
Jöttek a mészárosok, a libá-
 sok, a virágosok, a zöldsé-
ge sek, a tejes gazdák és a 
tö   rök mézárusok. Aznap zár-
      va volt a Szent István téri 

piac, és nem nyitott ki a Kispiac sem. A 
kofák ünnepnapján fél Újpest a zászló-
szentelésre igyekezett. Eljött az ideje, hogy 
az egymással gyakran pörlekedô kereskedô 
asszonyok, és a konkurenciát gyakran ug -
rató kistermelôk egymás kezét fogva meg-
alakítsák szakmai szervezetüket, a piaci ko  -
fák ipartestületi szakosztályát. 

Az 1930-as évtized végét mutatta a 
naptár. Az újpesti piac a város éléskamrá-
jaként jóllakatta a helyi tisztviselôket, a 
gyárosokat és a munkásokat, és mindezek 
családtagjait. Odajártak a nyaralóvendégek, 

a cselédlányok, a szakácsnôk; ott vásá roltak 
a kertvendéglôs Brunovszkyék is.

Az önálló kofaszakosztály jól meg-
fért a fûszerkereskedôkkel és vendéglôsök-
kel. A szakmai szervezet létrehozása után 
– némi tagsági díj fejében – immár ôk is 
igény be vehették az Újpesti Ipartestület 
Székházának és Hitelszövetkezetének szol-
gáltatásait. 

Ezen a rendkívüli napon a fotográfus 
ka    merája elé vonult a piac apraja és nagyja. 
Akadt, aki árvalányhajas kalappal fején, vagy 
díszmagyarban feszített. Sokan vasár na  pi vi -
 seletet öltöttek magukra, szép ruhát ad   tak a 
gyerekekre, így adva tudtára az utó   kor nak, 
milyen is volt az a pillanat, ami  kor az új  pesti 
kofák ipartestületi szak osztálya a zász    ló-
szentelést ünnepelte.   Barta Flóra
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„Az »Ujpesti Ipar tes tület« mil-
lenniuma. Nevezett ipartestü-
let pénteken saját udvarán a 
millennium emlékére három 
fát ültetett el, melyeknek Fe -

rencz József, Árpád és Kossuth Lajos nevet 
adtak. Az ipartestület legközelebb millenniu-
mi díszközgyûlést fog tartani a melyen a kö -
vetkezô indítványok fognak tétetni: 1. Egy 
em  lékkönyv megírása, a melyben az ipartestü-
let története és a tagok aláírásai lennének. 2. 
Egy szálló építése, a melyben naponkint egy-
egy utazó szegény iparossegéd ingyen kapna 
szál lást.” (1896. május 10.)

„Az »Ujpesti Ipartestület« folyó hó 
28-án […] közgyûlést hir  det, melynek tárgyai: 
1. Elöljárósági jelentés az 1896. évrôl. 2. Az 
1896. évi zárszámadás bemutatása. 3. Az 1897. 
évi költségvetés meg állapítása. 4. Az utasszálló 
és munkaközvetíté si osztály szabályzat terve-
ze    tének elôterjeszté se. […] Az elöljárósági je -
len tés szerint a testü letnek 14.866 frt. 03 kr. 
vagyona van; még pe  dig készpénzben 484 frt. 
43kr.; értékpapírban 11 frt.; ingatlanokban 
10.850 frt.; ingó sá gokban 1.448 frt. 60 kr.; be -
iratási és tagdíjhát ralékokban 2075 frt. Ezzel 
szem ben 2700 frt. tartozása van; még pedig a 
tes tület háztelkére 1400 frt.; a váczi takarék-
pénztárnak 12000 frt.; Szalay István és fia épí-
tô    mester czégnek 100 frt.” (1897. február 21.) 

„Az ipartestületi választások f. hó 14-én 
ejtettek meg.  […] Egy hangulag Busfy István 
vá   lasztatott meg (elnökségre). Szintén egy-
han gulag választattak meg elöljárókká a hiva-
talos jelöltek névszerint: Him  mer Ferencz, 
Kubányi Károly, Schmidt La  jos, Pótz Mihály, 
Gya gyovszky Ferencz, Bo  day János asztalo-
sok; Nyi  ri István ács, Fa  biankovits József 
szobafes tô, Szimon László sü  tô, Appler Dé  -
nes bádogos, Hulicza Antal kár  pitos és Mar-
tinovics Jó    zsef rézöntô. Szám vizsgálókká 
ugyancsak a hi  vatalos lista jelöltjei gyôztek: 
Kabók József, ifj. Szalay István és Jó  nás Illés.” 
(1897. március 21.)

„Vizsgálat az ipartestületnél. Ivánka 
Pál fôszolgabíró, Szenes Aladár vármegyei 
szám vevô közbenjöttével, ifj. Szalay István kô -

mûvesmesternek a minisztériumhoz intézett 
feljelentése következtében e hó 15-én hivatal-
vizsgálatot tartott a helybeli ipartestületben. 
Az ipartestületi ügykezelést – eltekintve egyné-
mely szabálytalanságtól – tûrhetônek találta, 
ellen ben a betegsegélyzô pénztár vezetése kö -
zül rendetlenséget talált, melyek, hogy mily 
mér  vûek, egyelôre nem megállapítható volt, 
mert a vármegyei számvevô a hiányosan veze-
tett könyvek szakszerû átvizsgálását be nem 
fejezte.” (1897. április 18.)

„Adamis Lajos ujpesti ügyvéd az ipartes-
tületnél viselt iparhatósági biztosi megbizatá-
sáról lemondott, sokoldalu elfoglaltságával és 
megrongált egészségi állapotával indokolván e 
lépését. Ezzel egyidejüleg megemlithetjük, 
hogy utódjául Mády Lajos ev. ref. lelkész van 
kiszemelve, a ki már egy izben viselte is ezen 
tisz teletbeli állást, és azt jól töltötte be.” 
(1897. május 16.)

„Az Ujpesti Ipartestület zászlószente lé-
se. Mult vasárnap korán reggel az utczákat be  -
járó zeneszó hirdette az ipartestület ünnepét. 
[…] Kevéssel 9 óra után a küldöttség el  ment 
Szerényi Kázmérné úrhölgyért, ki a zász   lóanya 
tisztséget vállalta el, s csinos ötös fo  gaton, ban-
dériummal hozták az ipartestület hez. […] A 
menet élén a bandérium makran czos lovai ug -
rándoztak, utána következett a ze   nekar. […] Az 
»Ujpesti Önkéntes tûzoltó tes tület«, a »Volfner 
féle bôrgyár« tûzoltói, a »Ju  ta gyár« tûzoltói és 
a »Magyar Pamutipar részv. társ.« tûzoltói. 
[…] Az egyletek után egy fogaton ment Lindt 
János bíró és Ráday An  tal fôjegyzô helyettes. 
Utána ötös fogaton Szerényi Kázmérné úrhölgy 
zászlóanya, Busfy István ipart. elnökkel. […] A 
menet a Károlyi utczán át megkerülve az Árpád 
utat érkezett a temp lom hoz, a melyben az ün -
ne pi mise, me  lyet Il lek Vincze esperes plébá-
nos fényes se  géd let tel tartott, már javában 
folyt. Mise után Illek Vincze esp. pléb. a temp-
lomtéren felállított tri  bünen, a melyen elôkelô 
közönség fog lalt he  lyet, felszentelte a fekete 
se  lyemzászlót, mely  re a zászlóanya igen diszes 
selyemszala got kötött. (1897. szeptember 5.)  
(Összeállította a Közérdek címû folyóirat fenti  
számaiból: Szöllôsy Marianne)

Pillanatok az Ujpesti Ipartestület életébôl 

Múltidézô
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Nagykárolyi Károlyi István 
1840-ben kiadott alapítólevele 
településünk fô sajátosságát, 
ipari jellegét már az alakulás 
pillanatában meghatározta: „a 

megtelepedni kívánóknak elôre is alá kell 
magokat vetni azon szabálynak melynél fogva 
magok között sem céheket formálni, sem az 
ipart megszorító kirekesztô kiváltságos leve-
leket szerezni nem fognak…”. 

A fóti birtokos példateremtô intézke-
dése messze megelôzte korát. A céhrendszer 
túl  szabályozottsága a 19. században már a feu-
dális államokban is gátjaivá váltak az ipar 
fejlôdésének. Az átalakulás elsô lépése, Ferenc 
József császári pátense, az Iparrendtartás azon-
ban csak 1859-ben engedett teret az iparsza-
badságnak. Kimondta, hogy mindenki szaba-

don ûzhet ipart; elég volt pusztán az ebbéli 
szándékot a hatóságnak bejelenteni, még szak-
képzettséget sem kellett igazolni hozzá. E 
ren  delet a kézmûvesipar színvonalára negatív 
hatást gyakorolt, teret engedett a szerencselo-
vagoknak is. 1867. után a pátenst a magyar jog 
törvénytelennek minôsítette, majd a parla-
ment nyomán a király 1872. február 27-én 
szentesítette a törvényjavaslatot. Megszületett 
az elsô magyar általános ipartörvény.

Károlyi gróf rendelkezésének köszönhe-
tôen a 20. század fordulóján Újpesten úgy-
szól  ván minden ipari foglalkozás képviselôit 
megtalálhatjuk. Komoly igény jelentkezett 
tele  pülésünkön is szakmai érdekvédelmi szer-
ve zet létrehozására. 1879. augusztus 14-én 
megalakult a helyi vegyes ipartársulat. Elnö ke 
Lipárdy János, titkára Mayer Ferenc volt. 
Mû  ködéséhez Stitz József ingyenesen bizto sí-
tott ingatlant. Taggá bárki önkéntes alapon 
válhatott, de szigorú szakmai feltéte leknek 
kellett ehhez megfelelnie. A szervezet feladata 
volt a szakképesítések ellenôrzésén kívül a 
mesterek és segédek között felmerülô peres 
kérdések békéltetése, a munkaadók és mun ka-
vállalók közötti megfelelô viszony megôrzése, 
a munkaerô és munkahiányból eredô prob lé-
mák enyhítése, a versenyképesség segítése. A 
társulat tagjai javaslataikkal részt vállaltak az 
új ipartörvény elôkészítésében is. 

Szakmai tevékenysége mellett Újpest 
kulturális életét is fellendítette a társaság: tag-
jai sorából alakult többek között az Újpesti 
Dalkör, mely több mint 100 évig mûködött 
folyamatosan. Próbáit Himmer Ignác alapító 
tag, társulati elnök asztalosmûhelyében tar-
totta a kórus. Emellett rendszeres kulturális 
programokkal várták az érdeklôdôket, illetve 
egyéb mûkedvelô csoportokat is alakítottak. 

Az 1884. évi XVII. tc., a második ipar-
törvény hatására, 1885 júliusában a Katolikus 
Körben megtartott alakuló ülésen megválasz-
tották az Újpesti Vegyes Ipartes tület 35 tagú 
elöljáróságát. Az elsô elnök: Javorniczky János 
(ôt még ebben az évben követte Gasparek Já -

SZÖLLÔSY MARIANNE

Újpest Városi Ipartestület
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nos), alelnök Kilián Gábor lett. Elsô adminiszt-
ratív és szer vezeti lépései mellett az ipartestü-
let azonnal szakmai munkához látott: a cipé-
szek kívánságára hivatalosan is kérte a váci já -
rás fôszolgabíróját, hogy a házaló kontárokat 
– esetleg karhatalom bevetésével is – akadályoz-
za meg káros tevékenységükben. 1886 márciu-
sában a testület javasolta az elsôfokú iparha tó-
ságnak, hogy az iparigazolványok kiadása elôtt 
kérje ki a helyi ipartestület véleményét az ille-
tôrôl. Azév januárjában vásárolták meg Péchy 
Györgytôl a Király és Diófa (ma: Kassai) utcák 
találkozásánál lévô 340 négy szögöles telek 
bér  leti jogát, mely a jövendô székház alapjául 
szolgált. A telek örökbérét 1903-ban jelentôs 
kedvezménnyel váltották meg Károlyi Sándor 
gróftól. 1890-ben már 1288 tagot számlált a 
tes  tület. Legnagyobb létszámban, megközelí-
tôleg 200 fôvel faiparosok tartoztak a tagok 
sorába. 

Az 1896-os ünnepségekbôl az iparosok 
is kivették részüket. A tömeges beköltözés 
okozta építkezési konjunktúra segítette az épí-
tôipari-szakosztály életre hívását 1897-ben. 
Elnökké Kôrösi Lajost választották. Helyi ipa-
rosok végezték a középületek építését is, kö -
zöttük a községháza, késôbb városháza külsô-
belsô kivitelezését 1899-1900-ban. 

1903-ban az ipartestület által ado má-
nyozott telken a Király és a Diófa (ma: Kas sai) 
utca sarkán árucsarnokot épített a lét rejövô 
értékesítési szövetkezet, melyben már az elsô 
évben 61.371 korona értékû árut he  lyeztek el 
az asztalosok. 1907-tôl a szövetkezet külföldi 
értékesítéssel is próbálkozott. Folyamatos fel-
adatként a szakképzés, tanonc iskolák munká-
já  nak segítése, betegsegélyzô pénztár mûköd-
tetése és az ipari szakkiállításokon való részvé-
tel biztosítása sok elfoglalt ságot jelentett a 
min denkor megválasztott testületnek. 

1905-ben Arányi Adolf és Póhl Károly 
kezdeményezésére iparos menház létesítését 
határozták el az idôsek életkörülményeinek 
ja  vítása érdekében. A gyûjtést meg is kezdték, 
Károlyi Sándor gróf egy 300 négyszögöles 
telek használatát és 1000 korona építési hoz-
zájárulást ajánlott fel a szervezetnek. A szép 
terv azonban csak az I. világháború után való-
sulhatott meg anyagi okok miatt. 

Folyamatosan nôtt az ipartestületi ta -
gok száma is. (Néhány nagyobb létszámú ága-

 zat egy 1910-es felmérés alapján: asztalos 230, 
cipész 169; fûszerkereskedô 327; vál lalkozók 
összesen: 2478 fô.) Szükségessé vált a székház 
bôvítése, Almási József és Varga Sándor tervei 
alapján Almási József végezte a kivitelezést. Az 
új épületet 1911. február 26-án avatták fel. A 
konjunktúrát a világ háború kitörése szakította 
meg. Ekkor a hadi    munkák elnyerése vált köz-
ponti kérdéssé a szervezetben. A székház 
nagy  termét át  engedték a Vöröskereszt Egy-
letnek, teen  dôik ellátására. 1915-ben az újpes-
ti cipészek 30.000 pár bakancsot szállítottak a 
hadseregnek és parasztcsizmák gyártását is 
vál  lalták. Emellett segélyezték a hadbavonul-
tak csa ládtagjait, alapítványt tettek (például: 
Ko   rányi Jenô, Weisz Ármin és fiai) a szegény 
sor sú tanoncok és rászoruló iparosok javára. A 
frontról hazatérteknek tevékenységük újrakez-
déséhez 3-400 korona segélyt biztosítottak, 
ehhez a város 20.000 korona támogatással já -
rult hozzá. 

1918. április 7-én bizottságot alakítot-
tak a hadirokkantak iparûzésének segítésére 
vonatkozó intézkedések kidolgozására. A ter-
melés sem volt zökkenômentes, egyre több-
ször fordult elô nyersanyag- és munka erô hi-

Az ipartestület épülete 1910-ben (Huszár Ferenc akva-
rellje)
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ány. Növekedtek a testületen belüli ellentétek. 
A háborúból hazatértek nemtörôdömséggel 
vádolták az elöljáróságot. Kevesellték a segít-
séget. A hazai politikai változások is bonyolí-
tották a gondokat. A szervezet igye kezett lé -
pést tartani a változásokkal, 1918. október 
31-én csatlakozott a nemzeti ta  nácshoz, de a 
belsô ellentétek tovább éle zôdtek. Korányi 
Jenô elnök lemondott, le  mondását nem fogad-
ták el. Az átmenetileg rendezôdött helyzet a 
proletárdiktatúra kö  vet  keztében összeomlott, 
az ipartestület megszûnt és átalakult iparta-
náccsá, termé sze tesen a nem kívánt személyek 
kirekesztése mellett. A tanácskormány igye-
kezett a munka adókból álló testület munkáját 
ellehetetleníteni, az ipartestületi hitelszövet-
kezet részére el  rekvirálta székházukat, helyet-
te az István utca 12.-ben lévô egykori tejhiva-
tal lényege sen kisebb helyiségét utalva ki 
számukra. 

A Tanácsköztársaság bukása után no -
vem  ber 16-án újjáalakult a szervezet. Az elöl-
járóság a megszálló román parancsnokságnál 
kijárta a mûködéshez feltétlenül szükséges 
gyûlések megtartásának engedélyezését. 

