MESÉLŐ RÉGI CSENGERI KÉPESLAPOK ÉS KÉPEK
Csengeri időutazásra hívom meg honlapunk kedves olvasóját. A
Múzeum régi képeslapjain, és fotóin keresztül tegyünk egy kis sétát az
egykori Csengerben. Kezdjük a központtal, ahogy a csengeriek már
évszázadok óta nevezik – a Piaccal. Mégpedig annak nyugati oldalával, a Tót utcával.
Az oldalt folyamatosan szeretnénk bővíteni, ezért nagyon szívesen fogadunk bármilyen kiegészítést, hozzászólást - esetleges fotókat,
képeket, a fabi.laci.jani@gmail.com - címre
Fábián László

Fábián Béla

Csenger városa Magyarország északkeleti csücskében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Szamos bal partján fekszik, mely folyó döntően meghatározta a település utcaszerkezetének kialakulását. Emiatt jött létre a jellegzetes T- alaprajzú utcarendszer, mely a középkorig visszavezethető. A
Szamos felé vezető két párhuzamos utca orsós szerkezetre enged következtetni. Csengerben a soros
elrendezésű szalagtelkek jellemzőek, néhány helyen a nagycsalád rendszer emlékeként egy telken
több ház is állt.
A bemutatott képek és képeslapok a város egykori középületeit, jelentősebb magánházait mutatják
be, igyekeztünk a legrégebbi állapotot felidézni.
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TÓTH UTCA – azaz a Piac nyugati oldala

Ez a képeslap a legrégebbi csengeri képeslapok egyike. A felirata Tóth-utca, de a h-betű nem
családnévre utal. Sem szlovákok, sem ilyen nevű családok nem laktak ebben az utcában soha…
A képeslap az 1900-as évek elején készült, mint látjuk villanyoszlopnak, vezetéknek, tetőtartónak nyoma sincs, a villamosítás ugyanis csak 1927-ben érte el Csengert. Nézzük meg figyelmesen a képet, haladjunk visszafelé a házsor végétől, mivel tulajdonképpen máig is idáig ebben az
utcában tart Csenger kisvárosias jellege. A távolban egy ismerős épület tűnik szemünk elé – az ún.
Jékey-ház, amelyről a következőkben részletesebben olvashatunk. Ez volt Csengerben több mint
száz évig az egyetlen emeletes ház. Ezután Grosszman lakóháza következett. A háború után a
Szamos Étteremnek alakították át, majd egyre nívótlanabb „modernizálások” után, jelenleg egy
kínai bolt található itt. Egy dufarttal – udvarba menő kocsibejárat - elválasztva az Oroszlán
Gyógyszertár következett, mely után igen változatos, igényes homlokzat-kiképzésű apró zsidó
szatócsboltok sorakoztak, többek között Lichtmann kóser húsboltja, Katz rőfösüzlete, ahol bőröndöket, esernyőket, ruhaneműt lehetett vásárolni. Követte ezt Friedmann az órás. Legvégül a sarkot
Schwartz Antal fűszerboltja zárta, melyből később cukrászda lett, majd legutoljára bútorbolt volt.
Ma ezt a részt a kínai bolttól végig az új ABC uralja, meglehetősen egyhangú tömbjével. Ha összevetjük a mai állapotot a képeslappal, látjuk mennyivel változatosabb volt hajdan az utcakép.
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A JÉKEY-HÁZ

A Jékey-házat mindenképpen be kell mutatni. A kép az 1906-os Borovszky-féle monográfiából való, melyen a Jékeyek által 1825-ben emelt klasszicista stílusú épület látható. Ebben volt a
vármegye első gyógyszertára, Brandl János tulajdonában, mely az épület jobb szárnyában működött. A patikát később, 1906-ban Klein (Csengeri) Rezső vette át. A Piac felé egy átjáróval összekötött egyszerű boltocska látható. Az emeletes épület jobb szárnyában 1944-ben a nyilaskeresztes
párt irodája működött. Balra egy kis ház részletét lehet észrevenni, melyben a zsidó rabbi lakott.
Az „Emeletes Házba” 1945 után a Járási Hadkiegészítő Parancsnokság költözött be, a felső szinten
tiszti lakásokat alakítottak ki. Az alsó szinten a hatvanas évektől az MHSZ irodái és foglalkoztató
termei, az emeleten később, a hetvenes-nyolcvanas években tanácsi bérlakások voltak. Jelenleg a
gondosan felújított épületben a „Profi Bt” könyvelő iroda működik.
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HALOM UTCZA – a Piac északi oldala

Ezen a század eleji képeslapon a Piac ellenkező északi saroktömbjét látjuk, ahol most az
OTP fiókja van. A képen is a jellegzetes kisvárosias látvány tűnik szemünkbe. A sarkon Árkossy
Sándor fűszer- és vegyeskereskedése állott, melynek színvonala a visszaemlékezések szerint magasan felülmúlta az összes csengeri boltot.
Ha jól megfigyeljük a képet, a bolt előtt még a régi petróleumlámpát láthatunk, ez jelentette
akkoriban a közvilágítást Csengerben. Minden este meggyújtották, és reggelenként magától elaludt, miután elfogyott a benne lévő „üzemanyag”. Kissé távolabb látható Csenger első és sokáig
egyetlen közkútja, melyet már 1898-ban említenek, mint „Northon-féle” fúrt kutat, de 1900-ban
már panaszkodnak is, hogy az „egyedüli fúrt kút annyira túl van terhelve, hogy az gyakoribb javításokat igényel.” A kanyarban két konflis álldogál fuvarra várva. Jól megéltek, hiszen még az 50es években is igénybe vették szolgáltatásaikat, főképp az állomásra igyekvők. A sarkon természetesen ráérő emberek ácsorogtak – és ez azóta is mindennapos látvány - s vitatták meg a megvitatandókat. Az Árkossy-üzlet közvetlen szomszédja volt Fischer Mihály vegyeskereskedése, majd
cégtábla jelzi a Satin-nyomdát. Modern gépeivel a környék meghívóit, plakátjait itt nyomták, ízléses, szép kivitelekben. Kis aranyműves bolt zárta ezt, a mai Presszó helyén lévő üzletek sorát.
Ezután a már lebontott, 1860-ban épült Községháza következett – később Tanácsháza, majd
Gameszként ismertük, jelenleg a Szolgáltatóház van a helyén. Egyébként a hajdani Város- majd
Községháza valamikor, körülbelül az 1870-es évekig, a mai ABC előtti útkereszteződésben, egy
fogadóval egybeépített épület volt
Itt megszakadt a házsor - s mint ma is - egy kis sikátor vezetett a templomhoz, s ezt követően az
Arany Csillag Szálloda saroképülete következett, amit a képeslapon már halványan lehet látni.
Ezért ezt a reprezentatív épületet egy külön, erről készült képeslapon vehetjük jobban szemügyre.
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ARANY CSILLAG SZÁLLODA

Szuhányi Ferenc építtette az akkori üres telkén ezt az épületet 1909-ben. Ez év májusában
nyílt meg, bérlője és üzemeltetője Róth Miklós vendéglős volt. Az ajtóban büszkén állnak a felszolgálók és néhány vendég is, és az ablakokban a személyzet kíváncsiskodik a fotográfus lencséjébe. A visszaemlékezők szerint – csengeri viszonylatban – fényűző volt a belső berendezése „modern” gázégők, falikarok és csillárok adták a fényt. Állítólag kasszírnők is szolgálták a komfortot.
Volt egy pazar Nagyterme, ahol a környékszerte híres Balogh Gyula valamint Szabó Károly és
cigányzenekara húzta a talpalávalót a bálok idején, színpadán alkalmanként előadások is folytak.
A századforduló idején készült ez a felvétel, a korabeli viseletekből és a villanyvezetékek
hiányából következtetve. A 20-as évektől már a Főszolgabírói Hivatal működött benne. A háború
után kevés ideig – az új Járási Tanács épületének megépültéig (1950) – a Csengeri Járási Tanács
néhány irodáját helyezték el itt, majd ezután Kultúrház szerepét töltötte be egészen a 80-as- évek
végéig. A 60-as évek közepén azonban meglehetősen otrombán, az akkori korszellemnek megfelelően „modernizálták”, csupaüveg - csupavas bejárattal rondították el.
1991-ben, a városközpont átalakításakor oldalsó szárnyának falait meghagyva, teljesen átalakították, tömbje az Általános Iskolával egybeépítve a Művelődési Központot foglalja magába.
Az építészek jó érzékkel igyekeztek az egykori saroképület tömeghatását visszaadni, mely főleg a
bejárati oromdíszben realizálódik.
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EGY IGEN RÉGI KÉPESLAP - LICHTMANN KÁLMÁN ÜZLETÉVEL

Szintén az egyik legrégebbi képeslap Csengerről, melyen a Piac nyugati oldalát látjuk az
üzletsorral, illetve szemben a Református Iskola két épületét. Miután a jobb oldali, a nagyobb
1912-ben már megépült, tehát a felvétel ekkor készülhetett. Érdekesség, hogy a későbbi képeken a
nagyobb, jobboldali épületen már csak öt ablakot lehet látni, míg ezen nyolcat számolhatunk meg.
Eszerint ez volt az eredeti állapot. A képeslap bal oldalán a zártsorú üzletek sorakoznak, legszélen
belóg az Árkossy bolt sarka, közvetlen mellette Lichtmann Kálmán vas és háztartási eszközök kereskedése. A kapu után a Berger és Reingewitz vaskereskedése következett, majd a Lichtmannék
lakóháza zárja a kisvárosias jellegű utcarészt. A református templom piaci bejáratánál a jellegzetes
szatmári fedeles kaput figyelhetjük meg.

Lichtmann Kálmán üzletének reklámplakátja
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ÁRKOSI–FÉLE ÜZLET – közelebbről

Visszatérünk a Piac sarkához, hogy ezen a képeslapon közelebbről is szemügyre vehessük a
fentebb említett híres üzletet. Itt már a részleteket is megfigyelhetjük, s így láthatjuk, hogy a fejlődés jeleként időközben megjelent a telegráfoszlop, de még villamosításnak nincs nyoma. Ezt bizonyítja a hátoldalon lévő bélyegen a pecsét dátuma – 1923 - tehát még öt évet kellett erre várni, s
nem véletlen, hogy a petrólámpa oszlop mindig ott áll. A bolt ajtajában a tulajdonos és kisleánya (a
későbbi Margó tanító néni) látható.
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A VOLT ÁRKOSSY-SAROK AZ 1930-AS ÉVEK VÉGÉN

Tulajdonképpen ugyanazon a helyen vagyunk, csak éppen tizenegynéhány évvel később.
Az utca 1927-től viselte a Horthy Miklós nevet. Az 1930-as évek végén készítették ezt a fotót, a
képeslap Medgyessy József nagykereskedésének kiadásában került forgalomba. Ekkor már Csenger villamosítva volt, ezt bizonyítja a képen látható transzformátor és az utcát szegélyező villanyoszlopok. A konflis ugyanúgy várakozik utasra, mint a korábbi képeken. A Piacnak ez a sarka
mindig is kedvelt gyülekezőhelye „fóruma” volt a ráérő csengerieknek. Főleg a szegényebb rétegek
álldogáltak itt naphosszat, akik alkalmi munkákra vártak.

A VOLT ÁRKOSI ÜZLET 1948-BAN
Ezen az 1947-es, megrendelésre
készült amatőr fotón, melyet feltétlenül be kell mutatnunk, a
szovjet csapatok bevonulását
követően (okt. 24.) a fosztogató,
gyújtogató helyi csőcselék munkájának „eredményét „láthatjuk.
Az Árkossy üzlet ajtaja bedeszkázva, a szomszédos üzletek kiégve, gazdátlanul állnak. Sőt még
a Községháza mellett egy foghíj
is keletkezett. Új színfolt, ami a
fotót uralja, az a két kürtszerű
hangszóró, amit a népnyelv Árkosi-kürtjének nevezett, amiből
munkára serkentő mozgalmi nóták recsegtek naphosszat. Még egy érdekesség, az útjelző táblán még Szatmárnémeti is ki van írva,
ami valószínű a helyi hatóságok slendriánságából maradt így.

