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Stanitz Károly

HAVEL LIPÓT ÉS JÁSZBERÉNy

Havel Lipót egy, a századfordulón működő jelentős építési vállalkozó volt, aki életének és 
családjának jelentősebb eseményeit naplóba foglalta. Alkalmazottként, majd később önálló 
építési vállalkozóként részt vett az 1800-as évek második felének, valamint az 1900-as évek 
első harmadának legjelentősebb budapesti építkezéseiben. Havel Lipót naplója, és az abban 
leírtak önmagukban is érdekesek, ami azonban számunkra különösen érdekessé teszi, az 
az, hogy néhány mozzanat, amiről említést tesz naplójában, azt sugallja, hogy kapcsolata 
lehetett Jászberénnyel.

A naplót Bácskai Vera történész dolgozta fel, és jelentette meg az erről szóló tanulmányt 
az AETAS Történettudományi folyóirat 2001-es évfolyamának 3–4. számában „Csak saját 
erőmre és teljesítményemre utalva” (A „self-made man”-ek világa) címmel. A cím utal arra, 
hogy a szerző a naplónak arra a vonalára koncentrál, amely az önerőből felemelkedő kis-
ember történetét mutatja be, mégpedig generációkon és családi kapcsolatokon keresztül: „A 
napló az anyai és apai család tagjainak felsorolásával kezdődik, kitérve azok és gyermekeik 
(szórványosan unokáik) életútjára. Ezután írja le részletesen saját pályájának fontosabb állo-
másait, házasságkötését, kitérve felesége családjának bemutatására. Csak ezt követően kerül 
sor a tulajdonképpeni napló megkezdésére, amely ugyan az események datálásával – főképp 
az első évtizedben – naplószerű benyomást kelt, bár nem napról napra vezeti, hanem csak a 
fontosabb dátumokra szorítkozik.”
A napló német nyelven és gót betűs kézírással íródott.
Az első információ, ami közvetve lehetséges kapcsolódás Jászberényhez, a következő: 
„Lipót apja, János már Pesten született 1822-ben. Segédként Kasselik építőmesternél volt 
10 hónapig alkalmazásban, majd Bécsben és más ausztriai városokban töltötte vándoréve-
it 1839 és 1842 között. Pestre hazatérve csaknem három évig másodpallérként dolgozott 
Kasseliknél, majd másoknál állt pallérként alkalmazásban, de önállóan is vállalt munkát.” 
Említés nem történik ugyan Jászberényről, azonban tudjuk, hogy Kasseliknek volt köze jász-
berényi építkezéshez. 
Havel Lipót életútjáról a következőket írja Bácskai Vera tanulmányában:
„Havel Lipót 1858-ban, 11 éves korában maradt félárva, Károly fivére ekkor 6 éves volt. 
Anyjuk ruha- és fehérneművarrással tartotta el két fiát, idegeneknek volt kénytelen dolgozni, 
mint fia a naplóban többször is keserűen megjegyezte, ami arra vall, hogy annak ellenére, 
hogy maga is hosszú ideig egy építési vállalkozó alkalmazottja volt, értékrendjében az önál-
lóság, a nem idegeneket szolgáló munka előkelő helyen állt. Anyját nővére, Schumandelné 
– maga is szerény helyzetű, sokgyermekes özvegy – szeretetteljesen támogatta nehéz helyze-
tében, de segítették többi testvérei is, fiának elhelyezésében, taníttatásában, valamint az apai 
örökségre előlegként folyósított összegekkel.

A nehéz anyagi körülmények között Lipót csak a négy alsó (elemi iskolai) osztályt vé-
gezte el, de a szokásosnál hosszabb ideig és nagyobb buzgalommal látogatta a rajziskolát. 
Nálánál jóval idősebb unokatestvérei, a Schumandel fiúk tanították meg neki az építészethez 
szükséges elméleti ismereteket.
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1861-ben inasnak szegődött Wechselmann Ignác építőmesterhez, feltehetően a már korábban 
ott dolgozó unokatestvérei, elsősorban a vállalati ranglétrán már magasan álló Bartek Johann 
cégvezető támogatásával.”

