
A jól megtermett asszony-
ság pár percre jött ki a 
konyhából. Keményí tett 
fehér kötényben uralja a 
terepet. Mellette egy fiú és 

egy gyereklány ácsorog a kapuban: az új -
pesti szegényház kapujában. Nem jelképe-
sen, nagyon is valóságosan! Az utókorra 
me rednek mindannyian, te  kin  tetük nem 
látja a homlokzaton hagyott címerpajzsot. 
Az ágaskodó oroszlánt és a darumadarat 
rég leverték róla; az ott lakók, ha tudják 
sem hiszik el, hogy a kúria egykor a Cse-
ko    nics családé volt. 1906-ban nagy  vonalú 
gesztust tett a községi tanács, amikor Cse-
konics Endre királyi fôasztalnokmestertôl, 
a felsôház tagjától megvá sá rolta, majd a 
kúriába költöztette a Újpest szegényeit. 

A földesúr annak idején nagyapja ló  ver -
senypályától alig egy lóugrásnyira, a Ká -
ro lyiaktól vett telken építkezett. A me  gye-
ri „Szöllô-út” futott errefelé, kétoldalt so   -
rokba rendezett tôkék szegélyezték a sá -
vot. Mire a nagyközségbôl város lett, a 
szô  lôket már rég megölte a filoxéra. Az út 
mellett parcellázni kezdtek, a sáv kiszéle-
sedett és Baross utcaként született újjá. 
A városi szegényház manzárdos homlo-
kára a mesebeli 100-as házszám került. 
Akit befogadott, ellátást és gondozást ka -
pott, akárcsak a facsemeték a bejárat elôtt. 
Ezen a helyen azóta is idôsotthon mûkö-
dik. A fák megmaradtak, a lakók cserélôd-
nek, de azóta sem akadt közöttük egy sem, 
akirôl elmondhatnánk, hogy úgy él, mint a 
Csekonics báró. Barta Flóra
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„Dr. Nádaskay Béla és Társai 
villasori lakosok a Rákos  -
palotához tartozó Villasor 
el csatolását kérték. Az elcsa-
tolást a miniszter indokánál 

fogva elrendelte, de ez ellen Rákospalota 
képviselôtestülete a legközelebbi közgyûlé-   
sen fellebbezéssel fog élni. Nagyon valószínû, 
hogy ez a fellebbezés sem sokat fog már 
használni, hanem épen ugy mint Megyer 
el csatolásakor, Rákospalota az elcsatolással 
érzékenyen károsodik, mert a Villasoron levô 
Nemzeti Park tekintélyes adó összegekkel 
gyarapította a rákospalotai bevételeket. Szóval 
megint kiélesedik a harc a két testvérváros 
között és egy csöppet sem fogunk csodál-
kozni, ha a szeperatista mozgalom egy kettôre 
Istvántelken is fel fogja ütni a fejét.” (Ujpes  - 
ti Napló – Rákos   palotai Hírek, 1928. augusz-
tus 4.)

„A Villasor átcsatolása illetve az arról 
szóló alispáni határozat keltett nagyobb 
emóciót. Az átcsatolók nevében általános 
izgalom közben dr. Nádaskay Béla indokolta 
meg az átcsatolás kérésének indokát, vele 
szemben dr. Gosztonyi Oszkár helyesen 
mutatott rá, hogy a város díszpolgára az 
alispán lehasít a város testérôl egy darabot 
helyt nem álló indokok alapján. Javaslatára 
egyhangulag tiltakoztak az átcsatolás ellen és 
elhatározták, hogy ez ellen fellebbeznek. […] 
Az alispán tudvalevôleg elsô fokon a Villasor 
lakóinak elszakadási kérelmét jóváhagyólag 
intézte el, vagyis kimondták, hogy a Villasort 
elveszik Rákospalotától. Természetes, hogy 
ez csak logikus következménye volt annak a 
nagylelkûségnek, amelyet a város a szomszéd 
város egyik magas tisztviselôjének kérelmére, 
egy telekátengedésével tanusított. A közgyûlés 
az elszakítás ellen fellebbezéssel élt, most 
aztán a közigazgatási bizottság a másodfokon 
is jóváhagyta. Vagyis kétharmad részben a 
Villasornak kifelé áll a rúdja.” (Ujpesti Napló 
– Rákospalotai Hírek 1928. augusztus 11.)

„A Villasor, Csömör, Pestujhely és 
Istvántelek […] A Villasor, amely a régi 
Káposztásmegyer mellett mindig Rákospalota 
része volt, elsô foku határozattal a várostól 
elszakitatott. Bôvebben rámutattunk már arra, 
hogy mi történt, most még csak a történeti 
elôzményekkel kell kissé foglalkozni. 
Tudvalevô, hogy a gróf Károlyi uradalom 
1922-ben Káposztásmegyert kiosztotta 
Rákospalota testébôl, jogosan vagy sem, annak 
elbírálásával nem foglalkozunk. Ez történt 
1922-ben, ami Rákospalotának érzékeny 
fájdalmat okozott, 1927-ben pedig az követ-
kezett be, hogy Rákospalota képviselôtestü-
lete szótöbbséggel lemondott Ujpest javára a 
Park utcában fekvô ingatlan birtokáról, amely 
véletlenül Ujpest polgármesterének magán-
tulajdonát képezi. Csak logikus ezek után, 
hogy az alispán az ég és föld között lebegô 
villasort szervesen csatolta Ujpesthez, amidôn 
a villasoriak ezt indokoltan kérték. Kevés 
reményünk van hozzá, hogy a fellebbezés 
használni fog, bár minden rákospalotai pol-
gárban a villasor elszakítása épen olyan fáj-
dalmas hurokat érint, mint annak idején 
Káposztásmegyer elcsatolása.” (Ujpesti Napló 
– Rákospalotai Hírek 1928. augusztus 25.)

„A villasor lakói vizet kapnak Ujpest-
tôl. A Villasort a napokban végleg csatolták 
Ujpesthez. Végre, teljesült a Villasorbeliek 
régi óhaja, kivánsága. A Villasorbeliek most 
azt szeretnék, ha bevezetnék a vízvezetéket, 
ha vizet kapnának. A víz alatt persze nem az 
olvadás okozta hólét értik. A város a Villasor 
elôtti üres telkekre vitette a havat. Két-három 
méternyi magas hóhegyeket raktak ott össze 
a város emberei. És most, hogy a hó olvad, 
árvízveszedelme fenyegeti a Villasorbelieket. 
Nem ezt kérték a Villasor lakói attól az Uj -
pesttôl, amelyhez hôn óhajtottak csatlakozni. 
(Ujpesti Napló, 1929. március 2.) 

(Az Ujpesti Napló és melléklete, 
a Rákospalotai Hírek alapján összeállította: 

Szöllôsy Marianne)

Öröm és üröm a két szomszédvárban
Az elcsatolt Villasor

Múltidézô
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A bizottság több napon ke-
resztül vizsgálta az elöljáróság69 
javadalmi hivatalát, amely a 
város bevételeinek legnagyobb 
részét kezelte. Ezek a bevételek 

többek között adóbevételekbôl, illetékekbôl, 
kamatbevételekbôl, piaci helypénzek beszedé-
sébôl, egyedi engedélyek díjából, azaz azon 
ja  vakból, régi szóhasználattal javadalmakból 
álltak, melyek naprakész, pontos nyilvántar  -
tása létfontosságú egy város mûködése szem-
pontjából, hiszen ebbôl tudható, hogy mi van 
a kasszában, mire van fedezet és mire nincs. 
A megállapítások a következôek voltak:

„A bizottság mindenekelôtt constatálta, 
hogy a javadalmi hivatal szervezetérôl sza-
bály    rendelet nincsen, […] ügyrend nélkül 
funk  ció nál, […] a város jövedelmének legna-
gyobb részét kitevô bevételekkel a nélkül ke -
zeli, hogy meg volna állapítva, hogy a jöve-
delmeket miként kezelje. A javadalmi hivatal 
szervezetérôl szabályrendelet nincs, […] ho-
lott erre a törvényhatóság70 utasítást adott. A 
[…] tisztviselôk teendôi nincsenek még ideig-
lenesen sem szabályozva.

[…] a javadalmi hivatal sem a város pol-
gármestere, sem a város tanácsa által soha meg 
nem vizsgáltatott […] és soha ellenôrzés nem 
gyakoroltatott. […] A javadalmi hivatal a szó 
teljes értelmében magára van hagyva.”71

Ez a megállapítás rendkívül súlyos. 
Azt mutatja, hogy a hivatalnak nincs gazdája, 
anarchikus állapotok uralkodnak. Az ember 
önkéntelenül is felteszi a kérdést, ha a leg fon-
tosabb hivatali résznél ilyen állapotok ural-
kodnak, mi lehet a többinél?

„A kilences bizottság […] megállapí-
totta, hogy a javadalmi hivatal létszámába 
olya nok is fel vannak véve, kik a javadalmi 
hivatalnál szolgálatot nem teljesítettek. 

69 Az elôljáróság lényegében a mai polgármesteri hivatal 
köztisztviselôinek összességét jelenti, kiegészítve a rendôrkapitánnyal és 
a tisztiorvossal.
70 A vármegye.
71 HU BLF V. 674. 6. k.

[…] azok illetményét a javadalmi hivatal 
költségei terhére utalványozták. Négy ilyen 
szolgát talált a bizottság, akik közül egy, már 
1909. év óta Dr. Ugró Gyula privát lakásában 
végzett házi teendôket, s ezen idô óta […] 
hivatalos teendôket nem végzett.

[…] a polgármesternek sem a vá ros 
szervezeti szabályrendelete, sem a képvi se lô-
testületi határozata privát szolga tartására nem 
adott jogot, […] mégis […] a saját […] szolgáját 
a város pénztárából fizettette és a javadalmi 
hivatal létszámába rendelte el felvenni […]”72

A bizottság további súlyos megállapítá -
sokat tesz. Így például megállapítja, hogy a 
pol  gármester az által felvett 8000 korona, 
úgynevezett nyomozati pénzzel nem számolt 
el. Ez a pénz azoknak a személyeknek a pén-
zelésére szolgált, akik megfigyelésükkel (ma-
gyarul: besúgásukkal) adatokat szolgál tat tak a 
javadalmi hivatalnak, hogy kik azok, akik jö-
ve     déket, titkolnak el. Ugró azzal az indokkal 
tagadta meg a tájékoztatást, hogy a számadási 
kötelezettség alól fel van mentve. A jelentés to  -
vábbi kisebb eljárási szabálysértéseket sorol fel.

Ezt követôen a bizottság „javasolja a 
te  kintetes Képviselôtestületnek, hogy […] 
a súlyos kötelezettségmulasztásokért, […] a 
visszaélésekért […] a fegyelmi eljárás dr. Ugró 
Gyula polgármester ellen elrendeltessék, s 
annak foganatosítására Pest vármegye alis pán-
ja felkéretessék. […] Egyben a város érdekében 
feltétlenül szükséges és kívánatos, hogy Dr. 
Ugró Gyula polgármester hivatali állásától 
felfüggesztessék, […] a fizetése eddig élvezett 
illetményei egyharmadában állapítassék meg”.73

Figyelemre méltó, hogy bár az eljárás 
során a bizottság több ízben is megállapította 
a tanács felelôsségét, gyakran név szerint 
is említve a döntéshozókat, a javaslat velük 
szemben semmilyen retorziót nem tartalmaz.74

72 Uo.
73 Uo.
74 A vármegye ennek ellenére a bizottság tagjaival szemben is 
elrendelte a fegyelmi eljárás megindítását.

DR. DERCE TAMÁS

Dr. Ugró Gyula kártyavára, 4. rész

4



Tanulmány Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2014. december
XXI. évfolyam 4. szám

Mivel a város szervezeti szabályrende-
lete szerint a tanácsnak a javaslatról véle-
ményt kellett nyilvánítania, rövid ülésüket 
kö   vetôen kinyilvánították, hogy miután Ugró 
Gyu  la cselekedetei „bizonyos irányban és te  -
kintetben a tanáccsal is vonatkozásban ho-
zattak, véleményadástól tartózkodik és a kér-
dés elbírálását kizárólag a képviselôtestület 
bölcs belátására bízza.”

A tanács tagjainak felelôssége nem vi  -
tat  ható. Ugró Gyula jogszabályellenes dön-
téseiben jórészt ôk maguk is aktívan részt 
vet tek. Amennyiben nem értettek egyet a 
polgármester döntésével, jogukban állt vol-
na, sôt a városi fôügyésznek (dr. Boros Mór) 
egyenesen kötelessége lett volna felszólalnia 
a törvénytelen döntések ellen, s ha az ered-
ménytelen, a jogszerûtlen döntés ellen fel leb-
bezést benyújtani a vármegyéhez. A ha tározati 
javaslatot követô vitában többen is (dr. Darvas 
Béla, dr. Altwehr József) javasolták a fegyelmi 
eljárás kiterjesztését a tanácsra.75

Maga a gyûlés, de a testületi vita is, 
nem lehetett teljesen érzelemmentes. Az el-
nök személyi érintettség okán „zárt ülést ren -
delt el és felhívja úgy a karzaton mint a köz -
gyûlési teremben lévô közönséget, amely a 
képviselôtestületnek nem tagja, hogy a kar-
za  tot, illetve a közgyûlési termet hagyja el. 
Minthogy ily irányú ismételt felszólításának 
eredménye nem volt, az elnök a karzat kiürí-
tését karhatalom igénybevételével rendeli 
el, ennek megtörténtéig a közgyûlést felfüg-
geszti.” Ez mutatja, hogy a testület ülése 
iránt a város polgárai ré szé rôl hatalmas 
érdeklôdés volt, s az érdeklôdôk semmibôl 
sem akartak ki ma radni. Maguk a képviselôk is 
túlfûtött hangulatban lehettek. Az ülést vezetô 
elnöknek76 dr. Földes Istvánt többször rendre 
kellett utasítania, mert folyamatosan sértô 
megjegyzéseket tett dr. Altwehr Józsefre.77

A vitát követôen a testület egyhangúan 
elfogadta a kilences bizottság határozati javas-
latát azzal a kiegészítéssel, hogy dr. Ugró 
Gyu  lával szemben vagyonbiztosítást rendelt 
el, ingatlanjaira a telekkönyvben elidegenítési 

75 HU BLF V. 674. 6. k.
76 Dr. Jarmatzky Sándor fôjegyzô, ekkor még ideiglenesen helyettes 
polgármester.
77 Az elnöknek az 1886.: XXI. tc. szerint, a széksértést meg kellett 
volna állapítania, s a folyamatosan sértegetô képviselôt pénzbírsággal 
kellett volna súlytani.

és tehermentesítési tilalmat jegyeztettek be.78 
A tanács tagjaival szemben, s külön a fôügyész 
ellen a fegyelmi vizsgálat megindítását a 
képviselôtestület mellôzte.79

*
Ugró kétségtelenül sokszor 
sér  tett tör  vényt. A vármegye 
utasításait, figyel mez  tetéseit, 
amelybôl bizony volt bôven, 
rendszeresen figyelmen kívül 

hagyta. Ha a cél úgy kívánta, akár a valóságot 
is meghamisította. Mert a maga által kitûzött 
városfejlesztési cél mindennél fontosabb volt. 
Gondolkodás mód ját és egyúttal cselekvési 
lehetôségének korlátait nagyon jól mutatja a 
Phöbus ügye. 1909. augusztus 26-án köti meg 
– nyílván elô  zetes tárgyalásokat követôen – a 
Phöbus szer zôdést, hogy 1910. december 15-
én, amikor Újpesten megszûnik a gázvilágítás, 
a város ne maradjon közvilágítás nélkül. 
A közigazgatási eljárás bürokratikus elhúzó-
dása azonban le  he  tetlenné teszi a feladat 
idôben történô elvég zését, hiszen az utolsó 
en  gedély 1910. október 18-án érkezik, két 
hónappal a gáz közvilágítás megszûnése elôtt. 
A Phöbus csak ettôl az idô ponttól kezdhette 
jogszerûen a közvilágítás ki  építését. Ehhez 
képest az alispán 1910. de cember 15-én, a 
határidô napján érkezô azon utasítása, hogy 
a polgármester testületi ülést tartson, ahol a 
képviselôk eldöntik, hogy ragaszkodnak-e 
a december 15-i határidôhöz, vagy mást 
állapítanak meg, nevetséges, életszerûtlen. 

