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(1944) Nyugdíjas középiskolai 
tanár. Születése óta Pestújhe-
lyen él. 
 Eőry Áron (1983) Politológus, 
politikatörténeti kutató. Fő 
kutatási területe a politikai 
gondolkodás  
magyarországi története a két 
világháború között, politikus 
életpályák.
 Kelemen Árpád (1950) Műve-
lődés- 
szervező. 1978-tól az Újpa-
lotai  
Szabadidő Központ munka-
társa,  
1987. óta az intézményegység 
vezetője.
 Kiss Emília (1976) Etnográfus- 
muzeológus. 2011 óta a kerü-
leti közgyűjtemény vezetője. 
Korábban újpalotai, majd 
rákospalotai lakos. 
 Kuczkó Andrea (1969) Művelő-
désszervező. 2007 óta dolgo-
zik a XV. kerületben, a Csoko-
nai Művelődési Központban, 
2013 óta a Dokumentumtár és 
Információs Központ vezetője. 
 Németh Gábor (1977) Hajózási 
technikus, egy XV kerületi civil 
szervezet alelnöke.
 Rátonyi Gábor Tamás (1970) 
Helytörténeti kutató. Koráb-
ban a Budapest című folyóirat 
szerkesztőbizottságának tagja, 
jelenleg a XV. kerületi blog 
szerkesztője.
 Teszelszky, Kees (1972) Törté-
nész- 
politológus, egyetemi oktató 
(University of Groningen, 
Hollandia). Bors Emil leszár-
mazottja.  

A település határában már csak romjaiban létező malom és a hozzá kapcso-
lódó történetek időről-időről felbukkannak a helyi közéletben. De vajon mi az, 
ami történeti adatokkal is bizonyítható a városi legendákból?

A magyar nemzet legfiatalabb és egyes felmérések szerint legközömbösebben 
felfogott nemzeti ünnepének kerületünkben található emlékhelyeit vesszük 
számba.

Rákospalota és Pestújhely egyes közterületeinek névadásáról olykor keveset 
tudunk. A legtöbb homályos ponttal az elnevezés időpontját illetően lehet talál-
kozni. Számos esetben csak az adott közterület elnevezésének térképeken 
való felbukkanása az irányadó.

A huszadik század elején vagyunk, amikor is a jómódú, szabadelvű publicista és 
oktató szembeszáll mindenkivel aki döntéshozó helyzetbe kerülhetett, kemény 
kritikával illeti az ország kultúr- és oktatáspolitikáját, élesen bírálja pesti kollégáit, 
miközben alig várja, hogy igazi, rangos egyetemi tanári katedrát kaphasson.

1951. június 29-e Rákospalota, dr. Cserba Elemér utca 3. Teherautó állt meg 
a ház előtt. Nem volt kapkodás, a csomagokat már az éjjel összepakolták. A 
többi holmit a szomszédoknál hagyták megőrzésre, hátha…

A bírálóbizottság a beküldött munkák közül Az ezüstkócsag címre hallgató 
anonimizált pályaművet  „kiváló író értékes munkájának” találta, melyet 
„erőteljes, színes nyelve, pompás dialógusai, humor iránti érzéke …  minden 
tekintetben versenytársai fölé helyeznek”.

1912-ig Rákospalotán temetkeztek a pestújhelyiek, majd a községi temető 
létrejöttével 1950-ig helyben. De ahogy az elszakadást is megpróbálták meg-
akadályozni a palotaiak, úgy a temető területének kijelölése, későbbi bővítése 
sem volt zökkenőmentes.

Hallgatom a híreket: megalakulnak a különböző testületek, bizottságok a 60. 
évforduló megünneplésére. Lesz sok tanulmány, pályázat, szoboravatás.  
A megemlékezések legnagyobb tétje: hogy képes-e áttörni a fiatalabb generá-
ciók közönyén, érdektelenségén.
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Beköszöntő

Tisztelt Olvasónk!

Helytörténeti értesítőnk első számát tartja a kezében, ami nagy feladatot jelent számunkra. A jelenleg 
csupán néhány főből álló szerzői gárdánk tagjai mindannyian őszintén elkötelezettek a helyi értékek 
felismerése, megismertetése, megőrzése iránt, ezért vállalkoztunk arra, hogy egy rendszeresen meg-
jelenő kiadványt indítsunk útjára. Negyedévenkénti megjelenésre tervezett folyóiratunkban szereplő 
írások tehát műfaj és terjedelem tekintetében nagyon különböznek majd egymástól, de egy dolog min-
dig közös lesz bennük: az írásokban elsősorban a helyi vonatkozású történeti tények és dokumentumok 
bemutatására törekszünk. Közös célunk, hogy helyi témákról írjunk, tudományos-ismeretterjesztő igé-
nyességgel, ugyanakkor mindenki számára olvasmányos formában. Reméljük, hogy lapunk tartalmas 
szórakozást jelent majd az Ön számára is!

Írásaink célzottan csakis a (rég)múlttal foglalkoznak, szándékosan és mereven elhatárolódunk a napi 
politika kérdésfelvetéseitől.

A cím megválasztásakor a benne szereplő szavakkal utalni szerettünk volna a mai XV. kerületet alkotó 
három település nevére: RákosPALOTÁra, PestújHELYre és ÚjPALOTÁra. Az egyes lapszámokban 
szereplő írások összeállítása során a jövőben is törekedni fogunk arra, hogy mindhárom településrészről 
és településrésznek szóljon a kiadvány.

Kívánom Mindannyiuknak, hogy a lapot forgatva, az írásokból csemegézve idővel egyre inkább érezzék 
OTTHON magukat a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota neveket büszkén viselő városrészekben!

Tisztelettel: A főszerkesztő
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MEGDÖBBENTEM

Hallgatom a híreket: megalakulnak a különböző 
testületek, bizottságok a 60. évforduló megün-
neplésére. Az ember ismeri a számokat, mégis 
mellbevágó a tudat, hogy ez az „esemény” ilyen 
régen volt, hogy ilyen öreg vagyok, hogy ilyen 
öregek vagyunk - mi túlélők. Számolgatok: mint 
ahogy Ady idejében gondoltak vissza 1848-ra. 
„A nagy idők tanúi.” Mennyire más kor, életvitel, 
gondolkodás. Pedig nekünk, akik átéltük, olyan – 
micsoda közhely! -, mintha tegnap lett volna… 
Lesz sok tanulmány, pályázat, szoboravatás, 
utcaelnevezés. Őszinte megrendülés és őszin-
tétlen fontoskodás. Az ünnepi megemlékezések 
legnagyobb tétje: hogy képes-e áttörni a fiatalabb 
generációk közönyén, érdektelenségén. 

Talán a szűkebb környezet kis történései job-
ban megérintik az itt élőket.

1950-es évek, Pestújhely.

Utáltuk a „felszabadító” oroszokat, de nem azo-
kat a kopaszra nyírt, pizsamás kiskatonákat, akik 
az „orosz kórház” betonkerítésére felkapaszkodva 
leselkedtek a külvilágra, „Európára”. Szörnyül-
ködve hallgattuk a pletykákat, hogy 5 évig kell 
katonáskodniuk. Nem tudom, igaz volt-e ez. Mi is 
leselkedtünk a pestújhelyi iskola melletti trafikban 
meg a távolabbi boltokban, hogy mit vásárolnak a 
tányérsapkás, kölnitől illatozó tisztek.

Leselkedtünk. A pestújhelyi iskola néhány osz-
tályterméből beláttunk az orosz kórház területére. 
A sarkon álló – ma romos – épületben orvosok, 
ápolók laktak: teregettek, pihentek a teraszo-
kon. Iskola… Ki gondolta ekkortájt, hogy a Tóth 
tanító néni leánya, Ilona lesz majd a forradalom 
egyik legcsodálatosabb alakja és mártírja?

Lestük a nyitott teherautókon díszkísérettel 
szállított koporsókat. Később rettegve mentünk 
el a kórház Neptun utcai sarka mellett. Elterjedt 
a szóbeszéd, hogy halottaikat nem szállítják haza, 
hanem az ott épült krematóriumban hamvasztják 
el. Ezt se tudom, igaz volt-e.

1956 október. Leselkedtünk az öcsémmel, 
tizenkét és tíz évesen a nyitott ablakok és lehúzott 
redőnyök mögül. Családi házunkkal szemben, az 
akkori bolgárkertészetben – Ady és József Attila 
utcai sarok - szokatlan dolgok történtek. Tankok 
jelentek meg, az egyik el is vitte léckerítésünk 
sarkát. Kiskatonák melegedtek a hűvös novem-
berben a tábortűznél. A rémület, a szorongás 
légkörében is mulatságos volt, hogy reggelenként 
egy tiszt jelent meg a volt Bezsilla-villa lépcsőjén, 
elegáns egyenruhában, ragyogó csizmában, felhú-
zott egy hosszú szárú bőrkesztyűt, kinyitott egy 
nagyméretű újságot. Felolvasást tartott a lépcső 
alján álló 30-30 fős legénységnek.

Szüleink szorongtak. Ezért a veszélyes 
szomszédságtól távolabbra, egy három sarok-
nyira lakó baráti családhoz költöztünk néhány 
napra. A világháborút megjárt apánk csak a 
lekvárokat cipelte magával mondván, azokban 
annyi energia van, hogy megmentenek minket 
az esetleges éhezéstől. Anyánk egyetlen luxus-
cikkét, lánykori szilbundáját menekítette. Mivel 
nem történt semmi atrocitás, rövidesen vissza-
tértünk otthonunkba, bár félelmünk nem volt 
alaptalan.

Leselkedtek az üres háznál az orosz kato-
nák is. Hátrahagyott hatalmas és vad kutyánkat 
próbálták levadászni, erről tanúskodtak a golyó-

írta: Alexa Károlyné Somogyi Kati
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nyomok és a töltényhüvelyek. Leselkedtek a 
szomszédok, amikor az egyik éjszaka valaki egy 
vérző embert hozott orvos apánkhoz.

Leselkedve fürkészett az az orosz katona is, aki 
túlbuzgóan rálőtt egyik ismerősünkre, azt gon-
dolván,hogy a kerítésen átnyújtott vászonzacskó 
fegyvert rejt, pedig  „csak” kenyér volt benne. 
Apánkat hívták a sebesülthöz, de már csak a halál 
beálltát konstatálhatta. A katonák közben a ten-
ger, a „more” felöl érdeklődtek.

Sunyítottak a szomszédok, amikor néhány 
éjszakát a pincénkben töltöttek. Akiről köztudott 
volt, hogy besúgó, az lett a legnagyobb hazafi, 
aztán gyorsan disszidált Svédországba.

Rémülten leselkedett a lakosság az utcasarkon, 
amikor a tankok a keramitkockákon elvonultak 
Pest irányába. Aki hallotta borzalmas csikorgásu-
kat, az soha nem tudja elfelejteni.

Egy tank áll itt képen a Neptun utca sarkán, 
az akkori patika előtt. Köd, üresség, mozdu-
latlanság. De a házakban emberek lapultak, 
leskelődtek, fáztak, de főleg féltek. Az utcán 
csönd és néptelenség. A keramitkockák őrzik és 
ígérik a lánctalpak csikorgását, a lövegtoronyban 
ott lakik a halál. Az idő megdermedt.  Megder-
medt évtizedekre.

Szovjet tank a Pestújhelyi út és Neptun utca sarkán 
1956. november 2-án. Ismertetlen fényképész felvétele. 

rákospalota pestújhely és újpalota helytörténeti Gyűjteménye
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FÜSTBE MENŐ 
FEJLESZTÉSI TERVEK?
írta: Kelemen Árpád

fotó: Koltai György A képen az 1987-ben készült Újpalota-Kiserdő részletes  
rendezési tervének fa makettje látható. 
A 2995 lakást magába foglaló fejlesztési terület jobb oldalán 
fut a Szentmihályi út (korabeli nevén Felszabadulás útja),  
a bal oldalon a Szilas patakig húzódik, alulról pedig a Nyírpalota 
utca (korabeli nevén Hevesi Gyula út) folytatása határolja.  
A fölső részen a Kiserdőig terjed a terület, melyre nyit a 
középső rész, ahol a lakóépületeket kiszolgáló egységeket 
telepítették. 
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A több mint 14 ezer lakást magába foglaló újpalo-
tai beruházás a 70-es évek közepén befejeződött, 
ám alig több mint egy évtized elteltével már  ter-
vek születtek a városrész bővítésére. A Budapesti 
Városépítési Tervező Vállalat (BVTV) 1987-ben 
adta ki Újpalota-Kiserdő részletes rendezési ter-
vének dokumentumát. Mester Árpád irodavezető 
irányításával a tervezők között Szerényi Győző és 
Pintér Ferenc jegyzik városrendező-építészként a 
dolgozatot. A korabeli szovjet laktanya és a kiserdő 
közötti részen zártsorú, földszintes magastetős 
lakótömbökben elhelyezkedő 2995 lakásból álló 
lakóegységet terveztek. A dokumentum szerint 
a tervezett F+ 2, 3 szintes épületegyüttesek ked-
vező képi átmenetet teremtenek majd az újpalotai 
lakótelep F+ 10 szintes épületei és a Szilas pata-
kon túli mezőgazdasági területek között. Délről 
a Szentmihályi út (korabeli nevén Felszabadulás 
útja) határolja, északon pedig a Szilas patakig 
húzódik a fejlesztési terület. Az új  lakóterület 
bejárata a Nyírpalota utca (korabeli nevén Hevesi 
Gyula utca) és a Szentmihályi út találkozásánál 
nyílik. A lakókat kiszolgáló intézmények között 
körzeti és szakorvosi rendelők, óvoda, bölcsőde 

és egy 24 + 6 tantermes általános iskola is sze-
repelnek. 350 négyzetméteren, 17 ezer kötettel 
rendelkező könyvtárat és művelődési házat is 
terveztek.  Összehasonlításként érdemes meg-
jegyezni, hogy 1982-ben 180 négyzetméteres 
alapterületen nyílt meg a 14 ezer lakást magába 
foglaló Újpalota közkönyvtára. Az Újpalota II. 
néven is ismert tervből nem valósult meg semmi, 
mondhatjuk úgy is, hogy meghiúsította a rend-
szerváltozás. A 90-es évek első felében – miután 
a szovjet csapatok elhagyták Magyarországot – a 
fejlesztési terület szomszédságában megüresedett 
szovjet laktanya lakóépületeit hasznosították. Egy 
panelházas és egy téglaépítésű sorház felújításával 
160 lakást pályázat útján értékesítettek. Ezzel lét-
rejött a Szilas park, melynek hátsó traktusában a 
REAX Kft. épített 196 lakásból álló egységet. A 
Szentmihályi úthoz közelebb eső, hajdani kato-
nai kultúrház helyén 100 lakásból álló épületet 
is emeltek. Egy évtized alatt a laktanya helyén 
mintegy 500 lakásból álló egységgé fejlődött a 
Szilas park. Ám ezt tovább nem taglaljuk, mert 
nem tartozik szorosan dolgozatunk témájához. 

Újpalota-Kertváros: 
Az anyagilag erős középrétegre számítanak a befektetők

1997. november 24-én mintegy kétszáz érdek-
lődő jelenlétében rendeztek lakossági fórumot 
Újpalota-Kertváros Részletes Rendezési Tervéről 
a Hartyán közi Iskola aulájában. A rendezvény 
házigazdája a körzet önkormányzati képviselője, 
Halászné Fehér Gabriella volt, de megjelent 
Hajdu László polgármester, néhány képviselő és 
a Polgármesteri Hivatal szakemberei. A fórumon 
az Amerikai Ház Ingatlanforgalmazó és Befek-
tető Kft. részéről Richard Field úr vitte a szót, 
a tervező iroda nevében pedig Schőmer András 
ismertette az Újpalota-Kertváros néven futó pro-
jektet, mely az Erdőkerülő utca és a Szentmihályi 

út, valamint a Rákospalotai határút által közrefo-
gott 50 hektárnyi terület jövőbeni hasznosítását 
tervezi. A beépítésre szánt területből a Connect 
Kft. nevű informatikai cég 12 hektárnyi terüle-
tet megvásárolt informatikai park létesítésére. Az 
Amerikai Ház Kft., mint ingatlan befektető már 
épített korszerű kivitelezésű lakóházakat Ferenc-
városban. Richard Field szerint a ferencvárosi 
adatokat figyelembe véve az újpalotai kertváros-
ban 110 és 150 ezer forintos négyzetméterárral 
lehet kalkulálni. 260 telken elhelyezkedő 400-600 
lakásban gondolkodnak, melyek között lesznek 
majd szerkezetkészre, ill. teljesen készre kivitelezett  
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épületek is. Az Amerikai Ház Kft. célja nem 
luxus, ezért az anyagilag erős középrétegre szá-
mítanak. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a 
lakásokat, ingatlanokat megvásárolni, a befektető 
azt válaszolta, hogy a projekt későbbi fázisában 
foglalkoznak majd vele. Különféle típusú lakóhá-
zak: 100-150 négyzetméter nagyságú sorházak, 
előkerttel rendelkező, kisvárosias stílusú lánchá-
zak, valamint hagyományos családi házak alkotják 
majd a kertvárost. A lakóházakat tágas zöld terü-
letek, játszóterek, bicikliutak övezik és ipari terület 
(informatikai park) szabadidő és konferencia köz-
pont egészíti ki. Schőmer András előadásában 
hangsúlyozta, hogy a minden részletre kiterjedő 
tervezés során nem csak a zöld területekre fektet-
tek hangsúlyt, hanem a közlekedési viszonyokat 
is igyekeztek humanizálni. Például zsákos utak 
helyett gyűrűs úthálózatot alkalmaznak, és a 
keresztirányú útkapcsolódások helyett a kevésbé 
balesetveszélyes, T alakú útkapcsolódásokkal 
dolgoznak. A tervezők és beruházók az eddigi 
gyakorlattól eltérően nagy gondossággal készí-
tették elő a fórumot, az iskola aulájában sok-sok 
rajzot és illusztrációt állítottak ki, az előadásokat 
pedig diavetítéses prezentációval egészítették 

ki. Hangsúlyozták, hogy a fórumon elhangzó 
javaslatokat, kritikai észrevételeket beépítik majd 
a végleges tervbe. Az érdeklődők főként köz-
lekedésbiztonsággal kapcsolatos problémákat 
vetettek fel. Millián György, a Városgazdálkodási 
és Műszaki Iroda vezetője, kerületi főépítész azt 
javasolta, hogy a Szentmihályi út – Rákospalotai 
határ út sarkán célszerű lenne körforgalmi cso-
mópontot létrehozni, egyúttal rámutatott, hogy 
az újpalotai kertváros esetében zöldmezős beru-
házásról van szó, tehát az előközművesítést, majd 
a teljes közművesítést meg kell csinálni – ezek 
benne lesznek a telek-, illetve a lakásárakban. 
A főépítész szerint célszerű lenne, ha 1998 első 
negyedévében a képviselőtestület elfogadná az 
Újpalota-Kertvárosra vonatkozó RRT-t. 

Ebben az időszakban úgy tűnt, hogy komoly 
esély van a projekt megvalósítására. A Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki és Városüzemeltetési 
Osztálya 2000 decemberében előterjesztést készí-
tett a Művelődési és Oktatási Bizottság részére, 
melyben  Újpalota-Kertváros területén kialakított 
közterületek elnevezésére tesznek javaslatot. Az 
előterjesztésben a javasolt neveknél a történelmi 
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hagyományokra és a földrajzi környezetre voltak 
tekintettel. Érdekes tallóznunk a javasolt nevek 
sorában: Csörög utca, Csörög köz, Guta utca, 
Guta köz, Gyertyános utca, Szilasliget utca, Szi-
lasliget köz, Őrszentmiklós utca, Galgagyörk utca, 
Nézsa utca, Nézsa köz, Szendehely utca, Naszály 
utca, Magyarkút utca és Erdőkertes utca. Az 
előterjesztő Millián György jelezte, hogy a régi 

kertváros területén több utca viseli az északi régió 
település-neveit, ezúttal olyan településneveket 
ajánlanak, melyek ugyanezen térségben találha-
tók, de eddig utcanév elnevezésre nem használták 
őket.  A bíztató kezdet után megtorpant a projekt. 
A fejlesztési területre elfogadott szabályozási terv 
2003-ban érvényét veszítette és lényegében füstbe 
ment a kertvárosi elképzelés.

