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Hoffer Mihá|v-

Városfejlesztésről - 1914.ben
Ha az idegen utcáinkon sétál, az első tekin-
tetre azt hiszi, hogy városunk nem fejlődik :
nincsenek parkjaink, nincsenek felttinőbb
magánépületek és utcáink nagy része bur-
kolatlan.

Szóval városunk a felületes szemlélőben
kedvezőtlen benyomásokat kelt, de ha ala-
posan megfigyeli a fejlődés folyamatát és
sorrendjét, meg kell állapitania" hogy annak
iránya helyes és önfudatos.

A magyar városok, . ugyszólván kivétel
nélhil - fejlódésüket hilsőségek létesitóse
felé irányitották és az vo|t a törekvésük,
hogy a megforduló idegenekben kellemes
impressiók keletkezzenek, látva az árnyé-
kos sétatereket és tobbé - kevésbé jó utca-
burkolatokat, de annál kevesebbet törődtek
azokkal az intézményekkel, melyek a ko.
zegészség nélktilozhetetlen előfeltételei. Mi
a fejlődés údát ellenkező irányban kerestuk.
Elsősorban létesiteni akartuk azokat a köz-
műveket, melyek nélhil egy nagyváros
közegészségtigye állandóan' nem bizto-
sitható.

Első teendőnk volt, hogy e távolabbi célt
elérhessük, hogy utcáinkat kivétel nélhil
lejtméretezzük. l896-1899. években nagy-
mérvti leasasasokat és feltöltéseket végez.
tethink és igy az épitkezés a legpontosab-
ban rendezett magassági üszonyok között
történik. Ez időben erős munkát fejtettt'ink
ki, hogy az utcákat teljes szélességükben
üsszafoglalhassuk s ma a Váci-ut kivételé-
vel a házsorok és keritések a végleges sza-
bályozasi vonalban vannak állitva, ami első
lépése a szabá|yszeru épitkezésnek.

A kÖzegészségügyi érdekekre való tekin-
tettel nem csak aá értilk el, hogy a városfej.
lődés legbiáosabb a|apja' a kozegészségügy
rendeztetett, de gazdasági szempontok

is az általunk követett fejlődés irányt igazo|.
ták.

Ugyanis üdéki városaink, amelyeknek
tereit parkok diszitik, amelyeknek utcái
részben burkolva vannak, az idők folya-
mán, amidőn a közegészségrigyi és köztisz-
taságr intézmény ek fontosságát hovatovább
jobban felismerték, kénytelenek voltak
csatornázafu k és üzvezetéki'ik há|őzatának
foldalatti elhelyezése miatt óriasi anyagi
áldozatok árán létesitett parkj aikat feldulni,
utburkolataikat felszaggatni és igy a fejlő-
dési sorrend jóhiszemüen téves megál-
lapitasa követkeáében kétszer költekezni.

Téved tehát, aki azthiszi, hogy nálunk a
közművek létesitésének sorrendje Ötlet-
szerü volt. Programmunk az volt, hogy
elsősorban a közegészség feltételei terem-
tendők meg és ezt a programmot követke-
zetesen végre is hajtotnrlq megteremtethik
a városfejlődés legbiztosabb alapjait. Vá.
rosunk mindössze 80 éves s ebből, a város-
ok torténelmébe oly roüd időből, hatvan
évet ugyszólván teljes falusias mozdulatlan-
ságban töltÖtt' A fejlődés procesusa eze|őtt
20 éwel vette kezdet&. 2a év alatt ktizcsa-
tornákkal behálóztuk a várost, ma csator-
nahálózatunk kereken 50 kilométer s értéke
felül van az ew millió koronán. A csator-
nák állandóan és akként öblithetők, hogy
bűzt nem terjeszthetnek. Csatornahálóza-
funk ma semmi kifogasolni valót nem hagy
maga után s mindenben megfelel a ho7zá.
frlződő közegészségügyi követelmények-
nek.

Kiemelkedő határkő a fejlődés utján a
izvezeték létesitése. b

Koncessiós alapon, egy fillér anyagi áú-
dozat nélktil létesitetttik s elmondhatjuk,
hogy üzvezetéki hálózafu nk terjedelmében

. 
A szeuÍl mérnök, 1907.től Újpest város műszaki tan:ácsosa volt. Jelentős érdemeket s7frzettÚjpest közművei.

nek" középületeinek felépítésében. A közölt cik* t914.ben az Újpesti Almanachban jelent meg'
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a üdéki városok kozott csak Temesváré és
Pozsonyé mérkőzhetik'

A üzvezeték egész berendezése min.
taszerü, az épitési anyagok, az épitkezés ki-
ütele elsőrendti, kiváló mérnÖkök k0z-
benjottével, & ffi' kir. belügyminisaérium
müszaki osáályának felügyelete alatt ké-
szült' Nem mehetek e| a izyezeték nagy.
müvének létesitése mellett anélkril, hogy ki
ne eme|jem a belügyminiszterium müszaki
osztá|ya vezetőjének, Farkass Kálmán ur
oméltóságának hervadhatatlan érdemeit,
amelyeket az épitkezés, a felügyelet és a
leszámolás könil szerzett, mint a kikuldott
műszaki bizottság elnöke. A üzvezeték
táp|á|ó kutjai a legmodernebbü| vannak
épitve ugy, hogy a iz e|iszaposodása, vagy
homokosodasa ki van zárva. Viztornyunk
1500 köbmeter ürtartalmával páratlanul álI
a monarchiában s nyomása oly erős, hogy 4
emeletnyi magasságban képes vizet szolgál-
tatni. A izvezetéknem a város mai.mérete-
ihez késztilt, mert elfogja látni iz.zel' a
100.000 lakosu Ujpestet is. Huszonöt köz-
kutat állitotfunk fel, minden 80 méter tá-
volságon ttizcsapok vannak felállitva. A
kozonség részérő| hallatszanak még szór-
ványosan panaszok a izvezeték ellen, de a
hetenkint eszkozölt vegyüzsgálati eredmé-
nyek kétségtelenné teszik, hogy a üz néllai-
lÖz minden oly szerves anyagot, amely ivás.
ra alkalamallanná tenné s ha egyes hazaknál
a üz időnkint élvezhetetlen is, ennek oka
az, hogy vizfogyasztásunk ma még nem
fejlődott ki, mert izvezetéki csőhálózatunk
3000.3500 bekotést feltételez, holott
ezidőszerint nincs több, mint 500-600 haz-
ná| aizvezeték bevezetve. A üzfogyasztás
fokozatos növekedésével el fognak oszlani
a panaszok, amelyek redukálódasát ktilön-
ben is elősegiti a már fentebb érintett
csatornaöblitő aknák megépitése, mert ezek
nem csak a csatornáknak, hanem a
vizvezetéki csöveknek hatálvos oblitését is
lehetővé teszik.

KÖzülágitasunk, amely teljesen ingye.
nes, üzemzavarok nélhil funkcionál és
nemcsak a Íöutvonalak, hanem a mellék
utcák is egyenletesen vannak megülágitva.
Negyven méterenként otven .gyertyafényü

égőnk ma már több mint 2000 van'
villanyvilágitásunk kábelei a foldben vannak
elhelyezve, amely kortilmény az územz.ava-
rokat a minimumra.redukálja. Itt meg kell
emlékeznem arról is, hogy a ül-
lanyvilágitrís létesitése hatalmas emeltyüje
kisiparunk fejlődésének is, mert az Íram
olcsóságanál fogva kisiparosainknak is
módjukban áll üzemüket villanyerőre be.
rendezett gépekkel folyatni és igy a terme-
lési költséget lényegesen csökkenteni. Az
áram olcsósága mel|ett bizonyit az is, hogy
a üllanyvilágitas több mint 3000 helyre van
bevezetve.

Közegészségtink érdekében modern
vagóhidat létesitetnink, amelynek berende-
zése a legmesszebbmenő igényeket is
kielégiti, amelynek tanulmányo zására tívo|
városok kiktildottei keresnek fel bennünket.

