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Fejes Antal*

Szemelvények
Ujpest történetéből

A török vi|ág és az újkor
Újpest mai terÍiletén

Már a XY.  század végétő l  megindul t  az a
pusztásodási folyamat, amely az észak-pesti határ
településeinek lassú elnéptelenedéséhez vezetett. A
pusztásodás leglényegesebb jellemzóje az, hogy

egy kisebb' rossz természet-fö|drajzi j ellemzőkkel

rendelkező falu lakosságát idővel egy szomszédos,
jobb helyi adottságú falu szívia el. Térségünkben

eZ az extenzíven fejlődő település a Káposztás-

megyertől nem messze fekvő Palota volt.
Ezt az erőteljes folyamatot tette végérvényesen

visszafordíthatatlanná az 1541-es török hódítás.

Közvetlenül a megszállást követő időszakban nincs

is lakott falu a környékünkön, amint ezt egy 1546-

os török adőjegyzék tanúsítja. A lassan vissza.

szivárgó lakosság elhagyva hajdani aprófalvait, a

térség egyetlen valamennyire védhető településére,

a pusztásodás miatt amúgy is megnövekedett
határu Palotára költözött be. Az 1562-ben' Ali bin

Nassah tímárbirtokos szpáhi részére készített

adóösszeírás világosan mutatja a korabeli hely-

zetet, mivel a környéken az egyetlen lakott hetrység

Palota falu volt.
A visszatelepültek gazdáIkodásának a|apjéú. az

e lpus ztult falvak határ áb an fo lytatott külterj e s

állattenyésztés jelentette, de ezt a gazdálkodásí

módszert is erősen kor|átozták a t ör ök f ö ld-

birtokosok, akik a parasztok kárára a legjobb

réteket és legelőket a budai helyorség lovainak

takarmányo zásár a használták fel.

Térségünk bitokviszonyairól eléggé hézagosak

az értesüléseink' de így is biáosan tudjuk azt,hogy

a káposáásmegyeri pusáa török földesura a XVII.

század közepén egy bizonyos Gömila.budai aga

volt. A magyar birtokosokról szóló adatok a XVII'

század elején tűnnek fel. Palota 1619-ben Koháry

Péter ftileki kapitány birtokába került, akito| az az

Ujfalussy Gergely szerezte meg 1633-ban, aki

korábban a nádortól adományként megkapt.a a

lakott Fótot és az e|pusztásodott Sikátort. Ujfalussy
fiai 1668-ban jobbágyokat telepítettek Palotara, és

a község határához csatolták a Spáczyaktól

me1szeÍzett lakatlan Káposztásmegyer területét. A

fentiekből kiderül az, hogy az igencsak meg-

fogyatkozott jobbágyság nem menekedhetett a

kettős adőztatás terhe alól, így nem csak a

mindenkori torök birtokosok deftertárjainak,
hanem a magyar b i r tokosok adószedő inek is

fizetnie kellett.
A zömmel a budai vár katonatisztjei kozti l

k ikerü lő  tímárb i r tokosok sz inte semmit  sem

törődtek a középkori birtokhatárokkal ' ennek

következtében a környék birtokviszonyai a XVII.

század végére teljesen összekeveredtek. Ez az

összevisszaság lehetőséget adott arra, hogy a
felszabadító háborúkat követően az észak-pesti

határ birtokosai minél nagyobb és értékesebb

földterületeket szere zzenek rneg - nemegyszer

egymás rovására elpusáult középkori falvak

hataraiból.
Pest város tanácsa ez okból kifolyóan kért

határjárást a vátmegyétő|, amelyet 1695.

szeptembet 26-án szabályosan le is folytattak. A

már hárorn éúirr'de birtokos Ujfalussyak foldjei és

Pest városa közti határ kijelölését a mai Újpesti-

sziget északi csúcsáruíl kezdték' melyet akkoriban

Cs igás-  avagy Sabán-sz igetnek neveztek.  A

határk i je l ö lés k i indulópont ja a sz iget  fe lső

részéné|, a váci országút mellett i halmon

elhelyezett régi határjel volt, aminek rendbe.

hozatalával mindkét fél egyetér:tett. Keleti irányban

még további négy határjelet újítottak meg, és

* A szerző az ELTE levéltdr-szakos hallgatója, helytörténeti kutató
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tizennégy új határjelet helyeztek el. A határjárás
végén került sor a Palota birtokot, Pest városát és a
Szentkirályi-pusztát elválasztó hármas határjel
kijelölésére is.

Az 1703-as megisméte|t határjárás az 1695.ös
határokat vá|tozat|anul hagyta, és a két birtokos fél
között egészen 1737-ig semmilyen konfliktus sem
vo|t. |737-ben azonban Ujfalussy János a megye-
gyűlésen b i r tokháborítássa l  vádol ta a pest i
tanácsurakat .  Uj fa lussy szer int  a Pest  város
szo|gáIatában á1ló béresek a káposztásmegyeri
birtokhoz tartoző északi szigetcsúcson j ogtalanul
fúzfavesszőtvágtak, és a hasonló célból odaérkező
palotai jobbágyokat erőszakkal elűzték. Az 1737.
október 17-énke|tezett tiltakozást a város küldötte

áthelyezésével végződött; de a város a per fő cé|1át,
a Csigás-sziget északi részének megszerzését
továbbra sem tudta elérni. A sikertelen pereskedés
után a város vezetése taktikát változtatott, és
ho s szú tárgy alásso r ozat után 5 2 0 aranyforintnak
megfelelő 100 dukát ellenében Ujfalussy Jánost
szabályosan lemondatták a sziget északi részének
haszná|atijogáról.

Idők özben a bevéte le iket  egyéb módon is
növelni akaró pesti polgárok az 1748' december
13-ai tanácsülésen eIhatározták' hogy a forgalmas
váci országút mellett, a Csigás-szigettel szemköái
parton határkocsmát építenek. |749 nyarán a
kocsma már készen á||t, hiszen augusztus I3-án a
magisztrátus aZ épület bérbeadásáról döntött. A

A gróf gultÍnthai Fekete.család címere

tudomásul vette, de az ügyben semmilyen érdemi
intézkedéS nem történt. A fentiekben vázo|t
események fő mozgatórugója valószínűleg az
lehetett' hogy a folyamatosan növekvő lakosságú
Pest városa földjeinek állandó növelésére töreke-
dett, nem mindig a t isztességes eszk<izök fel-
használásával.

A birtokvita folytatás ára egészen l747-ig nem
kerü l t  sor .  Ebben az évben azonban a pest i
magisztr átus új ab b határ j ár ást k e zd e m é n y e zett,
amely ugyan néhány régi, jelentéktelen határjel

Az Ujfa l us sy -c s a ldd c íme r e

korabeli térképeken Pesther Hotter Wirtshaus
(Pesti Mulatóház) néven emlegetett határcsárda egy
csapásra e lvet te a pa lota i  jobbágyok legfőbb
k iegészí to  j ö vede lmét , ' ame ly  a  rendsze res
borkiméré sekbo l származott.

l J j fa lussy János 17 49-ben bek övetkezett
ha|á|áva| fiágon kihalt az Qfalussy.csa|ád, és az
uralkodóra visszaszál lt birtokot Mária Terézia
királynő kedvelt hívének, galánthai Fekete György
helytartósági tanácsosnak adomány oúa.

A Pozsony vármegyei Ga|ántárő| származő,
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k öznemesi  sorban élő famíl ia  fe lemelkedését

Fekete Gyorgynek köszönhette; aki kozügyvédből

előbb királyi ügyvédi tangla, majd pedig l730-tól

császáti és királyi helytartósági tanácsosi posztra

emelkedett ,  1751-tő l  ha lá lá ig Arad vármegye
főispánja, 1752-tő| királyi személynök, majd a
Szent I stván.rend közép, utóbb nagykeresztj ének

tulajdonosa. A királynő 1755-ben magyar grófi

címet adományozott Feketének, majd Lotharingiai

Ferenc császár különleges uralkodói kegyként'

elengedve a négy grófi ős bemutatását, német-

római szent birodalmi grófi rangra emelte.

Galánthai Fekete Györgyöt 1750. január 8-án

iktatták be új jószágába. Fekete beiktatása ellen a

város magisztrátusa február 8-i tanácsülésén

azonnalitiltakozást jelentett be a vármegyénél' de a

benyújtott keresetet Papics János városi tigyész

március 1 6-i hatállyal visszavonta.

A  térs óg  u to l s ó ,  1755- ö s  b i r t okpe rében  a

fentebb már említett határcsárda volt a fószereplő'

mivel építésekre a pesti hatáfi. mintegy 90 lépéssel

északabbra tolták el, hogy így megszerezzék az

addig a káposztásmegyeri uradalomhoz tartozó

értékes' agy agbány ákat' Az éppen ebben az évb en a

felsőbb arisztokrácia köreibe került Fekete György

legfőbb célja ezeknek az agyagbányáknak a

visszaszerzése volt' mivel elvesztésük hatalmas

anyagi veszteséget okozott az újdonsült grófnak. A

per va lószínűleg békés megegyezésse l  záru l t ,

ugyanis  a levéltárakbó1 nem kerü l tek e lő  a

tanúkihallgatást követő eljárás iratai. Ezután több

mint  másf  éL évszázadig a Pestet  és Ú jpestet

e|v áIasztő határ v á|tozatlan maradt.

