
1900-ban Újpesten hatféle 
hetilap tudósított a helyi 
ese     ményekrôl, de egyik 
sem írta meg, hogy a szá-
zad   forduló idején ki volt az 

év embere. A nagyközség hatalmas tem-
póban fejlôdött. Még hét év volt hátra a 
vá  rossá nyilvánításig, ám Újpest máris kö -
ve zett utcákkal, gázvilágítással, Pestig járó 
lóvasúttal, gyárakkal, kórházzal és szín-
házzal várta az új év  századot. Károlyi 
Sándor gróf, a birtok gaz    dája örömmel 
konstatálhatta, hogy amit aty  ja egy em -
ber öltôvel korábban elkezdett, az immár 
virágzásnak indult. Adományok kal, jóté-
konykodással maga sem fukarkodott.

Az 1900-as esztendô két jelentôs 
intéz ményt hozott az újpestieknek. Mind-
kettô az uradalom tulajdonosának kö -
szönhetô, hiszen az épületek megépítését 
birtokából kihasított területekkel támo-
gatta. Az egyikhez ingyen adta a telket, a 
másikhoz jelentôs kedvezményt biztosí-
tott. Az elsô az István úti új Községháza 
volt, a második az Egyesült Villamossági 
Rt. Váci úti gyártelepe. A nagyközség 
negy   venezer lakójából hamarosan minden 
harmadik megfordult a községházán, kö -
zülük hatezernek az Izzó adott munkát. 
1900-ban Újpesten Károlyi Sándor gróf 
volt az év embere, de ezt a versenyt akko-
riban nem rendezték meg.   Barta Flóra
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[A] „Phöbus üzemi bizottsága 
400, a Magyar Pamutipar 500 
gyermeket vendégelt meg 
Mikulás-ünnepségén.” (decem-
ber 8.)

„Kulturelôadások egész sora volt a mult 
héten. Az elôadások annyiban egyöntetûek 
voltak, hogy a segítés szolgálatá ban rendezték 
azokat. Egyrészük a gyermekek mikulási támo-
gatását, másrészük a karácsonyi segélyezést 
kívánta biztosítani. Ujpest közönsége megér-
tette kötelességét s megállapít hatjuk, hogy 
minden elôadás zsúfolt nézôterek elôtt folyt. 
[…] Jól sikerült elôadás volt a[z] MKP köz-
pontjában, a Tarkánszövô, a Chinoin és Cér-
nagyárban. A Magyar Nôk Demokratikus Szö-
 vetségének elôadása és a többi elôadás is össze 
volt kapcsolva a gyermekek mikulási meg  -
vendégelésével. Szép sikere volt a Keres kedôk 
elôadásának is, amelyet a hadiárvák karácsonyi 
megsegítésére rendeztek. Az elô adást követô 
táncesten a közönség rokon szenvtüntetése tört 
ki, mikor arról értesültek, hogy két orosz ka -
tona – az ôrség tagjai – megértve, hogy milyen 
célt szolgál az elôadás 10-10 ezer pengôvel 
járultak a gyûjtéshez.” 

„Az ínségenyhítô akció szép eredmé-
nyei. A Nemzeti Segély és a Demokratikus 
Nôk tevékenysége biztosítják az ellátásra szo-
rulók érdekeit. Molnár Erik elvtárs, népjóléti 
miniszter felszólítására Ujpest város vezetô-
sége is megkezdte a téli nyomorenyhítô akció 
elôkészítését. Dr. Szalay Sándor polgármester 
irányításával, a Nemzeti Segély és a Magyar 
Nôk Demokratikus Szövetsége bekapcso-
lásával […] Az volt az alapelv, hogy a tehetôsek 
adjanak és annyit adjanak, amennyibôl leg-
alább napi egytál meleg étel jusson azoknak, 
akik a háborús pusztítás következtében olyan 
sanyarú helyzetbe kerültek és kerülnek, hogy 
erre rászorulnak. […] a Wolfner-gyár 5 mil-
liós, az Olympia 10 milliós, a Donáth gépgyár 
5-10 milliós, a Magyar Pamutipar 9 milliós 
pénz beli segítsége mellett a gyári étkeztetéssel 
rendelkezô vállalatok, az étkezôjükben kiadott 

ebédek 10 százalékáig adnak ebédet a rászo-
rulóknak. Ezt a segítséget a Magyar Pamutipar, 
Egyesült Izzó, Elsô Magyar Cérnagyár, Orion, 
Wolfner gyárak adják. […] A város raktáraiban 
már eddig is jelentôs mennyiségû élelmiszer 
gyûlt össze az ínségkonyhák ellátásra. Így: 190 
mázsa liszt, 200-200 kg hagyma, sárgarépa és 
káposzta, 500 kg bab és 250 liter paradicsom. 
Van már tüzifa is és remény arra, hogy szén is 
jön.” (december 15.)

„Nôk a karácsonyért. A Magyar Nôk 
Demokratikus Szövetsége ujpesti csoportja is 
bekapcsolódott abba az akcióba, mely a szegé-
nyek karácsonyát akarja szerény módon, de 
mégis ünneppé tenni. Gyûjtést indítottak fel-
ruházási akciójuk javára s ez a gyûjtés már 
eddig is komoly eredményekkel járt. Dr. Sel-
meci Ernôné, ujpesti elnöknô vezetése mellett, 
dr. Andrásfi Gyuláné, dr. Aradi Istvánné, dr. 
Dévényi Rudolfné és Komjáti Lászlóné irányí-
tásával folyik a gyûjtés, melyben a társadalom 
minden rétegébôl vesznek részt asszonyok és 
lányok. Mikulás estjükön 300 gyermeket ven-
dégeltek meg. […] Az adakozóknak a MNDSz 
e helyütt mond hálás köszönetet. Stern Miklós 
bôrgyáros 200.000; Boschán Testvérek 
200.000; Pick László 200.000; Boschán 
Cipôgyár munkásai 124.000; Csillag bôrgyár 
150.500; Hirsch bôrgyár 59.100; Magyar 
Cserzôanyaggyár 50.160; Mauthner bôrgyár 
30.000; Pannonia 20.100; Keleti és Murányi 
20.000; Leiner Fülöp cég 10.000; dr. Lázár és 
dr. Offner 10.000; Balogh bôrgyár 23.500; 
Bôrmûvek 20.000; Hazai Pamutszövô 10.000; 
Ujpestvidéki Takarékpénztár 10.000; Schmidt 
Mátyás 16.100, Magyar Brown Boveri Mûvek 
10.000; Furnér- és Lemezmûvek 10.000 P. 
Természetbeni adományokat adtak: Hornyák 
István vendéglôs 100 kg burgonya, Lôrinc Pál 
10 fiúing, Phôbus 10 kg liszt, Industria Kft. 20 
drb nyulbôr, Tomaseczky cukrász fél kg cukor 
és még több adomány magukat megnevezni 
nem akaró adakozóktól.” (december 22.)

(Összeállította: Szöllôsy Marianne)

Mikulásünnepségek és karácsonyvárás 1945-ben,
a Szabad Ujpest tudósításai alapján

Múltidézô
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1894. március 25-én, vasár-
nap az Ujpesti Ellenôr1 Fe-
ke   te gyászkerettel jelent 
meg, s címlapon hozta a hírt, 
„Kos  suth Lajos nincs többé! 

Hosszu2 kínos szenvedés, rettenetes haláltusa 
után, márczius 20-án örökre lehunyta szeme-
it.” Kossuth iránti tisztelet és szeretet mindig 
is ott volt az újpestiekben. A különbözô asztal-
társaságok, egyletek Lajos napkor Kossuthot, 
s rajta keresztül 1848-t éltették. A halál híre, 
ahogy az országot, úgy Újpestet is mély gyász-
ba borította. A templomok fekete zászlót tûz-
tek ki, ünnepi gyász-istentiszteletet tartottak, 
a harangokat félreverték.

Tanos Pál, a község bírája 21-én dél-
után 3 órára rendkívüli képviselôtestületi 
ü lést hívott össze.3 A testület állva hallgatta a 
bírónak Kossuthot méltató szavait, majd jegy-
zôkönyvben rögzítették Újpest polgárainak a 
fájdalmát a község díszpolgárának halála fölött. 
Egyúttal ha tároztak arról is, hogy a turini te-
metésen Új pestet küldöttség képviselje Zsol-
dos János és Beniczky Antal személyében.4

1 A lap vasárnaponként jelent meg.
2 Az idézeteket megjelenésük szerinti helyesírással közöljük.
3 Kossuth haldoklását újságírók hada figyelte, s bekövetkeztérôl azon-
nal tudósítottak a lapok rendkívüli kiadásukban.
4 Képvislôtestület jegyzôkönyve 1894., 292. o. Zsoldos János a reg-
náló, Beniczky Antal korábbi jegyzô volt. Ekkor még nem lehet tudni, 
hogy Kossuth Lajost itthon temetik. A torinói utazás a községnek 610 
forintba került. (K.j. 1894. 301. o.)

DR. DERCE TAMÁS

Kossuth Ferenc Újpesten, 1. rész

4

Kossuth halála országosan fellobbantot-
ta a parázsló Kossuth-kultuszt. Újpesten kü-
lön bözô Kossuth társaságok jöttek létre, nem 
minden elôzmény nélkül.5 Március 22-én 
meg  alakult a Kossuth Kaszinó. Az Ujpesti 
Kereskedô és Iparos Ifjak Önmûvelôdési Köre 
külön szekciót alakított a temetésen való rész-
vét céljából. Gyûjtés indult egy újpesti Kos-
suth-szobor állítására. Az elsô öt nap alatt 150 
forint adomány gyûlt össze.6 

Az Újpesti Függetlenségi Kör felhí vá-
sára az újpesti egyesületek képviselôi közös 
megbeszélésen úgy döntöttek, hogy a temeté-
sen együtt képviselik a községet. Egyúttal 
fel    hívást bocsájtottak ki, melyben felkérik az 
üz  leteket, kereskedôket, iparosokat, kávéház-
tulajdonosokat, hogy a temetés napján, április 
1-én, ne nyissanak ki. A temetésen, melyet a 
Fôváros rendezett,7 mintegy 15 ezer újpesti 
vett részt,8 a község lakóinak több, mint a fe-
le.9 A temetési szertartást Sárkány Sámuel 
evan  gélikus esperes végezte, s mellette Geduly 
Lajos és Mády Lajos újpesti lelkészek segéd-
keztek.

Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos idôseb-
bik fia volt. 1850-ben Orosházán bujkáló 
édes  anyjával menekítették Vidinbe apjához, 
Kossuth Lajoshoz, s annak haláláig – bár két 
ízben is megválasztották országgyûlési kép-
vi selônek – nem tért vissza Magyarországra. 

5 Így például 1890 nyarán alakult meg az Újpesti Kossuth Lajos Asz-
taltársaság, célja egy katolikus legényegylet létrehozása volt. (Ujpesti 
Hírlap 1890. 07. 27.) A dolog pikantériája, hogy Kossuth nem katolikus, 
hanem evangélikus vallású volt.
6 Az összeg nagyságát néhány példa jól jelzi. Egy liter tej a káposztás-
megyeri uradalomból házhozszállítással 10 krajcár. Löbl Jakab egy pár 
méretre készített férficipôt 3 forintért árusított Fô utcai (Árpád út) mûhe-
lyében. (Ujpesti Közlöny 1894. 12. 16.) Egy mázsa német feketeszénért 
Strausz Ármin tüzelôanyag-kereskedô házhoz szállítással együtt 1,60 
forintot kért. A község 1894-es költségvetésében árvízvédelemre 100 
forint volt elôirányozva. Az adóhivatal napidíjasainak fizetése 1,5 forint/
nap volt. A szobor felállítására soha nem került sor. Az 1918-as községi 
zárszámadásban a Kossuth-szobor alapban már 23 000 korona van. Az 
ezt követô év mind a pénzt, mind a szoborállítás akaratát elemésztette.
7 Kossuth Lajos temetésének történetérôl, valamint Ferenc Józsefnek 
és a magyar kormánynak az ügyhöz való hozzáállásáról kiváló tanulmányt 
írt Borus Judit (Budapesti Negyed 3. 1994/1).
8 Újpesti Ellenôr (a továbbiakban UE) 1894. 04. 08.
9 A népszámlálási adatok szerint 1890-ben 23521, 1900-ban 41858 
lakosa volt Újpestnek



Tanulmány Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2015. december 
XXII. évfolyam 4. szám

Si ke  res mérnök volt, egy olasz ipari cég ve-
zér    igazgatója, vasutak, hidak építésének ter-
ve zését és kivitelezését végezte Itáliában, Af-
ri kában. Munkája elismeréseként az olasz 
kor  mány több ízben kitüntette, az olasz 
állam fô lovagi cím adományozásával fejezte ki 
elismerését munkájáért. Turinból, azaz To-
ri nóból kísérte haza édesapja koporsóját, s 
március 30-án érkezett Budapestre.

Április elsô napjaiban, a temetést köve-
tôen bombaként robbant a hír Újpesten: Kos-
suth Ferenc április 8-án „kijön Ujpestre”!10 
A meg hívó fél az újpesti református gyüleke  - 
zet, s a meghívás oka: a református templom-
ban tartandó gyászistentisztelet volt. Az új -
ságok ve zércikkükben büszkén kiáltották vi-
lággá: „Kos suth Ferencz megelôzve az or szág 
összes városait és községeit minket tisztelt meg 
látogatásával, nem leszünk rá érdemtelenek, és 
illô módon fogadjuk”.11 Egyúttal a közönség 
számára rövid programot is adtak: „Jelenjetek 
meg polgártársak és kiáltsátok: Hozott Isten! 
Éljen Kossuth Ferencz!”12

Az Ujpesti Ellenôr a címlapon számolt 
be a látogatásról.13 A község külsôségekben 
is méltó módon akart bemutatkozni Kossuth 
Ferenc nek. A gázlámpákat gyászfátyollal von-
ták be. Né mi enyhe gúnnyal jegyezte meg az 
újság, hogy az elôljáróság az egész Fô utcát 
fel  locsol tatta, s ezt igazán máskor is megte-
hetné. Felhívást intéztek a háztulajdonosok-
hoz házaik fellobogózására, az istentiszteleten 
résztvevôket pedig arra kérték, hogy fekete 
ruhában jelenjenek meg. A rend fenntartására 
pedig külön e célra polgárôrséget hoztak létre, 
melynek feladata volt, hogy kordont vonva a 
Fô út és a református templom között, bizto-
sítsa a rendet.

Kossuth és 32 kocsiból álló kísérete áp-
rilis 8-án délelôtt 10 órakor érkezett Újpestre 
Budapest felôl, a Váci úton. Kossuth fogatát 
Wolfner Tivadar biztosította. A kíséretben 
nyolc országgyûlési képviselô volt, többek 
kö  zött Helfy Ignác, aki 1848-ban Kossuth 
Lajos irodáján dolgozott, s az emigráns Kos-
suth egyik fontos levelezôpartnere volt. De 

10 UE 1894. 15. lsz.
11 uo.
12 uo.
13 UE 1894. 16. lsz.

a kíséret tagjai között volt Bartók Lajos, aki 
országgyûlési képviselôsége mellett a Bolond 
Istók korabeli élclap alapítója, tulajdonosa 
és fôszerketôje is volt,14 vagy Barta Miklós, a 
Függetlenségi Párt egyik alapítója.

Az újpesti egyesületek, testületek, új-
pes ti „potentátok” újpest határában saját 
zász  lóik alatt felvonulva fogadták Kossuthot. 
Földváry Mihály15 pestvármegye alispánja 
köszöntötte Kossuth Ferencet. Rövid beszé-
dében felidézte, hogy Pest vármegyét Kos-
suth Lajoshoz sok szép emlék fûzi, továbbá, 
„hogy a vármegye területén ismételjem mély 
fájdalmunkat, és hogy édesatyád elhunyta 
gyógyíthatatlanul sebzi szívünket”. Kossuth 
Ferenc válaszában megemlítette azt a szemé-
lyes barátságot, mely apja és az alispán között 
volt. Ugyancsak beszédet mondott Kemény 
Gusztáv, a váci járás fôszolgabírója,16 Zsoldos 
János, a község jegyzôje, Geduly Lajos, újpesti 
evangélikus lelkész és Shwarz Izidor rabbi. 
Ezt követôen megindult a menet a Fô úton 
keresztül az István tér felé. Amerre elhaladtak, 
a házak fekete lobogóval voltak díszítve, az 
ablakokban férfiak és nôk fehér kendôt lobog-
tattak. A legszebben Spitzer Mór pékmester 
háza volt feldíszítve. Lichtenstein zálogos és 
Fuchsa kereskedô üzleteik fölé az „Isten ho-
zott Kossuth Ferencz” feliratot festették.17 
Folyamatosan énekelték a Kossuth-nótát és 
a Szózatot. Az István tér ezrekkel megtelt, a 
rendet a tûzoltóság és az alkalmi polgárôrség 
tartotta fenn. A református templom bejára-
tánál 100 hölgybôl álló sorfal köszöntötte a 
vendéget, s miközben Kossuth Ferenc belé-
pett a templomba, a hölgyek egy hatalmas 
virágcsokorral ajándékozták meg.