A kozegészségpgy hatalmas támaszai a
rendezett temető, modern hullahazával,
r av ata|ozőjával, hullakamráival.
Közegészségusyi szempontokból gondol-
koznunk kell afellett, hogy egyelőre leg-
alább a kis szoba- konyhából álló lakasokra
behozzuk a kotelező temetői ravatalozást.
A feltőtlenitó, amelynek gépberendezését a
székesfovárostól vethik át s felszerelttik
gozkazánnal ugy," hogy amint a legutóbb
fellépett kolerajárvány alkalmával bebizo.
nyu|t, 24 óra alatt tizembe helyezhető. A
járványkórház, ame|y modern berendezése
és beosztása e célnak teljesen megfelel.

^zt hiszem, hogy ezen kÖzmüvek
létesitésével megteremtetttik mindaá, ami a
közegészségügy érdekeit megvédelmezi
hivatva van s ma joggal mondhatjuk, hogy
a városfejlesztés politikája helyes utakon
haladt.

Megalkotta a város ttizrendészeti sza.
bályrendeletet. Létesitette a hivatásos ki-
képzett ttizoltóságot, amely felszerelésével,
fegyelmezettségével biáos garanciája an.
nalq hogy a régen oly félelmes ttiz városré-
szeket tibbé elhamvasztani nem fog. A
izvezeték ttizrendészeti szempontból is
fontos, mert az utcákon 80 méterre álló
tüzcsapok lehetóvé teszik az azonnali
vizvételt s az erős nyomás folytan a iz

.'.-.-.Í
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sugarak a legmagasabb épületekre is felhat-
nak.

A ttizrendqszeti szabályrendelet kapcso-
latban az uwancsak megalkotott épitési
szabáLlyrendelettel módot nyujt arra" hogy a
tiieveszélyes vagy közegészségellenes é-
pitkezések lehetetlenné tétessenek,

Az épitési szabályrendelet klzá1a az
épitkezés köréből a kontárokat; a kiz-
egészségügy érdekéberr lévő intézkedései
biaositékot nyujtanak ana nézve, hogy az
egeszségtelen lakasok hamarabb el-
pusáittatnak, . egészségtelen uj épit-
kezésekre pedig az épittető már használati
engedélyt sem nyer.

Közforgalmi eszközeink terén is lénye-
ges haladas állapitható meg. A nagy
vasuton kivül, amelynek bőütése ki'iszöbön
áll, van hajóállomasunk s kereskedőink
érdekében legujabban aMagyar Folyam és
Tengerhajó zási r észvénytársaság is ügynök-
séget létesitett.

A üllamos vasutakkal érintkezésünk már
évek óta fesztiltnek mondható, de ezért
közforgalmunk jelentősen javult. - Létestilt
az István, Vasut, Viola, osz.utcai korforga-
lom; a há|őzat kiterjesztése pedig a közel-
jovő kérdese s a Deák, Toldi-utcától létesü-
lő uj vonalnak a Vasut-utcai vonallal való
összekÖtése ujabb körforgalmat létesit - A
Vasut-utcai vonalnak az Arpád-uti vonallal
a Sáláryi-utcán át való összekapcsolása
fogia a körforgalom há|őzatátteljessé tenni.

Tárgyalasokban álottunk a városi ülla-
mos vasuttal vonalainak a városunkba való
kiterjesaését illetőleg, ez azonban a Szent
Laszló.uti vonal kiépitésével kapcsolatban
történhetik meg. Már a Gyáli - tói parcellá-
zas ebből a foltevésből, mint a közel jövő
egyik megoldandó kérdésbőlindult ki, ezért
hasittatott ki egy utca' amely Rózsa.utcát a
Szent László-uttal összeköti. Teheráru for.
galmunk lebonyolitasa igazán az egész or-
szágban páratlanul áll. Minden ipartelep
közvetlen Összekötetést kaphat a vasuttal és

az ipartelep tulajdonosai mentve vannak,
áruik kétszeri átrakasával járó költségektől.
A város vezetősége.mindenkor készen volt
az ipartelepek tulajdonosait azon törekvése.
ikbpn támogatni, hogy iparvágányuk
kiépittessék. A fejlódés alapvető munkiíi
jórészben befejeáetvén, most a jovő meg-
oldandó problémái sorakoznak elénk:

Ezek elsője azutcák burkolása és pedig
ugy, hogy bizonyos terek és központok
burkolandók először s azután a ezekből
sugarÍ$an |<tágaző nagyobb kozforgalmi
utak. Utcáink térmennyisége 580,009 m2,
ebből ki van burkolva 150,000 m2 burko-
lásra vár tehát 430,000 m2, amelynek bur-
kolasi költsége mintegy 6,000,000 koronát
igényel.

A nagyobb forgalmi terek és utcák bur-
kolásának teljesitése után haz-zá kell lát-
nunk az utcák fasitasához egyes terek és
parkirozásához.

Létesitnünk kell vasárcsarnokot, amely
ha nem is pompával hat, de védelmül szol-
gá| a vásárló kozönségnek az időjáras vi-
szontagságai ellen, amelyeknek létesitési
költsége hozadékából fedezendők.

Meg kell oldani a koztereken, utcákon,
hazakban összegyÚlő szemét elhelyezésé-
nek kérdéséf is. Szeméttelepünk helyén
nemsokára gyár emelkedik, de ktilönben is
a város belteniletén szeméttelep fenntartása
közegészségellenes lévén, minthogy pedig
kultelkeink nincsenek, amelyeken a szemét
összehordható lenne, külÍöldi mintára nem
zárkőzhanlnk el szemé tégető felállitasa elől.

Ujpest város megindult a fejlődés
utján, az ut amelyet eddig megtett egyene-
sen vezet a modern város ideálja felé, mert
haladasának iránya céltudatosan válasáatott
meg, hiszem, hogy a polgárság alkotó ere.
je, teherviselési készsége lehetővé tesá,
hogy kedvezőbbre való pénzügyi kon.
jukturák mellett rÖüdesen befejezz;JP azo-
kat a feladatokat amelyeket a fejlődő igé.
nyek rónak elénk.
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Szentpáli Gábor*

Az tljpest . belsővárosi Református templorn és
gyiilekezet története

Az irjpesti reformáfus hiveket l873-ig a
szomszédos Rákospalota lelkésze gondoz-
ta. Ekkor - auguszfus |7-én - Bálint József
palotai lelkész elnÖklete a|att az,esvbegyult
36 református egyháztag a mai fupád út és
István út kereszteződésénél álló kis-
épületben Joó István lakásában tartott gyű-
lésen elhatározta fiókegyhazkÓzséggé a|a-
kulását, és megválasáotta presbitériumát^

Az egyházi Íöhatóság jóváhagyásával
megalakult egyhíni kozosség elso istentisz-
teletét l873 november 2-án tartotta az Atti-
la utcai kozségi elemi iskola egyik termé-
ben, ahol a hívek az Urvacsora á|dásában is
részesülhettek. A kis gyülekezet |étszáma
ekkor 325 ro volt. és 25 osztrák értékű
forint vagyonnal rendelkezett.

A református hité|et fej|ődésére pozití-
van hatott, hogy ebben az esztendőben -
1873. november 29-én - a kozségi iskolák
egyik tanitőjává vá|asúott Mády Lajos
okleveles lelkész Ujpestre koltozott' ^z
egyházmegye foesperesének kérésére az
Ujpestre települt református hívek
lelkigondozását elvállata' Lelkészi á1lás
szervezésére az egyházkozség anyagi erőt-
lensége miatt gondolni sem lehetett, üszont
Mády Lajos, a neki adott esperesi megbízás
alapján űBy az igehirdetési, mint a hívek
egyéb lelkigondozását vállalta, s szolgálatait
I874. januÍtr l-én megkezdte.
Ekkor már 476-ra emelkedett az itteni re-
formátusok száma. Az egyháakozség ad-
minisarálásáért és a lelkipasáori munkák
elismeréseként éü 350 osztrák értékű forint
fizetést és két ö| a:zifát biaosított a presbi-
térium Mády Lajosnak.