Újpest dr. Ugró Gyula polgármester-
sége idején még mindig azt a hihetetlen növe-
kedést mutatta, amely példa nélküli volt mind 
a mai napig a magyar várostörténelemben. 
A fejlôdés töretlenségét jól mutatja az új 
épületek száma. 1900 és 1910 között 257 új 
kô-, illetve téglaház épült, míg 1910 és 1920 

78 Ugró Gyula sajátos módon állt bosszút a vele történtekért. Az 
1933-ban, szerkesztésében megjelent Ujpest monográfia egy adattárral 
végzôdik. Ez mindazoknak a személyeknek a rövid adatait tartalmazza, 
akik Ugró Gyula megítélése szerint méltóak arra, hogy Újpest újkori 
történetét legrészletesebben feldolgozó könyvben szerepeljenek. 
E személyek között egy országgyûlési képviselô, polgármester, vagy 
Újpest díszpolgára sincs.
79 A kilences bizottság még több hónapig vizsgálódott, s további 
megállapításokat tett. Megszûnését alapvetôen az okozta, hogy a bizottság 
fokozatosan abba az irányba ment, hogy a város vezetését átvegye dr. 
Miklós Antaltól. Ezt követôen egy 15-ös bizottságot állítottak fel, amely 
a hivatal szervezetét vizsgálta, s eredményeként, létszámfeleslegként 
több embert elbocsátottak, be nem töltött álláshelyeket szüntettek meg. 
Tevékenysége rövid életû volt.
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között 179.80 Ez látszólag kevesebb, azonban 
nem szabad elfeledkezni arról, hogy 1914 
és 1919 közötti idôszak nem éppen a békés 
építkezések ideje volt. A lakosság száma ugyan-
csak gyors növekedést mutat. 1900 és 1910 
között Újpest lakosságának száma több mint 
13 000-rel81 emelkedett. Mindez a felfokozott 
növekedés megkövetelte a város vezetésétôl 
a gyors és hatékony reagálást. Az adott jog-
szabályi környezet azonban rendkívüli bü-
rok  ratizmusával ezt a gyorsaságot nem te-
het te lehetôvé. Ugró Gyula látta, hogy 
mik a város problémái, milyen irányba kell 
lépni. Jogászként és városvezetôként azt is 
látta azonban, hogy az adott jogi keretek 
egy ilyen fejlôdési ütemû városban, amely a 
felfokozott fejlôdés következtében szociális, 
egészségügyi, infrastrukturális problémák 
több  szörös halmazával küzd, e keretek között 
nem lesz képes a fejlôdés ütemét tartani, s a 
várostól elvárható minimális, megfelelô szintû 
szolgáltatást a polgárai felé nem fogja tudni 
nyújtani. Ez eredményezte, hogy sok esetben 
a törvényesség mezsgyéjét bizony átlépte.

A bukásához vezetô utat maga építette 
meg önmaga számára. 1913 márciusában, 
más fél évvel a történések után az egyik újpesti 
újságban egy teljes oldalas cikk jelent meg 
Ugró Gyuláról.

„Ugró Gyula polgármesterségének elsô 
évében szoros összeköttetést tartott avval a 
több séggel, amely ôt polgármesteri székbe be -
ültette. Együtt haladt annak az önzetlen több-
ségnek gondolatvilágával és hallgatott ezen 
többség vezetô embereinek tanácsára.

Ez a korszak eszmékkel és nagyobb 
szerû koncepciókkal volt telítve. Referensek 
és tanács önállóságot árulnak el, a közgyûlést 
megelôzô tanácskozások pedig gyakran ôt 
is kialakult felfogásával szemben más és 
helyesebb felfogásra voltak képesek bírni.

[…] Ugró lassan-lassan letöri a refe-
ren sek egyéni véleményét, a tanács egyszerû 
uszályhordozójává lesz, s olyan terrorisztikus 
állapot teremtôdik, amelyben mindenki fél a 
vad, a mindenható polgármestertôl.

[…] mindent önmaga személyében köz -
pontosít, senkit meg nem hallgat, be ad  ványokat, 

80 Dr. Ugró Gyula: Ujpest 188.old.
81 Ugró: 170. old.

fellebbezéseket visszatart, fel  ha  tal mazás nélkül 
belefog dolgokba, meglepetésszerûen áll elô 
ügyekkel, autokrata módon kormányoz.

[…] a többségi párt egynéhány em be-
rébôl tisztviselôt farag, […] ezek pedig en-
ge delmes szolgák lesznek, de nem tudják 
megnyugtatni a többségi párt kitörni készülô 
zúgolódását.”82

Dr. Ugró Gyula fegyelmi határozatát 
és felmentését az újpesti képviselô-testület 
egyhangúlag szavazta meg.

1912. június 2-án Zolnay Jenô vár-
megyei tiszti ügyész arról értesítette a város 
vezetését, hogy május 28-val dr. Ugró Gyula 
és társai ügyében a fegyelmi vizsgálatot meg-
indította. Az Ujpesti Figyelô e hír mellett azt 
is közölte, hogy Zolnay úr egyúttal két hó-
napos szabadságra ment.83 Az ügyben 1912. 
no vember 17-ig semmi nem történt, amikor 
is az Ujpesti Figyelô hírt adott arról, hogy dr. 
Zolnay Jenô tiszteletbeli vármegyei fôügyész – 
úgy látszik elôre léptették – ismét szabadságra 
megy november 4-vel.84

Dr. Zolnay Jenô vármegyei tiszteletbeli 
fôügyész dr. Miklós Antal helyettes polgár-
mesternek,85 jelenti, hogy a fegyelmi eljárást 
Ugró Gyula és társai ellen 1913. február 23-án 
megkezdi.86 Azután megint semmi.

1916. december 13-án az újpesti kép-
viselô-testület 207. kgy. szám alatt a következô 
határozatot hozta:87

„Ujpest r. t. város képviselôtestülete 
a (tanácsi) javaslatot egyhangúlag elfogadja, 
és határozatilag kimondja, hogy az 1911. évi 
november 30-án tartott rendkívüli közgyûlésen 
[…] dr. Ugró Gyula ujpesti lakosnak […] in-
gatlanaira 33 795 kr tôke és járulékai erejéig 
be kebelezett biztosítási és végrehajtási fô és 
mel lékzálogjogok célja megszûnt, mert a biz to-
sítás alapját képezô szavatossági tételek közül:

a/ Phöbus világítási különbözetért 
fo   lya modó [Ugró Gyula] terhére felvett 

82 ÚHGy mf. 26. db. Ellenzéki Ujság 1913. márc. 28.
83 ÚHGy mf. UF. 126. db. 1912. 06. 02.
84 ÚHGy mf. 126. db
85 Mivel Ugró Gyulát nem elbocsájtották, hanem csak fel füg gesz-
tették, így polgármesteri mivolta törvény szerinti hat év elteltével 1913 
augusztusában szûnt meg. Ezért dr. Miklós Antalt 1911. december 21-
én helyettes polgármesternek, míg tényleges polgármesternek 1913. 
augusztus 25-én választották meg. Az Újpest Lexikon ide vonatkozó 
adata teljesen téves. 
86 ÚHGy. mf. Ujpest 111. db.1913. 02. 22.
87 HU BLF V 674, 6.
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25 000 K. iránti kártérítési kötelezettsége a 
nevezett villamossági társasággal kötött kép-
viselôtestület határozatával elfogadott, és a 
vármegyei törvényhatóság […] határozatával 
jóváhagyott egyezséggel megszûnt.88

b/ a fogyasztási nyomozási költsége-
kért89 felvett 5295.- K. összegre vonatkozó el-
számolása […] képviselôtestületi határozattal 
elfogadtatott és […] a vármegyei törvényható-
ság […] határozatával jóváhagyatott.

c/ a polgármesteri szolga terhére rót 
2400.- K. a számadási marasztalások között 
elô nem fordul.

Így már csak Schaff Rezsô90 részére ki-
utalt 600.- K. áll fenn, melyre a nyugdíjából 
levont és letéti kezelés alatt álló 5621.- K. 97. 
f. bôséges fedezetet nyújt.

Mindezek után a képviselôtestület fel -
ha talmazza a város polgármesterét, hogy a 
dr. Ugró Gyula ujpesti ingatlanaira […] be-
kebelezett biztosítási végrehajtási zá log jognak 
[…] törlése iránt intézkedjék.”

88 A két fél nem egymástól eltérôen értelmezte a szerzôdést. Mivel 
50 évre össze voltak zárva, a hosszú pereskedés helyett egyezséget 
kötöttek.
89 Ez az informátor, az ügynöki pénz. A 8000-bôl ennyi maradt.
90 Schaff Rezsô a Magyar László-féle telkeken épülô házak elôzetes 
értékesítésére felvett, fôállásban a Magyar Királyi Posta alkalmazottja 
volt, havi 100.- Kr. fizetéssel. A jelentkezéshez 50.- koronát kellett 
befizetni, Magyar László részére. Mivel az építkezés nem valósult meg, a 
késôbbiek során az elôleg miatt perek keletkezett. Schaff Rezsô állása, s 
így fizetése is jogellenes volt.

1918. május 5-én dr. Ugró Gyulát, 
miután dr. Miklós Antal polgármester egész-
ségi állapotára hivatkozva státuszáról le mon-
dott, az újpesti képviselô-testület helyettes 
polgármesternek91 megválasztotta. Két idézet 

a felszólalóktól: 
Dr. Földes István: „ […] ezeknek a[z 

Ugró Gyu lával szembeni] vá daknak nagy 
része nem alkalmas arra sem, hogy érte papí-
rost fogyasszunk, a tollat tintába mártsuk, 
hogy nagy része a vádaknak törvényes alappal 
nem rendelkezett.

Ezek között a vádak között voltak olya-
nok, melyekre nézve van mentség is, azokban 
a tényekben, hogy Ujpest városa túl élte már 
magát, hogy a községi törvény rendelkezései-
vel Ujpestet nem lehet kormányozni.”92

Dr. Kis Sándor: „A múltban történtek 
hibák és a mai felszólalások is csak azt 
mutatják, hogy mindig baj van, amikor a 
város közéletében józan ítéletet a pártoskodás 
befolyásolja […]”93

Mindez azonban már egy másik 
történet.  

91 Lásd a 85-s lábjegyzetet
92 HU BLF V 674, 6.
93 Uo.

Ujpest második tanácsa. Balról jobbra állnak: Hoffer Mihály, Vrányi Teofil, Hevesi Vilmos, dr. Boros Mór, Bánó Vince. Ülnek: 
Dr. Jarmatzky Sándor, dr. Miklós Antal, dr. Héderváry Soma
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Az 1800-as évek közepétôl a 
fôváros északi szomszédsá gá-
ban húzódó rákospalotai erdô 
a pesti polgárok kedvelt kirán-
dulóhelyévé vált. Már abban az 

idôben is minden zöldterület vonzó volt a 
kopár pestkörnyéki tájban, s a palotai kirándu-
lásokat még népszerûbbé tette a nemrégiben 
épült Pest–Vác vasútvonal, valamint a lóvasút 
itteni megállója. 1869 szeptemberében a Va -
sárnapi Újság arról tudósított, hogy „a fóthi 
uradalom az erdôséget magán villákra rész-
letezve eladja”. Rövidesen az erdô déli részén 
ki is vágták a fákat, s az itt kialakított út északi 
oldalán megindult a parcellázás. A telkeket 
pesti polgárok vették meg, s csinos házakat, 
kis kúriákat építettek. A korábban Rákos pa-
lotához tartozó területet 1929-ben Újpesthez 
csatolták. 

A folyamatosan fejlôdô Villasor sok-
sok ismert ember lakhelyéül szolgált. Az in -
gatlanok múltjáról, tulajdonosairól most elsô 
ízben nyújtunk részletes, levéltári kutatáson 
alapuló ismertetést. A vasútállomástól indulva 
mutatjuk be azokat a telkeket, melyek lakói 
tevékenységükkel egykor országos ismertség-
re tettek szert. Az utca házszámozása az 1910-
es évek elején megváltozott, az új számozást 
minden esetben jelöljük. A könnyebb beazo-
nosíthatóság miatt feltüntetjük az 1920-as 

években Vécsey Károly utcára átkeresztelt 
Villasor telkeinek mai számozását is. Érdemes 
megemlíteni, hogy a telkek korábban megosz-
tás nélkül, egészen a mai Lahner György 
utcáig húzódtak.

Bossányi – Brunovszky villa
Villasor 1. 1912-tôl Park u.1. 
(ma: Vécsey 122. és Szilágyi utca 14–16.)
A késôbbiekben Brunovszky vendéglô néven 
híressé vált sarokingatlan 1888 novemberében 
került Újpest akkori országgyûlési képviselôje, 
Bossányi László tulajdonába. (A telken álló 
épület 1875 után épülhetett, mert egy azévben 
készült helyszínrajzon még nem szerepel.) Ká -
rolyi István gróf egykori birtokigazgatójának 
1899-ben bekövetkezett halála után az ingat-
lant fia, Bossányi György örökölte. 

1912-ben, az addig a vasút túloldalán, 
az istvántelki fômûhellyel szemközt évtizedek 
óta vendéglôt üzemeltetô Brunovszky család 
helyezte át ide székhelyét, s nyitotta meg a 
kúria falai közt legendás hírûvé vált éttermét. 
Ifj. Brunovszky József 1916-ban elhunyt, a 
ven déglôt felesége, Lorbezsbeck Rozália ve -
zette tovább. Az asszony 1922-ben hozzáment 
Gaál Jenô ötgyermekes egri vendéglôshöz, s 
így a közönség az intézményt Gaál-féle ven-
déglôként kezdte emlegetni. 1938-tól azon-
ban a szintén József névre hallgató egyik 

LÔRINCZ RÓBERT

Az egykori Villasor, a mai Vécsey Károly utca 
neves lakói, 1. rész
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Brunovszky gyermek vette át az irányítást. 
A vendéglôben rendszeresen megfordult a 
köl tô Berda József, a vízipólós Halassy Olivér, 
az operaénekes Bódy József vagy Újpest pol-
gármester-helyettese, dr. Gálhidi Béla. Állan-
dó vendég volt az újpesti futballcsapat is. A II. 
világháború alatt az étterem népkonyhaként 
üzemelt, majd orosz parancsnokságot alakí-
tottak ki az épületben. A háború után a család 
ugyan újrakezdte a vendéglátást, a negyvenes 
évek végén azonban véget ért a Brunovszky-
korszak. A vendéglôt államosították, s Újpesti 
Népkert néven üzemeltették tovább. A kilenc-
venes évek elejétôl a kastélyszerû fôépületet 
különbözô vállalkozásoknak adták bérbe, ám a 
ház jelenleg több éve használaton kívül pusz-
tul.

