenül és beszélt arrő| a
nagy pap keresetlenül, szabatosan és emlékeze-
tesen' Már itt is voltak Venetianeren kívül külső
előadólq igy.BartaDezső, dr. Fornheim Ernő, dr.
Lichtmann Mó1 Venetianer á||andő helyettese.
Cé|. az önművelésre való ránevelés volt, a nem
helybeli előadók közül dr. Weiszburg Gyula nevét
sikerült megállapítanunk; volt vigalmi bizottság is
és hangverseny is ,  sőt  da|árda,  melyet  Stark
Sámuel főkántorhelyettes dirigá|t I9O3 őta. Ez a
Venetianer kor alaprétege. Nagy jelentőségű a
maga kicsinységében is, mert akkor még csak
1897-e t  í r t ak  és  40  év  be te l t e  u t án  sem ke l l
szégyenkeznie a jelennek a ma1a tisztességben
gazdag multáért. Ez a |egényegyleti alakulat
aján|otta fel már a vallásos nevelés hatása a|att
zsinagő gánknak két aranyfehér templ omi székét.
Régi írások tanusága és az örÖki{ú vének emléke-
zete szeint állítjuk össze az idecsatolt mellékletet.
amely ennek a Zsenge alakulatnak első emlékeit.
tisúj eit, do|gozőit tünteti fel.

A legényegyleti időszakban az egyesüIeti tagok
jelvényesen tartották fenn a templomi rendet, ma is
van jelvény - makkabeus-liliom V-betűvel -

tég|aa|ak6 (Ujpesti Izrae|ita Iparos és Kereskedő
Ifiak Egyestilete), ma is van hasonl ő a|akulat: az
újpesti jzrae|ita hitközség dr. Friedman Dénes
kereskedő és iparos ifiak otthona felírással. Igy
je l en tek  meg  h i va ta los  a l ka lmakkor ,  i gy  a
temetéseken, mikor a gyász|obogót vitték, melyen
a Dávid pajzsa és az egyesület neve díszelgett.
1903-ban Arányi Adolf, Dénes Márton, Deucht E.
Lajos és Rosenthal Gyula, mint a legényegylet
tag ai, v á| asztattak m eg hi tközs égi képvi s el őnek.

Kultú rkörré való átalaku|ás

Mi tagadás benne, a kísérlet bevált, atalaj meg-
szi|árdult' de az igényeket mégsem elégítette ki
teljesen. A város egyetemes élete is olyan fejlődést
vett, hogy többé már nem csupán iparosból állott,
de csak iparosból és kereskedőből sem, kifejlődott
és letelepedett egy intellektuális réteg, amelynek
számár a ní vót kel l ett v á|toztatni, szinv ona| at
emelni, a tárgyakat színesebbé tenni' a helyiséget
megvá|toztatni és így alakult át a csütörtök esti
legényegyleti összejöveteleknek alaprétege egy
reárakódott második réteggé, kultúrkoné, amely
érdeklődési terrénumát kielégitette, abba az
intellektuális réteget bevonta, a kávéházi hivatalt
beszűntette, a kérdezések és feleletek módszerét
abbahagy ta ,  m indezek  he l yébe  a  h i t k ö z ség
tanácstermében' mikor az a temp|om kibővítése
után létesrilt' rendszeres felolvasó estéket rendezett
és a nekünk ősi csütörtök helyébe az ugyancsak
hagyományba vá l t  kedd este lépett .  Az e lső
a|apszabá|y 1906-ból való, dr. Barát Sándor, Barta
Dezső ,  d r .  Fo rnhe im E rnő  és  Lőw i  Sándor
készitették, a módosítás 1936-ból kelt.

A forrada|mak utáni restauráció

A békebeli alkotások i,rn..",.,.n a háboru után
is tartották magukat. Amit nem tudott elpusztítani
a háboru, azt az azt követő forradalmak dontötték
porba. Ilyen lett a mi közművelődési egyesületrink-
nek sorsa is. Egyedül a revolúció jelent cezurát az
egyesü let  életmenetében, Venet iánernek még
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megadatott, hogy dédelgetetten ápolt, éúÍa|a

létrehívott  a laku latát  restaurá lhassa és be le-

lendíthesse abba a vágínyba, amelyen keresztül

vezet az uÍ" a negyven éves fordu|őhoz. Minden

érzelgősség nélkül, de a historikus tollára kíván-

kozik kényszeredetten ama há|atelt kifejezés:

nagyon szerethet bennünket az Isten és mi nem

lehetrink felette rosszak az o irányában' ha féltve

óvott csemeténket megtartotta, megőrizte annyi

viszontagsá g után, míg másokat elcsenevészesített

és nem adta meg nékik az egyesületi élet hosszú,

boldogító erejét.

Mi van e|nevezve Venetianerrő|
Újpesten?