* A szerző az újpesti j(ön1ves Kálmán Gimnááum
IV.o. tanulója. A közölt dolgozat részlet, azorszÁ-
gos Kö#piskolai Tanulmányi versenyre beadott
p,á|yáza+,ából.
' Mády Gyula: Az Ujpesti belsővárosi Refor ítus

Egyhtízközség élete

Ahogy nőtt a gyülekezet száma, s jelentő-
sége nőni kezdett, úgy egyre nagyobb szük-
ség - és igény. lett egy templomra' A re-
formátus polgárok saját pénztikkel támogat-
ták a '' terv'' létrejottét.
1874. június 18-án Wolfner Lajos ( |824 -
19l2' későbbi újpesti díszpolgár ) bőripa-
ros egy kis harangot qándékozott az egy-
hÍunak, melyhez a hívek állvány't készíttet-
tek, és a mai Templom u. 2. szám alatti
épület helyén állíttatták fel.
A beltigyminisáériumtól kért és kapott
országos gytijtési engedély alapján 3.099,-
frt-ot g1ujtöttek 1875-ben a templom épí-
tésre, mely összegből - 1.350,- frt'.-ért -
megvásárolták a mai templom és egyéb
egyhíui épületek telkét Ujpest foterén, a
Sa. István terén. A vételárból600,-frt. volt
a telek ára, 750,-frt. pedig az örökváltsági
díj, arniből azonban Károlyi Sándor gróf
1883-ban 400,-frt-ot elengedett. Az 1878.
április 23-i alapkőletétel után már l878'
szeptember 29-én Sipos Pál floesperes fel-
szentelte a templomot. A templom épület-
anyagának nagy részét a Szentendrén le-
bontott tég|agyár anyagából vásárolta meg
az egyhiu 400,-frt.-ért a helyszínen. 1879-
ben épült meg a templom melletti lelkészla.
kás a hívek adakozásából, illetve ktilÖnbÖző
összejövetelek, majálisok, előadások bevé-
teléból. A legnevezetesebb előadas ezek
koztil a közismert színművésznő, Blaha
Lujza előadása volt a pesti Népszínhaz
együttesével' Ugyanekkor I. Ferenc József
uralkodó 200, .frt. adományt nytrjtott e
célra magán pénnár ábő|. 2

A temp|om mesteréről forrásaink szegénye-
sek. Huber Antal építész neve tehát nem
igazán ismert, bár e munkájáxa| igazán ma-
radandót alkotott. Erdekes megemlítenünk,
hogy több Huber nevű mester dolgozott
hazánkban már a XVIII.. szíuadtó| kezdve,

'dr. ugró Gyula Újpest monográfia
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de nincs hivatkozás arra, hogy valamilyen
kapcso|atban állott volna valamelyikkel is:
Huber Ferenccel, a XWII. - )o*. század
fordulóján működÖtt otvossel, vagy Huber
Jánossal a szobrássza| (1777 . |832 ), aki a
párizsi Loüwe épületén is dolgozott'
A hossáégla alaku egyhajós templom ere-
deti, lnilső formájában az ek|ektizáIó histo-
rizmus jegyeit mutatta. 'Nem tul magas tor-
nyával, és kicsiny alapteniletéve| szinte
eltorptilt az |874 november 23-án megkez-
dett, és 1882-ben befejezett Sa. István téri

ez időtő| kezdve a tÖrténelmi Magyarország
templomainak készíti híres orgonáit:
( Pl.: budavári Nagyboldogasszony temp-
lom, Bazilika, pécsi Székesegyház, kassai
Dóm, szegedi Fogadalmi templom ).
Angster József műhe|yét l9t8-tól utódai
vezették tovább.

Mády Lajosnalg aki l895-től a gyileke-
zet választott lelkésze, hossá időn át vágva
volt a kis templom kibőűtése, a papi hfis
átépíttetése, és egy gyülekezeti terem épité-
se' Azonban az 1914.ben kitort háboru
romba döntötte a terveket. 1916-ban akatolikus templom mellett.

A lelkészlak fö|d-
szintes, néhány szobás
épületében kezdte meg
működését a lelkészi
hivatal, ahol napjain-
kig is a gyülekezettel
kapcsolatos ügyeket
intézik. Ide jon az, aVj
az egyházi szolgá|tatá-
sok valamelyikét
igényli; vagy ha ada-
kozni  szeretne.1882
auguszfus 6-Ín fel-
szentelték a he|ybeli
hívek adományából
ontetett harangot.

1888-ban 1.765,-
frt. 95 krajcár költség-
gel felépíttetle az egy-
háu a templom mellett
lévő' úgynevezett ba-
zárépületet, és a ha-
rangozólakást, mely.
nek bédövedelméből a korábban vállalt
anyagi tartozásokat egyenlítették ki'
1892.ben szintén az újpesti hívek nagy
anyagi á|dozatvá||alasával l.340, .frt. költ-
séggel Angster József pécsi orgonaépítővel
orgonát építtettek, melyet 1892 április 10.
én vettek használatba'
Angster József ( Kócsfalú 1834 - Pécs
1918 ) a magyarországi orgonák kiváló
mestere előszor Bécsben dolgozott, majd a
párizsi Caraille Coll céggel résá vett a pári-
zsi Notre Dame, és más székesegyhiaak
részére kgszült orgonák készítésében. 36
,íves korában hoáa létre pécsi mÍihelyét, és

templom nagy
harangját hadi
célokra elrekü-
rá|ják, s az
egyetemes kon-
venttől temp.
lombőűtésre
kapott 3.000
koronát is - fel-
sőbb utasítasra -
hadikolcsonbe
kellett fektetni.

A Mády La-
jost l9l8-ban
követő lelkész, a
Debrecenből
érkezett Kolozs-
vári Kiss Lász|ő
1918-ban tata-
roztatta az el-
avult állapotban
lévő parókiát'

Kolozsvári Kiss
LászIő utóda, Mády Gyula 1926 március 1.
én megtörtént kinevezése után 3 éwel,
L929-ben kezdett bele a gyülekezeti tanács-
terem építtetésébe. Az építkezés 21.ooo
pengőbe került, ami a gyülekezet adomá-
nyaiból, il|etve újpest város polgárainak
támogatásával gyűlt össze. Így megoldódott
a problémája a vallásos estélyek, bibliaórák,
és társasösszej ovetelek tartásának.

|932- ben a gyÚlekezet nagy áldoz4tho-
zata|áva|, Ujpest város és az átlrlam anyagi
hozzájáru|ásával kibővíttette az egyháa régi
templomát. A bővítés során a templomhajó
felköríves végét lebontották, és egy kiszé.
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lesített résszel nagyobbították meg, ahol ma
az eredeti, historizáIó stílusban késailt szó-
szék, és azÚrasna|a áll. Bolsejének újjáépí.
tése során az egyszerűség' és a harmónia
kialakítasa volt a cé|. Igy, ma már csak el-
képzelni tudjuk egykori szép, kazettás,
csillagdíszes mennyezetét, és aá a temp-
Iombelsót, amelyben az eredeti historizáió
berendezés még érintetlenril áll. 3

Az 1932.ben épített kiszélesített részen
kapott helyet néhány hosszabb pad, azIJr-
aszta|a, a szószék, a Mózes - székek' és a
gondnoki padok.

1935 - 37-ben emeletráépítéssel megna-
gyobbították a régi parókiaépületet.
1941-ben felemeltették a tornyot, és abban
az 7926-ban közadakozÍsbőlontetett ket új
harangot vasállványra szereltették. A két
|926-ban késailt harang köail a kisebbik
su|ya 246 kg. Díszítése: felül körben szár.
nyas angyalíe;ek, alul ürágcsokrok és ga-
lambok olajággal, Elől félkorben N/íáté
evangéliumának l8' részéből a 28. vers
egyik verssora: ''JÖjjetek énhazzám mind-
nyájan,,. A félkör közenén egy kehely he-
lyezkedik el, ami alatt egyenes vonalbar,
folytatódik az Ige'. És én megnyugosztlak
titeket''. A-lsó peremén a ürágcsokrok és a
galamb alatt: Öntotte: Szlezák Laszló ha.
rangÖntő Budapesten 1926 október A
hátulján nincs felirat.

