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Budapesti művelődés – Pestújhely

Pomogáts BélaPomogáts Béla

Alapítások kora
Pestújhely: Város a homokon*

Ahogy a századvég és a századfor-
duló Budapestje világvárossá növeke-
dett, úgy jöttek létre peremén az új 
települések, vagy nőttek kisvárosokká 
azok az egykori jobbágyfalvak, ame-
lyek a fejlődő főváros mezőgazdasági 
hátterét adták. Újpest, Rákospalota, 
Pestszenterzsébet, Kispest, Soroksár, 
Budaörs és Pesthidegkút éppúgy az 

„alapítások korában” kapták meg hosz-
szú időn keresztül érvényes arculatu-
kat, mint Budapest maga. (Aztán az 
elmúlt két évtizedben kaptak megint 
új arcot: nem mindig olyant, amely 
előnyükre vált volna.) Ehhez a perem-
városi övezethez tartozik a viszony-
lag legfi atalabb Budapest környéki 
település: Pestújhely is, amely ma 
Rákospalotával és a hatalmas újpalo-
tai lakóteleppel együtt a főváros XV. 
kerületét adja. (Csak az összehason-
lítás kedvéért leírok néhány történeti 
adatot: Rákospalota helyén eredetileg 
Nyírfalu állott, ezt 1281-ben említi 
először oklevél, a későbbi Palota a Ká-
rolyi-grófok birtoka volt, Rákosszent-
mihály a 16. században keletkezett 
egy Szent Mihálynak szentelt temp-
lom körül, Újpestet az 1830-as évek-
ben alapították, Pestszenterzsébetet 
1870-ben, Kispestet, eredetileg Klein 
Pesth néven 1871-ben, Pestszentim-
rét pedig 1877-ben, még Soroksárpé-
teri néven, Soroksár részeként.)

Pestújhely nekem gyermekkorom 
és ifj úságom színhelye, ezért aligha tu-
dok róla szenvtelen tárgyilagossággal 

beszélni. Ezenkívül, hogy úgy mond-
jam, „családilag” is van hozzá közöm. 
Alapítója ugyanis nagyapám volt: dr. 
Bezsilla Nándor ügyvéd, maga is az 

„alapítások korának” jellegzetes kép-
viselője, aki a József körúton tartott 
fenn jólmenő irodát, egyben lapot is 
szerkesztett. Később róla nevezték el 
a község főutcáját, még később, már 
az ötvenes évek elején megváltoztat-
ták ezt az elnevezést, most pedig, pár 
hónapja megint az ő neve olvasható az 
utcanév táblákon. Ez nem egyszerűen 
családtörténet, ez már történelem is.

Községet alapítanak

Történt ugyanis, hogy még a múlt 
század nyolcvanas éveiben három 
diáktárs barátságot kötött a váci pia-
rista gimnáziumban. Bezsilla Nándor, 
a  nagyapám, Veszelovszky Béla, aki 
később mint Rákospalota főjegyzője 
tevékenykedett, és Szűcs István, aki 
aztán fi atal tanárként a kultuszminisz-
tériumba került, majd országgyűlési 
képviselő, végül helyettes államtitkár 
lett, s  hivatali befolyását mindig ön-
zetlenül kamatoztatta Pestújhely ér-
dekében. Elárulom: ő  volt miniszter-
elnökünk, Antall József nagyapja volt. 
Jól emlékszem rá gyerekkoromból: 
kedves idős bácsi, ezüstfogantyús séta-
bottal, cipője fölött szürke kamásnival.