Az elsô világháború vesztes országa-
ként a bekövetkezett területi veszteségek or -

szá  gunk gazdasági átrendezôdését eredmé-
nyez  ték, a nyersanyag- és árubeszerzés ne  héz-
 ségei, az infláció növekedése az elôállítási 
árak, foglalkoztatási járulékok emelkedését 
okoz ták. A következô évek további nehézsége-
ket hoztak, a lassan nagyvárossá fejlôdô váro-
sunkban is. 1923 februárjában Korányi Jenô 
elnök javaslatára a székház emeletessé bô  ví té-
sét határozták el. A város dr. Semsey Aladár 
pol gármester támogatásával 220 millió ko  ro-
nával segítette a megvalósítást. Az új székház 
avatására 1925. július 1-jén került sor. 

1926-ban Korányi Jenô visszavonult, 
helyette Rein Károlyt választották elnökké. 
Korányi Jenôt a testület díszelnökévé választot-
ta, megfestett arcképével és egy dísz albummal 
köszönve meg tizennégy évi tevékenységét.

1928-ban ismét a közgyûlés napirend-
jére került az 1905-ben felvetett Iparos  ott hon 
ügye. Elôkészítô-bizottságot hoztak lét re, 
hogy a legkörültekintôbb módon intézôdjön 
az ekkor országosan egyedül állónak szá mító 
szociális intézmény létrehozása. Tevé keny sé-
gük eredményeként a testület megvá sárolta 
Hô  berth Béla Lôrinc utca 121.-ben lévô há zát, 
melyet kellô átalakítás után az idôs vagy ön  hi-
bájukon kívül tönkrement iparosok számára 
nyitottak meg 1931 júniusában. A bankjegyre-
form (1925) után továbbra is ko   moly gondo-
kat okozott Újpest iparosai nak, fôként az asz-
talos szakágazatnak a fôváros magas vámren-
delete. A vámok csökkentésé ért protestálók 
érdekében a Budapest-kör nyéki Ipartestületek 
Szövetségét, majd az Or    szá  gos Magyar Keres-
kedôk Egyesületét is megnyerve az újpestiek 
együttesen léptek fel a polgárok érdekében. 
Ered mény nem szüle tett, mert a fôváros nem 
tett eleget ké  résüknek. 

A harmincas évek elején Rein Károly 
javaslatát az egyesület elöljárósága és a város 
vezetése is támogatta egy állandó jellegû ipar-
 csarnok létrehozása ügyében, mely a kész  ter-
mékek értékesítésének megkönnyítését tette 
volna lehetôvé a helyi iparosok számára.

1932. november 17-én nagygyûlésre 
hív  ta az újpesti testület a környék iparosságát 
az adóterhek elviselhetetlen mértéke miatt, 
adó  mentességi kérelmüket a miniszterhez, 
majd dr. Preszly Elemér vármegyei fôispán-
hoz is eljuttatták. A több éves küzdelem mi  ni-
 mális eredményének tudható be a kereskedel-
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mi kormányzat által létrehozott hitelalap. 
Maximum 200 pengôs fejenkénti kölcsöne 
nem jelentett ugyan nagy mértékû hozzájáru-
lást a nehéz körülmények között gazdálkodó 
üzemek számára, de csekély segítséget mégis 
jelentett a pénzügyi gondokkal küzdôknek. 
Csak folyamatos harc árán sikerült a Phöbus 
és Ister vállalatoknál felmerülô szerelôipari 
munkákat helyi cégek számára biztosítani, ha -
sonlóképpen a tagok védelmében kellett fel -
lépniük a városi üzemekkel és közszállítások-
kal kapcsolatban is. 1934-tôl a szervezet egy-
ségesen lépett fel a személyi túlterhelés ellen, 
egyik eszközként a 48 órás munkahét illetve 
napi maximum 8–10 órás munkaidô bevezeté-
sét követelve. 

A sok nehézség, vita és protestálás mel-
lett több alkalommal is jelentôs megbe csülés 
érte az újpesti mestereket. Iparosaink az Ipar-
testületek Országos Szövetsége által szerve-
zett kiállításokon szép sikerrel szerepeltek.

Az 1932-ben rendezett IV. Országos 
Kézmûipari Kiállításon is több újpesti mester 
vett részt. 

Két évvel késôbb a tanoncoktatás fél-
évszázados jubileuma alkalmából az ipartes-
tület kiállítást rendezett székházában, tanú sá-
got téve a végzett szakmunkások kiváló kép -
zettségérôl. A testület megalakulá sának 50. 
évfordulójára rendezett díszünnepségen már 
18 szakosztály ünnepelt. 

A harmincas évek végén több szakmá-
ban komoly versenytársat jelentettek a gyá  rak. 
A cipô- és ruhaiparban jelent meg hatásuk ta -
lán a legerôteljesebben. A kisiparo sok nem 
tudtak versenyezni a gyáripar tömeggyártá sá-
val, viszont a termékek tartósabb, to  vább vi -
selhetôvé tételére, javítására, tisztítására be -
ren dezkedve könnyebben áthidalták a nehéz-
ségeket.

A gépesítés térhódítása háttérbe szorí-
totta a lótenyésztést is, mely a szíjgyártó-nyer-
 ges mesterségek munkahiányát eredményezte. 
Nehézségeik szakmai átszervezést igényeltek, 
új területen, a gépkocsik bôrüléseinek gyár-
tásában vették ki részüket a bôrös mesterség 
fenti ágazatában dolgozók.

A bútorasztalosok számára szintén új 
fel  adatot jelentett a gyáripari szériagyártás 
kon  kurenciája: megoldást a specializálódás je     -
lentett. A kisüzemek konyha-, gyermek-, iro-

da- vagy elôszobabútor gyártásra rendezkedtek 
be. Az átállás keserves küzdelmet je  lentett az 
adóhatósággal, sokan fizetés kép te lenné váltak. 
A közúti szállításban egyre in  kább jellemzô 
gépi eszközök kevesebb meg rendelést jelen-
tet tek a kovácsok számára is. A 20. század kö -
zepétôl elsôsorban épület vasalásokat, közleke-
dési eszközök javítását vállalták.

A nehéz helyzetben az ipartestület 
ér dek védelmi szerepe jelentôsen megnôtt, 
tagjaik igényeivel kormányzati szervekhez for-
dultak. 

A fenti példák is bizonyítják, hogy a 
kisipar megélhetési formája a II. világháborút 
megelôzôen 80%-ban specializálódott vagy 
szakmai szolgáltató tevékenységben fejlôdött 
tovább. A problémák ellenére 1939-ig a kis-
ipari üzemek száma folyamatosan nôtt orszá-
gos szinten is. 

A háborús évek sok megrázkódtatást 
hoz tak. A zsidótörvények, deportálások és a 
katonai szolgálat a kismesterségek mûvelôit is 
érintették. Nemcsak a halálozások jelen tet tek 
veszteséget, a hátországban élôk is nehéz kö -
rül  mények között tengették életüket. „Be  von-
 tak Ujpesten mintegy 400 iparengedélyt és 
iparigazolványt a zsidóktól”. Telepü lé sünkön 
az ostrom alatt is folyt a termelés, elsôsorban 
a lakosság közvetlen szükségleteit elégítették 
ki, jelentôs számban javításokat végeztek. A 
ke  reslet azonban, érthetô módon, a minimális 
szinten mozgott, sokszor élelemért dolgoztak 
a segédek is, fizetni a mester sem tudott.

1945-ben országosan 17.091 fôvel volt 
kevesebb a regisztrált mesterek száma, mint 
két évvel korábban. Újpesten áprilisban ala-
kult újjá az ipartestület, elnöknek Szabó 
Ferencet választották.  

Az újpesti ipartestület hitelszövetkezete a Király utcában
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A Budapesti Közúti Vaspálya 
Tár  saság (BKVT) az újpesti 
ló    vasúti forgalmi és jármûtele-
pén – a korábbi létesítmények 
(az istállók, a kocsiszín, a ko -

vács  mûhely és a raktárak) elköltöztetése, 
illetve az épületek lebontása után – villamos 
kocsi színt létesített.

A kocsiszín építési munkálatait 1895 
novemberében kezdték, az új épület 1896. 
feb    ruár végére készült el. Az épület vasszerke-
zetét Pucker István építész-vállalkozó szállí-
totta, a kocsiszín belsô berendezéséhez szük-
séges Meidinger-kályhákat és füstcsöveket a 
tár saság Ehrlick Gusztáv cégétôl vásárolta, a 
szerelôaknákban lévô sínállványok pedig a 
Schlick-féle gépgyárban készültek. A villamos 
kocsiszín teljes területe 1572,4 m2 volt,  mely-
bôl 51,14 m2-t a raktár-, az iroda- és a mel lék-
helyiségek foglaltak el. A 2×3 vágányos csar-
nok 42 db jármû (motor- vagy pótkocsi) táro-
lására, illetve javítására volt alkalmas.

A társaság Újpestre telepített új jármû-
vei motoros és pótkocsis villamosok voltak, 
melyek ugyancsak a Schlick gépgyárban ké -
szültek. A motorkocsik villamos berendezései-
 nek szerelését 1896 márciusától részben az 
új      pesti kocsiszínben, részben a rákospalotai 
lóvasúti kocsiszínben végezték.

A Váci úton – a Nyugati MÁV pálya-
udvar és Újpest között – 1896. május 30-án
18 motorkocsival és 6 db pótkocsival indult 
meg a rendszeres villamos forgalom. A motor-
kocsikon 48 utas (26 ülô- és 22 állóhely) szá-
mára biztosítottak férôhelyet, a pótkocsikon 
21 ülô- és 27 állóhelyre adtak ki engedélyt. Az 
új vonal áramellátását az 1896-ban épített, bu -
dai Pálffy (ma: Fekete Sas) utcában mûködô 
áramfejlesztô telep biztosította.

1932-ben az Újpest kocsiszín elavult, el   -
korhadt fa tetôszerkezetét vasbetonra cserélték.

Az Újpest kocsiszín Budapest, XIII. ker. 
Váci út 201. szám alatt helyezkedett el, a te  le-
pet mûködése alatt kerítés határolta. Az Újpest 
FVV, illetve BKV jármûtelepet Észak ról – a 

Dunával közel párhuzamosan – a Váci út, jobb-
ról a Budapest-Esztergomi MÁV vas útvonallal 
párhuzamos kerítés, balról az Árva ut  ca, délrôl 
pedig egy névtelen terület határolta.

A jármûtelep fôbb létesítményei (az 
1961-és és az 1968-as állapotoknak megfele lô-
en) a Váci úttól délre haladva: a kétszintes 
ke zelô- és lakóépület (az egykori lóvasúti állo-
más épület), az egymás mellé épített, de fallal 
elhatárolt két kocsiszíni csarnok, a csarnok 
elôtt a kocsimesteri iroda és délre a munkás-
szálló. A közlekedési vállalat korabeli minôsí-
tése szerint a kocsiszíni épületek és berende-
zésük korszerûek voltak. A telep vágány-
hálózatát 20 db vágány alkotta, melybôl 15 db 
csarnoki és 5 db udvari tároló vágány volt.

A hatvágányos féltrapéz alakú kiscsar-
nok – melyet hosszában válaszfal oszt két azo-
nos nagyságú részre – fôbb méretei: alapterü-
lete 1557 m2, magassága 6,55 m, szélessége 
32,2 m, hossza 78,16 / 59,8 m.

A kocsiszínben szociális létesítmények, 
segédmûhelyek és iro dák is helyet kaptak. A 
kis csarnokban helyezték el a nôi öltözôt, a 
tisz    tasági helyiségeket, a nagy csarnokban pe -
dig a gépmûhelyt és a légfék-mûhelyt.

Az 1960-as évek végétôl a kocsiszínben 
rendszeresen megvizsgálták a jármûvek álla-
potát. A villamosok karbantartásához és javí-
tá sá hoz telepített gépeket és berendezéseket 
hasz náltak.

Az Újpest villamos kocsiszín 1923-tól a 
Budapest Székesfôvárosi Közlekedési Rész-
vény  társasághoz, 1949-tôl a Fôvá rosi Villa -
mos vasút Községi Vállalathoz, 1951-tôl a 
Fôvárosi Villamosvasút hoz, majd 1968-tól a 
Budapesti Köz lekedési Vállalathoz tartozott. 
Mûkö dé sét 1982-ben (a 3-as metró építésekor) 
szün   tették meg. 1983-tól egy ideig az Újpest 
ko  csi  szín a Közlekedési Múzeum részére 
megôrzésre kijelölt jármûvek tárolására szol-
gált, késôbb eladták. Napjainkban az egykori 
remízben élelmiszer áruház, a lóvasúti állo -
másépületben – a késôbbi kezelô- és lakóépü -
letben – iroda mûködik.  

VARGA KÁROLY

Az újpesti villamosvasúti jármûtelep története
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Kézirat szabadkômûveseknek
„Könnyû dolgom volna, ha a 
továbbiakra nézve is ilyen be -
cses okmánnyal szolgálhatnék, 
mint a tb. fômesterünknek 
most idézett emlékbeszéde! 

Jegyzôkönyveink azonban nagyon is szûksza-
vúak, belôlük csak egy pár fontosabb tényt 
tudok megemlíteni. Így pl. 1890. febr. 5-én a 
páholy Gelléri Mór testvért a páholy tiszteleti 
tagjává választja; 13-án ünnepli a páholy fenn-
állásának 1. évfordulóját; márc. 7-én elhatá-
rozza, hogy a „testvérek egymást úgy a páho-
lyon belül, mint kívül tegezzék”. Jún. 5-én 
örömünnepe van a páholynak: a szö  vegtanács 
több tagjának és a testvérpáholyok küldött jei-
nek jelenlétében ekkor avatják fel Majláth 
Béla és Szontag Ábrahám nagymesterek a 
páholyt. Az ünnepi hangulat, fájdalom, nem 
tart sokáig. Jún. 12-én szomorúan kons  tatálja 
a páholy, hogy 150 forintnyi tartozását nem 
tudja fizetni. Az özvegyperselybôl kénytelen 
kölcsönt felvenni, azonkívül a havi díjakat is 
10%-kal emeli. Júl. 18-án, nôvér  estéllyel egy-
bekötött János ünnepen kibontják a Klein 
Ignác testvér neje által adományozott zászlót.

Alig múlt el a nyári szünet, az áldatlan 
személyi torzsalkodások és községpolitikai vil-
longások megtermik gyümölcsüket. Szept. 
21-én kilenc testvér fedezést kér. A kérelmet a 
Világosság már okt. 2-án teljesíti, mire a kivált 
testvérek bejelentik a Nagypáholynak, hogy 
Újpest keletén másik páholyt kívánnak léte-
síteni. Mielôtt a Nagypáholy ezt a kérelmet 
teljesítené, kiküldi megbízottait a Világosság 
páholyba. Itt a testvérek kifejtik ugyan állás-
pontjukat, elmondják az okokat, melyek a sza-
kadást elôidézték s kimutatják, hogy Újpesten 
nem boldogulhat másik pá  holy, a szövetség-
tanács azonban mindamel    lett (igaz, hogy csak 
2 szótöbbséggel) meg    adja az új páholynak, 
mely a Veritas nevet veszi fel, az ideiglenes 
munkaengedélyt. A Világosság páholy lojá li-
san átengedi helyiségeit használatra az új pá -
holynak, csupán azt köti ki, hogy a helyiség és 

fel    szerelés használatáért a Veritas páholy a 
lak  bér felét köteles fizetni. Az 1891. jan. 5-iki 
tisztújításon nyeri el Tanos Pál a fômesteri 
ka      lapácsot. Febr. 19-én a páholy Klein Ig  nác-
 né szül. Popper Johanna nôvér emlé kére a 
Jo    hanna alapot létesíti, melynek célja »pénzbe-
 li hozzájárulás általi kiházasítási tá  mogatás egy 
Világosság páholybeli testvér, arra érdemes -
nek talált leányának férjhezmenetele alkalmá -
ból. E célra mintegy 150 tégla ajánltatik fel.«

És most megkezdôdik a páholy életé-
nek legválságosabb korszaka. A Veritas pá  -
holy ádáz gyûlölettel foglal állást a község-
politikai harcokban az anyapáholy testvérei 
ellen. Május 21-én még Boldog Kálmán test-
vér azt indítványozza, hogy a Veritas páholy 
kéressék fel testvéri együttmûködésre, de a 
kérelemnek nem sok foganatja lehetett. 1892. 
jan. 27-én a fômester testvér szomorúan ref -
lektál azon sajnos jelenségre, hogy „a Ve  ritas 
páholy a szabadkômûvesség intézményének 
diskreditálásával [hitelrontásával] nyílt ellen-
ségeskedésbe és profánokat is megbot rán  koz -
tató harcba bocsátkozott oly esetben, midôn 
egy testvérnek a községben elfoglalan dó leg -
elsô állás [Tanos Pálnak a bírói székbe való 
juttatása] betöltésérôl volt szó.