Újpalota-Parkváros: 
Nagyobb fejlesztési terület, növekvő lakásszámmal

Tíz év elteltével ismét nekifutottak a terü-
letfejlesztésnek. 2008. március 19-én megint a 
Hartyán Nevelési és Oktatási Központ aulájá-
ban ismertették Újpalota - Parkváros tervét, mely 
ugyancsak a fent említett terület hasznosítását 
célozta meg. Ám a tíz évvel ezelőtti projekt azért 
némileg változott. Nemcsak a kertváros kifeje-
zést váltották parkvárosra, hanem az 50 hektárnyi 
fejlesztési terület immár 80 hektárra bővült. A 
hajdani tágas, kertkapcsolatos 460 lakás helyett az 
új projektben már 3000 lakással számolnak, 60-80 

négyzetméteres alapterülettel (300.000 Ft/m2 

áron). A befektetők vetített képekkel illusztrált 
prezentációval ismertették a területre vonatkozó 
Szabályozási Tervet, hangsúlyozva, hogy jelenleg 
egyeztetési szakaszban van a projekt. Az előké-
szítési szakaszban megegyeztek az erdészeti 
hatósággal, ami annyit jelent, hogy „csere-erdő-
sítéssel” pótolják a fejlesztési területen kivágott 
erdőrészt. A 60 hektárból 38 hektárt beépítenek, 
20 hektárnyi a lakóterület, 4 hektár intézmé-
nyi terület és 3,2 hektár a közcélú zöldterület.  

Az Újpalota-Parkváros néven futó 80 hektárnyi fejlesztési terüle-
tet a Szentmihályi út, a Rákospalotai határút, a Hűtő utca és az 
Erdőkerülő utca mögötti erdősáv határolja. A meghosszabbított 
Zsókavár utca fordított Z alakban húzódik át a Parkvároson. 
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Minimum 55 % lesz a zöldterület aránya. A 
lakókat óvoda, bölcsőde, tanuszoda, szakorvosi 
rendelő, idősek otthona és önkormányzati intéz-
ményegység szolgálja majd. Az informatikai 
parkot létesítő Conet Kft a konferencia központ 
mellett sport-és szabadidő központot is épít, 
mely az info-parkban dolgozókat, a helyi lakó-
kat és a jelenlegi lakótelepen élőket is kiszolgálja. 
A projekt megállíthatja  az újpalotai városrészre 
jellemző negatív tendenciákat (elöregedés, lakos-
ságszám csökkenése) és szervesebben kapcsolódik 
Újpalotához, mint a Szilas parki lakótelep. A 
fejlesztési területet erdősáv védi a Szentmihályi 
úttól, melyet 2x2 sávosra bővítenek. A Zsókavár 
utcát 2x1 sávval vezetnék tovább, mely fordí-
tott Z alakban húzódik tovább a parkvároson és 
kivezet a Rákospalotai határútra. Az érdeklődők 
elsősorban a közlekedési problémák megoldásá-
ról kérdeztek. Balázs Zoltán kerületi főépítész 
jelezte, hogy a Drégelyvár utcai felüljárónál elő-
városi vasútállomást létesíthetnek az új fővárosi 
koncepció alapján, Egyúttal hangsúlyozta, hogy 
fel kell erősíteni az újpalotai városrehabilitációt, 
hogy a jelenlegi városrész vetélytársa lehessen a 
parkvárosnak. Ehhez kapcsolódva kérték, hogy a 

településrendezési szerződésben egyértelműen 
rögzítsék a jelenlegi lakótelep érdekeit, a két terü-
let közötti kölcsönös átjárhatóságot. 

A bíztató újrakezdés óta hét és félév telt el, 
de csak nem akar előrehaladni a Parkváros ügye. 
Ebben szerepe van annak is, hogy a XV. kerületi 
Önkormányzat és a befektetők között megme-
revedtek az álláspontok, jogi útra terelődtek a 
viták.  Információink szerint azonban hama-
rosan ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a felek. 
Bíztató momentum, hogy az önkormányzat tíz 
éves, 2015-2025 közötti időszakra vonatkozó 
fejlesztési programjában a Gazdaságélénkí-
tés-vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés a 
település rendezés, intézményfejlesztés eszközeivel 
című fejezet ötödik pontjában a célok között 
Újpalota-Parkváros építése (lakó-és munka-
helyi területfejlesztés) szerepel! Tehát még 
mindig van remény az idestova harminc éve 
húzódó fejlesztési elképzelés megvalósítására, 
mely a jelenleg 14,5 ezer lakásból álló Újpa-
lotát 20 százaléknyi lakásállománnyal, egy új 
városrésszel gazdagítaná. 

A Parkváros fejlesztési 
területe 
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A PESTÚJHELYI TEMETŐ TÖRTÉNETE
1. RÉSZ

„Pestújhely község nem dicsekedhetik hosszú múlttal, 
történetének fonala sem nyúlik vissza évszázadok 
históriai eseményei és alakulásai idejébe, mint a 
körülötte csoportosuló többi községeké, amelyek annak 
idején közvetlen részesei lehettek történelmi ese-
mények vajúdásának. Pestújhely a legf iatalabb 
közigazgatási alakulat országunk egész területén, 
1897. évben parcellázták azt a részben mocsárból 
és nádasból, részben futóhomokból álló rákospalotai 
határrészt, amelyen azután mai lakossága letele-
pült, lakóházakat épített, meggyökeresedett, községgé 
alakult, szorgalmával, áldozatkészségével és munká-
jával ebből a mocsárból 25 év alatt 12.000 lakossal, 
1600 lakóházzal, magas kultúrával bíró városias 
jellegű modern községet teremtett.”1 – írja 1935-ben 
monográfiájában Rakssányi Elemér, Pestújhely 
nyugalmazott főjegyzője.

Pestújhely Rákospalota határában keletkezett. 
A község életében mindvégig gondot jelentett, 
hogy nem rendelkezett külterülettel, Rákospa-
lota részei mintegy fallal körülvették, így nem 
volt olyan külterülete, amely egy település üze-
meltetéséhez nélkülözhetetlen. Pedig a magyar 
királyi belügyminisztérium az önállósításnak fel-
tételéül kötötte ki többek között azt is, hogy az 
önállósítandó község határában olyan területek 
álljanak rendelkezésre, amelyek temető terület, 
dögtér és faiskola céljait szolgálják. 3612 négy-
szögöl kiterjedésű területet Rákospalota erre a 
célra térítésmentesen át is engedett Pestújhely-
nek, de az újdonsült község képviselőtestülete ezt 
a földet nem tartotta megfelelőnek temetkezés 
céljára, ezért felparcellázták és 21 tulajdonosnak 
eladták. Ezt Rákospalota elöljárósága nehezmé-
nyezte, sőt a témában az alispánnak levelet írtak, 
de a források szerint Pestújhelyt nem rótták meg 

eljárása miatt, sőt utasították a községet, hogy 
temető céljára a településtől távolabb fekvő terü-
letet szerezzen meg.  

1912-ig Rákospalotán temetkeztek a pest-
újhelyiek, majd a községi temető létrejöttével 
egészen 1950 januárjáig már helyben. De ahogy 
az elszakadást is megpróbálták megakadályozni 
a palotaiak, úgy a temető területének kijelölése, 
későbbi bővítése sem volt zökkenőmentes. Folya-
matos pereskedés, igazságkeresés volt jellemző 
a két település kapcsolatára, ami a pestújhelyi 
temető esetében sem volt másként. (Rákospalota 
mindig is csak ideiglenes állapotnak tekintette, 
hogy Pestújhely önálló község, és bár később 
valóban megvalósult a települések egyesítése, nem 
olyan módon történt mindez, ahogy az „anya-
község” elképzelte.)

Az önálló település létrehozta képviselőtes-
tületét, szakbizottságokat, szabályrendeleteket 
alkotott. A temető ügye a Temető Bizottság 
megalakulásáig az Egészségügyi Bizottsághoz 
tartozott, aminek elnöke évtizedekig dr. Weszter 
Sándor orvos volt. Ő volt Pestújhely első községi 
orvosa. „Közismert rokonszenves egyénisége úgy 
összeforrt Pestújhely községgel és lakosságával, önzet-
len munkálkodása oly mély nyomokat hagyott ennek a 
nemzedéknek lelkében, amelyeket az idő múlása sem 
tud felejteni s a köztudatból kiirtani. Az ő megjelenése 
Széchenyi-telepen jelentette a közegészségügynek első 
megnyilvánulását. Az első években sem orvosa, sem 
gyógyszertára nem volt a telepnek, senki sem akarta 
életcélját és ambícióját lekötni egy ilyen kilátástalan 
szegénység mellé, de dr. Weszter Sándor nem törődött 
ezzel a helyzettel, letelepedett, gyógyított, orvosságot 
készített…Az önállósítás és községgé alakulás után 

írta: Kuczkó Andrea

1  dr. Rakssányi Elemér: Pestújhely község monográfiája 1910-1935. Önálló község alakulásának és önkormányzati életének negyedszázados 
évfordulója alkalmával. László Jenő könyvnyomdája, Tapolca, 1935. 11. p.
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először közgyámmá, majd az állás szervezésekor 
községi orvossá választották.”2 Weszter Sándor 
egészen 1933-ig, nyugállományba vonulásáig 
volt a település orvosa, 1921-ig pedig egyedül 
látta el ezt a feladatot. Ekkor azonban igény 
mutatkozott egy újabb orvos foglalkoztatására is. 
A másod orvosi állás azonban csak 1922-1927 
között létezett, megszüntetésének magyará-
zataként hivatkoztak a településen található 
munkáskórházra is. A község életének már a 
kezdetektől szerves része volt a kórház, melynek 
fenntartója és így a betegek összetétele is több-
ször változott. 

Rakssányi Elemér visszaemlékezéséből tud-
juk, hogy a kórház nem tartozott a község 
birtokállományához, mégis a település fejlődési 

folyamatának fontos tartozéka volt. 
A főjegyző elismerte az intézmény 
tudományos színvonalát, az orvosok 
felkészültségét, és hogy a kórház falai 
között a leginkább rászoruló társa-
dalmi réteg gyógykezelése folyik. 
De a munkáskórháznak nemcsak 
előnyei, hanem hátrányai is voltak a 
községre nézve. Aggodalmat okozott 
a tüdőbetegek megjelenése, féltek a 
fertőzéstől: a kórházzal szomszédos 
területen iskola volt, ahová több mint 
ezer tanköteles növendék járt. De a 
fertőzésveszély miatt az ingatlanok 
értékének csökkenése is bekövetke-
zett. Problémát okozott a községnek, 
hogy a kórház a helyi ipar és keres-
kedelem kizárásával bonyolította 
megrendeléseit. A legnagyobb gon-
dot azonban mégis a temetőterület 

kérdése jelentette. A községnek kellett ugyanis 
a kórházi szükségletet képező földterületről 
gondoskodni, temetőbővítés céljaira megfelelő 
földterületet beszerezni.

„A temető létesítés nagy és fontos feladat, de 
nem hallgathatjuk el, hogy ennek a hatalmas és 
nagy területnek beszerzése – megvétele és kisajá-
títása – milyen nehéz munkát és felelősséget rótt 
a község vezetőire. Mert nemcsak az élő lakosság 
száma növekedett olyan rohamosan, hanem ezzel 
arányban a halottak száma is. A lakosság nagylelkü 
áldozatkészsége itt is mértéken felül mutatkozott 
meg, mert a temetőkultúra megteremtése körüli 
áldozatokat nem csupán saját érdekében hozta, 
hanem azt messze meghaladóan hozzá nem tartozó 
idegen embertársai érdekében is, mert mindenki 

2  Uo. 161. p.

Pestújhely Nagyközség 
szervezési szabályrendelete 1911 
Budapest főváros levéltára
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által tudott dolog, hogy köz-
ségünkben elhalt minden ezer 
halott közül körülbelül 750 
esik az OTI munkáskórhá-
zára és csak 250 a községre s 
ez a számarány a kórház lis-
táján állandóan emelkedik.”3

Az OTI munkáskórház 
és a község elöljárói között 
nem minden kérdésben volt 
egyetértés. A legnagyobb 
problémát pont a kórház halottainak eltemetése 
jelentette. A temető terület szűkössége mindig 
visszatérő gond volt, mint ahogy a munkáskór-
házban elhalt betegek temetési költségeinek 
megtérítése is. A kórháznak azonban saját hulla-
háza volt, amit a község is használt, amíg fel nem 
épült a temetőben erre a célra saját fogadóépület, 
de a kórház hullaháza a belterületen, a piac mel-
lett volt, ezért többször is protestáltak ellene.4

A temető első rendezési szabályrendeletét 
1912. július 10-én fogadta el a képviselőtestü-
let.5 A sírhely árakat határozták meg, de ekkor 
még temetőőri, vagy sírásói állást a község nem 
tervezett. Útkaparói állást viszont igen, kettőt is 
egyszerre. Az ő kötelességük volt a község terüle-
tén lévő műutakat és a piacteret tisztítani, a község 
területén lévő műtárgyak felett őrködni. Utcákat, 
árkokat tisztítottak, és a tél folyamán sírásási 
teendőket is elláttak, nemcsak a közös, hanem az 
izraelita temetőben is. Azonban már akkor meg-
fogalmazták, hogy a tél elmúltával külön sírásóról 
kell gondoskodni, felmerült, hogy erre a célra ker-
tészt alkalmaznak. A témával legközelebb 1914. 
február 16-án foglalkoztak a temetőbizottság ülé-

sén.6 A sírásói teendők végzése alól 1914. április 
11-től az útkaparókat felmentették. A bizottság 
döntött arról is, hogy Fehér István virágkertész 
személyében sírásót alkalmaznak, aki köteles a 
temető terület felett őrködni, a temetőben lévő 
fákat, cserjéket továbbá az utakat szakszerűen 
gondozni és a sírásói teendőket végezni. 

A sírásó megkapta a temető területnek parla-
gon heverő részét virág kertészet céljára, és ezen 
kívül minden sírhely kiásásáért és a sír felhanto-
lásáért darabonként kettő korona illette meg. A 
sírásói teendőket az izraelita temetőben is köteles 
volt elvégezni. A temetések alkalmával szüksé-
ges segéderőről és segédeszközökről a sírásó volt 
köteles gondoskodni. Megbízása minden év októ-
ber 1-ig tartott, de ha tárgyév szeptember 1-ig a 
szerződésbontási szándékát egyik fél sem közölte 
a másikkal, a megbízást egy újabb évre meghosz-
szabbítottnak tekintették.7 

A temetőbizottság következő ülése 1914. ápri-
lis 27-én volt, két napirendi ponttal: 1. a temető 
temetkezési rendje, 2. járványkórház, ravatalozó 
helyiség, és hullaház építése.8 Varga István építési 

3  Rakssányi E. 1935. 51. p.
4  Uo. 163-164. p.
5  Budapest Főváros Levéltára, Pestújhely nagyközség iratai. Jelzet: BFL V.710. a 
6  BFL V.710. c 4. doboz
7  BFL 710. a
8  Uo.

Temetkezési okmány
rákospalota pestújhely és újpalota 

helytörténeti Gyűjteménye
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szakértő temetkezési 
terve alapján a bizott-
ság elfogadta, hogy 
a kápolna tér körül 
található sírhelyek és 
sírboltok, ezeken kívül 
a kerítés melletti, az út 
két oldalán lévő sír-
helyek, díszsírhelyek 
legyenek, az utána 
következő sorban az 
első osztályú sírok 
kerüljenek, a többi 
pedig másodosztályú 
sír legyen. A kórházi 
halottakat a negyedik 
és ötödik parcellába, 
a helybelieket pedig 
a második és harma-
dik parcellába temették. A bizottság elfogadta a 
temető fásítási tervét is, amihez az utakat is kije-
lölték. 

A második napirendi pontot Dr. Weszter 
Sándor községi orvos indítványozta. Szüksé-
gesnek vélte, hogy a községnek járványkórháza, 
ravatalozója és hullaháza legyen. Az orvos ezt 
a javaslatot már egyszer benyújtotta, de akkor 
elutasította a képviselőtestület. A községi orvos 
azonban nem adta fel, az eredeti indítványt meg 
is toldotta: temetőőri lakás építését is előterjesz-
tette. Az építkezéshez szükséges fedezetről is 
volt elképzelése Weszter Sándornak. Államse-
gély felvételét javasolta a járványkórház céljára, 
a ravatalozó építését pedig községi pénzből 
előlegezte volna meg, de használati díj fejében 
lehetett volna csak igénybe venni, így hosz-

szú távon megtérült volna a ráfordítás. Azért, 
hogy a ravatalozó helyiség jövedelme biztosított 
legyen, és közegészségügyi szempontoknak is 
eleget tegyenek, egy új szabályrendelet megal-
kotását is indítványozta: az egyszobás lakással 
rendelkezőknél kötelező legyen haláleset esetén 
a ravatalozó hely használata.9 Az indítványt a 
temető bizottság elfogadta és a képviselőtestület 
is tárgyalta. A 31/1914-es határozat kimondta, 
hogy az előterjesztésben szereplő építkezések 
szükségesek és építési területnek a temetőben 
lévő kápolna teret jelölte ki.10 

Bár, mint látjuk már 1914-ben hullaház és 
ravatalozó felépítéséről döntött a képviselőtestü-
let, a munkálatok nem indultak el, a községnek 
csak 1939-ben lett hullaháza és ravatalozó helyi-
sége. Addig a pestújhelyi munkáskórház hullaházát 

9  Uo.
10  Uo. 

Sebestyén István temető őr 
fegyverviselési engedélye

szaBóné molnár ida: Gyökereink – erdődűlő története, újpalota születése 
című könyvéBől
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használta a község is, de 
félő volt, hogy a kórház-
ban a sok haláleset miatt 
nem tudnak helyet bizto-
sítani a helyi lakosoknak. 
Átmeneti megoldásként 
hul laégető kemence 
felállítását kezdemé-
nyezték, a témában több 
indítvány is született. 
1914. június 30-án tar-
tott közgyűlésen Tekes 
Sándor községi képvi-
selő sürgette a kemence 
felállítását.11 A 68/1914-
es határozat utasította az 
elöljáróságot, hogy adjon 
be a belügyminiszternek 
egy engedélyező kérelmet hullaégető kemence 
felállításának érdekében.12 A 90/914-es határo-
zat már felszólította az elöljáróságot, hogy vegye 
fel a kapcsolatot a Gedeon és Kant céggel, akitől 
árajánlatot kértek, és valószínűség számítást arra 
vonatkozólag, hogy hulla-égetési díjakból milyen 
jövedelemre számíthat a község.13 A kemence 
azonban nem készült el.

Láttuk, hogy 1912-től folyt temetkezés Pest-
újhelyen, azonban öt év elegendő volt ahhoz, 
hogy 1917. december 1-én tartott közgyűlésnek 
a témája már a temető terület bővítése legyen.14 
Határozatot hoztak arról, hogy e célból a község 
területet vásárol. A főjegyző javaslata szerint csak 
arról lehetett szó, hogy a meglévő temetőt a mel-
lette lévő területek megvásárlásával bővítsék. Az 
elöljáróság a szomszédos földek tulajdonosaival 
tárgyalt is, - ők mind rákospalotai lakosok voltak 
- de azok olyan nagy árat (négyszögölenként 40 

koronát) követeltek, hogy azt a község nem tudta 
kifizetni. Ezért kisajátításra volt szükség. 