Varga – Piványi – Bulford – Sparber villa
Villasor 2-3. 1912-tôl Villasor 1. (ma: Vé  csey 120.)
A telket 1874. május 13-án vásárolta meg 
Varga Ferenc, a budapesti állatorvosi akadé-
mia tanára.  Arról nincs adat, hogy az épületet 
ô építette volna, annyi bizonyos, hogy a jón 
oszlopfôs, timpanonos kúria, a Villasor egyik 
legrégebbi épületeinek egyikeként már szere-
pel egy 1875-ben készített helyszínrajzon. 
A Varga család otthona a környék valóságos 
szellemi központjának számított. Az itt rende-
zett összejöveteleken a pesti társadalmi és mû -
vészeti élet számos tagja megfordult. A leg-
emlékezetesebbnek Liszt Ferenc látogatásai 
számítottak. A Varga családdal baráti kapcso-
latot ápoló Liszt több alkalommal is járt a vil-
lában, s néha zongorajátékával is emelte a 
látogatás fényét. Vargáék lánya, a késôbb 
zongoramûvészként és zenetanárként is sike-

res Vilma maga is a zeneszerzô tanítványai 
közé tartozott. Gyakran megfordult a házban 
a né  hány telekkel odébb lakó Nádaskay Béla, 
Var ga Ferenc feleségének, Tély Franciskának 
elsô házasságából született fia is. A szintén 
állat orvoslással foglalkozó professzorral 
késôbb, a Nádaskay villa kapcsán részletesen 
foglalkozunk.

Varga Ferenc – nyugdíjazása – után az 
Érdhez közeli Tárnokra költözött családjával, 
rákospalotai villáját Piványi Ernô MÁV segéd-
titkár vette meg 1896. április 4-én. Piványi Az 
ezeréves Magyarország és a milléniumi kiállí-
tás címû könyv szerkesztôjeként, majd az 
1899-ben induló Vasúti Szemle folyóirat ki -
adó-tulajdonosaként volt ismert. Piványiék 
hat év után, 1902 januárjában eladták a kúriát 
egy neves angol zsokénak, Sydney Bulfordnak. 
Bulford feleségével, Suskeé Máriával és lá -
nyukkal, Ilzével költözött a házba. Az 1906-
ban külföldre távozó Bulford saját tulajdon-
részét feleségére íratta, aki lányával kettesben 
maradt a villában. A kis Ilze apja nyomdokait 
követve rövidesen világhírre is szert tett. Alig 
múlt 17 éves, amikor 1912-ben a Villasor 
északi szomszédságában azévben felépült ká -
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A Varga család: Varga Ferenc, Tély Franciska és lányuk, 
Vilma (férjével)A Varga-villa egy korabeli képeslap jobb szélén
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posztásmegyeri lóversenypályán a világ elsô 
nôi zsokéjaként szállt nyeregbe. Nem csak a 
hazai és a nemzetközi sajtó, de Kosztolányi 
Dezsô is megemlékezett róla egyik írásában. 

1914. május 1-én Bulfordné Sparber 
Samu gyárigazgatónak adta el a villát. Spar be-
rék a több mint ezer munkást foglalkoztató 
rákospalotai szövôgyár tulajdonosai voltak. 
A villasori ingatlan több mint harminc évig 
maradt a család tulajdonában. A Sparber-
utódok 1947-ben az Egyesült Államokba 
tá voztak, a házat 1952-ben államosították. Az 
épület ezután úttörôházként funkcionált, 
késôbb – a mai napig – óvoda mûködik benne.

Vajda – Heyer villa
Villasor 8. 1912-tôl Villasor 5. (ma: Vécsey 112.)
A ház leghíresebb lakója Heyer Artúr fes-
tômûvész volt. Heyer feleségével, Reiner 
Klárával 1912. január 28-án vette meg az 
ingatlant egy bizonyos Doriguzzi Graciosotól. 
A vélhetôen olasz származású elôzô tulajdo nos 
mindössze három évet birtokolta a telket és a 
házat, elôtte a kezdetektôl Vajda Lajos bank-
bizományos és családja volt a tulajdonos. 

A Heyer házaspár az Amerikai útról 
költözött ki a Villasorra, ahol ekkor már több 
ismert festô is lakott. A ma már szinte csak 
macskákat ábrázoló festményeirôl ismert 

Heyer 1872-ben született Németországban. 
Berlinben folytatott grafikai tanulmányokat, 
majd egy erdélyi tanulmányút után elhatároz-
ta, hogy Magyarországon fog letelepedni. 
1900-ban nyerte el a magyar állampolgárságot. 
A neves könyvillusztrátorként is számon tar-
tott mûvész a Nemzeti Szalon alapító tagja 
volt. Heyer 1931-ben meghalt, felesége 1938 
körül adta el a villasori házat.

Balló – Aggházy villa
Villasor 9. 1912-tôl Villasor 6. (ma: Vécsey 110.) 
Az épület az utca legrégebbi házai közé tar-
tozik, 1875-ben már állt. Az ingatlant 1885. 
december 18-án vásárolta meg Balló Mátyás 
vegyészmérnök, a Vegyészeti és Élelmi szer-
vizsgáló Intézet nyugalmazott igazgatója. Bal-
ló a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
volt, ô írta az elsô kémia tankönyvet a közép-
iskolák részére. A telek az 1940-es évek végéig 
a Balló család tulajdona maradt, általában 
mégis Aggházy néven emlegették. Az itt lakók 
névsora a visszaemlékezésekben többnyire 
téves, a Balló és az Aggházy család rokoni kap-
csolatai néhol még a mûvészettörténeti adat-
tárakban is hibásan szerepelnek, úgyhogy 
érdemes ezeket tisztázni. 

Balló Mátyás feleségével és négy gyer-
mekével (Alfréd, Mária, Zelma és Ágnes) la -
kott a Villasor 9. szám alatt. Ágnes 1892-ben, 
19-évesen elhunyt. A házban ravatalozták fel, 
majd a rákospalotai temetôben temették el. 
Egyik húgát, a festészetet tanuló Máriát fôis-
kolai mesterének, Aggházy Gyulának fia, Ti -
bor vette el feleségül. Az esküvô után a MÁV 
fôtanácsosként és építészként dolgozó Agg-
házy Tibor (ô tervezte többek között az 
újpesti Szent József-templomot) az akkor már 
ismert festôként számon tartott feleségéhez 
költözött a Balló-villába. A házaspárnak két 
gyermeke született, Irén és a késôbbi neves 
mûvészettörténész, Mária. Balló Mátyás 1930-
ban bekövetkezett halála után a villát három 
gyermeke örökölte, de a negyvenes évek ele-
jén a tulajdonosok között már feltûnik a két 
Aggházy-lány neve is. 1948-ban a tulaj-
donközösség megszüntetése alapján Aggházy 
Irén lett az egyedüli tulajdonos, ki 1954-ben 
az ingatlan eladásával pontot tett a Balló-
Aggházy család villasori történetének végére.  

(Folytatjuk…)Heyer Artúr
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Újpest – kezdetekben az Új -
megyer Gyarmat – 1940-es 
alapítását követôen az alapító 
gróf liberális telepítéspoliti-
kájának köszönhetôen roha-

mos fejlôdésnek indult. A zsidó telepesek 
mel  lett a katolikus betelepedôk száma is szá-
mottevôen növekedett, ezért a mélyen vallásos 
katolikus fôúr Károlyi István gróf 1868-ban a 
mai fôtér egy részét paplak és templom építé-
sére az egyházközségnek adományozta, ame-
lyen elôször a plébánia telkének északi felén 
megépült a plébánia épület elsô üteme a kán-
torlakkal és a két épület között egy közösségi 
épülettel. Az építkezés az 1860-as évek építési 
„technológiájának” és a szûkös anyagi lehetô-
ségeknek megfelelôen, azaz kô-, tégla-, vá -
lyog falakkal valósult meg. Itt látta el lelkipász-
tori munkáját kezdetben a dunakeszi egyház 
fíliájaként, majd miután Fót önálló plébánia 
lett, a fóti plébánia fíliájaként Villásy István 
kosdi káplán. Az újpesti római katolikus híve-
ket ekkor még a pesti határ mentén – ugyan-
csak az alapító földesúr által adományozott 
területen – található temetô kápolnája szol-

gálta, itt tartották a miséket, ill. innen vitték 
utolsó útjukra az elhunytakat.

Miután 1874-ben az újpesti egyházköz-
ség levált a fóti anyaegyházról és a királytól 
kérelmezte a kegyúri jogok gyakorlását is, 
amelyet 1874 novemberében megkapott, Vil-
lásy István káplán helyére a váci püspök (Peit-
ler Antal József) Illek Vince káplánt nevezte 
ki plébánosi jogokkal felruházott önálló lelki-
pásztornak. Ô elsôdleges feladatának a te -
metôi kápolna helyett egy, az akkor már több 
ezer lelket is ellátni tudó templom építésébe 
kezdett, amelynek elsô lépéseként a templom 
telkén egy bazársort építtetett, amelynek 
jö vedelmébôl szándékozott felépíteni a község 
templomát. (Lásd errôl az Újpesti Hely-
történeti Értesítô 2010. évi I–IV. számait.)

A plébániaépület bôvítésére az 1800-as 
években került sor. Ez az épületrész – továb-
biakban a déli plébániaszárny – már csak tég-
lá ból (a melléképületek tégla-kô vegyes fallal) 
épült a Liszt Ferenc utcai oldalon teljes egé-
szében alápincézve, egyébként változatlanul 
ha   gyományos építési „technológiával”, azaz 
tég  lafalakkal ún. tiplifás (csapos gerendás) fö -
démmel és ettôl szerkezetileg független két-
állószékes, függesztômûves ún. eklektikus fe -
délszékkel. Az immár teljes plébánia épület 
bejárata a Szt. István térrôl nyílt a korábbi 
északi szárny elôtt kialakított folyosóra. A fô -
plébánia tengelye megegyezett a késôbb épí-
tett templom hossz- és elôtte az ugyancsak 

IVÁNYI JÁNOS

Volt egyszer egy plébánia
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Az 1883 évi kataszteri felmérésbôl „kiollózott” térképrészlet 
bal oldalán látható a plébániaépület (I. ütem), a közösségi 
épület, valamint a kántorlakás. A templomtéren az 1881-ben 
felszentelt templom még torony és oldalhajók nélkül, valamint 
a bazársor. (A templom kivételével ezek az épületek már az 
1875-ös kataszteri felmérésen is szerepelnek)

A plébánia északi szárnya feltehetôen a még elsô ütemben 
épített katolikus kultúrházzal (1900-as évek eleje)
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ké   sôbbiekben (1900) épített Városháza ha -
ránt irányú tengelyével. Itt szükségesnek tar-
tom megemlíteni azt a sajátos térszerkezetet, 
amely Újpest sajátossága, nevezetesen, hogy 
ha az elôbbi tengely és a jelenlegi Kemény 
Gusztáv utca és Mády Lajos utca tengelyének 
metszéspontját tekintjük, az a katolikus fô -
temp  lom (Egek Királynéja templom) geomet-
riai középpontját adja. A plébániából egy fás 
parkon keresztül közvetlenül lehetett a temp-
lom nyugati fôbejáratát elérni, amely külö nö-
sen fôpapi látogatások alkalmából, de „csak” 
ünnepi szertartások idején is „biztosította” a 
meg felelô ünnepélyességet. Sajnos ezt az össz-
hangot megbontotta az ebbe az útvonalba be -
épülô vásárcsarnok, amelyet 1970-ben adtak 
át, talán „a múltat végképp eltörölni” szán-
dékkal.

A plébánia épületének építési korszaka-
it jól illusztrálta az a nyílászárók (ablakok) ki -
képzésében is tetten érhetô sajátosság, hogy a 
régebbi északi szárny pallótokos (kifelé nyíló) 
ablakaihoz képest a déli szárny már ún. kap-
csolt gerébtokos (befelé nyíló szárnyak) rend-
szerrel épült meg.

Az új déli épületszárnyban alakították 
ki a káplánlakásokat (4 db-ot, amibôl késôbb 3 
egy  séget alakítottak ki) a folyosóról megköze-
 líthetô közös WC-vel és fürdôszobával, a ta -
nácstermet és a tantermet (hittantermet) köz-

tük elôtérrel. A tanácsterem falát az itt szol-
gáló plébánosok képmásai és Andrejka József 
Golgota címû reliefje díszítette. Andrejka Jó -
zsef készítette a fôtemplom pillérkonzoljain 
álló szen tek szobrait is. Ôt neves szobrászként 
a Mû  vészeti Lexikon is megemlíti, mint álta-
lában egyházi szobrok alkotóját, de dolgozott 
az Országház kupolacsarnokának szobrain is.

A plébániaépületet egy sajátos toldalék-
kal is bôvítették. Feltehetôen a II. világháború 
elsô éveiben, de kialakítását tekintve inkább a 
hidegháborús idôszakban (az 1950-es évek-
ben) egy óvóhelyet építettek hozzá, amely a 
Liszt Ferenc utcai pincébôl nyílt, és kb. 2 m 
átmérôjû csôalagút volt legalább 2 m mester-
séges földtakarással ellátva és a volt katolikus 
óvoda felôli végében vészkijárattal. Gyakor-
latilag a bontásig ôrzött egy ugyancsak hábo-
rús „elôírás” következtében beépített dúcolást 
is, nevezetesen az óvóhelyek elôterét – sok 
eset  ben az óvóhelyet magát is – olyan állvány-
nyal kellett ellátni, hogy egy esetleges épület- 
összeomlás esetén annak terhét az állvány fel 
tudja venni.

Jelen sorok írójának megadatott az a 
megtisztelô feladat, hogy az épület pincéjét 
(pincerészét) és fedélszékét felmérhette, annak 
állapotáról véleményt adhatott – mintegy elô-
készítve a döntést, hogy az elbontott 
plébániaépület(együttes) megmaradhat és azt 
fel lehet újítani, vagy annak bontása az op -
cionális megoldás. Ebben az írásban kizárólag 
a mû  szaki állapotot tekintve, sajnos meg kel-
lett álla  pítani, hogy mind a fedélszék, mind a 
záró  födém teljesen elavult. A tanácsterem fe -
letti csapos gerendafödém minden gerendáját 
fel kellett függeszteni a fedélszék kötôgeren-
dáira, a fedélszék fôállásain túli elemek állapo-
ta is teljes cserét igényelt volna. A tanácster-
men túli szakaszokban is a zárófödém és a fe -
délszék siralmas állapotban volt, a héjazattal 
(cserépfedéssel) és kiegészítô részeivel (bádo-
gozással) együtt, tehát a födém és fedélszék 
cseréje gyakorlatilag azonnal szükségessé vált 
volna. A nyílászárók (ablakok, ajtók) is olyan 
állapotban voltak, hogy azokat nem javítani, 
hanem teljes egészükben cserélni kellett volna. 
A felmérések és helyszíni szemlék alapján 
azonban néhány szép részletet, „kincset” fe -
deztem fel, amelyet érdemes megemlíteni. Az 
északi épületszárnyban a plébánost „kiszol-
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A kultúrház I. ütemének igényes falfestése a plébánia északi 
falán, a bôvítés új falazása elôtt
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gáló” konyhában terazzoburkolatot találtam 
egy igen szép mintázattal. Ez annál inkább 
figyelemre méltó, mert egy korábbi burkolat-
csere során eltûnt a kapubejáró mögött az 
akkor még ugyancsak terazzoburkolatban 
meg lévô, a plébánia – feltehetôen II. ütemé-
nek – építését jelzô évszám. A padlást bejárva 
még láttam a templom korábbi bútorai közül 
a felújított csillár stílusához igazodó „csipkés” 
mintázatú 20. század eleji 19. század végi, ta -
lán sze  cessziósnak nevezhetô gyóntatószéket 
és keresztelô kutat, sajnos már olyan állapot-
ban, hogy annak felújítása nem volt gaz-
daságos (a közelmúltban készült egy vörösréz 
keresztelô kút, ami a jelenlegi templom szen-
télyében van felállítva, illetve – feltehetôen 
annak idején, nagy valószínûséggel a 1920-as, 
‘30-as években, amikor még több káplán is 
szolgált az egyházközségben – a talált nyitott 
gyóntatószék helyett 4 darab zárt kétfülkés 
gyóntatószéket állítottak fel a templomban).