Jan. 14-én történt a Johanna alapszabá-
lyainak megállapítása, melyet késôbb, 1904. 
ápr. 12-én a Szt. János alappal egyesítettek. Az 
alapszabályok a 201. építészeti rajz függelék-
képpen beillesztenek ugyan a táblák kö  zé, 
azonban annak semmi nyomát nem találtam, 
hogy a Nagypáholyhoz meg  erôsítés végett 
fel    terjesztettek volna. Az 1892. február 18-án 
megtartott tisztújító gyûlésen fômesterré is -
mét Tanos Pál választatik meg. Kis Sándor 
testvér, ki eddig kiváló buzgósággal látta el a 
titkári tisztet, szónokká választatik, míg a tit-
kárságot Boldog Kálmán testvér  re bízzák, ki 
ezt a tisztet lankadatlan buzgó  sággal, páratlan 
lelkiimeretességgel viselte 1912. nov. 20. 
bekövetkezett haláláig.

Idôközben a Veritas páholy, úgy látszik 
maga is belátta, hogy nem képes boldogulni. 

Beszámoló az újpesti Világosság páholy 
mûködésérôl, 2. rész
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1892. szeptember 22-én felbontja a páholyhe-
lyiség közös használatának viszonyát, mire az 
immár 1000 frtot kitevô házbérének fizetése 
egészen a Világosságra áramlik, ami annál na -
gyobb baj, mert az eddigi kötelezettségének 
sem tett eleget a testvérpáholy, mely jókora 
összeg gel adósa is maradt a Világosságnak. A 
Veritas páholy, mint T. P. fômester október 
6-iki jelentésébôl kitûnik, mûködését be is 
szün  teti (végleges elaltatása csak 1896-ban 
következett be), de mindamellett a régi ellen-
ségeskedést a kivált testvérek csak folytatják, s 
az 1892. de  cember 15-iki táblában elkesere-
detten fakad ki Tanos fômester »azon páho-
lyunkon kívül álló testvérek ellen, kik minden 
törekvésünk ellen, a profán világ gúnyjára, 
megbotránkoztató módon ádáz harcot folytat-
nak s kötelességük mulasztásával szándékosan 
útját állják minden üdvös kezdeményezé sünk-
nek vagy cselekedetünknek, alapjában meg-
ront ván vagy elpusztítani igyekezvén a mi 
sza  badkômûves munkálkodásunk tárgyát 
képezi.«

Az anyagi gondok is mind nehezebbek-
ké válnak. A Nagypáholy ismételten sürgeti a 
páholyjárulékok beküldését, de a Vi  lá  gosság 
az 1893. év végén még saját házbérét is csak 
kölcsönpénzbôl tudja fedezni. A test  vérek egy 
része nem fizeti tagdíjait, százakra megy a 
hátralékok összege, hiába sürgetik egyes test -
vérek a renitensek [ellenszegülôk] és indo -
lensek [hanyagok] ellen az erélyesebb fellépés 
szükséges voltát.

Ily körülmények között veszi át 1894. 
február 1-én Kis Sándor a fômesteri kalapá -
csot. A páholy helyzete kétségbeejtô. Az anya-
 gi gondok mind csak súlyosbodnak s amellett 
indokolt panaszok merülnek fel a páholy sza-
badkômûves munkálkodásának hiányosságá -
ról, meddôségérôl; a testvéri összetartás a 
profán életben sem érvényesül kellôen (1894. 
június 14-iki munkatábla), sôt a testvérek a 
munkákat nem látogatják eléggé; mindezeken 
felül a Nagypáholynak járó 335 frt-nyi tar-
tozásnak ellenében 35 frt-nyi készpénzmarad-
vánnyal rendelkezik a páholy.

Hogy a Világosság páholy e kínos idô-
ben végleg meg nem szûnt, csak az új fômester 
érdeme, ki lankadatlan energiával iparkodik a 
testvérek közönyösségét felrázni. Páratlan
ál  do    zatkészséggel, a páholy jövôjébe vetett 
erôs hittel, szívós kitartással munkálkodik 
azon, hogy megtalálja a szerencsétlen helyzet-
bôl való kivezetô utat.

Mindenekelôtt új hajlékról kell gondos-
kodni a páholy számára. Az eddigi helyiség 
fel  emelt bére oly magas, hogy azt a pá  holy 
egy  maga fizetni nem tudja, tehát olcsóbb szál-
lást bérelnek az Attila és a Toldy utcák sarkán 
levô Waldapfel-házban. Erélyesebb eljárást 
lép  tetnek életbe az anyagi kötelességüket nem 
teljesítô testvérekkel szemben; az új, szebb jö -
vônek vetik meg alapját, midôn saját pá  holy-
ház építését határozzák el, s e célra megszerzik 
Lányi Ernô testvér közremûködésével a Lô -
rincz utca 6. sz. alatti tel  ket 3400 frt-ért. Ab -
ban reménykednek, hogy a telken álló régi 
épület jövedelme fedezni fogja a telek vétel -
árá nak kamatait; reménységük azonban nem 
teljesül. Emellett a Nagypáholynak fizeten  -
dô tartozás folyton emelkedik; a szövetség-
tanács már-már türelmét vesztve, az alkot-
mány 239. §-ának alkalmazásával fenyeget. 
Ek  kor egy  szerre csak vevô jelentkezik a pá holy 
telkére; 5000 forintot ígér érte; a vétel- és 
eladási ár különbözete akkora, hogy belôle a 
páholy min     den adósságát kifizethetné. Egyes 
testvérek javasolják is ezt az expedienst [segít-
séget]. A fômester és titkár azonban hallani 
sem akar róla. Inkább folytatják a lélekölô 
küszködést, de a páholy ingatlanát nem adják 
el! A lelki nagyságnak igazi céltudatos 
energiának olyan példája, melyre mindvégig 
büszkék lehetünk!
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Így aztán lassan-lassan mégis megindul 
a már-már elalélt test    ben a vérkeringés. Mind 
sû      rûbben következnek a fel  ol  vasások (eddig 
csak Kis fô      mes  ter tartott ünnepi beszédet, ok -
tató mun  kát, fel    olvasást; kívüle 2 év alatt csak 
3 testvér mû  ködött 1-1 ízben e téren), élénk 
részt vesznek a tv. páholyok munkáin, humá-
nus célra tete  mes összegeket áldoznak a test-
vérek. Két be  cses alkotást létesítenek: a Kon-
zer  va  tóriumot, s a Szlôjd-egyesületet [kézi-
mun  ka oktatással foglalkozó egyesület], ennek 
két tanítóját saját költségén képezteti ki a pá -
holy. Sikerül a Nagy    páholy elôzékenységébôl 
az illetékek dol    gában méltányos egyezséget 
köt  ni, úgy, hogy mikor 3 év múltával 1897. 
már  ci    us 3-án Sch. R., újonnan meg  vá  lasztott 
fô  mesternek ad  ja át dr. Kis Sándor tv a kala -
pá  csot, úgy lát  szik, hogy a páholy fenn  állása 
egészen biztosított, s ki van jelölve fejlôdésé-
nek határozott útja és célja.

Az új fômester alatt a testvérek elsô 
gondja a páholy belsô megerôsítése. Drákói 
rendszabályokat léptetnek életbe a hanyag és 
fize  tési kötelezettségüket nem teljesítô test  vé-
 rek ellen. 1897. április 14-én kimondják, hogy 
»aki 5 munkáról igazolatlanul elmarad, a név-
sorból törölhetô, úgyszintén az is, aki 6 hó  -
napig nem fizet tagdíjat. Erre nézve a test  vé-
rek sajátkezû aláírásukkal vállalnak kö  te  le-
zettséget.«

Lankadatlan buzgalommal folyik a 
mun  ka a páholy saját házának felépíthetésé    -
re, melynek eredménye, hogy 1899. február 
9-én örömmel jelentheti a páholyház-építô 
bizottság elôadója, hogy 1600 frt e szép célra 
már együtt van.

1899. február 15-én vidám lelkes han -
gu  latban ünnepelheti a páholy fennállásának 
10. évfordulóját, melyen az elsô küzdelmes 
évtized krónikása, Boldog Kálmán Testvér, 
visszapillantván a Világosság páholy eddigi 
mû    ködésére, elégülten állapíthatja meg, hogy 
a Világosság páholy túl van a kezdet nehéz -
ségein.

»Tudjuk, érezzük – mondja zárószavai-
ban – hogy munkánknak csekély a sikere, de 
nem is voltunk hozzá sokan, átlag 15-nél töb-
ben soha, és ha mégis van, amit eredménynek 
nevezhetünk, az csak bizonyítéka annak, hogy 
meleg testvéri összetartással, igaz érzelmekkel 
és felebaráti szeretettel, kisszámú munkáskéz-

zel is lehet Istennek tetszô dolgot végezni, a 
nagy emberiség javára szabadkômûvesileg 
hasz  nosat építeni.« (Adatok a Világosság 10 
éves életébôl.)

*

»Felfrissült erôvel, a 10 év 
si ke rei feletti örömmel indul-
tunk bele a 2. évtizedbe! Az új 
aera [korszak] csendes és biztos 
haladása vezetett minket a 

lefolyt év intenzívebb fejlôdésébe s bizonyára 
mindnyájunk örömére és megelégedésére 
szolgál, hogy a letelt évben jutott el páho-
lyunk szellemi munkásságának eddig el nem 
ért fokára…« e szavakkal kezdte meg Boldog 
K. testvér az 1899. évrôl való beszámolóját. 
Szinte bocsánatot kér az érd. Testvér, hogy 
oly rózsás színekkel ecseteli a páholy jelenét
s akkora, nála annyira szokatlan optimizmus-
sal néz jövendôje elé. De van is oka rá. Az 
újonnan megválasztott kincstáros, Benkovics 
Imre, teljes rendet teremt a páholy háztar-
tásában, az egész év történetében nem 
találkozik egy »disszonáns [itt: az egyetértés 
hiányára valló] hanggal, a csüggedésnek, az 
egymásiránti testvéries érzés megbolyga-
tásának legkisebb jelével sem«, a testvé  rek 
szinte versenyeznek egymással a buzgó mun-
kálkodásban, egymást érik a tartalma  sabbnál 
tartalmasabb felolvasások, külö  nösen a fiatal 
testvérek buzgólkodnak e téren, (V. L. Testvér 
a bölcsesség fogalmáról, a felvételi rituale 
[szer    tartás] egy téves pontjáról, dr. Fadgyas 
Gyula a tüdôvész terjedésének meggátlásáról, 
Zettl János testvér a községi gondoskodás 
némely hiányáról, Német Gyu  la test    vér a te -
remtés oka, célja és végcéljáról, Kis testvér a 
symbólumokról [jelképekrôl]), a meg    jelent 
sza      bad    kômûvesi munkákról alapos referálások 
és viták esnek. 

Kulturális és jótékony téren szinte ere-
jüket felülmúlva adakoznak a testvérek, a 
zenekonzervatoriumot 500 K-val segélyezik, 
tetemes összeget juttatnak a népkonyhának, 
Fornheim testvér »egy nehéz súlyú értékes, 
teljesen ezüstbôl készített fômesteri kala pácsot 
ad a páholynak«.”
    Folytatjuk…

(Közreadja: Kadlecovits Géza)
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1914. július 28-án az Osztrák-
Magyar Monarchia és a Szerb 
Királyság közötti hadiállapot 
életbe lépésével megkezdôdött 
az elsô világháború. A dunai 

flottilla adta le az elsô lö  vé  seket, amikor a
k. u. k. hadsereg zimonyi tü  zérségével együtt-
mûködve bombázta Belg rádot. Az elsô na -
gyobb hadmûveleteket augusztus 11-én indí-
tották meg, amikor a hadsereg megkezdte az 
átkelést a Drinán. Mivel a folyó erôsen áradt, 
a Liborius von Frank gyalogsági tábornok 
által vezetett 5. hadsereg nem tudott hi  da  kat 
építeni, csak kompokat vehettek igénybe az 
átkeléshez. A Leitha és a Maros ekkor a Sza  -
bácstól 20 km-re északra fekvô Hrot kovci-nál 
hajózott. Feladatuk két ilyen komp fedezése 
volt.

Másnap, augusztus 12-én elvezényelték 
a Leithá-t Dre no vac városához, ahol a Száva 
egyik szigetének megszállására küldött gya-
logsági egység pa   rancsnoka ismeretlen ok  ból 
azt jelentette, hogy jelentôs ellenséges erôk 
támadják ôket, ezért további gyalogsági erôsí-
tést és tüzérségi támogatást kért. Több gya-
logsági zászlóalj és szárazföldi  tüzérüteg mel-
lett ezért a hajót is segítségére küldték. A 
szerb erôk ko  rántsem voltak olyan hatalma-
sak, könnyedén megtisztították tôlük a várost 
és a szigetet is. A tûzharcban elesett a magyar 
Huj János matróz, a Leitha hôsi halottja. 

Két nappal késôbb a hadsereg a moni-
torok erôteljes tüzérségi támogatása mellett 

elfoglalta Szabács városát. A Leitha és a Maros 
megsemmisítette a szerb hadsereg tüzérségé-
nek a Misár-magaslatokon elhelyezett ütegeit, 
melyek leg inkább zavarták a csapatok folyóát-
kelését. Augusztus 16-án, a szerb hadsereg 
ellentáma  dásának megindulásával a k. u. k. 
erôk kény  te lenek voltak visszavonulni. A szer-
bek lendüle te olyan erôs volt, hogy Mitrovicát 
is megszállták. A város felmentésében szintén 
részt vett a Leitha monitor is.

Október 3-án a szerbek francia szö vet-
ségeseiktôl kapott 120 milliméteres ágyúkkal 
telibe találták a Leitha parancsnoki tornyát, 
amelyben mindenki meghalt. A harcképtelen-
né vált hajót a Maros vontatta Slovenska Mit-
rovicába, ahol egészen november elejéig javí-
tották. November 7-én immár harmadszor 
vették tûz alá a dunai monitorok a Misár-
magaslat szerb ütegeit, amelyeket ismét el -
pusz títottak. A hónap végén, mire az akna-
szedôk végeztek a Belgrád környéki vizek 
akna  men tesítésével, a Leitha, a Maros és a 
Körös mo  nitorok tizenkét napon keresztül, 
Belgrád de  cember 2-i elfoglalásáig mértek 
tüzérségi csa pásokat a Duna- és a Száva-menti 
szerb erô dökre. Ám az elért eredmények nem 
voltak tartósak. A szerbek már másnap ellen-
támadásba kezdtek, ami tíz nappal késôbb 
kiûzte a Mo   narchia hadseregét az összes eddig 
elfog lalt területrôl. 

A második háborús év egy újabb javí-
tás sal kezdôdött a Leitha számára. 1915 janu-
árja és áprilisa között kicserélték a hajó kazán-
jait. Ezalatt a szerbek (antant-szövetségeseik 
jelen tôs segítségével) komolyan megerôsítet-
ték  a Belgrád környéki védelmet. A monito-
rok ellen a tüzérség mellett aknazárakkal, 
tor  pedóvetôkkel és felfegyverzett naszádokkal 
védekeztek. Amikor október 6-án a Monarchia 
és az alig há   rom héttel azelôtt a központi 
hatalmak ol  dalán hadba lépett Bulgária had-
erôi közös tá  madást indítottak Szerbia ellen, a 
dunai flottilla is újra csatasorba állt. Már más-

ANTAL GÁBOR

SMS Leitha: Egy Újpesten született
hadihajó története, 2. rész
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A Leitha és a Maros Ruszcsukban, 1916 (Forrás: Margitay-
gyûjtemény)
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nap, október 7-én harci helyzetbe kerültek, 
amikor a k. u. k. hadsereg 87. gyalogezredé-
nek tüzérségi támogatására küldték a Leitha, a 
Maros, a Bodrog, a Körös és a Sava moni-
torokat. Elôször a Leitha és a Körös, majd az 
elkövetkezô két napban az összes monitor tûz 
alatt tartotta a part menti szerb ütegeket. 
Október 9-ére a Monarchia hadereje elfoglal-
ta Belgrádot. Néhány nappal késôbb egy bal-
esetben elszenvedett sérülés kijavítására a 
Leithá-t visszavonták Óbudára.

1916. augusztus 27-én Románia had-
üzenetet küldött a központi hatalmaknak, és 
három hadsereggel megkezdte a támadást 
Ma  gyarország ellen. A flottilla válasza gyors 
volt: másnap támadást intéztek a gyurgyevói 
kikötô ellen, ahol mindent elpusztítottak. 
Október 3-án a Leitha és a Szamos sodor-
aknákkal elpusztítot ta a román hadsereg 
Rjahovónál épített pon ton hídját, ezzel mega-
kadályozva ôket abban, hogy hátbatámadják a 
Dobrudzsában harcoló Mackensen-had se-
reget. Késôbb részt vett a sis   tovi átkelés biz-
tosításában is. Nem sokkal ezután a Leithá-t 
tar  talékállományba helyezték, és Óbudára 
ren  delték. 1918 februárjában helyezték újra 
ak  tív állományba, így együtt érkezhetett meg 
a flottillával március 7-én a Duna torkolatá-
ban lévô Sulina kikötôjébe. Az Osztrák-Ma-
gyar Mo  narchia Haditengerészetének leg öre-
gebb egységeként kapta meg „obsitos-levelét” 
1918. április 10-én.