A masik harang valamivel nagyobb, 422
k.s-'os Felső perernén szárnyas angyalfejjel,
alul pedig szintén ürágcsokrokkal és olaj-
ágat tarto galambokkal van díszítve' Az
elején a koronás magyar kiscímer babérko-
szoruba foglalt alakja Van kimunkálva,
alatta Vörösmarty Szózatábő| égy részlet:,'Hazádnak rendületlenül légy híve oh ma-
Elar |,,,A masik oldalán egy felirat: Öntette:
az újpesti Refl Egyháuközség közadako-
zásból az 1926-os évben , a|atta egy disz,
majd: tntotte: Sz|ezák Laszló haransöntő
Budapesten
('A régi kicsi harangat az 194l-ben alakult

!jn.'t újvárosi egyházkozség kapta meg' )
Ez évben alakították át a bejáratot rrgy,
-
" historizmus: a tÖrténeti stílusok felújíuása fiikép
pe'n a, építészetben ( neoromán, neogótika, n.oba-
rokk. stb.)

hogy korábbi eklektizáló, historikus elemeit
hangsúlyozottabban tartotta rneg. A hármas
osztású, középen kiemelt bejárati *apuzattal
és háromszögű oromfa\|a| |ezárt homlokzat
középső nza|itjábó| emelkedő toronY az
említett átépítésnél úgy módosult, hogy a
kapuzat elé négy dór oszlopos, háromszÖgú
timpanonos |ezárásu egyenes vonalú csar-
nok épult' Ekkor kerult a bejárat |olé a még
ma is látható keheiy, és a timpanon alá a
90. zsoltár egy részlete: ''Tebenned bíznrnk
eleitől fogva''.

A templomot sem a II. ülágháboru sem
az l956-os forradalom alatt nem érte séru-
lés' Az időjáras okoaa lnilső károsodásokat
1958-ban segélyekbőI és kölcsönökből
hoaák helyre.
1968-ig csak a legszukségesebb ál|agmeg-
óvásra torekedett a g1ülekezet. i968.ban
Zsengellér József - aki máig a g1uiekezet
lelkipásaora - megválasaásával kezdódtek
meg az addigra már erősen elavult, meg-
rongálódott egyházi épületek tatarozási
munkái: 1968-ban elkésailt a már erősen
máiló vakolatu templomtorony tatarozísa,
a torony51iyeg hiányos palaborítasának hor*
ganylemezre való cseréje' a parókia - épület
elektromos há|őzatának korszenisítése' az
irodák kifestése, mázolása, ugyanez a gyrr-
lekezeti teremben. A templom es a gyule-
kezeti terem ülágítótestjeinek korszenisíté-
S€, a lelkészlakr{s, harangozőház udvari
kilső festése, új udvari járdák készítése" az
udvari szennyvízcsatorna - hálózat teljes
kicserélése és az űj bekotése az utcai csa.
tornába, a parókia régi rozoga kapuja he-
lyett tölgyfa kapu készíttetése, a harango-
zőhin teljes hilso tatarozása, a lelkészlakas
és az irodák kozponti fiitésének gizÍ)zemíi-
re való átá||iti,sa is megtortént.
|976 őszén elkészült a templom teljes ktilső
- belső tatarozásának terve.a Ea indokolta
a hulló vakolat, a besüllyedt templom|o-
dém, a templom alatt húzódó régi szenny-
vízcsatorna hibája miatt megsüllyedt Mády
Lajos utca fe|öli fal. A templomot sürgősen
rendbe kellett hozni, ennek megfelelően a
munka |977 tavaszán megkezdődótt. A

a Zsengellér Józseffel késziilt interjú alapjrín
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templom|odémet felemelték ( az első ge-
rendát ,,holzáhttztÍlk a felsőhöz, igy ut
kiegyenesítve'' ), a padlástér vastag betonre.
tegét konnyri perlitbetonra cserélték.
A megrepedt és megsüllyedt falat |2 méter
hoswúsagban alá kellett falazni, mert a uz
minden foldet kimosott és egy nagy üreg
keletkezett' Ea' az''altemplomot'' a falakról
és a mennyezetrő| lehullott vakolattal töltöt-
ték fel. A templomhajó tetőzetét új lécezés-
sel és palával teljesen átfedették. A bádog.
csatornákat újakra cserélték, az elektromos
vezetékrendszert teljesen kicserélték.
1978-ban modern, korszerű, padok alatti
csórendszerben folyó, melegüzes kozponti
ffitést készíttettek a templomban. A karzat
alatti részt leválasztottak, és egy kis varóhe-
lyiséget hoáak létre a keresztelések részére.
Elkésztilt a templom teljes belső festése is'
A jobb belső kozlekedés kialakítása érdeké-
ben a templompadokat leröüdítették, így a
falak mellett is lehet be- és kijárni. Az oldal-
falak alját 160 cm magasságig lambériával
borították. be, a teljes templomi berendezést
újra mazoltak.
A telek Mády Lajos utcai frontján, a temp-
lom és a gyülekezeti háa kÖzött húzódó,
tönkrement fakerítés helyett új téglakerítés
készült, és egy kocsibehajtó, valamint egy
személybejáró, vaskapuval.

1978 karácsonyát mÍr a belsőleg teljesen
megújult templomban ünnepelte a gyüleke-
zet. ( Két éven át a gyülekezeti teremben
szorongott mindenki. )
A templom kiilső tatarozása l980-ra ma-
radt. Május közepén kezdődött a munka,
mely során nem csak a templom kapott új
ktilsőt, hanem a gyülekezeti háe is, valamint
a lelkészlakás, azok így összhangba kerül.
tek a templom festésével' Lefestették az
l968.ban készült horgany toronysüveget,
valamint az ajt6kat, ablakokat, csatornákat.
A hosszas munkát adományokból, kölcsö-
nokből és segélyekből finanszirozták, de
nagyon sokat számított a Zsengellér József
á|ta| v ezetett lelkes csapatmunka is'
l980.ban kezdték el felújítani az orgonát.
Egy mérnök presbiter, Móréh Mihály és fia,
Móréh Tamas végeztek mindennemű mun-
kát, a tervezést, az asztalos és elektromos

rnunkát. Az űj szélládákat és sípokat Solti
József hangszerjavító. és készítő kisiparos
készítette. A' régi, motorral hajtott megol-
das helyett az elektromos áram munkáját
veszik igénybe, 390-ről 762-re emelik a
sípszámot. A gytilekezet nagy örömére
1983-ban készült el a felújítas.
Az éptiletegyÜttes következő bővítése az
1992.ben épített hittantermek voltak, ame-
lyek a lelkészlakas egy részére épültek rá. A
legujabb vá|tozás a gyülekezeti terem le-
bontasa volt. Az Ú3pest - Belsővárosi Re.
formátus gyülekezet és az Újpesti Önkor.
mbnyzat megegyezése alapjan a szomszé-
dos telken éptilő telefonközpont, garázsok,
lakások, irodák és üzletek mellett 1995-ig
az tnkormányzat felépítteti u egy éve
lebontott gyülekezeti termet is'

A templomnak . bár protestáns puritán-
sággal van építve - van néhány igazán érté.
kes műtárgya: elsősorban a már említett
orgona' a szép és értékes Himmer Ignác
által késátett és a templomnak ajándéko.
zott szőszék és a Kovács Zsigmond által
alkotott'Úrasáala, amely a mánnyezet|tez
és a padsorokhoz hasonlóan csillagmotí-
wmmal díszíttetett.
A szószék l878;ban egy falépcsővel és egy
Mózes-székkel egybeéptilve készült. A szó-
szék díszítése aranyozott elemekből áll,
beleértve a szőszék koronáját. A magasított
felkorös díszítésű Mózes-székek a fal gör-
briletéhez igazodnak.

A szószék masik oldalán ugyanilyen pad,
régen ezt papné. padnak neveáék
( istentisztelet alatt a lelkipasztor felesége
tilt itt ). Az Urasrtala mellett kétoldalt
szintén egy . egy faból késailt, 3 üléses
hilön álló pad van. A templom két oldalan
3 - 3 db továbbá 16 - 16 db fából készült
pad helyezkedik el, amiket azonban egy
kesőbbi átépítésnél megroüdítettek. Mind-
egyrhik festése fl óderozott.