A templomot fekete drapériába öltöz-
tették a gyászistentiszteletnek megfelelôen. 
Mády Lajos imája befejezését követôen töb-
bek között a következôket mondta:

„Édes magyar hazánkat egy nagy csapás 
érte, elvesztette azon vezérét, akit egy fél 
évszázadnál tovább, mint apját, mint a szabad-

14 A Bolond Istók a függetlenségiek, azaz az ellenzék, míg a Borsszem 
Jankó a kormánypárt, azaz a kiegyezés-pártiak élclapja volt.
15 Földváry Mihálynak Kossuth 1847-es Pest megyei országgyûlési 
követté választásában fontos szerepe volt. 1848-ban Szenttamásnál a 
szerb felkelôk ellen harcolt. 
16 Újpest közigazgatásilag a Váci Járáshoz tartozott.
17 UE. uo.
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ság megteremtôjét tisztelte és imádta […] Kos-
suth Lajost ezen nemsokára lefolyó ezredév 
csak egyet adott és azt bátran kimerjük mon-
dani, hogy ezen ezredév nálánál nagyobb fiat 
nem szült nemzetünknek.” Mády beszédében 
a továbbiakban felsorolja a nemzet nagyjait 
Árpádtól Mátyás királyon keresztül Deák Fe-
rencig azzal, hogy Kossuth Lajosban egyesült 
ezen nagy elôdök összes jó tulajdonsága. 
Beszédét a következôkkel fejezte be. „Kossuth 
Lajos meghalt, de élnek dicsô fiai, hozzájuk 
fordulunk, esdve kérjük ôket, legyenek a mi 
Jozsuáink, legyenek a mi apostolaink. Igen, ôk 
meg fogják hallgatni kérésünket, itt maradnak 
köztünk, elvezetnek a szabadság18 ígéretföl-
dére: így támad fel Kossuth Lajos,”

Kossuth a Himnusz eléneklése után 
rövid látogatást tett a paplakban, az ôt üdvöz-
lô tömegnek levett kalappal „Isten áldja meg 
a községüket” szavakkal köszönt, majd az 
evangélikus templomba ment, ahol Geduly 
Lajos mondott imát. Ezt követôen az ôt lel-
kesen éljenzô tömeg kíséretében elhagyta 
Újpestet Budapest felé.

Fél évvel késôbb jött a hír,19 hogy 
Kos    suth Ferenc végleg hazatelepül. Fogadá-
sára az újpesti egyletek, így többek között, a 
Függetlenségi Kör, a Kossuth Nôegyesület, 
a Kossuth Kaszinó tagjai nagy számban vettek 
részt a Központi pályaudvaron.20 Kossuthot 
egy 50-60 fôs fiatal lányokból álló csoport vi-
rággal köszöntötte. A csoport tagjai nagyobb-

18 u.o.
19 Ujpesti Közlöny 1984. 11. 04.
20 A mai Keleti pályaudvar

Kossuth Ferenc, édesapja, Kossuth Lajos társaságában (1850)

részt újpestiek voltak. Rákospalotáról egy lo-
vasabandérium indult el Kossuth fogadására. 
Újpest határához érve a Fô utcát gyalogos és 
lovasrendôrök állták el. Az újpesti rendôrka-
pitány felszólította a palotaiakat, hogy for-
duljanak vissza, vagy folytassák gyalog az útju-
kat. Lovaikat hátrahagyva, vonaton mentek 
Kossuth fogadására.21 

Még ebben az évben felmerült, hogy 
Kossuth ismét ellátogat Újpestre. Kossuth, hi-
vatkozva egészségi állapotára, illetve halaszt-
hatatlan személyes ügyeire, a látogatást el-
halasztotta.22

Kossuth Ferenc kultusza Újpesten nem 
csökkent. 1895. február végén megalakult a 
Kossuth Ferenc Asztaltársaság.23 A Fô utca és 
az Váci út sarkán megnyílt Zweig Adolf reg-
gelig nyitva tartó Kossuth - Kávéháza, amely 
többek között vasárnapi orfeumi elôadásokkal 
hirdette magát az Ujpesti Közlönyben.24

Kossuth Ferencet a rákospalotai evan-
gélikus egyház fôfelügyelôjének választották 
meg, s beiktatására 1895. április 15-én került 
sor. A beiktatásra a gyülekezôhely az újpesti 
piactér volt. A korabeli sajtóbeszámoló sze-
rint, a téren a helyiek és a környékbeli telepü-
lésekrôl az ünnepségre jövôk, mintegy tízez-
ren lehettek. A tömeg lelkesedését fokozhatta, 
hogy öt nappal korábban Tapolcán, Kossuth 
országgyûlési képviselôi választást nyert, s így 
tagja lett az országgyûlésnek. A napsütötte, 
feldíszített téren díszruhás csikós lovas bandé-
riumok, fehér ruhába öltözött fiatal lányok, 
nemzeti színû és templomi zászlókat lobog-
tató emberek várakoztak, amikor kilenc óra-
kor, hosszú, sokáig tartó éljenzés közepette 
megérkezett Kossuth Ferenc a rákospalo-
tai bíró, Tóth István25 kíséretében. Néhány 
rövid beszéd után a tömeg kísérete mellett 
Kos  suth elindult Rákospalotára a beiktatási 
ünnepség re. 

(Folytatjuk…)

21 Lásd 19.
22 Kossuth Ferenc novemberben tette le az állampolgári esküdt, ami-
vel a magyar politikai életnek nem csak informálisan, hanem ténylegesen 
is aktív és nagyon is figyelembe veendô tényezôje lett.
23 A Társaság titkára az a 18 éves Papír Sándor volt, aki a korai újpesti 
színháztörténetben kiemelkedô szerepet töltött be.
24 1895 márciusi lapszámok.
25 Rákospalota nevezetes bírája, ma utca ôrzi emlékét.
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A bûncselekmény motivá ció já-
ról a közvetlen pénzszerzésen 
kívül a tárgyalási tudósítások-
ból nem sokat tudhatunk meg. 
Antosevics azt vallotta, hogy 

mindketten nagyon szegények voltak és ô ha-
za akart utazni. Ehhez képest a cse lekmény 
után Antosevics utazott vissza Budapestre és 
Piaskovszki tartott azonnal külföldre, állí tó-
lag Oderbergbe akart eljutni elfogása elôtt (a 
Bu  dapest–Fülek–Zólyom–Ruttka és a Kassa–
Oder berg vasútvonal 1871-ben találkozott 
Ruttkán, amivel a település vasúti csomó-
ponttá vált). A történetben azonban nem csak 
ez a furcsa. Állítólagos szegénysége ellenére 
Antosevics kifogástalan öltözetben, fekete 
gérokkban,27 keményített gallérral járult a 
bíróság elé, ahogy az egyik napilap meg is 
jegyezte: „valósággal egy dzsentlmen benyo-
mását teszi.”28 A bíróságnak is feltûnt ez az 
ellentmondás, meg is kérdezték tôle, hogy 
ha annyira szegények voltak, mibôl tellett a 
drága Browning revolverekre. Az is elgon-
dolkodtató körülmény, hogy a rabolt pénzbôl 
mindketten csak minimális összeget vettek 
ma  gukhoz, ráadásul Piaskovszki vallomása 
szerint ô leghamarabb csak 1909 tavaszán 
szándékozott – de csak akkor, ha nem viszik 
el közben katonának (?) – Budapestre vissza-
térni. Elmondásuk szerint megállapodtak 
abban, hogy csak egy bizonyos idô elmúl-
tával nyúlnak a pénzhez, ami a szétválásukkal 
együtt szintén profi elkövetôkre vall, ráadá-
sul olyan profi elkövetôkre, akik maximálisan 
megbíz nak egymásban, hisz az elásott pénz 
rejtekhelyét egyformán ismerték. Azt, hogy ez 
a kölcsönös bizalom mikor, hogyan és miért 
alakult ki az elkövetôk között nem tudhatjuk, 
de a lehetséges válaszok között felmerül annak 
a lehetôsége, hogy az újpesti bankrablás tet-

27  Elegáns szûk férfi kabát.
28  Budapesti Hírlap. 1908. december 4.

tesei már korábban is követtek el együtt akár 
hasonló bûncselekményeket is. Dr. Rónay Ka-
mill bíró is erre utalhatott mikor a tárgyaláson 
megjegyezte: - „Úgy látszik maguk nagyon jól 
ismerték egymást!”

Ez nemcsak azért érdekes, mert az ál-
lítólag csak Bécsben megismerkedô Antosevics 
és Piaskovszki egyaránt a cári Orosz országhoz 
csatolt lengyel területrôl származtak, hanem 
azért is, mert Boda Dezsô rend ôr fôkapitány 
már idézett jelentése szerint ebben az idôben 
Budapesten négy-ötezer orosz országi emig-
ráns tartózkodott és „bûn ügyek sora és a rend-
ôri tapasztalatoknak egész halmaza mutathat 
rá, hogy mennyire helye van ezekkel szemben 
a fokozott éberségnek és figyelésnek.”29 

Bôven van tehát indok azt feltételezni, 
hogy a vádlottak beismerésük ellenére lé-
nyeges kérdésekben hazudtak a bíróság elôtt, 
sôt beismerésük és alázatos viselkedésük 
lehetséges indoka pont az lehetett, hogy a 
hatóságok megelégedjenek róluk és az ügyrôl 
annyi információval, amennyivel már egyéb-
ként is rendelkeztek. Ehhez azt sem árt tudni, 
hogy bár a magyar kriminalisztika története 
az újpesti bankrablást az elsô amerikai típusú 
„Kezeket fel” bankrablásként ismeri, a sajtó 
beszámolói szerint akkoriban Oroszország-
ban is sûrûn követtek el hasonló bûncselek-
ményeket, sôt volt olyan újság, amely szerint 
az elkövetôk egyenesen „orosz példára” dol-
goztak.30 Felmerül persze a kérdés, hogy ha az 
elkövetôk tényleg tapasztalt bûnözôk voltak, 
akkor Antosevics vajon miért dôlt be rögtön a 
detektívek kihallgatás-taktikai fogásának Pias-
kovszki hamis beismerésérôl? Ebben vélemé-
nyem szerint – ha egyáltalán így történt – dön  tô 
szerepe lehetett a (nem csak az eltérô föld rajzi 
távolságok miatti) gyors intézkedéseknek. 
Az elkövetôket meglephette a bûnüldözô 

29 Jelentés id. mû 135.p.
30 Budapesti Hírlap. 1908. december 4.

IBOLYA TIBOR

Az elsô magyarországi bankrablás
Újpest, 1908. október 28., 4 rész
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hatóságok Oroszországban valószínûleg nem 
tapasztalt rendkívül gyors reagáló képessége, 
amelyben a szerencsés véletlenen túl – hisz 
Szekeres István elôször véletlenül találkozott 
az elkövetôkkel a máriabesnyôi vasútállomá-
son – szerepe volt az akkori kommunikációs 
eszközökben (telefon, távíró) rejlô lehetôségek 
maximális kihasználásának is. Az egyébként jól 
megtervezett és kivitelezett bûncselekmény 
elkövetése után, az elkövetôk gyakorlatilag 
egy napon belüli elfogásának sokkja felülírhat-
ta az Oroszországban szocializálódott bûnözôi 
reflexeket. A fentiek miatt természetesen sen-
ki sem állíthatja teljes bizonyossággal, hogy 
az újpesti bankrablást elkövetô lengyel vas-
munkások gyakorlott bûnözôk, szocialista 
vagy egyéb forradalmárok, a megszálló oro-
szok ellen küzdô hazafiak, vagy esetleg mind-
ezek együtt voltak, de a cselekmény elkövetése 
elôtti, alatti és utáni viselkedésük alapján egyik 
változat sem elképzelhetetlen.

8

Korabeli Nick Carter ponyvafüzet

Egyébként létezik az újpesti bankrab-
lás elkövetésének miértjérôl egy másik, sokkal 
egyszerûbb, ugyanakkor ma már megmoso-
lyogtató magyarázat is. Eszerint Antosevics és 
Piaskovszki „utánzók” voltak, akik a korszak-
ban elsô virágkorát élô detektívirodalom ha-
tására, annak rajongóiként, tulajdonképpen 
különösebb indok nélkül követték el cselek-
ményüket. Igaz, ami igaz, ebben az idôben 
valóban nagyon népszerûek voltak azok a fel-
tûnô, színes borítóval ellátott detektív, vadnyu-
gati, kísértet és egyéb történeteket tartalmazó 
füzetek, amelyek az 1868-tól kötelezô négy-
osztályos elemi iskolai oktatásnak köszönhe-
tôen egyre szélesedô olvasóközönség igényeit 
szolgálták ki. A ponyvairodalom (és az új mûfaj 
a film) negatív hatását a bûnözés alakulására 
cikkek sokasága tárgyalta nem csak ekkor, de 
még a késôbbi rendészeti szakirodalomban is. 
Az újpesti bankrablás tárgyalásáról szóló tudó-
sítások között is elôfordult olyan, ami szerint 
„csak a hírhedt Nick Carter féle füzetekben 
lehet olvasni hasonló vakmerôséggel véghez-
vitt betöréseket”.31 Ettôl persze még nem ter-
jedt volna el, hogy valóban ezek a történetek 
motiválták az elkövetôket, azonban pont a tár-
gyalás és az ítélet kihirdetésének napján tar-
tott elôadást a Magyar Társadalomtudományi 
Egyesület felkérésére Tábori Kornél hírlap-
író és bûnügyi tudósító a ponyvairodalom 
tár  sadalmi hatásáról.32 Ebben az elôadásában 
Tábori azt fejtegette, hogy kevés „eredeti” 
bûn elkövetô van, a legtöbben korábbi cselek-
ményeket másolnak, illetve a még romlatlan 
ifjúság hajlamos arra, hogy a ponyvafüzetek 
hatására maga is bûncselekményeket köves-
sen el. Az elôadásban Tábori konkrétan azt 
állította, hogy az újpesti bankrablók „szintén 
utánzók voltak, hûséges olvasói a bûnügyi fü-
zeteknek”.33 Budapesti rendôrök által szer-
kesz tett korabeli kiadványban is az olvasható 
(talán Tábori hatására), hogy „a jó Antose-
vics Gyulát és cimboráját a Nick Carterek 
tanították ki és adtak impulzust nekik a rab-

31 Magyarország. 1908. december 4. 
32 A ponyvairodalom társadalmi hatása. Írta és felolvasta a Magyar 
Társadalomtudományi Egyesület 1908. évi  deczember hó 3-ikán tar-
tott ülésén Tábori Kornél – In.: Magyar Társadalomtudományi Szemle, 
1909. 2. évf. 2. sz. 122-134. p.
33 Tábori id. mû 123.p.
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lás véghezviteléhez.”34 Boda Dezsô rendôrfô-
kapitány már idézett jelentésében szintén 
Nick Cartert emlegetve maga is összefüggést 
látott az újabban elkövetett vakmerô bûncse-
lekmények (köztük az újpesti bankrablás) és a 
ponyvairodalom között, mely „valósággal glo-
rifikálja a bûnöst és a bûnt.”35 Hogy olvastak-e 
ponyvaregényeket az újpesti bankrablók nem 
tudhatjuk, de Antosevicsék biztosan nem a 
detektívtörténetek iránti vonzódásuk miatt 
váltak vakmerô bûnelkövetôkké, ahogy azt 
Schöpflin Aladár neves irodalmárunk is meg-
írta a Nyugatban, az újpesti rablókat konk-
rétan is megemlítve a ponyvairodalom ha  tá-
sá ról szóló cikkében.36 A modern média és a 
valóság szerepe az ügyben pont fordított volt, 
a bûncselekmény megihlette az éppen kezde-
ti stádiumában lévô magyar filmgyártást is, a 
Projectograph Rt. 140 méter hosszú „Az új-
pesti bankrablás” címû filmjét annak reklámja 
szerint részben „az eredeti helyszínen és sze-
replôkkel” forgatták le.37 A film sajnos nem 
maradt fenn.