A plébánia újabb – déli – szárnyában a 
don  gaboltozatos pince alapvetôen jó állapotú 
volt – természetesen figyelembe véve a falak 
víz  szintes és függôleges szigeteletlenségébôl 
eredô károsodásokat (sókivirágzás, bizonyos 
mér tékû falnedvesedés), de alapvetôen hasz-
nál  ható állapotú volt. Azonban érthetô, hogy 
ezért az egész plébániaépületet felújítani nem 
lett volna gazdaságos, különösen teljes alap-
területében nem, amikor a jelenlegi paphiány 
miatt a felújítás után is – talán – kihasználatlan 
maradt volna.

A kultúrház bôvítésérôl pontosabb ada-
tokat nem találtam, csak annyit, hogy azt bô -
vítették és 1937 óta használták. A bejárati 
épületrészt – amely kialakításában, „stílu sá-
ban” teljesen eltér az épület egyéb részleteitôl 

– feltehetôen akkor építették, amikor a katoli-
kus kultúrházból úttörôház lett. A kultúrház 
kétütemû kialakítását jól példázta a bontás 
során „megjelenô” kettôs falazat, ahol a bôví-
tés önálló falának elbontása után egy igen igé-
nyesen festett korábbi falszakaszra – feltehe-
tôen a plébániaépület eredeti falára festett íves 
mintázat – került napvilágra.

Az épületegyüttes teljes bontása elôtt 
több változatot is megvizsgált az egyház. Ezek 
között  a plébániaépület(együttes) részleges 
fel  újítása, vagy bontása és egy új plébániaépü-
let építését is szerepelt. Ez utóbbi a Liszt Fe -
renc és Templom utca sarkán álló többfunk-
ciós épületet és egy új vásárcsarnokot jelentett 
volna a Templom utca – Károlyi István utca 
sar kán. Végül a Magyar Katolikus Egyház és  
Újpest Önkormányzata közötti megegye zés 
ered ményeként született meg az a döntés, 
hogy az egyház az épületegyüttes telkét (bele-
értve a volt Szent Anna Katolikus Óvodát is) 
elcseréli az újpesti Erkel Gyula Zeneiskola 
telkére a rajta lévô felépítménnyel együtt, azt 
felújítva és mögötte egy új közösségi épület 
megépítésével. A római katolikus fôplébánia 
régi-új épületét 2014 októberében vehette 
birtokba az egyház. Ezzel egyidôben – immár 
az önkormányzat tulajdonába került – telke-
ken álló épületeket elbontották, a tervek sze-
rint itt épül fel az új vásárcsarnok és kulturális 
központ.  

A szerzô ezúton mond köszönetet a NewLine 
Építész Iroda Kft.-nek, illetve az UVZrt.-nek a római 
katolikus plébánia épületegyüttes bontási terveinek fel-
használásáért.

A fôplébánia épületének templom utcai fôhomlokzata (a fôbejárat tengelye megegyezik a templom hossz-, illetve a Városháza 
harántirányú tengelyével
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Az összes korabeli újpesti saj-
 tótermék, amely évtizedekig 
jelentôs szerepet töltött be az 
olvasók életében, a századfor-
dulót követô években kezdte 

meg mûködését. Nem volt ez máshogy az Új -
pesti Napló esetében sem, mely negyedszáza-
dos – 1909-1935-ig tartó – munkásságával 
szin  tén a jelentôsebb újpesti hetilapok közé 
tartozott. Szerkesztôi és laptulajdonosai Mik -
lós Móric és Negyedi-Szabó Béla voltak, meg-
 jelent „minden vasárnap, a „szerkesztôség és 
kiadóhivatal” pedig az Újpesti Közlönyben 
„szerkesztôk utcájaként” emlegetett Deák ut -
cá  ban volt. A folyóirat alcímet nem szerepel -
tetett, amelybôl nyilvánvaló, hogy az olvasókat 
a hírek és információk teljes palettájával kí -
vánta szolgálni, nem kiemelve vagy hangsú -
lyozva egyetlen témát vagy területet sem. 
A társadalompolitikai vezércikk után itt is a 
hírek rovat következik, amelybôl a mai olvasó 
is kedvére csemegézhet. Az elsô évfolyam 
majd  nem minden számában felbukkan egy 
bizo  nyos Brichta Károly cipészmester hirde-
tése, aki Árpád úti boltjában „készít méret 
után a legkényesebb igényeknek is megfelelô 
uri- és nôi cipôket […] valamint különféle 
báli, házi, torna és sárcipôket.” A mai kor 
olvasójának toalettjébôl egészen biztosan 
hiányzik a báli és a sárcipô, s talán a fiatalabb 
nemzedék utóbbiról már azt sem tudja, hogy a 
vastagabb bôrbôl vagy gumiból készített sár-
cipôt – vagy, ahogy a régiek hívták, kalucsnit  
– sáros idôben a lábbelire szokták felhúzni.

Már az elsô évfolyamok számaiban 
külön rovatot kap Újpest mellett Rákospalota, 

ahol – többek között – a közvilágítás bizonyult 
megoldandó feladatnak. „Alig van nagyobbfaj-
ta község, amelynek olyan nyomorult közvi-
lágítása volna, mint Rákospalotának. Ha az 
ezüst fényü hold s a szeliden ragyogó csillagok 
meg nem világitják, azoktól a nyomorult pet-
roleumlámpáktól bizony sötét maradhat az 
egész 20.000 lakost számláló közösség.” Az 
es    ti séták minden bizonnyal romantikusabbak 
lehettek a petróleumlámpák és a csillagok fé   -
nyénél, amely azonban a tolvajoknak is jobban 
kedvezett, legalábbis a hírekben olvasható in -
for mációk szerint. Emellett megtudhatjuk azt 
is, hogy „legkellemesebb kirándulóhely a rá -
kos palotai erdôben a Parkvendéglô. Szerdán 
és pénteken halvacsora. Naponta cigányzene.” 
Hasonló vendéghívogató mulatságokkal várta 
vendégeit az „Ujpesti Vörösmacska” étterem, 
s külön örvendetes, hogy a kölcsönkönyvtár 
Új   pesten az Árpád út 52. szám alatt már akko-
riban is üzemelt. Az iPadek, tabletek és a leg-
különfélébb digitális csodagépek korában bá -
jos és megmosolyogtató a hír, miszerint: az 
Éden Színházban „Naponta két mozgófény-
kép elôadás” is volt „este 7-kor és fél 9-kor” 
még kedvesebb a hirdetés, ha azt is tudjuk, 
hogy „A terem kitünô ventilatióval van sze-
relve, ami az ott tartózkodást nagyon kellemes-
sé teszi.” Ezek szerint a korabeli nézôközön-
ség kényelmére már száz évvel ezelôtt is gon-
doltak. Az 1900-as évek elején az igényes 
vásárló „esô- és napernyôk, nyári trikók, rövid 
és hosszú battiszt nadrágok” valamint „voile, 
harisnya, zokkerli, nemez- és szalmakalapok” 
és még számtalan szép és finom holmi közül 
válogathatott, ha a pénztárcája is megengedte. 

HÉTVÁRI ANDREA

Újpest sajtótörténete, 6. rész:
Újpesti Napló – a negyedszázados hetilap
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Az Újpesti Napló a legkülönfélébb témákban 
igyekezett segítséget nyújtani olvasóinak. Egy 
rövid cikkben például orvosi véleményt közöl 
lakáskérdésekhez, amelyben megállapítja, 
hogy „A lakás tágasságát illetôleg az volna az 
ideális állapot, hogy mint Angliában, minden 
családtagra külön szoba jutna.” Ez az ideális 
állapot talán még napjainkban sem realizálód-
hat minden családban. De vajon mi számított 
luxusfokozatnak akkoriban? A következô hír 
után tud  ni fogjuk: „Augusztus 1-ére kiadó egy 
csi no  san butorozott, külön bejáratu, gázvi-
lágitással ellátott utcai szoba.” Nehéz szó 
nélkül el  men  ni amellett, hogy a régi kor 
viszonyaihoz és lehetôségeihez képest, men-
nyire tudtak örül  ni az emberek gyakran annak 
a kevésnek is, amilyük volt, legyen az egy 
vadonatúj zokkerli, ventillátorral hûtött szín-
házterem vagy egy gázvilágítással ellátott 
külön bejáratú, csi nosan bútorozott szoba.

Az újságból az életvezetési tanácsok 
sem hiányozhattak. „Nagyon sok pénzt elköl-
tünk haszontalanságokra. […] A külföld józan 
polgárainak legfôbb erénye a takarékosság, 
azért tesz oly hatalmas lépéseket elôre. Ha a 
ha  szontalanul elköltött filléreket, vagy koro-
nákat összeraknók, abból rövid idô alatt hatal-
mas összeg tellenék ki, és a polgárság maga 
oldhatná meg a reá nézve oly fontos lakás 
kér  dést.” Újpest kulturális életének pezsgé-
sérôl ad hiteles képet az Újpesti Napló, amikor 
a kölcsönkönyvtár és a színház programjai 
mellett az „Ujpesti Zeneiskola” hegedû és 
zon  gora tanszakának megnyitásáról tudósít.

1926-ban a fôszerkesztô már Negyedi-
Szabó Béla, fômunkatárs dr. Antal Endre, az 
újság pedig alcímet kap „demokratikus ellen-
zéki politikai újság” lesz. „Csodásan szép a 
höl gyek bubifrizurája, ha azt CSABA-vizzel 
vagy vassal ondolálja. Ujpest, István-ut 3sz 
alatt.” A divatos bubifrizurával mindjárt szí-
vesebben indultak a hölgyek színházba, 
például az újpesti „Tündér-mozgó” színház 
Tar tuffe-jére vagy a „Három szerelmes szép-
asszony” címû elôadására. Nem messze a fod-
rászszalontól nyelviskola várta az érdeklôdôket 
az István út 13. szám alatt: „Tanuljunk világ-
nyelveket! Ujpesti nyelviskola. Beiratkozás 
egész éven át. Szakszerü forditások egész éven 
át vállaltatnak.” Az újpesti áruk és szolgáltatá-
sok kiváló színvonalát mi sem bizonyítja job-

ban, mint hogy „Szenzációs Rosenberg József 
4-es lisztje! Minôsége, ize, szine, ára a konti-
nensen egyedül áll. Ujpest, Árpád-ut 58. Tele-
fon Ujpest 55” – a lelkes hangnemben megfo-
galmazott hirdetés után még egy érdekes 
tele  fonszám is felbukkan. A hetilapot olvasva 
kirajzolódik a századeleji Újpest és Rákospalota 
képe vendégváró és vendégmarasztaló üzletei-
vel, forgatagával, éttermeivel, s még azt is 
meg  figyelhetjük, hogy a legtöbb kereskedô és 
mesterember az Árpád út és az István út kör-
nyékén igyekezett boltot nyitni, berendezked-
ni, így ez a városrész, nemcsak a mai, hanem a 
régi Újpestnek is egyfajta központját jelentet-
te. Az 1930-as években a nyelviskola mellett 
„Német gyermek játszó-otthon” is mûködött, 
ahol a „legmodernebb rendszerû gyermekne-
velés”, „egyéni német oktatás”, „délelôtti és 
dél  utáni csoportok” valamint nagy kert várta 
a gyermekeket. A következô szlogen már nem 
a gyermekekhez, sokkal inkább a háziasszo-
nyokhoz szólt. „Ne sirj, kislány, ha folt van a 
ruhádon, amig Kulcsár és Huppert van a vilá-
gon.” A jól öltözött, kultúrakedvelô újpesti 
pol gárság köreiben a foltmentes, tiszta ruha 
legalább olyan fontos volt, mint a minôségi 
áru vagy a kulturált szórakozás, mert már a 
ré  gi újpestiek is úgy gondolhatták, hogy a lé -
nyeg a részletekben rejlik.         (Folytatjuk…)
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Szeretem a kará csonyt! Már a 
gondolatától is boldogság árad 
szét bennem. Ilyenkor vissza -
re    pülök gyermekkoromba, 
ami    kor csoda történt nálunk. 

Hoz zánk az angyalka minden évben forgó-
zenélô karácsonyfát hozott.

Családunkba, ide Újpestre száz éve ke -
rült ez a kis svájci forgó-zenélô talp. Nagyapám 
gyûjtötte a különleges dolgokat és mindig va -
la    mi érdekes holmival tért haza, meg lepve vele 
négy gyermekét. Édesanyám négyéves volt 
azon a karácsonyon. Nagy izgalommal hallgat-
   ták a neszeket a szobából, ahol az „an  gyalka” 
tevékenykedett. Türelmetlenül várták a csen-
gettyû hangját, amire beléphet tek az ünnepi 
nappaliba. Végre kitárult az ajtó és a szoba 
vé      gé  ben ott állt a földtôl plafonig érô csillogó, 
szikrázó karácsonyfa. A négy gye   rek elindult a 
fa felé, ami egyszer csak megmozdult. Ré -

mülten kezdtek el szaladni, hogy elkapják, 
mert azt hitték, hogy el akar dôlni. De aztán 
földbe gyökerezett a lábuk, mert a fa nem dôlt 
el, hanem lassan forgott és zenélt.

A mi karácsonyainkat is a fa tette szép-
pé. Mindig tökéletes formája volt, nyugodtan 
foroghatott és mutathatta minden ol  dalát. 
Persze a legtökéletesebb formájú fának is 
min  dig hiányzott egy-egy ága. Ezért Édes-
anyám zöld gépselyemmel pótágakat kötött a 
fára. Díszítés után ez már egyáltalán nem lát-
 szott. Nagymama ko  ra beli díszekbôl ma is 
van még két darab. Az angyalhaj farkú, ágra 
csíptethetô kismadárhoz egy kedves emlék is 
fûzôdik. Kicsi lány voltam, még hittem abban, 
hogy az an  gyal  ka hozza a fát és az ajándéko-
kat. Azon a ka  rácsonyon kis babaedényeket 
kaptam. Mikor már eleget örültünk, elmen -
tünk vacsorázni. Vacsora alatt a karácsonyfa 
for  gott és zenélt, megadva a finom ünnepi 
ételekhez a hangulatot. Étkezés után elsônek 
ugrottam fel és szaladtam az ajándékokhoz. 
Örömmel kiáltottam fel, amikor a babaedé-
nyek tetején megláttam egy új játékot: „jé, ne   -
kem az angyalka, még egy kenôtollat is do  bott 
le.” Az történt, hogy vacsora közben a for    gó 
fá      ról a madárka angyalhaj farka pont az én 
edény    kéimre esett. Nagy derültség kerekedett.

A fa forgott, forgott és szinte állandóan 
zenélt. A Csendes éjt és az O sanc tissimát mu -
zsikálta. Legjobban a délutánokat szerettük, 
amikor már sötétedett. Pár hasáb fát tettünk 
a cserépkályhába, s ennek fényében gyö  nyör -
ködtünk a sejtelmesen csillogó fában.

