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Kolb, Vadon, Oszvald, Pál család
A  több évszázadra visszavezethe-

tő Kolb család sokadik Kolb Józse-
fe 1878-ban született Nagyváradon. 
A  Kolb család családfáját teljes rész-
letességgel kutatta fel egyik unokája, 
Pálné Éva, aki szintén Pestújhelyen 
lakott, mint ahogy a család ma élő 
tagjai közül többen is. Kolb József 
Pestújhelyen 1911-ben kezdte építeni 
azt a ma már csak kis részben a család 
tulajdonában lévő házat, amely a mai 
Árvavár és Szűcs István utca sarkán 
van. Itt nyitotta meg 1919-ben saját 
fűszer és csemege üzletét, amely az 
akkori korban modern és igényes bolt 
volt. Felhasználta Temesváron, Seges-
váron és Bécsben töltött tanonc évei-
nek tapasztalatait.

Közéletben, minden jótékony-
sági akcióban áldozatkészen részt-
vevő ember volt – írja méltatva őt 
Pestújhely Ezüstkönyve 1935-ben. 
Egyik alapítója és 12 éven át elnöke 
a Fűszerkereskedők Egyesületének. 
A  községi képviselőtestületben a ta-
nonciskola felügyelőbizottsági tagja-
ként vett részt.

Még 1903-ban házasodott meg, 
felesége szintén Nagyváradon szü-
letett 1882-ben. Három gyermekük 
született: Gizella, Irén és Teréz. Tehát 
a Kolb név ezen az ágon nem folyta-
tódott. Kolb néni is a boltban dolgo-
zott: a kasszában.

A  három Kolb lány közül a leg-
idősebb Gizella volt, ő  tanítónőnek 
tanult, de dr. Oszvald Ferenc felesége 
lett. Gyermekeik, Éva és Imre. Osz-
vald Éva tanárnő Pál Imréhez ment 
feleségül 1959-ben. Pál Imre agrár-
mérnök volt. Testvére, Kaposvári 

Károlyné Pál Marika mutatta be őket 
egymásnak.

A  Pál család Kiskunfélegyházán 
élt. Hatalmas földterületen gazdál-
kodtak. Nagygazdák voltak, jómód-
ban éltek.

Az 1949. év végén, illetve az 1950-
es évek elején mind a két család elve-
szíti mindenét, kétkezi munkájával és 
kitartó szorgalmával megszerzett ösz-
szes vagyonát. A múlt „árnyéka” rájuk 
nehezedik. Egymásba kapaszkodva 
kezdik el új minőségű életüket Pestúj-
helyen.

Három gyermekük született: Nán-
dor, Imre és Zsuzsanna. Pál Nándor-
nak az Árvavár utca 7. szám alatt van 
autószervize, nagyobbik fi a, Tamás 
is itt dolgozik. Másik fi a, Máté egye-
temista. Pál Nándor nagyon fontos-
nak tartja nagyapját abban is követni, 
hogy igyekszik a helyi közösségek éle-
tében részt venni, a Pestújhelyi Sport 
Clubot folyamatosan, de a helyi ren-
dezvényeket is mindig, anyagiakkal is 
támogatja.

Dr Oszvald Ferenc 1947-ben halt 
meg, Oszvald Imre és családja: három 
gyermekükkel Pestújhelyen laktak, 
lényegében a rendszerváltásig, akkor 
Páhiba költöztek, hogy gazdálkodja-
nak.

Kolb Józsefék Irén nevű leánya is 
tanítónő volt a Pestújhelyi Általános 
Iskolában. Férje vitéz Aczél László 
volt, két fi uk 1956-ban disszidált, Irén 
néni és férje kivándoroltak és mind-
ketten Buenos Airesben haltak meg.

Kolb Józsefék harmadik leányá-
nak, Teréznek a férje Vadon (Weber) 
Róbert lett. Vadon Róbert közgaz-

dasági tanulmányokkal kezdte, majd 
a nehéz gazdasági viszonyok miatt 
gyakorlatiasabb pályát keresett, ki-
tanulta a cukrászatot. A  megcson-
kított Magyarországon nehéz volt a 
megélhetés, így amikor lehetőségük 
lett, Finnországba mentek dogozni. 
Itt született az ifj abb Róbert és Teri-
ke. Vadon Róbert a nagyon sikeres 
cukrászkodás mellett magyar nótákat 
énekelt és gitározott is a helsinki rá-
dióban. 1939-ben már a háborús han-
gulatban, rossz érzésekkel jöttek haza. 
Itthon az összegyűjtött pénzüket abba 
fektették, hogy megvették Kolb papa, 
ill. az após fűszer üzletét.* Már itthon 
születtek: Ágnes, Viktória és Klára. 
Az egész nagy házban a család lakott, 
meg egy házmester lakás volt. A Szé-
chenyi mozi (ami színház is volt) felé 
eső részen egy ideig vendéglő, kerthe-
lyiség is működött.