Erről az időről Havel Lipót naplójában így ír: „1865 tavaszán folytatódtak a munkálatok a 
Károlyi palotán (az építési munkálatokat ugyanis egy időre leállították), ahol én aztán hosszabb 
ideig a finom belső gipszvakolattal való vakolási munkáknál működtem közre, amelyek főleg 
a télikertben, az előcsarnokban és a főlépcsőn folytak. 

A téli hónapokban a városi rajziskolába jártam, és szorgalmasan gyakoroltam otthon is az 
elméleti ismereteket, amelyekre az (későbbi) üzleti tevékenységemhez volt szükségem. Jól 
haladtam a rajzolásban, és ezért néhányszor díjat is kaptam ezüst és arany fokozatban – en-
nek ellenére lassan elvesztettem én is, és különösen jó édesanyám, a reményt arra vonatkozó-
an, hogy a gyakorlatban tudom-e majd hasznosítani rajztudományomat, miután még mindig 
nem tudtam bejutni irodába. De aztán végre ez az idő is eljött, ugyanis 1866/67 telén rajzolói 
állást kaptam Szabó gépésznél, aki nekem napi 1 forintot fizetett, és miután először fordult 
elő, hogy a téli időszakban pénzt kerestem, kimondhatatlanul boldogok voltunk. 
1867. február 26-án hívatott Wechselmann úr, és munkát ajánlott az irodájában – tavasszal 
néhány hétre másodpallérként a Pesti Malom építkezésére kerültem –, onnan újra vissza az 
irodába, és ott voltam attól kezdve folyamatos alkalmazásban. Egyrészt számomra túl hosszú 
időnek tűnt, amíg az irodába kerültem, másrészt ennek is megvolt a jó oldala, hiszen ezáltal 
gyakorlati úton nagyon alaposan felkészülhettem az üzleti tevékenységemre, ami később 
nagy hasznomra vált. 

Az irodában is nagyon nehezen boldogultam eleinte, nagyon sok fáradságba és kitartásba 
került, míg feltornáztam magam az önálló munkáig, természetesen a fizetség is sovány volt 
még, eleinte heti 8 forintot kaptam, ami lassan emelkedett, az 1869-es évben már 20 Ft-ot 
kaptam hetente.  

Amikor Johann Bartek 1869-ben elhunyt, Wechselmann úr elmondta nekem, hogy az a 
szándéka, hogy a megüresedett cégvezetői állást lassan nekem adja át – Ferdinánd Bartek 
átugrásával, aki kb. három évvel korábban került az irodába, mint én –, amennyiben én 
ennek a feladatnak meg fogok felelni, így fog történni. (…)

1870-ben megkapta Wechselmann úr a M. Kir. Vámhivatal építésének megbízását a 
Duna- parti Sótéren (Salzplatz, ma Fővámtér), aminek irányítását teljes egészében rám bízta, 
az építkezésen kívül saját irodám is volt.  Ennek az építkezésnek során, vagyis ebben az idő-
ben alapoztam meg főleg üzleti pozíciómat, és a vagyonom alapjait is ekkor raktam le.”
A fenti idézetben említett Schumandel név kapcsolódik ahhoz a naplóbejegyzéshez is, 
amely ezeknek az éveknek egy olyan eseményéről számol be, amelyben említés történik 
Jászberényről is: 

„Első Pesten kívüli utazásomat is Schumandl Vilmosnak köszönhetem, aki engem egy-
szer magával vitt Jászberénybe és környékére, ahol felméréseket kellett végeznie, ez ter-
mészetesen csak egy kis kirándulás volt, de mekkora öröm volt ez nekem akkor.” 
A következő jászberényi vonatkozás megértéséhez elengedhetetlen Bácskai Vera tanulmá-
nyának következő részlete: „Havel Lipót számára a felemelkedés nem korlátozódott csu-
pán az önálló egzisztencia megteremtésére, az anyagi jólét megalapozására. Házasságával 
életmódja is gyökeresen átalakult. Ifjúkorának a tisztes szegénységet súroló, a jobb na-
pokban is legfeljebb kispolgári szintű viszonyaiból kikeveredve feleségével fokozatosan 
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felső középosztályi életstílust alakítottak ki. A polgári életstílus kialakítására azonban csak 
rövid idő állt rendelkezésére, míg felesége már beleszületett a vagyonos polgári családba, 
és életvitelét – feltehetően – kezdettől a polgári értékrend, illem, magatartásforma hatá-
rozta meg. Az is valószínűnek tűnik, hogy a Fuchs család magyarosodása gyorsabb ütemű 
lehetett, mint Haveléké (Lipót naplójában az öreg Fuchsloch Mihályt mindig magyarul 
nagypapa névvel, apósát papának titulálta), és hogy az anya honosította meg a családban 
a magyar nyelv uralmát.”

