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Az 1960-as évek már 50 éve elmúltak. Történelmi 
időnek tekinthető. Két emberöltő távlatában az 
emlékezés megkopott, elvesznek vagy módosul-
nak a történetek. Halványulnak az ismerős arcok, 
visszaemlékezésekben csak dereng a valamikori 
környezet, a kert, a ház, az utcakép… Őrzünk 
tűéles pontosságú emlékeket is, de valljuk be ezek 
vannak kevesebben. 

Ezért is csodálkozunk a régi fényképekre, melyek 
objektívan, a valóságot pontosan rögzítve adják 
vissza a régmúltat. A fotókat szemlélve kitisztul a 

kép, elfeledett, zavaros emlékek válnak érthetővé. 
Felismerhetjük az évek során történt változásokat, 
régi ismerősöket fedezhetünk fel, családtagjaink 
néznek vissza a múltból … a jövőbe.

Az 1960-as évekből viszonylag kevés fénykép 
készült. Leginkább portrékat, családi felvételeket 
készítettek. Hiányoznak a környezet képei, házak, 
utcaképek, riport jellegű fotók. Móra András 
korabeli felvételei kerültek elő, melyek Pestújhely 
utcáin készültek. Móra András műkedvelő fotós 
volt, de valószínűleg tudta, érezte, hogy felvételei 
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A Szűcs István utcai trafik 2018-ban 
(Balra lent)
(a szerző felvétele)
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valamikor rendkívül érdekesek lehetnek. Így is 
történt. Számunkra mindegyik fénykép egy-egy 
múltra néző ablak… 

Szinte minden utcában volt egy-egy trafik. 
Általában 4-5 négyzetméteres helyiségek vol-
tak, az ajtón belépve lehetett a pult elé jutni. A 
trafikos mögötti polcokon voltak sorban a ciga-
retták dobozai. A 60-as évek márkái a Kossuth, 
Munkás, Terv, Fecske, Csongor … Ezeken kívül 
lehetett venni cukorkát, levélpapírt és borítékot, 
tűzkövet és pipadohányt is. A későbbi években 
jócskán bővült a trafikok áruválasztéka, a színész 
és együttes képeken kívül csokoládét, rágógu-
mit, kisebb játékokat, busz és villamosjegyeket 
is lehetett vásárolni. A Szücs István utcai trafik 
képe azért érdekes, mert azon kevesek egyike 
ahol az utcán át árultak. Elhúzható ablak mögött 
ült a trafikos, a kis ablakon át adta ki az árut. 
Mementóként most is ott az épület. Rácsos 

ablakkal, hulló vakolattal „néz” az utcára. A fia-
talabb járókelők valószínűleg nem is sejtik, mire 
szolgálhatott valamikor ez a kis ház… 

A Pestújhelyi úton egy másik trafikot is tanul-
mányozhatunk. Megtekinthetjük az eredeti 
berendezést, polcokat. Két lépcsőt kell lépni, hogy 
belépjünk a „boltba”. Ma már nem árul cigarettát, 
profilváltás történt. Címe: Pestújhelyi út 4.

A 67-es megállójában még állt a szép, „béke-
beli” esőbeálló. Az újságos azonban csak egy 
lécekből, deszkákból összetákolt bódé. A célnak 
mégis megfelelt, a napi-  és hetilapokat árulta. A 
közeli lakosság is, de leginkább az utasok vették 
a lapokat. Az akkori újságok a Népszabadság, 
Népszava, Népsport, Magyar Ifjúság, Dörmögő 
Dömötör, Pajtás, Élet és tudomány... Voltak női 
lapok is, mint a Lányok Asszonyok és a Nők lapja. 
A villamosmegálló mellett volt egy taxiállomás is, 
a pestújhelyieknek ide kellett zarándokolni ha 
taxira volt szükségük… Forgalmas hely volt ez a 
kereszteződés, mert itt lehetett átszállni a 24-es és 
25-ös autóbuszokra is. A megállókon kívül üzle-
tek, vendéglátó-ipari egységek (söröző és kocsma) 
is működtek egymás mellett.