1920. augusztus 24-én Rakssányi főjegyző 
Rákospalota elöljáróságához írt levelet a temető 
melletti földterület kisajátításáról.15 A főjegyző 
leírta, hogy a temető legkésőbb fél év alatt megte-
lik s akkor a község abba a kétségbeejtő helyzetbe 
jut, hogy halottait nem fogja tudni hova elföl-
delni. Rávilágított, hogy az ebből származó súlyos 
rendellenességek országos botránnyá fajulhatnak, 
s ez Rákospalota községet is érintheti, mert a 
parcellázás alkalmával tartozott volna temetőterü-
letről is gondoskodni. Pestújhely akkori temetője 
a rákospalotai illetőségű Stegmayer Pál földjével 
volt határos, ezért több ízben is tárgyaltak vele, 
és hajlandó is volt átengedni földjéből területet, 
ámde pénzre nem volt szüksége, csereföldre tar-
tott igényt. Pestújhelynek azonban nem volt, ezért 

11  Uo.
12  Uo.
13  Uo.
14  BFL 710.a
15  BFL 710.c 4. doboz

Vételár ajánlat 
a temető bővítése céljából

Budapest főváros levéltára
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arra kérték a társhatóságot, hogy Stegmayer úrnál 
járjon közben és győzze meg a terület átengedé-
sének elkerülhetetlenségéről.16 Közben Pestújhely 
a kisajátítási eljárást megkezdte, de mivel lassan 
haladt előre, jobb szerettek volna magánjogi ala-
pon megegyezni. A község ezért felajánlotta azt 
is, hogy Stegmayer úrnak kötvényt adnak a vétel-
árról, a tőkét és a kamatot a tulajdonos kívánsága 
szerint csak akkor fizették volna ki, amikor a pénz 
vásárlóértéke újra a régi szintre emelkedik. A 
megegyezés még sem jött létre. Az 1920. novem-
ber 9-én tartott közgyűlésen a képviselőtestület 
névszerinti szavazással egyhangúan határozta 
el, hogy a 3835/3 és 3835/9-es helyrajzi számú 
rákospalotai ingatlanokra - amelyek szántóföldek 
voltak akkor – kisajátítási jogot kérelmezi.17

1921. február 21-én Rakssányi főjegyző levelet 
írt a főszolgabírónak, amiben kérte, hogy sürgesse 
meg a már az igazságügy minisztertől is kérel-
mezett kisajátítási jog megadását.18 1921. július 
27-én kelt levélben Pestújhely főjegyzője már a 
Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszterhez 
címezte kérvényét. De a kisajátítási engedélyt a 
község ezek után sem kapta meg. 1922. január 
28-án levelében a főjegyző újra a főszolgabíróhoz 
fordult. Ebben a levélben Rakssányi már az ira-
tok elkallódása miatt aggódott. „Temetőnk nagyon 
rövid idő alatt megtelik, s bár 1918 óta, tehát már 
négy éve kérjük a kiszemelt területre a kisajátítást, 
még ma sem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
temető területet biztosítsunk. A kisajátítási ügyira-
tok – járásorvos úr értesítése szerint - a főszolgabírói 
hivatalban elkallódtak, tisztelettel kérem rendelke-
zését, meg vannak-e már az elveszett akták, vagy 
szükség van az eljárás egész újonnan való megindí-

tására.”19 Az ügyben nem történt előrelépés, 1922. 
október 3-án már „erősebb” hangú levelet írt 
Rakssányi főjegyző a főszolgabírónak.20 „Számta-
lanszor sürgettem, hogy évek óta húzódó kisajátítási 
kérelmünk elintézést nyerjen, hiába, úgyhogy most 
amikor már a temetőnk befogadóképessége lezárult, és 
nincs hova temetkezni, a legborzasztóbb helyzetnek 
nézünk elé, amely a legsürgősebb hatósági beavatko-
zást és intézkedést kívánja, mert attól tartok hogy a 
legelső eltemetetlen halottal országra szóló kellemet-
lenségek következhetnek be.”21

Ma már nem tudhatjuk, hogy a fent idézett 
levélnek a hatására, vagy a valóban lehetetlen 
helyzetnek köszönhetően egy hónapon belül Pest-
újhely község megkapta a kisajátítási engedélyt. 
Ezt igazolja a Magyar Királyi Kereskedelemügyi 
Miniszter levele, amely 1922. november 3-án 
íródott: „Tisztelt Barátom! A Pestújhely község 
temetője céljára szükséges ingatlanok kisajátítási 
ügyére vonatkozó becses soraid kapcsán értesíte-
lek, hogy a vármegye közigazgatási bizottságához 
79152/1922. szám alatt intézett rendeletemmel a 
szóban forgó célra a kisajátítási eljárást egyide-
jűleg elrendelem. Szívélyes üdvözlettel: Walka 
Lajos.”22

Bár csak rövid időre, de az év végére mégiscsak 
megoldódott a temető terület vásárlásának ügye. 
Az 1923. december 27-ei közgyűlésen mutatták 
be a képviselőtestületnek Stegmayer Pál és Bertók 
Sámuel rákospalotai lakosokkal kötött adás - 
vételi szerződést. A képviselőtestület jóváhagyása 
után a két földtulajdonosnak kifizettek egy millió 
korona vételárat, ami az akkori forgalmi értéknek 
megfelelő összeg volt.23

16  Uo.
17  BFL V. 710. a
18  BFL V. 710.c 4. doboz
19  Uo.
20  Uo.
21  Uo.
22  Uo.
23  BFL V. 710. a
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DROZDY GYŐZŐ ÉS AZ EZÜSTKÓCSAG

Pestújhely község, „Dr. Bezsilla Nándor-ucca”, a 
nagy gazdasági világválság éveiben. A székesfő-
város kedvelt peremtelepülésének önállóvá válását 
már lassan negyedszázada kieszközlő jeles pesti 
ügyvédről elnevezett közterület délkeleti végén 

épp házhelytel-
keket  kínálnak 
megvételre. Föl-
jebb, a 35. szám 
alatt, nem sokkal 
később új lakót 
üdvö z ö lhe t  a z 
utca, a családjá-
val egy már kész 
házba beköltözőt. 
A neves személyi-
ség Drozdy Győző 
( 1 8 8 5 – 1 9 7 0 ) , 
költő, pedagógus, 
ma jd  re t t ege t t 
ellenzéki képvi-
selő, aki nemrég 
tért haza Egyesült 

Államokbeli emigrációjából, az ottani revíziós 
mozgalom éléről. Új lakhelyén közvilágításnak, 
aszfaltjárdáknak, keramitos utcakőnek, telepü-
lést kiszolgáló buszjáratnak és vasútállomásnak 
is örülhetett maga körül. A legkésőbb 1933 
szeptemberétől itt lakó Drozdy ajtaján épp 
ekkoriban kopogtatnak a hírrel, hogy énekes 
népszínműve1 megnyerte a Függetlenség című 
új kormánypárti napilap revíziós pályázatát.

A szakmai bírálóbizottság a beküldött 
munkák közül Az ezüstkócsag címre hallgató 
anonimizált pályaművet Herczeg Ferenc zsű-
rielnök indoklása szerint „kiváló író értékes 

munkájának” találta, melyet „erőteljes, színes 
nyelve, pompás dialógusai, humor iránti érzéke, 
mély hazafiságtól áthatott magyarsága minden 
tekintetben versenytársai fölé helyeznek”. A 
szerző kiléte egy jeligés borítékból csak ezután 
derült ki.

A Heltai Jenő ajánlásai alapján műked-
velői színpadokra átdolgozott, és a hírneves 
dr. Járossy Jenő által megzenésített alkotást 
a folyatásban a Magyar Revíziós Liga égisze 
alatt kezdik propagálni az ország különféle 
leventeegyesületei, népművelési csoportjai, 
műkedvelőgárdái számára. A hamarjában sajtó 
alá került szöveg- és kottakönyvet ezután a 
szerző maga árulja majd otthoni címén. Talán 
ez a körülmény tette, hogy a nagyszerű bib-
liográfus Gulyás Pál Drozdy írói munkásságát 
tüzetesen összegyűjtő lexikonszócikkében 
– kérdőjelesen, de – pestújhelyi kiadásúnak 
vélelmezte a fővárosi kiadású művet.

Drozdy Győző a település tisztes polgáraként 
időközben havonta adományoz a helyi ínségak-
ciók, vagy éppen a szintén 25 éves fennállású 
önkéntes tűzoltó egyesület javára. A községi 
újság – miután előzőleg látványos meteor-észle-
lést jegyez fel hasábjain – majd 1934. február 11-i 
számában közli először: miután „abban a meg-
tisztelően kellemes helyzetben vagyunk, hogy a 
pályadijjal koszoruzott kitünö szerző községünk 
falai között lakik”, mindjárt fel is veti, milyen 
értékes gesztus volna – sőt, illene legyen –, ha 
rátermett helyi műkedvelők mutatnák be először 
a darabot, amivel a „Szent-Istvánkor” tartandó 
országos műkedvelő-versenyen is „a siker minden 
előfeltételével” indulhatnának. Rövidesen ellenben 

írta: Eőry Áron

Drozdy Győző portréja. 
A Pesti Napló 1926. október 
24-i számából
fővárosi szaBó ervin könyvtár 
Budapest Gyűjtemény
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már afelett kell bánkódjon a lapszerkesztő, hogy 
a Nemzeti Egység Pártja fiókszervezete elkésett 
az ilyen irányú igénybejelentéssel, mert a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége „szemfüles” 
módon már „lestoppolta a darabot és a szerepe-
ket is kiosztotta”. Ennélfogva – szerinte – olyan 
szerencsétlen helyzet alakult ki, amelyben a 
rokoncélú egyesületek „riválisoknak” tűnnek fel, 
ahelyett, hogy „fuzió” útján egymást erősítenék 
egyazon közös törekvésben.

Az ezüstkócsagot mindeközben az egykorú 
vidéki színidirektorok egyik legkvalitásosabbja, a 
Pécsi Nemzeti Színházat vezető Fodor Oszkár és 
társulata szemelte ki nagyszínpadi bemutatásra 
– a főszerepre pedig sikerült megnyerniük Cse-
lényi Józsefet, a fővárosi Nemzeti Színház tagját. 
Végül a nemzeti ünnep előestéjén, március 14-én 
este 8 órakor tartják meg a darab ősbemutatóját, 
grandiózus díszletek előtt. A repertoárba felvett 
darab emlékezetes előadásai a március 18-aiak, 
e naptól ugyanis a MÁV a fővárosi vendégek 
számára egy kimondott „kultúrvonatot” is indít, 
amelynek kedvezményes ára tartalmazza úgy 
a retúrjárat díját, mint a színházjegyet. Aznap 
játsszák még egyetemi-főiskolás szervezetek 
kongresszusi díszelőadásaként is, melyre még 
Albrecht főherceg is hivatalos volt, bár végül 

kimentette magát.
A z  e d d i g i 

ku ta t á sok  s z e-
r int  az  amatőr 
színkörök közül 
„holtversenyben” 
elsőként Pestújhelyen mutatták be a darabot ápri-
lis 1-jén, Húsvét vasárnap, du. 4 és 8 órakor, és 
másnap is az esti időpontban. A három alkalmat 
a helyi lap a pestújhelyiek hazafias és lokálpatri-
óta kötelességérzetére apellálva népszerűsítette. 
A darabot tehát a MANSz helyi műkedvelő cso-
portja, Sávely Dezsőné elnöknő vezetése mellett 
adta elő, Kereszthegyi Rezső rendezésében – 
Matovics Bözsike énekszám- és Buzás László 
tánc-betanításai mellett –, a helyi Ipartestület 
dísztermének színpadán. A prológust Sebestyén 
Kálmán mondta, a darabban közreműködtek: 
Erdélyi Géza, Feniczy Henrik, Gaudek Gyula, 
Gonda Margit, Hajdu Rezső, Hejhál Magda, 
Hejhál Sándor, Jancsó Tibor, Kereszthegyi 
Rezső, Kőváry Margit, Marosi Géza, Osváth 
Lenke, Sebestyén Kálmánné, Szaár Bäby, Turny 
Tibor, Winter Károly, valamint a helyi levente 
ifjak. A vasárnap esti előadást, melyet reggelig 
tartó táncmulatság követett, Drozdy Győző 
és Járossy Jenő is megtekintette. A három ár- 
kategóriában kínált jegyek a jelentős érdeklődés 

Az ezüstkócsag szüzséje felvonásonkénti bontásban:

Párkány határában a cséplés fázisában egy magyar gazdánál – adóhátralék miatt, a termés lefoglalása céljából 
– megjelenik a végrehajtó. Egyúttal közös szerelmi ügyből kifolyólag kémkedési gyanúba keveri Baróthy András 
fiatal magyar földbirtokost azzal, hogy „rálőcsöl” egy államtitkot képező haditervet. Az aratóünnepet kisvártatva 
csendőrök szakítják félbe és rajtaütnek Baróthyn: letartóztatják és bizonyítékként foglalják le a nála levő aktákat.

A határ magyar oldalán, a Csóványoson vert táborhelyükön gyülekeznek a Baróthy által a vele átszökött aratómun-
kásokból a magyar Felvidék felszabadítására toborzott „ezüstkócsagvitézek”. Az este sötétjében egyezményes 
máglyafények jeladásával tudatják a cseh területen élő magyarok, hogy készek a felszabadító harcokra. Megindul 
a nemhivatalos hadművelet. Azonban mindez csak képzeletjáték, a cellájában elszenderedett Baróthy álomképe.

A komáromi sáncbörtönben a magyar fogoly kivégzésére készülnek. A szlovák foglár rabruhába bújva átveszi Ba-
róthy helyét, hogy hajnalban az elítélt helyett őt kísérjék a vesztőhelyre. Az így keletkező felfordulásban a jóindulatú 
cseh ügyész gyorsított perújrafelvételben felderíti az esetet és tisztázza Baróthy ártatlanságát.

Az ezüstkócsag színházi premier előadásainak főszereplője az 
aranykoszorús magyarnóta-énekes: Cselényi József portréja 

a Függetlenség c. lap 1934. április 29-i számából 
fővárosi szaBó ervin könyvtár Budapest Gyűjtemény
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Részlet a színmű szövegkönyvéből 
deák ferenc meGyei könyvtár, zalaeGerszeG – a szeGedi tudományeGyetem könyvtáráBól
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nyomán mindegyik előadásra már elővételben 
elkeltek – aminek sajátos eredőjeként még az 
előzetes hírverésben és kapacitálásban orosz-
lánrészt vállaló Pestújhelyi Ujság tudósítója is 
lemaradt róluk.

Nem úgy a budapesti kőszínházi bemutatóról, 
amelyről – egy pécsi napilapot nem számítva – 
Pestújhely lapja adott először hírt. Az eseményre 
április 7-én este került sor, méghozzá a hatal-
mas befogadóképességű Városi Színházban (ma: 
Erkel Színház). A főszerepet ezúttal is Cselényi 
József játszotta, mindösszesen csaknem száz sze-
replő asszisztálásával. A nagyszámú zenekar és 
kórus által kísért első három előadás mind táb-
lás házat produkált, közel 8 ezer nézőt vonzva. 
Az illusztris vendégek által is látogatott darab 

– többek között a főváros „kultúrügyosztályának” 
jóvoltából – egészen május közepéig műsoron 
maradt, közel 50 ezres összlátogatottsággal.

Ezzel Az ezüstkócsag – a jövőbelátó Pestújhelyi 
Ujság szerint – „megkezdte diadalrepülését, hogy 
hangos szárnycsapásokkal berepülje ezt a csonka 
országot, hogy felébressze az alvó magyar szíve-
ket, hogy felfigyeljenek a csüggedők, a kishitűek, 
a reménytelenek.” Ennek érdekében rövidesen 
kultuszminiszteri rendelet vette fel a műkedvelői 
előadásra javasolt színművek jegyzékébe, betét-
dalait budapesti rádióállomás is sugározta, hogy 
többéves vidéki karrierje 1936 év végére majd 
elérjen az ezredik előadáshoz, 1937-re pedig az 
ezredik vidéki helyszínhez.

Az ezüstkócsag az ország nagy- és 
kisszínpadjain: a korabeli sajtóforrá-
sokból eddig megtalált másfélszáz 
előadás helyszínei 
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ADALÉKOK 
A „LIVA”-MALOM TÖRTÉNETÉHEZ

Aktakaland avagy kis(-)városi legendák
Sorozatunkban a helyi közbeszédben gyakran előforduló, helytörténeti vonat-
kozásokkal is bíró témák hátterében álló történeti tényeket vizsgáljuk, az írott 
forrásokból megismerhető adatok tárgyszerű közlésére törekszünk.

A település határában mára már csak romjai-
ban létező Liva-malom és a hozzá kapcsolódó 
történetek időről-időről felbukkannak a helyi 
közéletben. De vajon mi az, ami történeti ada-
tokkal is bizonyítható a közösségi emlékezet 
által fenntartott városi legendákból? Írásunkban 
a malom technikai fejlesztésének állomásait pró-
báljuk meg nyomon követni, hogyan fejlődött 
ki az a sokféle vízhasználati funkció (malom, 
strandfürdő, halastó, jégtermelés), amely a 
működés utolsó fázisát jellemezte (1952-ben 
államosították).

Rákospalota falu közelében a feudális korban 
két malom működött a Szilas-patak vízi erejét 
felhasználva. Az ún. felső-malom a - mára már 
szintén csak romjaiban látható - egykori Növény-
olajgyár területén volt, a másik, az ún. alsó-malom 
a falu délkeleti határában, a Lucernás dűlő mel-
lett. Ez utóbbi lett később – legutolsó tulajdonosa 
után elnevezve – a Liva-malom.

A XVIII. század közepe táján keletkezett for-
rások egyetlen malomról szólnak. A falu XVIII. 
századi birtokosának, az Ujfalussy családnak az 

írta: Kiss Emília

A malom és a molnárlakás. Florián János: Palotai táj című festmény részlete 1924-ből. 
rákospalota pestújhely és újpalota helytörténeti Gyűjteménye
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iratai közt olvasható az az 1749-ből való összeírás, 
melyben említik, hogy „Községnek van 1 kövű malma, 
földesúr jogának elismerése és census fejében szerződés 
szerint fizetnek,…”.1 Egy másik, nem sokkal későbbi, 
1760-ban kelt adóösszeírás pedig a Palotán összeírt 
négy taksás2 között egy molnárt említ.3

Egy 1775-ből származó, Pest és környékét 
ábrázoló térképen4 és az első katonai felmé-
rés 1783-ban felvett térképszelvényén5 már két 
malom jelzése látható.

A XIX. század első felében zajló ipari fejlődés 
túlnőtte Pest határait is, így a vállalkozó szel-
lemű posztógyár-társtulajdonos Kanitz Joachim 
Rákospalotára jött és 1815-ben bérbe vette a gróf 
Károlyi családtól a palotai felsőmalmot, hogy ott 
saját költségén kallómalmot rendezzen be. Egyi-
dejűleg vállalnia kellett a faluhoz tartozó mindkét 
malomépület felújítását. A fennmaradt kimutatá-
sokból tudjuk, hogy az őrlőmalomra jóval nagyobb 
összeget kellett fordítania: 34.118,21 frt-ot, míg a 
kallómalomra 30.066,06 frt-ot6 Valószínűsíthető, 
hogy a későbbi Liva-malom épülete ekkor nyerte 
el építészeti kialakítását.

Az 1836. évi X. tc. előírta az úrbéres állomány, 
azaz a jobbágyi földek felmérését és a földesúri 
használatban álló területektől való elkülönítését, 
de a folyamat országszerte hosszasan, gyakorta 
évtizedeken át elhúzódott - az 1848-as jobbágy-

felszabadítás közbejöttével. Palotán az úrbéri per 
1860-ban zárult le véglegesen. Ekkortól indulha-
tott meg a paraszti közösség megerősödése és a 
gazdálkodás fejlődése.

1880-ban a falu képviselő testülete határozatot 
hozott arról, hogy 50 000 frt-ért megvásárolnák 
az uradalomtól a hús- és italmérési jogot, majd a 
kocsma és malomregálét7 is. 8

Egy 1881-ben felvett leltár tanúsága szerint 
ekkor a malomban az alábbi eszközök és berende-
zések voltak megtalálhatók, s egy kis lakóhelyiség 
is tartozott hozzá:

„Elismervény
1 db daráló láda
1 db vasalt meritske
3 db malom tengely fa - csak 2 db találtatott
2 db pitli szita
6 db (selyem szita) szajber - használhatlan
2 db vas kalapács
2 db vas szidol (:kőemelő rúd)
2 db felöntő

Pest és környékének áttekintő térképe. 
Méretarány: 1:57600. (1775) 

Budapest főváros levéltára

1  Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban - Urbaria et Conscriptiones Regestrata UC74:49. Conscriptio. (1749) PC 
CD-ROM Magyar Országos Levéltár - Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, év nélkül.
2  taksás: nem jobbágyi jogállású személy, aki adót fizet a földesúrnak in: Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz 
évvel ezelőtt tulajdon vallomásainak tükrében. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 3.) Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 
1967. 365. p.
3  Wellmann I. 1967. 267. p.
4  Pest és környékének áttekintő térképe 1775. Budapest Főváros Levéltára. BFL XV.16.b.221/cop1 http://mapire.eu
5  Az első katonai felmérés. DVD ROM  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára - Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, év nélkül.
6  dr. Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota - Pestújhely történetéből. Budapest, 1974. 89. p.
7  regálék (királyi kisebb haszonvételek, bénéficia regalia): a földesurat illető haszonhajtó jogok, mint malom, mészárszék és — külön 
kiváltság alapján — vásár tartásának joga. Ezeket jobbágyközség, illetőleg egyes jobbágy csak a földesúr engedélyével, ellenszolgál-
tatás fejében gyakorolhatta. in: Wellmann I. 1967. 364. p. A fenti források alapján már 1749-ben is megváltották a palotai parasztok a 
malom használati jogot a földesúrtól.
8  A magyar parlament az 1890-es évek elején a malomtartást, mint földesúri privilégiumot eltörölte. v. ö. Czoma L. 1974. 195. p.
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1 db hegyes csákány
3 db korong rúd - rossz
4 db malom kő - elkopott
10 db csákány kő vágó - rosz
2 db kő véső
1 / egy kis szoba.
Szerződésileg átvettem.

 - 1881. April R. Palotán - 
Kozma Pál molnár mester, mint bérlő”9

1885-ben végre megegyeztek, s a földesúr  
65000 frt-ért eladta a malom tulajdonjogát 
Rákospalota községnek. A vásárlások céljára a 
község banki kölcsönt vett fel 70.000 frt értékben. 
Azt remélték, hogy ha bérbe adják az italmérési 
és az őrletési jogot, akkor ki tudják majd fizetni 
az évi 4 200 frt törlesztőrészletet (malom bére 
700 frt, kocsmák bére 2100-2100 frt).10 A nagy 
összegű hitel felvétele azonban súlyos terhet 
jelentett a község számára, ez is lehet az egyik 
oka annak, hogy a malom bérbe- illetve eladásával 
kapcsolatos ügyek hosszú éveken át elhúzódtak.