Az elkövetkező időszakban, a XVIII. század

második fe lében v idékünk legje1entősebb

eseménye az űrbéfi rendezés volt, amelyet I]70.
január 11-én kezdtek el, és március 20.án zártak|e

az urbéri pátens vármegyei bemutatásával.

Az időközben Bécsbe kö lt öz ött gr. Fekete

György után a fia, János örökölte a fóti uradalmat'

s benne Káposztásmegyer-pusztát. Az írónak sem

je lentékte len főúr,  a fe lv i l ágosodás 1e lkes

p ropagá to ra  I741-ben  s zü l e te t t  Csab rendek

községben. Tanulmányait Bécsben, a Theresianum-

ban végezÍe, majd rosszul sikerült házassága után

belépett a hadseregbe. Lovass ági vezérőrnagyként

szerelt |e, ezután kinevezték császári és királyi

kamarássá ' 1790 és |196 között Arad vármegye

követe azországgyűlésben. I. Ferenc császát trónra

léptekor visszavonult a politikai kozélettől.

Mivel gyakran anyagi nehézségei támadtak.

ezért I]94. január 4-én Fótot, Palotát és Megyert

18 évre bérbe adta Batthyány hercegprímásnak,

negyedévente fizetendő évi 18.000 forint árenda

e l l enében .  Azonban  hamar  e1ese t t  e t to1  a

rendszeres j övedelemtol, mivel a hercegprímás

17 99-ben meghal t .  1 80 1 -ben,  már j  ócskán

elszegényedve így írt erről a kissé balul sikerült

v áI|a|kozásáró l :,,a rne gboldo gult prímás, midőn
jószágomat kiárendálta, aranyhegyeket ígért, de azt

is elhatta romlani ami volt, s ha újat csiná|t, az

nekem minden tekintetben haszontalan".

Az ekkor iban már Pesten élő ,  magányába

visszahúzódott Fekete János az elhunyt herceg-

prímás rokonai á|ta| - igen rendszertelenül és

csonkán - folyósított bérleti díjból élt.

A  Ba t thyányak  l 801 .  jún ius  26 -án  v i s s za .
juttatták a foti kastélyt' a csomádi házat; valamint

átengedték a regálékat, igy a vadászatijogot Fóton,

Csomádon, Pa lotán,  S ikátoron és Káposztás-

megyer-pusztán és a halászati jogot a megyeri

Duna-szakaszon' Átadták még a mindenkori uraság

részéte fenntartott dunai szigetet mulatóhely

cé|jára, a rajta lévő ,,mulatságos épületekkel és

eszköztjkkel kedve szerinti hasznáIatra',, de a

hasznot hozó bir1okok - például a földek - nagy

része a Batthyányak kezelésében maradt.

A teljesen eladósodott gróf 1802-ben kénytelen

vo l t  k ö l c s ö n t  f e l venn i  Sched ius  La jos  pes t i

egyetemi tanártó l ,  mintegy 10.000 for intny i

összegben. A kölcsön biztosítékául a káposztás-

megyeri birtokból 3 hold fcjldet ajánlott fel.

Gr. Fekete Jánost 1803. július2|-én bekövetke-

zettha|á|a után a birtok é|én a fia, Ferenc követte,

aki miután felbontotta a Batthyányakkal kötött

e l őny te l en  s ze r z ődés t '  1803 .  december  5 -én

510.000 forintért átengedte-eladta a fóti birtokot

Csekonics J őzsef ezredesnek.
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A Káro|yi.család
biÉoktástörténete 1 83 1 .ig

Csekonics József  ezredes,  ak i  a napó leoni
háborúk idején tett szert hatalmas vagyonára, mint
az osztrák hadsereg legfőbb hússzállítój a, uz|eti
érdekeltségei miatt döntött úgy, hogy nregvásárolja
a Pesttel szomszédos fót i uradalmat. Azonban
néhány év múlva,  amikor már gazdasági

kapcsolatai inkább Pozsonyba szólították, túladott
a számára feleslegessé vá|t birtokon.

A vevő gróf Keglevich Ágostonné. született gróf
Waldstein Erzsébet volt, aki az első, gróf Károlyi
Józseffel kötött elso házassásábő| származő három

elgondolásáról egyik levelében így írt: ,,sokkal
tanácsosabb lévén a készpénzt mindenkor

megmaradandó ingatlan jószágokba tenni, és mind
a bátorságot, mind pedig a capitalist a hasznos
interessel együtt magáná| tartani és keresni,
mintsem másokra akármicsoda ígéretekkel mintegy
v áItoző szerenc se vi szontagsá gair a bizni.,,

De nem hagyta hidegen gyermekeinek további
polit ikai pályafutása sem, s ezért i ldomosnak

tartotta, hogy az egyre fejlődő székvároshozköze|
eső  b i r t okka l  r ende l kezzenek '  m ive l  ha  , , a z
uralkodó királynak s a hazának hivatalj alba,,
lépnek,  , ,dZ ország k özepén, a fővárosba
kényszeríttetnek lakást venni, és így a közel fekvő

K a n it z J o tÍ c h i m p o s zt ti gy ú r a ( T uc hfu b r ik) P a I ota h at ó r ú b an

fia, Károlyi István, Lász|ő és György számára
szerezte meg a birtokot l808. november 23-án,
mintegy 700.000 for intért .  A gró fnőt  a jőzan

számitás vezette erÍe a lépésre, mivel a korabeli
nagy infláció idején a legbiztosabb befektetésnek
aZ  i nga t l anok  vásá r l á sa  | á t s zo t t .  E r r ő l  aZ

jószágokra legnagyobb szükségük lészen' ', de
legfontosabb szempontnak azt tartotta, hogy a

, ,kü l ön ösen is  az anyavároshoz kóze l  lévő
jószágoknak mindenkor legnagyobb becse és
értéke Volna''.

A  Ká ro l y i - c sa1ád  megérkez te  a l aposan
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felforgatta az addigi megszokott - ámbátor

igencsak elmaradott ._ gazdá|kodási rendszert. A

Káro ly iak 1809-tő1 kezdve fokozatosan

felülvizsgáIták az e|őző birtokosok által kötött

k i ' i l ön féle bér let i  (árenda) és jogátengedési

szerződéseket. Ennek a felülvizsgálati módszernek

köszönhetően a földesúri jogok (az lln. regálék)

visszatértek a birtokos kezelésébe, így pé|dáu| az

i810-es évekto l  i smét a gró fot  i t le t te a nagy
jcivedelmet hozó kocsma- ós malomtartási jog.

Az I813-I4. évtől kezdve az összes addigi iejárt

árendás szerződést nem újították meg, és a grófi

csa lád et to l  kezdve saját  gazdá|kodássa l

hasznosította a birtok területét.
A fóti uradalmon belül a földesúri nrajorság

területe Káposztásmegyeren igen számottevő volt,

ezen belül mintegy 205 hold szántő,600 hold rét,

61 hold nádas, 4 hold szőlo és 1023 hold legelő

tart.ozoÍt a Megyeri ispánsághoz.
A legelőterület hatalmas méretéből adódik az,

hogy Megyeren a gazdáIkodást legfóképpen a

külterjes á|Iattenyésztéshatáro,zta meg, s ezen belül

is a vezető ágazatmindenkor a juhtenyésztés volt.

|826-ra már számos épület á||t a majorság

területén, igy |étezett már ispán-, haidú-, béres- és

csőszlakás' továbbá szecskavágó-gyár' kukorica-

góré, pá l inkafőző,  g öb<i ly is tá l l ó  és deszka

sertésó|ak.
Az I820.as évek végére nott a szarvasmarhák

aránya az á||atá|Iományban, de közben a juhok

száma k<jze\ a kétszeresére ugrott, s ekkor már

nagyjából 3000 darab birka élt a megyeri ispánság

legelőin. E rendkívül nagy állomány rendszeres

nyírásából tetemes mennyisé gű gyapj ú szátmazotÍ.,

például az 1827-es évben pontosan 800 font (kb.

a00 kg) gyapjút nyertek'
A Megyeren lenyírt gyapjú hasznosításáta a

Károlyiak már az 181O.es évek elejétől kezdve

többféle módot kerestek. Elobb külföldi - főleg

angol - kereskedőknek értékesítették az árut, de

amikor Kanitz Joáchim posztógyáros 1815-ben

aj án|atot t ett e gy fi no mp o s z tő gy ár f e| á||ítás ár a,

v á|to ztattak add i gi ál l áspo ntj ukon.