Mi csodálkozás ezek után benne, hogy mikor

Isten rendeléséből a nagy pap szemét lehunyta' ez

az á|ta|a a|apitott, felfejlesztett és negyedszázadig

vezére| t  k ö zműve l ődés i  egyesü l e t ,  ame ly  ő t

hivatali jubileumán díszelnökévé választotta, ez az

egyesület is beállott amaz intézmények és alaku-

1atok sorába, amelyek a kegyelet lerovására, a név

megdicsőítésének szőndékával a maguk elneve-

zésébe Venetianer Lajos nevét felvették. Ezért

kívánkozik ide egy országra szóló kuriózvm, az a

nomenkl atűra, amely feltt inteti, hogy mi van

elnevezve Venetianer Laj osról Új pesten.

L921-ben híwa életre a hitközség a maga elemi

iskoláját' a propagan di$an egyesületünk jelentős

szerepet vitt, amely a második esztendőben elhunyt

pap nevét visel i . Cserkészcsapatunk, mihelyt a

szankciót a felsőbbségtől megkapta, ugyancsak

kÖtelességének tudta magítt Venetianer Lajosról

elnevezni, s így eddi g ő az egyetlen zsidó pap'

kinek neve egyszersmind egy cserkészcsapatnak

neve is.
Neki megadatott, ami Nagy-Magyarországon

csupán a Chaszam Szóférnek' Lów Lipótnak és

Chonn Aronnak jutott oszta|yrésnil, hogy a város

közhatósága is utcát nevezett el róla. Chevránk

jő|éti tntézménye, az aggokháza egytk szobájának

szemöldökfí$án ugyancsak az Ó neve található és

templomunk egyik nagy falinaptára áldott emlé-

kének van szentelve. Csak e sort teszi teljessé

közművel ődés i egy esül etünk amaz e|határ ozása,

hogy nevéb e a, Ó nevét' mint alapítóét, illeszti és

ettől kezdve nevünk így hangzik: Dr. Venetianer

Laj os Izr ae|ita Közmrivel ődési Egyestil et Új p est.

Már csak ennek kisugárzása ezután a Venetianer-

aszta|társaság, a Veneti aner-serl eg, a Veneti aner-

ifiúsági csoport, a Venetianer tanonc-csoport, a

Venet ianer Vacsora,  amelyrő l  a  je lenben va ló

terrénumaink különboző megbeszélései kapesán

részletesen |esz sző. E keg1.eletes betoldás végeze_

téül rnég csak annyit' hogy \'ezetőségtink is a halál

évfordulóját, kiszlev 6-át, a sír felkeresésével és

emlékülés megtartásával ünnepli. Az ,,E|i Cijon''

dal\amára mondjuk a gyászhét kidusát, a gyász-

évben istentiszteleti szünet volt, mialatt az orgona

e da|t jíúszotta.

A tisztikar jellemzése

Lzide mel1ékelt tisztikari táb\tu:at és statisaikai

kimutatáshoz csupán annyit óhajtunk prőzában

hozzáfúzni, hogy egyesületünk honoráciorjai a

város zsidóságának legelőkelőbb rétegeiből kerul-

nek ki anyagiakban és szel lemiekben egyaránt.

Kozöttünk szívesen foglalnak helyet' megvá|asz-

tatásukat megtiszteltetésnek tekintik. A munka-

v égzés szenipontj áb ól kisebb terül etre szorítkozik

ugyanis az érdek|ődés, de hiszen eZ nem is baj,

mert a mi feladatainkat csak kevesen rudják meg-

oldani. Az adminisztrativ feladatok itten szellemi-

ekben, az e|őadők kiválasztásában, an1,.agiakban a

szükségek előteremtésében csúcsosodnak ki' Az

e lőbbi t  az e ln ök ,  a fő t i tkár  végzi '  az utóbbi t

testü letek '  egyes le lkes tagok és keze lését a

pénztíros. Tisztikarunkról nagy általánosságban

e l i smerésként  mondha t ó  e |  az ,  hogy  bgnne

összhang, csak az ügyet tekintés és a korporáció

szeretete beszélnek mindig. Ha e névtelen glossza

mellett a szakaszban mégis egy tulajdonnevet

említünk, az neÍn lehet másé, mint a jelenvaló

elnolninké, Barta Dezsőé, aki nemcsak a jelené, de

a múlté is, nemcsak a miénk, hanem a történelemé

is, hiszen a negyven éves egyesület utolsó huszonöt

évét tolti az elnöki székben és így e rövid excurzió
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legyen hálás ünneplése és el ismerése annak az
értelmes munkásságnak, amely et az ő műkodése
jelent és jelentsen még hosszú ideig egyesület{ink
számára.