A Helytörténeti Gyűjteményben11 fellelhető 
legkorábbi malombérleti szerződés az 1891. 
március 25-én kelt  Haszonbér szerződés, mely 
Rákospalota község elöljárósága, valamint Chmel-
ovszky József és neje Bingenheimer Betti között 
köttetett a vízimalom, a hozzá tartozó lakóház és a 
hozzá tartozó rét 6 évre (1891.04.01 - 1897.03.31) 
történő haszonbérletéről, évi 692 frt-ért.

Két dologra érdemes itt felfigyelnünk. Egyrészt 
valószínűleg ebben az időben épült fel a malom 
melletti lakóház. Másrészt ekkor még a malmot 
és a malomhoz tartozó rétet együttes használatra 
engedte át a község a bérlőknek. Később ez meg-
változott, a malomrétet külön bocsátották árverés 
alá, s mint azt a következőkben is látni fogjuk majd, 
a rét más személy általi hasznosítása sok nehézsé-
get okozott a malom üzemeltetése szempontjából.

Elismervény. Rákospalota, 1881. április. 
rákospalota pestújhely és újpalota helytörténeti Gyűjteménye

9  Rákospalota Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye – Történeti dokumentumok tára.
10  Czoma L. 1974. 195-196. p.
11  Rákospalota Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye
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De egyelőre maradjunk 1891-ben. A haszon-
bérleti szerződés alább idézett pontjaiból képet 
alkothatunk malom korabeli technikai beren-
dezéseinek állapotáról: 
„8.)Kötelesek bérlők a vízi és fogas kerekeket 2 kövü 
ugy a zsilipeket is újjá alakítani, az összes szerszá-
mokat saját költségükön megcsináltatni és mindezeket 
a bérlet elteltével jó karban a községnek átadni. … 
9.) Tartoznak a haszonbérlők a malomhoz vezető 
vizárkot, nem különben a víz fogó tavat minden 
évben saját költségükön kitisztíttatni, s a bérlet 
letelte után azokat tisztán és jó karban átadni; meg-
jegyeztetvén, hogy a „Pióczás” alsó részétől kezdve az 
árokban termő nád a bérlők tulajdonába megy át.”

De nem sokáig használták a bérlők a vízimal-
mot, mert 1892. június 24-én a község elöljárósága 
jóváhagyta, hogy „Jelen haszonbérleti szerződés összes 
jogai és kötelezettségeivel átruháztatik Angl Ferenc 
úrra f. évi augusztus 1-től…” Az új bérlő beköltö-
zésekor (1892. október 1.)  újból leltárt készítettek:

„Felvétetett Rpalotán 1892 oktober 1én a közs. 
vizimalomnak átadása alkalmával Angl Ferenc 
bérlő úrnak.

1 daráló láda
1 vasalt mericske
2 malom tengely fa
2 vas kalapács
1 vas kő emelő rúd
2 felöntő
2 korong rúd
2 pár malom kő.”

A felsorolt tárgyakból és eszközökből látható, 
hogy a feudális korhoz képest szinte semmi vál-
tozást nem tapasztalunk a technikai fejlettség 
tekintetében, csupán az őrlés mennyiségét növel-
ték újabb malomkő(pár) beállításával.

Az első nagy technológiai változást az új bérlő, 
Angl Ferenc kezdeményezte. Erről tudósít a köz-
ség 1892. október 2-án megtartott rendkívüli 
közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata:
„66. sz. I. tárgy: A községi vizimalom bérletére 
és átalakítására vonatkozólag Angl Ferencz által 

benyujtott ajánlat tárgyalása. … A személyesen is 
megjelent Angl Ferencz, - a közs. vizimalom ez 
idő szerinti bérlője előadja, hogy a község malmát 
a bemutatott tervrajz szerint hajlandó átalakítani, 
- gőzerőre átcsináltatni s a község nagy számu lakos-
sága igényeinek megfelelően akképp átalakítani, hogy 
az eddigi botrányos, - s a lakosságnak nagy hátrá-
nyára szolgáló azon körülmény, hogy őröltetés végett 
a szomszéd falvakba kellett járni a lakosoknak - vég-
képp megszűnnék. - Kéri a képviselő testületet, hogy 
ezen nagy költséggel járó átalakítás fejében 1897 évi 
april 1én lejárandó haszonbérleti időt 8 évvel hosz-
szabbítsa meg, - vagyis 1905 évi april 1ig adja át 
neki a malmot haszonbérbe, - s ajánlat tevő kötelezi 
magát ezen idő alatt a jelenlegi haszonbért, - éven-
ként 692 frtot fizetni. - A haszonbérleti idő leteltével 
az összes felszerelés ajánlat tévőé marad, meglévén 
a községnek azon joga, hogy a felszerelést becsáron 
megvásárolhassa, ha pedig továbbra is bérlet utján 
szándékozik a község a malmot értékesíteni, - egyenlő 
ajánlatok mellett Angl Ferenc birna elsőbbséggel; 
- abban az esteben, ha a község a felszerelést meg-
váltaná, - vagy a malmot más venné haszonbérbe, 
- köteles azt oly állapotban, mint jelenleg leltár mellet 
átveszi, - 2 kőre berendezve, - átadni. -

A képviselő testület úgy a község, mint az egész 
lakosságra nézve ezen előadott ajánlatot kedvezőnek 
és előnyösnek tartván, - többek hozzá pótlása után a 
következő egyhangu Határozat hozatott:
Az előadottak szerint Angl Ferenczcel a haszonbér-
leti szerződés 1905 évi april 1ig meghosszabbittatik, 
- köteles évenként 692 frtot fizetni s a malmot saját 
költségén átalakítani s gőzerőre berendezni. - A 
szerződésnek ily értelemben leendő megkötésére az 
elöljáróság utasíttatik.”

Fenti sorokból kiderül számunkra, vajon miért 
cserélt gazdát a malom ilyen rövid idő alatt, a bér-
leti idő leteltét megelőzően. A patak vízhozama 
nem volt mindig elegendő az őrletéshez, az év 
folyamán egyes időszakokban szüneteltetni kel-
lett a működését, így valószínűleg nem is lehetett 
jövedelmező vállalkozás. A lakosságnak ilyenkor a 
szomszédos falvakban kellett őröltetnie a gabona-
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neműeket. Angl Ferencz és neje Götz Magdolna 
rákospalotai lakosok szerződését tehát a hiányzó 
vízi energiát kipótolni hivatott gőzgép felállítása 
érdekében jelentősen meghosszabbították (6 évről 
15 évre), egészen 1905. március 31-ig.

A fent idézett jegyzőkönyvben szereplő „töb-
bek hozzá pótlása” pedig azt jelentette, hogy a 
bérlőknek kötelezniük kellett magukat a gőzgép 
használatából eredő károk viselésére, „robbanás 
vagy más hasonnemű szerencsétlenség esetére a mi 
gőzgépek alkalmazásánál előfordulhat” a községtől 
nem követelhettek kártérítést, és helyre kell állí-
taniuk az átvételkori állapotot.

De nem csak a bérlő és a bérbeadó számára 
volt előnyös a malom technikai fejlesztése, hanem 
az általános technikai fejlődés is ezt követelte. Így 
olvashatjuk a M. Kir. Építészeti Hivatal 1892. 
december 31-én kelt állásfoglalásában:
1.) (A terv szerinti átalakítás műszakilag nem 
kifogásolható, mert nem érinti a vízi erő fel-
használását, és bármikor visszaállítható.) … „a 
felállítandó gőzgép arra fog szolgálni, hogy a vízi 
erőt kiegészítse, illetőleg időszakonkint pótolja.
2.) A malomnak gőzerővel való kiegészítése érde-
kében áll a községnek, mert a vízi erő, különösen az 
őszi hónapokban nem elegendő a malom hajtására, s e 
miatt az őrlés hosszabb időn át szünetelni kénytelen. 
Ezen okból igen valószínű, hogy a gőzerő berendezé-
sek engedélyezése nélkül a község a mostan megajánlott 
bérösszeget nem fogja megkaphatni. Sőt megtörténhe-
tik, hogy másvalaki a községben gőzmalmot állít fel, s 
akkor a községi vízi malom, mert a vízi erő minden 
időben nem elégséges, teljesen elértékteleníttetik.”

Újabb másfél év elteltével azonban a malom 
ismét gazdát cserélt. A tervezett fejlesztés meg-
építésére a bérlő, Angl Ferenc mai szóval élve 
„alvállalkozót” vett igénybe. Sajnálatos módon 
azonban nem tudta kifizetni, s ezen felül tetemes 
tartozást halmozott fel a bérleti díj megfizetése 
tekintetében is. 1894. szeptemberében Klaudy 
Lipót és neje Klaudy Róza ujpesti lakosok 

kérvénnyel fordultak Rákospalota község elöl-
járóságához. Leírták, hogy 1893. október 1-jén 
szerződést kötöttek Angl Ferenccel, hogy a mal-
mot 1 év alatt gőzmalommá alakítják át, majd a 
berendezéseket bérbe adják neki a malombérlet 
egész időtartamára, azaz 1905. március 31-ig. A 
beadványban azt mondják, ők eleget tettek az 
ígéretüknek, a berendezéseket felszerelték „s ugya-
noda egy megfelelő gőzmozgonyt” (sic!) is állíttattak. 
Angl Ferenc azonban nem fizetett nekik semmit, 
s úgy tudják, a község felé is tartozása van. Kérel-
mezik, hogy a község nekik adja oda haszonbérbe 
a malmot, ha nem, akkor elviszik a gépeket. Az 
elöljáróságnak sürgősen döntést kellett hoznia 
(1894. október 1.), melynek értelmében „Jelen 
haszonbérleti szerződés a község képviselő testületé-
nek 73/94. sz. határozata értelmében összes jogai s 
kötelezettségeivel átruháztatik Klaudi Lipót úrra. és 
neje sz. Núber Rozália.”

Ez a bérlő sem válhatott azonban sikeres 
vállalkozóvá, mert 1895-ben leégett a malom.12 
1896. augusztus 5-ével „A malom leégése folytán 
jelen bérleti szerződés megszűnt.

A községre azonban továbbra is súlyosan 
nehezedtek rá a megváltási hitel törlesztőrészle-
tei és kamatai, és belátták, hogy más módon kell 
a malom gazdaságos üzemeltetéséről gondoskod-
niuk. Az eladás mellett döntöttek.

1896.december 14-én a község elöljárósága 
adásvételi szerződést kötött Liva József és neje 
Prikovits Terézia rákospalotai lakosokkal a palotai 
1241/2, 1242/2, 1243/2 (ekkor osztották meg eze-
ket a telkeket!) és 1244 hrsz-ú ingatlanok eladása 
tárgyában: összesen 1270 négyszögöl nagyságú 
terület, négyszögölenként 6 frtjával, összesen 
7620 frt vételárért. A vevők 1000 frt-ot ekkor már 
megfizettek, a többit 5 év alatt (1901. december 
31-ig) egyenlő részletekben kellett törleszte-
niük, 5 %-os kamattal. A szerződés igen szigorú 
elvárásokat fogalmazott meg a Liva házaspárral 
szemben. Így például kimondta, hogy:

12  Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1898. április 20-i közgyűlésének 686. sz. határozata szövegében. Rákospalota 
Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye
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törvényhatósági jóváhagyása után a vevők köte-
lesek 1 éven belül „gőzmalmot és fürdőhelyiséget 
építeni, s azokat legalább 25 éven át üzemben tartani”.

Az építkezés megkezdése előtt a terveket 
kötelesek benyújtani a községhez, s csak annak 
jóváhagyása után kezdhetik el a munkálatokat.

„…Amennyiben azonban a malom és a fürdő 
üzemmel a jelen jogügylet tárgyát képező ingatlant 
átszelő patak vizének szabad használata természet-
szerűleg vele jár, - eladó község a kizárólag csak is 
ezen üzemhez szükséges víz szabad használatát 
vevőnek átadja oly kikötéssel azonban, hogy a község-
nek bármikor és bármi czélra lenne szüksége a patak 
vizére, - vevők mindig kötelesek a víznek a község 
általi használatát megengednie, - természetesen a 
malom és fürdő üzemben tartásának hátránya nélkül.”

Ha nem teljesítik az kiszabott időre a vételár 
részletek megfizetését „vevők elvesztik az általuk 
tett összes fizetéseket s a község tulajdonába mennek 
át az ingatlanon esetleg már létező összes építmények 
és berendezések, melyekért vevők kártalanítást nem 
követelhetnek”.

A telekkönyvi átírást csak akkor engedélyezi a 
község, ha a vételárnak legalább a felét már kifi-
zették a vevők. (1897. március 1-jén Tóth István 
bíró hozzájárult az adásvétel telekkönyvi bejegy-
zéshez, mert újabb 3020 frt-ot befizettek.)

A szerződés hatályba lépése: vevők számára 
azonnali, a községnek csak a törvényhatósági 
bejegyzés után. (Ez majd csak 1898. április 20-án 
történt meg.)

Az 1898. február 12-i keltezésű „Pótszerző-
dés” pontjai is a kötöttségeket erősítik meg: Liva 
József és neje egyetemlegesen kötelezettek, a gőz-

malom és fürdő 25 éves fenntartási kötelezettsége 
a telekkönyvbe is bejegyzendő, és hogy a vevők 
tulajdonjogát csak akkor lehet bejegyezni, ha már 
felépítették a gőzmalmot és a fürdőt. Ha utóbbi 
kitétel nem teljesül, minden addigi befektetést 
elveszítenek.

Az adásvételi szerződés megyei törvényható-
sági bejegyzése majdnem másfél éves késéssel, 
1898. április 20-án történt meg. Néhány sort 
idézünk a határozat indoklásából: „…jóvá-
hagyandó volt az eladásra vonatkozó határozat 
és szerződés azért, mert a megmaradó malomrét 
jövedelme és a helyi viszonyoknak megfelelő 6 frtos 
vételár kamatával a községnek az addigi törzs-
vagyon jövedelem biztosítva marad, azon kívűl 
a fürdő létesítésének biztosításával közérdekű 
szükséglet nyer kielégítést.”)13 A község számára 
tehát gyakorlatilag ugyanazok a jövedelmek 

Vázlatrajz a malomhoz tartozó 
ingatlanok  megosztásáról. 1898. 

rákospalota pestújhely és újpalota helytörténeti Gyűjteménye

13  Uonnan.
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voltak biztosítva, mint amikor még bérbe adták 
a malmot, csupán a fenntartási és fejlesztési 
kötelezettség háramlott át az új tulajdonosra…

Az idő egyre előrébb haladt, egyre inkább 
közeledett a szerződés lejárata. Mivel az épít-
kezés addig nem kezdődött meg, 1900-ban 
megpróbálta a község beperelni a Liva családot, 
s visszaszerezni a malmot, de nem jártak siker-
rel. A hosszadalmas adminisztrációs út egyik 
szakaszának lezárultával tehát Liváék végre 
elkezdhették volna az építkezést, de csak újabb 
másfél év múlva, épp a lejárat előtt, 1901-ben 
adta ki az engedélyt az illetékes vízügyi ható-
ság ifj. Liva József és ifj. Huszár József részére 
- Liva Józsefné folyamodványa nyomán - hogy 
az adásvételi szerződésben vállalt fejlesztéshez 
szükséges alábbi létesítményeket megépíttessék:
1.) Új építmények: malomfő vagy malombukó, 
árapasztó mellékág, uszodai zsilip.
2.) Vízállás küszöb: 102,21 m, maximális duzzasztás 
102,85 m. Kerékzúgó: 120 cm, szabadzúgó: 50 cm.
3.) „…köteleztetnek a malomfő felett mintegy 510 
méternyi távolságban a Szilas patak balpartjából 
kiágazó a Káposztás dűlőt át szelő és a malomfő alatt 
130 méternyi távolságban a Szilas patak főágába visz-
szatorkolló mellékág medrét” 1 m szélességben, 1 lábas 
oldallejtéssel „állandóan kitisztítani és fenntartani”.
4.) Az árapasztó mellékág felső végén 102,20 m 
küszöb magasságú 1 m nyílású zsilip, felső széle 
102,90 m legyen, a malomfőnél maximum 102,85 
m legyen a vízállás szintje.
5.) A malomfő felett 16 méterrel található uszo-
dai zsilip a patak jobb partján lévő uszodába 
terelje a patak vizét.
6.) A malomfőtől felfelé 750 méteren kötelesek 
a patak medrét 2 m fenékszélességben 1 lábas 
oldallejtéssel tisztán tartani.

Az engedély 50 évre szólt, s a kézbesítéstől 
számítva 6 hónapon belül kötelesek voltak az 
építkezést befejezni. Ezen a helyen külön ugyan 
nem említi meg forrásunk, de természetesen 
a szerződésben foglalt gőzgép is beszerelésre 
került. Arra gondolhatnánk, hogy a malom 
működtetésének ügye ekkortól hosszú időre 
rendeződött, s a család nyugodtan dolgozhatott 
saját üzemében, biztosítva megélhetését.

A történeti tények azonban arról tudósítanak 
bennünket, hogy a malom új tulajdonosai és a régi 
tulajdonos, a község közötti viszony a következő 
évtizedekben sem volt teljesen felhőtlen.

A Liváéknak eladott telkek megosztása révén 
a „malom melletti rét” tulajdonjoga mindvégig a 
községé maradt, s továbbra is haszonbérbe adásá-
val próbáltak jövedelemre szert tenni. (Vizenyős 
terület volt, így kétféle hasznot hajtott már koráb-
ban is: nyáron kaszáló volt, télen pedig a Szilas 
oda kiáradt és megfagyott vizét jégtermelésre 
használták.) A haszonbérleti jogot rendszeresen 
árverésre bocsátotta a község.

A malom eladását követő első árverésen Liva 
József licitált a legmagasabb összegben, így 
1897. január 1-jén megköttetett 3 évre (1897. 
január 1-től 1899. december 31-ig) a haszon-
béri szerződés Rákospalota község elöljárósága, 
illetve Liva József és neje között a „malom mel-
letti rétekről”:

- a bérlő köteles évente 6 m3-nyi jégverem 
megtöltésére szükséges jeget a községnek ingyen 
kiszolgáltatni

- csakis kaszálónak használhatja nyáron, télen 
pedig jégtermelésre

- nem építhet rá, albérletbe nem adhatja.
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Haszonbérleti szerződés. 1906. rákospalota pestújhely és újpalota  helytörténeti Gyűjteménye
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A fennmaradt iratanyag tanúsága szerint 
azonban Livának - kellő tőke hiányában - a későb-
biekben nem sikerült eléggé kedvező ajánlatokat 
tennie, mert a hasznok szedésének jogát 1904 
- 1908 között több árverési cikluson át Amrein 
Ferenc (vendéglős) részére engedte át a község.

A malom közelében fekvő rét másik része 
az Alsó rét (más néven Piócás) nevű határrész 
volt.14 Készpénz-jövedelem szerzés céljából ezt 
is haszonbérbe adta a község. Egy 1908. decem-
ber 2-án kelt jegyzőkönyvben azt olvassuk, hogy 

Zsarnoviczky Dániel, Kossuth u. 5. 
szám alatti lakos, borkereskedő és ven-
déglős panaszt tett Liva József ellen. 
Sérelmezi, hogy 1901. január 1. óta 
bérli 6 évre szólóan a Piócás rétet (kb. 
3 hold), „hogy ott a téli időben jeget ter-
meljen”, de ehhez nincs elegendő víz. 
Kérvényezi, hogy a község elöljáró-
sága a malomtulajdonostól eszközölje 
ki a községet joggal megillető víz-
használat átengedését az ő számára, 
minek fejében „hajlandó a községnek a 
réten termelendő jégből annyi jeget szol-
gáltatni, amennyi a községi jégverem 
megtöltésére szükséges”.

Ez a beadvány jó indoknak lát-
szott arra, hogy a község (megint) 
megpróbálja visszaszerezni a malmot. 
Ezért még aznap állásfoglalás-ké-
réssel fordultak a Budapesti M. Kir. 
Kultúrmérnöki Hivatalhoz, hogy ha 
a malomtulajdonos nem engedi meg 
a községnek a szabad vízhasználatot, 
akkor felbontottnak lehet-e tekinteni 

a szerződést, és visszaszáll-e a malom a községre?