Az óbudai születésű, de már régebben Pesten

é l ő  Kan i t z  1804  és  1806  k ö z ö t t  a z  Udva r i

Haditanác s (Ho fkrie gsrat) kö ltsé gén tanulmány ozta

a posztógyártás legújabb módozatait a csehországi

és sz1Iéziai üzemekben. Hazatérte után társult a

pesti Kadish-Mauthner gyapjúkereskedelmi céggel,

amel.v néhány évvel később - főleg Kanitz

ötletéből - előbb a Komárom vármegyei Majkon,

utóbb pedig az egyÍe növekvo haszonból Pesten is

posztógyárat alapított, amelyet a kor legmodernebb

gépeivel szereltek fel.

A majki és a pesti gyárakban készült,posztót

azonban forgalomba hozás előtt kallózás céljából a

morvaországi Brünnbe kel lett szál lítani, ami

hatalmas t<jbbletköltséget okozott' nem is beszélve

a  négy- ö t  h ónapos  s zá l l í t á s i  i d ő r ő l ,  ame ly

rendkívül módon megdrágítoÍta az árut. Ezért

Kanitz és társai e|határozták, hogy a pesthez közel

fekvő Rákospalotán kallómalmot s alkalomadtán

A Megyeri ispánság állatállománya l816-ban15-5'": ='"r tl "',iT*,i_ _' ""
Közönségesbirka(racka)
oregtehén . . . . . .143
Üsző  '  . .  . . ,4 I
B ika  .  . . . . .11
T inó .  . . . . .16
Já rmos ökor .  . . . . .98
Hámos l ó . . .  . . . . ' 18
Ser tés  . . . . .75
Baromf i  . . . . .  .  . .413
Méhanya  . . . . . . . .27

.Nrrrcazr "*ory-
or& -'-'-'-'-\

A Íóti Károlyí-birtok l 8 2 7-ben
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kisebb posztogyárat építenek. Ezen a módon a
posztőgyártás egész fo lyamatát  egy he lyen
koncentrálhatták volna.

Hogy saját és társai szándékát érvényesítse,
1 815 tavaszán Kanitz a Károlyiaktól árendába
kérte a palotai felsomalmot, hogy azt ka|Iő-
malommá alakíthassa át. A grófi család az aján|atot
kedvezően fogadta, és 1816. június 30-i hatállyal
33 évre bérbe adták a malomépületet évi 800 bécsi
értékű Gulden ellenében azza| a feltétellel' hogy
Kanitz a nem messze fekvő őrlőmalmot is felújítja
és üzemelteti, Az tizlet a Károlyi-család számára
nagy haszonnal kecsegtetett, mivel a bérleti
szerződésben kiköt<jtték, hogy a 33 év letelte után
az územ az uradalom tulajdonába megy át.
MindazonáltaI még az is vátható volt, hogy a
posztómanufaktúra sikere további vállalkozókat
csalogat a térségbe, akik ',által a regálék növeked-
hető jövedelrnéből jeles haszon kerekedhetik''.

A kallómalom építése - amely végig Kanitz
kö ltségén folyt - 18l8-ban fejeződött be, és a
következő kiadásokkal j árt:

Spiegel József ácsmester bére.'..'...... 1 5402,13
Kasselik Fidél építőmester bére..........3 579,37
Mesteremberek, napszámosok... '....... '3 608'00
Robotokért ...,....732,22
Anyag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .67  43 ,52
Osszesen ......30065"24

A rákospalotai posztőgyár megnyitása után
felvette á ,,K. K. privilegirten Fein.Tuch-Fabrique
zu Rákos-Palota (Rákospa1otai császári-királyi
kiváltságolt Finomposztőgyár) nevet, és igen
hamar gyors fej lődésbe kezdett, amit mi sem
bizonyít jobban annál, hogy 1820-ban mintegy 152
munkást, köztük 30 gyereket és 25 hadirokkantat
foglalkoztatott. Az üzem évente átlag 600 mázsa
Í.tszta,  vagy l000 mázsa k özepes és gyenge

minőségű gyapjút dolgozott fel.
A napóleoni háborúk vége azonban nagy S

egyben végzetes csapást mért a posztógyárra, mivel
I822-re az ad,digi legnagyobb megrende|ő, a
császári-királyi hadsereg Sem igényelt már annyi
posztót katonák ö lt öztetésére, mint aze|őtt. A
kedvező gazdasági konjuktúra összeomlása, és a

birodalmi fizetőeszköz negyedére való leértékelése
hatására Kanitz 1822 decemberére gyakorlatilag
csődbe  ju to t t ,  és  1824-ben  már  2456  fo r i n t
árendával tartozott az uradalomnak.

A gyár megmaradása érdekében a grófi család
elengedte Kanitz tartozását, és az évi árendát
mindössze 450 forintban határozták meg. Az
engedmény fe l téte le az vo|t ,  hogy a pa lota i

üzemben be ke l let t  fe jezn i  a veszteséges
posztógyártást, s ettől kezdve csak textilfestéssel
foglalkozhattak, ami a gyár fő profilja maradt
egészen megszűnéséig.

A Károlyi-birtokok |827-es felosztása során a
fó t i  uradalomhoz tar toző 7277 magyar ho ld
területű palotai birtokrész, benne káposztásmegyel-
pusztával az if1t Károlyi Istvánnak jutott. Az ilj
b i r tokos fo lytatva a csa lád i  hagyományokat ,
továbbfejlesztette a majorságot, a gazdasági válság
hatására országosan terjedő okszerű gazdálkodás
szellemében' Az új birtokközpont a későbbi István-
hegytől északra, a mai Baross utca végénél elterülő
majorságban jött létre.

Az  |830  k ö r ü l  e l készü l t  ma jo r ság  egy i k
legjelentősebb, és mind a mai napig álló épülete a
Fóti út 48' szám a|atti udvarház volt' amely
Budapes t  egy i k  j e l en t ő s  k l a s s z i c i s t a  s t í l u sú
műemléke. A mára már többszörösen átépített U
alakú épületegyüttes főépületében volt a tiszttartoi
lakás, s az oldalső szátnyakban helyezkedtek el az
istállók. Az udvar végében hajdan gazdasági épület
emelkedett. A jobb oldali istállóval szemben á||,az
a hatszog|etű, későbarokk porticusszal ellátott és
kartussal díszített épület, ami 1790 körül. még gróf
Fekete János b i r tok lása idej  én eredet i leg
sörfozdének készült.

A káposztásmegyeri birtokrész történetének
k ö ve tkező ,  s  immáron  az  e l j ö vendő  Ú jpes t
létrejöttének szempontjából is jelentős eseménye
Szent István-hegy hegyközség megalapítása volt
1 83 1-ben.
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Gróf Károlyi lstván
adományoző irata

1840, óprilis 5-én adta ki gróf Kórolyi

István Újpest kozség alapító levelét, hogy

jogilag is rendezze aZ ttt élő 100 telepes

helyzetét. Ezt követően jelentős fejlődésnek
indult a község és 1843. június 23-án aláírt

adományozó irat szerint, Károlyi István

elérkezettnek látta, hogy a kóposztásmeg,leri

majorságónak egy részét, ,cs inosítós

tekintetéből kerteknek,, kiossza.

Az alábbiakban kazaljak a eredeti

ado m ánvozo o kirat ot.,.

>x{

Én nagykáro ly i  gró f  Káro ly i  Is tván,

császári királyi kamarás' adom tudtára az

illető és illetendőknek azt, hogy tekintetes

nemes Pest vármégyében kebelezett fót i

uradalmamhoz tartoző káposztásmegyeri

majorságomnak egy részét cs inosítás

tekintetéből kerteknek, következő - engem

és maradékaimat egy - a kerti birtokosokat

pedig más, részint kötelező fe|tételek alatt

engedtem kiosztatni, j elesül:

1.) Az érdekelt kerti floldeket haszonbéres

birtokként adom át a vál lalkozóknak

harminck ét egymás után folyó esztendőre'

oly világos kijelentés feltétellel' miszerint

fenntartom magamnak és maradékaimnak

azoT|jogot, hogy az említett harminckét év

leteltével a nevezett kerteket, ha tetszene, a

második pontban meghatár ozott törvényes

bec süs, Vagy egyezkedéses, értéks zeru ftzetés

mellett visszaválthassuk. Ehhez képest,

minthogy e szerződés harminckét éven túli

megszünte tésének,  vagy újabb meg-

erősítésének, akár pedig a körülményekhez

képest, újabb szerződés kötésének jogát'

kizárőIag magamnak és maradékaimnak -

minden viszonosság nélkül - tartom fenn, a

kerti birtokosok szerzódésüknek fel nem

mondhatnak,  sem v isszavá l tást  nem

követelhetnek.