Az e|őadok jel|emzése

Vtás lehet az, hogy ki, mi fontosabb egy-egy
kultúrelőadásná|? Az előadő-e Vagy a közönség.
Természetesen mindegyiknek külön őket jellemző
szakaszt szánunk. Fájóan bizonyos az, hogy már
tartottak közönség nélkül előadást. de előadó
nélkül még soha.

Előadóink összességére az e|őkelő vegyesség
karakteri szti kumának negá||apitás a a l egj ogosabb.
Mert szóhoz jutnak e|őadőasztalunknál a hivatásos
előadók, főiskolai tanárok, rabbik és középiskolai
tanárok és az amatőrök, gyakorló ügyvédek és
orvosok, a zsidő intelligencia minden rétegéből.

Az e lőadások mindegyike kerek egész,
elmondási idejük a 45-50 perc között váltakozik és
komoly meggyőződésünk az, hogy mindegyiknek
meghallgatása után a kozonség a zsidő tudás egy-
egy ágában gyarapodva hagyja el nagyterrnünket.
Jóleső érzéssel regisztráljuh hogy előadóink nem
hogy lemondanák a vá||a|t előadást, vagy vissza-
utasítanák a felkérést, hanem inkább keresik azt és
önmaguk is megtiszteltetésnek tekintik, ha nagy
múltú egyesü letünkben e lőadóként megje len-
hetnek. Amint az idemellékelt táb|ázatból' mely a
regisztrá|hatő e|őadők és előadások j egyzékét
fog|a|ja magában, kitűnik, hogy itt tisztelhettük
országos rabbiképzőnk rektora it, tanár ait, nagy
községek nagy papj ait, a zsidó hitű egyetemi
tanárokat, a zsido hitu országgyűlési képviselőket,
a  z s i d ő  i n te l l i genc i a  j e l e s  képv i se l ő i t  és  nem
kevésbé a helybeli jeles szellemi erőket, akikről
megkülönb öztetett lokális szeretettel és krilon
bekezdésben is szólunk.

De itt tisztelhettük vendégként az Izrae|ita
Magyar I rodalmi  Társu latot  i  s ,  az országos
Magyar lztael'tta Kozművelődési Egyesületet is,
amely utóbbihoz egyidőben szorosabb nexus is
kotött, melyről alább ugyancsak kti lon bekez-
désben szólunk' De ide kívánkozik annak megerő-

sítése is, hogy előadóinkat egyénileg sokszor és
szívesen |í*jákvendégül idegenben, sőt ama tava|y
megkezdett akciónk, hogy érdemesnek minősített
műkodésünket a magyar zsidő vidékkel megismer-
tessük, ugyancsak eredménnye| járt, mert egyesü_
letrinket tobb helyre hívták meg vendégelőadó-est
rendezésére; ily meghívásokra elsőnek Tapolcán
jelentünk meg, ahol e sorok írója és Klein Éliás
főkántor szerepeltek, majd Veszprémben, ahol
jelenlegi társelnökünk, dr. Antal Endre tartott
előadást. Természetesen a közel jövőben a vidéki
kapcsolatok kiépítésén hathatósan fogunk dolgoz-
ni, mert meggyőződésúnk, hogy előadóinkkal,
szereplésünkkel mi szégyelni valónk sincsen. sőt
példaadásra is vállalkozhatunk.

A mÍÍvészek je||emzése

Minden előadóestünk' melynek helyien hagyo-
mányozottnapja a kedd lett' ismeretesen két részre
oszlik. Az első a fent tag|a|ttudományos előadás, a
második amúvészt szám. Ez utóbbinak eszközlését
i ndokolttá teszt egyr észt a v áltozatosság gyönyor-
kodtet elve, másrészt pedig, mert vezetőségünk
fontosnak és szükségesnek ítélte meg minden
időben azt,hogy a zsidő ismeretek iránt érdeklődő
közönség a zsidő ének, zene, szava|at körében is
kel I ő táj ékozódottságra tegyen szert. Mell ékietünk
glosszáj aként megj egyezhetjük, hogy szavalóink
főleg zsidó tárgyű verset és prőzát adtak elő, nem
egy esetben az eredeti szent nyelven. A zenei
számok keretében is iparkodtunk a zsid,ő zene
je l e s ségét  és  k i v á l ó s  ágá t  k i domborí tan i .  Az
énekszóná| a magyar dalon felül kül önösen a
j idd iseknek vo l t  f rappáns s ikerük és ezeknek
beveze téséér t ,  meghonosí t á sáér t  K l e in  Ét las
főkántort elismerő köszönet illeti meg. A kísérő
számok e helyütt va|ő tag|a|ásáná| meg kel l
említenünk azt is, hogy voltak úgynevezett betétes
előadások is, ahol az e|őadő, kültnösen a zenei
tárgyíl egy-egy á|l itásának, kijelentésének
igazo|ására az énekszám azonnal való alkalm azását
hívta plasztikusan argumentum gyanánt. Ez a
módszer is  fe let te bevá l t .  A művész i  kíséret
sohasem marad el, mindig elengedhetetlen szerves
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ktegészitő része az estnek' előadás és mtivészt

szám kerek egésszé tota|izá|ják egymást.