A forgó-zenélô talpat jelenleg én 
ôrzöm. A kis öreget a 100 év alatt kétszer kel-
lett javíttatni. Családunk barátja, egy ötvös 
iparmû  vész dolgozott rajta nagy szere  tettel. 
Egy-egy hangtüske letört a tekercsrôl, a ten -
gelye is meggyengült. Már csak másfél mé  te -
res fát bír el, de karácsonykor a századik szü -
letésnapján ismét megörvendezteti a családot.

Remélem, még unokáim is a forgó-
zenélô fa alatt fognak ünnepelni emlékezve a 
családi történetekre.  

DR. KOVÁCS IVÁNNÉ

Száz éve zenél a karácsonyfa
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Miután Budapest Székes Fô -
város Duna Balparti Végleges 
Vízmûvének (a Káposztás me-
gyeri Fôtelepnek) második 
üteme befejezést nyert 1903-

ban, a Fôvárosi Vízmûvek elérkezettnek látta 
az idôt, hogy a kor technikai színvonalán meg-
valósult épületek és berendezések üzembe 
helyezését egy képzômûvészeti alkotással is 
megkoronázza. Ezért felkérték Horvay János 
szobrászmûvészt, a ceglédi Kossuth-szobor 
al   ko tóját, hogy a vízmûvek jelentôségét meg-
felelôen szimbolizáló szobrot készítsen a fôte-
lep területére. Ennek a megbízásnak megfele-
lôen született meg a Neptunusz-kút, amely 
egy teljes alakos, jobb kezében szigonyt tartó 
bronz mitológiai férfialakot ábrázol, aki egy 

stilizált delfin fejére támaszkodik. (Neptunusz 
a rómaiaknál a tenger istene – a görögöknél a 
megfelelôje Poszeidon – a vizek, források, 
tavak védelmezôje.) Az 1904-ben 220 cm-es 
ciklopkô lábazatra felállított szobor talapza-
tára – szomorú kötelezettségének eleget téve 
– a Vízmûvek bronz emléktáblát állíttatott, az 
I. világháborúban elesett vízmû-dolgozók ne -
vé  nek és foglalkozásának feltüntetésével. Em -
léküket ôrizzék meg ezek a sorok is:

Babolcsi József  gépápoló
Band József   szerelô
Barsi András  munkás
Bellák József  segítô munkás
Bencsó Jószef   szerelô
B. Kiss Dezsô  bádogossegéd
Bognár Nándor  munkás 
Borbély Pál   szerelô
Breitenbach József  géptisztító
Engler Géza   altiszt
Grandwohl Antal  géptisztító
Holländer Imre  munkás 
Horgos István   géptisztító
Kiss József  szerelô
Kolontár József  fûtô
Koncz Károly   széntoló
Lôrincz Sándor  fûtô
Lukácsy András  altiszt 
Nagy Gábor   segítô munkás
Rack Mátyás   kômûves
Sándor István  kazántisztító
Szántó Gyula  széntoló
Váradi Ferencz  széntoló
Vass Áron   kezelô fôtiszt

Az emléktábla bal oldalán a puskája 
csövére támaszkodó, lehajtott fejû katonával 
valljuk immár 100 év múltán: ôk nem akarták 
a háborút, békés munkásemberek voltak, de 
nem bújtak ki a kötelességteljesítés alól.

Hôsök voltak, „Elestek a Hazáért”, 
nyugodjanak békében.  

IVÁNYI JÁNOS

I. világháborús emlékmû a Fôvárosi 
Vízmûvek Káposztásmegyeri Fôtelepén
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Hatalmas, hûs levegôjû terem. 
Bódító benne a bûz, freccsenô 
a víz meg a maró lé, s az üveg-
tetôn át beszûrôdô világosság 
mindenütt szennylepedéket vi -

lá  gít meg. A terem elôrészén gödrök sorakoz-
nak, amelyekben póznákra aggatva ázik a 
nyersbôr.

Gumi- vagy bôrcsizmás, sápadt munká-
sok vonszolnak erre-arra nehéz bôröket a lu -
csokban, s hajladoznak bakok és tôkék fölé. 
A mûhely belsô felében gépek dohogják a 
munka irgalmatlan, sokfajta ütemét.

Íme, efféle képet vázolhat fel a látogató 
futó szemlélôdése során a „meszes”-rôl, amely 
tulajdonképpen elsô állomása a bôrgyári ván-
dorlásnak, s gyújtópontja feldolgozásának.

A legtöbb bôrgyár megkopott, ódon 
épü  let, s így nem csoda, hogy valóságos pat-
kányfészek; az amúgy is bôséges szennyben 
gyöngyéletük van a patkányoknak. Sok he -
lyütt alighogy elül a meszesben a gépkattogás, 
már gyûlnek, sorakoznak is rendre. Ám a pi -
szok, a bûz a patkány ellenére is ritka az olyan 
üzem, ahol például külön étkezôhelye volna a 
munkásságnak. De idejük sincs a nyugodt 
táp        lálkozásra, még ha jócskán túlóráznak, ak -
kor sem. (A napi munkaidô sok gyárban mos-
 tanság nyolc óra, de gyakori a tízórás is, fôleg 
vidéken. Van olyan Pest környéki bôrgyár, 
ahol 70–80 órát is dolgoznak hetenként. Né -
hol elôfordul a „durchmarsch” [hasmenés] is. 
A munkaidô tehát váltakozó jellegû.

Általában reggel 9 órakor szoktak fut-
tában bekapni valamit, legtöbbször száraz 
ke      nyeret. Rendszerint reggel 5-6 órakor 
kezdô  dik a munka, s a déli szünet idôtartama 
csaknem mindenütt tíz perc. […]

Az újpesti bôrgyárakban körözött, de 
sajnos kis számban kitöltötten visszakapott 
kér    dôívek adataiból s a munkások tömegével 
folytatott beszélgetésekbôl kiviláglik: általá-
nos jelenség, hogy a munkások naponta csak 
egyszer fogyasztanak friss, meleg ételt (este). 
Sokan reggel, délben kenyeret esznek, s csak 

vacsorára van hol paprikás krumpli, hol meg 
leves vagy fôzelékféle. A szakmunkás már 
idônként megenged magának reggelire kávét 
is, vacsorára: pörköltet, vasárnap: a változa-
tosság kedvéért olykor-olykor sült húst.

A kérdôívek kitöltôinél a fô táplálék 
min    denesetre: leves, szalonna, krumpli és tej.

Sok helyen rendes fürdôjük sincs a 
munkásoknak. Az egyik nagyobb újpesti bôr-
gyárban például még 1919-ben rendezték be a 
fürdôhelyiséget. Azóta persze a csapok rég 
elromlottak, de senki nem törôdik velük. 
Törülközônek se híre, se hamva. Szappant 
sem mindenütt adnak a munkásoknak. Mivel 
pedig a tisztálkodási lehetôség úgyis csak a 
munkanap leteltével volna, s télen meg sok-
szor a helyiség sem fûtött, hát a legtöbben 
fürdés nélkül távoznak a gyárból.

Dr. Práger Márton írja ezzel kapcsolat-
ban (Fürdési és ipari betegségek. – Közlemény 
az Orvosi Hetilapból, Bp., 1926.): „A fürdés, a 
mosdás melletti propagandának szükségessé-
gét bizonyítja az, hogy egy nagy újpesti bôr-
gyár, amely több ezer munkással dolgozik, 
leszereltette jól berendezett gyári fürdôjét 
azzal az indoklással: ’a munkásokat nem 
kényszerítheti fürdésre”…(?)

„Míg a gondosan megtisztított munkás 
mellén négyzetcentiméterenként csak 18 fej -
lôdôképes mikroorganizmust találtak, addig 
az elhanyagol mellén 24 000 volt a mikroor-
ganizmusok száma.”

A rendes öltözô is ritka, néhol kelle -
met  len, piszkos pincehelyiség. Nagyon sok-
szor azonban csak szögeken lóg a gönc a 
mûhelyben.

A meszesbeliek általában lobbanéko -
nyak, indulatosak. Túlságosan nehéz munkát 
végeznek, egyre hajszoltabb ütemben (újab-
ban a bredót itt is erôszakolják!), akárcsak 
korai órák  ban a pékek. Egymás között sem 
ritka a súrlódás, de legtöbbször szakmunkás 
és segédmunkás között fordul elô civakodás, s 
ennek viszont mélyebb oka van. Nem egy 
tímárban él még a szakmai gôg (gáncsot 

GEREBLYÉS LÁSZLÓ

A bôrgyári munkásság életviszonyai*

18



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2014. december
XXI. évfolyam 4. szám

Szabászat a Wolfner bôrgyárban

vetett ez már a bérmozgalmaknak is!), amely 
egyrészrôl a kis  ipari élet, sôt, a céhkorszak 
maradványa, másrészrôl pedig tudatos vagy 
tudat alatti védekezés a feltörekvô segéd-
munkásokkal szemben. Nyilvánvaló, hogy 
fölülrôl is igyekeznek ezt a lappangó ellentétet 
kimélyíteni, és egy-egy kitûnô tímárt mes-
terállás stb. ígérgetésével a dolgozók tömegé-
tôl külön választani

A nehéz s nem egy részletében bôr-
gyári munka természetesen hamis képzeteket 
kelt az alkoholról. Sok bôrgyári dolgozó él 
abban a hitben, hogy az alkohol hasznára 
válik szer  ve  zetének, mert ellensúlyozza az 
ártalmas gôzök hatását. Holott, mint Szánthó 
Menyhért, a Nép    egészségügyi Múzeum volt 
igazgatója meg    állapítja: Az alkohol euphori-
kus hatásánál fogva alkalmas ugyan arra, 
hogy a munkás figyelmét a gôzök káros 
hatásáról elterelje, de az alkohol romboló 
hatása még nagyobb, mint a gôzöké.

A tímárok nehéz mozgásúak. Járás köz-
ben elôrehajlanak, csoszognak. Munka köz-
ben fôleg a bôrpuhító fehértímár rátérdel a 
bôr  re, s ennek folytán az idôsebbeknél az asz-
talos-mun  káséra emlékeztetô lábtartás alakul 
ki. Tré    fásan mondják is, hogy „ökörtér de” 
van. A legtöbb mûhelyben félmeztelenül dol-
gozik a munkás; a meszesben ez épp a lép fene-
fertôzés veszélye miatt megengedhetetlen.

A meszesbôl azután cserzésre talics -
káz  zák a bôrt. Itt csak segédmunkások dol-
goznak. A cseresben való munka hatása: a 
dol    gozók kezén kireped a bôr, körmük meg-
barnul, és ujjaik megduzzadnak.

A csak gödrökben való cserzés: „lassú 
cserzés”. A „gyors” cserzés hatalmas forgó 
hor    dókban történik. Ezt gépen végzik, s ez 
már fokozottabb mértékben veszélyes munka, 
mert e gépnek különös éles és gyors forgású 
késhengere van. Ha a munkás nem vigyáz 
elég    gé, a bôrt cafatokra tépi. De nemcsak a 
bôrt, hanem a munkás kezét is: akik hosszabb 
ideig dolgoznak gép mellett, azok között fele 
sem ép kezû. Az OTI [Országos Társa  da -
lombiztosítási Intézet] 1933. évi jelentése 
szerint ebben az évben 23 781 üzemi balesetet 
jelentettek az Intézetnél. […] A papír-, bôr- és 
ruggyantaiparban fordul elô. Ez az adatsor 
azonban a valóságot vajmi kevéssé tükrözi, 
hiszen egyoldalú munkaadói bejelentés alap -

ján készült. Ám még e jelentés adatai is 
elárulják, hogy a munkáltatókat mily súlyos 
felelôsség terheli e tekintetben: „A baleseti 
okok alapján a balesetek 13,9%-át a munkaadó 
mulasztása okozta.”

A hordózás után „taszításra” kerül a 
sor. Ezt gépen kezdik, késôbb kézzel folyta  t -
ják, s vas- vagy kôeszközt használnak hozzá. 
A taszítás a bôrgyártás egyik legnehezebb fel-
 adatát rója a munkásra; ezzel tünteti el a cser-
zés okozta ráncokat, ezzel teszi bôrt formássá. 
Teljes súlyával kell ránehezednie szerszámjá -
ra, ha azt akarja, hogy a bôr csakugyan kisi -
muljon. A tímárok azt szokták mondani: 
„Már a legelsô pillanatban annyira nyomd a 
szer  számot, amennyire csak telik tôled; aztán 
egyre jobban és jobban, ameddig csak el nem 
hajlik a tábla”…

A taszító ugyanis betonból, esetleg mû 
vagy igazi márványból való lapon dolgozik, 
amelyen sokszor cinklemez is van. Legalább 2 
méter hosszúak, s rendszerint két-két embere 
dolgozik rajtuk, s csak úgy „nyöszörögnek”, 
amíg „kihúzzák a ráncokat”. Ezt a munkát 
egyébként különös szigorral ítélik meg, mert 
megkívánják, hogy úgy álljon utána a bôr, 
mint a „kártya”. Van olyan üzem is, ahol 
ráadásul még szárító mellett végzik a taszítást, 
kiáramló forróságban.

A tulajdonképpeni kikészítésnek persze 
még rengeteg érdekes és jelentôs részlete van. 
Nem sorolhatjuk fel azokat a különféle eljárá-
sokat, melyekkel a bôrnek színt és fényt 
adnak. […]  

*Részletek Gereblyés László (1904–1968) 
a Vá  lasz címû folyóiratban, 1938-ban megjelent tanul-
mányából
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A mögöttünk maradó 20l4. 
esztendô az emlékezések éve. 
Az emlékek többsége szomo  -
rú, sebeket feltépô tragé diák 
sorozata. Nem csak az el  sô 

világháború kitörésére, pusztító árvizek re, 
országcsonkításra emlékezünk, hanem az 
emberiség történetének szégyenletes, a hat-
millió ember elpusztítását eredményezô holo-
kausztra is.

Ebben az esztendôben sok családban 
úgy emlékeztek, hogy elôkeresték a régen ké -
szült fotókat, elmagyarázva a gyerekeknek, 
unokáknak, kik láthatók a megfakult fényké-
peken. Én is kutattam a család régen ôrzött 
emlékei között, azt szerettem volna elmesélni 
hét esztendôs unokámnak, kik voltak ôseink, 
mivel foglalkoztak, hány gyerekük volt.

A sok fotó közül elôkerült egy óvodai 
tabló, ami l942-ben készült, a Nyár utcai óvo-
da udvarán. Kicsi voltam és csak töredékes 
emlékeim vannak ebbôl az idôbôl, talán azért, 
mert én is egyike voltam a fehér ruhát viselô  

angyaloknak. Megrendültem amikor felis-
mertem egy testvérpárt, Kaffka Editet és 
fivérét, Kaffka Ervint. Mi hárman a Nyár 
utca 24. számú házban laktunk, naponta ta -
lálkoztunk, sôt még ugyanabba az óvodába is 
jártunk. Azután az egyik napról a másikra 
váratlanul eltûnt az egész család.

Kaffkáék hiteles történetét, a borzal-
mas igazságot nyolcadik osztályos diákként 
Édes anyámtól tudtam meg. Az egész családot 
elhurcolták és megölték. Kamaszként azt kér-
deztem: „Miért?” Azt válaszolta, felnôttként 
biztosan megtudod az igazságot. Sajnos, 
Édes  anyám ebben tévedett. Ma 75 éves nagy-
apaként sem tudom az igazságot, és félek, 
unokám sem fogja azt megismerni.