A malom természetesen Liváék tulajdona 
maradt, de a megyei alispán 1910-beli engedé-
lye alapján tűrniük kellett, hogy „Zsarnoviczky 
Dániel rákospalotai lakos a következő határozatok 
szoros megtartásának kötelezettsége mellett engedélyt 
nyert … jégtermelési vizimunkálatokat létesíteni 
és fenntartani”. Azaz: megásathatta a „jégterme-
lési medenczét”, elkészíttethette a medencéhez 
vezető „zsilipes csőátereszt” az akkori 1457 hrsz-ú 
területen töltésekkel körülvéve és leásva, azzal a 

Budapesti M. Kir. Kulturmérnöki 
Hivatal leirata (szakvéleménye) 
a Liva József elleni panasszal 
kapcsolatban. 1913. 
rákospalota pestújhely és újpalota 
helytörténeti Gyűjteménye

14  A fentiekben vélhetően az egykori Káposztás nevű rétről esik szó, ennek másik része volt az ún. Alsó rét. Forrás: 
Székely László: Rákospalota r. t. város legujabb térképe iskolai használatra. 1:20 000 Rákospalota, 1930 k.
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feltétellel, hogy a „Kispatak”-tól 4 m-es földsávot 
hagyva vezetheti el a balparti töltésben a fenék 
mélységében a 6 m hosszú, 30 cm átmérőjű, tel-
jesen lezárható betoncsövet, melyen át november 
- december - január - február hónapokban vizet 
vételezhetett a patakból.

A Helytörténeti Gyűjteményben található 
akta itt lassan lezárul, a malom későbbi történe-
tét illetőleg újabb levéltári- és szóbeli forrásokat 
kell majd megszólaltatni. Feltételezhetjük azon-
ban, hogy a későbbiekben sem zajlott a történet 
kevesebb bonyodalommal, mert az utolsónak 
keletkezett iratok közt azt olvashatjuk, hogy még 
1913-ban is érkezett panasz a Liva családra a víz 
túl magasra való felduzzasztása miatt…

Hogy miért volt érdemes ennyire részletgazdagon 
szólni a fentebb ismertetett tényekről? Talán azért, 
mert általuk árnyaltabb képet kapunk a malomhoz 
kapcsolódó legendák által megörökített „aranykor” 
– az 1920-30-as évek – leleményessége (malom, 
strand, halastó) mögött meghúzódó gazdasági szük-
ségszerűségekről is. Arról, hogy a XIX-XX. század 
fordulóján időről-időre kevés volt a Szilas-patak 
vízhozama a malomüzem működtetéséhez, elsősor-
ban ezért vált szükségessé újabb és újabb technikai 
fejlesztése, a kiegészítő jövedelemforrások beikta-
tása. De még a folyamatos modernizáció sem volt 
elegendő ahhoz, hogy idővel alkalmazottakat is fog-
lalkoztató kisüzem válhasson belőle, sosem lépte túl 
a családi vállalkozás kereteit.

Ahhoz azonban elég sikeres kisvállalkozás 
volt, hogy mások is fenjék rá a fogukat, úgy tűnik, 
időről-időre megjelent a község elöljáróságánál 
valaki, aki megpróbált okot szolgáltatni a Livá-
ékkal kötött szerződés felbontására. (Akik még 
hosszú éveken át voltak kénytelenek fizetni a 
vételár-részleteket.) A község pedig a korábban 
felvett tetemes kölcsön miatt volt kénytelen egyre 
több és több készpénz bevételt előteremteni a bér-
beadások révén, ezért kénytelen volt utat engedni 
ezeknek az egyéni próbálkozásoknak.

Tanulságok? Leginkább az a közhely állapít-
ható meg esetünkben is, hogy a dolgok sohasem 
egyszerűen „fehérek vagy feketék”, de semmiképp 
sem aranyszínűek…

Patakmalom

Kisebb állandó vagy időszakos vízfolyás mellett fel-
épített malomszerkezet és építmény, amely a vízfo-
lyás menti szintkülönbségekből származó gravitációs 
energiát a malomszerkezet meghajtására használ-
ja fel. A vízfolyás medrében malomgátat emelnek, 
amellyel a vizet megduzzasztják, s a természetes me-
dernél magasabb szinten vezetett ásott, épített vagy 
deszkából készített, akár állványokon álló csatornával, 
malomárokkal a malomhelyre vezetik. A malomgátba 
is és a malomárkokba is zsilipeket építenek be, hogy 
a tárolt víz mennyiségét szabályozzák, s a malomra 
vezetett vizet szükség szerint visszatarthassák, hogy 
a malomgépezetet nyugalmi helyzetében tarthassák, 
pl. azon javításokat végezhessenek. 
Az ún. alul csapó malmok esetében az áramló vizet a 
vizeskerék alsó széléhez vezették, s a víz a lapátok el-
lenállását leküzdve végzett munkát. – A patakmalom-
nak nagyságrendben különféle típusai voltak aszerint, 
hogy hány vizeskereke üzemelt, ill. hány kőpár dolgo-
zott benne.

forrás: maGyar néprajzi lexikon, 
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-530.html

Kallómalom

A gyapjúszövet anyagok nedves állapotban való 
mechanikai tömörítésére szolgáló, vízi energiával 
működő gép, amely a vízikerék forgó mozgását 
egy erős emelő, lendítő karokkal felszerelt tüskés 
főtengely segítségével súlyos ütőfejek ritmikus fel-
emelésére, ill. leejtésére hasznosította. Az ütőfejek 
a nedves szövetet tartalmazó vályúba zuhantak. 
Előfordult, hogy az ütőfejeket rugalmas nyelekre 
szerelték, hogy az ütés erejét fokozzák. A súlyos 
ütőbot az alatta levő vályúban nedvesen tartott 
(állandóan locsolt) gyapjúszövetet folyamatosan 
döngöli. Ettől a gyapjúszálak összezsugorodnak, a 
szövet széltében-hosszában összemegy, egyszers-
mind vastagabb, tömöttebb lesz. 

forrás: maGyar néprajzi lexikon 
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1795.html
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’56-OS EMLÉKHELYEK 
KERÜLETÜNKBEN

Csak egy fényképet tudsz mutatni róla,
hol úgy őrzik a fényt a nagy diófa

levelecskéi, mint a harmatot.
A képen áll az Idő, csak a lelkünk

borzong a széltől, ami róla eltűnt.
– Dalolom azt, ami nyomot hagyott. 

Gérecz Attila: Sorsod művészete (részlet)1

Magyarország, a magyar nemzet legfiatalabb 
és egyes felmérések szerint legközömbösebben 
felfogott nemzeti ünnepének kerületünkben 
található emlékhelyeit vesszük számba az alábbi 
írásban.

Kevés kivétellel leginkább a kerületi önkor-
mányzat által, vagy más szervezet melletti 
részvételével állították, emelték, helyezték el 
a méltó megemlékezés, tiszteletteljes főhajtás 
mementóit. Ezek közül szinte mind Rákospalota 
területén található – egy van Pestújhelyen, Újpa-
lotán még egy sincs. (Talán a városrész „fiatal” 
volta ennek a magyarázata és ok is, de a közösségi 
emlékezet és tisztelet ezen a „gáton” túllendít-
hetné Újpalotát.) 

Kronológiailag vizsgálva a legelsőnél máris 
gondban érezheti magát a kérdéssel foglalkozó: 
1990-2004 között a „központi”, önkormányzati 
megemlékezések, ünnepségek kizárólag a Kará-
csony Benő parkban voltak. Ugyanakkor az a 
kopjafa, amelyiknél mindezek történtek nem az 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, 
tiszteletére állíttatott: 1990. május 9., tehát a 
„Győzelem napja”, a II. világháború európai küz-
delmeit lezáró fegyverszünet volt az az apropó, 
aminek kapcsán elhelyezték a téren. Erről árul-
kodik a vésett felirat is a kopjafa egyik lapján. 

Ebből derül ki az is, hogy 1990. május 9-re 
készült az „Áldozatokért”, állíttatta a XV. ker. 
Tanács V.B. 2004-től az október 23-án felavatott, 
kizárólag az 56-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére készült „56-os emlékkő” lett a hiva-
talos önkormányzati megemlékezések helyszíne, 
de a Karácsony Benő parki kopjafánál továbbra is 
tartottak, tartanak koszorúzásokat az őszi nem-
zeti ünnep napján. 

1  Sorsod művészete: Gérecz Attila versei és utóélete. Szerk.: 
Kárpáti Kamil. Bp., 2001., 44.o. 

írta: Németh Gábor
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A z  e l ő z ő  b e k e z -
d é s b e n  a z  i d ő r e n d i 
nehézséget említettük. 
Talán nem tudja mindenki, 
hogy a Kossuth utcai 
római katolikus kápolna 
falán is van emléktábla. 
Sőt, mindjárt kettő is. Az 
egyiket az Igazolt Magyar 
Szabadságharcosok Világ-
szövetsége, a másikat a 
kerületi önkormányzat és 
Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége helyeztette 
el. Sajnos írott forrást, emléket, nyomot nem 
találtam köznyilvános dokumentumokban arra 
vonatkozólag, hogy mikor kerültek a kápolna 
falára. Egy emlékező szerint 1989-ben vagy 
1990-ben lehetett ez. Az biztos, hogy egy poli-
tikai napilap2 tartalmazta azt a névsort, néhány 
hibával ugyan, amelyik a XV. kerületi 56-os hősi 
hallottakat sorolta fel. Elképzelhető a kölcsönös-
ség, csak a kérdés nem tisztázott: előbb jelent-e 
meg az újság, s az szolgált alapjául a tábla szö-
vegének, vagy fordítva. Meg kell jegyezni, hogy 
a Szabadságharcosok Világszövetsége emléktáb-
láján csak azok nevei vannak, akik a harcok alatt 
estek el, igaz, közülük sem mindenki lett feltün-
tetve. A POFOSZ-önkormányzat táblája jóval 
több személy nevét sorolja fel, azokét, akik már 
a szabadságharc eltiprása után, néha akár jóval 
később is, a megtorlások alatt lettek áldozatai 
’56-nak. Annak ellenére, hogy az önkormány-
zat is részt vett a táblaállításban, nem igazán lett 
sem központi, sem kerületszerte ismert emlék-
hellyé. Talán „jellegéből”, az elhunytak neveinek 
megörökítéséből adódóan is inkább a november 

4-i főhajtásokkor van nagyobb rendezvény ezen 
a helyen.

A forradalom és szabadságharc 50. évfor-
dulójának „előestéjén” végre eljutott a kerületi 
vezetés oda, hogy egy kifejezetten 56-os emlék-
helyet létesítsen. A kőből készült három 
méteres obeliszk alkotója Banay Gábor volt. A 
Széchenyi térre, a Nagyboldogasszony temp-
lom mellé jelölték ki a helyét, s ott is állították 
fel. Van, ahol az önkormányzatot nevezik meg 
állíttatónak3, van, ahol a POFOSZ is szerepel4. 
Mégis utóbbit kell helyesnek és elfogadottnak 
tekintenünk, mert már az előkészítés során 
is megemlítették e szervezetet, s az obeliszk 
hátulsó oldalán is fel volt tüntetve a nevük – sőt, 
még az 56-os Szövetségé is. A 2004. október 
23-án Kiss Péter országgyűlési képviselő és 
Varga János, a POFOSZ országos alelnöke által 
felavatott emlékoszlop mellett a Karácsony 
Benő téri kopjafánál, mint fentebb is említet-
tük, továbbra is tartottak ünnepi alkalmakat5, 
de a kőtömb lett a „központi” megemlékezések 
helyszíne.

2  Népszabadság, 1989. június 10., 18-19.o.
3  http://budapestgaleria.hu/_/kozteri-muvek-budapesten/15-kerulet/
4  Városházi Napló 2004. április 21. és Városházi Napló 2004. szeptember 1.
5  Városházi Napló, 2004. október 13. és 2004. november 10.
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1956 ötvenedik évfordulója természetsze-
rűleg kihatott az emlékhelyek sorsára is. Újak 
létesültek, s a szimbolikus alkalom tovább-
gondolásra is késztette a helyieket a korábban 
megalkotott művekkel kapcsolatban is. Pest-
újhelyen felavatták az első 56-os emléktáblát. 
A forradalom estéjén, október 23-án ünne-
pélyesen leleplezték az Észak-Pesti Kórház 
Őrjárat utca felőli kapujánál a Pestújhelyi 
Pátria Közhasznú Egyesület által készíttetett 
márványlapot. Az ünnepi szónok Pomogáts 
Béla irodalomtörténész, egykori pestújhelyi 
lakos volt, az aktuson részt vett Dr. Mészá-
ros Balázs, az egyesület elnöke, Báder György 
egyesületi tag, helyi képviselő, Király Csaba 
kerületi politikus6. Ez évben került a Rákos-
palotai Köztemető ravatalozójának falára az 

1956-os forradalom és szabadságharc helyben 
nyugvó áldozatainak emlékére két lapból álló 
nagyméretű márványtábla7. 

Ez az év hozott egy érdekes újdonságot 
is, amely részben az országos, részben a helyi 
politikai élet és fejlemények kivetülése volt: a 
„semmitmondó”, „kifejezéstelen” jelzőket kapó 
obeliszk, s más emlékhelyek és –táblák helyett 
a kerületi ellenzéki politikai erők egy szerencsés, 
különös, különleges, de az 56-os és az aktuális 
eseményeket is igen erős szimbolikával visszaadó 
helyszínt találtak, épp a kifogásolt kőoszloppal 
szemben. Itt egy villanyoszlopba, rozsdás „bör-
tönbe” nőtt bele egy fa. Ez a hely, a „fogságba 
ejtett demokrácia”8, a „kalodába zárt nem-
zet” kifejezéseként és jelképeként ettől kezdve 
emlékhellyé lett, s azóta is „szerepet” kap az 
ünnepi alkalmakkor.9  

A következő 56-os emlékhelyet 2010-ben 
avatta Dr. Horváth János, az Országgyűlés 
korelnöke. Nagy József Attila volt tornász, 
válogatott kajakozó, 56-os hősi halott emlé-
kére helyezett el a Szabó Miklós lelkipásztor 
szellemi hagyatékát őrző alapítvány a Polgári 
Magyarországért Alapítvány támogatásával és 
segítségével a Kinizsi utcai református parókia 
falán.10 Azóta minden évben megemlékezést 
tartanak e helyen is.11

Kerületünk legújabb 56-os emlékműve egy 
korábbi helyén, részben a korábbi anyagá-
ból készült. A „Lobogás” nevű alkotást 2012. 
október 23-án avatta fel László Tamás polgár-

6  Városházi Napló, 2006. november 22.
7  Sajnos ez is hibás, legalább egy név hiányzik róla. – a szerk.
8  Kalendárium XV. Újpalota-Rákospalota-Pestújhely 2011., 51.o.
9  Uo. 209.o.
10  Jó Sáfár. A Rákospalota-Újvárosi Egyházközség hírlevele. 2010. 3. különszám. Kiadja a Szabó Miklós Alapítvány.
11  Nagy Józsefnek a Rákospalotai Köztemetőben található sírját volt kajakklubjának, az MTK-nak a segítségével a Szabó Miklós 
Alapítvány felújította. Avatóbeszédet dr. Deutsch Tamás MTK-elnök mondott. Szervezett koszorúzásokat, megemlékezéseket ott nem 
tartanak, ezért nem szóltunk róla bővebben.
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mester, országgyűlési képviselő és 
L. Simon László államtitkár.12 A 
2004-ben itt elhelyezett obeliszket 
elbontották, anyagát beépítették az 
új emlékműbe, amely a kőtalap-
zatot egy mozgalmas, jelképes 
„szobor” állványaként, kiemelése-
ként használta tovább. „A ’szobor’, 
a címerétől fosztott zászló, a hul-
lámzó, testén átlőtt felvonuló 
tömeg a forradalom és részt-
vevőinek egybeolvasztott nem 
mindennapi emléke.”13 Az eltelt 
három évben itt tartották az 
önkormányzat „központi” megem-
lékezését. Ismét megjegyzendő: a 
Karácsony Benő parkbeli kopjafa 
továbbra is „mellékhelyszíne” maradt az 56-os 
forradalom és szabadságharc tiszteletére rende-
zett ünnepségeknek.

Kerületünk, annak bármely városrésze – hely-
zeténél fogva vagy későbbi létrejötte miatt – ugyan 
nem volt tevékeny, vagy éppen fontos helyszíne 
az 59 évvel ezelőtti forradalomnak. De mind a 
kerület hivatalos vezetése, mind a civil társadalom 
igyekezett megemlékezni a heroikus küzdelemről, 
a példaértékű nemzeti összefogással jellemezhető 
forradalom és szabadságharcról, mint a magyar 
történelem, nemzeti öntudat fontos eseménye, így 
emelve kerületi emlékhelyekkel is a magyar hősi 
panteonba megillető helyére ‘56-ot. Ugyanakkor 
az emléktáblák kihelyezése bizonyítja azt a helyes 
és fontos szándékot, hogy kerületünk választott 
tisztviselői és a civil társadalom is megkereste 
azon kapcsolódásokat, történéseket, személyeket, 
amelyek és akik által szűkebb pátriánk kevéske, de 
helytörténeti fontosságú kapcsolódása, 56-os érin-
tettsége és szellemisége bemutatható, a jelen és az 
utókor számára feltárandók és megőrzendők. 

12  Minderről bővebben: Lobogás: a XV. kerületi új 1956-os emlékmű története. Fel. szerk. Nagy Borbála Réka. XV. Média Kommuniká-
ciós és Szolg. Közhasznú Nonprofit Kft., Bp., 2012.
13  https://www.kozterkep.hu/~/21196/Lobogas_Budapest_2012.html

Bauer Sándor sírja

Kerületünkben, a Rákospalotai Köztemetőben ta-
lálható Bauer Sándor földi maradványait rejtő sír. 
Ugyan szorosan véve nem tartozik az 56-os em-
lékhelyek közé: sem „alanyi” jogon, hiszen a 17 
éves Bauer Sándor nem az 1956-os szabadság-
harc hősi halottja volt, még csak nem is a vérbírák 
vezette megtorlások áldozata; sem pedig időrend, 
kortársi volta szerint, hiszen még csak nem is ok-
tóberben, nem is ősszel, hanem január 20-án halt 
tűzhalált nemzetéért. 1969-ben. A prágai fiatal, 
Jan Palach példáját követve lobbantotta lángra 
benzines gyolcsba csavart testét, így tiltakozva 
a szovjet megszállás ellen. Bauer Sándor a pesti 
srácok, a forradalmárok és szabadságharcosok 
örököse és kései utóda: szellemisége, áldozat-
készsége, tántoríthatatlansága, hazaszeretete és 
persze az önkény elleni tiltakozása és küzdelme 
emeli a 13 évvel korábbi küzdők, hősök mellé őt. 
Sírjánál 2005 óta tartanak ünnepélyes megemlé-
kezéseket.
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PALOTAI UTCANEVEK 1908-BÓL

Rákospalota – és persze Pestújhely – közterületeinek névadásáról keveset tudunk. A legtöbb homályos 
ponttal az elnevezés időpontját illetően lehet találkozni. Számos esetben csak az adott közterület elne-
vezésének térképeken való felbukkanása és a térkép kiadásának időpontja az irányadó, vagyis csak azt 
tudjuk megmondani, hogy az adott utcanév a térképen való megjelenést megelőzően már létezett, de 
hogy mikor született az elnevezés, azt nem. Mivel a térképkiadás nem volt mindennapos, ezért ezek az 
időpontok meglehetősen elnagyoltak. 

Ezért is van nagy jelentősége annak a bizottsági javaslatnak és az attól részben eltérő képvise-
lő-testületi határozatnak, melyeket Budapest Főváros Levéltára1 őriz. A sors iróniája, hogy az ebben 
az iratban 1907-1908-ban elnevezett 11 utcából ma már csak kettőt hívnak eredeti nevén, az összes 
többi megváltozott az idők folyamán.

Mai kerületi utcaneveink történetének kutatásakor két fontos könyvészeti forrásra támaszkodha-
tunk: a Buza-Mészáros-Ráday-féle 2003-ban megjelent Utcanévlexikonra2 és az 1995-ös Buza Péter 
által írt Palotai tegnapok3 című könyv utcanévgyűjtemény részére (az 1969-ben kiadott Adattárban4 
szereplő utcanévgyűjtemény ma már elavultnak tekinthető). Az alábbiakban közzétesszük a javaslat-
ban és a határozatban szereplő utcanévjavaslatokat, a végül elfogadott névvariánst és a mai utcanevet 
is. Közöljük azt is, hogy az Utcanévlexikon (U) és a Palotai tegnapok (P) milyen időponttal jelöli az 
adott elnevezés megszületését – megjegyzendő, hogy sok esetben húsz(!) évnyi az eltérés. Az alábbi 
– zömében már nem élő – közterületnevek vonatkozásában tehát a későbbiekben korrigálni kell a 
névadás dátumát 1908-ra.