9

Az 1950-es évek közepe

Még mindig ennél a saroknál maradva, nézzük mi történt 1945 után. Az 1950-es évek közepén adtak ki egy négyes osztású képeslapot. Vegyük jobban szemügyre annak jobb felső képét.
Az ún. „Árkosi-kürt” még mindig ott áll, de a korábbi trafó kettős oszlopa már nincs. Van helyette
azért más változás. A legfontosabb, hogy az Árkossy-üzlet helyén a Magyar Nemzeti Bank fiókja
létesült, a felírás fölött ott a Rákosi-címer, az ablakokon már rács díszeleg, ugyanakkor a sarok
felső homlokdíszét oktalan módon lebontották, s így a Piac egységes jellege megbomlott. (Ez a
tendencia sajnos napjainkig nem sokat változott!!). Bár a képen nem látszik, de az Ady út felől a
Tanácsházáig lebontották a korábbi zsidó boltokat, s ez a rész üres terület volt sokáig. Az épület
Hősök tere felőli oldalánál történt a legtöbb változás. A Bank elé egy úgynevezett „dicsőségtábla”
épült, e mellett állt a nemrég elbontott Trafik, melytől nem messze volt a benzinkút, igazi pumpás
kúttal. Mind a trafikot, mind a benzinkutat Gyarmati Gedeon kezelte. A korábbi házsorban itt is
foghíj keletkezett, elbontották a korábbi Lichtmann-bolt nagy részét, a maradék részből PapírJáték-Írószer bolt lett (ma buszváró). Ez után Lőrincz Lajos úriszabó háza következett. (ma a Margaréta üzletház). De még a templomkapunál is volt egy épület, Szabó György bicikli és motorjavító műhelye kissé westernfilm díszlethez hasonló homlokzattal, ahol még Dobos bácsi borbélysága
is elfért.
A későbbiekben ennek a képeslapnak részei külön képeslapként is megjelentek, ám a sarokrészt ábrázoló képeslapon a kürtöt - nem tudni mi okból - kiretusálták. Ugyanezt tették a Bank
homlokzatán lévő Rákosi-címerrel. Itt már gyaníthatjuk is az okot.
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AZ ÁRKOSSY ÜZLET HELYÉN A NEMZETI BANK - az ötvenes évek végén

Nos, itt van a Piacsarok kűrt nélkül, ugyanaz tehát mint az előző képeslap jobb felső negyede, és ez
külön is megjelent, így jobban megfigyelhetőek a részletek. Csak gratulálni lehet a jó retusőrnek
ezért a munkáért! A templomkertben hatalmas gesztenyefák voltak.

A PIAC ÉSZAKI SARKÁNAK ÁTFOGÓ KÉPE - az 1940-es évek

A Piac templomra néző átfogó látványát figyelhetjük meg ezen a fotón. Szembetűnő, hogy egészen a cinterem bejáratáig zártsoros utcabeépítés volt, mely valóban városiassá tette a központot. A
már megismert Árkossy-féle üzlet után következett a Lichtmann Kálmán vaskereskedése és egyben
lakóháza, az udvaron bent a pincében a Lichtmann pékség működött. Sajnos ma már a templom
tornyát így nem láthatjuk, az egyre terebélyesedő diófák zavarják meg a templom látványát.
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ROYAL ÉS KORONA VENDÉGLŐ a piac keleti oldala „Az utazók otthona”

Egy osztott képeslapnak bal felső negyede az Árkossy-féle üzlettel szemben lévő sarokrészt
mutatja. Itt már évszázadok óta valamiféle kocsma működött, az 1800-as évek elejétől melyet az
írásos források a Görös korcsmájaként említik. Az 1930-as években már a kisvárosoknál megszokott nagyzoló elnevezést olvashatunk az egykori meghívókon, melyek a Royal Szálló összes (!)
nagytermébe invitálják az úri közönséget. Maga az épület egyébként Berger Jenő tulajdona volt,
aki a háromszobás szállodával együtt vendéglőt is üzemeltetett itt „Utazók Otthona” néven, majd a
Hősök-tere felé eső részét mozivá alakították át, ami a kor színvonalának megfelelően páhollyal és
zsöllyével is rendelkezett. Maga a saroképület később már csak kocsmaként üzemelt. Az ötvenes
években ezt a részt bolttá alakították át, majd a hatvanas években átvedlett a híres Cukrászdává. A
sarki bejáratot megszüntették, egybenyitották a belső teret. Egészen 1970-ig a csengeri aranyifjúság közkedvelt szórakozóhelyeként volt ismert.
A Royal Szálló mellett egy üres hely volt, ahol az elmondások szerint az 1900-as évek elején egy nagy csűrszerű építmény állt, ahol sorozásokat és a választási gyűléseket tartották. E mögött a képen a Korona vendéglőt láthatjuk - vagy ahogy másként írták, a Wachtel-féle sörözőt,
melynek udvarán hatalmas jégvermet említenek, sőt rövid ideig, a ’40-es évekig a Bodnár család,
mint új tulajdonos mozit üzemeltetett az épületben. Az 50-es években még a sorozások is itt folytak, s egy időben a kultúrház szerepét is betöltötte. Volt e helyen még később napközis ebédlő is.
Jelenleg a Munkaügyi Központ van a helyén. A Korona vendéglőt még két, természetesen utcafrontos polgári ház követte, egészen a régi töltés feljárójáig.

Számla a szállodából

Bevonuló tótfalusi legények az egykori Wachtel-féle vendéglő előtt,
A kép 1963-ban készült.
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A PIAC KELETI OLDALA A HŐSÖK TERE FELÉ - A RÉGI MOZI ELŐTT

Szinte napjainkig a Piac meghatározó része volt a Mozi is. Erről is essék néhány szó, valamint lássunk róla két képet. Az előbb említett szállodának a Köves (később Gr. Bethlen) utcai
szárnyába önálló mozibejáratot nyitottak, mely bejárat egészen az ötvenes évek közepéig funkcionált. A mozit Klein Mózes üzemeltette Baráth Lászlóval, majd a’40-es végén Trencsényi Károly
vette meg az épülettömböt, s a mozit korszerű technikával szerelte fel. A fényképen jól szemlélhető
a mozit követő utcarésznek az 1970-as évek elejéig megmaradt zártsorú, kisvárosias jellege.
A hatvanas években a gépházat és az irodákat az akkor épült emeleti szintre helyezték, a
környék legnívósabb ”filmszínháza” volt, ahol vasárnap délelőtt matinét, és délutántól három vetítést is tartottak, az előtérben büfé emelte a komfortérzetet.

.
Trencsényi Károly (bal old.) a mozi tulajdonosa 1945-től

13

A PIAC TÖLTÉS FELŐLI RÉSZE - A PETŐFI TÉR A SZOBORAVATÁS UTÁN

A fent említett Szálloda és Vendéglővel szemben is házsor húzódott, sajnos ezekről ezidáig
nincs fotó, s e kettő ezáltal egy térszerűséget képezett. A régi városi jegyzőkönyvek szerint e helyen voltak megtartva Csengerben a nagyvásárok a XIX. század elején, s később került ki innen a
város szélére. Tulajdonképpen emiatt nevezik évszázadokon keresztül Piacként ezt a teret máig is.
Ez a kép az 1920-as állapotot mutatja be, ami még évtizedekig nem igen változott. A háttérben
látszik a még szemből 1800-as évek végén épült Óvoda, melyhez egy tűzoltószertárat építettek a
töltés felé nézően.
Ezt a település központjában éktelenkedő, rendezetlen térséget 1948-ban egy nívós Petőfi
mellszobor felállításával körbezárt térré alakították ki, mely ettől kezdve, az ezredfordulóig a Petőfi-tér nevet viselte. A fentebb lévő jobboldali képünk ezt a megváltozott állapotot mutatja, a szobor
avatása utáni napokban.

A PETŐFI –TÉR SZEMBŐL ÉS HÁTULRÓL AZ 1960-AS ÉVEKBEN
Ez a kezdetben még szépen gondozott és
kedvelt találkozási hely a későbbi években
egyre elhanyagoltabb állapotot mutatott. Az
1990-es évek végére a kétoldali tujasor miatt
szinte nem is lehetett látni a szobrot, a tér
elvesztette jellegét és funkcióját. A háttérben
látható volt óvodát először Könyvtárrá, később orvosi rendelővé alakították át. Az
1970-es árvíz után rövidesen lebontották,
majd 2000-ben a teret teljesen átalakították.
A Petőfi szobrot a róla elnevezett általános
iskola díszudvarára tették át. Helyére 2000.
augusztus 20-án egy dombon álló Szent István lovasszobrot (Párkányi Raab Péter műve)
avattak, és a tér ettől kezdve hivatalosan is
Szent István nevét viseli, és városi ünnepségek színterévé vált.
Jelenleg a tér keleti oldala újszerű
épületeivel igazán kisvárosi jellegűvé vált.
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TANUSZODA

A nagyszabású társadalmi munkákban szinte az egész település részt
vett, a kép hátterében az öltözőnek
szolgáló fabarakk látható.

Igen sok csengerinek jelentett tavasztól kora őszig kellemes kikapcsolódást az 1984-ben átadott tanuszoda, melyet már 1981 tavaszán kezdtek el építeni széleskörű társadalmi munkával és
összefogással. A 20m x 10m feszített víztükrű medence több mint egy évtizedig szolgálta az
úszásoktatást, s egyben strandolási lehetőséget biztosított, melyet családok is kihasználtak. Az
1990-es évektől egyre inkább vesztett színvonalából és elvesztette vonzerejét – és idővel megszűnt.
Helyére 2015-ben avattak új, korszerűbb szabadtéri strandot.

A KÖZPONT - AZAZ A PIAC DÉLI OLDALA

A toronyból fényképezett képen jól megfigyelhetjük a Piac déli oldalának rendezetlenségét,
amit az 1960-as évek végén, a tér sarkára épített ÁBC sem tudott feloldani suta, idomtalan formájával. A volt ÁBC mellett jelenleg fedett városi Piac működik. Sajnos a Rákóczi utca bevezető
keleti oldala sem sokat változott a városkép javára, sőt….!
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A HALOM UTCA NYUGATI OLDALÁNAK ELEJE

A Piac részletes bemutatása után térjünk vissza a Halom (Ady) utca nyugati oldalának ismertetésére. Közvetlenül a Schwarcz Antal már ismertetett sarokboltjához (lásd Tóth utcza) melyet
több apró üzletecske követett, közvetlenül kapcsolódott ez a képen látható, a századfordulón épített
kisvároshoz méltó - máig is meghatározó épület. Villanynak még híre-hamva sincs, csak egy lámpa
jelzi a közvilágítást, az árokparton békésen legelnek a kacsák, gatyás atyafiak a szamárral várakoznak a jó szerencsére. Azt is jól látni, hogy az úttest mennyivel lentebb volt az akkori „járda”szinttől. Az épülettömb első részét Kondor Pál – a „Magyar Menyasszonyhoz” címzett fűszer
és gyarmatáru kereskedése bérelte. A baloldalon a Reinitz–féle Csengeri Népbank működött. Az
épület 1945 után a Csengeri Járási Rendőrkapitányság és később a BM. Határőrség laktanyája lett.
Jelenleg magántulajdonban van.