Az államosítás náluk egyetlen éj-
szaka alatt történt meg. Az égvilágon 
mindenüket lefoglalták, másnap a 
gyerekeknek még kenyeret se tudtak 
adni, enni. Nagyon nehéz időszaka 
volt ez a családnak, ahogy bizony más 
polgári családoknak is. Kolb bácsiékat 

– érthetően – nagyon megviselte ez 
a megsemmisülés, így egészségük is 
megromlott, 1955-ben, ill. 1956 nya-
rán haltak meg.

Talán ma már sokan elképzelni se 
tudják azt a sok nehézséget, szomo-
rúságot, gondot, amit akkor átélt egy 
megbélyegzett család. És gondoljunk 
bele: amijük volt, amiért megdolgoz-
tak, a  „dolgozó nép” nevében vették 
el tőlük, és lettek a „nép ellenségé-
nek” kikiáltva. Kötelezték őket mun-

* Búza Péter téves információt közöl ….-ben, hogy az apa „átadta” a bolt vezetését.
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kára, miközben a rájuk sütött bélyeg 
miatt sehol nem merték alkalmazni 
az ilyen embert. És – újra felhívom 
a fi gyelmet – ez nem ennek a család-
nak a speciális szerencsétlensége volt. 
Ezt kapta az értelmiség, a gazdálkodó, 
a  kiskereskedő, a  kis üzemmel, mű-
hellyel rendelkező. Sokan pestújhe-
lyiek is. És kiszámíthatatlanul, sokan 
teljesen vétlenül.

Tehát Vadon Róbert és felesége 
(Kolb) Teréz ott álltak az öt kicsi gyer-
mekükkel, mindent elvesztve. Az apa 
alkalmi munkákat, mindent vállalt, 
hogy a megélhetés minimumát biz-
tosítsa. Teréz szervezete ezt a feszült-
séget nem bírta ki, 1950 decemberé-
ben meghalt. Hiába volt a kereskedői 
gyakorlat, cukrászi gyakorlat, fi nn és 
orosz nyelvtudás. (Az orosz nyelvet 
még Helsinkiben, az akkor ott már 
szép számban lévő orosz menekülttől 
tanulta meg. Ezek között a menekül-
tek között is sok értelmiségi, hivatal-
nok és arisztokrata volt, akik jobbára 
segédmunkásként dolgoztak.)

Az egyetlen fi ú, aki 1937-ben szü-
letett és szintén Róbert, az általános 
iskolát a ma „Szűcs Sándor”, akkor 
még r. katolikus iskolában végezte. Az 
itteni nevelés erejét egy életre meg-
határozónak érzi. Az értékek megbe-
csülése, a vallásból merített erő a mai 
napig is segítik a nehézségek leküz-
désében. Származása miatt a Dózsa 
Gimnáziumba csak az osztályfőnök 
segítő furfangjával juthatott be, októ-
beri kezdéssel. Az egyetemre, szintén 
a származása miatt, reménytelen volt 
bejutnia, de amúgy is szüksége volt a 
családnak az ő keresetére is. Otthon 
nővére vezette a háztartást. Dolgozott 
és közben kitanulta az autóvillamos-
sági műszerész szakmát.

1978-ban műhelyvezető volt már, 
amikor nagybátyja, a  kitelepítésből 
hazatérve (az ő „bűne”: övé volt a hí-
res Pipacs vendéglő a háború előtt) 
egy sportszer-javító üzletet nyitott a 
Váci utcában. A  nagybácsi jó üzlet-
ember volt, de műszaki antitalentum. 
Róbertnek viszont műszaki érdeklő-
dése és ügyessége révén mindig volt 
ötlete, talált megoldást a javításra. 
Tehát a Sport Szerviz egyre jobban 
működött és bővült a kör, amivel 
foglalkoztak. Robi először a fél, majd 
a bácsi betegeskedése miatt az egész 
üzletet megvette.

1964-ben kötött házasságot dr. 
Hojcska Máriával, építkezésbe kezd-
tek, a  mostani pestújhelyi házukból 
egy szoba lett egy év alatt kész, így 
odaköltöztek. Lassanként és aprán-
ként, de nagy kitartással építkeztek 
még hosszú évekig. 1965-ben Róbert, 
1966-ban Marika és 1974-ben György 
születtek.