Végül az esküdtszék a váddal egyezôen 
rablás bûntette miatt – a vádlottak védôi sze-
rint a cselekmény nem rablás, hanem zsaro-
lás volt – mondta ki Antosevics és Piaskovszki 
bûnösségét. Emiatt a pestvidéki királyi tör-
vényszék 18.730/1908. számú ítéletével a Btk. 
92.§-nak alkalmazásával (enyhítô szakasz) a 
vádlottakat három év fegyházbüntetésre és 
öt év hivatalvesztésre – ami a mai közügyek-
tôl eltiltáshoz hasonló mellékbüntetés volt 
– továbbá Magyarország területérôl történô 
örö  kös kitiltásra ítélte azzal, hogy a vizsgálati 
fogsággal 14 napot kitöltöttnek vett a fegyház-
büntetésbôl. A bíróság indokolása szerint az 
ügyben nyomatékos enyhítô körülményként 
értékelte a vádlottak töredelmes beismerését, 
amely nélkül az elrabolt pénz sem került volna 
elô, illetve büntetlen elôéletüket, súlyosító 
kö  rülmény a bíróság szerint csak az elrabolt 
pénz nagysága volt. Az ítéletet – amelynek 
eny heségén Antosevicsék szemmel láthatóan 

34 A Közbiztonság Almanachja 1910. évre. Elsô évfolyam. Budapest, 
1909. Nyomatott Légrády testvérek könyvnyomdájában. 483.p.
35 Jelentés 112.p.
36 Schöpflin Aladár: Nick Carter. Beszélgetés egy szép asszonnyal. – 
In.: Nyugat. 1908. 24. szám
37 Nemeskürty István: A képpé varázsolt idô. Magvetô Könyvkiadó, 
1983. 54. p. A film szerepel az www.imdb.com adatbázisban is, bár hibás 
évszámmal (1902). 

nagyon megörültek – a vádlottak és védôik 
tu do másul vették, azonban az ügyész az eny-
hítô szakasz hibás alkalmazása miatt, súlyo-
sabb fegyházbüntetés kiszabása érdekében, 
semmis ségi panaszt jelentett be. A semmisségi 
panasz miatt az eljárás a legmagasabb bírói 
fórum a Curia elé került, ahol 1909. ápri-
lis 15-én dr. Vargha Ferenc koronaügyész-
helyettes indítványára a dr. Neuberger Ignác 
elnökletével összeült bírói tanács a fegyház-
büntetést öt év hat hónapra súlyosbította. A 
súlyosbítás konkrét indoka az volt, hogy a tet-
tesek vakmerôsége kizárja az enyhítô szakasz 
alkalmazását.38 A Curia szigorúsága érthetô, 
az elsô fokon eljáró törvényszék enyhe ítélete 
valóban nem volt alkalmas arra, hogy a ha-
sonló bûncselekményeket tervezgetô poten-
ciális elkövetôket elriassza azok elkövetésétôl. 
Ez azonban a szigorúbb ítélettel sem sikerült, 
pár hónappal késôbb, 1909. augusztus 11-én 
a királyi Magyarország területén, Fiumében 
szintén orosz állampolgárok által elkövetett 
második fegyveres bankrablás már emberéletet 
is követelt. A bank egyik ellenálló tisztviselôjét 
– akit talán az újpesti kollégáit pellengérre ál-
lító és ôket gyávának nevezô újságcikkek mo-
tiváltak – az elkövetôk lelôtték. 

Az újpesti bankrablókat már 1908. de-
cember 5-én átszállították a Gyûjtôfogházba, 
ahonnan büntetésük további végrehajtására 
Antosevicset 1909. február 20-án a soproni 
fegy intézetbe, Piaskovszkit 1909. április 6-án 
a lipótvári fegyintézetbe szállították tovább. 
Antosevics további sorsáról nincs tudomá-
sunk – a soproni fegyház iratai megsemmisül-
tek – Piaskovszki lipótvári fegyenctörzs  könyve 
azonban fennmaradt.39 Ebbôl tudható, hogy 
1909. december 5. napjáig büntetését ma-
gánelzárásban töltötte, utána pedig szabóként 
dolgozott a fegyházban. Jól viselte magát, 
fenyítése nem volt, szabadulása elôtt azt ír-
ták róla, „van remény, hogy nem fog vissza-
esni”. 1914. május 19-én szabadult, azonnal 
át  kísérték a ha  tárhoz közeli zsolnai csendôr-
ôrsre a mellékbüntetésül kiszabott kiutasítás 
végrehajtására.  

38 Az Újság. 1909. április 16.
39 Nyitrai Állami Levéltár. IV.11. A Lipótvári Fegyház Iratai (Trest-
nica v Leopoldove). 1909. évi 3923. számú fegyenctörzskönyv
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A Vasút – vagy ahogy Újpest 
1875-ben készült térképén 
lát   hatjuk: Lóvas út – utca 
észa  ki fele legna gyobb részt a 
gróf Károlyi csa    lád kiépítet-

len uradal mi földterülete volt. Déli oldala 
lakottá vált az 1870-es évektôl, az itteni ker-
tek egyre in  kább földszintes tég la házak  kal 
gazdagodtak. 1886-ban már az utca legszebb 
épületét emelték Egyesy Géza, a Magyar Tá -
virati Iro da egyik alapítója számára. A mai 
Kiss János utca torkolatánál álló saroktor-
nyos villát Steindl Imre építészeti irodája 
tervezte, Bach mann Károly kivitelezte és 
Jungfer Gyu la készítette lakatosmunkáit.

1872-ben megindult az újpest-rákos-
palotai lóvasút forgalma, összekötve Újpest 
Pest felöli határát, a község legsûrûbben la -
kott belsô területét Palota vasútállomással és 
ez utóbbi község belterületével. A Károlyi-
féle uradalom földjei területén létesült közel 
másfél kilométer hosszú Vasút utcán át veze-
tett keresztül, melynek nagyjából középtáján 
a mai Rózsa utcánál egy kitérô is feküdt, hogy 
az ellenkezô útirányból érkezô lóvonatok 
kikerülhessék egymást. A rendezett és rész-
ben kisebb töltésre épült vasúti pálya mellett 
természetes módon kialakult földút szolgált a 
közúti fogatolt kocsik közlekedésére. 

A gróf Károlyi Sándor elnökletével 
mû ködô Újpest-Rákospalotai Lóvonatú Vas-
pálya Társaság személyforgalom mellett 
te her fuvarozást is végzett. Bevételei szinte 
fele-fele arányban a két szállítási nembôl 
származtak, ugyanakkor ennek összegét 
kiadásai jócs kán meghaladták. Részvényesei 
emiatt sza badulni kívántak a veszteséges  
vállalattól, ezért 1876 októberében rend-
kívüli közgyû lésen elhatározták felszámo-
lását, s felajánlották megvételre a Pesti Közúti 
Vaspálya Társaságnak. Miután utóbbi cég az 
újpest-rákospalotai lóvonatot nem vette át, 
Ká  rolyi Sándor 1877-ben megvásárolta, 

ez által a birtokos magántulajdonává vált.
A gróf ezt követôen hozzálátott fejlesz-

téséhez veszteségeinek megszüntetése, illetve 
bevételeinek növelése érdekében. Sûríteni 
kí  vánta járatai számát, amelyhez a lóvasút 
egy vágányos pályáján további kitérôk beépí-
tését határozta el. A Vasút utcában a mai Ró -
zsa utcánál lévô váltón felül kettôt fektetett: a 
mai Kiss Ernô és Corvin utcák közötti sza-
kaszon, illetve a mai Kiss János utca torkola-
tánál készült egy-egy újabb kitérô.

Utunk mentén ipari vállalkozás is ke -
letkezett. Északi felén a ma is meglévô, akkor 
ismert nevén „vörös keresztnél”, a Mezô (ma: 
Erkel Gyula) és az 1914 körül elnevezett Kiss 
Ernô utca sarkán új gyár számára emeltek 
épületeket. Augusztusban vásárolta meg gróf 
Károlyi Sándortól e 4000 négyszögölnyi te -
rületet Roger Tatham angol gyáros, aki pa -
mutfonó üzemet kívánt itt létesíteni. Meg-
állapodást kötött a Palota vasútállomáshoz 
ve  zetô lóvasút áruszállítási használatára, majd 
ôsszel hozzálátott az építkezéshez. Október 
elején már állt egy 1600 m2-es csarnok, és 
még három ekkorát terveztek a következô 
esztendô tavaszára, a leendô pamutgyár terü-
letére. A termelés valószínûleg 1883 ta  vaszán 
indulhatott meg, kezdetben 80-100 munkás 
fonalat és kis mennyiségû pamut szövetet állí-
tott elô. A telep fôbejárata a két utca sarkán 
állt, ide futott be a lóvasút iparvágánya a 
Vasút utcától Palota vasútállomás felöli 
kiágazással. 

Mivel a vállalkozás nem kapta meg 
kérelmezett és ígért állami támogatását, vesz-
teségei miatt a gyárat 1883 májusában új 
társaság vette át, majd az akkoriban zajló 
gazdasági válság hatására, 1885 augusztusától 
másfél évre lakat került a kapujára. Új tulaj-
donosai 1887 januárjában alapították meg a 
Magyar Pamutipar Részvénytársaságot, s az 
év tavaszától régi kapacitásával indult újra 
termelése. Az Egyesült Államokból és Kelet-

KRIZSÁN SÁNDOR

Újpesti úttörténet: A Vasút utcától 
a Görgey Artúr utcáig, 2. rész
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Indiából érkezô nyersanyagaiból gyártott 
fo nal egyharmadát eladták, kétharmadát 
maguk dolgozták fel. 1888. májusának végéig 
168 000 kg pamutból 131 000 kg fonalat, 
1 100 000 m szövetet állított elô a mintegy 
200 alkalma zott. 1887-ben épült a gyár csa-
tor  nája, melynek költségeibôl 60%-ot a gyár, 
40%-ot pe  dig a község a háztulajdonosok 
„be  vonásával” tartozott fizetni, a gyárnak 
négy  évi törlesztéssel elôlegeznie kellett a 
köz  ség részére.

A Vasút utca északi felén, nem messze 
a pamutgyártól a mai Corvin utca kiágazásá-
nak környékén elhelyezkedô kavicsgödör az 
1880-90-es években trágya- és egyéb hulla-
dék lerakóhelyévé vált. Egy sínpár, az úgyne-
vezett „trágya” vágány ágazott ide a mai 
Corvin utca torkolatánál Újpest belterülete 
felôl jövet a lóvonat Vasút utcai vágányából, 
mely legkésôbb az 1880-as évek elsô felében 
(1886-ban már bizonyosan) üzemben volt. 
Fel tehetôleg ez lehetett a községi szemétszál-
lítás Károlyi uradalomtól bérelt elsô lerakó-
helye is, és már nem csak a vágány elnevezé-
sében olvasható terméket hordhatták ide. 
A lóvasút e feladatra 1877 és 1880 között trá-
gyaszállító kocsikat is vásárolt. A Vasút utcai 
trágyafuvarozásnak egy ízben az Újpest és 
Vidéke, 1886. szeptember 12-i száma hangot 

adott, mivel „Általános megbotránkozást 
okoz, hogy a r. palotai uradalom, Újpest köz-
ségén végig nemcsak minden vasárnap, 
hanem még Szent-István napján, a nemzet 
legnagyobb ün nepén, és kisasszony napján is, 
talán a bérmáló püspök nagyobb tiszteletére, 
trágyát hor  datott. A trágya kocsik épen akkor 
robogtak el a templomtér mellett, amidôn az 
úr bemutatását jelezte a mozsarak dörgése, s 
a midôn teljes egyházi díszben a templomba 
indult a püspök. […] Nem hisszük, hogy gróf 
Károlyi Sándornak tudomása volna e meg-
botránkoztató dologról…” A következô évti-
zedben is gondot okozott a szemétszállítás, 
mivel – az Újpesti Ellenôr 1894. június 24-i 
száma szerint – „Az egyetlen jó levegôjû kör-
nyéket a vasút-utczát teljesen inficiálták 
[megfertôzték – K. S.]. […] Éjjelenként 
ugyan  is a vasút-utcza baloldalán a mezôkre a 
pöczegödrök hulladékait hordják oda, állí-
tólag trágya gyanánt. Képzelhetô, hogy mi -
lyen miazmás a légkör ott, hol az emberi és 
állati hulladékok kigôzölgése a verôfényben a 
környék levegôjét teljesen megrontják.” 
Hogy meddig mûködött e terület trágya és 
egyéb szemét lerakóhelyeként, egyelôre nem 
tudjuk, annyi azonban bizonyos, hogy az ide 
vezetô lóvasúti vágány 1896 nyarán már nem 
volt használatban.
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Az újpest-rákospalotai ló  vas-
út pályája és jármûvei az 
1880-as évekre egyre jobban 
elhasználódtak. Felújításuk 
las san elkerülhe tetlenné vált 

volna, de csak kisebb munkákra futotta. 
A vasút jövedelme nemcsak fejleszté sekre 
nem volt elégséges, hanem még a szükséges 
ráfordításokat sem fedezte, kiadásai há rom 
„sikeresebb” esztendôtôl eltekintve meg ha-
ladták nyereségét. Csak 1887 augusztusa és 
decembere között a deficit a bevétel közel 
másfélszerese lett. Ezek hatására Ká  rolyi 
Sándor gróf úgy döntött, vasútja forgalmát 
végleg megszûnteti. Azonban erre mégsem 
került sor, mivel új ötlettel állt elô, mellyel 
életképesebbé tehetné lóvasútját és az 
Újpestet Rákospalotával összekötô Vasút 
utca menti telkeit. 1889 tavaszán írásos aján-
lattal fordult Újpest község képviselôtestüle-
téhez, miszerint Károlyi gróf „[…] ezen ut -
czának a lóvasút mentén végig nyúló árkos-
gödrös, tócsás déli felét a saját költségén 
végig és egész széltében fölemeli a lóvasút 
megállapított szinvonalára – írta Újpesti Hír-
lap 1889. július 14-én –, az egészet murvával 
meghordatja és két sor fával szegélyezi, a 
minélfogva akadálytalan, kényelmes és kel-
lemes lesz a kocsi és gyalogközlekedés s más-
felôl emelkedni fog mások telkeinek és há -
zainak értéke is azon a vonalon.” A március 
26-i rendkívüli képviselôtestületi ülésen „…a 
vasút-utcza feltöltése tárgyában kiküldött bi -
zottság tette meg jelentését. E jelentés alap-
ján köszönettel fogadta a képviselôtestület 
gróf Károlyi Sándornak amaz ajánlatát, hogy 
a vasút-utczát saját költségén feltölteti s elha-
tározta, hogy errôl a vasút-utczában lévô 
házak birtokosait is értesíti…” – tudósított az 
Újpesti Ellenôr 1889. március 31-i száma. 

A bizottság megállapította, hogy ez a 
feltöltés valóban elônyére válik az ott lévô 
házak számára is, eltekintve néhány háztól, 
melyek falai a feltöltés következtében 20-40 
cm-rel kerülnek mélyebbre a föld alá. Java-
solta a gróf ajánlatának elfogadását, kikötve, 
gondoskodjon a feltöltés után az úton össze-
gyûlô vizek állandó elvezetésérôl, hogy ne a 
déli oldalra, hanem a még ki nem épült, 
szántóföldeket képezô északi oldalra vezes-
senek el.

A bizottsági jelentés alapján a kép vi se-
lôtestület elfogadta a gróf ajánlatát, s a munká-
latokról értesítette az érintett ház- és telek tu-
lajdonosokat is. E határozat ellen csu pán egy 
községi képviselô tiltakozott, két tulajdonos 
pe  dig megfellebbezte, a többi tu  laj donos 
öröm mel fogadta. „Ennek következ tében az 
egész hosszú út csakhamar feltölte tett azon 
rész kivételével, a hol a fellebbezôk házai 
jobb  ról-balról az Erzsébet-utcza [ma: Corvin 
utca] torkolatánál állanak, s a hol a fellebbe zés 
elintézéséig a munka ható ságilag fel füg gesz-
tetett…” (Újpesti Hírlap, 1889. július 14.) Az 
ügy intézésére Pest megye közigazgatási bi -
zott sága helyszíni szemlét rendelt el jú  lius 
11-ére, ahol a megye, Újpest község, illet ve a 
Károlyi uradalom képviselôi, valamint a fel-
leb   bezô Todl Adolf és Vuskits Jó  zsef háztu-
lajdonosok délután 5 órakor a rá  kos    palotai 
park ban ta  lálkoztak, majd részlete sen meg-
vizs  gálták a teljes útvonalat. A fellebbezôk 
há    zainál lejtméréseket is végeztek, s így meg-
állapították, hogy Todl Adolf háza 35, Vuskits 
háza 20-25 cm-rel került a jelenlegi felszín alá.

A Vasút utca rendezését Károlyi gróf 
az újpest-rákospalotai lóvasút számlájára vé -
geztette el a fonógyártól a rákospalotai állo-
másig tartó szakaszon. Eszerint a Vasút utca 
elsô nagyobb léptékû – a korban maihoz 
hasonlítható, ámde csak „úttestét” érintô – 
felújítása során földmunkára 2279 forint 35 
krajcár, csatornázásra 321 frt 07 kr, kômûves 
munkára 266 frt, ácsmunkára 12 frt, egyéb 
kiadásokra 10 frt 50 kr, összesen 2888 frt 92 
kr összeget áldozott.

Az immár rendezett Vasút utca 1889. 
szeptember 18-án kapott volna fontos sze re-
pet, mivel akkor tette volna József fôherceg 
újpesti látogatását. Az Újpesti Hírlap szep-
tem ber 15-i száma arról számolt be, „Ez al -
ka  lomra Újpest községének a vasút felôli ha -
tárán egy diadalkapu fog felállíttatni; a díszí-
téshez szükséges gallyat a fôváros fogja szol -
gálni, valamint zászlókat is a fogadtatás hoz. A 
fogadtatásnál a képviselôtestület és tanács 
fognak megjelenni. A másik diadalkapu a 
Deák-utcza torkolatánál állíttatik fel, hol 
Illek Vincze plébános fogadja e fönséges ven-
déget”. Ám e nagyszabású, dekorációt sem 
mellôzô látogatás végül József fôherceg be -
tegsége miatt meghiúsult.         (Folytatjuk…)
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A Lechner Lajos Tudásköz-
pont Örökségvédelmi osztá-
lyának munkatársaként 2014-
ben lehetôséget kaptam arra, 
hogy végigjárjam a GE Ligh-

ting Budapesti Fényforrásgyár – közkeletû 
tör  téneti nevén Tungsram, illetve Egyesült 
Izzó – Váci úti telepén álló épületeket.