….és innen a Halom (Ady) utcára kifelé menet…..
Az 1920-as években toldották
az előbbi épülethez ezt a vele harmonizáló, szintén kisvárosias részt, bár már
szecessziós stukkódíszekkel. A visszaemlékezések szerint itt Klein fakereskedő lakóháza volt. 1945 után a Járási
Tanács Mezőgazdasági osztálya működött az épületben, majd egybenyitották a Határőrséggel. Megfigyelhető az
eredeti határozott színezés, ami kiemeli
az ablakkeret-díszeket. Sajnos a szép
kialakítású kapu mára már megszűnt.
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A VOLT JÁRÁSI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS JÁRÁSI TANÁCS ÉPÜLETE

A Reingewürtz bank utáni részen a Weisz családnak volt fa-, tűzifa, szén és kovácsszén kereskedése, mely több, nagyméretű raktárépületből állt, ezenkívül itt volt lakóházuk is. 1953-ban
épült meg ezen a helyen Csenger második emeletes háza, a Járási Pártbizottság, az akkori időkben
kötelező sztálinista neoklasszicista stílusban. Csengerben igen sokáig egyedülállóan központi fűtés,
önálló belső vízellátás volt az épületben, földszintjén külön konyhát és ebédlőt is kialakítottak.
1956 után a földszintre költözött a Járási Tanács a szemben lévő egykori járási Főszolgabírói Hivatal épületéből. Ide helyezték el az akkor megalakult Munkásőrséget, a raktáraik a pincében voltak.
A Járási Tanács megszűntével (1969) középiskolai Kollégiummá alakították át, s a Münnich Ferenc nevet kapta. Az épület a bemutatott formában már nem látható, a városképhez igazodóan új
külsőt kapott. A Pártbizottság számára a Honvéd utca (Néphadsereg) sarkán új épületet emeltek, a
kép jobb oldalán látható valamikori Szuhányi cselédház helyén, amiben Trianon után egy erdélyi
menekültcsalád lakott, majd Siposék laktak itt.
Járási MSZMP párttitkárok:
Enyedi István
Végh András
Dézsi István
Dancs József
Lánczi János
Dancs József

Lánczi János
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…… MOST BALRA BEKANYARODVA EGY
MELLÉKUTCÁRA, AZ EGYKORI NÉPHADSEREG
UTCÁRA TÉRÜNK
A NÉPHADSEREG UTCA AZ ADY UTCA FELÉ

Az 1960-as évek elején nyitották meg egy dűlőút nyomvonalán a Néphadsereg utcát. A
Csengerben szolgáló határőrtisztek lakásgondjait oldották meg az itt felépített szolgálati lakások.
Az utca igen sokáig, az 1970-es évek közepéig egysoros volt. A felvétel 1967-ben készült. Ekkor
még állt, egészen háttérben, a kimagasló Magtár épülete.

A KÖZSÉGI PÁRTBIZOTTSÁG ÉPÜLETE

A Pártbizottság épülete már kész – de még nem költözött be. Néphadsereg utca felőli nézet. 1972.
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A csengeri MSZMP székháza az Ady
utca felől. Miután a volt Pártházból kollégium lett, ezért új székházról kellett
gondoskodni. A kor, azaz a hetvenes
évek elejének stílusában építették meg
az új Pártházat 1972-ben. Itt kapott helyt
a csengeri KISZ Bizottság is.
Az MSZMP községi titkárai voltak
itt: Beregi Gyula, Kerezsi Miklós és
legvégül Vincze Zoltán.
KISZ titkárok: Dudás László, Boros
Endre, Vass István, Kovács Barna

GYÓGYSZERTÁR

A régi Oroszlán gyógyszertár 1974-ben költözött át ebbe az épületbe, ami jóval korszerűbb
volt a régitől. Ennek helyét a Szuhányi kastély kertjéből szakították ki. Az emeleten négy szolgálati lakást alakítottak ki. Első vezetője Vajas Sándor lett, őt követte később dr.Nóta Józsefné
és Pozsgai Andrásné. 1996-ban Varga László nyirtassi patikus tulajdonába került. Tőle Rozsi
Ákos vette meg

19

MENTŐÁLLOMÁS

A Néphadsereg utca elején a Szuhányi kastély kertjének első megbontásaként alakították ki
1967-ben a Mentőállomást, ami 3 mentőautóval és 11 főnyi személyzettel a járás mentőszolgálatát
látta el. Korábban 1958-tól a Szülőotthon udvarán volt egy mentőautó, egy személyzettel, Tasnádi
István volt a gépkocsivezető.

A NÉPHADSEREG UTCA AZ ÚJ GIMNÁZIUM MEGÉPÜLÉSE ELŐTT
Az 1967-ben készült fényképen
még beépítetlen az utca déli oldala.
A bal sarokban látható az ú.n. Sipos-ház és a Járási Tanács épülete.
Az alsó képen, amely valószínüleg
1973 elején készülhetett, a Gimnázium már megépült, előtte egy kis
házikó látszik –ez még ’67-ben is
megvolt. viszont ez az előtérben
álló kockaház tulajdonosa még
vitatott. Számos vélemény szerint
Simon Péter, akkori TSZ elnök
háza volt. Ezt pár éven belül lebonthatták, itt jelenleg a gimnázium sportudvara található.
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AZ ÚJ GIMNÁZIUM

A korábbi, 1963-ban épített Kossuth utcai Gimnázium szűk lett, mely amúgy is általános iskolai típustervként épült. Az új, kétszintes épületet átadása 1973-ban történt, az időpont az árvíz miatt
csúszott. Ekkor már az Ady Endre nevet viselte, 1987-től középfokú óvónőképzés indult, és 1991től cipőfelsőrész-készítő képzést is felvállalt az intézmény. Igazgatói: 1963-1979. Fábián László,
1979 -1994. Oláh József, 1994-2000. Bokor László, 2000-2009. Szamosszegi Gyula. 2009-től jelenleg is Bokor László az intézmény igazgatója.

Az 1970-es évek új városközpont kialakítását célzó törekvések egyik példája a Néphadsereg
utcán megépített kétemeletes, két zárt lépcsőházas társasház volt. Az épületet a helyi Vegyesipari KTSZ építette, 16 lakást alakítottak ki benne.
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PILLANTSUNK BE AZ INNEN NYÍLÓ ARANY JÁNOS
UTCÁRA

Csenger nyugati részének az ötvenes években kialakított utcáit (Lenin–Alkotmány) az 1960-as
évek közepén megnyitott Arany János utca kötötte össze a központtal, addig csak egy dűlőút volt
ennek helyén. Az első két emeletes társasház épült meg legelőször, még az 1960-as évek közepén,
de fordított tájolással. A harmadik ház majd csak a ’70-es években épült meg.

A LENIN- KÉSŐBBI MOLNÁR JÓZSEF UTCA AZ 1960-AS ÉVEK VÉGÉN

Az 1950-es évek elején, majd végén két, a Rákóczi utcával párhuzamos utcát alakítottak ki. Az
Alkotmány utcát már az 1950-es évek elején, az Egyháztagban hozták létre. A képen látható Lenin
utcát a lenyúló kertek végének kisajátításával építették ki. A meggondolatlan tervezés miatt ezeknek az utcáknak nem volt kijárása a központba egészen az Arany János utca kialakításáig. Az
1970-es évek végén a Tsz két, egyemeletes sorházat épített az utca elejére.
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TITÁSZ

Csenger villamosítása 1928-ban kezdődött. A Titász csengeri kirendeltségének irodaházát
1970 után építették, két szolgálati lakással, alsó részben irodákkal. Az iroda az 1990-es évek elején
szűnt meg. A későbbiekben különböző vállalkozások használták. Korábban a kirendeltség az Ady
utcán az egykori Bútorbolt mellett működött, első vezetője id. Csató János volt.

A FÁY ANDRÁS UTCA ELSŐ ÉPÜLETTÖMBJE

Korábban egy sikátorszerű összekötő út Lenin-közként volt elnevezve, mivel a Lenin és a
Néphadsereg utcákat kötötte össze. A három darab emeletes házat az OTP építette, 1982-től, főként
dolgozói számára, ezért lett a neve Fáy András a magyar takarékügy első hirdetője után.
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A BÖLCSŐDE

A nagyközségi tervek szerint a település ezen részén kellett volna kialakulni az 1970-es
évektől egy új központnak, melyet az előző képek is illusztrálnak. Ennek a koncepciónak része
volt az 1974-ben átadott új bölcsőde 60 férőhellyel. Korábban, 1964-től már működött bölcsőde a
Kossuth utcán. Az 1980-as évek végétől a megszüntetett Ady utcai óvoda költözött ide, ettől kezdve ez lett az I. számú óvoda, de a bölcsőde is itt működött továbbra is.

ISMÉT VISSZATÉRÜNK AZ ADY ENDRE UTCÁRA

A SZUHÁNYI KASTÉLY UTCA FELŐLI NÉZETE
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A Melith birtokot megöröklő hiripi és ivácskói Szuhányi-család az 1780-as években került Csengerbe, s építettek maguknak a Halom utca (Ady) derekán barokk stílusú kúriát. Az épület több átalakításon
ment keresztül. A kastélyban értékes fegyvergyűjtemény és könyvtárral egybefüggő irattár volt, mely 1946ban semmisült meg. Az iratanyagot a Nemzeti Parasztpárt égette el. 1944-45-ben katonakórház és orosz
katonai parancsnokság működött benne. Később - 1951-ben nagy szerencsére –tüdőgondozó intézetté alakították át, elkerülve a pusztulást. A 30-as években készült képen látható, hogy a főbejárat ekkortájt a mai
gyógyszertár felőli részen volt. Az 1990-es évek végén magánkézbe került, és az épület műemlékjellegét
megtartva európai színvonalú hotellé alakították át Schuster Hotel néven

A SZUHÁNYI KASTÉLY BELSŐ UDVARA 1907-BEN

Szuhányi Ferenc

Szuhányi Ferenc

Szuhányi László

A Borovszky-féle monográfiában (1907) a Szuhányi kúria belső udvara látható, mely a későbbi
fényképek tanúsága szerint még inkább csodálatos parkká alakult. A park a „felszabadulás” után az enyészeté lett, bár a platánfák a polgármesteri hivatal kertjében mutatóban még megmaradtak. A kertben az ötvenes években majálisokat és egyéb népünnepségeket tartottak.
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JÁRÁSI SZŰLŐOTTHON – majd KÖZSÉGI TANÁCS

A Szuhányi kastélytól nyugatra – a kastélykert közepén az utca vonalától jóval beljebb állt egykor,
egyes források szerint Uray Károly úrilaka. Ezt alakították át klasszicista elemekkel 1958-ban Járási Szülőotthonná, melynek vezetője a közkedvelt dr. Hubay Barna volt. Az intézmény mögött volt Csenger első
mentőállomása. Sajnos az ésszerűtlen központosító törekvések folytán az intézményt 1979-ben megszüntették, így gyakorlatilag csengeri születésű személy ettől kezdve nincs. Ezt követően a Községi Tanács költözött falai közé, majd Csenger várossá válása után négy évvel, 1994 augusztusában merészen újszerű formát
kapott a Makovecz-csapat fiatal tervezője, Heil Tibor jóvoltából. Belső tereivel és külső látványával a Polgármesteri Hivatal városunk meghatározó épülete lett.

A VOLT JÁRÁSI SZAKRENDELŐ

1963-ben adták át a Járási Szakrendelőt, mely Csenger vonzáskörzetének betegellátását a kor színvonalának megfelelően biztosította. A bal oldali földszintes épület a gyermekrendelő volt. A jellegtelen, mi
több, csúnya épület 1991 márciusában teljesen új külsőt kapott a Makovecz- iskola stílusában, tervezője
Heil Tibor volt.
A jobb oldalon lévő díszes kovácsoltvas kapunak 1988-tól már nyoma veszett.

26

Főszolgabírói lak - később I. sz. Óvoda

Óvodás csoport 1953 -ból

Az óvoda hátsó udvara az utolsó
évben 1988-ban

Hosszas viták után 1918 áprilisában vett meg Csenger képviselőtestülete a Halom utcán Juhos Sándortól egy telket és a rajta lévő házat főszolgabírói lakásnak, melyet átalakítottak és melléképületekkel láttak el. Később, 1945 után ebbe az épületbe költöztették át a Petőfi téren megszüntetett Óvodát egészen 1991
áprilisáig, amikor is a Néphadsereg úti bölcsőde épületébe helyezték át. Jelenleg (2015) a városi Idősek
Otthona erősen átalakított, új szárnnyal bővített épülettömbje kapott itt helyet.