A közönség jellemzése

Képzelje el a majdani olvasó a hitkozség egy-

kori nem kicsiny tanácstermét zsűfolásig megtelve,

i{akkal és öregekkel, asszonyokkal ós férfiakkal,

kedden este 7-112 9-ig, november elejétől március

végéig ,5  hónapon ,  20  es tén  ke resz tü l .  E z  a

Venetianer Kör közonsége. Lelkessége megnyilat-

koz ik  abban,  hogy e l j ön ,  hogy f igye l ,  hogy

megelégedését mindig szíves szeretettel, ízlésesen,

de hangosan nyilvánítja. Másutt jártunkban sok

nagy termet és sok kongó ürességet láttunk, mikor

megtértünk haza, csendes elismeréssel állapítottuk

meg magunkban' hogy a mieink lelkesedése és

szívós kitartása eleddig példátlan és egyedülá1ló.

Pedig mint  a l  ebb |át juk,  ta l  án azért ,  hogy

lefokozzuk a túlzsúfoltságot' belépődíj hoz voltunk

kénytelenek folyamodni, nem haszná|t, a közönség

kitart, szívósan ragaszkodik, az orvoslás egyedül ú1

kultúrterem, ennél jóval nagyobb lehet. Egyesü-

letünk históriájában az aktiv megnevezettek helyett

ewazon rang és méltó hely illeti meg a névtele-

nekből álló közonséget, mert belőle sug6rz1k az a

lelkesítő erő, mely egyesületünk minden munká.

sának belsejét eltolti. Ide kívánkozik annak fel-

jegyzése is ,  hogy a koz önség k ö rében mindig

számos és jelentékeny helyet foglalnak el azok,

ak ik  a gyt i lekezet i  életben prominens Szerepet

visznek.

Azároszó je||emzése

Ktzel egy évtized óta hagyománnyá a|a|u|t az

egyesületi életmenetb en a zÍtrőszó osszefoglaló

szövegezése a jelenlévő főrabbi által . Ami az

egyesületi rabbinikus hagyornányokat i1leti, ide

kívánkozik megegyződni az is, hogy az egyesület

nagynevű a|apitőjírtől kiinduló és reánk szarmaző

hagyomány, miszerint minden évcik1us első őszi és

utolsó tavaszi előadását Venetianer Lajos, ma mi

tartjuk. Egy ugyancsak hagyományos jelleget öltő

formává|ett az,hogy az előadás, illetve a kísérő

művészi szám után egy összefogő zárősző követ-

kezik, melynek célja" hogy a hallott tafta|mat

megismételve, összesűrítse egyrészt, másrészt, ha

esetleges tárgyi botlások torténtek, azokat |ágy

reámutatással korrigá|ja. Igy tehát minden est

programj a az a|ábbl 4 részre oszi ik' 1. E1nöki

megnyitó' melyet az egyesület elnöke, vagy egyik

társ-, illetőleg alelnÖke taÍt, koszonti a kÖzönséget

és az e!őadókat, amennyiben közotnik új ember

van' azokat bemutatja 2. A háromnegyedórás

e l őadás ,  r endsze r i n t  s zabad  fo rmában ,  nem

felolvasás a|akjíhan,3. A,művészi szám.4. A fent

karaktertzá|t zárősző, mely - jólesik ideiktatni -

az egyesületi elnök szerint sui genris műfa.11á vált.

A hitközséghez Va|ó viszony

Je l en  do lgoza tunk  beveze tésében  az  e |v t

meghatározások és kij elentések kÖzött kifejtettuk

már, hogy a vi lághistőriat 1egújabb kor zsidó

gyülekezeteinek rnilyen fontos és sokágú kulturális

feladatai is vannak a kultikus és karitatív régiek

mellett. Es így valójában egyesületüÍuk ífiruhazoft

és átvá l la l t  szerepktrben t ö l t i  be eme nagy-

jelentőségu feladatokat és éri el komoly ered-

rnénnyel a cé|l<luzéseket. Nyilvánvaló tehát, hogy

egyesülett inknek a hitközsé ghez va|ő viszonya

benső ,  SZo roS  és  t ö bbsz ö r ö s .  S z t i k ség le t i nk

fedezésének egyik legjelentősebb forrása ama

szubvenció, rnelyet a hitkozség részéről élvezünk"