1907. november 25-én Rákospalota község építőbizottsága (tagjai: Jónás Emil elnök, Gyökössy 
Károly, Csiszár Oszkár, T. Varga Antal) 15 közterület elnevezésével kapcsolatban határozott. Ezt az 
előterjesztést a képviselő-testület 1907. november 28-i ülésén visszaadta azzal, hogy „az elnevezést ille-
tőleg történelmi jelentőségű elnevezések alkalmazásával tegyen javaslatot” (ti. az építőbizottság). A néhány 
hónappal később, 1908. január 15-én tartott képviselő-testületi ülésre előterjesztett névjavaslatokat 
már változtatás nélkül elfogadták. Az 1908-as utcaelnevezési határozat a korabeli sajtóban visszhang 
nélkül maradt. Az ebben az időszakban megjelenő, Kovácsy Kálmán által szerkesztett Szabad Hon 
című hetilap ugyan rendszeresen közölte, hogy milyen ügyeket tárgyalt a képviselő-testület, de csak 
a fontosnak tartott témákra reflektált (például az adóügyek, hitelfelvétel stb.) Az utca elnevezések az 
egyéb ügyek kategóriába tartoztak, érdemi sajtóreakciót nem váltottak ki. Az 1907-es eredeti előter-
jesztésben szereplő szöveget és megfogalmazást dőlt betűvel az eredetivel tartalmilag megegyezően, de 
a mai helyesírás szabályait követve közöljük.

1  BFL V.574.e  61. kisdoboz
2  Buza Péter, Mészáros György, Ráday Mihály: Budapest teljes utcanévlexikona (Sprinter kiadó, 2003) A könyvnek 2013-ban jelent meg 
újabb kiadása de a törzsanyag csak kiegészült, a hiányzó és téves adatok felülvizsgálata nem történt meg.
3  Buza Péter: Palotai tegnapok (Csokonai Művelődési Központ 1995)
4  W. Somogyi Ágnes: Adattár a XV. kerület történetének tanulmányozásához (XV. kerületi Tanács VB. Népművelési csoportja, 
Budapest, 1969). A kiadvány egy táblázatban sorolja a kerület utcaneveit, de még az újpalotaiak nélkül. A nevek többszörös 
változása, illetve a később született új utcák és a forrásjelzés hiánya miatt lényegében csupán egy adott időpillanat lenyomata, nem 
pedig utcanévtörténeti forrás.

írta: Rátonyi Gábor Tamás
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 A Patak utca maradjon Patak utca.  
A Patak utca a mai Csobogós utca elődje 
volt, még a patakon átívelő híd nélkül. 
Hogy miért és mire akarták változtatni, 
nem derül ki, mindenesetre – akkor – 
meghagyták a nevét. (Patak utca: U, P: 
1898, Csobogós utca: U, P: 1954)

 Az olajgyár előtt a hídon keresztül Fót 
irányába vezető hosszutca: Olajgyár utca. 
Az „olajgyár előtt” kitétel sok értelme-
zésre ad lehetőséget, hiszen az üzem 
mérete már akkor is tekintélyes volt. 
Azonban a híd említése leszűkíti a lehető-
ségeket: ez az utcácska minden bizonnyal 
a mai Horváth Mihály utca, és annak 
korabeli folytatása, a mai Esthajnal utca 
volt. Ez a ma kettőnek ismert közterület 
hajdan egyetlen, összefüggő utca volt. A 
képviselő-testület az Olajgyár utca nevet 
elvetette, helyette a József utca elnevezést 
fogadta el ( József utca: U: 1900, P: 1928 
előtt, Horváth Mihály utca U: 1930 P: 
1929, Esthajnal utca U, P: 1954)

 A javítóintézet háta mögött az Árpád 
út folytatása: Rét utca. Az Árpád út a mai 
Énekes utca. Ennek az utcának a foly-
tatásaként vélhetően a mai Anyácska 
utcát értették, hiszen a javítóintézet 
területén nem vezetett át közforgalmú 
út. Az 1908-as határozatban a Rét utca 
helyett a Werbőczy (értsd: Verbőczy 
István 1458-1541) nevet adták, amit az 
utca 1948-ig viselt. Ekkor átnevezték és 
Fadrusz János utca lett, majd 1954-ben 
kapta az Anyácska utca nevet (Werbőczy 
U, P:1920-as évek).

 A vágóhíd előtt levő hosszutca Vágóhíd 
utca. A Vágóhíd elnevezést végül Köz-
vágóhíd formában hagyták jóvá néhány 
hónappal később. Ez az egyik olyan utca-

1

2

3

4

Rákospalotai részlet Kogutowicz Manó 
1908-ban megjelent „Budapest székes- 
főváros egész területének térképe 
(3. kiadás)” c. kiadványából
Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság 
térképtára
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név, ami nem változott az idők folyamán, vagyis 
107. éve nevezik ekként (Közvágóhíd utca U: 
1910-es évek, P: 1930-as évek)

 A Vágóhíd utcát derékszögben keresztező fekvő 
utca „Sóskútsor”. Ezt az utcát csak azért lehet 
azonosítani, mert tudjuk, hogy 1907-08-ban a 
Közvágóhíd utcából még csak két keresztutca 
ágazott el: a 2. pontban említett, ma Esthajnal-
ként ismert közterület és a mai Benkő István utca. 
A „Sóskútsor” ez utóbbira vonatkozik, ám végül 
ezt az elnevezést elvetették, a Szilágyi utca (és 
nem sor) nevet kapta. Az eredetileg javasolt Sós-
kútsor elnevezésből következik, hogy ekkor még 
csak az utca egyik oldala épülhetett be, mivel a 
sor utótagot ebben az esetben használták (lásd 
például: Rákospalotai körvasút sor). Buza Péter 
is említi a Palotai Tegnapok című könyvében, 
hogy az utca egyik oldalát már az 1910-es évekre 
beépítették. Ezzel a bizottsági jegyzőkönyvvel 
tudjuk pontosítani a dátumot: már 1907-ben 
voltak itt házak. A Sóskútsor egyébként arra a 
kútra is utalhat, ami Buza szerint „Papkút” néven 
a közelben volt, s ami vélhetően sós vizet adott. 
A Szilágyi utca elnevezésből miként és miért lett 
végül Szilágyi sor, az nem derül ki (Szilágyi sor U, 
P: 1910-es évek)

 A zsidótemplom előtt elhaladó és a Vasút utca 
kiágazását alkotó kis utca Ráday utca. Ez a mai 
Kajár utca, ami 1954-ben változott meg Rádayról. 
A zsidótemplom alatt nem a Régi Fóti úti zsina-
gógát kell itt értenünk, hiszen még csak 1907-ben 
járunk, a zsinagóga pedig 1926-7-ben épült. Itt a 
ma is álló, bár minden jellegzetességétől megfosz-
tott rabbilakás, iskola és imaház együttesét adó 
épületre kell gondolni a Kertköz és Kajár utcák 
sarkán (U: 1929, P: nem ad időpontot). Az utca-
névlexikon szerint 1919 és 1929 között Forgó 
utcának hívták a közterületet, amit ez a határozat 
cáfol: az utcácskát már 1908-tól Ráday utcának 
nevezték és nincs szó benne korábbi elnevezésről 
(értsd: Ráday Gedeon 1872-1937).

 A Vasút utca kis kiágazása ahol Töklincz István 
lakik, Dózsa György utca. Már maga a meghatáro-
zás is érdekes: „ahol Töklincz István lakik”. Ennek 
a lakásnak a pontos helyét száz évvel később már 
nehéz lenne kinyomozni, szerencsénk, hogy a 
Vasút (ma: Pozsony) utcából kevés kiágazó utca 
van, melyek közül – kizárásos alapon – a mai 
Dal utcával azonosíthatjuk e korabeli utcács-
kát. Végül nem Dózsa György lett az utca neve, 
hanem Berzeviczy. 1954 óta nevezik Dal utcának. 
Az Utcanévlexikon, illetve a Palotai tegnapok is 
említi, hogy ezt megelőzően Pacsirta utca volt a 
közterület neve. Ez érdekes módon a határozatból 
nem derül ki, a megfogalmazás arra utal, mintha 
egy eladdig névtelen közterület kapott volna 
nevet. Elképzelhető, hogy a Pacsirta utca egy 
népi elnevezés volt, amit soha nem szentesített a 
település képviselő-testülete (U: 1922 P: 1928).

 A Fóti út kis leágazása Szőke János községi kép-
viselő háza előtt Csizmadia köz. Ezt az utcácskát 
ma Csillagos közként ismerjük, nem kizárt, hogy 
az őshonos palotai Csizmadia család egyik ottani 
telektulajdonosa volt a névadás ihletője. Végül 
Csáky köz lett a neve (eredeti helyesírásban: 
Csáki köz, értsd: Csáky Albin 1841-1912). (U, P: 
1929). Mind az Utcanévlexikon, mint a Palotai 
tegnapok említi, hogy Kis köz néven volt ismert 
az utca, ez azonban a határozatból nem derül ki, 
nem említi ilyen elnevezést.

 A Nagymező utcát a Zrínyi út után következő 
keresztező utca Kobza sor. A Kobza régi rákospalotai 
családnév, bizonyára a család telke vagy telkei voltak 
az utcában, amely (a sor utótagból következően) csak 
az utca egyik oldalán volt beépítve. Végül a Kobza 
sor elnevezést nem fogadták el, helyette a Fazekas 
sor elnevezést választották. A Fazekas sorból 1925 
után utca lett, majd 1965 és 1991 között Fazekas 
Ferenc utca. 1991-ben – helytelenül – Fazekas sorra 
keresztelték vissza, holott addigra az utca másik 
oldala is beépült, tehát ide inkább az utca elnevezés 
illett volna (U: 1920, P: 1928)

Részlet a rákospalotai építőbizottság 
1907. november 26-i ülése jegyzőköny-

vének kivonatából
 Budapest főváros levéltára v.574.e  61. kisdoBoz
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 A Rákos útról kiágazó kis köz Csonka köz. 
Csonka helyett végül Balassa Bálint köz lett a 
neve, amit majd 1954-ben Fogat közre keresz-
telnek át. Érdekes módon az Utcanévlexikon és 
Buza könyve is  Fogat utcaként jelöli ezt a közte-
rületet, holott annak utótagja hivatalosan is köz. 
A Csonka egyébként itt nem egy ember nevére 
utalhatott, hanem a közterület rövid voltára, mivel 
itt egy zsákutcáról van szó. (U: 1922, P: 1928)

  A Radikovszky-féle háztól az Iskola és Föld-
váry utcák folytatásáig terjedő rész Piac tér legyen. 
Ez a Piac tér nem a mai Hubay Jenő, hanem a 
Palotás tér. A bizottsági tagok itt bizonyára nem 
vették figyelembe azt, hogy a későbbi palotai 
városháza előtti teret a Deák tér elnevezés mel-
lett Piac tér néven ismerték, és ezt a nevet még 
egyszer fel akarták használni. Végül nem fogad-
ták el a javasolt elnevezést, helyette a Rákóczi 
(korabeli írásmóddal: Rákóczy) tér lett a neve. 
Érdemes megjegyezni, hogy II. Rákóczi Ferenc 
hamvait 1906-ban szállították haza, a fejedelem 
kultusza az ezt követő években még igen erős 
volt. Rákospalotán 1907-ben is díszközgyűlést 
tartottak, hogy megemlékezzenek a fejedelem-
ről. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy Öregfaluban már 1896-ban utcát neveztek 
el Rákócziról, így az újfalusi terecske elnevezése 
névismétlődéshez vezetett. A Rákóczi térből 
1954-ben lett Palotás tér (U: 1920 k. P: 1900 k.)

  A Dembinszky utca neve pedig változtassék meg 
Széchenyi utcára. Ez a névváltoztatás ugyan nem 
valósult meg, de közismert, hogy a 2012-ben 
Wisockyra átkeresztelt Dembinszky utca folyta-
tása – kiépülését követően – az 1910-es években 
végül Széchenyi út lett.

Az építőbizottság 12 pontból álló javaslatából 
végül 11 tényleges elnevezés lett. Két pontot  (az 
1. és 12.) teljesen elvetettek, egyet pedig beik-
tattak: 1908 január 15-én határoztak úgy, hogy 
a „Villasortól a parkvendéglőig húzódó sor Parksor-

nak neveztetik el”. Ez végül utóbb Park utca néven 
lett ismert, valójában a mai IV. kerületi Szilágyi 
utcának a Görgey Artúr utca és a Fóti út közé 
eső szakaszát jelölte. Ebben a formában azonban 
egyetlen utcanévlexikonban sem szerepel, holott 
évtizedeken át bizonyosan használatban volt.

Nem lehet nem észrevenni, hogy az építőbi-
zottság által javasolt nevek zöme, így például a 
Sóskútsor, Csizmadia utca, Olajgyár utca, Rét 
utca, Kobza sor, Piac tér magában hordozza az 
utca, vagy a környék jellegzetességét, illetve utalást 
tesz az ott lakókra, vagy tulajdonnal rendelkezőkre. 
Több mint száz év elteltével ezek az utcanevek 
helytörténeti utalássá válhattak volna, hiszen ha 
máshonnan nem, az utcanévből kiderül ki, vagy mi 
volt a környék legjellegzetesebb – közterület elne-
vezésére méltó – intézménye vagy személye. Ezek 
a nevek tehát olyan tényekre utaltak volna, amiből 
ma következtetéseket lehet levonni, vagy más for-
rásokból szerzett információkat erősíthettek volna 
meg. A történelmi nagyjainkról való elnevezéseket 
ugyan szép hagyományként tartjuk számon, mégis 
ez vezetett ahhoz, hogy a javasolt elnevezések 
zöme rá sem került a térképekre.

A jelenség a ma politikusainak intő példa lehet. 
Ismeretes, hogy a Rákospalotai Növényolajgyár 
2006-ban bezárt, területére lakótelepet tervez-
tek. Ha ez megvalósulna, és a gyár jelenleg csak 
pusztuló épületei egyszer végleg eltűnnének, a kis 
Gubó utcán kívül nem emlékeztetne más közterü-
leti elnevezés az egykori üzemre. Ha ezt a ma még 
csak feltételes módban taglalt jövőképet vetítjük 
előre, akkor az 1907-ben javasolt Olajgyár utca 
elnevezés nem túl elegáns hangzása ellenére sem 
tűnik rossz ötletnek. Ma már kevesen tudnák fel-
idézni, hogy a Palotás téren a századforduló éveit 
követően piac működött, vagy hogy a Benkő Ist-
ván utca környékén a régmúltban egy sós vizet adó 
kutat találhattak az arra járók. Ezek az egyszerű-
nek tűnő utcanevek megőrizhették volna a helyi 
jellegzetességek emlékét.
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BORS EMIL

„…ily országban gyökeres reformokat 
bármely téren ugyan ne várjon senki.”1

Kérdések, 
problémafelvetések

„Nemcsak a politikai világ kormányoztatik 
kevés bölcsességgel, a tudományos világ némely 
birodalmairól is joggal mondható ez, a legtöbb 
joggal pedig a teológiai, filozófiai és az ún. jog –és 
államtudományokról.” - írja Bors Emil 1904-es 
tanulmányában.2 Nyilvánvaló, hogy nagy meg-
ütközést váltott ki a cikk, hiszen a pécsi jogász 
professzor saját hivatását, szakmai elitjét veszi 
górcső alá, és nem zárkózik el az egyház(ak) bírá-
latától sem, valamint a korabeli politika káros 
következményeinek részletezésétől sem. A husza-
dik század elején vagyunk, amikor is a jómódú, 
szabadelvű publicista és oktató fittyet hányva a 
társadalmi normákra szembeszáll mindenkivel, 
aki döntéshozó helyzetbe kerülhetett, tiltott pár-
bajban vesz részt, kemény kritikával illeti az ország 
kultúr-és oktatáspolitikáját, rendkívül élesen 
bírálja tudományos szempontból nem megfelelő 
szinten teljesítő (pesti) kollégáit, miközben alig 
várja, hogy igazi, rangos egyetemi tanári katedrát 
kaphasson (Kolozsvárott vagy Pesten). 

Hogyan jutott el az antiklerikális magatartásá-
ról nevezetes tudós addig, hogy villáját a katolikus 
egyháznak adja el? Miért is Pestújhelyen próbálja 
megteremteni magának a fővárostól annyira 
idegen nyugalmat, a Pécsett megszokott vidéki 
hangulatot? Hogy veszi pártfogásába a polito-

lógust Ady Endre, Hermann Ottó mellett sok 
más híresség? Miért is lesz Bors Emil parlamenti 
interpelláció tárgya? Sok más mellett ezekre is 
keresi a választ a holland szerző, aki Bors Emil 
dédunokája, aki már felnőttként, diplomás poli-
tológusként szerez tudomást a dédapa szakmai 
múltjáról, és aki nagy lelkesedéssel és alaposság-
gal próbálja feltárni a kettejük között észlelhető, 
véletlenszerűségnek semmiképpen sem ítélhető 
lelki, morális és politikai szemléletbeli kapcsola-
tot, hasonlóságot. 

Családi háttérrajz

Bors Emil született 1846. február 2-án szü-
letett Baranya megyében, Német-Ürögön, ami 
Pécs egyik elővárosa volt.3 A gimnáziumot is 
Pécsett végezte, jogi tanulmányait 1863-ban 
Bécsben kezdte el, majd Budapesten fejezte be. 
Ezt követően 1867-68-ban tett hosszabb utazá-
sokat  Német- és Franciaországban. 1869-ben 
kinevezték a kereskedelmi minisztériumba hiva-
talnoknak; itt dolgozott 1874-ig, mely idő alatt 
megszerezte a jogtudori, ügyvédi, honvéd-hadbirói 
s táviró-tiszti okleveleket is. Ezt követően kerül a 
pécsi jogakadémiához. Bors Emil 1872-től kezdett 
rendszeresen publikálni. Családi körülményeiről 
keveset tudunk. A bécsi tanulmányok, utazások 
jómódú polgári/ nemesi hátteret sejtet. 1875-ben 
vette feleségül a Drávatamásiból származó  Thassy 
Jolánt ( Jolanta), aki Thassy Julius és Pongrátz Klára 
bárónő lánya volt. 4 Emilnek és Jolánnak a családi 
szájhagyomány szerint tíz gyereke született, akik 
közül kettő, Emil és Károly maradt életben.5  

írta: Teszelszky, Kees 

1  Bors Emil: A jog-és államtudományok állapota és művelése p. 20.
2  Bors Emil, A jog-és államtudományok állapota és művelése
3  Születési anyakönyv. (Magángyűjtemény.) Bors Emil életpályáról, lásd: Szinnyei József,  Magyar írók élete és munkái, CD-ROM, és 
Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, CD-ROM, Várady Ferencz, Baranya multja és jelenje, I, Pécs, 1896, 422.
4  Házassági kivonat. (Magángyűjtemény.)
5  Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, CD-ROM, haláljelentések. Bors lakott Pécsett a Király utca 23 (1887) és a Sörház-utca 5 
(1891).
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A jómódú családfő az 1895- 1897 között a 
város legtöbb adót fizető polgárai között a 61. 
helyen volt.6

Az oktatói munka

1874-ben, 28 évesen nevezték ki Bors Emilt 
a pécsi jogakadémián a politikai tudományok 
egyetemi tanárává neveztetett ki. A jogaka-
démia egyházi intézmény volt, 72 diákkal.7 

Szeredy József, egyházi írókanonok vezette ezt 
az intézetet. A magyarországi egyházak tevé-
kenységének a dualizmus korában jelentős és 
növekvő súlyú részét alkotta az oktatás, ezen 
belül a felsőoktatás.8 A katolikus egyház – amely 
elveszítette államegyház jellegét, a polgári fej-
lődés követelményeihez csak nehezen tudott 
alkalmazkodni, és a kiegyezés utáni években a 
kormányzat liberális politikájával gyakori össze-
ütközésbe került – befolyását, pozícióit jelentős 
mértékben az oktatás terén kívánta erősíteni.  

6  „Dr. Bors Emil, jogtanár 1894: 328,61 Ft (61. helyen). 1897: 354,48 Ft (61. helyen)” idézve:  Bérdi György, „Pécs legnagyobb 
adófizetői, 1887–1901”, in: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21 (1975-76) (Pécs, 1977) 122
7  Várady Ferenc, Baranya múltja és jelenje, I, Pécs, 1896. 398.
8  Ladányi Andor, „Az egyházak és a felsőoktatás a dualizmus korában”, in: Századok 138(2004) 3.