PÉNZÜGYŐR TISZTI SZOLGÁLATI LAKÁSOK

Ezt az emléktáblát 2019-ben állítatták
egykori tanítványai, munkatársai, dr. Csiba
József, a „vasútgépészet doyenje,” gépészmérnök, egyetemi tanár, illetve dr. Zobory
István professor emeritus, egyetemi tanár.
Hozzájárult ehhez még Csenger Város
önkormányzata és az Ady Endre Gimnázium, ahol évente „Fazekas Sándor matematikaversenyt” rendeznek.

A pénzügyőrség – a fináncok –szerepe a trianoni határ meghúzásával vált jelentőssé. A családos
tisztek részére építették a Halom utcán ezt a reprezentatív külsejű házat az 1920-as évek közepén. Itt született Fazekas Ferenc nemzetközileg elismert matematikus és dr. Fazekas Árpád megyénk orvostörténetének
kutatója. Az épület jelenleg 2019-ben, szociális bérlakásként funkcionál.
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FAZEKAS SÁNDOR ASZTALOSMESTER HÁZA

Ez a lakóház, és a mögötte lévő, több segédet is foglalkoztató műhely Fazekas Sándor jónevű asztalosmesteré volt. A ház a visszaemlékezések szerint az 1900-as évek elején épült, és ez a kisvárosias megjelenése nem volt egyedüli ebben az utcában. 1963-ban a bal oldali részt kocsmának alakították át, aminek
sajátos hangulata volt annak megszűnéséig (2010). Jelenleg (2019) ismét lakóházzá van visszaállítva.

GÖRÖG KATOLIKUS HARANGLÁB
A Halom (Ady) utca középtáján volt látható a görög katolikusok egyszerű kis haranglába, ugyanis az utca
ezen részén számos, a Szuhányiak által idetelepített román
eredetű család lakott. Önálló templom híján Felföldi
Elemér lakóházában tartották istentiszteleteiket. A hagyomány szerint a harangot Óváriból hozták át Trianont
követően, mivel korábban ott volt az anyaegyházuk. A
harang jelenleg az új, 2000-ben átadott görög katolikus
templomban dicséri az Urat.

28

A HALOM HELYÉN KIALAKULT CIGÁNYSOR

Az utca végén a XIX. század végéig állott a névadó Halomdomb, melyben római pénzleleteket is találtak. A
dombot a jó, úgynevezett sárgaföldje
miatt fokozatosan elhordták. Később ide
telepedtek le a vályogvető cigányok, s a
föld hosszú ideig tartó kitermelése következtében kisebb tó keletkezett. Ennek partján,
illetve a szigetszerű kiemelkedéseken álltak a
putrik. A bal oldali képen jól látszik a háttérben a
Szuhányiak 1900-as években épített családi kriptája. Az 1960-as évek végén megszüntették a
nyomorúságos putrikat, s lakóinak a tó nyugati
partján építettek házakat. Maga a tó egyre jobban
elvadult, a Csengerbe érkezők számára meglehetősen csúf látványt nyújtott. 2000-ben az egész
környéket a város rendbe tette, parkosította.

A VÁSÁRTÉR

Csenger mezővárosa 1388-ban évi 12 nagyvásárra kapott vásárjogot Zsigmond királytól. A sokadalmakat
kezdetben a főtéren, a templom előtt tartották, később ezek a beépítések miatt egyre kijjebb kerültek, igen
sokáig a Tót utca végén voltak. 1945 után a Nagykárolyi és a Tisza utca torkolatától beljebb eső résznél lévő
vásártér átköltözött a Halom utca végére, s több évtizedig itt tartották a híres csengeri nagyvásárokat. A
képek 1956-ban készültek, s láthatjuk, hogy a ma már keresett cserépszilkék és egyéb cserépáruk mennyire
mindennapos használati portékák voltak akkoriban. A Vásártér helyén épült 1979-ben a Cipőgyár. A vásárokat ezután a vasúton túli, egykori futballpályán tartották, mígnem szép lassan, a kor változásainak hatására
jelentőségüket vesztették, az ezredfordulóra csendesen elhalt.
A hajdani nagyvásárok hangulatát 1988-tól az ősi helyen, a központban tartott úgynevezett ”Zsigmondi-vásár”- idézi fel minden év augusztus 20. előtti pénteken, a Csengeri-napok keretében.
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GÁZCSERETELEP- MÖGÖTTE A TSZ - TANYA
Az 1960-as évek közepétől a PB gázpalackokkal
való főzés egyre inkább elterjedt. Az évtized végére
már szükségessé vált egy önálló gázcseretelep építése. Az ellátás nem volt mindig zavartalan, parázs
jelenetek sem voltak ritkák. A vezetékes gáz kiépítésével, az 1990-es évektől a gázcseretelep jelentősége
megszűnt. Vezetője Farkas József volt.

BENZINKÚT

A gépjárművek számának növekedése
miatt 1970-ben új benzinkút vált szükségessé. Első kezelője Tóth Mária volt.

VISSZAFELÉ A

TSZ-TANYA FŐBEJÁRAT

Az 1960-as években Csenger legvégének számított a
Lenin Tsz. gazdasági telepe, istállókkal, műhelyekkel,
amelyek egyre korszerűbbekké váltak.

KÖZPONTBA…

A RÉGI REFORMÁTUS TEMETŐA KATOLIKUS RÉSZBŐL MEGMARADT MAUKS KERESZT

A központ felé visszafelé bal oldalt láthatjuk a régi református temetőt. A templom cintermében
szokásos temetkezés Csengerben 1740 körül szűnt meg, amikor a város végén mértek ki körülárkolt temetőt. A bal oldali képen látható a legrégibb fennmaradt síremlék, mely Uray Károly és felesége számára készült klasszicista stílusban, 1858-ban. A református temető keleti végében volt a katolikusok régi temetője,
melynek mára nyoma sincs, egyetlen emléke az 1890-es években emelt fogadalmi kereszt. A református
temetőben sajnos évről-évre egyre kevesebb a régi, sajátos előredűlő formájú fejfa. A gránit obeliszkek a
jelentősebb csengeri családok emlékét őrzik.
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A ZSIDÓ TEMETŐ

Csengerben a zsidó felekezet már az 1700-as évek közepétől számottevően jelen van, ebből az időből való a legrégebbi sírkő (1755) is a Halom utca középtáján lévő, félreeső temetőjükben, mely egy sikátorból megközelíthető részen található. A szépen gondozott sírkertben több rabbisír is van, köztük a leghíresebb a Jungreisz csodarabbié. A II. Világháború szomorú emlékeként az 1944 őszén feljelentett és kivégzett
munkaszolgálatosok is itt nyugszanak.

ÉVA-LAK

Ezt, a csengeri házaktól igencsak eltérő jellegű villaszerű épületet Kaufmann Lajos építette
az 1930-as években, a félig kész épületet Vigh József igazgatótanító vette meg, melyet felesége
Osváth Éva után „Éva-Laknak” keresztelt el. Ezt a tetőrészen egy dróthálón lévő betűkkel kiírva
tette közzé. Elmondások szerint a balatoni nászútjukon látott egy ilyen villát, és ezért tetszett meg
neki.. A háború után államosították, s Finta István járási tisztiorvos szolgálati lakása lett, majd magánkézbe került.
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A VOLT FUTURA - AZAZ TERMÉNYRAKTÁR

Ipartörténeti emlékként említhetjük a Szuhányi kastéllyal szemben látható, méltatlanul elhanyagolt
állapotban lévő egykori Futura magtár épületét. Az I. Katonai Felmérés (1783.1785) térképén már jelölik az
épületet. Belső kiképzése és faszerkezete figyelemreméltó. Természetesen a Szuhányiak birtoka volt, mint
ahogy az utca ezen része is. Az épületben az ő terményraktáruk működött, később lett a Magyar Szövetkezetek Áruforgalmi Részvénytársasága - azaz a Futura tulajdona. Az új Buszpályaudvar kialakítása miatt
2016-ban lebontották.

PÉNZÜGYŐRI SZOLGÁLATI LAKÁSOK – „PATYOLATOS-HÁZ”

Az igen szép szecessziós ablakkeretekkel ellátott utcafrontos házat a századforduló éveiben építették. Kis idő múlva pénzügyőri szolgálati illetve tisztviselői lakásokat alakítottak ki benne. A jobb oldali
részben a 70-80-as években Patyolat felvevő működött, ezért „Patyolatos-ház”-ként ismerték. Az épületet a
nagy 1992-es városrendezéskor lebontották. A baloldalon látható kis alacsony, hosszú házban és az azt követőkben a Szuhányi parádéskocsisa,(Kaczur János), és belső cselédei laktak. A fehérfalu hosszú ház villámcsapástól leégett a harmincas években, de újjáépítették.
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FMSZ ZÖLDSÉGBOLT ÉS TEJBOLT

1963-ban, egy korábbi foghíj helyébe építette a helyi Áfész Csenger első zöldségboltját és vele
együtt egy tej-kenyérboltot is. A bal oldali üzlet első vezetője Molnár Gyula volt, akit egy évvel később
1964-ben Molnár Antal és felesége követett. Utolsó zöldségboltos Andorkó Sándor volt. A Tejboltban először Tősér Györgyné, Gizike dolgozott, majd őt Héder Mihályné váltotta. Ebben a kis boltban friss kiflit,
kenyeret, lángost és természetesen tejet, meleg, kimért kakaót, tejeskávét is lehetett kapni. Nagyon sokan
reggeliztek itt munkába menet, vagy a környékről beutazók is tudtak gyorsan étkezni.

A HANGYA SZÖVETKEZET ÁRUHÁZA

A múlt század végétől, de főképp az 1920-as évektől működött hazánkban a Hangya Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet. Csengerben a harmincas években épült ki szervezetük, és lett önálló
üzlethelyiségük, melyet 1939-ben Kozma Rezső helyi építész tervei alapján építettek. Az akkori viszonyok
között egy modern felszereltségű boltról beszélhetünk, melynek vezetője Pázsit Gyula volt. Az épület másik
részében Székely Gyula kocsmája működött, illetve a Gazdakör is, ahol egy nagyobb teremben, rendezvényeket, és mezőgazdasági tanfolyamokat is tartottak.

33

AZ FMSZ ÜZLETEI

A háború utáni években a Hangya utódjaként a Nemzeti Földművesszövetkezet alakított itt ki Áruházat. A felvétel az 50-es évek elején készülhetett, láthatjuk, hogy balra, a volt kocsma helyett Kisáruház
néven egy ruházati áruház működött. 1962-ben ez átköltözött a Tanácsháza mellé épült új Ruházati Áruházba. Később ennek helyén Vas-Műszaki bolt nyílt, míg a jobboldali részen Csenger első Önkiszolgáló boltját
avatták, később Vegyi-, Háztartási üzlet lett. Mindkét boltot a lebontásig (1990) így ismerték.

VÁROSKÉP A NAGY ÁTALAKÍTÁSOK ELŐTT

A Halom utcát bemutató képsorozatunkat ezzel a képpel fejezzük be, mely a jelenlegi Polgármesteri Hivatal utcai bejárata előtt készül 1988-ban. Ekkor még érintetlen volt az Ady utca keleti
oldala, a kis magánházakkal, az úgynevezett Patyolatos házzal, majd az azt követő Zöldség és Tejbolttal, még kivehető a Vas- Műszaki és Vegyi - Háztartási bolt is, sőt kimagaslik legvégül a Kultúrház bejárati része. Ezt a részt jelenleg az Ebédlő és az Iskola épülettömbjei határozzák meg.
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Az 1990-es évek elején történtek a
nagy átalakítások az Ady utcának a
keleti oldalán, amit a bal felső, és az
alatta lévő fotókon láthatunk. A jobb
alsó képen már az iskola udvari
oldalának építése kezdődik.