2.) Szépít.és lévén céIja a ker1 osztásnak, a

vállalkozók minden beruházást szabadon

tehetnek' és ennek biztosítása tekintetéből

arra aZ esetre, ha a kerteket harminckét év

múlva én vagy utódaim vissza kívánnák

váItani, ezennel kötelezem magamat és

örököseimet, hogy mindennemű - habár

kényelmi - beruhtnások' értékeik, és pedig

akár törvényes becsüs, akár egyezkedés

szerint' készpénz fizetéssel kártalanítjuk a

kert i  birtokosokat, ők tehát haszonbéres

bizományukat csak a kikötott vá|tságdíj

lef izetésekor taf ioznak, és nem előbb,

visszaadni.

3.) A vállalkozók minden egy - rendesen

800 négysz ög ö l  ho ld után évenként a

szerződés kezdetétőI tiz esúendeig - egy, a

tizenegyedik évtől pedig a harminckettedik

évigbezárőIag, - évenként - három ezüst

forintot tartoznak éspedig esztendőként

ápri1is végső vasárnapj án tartandó

kertb i r tokos i  gyű1ésen mú1hatat1anu1

lefizetni, mi végre az uradalom beszedőt

küld' ki egyúttaljogaimat is ellenőrzi.
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4.) Kötelesek a vá||akozők kertjeik allé
(fasor) melléki oldalát húsz ölnyire díszkertté
a lakítan i  ,  é lő  kerí tésse1 beszegn i '  S  e
munkálatot a vállalás napjátőL számítandó
egy év alatt folyamatba is venni, mer.t az azt
elmulasztó kerti birtokos vállalt birtokától,
minden eddig i  k ö l t ségei  és beruházása
megtérítése nélkül, egyszeníen elesik.

5 . )  A k ik ö t ö t t  kerí tés i ,  húsz ö1es ,
ültetvényesben netalán leendő eperfákat
lelevelezni t i los, egyébként pedig a kert i
birtokosok kerítés körüli ültetéseket, hogy a

majorságban akilátás.gátolva ne legyen, az

annak idején'ki jelel ö lendő vonal szerint '

vigályitni magokat kötelezik.

6.)  T isztességes épületeket  a vá l la l t
kertekben állítani szabad, de azokb

kivéve a kertekben előállított terményeknek

maguk minőségében árusitását - egyéb

üzérkedést, kereskedést' mesterséget, vagy

bármi földesúri jogot gyakorolni, minden

előforduló esetre szabott egyszáz ezüst forint
bűndíj terhe mellett tilos, mely büntetésben a

k i térő az urada lom javára anny iszor ,

amennyiszer törvényes idézés után, uradalmi

törvényhatóságom á|ta| az L832l6 XX-ik és

1839140 XI-ik törvénycikkek értelme szerint

elmarasztaltatik, és ha az szükség esetén
árverés útján eladandó, kertje árábőI ki nem
telnék, akárho1 ta\áIhatő vagyonából,
megkereső levél i l t ján foglalással fog

megvétetni.

7.) Tilalm aztatik a kertek előtt ai űton

vagy a kertek szélein húsz ölnyire trágyát,
Vagy más dísztelen tárgyat - minden egyes

kitérést érő tíz pengő forintnyi büntetés terhe

me1let t  -  lerakn i  mely ö sszeg a kert i

közpénztámak esik, hasonló büntetés és akár

a kö l tségek megtérítése alatt t i la lmas a

kertekben ártalmas v agy tisztáta|an állatokat

tartani, olyannyira' hogy azok, kártevésben

érve, ha be nem hajthatók, meglövetnek.

8.) Ki a harmadik pontban meghatározott

haszonbér e s tartozásának ele get, le gké s őbben

az év végéig nem tesz' annak keni birtoka'

minden intés nélkül, árverésre bocsáttatik.

F'rre az uradalmi törvényhatóságom árverési

tizenöt napos határt'dot túz ki és ha a

fizetésben .késett féI ez.idő alatt tartozását

nem tisztázza, kerti birománya, bármi|y

csekély áron, a legtöbbet ígérőnek adatik, az

így kapott pénzbő| a haszonbér és a

költségek levonása után .maradó összegért

bírói kézbe fog letéteni.

9.) A nyolcadik pontban körülírott árverési

eljárást fogja az uradaLom fenyítésképpen

használni az öt ödik és hatodik pontban

ti1almazott kitérések utáni bűndíjak

beszedésére nézve is, ha az elmarasztott fél

idejekorán eleget nem tenne.

{0.) Kerti birtokuk haszonvételét az illető

vállalók eladhatják, de ezen eladás csak

akkor érvényes,  ha urada lmi  fő t i sz tem

helyben hagyja, ezért minden ilyen irányú

szerződés hozzá küldendo. . .

Kelt Fóton az 1843. évi iúnius 22.kén.

gróf K. I.
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Fericsán Kálmánné*

A Ferenc József tértő|
a Tanoda térig
Iskotati5 t:ténet,,l 889. 1 998

Az iskola alapításának előzrnényei

Az  e l ső  ny i l vános  jogú magán po lgár i

fiúiskolát 1889. október I].én 46749 sz. a|att

kelt miniszteri engedély alapján Bolla János

ál lította fe l  Újpesten saját tu lajdonában és

igazgatása a|att,
A megnyitáskor kilenc növendéke volt az

intózetnek. Az évek múlásával a növendékek

száma is gyarapodott, így az I892l93. tanévben

i 10, majd 127 növendeket ttintetett fe| a korabeli

stat iszt ika. Akkor iban hét tanán és három

hitoktató tanított az intézetben, dúsan aratva az

erkolcsi sikereket.
A |étszám emelkedésével egyre nagyobb gond

volt, hogy az épi|et szűkös lett, a kiadások

emelkedtek annak ellenére is, hogy a község

elö ljárósága és képviselőtestülete 1200 forint

évjáradékkal támogatta az iskolát, valamint a

szegény sorsú tanulókat tankönyvekkel és

írószerekk eI látta el. Bolla János kénytelen volt a

képviselőtestülethez fordulni 600 forint további

.járadékért, valamint az iskola állami kezelésbe

vételét is szorgalm arta, Kérését első alkalommal

elutasították, ezért a szülőkkel karöltve 1893.

június 8-án másodszor is felkeresték gr. Csáki

Albin minisztert, aki ígéretet tett, hogy az ügyet

immár tárgya|tatja, s minden lehetőt el fog

követni, hogy a kérvényezők óhajának eleget

tehessen.
1894.  ok tóber  e l se j  én az  i sko la  á l l ami

kezelésbe került. A községi képviselőtestület ez

alkalomból rendkívüli gyűlést tartott, hogy

beiktassa az t j  iskolát ,  valamint a testü let

újonnan kinevezett tagiainak a királyi tanácsos

és a királyi tanfelügyelő előtt teendő hivatali

esküj ét meghallgassa. Igazgatői megbizást

Greisinger István kapott.

Az Újpesti Ál|ami Polgári Fiúiskola

e|ső.évei

Az iskola a volt magániskola Árpád riti helyi-

s óge iben 1894.  ok tóber  1- jén kezdte  meg

működését. Átvette annak berendezését, 143

tanulóját és meglevő tanfuait A tanitás négy

osztályban zajlott. Az első osztáIyba olyan

tanulókat vettek fel, akik a 9. évüket még nem

töltötték be, és abeiratás napján még nem léptók

tiil a L2, életévüket, valamint az e|emt iskola IV.

osztá|y ának s ikeres elv égzesérő l b izonyítványuk

volt.
A diákok 14 rendes'tantárgyat tanultak, de

lehetőségük volt a szülők kérésére rendkívüli

tárgyakóráin is részt venni (gyorsírás, kézügyes-

ség" latin).
A tanulók te l jesítményét ö t fokú

érdemjegyekkel értékelték. A legkiemelkedőbb

teljesítményeket könyv, ajándéktárgy vagy

pénzjutalom kísérte. A növendékek

va l1áserk ö1cs i  neve1ésére kü l ön  gondot

fordítottak: a tanév kezdetétől január hónapig,

majd március 1-jétől a tanév végéig felügyelet

mellett jártak a tanulók templomba. Minden

tanuló rószt vett felekezeti hovatartozása szerinti

h i toktatásban' és a ,  val lás i  ünnepeket

megtarthatta." "
Jelentős események voltak az iskola életében

* A szerző tandr, az iskola igazgatója volt.
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az  á | |ami  ünnepek '  me lyeket  igyekez tek
színvonalasan megtaft ani.

Az iskola i  nevelésnek fontos része volt  a
rendszeres kirándulás. Ez évente két alkalommal
történt, szigorúan tervezetten és földrajzi|ag
bővülő méretekben, bejárták az akkor i
Magyarors zág Í'eru|etének j elentős részét.