György Külkereskedelmi Főiskolát 
végzett, egy évet Párizsban is tanult, 
nyitott szemmel és bizonyára érzék-
kel az üzleti élet iránt, felmérve az 
itthoni helyzetet, felismerte a fejlődés 
irányát. Amikor a Pólus nyílt, alapí-
tottak egy családi Kft-t és beszálltak.

Az ifj abb Róbert, aki francia és 
holland nyelvtanárként a Rigó utcá-
ban a francia tanszék vezetője volt, 
ami igazán megtisztelő poszt, úgy 
érezte, hogy ha a családjának, három 
gyermekének egy tisztes polgári életet 
akar biztosítani, váltania kell. A  köz-
gazdasági diplomát is megszerezve 
Róbert a Pólus-Vadon-Sport vezeté-
sét vette át, de fenntart egy fordító 
irodát is, eredeti szakmájának gyakor-
lása miatt. Felesége szemész orvos.

Vadon Marika eleve kereskedőnek 
tanult, ő nem a Sport területén dolgo-
zik. A  Mammut I indulásakor ott is 
vettek üzletet, hitel segítségével. A hi-

telek, a  kamatok, a  vállalkozásokat 
egyre több szorító körülmény miatt 
sok is a gondjuk. A Kft. fő irányítója, 
üzletembere és beszerzője György. 
Nagy hozzáértéssel, az új dolgok 
iránti nyitottsággal vezeti a „birodal-
mat”: a három üzletet, amelyek közös 
számítógépes rendszerben vannak. 
A visszajáró vevők megtartása érdeké-
ben 10 %-os törzskártyát adnak. A jó 
minőségen és a találékonyságon van 
a hangsúly. Pl. márkás sílécek közül a 
neki legmegfelelőbbet tudja kiválasz-
tani a vevő, kipróbálás után, a bolt ál-
tal szervezett kiránduláson.

Végül a nagy családból a 
„Kolb-házban” ma már csak Tóthné 
Vadon Klára és férje laknak. Vadon 
Klára első házasságát Pataki Gáborral 
kötötte 1967-ben, két gyermekük szü-
letett: Gábor és Anna. Második férje, 
1981 óta, Tóth Béla. Pataki Gábornak 
a felesége Sós Edit, 3 gyermekük van. 
Pataki Anna férje Kunszabó Zoltán, 
nekik 5 gyermekük van. A nyolc uno-
ka közül hol egyik, hol másik lakik a 
régi családi házban a nagyszülőkkel.

Tisztesség, hozzáértés, a  vevő igé-
nyének maximális kiszolgálása, a  kor 
követelményeinek, újdonságainak kö-
vetése, így foglalható össze az üzleti 
hitvallás, ami egyben családi örökség is.

SZLATÉNYI MÁRIA 1945. január 14-én született Pestújhelyen. A Pestújhelyi Általános Is-
kolát követően a középiskolát az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Iskolájában végezte, 
majd 1968-ban az ELTE TTK matematika-fi zika szakán kapott diplomát. Első munkahelye 
a Kohó- és Gépipari Minisztérium Ipargazdasági Szervezési és Számítástechnikai Intézete 
(KGM ISZSZI) Operáció-kutatási Osztálya. 1972-től a KSH Számítástechnikai Igazgatósá-
gán dolgozott, hogy gyakorlatot szerezhessen programozásból. 1972-ben ment férjhez Maz-
zag Mihályhoz, aki okleveles villamos mérnök és okleveles matematikus volt, és a számítás-
technika területén kutatás-fejlesztésben dolgozott. 1973-ban megszületett Borbála Katalin. 
1975-től a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet számítóközpontjában önálló szervező 
és programozó munkakörben dolgozik, Mátyás Mihály (1976) és Márton Pál (1977) meg-
születéséig. 1981-ig igénybe vette a GYES-t, 1982-től a FIMCOOP Finomkerámiaipari 
Közös Vállalatnál rendszerszervező, 1986-tól a Szervezés és Programozás vezetője. 1989 
augusztusában férje munkája miatt gyermekeikkel az USA-beli California Állam Santa Cruz 
városába költöztek. Férje 1990 karácsonyán történt váratlan halála után hazajött és 1991 má-
justól a KONZUMBANK Rt. (később az MKB kebelezte be) Számítástechnikai Osztályán 
rendszerszervezőként a bank folyószámla vezetési rendszerének gazdája, felelőse volt. Már 
nyugdíjasként 2001-ben a Pestújhelyi Pátria Egyesület alapító és évekig vezetőségi tagja, 
2008-tól az egyesület Disputa nevű újságjának, majd a Pestújhely 100 és 101 újságoknak 
szerkesztője. A kerület Kalendárium című kiadványában (2005-től 2011-ig létezett) rend-
szeresen publikált. Hagyományőrzés, helytörténet, családtörténet területeken munkálkodik 
a közösségért.
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