…ELINDULUNK

A TÓT -AZAZ

A RÁKÓCZI

UTCÁN A

VASÚT FELÉ
A RÁKÓCZI UTCA NYUGATI OLDALÁNAK ELEJE

A sorozatunk indító képeslapján már megismerkedhettünk a Tót utca eme részével, de ez a hatvanas
évek elején készült fotó bizonyítja, hogy félszáz év alatt szinte semmit nem változott a látvány. Baloldalt a
Jékey-ház az ötvenes-hatvanas évek során, mint Járási Kiegészítő Parancsnokság funkcionált. Ezután következett az Étterem. Mint látjuk, még eredeti formáját őrzi, két bejárata volt, az egyik az elegáns éttermi részbe vezetett, a jobb oldali az egyszerűbb emberek számára kialakított ún. söntésbe. Mindkettő fölött oromzati
építmény ékeskedett, a homlokzat stukkódíszekkel volt kisvárosiassá alakítva. Udvarán, a Kerthelyiségben
cigányzene mellett nyaranta pezsgő társasági élet folyt. Az Étterem egyre szürkülően, igénytelenebbé válva
az 1990-es évek közepére megszűnt, mint vendéglátóhely. Meg kell említeni, hogy a XX. század elején még
jóval egyszerűbb ház volt a helyén (lásd a Jékey-ház fotót), amelyben Katz Károly bőrönd-, esernyő és ruhanemű üzlete volt. A dufart után következett a Patika - azaz a gyógyszertár, mely 1974-ben költözött új
helyére. Jelenleg az Étteremig (ma kínai-bolt) az 1988-ban épített ÁBC unalmas ablakportálját „élvezhetjük” az egykori változatos architektúrájú épületek helyett.
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AZ UTCA TÚLSÓ OLDALÁN A SIMON-FÉLE HÁZ

A Rákóczi utca déli oldalának elején épült az 1920-as években a jómódú Simon család máig szinte változatlan külsejű lakóháza, akik gépészek voltak. A ház baloldali részén Germán hentesboltja működött, később Medgyessy Eleméré lett, majd Hatósági Húsbolt néven ismerték. A jobboldalon először Szaplonczai
József borbélyüzlete volt, később Dobos Gyula vette át a műhelyt, melyet ezt követően az ötvenes –
hatvanas években Bányai József borbélymester bérelt.

A ZSINAGÓGA

Csengerben már az 1700-as évek közepétől vannak adatok a zsidó közösségről, s e század közepén
alakították meg hitközségüket, mely kb. 150 főt számlált. E közösség már zsinagógát épített, melyet az
1783-as I. Katonai Felmérés, mint jelentős épületet említi meg. A XIX. századra a zsidó lakosság létszáma
jelentősen megemelkedett, s ezért egy új, nagyobb zsinagóga vált szükségessé. A képeslapon látható, utcafrontos épület oldotta ezt meg, mely az 1820-as években épült, ami Szatmár vármegye egyik legszebb és
legnagyobb zsinagógája volt. A nyugodt, későbarokk jellegű épület, a Tót (Rákóczi) utca meghatározó eleme lett. A templom udvarán volt a két metszőlakás, a vágóhidak, pászkasütöde és a sameszlakás. 1908-ban
rituális fürdő is épült, zuhanyozókkal és fürdőkabinokkal.1944-ben falai közé zsúfolták be a mátészalkai
gettóba hurcolás előtti napokban a csengeri és környékbeli zsidókat. A templom berendezési tárgyait, csillárokat, könyvszekrényeket és más kegyszereket elpusztították vagy elvitték. Hitközség hiányában az épület
állaga egyre romlott, míg 1963-ban az országos izraelita iroda elkótyavetyélte, végül lebontották.
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A zsinagóga déli oldala

A lerombolt Tóraszekrény

A karzat

A képek 1944-ben készültek.

A ZSIDÓ ISKOLA

Az iskola előzményei már 1891-re nyúlnak vissza, ekkor vásárolták meg a zsinagóga mellett Weisz Lázár és
neje Katz Éva házas telkét e célra. A felépített iskolaépület már 1895-re elavult lett. Szükségessé vált egy
korszerű iskola építése. A máig is meglévő épület 1899-ben épült Ungvári Béla szatmári építész tervei alapján. Utcafrontos jellegű, igen míves homlokzati kiképzés jellemezte. Ez az iskola Csenger akkori legmodernebb iskolája volt, olyannyira, hogy más felekezetűek is oda járatták gyerekeiket, főként, ha iparos pályára
szánták, de ugyanezt tették a görög katolikusok is saját iskola híján Az iskola mellett volt a tanítói szolgálati lakás, melyet az 50-es évek derekán lebontottak. Sajnos az 1970-as évek elejének esztelen „felújítási”
lázában az iskola utcafronti látványát teljesen jellegtelenné tették, a vakolatdíszeket leverték, az épület arányait teljesen elcsúfító „ikerablakokat tettek be. Az általános iskola tagiskolájaként egészen 1992-ig oktatás
folyt falai között. Később a Juhász-Seibel cipőgyár szabászüzeme lett, napjainkban a város szociális ellátó
üzeme létesült itt.
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Kaszavitz Miksa
az iskola első igazgatója
1896- 1937

Kaszavitz Miksáné
sz. Pollack Teréz

A zsidó iskola tanulói Balázs Gizella
tanítónővel 1936

Az izraelita iskola tanítói:
Pollák Teréz 1896
Balázs Gizella 1924Göndör Gyula 1924

KAUFFMANN NÁNDOR HÁZA

Kaufmann ecetgyáros baráti társasága

A képen Kauffmann Nándor házát láthatjuk, akinek az udvaron ecetgyára is működött. Az épület
később a csengeri Rendőrkapitányság épülete lett, majd a csengeri járás megszűnte után csupán rendőrőrsként működött egészen 1990-ig. Jelenleg magánlakás.
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NÉMETH JÓZSEF ÚRILAKA
A képen látható úrilakot –
mely az udvar felőli részt
ábrázolja – a bajor származású Striz Ignácz „baromorvos”- azaz állatorvos építette
az 1800-as évek közepén,
klasszicista stílusban. A
család később Némethre
magyarosította nevét, és
Csenger leggazdagabb emberének számított, s a falu
földesurát is megelőzve ő
vásárolt először automobilt.
Az épület 1945 után az Állami Gazdaság központi
irodája lett, ekkor a klasszicista timpanont eltüntették,
később iskola és napköziotthon is volt falai között. Legvégül az „Extreme Disco” néven híresült el. 2001ben lebontották és helyébe az ún. Fecskeház épült egy éven belül.

KUN JÓZSEF HÁZA

Kun József
1875 - 1954

Már az 1894-es kataszteri belterületi térképen is szerepel Kun József reprezentatív lakóháza. A Kun-család
Csenger legtekintélyesebb nemesi családjai közé tartozott, több tagja a község bírái között szerepelt, egy
1907-es adat szerint ők voltak a Szuhányiak után Csenger legtöbb adót fizetői. A lakóházat 1945 után elvették tőlük, s itt alakították ki a Lenin Tszcs központját. Az 1960-as évek közepén lebontották, jellegtelen
épületet emeltek helyette, s az akkori előírásoknak megfelelően egy előkertet is kialakítottak, s az elvadult
fenyőfák hálaistennek eltakarják a jelentéktelen új épületet, mely kihasználatlan és évtizedek óta eladó.
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RÁKÓCZI UTCA KANYARJA

A Rákóczi utca egyetlen kanyarjában polgári jellegű, utcafrontos házak épültek. A mai 2. sz. orvosi
rendelő helyén egy módos zsidó kereskedő lakott, Lichtmann Dezső-, akinek „Böndős” volt a ragadványneve, mellette a kép baloldalán Medgyessy József nívós vegyeskereskedése állott. Az épület udvari szárnyában finánc szolgálati lakás volt, ezt és a boltot a hetvenes évek elején bontották le.

BALOGH PÁL HÁZA

Az előző képen szereplő épülettel szemben állt
Balogh Pál módos gazda háza, amit a hetvenes
évek végén lebontottak, s itt alakították ki a
Nagyközségi Közös Tanács Építőipari és Költségvetési telephelyét. Jelenleg egy szolgálati
lakással bővítve, a csengeri KHT irodái vannak
itt, valamint 2014-ig a Szent Flórián Önkéntes
Tűzoltóegyesület működött ezen a helyen.
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A KENYÉRGYÁR

A hagyományos paraszti életforma átalakulásával, felbomlásával szükségessé vált a kenyér nagyüzemben való előállítása. Ezért az egykori „Kun-csűrje” nevű beépítetlen terület helyén az 1950-es évek
végén egy korszerű kenyérgyár épült. Kezdetben bérsütést is vállaltak a behozott alapanyagból, azaz a meggyúrt kenyértésztából, ez volt az úgynevezett „cserekenyér”, de liszt fejében is lehetett kenyeret kapni.

A RÁKÓCZI UTCAI ÁBC

Az Árvíz utáni állami támogatásoknak köszönhetően Csengerben az Áfész három új ÁBC építésére
kapott lehetőséget 1970-ben. Ezek egyike volt a Rákóczi utca végén épült 9. számú, mely a központtól meglehetősen távol fekvő terület ellátását biztosította. Első vezetője Pintye Pál volt. Később, a nyolcvanas években ún. szociális boltként funkcionált
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LABDAGYÁR

A Rákóczi és a Molnár József (Lenin u.) utcát összekötő utat az 1970-es évek elején alakították ki,
a Vegyesipari Ktsz területéből kiszakasztva. Itt épült meg 1975-ben az úgynevezett Labdagyár – a
Taurus kirendeltsége - a KTSZ mögötti területen, ahol a gumilabdákon kívül úszósapkákat is gyártottak. Az üzem alig néhány tucat dolgozót foglalkoztatott rövid fennállása alatt. Jelenleg kereskedelmi és építőipari vállalkozások telephelyeit találjuk itt, de igazi utca nem alakult ki.

GERGELY BERTALAN ÚRIHÁZA

A gróf Tisza István utca elején épült az 1930-as
években nagypolgári stílusban Gergely Antal családi
villája, amiben később fia, Gergely Bertalan lakott.
1919 augusztusától dolgozott Csengerben, a közélet
aktív tagja volt, a Hitelszövetkezet és a Képviselőtestület tagja is. 1944-ben- zsidó lévén- az ő háládatlan feladata volt a helyi zsidóság összeírása- nyugtatgatása. 1944 őszén ide is szovjet parancsnokság
telepedett.
1945 után az épületben ideiglenesen óvoda is működött, később magántulajdon lett. Jelenleg itt működik a PATIKA és REFORMHÁZ.
Gergely Bertalan. Járási királyi állatorvos. 1887-ben született. 1919 augusztusától már Csengerben
működött, mint állatorvos, a község közéletének aktív tagja, a képviselőtestület valamint a hitelszövetkezet munkájában is részt vett. 1944 tavaszán hárult rá a legszomorúbb feladat, hitsorsosainak
összeírása és megnyugtatása.
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CSENDŐRLAKTANYA
A Szatmár vármegyében az 1883-ban megalakult
IX. számú csendőrkerületben 18 csendőrőrs működött, melynek egyike volt a Csengeri őrs is, mely a
Nagykárolyi szakaszparancsnoksághoz tartozott, és
27 községet felügyelt. Az őrs korábbi helyéről eddig
nincs információnk.
Kozma Rezső csengeri építész tervei alapján épült az
1920-as évek végén a Kerületi Csendőrlaktanya.
A hátra nyúló épületrészben voltak a legénységi
szobák és kiszolgáló helyiségek. 1945 után a II.
számú Tisza utcai Óvoda működött falai között. Az
épületet az 1970-es években lebontották.