1918. október 30-án az Osztrák-Magyar 
Monarchia uralkodója, I. Károly császár
(IV. Károly magyar király) elrendelte a dunai 
flottilla átadását a magyar kormánynak. A 
hajót ettôl kezdve magyar nevén, Laj taként 
jegyezték. 

A Tanácsköztársaság idején, 1919. 
június 24-én tört ki Budapesten az a katonai 
zendülés, amelyet a késôbbiekben „ludovikás 
ellenforradalom”-ként emlegettek. A katonai 
akadémia mellett a Vilmos fôherceg rôl 
elnevezett tüzérségi akadémia, valamint a 
flotta óbudai laktanyája volt a lázadás köz-
pontja. A monitoroknak azt a szerepet szán-
ták, hogy tartsák zár alatt a budapesti Duna-
hidakat, valamint a parlament és a kommunis-
ta pártszékház épületét. 24-én délután a Maros 
monitor és a Csuka ôrnaszád adta le az elsô 
lö   véseket a pártszékház épületére. Másnap 

csatlakozott hozzájuk a Komárom ôrnaszád 
ál   tal kísért Lajta is. A puccs összeomlása után 
déli irányba menekültek, elérendô a Baját 
megszállás alatt tartó antant csapatokat. 
Azonban még megérkezésük elôtt az egyik 
velük együtt hajózó felfegyverzett gôzös fellá-
zadt, és vörös lobogó alatt tûz alá vette a Ko -
máromot. Ebben az összecsapásban (amelyhez 
hasonlóra a kora újkor óta nem volt példa) 
elesett Maár Jenô sorhajóhadnagy és halálo-
san megsebesült Csicsery László sorhajóhad-
nagy (aki a flottilla utolsó hôsi halottja lett). 
Amikor megérkeztek Bajára, a szövetségesek 
egyszerûen lefegyverezték és fogságba vetet-
ték ôket.

A harcok befejezôdése után a dunai 
flot  tilla monitorait leszerelésre ítélték. A Laj-
tát 1921-ben az ausztriai Korneuburg hajó -
gyárában bontották le. A lecsupaszított hajó-
testet (a Szamos-sal együtt) Fleischmann Antal  
Dunakotró és Gôzhajózási Vállalata vásárolta 
meg. Egészen 1928-ig a cég egyik kikötôjében 
állt, míg végül ebben az évben a Ganz és Tár-
sa, Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. 
újpesti telepén elevátorhajóvá építették át. A 
sors iróniája, hogy ugyanitt építették a Leithá-t 
1871-ben…

Az elevátorhajó valójában önálló hely-
változtatásra képtelen úszó munkagép, amely 
a kotróhajók által kitermelt folyami hordalékot 
kirakja a partra. Az európai kontinens elsô fo -
lyami monitorára tehát ez a munka várt. Az 
elevátorhajó FK-201-es jelzéssel állt munkába. 
Egyik elsô munkája a Kopaszi-gát építésében 
való közremûködés volt 1930-ban, majd részt 
vett annak a medencének a feltöltésében, ahol 
késôbb a Horthy Miklós (késôbb: Petôfi) híd 
budai hídfôje épült. A sors iróniája, hogy 
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A FOKA FK-201-es jelzésû elevátorhajója, 1968 (Forrás: 
Margitay-gyûtemény)
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1945-ig itt állt a dunai flottilla emlékére 
ké szített Haditengerészeti Emlékmû is. Az 
FK-201-es egészen 1948-ig, a cég államosítá-
sáig ennek tulajdonában maradt, majd 1949-
ben átkerült a Folyamszabályozó és Kavics-
kotró Vállalat (FOKA) tulajdonába. Itt is 
rend kívül komoly munkálatokban vett részt, 
többek között az óbudai lakótelep, a százha-
lombattai hôerômû, valamint a paksi atom-
erômû építésében is. 

A hajóra végül a Monarchia hajózástör-
ténetének kiváló kutatója, Dr. Csonkaréti Ká -
roly talált rá a 70-es évek végén, bár biztos 
azo  nosítására csak 1981-ben került sor Fried-
rich Prasky professzor osztrák hajózástörté-
nész segítségével. Ezután merült fel elôször a 
hajó megmentésének gondolata. Ennek leg-
fôbb szószólója dr. Margitay-Becht András, a 
k. u. k. haditengerészet lelkes kutatója lett. 
1988-ban vetette fel elôször a médiában a Laj-
ta megmentését, amely ekkor a FOKA pilis-
maróti kikötôjében állt. Margitay több rádió- 
és televízió-mûsorban, valamint a nyomtatott 
sajtóban hirdette a hajó megmentését, de – 
ekkor még – eredmény nélkül. 

1992-ben az Állami Vagyonügynökség 
eladta a FOKA-t egy svájci konzorciumnak. 
Ez veszélybe sodorta a Lajtá-t is. Margitay 
azon ban ekkorra megszerezte a Honvédelmi 
Minisztérium, a Bolyai János Katonai Mûszaki 
Fôiskola, valamint számos katonai és tenge ré-
szeti hagyományôrzô szervezet támogatását, 
valamint sikerült elérnie, hogy a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum védetté nyilvánítsa a ha  jó-
testet. 1993. január 27-én Molnár Iván ny. 
alezredes vezetésével megalakult a Lajta Bi -
zottság, melynek a Külügyminisztérium, a 
Nem  zetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisz-
tériuma, valamint Palágyi Ferenc, a FOKA 

el   nök-vezérigazgatója segítségével sikerült 
elérnie, hogy a svájci konzorcium lemondjon 
a hajóról. Végül 1993. október 6-án adták át 
jelképesen a hajót a Hadtörténeti Intézetnek. 

1994 februárjában a hajótestet átszállí-
tották Pilismarótról Angyalföldre, ahol meg-
kezdték az elevátorszerkezet lebontását. A 
terv szerint a Béccsel közösen megrendezni 
ter  vezett világkiállításon mutatták volna be az 
újjáépített monitort. Ennek lemondása után új 
szervezeti formában, új támogatókkal kellett 
folytatni a helyreállítási munkát. 1995. novem-
ber 23-án a Lajta Bizottság utódaként létre-
hozták a Lajta Monitor Hajózástörténeti Ala-
pítványt. Az elkövetkezô években minden 
lehetséges alkalommal rendezvények szervezé-
sével kívántak támogatókat toborozni. 1999 
ápri lisában a Lajta Monitor Hajózástörténeti 
Ala pít ványt felváltotta a Cs. és Kir. Dunaflot-
tilla Hagyományôrzô Egyesület, tovább foly-
tatan dó a hajózástörténeti kutatásokat, bele-
értve a Lajta gondozását is. Pár évvel késôbb 
csatlakoztak ahhoz a hajómentô akcióhoz, 
amit az Eu  rópa Rendezvény Iroda indított. A 
cég a nesz mélyi Szent Ilona-öbölben a helyi 
(hatá ron inneni és túli) településekkel együtt-
mû ködve elhatározta egy hajóskanzen létreho-
zását. 2005. április 25-én vontatták fel a Laj-
tá-t Neszmélybe, ahol megkezdték a helyre-
állítási munkálatokat. 2009-ben több pályáza-
ton sikerült annyi pénzt elnyerni, amennyibôl 
sikerült végrehajtani a felújítást. A munkála-
tok oroszlánrészét Bicskei János nyugalma -
zott hajókovács, az újpesti hajógyár egykori 
dolgozója végezte. Ô készítette többek között 
an   nak a két Palmkranz-Nordenfelt típusú 
szórólövegnek a másolatát, amelyek egykor a 
hajó kiegészítô fegyverzetét adták.

A hajó ünnepélyes újrakeresztelésére 
2010. augusztus 20-án került sor Budapesten, 
a Parlament elôtti Duna-szakaszon. A cere-
mónia után egy hónapig Újpesten állomáso-
zott, a TIT Hajózástörténeti, Hajómodellezô 
és Hagyományôrzô Egyesületnek az Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Házban rendezett, „A 
magyar hajóépítés 175 éve” címû kiállításához 
kapcsolódó külsô helyszínként. Ezután vissza-
került Neszmélybe, ahol a Hadtörténeti In -
tézet és a TIT HMHE közremûködésével a 
Zoltán Gôzös Közhasznú Alapítvány állandó 
kiállítást alakított ki.  

A felújított Leitha monitor Újpesten, 2010 (Fotó: Karsai 
Fruzsina)
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Aschner Lipót az 1930-as évek 
elejére pályájának csúcsára 
jutott. Sohasem felejtette el, 
hogy honnan indult, ennek 
egyik bizonyítéka, hogy az 

1936-ban vásárolt vadonatúj motorcsónakját 
– a jólét egyik státuszszimbólumát – szülôfalu-
járól, Assakürtrôl nevezte el. Az Egyesült Izzó 
vezérigazgatói székébe saját tehetsége repí-
tette, ám nem kérkedett mindazzal, amit elért. 
Munkatársai körében gyakran megjegyezte: 
„Keveset beszélni, többet cselekedni!”.

Nyolcvan év távlatából úgy tûnik, hogy 
személyiségének „titka” kiváló helyzetfelis-
merô képessége volt, ennek köszönhetôen 
min  dig egy lépéssel elôrébb járt a saját koránál. 
Szociális érzékenységével – az Izzó jóléti in -
téz  ményeinek megteremtésével – valamennyi 
hazai gyáros közül kiemelkedett, ám tagad-
hatatlan, hogy a gyár falain kívül nagypolgári 
életet élt. 

Hatvanéves elmúlt, amikor úgy döntött, 
hogy elköltözik a gyár területén lévô igazgatói 
villalakásból. Bár élete végéig dolgozott, a 
dön  tés egyik oka az elôbb-utóbb bekövetkezô 
nyugdíjba vonulás lehetett. Amikor 1932-33-
ban elterjedt, hogy Aschner ingatlanvásárlást 
tervez, az ország szinte minden vidékérôl 
özönlöttek hozzá az ajánlatok. Megszorult 
arisztokraták és leleményes ingatlanügynökök 
kínáltak számára kastélyt, vadászterületet, 
gyümölcsöst, szántót és nagybirtokot. A levél-
 tári dokumentumok arra utalnak, eleinte nem 
körvonalazódott pontosan, hogy a vezér-
igazgató milyen befektetésben gondolkodik. 
Végül a fôváros területén, az elôkelô budai 
oldalon vásárolta meg az egykori Neuschloss 
villát, amelynek történetérôl részletesen ír -
tunk sorozatunkban. 

Az Apostol utcai villa átépítését és be -
rendezését már olyan színvonalon és kivitel-
ben kívánta megvalósítani, hogy az minden 
szempontból megfeleljen rózsadombi stá-

tuszának. A ház és a kert legapróbb részleteire 
is ügyelt, a bejárati csengôt például Barta 
Károly Elektrotechnikai vállalatától süllyesz-
tett illesztéssel, rózsa alakú kivitelben rendelte 
meg. Fürdôszobájában a Magyar Siemens-
Schuckert céggel villamos melegvíztárolót és 
keverôcsapot szereltetett fel. A kor divatjának 
megfelelôen redônyös íróasztalnál, forgat  -
ható amerikai karosszékben ülve dolgozott. E 
két bútort Lingel Károly és Fiai Bútorgyár 
szállította, 640 pengô értékben. Pesten még 
javában a jégszekrény korában jártak, amikor 
Aschnerék konyhájában – Hahn Arthur és trs. 
cégének köszönhetôen – elektromos frigidaire 
hûtötte az ételeket. A kocsibejárót tolórács 
nyitotta, amelyet Gerô és György Vasszerke-
zetû Mûalkotásáru- és Redônygyára egyedi 
kivitelben készített. A családi házhoz családi 
kerékpár is dukált: Weiss Manfréd Acél és 
Fémmûvei Rt-tôl vásárolt tehát egy Bosch 
lám  pákkal felszerelt „Diadal” márkájú 
biciklit. 

A villa felújított kertjében a talajt is 
kicserélték. A komposztot és melegágyi földet 
az Újpest Városi Kertészetbôl szállították a 
Rózsadombra.

Aschner Lipót vezérigazgatóként és az 
UTE elnökeként egyaránt kerülte a nyilvá-
nosságot, de villatulajdonosként ezt már nem 
tehette meg. Az etikettnek engedelmeskedve 
idônként kénytelen volt vendégeket fogadni. 
1934-ben az Apostol utcai villába a Borhegyi 
F. Rt. nagyobb tételekben szállította a minô-
ségi italokat: 10 liter Debrôi hárslevelût, 10 
liter Törley Reservét és 2 liter Cinzano ver-
mutot. A ház ura a reprezentációhoz az alka-
lomhoz illô szmokingot, vagy frakkot viselt, 
amelyeket a korabeli számlák tanúsága szerint 
a Váci utcai Deutsch, illetve Kulcsár István 
szabómesternél varratott és javíttatott. Ugyan-
abban az idôben Aschnerné a Párizsi utcai 
Schmideg szôrme áruházában igazíttatta per-
zsabundája gallérját. 

ROJKÓ ANNAMÁRIA

Epizódok Aschner Lipót életébôl
13. rész: Villa, szmoking, Cadillac
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A házaspárhoz szinte folyamatosan 
érkeztek olyan levelek, amelyek feladói egyé-
nek vagy egyesületek számára kértek támoga-
tást. Aschner minden kérést elolvasott, tit-
kárával megvizsgáltatott és a levelekre egyen-
ként válaszolt. Magánvagyonából gyakran 
jótékonykodott.  (Amikor 1939 nyarán Sala-
mon Béla, a zsidótörvény miatt a színpadról 
leparancsolt színész elküldte legújabb könyvét, 
Aschner titkára az alábbi feljegyzést írta fô -
nökének: „Salamon Béla könyvének bolti ára 
5 pengô, az urak ajánlják, hogy Vezér igazgató 
Úr 20 pengôt küldjön neki.”)

A jóléthez a kedvtelések és az üdülések  
is hozzátartoztak. Aschnerné bridzselni járt, 
férje pedig 65 évesen azt nyilatkozta egy 
újságírói kérdésre, hogy: „fél hatkor kelek és 
45 év óta négyszáz métert futok, négyszáz mé -
tert úszom, és egy órát teniszezem”. A házas-
pár évente kétszer, két-három hétre üdülni 
utazott. Szokásuk szerint karácsonykor lefog-
lalták a következô nyári idôpontot, nyáron 
pedig a téli üdülés dátumát határozták meg. 
Pálházán a Kastélyszálló, Lillafüreden a Palo-
taszálló visszatérô vendégei voltak. 

Aschner Lipót gyakran volt hivatalos 
kü   lönbözô cégek, egyletek üzleti vacsoráira, 
de feleségével idônként magánemberként is 
megjelent egy-egy ismert budapesti étterem-
ben. 1934. december 3-án kelt levelében Tar-
ján Vilmos, a New York Kávéház Rt. akkori 
igazgatója, az alábbi levelet küldte: „Mélyen 
tisztelt Vezérigazgató Úr! Sajnálattal állapí-
tom meg, hogy ebben a szezonban még nem 
volt szerencsém üdvözölhetni Vezérigazgató 
urat üzletemben. Megtisztelô látogatását várja 
igaz híve: Tarján Vilmos.”

Tarján Vilmos neve ismerôsen cseng a 
fôváros történetének kutatói körében. Az I. 
világháborúban haditudósítóként mûködött, 
és a hadiszállításokról írt leleplezô cikkeket. 
Késôbb az Est lapoknál oknyomozó ripor-
terként és rendôrségi tudósítóként dolgozó 
hírlapíró 1920-ban három üzlettársat bevonva, 
kártyanyereségébôl vásárolta meg a New York 
kávéház bérleti jogát. Az egyik üzlettárs, Rónai 
(Herskovits) Olga késôbb Tarján felesége lett. 
Tarján megmozgatta korábbi kapcsolatrend-
szerét, és a kávéház elôbb az arisztokraták, 
majd az újgazdagok, végül az újságírók, szí-
nészek, orvosok, mérnökök, zenészek, ügy-
nökök találkozóhelye lett. Tarján eközben egy 
ideig a Royal Orfeumot, majd a Fôvárosi 
Operettszínházat is igazgatta. A New Yorkot 
átalakították, kibôvítették, és e helyen vacso-
rázni dupla élvezetet jelentett: egyrészt a 
mûvészvilággal való találkozást, másrészt a ki -
váló konyhát. Az igazgató az elôretörô gaz-
dasági válság miatt a pénzügyi és gazdasági 
élet vezetôire is számított, bizonyára ezért írt 
személyes hangú levelet Aschner Lipótnak.

Aschnert kellemes emlékek fûzhették a 
kávéházhoz, mert így válaszolt: „Kedves Tar-
ján Úr! Én is sajnálom, hogy ebben a szezon-
ban még nem voltunk az Ön üzletében, me lyet 
mindig szívesen keresünk fel; ennek oka 
egyrészt az, hogy rosszak a gazdasági viszo-
nyok, másrészt pedig az én koromban az 
ember étkezés dolgában sokkal szerényebb 
kell, hogy legyen, mint amennyire ez kitûnô 
üzletében lehetséges. Azonkívül rengeteget 
utaztam is. Nagyon köszönöm szíves figyel-
mét és ígérem, hogy hamarosan tesszük tisz-
teletünket önnél. Szívélyes üdvözlettel híve: 
Aschner Lipót.”