A gyár története 1865-ben kezdôdött, 
amikor a pesti születésû Egger Béla Bernát 
Bécsben távírdafelszerelési gyárat alapított. 
Pes ti üzemét 1872-ben hozta létre a Dorottya 
utcában. A bécsi gyár a budapesti fiókteleppel 
együtt 1882-ben közkereseti társasággá alakult 
át, Elsô Osztrák–Magyar Villamvilágítási és 
Erô átviteli Gyár Egger B. és Tsa. néven. 
A cég – a távközlési berendezések mellett – 
Ma  gyarországon elsôként foglalkozott izzó-
lámpagyártással. A következô évben már napi 
1500 szénszálas izzólámpát állítottak elô. 
A pes  ti gyár 1887-ben a Huszár utca 7.-be 
költözött. Az izzólámpagyártást 1889-ben 
kül  földi tôkebevonással külön céggé szervez-
ték Villanyos Izzólámpagyár Rt. néven. Pin  tér 
József mûszaki és Egger Gyula kereskedelmi 
vezetô munkájának köszönhetôen a gyár a 
szén szálas izzólámpáinak kétharmad részét 
ex  portálta, elsôsorban Oroszországba és Ja -
pánba, de Amerikába és Ausztráliába is. To -
váb bi tôkebevonás céljával alapították meg 
1896-ban az Egyesült Villamossági Rt.-t, 
amelynek nevét 1906-ban változtatták Egye-
sült Izzólámpa és Villamossági Rt.-re. Köz ke-
letû rövid megnevezéseként az „Egyesült 
Iz zó”-t használták.

A termelés hatalmas mértékû növeke-
dése miatt új gyártelep létesítésére volt szük-
ség. Az újpesti telket 1900. január 28-án vá -
sárolták meg Károlyi László gróftól. A telepü-
lés kitûnô közlekedési kapcsolatot és nagy 
mun kaerôkínálatot biztosított a gyárnak. Az 
építési engedélyt 1900. június 30-án kapták 
meg. A kivitelezést Wellisch Sándor és Gyula 
végezte. Az építési munkák 1901 nyarán feje -
zôdtek be. A telep ma is meglévô eredeti épü-

letei: Igazgatói lakás (1), Központi iroda (2), 
Posta (3), Régi izzólámpagyár (a 4. épület a 
négyemeletes szárny nélkül), továbbá a Me -
chanikai gyár, amelyben távbeszélô és vasút-
biztosító berendezéseket gyártottak (5, 14), 
Víztorony (8).

Az 1. számú kétemeletes irodaház ere-
detileg lakóháznak épült Egger Gyula keres-
kedelmi igazgató és Pintér József mûszaki 
igaz gató számára. Aschner Lipót vezérigaz ga-
tó 1918-tól lakott benne. A különbözô hom-
lok zatsíkú kubusokból megkomponált, bécsi 
sze cessziós stílusú épület jellegzetessége a 
sár ga nyerstégla burkolat. Sa  játos megoldás, 
hogy az ablakok feletti acél  kiváltók egyben 
díszítôelemként is szolgálnak. A bejárat feletti 
erkélyt aszimmetrikusan támasztja meg egy 
konzol. A homlokzatot fémbôl készült levél-
koszorúk díszítik. Északi irányban az 1950-es 
években bôvítették. Ekkortól négy évtizedig 
bölcsôde és óvoda mûködött itt.

Az igazgatóság épülete (2) szimmetrikus 
elrendezésû, egyemeletes, lapostetôs iro da ház. 
A három egyforma téglány tömegbôl a közép-
sô hátralép, a Váci út felé udvart képez ve.

A Víztorony (8) donzson jellegû, négy-
zet alaprajzú torony négy emeleten irodákkal, 
az ötödiken víztartályokkal, északi bôvítmé-
nye egy kétemeletes irodaház. Homlokzatait 
nyerstéglával burkolták. Az alsó két szint lába-
zat jellegû, az osztópárkány fölött a torony 
há  rom emeletét falpillérek tagolják. A keleti 
oldalon a középkorias jelleget megtöri a har-
madik emelet szinte teljes felületét kitöltô 
üvegfal. A felsô szintet tornyocskák tagolják. 

A gyártelep rangját tükrözi a Váci úti 
ke  rítés is, melynek pilléreit és a rajtuk álló kan-
 delábereket klasszicizáló bécsi szecessziós mo -
tí vumok díszítik. A 4. épület déli és északi sar -
kánál elhelyezkedô két gyárbejáratot erede ti leg 
magas acélszerkezetû kapuzatok hangsú lyoz-
ták, melyeken az igazgatói lakás erkély kon zo-
lához hasonló díszítményekrôl lámpák függtek.

A 4. épület (Régi izzólámpagyár) déli, 
négyemeletes szárnya a volfrám-izzógyártás 

BAZSÓ GÁBOR

Az Egyesült Izzó épületei
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ka  pacitásbôvítése céljából épült 1910/11-ben. 
Ekkor vezették be a Tungsram márkanevet is. 
A Váci útra merôleges, négyemeletes szárny 
útra nézô homlokzata aszimmetrikus. A kö -
zéptôl balra elhúzott lépcsô házat az elsô eme-
let feletti pihenôtôl a harmadik emeletig csak-
nem egybefüggô ablaksáv nyitja meg. A har-
madik emelet felett hangsúlyos három részes 
párkány készült, a negyedik emelet alárendelt. 
A déli homlokzat két szélét falkiugrás zárja le, 
amelyek a mögöttük levô lépcsôházak méretét 
tükrözik; a Váci út felôli széles, a telep belseje 
felôli keskeny. Utóbbi épületrész torony sze-
rûen felmagasodik, felsô szintjén víztartályt 
helyeztek el. A déli homlokzat középsô részén 
szintenként 16 darab nagyméretû ablak sora-
kozik. A két emeletes régebbi épületrész hét 
udvar köré szervezôdik. Homlokzatai tégla-
burkolatosak. 

Az 1907-ben végrehajtott profiltisztí-
tástól kezdve 50 évig külön gyárként mûködött 
a Magyar Brown Boveri Mûvek Rt., a késôbbi 
Egyenáramú Kismotorgyár, melynek a Me -
gye ri útra nézô épülete ma is külön ingatlant 
képez. 1928-ban az Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági Rt. két fô részlege is különvált. 
A híradástechnikai berendezések gyártására 

meg alapították a Standard Villamossági Rt-t, 
amely számára 1929/30 folyamán épült fel a 
17. épület. A Standard 1938-ban a Fehérvári 
úton vásárolt magának gyártelepet, ekkor fizi-
kailag is elszakadt az Egyesült Izzótól.

Jelentôs mértékû gyárfejlesztésre került 
sor 1930-ban, aminek eredményeként az itt 
dolgozó munkások száma elérte a 6000 fôt. 
Nemcsak az új lámpagyár (36) és az üveggyár 
(38) felépítése kötôdik ehhez az évszámhoz, 
hanem a kultúrház magalkotása is.

Az Izzólámpa- és rádiócsôgyár (36) 
172 m hosszú, alápincézett, háromemeletes, 
vasbetonszerkezetû épület. Nyugati homlok-
zatá nak közepén található a fôlépcsôház. 
A ke   leti homlokzattól elhúzva áll két lépcsôto-
rony, amelyeket kettôzött szintbeosztású 
hidak kapcsolnak a fô tömeghez, bennük 
öltözôkkel, mosdókkal. Az üzemi terek közép-
folyosósak 9-3-9 m keresztmetszettel. A hom-
lokzatok vakolatból képzett eredeti vízszintes 
sávozása a keleti oldalon, illetve a fôhomlokzat 
kiugró részein látható. A fôhomlokzat többi 
része a közelmúltban fémlemez burkolatot 
kapott. A középrizalitot gépészeti kubus 
koronázza, amely ma jóval nagyobb méretû, 
mint eredetileg volt. Dr. Enyedi Béla, a neves 
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vasbetontervezô terve szerint épült 1930-ban 
bauxitbetonból. Az anyag szilárdságcsök-
kenése miatt szükségessé vált szerkezeti 
megerôsítését 1960-1975 között végezték el. 
A pilléreket vastagították, illetve minden pil-
lérközbe egy-egy karcsúbb új pillért is elhe-
lyeztek, a fö  dé mek tetejére új födém készült.

Az üveggyárat (38) 1930/31-
ben az Osram cég tervezésé-
ben és kivitelezésében épí tet-
ték fel, mûködését 1932-ben 
kezdte meg. Két nagyobb 

trak tusra tagolódik. A keletiben található az I. 
kishuta, a II. huta és a keverôház, a nyugati 
traktus déli végén áll a III. huta, az ettôl észak-
ra elhelyezkedô, pillérsorral három hajóra 
osztott, kétemeletes épületrészben raktárak, 
la  borok, irodák talál ha tók. Az épület vasbeton 
pillérvázas szer ke zetû, homlokzatai téglabur-
ko latosak. Délkeleti sarkán áll a jelentôs ma -
gasságú keverôház, amelynek silóiban a külön-
bözô alapanyagokat tárolják. Ehhez északról 
csatlakozik a II. huta, amelynek nagy ablakok-
kal áttört véghomlok zatain kirajzolódik a 
parabolikus vasbetonszerkezet íve.

A Váci út mellett keskeny elôkerttel 
álló, tagolt tömegû kultúrház (35) északról az 
új igazgatósági épülethez (70) csatlakozik. Az 
úttal párhuzamos, manzárdtetôs fô részt (tor-
nacsarnok) délrôl félköríves apszis-féle bôvíti, 
ahol a bejárat nyílik. Keletrôl, a gyárudvar fe -
lôl a középtengelyben a csarnokkal egyezô 
ma  gasságú, lapostetôs kubus helyezkedik el, 
benne a lépcsôházzal, két oldalán lelépcsô zô dô 
(eredetileg lelátóként szolgáló) teraszokkal. Az 
egykori felsô teraszt beépítették. A homlokza-
tokon vakolt, és nyerstégla felületek váltakoz-
nak. A Váci úti homlokzaton a hét nagymé-
retû, félköríves ablakot lépcsôzött tégla falsá-
vok választják el egymástól. A délre nézô ap  szis 
hasonló kialakítású, kisebb ablakokkal. Az 
alag sorban levô étteremhez két íves lépcsô kar 
vezet le. A keleti homlokzat teraszkorlát jának 
pillérein egyedi megformálású kandeláberek 
állnak. Az eredeti funkciót, továbbá a kül sô és 
belsô architektúra legfontosabb elemeit máig 
ôrzô kultúrház a sporttelep ré  sze ként épült 
1930-ban, klubháznak is nevezték. A gyár 
tiszt viselôinek és szakmunkásainak biz  tosított 
étkezési, mûvelôdési és sportolási lehetôséget. 
Alagsorában ma is mûködik a kony   ha és az 

étterem, felette pedig a tenisz csarnok. Az épü-
letben kölcsönkönyvtár is volt. Az étterem és a 
sportcsarnok rendszeresen helyt adott külön-
féle elôadásoknak és rendezvényeknek. Belsô-
építészetének jellegzetes elemei a világító pil-
lérek, a gerendákkal tagolt mennyezet és a 
méhsejt alakú színes metlachi padlóburkolat.

Az 1929-ben, egy egyszerû kétemeletes 
épületben kialakított kutatólaboratóriumban 
(12) száz fô dolgozott. Aschner Lipót 1936-
ban Bay Zoltánt, a szegedi egyetem elméleti 
fizika professzorát kérte fel a kutatólabor 
vezetésére. Az ô irányításával 1942-ben itt vé -
gezték el a radartechnika alapkísérleteit, a kö -
vetkezô évben pedig megkezdôdött a repü lô-
gépek követésére szolgáló készülékek gyártá-
sa. A háború után a 12-es épület tetején 
építették fel azt a radart, melynek segítségével 
az Egyesült Izzó kutatógárdája által kifejlesz-
tett jelfeldolgozó mûszerrel észlelték a Hold-
ról visszaverôdô rádióhullámokat.

Az 1950-es években jelentôs fejlesz-
tések történtek a telepen. 1950-ben építették 
fel a Központi rádiócsôgyárat (34). A 36. épü-
le tet déli irányban továbbépítették, ezzel köz-
vetlen kapcsolat létesült a régi és az új izzó-
lámpagyár között. A Laboratóriumot (12) 
észak felé háromemeletes modern szárnnyal 
bôvítették (27). A Megyeri út – Pintér József 
utca sarkán 1955-ben épült fel a Présüzem 
(75). Az ekkor már bölcsôdének helyet adó 
egykori igazgatói lakás (1) mellett, a Váci útra 
nézô homlokzattal 1960-ban épült egy transz-
formátorház (109). A telep északi határán 
1965-ben adták át a Pócza József tervezte új 
központi irodaházat (70).

Az Egyesült Izzó nem csupán a ma gyar 
ipar egyik legjelentôsebb gyára és számos 
mûszaki felfedezés helyszíne, hanem fontos 
városképi szerepet is betölt Budapest északi 
kapujában. Üzemi épületeit magas építé - 
szeti színvonalon alakították ki a telep ki épí-
tésének mind a négy fô korszakában. Az elsô 
periódus (1900/1901) igényes architektúrájú 
épületcsoportja a bécsi szecesszió klasszici  -
záló változatának stílusjegyeit hordozza, az 
1929/1930-as periódus üzemi épületei szi-
gorúan modern stílusúak. A kultúrház nem 
elsôsorban formai megoldásai, hanem 
kü lönlegesen sokszínû funkciója miatt 
je lentôs.  
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Mindig viszolyogtam a hábo-
rúktól, harcoktól, fegyverek-
tôl. Már iskolában sem tanul-
tam szívesen az elsô világ-
háborúról, a másodikat boj-

kottáltam. Igazságtalannak tartottam, hogy az 
egyre fejlôdô embertelen technika dönti el az 
országok és a népek sorsát.

Az elsô világháborúnak emberibb arca 
volt. Nagyobb szerepe volt akkor a bátorság-
nak, hôsiességnek, önfeláldozásnak, a bajtársi-
asságnak. Mindezekrôl sokat olvastam a kor-
szak krónikásának, Somogyváry Gyulának a 
regényeiben. Ugyanezt éreztem az ebben az 
idôben született dalokban. Ez utóbbiak nap-
jainkig életben tartják mindannyiunkban az 
elsô világháború emlékét.

Nálunk a családban mindig szólt az 
ének. Jobb dolgunk volt, mint a ma gyerme-
keinek. Sok mesét hallgattunk, állandóan be -
szélgettünk és énekeltünk. Minden munka 
csak úgy repült dalolás közben. Édesanyám 
szé pen tercelt, nôvéremmel mi adtuk a prímet. 
Különbözô témakörökben több órányi „reper-
toárunk” volt. A háborús dalcsokor is mindig 
mûsoron volt. Minden dal képként élt ben-
nünk. Ilyenkor magunk elôtt láttuk a fiáért 
aggódó édesanyát: 

Egy kis határszéli falu fölött vígan
Kattogott egy szép, nagy, 
karcsú gépmadár.
Mindenütt amerre a levegôt szelte
Búzavirágos volt a magyar határ.
Vén, öreg anyóka nézi rimánkodva. 
Jaj, ha a fiáról valami hírt hozna.
Nézi rimánkodva, epekedve nézi,
Közben a virágját két kezével tépi.
Nézi rimánkodva, epekedve sírva.
Integet feléje, ahogyan csak bírja.
Hangos könyörgéssel van tele a lelke.
Katonafiáról hallani szeretne, 
hallani szeretne.

A gépmadár mintha megértette volna,
Jobbra-balra billeg, elkapja a szél.

Mint a sebes sólyom, esik a magasból.
Faluja földjére összetörve ér.
Vén, öreg anyóka viszi a virágját,
S telehinti véle a gépmadár szárnyát.
Hogy jobban megnézi – jaj, teremtô Isten –
Abban a legényben a fiára ismer.
Kezében írás van: Édesanyám, lelkem,
Megírom magának, hogy pilóta lettem.
Ne aggódjon értem, feje fölött szállok.
Odafönt az égbôl magára vigyázok, 
magára vigyázok.

Átéreztük az elhagyott vôlegény fáj dalmát, az 
árván maradt családok szenvedését:

Somogy-ország kellôs közepében, 
feküdt egy kis fatornyos falu.
Apró házak egymás mellett szépen, 
minden házon van egy kis zsalu.
Mind a férfi elment onnan régen, 
az asszonyok csendben sírnak ott.
Mikor este fenn a magas égen 
kigyúlnak a fényes csillagok.

Egyik asszony a kicsiny fiával 
kiül este a pitvar elé.
Áhítatos, ábrándos orcával 
néznek ketten fel az ég felé.
Édesanyám mondja meg csak nékem, 
hogy odafönt vajon mi ragyog? 
Mit jelentnek odafönt az égen, 
azok a szép, fényes csillagok?

Két szemébe sûrû könnyek jönnek, 
megszólal a somogyi anya:
Az ottan egy szakaszvezetônek, 
az pedig egy káplár csillaga.
Gallérjukra volt az, rája tûzve, 
most pedig már mindkettô halott.
Felvitték az angyalok az égbe, 
s ott ragyognak most a csillagok.