Pestújhely jeles épülete, 
Bors professzor villája a mai Ady Endre 

és Szűcs István utca sarkán
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Az 1874-75. tanévtől a királyi jogakadémiák és 
a pécsi jogakadémia egyenjogúak lettek a buda-
pesti tudományegyetem jogi karával, a négy 
szakon összesen nyolc tanár tanított.9 Bors Emil 
politikatudományt, magyar államjogot, és jogi 
enciklopédiát tanított.10 Népszerű lehetett a diá-
kok között, hiszen egyik művét is nekik ajánlotta: 
„E művemet A Pécsi jogacademiai ifjuságnak 
ajánlom emlékül és hálás viszonzásul azért a hű 
ragaszkodásért és becsülésért, a mellyel ezek a 
derék fiuk nékem közel 30 éves tanárkodásom 
alatt oly sok örömöt szereztek, annyi vigaszt és 
elégtételt nyujtottak és soha egy keserű perczet 
nem okoztak. Az Igazság szeretete, a minden 
Jóért és Nemesért való lekesedés Geniusa vezé-
reljen benneteket továbbra is éltetek minden 
utjain. A legjobb barátotok a szerző.”11 

Schweitzer Gábor szerint a Pécsi jog akadémia 
oktatói közül többen – miként Kossutány Ignác 
és Bors Emil – szabadelvű nézeteket vallottak, 
bár a klérus elleni csípős megjegyzések in kább 
Borsnak tulajdoníthatók.12 Az egyházjogot és 
jogtörténelmet liberális szellemben oktató Kos-
sutány 1897-ben, 21 évi pécsi tartózkodás 
után a pozsonyi királyi jogakadémiára, utóbb 
a kolozsvári tudományegye temre távozott, a 
közjogász Bors pedig 1907-ben – éppen a libe-
ralizmusa miatti támadások következményeként 
– nyugdíjba kényszerült. Az időpont több szem-
pontból is támadható. A korabeli országgyűlési 
jegyzőkönyvek alapján Borsot már 1906-ban 
kényszernyugdíjazták.13 

Publicisztika

Bors Emil sokat foglalkozott azzal a kérdés-
sel, hogyan kell átszervezni a jogi szakkézést 
Magyarországon. Ezt mutatja be az 1882-
ben megjelent Zur Frage der Rechtsakademien 
Budapesten című tanulmánya is a Pester Lloyd 
hasábjain.14 Három évvel később készítette el 
a Szakvélemény és indítvány a jogi szakoktatás 
reformja kérdésében című tanulmányát.15 Ezt a 
munkát a magyar jogászgyűlés állandó bizott-
sága megbízásából készítette és a 9. magyar 
jogászgyűlés elé terjesztette. Bors maga a 
tíz évés tapasztalatával indokolja a felkérést 
cikke bevezető és záró részében.16 Két prob-
lémakörből indul ki a szerző: 1. Kivánatos- e 
és milyen irányban a jogi szakoktatás a jogi 
szakoktatás reformja, tekintettel egyetemi és 
akadémiai oktatásunk tan- és vizsga-rendsze-
rére? 2. Kivánatos-e különösen annak gyakorlati 
irányát emelni és biztosítani s ha igen – mily 
intézmények behozatala és mily változtatások 
eszközlése által? A kitűzött két kérdés elejére 
általánosságban az a válasza, hogy „minálunk 
jogi szakoktatás egyáltalában nem is létezvén, 
- azt nem reformálni, hanem teremteni kell”.17 
Bors lázít, meghökkent, de mindezt saját 
megyőződése szerint teszi: „Véleményemet a 
szőnyegen forgó kérdéseről saját tapasztalati 
meggyőződésem alapján és minden tekintet nél-
kül a meleg fészkeikből felzavart tudós „karok és 
rendek” előrelátható vészkiáltásaira és a hosszu-
képü tudományoskodás nevetségesen komoly 

9  Magyar Katolikus Lexikon
10  R. Kukula és K. Trübner szerk., Minerva. Jahrbuch der Universitäten der Welt. I. Strassburg, 1891-1892. 508
11  Bors Emil, Állami eszélytan (Politika) mint a helyes államszervezés és államkormányzás tudományának tankönyve irta Dr. Bors 
Emil a politika tudományok ny. R. tanára a Pécsi Püspöki Joglyceumban. Pécsett, 1904.
12  Schweitzer Gábor, „Egy régi alma mater emlékezete. A pécsi püspöki joglyceum tanárai és diákjai a 19–20. század fordulóján”, in: 
Állam- és Jogtudomány, 1-2(2006) 322.
13  Főrendiházi irományok, 1910. V. kötet • 155-206. sz. • 1910-206 (1910-V-338)
14  Bors Emil, Zur Frage der Rechtsakademien. Bp., 1882. (Különnyomat a P. Lloydból.)
15  Bors Emil, Szakvélemény és indítvány a jogi szakoktatás reformja kérdésében. Bp., 1885. (Különnyomat a M. Jogászgyűlés IX. 
Évkönyvéből.)
16  Uo., 6, 48.
17  Uo., 5.
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mandarinjainak szörnyűködéseire, ama kegyet-
len nyíltsággal fogom előadni, melyet a „magas 
szinvonal” culturemberei alantas race-belitől 
csak természetesnek találhatnak.”18 A jogaka-
démiák 1874. óta tönkre reformáltak, és az 
egyetemek a tudományok egyedül üdvözitő 
egyházai; Allah il Allah! Mahomed rezul Allah! 
[Nincs Isten, mint Allah, Muhammad Allah 
hírnökje: KT]19 

Bors állítása szerint elengedhetetlen, hogy a 
tanár tanítványait személyesen ismerje, azokkal 
folytonos és közvetlen kapcsolatban legyen. A 
300-400 hallgatónak szóló bécsi , pesti előadá-
sokat üres formalitásnak, komédiának értékeli…20 
Bors szerint a nagy egyetemi létszám és túlzott 
szabadság is oka annak, hogy időnként utcai zavar-
gások és politikai demonstrációk törnek ki, nem 
véletlen, hogy a legtöbb forradalmom az egyete-
misták köréből indult.21 Bors nem bízik abban, 
hogy a korabeli helyzetet, problémákat egy gyors 
reformmal orvosolni lehetne Magyarországon: 
(…) látszik valamennyi párt (legalább hallga-
tag) egyetérteni, hogy Magyarország közélete 
továbbra is Verbőczy „populus”-a dillentantismu-
sának és hatalmaskodásának maradjon kiváltságos 
dominiuma, melyből a munka és szakértelem 
demokratikus elemei továbbra is lehetőleg kizárva 
maradjanak: ily országban gyökeres reformokat bár-
mely téren ugyan ne várjon senki.22

Miután a politikában és a jogtudományban 
tapasztalható problematikát felvázolja a szerző, 
megoldást is kínál, konkrét javaslatot is tesz. 
Bors a kisebb, szakosodott szellemi műhelyekre 

(akadémiák) teszi le a voksát, és nem hisz a min-
dent elnyelő, mindenre képzést nyújtó, arc nélküli 
egyetemi oktatásban. Szerinte ez az oktatási rend 
a szintézise az önálló fakultásokból álló francia 
decentralizált rendszernek, ill. a német egyetemi 
rendszernek, ahol a megfelelő  tan-, vizsga- és 
fegyelmi rend az egymással rokon és csak külsőleg 
összefüggő fakultásokon belül önálló szakakadé-
miákból állanának.23

Fontos, hogy ezek az intézmények államiak 
legyenek. A tanárok tudósok és szakembe-
rek legyenek és ne a társadalmi kapcsolataik 
révén kerülhessenek pozíciókba:  Mint nálunk 
a legtöbb – ugy ezen a pályán is a minden 
hivatásszerű szakképzettség nélkül kenyér 
után futkosó nyers dilettantismus és szüknad-
rágu, sarkantyus csizmáju magyar familiáris 
nepotizmus occupálta a tért (…) 24 A szakról 
szóló  kimerítő elemzés után a vidéki tanárok 
anyagi megbecsülését taglalja, valamint felhívja 
a szakmában tapasztalható igazságtalanságokra, 
inkorrekt helyzetekre: „(…) nagyon jól illenék 
azon „nagyszabásu” férfiakhoz odafenn, akik 
a nyomorult fizetésű vidéki tanártól minden 
alkalommal irodalmi tevékenységet követel-
nek ugyan, de azért mégis, mióta az ország 
kormánya bölcseségükre van bizva, jogaka-
démiai tanárt budapesti egyetemi tanszékre 
ki nem neveztek, annak daczára, hogy a jogi 
szakirodalomnak épen ezen vidéki tanárok a 
legtevékenyebb munkásai.”25

Borsnak ez a tanulmánya a közéletben is nagy 
port kavart, még az országgyűlésben is komoly 

18  Uo., 6.
19  Uo..
20  Uo., 18.
21  Uo., 19.
22  Uo., 20.
23  Uo., 25.
24  Uo., 28-29.
25  Uo., 46.
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megütközést váltott ki a képviselők között. 
Herman Ottó és Szilágyi Dezső képviselő urak 
vitáját (1886. július 8-i parlamenti ülésen) a 
felső tanintézetekről és különösen a jogtanítás 
helyzetről a következő sorok érzékeltetik. Az 
elhangzott érvelésekből nem akartunk kivágni, 
teljes terjedelmében közöljük azokat, érzékeltetve 
a korabeli stílust, politikai hátteret, presztízshar-
cokat, retorikai stratégiákat, a probléma szőnyeg 
alá seprését… 

„Herman Ottó: „De t. képviselőház, én isme-
rek egy szakvéleményt, melyet dr. Bors Emil 
a pécsi jogacademia tanára a IX. jogászgyülés 
megbízásából a jogi szakoktatás reformalása 
tekintetében előterjesztett, melynek első része 
bírálat alá veszi a budapesti egyetem dolgát. 

T. képviselőház, én csak egy passust akarok 
felolvasni abból, a mit dr. Bors Emil a jogász-
gyülés megbízottja mond: „Nem kíméletből, 
hanem mert szégyenlem leírni, ugrom át egye-
temi életünk ezen partié honteuse-t – tudniillik 
a tanpénzt – és csak azt az egyet említem fel, 
hogy tudok egy egyetemet Európában egy 
nagy folyam közelében, a melyen a hallgatók 
állítólag percentekre fogadott ágensek által 
formaliter toho-roztatnak, fogdostatnak.” 

T. ház! Ama szakvélemény első részében a ver-
seny-cathedrák ugy vannak bemutatva, mint 
azok a régi időbeli acrobata-mutatványok, a 
hol az egyik acrobata a másikkal versenyez, 
hogy a közönség zsebéből a pénzt kicsalja. A 
legsúlyosabb vádak ezek, a melyek egyálta-
lában emelhetők és melyeket közéletünkben 
senki, sem egyén, sem intézet meg nem tűr 

huszonnégy óráig sem. És nekem fájdalommal 
kell constatalnom azt, hogy mikor egy egye-
temi tanár nevének teljes kiírásával bocsát ki 
egy röpiratot, melyben a tanpénz összes fer-
deségeit tárgyalja, melyben méltányos alapon 
követeli azt, hogy a tanárok egyenlők legye-
nek, ugy a tanpénzre való tekintetben, mind 
a tudomány, sőt a magyar állam sarkpontja a 
jogegyenlőség tekintetében. Ha ezen vádak a 
jogász-gyűlésen is világgá bocsáttatnak, meg-
beszélés tárgyát képezik és erre az egyetem 
még csak meg sem mozdul: ez a saját maga 
bűnösségének elismerése. (Ugy van! a szélső 
baloldalon)26

Közben Herman Ottó átveszi teljes passzusokat 
Bors cikkéből a beszédben: 

„A budapesti tudomány-egyetem jogi kará-
ban van öt tanár, a ki egyáltalán nem irt 
munkát, az öt tanár közt létezik kettő, ki még 
csak hírlapi czikket sem irt. (Derültség.) Én 
a hírlapi czikket nem gúnyból hoztam fel, 
hanem constatalásául annak, hogy a buda-
pesti egyetemi tanév eredményének némely 
kimutatásaiban a tanárok egy része legalább 
a tárczairodalomban elért eredményeket is 
kimutatta; de köztük kettő van, a ki általában 
semmit sem irt. A jogi munkák, tankönyvek 
és nagy jogi kérdések megfejtésének összeál-
lításából kitűnik, hogy a budapesti egyetem 
jogi karának tanárai irodalmi productio 
tekintetében általában nem versenyezhetnek 
a vidéki jogi academiák tanáraival és hogy a 
szakirodalomnak körülbelül két harmadrésze 
a vidéki jogi academiák tanárait illeti és csak 
egy harmadrésze esik a budapesti egyetem jogi 
karának tanáraira. A jegyzék felolvasásával nem 

26  Országgyűlés képviselő naplója, IX, Bp., 1886, 47-48.
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akarom kimeríteni a t. ház figyelmét, megta-
lálom a helyét annak, hogy ez összeállítást 
közölhessem.”27

Szilágyi Dezső így reagált Herman Ottóra:

Szilágyi DezSő: (…) A képviselő ur azután egy 
nyomtatásban is megjelent rágalmat említett 
itt fel, nem mint a maga állítását, de a melyet 
itt felemlíteni csak ily könnyedén, nézetem 
szerint, nem volt helyes. (Halljuk/ Halljuk!) Én 
magam is hallottam azt, hogy Bors Emil tanár 
valahol azt irta volna. 

Herman Ottó: Szakvéleményt! 
Szilágyi DezSő: Megvallom, magam nem 

olvastam ezen szakvéleményt – mondom 
– azt irta, hogy a pesti egyetem jogi kara 
körében percentre fogdossa némely tanár a 
hallgatókat. 

KöröSi SánDOr: Csak egy nagy folyó mellett irta. 
(Általános zajos derültség.) 

Szilágyi DezSő: Ez sokkal komolyabb dolog, 
hog ysem én megengedhetném, hog y 
elhu-morisalják! Azon kapcsolatban, a mint 
a képviselő ur felhozta, ennek nem volt más 
értelme, minthogy a pesti egyetem jogi karára 
akarta alkalmazni. (Ellenmondások a szélső 
baloldalon.) Legalább a mint felhozatott, a 
háznak nem egy tagjára azt a benyomást tette. 
Ha más értelme volt, föl fog állani a képviselő 
ur és azt fogja mondani: ő azt ugy hozta fel, 
hogy nem a budapesti, hanem valamely más 
egyetemre vonatkozik. De ha és a mennyiben 
azon összefüggésben, azon gondolatra jöhet-

nénk, hogy arra értetik és arra van mondva, én 
szorosan utána jártam, hogy történt-e? És én 
semminemű ily ténynek nyomára nem tudtam 
jönni. És miután itt senki megnevezve nincs, 
sem közvetve, sem távolról valami körülírás 
által semmi útmutatás nem adatott, kire vagy 
kikre volna érthető, ugy abban a nyomtatvány-
ban foglalt és felhozott állítást mindaddig, a 
mig az egyén és az intézet megnevezve nem 
lesz, a mennyiben a budapesti egyetem jogi 
karára, melynek én is tagja vagyok, netalán 
értetett volna, tartom egy általános rágalom-
nak, mely megvetést érdemel. (Nagy zaj és 
nyugtalanság a szélső baloldalon.) 
És igen sajnálom, hogy a képviselő ur ezt 
igy könnyedén, habár csak felemlítette, mert 
kettő közül egyik lett volna kötelessége: vagy 
utána járni, lehet-e ténynyel igazolni és ebben 
az esetben azután magam azon vagyok, hogy 
egy ily tény a legszigorúbban vizsgáltassák 
meg és a legkérlel-hetlenebbül büntettessék 
meg; (Élénk helyeslés a jobb- és báloldalon) 
mert csak nem fogja képzelni, hogy tisztessé-
ges és józaneszíí ember ily szennyet bármely 
testületen, a melyhez tartozik és a melynek 
tisztességét minden körülmények közt fenn 
kell tartani, túrni akarna. (Zajos helyeslés a 
jobb- és báloldalon.) 

De mig amaz állítás csak általánosságban 
oda vetve van, anélkül, hogy concret tény és 
egyén legtávolabbról is kijelöltetnék: addig 
én azt tartom, helyesebb az ily vádaskodás-
nak felemlítésétől, mely czélzatosnak tűnhetik 
fel, tartózkodni. Miért? Mert vádolni ugyan 
nemcsak szabad, de bizonyos állásokban 
kötelesség is. De az azután egy vád igazsága 

27  Uo., 48. Vö. Bors Emil, Szakvélemény és indítvány 46.
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mellett nem bizonyít, hogy nyomtatva van, 
mert általános rágalmat nyomtatni lehet. És 
ha a parlamentben meg volna engedve, hogy 
általános rágalom, olyan, a mely felhozott, 
tényekkel támogatva nincs, felhozható csupán 
azért, mert nyomtatva van, végtelen kapu tárat-
nék a beszennyezésre. (Helyeslés.) 

Ismétlem, magam legjobban fogok örülni, ha 
csak egyetlen egy kis tény e tekintetben fel fog 
említtetni a mi a vizsgálat alapját képezheti 
és magam leszek azután ~ természetes az én 
csekély hatáskörömben — azon, hogy ezen 
ténynyel szemben olyan eljárás történjék, a mi 
az ilyen visszaélést örök időkre lehetetlenné 
teszi. (Élénk helyeslés).28

Utána Herman Ottó visszatér Bors iratára:

Herman Ottó: T. képviselőház! Személyes kér-
désben kérek szót. (Halljuk!) 
A t. képviselő ur, ugy mint tavalyi felszólalásá-
ban, (Halljuk!) ez alkalommal is, kettőre fektet 
különös súlyt: hogy constatalja az én nagy 
felületességemet és a mint most tett külö-
nösen, hogy a rágalommal, rendkívül erős 
kifejezésekkel dobálózik. De a t. képviselő ur 
nem vette észre, hogy midőn ő azt, a mit én 
abból a röpiratból felolvastam, mint rágalmat, 
oly czélzatossággal dobja felém, hogy rajtam is 
ragadjon valami, egyszersmind bevallja, hogy ő 
azt a jogi szakvéleményt nem is olvasta. 

Hát t. képviselőház, én nem vádolom őt felü-
letességgel, nem, mert én hozzá vagyok szokva 
az ő részéről ilyen eljáráshoz, hanem t. ház, a 
mit én a magam becsületére nézve okvetetlenül 

consta-talni kénytelen vagyok, az az, hogy én 
imént mondott beszédemben szóltam először 
általánosan az egyetem ügyéről és kiemeltem 
a következőket: hogy én betegnek tartom azt 
a szellemet, mely eltűri, hogy az egyetemnek 
egyik tekintélyes nevű tanára adjon ki röpi-
ratot, a melyben ő sérelmet lát a tanpénzek 
kezelésében, sőt ez már annyira megy, hogy 
palám eí publiee kinyomatva oly dolgok jelen-
nek meg, mint az a jogi szakvélemény, melyben 
az egyetemről még a percentre való fog-dosás] 
is állíttatik, a nélkül, hogy az ellen az egyetem 
bármi lépést tegyen. (Igaz! Ugy van! a szélső 
baloldalon. Zaj. Halljuk!) 
Hát a t. képviselő urnak teljességgel nincs 
igaza, hogy én magam állítottam volna vala-
mit, a minek alapja nincs; mert most a sajtót és 
annak termékeit mindig teljes nyilvánosságnak 
szoktuk venni és beteg az a szellem, mely egy a 
9-ik jogász-nagygyűlés megbízásából készített 
jogi szakvéleményre egyáltalában nem reagál. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.) Erre fektettem 
én súlyt. Én azt a czélzatosságot, melyet a t. 
képviselő ur velem szemben kifejtett, midőn 
felületességről és rágalomról beszélt, egyszerűen 
visszautasítom. (Helyeslés a szélső baloldalon.)29

Szilágyi DezSő: T. ház! (Halljuk!) Én részem-
ről soha semmi körülmények közt nem fogok 
habozni határozottan fellépni olyan ellen, 
amelyet én helyes eljárásnak nem tartok. A 
t. képviselő urnak nem azt mondtam, hogy ő 
rágalmaz, hanem azt, hogy egy ily tartalmú 
nyomtatványra hivatkozva, azt is ez által ugy 
állította oda, mint komolyan figyelembe veen-
dőt, mert annak, a ki ilyet irt, kötelessége lett 
volna tényekkel substantialní állításait. 

28  Országgyűlés képviselő naplója, IX, Bp., 1886, 49-50.
29  Uo., 51.
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Herman Ottó: Hiszen itt van, tessék! 

Szilágyi DezSő: Kérem, nem arról van szó, hogy 
nincsen a zsebében a képviselő urnak a nyom-
tatvány; az ott lehet, (Derültség) de arról, hogy 
vannak e tényekkel substantialva az állítások, 
meg vannak-e nevezve az egyének. 

Herman Ottó: Azt derítse ki a vizsgálat. (Zaj.)

Szilágyi DezSő: Ezt, t. ház, én nagyon helyes ész-
revételnek tartom, nagyon helyesnek; de nem 
képzelhető ember, a ki egy ily kifejezés alap-
ján, józanul tudjon vizsgálatot eszközölni; (Ugy 
van!) mert kérem, hacsak a „vizsgálat” szóval 
dobálózni nem akarunk, hát legalább megkö-
zelítőleg tudnunk kell, hogy ki ellen és mely 
tényért legyen vizsgálat; (Ugy van!) legalább 
egy concret ténynek kell felhozva lennie, mert 
azt csak nem lehet vizsgálni, hogy mit érthe-
tett az illető ezen kifejezés alatt. Már most, 
mondom, én nagyon helyesnek tartom, ha 
valaki visszaéléseket hoz fel, de tessék azokat 
a visszaéléseket eoncret tényekkel támogatni! 
Még abban az alakban is felhozható, hogy: 
nem vagyok elég bizonyos benne, de nekem 
bona fidesem és elegendő tisztességes okom 
van nagyon valószínűnek tartani ezt a tényt; 
igy is lehet felhozni; ha igy van felhozva, akkor 
is lehető a vizsgálat. 