A látogatásnak (ha megtörtént is) nem 
maradt írásos nyoma. A nagykörúti New York 
kávéház azonban lassan elvesztette korábbi 
népszerûségét. Tarján továbbra is a szerencse-
játékok híve maradt, de 1936-ban a hitelezôk 
már nem segítettek rajta. A New Yorkot el 
kellett adnia. Ugyanabban az évben  Aschner 
Lipót egy 19.000 pengôért rendelt, füst színû 
Cadillac-kel lepte meg Pali fiát, ô maga pedig 
egy Austro-Daimlerrel járt, amelyet sofôr 
vezetett. Abban az esztendôben elkészült az 
„Assa  kürt” nevû motorcsónak is.  

Folytatjuk…
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1961-ben a Magyar Államot 
képviselô IV. ker. Tanács és a 
kertvárosi egyházközség tár-
gya  lást folytatott az Öreg-te-
metô felszámolásáról. A tár gya-

lá so kon a következô megállapodás(terve zet) 
szü   le tett: „Megállapítottuk nyomatékosan és 
több szö rösen, hogy az újpesti Öreg-temetô fel-
számolását és kiürítését a legsürgôsebben végre 
kell hajtani. A rendelkezésünkre álló hiányos 
fel  jegyzésekbôl megállapítottuk, hogy nevezett 
temetôben 3–4 évtized óta nincs rend szeres te -
metés, mivel az betelt. 1925–1930 év óta ritkán 
történt ugyan egy-egy temetés, az is inkább a 
kriptákba. Értesülésünk szerint azonban ezen 
temetések alkalmával figyelmeztették a temet-
ke  zôket, hogy csak az ô saját felelôsségükre 
tör  ténhetik a temetés, és ha a temetô felszámo-
lása, a késôbb temetettek elôírt porladási idejé-
nek lejárta elôtt megtörténik, a halottaikat az új 
temetôbe saját költségükön el kell szállíttatni.

A temetô kiürítése azonban nemcsak 
azért vált igen sürgôssé, mert legalább két év -
tized óta elhanyagolt, gondozatlan, sok helyen 
a sírok helye meg sem állapítható, a síremlé-
kek nagy része összetörve, a tégla kerítése igen 
hiá nyos, sôt több helyen életveszélyesen ro -
gya   do zó és így igen csúnya látványt nyújt Új -
pest déli bejáratánál, hanem azért is, mert 
fen  ti szomorú tényeket kihasználva kártékony 
elemek, a teme tô teljes feldúlását és megszent-
ségtelenítését kö  vették el azáltal, hogy éjjelen-
ként a kriptákat feltörték, a halottakat kirabol-
ták, maradványaikat szétszórva hagyták és a 
(hiányosan bekerí tett, felügyelet és ôrizet nél-
küli) temetô, az ott lévô kripták és feldúlt ká -
polnák, a környék la  kói  nak biztonságát is 
ve szélyeztetô csavargók gyülekezô tanyájává, 
erkölcstelenkedôk helyévé süllyedt. 

Így nemcsak közegészségi, közbizton-
sági és rendészeti szempontokat tartunk szem 

elôtt, amelyre vonatkozólag az illetékesek már 
rendelkezéseket is adtak ki, hanem felelôssé-
günk tudatában határoztuk el, az egyház és a 
Bp. IV. ker. Tanács képviseletében, hogy ezt 
az erkölcsöt és kegyeletet sértô, de a közren-
det is veszélyeztetô állapotot, közös egyetér-
téssel és támogatással a legsürgôsebben meg-
szüntetjük, mégpedig a temetô haladéktalan 
kiürítésével.”

„A kripták és sírokban nyugvók 
csontma radványait az Újpest-Megyeri temetô-
ben közös sírban helyezik el. Azon kriptákban 
nyugvókat, akiknek hozzátartozói 1960 ôszén 
az újságokban megjelent hirdetésekre jelent-
keztek és azt kü  lön kérték, kriptánként külön 
sírban helyezik el.

Az exhumálásokat és újratemetéseket a 
Fôvárosi Temetkezési Intézet ingyenesen, 
te hát a hozzátartozók anyagi hozzájárulása 
nél  kül végezteti el. Így a kriptatulajdonosok-
nak minden további igénye megszûnik, úgy az 
egyházzal, mint a Bp. IV. ker. Tanáccsal 
szem  ben, miután a beadványaikban csak a díj-
talan exhumálást és temetést kérték.”

„Megegyeztünk azonban [a Fôvárosi 
Temetkezési Vállalattal], hogy a bontási anya-

IVÁNYI JÁNOS

„Requiescat in pace”?!
50 éve számolták fel

az újpesti Öreg-temetôt, 2. rész
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gokból egyházi építkezések céljaira, mégpedig 
az Újpest Rákóczi téren félbemaradt kertvá-
rosi Szt. István templom építésének befejezé-
séhez, a torony falazáshoz, lépcsôk készítésé-
hez és a templom tér bekerítéséhez 15.000 db. 
téglát és 10 köbméter kôanyagot bocsájtanak 
az egyház rendelkezésére. Egyben ezen mun-
kálatokhoz a szükséges engedélyt és hozzájáru-
lást megadja...”

A megállapodást azonban az Állam 
nem fogadta el, és a neki kedvezô feltételekkel 
az alábbi tartalmú szerzôdéstervezetet állította 
össze: 

„1./ Szerzôdô felek megállapítják, hogy 
az Újpest-i öreg katolikus temetô megszünte-
tését a 4/1960 sz. tanácsi rendelettel módosí-
tott 977/1952 vb. sz. temetôi szabályrendelet 
1.§./2/ bekezdése és a 8200-5/1954 EÜM. 
utasítás 3.§.-ában foglalt rendelkezések alapján 
a Fôvárosi Tanács VB. ……. vb. sz. határoza-
tával elrendelte.

Megállapítják szerzôdô felek azt is, 
hogy az elôírt hirdetményi eljárást lefolytatták 
és így az újpesti öreg katolikus temetô vég-
leges felszámolásának és megszûnésének aka-
dálya nincs.

2./ A római katolikus egyház az újpesti 
öreg katolikus temetôt magába foglaló ingat-
lant, amely az újpesti 2273. számú telekkönyvi 
betétbe A.2770 és 2771 hrszámok alatt van 
fel  véve és összesen 5 kat. hold és 84 n.öl, 
összes tartozékaival és jelenlegi állapotában a 
Magyar Államnak tulajdonul, minden ellenér-
ték nélkül felajánlja.

Ez a felajánlás azonban a római katoli-
kus egyház részérôl azzal a feltétellel történik, 

hogy a temetô területén közparkot kell létesí-
teni. Ha ez városrendezési vagy egyéb okok-
ból nem volna lehetséges, úgy a terület más 
célra is felhasználható.

Amennyiben ez a terület parcellázás 
foly tán, vagy más okból 50 éven belül magán-
személyek használatába – tulajdonába kerülne, 
úgy a római katolikus egyház kártalanításkép-
pen igényt tart az értékesítés során befolyó 
el lenértékre.

3./ A Magyar Állam a felajánlott ingat-
lant jelenlegi állapotban és a 2./ pontban 
megállapított kikötéssel elfogadja.

4./ A római katolikus egyház feltétlen 
beleegyezését adja ahhoz, hogy az újpesti 
2275.sz. tkvi betétben A.1.2770 és 2771 hrsz. 
alatt felvett ingatlanra a Magyar Állam tulaj-
donjoga bejegyeztessék.”

Ezt viszont a váci püspök Kovács Vin-
ce, Apostoli Kormányzó nem találta elfogad-
ha tó nak, de végül is született valamilyen 
egyezség, hiszen az öreg temetô helyén álló 
„Szellem te lep”, ezen belül a Pozsonyi utcai 
általános is  ko la, és a Larssen – Nielsen típusú 
lakóházak fel  épültek és 1977-ben itt avatták 
fel Varga Im  re szobrászmûvész Partizán 
emlékmûvét is.

A felszámolás során a bontásból vissza-
maradó anyagokat, ill. annak értékesítésébôl 
származó bevételeket a kertvárosi templom 
építésének befejezéséhez, az altemplom és a 
templom körüli kerítés építéséhez használták 
fel. Ezek összege nem lehetett az adott idôben 
jelentéktelen (látva a bevétel/kiadás kimutatá-
sok mérlegét), ugyanis még az 1970-es évek 
elején Újpesten kertes házat lehetett venni 
néhány százezer Ft-ért.

Sajnos „nyoma veszett” többek között 
Beniczky Lajos 48-as honvéd (al)ezredes, Mil-
denberger Márton Újpest legelsô lakója, Feszl 
(Fessler) Leó szobrászmûvész (az Erzsébet 
téri – korábban a Kálvin téren álló – szökôkút 
alkotója) földi maradványainak. Az öreg teme-
tôben nyugodott Latabár Endre színmûvész 
és Újpest bíráit is itt temették el; Horváth 
Ferencet, Panek Lôrincet, Uhlarik Károlyt, 
Karrič Jeromost, Lindt Jánost, Tanos Pált, 
Hochbaum Jakabot, az izraelita temetôben 
Lôwy Izsákot.

Legyen béke immár ismeretlen helyen 
porladó maradványaiknak!  
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A templom felszámolásával kapcsolatos bevétel-kiadás kimuta-
tás egy oldala



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2011. június 
XVIII. évfolyam 2. szám

1985-ben hozzáfogtak Újpest-
Városkapu állomás és a hozzá 
vezetô vonalalagút készítéséhez. 
Emiatt 1986 elsô feléig a Bocs-
kai, Kis Zsigmond (ma: Csányi 

László) és Temesvári utcák érintett területein 
álló, valamint az Árpád út 23-33/a. számú 
telkeken fekvô, jórészt földszintes házakat le -
bontották. Mivel a metróépítéshez az Árpád 
utat teljes szélességében le kellett zárni, meg-
elôzôen a közúti forgalom számára megfelelô 
terelôutat jelöltek – kisebb részben építettek – 
ki. Utóbbi a Temesvári utca ma is meglévô, 
eredeti nyomvonalától eltérô vonalvezetésû, 
Árpád út és Kis Zsigmond utca közötti 2 x 2 
sávnyi széles része volt, melyet 1986. május-
június körül, az alatta fekvô metróalagút-sza-
kasz szerkezetének megépítése után, kivitelez-
tek, s minden bizonnyal a nagy terelés június 
24-i bevezetésekor helyeztek forgalomba. 

Eközben az Árpád út mentén, a József 
Attila utcában, valamint az Árpád útra merôle-
ges utcákban elindult a közmûvek, víz- és gáz-
vezetékek kiváltása. Az építési területté vált 
Jó   zsef Attila utca egy részét áprilisban lezárták. 

Tavasszal a leendô terelôút vonalán szintén 
köz   mûépítéssel és útburkolat felújítással kezd-
tek, így az Aradi utca, a Kis Zsigmond utca és 
a Munkásotthon utca útteste újult meg, alkal-
massá téve ôket a rendszeres autóbusz-közle-
kedésre. Miután a munkálatokat befejezték, 
június 24-étôl mintegy négy és fél éven át 
fôképp buszoké lett a fôszerep a (részben új) 
Temesvári utca–Berda József utca (vissza Kis 
Zsigmond utca)–Aradi utca–Munkásotthon 
utca–Tito (ma: Rózsa) utca terelôút vonalán. 
Nem nyúltak a Lorántffy Zsuzsanna utca igen 
rossz állapotban lévô kockakô burkolatához, 
rajta a Temesvári és Munkásotthon utcák kö -
zött autóbuszok nem hajtottak keresztül (egy-
két ritka kivételtôl eltekintve). Egyéb közúti 
jármûvek, személy- és tehergépkocsik számára 
a Temesvári utca–Berda József utca (vissza 
Ara  di utca–Kis Zsigmond utca)–Tél utca–Tito 
ut  ca terelôút vonalát jelölték ki.

Az Árpád híd–Szilágyi utca közötti 3V 
és a Moszkva tér–Szilágyi utcai gyors 84-es 
autó busz viszonylatok mellett a Munkásotthon 
utcai terelôutat vették igénybe az Újpalota és 
Cérnagyár közötti gyors 96-os, és a 10-es villa-

KRIZSÁN SÁNDOR

„Újpest-Központ végállomás!”
3. rész: A nagy terelés és a metróépítés hajrája
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Az Árpád útról elterelt autóbuszjáratok útvonala és megállóhelyei (Az ábrát a szerzô készítette)
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mos pótlására indított Székesdûlô, illetve Petôfi 
laktanya és Rákospalota, Kossuth utca végpon-
tokkal rendelkezô 104-es és 104A buszjáratok 
is. Eddig a Bajcsy-Zsilinszky (ma: István) úttól 
Tito utca felé egyirányú Munkásotthon utcán 
csak a 120-as autóbusz közlekedett, melynek 
vég  állomása a Munkásotthon utcai butiksor 
elôtt volt. Június 24-ével kétirányúvá vált az 
ut  ca minden szakasza, egyúttal a butiksor elôtt 
kettôs jellegû megállót helyeztek üzembe a 
terelt járatok számára, a 120-as végállomása a 
Bajcsy-Zsilinszky út 5. elé (a mostani 30-30A 
buszok megállójához) került át. Az átszállás 
megkönnyítésére a 30-as és gyors 30-as buszok 
új megállóhelyekkel gazdagodtak: Megyer felé 
az ABC (mai Match) elôtti téren, míg a Keleti 
pályaudvar irányába a jelenleg is használt, má -
jus elsején átadott Ady Endre Mûvelôdési és 
Munkástovábbképzô Központ melletti meg ál-
ló  ban lehetett rájuk felszállni. November 
10-étôl a 84-es és 96-os gyorsjáratok a Szilágyi 
utca, illetve Újpalota felé nem kanyarodtak be 
az Aradi utcába, hanem a lakótelep melletti 
utcák tehermentesítése érdekében továbbha-
ladtak a Berda József utcán, majd a Pozsonyi és 
Bajcsy-Zsilinszky úton tértek vissza Mun kás-
otthon utcai vonalukhoz. 

A Munkásotthon utcában tehát hat – 
3V, gyors 84, gyors 96, 104, 104A, 120 – autó-
busz viszonylat közlekedett, plusz éjszaka a 
Kô  bánya-Kispest metróállomás és Tito utca 
közötti 182É. A nappali járatok nagy forgalmat 
bonyolítottak le, sûrûn követték egymást a 
fôképp csuklós Ikarusok; szóló kocsik ekkori-
ban csak a 120-ason jártak. 1987-es menetrendi 

adatok alapján tudható, hogy a legforgalma-
sabb napszakban, munkanapokon reggeli 6 és 7 
óra között a 3V 2-4, a gyors 84-es 4-6, a gyors 
96-os 3-4, a 104 és 104A együtt 8-9 és a 120-as 
5-7 percenként indult végállomásairól. Ha 
ezen adatok átlagát összeadjuk, kiszámítható, 
hogy egy irányban 56, mindkét irányra számít-
va pedig 112 darab csuklós, ezen felül egy 
irány  ban 6 darab szóló (120-as) autóbusz halad-
hatott keresztül reggel 6 és 7 óra körül a 2x1 
sávos Munkásotthon utcán; percenként átlag 
ket  tô! A délutáni csúcsidô legforgalmasabb, 15 
és 16 óra közötti intervallumában csak mini-
málisan térnek el a követési idôk, ami egy 
irány ban 51, mindkét irányban 102 csuklós jár-
mûszámot jelent, plusz 6 darab szóló 120-as 
buszt. Ehhez még csatlakozott 1989. március 
1-jétôl az akkor indított gyors 20A is, amely 
szintén csak egy- – a 120-assal azonos – irány-
ban ment végig a Munkásotthon utcán, még-
inkább növelve annak autóbuszforgalmát. Csak 
a munkanapok reggeli és délutáni csúcsidejé-
ben járó gyors 20A a lakótelepet körbejárva 
vit  te utasait Keleti pályaudvari végpontjához.