Az á||amosított iskola első évei meggyőzték a
hatóságokat az iskola létjogosultságárő|. Az
egyre gyarapodó |étszám újabb, főleg elhelyezési
gondokat okozott.  Ezen kívánt segíteni a
képviselőtestület, és az I902l03. tanévet már tfi
épületben nyithatta meg aZ iskola '  ugyanis
Ú jpes t  k ö zség 600 négysz ög ö lny i  te lke t
adományozott iskolaépítés cé|jára a Ferenc
József téren. Ezen a terü1eten épült  fe l  az
eredet i l eg  egyemele tes  i sko la '  A  másod ik
emele te t  1925-ben emel te  rá  a  vá ros  a
leánylíceum elhelyezéséte. Ekkor már 546
tanulója volt a polgári fiúiskolának' melyben a

rendes tanulókon kívül magántanulók is helyet

kaptak, kiknek vizsgáztatása minden évben négy

alkalommal ttirtént.
Az iskolai könyvtárat minden tanuló haszná|_

hatta. Állomány a ÍO41 kötet, me|yhez 526
könyv' mint tanári kézikönyvtér járu|t.

Az intézet ügyeinek előbbre vitelén vállvetve
munkálkodott a tanfelügye|ó, az iskola i
gondnokság,  a  k ö zség i  e l ö l j á r óság  és a
tantestíilet. A királyi tanfelügyelőség azon kívül,
hogy több izben személyesen is ellenőrizte az
iskolát, még 55 leiratot is intézett. Az Állami
Iskolai Gondnokság három alkalommal tartott
olyan gyűlést, melyen kizáró|ag a polgári iskola
tigyeit tárgya|ták. A község anyagilag is
támo gatta az isko|át, kö lt s é ge inek fedezé s éhe z
továbbra is 1200 forinttal járult hozzá, t00
for intos havi  részletekben, valamint
megvásáro l ta  a  Bo l la - fé le  po lgár i  i sko la
butorzatát, I25 forint értékben új tiútorral
rendezte be az igazgatoi irodát.

A tantestület a kitartó pontossággal teljesített
rendes napi munka mellett 10 rendes és 5 rend-

kívüli ülést tartott. Rendes gyűlésein a tanul-
mányi előmenetellel és az egységes tantervi
k öve te lményekke1,  va1amint  a  tanu l ók
szorgalmára és magaviseletére vonatkozó
kérdésekkel foglalkoztak. Itt jelölték ki az iskolai
do l gozatok Í.émájéÍ. és köv etelmény-rend szer ét
is.

Az  1905/06.  évben megny i to t t  k ö zség i
gimnázium az I. sz. polgári fiúiskolát nem
befolyásolta sem a megkezdett punkájában, sem
|étszámában. A létszámcsökkenés mindössze 10
fő volt.

A két világháború közötti időszak

Az  e l ső  v i l ágháború k i t ö rése ez t  aZ
intézményt is bizonytalan helyzetbe sodorta.
Sokáig kérdéses volt, hogy lefoglalják-e hadi
kőrház cé|jfua, ezért a tanév ünnepólyes
megnyitására csak szeptember |4-én kerülhetett
sor. A tantestület és a diákok szüntelenül arra
törekedtek, hogy a háború okozta problémákon
enyhítsenek' a tanításban komolyabb fennakadás
ne történjen, hiszen ekkor már a 12 osztá|yba
625 tanu|ő iratkozott be, akiket 16 kinevezett
tanár és 4 hitoktató nevelt ,  igen nagy
ugybuzga|ommal. A rendkívüli tárgyak sorát az
olajfestésse| gazdagitották. Nem mondtak |e az
iskolai ünnepélyek megtartásáról sem, bfu ezeket
az  e|őzó  évek szokása iva l  szemben nem
együttesen, hanem osztályonként tartották meg,
mert a tornatermet a katonaságmár lefoglalta.

Az 1916|17. tanév októberének első napján
elhunyt az iskola e|ső igazgatója, Greisinger
István. Az igazgatói teendők e||átására ez időtő|
Jenkovszky Sándor kapott megbizást, aki ez
idáig az iskola helyettes igazgatőja volt. A
kinevezett tanárok között első ízben tűnik fel női
név: báró Sommarugáné sz. Than Irma, aki
természettudományi és mennyiségtan szakos
képesítéssel rendelkezett.

Az I920l21. tanévben új nehézsógek jelentek

meg'az iskola életében. A k özegészségügyi
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bizottság Ujpest összes iskoláj  át  bezátatta
általános vérhas-járvány miatt, majd a beállott
kemény hideg időjárás miatt kellett majdnem
három hónapos szénszünetet tartani.

A  k öve tkező  tanév még mind ig  nem
mondható nyugalmasnak. A tanévet csak július

7-én zárták 534 oszÍá|yozott tanulóval.
Az 1923l24. tanév statisztikája szerint az

iskolaév végéig 682 beírt tanuló volt , ebből
rendszeresen 627 fő járt. Sikerrel végzett 466,
javítóvizsgára lta|t I07, osztá|yoző vizsgára 52,
osztá|yzatot nem kapott 2 tanuló.

A húszas évek elejének konszo|idáciőját
nagymértékben elősegítette, hogy a Bethlen-
kormány kultuszminiszteri tárcája egy valóban
rátermett kultúrpolitikus, Klebersberg Kunó
kezébe kerü l t .  A  ku l túra  K lebersberg
politikájában többszörös jelentőségre tett szert.
A magyar társadalom belső szerkezetének
fokozatos és igen óvatos áta|akíÍását az
i sko l áztatás tartalmának meg v á|toztatásáv al,
egyfaita , , tudásberuházással ' '  kívánta
rnegvalósítani. Sokat tett a tömeges sportolás
tejlesztésé ért, még minisztersóge előtt, l921-ben
törvény született az iskolai testnevelésről. Ez
minden iskolában kötelezővé tette a testnevelést
fiúknak és lányoknak egyaránt. A minisáer élve
a t ö rvény adta lehetőségekkel ,  k ö te lezte a
községeket és városokat arca, hogy játszótereket

létesítsenek és épületeket adjanak át testnevelési
célokra .  A  mi  i sko lánk  i l yen szempontbó l
szerencsés he lyzetben vo l t ,  h i szen már  a
tervezéskor  gondo l tak  a  to rnaterem
megépítésére, mely részét alkotta és alkotja ma
is az épü|etnek.

Az 1925126. tanóvben az iskola fennállása óta
első esetben következett be, hogy a diákok
száma nem emelkedést, hanem csökkenést
mutato t t :  115 tanu l óva l  kevesebb d iák
jelentkezett folvételre, mint az e|őző évben. Az
ok nem csak demográftai, azaz a háborús évek
kö'vetkezménye, hanem azon körülmény, hogy
sok szülő gyermekét a magas tan- és mellékdíjak

miatt inkább az e|emi iskola V. és VI. osztá|yába
íratta be. Gondot okozott az is ,  hogy a
leánylíceum építése miatt a tanítás csak október
22-én kezdődhetett' akkor is csak délelőtti és
délutáni váltással. November 5-én térhettek csak
vissza a rendes tanítási rendhez. Ekkor az 55I
tanu l óbó l  57 ,  a  |étszám 9,7  oÁ-a  részesü l t
tandíj mentességben. Az elengedett tandíj ö sszeg
19.380.000 K volt.

Ebben az évben említésre méltó esemény
többek között az if1tsági sportkör megalakulása,

, ,I .  sz.  Polgár i  F iúiskola Sportk öre, Újpest ' '
néven. Tiszteletbeli elnöke Jenkovszky Sándor'
ifiúsági elnöke Schnitta Lajos IV/b osztályos
tanuló volt .  A sportk ör  minden szombaton
részint a tornateremben, részint a szabadban
sportdólutánt tartott, fiileslabda-tréningj eit pedig
vasárnap délelőttönként bonyolította le.

Az  1927 .  év i  12 .  t c .  a  po lgá r i  i sko l á t
k özépfokú iskolává minősítette. F 'z nem
vá|toztatott azan a tényen' hogy érettségi
hiányában csak tanító- és óvóképzőbe nyitott
utat, egyetemre nem. A népiskola negyedik
osztá|yának elvégzése után a tanulók 14-16 oÁ-a

iratkozott be a polgáriba, kiknek szü1ei főleg
kisiparosok, kiskereskedők voltak. Mivel Újpest
lakossága zömében az e|őzőekből került ki,
érthető a polgári iskola létjogosultsága, ezze|
biztosították a fe l t ö rekvő k özépréteg
gyermekeinek magasabb szintű iskolááatását.

Az 1929l30-as tanévtő| az iskolai oktatásba
SZerVesen bekapcso1ódot t ,  és az t  igen j ó l
k iegészítette az oktató f i lmelőadás. Ekkor
alakult  a , ,Már ia kongregáció ' '  140 római
katolikus növendék részvételével.

Az  i932 l33 .  i sko la i  év az  erő te l jesebb
munkálkodás jeryében zaj|ott. Az Újpesti 1. sz.
Polgári Fiúiskola gr. Széchenyi István tnképző-
köre és vöröskeresztes testülete is igen aktív
munkát végzett, de büszkeséggel töltötte el az
iskola tanárait és a tanulóifiúságot, hogy a Los
Angelesben megtartott olimpiai játékokon a volt
tanu l ók  k ö zü l  négven i s  rész t  ve t tek  és
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aranyéremmel tértek haza, je lesül:  Halassy
olivér, Énekes István, Németh János és Hegedűs
János.