A csendőrőrs legénysége: középen ül vitéz Páll István,
őrsparancsnok, Szabó István,Fekete Károly törzsőrmester, Váradi András törzsőrmester, Tamás Géza
őrmester, Ködöböcz Mihály őrmester,Szabó Mihály
őrmester
a felvétel 1932 áprilisában készült

a laktanya belső udvara a tiszti lakásokkal és a legénységi szállással, valamint konyhával

A MALOMÉPÜLET

Csengeri Gőzmalom néven 1898-ban alapította Ősz József gépész ezt, az akkor igen korszerű malmot. Későbbi tulajdonosa Koncsor János lett, s tőle Gelber Jenőné vette meg 1930-ban az öt molnárt és egy
gépészt foglalkoztató üzemet, majd 1932-től Leichtmann Nándor lett a malom vezetője. Az őrlésen kívül
olajkészítéssel is foglalkoztak. A balsarokban lévő kis képen, jobboldalt ő látható az alkalmazottakkal.
Csengerben még volt egy másik malom a Halom utca végén, szintén Leichtmann tulajdonban. A képen
látható épületet az 1990-es évek közepén bontották le.
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TISZA UTCAI TAGISKOLA

Tisza utcai gyerekek az iskola
hátsó udvarán

1919-ben már említenek ezen a telken egy faiskolát, s ugyanitt a Járványkórházat is, illetve Gazdasági
Ismétlőiskoláról is van tudomásunk. Vezetője Tiba Géza tanító volt, ezt 1928-ban Csáky László tanító folytatta.. A telken „gyakorlókert”- jelleggel az almatermesztést kezdték itt elsajátítani és meghonosítani,
mondhatni innen indult el a csengeri almatermesztés. Később, 1960-ban ezen a helyen épült meg a két tantermes, szolgálati lakással ellátott iskola. Ezzel régi vágya valósult meg az itt élő lakosságnak, hogy a községnek az állomás felé hosszan elnyúlt részén is legyen iskola, és az ott lakó 6-10-éves gyermekeknek nem
kellett 1,5-2 km távolságra felgyalogolni a központba. Az itt tanuló gyerekek számára ez a családias, közvetlen hangulatú iskola az 1980-as évek elején szűnt meg. Jelenleg a Támasz-Pont szociális foglalkoztató
működik itt.

TŰZÉP TELEP

Csengerben a vasút miatt a Tisza utca vége afféle „ipari park” jelleg alakult ki a századfordulótól.
Ezen a részen létesítettek telephelyeket a helybeli zsidó vállalkozók, többek között a Schwarcz Miklós betonüzeme, a Grósz faraktár és mellette a Grünfeld fatelep. A kép baloldalán egykor a fatelep tulajdonosának, Grósznak, nagy utcafrontos háza állt. Ezek utódaként jött létre 1945 után a Tüzép-telep, melyet a képen
láthatunk az 1970-es állapotában. Jelenleg a Csenger-Ker Kft. telephelye található itt.
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HERSKOVICS MÓZES BOLTJA A SARKON

Herskovics Gizella

A Tisza út ezen része egy kisebb
„ipari parkot” jelentett, nem véletlen,
hogy oda épített boltot Herskovics
Mózes. A sarokrészen itt is megjelenik a Piacon jól ismert oromdísz. A fénykép már 1945 után
készült, immáron FMSZ- boltként működött. Itt dolgozott Nagy (Vihar) Béla is.

Ennek a résznek a túloldalát látjuk egy régebbi képen, jobboldalt Mózsi zsidó saroküzletéből alig
látunk valamit, a távolban a korábban említett zsidó üzemek tulajdonosai házainak teteje sejlik.
Baloldalt egy kocsma (?) és elöl az Állami Méntelep épülete van. A képen látható gyászkocsit az I.
világháborút követően használták, amit Dunai Géza asztalos és bútorkészítő mestertől lehetett bérelni.
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ÁFORT BENZINKÚT

Az állomásra beágazó úttal szemben volt az Áfort-benzinkút, amit a központból 1958-ban ide helyeztek át, a község szélére. Az új, korszerű Ady utcai töltőállomás megépültével jelentősége megszűnt, pár
évig még párhuzamosan működött azzal, míg rövidesen lebontották.

ÁFÉSZ-ALMAÁTVEVŐ

GEV-TELEP

A G. E. V.(Göngyöleg Ellátó Vállalat) csengeri
telephelye, ahol 30-40 fő is dolgozott.

Az Áfész almafelvásárló telepe, itt is 5-10
fő dolgozott, de szezonban akár 50-100 is.

ALMATÁROLÓ

1969-ben épült meg a 120 vagonos kapacitással működő Almatároló épülete, melyhez külön ipari
vágányt is fektettek.
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A CSENGERI VASÚTÁLLOMÁS

Jenei Dániel

1908. július 31-én gördült be a Szatmárnémeti-Mátészalka vonal gőzmozdonya a csengeri állomásra, melynek első állomásfőnöke Jenei Dániel volt. Az állomás épületére az egész Monarchia területén uralkodó egységes stílus volt jellemző. Trianon után végállomássá vált Csenger állomása.
Ugyanaz az épület más szögből. Ezen a képen jól
látszanak a nagy raktárépületek a háttérben. Az állomás jelentőségét a három sínpár jelzi. Szatmárnémetiből, átszállás nélkül lehetett Budapestig utazni.
Kezdetben három vonatpár közlekedett Szatmárnémeti, illetve Mátészalka között. Trianon után tervbe
vettek egy nemzetközi vasúti átkelőhely lehetőségét
is, de ezt meghiúsította, hogy a románok a határtól
felszedték a síneket Óváriig. A magyar oldalon csak
1929-ben szedték fel a síneket a határig.

A csengeri Állomás képe az 1920-as
években, amikor az épületet ikresítették, azaz új
szárnnyal bővítették. Ekkor - 1929-től - Hegedűs
Lajos volt az állomásfőnök Még a hatvanas
években is és büfé szolgálta ki a hajnaltól kezdve
a vonatra váró utazóközönséget. Sajnos a hetvenes évek indokolatlan „modernizációs” őrülete
okán lebontották, és egy jellegtelen épületet láthatunk jelenleg.
A csengeri vasútállomás és személyzete az 1930-as években. A
kis határmenti állomás legjelentősebb eseménye volt, amikor
1940. szeptember 5-én a Turán nevű kormányzói különvonat
befutott a csengeri állomásra, és Horthy Miklós innen indult
Szatmárnémetibe az első visszatért észak-erdélyi városba.

Horthy Miklós kormányzó érkezése és fogadása a csengeri vasútállomáson
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EGY LEVENTECSAPAT ÉS EGY KÉSŐBBI AZ ELSŐ CSENGERI
FUTBALLPÁLYÁN
1921-ben jött létre a Levente
országos testnevelési mozgalom. Csengerben a vasúti síneken túl, egy legelőn,
már ezekben az években kialakítottak
egy Leventepályát, ahol futballmeccseket, atlétikai versenyeket rendeztek és
természetesen az alaki kiképzések is
folytak. Már az első években összeállt
egy később erősnek mondott csapat,
iparos és kereskedőfiúkból. Edző Kiss
Béla, később Eszenyi Sándor lett. A
vármegyei futball bajnokságok egyre
szervezettebbé váltak.
Leventecsapat. 1940-es évek

A régi Leventepályát a háború után némi korszerűsítéssel csak focipályának használták, melyen
egészen 1974-ig játszottak izgalmas meccseket. Nem volt ugyan komfortos öltöző sem, csak egy lavórból
történt a tisztálkodás, de Rácz Klári néni, a pályagondnok, a szívvel-lélekkel csengeri szurkoló, mindent
megoldott. A képen az ötvenes évek elején sikerrel szereplő csapatot látjuk.

A második félidőre rendszeresen befutott a „délutáni” vonat

egy igazi törzsszurkoló
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Most megint a központban vagyunk, a Piacon. A
következőkben először a református templomot és
környékét mutatjuk be fejlődésében, majd a két Sz amos felé vezető északkeleti utcát.
A REFORMÁTUS TEMPLOM
HŐSÖK-TERE FELÉ NÉZŐ
OLDALA
Az 1930-as években készült két fényképen a
református templom keleti oldala látszik, bár a
hatalmas gesztenyefák lombozata szinte eltakarta
azt. A bal oldali, a Kossuth utca felől készült
felvételen jól kivehető a tornyon lévő napóra és
toronyóra. A toronyóráról már 1745-ben azt
írták, hogy „megrenováltatták.” Egyébként a
templomot már az 1710-es évektől bevakoltnak
említik, elképzelhető, hogy már korábban is
ilyen állapotú volt. A torony pártázata a XVIII.
sz. közepén készült, míg a sisakdíszt 1836-ban
helyezték rá. Jól megfigyelhető a jellegzetes
palánkkerítés, amely az 1880-as évek végétől
kerítette be a templomot. A baloldali képen még
a szatmári fedeles kapu is látható. Egyébként
három ilyen kapu volt, egy a tótutcai felőli hívek
számára, egy a Berekallyaiaknak, és egy pedig a
torony felől a Halom utcán lakóknak.
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A MAI HŐSÖK-TERÉNEK LEGKORÁBBI MEGJELENÉSE

A baloldali utca a Köves utca nevet viseli, mint ahogy a felirat is mutatja mivel ez volt Csenger első
kikövezett útja, mely a Hídhoz vezetett. Ezen a képeslapon már az iskola új szárnyának már csak öt ablaka
van, tehát pár évvel később készülhetett, mint a már korábban látott, Piacot ábrázoló fotón. A tér keleti oldalán utcafrontos városias hatású, zsidó üzletek sorakoztak, (Klein Ignácz rőfös, Schwarcz méteráru-esernyő,
Kaszavitz lakás, Berger és Reingewürtz vasedény, Mózes Jenő ruházatboltja, Friedmann Márton hitelbankja) majd a mai Postáig. Ez a kisvárosias jelleg a hatvanas évek átgondolatlan építési szemlélete miatt megszűnt.

Ugyanezt az állapotot mutatja az egykori amatőr felvétel. A boldog századelőn napernyős hölgyek
sétálnak a városias betonjárdán, a háttérben a református népiskola előtt gatyás parasztlegénykék
déltájban élvezik a napsütést. A felvétel körülbelül a mai múzeum felől készült.
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MEGJELENIK A KÖZVILÁGÍTÁS, ÉS MÁR KIJELÖLTÉK A SZOBOR
HELYÉT

Ezen a későbbi képeslapon már villanyoszlopokat is láthatunk. A villamosítás 1927-ben érte el
Csengert, így a felvétel ebben az időben készült. Nagy fejlődésnek számított a közvilágítás megjelenése a
községben, bár mint látható, ezt egyetlen lámpa „biztosította” ezen a nagy térségen.

Ez a hatalmas térség szinte kínálta magát, hogy itt alakítsák ki majd az I. Világháború csengeri hőseinek emlékművét. Erről a Képviselőtestület már 1927 novemberében határozatban döntött, és nevezte el
Hősök terének. Ezután természetesen rendezni kellett az addig üres területet, ennek első jeleként a kijelölt
területet kerítéssel körbevették, fákat és élő sövényt is ültettek.
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AZ ORSZÁGZÁSZLÓ ÉS A HŐSÖK EMLÉKMŰVÉNEK AVATÁSA 1935 -BEN

A kialakított téren 1935. szeptember 15-én avatták fel az I. világháború csengeri áldozatainak Hősi Emlékművét, melyet a csengeri kötődésű nyíregyházi Osváth Imre készített. Az emlékmű és az Országzászló avatása egyidőben történt. Ezen az eseményen részt vettek a helyi előkelőségek, a felekezetek lelkészei, a
Frontharcos Szövetség, és a Református leányegylet, melyet a baloldali képen láthatunk. A másik fotón
Eszenyi Sándor tanító szaval. 1991-ben az Emlékmű kiegészült a II. Világháború elesettjeinek neveivel,
sajnos a felépítményre ekkor rátett, temetői hatású fekete gránitborítás megbontotta az addigi összhatást.
.