Miközben ezt a visszaemlékezést írom, 
eszembe jut szeptember 24-e, a zsidó újév elsô 
nap ja. Elôvettem a gyertyákat, amit mi halot-
tak napján meggyújtunk, és keresztény hagyo-
mányok szerint a holtakért imádkozunk. Nem 
egyért, hanem valamennyiért, azokért is, akik 
„égô áldozatként” fejezték be földi életüket.  

KADLECOVITS GÉZA

Miért?
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A Nyár utcai óvodások és ovónôk 1942 nyarán. Az elsô sorban középen, az óvónô mellett (fehér ingben, pulóverben) álló kisfiú 
a fenti írás szerzôje. A második sorban jobbról a harmadik és negyedik gyermek a Kaffka testvérpár: Edit és Ervin
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Újpest egyik patinás oktatási 
in     tézményét – amely a szo-
cializ mus évti zedeiben Kilián 
György nevét visel te – 1990-
ben az elektronika világhírû 

képviselôjérôl, Déri Miksáról nevezték el. 
Az 1954-ben alakult iskola korának egyik leg-
modernebb szakmunkásképzô inté zete és kol-
légiuma volt. A Megyeri és Fóti út sarkán álló 
épület ma már üresen áll, az intézményt 2008-
ban megszüntették. 

A forradalmi események mély nyomot 
hagytak a tizenévesekben, akik szeizmog ráf-
ként érzékelték a tanárok rea  gálásait. Nem a 
szavak, hanem a tekintet, az arcmimika, a 
gesz tusok közvetítették szá  mukra az igaz -
ságot. Jól tudták, mit takar az, ha hallgat vala-
ki, és nem dicséri a politikai rend  szert. 1956 
után többségüket ostorral sem tudták beterel-
ni a KISZ-be.

Az újpesti Forradalmi Bizottság kivég-
zett elnökérôl, Kósa Pálról kiadott emlék-
könyv az 1956-os forradalom egyik újpesti 
gócának emlegeti az akkor még Kilián György 
újpesti kommunista vasmunkás nevét viselô 
iskolát, ahol több mint nyolcvan fiú szervezte 
az ellenállást. Még a folyosókra szórt szalmán 
is aludtak, s a Könyves Kálmán Gimnáziumba 
telepedett Nemzetôrség motoros futárral kül-
dött utasításait hajtották végre. Kiverték a fa -

lakat, lôállásokat alakítottak ki a tetôn és a 
szem  ben lévô iskolában, de kiderült, hogy az 
öt teherautóval ideszállított hosszú csövû dán 
puskákba nem illettek a megyeri Honvéd 
Folyamôr Laktanyából szerzett ma  gyar tölté-
nyek. 

Jelen voltak a fiúk halottak napján az 
elesettek elhantolásánál is a Megyeri teme  tô -
ben. Az ott táborozó szabadszállási híradósok-
tól szereztek értesüléseket az eseményekrôl. 
A katonák a szovjet támadás hírére elhagyták 
a temetôt, és a motoros katonatiszt sem jött, 
csak üzente, hogy nincs páncéltörô gránát. 
Az iskola diákjai ennek ellenére csatlakoztak 
a Fóti út nyugati végén kialakított harc-
állásponthoz. A szovjet páncélosok közeledtét 
jelezte a Megyeri csárda felôl a Cérnagyár 
kertjébe hulló tankágyú lövedéke. A diákok 
kitartottak. Székely Sándor nevelô sem tudta a 
védelmi harcról lebeszélni ôket. Szerencse, 
hogy a Megyeri út 48.-ban lakó Neogrády 
László tanár úr, a Hadtörténeti Intézetbôl 
elbocsátott katonatiszt, szakszerû magyaráza-
tával meggyôzte ôket, hogy a légvédelmi ágyú 
töltete csak szétspriccel, de nem tesz kárt a 
tankokban. Megértve, hogy nincs esély, a fiúk 
nekirugaszkodtak a hatalmas ágyúnak és nagy 
nehezen belökték a Cérnagyár mögé. A lelkes 
fiatalok nak csak az utolsó pillanatban sikerült 
elinalniuk az ONCSA-telep (a Fóti út és Me -

GAÁL KÁROLYNÉ VARJU VILMA

1956 emléke a Déri Miksa Szakközépiskolában
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A Kilián György Iparitanuló Intézet és Diákotthon épülete a Megyeri és Fóti út sarkán
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gyeri temetô között, a nagycsaládosok számára 
1942–43-ban épült százlakásos lakótelep) felé.

Leszák Vilmos tanár úr az iskola fél-
évszázados jubileumi évkönyvében örökítette 
meg a forradalom napjaiban történteket. 
1956 végén tudta meg, hogy diákja, Vörös 
Gábor egy re  peszgránáttól halt meg az utcai 
harcokban. Mikor 1957 februárjára kicsit csil-
lapodott a helyzet, diákjaival elhatározták, 
koszorút visznek a sírjára. Megilletôdve indul-
tak a Nyugati Pályaudvar felé a 14-es villa-
mossal, de a vezetô csak az ütközôre engedte 
felkötni a Landler Jenô MÁV Jármûjavító 
üzem kertészetében készült, friss élôvirágok-
ból összeállított, gyönyörû bú  csú emléket. 
Sajnos az Élmunkás (ma: Lehel) térnél nagyot 
fékezett a villamos, és a leszakadt koszorút a 
sáros, havas úton húzta maga után a végál-
lomásig. Az elkeseredett osztálytársak elro-
hantak mûvirágokért, azzal pótolták a tönkre-
ment részeket. Vörös Gábor szü lei tanúi 
voltak a nagy igyekezetnek, látszott rajtuk, 
hogy jólesik az osztálytársak együtt érzése, és 

könnyezve mesélték el, hogy fiúk apja kar-
jaiban halt meg. Az sem tudta enyhí teni 
fájdalmukat, hogy frissen hantolt sírok tömege 
mutatta a temetôben, milyen sokan áldozták 
életüket más családokban is.

Az iskola történelem munkaközössége 
a rendszerváltáskor a lehetô leggyorsabban 
tá jékoztatta diákjainkat a kimondható igaz-
ságról. Neogrády Laci bácsi, az Újpesti Hely-
történeti Gyûjtemény alapítója, életében is 
köztiszteletben állt. A sírjánál október 23-án  
minden évben ünnepi mûsorokat tartottunk. 
Az egyik ünnepségen a ta  nulók nagy figye-
lemmel hallgatták Szendiné Kósa Katalin 
visszaemlékezéseit. Elmeséltem a fiúknak, 
hogy 1962-ben a Hungária Papírlemezgyárban 
együtt dolgoztam Fekete Katalinnal. Kény-
telen volt nevét megváltoztatni, mert az Új -
pesti Forradalmi Bizottság kivégzett elnöké-
nek, Kósa Pálnak a lányát még fizikai munkára 
sem akarták alkalmazni. 

A Déri Miksa Szakközépiskolában ele -
venen élt a forradalom és szabadságharc 
emléke. Szabó Gábor fizikatanár végigfény-
képezte az 1956-os emlékhelyeket, amelyek 
történetét megírva, digitális ismeretterjesztô 
anyagot szer  kesztettünk az érdeklôdô diákok 
és a visszaemlékezôk számára. A szülôk is mél-
tányolták az iskola felvilágosító törekvéseit. 

Jó lenne, ha az újpestiek nem felejtenék 
el az egykori „Kilián” lelkes fiataljait, akik 
életüket sem féltették, ha az igazságért, sza-
badságért kellett küzdeni.  
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Iparitanuló-oktatás a Landler Jenô Jármûjavító üzemben

Osztálykép az 1960-as évek közepérôl. A tanárok (balról 
jobbra): Ludvány István, Kovács István, Gaál Károlyné 
Varju Vilma és Gyimesi Imre
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Az 1960-as években felgyor-
sult mûszaki fejlôdés az áru-
szállításban is éreztette hatását. 
Ennek egyik látványos formája 
a konténerek megjelenése és 

elterjedése volt. Hazánkban az 1960-as évek 
második felétôl a Magyar Hajó- és Darugyár 
(MHD) váci részlegében jelentôs konténer-
gyártás folyt. A konténerek na  gyobb része 
exportra, kisebb hányada hazai felhasználásra 
került. A Magyar Államvasutak – valamint a 
többi hazai konténertulajdonos is – az MHD-
tól szerezte be konténereinek többségét.

A magyar nagy konténerek gyártásának 
kezdetén – mivel a szállítóeszközök jelentôs 
része exportra készült – a külföldi megrende-
lôk nemzetközileg ismert és elfogadott festék-
bevonat alkalmazását kívánták meg. Így került 
sor az MHD váci részlegében, az acélkonténe-
rek esetében, az import eredetû, Dörken 
gyárt   mányú, egyrétegû konténerfesték hasz-
nálatára. A bevonat használat közben a követ-
kezô igénybevételnek van kitéve: mechanikus, 
napfény, fagy, tengeri (sós) és szélsôséges 
hômérséklet-ingadozás (+50 és -40C).

Néhány évvel a gyártás megkezdését 
kö vetôen, a MÁV jelentôs mennyiségû transz-
konténer tulajdonosa lett. A szállítóeszközök 
elsô nagyjavításait 1975-ben végezték az új -
pesti Istvántelki MÁV fômûhelyben (akkor: 
Landler Jenô MÁV Jármûjavító Üzemben). A 
konténerek rendszeres nagyjavítása, az ún. fô -

vizsga három-ötévenként esedékes, amikor 
azok felületét, festékbevonatát is teljesen fel-
újítják. Nem kis gondot okozott, hogy a gyár-
táskor használt Dörken-anyag helyettesítésére 
megfelelô minôségû hazai konténerfesték 
nem állt rendelkezésre. A MÁV mûszaki 
okok ból kénytelen volt Dörken-festéket im -
portálni, de már abban az idôben keresni 
kezd  ték az importfesték helyettesítésének 
lehetôségeit.

A Budalakk gyártmányú „B” jelû kon-
ténerfesték (késôbbi márkaneve: Vikopol) al  -
kal mazástechnikai kísérleteire a MÁV-nál és 
az új konténert elôállító váci cégnél 1981-ben 
került sor. A MÁV Istvántelki fômûhelyében a 
„B” jelû konténerfesték bevonati rendszerrel  
1981-ben, 10 darab nagy konténeren eredmé-
nyes felhordási-festési kísérletet folytattak.

A javításra elôkészített transzkonténe-
rek kísérleti festékbevonatának alkalmazása a 
következô módon történt: 1. felület-elôkészí-
tés: a régi festékbevonat eltávolítása szemcse-
szórással; 2. zsírtalanítás: oldószeres lemosás-
sal; 3. alapozás: korróziógátló konténeralapo-
zó festékkel; 4. fedôfestés: konténer fedôfesték 
felhordása két mûvelettel; 5. feliratozás: szita-
nyomással.

Az import konténerfesték helyettesíté-
sét célzó alkalmazástechnikai kísérletekkel 
pár  huzamosan az Építéstudományi Intézetnél 
(ÉTI), illetve a MÁV Anyagvizsgáló fônökség-
nél laboratóriumi összehasonlító elemzéseket 
végeztek, valamint a korrózió hatását kültéri 
lemezeken vizsgálták.

A kedvezô gyakorlati tapasztalatok és 
az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján, a 
MÁV Istvántelki fômûhely a javításra elô ké-
szített acélkonténerek esetében 1983-ban 
kezd  te meg a Vikopol elnevezésû Budalakk 
konténerfesték alkalmazását. A projekt veze-
tôje – MÁV részérôl – a cikk szerzôje volt. A 
magyar konténerfesték kifejlesztésében köz-
remûködô cégek által készített tanulmány az 
1985. évi Hun garokorr országos korrízióvé-
delmi pályázaton díjat nyert.  

VARGA KÁROLY

Egy magyar találmány sikere Istvántelken

23

Konténerszállítás vasúton, az 1980-as években. (Archív fotó 
a MÁV Áruszállítási hasznos tudnivalók címû kiadványból)
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[...] Újpesti házunk földszin-
tes volt, s ott állt, világos-
sárgára festve a két nagy utca 
keresztezôdésénél, ahol a 
rend  ôrôrszem posztja volt. 

Pontosan a házunk elôtt sorakozott fel utasai-
ra várva három fiáker, mindig ugyanaz a há -
rom. Mindent ellepô veréb-törzsek éltek a 
lovak nagylelkûségébôl.

Éjszakánként csak egyetlen egy lovas 
kocsi állt ott, a gebe állítólag fekete volt. So -
ha  sem láthattam, de jól ismertem pata-cset-
tenését a kövön, mikor egyik lábáról a másikra 
állt.

Álmatlan éjjeleken gyakran hallottam, 
amint elvágtat, majd visszatér állomáshelyére. 
Sokat lótott-futott, nagyon szántam ezt a lo -
vat, hogy sohasem láthatja a napvilágot. Bá -
tyám – aki kijárhatott este is –, azt állította 
egy  szer, hogy a szegény párának mindegy, 
hiszen vak...

Egy szerelmespár öngyilkos lett ebben 
a fiákerben, miközben a fekete lovacska po -
rosz kált, a kocsis meg szundikált  a bakon. 
Az egyik golyó – ki tudja a férfi vagy a nô tes-
tén hatolt-e át – megölte a lovat is.

A lövésbôl, kiabálásból mit sem hallot-
tam. A dráma nem ablakunk közelében zajlott 
le, hanem messze a városon kívül, a palotai 
erdôbe vezetô úton.

Sok furcsaság esett meg Újpesten. [...] 
A szoba ablakai, amelyben fivéreimmel 

laktam, az Árpád útra nyíltak, az út meg mere-
deken ereszkedett le a folyóra, az Új  pest–Bu -
da  pest villamosvonal vágányaival. A partra ér  ve 
veszélyes és végzetes negyvenöt fokos szö  gû 
kanyarban fordultak élesen a villamoskocsik.

Amikor nagy esô volt, a víz hegyi patak 
módjára zuhogott le a Dunába, szemetet, hul-
ladékot, mindent elsodorva, még a kismacs-
kákat és kiskutyákat is, ha nem tudtak meg-
küzdeni az árral.

BAJOMI LÁZÁR ENDRE

A legpárizsibb párizsi piktor (részlet)

VÉRTES MARCELL

Vértes varieté*

Vértes Marcell jómódú nagy-
vállalkozó családban született 
1895. augusztus 10-én, Új  pes-
ten. 1919-ben hagyta el Ma  -
gyarországot. 1961-ig, amíg 

élt, fôként Párizsban élt, ott lett világhírû, s 
egyben a „legpárizsibb párizsi piktor”. […] 
Ön  életrajzában nem csupán adatokban gazdag 
dokumentumot hagyott hátra, hanem bebizo-
nyította, hogy a képzômûvészetek sok-sok 
húr  jának pengetésén kívül, még az irodalom 
lantjából is ki tudja csalni sajátosan könnyed 
mû  vészetének bûvös hangjait. Igaz, e memoár-
kötetben sem maradt hûtlen a képzômûvészet-
hez, hiszen itt a rajz éppen olyan jelentôs 
sze  repet játszik, mint a szöveg. A saját életét 
megjelenítô rajzsorozat példátlan a maga ne -

mében: képzômûvészeti önéletrajz! – egy 
mûvész életútja rajzban elbeszélve.