Egyszóval ők hárman alapítot-
ták meg a Rákospalotához tartozó 

homoksivatagon Pestújhelyet. Az 
alapítás históriáját némi humorral 
nagyapám XIV. Lajos Rákospalotán 
című írása örökítette meg (megjelent 
1912-ben a Pestújhely Képes Naptá-
ra című kiadványban). Nos, itt arról 
van szó, hogy az államkincstár kato-
nai gyakorlótér céljára ki akarja sajá-
títani a palotai homoksivatagot, s ezt 
megakadályozandó, Veszelovszky 
főjegyző nagyapám ügyvé- di segít-
ségét kérte, aki hamarjában a Fóton 
birtokos Károlyi gróf segítségével 
vevőket szerzett a kérdéses területre, 
és így Rákospalota meg tudta előzni, 
egyszersmind el tudta hárítani a kisa-
játítás veszedelmét. (A sikeres mentő-
akciót a palotai főjegyző álarcosbállal 
ünnepelte meg, ezen nagyapám XIV. 
Lajos jelmezében jelent meg.)

Lehet, mindez csak anekdota. Tény 
viszont, hogy a rákospalotai homok-
sivatagot a múlt század kilencvenes 
éveiben kezdték betelepíteni, s  a szá-
zadforduló után kapta a Széchenyi-te-
lep nevet. Majd ahogy lakóinak száma 
gyarapodott, s  néhány értelmiségi, 
közöttük nagyapám és dr. Szűcs Ist-
ván odaköltözött, napirendre került a 
közigazgatási önállóság megteremtése. 
1909. november 15-én a Széchenyi-te-
lep nagyvendéglőjébe összehívott 
gyűlés jelentette be a község önállósá-
gát, amelyet gróf Andrássy Gyula bel-
ügyminiszter erősített meg. A  gyűlés 
eredetileg (Wienerneustadt mintájá-
ra) a Pestújváros nevet szerette volna 

* Az írás megjelent az Európai Utas 1992/2. számában. 

POMOGÁTS BÉLA Széchenyi-díjas magyar kritikus, tanár, irodalomtörténész, az iroda-
lomtudományok doktora.
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választani, a  minisztérium azonban a 
kissé szerényebb Pestújhely elnevezést 
hagyta jóvá. Ebben az időben az új te-
lepülésnek már öt és félezer lakója volt.

Létrejött tehát az új önálló község: 
nagyapám intézte a jogi eljárásokat, 
Szűcs István pedig, aki mind nagyobb 
tekintélyt szerzett a Vallás- és Közok-
tatásügyi Minisztériumban, iskolák 
alapításához szerzett támogatást a 
községnek. Így történt, hogy Pestúj-
hely valóságos kis „iskolavárossá” vált 
a főváros környékén, állami óvodája 
és elemi iskolája mellett volt római 
katolikus fi ú- és leánypolgárija, illetve 
felsőkereskedelmi iskolája is.

A világváros peremén

Pestújhely első két évtizede való-
ságos „karriertörténet”: a kis település 
gyorsan és módszeresen gyarapodott a 
fejlődő világváros peremén. Láttuk, lét-
rejöttek az iskolák, csakhamar felépült 
a községháza, néhány esztendő múltán 
pedig felépültek a vallási közösségek 
ideiglenes, majd végleges otthonai: 
a katolikus templom után a református 
és az evangélikus, sőt a két világháború 
közötti időben a zsidó hitközségnek is 
önálló imaháza volt. Az 1913-ban ren-
dezett összeírás szerint a községnek 
4740 római katolikus, 1148 református, 
494 izraelita, 410 evangélikus, 54 görög 
katolikus, 14 baptista, 3 unitárius, 1 
szombatos és 10 felekezeten kívüli la-
kosa volt, 298 egyén vallása pedig nem 
volt megállapítható. (Ez az összeírás is 
sejteti, hogy a lakosság nemzetiségi te-
kintetben sem volt egynemű, éltek pél-
dául Pestújhelyen szerb családok, még 
én is ismertem közülök néhányat, a pa-
tikust például így hívták: Toporásevics 
Uros.) A lakosság teljes létszáma ekkor 
7172 volt, ezek az emberek 966 lakó-
házban 2638 lakásban éltek, ugyanak-
kor 157 üzlethelyiség állt a gyorsan fej-
lődő gazdasági élet szolgálatában.