A zászlóanya dr. Szendy Károlyné volt

a szobor modelljéül a Csengerben szolgáló
Hilcz Ferenc pénzügyőrt választották.
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A KISVÁROSIAS JELLEGŰ HŐSÖK-TERE SORHÁZAI

A kép az 1950-es évek végén készült, a még érintetlen Hősök tere keleti oldalával

Mintha nem is napjaink Csengerének központját látnánk. ...
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INDULJUNK EL AZ INNEN BALRA NYÍLÓ KOSSUTH
UTCÁN….
A RÉGI GIMNÁZIUM

Az első embléma 1964

Fém jelvény 1973

1964-ben adták át a nyolctantermes Gimnázium épületét, bár 1961-től már beindult a középiskolai
oktatás az általános iskolával közös igazgatásban. A gimnázium jelenléte ebben a mellőzött határmenti térségben elősegítette egy helybeli értelmiségi réteg megjelenését, szélesebb körben tette lehetővé a középfokú
oktatást. Első igazgatója Fábián László volt. 1973-ban új kétszintes Gimnáziumot avattak egy másik helyen
– és ezt az épületet az általános iskola vette át, melyet ma már teljesen átalakított formában láthatunk.

A PONGRÁCZ-HÁZ

Csenger legelső postaépülete és távírdája ebben, a Felvidékről származó szentmiklósi és óvári Pongrácz család házában működött, valamint a környező falvak utolsó postájaként is. 1882-től Pongrácz Imre
volt a postamester. Az 1950-es évektől szolgálati lakásokat alakítottak ki benne, a jobboldali részében alakult 1975-ben a Helytörténeti Múzeum. Az épületet 1996-ben bontották le. Helyén ma a 2000-ben átadott,
Makovecz Imre által tervezett görög katolikus templom áll.
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UTCAFRONTOS HÁZ A KOSSUTH UTCÁN

Az 1930-as években szinte kötelezően az úttal párhuzamos utcafrontos, s lehetőleg zártsorú beépítésű
házakat lehetett csak építeni Csengerben, így a Kossuth utcán is ezt az igen szép vakolatdíszekkel ellátott
épületet is, a római katolikus templommal szemben, melyben Tóth István szabómester lakott, s a műhelye is
itt volt. Jelenleg a római kat. egyház plébániájaként funkcionál

A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉS TEMPLOM

A katolikusok a XVIII. század elején még a Szuhányi-kúria udvarán felállított fakápolnában tartották istentiszteleteiket, melyeket a Komlódtótfaluban lakó Becsky-család udvari káplánjai végeztek. Az
1800-as évek elején kezdődtek meg a ma is álló templom építésének előkészületei. A telket a Szuhányi
család adományozta erre a célra. A templomtól beljebb álló épületet már 1804-ben plébániaként használták
– ez eredetileg a Szamoson leúsztatott sótermékek átvevő hivatala volt. Az előtte álló kereszt csak 1939-ben
került erre a helyre. A klasszicista stílusú templom építkezése 1829-ben fejeződött be. Mint ezen a régi
képeslapon láthatjuk a homlokzat és a torony rizalitos kiképzése jóval mutatósabb volt a maihoz képest.
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A RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA ÉS NÖVENDÉKEI

A kis létszámú római katolikusoknak sokáig nem is volt önálló iskolaépületük, ezért a plébánián
folyt az oktatás. Első iskolája az 1800-as évek elején a mai görög. kat. parókia helyén épült, de a telek Béke
utcai részén. 1878-ban kezdődött meg a tanítás a képen látható épületben, mely egytantermes volt, szolgálati lakással. (Egyébiránt az összeállítás készítőinek ez volt a szülőháza) Később is iskolaként működött 1975ig, amikor Úttörőházzá alakították.. Később szükséglakásokat alakítottak ki benne, 1995-ben bontották le.
A jobboldali képen a katolikus iskola tanulói láthatóak az 1930-as években készült fotón, középen
Gyulai Mihály plébános és Vilmos István tanító-kántor ül.

GÖRÖG KATOLIKUS ISKOLA

A Jókai - ahogy régen mondták a Kastély utca - és Kossuth utca sarka látszik. Ezen az 1930-as évek
végén készült képen, görög katolikus iskola még nem épült fel, de a későbbi szolgálati lakást már ott láthatjuk. A görög katolikus gyerekek részben a római katolikusokhoz, részben a zsidó iskolába jártak. Az iskolaépületüket a negyvenes években kezdték el építeni, de ott egyetlen napig sem volt felekezeti tanítás, mivel
1949-ben államosították. Jelenleg funkció nélkül romlik egyre inkább az állaga.

56

A VOLT KASTÉLY UTCA – MAI JÓKAI AZ ÖTVENES ÉVEK VÉGÉN

Ha már itt vagyunk, nézzünk be az innen bekapcsolódó Jókai utcába, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodtak az akkori kövezetlen utcákon az őszi és a tavaszi hónapokban. Nem lehetett ez másképp jó
ötven évvel ezelőtt sem - a járdától eltekintve, mert 1919-ben így írt a községi bíró: „..A Kastély utcai lakosok helyzete, különösen esősidőben valóban siralmas. A nyakig sáros utczából nemcsak a gyerekek, hanem a
felnőttek sem tudnak kijutni. Ilyenkor az iskolaköteles kiskorúak hetekig nem járhatnak iskolába, s igaz az,
hogy tartós esőzéskor a Kastély utczában kihalt az élet.” Szemben, a Kossuth utcán Göndör Gyula izraelita
igazgató háza látható. A fotón látható részt nagy esőzésekkor sokszor víz borítja.

A volt Szigethy-féle ház

Józsa Jenőnek, már az 1890-es években már álló tekintélyes házát vette meg a Szászrégenből származói nyugdíjas csendőrőrmester, Szigethy József, 1927-ben. A hatvanas években a Járási
Vízügyi Hivatal irodái és egy szolgálati lakás kapott itt helyet, jelenleg magánház (Tősér Ignácz)
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A KÉPESSY-KASTÉLY MINT A KÉSŐBBI VÁMŐRSÉG

A legfelső kép, mely a legrégebben 1904-ben készült - eredeti formában mutatja a
Képessy-kastélyt. Ez a család a Fogarassyak
révén az 1800-as évek közepén került Csengerbe, s körülbelül ez idő tájt építhették a képen
látható klasszicista stílusú kastélyt. A családból
többen is vármegyei tisztséget töltöttek be, pl. a
kegyetlen hírű Képessy László főszolgabíró, aki
1914-ben halt meg. Nem tudni mi okból, 1920tól vált meg a család a kastélytól, ugyanis 1920tól már a Kerületi Vámőrség és a debreceni 8.
Hastárőrkerület 13. sz. határőrőrsének laktanyája is lett, hiszen Trianon után Csenger a határszélre került. Érdekes epizód volt a kastély történetében, amikor 1946-ban az itt lefogott csempészeket a tömeg kiszabadította. 1949 környékén a BM. Határőrség költözött falai közé, magát a kastélyt már a hatvanas évek elején lebontották, de a határőrségnek egészen 1970-ig
itt volt a laktanyája a felújított melléképületekben.
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A KASTÉLY HELYÉN SPORTPÁLYA

A lebontott kastély helye és a volt „katonaság” épületei sokáig üresen álltak, mígnem 1974-ben itt
alakították ki az állomási pálya helyett, ezen a központibb részen az új futballpályát. A pályaavató meccset
az Újpesti Dózsa ellen játszottuk. Ez a sportlétesítmény 2006-ban szűnt meg és költözött át a Szent István
tér mögött létrehozott Sportcentrumba.

PALLÓS – AZAZ KOSSUTH UTCAI RÉSZLET AZ 50-ES ÉVEKBEN

Mihókék háza, Kossuth u. 66. sz 1958

Kossuth utca 64. számú ház

Molnár József felvételei 1958-ban készültek. Még ekkor is kövezetlen volt az utca, korábban a járdát lefektetett deszkák – pallók - képezték, ezért hívták sokáig Pallós utcának. Még régebben ez a rész
Kisberekallyi utca néven volt ismert. Egyébként a vele párhuzamos (mai Béke) utcával együtt Csenger eme
részét Berekallyának nevezték még nem is olyan régen az öregek. A képen jól látható a hagyományos szatmári jellegű egységes utcakép.
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MOLNÁR JÓZSEF SZÜLŐHÁZA

Ezen az utcán végighaladva nem lehet említés nélkül hagyni Molnár Józsefet (1905–1986), és az ő
szülőházát, aki régi csengeri famíliából származott, egész életét Csenger múltjának kutatására szentelte.
Neki köszönheti a város, hogy a volt Szuhányi levéltár anyagának jó részét kimásolta, és minden Csengerrel
összefüggő irattári adalékot feldolgozott. Tisztelhetjük benne a pedagógust, irodalomtörténészt, helytörténészt, a nyelvészt, a néprajzi kutatót és a családtörténeti történészt is. Városunkban emlékét utca őrzi

OSVÁTH ANTAL, KÖZSÉGI JEGYZŐ UTCAFRONTOS HÁZA

Ez az igen szépen kivitelezett magánház is azt példázza, hogy a harmincas években még a mellékutcákban is utcafrontos házak építésére lettek kötelezve az építtetők. Ezt megfigyelhetjük más, kisebbnagyobb utcákban, szerényebb kivitelben is. Sajnos a szocializmus időszakában ez a tendencia megszűnt,
egyenházak és tervszerűtlenség vették át az uralmat. Ebben az épületben 1964-től 30 fős bölcsőde működött 1975-ig – mely később Öregek Napközi Otthona lett. Jelenleg ismét magánház.

60

A fenti épülettel szemben található az.Ecsedy Antal féle ház, mely az 1950-60-as években a Tanács
dolgozóinak szolgálati lakása volt, 1964-ben a fiúkollégium volt itt elhelyezve rövid ideig. Később tanácsi
bérlakásokat alakítottak ki az épületben, melynek fokozatosan romlott az állaga. Jelenleg üresen áll.

M I U TÁ N V ÉGI G JÁ R TU K A K I SB ER EKA LLYI - A ZA Z A K ÉSŐ BB I KO SSU TH
U TCÁ T, IN DU LJUN K EL Ú JR A A KÖ ZPO N TB Ó L, A SZA MO S IR ÁNY ÁBA , C SE N G ER
EG YK OR I FŐ U TC Á JÁ N A R ÉG I K ÖV ES - K ÉSŐ BB G R. B ETH LEN I STVÁN , S
JELEN LEG B ÉK E U TCÁ N. EZ A Z U TCA KÖV ETTE A R ÉG I FO LYÓ M ED R ET, I LLET V E
A Z A ZT Ö V EZŐ TÖ LTÉST , A Z I TT ÉPÜ LT HÁ ZAK A NN AK SZIN TE KÖ ZV ETLEN
TÖ V ÉB EN ÉPÜ LTEK . EGY KO R NA GYB ER EK A LLY I U TCA K ÉN T I S EM LEG ETTÉK .

A BETHLEN UTCA ELEJE

A felvétel az 1940-es évek elején készült. Az utca bal oldalán Hellbraun Lajos szikvizes akkor épült, de még vakolatlan háza látható. A háború után Gaál Lajos szobányi vegyesboltja működött itt. Ezt követően Schöner kereskedő háza s egyben boltja volt, majd a M. Kir. Posta jellegzetes épülete
következett .Még kivehető ezután az Iparos Testület székháza, ahol színházterem, klubszoba, büfé is volt, az
ötvenes években pár évig mozi is működött benne. Az utca jobb oldalán elsőként az Oláh Miklós által épített házat látjuk, amit később dr. Szoboszlai járási körorvos vett meg. Majd Mónus Gyula temetkezési vállalkozóé lett a ház, s benne a üzlete. 1945 után a KIOSZ székháza telepedett ide. (jelenleg Virágh Söröző.)
Ezzel egybeépítve eddig ismeretlen zsidó bolt következett, a lépcsőfeljáró és boltajtó mutatja ezt. Ezután,
egészen az első sikátorig utcafrontos zsidó házak követték egymást.
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A POSTA ÉPÜLETE 1934-BEN

A katolikus iskola telkéből szakítottak le a Magyar Királyi Posta számára területet kb. az 1930-as
évek elején és itt épült fel a Postahivatal és Távírda. Az első postamester Hebe Sándor volt, őt követte Szabó Rezső (1922-től), majd Balla József lett a vezető. 1956-ban a posta egyik dolgozójának jóvoltából a vezetékes rádiórendszer a Szabad Európa adásait adta. Az épület jellege napjainkig szinte alig változott.