eztdő szer int  800 pengő,  ami a 2000 pengős

budget-keretnek 4O%-át teszi, de miért hagynók

emlí te t l enü l ,  hogy  a  h i t kozség i  épü le t  nagy

tanácstermében tartjuk előadásainkat' iskoláj ában

és kertjében összejöveteleinket' melyek mindig

kivi lágítva és kifűtve ál lanak rendelkezésre és

miután nálunk a munka dandárja a téli időszak, e

természetben va ló  jut tatásokat  nem szabad

lebecsülni. felértékelésük megítélésünk szerint évi

400 pengővel eszkozö lhető' A hitkozség vezető

emberei előadó estéinken me$elennek. egyesüle-

tünk vezetőségi tag1ai túlnyomó részben kozségi

vezetőségi emberek, az a|apszabály pedig, rnelyet

módosítottan csak az tmént hagyott 1ová íljő|ag a
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belügyminiszter, e|őirtan intézkedik arról, hogy a
főrabbi és hitközségi elnök az elnökségben helyet
kapjanak' tehát az egészet a gyii|ekezet patronáfusa
a|ábe|yezlk.

Az oM|KE.hez Va|ó viszony

Noha az egyesület önálló és a könilményekhez
képest autonóm életet él, a historikus pártatlansága
meg kívánj a rögziteni e rövid glosszában azt is,
hogy nem egyedül  a h i tkozs éghez fuz i  az
egyesületet tartós viszony, hanem működésének
egy évtizedén keresztül, mikor a legényegyletből
kulturkörré alakultunk és az Öná|\ő fejlődésnek mai
virágkorához el nem érrtink, az országos Magyar
Izrae|ita Közművel ődési Egyesülethez is. Tudj uk,
hogy egy k özművelődési  egyesü letben,  mint
ami lyen a miénk is ,  nemcsak k öz önségrő l '  de
megfelelő előadókról is kel l gondoskodni és ez
akkortájt Újpesten még kellőleg megoldható nem
vo|t. Az OMIKE akkori kultúrtanácsos. Frisch
Armin dr., néhai Venetianerünk egykori iskola-
társa, szá|litotta nekünk az előadokat és művé-
szeket, egy évtizeden kereszfuil állandó importból
kellett kulturálisan megélni. Ezt anná| konnyebb
ma megáI|apitani, mert ez időszak elmúlt' talán
mondhatnók, autokratákká lettünk' akik saiát
erejükből éInek.

Helybe|i e|őadói gárda

A fejlődés nemcsak közonségünket nevelte meg
és szoktatta reá az intenzív kulturális passzív
életre, de előadóinkat is az aktivitásra. A város
általános fejlődése teremtett számunkra új zsidó
intellektuális réteget, az egyesület fejlődése pedig
nagy vonzóerőt rejtvén magában, ezeket és a
régieket érdeklődéssel tolti el tigyünk iránt, egy
helybeli előadói gárdát alakitott ki' aminek nagy
elvi és gyakorlati jelentősége van. Elvi, hogy a
total itás önbiza|miltj el entékeny mértékb en növelte
és gyakorlati, hogy a hallgatóközönséget megsok-
szorozta a nagy egyéni ismeretség révén, de novel-
te egyrészt gondjainkat is, mert szűk lett nektink

Macedónia, kicsiny számunkra a mi nagy tanács-
te rmünk .  A  he l ybe l i  e l őadó i  gá rda  s ze l l em i
sorompóba á||itásáva| neveikről az idemellékelt
l i s t a  nyúj t  f e l v i l ágosí t á s t .  Nem marad tak  e l
teljességgel a külső előadók sem, mert jelentős
alkalrnakkor, mikor is őket hívtuk meg, mindig
készségge l ,  ö nmagukra  va l ó  megt i s z te l t e tés
megígérésével fogadták el meghívásunkat. Az Ó
neveikről ugyancsak mell ékl etünkben eml ékezünk
meg.

A tisztikar

1907. évre

Dr. Venetianer Laj os főrabbi igazgato,
Elnök: DeuchtE. Lajos.
Alelnökök: Dénes Márton és Rosenthal Gyula'
I egyző.. Rosenbaum Gábor.
Titkár: Pártos Károly.
P énztár os: Szamek Ignác.
El lenőr ök: Scheimann Károlv.  Schweitzer

Ignác.
Háznagy . Fnihof József.
Könyvtárosok: Wolkenstein Imre és Tisch

Márton.
Yá|asztmányi tagok: Szandauer Iakab,

Schwitzer Armin, Wachsler Hugó, Szemere Ernő'
Neumann Samu, Kohn Mór, Hendl Lipót, Lad,ányi
Emil; Blasz Józse|, Deutsch Béla, Kaufmann Leó'
Solti Gyula, Tihanyi Kálmán, Schwarz Bernát'
Arányi Adolf, Bald Manó, Pollák Lipót, Grósz
Lajos, Weisz Samu. (A tabló a|apján és annak
sorrendjében).