A fiatal újpesti fiúból bármi lehetett 
volna – sofôr, detektív, repülôgép tervezô –, s 
hogy végül mégis miért lett festô, ezt mondja 
el visszaemlékezése, amely egyúttal arról is ta -
núskodik, hogy írónak sem lett volna átlagon 
aluli. Kifogyhatatlan anekdotázó kedve kissé 
Mikszáth-hoz hasonló; vibráló élet- és nôsze-
re tete Krúdyra, humora néhol Karinthyra 
em  lékeztetet. […] Az írás elárulja, mi is a vér-
tesi szépség titka: a mély megfigyelôerôvel 
párosult ragyogó életszeretet, az olykor gu -
nyoros csípôsségre hajlamos, mosolygó bûvö-
let, a meghitt derû, a virtuóz rajztehetség és az 
alkotás szenvedélye. Ô maga vallja: „Minden 
elbûvöl ami él, mosolyog, csillog-villog…”
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Valójában az Árpád úton minden a hul-
lámsírban végzôdött. Még szép idôben is, ha 
valamelyik vakmerô gyerek eszetlenül nekiro-
hant a hihetetlen meredek lejtônek, menthe-
tetlenül átbuckázott a parton... És a megbok-
rosodott lovak is halálba ugrottak itt a kocsi-
jukkal együtt.

Meg néha-néha egy-egy villamos. 
A vezetôk siettek, hogy minél elôbb fel-

hörpinthessék pohár borukat, megehessék 
reg  geli hagymájukat a végállomáson. Megfe-
ledkeztek a nehézkedés törvényérôl, s nem 
lassítottak le eléggé a nagy kanyar elôtt. 

Valahányszor hajnaltájt lerobogott 
egy-egy villamos, halálverítékben riadtam fel. 
Elég érzékem volt már a dolgokhoz, a csö-
römpölésbôl is kihallottam: túl sebesen szá-
guld ahhoz, hogy biztonságosan fordulhasson. 
Forgalmas napokon még nagyobb volt a ve -
szély, hiszen a pótkocsi csak tetézte a motoros 
kocsi súlyát.

Egy napon aztán bekövetkezett a bale-
set, amelytôl mindig tartottam. A ház elôtt 
szörnyûséges csörömpöléstôl robogott el a 
kocsi, a halálba indulók rém-ordításával. 
Azután semmi. Pillanatokig tartott az egész, s 
utána a gyászos némaság még rémesebbnek 
hatott, mint elôbb a csörömpölés.

A parasztasszonyokkal zsúfolt villamos 
és pótkocsija egy pillanat alatt eltûnt a Duna 
sárgás vizében; csaknem mindenki belefúlt.

A palotai asszonyok minden hajnalban 
villamosra ültek, hogy bevigyék a sok tyúkot-
kacsát a pesti piacra. A fehér abroszba kötött 
merev lécketrecek hatalmas súlyától meggör-
nyedve még arra is volt gondjuk, hogy csino-
san öltözködjenek.

Hajviseletük aprólékos és bonyolult 
volt, rövid szoknyájuk alól kivillant tarkacsí-
kos, fehér harisnyába bújtatott lábikrájuk.

A Duna egy nappal késôbb felvetette 
testüket... A piros meg a fehér rakottszok nyák 
kinyíltak, s hatalmas, tragikus szirmokként 
területek szét a vízen...

Az eset kétszeresen megrázott. A nôk 
halála is kétségbe ejtett, de a villamos pusztu-
lása is. Nekem ezek a nagy kocsik élô személyt 
jelentettek, lámpájuk, nagy csengôharangjuk, 
útiránytáblájuk – valódi szájak – arccá állottak 
össze, s ez az arc, a számsorok hosszától füg-
gôen, vidor volt, vagy pedig szomorú.  

*A fenti részlet a szerzô Vértes varieté címû 
önéletrajzi könyvében jelent meg. (Képzômûvészeti 
Alap Kiadóvállalata, 1971.)
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Az Osztrák-Magyar Monar-
chia részeként hazánk területé-
nek szinte teljes egésze hátor-
szág volt a nagy háborúban. Itt 
teljesített szolgálatot Fellner 

Simon mérnök-fôhadnagy is, akit tartalékos 
tüzértisztként a frontra nem vezényelték ki, 
hadiüzemet ve  zetett.

Családja Temesvárról származott. Apai 
nagyapja még molnár volt, aki vízimalmot 
üze  meltetett. Édesapja, Fellner József azon-
ban már gondolhatott arra, hogy fiát diplomás 
szakemberré képeztesse. A sváb eredetû csa-
lád egyébként sajátosan kétnyelvû volt: Fellner 
Simon édesanyja, Kellner Franciska német 
anya nyelvû volt, a magyart haláláig akcentus-
sal beszélte. Házasságukból 1880. október 
28-án, Simon napján született meg az erre a 
névre keresztelt fiú.

A szorgalmas és eszes fiatalember a 
dua  lizmus kor jellemzô karrierjét futotta be. 
A több generáción át szorgalmasan gyarapodó 
család sarja diplomás szakember lett. 1902-
ben gépészmérnöki oklevelet vehetett át a 
Ki  rályi József Mûegyetemen. 

A fiatal mérnök a korszak gépiparának 
zászlóshajójánál, a Ganz Mûveknél dolgozott, 

1903-tól egészen 1917-ig. A cégnél a legkorsze-
rûbb technikát alkalmazták. Fellner Simon 
szak mai tudását külföldi utak alkalmával gya-
ra pította. 1905-06-ban Európa vezetô ipari 
ha  talmában, a vilmosi Németországban, Han-
no  verben volt tanulmányúton, ahol a kötött-
pályás gôzmotoros kocsik tervezését irányí-
totta, és gyártását vezette be. Ezt követôen 
Londonban is megfordult. Ezen utak során jó 
hasznát vette nyelvtudásának. 

Hazatérve megnôsült. Felesége a neme-
si oklevéllel is büszkélkedhetô Kolossváry csa-
lád Rózsa nevû leánya volt. Az esküvôre 1908 
júniusában került sor az óbudai katolikus 
temp  lomban, a mai Árpád híd budai hídfôje 
mellett. A fiatal pár többszöri költözést köve-
tôen Rákospalotán teremtett otthont magá-
nak. A késôbbi növényolajgyár kapuja köze-
lében, az Árpád úton, méretes, oszlopos-tor-
ná cos házat vásárolt Fellner Simon. Kertje 
egészen a mai 12-es villamos végállomásáig, a 
rákospalotai református templomig terjedt. 
A ház adottságai polgári jólétrôl tanúskodtak. 
Tekintélyes méretû szalon, ahová étellift hoz-
ta fel a konyhából a menüt, házi kápolna, téli-
kert – az elôzô századfordulón egy mérnök-
ember jó állással magas életszínvonalat bizto-
sított családjának. A tanító végzettségû, tehát 
az akkortájt egyáltalán nem jellemzôen dip lo-
más feleségnek nem kellett dolgoznia. A ház-
tartás vezetése, a személyzet irányítása volt 
osztályrésze. Ilyen feltételek között nôttek fel 
a házaspár gyermekei, az 1909-es születésû 
József (e sorok írójának anyai nagyapja), vala-
mint Rózsa (sz.:1913) és Sándor (sz.:1919). 
A tehetôs családok akkori státusz-szimbólu-
maként a családfô gépkocsit is tartott. Az 
autó zást egyébiránt szenvedélyesen szerette, a 
hazai automobil-kultúra egyik úttörôjévé vált. 

Fellner Simon az elsô világháború alatt 
fôhadnagyként tartalékos katonai szolgálatot 
teljesített. 1917-tôl a Bárdi Rt. Autójavító mû -
szaki vezetôjeként dolgozott. A Monarchia 
egyik legkorszerûbb hadiüzemének volt a pa -
rancsnoka, ahol mérnöki tudásának köszönhe-

HIRMANN LÁSZLÓ

Fellner Simon
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tôen nála magasabb rangú katonatisztek mun-
káját is irányította. A budapesti Zápolya (ma: 
Gogol) utcában nem csak javították a hadse-
reg gépkocsijait, hanem újonnan is konstruál-
tak hadigépezeteket.

Romanovics Branko százados-
sal, tüzérségi tiszttel egy olyan 
páncélautó tervezésén buzgól-
ko dott Fellner, amely a harcté-
ren mozgékony, kellô tûzerô-

vel rendelkezik, és haté konyan állja az ellensé-
ges lövedékek támadásait. A jármûvet egyik 
barátja által felajánlott 90 lóerôs Mercedes 
személy gépkocsi motor hajtotta. Az acélleme-
zeket úgy szegecselték össze, hogy azokról az 
ellenséges gyalogsági ütegek lövedékei gellert 
kap va lepattanjanak. Mivel a jármû összkerék 
meg  hajtást is kapott, a Monarchia legfejlet-
tebb harci eszközei közé tartozott. A harcko-
csit a tervezôk nevei alapján Romfell-nek 
ke resztelték el, és idôvel egy újabb példányt is 
készítettek belôle (ez utóbbit Fiat alvázzal és 
erôforrással). A jármûveket a galíciai és az 
olasz frontokon is bevetették, ahol hatékony 
és gyors eszköznek bizonyultak a terepen va  ló 
felderítésben, a harci érintkezésekben egy-
aránt. A Romfelleket még a Tanácsköztársaság 
Vörös Hadserege is hadrendben tartotta. A 
Horthy-féle nemzeti hadsereg lajstromában a 
harcjármûvek már nem szerepelnek, vélhetô-
en a harcok során az egyik megsemmisült, a 
másik példány a bécsi hadtörténeti múzeum-
ban ma is látható.

A nagy háborút követôen, 1920-ban a 
korábbi hadiüzem Unitas néven polgári válla-
lattá alakult át. A cég gépjármûvek kereskedel-
mével, szervizelésével és idôvel gyártásával is 
foglalkozott. Fellner Simon vezetésével szép 
sikereket ért el az üzem. 1928-ban megállapo-
dást kötöttek a csehországi Tatra autógyárral 
a gépkocsimárka magyarországi képviseletére 
vonatkozóan. A második világháborúig mint-
egy félezer TATRA XII típusú limuzint sze-
reltek össze, amelyek 70%-ban magyar alkat-
részeket tartalmaztak. Fellner Simon a kocsik-
kal túraversenyeken is indult. Ezek közül ki -
emelkedett a rendszeresen megrendezésre 
kerülô svábhegyi versenyek sora. A korabeli 
autóversenyek a hôskorban alapjaiban külön-
böztek a mai viadaloktól. Nem készültek spe-
ciálisan versenyautók. A nyitott szekrényû 

jár  mûvek a rajt elôtt minimális átalakításon 
es  tek át. A síküveg szélvédôt kihúzták tartó-
sínjeibôl, nehogy egy felverôdô kô bezúzza, és 
megsebesítse a sofôrt. Ugyancsak az üvegkárt 
elkerülendô, a fényszórók tartócsavarjait meg-
lazítva, azokat a föld felé fordították. A jármû 
oldalára rajtszám került, és már is készen állt 
a versenyautó. A futamidô hitelesítésére a hát-
só ülésen egy versenybíró helyezkedett el, 
hogy stopperórájával mérje a rajt és a cél kö -
zött, sokszor szilárd burkolattal nem is ren-
delkezô emelkedô pályán megtett út idejét. A 
versenyzôt a pilótákhoz hasonló bôrsapka és 
szemüveg védte. Fellner Simon Tatra típusú 
gépkocsijával 1929-ben elsô lett a svábhegyi 
versenyen, elhódítva ezzel a trófeát, a hatal-
mas ezüstserleget. Joggal tekinthetjük ôt a 
hazai autóipar és autóversenyzés egyik meg-
teremtôjének. 

Az Unitas Rt-nél 1933-ig dolgozott, 
mûszaki igazgatóként. 1926-tól kezdve emel-
lett törvényszéki szakértô is volt. Ez a tevé-
keny  ség azt jelentette, hogy a gépkocsiközle-
kedéssel kapcsolatos bírósági eljárások során 
szakvéleményével segítette a jogszolgáltatási 
munkát.

Fellner Simon az idôközben felnöveke-
dô gyermekeit taníttatta, támogatta. Fiai gé -
pészmérnökök lettek, leánya pedagógusi okle-
veleket (matematika, fizika, késôbb idegen 
nyel  vek) szerzett. A tehetôs családfô újabb 
há  za  kat is vásárolt: idôsebb fiának a budai Hu -
nyad-orom oldalában, egy másikat Újpesten, 
a Dessewffy utcában leánya családja számára. 
Elôbbi házban vészelte át a második világ há-
borút, utóbbiban élte utolsó éveit a háború 
után.

A háborút követô politikai átrendezôdés 
aggodalommal töltötte el a hívô katolikus, 
nem  zeti érzelmû Fellner Simont. Az államosí-
tás a szorgos munkával gyarapított vagyonát 
fe  nyegette. Súlyos betegségbe esett, agyvér zé-
sét követôen elvesztette beszédkészségét. 1947. 
október 28-án, születés- és nevenapján hunyt 
el. Sírja a megyeri úti temetôben található. 

2012-ben kiállítás nyílt a budapesti 
Közlekedési Múzeumban az Unitas Tatra 
kocsik történetérôl, felújított eredeti modellek 
bemutatásával. Fellner Simonnak, a konstruk-
tôr-autóversenyzônek külön tárló állított 
emléket ez alkalommal.  

27Híres újpestiek
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Az elsô világháborúval foglal-
kozó szakirodalomban hangsú-
lyos kifejezésként jelenik meg a 
hátország fogalma. Az em beri-
ség harcainak so  rában a husza-

dik század elejére vált nyilvánvalóvá, hogy a 
csatározások kimenetelét az ha tározza meg: a 
hadviselô felek gazdasága mennyire képes tá -
mogatni a hadseregeket, az otthon maradottak 
hogyan tudják pótolni a frontokon harcoló fér-
fiakat a haditermelésben. Magyarország katonái 
egyszerre három fronton álltak helyt, Orosz-
ország, Szerbia és Olasz ország ellen. 

A háború kezdetekor a magyar fiúk is 
lelkesen vonultak a frontra. Tapasztalataik a 
modern tömegháborúról nem lehettek, hiszen 
a boldog békeidôk több, mint négy évtizeden át 
tartottak. Európában az utolsó számottevô há -
ború 1870-ben zajlott a poroszok és a franciák 
között, valóban villámháború jelleggel. Az az -
óta eltelt közel félszáz év alatt kibontakozott az 
ipari forradalom, tökéletesedtek a fegyverek, 
szervezettebbé váltak a nemzetgazdaságok. 
Már 1914 ôszén kiderült, hogy nem térnek haza 
a katonák, mire a falevelek lehullanak. A had-

viselô országok hadigazdálkodásra rendezked-
tek be. A templomok tornyaiból leszerelték a 
ha  rangokat, hogy ércükbôl ágyúkat öntsenek. 
A civil lakosságot arra buzdították, hogy haza-
fias kötelességbôl jegyezzenek hadikötvényt. 
Ahogy teltek a háborús évek, súlyos hiány ala-
kult ki. Jegyrendszert vezettek be az alap vetô 
élelmiszerekre és a téli tüzelôkre is. Elô ször 
1916-ban állították át az órát – ahogyan manap-
ság nevezzük – téli idôszámításra, hogy az 
ener  giahiányt mérsékeljék. Tömegesen álltak 
mun kába a nôk, hogy a termelést szinten tudják 
tartani. Súlyos gondot jelentett a hadi árvák 
ellátása, az éhezôk ingyenkonyhák útján törté-
nô élelmezése. A kezdeti lelkesedést kiszo rítot-
ta a háborúellenes hangulat, a békevágy. Az 
itt hon maradottak megismerték az aggodalom 
és a gyász érzésein felül a nélkülözést is.

Újpest – ahogyan a történelmi Magyar-
ország nagy része is – a háború alatt hátország 
volt. Idegen katonák legelôször 1919 nyarán 
fordultak meg itt: a tanácshatalom bukását kö -
vetô román bevonuláskor. Ugyanakkor az 
újpestiek is megismerték mindazt a gyötrelmet, 
amit a háború hozott.  