Az 1931l38. évtől az iskola épületének négy
ftildszinti termében és a tomateremben a VI. sz.
Levente Egyesület tag|ait oktatták esténként.
Ebben a tanévben indult meg aZ iskolaorvosi
szo|gáIat is, mely igen nagy hiányt pőto|t' Az
iskolaorvos dr. Schiff András minden tanulót
megvizsgált, és egészségügyi törzslapot fektetett
fe| az évenkénti vizsgá|ato|<hoz.

A tanulók elbírálása a 133593l1939.IX. sz.
miniszteri rendelettel életbe léptetett új rend
szerint történt. E rendelet értelmében a tanulók
magaviselet és előmenetel (egyes tantárgyakban
elért eredmény) szempontjából bírálandók el.
Mindhárom csoportban azonos elnevezéssel:
jeles (1), jo (2), elégséges (3), elégtelen (4).

Az I94Il42. tanévet búcsúzással kezdte a
tanári kar és a tanulóifiúság. Jenkovszky Sándort
saját kérésére nyugdíjba helyezték. 44 évet
tö lt ött tanügyi pálryán. 34 évet az iskolában
tevékenykedett, melyből 6 évet mint tanár, 4
évet mint igazgatóhelyettes, majd 24 évet mint
igazgatő. Sok súlyos megpróbáltatáson át v ezette
s ikeresen.  az  i sko lá t .  A  20-as  években
meghurcolták, egy időre az igazgatástól is
megfosztották, E|zárásábő| csak Kun Béláék
bukása után szabadult ,  ekkor á l lásába is
visszahely ezIék.

Jenkovszky Sándor nyugdíjazása után Hyross
Ferenc c. igazgató' addigi igazgatőhelyettes
kapott megbízást az iskola vezetésére. Dr.
Kemenes t I lés tankerü |et i  fő igazgató
3846 l 19 41 l 42, sz. alatti rendeletével engedélyez-
te az iskolában napközi otthon létesítését.
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,,Bollo Jdnosnak, mint a Jiú polgóri iskolu tulajdonosdnak, az l891-ik polgdri évre 600 forint
segély egyhangúlag megszavztatik, ozon vildgos kijelentéssel, hogy iskoltÍjtÍt alkalmus

helyiségben he$lezze el, mely az elöljdrósúg tÍItal is elfogadható, hogy a tanulók egésaége ne

veszélyeztessék, és a kormóny dltal előíroÍt tanrendet tartsa be.,,
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Az isko|a működése
a háborús években

Az iskola életének újabb megráző időszaka a
II. világháború, mely súlyosan érintette az
intézményt is. A katonai hatóság |efog|a|ta az
iskola épületét hadikórház cé|jaira, melyből
1943. február közepén kellett kiköltözni. Az 562
rendes  tanu l ó  az  I .  sz .  R l lami  Po l sá r i
Leányiskolában nyert elhely ezést.

Az 1943l44. tanóvben 52.5 rendes tanuló
iratkozott be az iskolába. A rendkívüli viszonyok
miatt elmaradt az iskolai év ünnepélyes meg-
nyitása, valarnint az 50. évforduló megünneplése
is. A rendes tanítás csak november 3-án vette

kezdetét. A szorgalmi idő kezdetéig a tantestület
feladatait a tankerületi kir. főigazgatő á||apitotta
meg, a rendeletet közös értekezleteken pontról
pontra megtárgyaltiák, megbeszélték a 8 hónapos
szorgalmi időre készített rövidített tanmeneteket
és azokat a módszeres eljárásokat, melyek az

egységes oktató i-nevelő i  munka biztosítása

céljából feltétlen fontosnak tartottak. A helyben

lakó  tanu l ókbó l  egy-egy  k i vá | óbb  k ö ré
csoportokat szerveztek. A csoportok egymás
lakásán felváltva gyülekeztek, és hallgatták a

,,rádió- iskolát ' , .  Fogla lkoztak a tananyag
ismétlésével, egy-egy idősebb tanuló, majd tanár
vezetése mellett időnként új anyaggal is.

A váratlan harctéri események miatt a rövid
iskolaévet ápr i l is  e lsején befejezték. A sok
megpróbáltatással jírő 1944145. tanév október 4-
én vette kezdetét. Az iskola létszáma ekkor 431
ny i l vános  tanu l óbó l  á l l o t t ;  k imaradt  11 ,
tanulmányainak folytatására pedig 150 tanuló
nem jelentkezett. Ennek oka főleg az volt, hogy
a vidéki tanulók a közlekedési nehézségek miatt
képtelenek voltak az iskola megközelítésére. A
tanfui kar egy vizsgáztató bizottságot hozott
létre, és a tanév végén Fótra kiszállva oldotta
meg a vizsgáztatást, hogy ne kelljen a
tanulóknak önhibájukon kívül évet ismételniük,

avagy tanulmányaikat abbahagyniuk. A

rendkívüli időkre való tekintettel a V. K. M.

rádión közö lt rendelkezésének megfelelően
október 28-án a rendes tanítást már meg is
kellett szakítani. A háborús állapotok, az épiJlet
megrongálódása, a túze|őanyag-hiány és az
iskola nagy részének orosz katonai célokra való

le fog la l ása  mia t t  csak  ápr i l i s  I6 -án

folytatódhatott. A fentiekből következően a

tanulók számára kényszer elhelyezést kellett
biztosítani. Nógy helyiséget sikerült szetezní
három különböző helyen, igy azÁllami Könyves
Kálmán Gimnáziumban, a Katolikus Körben
(ké sőbbi tl ttor ahaz1 és a Kultú rházb an ( elenl eg

az Ady Művelődé si Ház Arpád úti épülete).

Három csoport reggel 1 őrátőleste 6-ig vá|totta

egymást. Az egyes csoportok tanulói három és

fél órai  tanulásban részesültek, padok nem
voltak, sok tanulónak még aszta| sem jutott. Ez
az á||apot egészen májusig tartott, amikor a
Könyves Kálmán Gimnázium II.  emeletén
sikerült 8 tanteremhez jutni. A rendszeres, ám
még korántsem kielégítő oktató-nevelő munka
tu la jdonképpen csak  ezután  indu lhato t t '
Tankönyvhiány is nehezítette a munkát. Az
iskolában kérésre vagy nevezhetjük
utasításnak is - bevezették az önkormányzatot,
ami nem jelentett különösebb problémát, mivel
ebben az iskolában a demokratikus és szociális
szellemben való nevelés a kezdetektől fogva

érvényesült .  A tanulók fe lvéte1énél és

elbírálásanál a korábbi időszakban sem számított
a vagyoni helyzet. a származás és a felekezeti
hovatartozás, értékelésük mindig érdem szerint
történt.

Rendkívüli tárgyként a tanév második felében
bevezették az orosz nyelv oktatását heti 2

őrában, Ezt a lehetőséeet 45 tanuló vette

igénybe.
Az iskola vagyonában a háború mérhetetlen

károkat okozott.  Maga az épület is
megrongálódott, miután a közelében több bomba
ós akna robbant. Az összes ajtó- és ablaküyeg
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betört, aZ ajÍ.ő- és ablakkeretek megsérültek. Az
i f júsági k önyvtár '  a természetrajz i ,  a
termószettani, a történelmi és a sportszertári
egységek á| |ománya sz in te  te l jesen
megsemmisült ,  ezért a k övetkező évet is a
gimnáziumban kellett átvészelni.

Az á|lami á|ta|ános iskola kia|akulása

Az l948l49-es tanévvel elkezdődött a tanügy
gyökeres áta|akítáLsa, az iskolákat az 1948. évi
XXXII I .  to rvény á l l amosíto t ta .  Ennek
értelmében a tanév kezdetén már te l jes
nyolcosztályos állami általános fiúiskola kezdte
meg működését Szemere Bé|a igazgatása alatt,
majd rövid idő múlva őt Siklósi Béla követte az
igazgatői székben" aki 1955-ig igazgatta az
iskolát.

Az első új tanterv l946-ban született és
ekképp foga|maz: ,,az á|ta|ános iskola célja,
hogy a tanulót  egységes, a lapvető nemzet i
műveltséghez juttassa'  mindenirányi l

továbbnevelésre és önnevelósre képessé tegye,

közösségi életünk tudatos tagává nevelje.''
1950-ben Ú jpes t  ok ta tásügye a  f őváros

irányitása alá került, iskolai körzeteket hoztak
lótre, ahovákóte|ező volt beíratni a 6 óves kort
elórt  gyermekeket.  Fokozott gondot kel lett
fordítani a munkás származásu tanulók
tanulmányi eredményeire. A nevelők részéte
szakmai  és ideo l óg ia i  továbbképzéseket
ajánlottak önkéntes alapon, de kötelező jelleggel.