A háttérben kiemelkedő ipari gyárkémény az 
Üvegipari Művek területén állt egykoron. 

A képen látható hirdetőoszlop több helyen is 
látható volt az utcákon. Ma már ritka látvány, 

Hirdetőoszlop a Bezsilla 
Nándor utcában 
(Balra fent)
(forrás: móra andrás 1959
fortepan 114989) 

Újságos az Erzsébet királyné 
útja és Öv utca
kereszteződésében
(Jobbra fent)
forrás: móra andrás 1960
fortepan 114966

Mai fotó az Erzsébet királyné 
útja - Öv utca kereszteződé-
séről
(Balra lent)
(a szerző felvétele)
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Pestújhelyen talán már egyetlen egyet sem találni. 
Nem tűnt el teljesen ez a hirdetési forma, a Nagy-
körúton számtalan sorakozik az út mellett.

A villamosmegállótól 40 méterre üzemelt a 
söröző. Ezeket a vendéglátó-ipari egységeket a 

közvélemény három csoportba sorolta: talpon- 
álló, kocsma, söröző. Lényegében nem sokban 
különböztek egymástól, bort, sört, pálinkát 
mindegyikben lehetett kapni. A nagyobb helyi-
ségekben volt néhány asztal is, de a fogyasztás 
leginkább a pultoknál volt.  A  képen látható 

Söröző speciális kíná-
lata az eszpresszó fekete 
kávé.

A mai állapot eléggé 
s i r a lmas . A S öröz ő 
megszűnt  az  1990-
es években, többször 
átalakult, több tulajdo-
nossal, üzemeltetővel. 
A környéken már csak 
ez az egy ház, ami meg-
maradt az üzletsorból. 
Hullik a vakolat, az asz-
faltból kinőnek a gazok 
is. Lehet, hogy évek 
múlva ez az épület is 
bontásra kerül…

Söröző az Erzsébet királyné útja 116. sz. alatt 
(forrás: móra andrás - fortepan 114966)

Mai fotó az elhagyatott sörözőről
(a szerző felvétele)

A Rákospalotai Körvasút sor 1958-ban 
(Balra fent)
(forrás: móra andrás - fortepan 114882)

Mai fotó a Rákospalotai Körvasút sorról 
(Jobbra fent)
(a szerző felvétele)

Naplemente a Rákospalotai Körvasút soron, 1960 
(Balra lent)
(forrás: móra andrás - fortepan 114964)
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Két kocsmai életkép. A Falatozó a Bezsilla 
Nándor (volt Mosolygó Antal) és Árvavár (volt 
Gőgös Ignác) utca kereszteződésében működött. 
A Falatozó megnevezés a vendéglátó-ipari egység 
magasabb szintű minőségére utalt volna, de ebben 
az esetben inkább egy „mezei” kocsmát takart. 
Tény, hogy itt nagyobb volt a belső tér, asztalok 
és még kerthelyiség is volt. Az étterem vagy kis-
vendéglő megnevezést nem vállalta a IV-XV. ker. 
Fogyasztási Szövetkezet.

A néptelen Rákospalotai Körvasút soron egy 
Csepel D 350-es típusú teherautó közelít. A Kör-
vasút sor egyike a kevés pestújhelyi aszfaltozott 
utcáknak. Fontos ipari útvonal volt, ez vezetett 
a Ferroglobus nagyvállalathoz. A távolban az 
Elektromos elosztó beton hűtőtornya látszik. Jobb 
oldalt, már Zuglóban a Zsolnay Gyár alacsonyabb 
üzemeit láthatjuk. Sajnos a porcelángyár magas, 
feliratos központi épülete nem került a képre.
A naplementés, már-már művészi képen, 
a Körvasút sor töltésén túli zuglói házak 
sziluettjét láthatjuk. Jól kivehetőek a vasúti jelző-
berendezések, a közvilágítás oszlopai, a háttérben 
az Üvegipari Művek gyárkéménye, a távolban 
pedig a Hármashatár-hegy zárja le a horizontot.