1923. évre

Elnok: BartaDezső.
Alelnok: dr. Antal Endre.
Főtitkár: dr. Führer Imre.
Titkár: Róth Klára.
Iegyzők,' Hajdú Sándor, Sommer Lász|ő.
Pénztáros : Deutsch Béla.
Ellenőrök: Fránkl Sándor, Messinger Károly.
Könyr,.tárosok: Dési Károly, Donáth Gyula.
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Számvizsgálók: Wachsler Hugó, Engel Jenő,

Rosner Zo|tátn.
1929. évre

Elnök: Barta Dezső.
Társelnökök: dr. Antal Endre, Lányi Albert'

Gomori Vilmos.
Alelnöktk: dr. Elek Pál, Blockner Gyula, Reisz

Gábor.
Főtitkár: dr' Führer Imre.
Titkár: Róth Klára.
Jegyző.. Lőwy Sára.
Pénááros: Faragó Lajos.
Ellenőr: Wachsler Hugó, Danziger Dezső.

Szamvizsgálók: Szemere Ernő' Rosner Zo|tán.

Hivatalból tagai a tl'szt1karnak: dr. Friedmann

Dénes, dr. Lichtmann Mór, dr. Kálmán Ödon. dr.

Lissauer Lajos.

1930, évre

Elnok: Barta Dezső.
Társelnökok: dr. Antal Endre, Lányi Albert,

Gomori Vilmos, dr. Lissauer Lajos'

AlelnokÖk: dr. Elek Pál' Blockner Gyula, Reisz

Gábor, dr. Wallesz Antal.
Főtitkár: dr. Führer Imre.
Titkár: Róth Klára.
Jegyző: Lőwy Sára.
Pénztáros: Szekulesz Béla.

Ellenőrök: Wachsler Hugó, Danczinger Dezső.

Számvizsgálók: Szemere Ernő, Rosner Zo|tán.

Könyvtárosok: dr. Fischer lzidor, dr. Hirschl

nrpaa
Hivatalbó l  tagjai:  dr.  Fr iedmann Dénes, dr

Lichtmann Mór, Arányi Adoli dr. Erdős Jenő.

1931. évre

Elnök: Barta Dezső.
Alelnokök Gomori Vilmos, dr. Szidon Henrik.

Főtitkár: dr' Führer Imre.
Titkár: Róth Klára.
! egy zők: Lőwy Sarolta' Haj du Sándor.

Ellenőrök: Kertész Aladár, Dancziger Dezső.

P énztáros. Gotzler Izs ó.
KönyWárosok: Reichmann J., Donáth Gyula.

Számvizsgálók: Wachsler Hugó, Rosner Zo|tán"

Messinger Károly'

1932. évre

Elnök: BartaDezső.
Társelnok: dr. Antal Endre.
AlelnÖkök: Lukács Soma, GÖmori Vilmos.
Főtitkár: dr. Führer Imre.
Titkár: Róth Klára.
Jegyzők: Hajdu Sándor, Sommer Lászfő.

Pénztáros. Deutsch Béla.
Ellenőrok: Fránk] Sándor, Messinger Károly.

Könyvtárosok: Dési Károly, Donáth Gyula.

Számvizsgálók. Wachsler Hugó, Engel Jenő,

Rosner Zo|tán.

1933. évre

EInök: BartaDezső.
Társelnokok. dr. Antal Endre, Lányi Albert'

Gomori Vilmos.
Alelnokök: dr' Elek Pál, Blockner Gyula, Reisz

Gábor'
Főtitkár: dr. Führer Imre.
Titkár: Róth Klára.
Jegyző. Lőwy Sára.
Pénááros : Faragó Laj os.
Eilenőrök: Wachsler Hugó, Danczinger Dezső.

Könyvtáros : dr. Fi sch er lzidor.

SzámvtzsgÍtlók: Szemere Ernő, Rosner Zoltán.

1937. évre

Elnök: BartaDezső.
Társelnökök: dr. Antal Endre, Blockner Gyula,

dr. Elek Pál, dr. Fischer Izidor, dr. Fornheim Ernő,

dr.  Fuchs Jenő, Jó lész Béla'  Lányi  Albert,  dr.

Lissauer Lajos, Reisz Gábor.
Alelnokök: Bársony Artur, Friedmann Mór, dr.

Führer Imre, dr. Kislődi Lrpád, dr. Klein Miksa,

Mezei Elek' Rosenberg Fülöp, Szigeti Vlmos,

Türk István . Zinner Manó.
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Főtitkár: dr. Wassermann Jenő.
Iegyzők: dr. Nádor Dezső és Róth Klára.
Pénztáros: Klein Étias.
El lenőrok: Reichard Sándoq Rosner Zo\tán,

Varga Antal
E ln ö k ség i  t agok :  d r .  F r i edman Dénes ,  d r .