A mi épen a szakvélemény nem olvasását illeti, 
hát figyelmeztetem a t. képviselő urat, hogy 
engem a „szakvélemény” pomposus czíme 
soha sem csábít el. (Derültség.) Én szoktam 
olvasni a szakomba tartozó dolgokat és pedig 
nagy figyelemmel; hanem ha azután válogatást 

is teszek köztük és egyiket teljes figyelemre 
méltatom, a másikat pusztán azért, mert egy 
általános becs-mérelés foglaltatik benne, azért 
nem tartom szükségesnek részletesen olvasni, 
ezt, gondolom, mindenki csak helyeselheti. 
(Helyeslés.) 

Egyébiránt figyelmeztetem a t. képviselő urat. 
hogy ugy vagyok értesülve,hogy ott, a jogász-
gyülés osztályülésében a karnak egy tagja 
által, de még más oldalról is ez nyilvánosan 
rágalomnak lett nyilvánítva és fel lett szólítva 
az illető, substantialja tényekkel; nem tudom, 
jelen volt-e, vagy nem volt, de ez nyilvánosan 
történt az egész osztályban és az illető mind-
eddig a tényekkel való bizonyítással adós 
maradt. 

Ez az, a mit mondani akartam. (Elnök csenget. 
Zaj. Halljuk a szónokot!) 

A képviselő ur azt is mondja – és ugy lát-
szik, mintha személyének érintését, helytelen 
parlamentaris kifejezést látna abban – hogy 
felületeseknek neveztem bizonyos észrevéte-
leit. 

Én ebben, t. ház – legyen szabad ezen szavai-
mat megmagyaráznom – semmi egyebet nem 
látok, mint az igaznak megmondását parla-
mentáris alakban, (Derültség) mert én nem 
kívánok senkit sérteni, abba a hibába mindenki 
beleeshetik, de attól leginkább kell óvakodni 
annak, a ki egy erős vádbeszédet tart. 

Herman Ottó: Én vádat nem hoztam fel, csak a 
tényeket! 
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Szilágyi DezSő: Mert ha a felületességet a vizs-
garendszernek említésére és a kar tagjai tanári 
működése megítélésére alkalmaztam . . . 

Herman Ottó: Nem arról volt szó! 

Szilágyi DezSő:... és azt mondtam: hát csak 
felületes eljárás az, a mely a pesti egyetemet, 
a hol évi vizsgák vannak, olyan egyetemmel 
akarja összehasonlítani vizsgák tekintetében, 
a hol nincsenek sem évi, sem másodévi köte-
lező vizsgák! Ezért mondtam, hogy ez felületes 
eljárás s ez állításomat továbbra is fentartom. 
(Élénk helyeslés több oldalról.) 

elnöK: T. ház! Megjegyzem, hogy a képviselő 
ur a házhoz szólott, a midőn rágalomról 
beszélt és nem Hermán Ottó képviselő úrra 

vonatkozólag használtáé kifejezést, különben 
kénytelen lettem volna én is közbeszólani. 

T. ház! Szólásra többé senki sincsen feljegyezve.30

1902-ig Bors Emil még egy viszonylag 
ismeretlen jogtanár volt Magyarországon. A 
hazánkban tapasztalható szinte kizárólagos fővá-
ros központúságról szóló tanulmányával rövid idő 
alatt országos ismertségre tett szert, és bekerült 
a politikai csatározások középpontjába. Még egy 
nagy feltűnést keltő cikke jelent meg a Huszadik 
Század című folyóiratban a jogi és politika-tanul-
mányok  tudományos színvonaláról, ami óriási 
botrányt keltett. .31 Mindez Bors katedrájába 
került, ugyanis 1907-ben Pécsről elbocsátották, 
kényszernyugdíjazták.32

30  Uo., 52.
31  Bors Emil, „A jog- és államtudományok állapota és művelése. A villamvonatok, kormányozható léghajó, drótnélküli távírás 
stb. korában és a »liberalismus« világában”, In: Huszadik Század, 5 (1902), 304-321.
32  Schweitzer Gábor, „Egy régi alma mater emlékezete. A pécsi püspöki joglyceum tanárai és diákjai a 19–20. század 
fordulóján”

A Magyar Királyi Erzsébet Tudomány Egyetem 
központi épülete, Pécs 

pécsi tudományeGyetem eGyetemi levéltár



48 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM    2015. NOVEMBER 

1951. június 29-e Rákospalota, dr. Cserba Ele-
mér utca 3. szám.2 Teherautó állt meg a ház előtt. 
Nem volt kapkodás, a csomagokat már az éjjel 
összepakolták. A többi holmit – nagyobb búto-
rokat, s még ezt-azt – a szomszédoknál hagyták 
megőrzésre, hátha…

A pályaudvaron a holmit gondos kezek névre 
szóló feliratokkal ellátva marhavagonokba 
rakodták. A személykocsiban pontosan annyi 
utas volt, amennyi ülőhely. Nem volt tolongás. 
Az úticél: Demecser község. A vagon mindkét 
végén, a kijáratnál fegyveres őr állt. A családfő 
részére engedélyezett 500 kg, családtagoknak 
fejenként 250 kg. Apa, anya, fiú és kilóra mért 
korábbi életük…

2015. nyarán került a múzeumba egy iratról3 
készült fénymásolat, „Kimutatás a kitelepitettek 
fennmaradt lakásairól. XV. kerület. /Budapest, 
1951. június 30./”. Szeptemberben pedig szemé-
lyesen is beszélgettem az egyik érintett család 
leszármazottjával, Luczfalvi Vilmossal. Az ekkor 
készült interjún szerkesztett változatán keresztül 
bepillantást nyerhetünk egy rákospalotai csa-
lád sorsába, s felmerül bennünk a kérdés, hogy 
lehetséges-e egyáltalán a II. világháború után 
politikailag megbélyegzett személyek valódi 
rehabilitálása és kárpótlása?

 Mi volt az oka annak, hogy kitelepítették a családját?

 Apám magas rangú katonatiszt volt, alezredes. 
Az I. világháborúban az Osztrák-Magyar Monar-
chia közös „K und K”4 hadseregében harcolt.

 Hogyan zajlott a kitelepítés?

 1951. június 28-án este megkaptuk a határoza-
tot5, hogy 24 órán belül hagyjuk el az otthonunkat. 
Másnap reggel megállt a ház előtt egy teherautó, 
melyre felpakolták a csomagjainkat. A családfő 
részére elvben 500 kg-ot, a családtagok részére 
250-250 kg-nyi holmit engedélyeztek magunkkal 
vinni, igaz, valójában nem mérték le a csomagja-
inkat. Az angyalföldi vasútállomáson a katonák a 
holmijainkat marhavagonokba rakták fel (névre 
szólóan, nem veszett el semmi), az embere-
ket pedig személyszállító kocsikban helyezték 
el. Minden kocsi egyik végén egy rendőr állt, a 
másik végén pedig egy ÁVO-s. Így indult el a 
szerelvény a határozatban szereplő Demecser 
(Szabolcs-Szatmár m.) községbe. 

 Mi történt a megérkezésük után?

 Az ottani kulák család egy hasonló határozatot 
kapott, mint mi, ez alapján a gazdának ki kellett 
jönnie elénk az állomásra egy lovaskocsival, és 
haza kellett szállítania minket.

VIHARBAN
Emberi sorsok a XX. században

„Mert áll még a vár s élnek még a holtak
minket a múltunk jövőre kötelez”

 Csépe Béla: Bajtársaimnak (1991)1

írta: Kiss Emília 

JELTELENÜL

1  in: Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos! dandár. Ég Fiai Kiadó, Budapest, 2005. p. 6.
2  Nem azonos a mai Cserba Elemér úttal. Ma: Platán utca.
3  Az eredeti irat Budapest Főváros Levéltárában található.
4  „K und K” - Rövidítés. Németül. „Kaiserlich und Königlich” jelentése: császári és királyi (hadsereg)
5  BM01939. sz. Véghatározat: „…a 8130/1939. M. E. számu rendelet és a 760/1939. B. M. számu rendelet alapján budapest (sic!) 
területéről azonnali hatállyal kitiltom…”
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 Milyen körülmények közé kerültek Demecseren?

 A házban két szoba volt, közöttük a konyha. 
Mi a hátsó szobában kaptunk helyet, a háziak az 
első szobát lakták. Ennek a hátsó szobának csak 
földes padlója volt, ez nagyban hozzájárult apám 
betegségének a súlyosbodásához. Télen vaskály-
hával fűtöttünk, a háziak megengedték, hogy a 
ház körül összeszedjük a gallyakat tüzelőnek.

 Másban is segítettek a befogadók? Milyen volt a 
viszony a két család között?

 Jó viszonyban voltunk, mint általában a faluba 
érkező családok mind. Egy kivétel volt csupán, 
egy agglegény katonatiszt, aki nem jött ki a házi-
akkal. Az ottaniak segítettek ha kellett, például 
élelemmel. A falu határát nem volt szabad átlép-
nünk, így munkát sem igen vállalhattunk, csakis 

ha helyben akadt valamilyen alkalmi munkalehe-
tőség. Én például elmentem árkot tisztítani, de 
azt is csak a falu határáig, a határvonalat nem volt 
szabad átlépni sem. Vagy amikor lehetőség volt rá, 
a helyi burgonyakeményítő gyárban dolgoztam. 
Anyám kézimunkázással, kötéssel próbált pénzt 
keresni. A rokonok is küldtek segítséget. Apám 
az I. világháborúban hadirokkant lett, úgy tért 
haza, a falusi rossz lakáskörülmények miatt az 
egészségi állapota rohamosan tovább romlott, a 
faluban munkát vállalni már nem tudott. Állandó 
létbizonytalanságban éltünk.

 Hány kitelepített került a családjával Demecserre?

 A faluba hét család került, mind Budapestről. 
A közeli Dombrádon 400 kitelepített családról 
tudunk6.

6  Dombrádra 1951-1953 között 400 fővárosi értelmiségit telepítettek ki a falu kuláknak nevezett nagygazdáihoz. (L. V. közlése)

Apám állapota súlyosbodott, orvost kellett hívni, aki sürgősséggel kórházba utalta Nyíregyházára. Anyám 
azonnal ment a rendőrkapitányhoz, a falu elhagyására feljogosító „egyszeri kiutazási engedélyt” megsze-
rezni. Órákon át várakoztatták hiába a folyosón. Pár perccel 4 óra előtt kijött az illetékes az irodából és 
megkérdezte miért jött. Elmondta. Mire a válasz: „Csak nem képzeli, hogy maga miatt túlórázni fogunk?!?”
A falusi orvos mentőt hívott apámhoz és bevitette a kórházba. Így már kénytelenek voltak átengedni. 
Anyám másnap intézte a papírokat és úgy tudott utána menni.
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 A XV. kerületi listán szereplő más személyekről tud 
valamit?

 Nem sokat. Egyedül Skoda Ferencről lehetett 
tudni, hogy ő szedte be az egyházi adót, ez volt 
a „bűne”.

  Mit tudtak, meddig kell Demecseren lakniuk? 
Meddig tartott a kitelepítés?

 Hivatalosan a Nagy Imre-féle amnesztiáig7. De 
a valóságban még sokkal később is megbélyegzett-
ként kellett élnünk. Szüleim 1953-ban eljöhettek 
Demecserről és Szolnokra mentek lakni a nagybá-
tyámékhoz. Budapestre nem jöhettek vissza. Apám 
még abban az évben meghalt. Anyám 1956-ban 

Németországba ment. Ott menekült státuszban élt 
évekig egy Magyarországról kitelepített sváb csa-
ládnál. 1963 után már haza lehetett jönni. Anyám 
itt volt látogatóban 1964-65-ben, de úgy döntött, 
visszamegy Németországba, s ott folyamodik 
állampolgárságért, amit férje után özvegyi jogon 
meg is kapott. Élete végéig a menekültek részére 
épített kis szükséglakásban élt (2003-ban hunyt el).

 Az Ön személyes sorsa hogyan alakult? Meddig 
tartott a kitelepítés a valóságban, azaz a politikai 
megbélyegzettség meddig éreztette a hatását?

 1952. február 28-án sorkatonai behívót kaptam, 
amiből aztán 27 hónap munkaszolgálat lett. Úgy 
nevezték akkoriban, hogy a „büntetőszázadhoz”. 

7  1953. július 26-án korlátozott közkegyelmi rendelet lépett érvénybe, Nagy Imre feloszlatta az internálótáborokat, és eloldotta a 
kitelepítéséket.
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Az ország különböző részeire vezényeltek ki ben-
nünket katonai létesítmények építkezéseire. (A 
27 hónap alatt a fegyelmezés során nem is kapott 
senki magánzárka büntetést - hiszen az „üdülés” 
lett volna neki a legkeményebb fizikai munkák 
helyett.) A végén a Zala megyei Uzsabánya kőbá-
nyájában kellett dolgoznom. A származásom miatt.

Amikor ennek vége lett, visszatérhettem a csalá-
domhoz, és megnősültem. Az esküvőt 1954-ben 
a rákospalotai Magyarok Nagyasszonya temp-
lomban tartottuk. Érdekességként fontosnak 
tartom elmesélni, hogy a szertartás után, mikor 
az oldalsó bejáraton át kijöttünk, az egész lako-

dalmas menetet végig fényképezték a besúgók, én 
magam magyaráztam el nekik az útvonalat. Buda-
pestre azonban nem térhettem vissza hivatalosan. 
Szentendrén béreltem lakást, s ideiglenesen beje-
lentkeztem a feleségem címére, Rákospalotára.  
De még ezt sem engedték, egyszer csak behívattak 
a rendőrségre, s erősen tanácsolták, hogy jelentkez-
zem ki. Nem volt más választásom, megtettem, és 
akkortól illegálisan voltam otthon. 1956. augusz-
tusában aztán kijött a rendelet, miszerint nem kell 
letelepedési engedély Budapest területén. Akkor 
már „hivatalosan” is idejöhettem, számomra ekkor 
ért véget valóságosan a kitelepítés. Szentendrén 
mindössze háromszor jártam ez alatt a két év alatt.

„A munkaszolgálatban nem csupán az volt tragikus, hogy más életpályákra felkészített fiatal, huszonéves, 
jobb sorsra érdemes embereket kényszerítettek arra, hogy legfogékonyabb éveikben embertelenül nehéz 
fizikai munkát végezzenek … hanem még inkább az, hogy leszerelésük után a hetvenes évekig nem vé-
gezhettek felkészültségüknek megfelelő munkát, s nem folytathatták tanulmányaikat.”

csonkaréti károly: sziGorúan titkos! dandár. éG fiai kiadó, Budapest, 2005. p. 6.
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A munkavállaláskor is gondot jelentett a szár-
mazásom nekem és a feleségemnek is. Először a 
Pamut-Textil Művekhez mentem dolgozni, egy 
ismerős révén. Azonban ez nem sokáig tartott, 
mert a vállalati május 1-jei ünnepségek szerve-
zésekor mindig megpróbálták, hogy „a kezembe 
nyomják a vörös rongyot”. Mivel én ezt nem tettem 
meg, új munkahelyet kellett keresnem. Újpesten az 
Izzóban8 kaptam állást, itt betanított munkásként 
dolgoztam két évig. Aztán elvégeztem egy tanfolya-
mot és munkásként további 20 évet töltöttem ott. 
Többször is megpróbáltak rávenni arra, hogy lépjek 
be a szakszervezetbe - fizetésemelést is ígérve - de 
sosem léptem be. Azt mondtam a szakszerveze-
tisnek, hogy „majd akkor, ha Magyarországon is 
megalakul a Szolidaritás”9. Végül a Korányi kór-
házból kazánfűtőként mentem nyugdíjba.
Egyetlen pártnak sem lettem tagja soha.

 A demecseri családdal megmaradt a kapcsolat?

 Igen. Miután a gyerekeik elköltöztek otthonról, 
eladták a házat, és az asszony Rákosszentmihályra 
jött lakni. Anyám hosszú éveken át látogatta őt 
és segítette.

 Mi történt 1989 után?

 A házunk ma is ott áll a Platán utca 3. alatt. Az 
a pártfunkcionárius, aki akkor beköltözött, nemso-

kára elcserélte a kétszoba-fürdőszobás-alápincézett 
házat egy újpesti panellakásra, „mert a lopott dol-
goktól jobb szabadulni”… A valódi kárpótlás nem 
történt meg, senki sem kapta vissza a saját házát.

A kárpótlási jegyeket máig őrzöm, nem értékesí-
tettem őket soha, hiszen az évtizedeken át tartó 
megbélyegzettséget és az erőszakkal elvett lehető-
ségeket nem lehet kárpótolni egy ember életében. 

Az ún. „büntetőszázadnak”, azaz a politikai okok 
alapján munkaszolgálatra besorozott katonáknak 
máig nem állítottak emlékművet idehaza.

 Köszönöm a beszélgetést!

8  Egyesült Izzó Művek
9  Utalás a lengyelországi forradalmat elindító Szolidaritás elnevezésű szakszervezetre.

FELHÍVÁS
Bajtársakat keresünk!

Felkérjük mindazokat a bajtársainkat, sorstársain-
kat, akiket a kommunista diktatúra idején katonai 
behívóval kényszermunkára (munkaszolgálatra) 
vittek politikai okból, az alábbi címen jelentkezze-
nek: POFOSZ „MUSZ 51-56” Tagozata (Székhely: 
1051 Budapest, Nádor u. 36. IV. emelet. Tel/fax: 
06-1-311-6743.) Bajtársi találkozóinkat szerdán-
ként 10 órakor tartjuk. Egyben kérjük mindazon 
segítőkész Olvasóinkat, akik ilyen személyről tud-
nak, értesítsék őket. Előre is köszönjük!

Maradunk tisztelettel: 
POFOSZ „MUSZ 51-56” SZERVEZETE

2010 októberében avatták a 1950-53 között horto-
bágyi kényszermunkatáborokba hurcoltak emlékmű-
vét, amelyet Budapest I. kerületében, a Szarvas téren 
állítottak fel. Ez az első országos emlékhely, amely a 
12 hortobágyi kényszermunkatábor elszenvedőinek, 
illetve a több mint 15 ezer budapesti kitelepítettnek 
állít emléket. Alkotói Széri-Varga Géza és Széri-Varga 
Zoltán.

forrás: http://www.minalunk.hu/Budavar/index.php?n=5&tartalom_

id=1570&area=243

A Dombrádon 2011-ben készült emlékmű szövege: 
„Az 1951-ben Dombrádra kitelepített 400 budapesti 
értelmiségi és a velük együtt megalázott dombrádi gaz-
dák emlékére 2011”.

forrás: https://www.kozterkep.hu/~/25801/kitelepitettek_ 

emlekmuve_domBrad_2012.html



Ajánló a Csokonai Kulturális és Sportközpont kiadványaiból

Üdvözlet
Rákospalotáról 
és Pestújhelyről

Az album az 1899-1945. között 
Rákospalotáról és Pestújhelyről 
megjelent képeslapok tema-
tikus válogatása. A könyvben 
szereplő 130 darab ritkaságnak 
számító képeslap betekintés 
enged a két település múltjába.

Kapható a Helytörténeti Gyűjte-
ményben (Pestújhelyi út 81.).

Ára: 3500 Ft

Közös akarattal

A kötet 2010-ben az önállósá-
gát 100 éve elnyert Pestújhely 
jubileumára jelent meg. A 
mindössze negyven esztendőn 
át önálló község civil életének 
bemutatására vállalkozott több 
szerző írása által.

Kapható a Helytörténeti Gyűjte-
ményben (Pestújhelyi út 81.).

Ára: 2500 Ft

Helytörténet 
két keréken

Az ajánlott biciklis útvonalat 
bejárva megismerheti a kerület 
három városrészét.  
A térképhez a www.dokuinfo.hu 
oldalon rövid történeti leírások, 
ismertetők olvashatók épüle-
tekről, szobrokról, Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota nevezetes 
pontjairól, valamikor itt élő 
jeles polgárairól.

Kapható a Dokumentumtár és Információs Központban 
(Bocskai u. 74-78.)

Ára: 300 Ft  

Rákospalota 
monográfiája

Az eredetileg 1927-ben kiadott 
monográfia reprint kiadása 
sok hasznos adattal szolgál az 
érdeklődőknek. Az utolsó olda-
lon egy az eredeti kiadványban 
szereplő térkép másolata is 
helyet kapott.

Kapható a Helytörténeti Gyűjte-
ményben (Pestújhelyi út 81.).

Ára: 1000 Ft
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