Csodáltuk a bajtársak összefogását, a katonák 
hôsiességét:

Csillagok ragyogtak fenn az égen,
Elhallgatott az ágyú is régen.
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Künn a néma, csendes csatatéren
Feküdt egy tiszt sápadtan fehéren.
Ám de mintha mi sem történt volna,
És a világ sorja tovább folyna,
Rászíjazva a kihûlt csuklóra,
Ketyegett egy kis karkötôóra. 
Ketyegett egy kis karkötôóra.

Szanitécek jöttek oda másnap,
Hogy a tisztnek egy sírgödröt ásnak.
Ám de jött az ezredes és szóla:
Halljátok, hogy ketyeg a kis óra.
A hadnagyot el ne temessétek,
Van még benne egy parányi élet.
Ne szálljon a földbe koporsója,
Addig, amíg meg nem áll az óra. 
Addig, amíg meg nem áll az óra.

A kis karkötôórát vigyázva,
Maradt ottan két szuronyos állva.
Harmadnapra verôfényes délben,
Végigtapostak az ellenfélen.
Háromezer orosz foglyot fogtak,
És a tisztek mégis szomorkodtak,
Mert az egyik baka jött és szóla:
Ezredes úr megállott az óra. 
Ezredes úr megállott az óra.

Szomorúsággal töltött el a pusztulás és a 
reménytelenség:

Szentpétervár és Moszkva közt van egy út,
Az útfelén van egy bús szélmalom.
Az udvarán van egy magányos mély kút,
S a szélmalom jár éjjel-nappalon.
A vén malom csak jár, nem hajtja semmi.
A szél sem fúj, de szüntelen kering.
Csak egyre jár, és nincs mit véle tenni.
Hajtják a sûrû sóhajtásaink.

Szentpétervár és Moszkva közt van egy tó.
A tó partján egy vízhajtó malom.
A vízimalmon nincs sehol sem ajtó,
És liszt jön abból éjjel-nappalon.
A vén malom csak jár, nem hajtja semmi.
A mozdulatlan víz fölött kering.
És egyre jár, és nincs mit véle tenni.
Hajtják a sûrûn hulló könnyeink.

Szentpétervár és Moszkva közt van egy táj.
A tájon ôröl egy vén gôzmalom.
Az udvarán van egy nagy régi magtár,

És liszt jön abból éjjel-nappalon.
A vén malom csak jár, nem hajtja semmi.
Süvít a síp és benn a gôz kering.
És egyre jár, és nincs mi véle tenni.
Ottan darálják szét a csontjaink.

Dallal üzentek a távoli kedvesnek: 
Üzenet jött messze, messze földrôl.
Halványszínû, tábori levél.
Aki írta a szívébôl írta.
Minden sora ôszintén beszél.

Sokkal jobban szeretlek, mint máskor.
Mindig rólad álmodom az álmom.
Valahol Oroszországban. 
Valahol Oroszországban.

Arra gondolok, mikor a csillag felragyog.
Hogy azt a csillagot te otthon 
épp úgy láthatod.

Sokkal jobban szeretlek, mint máskor.
Mindig rólad álmodom az álmom.
Valahol Oroszországban. 
Valahol Oroszországban.

Oroszföldön lassan jár a posta,
Alig várják már a válaszom.
Megkérem a rádióstól szépen,
Közvetítse kívánságdalom.

Sokkal jobban szeretlek, mint máskor.
Mindig rólad álmodom az álmom.
Valahol Oroszországban. 
Valahol Oroszországban.

Ez az ének tovább élt és kis szövegmódosítás-
sal a II. világháború legismertebb dala lett 
Karády Katalin elôadásában. Családunk is 
sokszor énekelte helyszín-változtatással Édes-
apámra gondolva. 

Gyermekeim még nagy részét ismerték 
e daloknak. Unokáimmal már csak nagyon kis 
korukban énekeltünk együtt, fôleg az akkor 
éppen divatos gyermekdalokat.

Ma már egyre kevesebb a családokban 
a közös éneklés és zenélés. Az emberek meg-
fosztják magukat az éneklés örömétôl, össze-
kovácsoló erejétôl. Közben sok régi, értékes 
dokumentumnak számító dal vész el a felejtés 
homályában.  
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Gergely Ödön nagyapám, For-
gács Vilmos sógora volt. Gye-
rekként egy szomorú tekin-
tetû, csendes úriember benyo-
mását keltette. Talán kétszer, 

ha láttam életemben és a családi legendárium 
sem szólt róla. Dönci bácsi számomra mindig 
misztikus jelenség volt.

Forgács Vilmos és Gergely Ödön az 
el  sô világháború után egy szibériai hadifo-
golytáborban ismerkedtek meg. Hazatérésük 
után mindketten megkezdték egyetemi tanul-
mányaikat. Nagyapám megismerte késôbbi 
feleségét, aki tanárnô barátnôit és lánytestvé-
reit elôbb összeismertette, majd gyorsan 
összeházasította az egykori hadifogolytársak-
kal. Vili és Dönci így lettek rokonok. Forgács 
Vilmos, az Izzó telephelyén, a Magyar Wolf-
ramlámpagyár Kremenezky Rt.-ben (késôbbi 
nevén, az Orionban) dolgozott és talán ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy 1925-ben Gergely 
Ödön, a Mûegyetemen végzett mérnökként 
az Egyesült Izzó és Villamossági Részvény-
társaság (EIVRT) mechanikai osztályán he -
lyez kedett el. 

Az Izzó mechanikai osztályát Pintér 
József, az Egyesült Izzó mûszaki igazgatójának 
irányítása alatt, a távközlési technológiával 
foglalkozó mérnökcsapat alkotta.

A Pintérnél 14 évvel fiatalabb Aschner 
Lipót, az Izzó frissen kinevezett kereskedelmi 
igazgatója, már 1908-ban úgy gondolta, hogy 
a vállalat kizárólag állami megrendelésre gyár-
tó gyengeáramú részlege nem képvisel az erôs 
konkurenciával szemben olyan mûszaki és 
gyár  tási színvonalat, és nem tudja biztosítani a 
kellô feltételeket, amiért érdemes lenne fenn-
tartani. Pintér annyira megsértôdött, hogy 
hiába voltak mindketten az igazgatóság tagjai, 
1928-ban bekövetkezett haláláig nem békélt 
meg Aschnerral. A „támadására” válaszul 
hosszas tanulmányban a rossz kereskedelmi és 
marketing tevékenységet hibáztatta. A vitát 
végül Egger Ernô, a bécsi gyár igazgatójának 
szakvéleménye döntötte el. Szigorú üzleti és 

minôségi elvárások mellett, de megmaradt a 
távközlési üzletág, hiszen már 1887-ben 
Baross Gábor is az Egger céget (az Izzó elôd-
vállalatát) bízta meg az elsô telefonközpont és 
távíróüzem felépítésével Temesváron.

Aschner elképzelése végül évek múltán 
mégis gyôzedelmeskedett. A profiltisztítást 
azonban egyéni módon, a szellemi értékeket 
és a szakmai tudást megmentve hajtotta végre. 
Mivel 1908-ban a tulajdonosok nem engedték 
leépíteni a gyengeáramú részleget, úgy dön-
tött, hogy inkább felvirágoztatja azt. A terv 
vég rehajtása nehezen indult, mert 1904 és 
1908 között a mûszaki osztály árbevétele 
kö zel a felére zsugorodott és a 800 fôs dol-
gozói létszámot is a felére kellett csökkenteni. 
Beruházásra nem jutott pénz, ám bôvíteni kel-
lett a termékskálát és új vevôket kellett találni. 
1911-ben végre a Magyar Királyi Posta három 
telefonközpont kiépítését rendelete meg 10 
millió korona értékben, amely immár 600 ezer 
korona nyereséget hozott.

Aschner Lipót a hiányzó mûszaki tudást 
nemzetközi licencszerzôdések révén pótolta. 
Az újpesti gyár 1912-ben vette fel a kapcso-
latot a Western Electric Corporation-nel. Az 
Egyesült Izzó 10% EIVRT részvényért 1 mil-
lió korona értékben jutott hozzá a Western 
Electric szabadalmakhoz és gyártási értékesí-
tési jogokhoz. Az üzlet megkötését követôen, 
1913-ban már 1023-an dolgoztak a mechani-
kai osztályon, 30%-kal növelték a telephely 
mé  retét és 300 ezer Korona értékû új beru-
házásra került sor.

Az elsô világháborút követô trianoni 
döntés nyomán jelentôsen beszûkült a piac, a 
postai megrendelések is késtek. Szerencsére 
egy miniszteri döntés értelmében a Magyar 
Királyi Posta kézi kapcsolású telefonközpont-
jainak automatizálását tûzték ki célul, és ennek 
megvalósítására 1924-ben a Magyar Királyi 
Posta szerzôdést kötött az Izzóval 26 ezer 
vonal összkapacitású automataközpont szállí-
tására és egy 400 vonalas interurbán központ 
létesítésére. Közben a Western Electric Co. 

FORGÁCS ANDRÁS

A Standard gyár és mérnöke, 1. rész
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az International Standard Electric Corpo ra-
tion-on (ISEC) keresztül az International 
Te le  phone and Telegraph Co. (ITT) 
érdekkörébe került. Ez az amerikai tulajdo-
nosváltás vezetett 1928-ra a Standard Villa-
mossági Rt. megalakításának lehetôségéhez is. 
Az Izzó 1927-ben már a Standard Electric 
Corporation szabadalmainak birtokában sze-
relte össze az automata telefonközpontokat és 
adta át üzemeltetésre a Postának. 

A környezô országok „telefónia” pia-
cáért nagy harc folyt. A svéd LM Ericsson cég 
egy gyufagyáros, bizonyos Ivar Kreuger ér -
dekkörébe került, és Kreuger úr gyufaszállí-
tási koncessziókért cserébe telefonközponto-
kat ajánlott 20 éves bérleti konstrukcióban a 
kör  nyezô országoknak. 16 országban volt ki -
zá  rólagos gyufaszállítási joga és nem maradt ki 
a sorból a román és magyar gyufaszállítás sem.

Az ITT veszélyeztetve érezte a balkáni 
terjeszkedését és így nyitott volt Aschner ja -
vaslatára. Az 1927. július 12-i közgyûlés dön-
tése alapján az Izzó telefon és távíró osztá-
lyából az amerikai ITT (International Tele-
phone and Telegraph Co.) leányvállalatával, 
az International Standard Electric Corpo ra-
tionnel (ISEC) közösen megalapította a Stan-
dard Villamossági Részvénytársaságot. Az új 
cég átvette az Egyesült Izzó mechanikai osztá-
lyának munkatársait, berendezéseit és áru-
kész  letét, valamint megrendeléseit és hír adás-
technikai szabadalmait, kereskedelmi kapcso-
latait. Mindezekért cserébe a Standard az új -
pesti gyár telephelyén mûködött tovább és hét 
éven keresztül 152 ezer pengôt fizetett az 
Izzó nak. Az új cég elsô vezérigazgatója Asch-
ner Lipót lett. A szerzôdéskötéskor az ameri-
kaiak arra kérték Aschnert, hogy vezesse to -
vább „a saját gyermekként szeretett” Stan-
dardet azzal a kikötéssel, hogy a „Standard 
csak Standardet gyárthat és csak a Standard 
standardje szerint”.

Gergely Ödön 1927-ben került az Izzó 
kötelékébôl a Standard cég alkalmazásába és 
lett a cég balkáni és török piacokért felelôs 
mérnök-üzletkötôje. 

Az 1929-33-as gazdasági válság miatt 
azonban ismét nehéz évek jöttek. Hiába kö -
nyörögtek a kormánynak, hogy rendeljen a 
ko rábban leszállított három nagy, 70 ezer vo -
nalas pesti telefonközpont mellé további 30 

ezer vonalnyi központot, akár az 1928-as 
árak nál 25%-kal olcsóban is, csak ne kelljen 
elküldeni a 2000 mérnököt, technikust, szak-
munkást. Végül 1930-ban három hónap alatt 
a dolgozók több mint felét, 1500 dolgozót 
kellett elbocsájtani a gyárból.

Aschner a cég gazdasági koc kázatait 
csök kentendô 12 ezer darab ITT részvényért 
cserébe a Standard cég részvénytöbb ségét 
átengedte az ITT-nak, így a vállalat részvé-
nyeinek 51%-át az ISEC, 49%-át pedig az 
Egyesült Izzó birtokolta. Cserébe a Standard 
Villamossági Rt. az ITT-csoporton belül kizá-
rólagos jogot kapott a magyar, a román, a bol-
gár és a jugoszláv piacon történô értékesítésre. 
Sajnos ezzel sem mentek sokra, mert hiába 
nyert telefonkoncessziókat Aschner a Stan-
dardnek, azokat a Ma  gyarországgal szembeni 
embargó miatt nem lehetett az újpesti gyár-
ban gyártani, csak az ITT holland vagy angol 
üzemeiben. Ez az áldatlan állapot egészen 
1936-ig tartott, és az elsô megrendelések csak 
1937-ben kezdtek befutni.         

(Folytatjuk…)
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Janza Károly az elsô világ-
háború kirobbanásának évé-
ben, 1914. április 11-én szü-
letett Újpesten. Megélte a 20. 
szá za  dot, fiatalsága idején 

megtapasztalta a Horthy-rendszert, sorkato-
naként szolgált a második világháborúban, 
tábornokként az 1950-es években, majd rend-
fokozatától megfosztva élt a Kádár rendszer-
ben. A rend szerváltás után visszakapta tábor-
noki rendfokozatát.

Janza Károly apja asztalos segéd volt, 
aki egy elsô világháborús sérülés miatt 1922-
ben meghalt. Édesanyja, Gallovich Anna gyári 
munkás volt. Az ô nagyon kis keresetébôl kel-
lett megélni a három árván maradt gyerekével. 

Az ifjú Janza Károly a 4 elemi és 2 pol-
gári osztályt Újpest szomszédságában, Rákos-
palotán járta ki, majd ezt követték az ipari 
tanuló évek. 1928-ban egy évig asztalos, majd 
1928-32 között esztergályos, 1933-tól másfél 
évig géplakatos tanuló volt. 

Ifjú éveiben részt vett Gárdos Mariska 
magán politikai szemináriumán, tanonc évei-
ben a gyári ifjúmunkások fôbizalmija lett. 
1934-ben géplakatos tanonc éveit követôen 
gyári munkás lett, rövidesen belépett a Szociál-
de mokrata Pártba, tagja lett a Vas- és Fém-
mun kás Szakszervezetnek, ahol a rákospalotai 
csoportban vezetôségi taggá választották, 
könyvtárosi, jegyzôi, és befizetô pénztárosi 
feladatokat lá  tott el 1945-ig.

1938-ban megnôsült. Felesége Alföldi 
Julianna az Orion gyárban segédmunkásként 
dolgozott.  Házasságukban három fiúgyermek 
született: Károly, Frigyes és Péter, akik mind-
hárman a fegyveres pályát választották.

Janza Károly az 1930-as évek végén és 
a II. világháború alatt az újpesti Ganz Hajó-
gyárban és a Steyer–Puch Mûveknél dolgo-
zott. 1939 februárjától 1940  októberéig tény-
leges katona lett, a Soroksári  úti laktanyában 
kapott katonai kiképzést, majd eredeti szak-
máját gyakorolva a Timót utcában vaseszter-
gályos lett, ahol a  szakaszvezetôi rendfoko-
zatot kapott. Másodszori bevonulása idején a 
szovjet frontra került, Kijevben a 103. tüzér-
oszlop javítómûhelyébe volt beosztva. Itt ôr -
mesterré léptették elô. A Szovjetunió terüle-
tén ez idôben szerzett tapasztalatok lesújtóak 
voltak számára, de ugyanakkor megtapasztal-
hatta a szovjet hadsereg iszonyatos létszám-
erejét, nagyságát, „átélhette a háború ember-
telen gyilkos jellegét, értelmetlenségét”. 1944 
közepén még egyszer behívták katonának. A 
front közeledtét érezve kibújt a behívó parancs 
végrehajtása alól, és elôször elbujdosott, majd 
1944 végén, Csornán bevonult, hogy ezzel 
megmentse ekkor már hátrahagyott gyerme-
kes feleségét.

1945-ben belépett a Magyar Kom mu-
nista Pártba. A Ganz Hajógyárban az üzemi 
bizottság elnöke lett. 1947-ben munkás igaz-
gatóvá választották, majd vezérigazgatóvá 
nevezték ki. A munka mellett 1948-49-ben 

SALLAI JÁNOS

Az elsô Nagy Imre kormány honvédelmi 
minisztere: Janza Károly altábornagy
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szak érettségit tett. 1949 végén, a vezérigaz ga-
tói székbôl a HM Hadtápfônökségre vezetett 
az útja, ahol ezredesi rendfokozattal helyettes 
vezetôként kezdte meg a Magyar Néphad se-
regben a szolgálatát, hogy a termelésirányítás-
ban szerzett tapasztalatokat a hadsereg anyagi 
ellátásában, kiszolgálásában kamatoztathassa. 
1950-ben munka mellett egyéni egyéves párt-
iskolába küldték. Ugyanebben az évben a 
Honvédelmi Minisztérium Személyügyi Fô -
cso  portfônöke megállapította, hogy „szak-
mailag ugrásszerûen fejlôdik, jól megállja a 
helyét” ezért alkalmasnak tartotta a terület 
elsô számú vezetôi feladatok ellátásra. 1952-
ben vezérôrnaggyá, 1952. november 2-án al -
tá bornaggyá léptették elô. 1951. január 27-étôl 
1956. október 25-éig honvédelmi miniszter-
helyettesként, augusztus 27-tôl november 1-ig 
honvédelmi miniszterként szolgált.