Az újonnan alapított község, a töb-
bi Budapest környéki településhez 
hasonlóan, elsősorban a kisemberek 
otthona lett. Jellegét ma is a szabályos 
derékszögben kereszteződő utcák és 
a kisebb-nagyobb családi házak soka-
sága adja: mindez – akárcsak a régi 
Rákospalotának vagy Rá- kosszent-
mihálynak – némi falusias külsőt 
kölcsönöz. Várnai Zseni, egykoron a 

legnépszerűbb magyar költő nő, aki 
a tízes évek elején Pestújhelyen lakott, 
Egy asszony a milliók közül című ön-
életrajzában a következőkben ad ké-
pet lakóhelyéről: „Pestújhely olyan új 
településféle volt, ahol postások, vas-
utasok, tisztviselők építettek kis csa-
ládi házakat megtakarított pénzükből. 
Ezekben a házakban rendszerint volt 
egy kiadó lakás is, olcsóbb mint a vá-
rosi lakások. Persze villany és vízveze-
ték nem volt, a villamostól jó darabot 
kellett gyalogolni, míg a telep külső 
részéig jutott az ember. A végállomás-
tól poros út meg egy mezőség vezetett 
az Ilona utcáig. Ez a mező a vidéki élet 
illúzióját nyújtotta nekünk.”

Valóban. Pestújhely még az én 
gyermekkoromban – a negyvenes 
években – is a természethez közel élt. 
A  Szilas patak és a Nádas tó vidéke 
még őrzött valamit az egykori Rákos-
mezőből, a  határban bolgárkertészek 
termeltek zöldséget, paprikát, paradi-
csomot, részben innen látták el a rá-
kospalotai és a zuglói piacokat. Fót és 
Mogyoród felé nagy lomboserdőkben 
barangolhatott a vándor, itt igen sok 
vad: nyúl, őz, fácán élt. A  pestújhe-
lyiek időnként ezekben az erdőkben 
vadászgattak. Nagybátyám, Bezsilla 
László lakásán láttam életemben az 
első trófeákat: agancsokat, vaddisz-
nóagyarakat s néhány sörétes meg go-
lyós puskát. Nagybátyám alakja még-
sem vadászként, inkább lepkegyűjtő-
ként él az emlékezetemben, valóban 
hatalmas gyűjteményt őrzött, ő  volt 
a pestújhelyi „lepkekirály”, aki a negy-

venes évek elején lepkemúzeumot is 
csinált, s ennek csodájára jártak még 
külföldi vendégek is.

Pestújhely tehát rohamosan fejlő-
dött és gyarapodott, nemcsak az ala-
pítását követő esztendőkben, hanem a 
következő évtizedekben is. 1912- ben 
megindult a Helyiérdekű Villamos Új-
pest-Rákospalota-Pestújhely-Rákos-
szentmihály vonala, később a fővárosi 
(sárga) villamos – a Keleti pályaud-
varról induló 67-es járat – is kiépült 
egészen a község határáig, a  Körvas-
útsorig, még később megindult az 
autóbusz-közlekedés, amely Zuglóval 

– a főváros XIV. kerületével – kötötte 
össze a pestújhelyeieket. Időközben 
keramitburkolattal láttak el néhány 
főútvonalat, s  aszfaltozni kezdték a 
járdákat. Még 1910-ben létrejött a 
község első pénzintézete: a  Pestúj-
városi Takarékpénztár (később Első 
Pestújhelyi Takarékpénztár), majd a 
Pestújhelyi Hitelszövetkezet. 1911-
ben felépült a Széchenyi Színház, ahol 
többnyire mozielőadásokat rendeztek, 
ma is moziként funkcionál. 1913-ban 
alapították meg az Országos Mun-
kásbetegsegélyző és Balesetbiztosító 
Pénztár Munkáskórházát, amely fo-
kozatosan hatalmas teleppé épült ki 
(1945-ben a szovjet megszálló csapa-
tok vették birtokukba, s  katonai kór-
házként működött egészen 1990-ig).