Akadályozó tényezôk is felbukkantak 
ezen az útszakaszon. A terelés bevezetésekor 
még nem volt jelzôlámpás a Bajcsy-Zsilinszky 
út és Munkásotthon utca keresztezôdése, vil-
lanyrendôröket csak késôbb, utólag szereltek 
fel e csomópontban. Szintén nem irányította a 
közlekedést jelzôlámpa a Tito utcai torkolat-
nál, ahol a buszok csúcsforgalmi idôszakban 
nehezen tudtak kikanyarodni a Munkásotthon 
utcából, nem egyszer a Virág utcánál, vagy 
azon is túl állt soruk vége. Itt a Tito utcai autó-
sok figyelmének felhívására a Munkásotthon 
ut  ca keresztezése elôtt nagyméretû, „segítse az 
autóbuszok áthaladását” feliratú táblát helyez-
tek el (amely a terelés megszûnését követôen 
több évig – 1992-1993-ig biztosan – látható 

Épül a Temesvári utca új nyomvonala alatti alagútszakasz. 
Hát  térben balra az Árpád út 40. és 42. számú házak lát szanak, 
jobbra a Lorántffy Zsuzsanna utca torkolata ismerhetô fel
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A metróépítés miatt lebontott Árpád úti házsor egy része, még 
az 1970-es évek közepe táján 



Közlemények Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2011. június 
XVIII. évfolyam 2. szám

volt). Nehezítették és részben akadályozták 
(fô  képp) a reggeli csúcsforgalmi buszközleke-
dést a sörraktár elôtt várakozó pótkocsis teher-
autók is, amelyek Rendôrség melletti telepükre 
az Árpád út teljes lezárását követôen, csak a 
Munkásotthon utcából tudtak bejutni. 

Az Árpád út Váci út és Temesvári utca 
közötti szakaszának két oldalán 1986 tavaszán 
indult közmûépítési munkák egy része hosz-
szabb ideig eltartott. Eltávolították a villamos-
vágányokat a nekik helyet adó betonpanel-al-
jak  kal együtt, és az úttest régi kockaköveit is 
fel   szedték. (Utóbbiak egy része ma Újpest-Vá-
roskapu állomás és az Árpád út közötti metró-
alagút feletti, Temesvári utca által kettészelt 
parkok nagy ágyásainak szegélyköveiként – új -
ra  hasznosítva – viszontlátható.) Helyükre – 
egye  lôre kopóréteg nélküli – aszfaltburkolat 
került, egyúttal megújult a közvilágítás is, új 
villanyoszlopokat állítottak.

Miután a közúti forgalmat elterelték az 
építési területté minôsített Árpád útról, elsôként 
a Temesvári és Bán Tibor (ma: Kassai) utcák 
közötti részt zárták le. 1986 tavaszán az Árpád 
és Bajcsy-Zsilinszky út csomópontjának elô-
készítése zajlott, ennek során megerôsítették és 
árkádosították az (akkor még sárga és bordó-
vörös színeket hordozó) Árpád út 67. számú 
sarokházat. Megkezdôdött a Bajcsy-Zsilinszky 
út–József Attila utca–Bán Tibor utca–Árpád út 
által közrefogott tömb szanálása. Április-május 
fordulója körül a bennük mûködô üzleteknek 
már csak kisebb része tartott nyitva, e boltok 
bezárásával vagy elköltözésével kezdôdött meg 
Újpest fôútja bevásárlóutca jellegének elsorva-
dása. Új helyet a Bán Tibor (ma: Kassai) és 
Rezi Károly (ma: Király) utcák sarkán (eredeti-

leg Metró Áru ház néven tervezett), több mint 
egy évvel késôbb, 1987 nyarán átadott Koktél 
Kis áruházban biztosítottak az üzletek számára. 
Egyúttal tervezési fázisban volt egy nagyobb 
Sugár (a mai Árpád) áruház felépítése 1989-re 
az Árpád út és Tito utcák sarkán. A május else-
jén elkészült új Ady Mûvelôdési Központ ud -
va rában megnyíló üzletek részben pótolhatták 
a megszûnt vagy messzebbre költözött bol-
tokat. 

Az akkori újpestiek örültek ugyan a 
met  rónak, amely lényegesen gyorsabban 
juttat ja ôket a fôváros belterületéhez, azonban 
– ahogy az Újpest címû lap Metró-mel lék-
letében egy megkérdezett fogalmazott:  
„Emiatt nem kellene Újpest szívét is kivág-
ni…” Építésének munkálatai porral, kosszal, 
zajjal jártak, s e képet több éven át el kellett 
viselnie az itt élôknek. 

A Bajcsy-Zsilinszky út felôl zöld palánk-
kal elkerített tömb lassacskán elfogyott. Le -
bon  tásra ítélték a Bajcsy-Zsilinszky út 11. szá-
mú földszintes házat is a Petôfi és Jókai utcák 
között, ám még néhány év haladékot kapott az 
emeletes 9. számú épület, melyben Újpest ak -
kor egyetlen antikváriuma is mûködött. Utóbbi 
sorsával osztozott az út és a Rezi Károly (ma: 
Király) utca sarkán álló díszes, Angyal gyógy-
szertárnak ott hont adó emeletes lakóház is. 

Újpest „szíve” területét 1986 nyarának 
elejétôl metróépítéshez használt munkagépek 
vették birtokba. A közmûáthelyezéseket köve-
tôen elôször az alagút falazata számára szüksé-
ges réselést végezték, egy lánctalpas daru és a 
réselôgép volt az elsô látványosság a palánksor-
ral elkerített Árpád úton a leendô állomás tér-
ségében.                                    (Folytatjuk…)

Réselôgép és daru a lebontott házak helyén a metróépítés kez-
deti fázisában, 1986 nyarán

Munkagödör a mai Match elôtt. Jól érezhetô, hol helyezked-
nek el a peronszintrôl az aluljáró szintjére felvezetô (mozgó)
lépcsôk
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1983-ban, az Ecclesia Kiadó 
gondozásában jelent meg Saád 
Béla: Tíz arckép címû riport-
könyve, amelyben többek 
között Berda Józseffel, illetve 

Berda Józsefrôl közöl a szerzô (képzelt?) inter-
júkat, megszólaltatva Berda ismerôseit, barátait 
is. Közülük Gergyessi József újpesti szûcs-
mester beszél a költôrôl, aki a város ismert 
személyiségei (Csík József apát-plébános, 
Gondos József sekrestyés, Gálhidi Béla pol-
gármester-helyettes) mellett megemlíti, hogy 
Berda „…sok barátot szerzett a képzômûvé-

szek között…. Jó néhányan megajándékozták 
festményekkel. Aba-Novák és Thurmayer 
Károly portrét készített róla; Borsos Miklós 
bronzplakettel lepte meg. Sajnos ezeket a 
komoly értékeket a költô elkótyavetélte.., 
ahogy ô mondta, „cseppfolyósította”…

A 2009-ben Esztergomban rendezett 
Aba-Novák Vilmos emlékkiállításon a festô 
mintegy félszáz olajképe, száz grafikája között, 
a Berda Józsefrôl készített portré is szerepelt. 
A képet Berda az 1935-ben megjelent Indu-
lat címû kötetében a következô verssel 
„köszönte” meg:

IVÁNYINÉ KONRÁD GIZELLA

Berda József és Aba-Novák Vilmos

22

BERDA JÓZSEF

Aba-Novák Berda-képe alá

Épen ilyen vagyok, ily nagygyomru állat.
Eltaláltad, dagadt, a züllött pofámat.
Szôke csibész ez itt, s mint te, pocakra 
hajlamos.
Úgy röhög a disznó, hogy szinte már 
dallamos

Bár kicsinyt magadat pingáltad belém;
minden mozdulat ott ragyog a helyén!
Torz és szép pofa ez. 
Kamasz és bô hassal áldott,
ki veled együtt sajnálja le ezt a bölcs világot.

Aba-Novák Vilmos Berda Józsefrôl készült festménye
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Panaszkodó levél
Aba-Novák Vilmosnak

Berda József Aba-Novákhoz fûzôdô barát-
sága feltehetôen korábbi keletû lehetett, 
hiszen az 1933-ban megjelent Férfihan  -

gon címû kötetben Aba-Novák Vilmosnak 
ajánlotta az alábbi verset is:

Büdös szegénység ez már, nincs benne semmi
vigasztaló, hidd el. Olyan bitangság, melyre nincs 
szép szó, bármint szeretnéd is! Pedig mily jó
volna jobb ételeket is, ízes pörkölteket, sülteket,
vagy ízesnél ízesebb tésztákat enni teli tányérral,
s nem evvel a kutyánakvaló száraz koszttal
szomorítani szegény hasamat éveken által…
Bizony, pajtás. Napról – napra csak ilyen 
hiú dolgokban kergetem álmaimat, s lám,
hiába minden erôfeszítés! Se ruhám, se
cipôm, mi testem s lelkem örömére válna!
Nincs mód gyakran tiszta inget váltanom,
s nincs külön szobám sem, hol magamnak
vidám ura lehetnék, hogy ne kellene
tûrnöm a szegény-állapot orrfacsaró bûzét
s a veleszült apró férgeket egyben;
- pedig ember vagyok én is, hidd el: igaz
ember! becsületes értelme apám és anyám
szomorú sorsának, akiknek csak a halál
juthatott igazságul, s ami számomra 
örökségül maradt; lázadó öklöm, melyben 
bánatuk, mint a tulipán, kivirágzik!

Aba-Novák Vilmos (Bp.1894. márc. 15. – Bp. 
1941. szept. 29.) festô és grafikus, a modern 
magyar festészet egyik legeredetibb tehetsége. 
Az expresszionizmus és az olasz novecento 
formanyelvét magába olvasztó, harsány 
színezésû, plakátszerû piktúrájának kedvelt 
témája volt a vásár, a cirkusz világa. Legfôbb 
ereje a monumentális ihletésû komponálás, a 
rendkívüli dinamikájú, erôteljes ábrázolókész-
ség. Mint freskófestô a hivatalos állami és 
egyházi megbízatások legnépszerûbb végre-
hajtója. Olgyai Viktornál tanult, Fényes Adolf 
mellett dolgozott. Szônyi István mûvészete is 
hatással volt korai mûvészetére. Az ô mûve a 
Szegedi Hôsök Kapujának képsorozata (1936), 
a székesfehérvári Szent István mauzóleum 
(1938), a városmajori templom (1938) és a 

pannonhalmai Milleneumi emléktemplom 
freskója (az elsô kettôt 1945 után lemeszel-
ték). 1928 és 1930 között a Római Magyar 
Akadémia ösztöndíjasa. Kitüntetései: a padovai 
egyházmûvészeti kiállítás nagy aranyérme 
(1932), állami kis aranyérem (1933), párizsi 
világkiállítás Grand Prix (1937), a Velencei 
Biennále nagydíja (1940). 1939-tôl a 
Képzômûvészeti Fôiskola tanára.*  

*A cikk „nyersanyagát” – amelyet most 
szerkesztve adunk közre – Iványiné Konrád  
Gizella gyûjtötte. Ezzel az írással  halálának 
elsô évfordulójára emlékezünk.
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2011. április 29-én a Fôvárosi 
Csatornázási Mûvek Zrt. új -
pesti (megyeri) telepén átad-
ták azt a fôvárosi beruházást, 
amelynek köszönhetôen a 

Dunába kerülô megtisztított szennyvíz minô-
sége jobb lesz, mint korábban volt. Az 5 mil-
liárd forintos környezetvédelmi fejlesztés ked-
vezô hatással van a folyó és Duna végállomását 
jelentô Fekete-tenger élôvilágára is.

Magyarországon és a világ legtöbb or -
szá  gában a kommunális és az ipari szennyvize-
ket közös csatornarendszerbe vezetik, és 
együt  tesen kezelik. Budapesten közel 1,7 mil-
lió ember jut vízhez a Dunából, és naponta 
mintegy 500 ezer köbméter szennyvíz kelet-
kezik a fôvárosban, amelynek többsége koráb-
ban súlyos környezetszennyezést okozva, 
meg  tisztítás nélkül ömlött a folyóba. A város-
ban évente termelôdô szennyvíz a Velencei tó 
vízmennyiségének négyszeresét jelenti, amely-
bôl közel másfelet a Fôvárosi Csatornázási 
Mû  vek Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén 
ártalmatlanítanak. Magyarország második leg-
nagyobb szennyvíz-tisztító telepe hét pesti és 
egy budai kerületbôl gyûjti össze a szennyvizet. 
Az utóbbi évek beruházásainak köszönhetôen 
a fôváros gigantikus mennyiségû szennyvizé-
nek tetemes része ma már tisztított formában 
kerül a Dunába, így néhány év múlva talán az 
emberek súlyos egészségügyi kockázatok vál-
lalása nélkül is megmártózhatnak hazánk leg-
nagyobb folyójának hûs habjaiban.

Az észak-pesti telep 1980-ban kezdte 
meg mûködését. Eleinte az összegyûjtött 
szenny vizekbôl csak a szûrôrácsokon fenn-
akadt szennyezôdéseket távolították el, majd 
1986-tól megkezdôdött a szennyvíz eleven-
iszapos biológiai tisztítása is. A biológiai 
szenny  víztisztítás lényege, hogy a biológiai lag 
bontható anyagokat tartalmazó szennyvizet 
kevert baktérium-kultúrával hozzák kapcsolat-
ba, amely a szervesanyagok jelentôs részét 
bio  kémiai folyamatai révén lebontja. A bioló-
giai víztisztítás megvalósulhat oxigén jelenlété-

ben (aerob módszer), ilyenkor levegôt bubo-
ré   koltatnak át a szennyvízen, vagy oxigéntôl 
elzárt tartályokban (anaerob eljárás) megy 
vég   be a folyamat. Oxigéndús környezetben a 
szerves szennyezôanyagok a mikroorganizmu-
sok tápanyagává lesznek, beépülnek a baktéri-
umok sejtjeibe, illetve a biológiai oxidáció so -
rán széndioxiddá alakulnak, és az ember kilég-
zésével leadott széndioxidjához hasonlóan a 
légkörbe kerülnek. Az oxigén nélküli, anaerob 
tisztításnál rothadás útján fôleg metánra bom-
lanak le a szerves anyagok. Az éghetô metán a 
biogáz fô alkotója, amelynek elégetésével 
ener  giát nyerhetünk, miközben vízgôz és 
szén  dioxid keletkezik. A fent említett aerob és 
anaerob lebontási folyamat az élô vizekben 
ter mészetes módon is végbemegy. A mocsa-
rakban éjszakánként kísértetiesen táncoló ké -
kes lidércfény sem más, mint a rothadó iszap-
ban anaerob lebomlással keletkezett metángáz 
meggyulladásával létrejött kicsiny lángoszlop.

Az 1998-as felújítást követôen, az an -
gyal földi szennyvízgyûjtô területeket nyomó-
csövek segítségével csatlakoztatták a telephez. 
Az 1999 és 2002 közötti bôvítésnek köszönhe-
tôen az üzem napi 223 000 köbméter szennyvíz 
tisztítására vált képessé. Az Észak-pesti 
Szenny     víz tisztító Telepen 2001-ben iszap-
sûrítô centrifugákat helyeztek mûködésbe, 
ame  lyek számottevôen csökkentették a vízte-
lenítésre kerülô szennyvíziszap mennyiségét, 
ami jelentôs költségmegtakarítást eredmé-
nyezett. A kellemetlen szaghatások kiküszö-
bölése érdekében 2002-ben lefedték a mecha-
nikai tisztítóberendezéseket, majd légtisztító 
rend szereket helyeztek üzembe, amelyek na -
ponta 2 millió köbméter levegôt szûrnek meg. 
Erre nagy szükség is volt, hiszen mindnyájan 
emlékszünk még azokra a nyári idôszakokra, 
amikor a Váci úttól egészen a városházáig orr-
facsaró bûz lepte el Újpestet a szennyvíztisz-
tító „jóvoltából”. 2007-re a békásmegyeri és a 
római-parti szennyvíz egy része is átvezetésre 
ke  rült a telepre. A fejlesztéssel Budapesten 
51%-ra növekedett a Dunába megtisztítva ve -

DR. KRISKA GYÖRGY

Öntsünk tiszta vizet a Dunába!
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zetett szennyvíz aránya. 2007-ben kezdôdött 
meg egy kétmilliárd forintos környezetvédel-
mi és bioenergetikai beruházás, amely energia-
takarékos és környezetbarát megoldást bizto-
sít a szennyvíziszap kezelésére a telepen. A 
létesítmény a szennyvíziszapból biogázt állít 
elô. Ez a részleg 2009 elejétôl mûködik teljes 
kapacitással. A szennyvíztisztítás egyik mellék-
terméke a víztelenített szennyvíziszap, mely-
nek éves mennyisége a telepen 108 000 ezer 
köbméter. Az iszapból keletkezô biogázt 2008 
óta használják fel elektromos és hôenergia 
elô  állítására.

A hagyományos, vagyis a mechanikai
és biológiai tisztítást követôen, a víz tartal-
maz hat még olyan nitrogén- és foszfor-
vegyüle  teket, amelyek a növények számára 
tápanya gul szolgálnak, és így káros növényi 
burjánzást okoz hatnak az élô vizekben. Ezt a 
folyamatot eutrofizációnak nevezzük. Álló-
vizeknél az eut rofizáció eredményezi hosszú-
távon a tavak és holtágak elmocsarasodását és 
végül feltöltôdését. Attól senkinek sem kell 
tartania, hogy a Duna helyén a növényi táp-
anyagok bemosó dása miatt hamarosan mo -
csárvidék alakul ki, ugyanakkor túlszaporod-
hatnak a vízben a nö  vé  nyekhez hasonló módon 
fotoszintetizáló kék  baktériumok, amelyek egy 
része erôs mé   reganyagokat termel. Emiatt, és 
a Fe  kete-tenger eutrofizációtól való védelme 
miatt is mérsékelni kell a Duna tápanyagter-
helését, aminek egyik fontos eszköze a 

szennyvíz nitrogén- és foszfortartalmának 
csökkentése. 