Ennek a kormánynak – a kortársak 
véle ménye szerint – nagyon kis mozgástere 
volt. Egyrészt „a Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetôségének, valamint a Hazafias 
Népfront Országos Tanács Elnökségének 
javaslatára” a „Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa” választotta meg, tehát ugyanazok a 
testületek döntöttek életre hívásáról, amelyek 
1948-tól, a „személyi kultusz”-nak nevezett 
korszakban minden kormány kinevezésérôl 
határoztak, azaz valójában az MDP Központi 
Vezetôségének néhány tagja. Másrészt köztu-
dott volt, hogy Románia felöl, Arad környé-
kérôl már október 18-án átlépték a határt a 
vasúti tengelyen szállított orosz tan kok, 23-án 
éjjel már Budapesten voltak. Janza Károly, 
pontosabban a nyilvánvalóan az ô irányításával 
mûködô „Magyar Honvédség vezetésének 
Forradalmi Katonatanácsa” nevû testület, 
október 28-án „a forradalmi vívmá nyok meg-
védése érdekében” ötpontos közleményt bo -
csátott ki. Ebben – a Magyar Honvéd címmel 
megjelent, Kossuth-címeres lap 1. számában 
– követelték a Szovjet Hadsereg „azon nali 
kivonását Budapestrôl és a leg rö videbb idôn 
belül hazánk területérôl”; kérték a magyar nép 
támogatását „a rend helyreállítása érdekében”; 
bejelentették négy „szektáns” fôtiszt elbocsá-
tását a hadseregbôl; „a még fegyverben lévô” 
államvédelmi katonák leszerelését, és kérték, 
„hogy hôs határôreink […] védjék hazánk 
szent határait”.

Az 1956. november 2-án kihirdetett, új 
kormányban már nem szerepel Janza Károly 
honvédelmi miniszter. Ezt követôen felgyor-
sulnak az események. November 4-én, miután 
a Magyar Dolgozók Pártja korábbi központi 
vezetôségének munkatársai: Kádár János, 
Münnich Ferenc és mások kérésére megindult 
a szovjet invázió, a Honvédelmi Minisz  té -
riumban tartózkodva megtiltotta a rendel -
kezésre álló csapatoknak az ellenállást. 

1956. december 31-dikével Janza Ká -
rolyt nyugdíjazzák, majd 1958-ban, pszichikai 
nyomásra lemond altábornagyi rendfokoza-
táról, amelyet a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa 17/1958. sz. határozatával elfogad, és 
új rendfokozataként a honvédot jelölte meg. 
Ezt kö  vetôen Janza Károly nem protestált, 
hanem visszahúzódott, 1956 októberérôl még 
családi körben sem beszélt. Elvégezte a 
Budapesti Mû  szaki Egyetemet esti tagozaton. 
A rendszerváltást követôen 1990. március 
15-én kér te a rehabilitálását, amelyet a szaba-
don választott parlament által megválasztott 
Göncz Ár pád Köztársasági Elnök, 1990 
októberében jóváhagyott. 2001-ig, haláláig, 
ismét viselhette altábornagyi rendfokozatát. 

A Fiumei úti temetôben sírján a követ-
kezô felirat olvasható: „Janza Károly (szociál -
demokrata politikus, országgyûlési kép  viselô, 
altábornagy, honvédelmi miniszter; a Ganz 
Hajógyár vezérigazgatója) 1914-2001”.  
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Cikksorozatunk elôbbi részei-
ben 1971-el bezárólag vizsgál-
tuk a városrész fejlesztési el -
kép ze léseit. Bár a most hivat-
kozott MTI-közlemény 1972. 

november 23-i keltezésû, úgy értékeltük, hogy 
a palotai felüljáró építési munkáinak megkez-
dése még a vizsgált idôszakra esik, hiszen ah -
hoz, hogy 1972 novemberében meg lehessen 
kezdeni a kivitelezést, a beruházás megvalósí-
tására vonatkozó döntést jóval elôbb meg kell 
hozni.

Az MTI-jelentés szerint „Megkezdô-
dött Budapest legszélesebb közúti hídjának, a 
IV. kerületi Árpád úti felüljárónak az építése. 
Szélessége csaknem húsz méter lesz, az Új -
pestet Rákospalotával összekötô felüljáró úgy-
nevezett sávalapokon készül, azaz csak a pillé-
rek nyugsza nak betonlábakon. Jelenleg a rá -
kos palotai ol  da lon dolgoznak a hídépítôk. Az 
újpesti ol dalon november 23-án, csütörtökön 
látnak munkához: itt is megkezdôdik a sávala-
pozás. A munkálatok menetét lassítja, hogy a 
kijelölt területen és a környékén a városrende-
zési szempontból is indokolt épületek lebon-
tása vontatottan halad. A szanálások elhúzódá-
sa miatt sokszor az építôk is csak félgôzzel 
dolgozhatnak, pedig az idô sürgeti a kivitelezô 
vállalatot. A terv ugyanis az, hogy még az idén 
megkezdenék a közúti felüljáró egyik felmenô 
falának zsaluzását, vasszerelését.

A FÔMTERV tervezte hidat érdekes 
megoldással építik meg. A szobi vasútvonal 
fölött ívelô, hét nyílású felüljáróra felvezetô 
útpálya szakaszonként négy százalékkal emel-
kedik úgy, hogy a terepszint és a híd közötti 
legnagyobb távolság hét méter lesz. Másik, 
építési-mûszaki szempontból érdekes megol-
dás, hogy a pályaszerkezet elôregyártott, 
nagy  szilárdságú vasbeton-gerendákból készül. 
Az összesen ötszáz [sic! a tervek alapján kb. 

220,0] méter hosszú felüljárón bonyolódik 
majd le a közúti mellett a villamosforgalom is. 
A gyalogosoknak járda épül, amelyre csiga-
lépcsôsoron lehet majd feljutni. A felüljáró 
építése során mintegy 50 ezer köbméter földet 
hordanak el, s körülbelül 7-8000 köbméter 
be  tont használnak fel. A 140 millió forint 
költséggel épülô Árpád úti felüljárót a tervek 
szerint 1974 végén adják át…”

A felüljáró megépítése elôtt Újpest és 
Rákospalota között a közúti forgalom szintbe li 
keresztezôdésen keresztül bonyolódott le. A 10 
percen túl is zárva tartható, kézzel mû  köd tetett 
sorompó forgalomlassító hatását ki  kü szö -
bölendô gyalogos átkelést a Rákospalota–
Újpest vasútállomás területén egy gyaloghíd, 
míg a villamos átvezetését egy egyvágányú 
acél  híd biztosította. Ez a „közúti vaspálya” át -
ve     zetés az 1890-es évek végén kiadott térképe-
ken már szerepel és 1968-ban még biztosan 
funkcionált, de az 1970-es évek elején már le  -
zár  ták és a villamos a víztoronynál „fordult 
vissza” Pest felé. Az Árpád út (1890 elôtt Fô út) 
a még most is meglévô sorompó nyomvo nalán 
húzódott, határolva a Clarisseum elôtt egy kori 
park területét, ahol – létesítése ide  jén – a ker-
tészképzést szolgáló mintakert mûködött.

Az új keresztezés nyomvonalát – a 
MÁV szobi (Veresegyház–Váci) vonal vasúti 
vágányai fölött – az Árpád út eredeti tengelyé-
hez képest mintegy 70 m-re délre jelölték ki. 
A vasúti keresztezésen kívül a rákospalotai 
oldalon két közúti (Mezôhegyes út és Szilágyi 
Erzsébet út) keresztezésre is sor került. A fe -
lül járót a Közúti Hídszabályzat szerinti „A” 
jelû jármûteherre (80 tonna/jármû) méretez-
ték. A hídszerkezet geometriai kialakítását 
alapvetôen a villamosított vasúti ûrszelvény 
hatá  rozta meg a helyi további igények figye-
lembevételével (6,73 m). Az úttengely füg-
gôleges lekerekítése 2000 m sugarú ív mentén 

IVÁNYI JÁNOS

Újpest fejlesztései és fejlesztési tervei 
az 1969–71-es újságcikkek tükrében, 3. rész

A palotai közúti felüljáró
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történt. A pillérek tengelytávolsága 28,75–
33,0 m között változó, de a pillérek fejkiképzése 
olyan lett, hogy az elôregyártott hídgerendák 
hossza azonos – 27,50 m – legyen. A felüljárón 
átvezetett útpálya szélessége 15,50 m, a szegé-
lyekkel és a járdákkal együtt általában 20,0 m. 
A villamos vasút vágánytengelyeinek távolsága 
3,20 m (volt, ugyanis jelenleg a felüljárón vil-
la mos már nem közlekedik). A közúti forga-
lom számára mindkét oldalon 3,75 m széles 
sáv van, vezetôsávval és záróvonallal megje löl-
ve. Annak idején azt tervezték, hogy a metro 
(Káposztásmegyerig való) megépítése után a 
villamosforgalom megszûnik (ma már tudjuk, 
hogy a villamosforgalom megszûnt, de a met-
ro csak Újpest-Város köz pontig köz lekedik). 
Eredetileg a felüljáró déli oldalán az 1,50 m 
széles gyalogjáró is használható volt – ele  gáns 
csigalépcsô felvezetésekkel mind az új  pesti, 
mind a rákospalotai oldalon – ám je  len leg azt 
a forgalom elôl lezárták, a gya  lo gosok csak az 
északi oldalon közlekedhetnek.

A mûtárgy pilléreinek alapozása álta-
lában 15,0 ! 4,0 ! 2,0 m méretû vasbeton talp-
gerenda, amelybe a vágánytengelyek irányában 
– keretszerûen kialakított fejgerendával ellá-
tott – esetenként „V” alakú pillérek be vannak 
fogva. A felüljáró áthidaló szerkezete 27,50 m 
fesztávolságú, helyszíni felbetonnal együttdol-
gozóvá tett egyedi tervezésû elôregyártott, 
utófeszített „T” keresztmetszetû gerenda.  
Ezekbôl 101 db készült a hasonló idôszakban 
épülô Jászberényi úti felüljáró felvonulási te -
rületén kialakított elôregyártó telepen (ahon-
nan vasúti szállítással érkezett Újpestre a 
darabonként közel 40 tonnás elem). Az együtt-
dolgozó monolit vasbeton lemez vastagsága 
18-22 cm között változik. A közúti pálya bur-

kolata 8 cm vastag aszfalt, a villamos pálya 15 
cm vastag vasbeton panelekbôl állt. Minden 
pillér felett az egyik gerendavég vonalában 
dilatációt építettek be. A csigalépcsô 7,0 m át -
mérôjû 360o-ot bezáró kör alaprajzú szerkezet 
60 ! 80 cm-es íves középsô gerendával, elôre-
gyártott vasbeton lépcsôfokokkal. 

A monolitikusan megépített (helyszí-
nen zsaluzott, vasszerelt és betonozott) fejge-
rendákra az elôregyártott fôtartókat részben 
daruval, részben provizóriumokon (ideiglenes, 
megfelelô teherbírású segédszerkezeteken) 
csörlôvel mozgatva helyezték el, esetenként 
rö   vid idejû vágányzár elrendelése mellett, 
mert a vasúti forgalmat az építkezés során 
folya  matosan fenn kellett tartani.

A felüljáró világítását 30,0 méterenként 
elhelyezett kandeláberek biztosítják. A hídon 
összegyûlô csapadékvizet – szimmetrikusan 
kétirányban kifelé lejtô pályaesés mellett – a 
pillérek két oldalán beépített víznyelôk veze-
tik le az esôvíz gyûjtô csatornákba.

Az immár több mint negyven éve szol-
gáló felüljáró nélkül szinte elképzelhetetlen 
lenne a közlekedés Újpest és Rákospalota, va -
la  mint Rákospalota és a környezetében lévô 
agg  lomeráció között. Félpályás lezárás mellet-
ti teljeskörû felújítására viszont hamarosan 
szá mítani lehet, hogy ne jusson „korábban 
szüle tett unokatestvére”, az északi összekötô 
vasúti híd sorsára.*  

*A szerzô ezúton köszöni meg Debreczeni-
Droppán Béla úrnak, a Nemzeti Múzeum levéltárosának, 
hogy az MTI közleményével a témára felhívta a figyel-
met, továbbá Horváth Adrián úrnak, a FÔMTERV 
mûszaki igazgatójának. hogy az építéssel kapcsolatos 
dokumentációk felhasználásához hozzájárult. 

Az Árpád úti felüljáró részben elôregyártott elemekbôl épült. 1974 november 6-án adták át a forgalomnak
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A Magyar Szocialista Mun-
káspárt 1987 tavaszán a 
Tungsram Rt.-ben rendezte 
meg a jelentôsebb magyar 
vál  lalatok vezetôinek talál ko-

zóját. A tanácskozáson megjelent és felszólalt 
Kádár János, a párt fôtitkára is. Értékelte a 
vezetôk munkáját és kijelentette: „A szocialis-
ta nagyipar egyik sikeresen mûködô zászlós-
hajója a Tungsram Rt.”

Kijelentését sokan úgy értelmezték, 
azért emlegette a Tungsramot, mert egyéb-
ként a sok gonddal küszködô gyár még mindig 
„piacképesebb”, mint bármelyik magyar cég. 
A közvélemény elôtt ugyanis nem volt isme-
retes a valódi helyzet. Arról mindenki tudott, 
hogy a Tungsramot soha sem államosították, 
hogy tizenegy hazai és két külföldön mûködô 
gyára van, nemzetközi kapcsolatai sikeresek. 
Arról már kevesebb szó esett, hogy a cég 
pénzügyi nehézségekkel küszködik, amiért 
elsôsorban az állami irányítás volt a felelôs 
és állami beavatkozásra is szükség volt. Végül 
is a Tungsram helyzetének tisztázása során 
az 1946-ban megállapított 42 millió forintos 
alaptôkét 6 milliárd forintra emelték. Ennek 
megfelelôen átalakult a tulajdonosi kör. 
A Ma   gyar Hitel Bank tulajdonában volt a 
részvények 91%-a, az állami tulajdon 8,3%, a 
Magyar Külkereskedelmi Banké 0,6% volt, a 

külföldi részvényesek birtokolták a részvények 
0,1%-át.

Az alaptôke rendezését követôen kül-
földi befektetô keresése kezdôdött. Ettôl a 
lépéstôl azt remélték, hogy az új tulajdonos 
megteszi a lépéseket a szervezet korszerûsíté-
séért, végsô soron annak érdekében, hogy a 
cég tôzsdére kerülhessen. Egy bécsi központú 
cég közvetítésével 14 nyugat-európai bankok-
ból álló csoport, az osztrák Girozentrale által 
vezetett társaság 110 millió amerikai dollár-
nak megfelelô nyugatnémet márkáért meg-
vásárolta a Tungsram részvényeinek 49,65%-
át. Feltûnô volt azonban, hogy az új tulajdo-
nos nem sietett birtokba venni a vezetô 
pozíciókat, nem kezdôdtek meg, a várt pénz-
ügyi és szervezeti változások. Erre a körül-
ményre is figyelemmel a General Electric 
aktivizálta erôit.

1989. november 15-én Cleveland-ben 
és Budapesten egy idôben jelentették be, 
hogy a második világháború utáni legna  gyobb 
nyugati befektetés valósul meg Magyar-
országon. A General Electric megvásárolja a 
Tungsram Rt 50%-át plusz egy részvényt 150 
millió dollár értékben. Az ügylet 1989. decem-
ber 28-án nyert végleges formát. A tranzak-
cióval a GE a társaság vezetését is átvette. 
Megtörtént a zászlóshajón a lobogócsere! 
Gábor András, aki addig elnök-vezérigazgató 
volt, az igazgatóság elnöke lett. Helyét Varga 
F. György vezérigazgató, amerikai állampol-
gár foglalta el.

Az új vezetôi gárdában hat amerikai és 
négy magyar kezdett dolgozni. Visszatekintve 
az elmúlt 25 esztendôre, elmondható, hogy a 
Tungsram eladá sával kezdôdött a rendszer-
változás. Újpesten világossá vált az ipar és 
keres kedelem teljes átalakulása. Egyik napról 
a má  sikra egyszerre tûnt el az újpesti bôripar, 
faipar, cipôipar, bútoripar. Világmárkák 
tûntek el.

1988-ban a Tungsram létszáma 19400 
fô volt, 1991-ben 14300. Ma már csak a nagy-
vállalat emléke él.  

24

KADLECOVITS GÉZA

Az elsüllyedt zászlóshajó

A Tungsram épülete 1990 körül



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2015. december 
XXII. évfolyam 4. szám

Újpesten csoda történt. 
Tudtuk mi ezt már rég, hogy 
itt van a Föld szívcsakrája, 
Törôcsik stb., de most a rádió 
is bemondta. Erre viszont nem 

voltunk felkészülve, és ez a meglepettség kicsit 
árulkodó is lehetett volna, hogy teszem azt, 
nem is gondoltuk mi ezt végig, csak úgy járt a 
szánk, hogy jelenést kiáltunk, a kerületinek ez 
a dolga, akkor is, ha a nem kerületi ezt nem 
látja be, sôt akkor az csak annak újabb bizonyí-
téka, hogy a hely szelleme, klímája, a lakosság 
összetétele épp a világ e részén a legalkalma -
sabb az ilyesmire.