A  szinte „amerikai” tempójú gya-
rapodást jelezte a helyi társadalmi élet 
is. Még a községi önállóság kimondá-
sa előtt megalakult a Széchenyi-telepi 
Kaszinó, később a Pestújhelyi Polgári 

dr Bezsilla Nándorné a kúria lépcsőjén az unokákkal. Pomogáts Béla a „mamus” 
mellett baloldalon
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Társaskör, a Katolikus Kör, az Ipartes-
tület, a „Széchenyi” Polgári Lövészegy-
let és már 1912-ben a Pestújhelyi Sport 
Club, amely a húszas években atlétikai, 
majd teniszpályát létesített. Ugyancsak 
a húszas években nyitotta meg kapuját 
a strandfürdő és uszoda. Szerkeszteni 
kezdték a Széchenyi-telepi Hírlapot, 
ez később a Pestújhely című hetilap-
nak, majd a Pestújhelyi Hírlapnak, il-
letve a Pestújhelyi Közlönynek, még 
később a Pestújhelyi Újságnak adta 
át helyét. Volt idő tehát, amikor a ki-
csiny, pár ezer lélekszámú községben 
két újság is megjelent. A  Pestújhelyi 
Hírlapnak a tízes évek elején az ismert 
szociáldemokrata költő, Peterdi Andor 
volt a szerkesztője, aki ekkor feleségé-
vel, Várnai Zseni költőnővel (őróla már 
esett szó) a község lakója volt. Peterdi 
Andor szerkesztette 1912-ben a Pestúj-
hely Képes Naptára című kiadványt: 
ebben jelent meg nagyapám már em-
lített kis írása a község alapításáról, 
emellett megjelentek a szerkesztő és 
Várnai Zseni versei. Itt kapott fórumot, 
hogy valami kuriózumra is felhívjam 
a fi gyelmet, az akkor tizenhárom éves 
Szabolcsi Bence – a későbbi hírneves 
zenetudós – A cédrus című verse: nem 
is ügyetlen kis költemény a római mi-
tológia isteneiről.

Nyolcvan esztendő

A  század elején, majd a két vi-
lágháború között egy kicsiny telepü-
lésnek szinte autarkiára berendezett 
társadalmi és közösségi élete volt. 
Pestújhelyen minden olyan boltot és 
iparost meg lehetett találni, amire 
s akire csak szükség lehetett. Taka-
rékpénztárak, mozik, előadóterem, 
sportegyesület, jóhírű iskolák, vi-
rágzó egyházközségek, egyesületek, 
s  mint láttuk, lapok szolgálták azt, 
hogy a település lakói valóban ott-
hon érezzék magukat. S  ahogy most 
a régi dokumentumokat, például a 
Pestújhelyi Újság létrehozásának hu-
szonötödik évfordulója alkalmából, 
1935-ben Deák Sándor polgári iskolai 
igazgató és Németi Elemér szerkesztő 
gondozásában megjelent Pestújhely 
Ezüstkönyve című kiadványt fellapoz-
tam, előkerestem néhány régi családi 
fényképet, s  felidézem a még családi 
körben hallott történeteket, valóban 

meg kell állapítanom, hogy a régi 
Pestújhelynek sajátos légköre lehetett. 
Az emberek akkor még nem csupán 
aludni vagy kertészkedni jártak haza 
a már akkor is többnyire budapesti 
munkahelyekről: a  településnek saját 
társadalmi, kulturális és sportélete 
volt. És ez alighanem jellemző volt va-
lamennyi Budapest környéki községre 
és kisvárosra, amelyet az „alapítások 
kora” hívott életre vagy növelt nagyra.