Az  ebben az  i sko lában i s  mega laku l t
úttörőszervezet ebben a szellemben tevékeny-
kedett.

1955-ben uj igazgató került az iskola élére
Koczka János személyében. Állandó délelőttös
tanulást biztosítottak a7 , és 8. osztályos tanulók-
nak' míg az alsóbb évfolyamba járők váItva
,""Íj"|;,6-os 

események során ismét áI,dozatu|
esett az iskola épületónek jelentős tésze, így az
1956/57-es tanévet valósággal romok között, az

épségben maradt néhány teremben indították
meg.

Az  196I .  év i  I I I .  sz .  t ö rvény a  tan-
kötelezettséget 14 éves korról 16 éves korra
emelte fel.

Az  á l ta l ános  i sko la  fe j l ődése meg-
torpanásokka l  te l i  fo lyamat  vo l t .  A  60-as
években nem sikerült elérni a tananyag oly
mértékű csökkenését, amely megfelelt volna a
gyermekek óletkori sajátosságainak, szellemi
teherbíró képessógeinek. A 70-es évek elején a
bukásmentes iskoláért indult kampány. I970l7I-
ben az addig kül öná l ló  leány- és f iúiskolát
összevonták, melynek vezetője a volt fiúiskola
igazgatőja, Hetényi János maradt' A tanulók
]5 %-a fizikai dolgozók gyermeke volt. Nagy
előnyt jelentett az összevonásnál az, hogy a
kibővült épülettel minden felsős tanuló délelőtt
tanulhatott. Az Újpes ti D őzsa SC trímogat ásáv a|
a keriiletben elsőként testnevelés tagozat létesült,
a tagozatos osztályba a minden tekintetben
legjobb képességű gyemekek kerültek.

Az iskola körzetében hatalmas rekonstrukció
kezdődött el, mely több gondot és problémát is
okozott az aműgy is túlterhelt tantestületnek és a
tanulóifiúságnak.

A lakáshe|yzet és a gyermekek |étszáma
napról napra vá|tozott. Az arány|ag nagy mérettí
lakásokba többgyermekes családok k<iltöztek,
ahol mindkét szülő dolgozott, legtöbbször távoli
kerületben. Magas volt a csonka családok száma,
de sok gyermekvédelmileg nyilvántartott tanuló
is érkezett,  akik mind fokozott t ö rődést
igényeltek. Az i lyen problémás gyermekek
száma 108 volt, ebből 67 gyermekvédelmileg
nyilvántartott (I2 fő cigány származásíl).

Még az 1976177 . tanévre is rányomta bélyegét
a szaná|ás és az ópítkezés. Az iskola környéke
feldúlt állapotban volt' építkezés, csatornázás
folyt k ör ös-k örü l .  A napköz is udvaron
ép ítő any ago kat, s zers zámokat táro ltak, a tanu l ók
kiszorultak. a sportudvarra, amely rosszul
tervezett, zsúfolt és a környező építkezések zaja



l 8 Ujpesti He|ytörténeti Ertesítő l999. március

miatt a gyermekek számára egéSzségtelen volt.
október végére a tanév elej i  481-rő l  6I]-re
emelkedett a tanulók |étszáma.

19]6-ban Hetényi János betegségére való
h iva tkozássa l  kérte  a  tanév k ö zben i
nyugdijazását, melyet a kerületi tanács el is
fogadott, és a tanév végéig ideiglenes igazgatót
bízott meg annak ellenére, hogy a tantestület
te l jes  létszámban,  va lamint  a  szü l ő i
munkaközösség is tiltakozott az ideiglenesség
ellen, mert Magyar Sándornét mind szakmai'
mind emberi szempontból alkalmasnak tartották
az igazgatőságra.

Az oktatási miniszter II81I97 8/MK 11. sz.
utasításával szabályozta a tanéu fo feladatait. A
I21 lI918lMK. i2loM. sz. utasítás rendelkezett a
11 napos munkarend, i l letőleg tanítási ciklus
bevezetéséről.

Érdekesen alakult a tantestület létszáma és
képesítése, sajnos nem az iskola és a diákok
előnyére. l915 őta a tantestület- közel 40 oÁ-a

kicserélődött, sok vo|t az ún. képesítés nélküliek
száma. Ilyen körülmények között az iskola
feladatainak ellátása komoly erőfeszítéseket
kívánt az ott dolgozóktól, hogy az iskola hírneve
csorbát ne Szenvedjen. Ennek ellenére mégis
felvetődött 1981l82-ben, hogy a testnevelés
tagozat mellett más tantárgy emelt szintú
oktatásával is próbálkozzon az iskola. A létszám
ekkor 808 fo volt, napközis e||átásra 396 tanuló
szorult.

1984 nyarát aztán a matematika
szakfelügyelő ösztönzésére írásbeli kérelmet
nyújtott be az iskola matematikatagozatu osztá|y
engedélyezése érdekében.  A  Műve lődés i
M in i s z tér tum 23I07 l |985 .  VI I I .  s z .  a |a t t
engedélyezte az 5. osztályos szakosított tantervri
kísérleti osztály beindítását az 1985186. tanévtől,
a kerületben elsőként. Ez időben még 22
tanterem, két nyelv i  terem, technika- és
tornaterem, valamint tornaszoba, i l letve 10
szertár és egy jól felszerelt tágas könyvtár is a
tanulók rendelkezésére állt.

Főváros i  és kerü le t i  érdekekre  és a

demográf ia i  hu1lámra hivatk ozy a, hosszas
tárgyalások után 1986-ban azután 10 tantermet a
folyosóajt ők |ezárásáv a| a Kanizsay Dorottya
Egészségügyi S zakközépiskolához csatoltak.

A rend s ze rv áIto ztatás i s mét név v álto ztatás s al
járt: Április 4. térből Tanoda térré lettünk. A
te stneve lés tagozat fokozato s an me gszűnt, annak
ellenére, hogy igen szép eredményeket ért e|. Az

anyagi eszköz<ik je lent 'ős részét

számitástechnikai eszközök v ás árl ására kö ltötte
az iskola.

Az itj iránt való nyitottság' a befogadó
kószség újabb kísérletet eredményezett:
1988/89- tő l  a  Human isz t i kus  Kooperatív
Tanulást, mint alternatív programot kínálta a

szülőknek és a tanulóknak az iskola. A program

önmagában j ó  kezdeményezés vo l t '  ám
különféle okok miatt kudarcba fulladt.
' A matematika tagozat azonban igen szép
eredményeket k önyvelhetett e|,  1993-tó l  a

,,Körlánc Projekt'' tagaivá is váltunk. Az iskola
élete ismét. vá|Í'ozatos és eseménydús lett, jó

kapcsolatokat építettünk ki a kerületi Ifiúsági
Házza|, és nem zárkőztunk el az egyházi
kezdeményezések elől sem.

Egy iskola története nem lehet befejezett. A
Tanoda Téri Matematika Tagozatos Á|talános
Iskoláé mógis az, mert az 1991l98. tanév végén
végleg bezárta kapuit. A hel-vi <inkormányzat
megpe cs ételte s ors át, utódi sko laként az Erzséb et
utca 3I, sz, a|atti iskolát jelölte ki.

A II. világháboru után nem készültek olyan
szép évkönyvek mint hajdanán' de a megőrzött
dokumentumok alapján jól követhető az iskola
több mint 100 éves .'tiind<iklése ós bukása''.
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Dr' Hilscher Rezső emlékezete

A közelmúltban emléksarkot avattak Lljpesten a
Klauzól utca ]0. sz. alatt dr. Hilscher Rezső
szociólpol it ikus emlékére. Ez az épület volt
működésének színhelye, ma a Jóléti Szolgólat
Alapítványónak ad otthont, és ez az alapítvány
kezdeményezte az emlékhely létrehozását is,
Életút.1ának bentutatásával hívjuk fel olvasóink

figyelmét egy gazdag és eredményes életű ú.jpesti
polgárra. 

+
Dr. Hilscher Rezső 1890-ben született Budapesten.