Az új beruházásnak köszönhetôen az 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep ma már a 
legfejlettebb szennyvíztisztítási technológiával 
rendelkezik. A fejlesztés elsôdleges célja a 
szenny vízben található növényi tápanyagok 
(foszfor és nitrogén vegyületek) eltávolítása 
volt. Az észak-pesti telep fejlesztésének kö -
szönhetôen jelentôsen javul a Dunába kerülô 
tisztított víz minôsége, mivel a teleprôl napon-
ta, átlagban 150–160 ezer köbméter szennyvíz 
most már a növényi tápanyagoktól megtisz-
títva kerül vissza a folyóba.

Üröm az örömben, hogy az eredeti ter-
vekkel ellentétben nem valósult meg a Buda-
pesti agglomeráció szennyvízének elvezetése az 
észak-pesti telepre, pedig ennek kihasználatlan 
kapacitása erre bôven adott volna lehetôséget.

A megújult tisztítómû hatásfokát igazo-
landó, az átadást követôen, az újpesti Szûcs 
Sándor Általános Iskola (az intézmény az 
„Öko  iskola” elismerô cím birtokosa) harma-
dik osztályos diákjai 150 kecsegeivadékot 
engedtek a folyó vizébe a szennyvíztelep köz-
vetlen közelében. A kecsege veszélyeztetett 
hal  faj, a Dunában már csak kevés egyede él. A 
gyerekek jelképes haltelepítése ugyan csak egy 
kis lépés, de a budapesti víztisztításban elért 
jelentôs eredmény számottevô hatású lehet a 
Duna korábban rendkívül sokszínû élôvi-
lágának újraélesztésében.  

Kékbaktériumok fénymikroszkópos képei
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Újpest sokszínû fejlôdéséhez 
szá mos olyan személyiség já -
rult hozzá tudásával, tevékeny-
ségével, akiket sokoldalúságuk 
miatt ma talán reneszánsz sze-

mélyiségnek mondanánk. Ezek egyike volt 
Goll János pedagógus, zenetanár, az újpesti 
sportélet lelkes szervezôje. 

1841. június 25-én született Bátaszéken, 
Tolna megyében. Apja borkereskedô volt, aki 
szorgalmas munkával tartotta fenn négygyer-
mekes családját. A tragédiák nem kerülték el 
életüket. Goll János alig volt öt esztendôs, 
mi  kor édesanyja elhunyt. Ezt követôen rövi-
desen kirabolták apját, így a család válságos 
helyzetbe került. Egy helybeli tanító, Bene 
Mihály volt az, aki pártfogásába vette a te -
het  ségesnek ígérkezô kisfiút. Mindösszesen 
hét esztendôs volt, mikor hegedülni kezdett. 
A zene ezt követôen egy életen át elkísérte. 
Ele  mi iskolai évei alatt már körvonalazódott 
leendô pályája: kántortanító lesz. Iskolá zásá-
hoz hiányzott a megfelelô anyagi háttér, így 
pártfogója egy ismerôséhez ajánlotta be gya-
korlatra. Így került Goll János a nyugati ha -
társzélre, Bozsok községbe, ahol három évig, 
mint a helybeli kántortanító, Eltér Ferenc 
segéde élt. 

Ezt követôen hazatelepült Bátaszékre, 
ahonnan végül 17 évesen került fel a fôváros-
ba, ahol számíthatott egyik nagybátyja, Goll 
Ferenc támogatására. Az ô segítségével irat-
kozott be a tanítóképzôbe, ahol két évet ta -
nult. Nem szorult eltartásra, mert magánta-
nítványokat fogadott, helyettesítô órákat vál-
lalt iskolákban, kántorként orgonált a Her-
mina kápolnában. 

Elvégezve az iskolát tanítói állást ka -
pott, de tovább képezve magát, zenei tanul-
mányokat is folytatott. Ennek fontosságáról 
késôbb ô maga így írt:

„A tanítónak legalább énekelni kell 
tud nia, ha tökéletes tanító akar lenni. Az is -
kolai törvény az énektanítást a rendes tantár-
gyak sorába felvette, tehát okvetlenül taníta-

ni kell s a ki nem tanítja, bár mely okból, 
ép   pen olyan nagy hibát követ el, mintha a 
szám tant, vagy az olvasást nem akarná ta -
nítani”.

Goll János életének ezen szakasza a 
ta   nításnak és egyszersmind a tanulásnak 
szen  telôdött. Nappal a katedrán állt, az esti 
órákban zenetudását fejlesztette.

Az edzett fiatalember vallotta, hogy a 
testnevelés lehet a zenetanulás mellett az a 
pillér, amelyen egy harmonikusan nevelt sze-
mélyiség nyugodhat. Így történt, hogy 1863-
ban, az országban másodikként, torna-tanítói 
végzettséget is szerzett. Az immáron sok ol-
dalúan képzett ifjú pedagógus fáradhatatlan 
szervezô is volt. Szaklapot szerkesztett Isko-
labarát címmel. Önkéntes tûzoltó lett, a fô -
városi tûzoltó egylet alapító tagja volt. Rövid 
idôre Sopronba hívták, hogy ott segédkezzen 
a helyi tûzoltó-torna egylet megszervezésé-
ben. 1865-ben azonban már ismét a fôváros-
ban élt, ahol a tanítóképzô intézet zenetanára 
lett.

Az 1868-as Eötvös-féle népiskolai tör-
vény teret nyitott a hazai pedagógiai refor-
moknak, a Goll Jánoshoz hasonló alkatú pe -
da  gógusok szakmai kiteljesedésének. Így lett 
a frissen alapított VI. számú polgári fiúiskola 
énektanára, mely intézményben azonnal tor-
natermet is kialakított. Innen az V. kerületi 
fôgimnáziumba került testnevelônek, de nem 
hagyott fel közben a zenemûveléssel sem. 
1869-94 között az egyetemi énekkar karmes-
tere volt. 

Ekkortájt sorra jelentek meg szakpub-
likációi, melyek egy részét Tolnai G. J. néven 
adtak ki.

Így került ki a nyomdából Énektan cí -
mû munkája, mely tankönyv a csatolt zongo-
rakottákkal együtt négy kötetes volt. Elemi 
iskolák számára állította össze Kis dalnok 
címû gyûjteményét, amely 65 énekmûvet tar-
 talmazott. 

Jutott ideje a családalapításra is. 1871-
ben vezette oltár elé Stekl Paulát. Házas-

HIRMANN LÁSZLÓ

Goll János
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ságukból négy gyermek született. Családjá-
nak otthont a pesti Lázár utcában teremtett, 
de ekkortájt kerülhetett birtokába egy újpes-
ti ingatlan is. A Deák utcai kertes ház jórészt 
nyaranta jelentett tartózkodási helyet szeret-
teinek. 

Szaklapokat is szerkesztett ezidôtájt. 
1874-tôl Táncz, 1878-tól Orpheus címmel 
adott ki újságot.

Goll János szorgalmas és színvonalas 
tevékenységével széleskörû ismertségre tett 
szert. 1881-ben megválasztották a Zene ta ná-
rok Országos Egyletének alelnökévé. A szer-
vezet – sok más tevékenység mellett – az el -
ag  gott zenetanárok támogatását vállalta fel.

Más szervezetekben is tevékenykedett: 
a Magyarhonban Élô Zenemûvészek Segély 
és Nyugdíj Egyletének, valamint az Országos 
Magyar Tanáregyesületnek volt a pénztár-
noka.

1885-ben érkezett el életének azon 
epi  zódja, amelyik Újpest szempontjából a 
leg  lényegesebb. Talán egy baráti poharazás-
ból, melyre Goll Deák utcai házában került 
sor, indult el az ötlet: alakítsanak sportegye-
sületet, mely a nagyközség lakosságának biz-
tosít testedzési lehetôséget. Az elsô beszélge-
tést tett követte. Azév június 16-án, a piacté-
ri iskola egyik tantermében hivatalosan is 
meg alakult az Ujpesti Torna Egylet. (Az 
eseményrôl a 125. évforduló megünneplése 
kapcsán elhelyezett márványtábla emlékszik 
meg a helyszínen). A 20 alapító között ott 
volt Goll János mellett a fiatal ügyvéd, Ugró 
Gyula is. Elôbbi a szervezet elnöke, utóbbi 
tit  kára lett.  Az egyesület nevében a torna szó 
arra utal, hogy ezidôtájt ezt a sportágat azo -
nosították a testmozgással. Az új sport egye-
sület választmányában a korabeli újpesti 
közélet szinte minden területe képviseltette 
magát. Így lett tagja a testületnek Wolfner 
Lajos gyáros, Bachmann Károly építész és 
Mády Lajos református lelkész is. 

Az egyesületnek szüksége volt tornate-
remre. Ezért kibérelték az újonnan épült 
Heisz Tamás féle ház két szobáját, és a falat 
áttörve méretes helyiséget hoztak létre. A 
Wolfner család felajánlott egy kocsira való 
hasz  nált cserforgácsot, ezzel hintették fel a 
tor  natermet. A sportegyesület elsô nyilvános 
újpesti közszereplésére 1887. július 19-én 

került sor. Ezen a tornaünnepélyen az UTE 
sportolói az Ujpesti Tornász Indulóra vonul-
tak fel. A dal szövegét Ugró Gyula, zenéjét 
Goll János írta. Megszületett az UTE jelsza-
va is: egység, épség, egyetértés. 

Nem csupán a sport területén alkotott 
jelentôset városunkban. Erkel Gyula mellet 
az egyik legjelentôsebb szervezôje volt a tele-
pülés zenei életének is. Errôl jó barátja, Ugró 
Gyula így írt: „a zeneiskolát 1891-ik év köze-
pén az a lelkes gárda alapította, mely Goll 
Já  nos kiváló zenepedagógus és zeneköltô kö -
rül csoportosult, a kik még arra is vállalkoz-
tak, hogy a minden anyagiak nélkül megindí-
tott zeneiskolában az összes adminisztrációs 
teendôket is napról-napra elvégezték.” A 
sport  egyesülethez hasonlóan a zeneiskola is 
széleskörû társadalmi támogatottsággal ren-
delkezett. 

Mikor a zenei élet és a sport helyi fel-
leg várai megszülettek, Goll János már nem 
volt fiatal ember. 1899-ben visszavonult az 
ak  tív tevékenységtôl, családjának szentelte 
ma  gát. Még megélte, hogy az a település, 
ame  lyet maga választott lakhelyéül, városi 
rangot kapjon. 1907. október 20-án halt 
meg.

1985-tôl, közel másfél évtizeden át, a 
ne  vét viselte az akkori Virág Utcai Képes-
ségfejlesztô Iskola tornacsarnoka. 
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Bozsok, ahol Goll János 
pedagógusi pályafutása kez-
dôdött, az Alpokalja ôsi tele-
pülése. A Szent Vid hegyen, 
mely a Kôszegtól délre esô 

fal vak fölé magasodik, már a vaskorban is 
volt település. Késôbb a rómaiak ezekbôl a 
völ gyekbôl vezették a források éltetô nedûjét 
vízvezetékeiken Savaria, a mai Szombathely 
felé. A völgyben haladt az általuk épített 
híres Borostyán út. 

A település elsô írásos említése 1277-
bôl maradt fenn. Ekkor Villa Bosuk néven 
említették. Az árpádkor végén a Németújvá-
riak, 1045-tôl a Garai család uralta. Mátyás a 
helyi hagyomány szerint gyakorta vadászott 
a vidéken, Bozsok híres mûemlék kastélyát a 
falubeliek az ô egykori tulajdonának tartják. 
Az igazságosként emlegetett király a birtokot 
Bornemissza Jánosnak adta, ezt követôen 
került a Sibrik család tulajdonába.

A falu 1532-ben elnéptelenedett, a Kô -
szeget ostromló török hadak feldúlták. Hor  -
vát ajkú népességgel települt újra, akik
Ausztria határán a német nyelvet is beszélték, 
de idôvel magyar tudatra tettek szert. A 
Sibrik család ma is látható, reneszánsz stílusj-
egyeket hordozó kastélya 1614-ben épült, 
erôdszerû elrendezéssel. 

A község virágzó gazdaságot te -
remtett. Bél Mátyás „Notitia Hungariae” 
címû mûvében 1730-ban így írt: „Kelet fe  -
lôl bukkan elô Bozsok falu, amely egy 
nyúlványra épült. Borát szintén dicsérik…
Ezen birtokon is egy folyócska halad keresz-
tül, amely kis ôrlô malmot hajt és pisztrán-
gokat nevel.”

A 19. század végén már fényképfel-
vétel is készült a faluról. Ezen jól kivehetô
a háttérben magasodó Kôszegi-hegység, 
annak oldalában a Szent Vid hegyen fehérlô 
zarándoktemplom. A mai látképtôl jelentô-
sen eltér a falu feletti domboldal képe. Az 
akkortájt gondosan ápolt szôlôk helyén ma 
erdôsült, mûveletlen terület található. A falu 
1906-ig maradt a Sibrik család tulajdonában. 
Ekkortájt 706 lakosa volt a telepü lésnek.

Bozsok a huszadik században egyre 
inkább üdülôfalu jelleget öltött. Kádár Já -
nosnak villája volt a falu határában, ahonnan
a környékre szervezett vadászatokra indult.
A település ma is az idegenforgalom szol-
gálatában áll. Jó levegôje, kirándulásokra 
csábító környéke vonzza a turistákat. 

Goll János éltében meghatározó volt 
az a három esztendô, amit Bozsokon töltött. 
Itt vált bizonyossá, hogy egész életét a peda-
gógiának szenteli.  

Bozsok 19. század végi látképe, archív fotón
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1885. augusztus 4-én alakult 
az Újpesti Ipartestület. Az 
1949-ben felszámolt egyesület 
utolsó jegyzôjére, Csaballa 
Ödönre (1902. június 01. – 

1974. március 24.) emlékezünk leányával, 
Bakos Béláné Csaballa Alice-szal. Csaballa 
Ödön 1924-tôl a testület felszámolásáig látta 
el az újpesti iparosság érdekvédelmét szolgáló 
szervezet irányítási feladatait. 

– Kedves Alice, milyen gyermekkori em  lé-
keket ôriz szüleirôl, mennyire kötôdnek Új pesthez?

– Azt kell mondjam, nagyon szerencsés 
ember vagyok, mert igazán jó szüleim voltak. 
Édesapám soha nem engedte édesanyámat 
dol  gozni, azt mondta: neki éppen elég a két 
gyereket nevelni, gondoskodni a családról és a 
háztartást vezetni. A Mátyás téri városi házak 
egyik lakásában kaptak egyszobás lakást 1927-
ben, házasságkötésük után. Ôk voltak az elsô 
la  kók. Minden ellenkezô híreszteléssel szem-
ben a ház tisztviselôknek készült. Napjainkig 
családunk tulajdona egy kétszobás lakás a Pöl-
tenberg utcai oldalon. Ott nôttem föl, ma  nap-
ság a fiam lakik benne a családjával. Jövôre 
lesz 95 éves az épület és még mindig megfe-
lelô állapotban van, rajta a város címerével. 
Egész családunk Újpesten él. Az 1940-es évek 
elején sikerült édesapámnak egy házat vennie 
a Vécsey utcában. Berlinger vendéglôs özve-
gye adta el lakottan, így kedvezô áron lehetett 
hozzájutni. Apukám már nem, csak édesanyám 
élt ott tíz évig. Ma a nôvérem, Éva és Imre 
uno kám lakik benne.

– Milyen végzettsége volt édesapjának?
– Sajnos nem tudom pontosan, mert 

nem találom a régi bizonyítványokat, de min-
dig pénzügyi, adóügyi területen dolgozott. 
Édes  anyja, Markovits Anna, tanítónô volt, 
Fe ricsán Kálmán könyvében is szerepel a ne -
ve. Nagycsaládban éltek, négy fiú-, két lány-
testvére volt apukámnak. Csaballa nagymama 
életét is a gyermeknevelés töltötte ki.

– Édesapja ipartestületi megbizatása elôtt 
is Újpesten dolgozott?

– Érettségi után a városi adóhivatal 
adó  szedôje volt 1923-ig. 1924. március 5-én 
lé  pett be az Újpesti Ipartestületbe. A szamár-
létrát neki is végig kellett járnia. Elôször 
pénz   beszedô lett, látogatnia kellett az iparo so-
kat, figye lemmel kísérte, hogyan foglalkoztat-
ják a tanoncokat. Ha szabálytalanságot ta  lált, 
jegy zô  könyvet vett fel. Késôbb titkári fel  adatai 
let   tek: a levelezések mellett szerzôdések felül-
vizsgálata, panaszkönyv-jegyzô könyvek, fel-
leb  bezések készítése. Könyvelési területen 
pénz   tárkönyvek vezetése, zárszám adások, va -
gyonmérlegek, statisztikák össze állítása vált 
fel   adatává. Valójában minden te  vé  kenységi 
kör  rel meg kellett ismerkednie. Idô  közben a 
hentesek és a vendéglôsök szak osztályának is 
jegyzôje lett. Mestervizsga-bizottság tagjaként 
részt vett a képzésben is.