Ahogy más helyek meg burgonyater-
mesztésre, vagy hogy nyiss egy videótékát. 
Masszív, korrekt hótakaró, végig a Váci úton, 
az Izzó körül, meg a Megyerin is, a stadionnál, 
és beljebb, utcákon át, még sokáig. Amikor 
pedig az Országos Meteorológai Intézet 
munkatársai kerek-perec megmondták, nem 
esett hó. Márpedig ôk a szakértôk, ha azt 
mondták, nem, akkor nem. De hát mi meg 
láttuk.

2012. december 21., világvége. Így már 
nem is olyan meglepô. Sôt így már egész ter-
mészetes, nyugszik meg mindenki. Lehet, 
hogy ott belül, ahová a szem nem lát el, csak a 
remény vagy a félelem, ott mégis van valami 
létezô. Hisszük, de tudni akarjuk, mert tud    -
juk, hogy csak hisszük. A föld nyíljon meg 
alattunk, ha nem így van. A tíz körömmel 
ragaszkodásban nincs semmi banális, azt fel 
lehet vállalni, csak akkor ciki, ha az egész tét-
nélküli. Nem ragad, nem nyílik, nem nyel el, 
nem perzsel, nem nyom agyon, nem emészt 
fel, nem zúzza be a koponyacsontunkat arra 
merôlegesen mért csapással. Mert akkor meg 
mi végre. A gyereknek papíron még jó két 
hetet kellene a méhben töltenie, de az anyja 
azt mondja, elég nagy a mocorgás, ki tudja. 
Meg hogy képzeljem, virágot hozott az orchi-
deája, az a szára, ami pedig már elszáradt. Ha 
mégis megszületik ma, mondom, akkor visz-
ont nevezzük el Majának.

Ahelyett viszont, hogy az emberiség 
tisztességesen félné az világvégét, mindenre 
tudományos magyarázatot talál. Nem akarja 
az egyszerûbb utat, sose. Hogy amit látunk, 
az csak ipari hó. De nem úgy, hogy mestersé-
gesen elôállították és szétszórták itt brahiból 
az éjszaka, hogy reggel összeszarja magát min-
denki az Aschner Lipót téri templom felé 
menet, akkor már oda gyorsan betérve, mert 
így akár az atya is szervezhette volna ezt az 
egészet, hogy a saját malmára hajtsa kicsit a 
hiszti vizét. De nem olyan ember az, meg 
mondta is vasárnap, hogy hagyjuk már a 
francba ezt az egész világvégét, keresztény 
emberek vagyunk, ne dôljünk be ilyen mar-
haságoknak. A rádióban kapcsolják Auszt -
ráliát, ahol már elég régóta 21-e van, apoka-
lipszisnek se híre, se hamva, pedig Sidney 
aztán tényleg a világ végén van. Amerikában 
viszont több államban rendeltek el iskolas-
zünetet, nem azért, mert aki otthon elbújik a 
pincébe, az túlélheti a túlélhetetlent, inkább 
a túltévézett redneck szülôk beszámítha -
tatlanságától tartva. Nem sokkal vagyunk 
Connecticut után. A mai földrajzóra végítélet 
miatt elmarad. Dél-Amerikát vették volna, 
vagy Kelet-Európát. Az ipari hó a definíció 
szerint jellemzôen hôerômûvek közelében 
keletkezhet, amennyiben a felszabaduló víz -
gôz a hideg légtérbe jut, illetve szó van itt 
bizonyos kondenzációs magvakról is, elég az 
hozzá, hogy vízgôz, plusz a mínuszok, ré -
szecskék (kristálylecsapódás!), tiszta hó. Nem 
igazi, tán még jobb is annál. (Vö: szilikon.) 
Elgondolkodom vezetés közben, miket írnék 
egy bakancslistára, bár talán azt inkább záros 
határidôn belül bekövetkezô halál esetén 
szokás, nem pont apokalipsziskor, de ha 
rákom meg nincs. Sidney-ben lassan besö -
tétedik, mi az Árpád-hídnál gurulunk, ahol 
már nyoma sincs hónak. A kilenc órás hírek 
mennek, továbbra sem várható csapadék, a 
gyerek a Maja név hallatán még jobban 
mocorog. Hosszú a nap, ebbôl még bármi 
lehet.  
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Újpest városát a polgárosodás 
folyamata emelte városi rangra. 
Újpestet azon férfiúk tették 
naggyá, akik civil hivatásuk 
gya  korlása mellett munkát, 

erôt, pénzt áldoztak a közösségért. Ezen pol-
gárok egyike volt Gerber Alajos. 

1892 novemberében született. Édes ap-
ja, Gerber Lajos vasesztergályos, gyári mun-
kás volt a Ganz mûveknél. Édesanyja, Figyel-
messy Eleonóra révén nemesi vér is csörge-
dezett a fiú ban. A család sorsa sok szomorú-
ságot hordozott. Tífuszjárványban sorra elte-
mették test véreit, csak Alajos Károly érte meg 
a fel nôtt kort. Ô egy olyan szakmát választott, 
ame lyik a huszadik század szülte egyik új hi -
vatás volt: fogtechnikus lett. Raskó Jenô buda-
pesti mester laboratóriumában sajátította el 
kitûnôen a szakmát, majd Erdélyben, Kolozs-
várott kezdte meg mûködését. Az ottani fog-
or vosok, akik foglalkoztatták, távozáskor aján-
 lólevélben dicsérték szakmai tudását, szor-
galmát és becsületességét.

A kibontakozó elsô világháború Gerber 
Alajos Károlyt is a frontra szólította. Az olasz 
arcvonalon szolgált, vitézségét a Károly Csa-
patkereszt kitûntetéssel ismerték el. Fogságba 

esett, ahol tábori kórházban szanitécként fog-
lalkoztatták. Csak a háború legvégén térhetett 
haza, ahol már 1891-ben mûködött az Újpesti 
Katolikus Legényegylet. Adolf Kolping német 
munkás pap kezdeményezte az iparos fiatalok 
keresztény szellemû, hazafias nevelésének tá -
mogatását. Segíteni kell, hogy jó szakemberek 
és példamutató szülôk is legyenek. Ennek a 
mozgalomnak lett tagja, ahol színjátszóként és 
rendezôként is tevékenykedett. Az újpesti 
egy   letnek egyik alapítója, vezetôje Ranyák 
György kádármester, az Ipartestület alelnöke 
volt. Az egylet színjátszó körében ismerte meg 
Gerber Alajos az elnök leányát, Ilonkát, akit 
egy közös szereplés, az „Elnémult harangok” 
címû darab bemutatói során megszeretett, 
majd 1924-ben oltár elé is vezetett.

A fiatal pár a Mária (ma: Lebstück Má -
ria) utca 67-ben telepedett le, ahol a családfô 
már 1921-ben fogtechnikai laboratóriumot is 
felszerelt. Idôvel ide születtek gyermekeik, 
György, Ilona, végül a legkisebb, aki édesapja 
keresztnevét kapta.

Gerber Alajos szakmájának kiváló mes-
terévé nôtte ki magát. Szinte folyamatosan 
akadtak tanítványai, akik tanoncként tôle les-
ték el a szakma mesterfogásait. Elismerését 
jel  zi a III. Országos Kézmûipari Tárlaton el -
nyert arany fokozatú szakmai díj, valamint a 
tény, hogy az Ipartestület Fogtechnikai Szak-
osztályának elnöke lett. Ebben a minôségében 
szerkesztette a Fogtechnikai Szemle címû 
szak  lapot. A végzôs tanulókat rendszeresen 
szakvizsgáztatta.

Szakmájának szeretete mellett rengeteg 
energiát fordított az Újpesti Katolikus Le -
gény egylet (U.K.L.E.) szervezetének fej lesz -
tésére, irányítására is, mely kezdetben egy 
Árpád úti két szobás lakásban mûködött. 
Az egyletnek állandó székházra volt szüksége. 
Bôkezû mecénásként megnyerték az ügynek 
gróf Károlyi Sándort, aki – látva az egylet 
társadalomnevelô hatását és sikeres mûködé-
sét –, 1905-ben megvette számukra az újpesti 
Csokonai utcában lévô kétszintes tágas épü-
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letet. Itt már megfelelô helyiségek, többek 
kö  zött színházi elôadások megtartására alkal-
mas színpad és díszterem is volt. 

Az egyleti élet rengeteg fiatalt vonzott. 
1912-ben Tanoncotthont is létre hoztak. A 
pol  gári kultúra erôsítésének, a közösségi élet 
fej lesztésének érdekében a szervezetben élénk 
színjátszó élet folyt. Maga Gerber Alajos 
kedv  telve és tehetséggel megáldva állt szín-
pad ra. Maklári Zoltán Kossuth-díjas színmû-
vésszel még a háború alatt kötött barátságot, 
és ez a kapcsolat mindvégig fennmaradt. De 
felfigyelt színészi tevékenyégére Vámos Lász-
ló rendezô is, akivel az angyalföldi kultúrház-
ban amatôr színjátszó fesztiválon találkozott. 

A lelkes színházi elôadások meghozták 
a sikert számára, de társulata számára is. 1931-
ben elnyerték A Magyar Mûkedvelô Egye sü-
letek Vándordíját, immáron végleges megtar-
tásra. Az Ország Legjobb Mûkedvelôgárdája 
volt az U.K.L.E.!  Gerber Alajos szavalókórust 
is szervezett, amely szintén szép sikereket ért 
el az újpesti rendezvényeken. (A témához kap-
csolódó könyveket is megjelentettek.)

Az egylet keretein belül éves szinten 
több tucat ismeretterjesztô elôadást tartottak 
a tagság számára az élet szinte minden terüle-
té  rôl. Az elôadók sorában megfordult Ap ponyi 
Albert gróf és Prohászka Ottokár püs pök is. 
Zenekar, dalárda, sportkörök, ter mé szetjáró 
csoportok is mûködtek a szervezet kebelén 
belül. Sok kitûnô iparos került ki az egyletbôl, 
növelve Újpest jó hírét. Világi elnöknek 1927-
tôl Gerber Ala jost kérték fel és egyházi 
elnöknek Valter Lajos hittanárt.

Megbízatásuk többszöri újraválasztás 
után, mindvégig megmaradt. Irányításuk alatt 
az egylet virágkorát élte. 1938-tól „Napsugár 
Leányklub” néven, bevonták a leányifjúság 
ne  velését is az egyletbe. Ennek vezetôje, az 
el  nök felesége, Gerber Alajosné volt. Nagy 
segítséget nyújtottak a lányoknak, hogy széles-
körû ismereteket szerezzenek a nôi, édesanyai 
hivatásuk majdani betöltéséhez. Különbözô 
tanfolyamokat rendeztek, meghívott kiváló 
elô adókkal.  Egészségügyi, betegápolási, gyer-
meknevelési és korszerû fôzési ismereteket 
sa játíthattak el. Az egyleti barátság sok fiatalt 
segített boldog házassághoz is.

Gerber Alajos az egyleti életen felül 
hal  latlan aktivitással vette ki részét a fôplébánia 

életébôl is. Az egyháztanács tagja, majd al -
elnöke lett. Szerkesztôje volt a Katolikus Élet 
címû lapnak, maga is publikált verseket, no  vel-
lákat is. (Novelláskötete Fogoly szerelem cím-
mel jelent meg). A Pestkörnyéki Mûked velôk 
Lapjának is fômunkatársa volt. Aktív kez    de mé-
nyezôje volt a Katolikus Kultúrház meg  te rem-
tésének. A háznak kapuja 1938-ban nyílt meg. 
(Az épület a Szent István téren, a plébánia 
mel  lett volt.) A szocializmus évtize dei ben úttö-
rôházként mûködött. Az épület a kö  zelmúltban 
került elbontásra a piactér kor sze   rûsítése 
miatt). Az Újpesti Katolikus Kör, amely szer-
vezet a kultúrházat mûködtette, Ger    ber Alajos, 
közösségi tevékenyégének, má  sik aktív terepe 
volt. Itt gondnoki teendôket látott el.

Az egyleti élet csúcspontja 1941-ben 
volt, mikor is az egyesület félszázadik évfor-
dulóját ünnepelte. Ezen alkalommal az ünnepi 
szentmisén megjelentek Károlyi István gróf és 
leánya is. Az egylet hímzett selyemzászlaját a 
család megôrizte. 

A második világháború a Gerber csalá-
dot és a családfô irányította egyletet sem kí -
mélte. A légitámadásokat a gyerekek és a fel-
nôt tek a pincében vészelték át, de a harcok 
szü  neteiben a közösségi élet még mûködött. 
Az 1944. március 19-re szervezett hazafias 
ünnepség azonban elmaradt. Az újpesti Cso-
ko  nai utcában is megjelentek a Magyarországot 
megszálló Wehrmacht tankjai.

A Legényegylet sorsát a háborút követô 
politikai változások pecsételték meg. Rajk 
Lász  ló kommunista belügyminiszter a civil 
szer   vezetek közül – a cserkészmozgalomhoz 
ha  sonlóan – elsôk között a legényegylet or  szá-
gos szervezeteit számolta fel. A formálódó új 
rend saját hatalmára nézve veszélyesnek ítélte 
meg a polgári és egyházi szervezôdéseket 
egyaránt.

Gerber Alajos a Rákosi-rendszerben 
még mûkedvelôsködött, majd az azt követô 
Ká  dár-korszak idején már csendes vissza vo-
nult ságban élt. Magánélete is keservesen ala-
kult. Eltemette idôsebb fiát, majd megözve-
gyült. Ekkor már legkisebb gyermeke család-
jával a Komját Aladár (ma: Lôrinc) utcában 
élt. 1977 júliusában hunyt el. Ma a Megyeri 
temetôben nyugszik. Nevét márványtábla 
említi az Egek Királynéja templom elôcsar-
nokában. 
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Köln városa, ahol Adolf 
Kolping létrehozta elsô szer-
vezetét, a római korra tekint 
vissza. A latin colinia kifejezés 
él tovább a nevében. A Rajna-

parti város a karoling korban lett a Frank 
Birodalom egyik központja. Érseki székhely 
lett, a középkor tanúja a város jelképe, a 
pompás kéttornyú gótikus katedrális. Vallási 
központ szerepe mellett a tudománynak is fel-
legvára lett. 1388-tól egyetem mûködik a 
város falai között. Dolgos és gyarapodó pol-
gárok lakták. Messze földön híres exportcik-
kévé vált az illatosítást szolgáló kölnivíz. 

A város a középkorban a Német-Római 
Császárság legnagyobb városává növekedett. 
11 hosszabb falszakasz, 12 kapuval és 52 to -
ronnyal védte polgárait és létesítményeit. 
Kereskedelme azt követôen lendült fel igazán, 
hogy a császártól árumegállító jogot nyert. 

A Rajna-vidék a francia és a német 
vetélkedés ütközôzónája volt. A 19. század 
elején Napóleon hadai szállták meg, az elsô 

világháborút követôen brit csapatok állomá-
soztak itt. A századforduló névváltozást is 
hozott. 1900-ban a porosz belügyminiszter 
úgy rendelkezett, hogy a város nevét C betû-
vel kell írni. 1919-ben Konrád Adenauer 
polgármester (késôbbi kancellár) döntött vég-
legesen a K betû használata mellett. A szen -
vedések nem értek véget: a második világégés 
során azután súlyos légitámadások pusztítot-
ták Köln épületeit. 

Adolf Kolping nem volt a város szü-
lötte. Szegényparaszti sorban nôtt fel, cipész-
segédnek tanult. Bôkezû támogatók révén 
vé  gezte el a teológiát, fiatal papként 1849-ben 
került Kölnbe. Elhatározta, hogy menhelye-
ket alapít a szegény sorsú iparostanoncok 
számára, ahol ellátást és jó szót kapnak, 
ahol tanulhatnak is. Mozgalma futótûzként 
terjed Magyarországon is, ahol maga is meg-
fordult. Halálakor közel félezer Kolping 
alapszerve  zet mûködött, több ezer taggal. 
Az alapítót II. János Pál pápa avatta boldoggá 
1991-ben.  
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Szécsi Gáspárné dr. Kincses 
Rózsa (sz. Újpest, 1925) a Ka -
nizsay Dorottya Leány gim ná-
zium tanulója volt. 1943-ban 
érettségizett, majd diplomája 

megszerzése után néhány évvel, tanárként tért 
vissza az alma materbe. Rózsa néni leánya 
keresett meg, hogy édesanyja a Helytörténeti 
Értesítô elôzô számában megjelent interjúban 
olvasott szeretett iskolájáról és késôbbi 
munkahelyérôl. Úgy gondolta, szívesen meg-
osztaná velünk személyes emlékeit.

– Örömmel olvastam a Czeschner Ka -
millával készült interjút. Ô két évvel fiatalabb 
nálam, s külön örültem, hogy ilyen szépen 
beszélt régi iskolánkról. Bizony nem sokan 
van  nak már, akik elmondhatják, milyen volt az 
oktatás ott az 1930-as, ’40-es években.

– Rózsa néni Újpesten született. Kérem, 
me  séljen a családjáról!

