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Óbudáról mesélő képeslapok

A fűszeres és a cementgyár

Több mint száz év elmúltával gyakran csak a képeslapok őriztek meg olyan épületeket, utcákat, amelyek átalakultak, 
vagy az idők folyamán elpusztultak. Ezekből jól nyomon követhető egy település, városrész folyamatos fejlődése. 
Írásunkban régi anzikszokat mutatunk be Óbuda iparos-kereskedő múltjából, és megpróbáljuk felkutatni, kinyo-
mozni történetüket. A képeslapok Juhász Gyula ötvös, iparművész gyűjteményéből valók. A mai állapotokat Oláh 
Gergely Máté fotós rekonstruálta.

város Szatócsbolt a Zsigmond téren

Halász Miklósról (Klein Márkus) az első hivatalos doku-
mentumokat 1898-ból találtuk meg, de életének kezdő és 
végső dátumát sajnos nem. Az biztos, hogy már a XIX. 
század utolsó éveiben is fűszerkereskedelemmel foglal-
kozott a Dob és a Király utca környékén. A Budapesti 
Hírlap 1901 januárjában gyűjtést rendezett az ínségesek 
megsegítésére. Az elöljáróság természetbeni adomá-
nyokat is kapott a szegények számára, melyhez Halász 
Miklós déligyümölcs- és gyarmatáru kereskedő ötven 
kiló árpakásával és ötven kiló rizzsel járult hozzá. Sza-
ladt a szekér akkoriban, hiszen Halásznak még reklámra 
is futotta a korabeli lapban: „Gazdászok a legolcsóbban 
szerezhetik be szükségletüket napolajakban, kocsikenő, 
szerszámzsírok, kátrány és olajfestékekben, kén-virág, 
keserűsó, gipsz, cement, szappangyökérben stb. Halász 
Miklós nagykereskedőnél, VII. Rumbach u. 13.”
A kereskedő közéleti aktivitását és megbecsültségét is 
jelzi a Törvényszéki Csarnok hirdetménye, mely sze-
rint a budapesti büntetőtörvényszéken kisorsolták az 
1901. június havi esküdtbíráit. A pótesküdt Gundel János 
vendéglős mellett Halász Miklós lett. Ez év júliusában 
Halász úr eljegyezte kedves Juliskáját, Weber Gusztáv 
aranyműves, ékszergyáros leányát. Weberék a pesti 
aranyművesek Mekkájában, a Holló u. 7. szám alatt lak-
tak. Igazi főnyeremény lehetett ez a frigy a derék vő szá-
mára. Ám a fiatal pár kis idő múltán megunta a belváros 
zsúfoltságát vagy az após zsarnokságát, és friss levegőre 
áhítozva a Dohány utcából Óbudára költöztek. 1905 ápri-
lisát írták, s ekkor íratták át Braun Márkusné III., Bécsi út 
2. számú ingatlanát 16.000 koronáért Halász Miklósra és 

nejére. Az újonnan berendezett üzlet igazán forgalmas 
és frekventált helyen, a Zsigmond téren, az Ürömi és Bé-
csi utak találkozásánál volt. Bejáratott boltocskaként már 
1892-től várta itt vásárlóit Epstein Jakab szatócs és élel-
miszerbizományi üzlettulajdonos. Látjuk a megíratlan 
képeslapon – amelyet 1906–07 közé datálhatunk –, hogy 
a távolban az Újlaki Sarlós Boldogasszony plébániatemp-
lomig megrakott szekerek, gúlákba rakott portékák és 
ponyvák alatt árusító népek sokasága van.
A bolt azonban mégsem váltotta be a Halász család hoz-
zá fűzött reményeit, mert a hitellel bizony túlvállalták 
magukat, és alig három év múlva tönkrementek. Buda-
pest Főváros Levéltárában található az a kötelezvény 
és törlesztési terv, amely alapján rendezni kívánták az 
adósságot. Így írt erről 1908-ban a Pesti Hírlap, amit az 
Arcanum digitális adattárában leltünk fel: „Csőd a fővá-
rosban. Halász Miklós budapesti bejelentett cég (üzlete 
III., Bécsi út 2.), fűszer-, anyagáru- és terménykereskedő 
ellen a budapesti királyi kereskedelmi és váltótörvény-
szék ez évi április hónap 10-ik napján 48.043. szám alatt 
kelt végzésével a csődöt megnyitotta. Tömeggondnokká 
Keller István dr. ügyvéd neveztetett ki. A követelések be-
jelentésére 1908. évi május hónap 16. napja, fölszámolási 
tárgyalásra 1908. évi június hónap 11. napja tűzetett ki 
határidőül.” A csődgondnokságot 1913-ban szüntették 
meg, s ettől kezdve az üzletről semmilyen – általunk 
ismert – információ nem áll rendelkezésre egészen ne-
gyedszázadig. Az 1943-as lak- és címjegyzék még ugyan-
itt jelzi Halászné burgonya, takarmány és terménybolt-
ját, de a korábbiak nem. Egyes források szerint Halászék 
üzlete 1952-ig működött, majd a helyiség a MÉH átvevő-
helyeként szolgált az épület lebontásáig. Hogy az óbudai 
polgárrá lett Halász úr belefogott-e újabb vállalkozásba, 
nem tudhatjuk. Mindenesetre felbukkant még egy levél, 
amelyet még 1914-ben a losonci illetőségű Keleti (Kohn) 
Károly sörkereskedőnek küldött. Csak nem vendéglőssé 
avanzsált? Nem, neki is tartozott!

A Melocco művek

Csak egy macskaugrásnyira működött előző helyszí-
nünktől az Ürömi utca 24–32. impozáns kapuzatának 
homlokzati cégére szerint a „Melocco L. Első Budapes-
ti Műportland Románcement Gyára”. A lap hátoldalán Fo
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