Édesapja, id. Hilscher Rezso kereskedő Vo|t. Iskoláit
Budapesten végezte,  a Lónya i  utca i  református
fogimnáziumból, közvetlenu| az érettségi vizsgái előtt,

egy forradalmi jel legű, Habsburg-el lenes diákcsíny
miatt tobbedmagáva| eltanácsolták. és ernlatt az

érettségi bizony ítv ányát a nagykőrösi református
gimnáziumban szerezte meg. 1907.ben az újpesti

városházán közigazgatási gyakornok lett ' és
ugyanebben az évben fe lvet ték Budapesten az
egyetemre, a jog- és á|lamtudományi szakra, aho|

19l2-ben végbizonyítványt. majd l 9l 3-ban doktori

d i p Iomát  nye r t .  19 l4 -ben  az  ú jpes t i  v á rosházán

a| jegyző,  és a harctéren levo Vrány i  Teof i l

közigazgatás-iigyi tanácsos helyett ot bízták meg az

ügyosz t á l y  veze téséve| .  19 l7 -ben , ,Szegényügy ' '
c ímme1 fo Iy ó i r a to t  i ndí to t t .  1920-ban , ' Ú jpes t i
Szemle'' címmel, egy hetenként megjelenő, el|enzéki
hír|apot szerkesztett. Mikor Ú;pesten a Pamutgyár
t övében, angol  mintára fe lépü|t  az E|ső Magyar

..Settlement' ' , a Budapesti Közigazgatási Egyetem
Szoc iálpo l itikai I ntézete, Erőd i-Hanach Bé|a egyetem i

tanár aján|ására őt hívták meg az intézet
néph ivatalának megszervezésére. | 920 -ban egyetem i
adjunktus' majd intézeti tanár lett. l928-ban az
egyetem i közgazdaság-tudományi kar, 1 936-ban pedig
a Jőzsef  Nádor Műszak i  és Gazdaságtudományi
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara. egyetemi
magántanárrá h ab i l itá lt a az a|ka| mazott szo ciál p o 1 i t i ka
tárgykörből.

Az 1929-30.  tanévre e lnyerte az A lexander
Humboldt Stiftung nemzetközi ösztöndíját. Egy évig

ha||gatója vo|t a berlini egyetem fi|ozőfia karának'

l 930  végétő l  a  , , S zoc i á l i s  Ha ladás  Nemze tk ö z i

E ,gyesü l e te , ,  magya r  s zekc i ó j ának ,  a , ,Magya r
Társadalom-polit ikai Társaságnak' ' főt itkára lett.

Ebben a minőségben szerkesztet te a társaság

k iadványai t :  a Szoc iá l i s  Traktorokat ,  a

Társada|ompol i t ika i  Füzeteket  és a Társadalom-

po|itikai Könyvtárt. 1938-ban eloadásokat tartott a

Népegészségiigyi és Munkásvédelmi Szövetség álta|

fenntartott tanfolyamon is ".A munkás részesedése a

haszonból ' '  címmel. l938 végétől tagja volt t öbb,
munkabér-megállapító bizottságnak. l 939-től elnöke
volt a Textilipari Szakmai Családpénztárnak. 1942-

ben a K özgazdaságtudományi  Egyetem e lőadó i

meghívását  megerősítet te,  1943-ban a Műszak i

Gazdaságtudományi  Egyetemen véglegesítet t

egyetemi ( intézet i )  tanár .  |944-ben a Misko lc i

Jogakadémián nyi lvános rendes tanár. I946-ban
kitiintetésként az,,egyetemi rendkívüli tanár,, címet
kapta.

1  949-ben  a  pécs i  tudományegye tem jog -  és

közigazgatás-tudományi karához a Ya|lős- és

Közoktatásügyi Minisztérium beosztotta a köz-

igazgatási é s pénz ü gy i j o g tanszék-e lőadój aként. l 9 5 0.

ápr i l i s  l8-án írot t  életra jzában t öbbek k öz ö t t  a

következőket olvashad uk:

,,onállóan kilenc tudomónyos munkóm jelent meg,

kaztak főntűvenl a slBevezetés a szociólpolttikába<
címií. Hosszabb tanulmányaim jelentek meg a

rMunkaüg,,i Szemlében<, a lMagy,ar Sze.mlében<, a

>Szocialis Szemlében< és eg,léb folyóiratokban. Tagja

vagyok a Magyar Jogószszóvetségnek és a Magyar

Néprajzi Társaságnak.
Európa s zómo s ors zágában voltam, tanulmónyúton :

Svédországban, Norvégiaban, Dánióban,
Hollandiában, l948-ban és ]957-ben Svájcban, az

o tt ani Né pfő i sko l ai Szöv et s é g me ghív ás ór a.,,

1957.ben utolsó tanulmányútja után betegen tért

haza. Gyenge szívének megártott a fárasztő, hosszú

utazás, és október 19-én' 67 éves korában, kínos

szenvedés után meghalt.

Ujpesten
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HeJ-yrü'örtén'eEi rr'írek...

..r Dr. SZERENYI ANTALNE tanárnőt, a
ktizt iszteletben ál ló helytörténeti kutatót, t öbb
évt i zedes  munkássága  e l i smeréséü l , ,A rany
katedra ' ' -dí j ja l  tüntet ték k i .  Az e l i smeréshez
szívből gratulálunk!

.g. l999. február 6-án az Újpesti Városvédő
Egyesü let  k özgyűlésén , ,Arany horgony ' '
emlékéremmel tüntet ték k i  nagyt iszte letű
ZSENGELLÉR rózsEF református lelkész urat,
az újpest-be lsováros i  református gyü lekezet

lelkipásztotát, E'zze| ismerték el a lelkész úr több
mint három évtizedes munkáját' amivel az újpesti
egyházak ktizötti párbeszéd és együttműködés
létrejöttét segítette. Murtkáját mi is köszönjük, az
elismeréshez gratulálunk !

.g A közelj övőben megkezdődik az ..Újpesti

séták' '  c. dokumontumfi lm második részének

Íbrgatása. A folytatás ,,Híres újpestiek sírjai'' eírnet

kapja '  és a Megyer i  út i  k öz . ,  va lamint  a

rákoskeresztúr i  zs idó  temetőben ta lá lható
síreirtlékeket mutatja be. Tervek szerint a film
harnrinc perces lesz' és FOGAS JÁNOS operatőr-
reirdező készíti. A sorozat harmadik részét ősszel

forgatják, és az újpesti ipari rnűemlékeket do|gozza

fel. Renrényeink szerint 2000-ben elkészülhet a

negyedik és az ötödik rész is. Többek érdeklő-

désére k öz ö l jük,  hogy a f i lmeket újpest i
intézmények - iskolák, kultúrházak, k<inyvtárak
stb. - díjmentesen rnegkapják.

e Február 27'én az újpesti Katol ikus Kör

nagytermében rendezték meg az á|ta|ános iskolák

negyedik helytörténeti vetélkedőjét. A versenyben

tizenegy iskola csapata vett részt, mégpedig a

Bajza, a Borfestő, a Langlet Waldemár, a

Munkásotthon, a Pozsonyi ' a Szigeti József, a

Virág utcai, továbbá a gróf Károlyi István, a Mód

Aladár, a Szőnyi István és a Szűcs Sándor iskolák

diákjai. Ajó hangulatú vetélkedőben első helyen a

POZSONYI utca i ,  a  második he lyen a vóo

ALADÁR,  a  ha rmad ik  he l yen  ped ig  a

MUNKÁSOTTHON utcai iskola csapata végzett,

Több kül öndíjat is kiosztottak' így az Újpesti
K ö zműve l ődés i  Ko r  és  az  Aschner  L i p ó t
A lapítvány díja i t  i s .  Nagy ö r ömet szerzett
K)Z}/rA SÁNDOR cukrászmester ajándéka, egy
finom torta, amit a dijazottak azonnal megettek. A

rend,ezó Ú jpest i  He lyt ö r ténet i  A lapítvány

kuratóriuma eziton is gratulál a verseny vala-

mennyi résztvevőjének, ktiszöni a tanárok közel
féléves előkészítő munkáját, a szponzotoknak a
fe la ján lot t  dí jakat .  Kü l ön  k ösz önet  i l le t i
HIRMANN rdszrő igazgatóhe|yettes urat, aki a
felkészítést segítette és a vetélkedőt vezette.

g Alapítványunk és a BME Építészmérnöki

Kar Középület-tervezési Tanszéke eg1.üttműködési

megál1apodást köt ött, amelynek keretében az

építé szha|| gató k s e gíts é gév e l néhány. he l yt orténe ti

vonatkozású felmérés készül újpesti épületekről.
Az e|végzett  munkáró l  o lvasó inkat  később
tájékoztatjuk.

Az alaoítvány támogatói:

ASCHNER l-tpór ALAPÍTVÁNY.
,,ARANY HoRGoNY'' GYóG YsZERTÁR,

ÉpoRc Rt., Éltlzt,IK PÁL, HoLLóS| GYoRGY,
tvÁNytNÉ KoNRÁD GIZuLLA, IVÁNYI .lÁNos,
DR. KAPOLYI LÁSZLó, KOZMA sÁNnonNÉ,

Ú.lpnsr oNxomaÁNYZATA"
Ú.lpnsrt VAGYoNKEZELo RT.

Kiadja: az Ujpesti He|ytörténeti A|apítvány
Elnök: Dr. Sipos Lajos

Szerkesztő: Kad|ecovits Géza
Szerkesztőségl 1047 Bródy Imre u. l.

Tel./fax: 233-1976
Tipográfi a: Wagner Atti|a
Készítette: a Spácium Bt.

Fe|e|ős: Koós Gábor