A Bezsilla Nándor utca Pestújhely egyik főut-
cája. Itt járt a 24-es autóbusz. A képen jól látható, 
hogy sárga keramitkövezettel borított volt az 
út. A keramit mesterséges ipari kő, rendkívül 
kemény, kopásálló. Ideális útburkoló anyag lenne, 
de eső után a felület nagyon csúszóssá válik. 
Ezért a későbbiekben országszerte megszüntet-
ték a keramitos utakat. A kép bal oldalán látható 
fás-bokros liget a Pestújhelyi tér.

A Szücs István, akkor 
Doktor Sándor utca
(Balra fent)
(forrás: móra andrás

fortepan 114965) 

A mai Bezsilla Nándor, 
akkor Mosolygó Antal 
utca, balra a Pestújhelyi 
térrel 1958-ban
(Jobbra fent)
forrás: móra andrás

fortepan 114884

A mai a Szücs 
István utca részlete
(Balra lent)
(a szerző felvétele)
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A Szücs István utca részlete. A felvétel jól 
mutatja, hogy milyenek voltak a mellékutcák egy-
egy kiadós zápor, vagy zivatar után. A gödrökben 
megtelt a víz, kisebb nagyobb tócsák keletkeztek. 
A mellékutcákban igen ritkán jutott el autó, így 
a gyerekeknek jó szórakozás volt a papírhajózás, 
sarazás, a vízben való tapicskolás…  A háttérben 

egy magas bérház épülete húzódik, a következő 
ház Pestújhely egyik alapítójának, Gerecze Péter-
nek volt a háza.

Iskolások díszsorfala, kezükben virág. A jár-
dán közelít egy csoport. Az innen nem messze 
lévő bölcsődéből jöttek, az Ady Endre utcai 

 Az Ady Endre utcai gyermekorvosi rendelő 
(Bors-villa) megnyitóünnepsége 1960-ban 

(Balra fent)
(forrás: móra andrás)

Útban a gyermekorvosi rendelő (Bors-villa) 
megnyitóünnepségére1960-ban 

(Jobbra fent)
(forrás: móra andrás - fortepan 114976)

Az Ady Endre utca ma  (Jobbra lent)
(a szerző felvétele)

A Pestújhelyi téri Keresztelõ Szent János 
Templom 1959-ben 
(forrás: móra andrás - fortepan 114904)

A Pestújhelyi téri játszótér
(forrás: móra andrás)
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gyermekrendelő ünnepélyes átadására. Fehér 
ruhában, fityulába öltözött dadák vezetik a kicsi-
ket, ha betegek lesznek majd a későbbiekben, 
ide járhatnak a doktor bácsihoz vizsgálatokra… 
Feltételezhető, hogy a kisgyermekek nem tudták, 
hogy miért is gyülekezik a vendégsereg abban a 
nagy házban…

A gyermekorvosi rendelő mellett gyermekfogá-
szat is működött a valamikori Bors-villában. (Régi 
képeket nézegetve ritkán történik meg, hogy 
ismerősre lelünk. A fenti fotó érdekessége, hogy a 
bölcsődei csoportban ott közelít sötét ruhában az 
Édesanyám. A bölcsődében dolgozott akkor, majd 
később az orvosi rendelőből ment nyugdíjba.)

A Pestújhelyi tér játszótere szinte mindig tele 
volt. A felvételek valószínű iskolaidőben készül-
tek, mert délutántól „nagyüzemben” játszott, 

homokozott, hintázott a sok gyerek. A nagyobbak 
fociztak, fejeltek a két pad és a fák között. 