^z Urasztalát 1873-ban késátették.
Egyszerű dobogón álló, fakerítéssel körtil-
vett ''ládaszerű'' asztal. Lábai kis szekrény.
|ábak, Az elején aranydíszítés van. Az egész
flóderozott festésű. Méretei : 90 cm magas'
63 cm széles. A konilötte lévő kerítés mére-



tei: 170 cm x 260 cm. Anyaga fa. A tetején
egy fekete márványlap található.
Ertékes kegytárgyak vanfiak az uraszta|i
felszerelések között is' Külonösen két
ezüstkehely. Az egyik az l874-es számot
üseli. A frébeléssel és vésett díszekkel ékí-
tett kehely tagozott' talpa folott nódussat
( szárgomb ), kupájának alsó részén akan-
tusz |evéI díszítéssel ékes'
Felirata: ''Az újpest reformáfus egyháznak
emléktil Szalay - English Hermintol. ''

A masi( ugyancsak eztistből késztilt, dom-
borított és vésett díszri kehely tagozott talpa
folotti hengeres kupáján a felírat így szól:''Emléhil Hazafy Lajos és neje Joó Borbála
1883''' Az újpesti református egyhaz elsó.
nek tért át l932-ben a kÍ'ilon kelyhes úrva.
csorai szertartásra. Ennek szépmívű, tálcán
sorakozó kis kelyhei művészi szempontból
is figyelemreméltóak.
Az Urasztal és a szószék terítői ennél fél
évsziuaddal későbbiek, ozv. Perity Mihály-
nénak, a Népművészet Mesterének , mint a
decsi gyülekezet tagiának alkotásai' A
nyolc darabból álló fekete - fehér sárkozi
szőttes együttes 1978- ban késailt' A régi
terítőket, melyek ma már iparművészeti
értéket képüselnek, gondosan őrzik és óv-
ják, mint szÍu éves temp|omunk múlqához
tartoző emléket, ahhoz a templomhoz,
mely Ujpest lakosainak nemcsak á|dozatvá|-
lalasát, delehetségét és munkáját is ékesen
bizonyítja.'

A lelkészlalras lakoi . A lelkészek

A nem sokkal a templom felépítése után
eme|t lelkészlak mindig a vezető lelkész-
nek és családjának adott otthont. Első lakó-
ja a gyulekezet a|apitő tagja: litteráti Mády
Lajos ( 1848 - 1918 ) volt.
Dr. Pruzsinszky Pál, a budapesti református
teológiai Akadémia tanszékének a profesz-
szora l9l8.ban megjelent Mády Lajosról
szóló életrajzában e négy verssorral jellemzi
a lelkész életművét:
'.Sok ad könnyti nevet szent hivatalunknak
Pedig terhes munka a lelki munkásé.

Csak a .... halál marad fenn magunknak
Fejgyötró élettink egészen másé ''6

Mády Lajos 1848-ban születei az amaci
kis eklézsia egykori lelkipásztorának Mády
Sámuelnek a fiaként. A család szegénysé-
gének ellenére édesapja bátorítasa mellett o
is kálünista lelkiprísaornak készult' Az
l860.as évek végén fejezi be középiskoláit,
majd Debrecennek vette údát' Mivel az
apai eklézsia 300 forintos éü jovedelméből
neki vajmi kevés jutott, nappal tanítgatott,
az esti órákban tanult. Szilárd elhatározása,
hogy a ''kálvinista népnek használni fog.'.
Ezért a teológiai tanulmányainak befejezése
után Debrecenből Nagykárolyba ment, ahol
fuaalos Gyorgy, akkori esperes - lelkész
mellett, mint segédlelkész műkodött.
A múlt század közepén, hi|onosen 1867
után Pest szinte amerikai arányokban fej-
lődött, lakosai száma rohamosan emelke-
dett, de a városba tóduló nép egy része
inkább a környék kozségeibe kÖltÖzött,
ahol egészségesebb és olcsóbb lakhelyre
talált. Igy fejlődött óriasi gyárvárossá Új-
pest is, ahol 1873 végén már 7000 ember
lakott, ktzult'ik 500 reformán"rs volt.

Mády Lajos ebbe a szegényes társadal-
mi, ku|turális és egyhazi étettel rendelkező
kozségbe érkezett. Megélhetése érdekében
kozségi tanítóságot vállalt. Idejének fenn-
maradó részét a 'református hívek kozött
töltötte. Szervezőmunkájának első eredmé-
nye, hogy az 1874.es esáendő első napját
már együtt ünnepelték. Az ekkor gyrijtott
10, . Ft volt az alapja annak az összegnek,
amiből négy éwel később felépült a temp.
lom és l879-ben a paplak. 1895 november
3-án az egyházközség - amit ő alapított -
rendes papjának megválasáotta, így meghá.
lálva neki a csaknem neryed évszáeados
munkát, amelyet a kozosség éÍt végzett.
Amig az egyhia szervezésének és ''mag..

vetésének'' a munkája folyt, Mády Lajos az
iskolában is dolgozott. |874- ben igazgató,
s mint ilyen, kiemelkedik emberségével,
jóindulatáva| és hozzáértésével. E oonton
hadd tájékoztasson minket '' ''Úip.,ti Hí,-

o dr. Pnrzsinszki Pál teotTgiai tanrir }vÍidy Lajosról
l 9 l 8.ban írott életraja
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lap'' egyik avatott tollú munkatársának né-
hány sora, mely röüden, tÖmÖren így mutat
rá az egykori újpesti pöp érdemeire: '.Mint

tanügyi ember is kiválót produkált'
Amint szaporodott Ujpest lakossága, úgy
nÖvekedett az ő munkája, de végezte ren-
dületlenül, sőt, amikor igazgatókat nevez-
tek ki melléje, sokáig nem juttatott azoknak
munkát, hanem egyedül intézett mindent.
l882.ben polgári leányiskola hiányát érez-
vén, nyomban megszerYezte azt, vezeLte,
igazgatta, Ebből fejlődött ki az a hatalmas
intézmény, amely már ketté is vált. Meg-
alapította az első iparos - tanonciskolát
Ujpesten és lett ennek is első igazgatőja, s
mint ilyen 25 éven átvezette azt.,,

l880.ban a nevelésügy terén végzett
munkája elismeréseként azt a kittintetést
kapta, hogy Szatmár vármegye tanfelügye-
lőjének neveáék ki, amit azonban nem
fogadott el, mert Mády Lajos már annyira
kötődött Újpesthez, hogy nem akart azza|
szakítani. Szolgálatait még nagyobb lendti-
lettel folytatta, ott látjuk azoknak a sorában,
akik az újpesti gimnazium alapjait megve-
teffék, szolgál mint állami iskolai gondnok-
sági alelnök. Éveken kereszhil Jnoke az
Ujpest Vidéki Takarékpénztárnak, igazga-
tósági tagsa.az Úipest Önsegélyező Siovet-
kezetnek. Allandó kapcsolatban van Újpest
iparos társadalmával, s köze| fé|évszázadon
át községi, majd városi képüselőtesttileti és
vármegye bizottsági tag szolgált.
Minden kapcsolatát arra használta fel, hogy
polgártársai jólétét, életszínvona|ának
emelését munkálj a, vallásfelekezeti lailönb.
ség nélktil. Eredményesen tevékenykedett a
helybeli iparosság nyersanyaggal tÖrténő
rendszeres ellátasában, a világhínivé vált
újpesti asztalosipar felürágoáatásában, a
Nyersanyag Beszerző Szovetkezet meg-
szervezésében'
Mády Lajos sokat foglalkozott a szegé.
nyebb családok gondjaival, igy a kicsi
gyerm.ekek gondozásával. Mint a községi
óvodák felügyelő-bizottságának az elnökó,
e minőségében új óvodák létesítésével
igyekezett könnyíteni a kisgyermekes csa-
ládok gondjain.

Társadalmi és nevelői munkája mellett
természetesen saját egyháza ügyeinek inté-
zését érezte legfbbb lnildetésének, melyet a
Pesti Református Egyhazmegye presbitéri.
umai is nagyra értékeltek, midőn 1900.ban
aa egyházmegye helyettes esperesének
( rojegyzőjének ), majd l9O}-ben esperes-
nek válasaofiák. Az eá kÖvető l0 évben
állt a pesti egyházmegye élén.

A társadalom megbecsülése mellett
Mády Lajosnak része volt az íi|ami tiszte.
letnyilvánítasban is. Ferenc József - érde-
meit méltatva -1892-ben Koronás arany
érdemkereszttel ttintette ki.1914 január 4.
én megtartott 40 éves évfordulóra a pásztor
már őszbeborult hajú, idős ember' azonban
a tenniakarás változatlan: hő vágya, hogy
kis templomát kibővíttethesse, és egy gyu-
lekezeti termet emeltethessen az egyItázi
kozosség számára. Terveit derékbatöri a
háboru: l916-ban hadi célokra be kell szol-
gáItatni a templom nagy harangját és a
templom bővítésére kapott péná is elrekvi-
rá|ják. Utolsó éveit hosszas gyengélkedés-
ben tÖltötte, de 69 éves kora ellenére is
igyekezett hű pásztora maradni gyülekeze-
tének.
19l8 első napjának hajnalán lelke átkolto-
zött az örökkévalóságba. A templom meg-
maradt kis harangjának csengése ringatta
csendes álomba ot, aki az újpesti egyhéu
bölcsőjét ringatta, annak a napnak 44-ik
évfordulóján, amelyen első istentiszteletét
tartotta Ujpesten.Pá|yá1ára a teljes odaadás
és hűség volt jellemző, ember és Isten iránt.