Ebből a régi pestújhelyi világból 
az én ifj úkoromra már szinte semmi 
sem maradt. A  második világhábo-
rú, majd különösen az ötvenes évek 
politikai terrorja, ahogy az egész ma-
gyar társadalmat, atomjaira tördelte 
és megbénította, a  pestújhelyi..mik-
rotársadalmat” is. Különösen azután, 
hogy Pestújhely és Rákospalota ösz-
szekapcsolásával 1950-ben létrejött a 
főváros XV. kerülete. A község külső 
képe ugyancsak alaposan megválto-
zott: magasházak épültek, aszfaltbur-
kolatot kaptak az utcák, mindenestől 
eltűnt az egykori „falusias”, „vidékies” 
hangulat. Rákospalota és a hajdani 
Nádas-tó között (az egykori Páskom-
liget területén) felépült az újpalotai 
lakótelep, maga is egész város: a  töb-
bi házgyári lakótelephez hasonlóan 
szorongást keltő betonrengeteg. Én 
magam személyesen is elveszítettem 
azt, amit a régi Pestújhelyből ismer-
tem. Nagyszüleim hatalmas kertjére 
gondolok: négy utca határolta, nagy 
részét valóságos erdőség foglalta el, 
volt benne kis tó, barlang, kavicsos 
sétaút, teniszpálya, szélmotor. Mind-
ez az úgynevezett „szocializmus” ál-
dozata lett: most egy nagyobb belügyi 
lakótelep áll a helyén.

Közel harminc esztendeje nem 
lakom Pestújhelyen. Csak látogatóba 
járok haza, szüleim egykori házába, 
amelyet a harmincas évek közepén – 
a Bauhauson lelkesült – építész apám 
tervezett. Néhány esztendeje a tele-
pülés mégis mintha felfedezte volna 
egykori önmagát: keresi a múltját, 
saját egyéniségét a szürke évtizedek 
után. 1989 novemberében, az alapítás 
nyolcvanadik évfordulóján kis ünnep-
séget rendeztek a régi pestújhelyiek s 
az akkor még működő Hazafi as Nép-
front helyi vezetői. Engem az a meg-
tiszteltetés ért, hogy fölkértek szóno-
kul. Megalakult a régi Pestújhely ba-
ráti köre, a község alig két esztendeje 

kinevezett katolikus plébánosa, Már-
ton Mihály újjászervezte a kis embe-
ri közösséget az istenháza körül, sőt 
mint hallom, katolikus iskolát tervez 
az annak idején államosított katolikus 
kereskedelmi iskola most visszaigé-
nyelt épületében.

Tevékeny és eredményes, majd 
bénult és néma évtizedek után mint-
ha ismét megmozdulna az a régi 
szellem, amelyet az „alapítások kora” 
és maguk az alapítók vittek a rákos-
palotai homoksivatag világába annak 
idején. A  századelő magyar és buda-
pesti életét bizony valami rendkívüli 
lendület: kezdeményező szellem, tett-
rekészség – mondhatnám így is: kép-
zelőerő – mozgatta meg. Minderre 
szükség volna most is: a század végén, 
történelmi és országos újrakezdések 
idején.

POMOGÁTS BÉLA nagyapja, dr. 
Bezsilla Nándor ügyvéd, Pestújhely 
egyik alapítója.

„Pestújhelynek úgy alakult 
az utca-szerkezete, hogy a főutca 
a nagyapámról volt elnevezve, a 
párhuzamos utcák a barátairól. 
Tehát a vele első párhuzamos 
utca a Szűcs István utca volt, a 
keresztutcák pedig a nagyanyám 
lánytestvéreiről kapták nevüket. 
Volt Paula tér, Margit utca, Erzsé-
bet utca... Nagyanyámék nagyon 
sokan voltak gyermekek. Ők 
szepességi cipszerek. Pestújhe-
lyen egy harmonikus családban, 
rendezett körülmények között 
töltöttem a gyermekkoromat. A 
nagyszüleimnek hatalmas kertjük 
volt, nagy házzal. Teniszpálya, kis 
tó, állatok, gazdag növényvilág. 
(…)  Az utcák nem voltak kikö-
vezve, az Ady Endre utcán ren-
deztük a futballmeccseket, amit 
semmiféle autóforgalom nem 
zavart. Csak lovaskocsik jártak. 
(…) Mindenfajta megrázkódtatás 
ellenére nagyon kellemes gyer-
mekkor volt ez.”

(Részlet Antall István inter-
jújából. Megjelent az Új Hori-
zont XVIII. évfolyam, 2000., 4. 
számában, A Bezsilla-kerttől a 
Piarista közig címmel)