Lichtlrrann Mór, Arányi Adolf és dr. Benedek Jenő.
Yá|asztmányi tagok: .A.schner Dávid, dr. Barát

Sándor, dr. Braun Imre, Budai Dániel' Deucht E'
Lajos, Donáth Gyula, ozv. Ehrenwa|d Lász1oné,
Engelberg Ernő' dr. Engel József, dr. Fábián Béla,
Fischmann Miksa, dr. Friedman Dénesné. Foldes

Armin, Földes György' dr. Földes István' Földes
Vi l rnos, Gergely Miksa, Gel lért Zsigmond.,
fr.inbaum Ernő, Hajdu Zo|tán, Hoffer Mihály, dr'
Kálmán ÖdÖnné, Kovács lőzsef, dr. Kulka Gyula,
dr .  L i ch tmann Mórné,  Lőwy Sándor ,  Lőwy
Vilmos, Nasser Manó, Neuhaus Pál, Perl Jenő,
Ritter Sotna'  Róna Iőzsef ,  Sparber Samu, dr.
Spitzer Samu, Stern Henrik, dr. Vértes Dezső'
Weisz Lajos' Weisz Pál, Wagner Samu' IJjvári
Mikl ós, Z1|ahi Ármin, Timár Henrik, BartaFerenc,
dr. Boros Kálmán, dr. Bolgár Gyorgy, Hegyi Imre'
dr. Rácz György

A felújított újp esti zsi nag óga ( 1 s s 6) s ze ntéIy e I 9 9 6.b an
Fotó: Bleicher Intre
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Arcképek a múltból
,qz ÉarrsÍTo marciusi számaban kezdtiik kazr;lni Dönczy Lukacs odan ]932-ben készített

karikatúra-g,lűjteményéből az egykori újpesti varosi tisztviselők arcképeit. Íme afolytatás.',

DECKNER IMRE
(1885' Kisnémedi -?)

Városi jegyző. 1905-ttíl últt Újpest szolgálatában,
mint számtiszt, 1922-tdl aljegyző és késtíbb jegyző.

DT. ANTAL ENDRE
(1881, Debrecen - 1944, Dachau)
J ogtÍs z, iigyv éd, városí j egyző. 1 9 1 0.tdl v olt v cÍrosi
képviselő, 1 9 2 5 -től Íőügy ész Jelentős szerep et

iátszott Újpest polítíkai életében, mint a
D e mo kr at a P árt új p e sti s zerv e zet é n ek t ár s el n ö k e.

VÁRADY ZSIGMqND
(1871, Nagykőrös - 1g47, Újpest)

Adóiigyi tanácsnok, jegyző volt. 1890-től állt
Újp est szolgálatdb an, 1 9 2 2.től adóiigyi

tandcs nokként. Az ítj p estí refor mátu s gy ülekezet
presbitere volt

e,
: )
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templommal ismerkedtek tagjaink. Dr. Visnyei
Laj os kanonok-plébános úr vendégeként megtekin-
tetttik a templom épitészeti és művószeti értékeit.

} Március 23-án az operaház értékeinek
bemutatására kertilt sor. A nagy |étszámú csopor-
tunk szakvezetők segítségével ismerték meg a
da|szinház miiltj át és értékei t.

} Aprilis 5-én Bazsó Gábor művészetto rténész.

/

Az t,ljpesti ,I/ároSVédő tr-syesÜlet hírei

egyesriletünk tagja mutatta be a belvárosi főplébá-
nia templomot.

} Nagy érdeklődés kísérte az ápri| is 19-én
rendezett  programunkat ,  aminek keretében a
Kerepes i  út i  Nemzet i  Sírkertet  mutattuk be.
Mintegy 100 híres személyiség síremlékét, aDeák,
Batthyány és a közelmúltban felújított Ganz csa|ád,
kriptáj át i s megi smerhettrik.

így is lehet..,
Jozsef Attila u. 41 .

llyen volt:

Koszonet érte aház|akőinak - mindenek e|őtt a közÖs képviselőnek: Fábián Ferencné. Mária
asszonynak - akik önerőből felújították e szép, 1902-ben épu|tházhom|okzatát.

Reméljti( példájuk követőre talál !