A katolikus templom épülete jól látszik a ritkás 
fákon át. Ma már a teret teljesen beárnyékolják az 
évek során magasra nőtt fák.

Az 1960-as években a katolikus egyház is az 
állampárttól függött. Az egyházi vezetők és a 
papok csak ún. békepapok lehettek. A képek a jel-
legzetes virágokkal, zászlókkal díszített látványos 
menetet mutatnak. A körmenet a templom körüli 
utcákon halad, felismerhetők a Bezsilla Nándor 
utcai házak és a Parókia épülete.

Pestújhelyen két piac működött, a kép helyszíne 
nem meghatározható. Az árus őstermelő lehet, 
alkalmilag felállított sátorban kínálja portékáját. 
Szőlő, burgonya fedezhető fel, valamint üvegben 

Pestújhely, a körmenet részlete 1959-60-ban (forrás: móra andrás - fortepan 114913, 114986 114912)
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szörp vagy bor? Érdekes látvány a rég nem látott 
mérleg. Pestújhely határában bolgárkertészek 
gazdálkodtak. Kezdetleges üvegházakat építettek, 
de szabadföldi termesztést is folytattak. Káposz-
tát, zöldségeket, salátát, uborkát a helyi piacon 
értékesítették.

Életkép valamelyik utcán. Sárga keramitköves az 
utca. Mi történhetett? Gyerekek állnak és nézik 
az autót és a motorháztetőt nyitó vagy záró férfit. 
A háttérben takarásban egy alak szódásüveggel? 

A szőke fiú is üveget tart kezében. Tehát a kis 
teherautó a szódásüvegeket szállítja. Valószínű, 
hogy baj történt, a motor leállt. Arra járt a képen 
látható férfi és megpróbálta a gépet megjavítani. 
Mi lett a történet vége? Nem tudni…  A fenti fel-
tételezések kiindulópontja az alkalmi autószerelő, 
akiben felismertem Apámat. Az autókhoz értett, 
mert motorszerelő volt, ugyanakkor nem Ő volt a 
szódás. Ilyen autója sem volt. 

Móra András

Móra András 1929-ben született Zalaegerszegen. Ké-
sőbb Budapestre került, majd 1955-ben megnősült és 
Pestújhelyre költözött.
Térképrajzolónak tanult, majd amikor Budapestre 
került, az Offset Nyomdában dolgozott. Hobbiként 
– humán műveltségűként – sokat rajzolt. Érdekelte a 
fotózás is, műkedvelőként rengeteg felvételt készített, 
elsősorban a családjáról, de számos helyi eseményt 
is megörökített. A mellékelt fotók mutatják, hogy volt 
érzéke a különleges látásmódhoz, akár fotóriporter is 
lehetett volna. 
Pestújhelyen élt családjával. Három leánygyermeke 
született, felesége Móra Andrásné Marika közismert 
volt a pestújhelyi lakosok között. Marika lokálpatrióta 
volt, nagyon sok eseményen vett részt. Valószínűleg 
neki köszönhetjük, hogy férje képei, talán a negatívok 
egy része is megmaradt. Fiatalon, 1975-ben hunyt el: 
46 évet élt. 
Éva lánya – aki Egerben él – a fotóhagyaték gondozója. 
Kezdeményezésére digitalizálták és tették elérhetővé 
Móra András fotógyűjteményének egy részét a Forte-
pan gyűjteményében.

Bolgárkertészet 1960-ban a mai Újpalotai lakótelep helyén. A háttérben Rákospalota házai (Balra fent) 
(forrás: móra andrás fortepan 114889) 

Piaci árus vagy a Kolozsvár utcai, vagy a mai Sztáray Mihály (akkor: Cservenka Miklós) téri piacon 
(Balra lent forrás: móra andrás fortepan 114977

Autószerelés pestújhelyen (Jobbra lent) (móra andrás - fortepan 114978)