A ZÁRTSORÚSÁG EMLÉKEI ÉS EGY JELLEGZETES POLGÁRI HÁZ

1983-ig ez az utca bonyolította évszázadokon át a Szamoson túli területekkel, köztük az Erdőháttal
a forgalmat a híd miatt, ezáltal Csenger legjelentősebb főutcájává vált. Ezt kihasználva ide építették házaikat és üzleteiket a zsidó kereskedők, de a csengeri iparosok nagy része is ide telepítette műhelyét. Az utca
hosszan elnyúlva majdnem teljesen zártsorú beépítésű volt, határozottan kisvárosias jelleggel bírt. Ebből
sajnos a ’70-es évek után nem sok emlék maradt, talán, a baloldali képen látható, a Postát követő házsor
idézi fel a hajdani utcaképet. A jobboldali kép egy, mára már lebontott épületet, egy módos zsidó házat
mutat be, ahol a Groszmann- család lakott. Hasonló jellegű épületek előfordultak, főként az utca baloldalán.

KELLER SÁNDOR VEGYESBOLTJA

Az utca jobboldala szinte az első sikátorig jellegzetesen zártsorú beépítésű volt a hetvenes évekig, az
egykori zsidó üzletek utolsó emlékeként Keller Sándor
boltja volt itt a 90-es évekig, mely korábban
Reingewürtz Jenő vegyeskereskedése volt. Az udvaron
sokáig az Áfész dekorációs részlege, és egy asztalosműhely működött.
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A KOVÁCSMŰHELY AZ ELSŐ SIKÁTORNÁL

Érdekes, hogy ebben az utcában egy kovácsműhely is elfért, ami egészen az 1960-as évekig működött. A mester Molnár Illés volt, akit a „gazdák kovácsának” is neveztek, lópatkolással, kocsivasalással,
ekeélezéssel és más, hagyományos kovácsmesterséggel szolgálta ki az igényeket.

UTCAFRONTOS HÁZAK A BÉKE UTCÁBÓL

Szűcs György háza

A Kerekes-család háza a második sikátornál

DR. OSVÁTH FERENC FŐSZOLGABÍRÓ HÁZA

Osváth Ferenc (1894-196?)
Jogi végzettséget szerzett, 1935től a mátészalkai járás
főszolgabírája, majd 1940-től
pedig a csengeri járás vezetője
lett.

Az utca legreprezentatívabb háza dr. Osváth Ferenc főszolgabíró lakása volt, melyet Kozma Rezső csengeri építész tervezett. és épített az 1920-as évek végén. 1945-ben a a csengeri kommunisták mondvacsinált
ürüggyel kisajátították, rövid ideig Pártház lett benne, később a Párt aktivistáinak és a hatalom embereinek
szolgálati lakásává vált. Ő és családja egy Kolozsvári utcai volt cselédje házába költözött.
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UTCAFRONTOS HÁZAK A BÉKE UTCA VÉGÉRŐL

A kisvárosias jelleget adó utcafrontos házak inkább az utca északi oldalán maradtak meg.

KISPIAC – MURVAI KOCSMA

A Csenger keleti végében található kisebb központot Kispiacnak nevezték. Itt több utca találkozott, a Kossuth és a Béke utca, melyhez a Szamos felől a Híd csatlakozott, illetve szemben ezzel a Kolozsvári utca,
mely valamikor a Szamosangyalos felé vezető kijárást jelentette. Természetesen, hogy ilyen helyen, utak
találkozásánál már a kezdetektől kocsma nyílt, ami később bolttal egészült ki, melyet Reingewürtz Lipót
üzemeltetett. Később ezt Murvai László vette meg.
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A KISPIACTÓL A SZAMOS HÍDIG

A Murvai-kocsmájától lekanyarodva a híd felé kezdődött Csenger egyik legforgalmasabb utcája a Híd-utca.
Ennek elején a bal oldalon állt a Kozma György építési vállalkozó lakóháza, amit fia, a építész Kozma Rezső felújított. A ház belső udvarán a töltésiig működött a Kozma-malom, amit 1944-ben felgyújtottak.
Egyébként ezen az utcán több frontális homlokzatú ház is volt.

Ezen a családi képen az utca jobb oldalának beépítettségét figyelhetjük meg, ami a töltésig tartott.

A TÖLTÉS UTÁNI
FELJÁRAT A SZAMOS
HÍDHOZ
A kép 1940. március 18-án a
hídra felvezető egykori utat mutatja, mely tulajdonképpen a töltés
és a híd közötti szakaszt jelenti.
Bár már ez a rész az ártérre esett,
ennek ellenére szép számmal
megfigyelhetünk épületeket. A
háttérben jobbra hátul kiemelkedik az egykori Vámház teteje.
Legutoljára Sopronyiék lakták. A
képen balra legvégen egy
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„Ficzak” nevű zsidó háza látható, majd Márián Sándor lakása, mely Gaál Károly hosszú házának takarásától
nem látszik. A hosszú ház végében Bélteky József lakott. A bal oldali házak sorát Gaál Pál háza zárja. Jobboldalt a Vámház oldalában egy cigány patkoló kovács háza vehető ki. Nem látható ugyan a képen, de a
töltés felé még két cigány házacska is volt, az egyik egy kövér cigányé, aki Tősérnek neveztette magát, s
végül egy Zsigó nevű teknővájó oláh cigány putrija volt.

Még egészen a híd előtt is voltak házak, eddig a magasságig még az 1970-es nagy szamosi árvíz
szintje sem ért. Közvetlen a vízbiztos háza után az első ház Gyarmati Zsigmondé volt.

AZ 1893-BAN ÉPÜLT VAS SZAMOS-HÍD

Csenger mindig is átkelőhelyként volt ismeretes, kezdetben ezt rév oldotta meg, később fahidat építettek.
Erről első hiteles forrás az I. Katonai Felmérés térképe (1783). Az elavult, korszerűtlen fahidat 1892-ben
lebontották és már 1893-ban kezdték építeni az új hidat, a híres budapesti Schlick-féle gépgyár Rt. kivitelezésében, melyet 1893. május 27-án adtak át a forgalomnak. A két pillérre épített egynyílású híd hossza
111,80 méter volt, és 82.672 forintba került. A szatmárnémeti hídon kívül ez volt a vármegye második hídja. A hídon hídpénzt kellett fizetni, és ezt csak 1930 májusában törölték el. A hidat 1944. október 25-én, a
délelőtti órákban felrobbantották. Pár évig visszatért az ősi, komppal történő átkelés módja..
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A felrobbantott híd , háttérben a szovjet pontonhíd

Átkelés komppal

A mátészalkai Á.E.H. már abban az évben (1944) szükség hidasokat készített benzines hordókból,
melyeket két gerendarács közé rögzítve, lepallózva, korláttal ellátva, csörlővel, lecsapható hídlásokkal oldott meg. Ezzel egyszerre két kisebb személygépkocsit, és egy teherautót is lehetett szállítani. Ilyen megoldású szerkezetet használtak Csengernél is, s mint a kép mutatja már állt az új híd, de még a kompok is közlekedtek., biztosítva ezzel az Erdőháti részekkel való kapcsolatot. A csengeri komp kezelői Farkas László,
Forján Gyula és Osváth Gábor voltak.

AZ ÚJ SZAMOS-HÍD AVATÁSA
Az új híd átadás előtti pillanatait
látjuk, természetesen Rákosi Mátyás portréjával felékesítve. Az átadási ünnepélyre
Gerő Ernőt, a „Hídverőt” várták, de helyette Bebrits Lajos közlekedési és postaügyi
miniszter érkezett.

Az átadás előtti pillanatok

Az ünneplő tömeg

Az ötvenes években készült képeslapon
az új, 1949. augusztus 19-én átadott Szamos
hidat láthatjuk. Ez már kétnyílású volt, állítólag
a felrobbantott tokaji híd vasanyagát használták
fel. Az előtérben a homokkitermelő rámpáján
sétál valaki. Ez az üzemág már a háború előtt is
működött, Schwarcz Miklós betonüzeméhez
szállított anyagot. Hosszú ideig sok csengeri
ember számára adott munkalehetőséget. A kitermelt anyagot a salgótarjáni - miskolci üzemekbe szállították.
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A HÍD KOMLÓDTÓTFALU FELŐLI FELJÁRÓJA

Ezen a képen lehet igen jól látni a csengeri oldalon lévő, egykori vámházat, a hídmester, illetve
útbiztos lakását, jól megfigyelhetjük, hogy ez igen magas felépítésű volt, az esetleges árvizek miatt, hiszen a
töltésen kívül, az ártéren épült. Az alapja a gát szintjével volt egy szintben, így az 1970-es árvíz nem is
érintette. A hídvámot egészen a 20-as évek végéig kellett fizetni – kivéve a csengeri és tótfalusi lakosokat.
1944. október végén az első szovjet katonai parancsnokság pár hónapig itt működött.

Képek a Szamos-hídról. A bal oldalin ott látjuk a kotrót, amely a homokkitermelők munkáját segítette. A jobb oldali kép a hídpillér monumentalitását szemlélteti. Ezt az esztétikailag is szép, mindamellett
fontos közúti hidat 1983-ban bontották le, Komlódtótfalu elsorvasztásának céljából.

STRAND

A Grósz-testvérek fürdőháza
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Csengerben nyaranta igen élénk
strandélet folyt már a XX. század elejétől,
köszönhetően
a
nagyszámú
iparoskereskedőrétegnek. A fenti színezett képeslapon ezt a korai fürdőkultúrát egy
„fűrdőház” illetve csónakház képviselte,
melyet a Grósz testvérek, Péter és Salamon
működtettek, erről már 1905-ből is vannak
adatok.. A vízen ringó, kabinokkal körbevett
úszó alkotmány kb. a mai Vízmérő helyén
lehetett. Fontos társasági színtér lett a Szamos csengeri palaja, ahová – mint a képen is
látható fából készült kabinokat telepítettek.
Egész napokat töltöttek itt el, a levitt ebédet
is itt fogyasztották el, némelyek csónakokkal
is rendelkeztek. De egy 1907-as újságcikk
szerint Képessy László főszolgabíró egy
„uszodát”építtetett a Szamoson, ami az újság
szerint egy roppant korszerű létesítmény lehetett. Később már a jómódú gazdafiatalok és a község intelligenciája is megjelentek a Szamos parton, az ötvenes években nyaranta többszáz fős tömeg élvezte a Szamos akkor még tiszta vizét. Még a fagylaltos is letriciklizett vasárnaponként, sőt az FMSZ sört is árusított..

PILLANATKÉPEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZTI
STRAND ÉLETÉBŐL

69

A TÓTFALUSI STRAND
A híd lebontásáig még
mindig élénk strandélet folyt a
Szamos palaján – ami már áttevődött a kedvezőbb adottságú tótfalusi oldalra, mely a fiatalság igen
kedvelt társasági, találkozási színterének számított. A híd elbontása
után (1983) ez a strandolási lehetőség fokozatosan elhalt.

EDDIG TARTOTT IDŐUTAZÁSUNK CSENGERBEN!! SAJNOS
LEHETŐSÉGEINK VÉGESEK VOLTAK, ÉPPEN EZÉRT –
AMENNYIBEN
ÚJABB
KÉPEKET,
INFORMÁCIÓKAT
TUDNÁNAK SZOLGÁLTATNI - KÉREK MINDEN OLVASÓT,
KERESSEN MEG, SEGÍTSEN BŐVÍTENI EZT AZ OLDALT,
KÉPEKKEL ÉS ÚJABB INFORMÁCIÓKKAL. AZ ESETLEGES
HELYESBÍTÉSEKET,
KIEGÉSZÍTÉSEKET
UGYANCSAK
SZÍVESEN VÁRJUK.