Fotó: Iványiné Konrád Gizella

llyen lett:
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IIeJ-y"ü'ört'én'eüi h'íre]<...
e Ápr i l i s  15-én megr,endezett  rendkívü l i

képviselőtestületi ülésen dontottek a góf KÁROLYI

ISTVÁN emlékére ál lítandó szoborról. A meg-

hirdetett pálryázatra bektildott alkotások kozril a

képviselők, PAULIKOVICS IVÁN szobraszmúv ész

művét fogadtak el.
* Április 18-án, a Műemlékvédelmi Világnapon

az orszíryos Műemlékvédelmi Hivatal ,,DERCSÉ-
NYI DEZSŐ sajtódíj''-ban részesítette az Újpesti

KÖzösségi  Te levíz ió  a lkotógárd á jÍt  az, ,Ú;pest

épitészetl öroksége'' című dokumentumfi lm el készí-

téséért. Az elismeréshez sávbő l gratul áltrnk I
e BAKos nÉrÁNÉ es rŰzKŐ FERENC

olvasóink levélben hívták fel figyelmünket három

olyan emlóktáblára, amit eddig nem isnrertünk és

ezért  nem k öz ö l tük az ÉnrpsÍro márc ius i

számában. Az első az Arpádkőrhfuegyik - ma már

nem haszná|t - épületében ta|ítlhatő, a következő

szöveggel:

,,Ezen gyermekkórház ozst. HEIL lÖzspr.ruB sz.

BENCSIK BoRBÁLA alapítványából HŐBERT

nÉra elnöksége, Dr. FUCHS IGNÁC ígazgatása

a)'att 1906. évben épittetett.,,
A második és a harmadik tábla a kertvárosi

p|ébánía (Rákóczi tér 4.) belső folyosőját díszíti'

Szövegük a következő:

,,Ez azúj plébania Szt. ISTVÁN kiraly születésé-

nek ezredik évfordulójára készült, VI. PAL pápasá-

ga,  Dr.  BÁNK JÖZSEF püsp öksége idején

BRUNÁRY FERENC kanonok-plébános és az

egyhÍukozség fáradh atatl an buzgólkodásával az IJ r

I9"I2.  esztendejében. HYROSS FERENC és

FELLNER rózsBr. v. elnok, BINNER MÁRIA,

BRUNÁRY LAJos, CZERMANN LAJoS,
ECSERI sÁNoon' GÖNDÖCS JENŐ'
GUCZoGHY LAJoS' HIRMANN LÁSZLó,
HoLLóSY FERENC, KARSAI ISTVÁN'
KÁRoLYI PÁL, KEIr,IENES oSZKÁn, xERrÉsz
JóZSEF' KISS MIHÁLY NAGY cÁno& NAGY
pÁtNÉ' PARIZÁN JÁNoS' REKETTYÉS
rnszrÖ'nÉvÁsz KÁRoLY

Egyháztanács,,

..Dr. MOLNÁR JÁNOS kanonok, szentszéki bíró,

pl ébános fár adhatat|an ernlékére l 995.

KÁRoLYI pÁt és KERTÉSZ JóZSEF világi

e ln ök .  CZERMANN TAMÁS, CSIZMADIA

rÁnort DENCZ ÁKoS, GUCZoGI{Y LAJoS,

GYULAI SÁNDoR, HANZEL FLóRIÁN,

HIRMANN LÁSZLŐ, Horrósy r .BnENC,
JUHÁSZ KÁRoLY. KoRBULY MIHÁLY,
KoZMA MIHÁLYNÉ, or. rŐnÖs ANDRÁS,
MoLNÁR ANDRÁS, PARIZAN JÁNoS, nÉvÁsz
KÁROLY, SZABÖ ETELKA' SZILÁGYI
wÉuerH GYULA' VESZPRÉMI MIKLÖS

Egyháztanác::s,,
Köszönj trk levél í róink fi gyel mét és hí radasát !
e Többen telefonáltak szerkesztőségtirrkbe, hogy

az UTE-emléktábla szövegét helytelenül köZöltük,
mert 195l - ig  nem Újpest i  Dózsa vo l t  a Sport-

eryesület neve, ezért az olimpikonok sem lehettek ez

e|őtt az Újpesti Dőzsa sportolói. A telefonálóknak

tgazuk van! Sajnos, az emléktáblát ál lítók nem

vették figyelembe a történelmi tényt' mi pedig nem

térhetünk el a szoveghű kozléstől. Mindenesetre

levélben kérjük a klub elnökétől: javitsák ki az

enrléktábla sávegét.

Az alapítvá'rry támogatói:
ASCHNER LIPóT ALAPÍTVÁNY, ÉPORG RT.,

I{ANZLIK PÁL, HoLLóst cyöncv,
wÁtwnvo KONRÁD GIZELL A,

IVÁNYI JÁNoS, DR. KAPoLYI LÁSZLó,
Úrnsr öN'r<onNlq'NrY ZAT A, RICoPY KFT.,

sZoC.DEM. pÁnr (l.rPnst,

TLN G SRAM-SCIIR.ÉDER RT.,
Ú.rpn sr r r<o zo s s É c I TELEY inó

Ú.rp psrl VA GYo NKE ZELő p.T.

Kiadja: az Újpesti Helytörténeti Alapífvany

E|nök Dr. SÍpos Lajos
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