28 Kitekintés
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Gyôry Lajos 42 évig Újpest 
legnagyobb textilüzeme, az 
El  sô Magyar Pamutfonó és 
Szö vôgyár,  utóbbi nevén a 
Ma   gyar Pamutipar Újpesti 

Pamutgyára dolgozója volt.
Fiával, Dr. Gyôry Attila fôorvossal, 

Újpest megbecsült nôgyógyász szakorvosával 
elevenítjük fel a közel félévszázados személyes 
emlékeket.

– Édesapám 42 évet dolgozott a Pa -
mutgyárban. Háború elôtt kezdte hivatalnok-
ként, a háború után nagyon rövid ideig cég-
vezetô volt, késôbb a betegpénztár, majd az 
utolsó néhány évtizedben a munkásellátási 
osz  tály vezetôje lett. A közel hatezer fôs 
nagyvállalat alkalmazottainak kb. kétharmada 
nô volt. Az üzemben két fonoda, szövöde, 
cérnázó, kártolóüzem, vigony fonoda és fes-
töde mûködött. A nagyszámú géppark karban-
tartását és felújítását komoly javító mûhelyben 
végezték. A gépsorokon fôleg nôk dolgoztak.

A gyár tûzoltó laktanya felôli oldalán 
egy soklakásos házat építettek a dolgozóknak, 
melynek udvarán egy gôzfürdôt is kialakítot-
tak a lakóknak. 

Édesapám nem textiles szakember volt, 
de ezt a területet nagyon megszerette, folya-
matosan képezte magát, nyugdíjazásáig dolgo-
zott a gyárban. Már gyerekkoromban megis-
merkedtem a gyári forgataggal, közelben lak-
tunk, és naponta vittem ebédet édesapámnak. 

Többször levitt az üzembe, nagyon tetszett,  
amikor közelrôl láthattam a rengeteg gépet 
mû  ködés közben.

– Milyen konkrét intézkedési területek 
tartoztak édesapja vezetôi feladatai közé?

– Az 1950-es években a betegpénztár 
vezetôje volt. A mai Görgey Artúr utcában 
lévô kétemeletes épület alsó két szintjén ko -
moly orvosi rendelô mûködött, melyben bel-
gyógyász szakorvosok körzeti orvosi tevékeny-
séget végezve betegállományba vételi joggal 
látták el a rászorulókat. Állandó sebészeti 
ren   delésen kisebb mûtéteket is végeztek. 
Tekintettel arra, hogy az ellátás a hozzátar-
tozókra is vonatkozott, egy ízben rajtam is 
végeztek egy kis mûtétet. Ezen kívül gégészet, 
szemészet és fogászati rendelés is volt.

Az épület második emeletén a gyár 
ebédlôje mûködött. 

– A jóléti ellátás körébe nemcsak a hét-
köznapi munka biztosításához szükséges háttér 
tartozik. 

– Édesapám munkaköréhez tartozott az 
üzem által fenntartott üdülôk üzemeltetése is. 
A gyárnak Galyatetôn, Tapolcán, Tahiban, 
Ba  dacsonyban majd késôbb Balatonföldváron 
is saját üdülôi voltak, ahol a dolgozók igen ju -
tányos áron rendszeres turnusokban üdülhet-
tek. A badacsonyi majd a balatonföldvári üdü-
lô  ben a dolgozók gyermekei üdülhettek a 
nyá  ri szünetben. Bátyámmal én is több ízben 
tölthettem a nyarakat a Balatonon. Az egyéb 

SZÖLLÔSY MARIANNE

Négy évtized az újpesti textiliparban
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gyermekintézmények közül az üzem saját óvo-
 dája és bölcsôdéje is hozzá tartozott, épü letük 
üresen a Corvin utca Görgey utca sarkán ma is 
áll. Még ma is ôrzöm a gyerekektôl kapott, raj-
zaikkal édesapámnak készült emlékalbumot. 

– Sokan emlékeznek a Dallos Ida Kul -
túrházra.

– Az elsô kultúrterem a gyáron belül 
volt. A gyár dolgozóiból alakult színjátszókör 
igen aktívan mûködött népszerû színdarabo-
kat játszott A Bástya sétány 77 operettben öt 
évesen nekem is volt egy egymondatos 
szerepem.

1960-ban épült fel a mai barkácsáruház 
helyén a Dallos Ida Mûvelôdési Ház. Szín-
háztermében rendszeresen tartottak mo  zielô-
adásokat, a házban könyvtár és több szakkör is 
mûködött. 

– Üdülés, szórakozás, önmûvelés, egészség-
 ügy ma is fontos részei hétköznapjainknak és nem 
maradhat ki a sport sem. A munkásellátási osztály 
vezetôje erre is figyelt? 

– Édesapámat a vállalati sportegyesület 
az elnökévé választotta. Munkájában ifjúkori 
sportszeretete motiválta, ugyanis 1932-ben 
tagja volt az UTE 4!100 méteres síkfutó baj-
nokcsapatának. Egy késôbbi felvétel csapattár-
saival ábrázolja ôt. A legnépszerûbb sport ág 
ter  mészetesen a labdarúgás volt. A csapat a 
Bu  dapest elsô osztályban játszott. Soraiból 

több neves labdarúgó került felsôbb osztályba. 
Közülük talán legismertebb Tóth András, aki 
a legendás újpesti csapat mellett többször a 
válogatottban is szerepelt. A sportpálya a Bla-
ha Lujza utcában azon kevés vállalati sportlé-
tesítmények egyike, amelyik most is üzemel. 
Az atlétikai szakosztálynak bátyámmal együtt 
én is tagja voltam. Leghíresebb sportolónk 
Mun  kácsy Antónia volt, aki három olimpián 
vett részt és 1964-ben Tokióban negyedik he -
lyezést ért el. Az asztali tenisz szakosztályból 
Volper László késôbb Berczik Zoltán mellett a 
válogatottnál mesteredzôként mûködött. Ke -
vesen tudnak róla, hogy létezett nagypályás- 
futballpálya méretû – nôi kézilabda csapat is. 
A pálya mellett álló gyári munkásnôotthon 
alagsorában voltak az öltözôk. A sakk szakosz-
tály tagjai a gyári ebédlôben játszották meccse-
iket. Az ökölvívó szakosztálynak ifjúsági és 
ser   dülô csapatai voltak. Az ifjúsági csapat Bu -
dapest egyik legjobbja volt. Edzôjükhöz, a ko -
rábbi válogatott Szigeti Ferenchez szoros kap-
csolat kötött, késôbb nálam született a gyer -
meke majd két unokája is. A bokszolók közül 
Cserge Ferenc és Kosztolni József is válogatott 
sportoló lett. Az ökölvívók többsége a gyárban 
dolgozott.

– A programok nyilván elsôsorban a gyár 
dolgozóinak szóltak, vagy esetlegesen a környék 
lakói is részt vehettek rajtuk?
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– Minden rendezvény elsôsorban a dol-
gozóknak szólt, segítve a baráti kapcsolatok 
kia lakulását, a cégen belüli összetartozás érzé-
sét. Tekintettel arra, hogy Újpest több üze-
mével jó kapcsolatot tartott fenn a gyár, így az 
aktuális rendezvények természetesen nyitot-
tak voltak. 

A gyárnak a Római parton is volt egy 
nagy üdülôje, melyen csónakház, kis futball-
pálya késôbb úszómedence is volt, igaz akkor 
még a Dunában is lehetett fürödni. Az üdülô 
saját stégjérôl nagy evezôs túrák indultak. 
Rendszeres program volt a több napos Szent-
endrei-sziget kerülés, sátorozással, horgászás-
sal, bográcsozással. A telepen több kis házat 
nyaranta turnusokban bérelhettek a dolgozók. 
Kényelmüket szolgálta, hogy a vállalati autó 
naponta ebéddel látta el a nyaralókat, melyet a 
gyár üzemi konyhájából szállítottak. Az üdülô 
megközelítése egyszerû volt, mert a Tungsram 
strand elôl menetrend szerint induló komp a 
késô esti órákig közlekedett. Egy-egy estébe 
nyúló vigalom után, mikor már a komp 
hivatalból nem járt csak át kellett kiabálnunk 
Friedrich bácsinak, aki készséggel és az álta-
lunk összeadott pénzért „rendkívüli járatot” is 
üzemeltetett.

– Doktor úr, gyermek korától kellemes 
kapcsolatot ápolt a pamutgyárral, fiatalként nem 
gondolt-e arra hogy a textiles területet válassza 
hivatásként? 

– 1961-ben érettségiztem a Könyves 
Kál  mán Gimnáziumban. Korábban nem ter-
veztem, hogy orvos leszek. A Károlyi Kórház 
legendás igazgatója dr. Lazarits Jenô és apám 
igen jó viszonyban voltak. Már a gimnáziumi 

évek alatt nyári szünetekben a kórházban dol-
goztam diákmunkásként és így fokozatosan 
érett meg bennem a vágy az orvosi pálya iránt. 
Nem vettek fel elsô jelentkezésemkor az 
egye temre, így a következô felvételi vizsgáig 
eltelô idôt is a pamutgyárban töltöttem. 
Segéd mun kásként dolgoztam a gyárban. Így 
még jobban megismerhettem a kétkezi munka 
mikéntjét és becsületét. Amikor bekerültem 
az egyetem re a gyár, talán édesapám iránti 
megbecsülésnek köszönhetôen, kötött velem 
egy úgyneve zett társadalmi szerzôdést, mely 
alapján bizo nyos tanulmányi eredmény elérése 
esetén havi 450 Ft ösztöndíjat kaptam, mely 
nagy segítség volt az egyetemi kiadások 
fedezésére. A szerzôdés feltétele volt, hogy a 
diploma megszerzése után az ösztöndíj folyó-
sítási éveknek megfelelô idôt a gyár ren-
delôjében dolgozom. 

Tekintettel arra, hogy a rendelôben 
vég   zett munka szakorvosi képesítéshez kötött, 
az egyetem elvégzése után nem dolgozhattam 
ott, a szakorvosi képesítést szülészet-nô-
gyógyászatból szerettem volna megszerezni.

– Döntése sok újpesti hölgy számára is ren-
geteg pozitívummal járt. Hivatásában régóta 
nagy megbecsülésnek örvend. 

– 1970-ben vettem át a diplomámat és 
öt nappal késôbb a Szülôotthon akkori veze-
tôje, dr. Gergely Imre felvett gyakornoknak. 
37 évet töltöttem el itt, az osztály 2007-es 
bezárásáig. Ez alatt a szülészet-nôgyógyá szat 
mellett, gyermeknôgyógyászatból és anesz-
teziológiából és intenzív terápiából is meg-
szereztem a szakorvosi képesítést, mely terüle-
teken a mai napig is dolgozom.  
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Könyvek Újpestrôl

„Újpest rövid, közel kétszáz 
éves története legtra giku-
sabb eseményének állít hi -
ány pótló emléket e könyvé-
vel Kadlecovits Géza” – írja 
a könyv Ajánlásában dr. 
Der  ce Tamás. A kötet beve-
zetô tanulmánya A zsidók 

szerepe Új   pest életében címmel, mintegy száz 
év krónikáját tekinti át. Az Újmegyert 
(Újpestet) alapító Károlyi István gróf jog-
egyenlôséget hirdetô hívó szavára elsôként 
1835-ben Lôwy Izsák tímármester telepedett 
le a településen. A zsi dó iparosok, kereskedôk, 
gyárosok és mûvészek jelentôs szerepet vál-
laltak a várossá alakulás folyamatában.

A kötet legjelentôsebb fejezetében a 
De  portáltakat Gondozó Országos Bizottság 28 
jegyzôkönyve olvasható. A mai olvasót a kon -
centrációs táborokból visszatért újpestiek 
egykori vallomásai szembesítik a tényekkel. A 
for    rásértékû dokumentumokban túlélôk be  szá-
   molója olvasható személyes sorsukról. A könyv 
az újpestrôl elhurcolt és meggyilkolt mártírok 
nevét, születési évét is közli. A mellékletben 
számos védlevél fotómásolata található.

Hencsei Pál és Fericsán 
Kál mán emléket állítottak 
mindazoknak, akik ered mé-
nyeikkel egyesüle tük és 
Újpest számára is di csôséget 
szereztek. A kötetben több 
mint 500 olyan sportoló 
sze   repel, aki valamely új -

pesti egyesület tagja volt, vagy Újpesten szü-
letett, élt, itt végezte iskolai tanulmányait, 
továbbá városunk valamelyik sportegyesüle-
tében, iskolájában dolgozott edzôként, 
sportve zetôként. Nem feledkeztek meg azok-
ról sem, akik életüket itt fejezték be és a 
Megyeri Te  me  tôben nyugszanak. A szellemi 
sportok kép viselôi és a paralimpikonok sem 
maradtak ki gyûjteménybôl. A sportolók fotói, 
adatai mellett számos személyes történetet 
is talál az olvasó. Az Újpest Önkormányzata 
által támogatott kiadványt több mint ezer 
fotó, névmutató, adattár és forrás jegyzék 
egészíti ki. 

Sikeres örökségnapok
Szeptember 20-21-én, a Kulturális Örökség 
Napjain az ÚKK Neogrády László Hely  tör-
téneti Gyûjtemény szervezésében öt újpesti 
intézmény nyitotta meg kapuját 651 érdeklôdô 
elôtt. Az idén elôször két helytörténeti séta is 
szerepelt a kínálatban. 

Színes távhôvezeték
485 pályamû közül, a zsûri döntése alapján 
Le  hoczki Zsuzsa Térkép címû terve nyerte a 
Fôvárosi Távfûtômûvek Pimp My Pipe 
pályázatát. A Színes Város cso port száz liter 
festék felhasználásával, 15 ezer m2 felü leten 
Újpest térképével dekorálta ki az Elem utcai, 
föld felett futó távhôvezetéket. 

Helytörténeti vetélkedô
Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány a 
2014/2015-ös tanévre is meghirdette a honis-
mereti vetélkedôt. 2015. április 17-én a ke -
rüle ti középiskolák csapatai mérik össze tudá-
sukat. A verseny szervezôje a Könyves Kálmán 
Gimnázium, a legutóbbi gyôztes intézmény. 

Gyászhírek
Október 10-én, 94 éves korában hercliai ott -
honában elhunyt dr. Menachem Meron, ko -
ráb bi nevén dr. Murányi Miklós fôrabbi, aki 
elôbb rabbi helyettesként, majd rabbiként 
1946-tól állt az Újpesti Zsidó Hitközség élén. 
Nevéhez fûzôdik a zsinagóga helyreállítása és 
a mártíremlékmû felállítása. Murányi Miklós 
feleségével 1950-ben vándo  rolt ki Izraelbe. 
Az 1990-es években a budapesti Rabbiképzô 
Zsidó Egyetem professzoraként tanított.

November 28-án, 82 éves korában el -
hunyt Kapolyi László bányamérnök, közgaz-
dász, üzletember, politikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadé  mia tagja, Újpest dísz pol  gára. 
Kapolyi László Újpesten született, az Újpesti 
Város  védô Egyesület egyik alapító tag  ja, elsô 
elnöke, 2002–2011 között az ÚTE el nöke 
volt. (Édesapja, Kriszt Lajos emlékére, aki 
1926-tól 1942-ig Újpest fôszámvevôje volt, 
megalapította az Év Köztisztviselôje díjat.)

Decemberi számunkban az 1., 7., 14., 15., 19., 
21., 22., 29. és a 31. ol  da      lon látható fotókat az Újpesti 
Hely történeti Gyûj temény bocsátotta rendelkezésünkre.
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