Ujpest népének Yjvánságára, a város
vezetősége a református templom melletti
utcát elnevezteMády Lajosról, s így örökí.
tette meg az t,ttoÍő pedagógus, társada|om.
formáló esperes - lelkész emlékét. Földi
maradványai a régi temető fennál|asáig a
város által adományozott családi sírboltban
nyugodtak, ahonnan családja I932.ben a
Megyeri úti temető kriptasorán lévó sírba
szá||ittatta át hamvait. Mády Lajoq. olajkép
portréja, mely a parókia épületében mai is
látható, Egewáry Potemkin Ágost ( 1858
Esztergom - 1930 Rákospalota ) alkotasa.

Mády Lajos halála után a presbitérium
Jánosi Zo|tín debreceni lelkészt hívta meg
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az újpesti lelkészi állrísra. o azonban akkor
már Debrecenben politikai síkon {evékeny-
kedett, s e megtisáelő váIasztást nem fo-
gadta el. Maga helyett inkább Kolozsvári
Kiss László debreceni segéd|elkésá ajánlot-
tá, akit a gyuíótreEtmeg is választott t.tt.é-
szévé, Az akkori törvények + lelkészözvegy
és családja számára hosszabb kegyeleti időt
biztosított, me|ynek letette után az új lel-
kész állását elfoglalva, az elavult állapótban
lévő parókiát tataronatni kezdte. Iiolozs-
vári Kiss Lász|ő kiskunhalasi foldbirtokos
fia volt, az ottani iskolában kezdte tanu|-
111rait' majd a debreceni teológián és
kulfoldon folytatta. Lelkészi oklevelének
megszerzése után a debreceni nagytemp-
Iomi egyhazközségben élt, Balthazái-Dezső
püspök mellett szolgált, mint segéd|elkész.
Kitűnő képzettségti lelkész uo]t, akinek
szolgálatához na1y reményeket frlzotr az
újpesti egyhÍu |923-ban azonban. mikor
megüresedett az egyik debreceni |elkészi
állás' arra meghívást nyervén' újpesti állasá-
ról lemondott és a káIünisti Rómában
folytatta pásztori szolgáIatait, ahol röüde-
sen egyhiízkeni|eti testrileti jegyzővé, majd
zsinati képüselővé választotta a tiszántuli
Egyházkenilet. A második ülágháboru alatt
Budapesten bombasénilés követkeaében
meghalt.,Porai a Farkasréti sírkertben nyug-
szanak. Újpesti lelkipasztori állasában uioou
Mády Gyula rákospalota . újvárosi lelkész
lett, aki az újpesti.parókián sailetett 1896
augusztus 15-én. Edesapja Mády Lajos, az
újpesti reformáfus gyülekezet atapito teite-
sze, nagyapja Mády Sámuel amaci lelki-
pásztor volt. Édesanyja, fuztalos Vilma
szintén lelkészcsaládból szárm azott7 Gver-
mekkora, iskoláaatása újpesten tortént.
Kedves tanára volt Babits Mihálv. lg|4 .

.is..ttizftt a Budapesti Református Teológia
hallgatója, ezze! párhuzamosan a Tudo-
mányegyetemen történettudományt és pe.
dagógiát hallgatott.1918-ban utolsó éves
teológus, amikor édesapját elveszti. Püs-
póki engedéllyel hitoktató segédlelkész
Ujpesten és Pesterzsébeten lgl3 :22-i8,

, Zsengellér József Mády Gyuláról írott életrajza

€s9 teteszképesítő uzsgáját l9l8 szep-
tembereben, a második at |921 februáriaban
teszi le a Budapesti teológián. 1922-ben a
Rákospalota . Újvárosi gyulekezet hi{a
meg lelkipasztorának, itt szo|gált l926-ig,
ma)d az újpesti gyrilekezet vá|asaja meg
|elkipásaorának. . |926 . 68-ig 42 éven át
volt lelkésze az Újpest - belsővárosi gyule-
kezetnek. l93l- 32-ben a szegedi Egyetem
jogi karán államtudományi doktoráfust sze-
rez. Edesapja nyomdokait követve, kivette
részét mind a közé|et, mind egyhazunk
éIetéből és szolgálatából. Tag|a vo|t a me-
gyebizottságnak, a városi képüselőteshilet-
nek, melyben nevelésügyi és közegészségü.
gyi kérdésekkel foglalkozott. Tagia vo|t az
újpesti Vakok Intézetét fenntartó egyesti-
letnek, a Stefánia Szövetségnek, A szülő-
haz Egyesületnek, a Tüdőbetegek gondozá-
sát ellátó Egyesü|etnek, s elnöke az úipest
váios óvoda.ftlrigyelő bizottságának. Égy-
hazi tisaségei szerint élénken részt vett a
pesti, majd a pestkornyéki, hilső budapesti
s végu| a budapest - északi egyházmegyék,
a dunamelléki egyhazkenitet és - o.'"ágos
zsinat munkájában. Egyhazmegyei tisztsé-
gei: jegyző |932-tő|, tanácsbíró |g34-tő|,
fojegyző 1955-től; esperes |962 - 68.ig,
nyugdijazásáig Egyhazkenileti tisztségei:
jegyzó l958-tól, tanácsbíró 1954 - 63:ig.
42 éves újpesti lelkipasaorsága alatt 1929.
ben felépült a gyülekezeti ház, |932-ben
kibővítették a templomot, .l935 - 37 kÖzött
emeletráépítéssel megnagyobbított ák a régi
parókiát, l941.ben magasabbra emelték a
temp|om tornyot, abejárata elé timpanonos
oszlopcsarnokot épített ek, 1 927 szeptembe-
rében feleségül vette Dorogi Malünt ( ma
nyugalmazott ugyvéd ). l9ó6-ban 7o-ik
születésnapján a Munka Érdemrend eziist
fokozatáva| hintették kl. 42 éves újpesti
lelkipasaori és 6 éves esperesi szoigálat.
után, 1968 február 15-vel nyugalomba
vonult.l978 április 30-án 82. életévében
örökre lehunyta szemét abban a házban,
amelyben született. Mády Gyu|a utódja az
1968.ban megvá|asáott Zsengeltér József
lett, aki mai is végzi aszo|gálatot.8

i:i
ii
' a :

8 Zsengeltér Józseffel készült 2. interjú alapjrin
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Illek Vincze emlékezete ....

Kilencven esáendeje halt meg Újpest első
plébánosa Illek Vincze apát, aki 1837-ben
született Nyitrán és 1905 tavaszán . várat-
lanul. halt meg Úipesten.
18ó0 nyarán szentelik pappá, és l870-ben
amikor az alakuló új-
pesti katolikus egyhaz-
kozséget |evá|asztják a
fóti plébániáról, plébá.

jogokkal felruhá.
zott káp|ánként Újpest-
re kenil. Jelentős érde-
meket szerzett az újpesti
egyhazközség létreho-
zásában, a katolikus
iskola műkodtetésében.
Életének fö miive azon-
ban a piactéri katolikus
föplébánia templom
felépíttetése volt, amiért
rendkívüli erőfeszítés-
sel, sok gáncsoskodás
és el|enállas lelaizdésé-
vel munkálkodott'
Már úgy ttinik sikerrel

:
I
I

üsszalépnek és nem pénzelik tovább az
építkezést. Csak 1880 februárjában folyta-
tódik a munka és 1881 novemberében kenil
felszentelésre - torony nélkül - a templom.
Illek Vincze 1886-ban . saját vagyonából .

készíttette a föoltárt'
amit tinnepélyesen kará.
csonykor szenteltek fel.
Két éwel később sike-
nilt tornyot építeni'
Munkáját 1897-ben a
Ferenc József Rend kis-
kereszt kitrintetéssel
ismerik el. 1903-ban
apáti kinevezést nyer.
1 905 tavaszán váratlanul
halt meg. Földi marad-
ványait ma a kertvárosi
Sa. István plébánia-
templom kriptája őrzi,
Ujpest hálas népe utcát
nevezett el róla, aminek
nevét 1950 után megvál.
toztatták.