Az 1886-os év két bejegyzése, amely Fuchsloch Mihály halálával és temetésével kap-
csolatos, bizonyítja azt a szeretet és tiszteletet, amit Havel Lipót felesége családja iránt 
érzett:
 „Március 30-án gyorsabban, mint ahogy mindannyian hittük, a mi »nagy papánkat« az Úr 
megváltotta súlyos szenvedésétől.  Ma éjszaka fél 12-kor elhunyt. Az Úr adjon neki örök 
nyugodalmat. Jó ember volt, akit mindenki szeretett és tisztelt.” 
„Április 1-jén eltemettük nagy papát. Unokahúga Pécsről és unokaöccse, Szakmáry Ferenc 
Jászberényből jelen volt a temetésen.” 

A második bejegyzés utal a feleség családi kapcsolatára a jászberényi Szakmáry csa-
láddal. Ezt pontosítja a következő bejegyzés: „1883. július 1-én a rokonságunk körében 
újra történt haláleset – ma este 8 órakor feleségem nagyanyját (Elisabeth Brosi, szül.  
Szakmáry) szélütés érte, és nem tért többé magához.  Július 14-én délelőtt 8-kor 72. élet-
évében elhunyt. Temetése július 15-én volt.” 

Nem lehet említés nélkül hagyni Havel Lipót életének (és természetesen naplójának) 
egy fontos vonulatát: kapcsolatát ybl Mikóssal. Ezt a kapcsolatot világítja meg a napló 
azon bejegyzése, amely ybl Miklós haláláról szól: „1891. január 2. Ma 10 évi beteges-
kedés után elhunyt Magyarország legismertebb építésze ybl Miklós (Nicolaus Ritter v. 
yBL), ezt a gyászos esetet azért említem itt, mert én ybl urat közel 30 évig ismertem, és 
vele folyamatos közeli üzleti kapcsolatban álltam, ő újra és újra bizonyítékát adta jóindu-
latának. …” Sorsszerű az a tény, hogy építőmesteri pályáján is tulajdonképpen ybl Miklós 
indította el: „1886. január 8. Ma volt a vizsgabizottság ülése (ybl úr elnökletével, valamint 
13 bizottsági taggal, akiknek többsége jól ismert) – akik az építőmesterségre vonatkozó 
kérelmemről voltak hívatva dönteni – az ügyet egyhangúlag számomra kedvezően döntöt-
ték el – ezzel, úgy gondolom, meg fogom kapni ezt a jogot a Kereskedelmi Minisztérium 
részéről.”

Végül egy utolsó idézet a tanulmányból, amely mutatja, milyen magasra jutott az egy-
kori szegény sorsú, félárva kőműves inas: 
„A cég fénykorának a 19. század utolsó évtizedei és a 20. század első évtizede tekinthető. 
Már az önállósulását követő első évben egyszerre öt építkezésre kapott megbízatást, és 
ezekben az évtizedekben, némi ingadozástól eltekintve, sikeres üzletmenetről számol be. 
Több középület építése is a cég nevéhez fűződött: legnagyobb megbízása a Kúria építésének 
kivitelezése volt, amelyet nemcsak jövedelmező üzletnek tekintett, hanem komoly erkölcsi 
sikerként könyvelt el. És nem is alaptalanul: ennek jutalmául nyerte el 1896-ban a Ferenc 
József rend lovagkeresztjét.”