– Édesapám, Kincses István 1911-tôl 
har mincöt éven keresztül volt a Könyves Kál-
mán Gimnázium matematika –fizika szakos 
tanára. Édesanyám, Soóki Tóth Emília taní tó-
nô volt, Kassáról származott. Hat gyermekük 
született, anyukám a nevelésünkkel, iskolázta-
tásunkkal volt elfoglalva. Szüleink gondossá-
gának eredménye, hogy négyen (Emília, Anna 
Mária, Olga és jómagam) pedagógusok 
lettünk, István gépészmérnök, Mária elektro-
mérnök, de ô is oktatott, a Kertészeti Egyetem 
adjunktusa volt.

– Neveltetésükbôl következik, hogy az 
elemi iskolát gimnázium követte.

– Nagyon büszke voltam, amikor 1935-
ben megkezdhettem tanulmányaimat a leány-
gimnáziumban. Negyvenhárman kezdtük az 
elsô osztályt; 1943-ban, az élethozta változá-
sok és a történelem viharai hatására erôsen 
meg  csappant létszámmal, csak tizenhatan 
érettségiztünk. 

Kissé ellentmondásos érzésekkel 
emlékszem iskolámra. Egyrészt egykori diák-

ként ret tentô büszke voltam, hogy Újpest 
egyik legjobb iskolájában végezhettem. Azt 
biz tosan állíthatom, hogy amikor a Kani zsay-
ban tanultam, a gimnázium az ország egyik 
leg  jobb ál  lami leánygimnáziuma volt. Em  lék-
szem, ami kor bekerültem az egyetemre, akár-
hol ejtettem ki a Kanizsay nevét, annak rangja 
volt. Taná rainkat sok helyen ismerték és elis-
merték. Nemcsak az oktatásban, hanem em -
berségbôl is jól vizsgáztak. Nem éreztek meg-
különböztetést a szegényebb gyerekek sem. 
Elsô igaz gatóm dr. Lersch Ernô finom úriem-
ber volt, kisebbik lánya, Edit ak  kor járt 
6-dikba, mikor én elsôs voltam. Porcsalmy 
Zol tán 1939-ben követte, ô orszá gosan elis-
mert matematikus, fizikus és kémikus is volt. 
A há  ború elôtt megjelenô Fizikai és Kémiai 
Didaktikai Lapok fôszerkesztôjeként is dolgo-
zott. Több alkalom mal tartott ismeretterjesz-

SZÖLLÔSY MARIANNE

Diákként és tanárként is kedvenc iskolája 
volt a leánygimnázium
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tô elôadást a Fôiskolai Szociális Telepen, az 
Erkel Ferenc [ma: Erkel Gyula] utcában. Ôt 
követte dr. Sipos Lajos igazgató úr, vele csak 
húgom találkozott [dr. Si  pos Lajos díszpol-
gárunk édesapja]. Sajnos korai halála miatt, 
csak 1949-ig vezethette az iskolát.

Másrészt azonban, a hatvanas évektôl 
– mikor tanárként dolgoztam ott – a koe du-
káció bevezetése után, bizony sok jó tanuló 
lányt in  kább a híresebb iskolába írattak. Két 
szom  szédvár állt egymással szemben a Köny-
ves Kál mán Gimnázium és a Kanizsay Do -
rottya. Állandó vetélkedés folyt a tanulmányi 
eredmények terén. 

– A sok jó tanár között, bizonyára akadtak 
kedvencek is.

– Kedvenc tanárom sok volt. 
Heinischné Garay Ilona volt 
az egyik, mennyiségtant, fizi-
kát tanított. Rákospalotán la -
kott, szigorúsága mellett na -

gyon jól magyarázott. Egy idôben matemati-
kus akartam lenni miatta. A legkedvesebb, dr. 
Gosztonyi Gizella, magyar–történelem szakos 
volt. Zalaegerszegrôl szárma zott, lelkesen 
magyarázott, magyarságára büsz  ke em  berként 
a hazafiságot és a haza szol  gálatát nagyon 
komolyan vette. Sokszor idéz te már a háborús 
években Arany János: Tö  rök Bálint címû ver-
sébôl: „Két ellenség a Duna-két-par ton:/
Kevés annak az én egy jó kardom./Egyiket a 
másikkal – hiába!/Ahogy lehet – gondolja 
magába.”

– Minden iskolának volt egyenruhája ak -
koriban. Gondolom a Kanizsaynak is. A lányok 
szá  mára nem okozott gondot viselése?

– Bizony egyenruhában jártunk iskolá-
ba. Büszkén is hordtuk, mert ilyen nem volt 
másnak. Csíkos anyaga volt, eltérô az álta-
lában megszokottól. A nyári viselet fehér ala-
pon kék csíkkal és matrózgallérral, ünnepi 
alkalmakkor fehér blúz matrózgallérral és 
rakott szoknya. Blúzunkat két szalag díszítette, 
ha egyik hiány zott, bizony beírás járt érte. 
Utolsó diákéveimben magyaros zsinórozású, 
világoskék nyári ruhánk volt, ez Bocskai-
sapkával egészült ki. Az utóbbit a szép hajú 
lányok levették, ha ki  léptek az iskolából. Ez 
már lázadásnak számított, mert nagy rend és 
szigorú fegyelem volt. Késôbb, tanár korom-
ban, Petrásné Sörös Len ke igazgatónô találta 

ki, hogy a gyerekek javasolják, milyen legyen 
az egyenruha – aranyos, pöttyös viselet lett 
belôle. Szívesen hordták. Aztán késôbb a kék 
köpenyt már igyekeztek a sarkon levenni…

– Fiú és leánygimnázium egymással szem-
ben, volt ennek valami romantikája.

– A háború elôtt nagy békében élt egy-
más mellett a két gimnázium. Sok kapcsolat 
alakult ki természetesen a két iskola diákjai 
között. Például a Könyvesben volt a tánciskola 
hétvégén. Szinte jellemzônek mondható, hogy 
több házasság is született az ott kialakult kap-
csolatokból. 

– Érettségi után jött a továbbtanulás, 
ugyan  akkor Magyarország felé közeledett a front. 
Hogyan élt egy egyetemista ezekben a nehéz idôk-
ben?

– A háború alatt Zsiray Miklós nyelvész-
professzorhoz jártam, mert finnugor nyelvész 
szerettem volna lenni, de a bombázások miatt 
édesapám megtiltotta, hogy bejárjak az egye-
temre. Azt mondta, ha szünetel az egyetemi 
oktatás, ne járjak be! Ha meg kell halni, le -
gyünk együtt! – így a házunk pincéjében éltük 
át a bombázásokat. Zsiray professzor adott 
nyelvkönyvet, szótárt, mondta: Mi az magának, 
meg tud tanulni otthon is oroszul! A diploma-
munkámhoz szükségem volt az orosz nyelv-
tudásra, így a pincében éjt nappá téve tanul-
tam a nyelvet. 1945. január 12-én orosz kato-
nákat szállásoltak el nálunk. A katonák a la  kás-
ban, mi a mosókonyhában laktunk, a konyha 
használatát is beosztották, de egyéb probléma 
szeren csére nem adódott. Édesapám tudott 
ve  lük beszélni, mert az elsô háború idején 
1914 ka  rácsonyától 1920 végéig hadifogság-
ban volt, egészen Vlagyivosztokig vitték. Ott 
megtanulta a nyelvet. Lev Tolsztoj: Kozákok 
címû no  velláskötetét le is fordította még az 
idô alatt. 

– Tanulmányai végeztével, Kincses Rózsa 
Újpesten kezd te pályáját?

– 1948-ban szereztem diplomát, ma -
gyar–német–latin szakos tanárként. Férjem-
mel, Szécsi Gáspárral, aki szintén a tanári hi -
vatást választotta, szülôvárosába, Székes fe hér-
várra költöztünk. Volt honvágyam persze, 
pél    dául egy ottani múzeumban boldogan fe -
deztem fel valamilyen tejipari cég történetét 
bemutató anyagban egy Bulicsek-féle kazánt. 
Ezt is Újpesten gyártották! Különösen azért 
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örültem, mert a Vasút [ma: Görgey] utcában 
Bulicsekékkel szomszédok voltunk. Az idôseb-
bik lányt, Annát és az öccsét is jól ismertem. 

Rövidesen megszületett a lányom, úgy 
döntöttünk, hogy Újpesten folytatjuk az éle-
tünket. Nem volt bölcsôde, és édesanyám 
segít   ségére nagy szükségem lett. Nagyon sér-
tetten vettem tudomásul, hogy nekem is, aki 
pedig született újpesti vagyok, külön kérvényt 
kellett benyújtanom és igazolással bizonyíta-
nom, hogy van hol laknom: a szüleimnél. Bol-
dogan költöztem vissza. Igaz, akkoriban, 
Buda pest külvárosaként, Újpest kicsit megko-
pott, de ez nem számított. Férjem csak késôbb 
tu  dott utánunk jönni, s kezdetben nem is ka -
pott tanári állást, csak kollégiumi nevelôtanár 
lehetett. 

– Az ön számára egyenes út vezetett a Ka -
nizsay katedrájához?

– Nem. Elôször a Teleki Blanka Gim-
náziumban (korábban Erzsébet Nôiskola volt) 
helyezkedtem el. Idôközben megszületett a 
fi   am is, és édesapám javasolta, hogy próbáljak 
Új  pesten állást keresni, mert két gyerek mel-
lett túl sok idô megy el az utazással. Hamarosan 
adódott egy lehetôség, mert valaki ép  pen 
innen szeretett volna Pestre kerülni. Sze ren-
csére sikerült cserélnünk. Ettôl függetlenül, a 
szüleimtôl és testvéreimtôl nagyon sok segít-
séget kaptam a gyerekek ellátásában.

1956 szeptemberében kezdtem tanítani 
a Kanizsayban. Az akkori igazgatóval nem is 
találkoztam, mert Moszkvában volt, s az októ-
beri forradalom után már nem is jött vissza az 
iskolába. Ôt elôször Petrás Istvánné követte, 
majd 1959-tôl Siklósi Lászlóné lett az igazgató. 
Érdekes évek következtek. A két szomszéd vár 
(a Könyves és a Kanizsay) versengése – mint 
említettem – akkor  élezôdött ki, amikor a 
koe  dukáció miatt már mindkét helyre felvet-
tek lányokat is. Rövidesen kiderült, hogy 
nincs szükség egymás mellett két gimnázium-
ra, ekkor a mi iskolánk átváltott a szakkép-
zésre. Nôvéreket képeztünk az egészségügy 
számára. Nekem is képeznem kellett magam: 
igaz, hogy latin szakos voltam, de az egészsé-
gügyi nyelvet nekem is meg kellett tanulnom. 
Az elsô évben a Chinoinnal kötöttünk szerzô-
dést labor hasz nálatra, de egy év után felbon-
tottuk, mert sajnos a kapcsolat nem mûködött. 
(Kár érte, mert diákjaink továbbtanulásában 

nagy segítséget jelentett volna.) Oktatás szer-
vezési probléma is adódott, amely az orvosi 
kar ra jelentkezôknél derült ki. A szakközépis-
kolákban a gyerekek nem tanultak negyedik-
ben fizikát. Bizony a fel  vételinél az elfeledett 
tudás hiányzott, a gim  náziumban végzettek 
elônybe kerültek. A ná  lunk érettségizett jó 
ké pességû jelentke zôk közül emiatt sajnos 
csak néhányat vettek fel.

– Az egészségügyi pályát választók szá-
mára fontos az empátia, a felelôsségérzet…

– Nagyon sok értékes ember volt a ta -
nít  ványaim között, igaz többen elhagyták a 
pá  lyát, elsôsorban anyagi okokból. Onnan tu -
dom, hogy máig is megkeresnek többen, tart-
juk a kapcsolatot. Igyekeztem megfelelô vi -
szonyt kialakítani a diákjaimmal, segítettem, 
ha igényelték. Talán ezzel vívtam ki ragaszko-
dásukat. Sôt elôfordult, hogy számomra nem 
túl kellemes alkalommal, kórházi tartózkodá-
som során is meglátogattak. Jólesett a gondos-
kodásuk. 

– Egy hivatást nem lehet „csak úgy” abba-
hagyni. Mikor fejezte be a munkát?

– 1983-ig dolgoztam a Kanizsayban, 
az  tán még pár évig a Kilián György [késôbb: 
Déry Miksa] gimnáziumban óraadóként taní-
tottam latint és németet, de tanítottam oroszt 
is. Mostanában napjaimat olvasással, néha sé -
tával töltöm. Többnyire magyar nyelvû regé-
nyeket olvasok – a francia már lassabban 
megy… Szívesen rajzolok a magam kedvére. 
Mára megbékél tem azzal is, hogy IV. kerület 
vagyunk. Most örömmel látom, hogy megint 
kicsit szebb a vá  ros, szépülnek a parkok, épü-
letek. Úgy tapasz  talom, lassan egy új közösség 
is kialakul itt.  
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Könyvek Újpestrôl

A pedagógusképzés 
tör  ténelmi elôzményei 
címû sorozat második 
kö   tete a hellén kultúrá-
ba vezeti olvasóit. Feri-
csán Kálmán, „Újpest 
Gyermekeiért díjas” 
nyu   galmazott pedagó-
gus bemutatja a nevelés 
intézményesített és sza-

bad tereit, a mítoszok, filozófiák és szellemi 
élet hatásait. Önálló fejezetben foglal ko zik a 
korszak sportágaival és az olimpiai játé kokkal. 
A szerzô megismerteti az ókori görög világ 
kiemelkedô személyiségeit és hatásukat kor-
társaikra, valamint az utókorra. A könyvet az 
Agroinform Kiadó jelentette meg.

Lak Katka írásainak fô -
hôse egy kislány, Ciróka 
Boróka, aki családjával 
(és elválaszthatatlan tár-
  sával Málna mac kóval)  
Újpestre költözik. A 

me       séket illusztráló Szász Regina megrajzolta a 
víztornyot, a városházát, a felújított szakorvosi 
rendelôt is. A mesében megjelenik a vizes ját-
szó tér, az óvoda, valamint a család új otthona. 
A Szervusz, Újpest! alcímû mesekönyvet Új -
pest óvodásai az Önkormányzat ajándékaként 
vihették haza.

Elismerés
Áder János, Magyarország Köztársasági El -
nöke Vizer József újpesti származású mûbúto-
rasztalos mester részére – a faipari szakmát 
népszerûsítô, magas színvonalú mûbútor-asz-
talosi munkája, valamint a faipari oktatás ér -
dekében végzett támogatói tevékenysége elis-
meréseként – a Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje kitüntetést adományozta.

A fôváros kitüntettjei
November 17-én, a fôváros napja alkalmából 
Újpest életében végzett jelentôs társadalmi te -
vé  kenységéért Pro Urbe Budapest díjban ré -
szesült dr. Derce Tamás, Újpest korábbi pol-
gármestere. Budapestért díjat vehetett át Ger-
gely Gábor világ- és Európa-bajnok, többszö-

rös magyar bajnok asztaliteniszezô és dr. 
Hol  lósi Antal Gábor sebész fôorvos, a Károlyi 
Sándor Kórház orvos igazgatója. A kitünte-
téseket Tarlós István fôpolgármester adta át.

Táblaavatás
Dr. Gerber Alajos díszpolgár kezdeményezé-
sére Újpest Önkormányzata emléktáblát állít-
tatott a Csokonai utcai idôsek otthona falán. 
Az épületben mûködött egykoron a KALOT 
újpesti szervezete. A tábla ünnepélyes lelep-
lezésére no  vember 27-én került sor.

Arany Horgony díjak
December 12-én, az Újpesti Városvédô Egye-
sület megalakulásának 20. születésnapján 
került sor az idei „Arany Hor gony” díjak 
átadására. Kitüntetésben részesült dr. Kovács 
Iván né alapító tag, az egyesület korábbi el -
nöke, dr. Nyárs Csaba alapító tag, Prófusz 
Jó  zsef szerkesztô és Kálmán János operatôr, 
valamint Monori Jó  zsefné és dr. Ozsváth 
Gyuláné.

Gyászhírek
Életének 82. évében, július 18-án elhunyt 
Pomázi László középiskolai tanár. 1958-tól 
tanított a Könyves Kálmán Gimnáziumban, 
ahol évtizedekig intézményvezetô-helyet-
tesként tevékenykedett. 1985-ben kapta a Ba -
bits Mihály Gimnázium alapításának felada-
tát, mely intézmény elsô igazgatója lett. 
Nyug  díjba vonulásakor Németh László-díjjal 
tüntették ki. Az újpesti „Babitsban” méltó 
módon emlékeznek a legendás tanárra.

November 12-én, 84 éves korában elhunyt 
Várhidi Pál, az Újpesti Dózsa legendás lab-
darúgója, az Aranycsapat keretének tagja, 
Újpest díszpolgára. A tízszeres válogatott tagja 
volt az 1954-es svájci világbajnokságon ezüs-
térmes válogatott keretének, az 1960-as római 
olimpián pedig bronzérmet szerzett a nemzeti 
együttessel. Vezetôedzôként 1973 és 1980 
között négy bajnoki címet szerzett az Újpesti 
Dózsával. 

Decemberi számunkban a 24. és a 31. ol     da      lon 
látható fotókat az Újpesti Hely tör  téneti Gyûj temény 
bocsátotta rendel ke zé sünkre.
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