1991-óta ismét van Ujpesten Illek
Vincze utca, ott ahol régen, a szeretett
templom kozelében...

nosr

jár, amikor 1875 áprilisában megkapja p|é-
bánosi kinevezését és szeptemberben meg-
kezdődnek az épités munkálatai. Később
azonban elakad a munka, mert a támogatók

trtrtrtrr1
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Az első, g,tiilésre hívó plakdt 1868.ból

MB$hlY ás
Ujpest köZseg rom..kath.

polgáraihoZ.
Miután Iljpest ktizségében egy

ftiggetlen önáIló lelkészség fö1á11i.
tása égettÍ sztikséggé vált, kéret.
nek Iljpest ktizség róm.-kath. pol.
gárai, hogy folyó év october 3.án
délutan 3 orakor e tárgyban tar.
tanclo barátságos értekezletre 

.[Ij.

pest község.házánál mesjelenni
sziveskeÜe''ek.

Ttibb róm..kath. polgár.

!r

1869. Pcrt| Lüoyrrymda
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Panek Lőrinc újpesti bíró levele a fóti plébónoshoz.
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Ú.ipest község bírájától

Igen tisztelt Tisaelendő úr !

Felhívasa folytán van szerencsém értesíteni, hogy az Újpesten létesítendő lelkészség tttgyában
a községbeli rk. vallású lakosát egybehívám, és tanács-k ozás tárgyául kitűzém, hogy az-a1an.
dósítani kívánt lelkészség fenntartasához a község lakossága mennyivel volna képes hozzájá-
rulni . mely tanácskozás alkalmával kijelentetett, [ody tekintve a leliészség saikséges es kiva-
natos voltát, mi által is a lakosság vezéreltetve' ha bár nagy á|dozattal, de kisznek n ilatkoznak
a lelkészség szükségletéhe;z egy negyedrész összegig járuini a mit is már több ízben kijelente-
nénk és kérvén tiszteletteljesen, hogy hathatós uenctiasa á|ta| a lelkészség helyben teenao at-
landósítasát elősegíteni méltóaassék.
Kek Újpesten 1861 éü április 30 a.

A gyülekezet megbízás ábő| a|ázatos szolgája

Panek Lőnncz

.. Z.L:.-\záv"-*Z-, z.,ra. 2
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Jeg,lzőkönyv I 869 novemb eréből az c)ndlló rk. lelkészség feldllitdsáról

Jegyzókönyv

Uj - Pest róm. kath' közönsége f. éü október 3' tartott nyilvános ülésében egy Uj - Pesten
folállítandó és onálló lelkészség tervének kidolgozásával és egy elfogadandó vélemény a 36
tagu egyhátzibizottmány előtt teendő |olterjesztésével, megbízza Szentes József, Villasy István'
Benitzky Anta|, Simpl István, Szerényi Vincze, Kurpczek Károly és Panek Lőnncz urakat.

Véleménye ztetett

A fontebb nevezeftek és mesbízottak:
Tekintve Úi-test róm. kath]lelkek 4000-et meghaladó számát és innen egy önálló, fiiggetlen
lelkészség flolállításának égető szükségét, egyrészről :

tekintve az összes lakosság kívánságát és óhajtását egy önálló és fuggetlen, és szabadon vá-
lasztott lelkész után, másrészről :

azon meggyőződésben állapodtak meg egyhangúlag' miszerént az Újpesti róm. kath. egy-
hiui blzottmány folyam odjék váczi Püspök Öméltóságához, hogy a sztikséges intézkedéseket
egy Uj-Pesten... önálló... és szabadon választandó plébános kinevezéséheztegye meg ... akinek
ellátásához évijárulék fejében a róm. kath. hívek 600 frt. éü 4 Öl kemény nszifa és illendő szo-
ba, egy éléskamra, konyha és pinczébol álló lakást azonnal megajánlanak.
Azonban továbbá,....

l) az összes lakosság ama kívánságát, hogy már jövő éü vagyis l87o éü január 1-től
kezdve helyszínen kezdessenek meg, vettessenek, és tartassanak egyhÍui anyakönyvek:

2) az idő röüdségét e napig, mely a|att a fontebb említett... plébániára vonatkozó üg,vek el
nem intézkedhetnek:

3) a sok, napról-napra szaporodó hivatalos egyhÍziokmányok kiállítását és azok idáig sok
akadályokkal, nagy f;áradsággal és koltségekkel járó megszerzését:

4) egyhánlnk, templomunk, de legkivált isko|ánk rendezetlen állapotját és ezek rendezésének
égető szükségét' tekintve.... Püspök úrnak Rómába hosszabb időre utazását,

azon meggyóződésrejutottak egyhangúlag' miképp kéressék meg '. a Püspok úr...' Hogy amíg
önálló és szabadon válasaandó plébános kinevezése befejeztetnek, addig is egy önáiló és min-
den befolyástól mentes lelkész kinevezéséről gondoskodni kegyeskedjék, mert ennek |olállasa
kath' iskoláink rendezetlen üszonyaival szoros összeköttetésben van, és dÖntő befolyassal bír
ezekjövendő sorsára.
trömmel és hálas köszönettel fogadta.... a lakosság a váczi Puspök és gróf Károlyi István
uraknak ama kegyes atyai intézkedését... hogy... egy segédlelkészi állomas folállítasáról.. és '
ellátasáról szorgoskodni kegyeskedtek. ......
Mirenézve Uj-Pest róm' kath. osszes lakossága addig is, amig az újpesti plébános kinevezési
intézkedések befejeaetnek, a maga részéről.... a kinevezendő lelkész ellátásához 300 frttal.
illendő lakással és 4 öl kemény fával fog járulni

KeltÚj-Pesten, november 14' 1869.
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Illek Vincze levele a vdci püspcjkhciz templomépítés üglében,

rst2./.r"V"//;.1n rrrt .r.r'4 217.2 . ), /,*,., zt--.

D.a J. Kr.

Illek Vincze
a bizottság elnöke, újpesti lelkész

ffi+ : e ;., ).. -, .,/: ,Á z/-á./, :,,. o- é,,. o7,, a Z./ ,uror)-;Á2-rnrl,-, &1. -,,,,,7.y'.-;, /;Z?

Méltóságos s Főtisztelendő Püspök Úr, kegyes Atyánk s Pártfogónk !

Községünk katholikus lakóinak napról napra növekvő |étszáma, mindinkább szükségessé teszi
aá, miután akozvágy'régotasóvárog: egy állandó kath. plébánia, és a hívek '"a^iiíl_"Jnri6
megfelelő templom végleges felállítását. a'ity nugy -onban ennek szükségesss ége azerkölcs-
telenség Örvényébe elmerült hívek folemelésére,-szintoly csekély csak im]nt szervezettkath.
hitközségrink anyagi teheaége annak létesítésére.Segélyjrt kell folyamodnunk, Isten dicsősége
és a hívek üdvéért buz€olkodó nagylelkű szivet kef kóresnrink mely szrikségléteinket átérezni
tudja s rajta segíteni képes legyen S hol találhatnánk azt fe| szép hazánk tehetős nagyjaiközött
oly mérvben mint éppen Méltóságod kegyes Atyánk nemes keüelében, mely amily fonnen do-
bog minden nagy és üdvös váIlalat iránt, izintoly nagylelhi bőkeáségel szokott a szép és üd-
vös eszmék létesítéséhez járu|ni minélfogva-me\ aÉzanal s hódoló tisztelettel fordu-
lunk hatezer kath. híve nevében jelen sorainkkal Meltoságod nagylellaisé géhez, buzgón
esedezvénÉ miszerint a tavasszal szándékában vett plébánia s templom mega|apításához, bizo.
nyos pénzösszeg '... adományozasával .... és a valláüIapnál ... pártfogolni méltóaassék..'...

Újpest l87l február 4.
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Rapp en s b e r 8e r J ó z s ef ura d a lm i m é rn ök s z alil é l em ény e a t emp l omt erv rő l

Nagyméltóságu Püspök Ur !