– Alice, édesapja munkásságát kutatva mit 
tart fontosnak az ipartestület munkájának ered-
ményeibôl?

– Az Ipartestület alakuló közgyûlését 
1885. augusztus 4-én délután tartotta a Ka -
tolikus Kör helyiségében. Elsô elnöke Javor-
niczky Já  nos lett. Szervezetük jó mûködésére 
jellem zô, hogy székházukat egy évvel késôbb 
már fel tudták építeni: 125 éve, 1886-ban 
készült el a napjainkban Király Könyvtárként 
ismert épület. Újpesten létesült Magyar-
országon az elsô olyan iparosotthon is, mely a 
beteg vagy idôs ipa  rosok számára jelentett 

SZÖLLÔSY MARIANNE

Negyedszázadon át az Újpesti Ipartestület élén
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menedéket. Igaz, már 1905-ben elhatározták 
építését, Pólh Károly akkori titkár indít-
ványára. Az alapítvány kezdôtôkéjéhez Arányi 
Adolf rézmûves-mester 500, dr. Miklós Antal 
ipartestületi jo  gász 100 koronával járult hozzá. 
Az I. világ háború miatt azonban az össze-
gyûjtött pénz elveszett, így csak a háború után 
1931-ben, a Lôrinc utca 121-ben nyithatták 
meg az iparos menházat. Sajnos 1944-ben az 
épület bomba ta lálatot kapott. Szerencsére 
em   beréletben nem esett kár, mert az összes 
lakó a pincében volt, de az épület és minden 
ingóság tönkrement. Hess Pál polgármester 
ideiglenesen ki  utalta számukra az izraelita 
sze  retetházat, majd az oroszok bejövetele után 
az ipartestület székházának földszinti helyisé-
geiben szállásolták el az ápoltakat. Késôbb a 
Dózsa György (ma: Görgey Artúr) utca 72.-
ben mû  ködött az iparosotthon. 

– Édesapja mikor került a testület élére?
– 1942 elején választották meg a teljes 

testület jegyzôjévé, mely hivatását 1949-ig 
töl  tötte be. Sajnos a legzavarosabb idôkben 
kellett ellátnia feladatát. Családját mindig 
igye kezett megóvni gondjaitól, ha hazaérkezett 
és becsukta az ajtót, kívül maradt minden és 
csak velünk foglalkozott. Nehézségeirôl én is 
csak jóval késôbb, a megmaradt iratok, doku-
mentumok alapján értesültem. 

– A háború biztos növelte, amúgy sem 
kevés feladatát, sokan szorultak segítségre.

– Megpróbált segíteni mindenkinek, 
aki  nek tudott. A háború alatt sok kisiparosnak 
sikerült elintéznie, hogy ne kelljen a frontra 
menniük. Igazolásokat adott ki arról, hogy 
munkájuk során hadi feladatokat látnak el, 
üze  mük katonai célokra termel. A nyilas hata-
lom átvétel után sikerült megmentenie az 
egye  sület pénzét az uralmat gyakorlóktól. Egy 
késôbbi káderlapjából tudom, hogy a zsidóül-
dö  zések során is próbálta menteni a ment he-
tôt. Ezekbôl az idôkbôl dokumentumot nem 
találtam, mert késôbb, mikor bekerült az And-
rássy út 60.-ba, édesanyám szinte mindent el -
ége tett. Sajnos elhurcolásáról sincs konkrét 
adat, a család tagjai sem emlékeznek a pontos 
dátumra, talán 1948-1949-ben történt. Kis-
lány  ként arra emlékszem, hogy este jött érte 
az autó, és este is jött vissza, a kabátját és an -
nak illatát nem tudom elfelejteni. Azt viszont 
biztosan tudom: Benisz József intézte el, hogy 

kiengedjék. Nôvérem rohant el hozzá, mikor 
el  vitték aput. 2002-ben elmentem a tör téneti 
hivatalba, próbáltam keresni apuról szóló ada-
tot. Sajnos nem találtak rá vonatkozó iratot. 

– A családjukban történt háborús tra gédia?
– A háború alatt édesapám tett egy fo -

ga    dalmat: ha a család minden tagja megmarad, 
mezítláb elmegy Újpestrôl Máriaremetére 
gya  log és hálát ad. Tudni kell, hogy a lakásban 
sem járt soha mezítláb. Sümeghy Ferenc uno-
ka  bátyám ügyvédnek tanult, ôt a frontra is 
ki  vitték, fogságba esett. Mikor unokabátyám 
ha za jött, apám el is ment hálát adni Szûz Má -
riának. Nagyon vallásos volt, rendszeresen járt 
a legényegyletbe. Egy bálon ismerkedett meg 
anyukámmal is. A katolikus legényegylet szám-
  vizsgálójaként és haláláig az Egek király né  ja 
fôplébánia tanácsnokaként tevékenykedett.

– Hogyan indult az élet 1945. január 
10.-e után?

– Már februárban megjelent az ipartes-
tületben az Újpesti Nemzeti Bizottság 7 tagú 
intézôbizottsága, két kommunista-, két szo ci-
ál  demokrata-, egy kisgazdapárti, egy szak szer-
ve  zeti iparos, és az iparhatóság képviselôje 
személyében. Készült egy jegyzôkönyv, mely-
ben értesítették a testületet, hogy az ipartes tü-
let ügykezelését és irányítását átvették. Hir te-
len történt az egész, édesapámnak kellett ér  te-
 sítenie Gyárfás Emil elnököt, a tagokat és a 
pénz  tárnokot, Róth Rezsôt, hogy február 
21-éig készítse el a pénztárzárást. A mûködte-
tés tény leges átvétele azonban elmaradt, mert 
az átve vôk belátták, szakmailag nem tudják az 
irá  nyítási feladatokat ellátni. Tény, hogy Sza-
bó Ferenc, az egyik bizottsági tag követte 
Gyár  fás Emilt az elnöki tisztségben, a többiek 
intézôbizottságként mûködtek tovább, a tiszt-
viselôk hivatalban maradtak. Ebben az idôben 
édesapám munkája mellett óraadóként pénz- 
és adóügyeket is tanított a Fa- és Fémipari 
Szak   iskolában. Egy 1946-47-es tablón látható 
az arcképe.

– Milyen feladatokkal kellett megbirkóznia 
a szervezetnek az élet újraindítása során?

– Nagy munka várt rájuk. A háború után 
csak azok folytathatták az ipart, akiket po  liti ka-
i  lag és szakmailag is igazoltak. Apám nak ren ge-
teg idejébe, energiájába került, hogy mi  nél 
elôbb igazoltathassa a tagokat, hogy be  kap cso-
lódhassanak az újjáépítésbe. Rendü let lenül op -
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timista volt, 1947-ben készült be  szá mo ló jában 
Vas Zoltánra hivatkozva vázolta fel, hogy a 
kisiparosságra milyen szükség van, hi  szen pél-
dául a nagyipar nem tudja felvállalni sem  milyen 
szakmában a lakossági javításokat. De sajnos 
jött 1948, mikor a 10-nél több al  kal ma zottat 
foglalkoztató üzemeket államosították, közöt-
tük nagybátyám, Sümeghy Fe  renc bú     torgyárát 
is. Elképzelhetetlen tragédia volt ez: egy élet 
munkájával kialakított üzemet – ahon nan Euró-
pa több országa számára is ex  por  táltak bútoro-
kat – csak úgy egyik pillanatról a másikra el -
vettek. Ezzel a család több tagjának megélhe-
tése szûnt meg, hiszen édesanyám test   vérei és 
nagybátyám gyermekei is ott dolgoztak.

– A következô idôszak tovább fokozta 
Csaballa Ödön számára a megpróbáltatásokat. 

– 1949. július 15-én hívták össze az 
ipar  testület elnökségét, és bejelentették, hogy 
az iparügyi miniszter rendelete alapján felfüg-
gesztik mûködését. Felszámolóbiztosnak Ze -
gel  baum Sándor cipészmestert jelölték ki. 
Neki kellett átadni minden hivatalos iratot. 
Nem tudom, hogy ez a július 15-e volt-e édes-
 apám utolsó munkanapja, de nyáron volt az 
biz  tos. Emlékszem rá, hogy az utolsó mun ka-
napon, mikor a kulcsokat is átadta, édes-
anyámmal elé mentünk a Rezi Károly (ma: 
Ki   rály) utcába. Az erkélyen várt minket, akkor 
láttam sírni elôször életemben. Rettenetes ér -
zés volt. Néhányszor még behívták, de dol-
goznia már nem kellett.

– Új életet kellett kezdenie. Milyen lehetô-
sége adódott? 

– Egy darabig munkanélküli volt, majd 
az egyik iparosasszony férje, aki a Betonút építô 
Vállalatnál dolgozott, bevitte magával a pénz-
ügyi osztályra. Pénzügyi elôadó, késôbb cso-
port vezetô lett. Nyugdíj mellett is dolgozott 
még a vállalatnál. Ezekben az években, egé szen 
haláláig készítette a kisiparosok adó bevallását, 
köny   velését. Ezzel egészítette ki az akkori na -
gyon kevés fizetését, de édesanyámat akkor 
sem engedte dolgozni. 1951-ben nôvérem férj-
hez ment, én pedig a Kanizsai Dorottya Szak-
középiskolába jártam. 1952-ben elkezd  tem na -
gyon rosszul tanulni. Arra vigyáztam, hogy ne 
bukjak meg, csupa hármassal végeztem. Mond-
tam, hogy tovább nem tanulok, elmentem én is 
a Betonútépítô Vállalathoz. Iskoláimat késôbb 
munka mellett végeztem el. Tíz évvel késôbb 

érettségiztem, mint az osztálytársaim, így tíz 
évvel fiatalabbnak is vallom magam.

– Az elôbb említett fogadalomból sejtem: 
édesapját hite is segítette a megpróbáltatások el -
viselésében. Neveltetésükben is kifejezésre jutott ez 
biztosan.

– Édesapám vallásosságát én követtem a 
családban a legjobban. A Patyolat Vállalattól 
mentem nyugdíjba. Adminisztratív vezetôként 
dolgoztam a Fóti úti üzemben és a VI. kerüle ti 
Csengeri utcai központban is. Munka he lye-
men többször megkerestek, hogy legyek párt-
tag, de mindig mondtam, hogy templomba já -
rok, így kikerültem a felvételt. Nagyon sze-
rettem apukámat, nehezen viseltem a halálát. 
Viszonylag keveset volt otthon, de ha együtt 
vol  tunk, csak velünk foglalkozott. Sokszor kár-
 tyáztunk, römiztünk. Nyugdíjas korában a nô -
véremékkel minden vasárnap bridzseltünk. 
Anyu  kám sütötte a pogácsát, lángost, míg apu-
 kám élt, ô sosem kártyázott. Sok receptet tu -
dott, mert édesapám a vendéglôs mestervizs gá-
 kon mindig elkérte a jó recepteket. Haza hoz  ta 
és anyukámnak el kellett készítenie. Má  ig is 
megvannak, nem úgy, mint az iratok. Késôbb 
anyukám is leült játszani velünk lórumot. 
Minden vasárnap összejött a család, hol az 
édes anyámnál, hol nôvéreméknél, hol ná  lunk.

1990-ben az Újpesti Városvédô Kör 
Újpest alapításának 150. évfordulója alkal-
mából „Ad Honorem Újpest 1840-1990” ki -
tün  tetéseket adományozott városunkért hosszú 
éve ken át dolgozó polgárainknak. Benisz József 
cipészmester, édesapám barátja is megkapta. 
Mikor gratuláltam neki így válaszolt: „Tudod 
ezt a kitüntetést apádnak kellett volna megkap-
nia, de ô már sajnos nem él.”  

A Csaballa család 1943-ban (Ödön, Éva, Alice és Fieger 
Rozália)
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Kiadványok Újpestrôl

A módszertani füzetek 6. 
kötete a zuglói Cserepes-
házat, a XVI. kerületi 
Corvin Mûvelôdési Há -
zat és a káposztásmegyeri 
Ka   rinthy Frigyes Általá-
nos Mûvelôdési Közpon-
tot mutatja be. A kulturá-
lis intézmények környeze-
tének rövid történetérôl, 

kulturális életének jellemzôirôl is olvashatunk. 
Nehéz feladatot vállaltak a káposztásmegyeri 
intézmény dolgozói. Egy negyedszázada még 
nem létezô lakótelep gyökértelen lakosságát 
kellett szabadidejük hasznos eltöltésére szok-
tatni, illetve kiszolgálni ezirányú igényeiket. 
Hogyan oldja meg ezt a feladatot egy az okta-
tási feladatokhoz is szorosan kötôdô mûvelô-
dési intézmény? Erre ad választ a tanulmány, 
amelynek szerzôje  Hortobágyiné Török Rita 
igazgató asszony. A kiadvány nyomtatott és 
digitális (CD) formátumban is tanulmá -
nyozható az Újpesti Helytörténeti Gyûj te-
ményben. 

Az alkalmi kiadvány a 
speciális iskola alapítá sá-
nak 90-dik évfordu ló jára 
jelent meg. Bár Újpesten 
már 1921-ben megkez dô -
dött a speciális neve lésre 
szoruló gyerekek oktatá-
sa, önálló ingatlan híján, 
hosszú éveken ke  resztül 
há    rom elemi iskolában 

folyt a tanítás. 1949-ben jutottak saját épület -
hez a Venetiáner u. 2. sz. alatt, ahol fo  ko za -
tosan beindították a különbözô csoporto  kat, 
osztályokat és szakköröket. 1985-ben vet    ték 
birtokba a jelenlegi, Venetiáner u. 26. sz. 
alatti korszerû épületet. A kötet az iskola tör -
téneti adatokon túl beszámol azokról az 
erôfeszítésekrôl is, amelyeket a pedagógusok 
és gyógypedagógusok a gyere  kek fejlesztése 
érdekében végeztek. A tantes  tület munkáját 
az önkormányzat „Újpest gyer    mekeiért” díjjal 
ismerte el. 2008 óta az iskola az újpesti Egy -
séges Gyógypedagógiai Mód szer tani Intéz -
mény részeként mûködik.

Százhúsz éves a zeneiskola
Május 11. és 15. között jazz koncerttel, opera-
elôadással, zenés mesejátékkal ünnepelte 
alapításának 120. évfordulóját az Erkel Gyula 
Zeneiskola. A rendezvénysorozatot koszorú-
zás és ünnepi hangverseny zárta.

Törpék a Gödörben
Június 17-tôl 26-ig az Erzsébet téri Gödör 
Terasz Galéria bemutatkozási lehetôséget 
biztosít a Budapest területén mûködô kisebb 
kiállító helyeknek. A rendezvényen az Újpesti 
Hely történeti Gyûjtemény mini tárlattal várja 
az érdeklôdôket. 

Levéltári kiállítás
Károlyi Sándorné és a kuruc világ címmel ka -
maratárlat nyílt az Országos Levéltárban. A 
bemutatott tárgyak és dokumentumok Bar-
kóczy Krisztina életét mutatják be. A tárlat 
december végéig díjtalanul látogatható az I. 
ker. Bécsi kapu tér 2-4. sz. alatt.

Újpest Gyermekeiért-díj
Újpest Önkormányzata június 9-én Újpest 
Gyer  mekeiért-díjjal tüntette ki Gruszné 
No votny Katalint, az Újpesti Speciális 
Általános Iskola és EGYMI igazgatóhelyet-
tesét, Kócsa Lászlónét, a Virág Óvoda nyug-
állományú ve  ze      tôjét, Péter Tamásnét, a 
Homoktövis Óvo  da dajkáját, Giczy Csabát, az 
újpesti kajak-kenu szak osztály vezetôjét, vala-
mint a Deák Ovi ne velôi és gondozói körét. A 
kitüntetéseket Wintermantel Zsolt, Újpest 
polgármestere nyújtotta át.

Gyászhír
Életének 86. évében, május 12-én elhunyt 
Paulus Alajos Balázs Béla-díjas filmrendezô. 
Az újpesti mûvész filmes pályáját 1957-tôl a 
Budapest Filmstúdió világosítójaként kezdte, 
majd forgatókönyv íróként, késôbb rende zô-
ként dolgozott. Több alkotást is készített 
szülôvárosáról. Életmûvét az önkormányzat 
Újpestért-díjjal, a Város védô Egyesület Arany 
horgony emlékéremmel ismerte el.

Júniusi számunkban az x., y., z. és a w. ol da      lon 
látható fotókat az Újpesti Hely történeti Gyûjtemény 
bocsátotta rendelkezésünkre.

Újpesti Helytörténeti
Értesítô

2011. június 
XVIII. évfolyam 2. szám Helytörténeti hírek32
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