Az újpesti templom tervezetére bátor vagyok megjegyezni, miszerint az, csinosságára és tartós-
sőgáranézve kielégítő volna, kiütele azonban nagy költségge| jár. Mert hason nagyságu
templomot az oldalerkélyek és azok feletti gömbölyu ablakok elhagyasával s az als-ó nágy abla-
kok ahhoz képesti módosításával, valamint a kulső díszítmények egyszenistésével tevesóuu
költséggel lehetne előallítani.
Egyes árakat tekintve az épitész,. ács, . cserepes, . lakatos, - bádogos, . és üveges munkák
meglehetősen mérsékelt árakon vannak felvéve, mazolási munka felszámítva nincsen. Asaalos
munka rendkívül magas' ha fudni illik a nevezett tárgyakegyszeníen és erősen készülnek, miu-
tán a netalán szándékolt díszítéseket a nevezett tárgyakon részlet raj.zok hiányában előlegesen
megbírálni nem lehet.
Me|y alévatos véleményem nyilvánítasa után, mély tisztelettel vagyok Vácon
oct. l-én l875.

Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgája

Rappensberger József
uradalmi mérnök
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Trefort Ágoston vallds és kÓzoktatási miniszter levele az újpesti templomépítés
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Gr, Kórolyi Sándor adomdnylevele ]889-ből
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)Február 13-án hétfön, a Petőfi
adő,,Zenés délelőtt'' c. míisorában Petrányi
Judit közel negyven perces beszélgetést
folytatott dr' SoMoS ANDRASSAL és
rÁplr,covlTs cÉzlvar. A téma az
Újpesti Értelmiségi Klub és az Újpesti
Helytorténeti Alapítvány tevékenységének
bemutatása volt. A szerkesztő . riporter
kérdései nyomán sikenilt színvonalasan
bemutatni az újpesti értelmiségiek klubját,
valamint a helytorténeti munka lényegét,
különosen a Helytorténeti Ertesítő megjele-
nésének okát, hasznát és tapasztalatait.

trtrtr
)Február 23 -án rendeáék meg az

újpesti általános iskolák történelem - szakos
tanárainak konferenciáját, aminek kereté-
ben foglalkoztak az UJPEST olvasókönyv
diák. és pedagógus fogadtatásával ill. a
konyv alkalmazásának tapaszta|ataíva|. Az
EFFNÉ NAGY ZSUZSANNA újpesti
szakfelügyeló vezetésével lefolyt ütán 15
újpesti általános iskolából vettek részt tan-
árok' továbbá megjelent és felszólalt
KEcsKÉS BALÁZSNÉ budapesti vezetó
szakkfelügyelő is. Az olvasókönyv két
szerzője HARGITAI KATALIN egyetemi
hallgató és HIRMANN LASZLO a Bródy
Imre Gmn ázium igazgatőhe|yettese b eszél-
tek a könyv megírásának körulményeiről. A
tanárok beszámoltak a tanulók reagálásáról,
saját véleményükről. ^z eszmecseréből
kiderult, az olvasókönyvet úgy a diákok,
mint a tanárok nagy örömmel fogadták, az
oktatásban eredményesen használják'
KECSKÉS BALÁZSNÉ budapesti szakfel.
ügyelő nagyon színvonalasnak minősítette
az olvasókinyvet. A találkozón alapítvá-
nyunkat NEOGRADY lnszró és
KADLECOVIT s GEZ A képü selték'

trtrtr
lFebruár 25 -én - nagy érdeklődés

mellett - rendezte meg alapítványunk az
újpesti általános , iskolák II. helytorténeti
vetélkedőjét az Ujpesti Gyermek- és lfiú-
sítgi Házban. A kozel féléves felkészülés
után, 13 iskola, 13 csapata ült asztalhoz,

hogy a fiatalok számot adjanak anól: mit
tudnak Ujpestről.

A zsiiri elnöke idén is HOCK ZOLTAN
alpolgármester úr, alapítvá1run\ elnöke
uólt, 

-tug;ui 
NEOGRÁDY LASZLo, DR.

Z^I,/BO GYULA DR. SIPos LAJOS' és
HIRMANN LASZLO urak voltak.
A játékot rÖnns L^sZLo népművelő

vezette.
A kozel háromóras , jó hangulatu versengés
eredménye: első helyen a Munkásotthon u.
általános iskola csapata ( tanár:
GYUTAINÉ I1ZTL KLÁRA ), a masodik
helyen . holtversenyben . a Mód Aladár
iskóla ( tanár: EFFNÉ NAGY ZSUZSAN-
NA ) és a Lakkozó u. iskola csapata
( tanár: SIMON KATALIN )' a harmadik
helyen a Pozsonyi úti iskola csapata
( tanár: OPAUSZKI VIKTORIA ) végzett'
A zstiri hilöndíjjal jutalmazta ,a Nyár u.
iskola ( tanár: GYÖRFFY BALAZSNE )' a
Bajzautcai iskola ( tanár: SZALONTAINE
SCFMARZ BEA ), a Szűcs Sándor iskola
( tanár: DR. SZERÉ]'{YI MÁRIA ) -és a
Bőrfestő utcai ,iskola ( tanár: BOHM
ETELKA ) csapatait.
Külön színfoltja volt a versenynek annak a
kérdésnek a megválaszo|ása, milyen lesz
Úipest 50 év múlva ? A fiatalok írásos vála-
szai rendkívtil szellemesek voltak. A ko.
zönség és a zsűri nagy örömmel és egyetér-
téssel fogadta a válaszokat.
Az Újpesti Városvédő kör valamennyi csa-
pat tagít, a felkészítő tanárokat parlamenti
sétára hír1a meg március hónapban'
A győzteseknek gratuláiunk !

trtrtr
)Február 16 .án Újpest Önkor-

mányzatának közgyulése HocK ZOLTAN
urat, alapíwányunk kuratóriumának el.
nökét, kult'rrális alpolgármesternek vá-
lasztotta. Szívből gratulálunk, kívánunk
munkájához sok sikert és egészséget !

n tr tr
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xx
PosTÁNKBóL

', Kezdettől fogva olvasója vagyok u IJj.
pesti Helytörténeti Ertesítőnek' s nagyon
színvonalas kiadványnak tartom. Az |995.
januári számot is így vettem a kezembe, s
megdöbbenéssel tapaszt a|tam az alábbi akat :

Kovács Akos: Az újpesti Városháza
története c. dolgozatának, a Roland szobor-
ról írt szövegrésze / l5.16.o . / az á|ta|am irt
cikk majdnem szó szerinti kivonata / év-
szám pontatlanság: l5.o 839 helyett 836 a
helyes /. A cikkem névaláírással ''Ki volt
Roland ?'' címmel az Újpest újság I.évfl
24.s2. 1993. XII. 18. 10.o. jelent meg.

Ugyanakkor Kovács A,, az erre va|ó
hivatkozásná| l |7.o, jegyzetek / csak az
szerepel, hogy '' s. Újpest Újsag / Szerk.
Bangha Katalin 1993 /. Ebben a jegyzetro-
vatban a többi hivatkozás üszont név sze-
rint utal a szerzőkre vagy riportalanyokra'
Teljesen inkorrektnek és etikátlannak tar-
tom tehát, hogy a hivatkozásnál nem aszer

ző, hanem a szerkesztő neve van felti'intet.
ve. Mivel a kozölt dolgozat rész|et / utalas
a 17. o. csillaggal jelolt szoveg l, ennek az
egészből torténő Összeállítása az Értesítő
szerkesztői munkájára utal. Ebből követ-
kezik, hogy a mulasaás kétirányu. A, t,j-
pesti helytorténeti kutatásban egymás iránt
elvárható a korrektség,

Ezért arra kérlek, hogy a következő
számban az iroda|om /lasd fenn / pontos,
név szerinti megjelo|éséve| kerüljon kÖzlés-
re, mivel a cikkem aláírássa| jelent meg, s
nem kevés kutatást végeztem e témában.
miután a tehetséges újpesti diákot nem el-
ítélni, hanem felúlágosítani kell a hivatko-
zasi formák betartásában, igy ezt is rád bí-
zom, hiszen gondolom személyesen isme.
red.

megköszönve

M[{ÁLY PÉTER''
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