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Beköszöntő

„A föld szíve

A parányi harmatcseppben elfér az egész ég tükrözése. A picinyke emberi szív magába képes fogadni az egek és 

földek összes érzelmeit. Minden benne van mindenben és mégis oly különös, hogy formaságokra, részekre, szer-

vekre bomlik fel minden. Ez a nagy-nagy föld is, melyen ideigvaló lakást vettünk, ilyen szervekre bontható mása 

az emberi lénynek. Bizonyos azonban, hogy nem az ember mása, de én már csak innen veszem a hasonlatot, 

tekintettel arra, hogy hasonlat-kölcsönzés szempontjából is, magamhoz én magam vagyok a legközelebb...

Ha Kelet a bölcselkedő fej, Amerika a földolgozó gyomor s Afrika a kéz és láb ezen az óriás földtesten, úgy 

akkor Európa a legkényesebb szerveket magában rejtő mellkas, melynek bensejében az icipici parányi szívecske: 

Magyarország, ez az igen-igen különös kis ország.

Ahogy a szív lüktetésén át keresztül fut a fej minden gondolata, a test minden parányi érzése, ez ország népe 

is az érzésformáknak egy végtelenig terjedő rezgésskáláját rejti magában, a legmagasabbtól le a legalsókig...”

Zajti Ferenc a müncheni festőakadémiát igen fi atalon megjárt művész, 1907 körül – Budapest székesfő-
városi tisztviselőként - költözik ki a Széchenyi telepre, a későbbi Pestújhelyre. Pályaképét mindvégig az 
jellemzi, hogy tudományos kutató, művész és szépíró is egyszemélyben. Indiai tudományos kapcsolataira 
építve közéleti szerepet vállal 1945 után és cselekszik majd 1956-ban is. 1948-ban kényszernyugdíjaz-
zák. 1961-ben, máig tisztázatlan körülmények között következett be a halála. Életművének objektív 
értékelése eddig sajnos nem született és nem születhetett meg. Csontváry Őt nevezte meg utódjának.
1918-ban, a református teológia elvégzése után és egy vesztes háború végnapjaiban írta és jelentette 
meg a fenti sorokat tartalmazó Az ősmagyarok hitvilága című összehasonlító nép- és nyelvtudományi, 
illetve vallástörténeti-, mai értelemben szólva kulturális antropológiai munkáját. A tudományos közlés-
ként megfogalmazott írásban a nyelvi igényesség mellett már ekkor – és későbbi műveiben is minden 
esetben – megjeleníti a kereszténység, a hazaszeretet és a demokrácia melletti elkötelezettségét.

Lapszámunk két írásban foglalkozik az 1848-49-es hősök emlékezetével, készülve nemzeti ünnepünk, 
március 15-e méltó ünneplésére.

A főszerk.
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A ZAJTI-LEGENDÁRIUM
Tudom, nagyon jól tudom, hiszen senki nálam 
inkább tisztában nem lehet vele, hogy amit írok 
egy műfajilag meghatározhatatlan, tehát mond-
hatni „tisztátalan” szövegféle: se nem adatokat 
rendszerező és egy pontos szakmai célt maga elé 
tűző tanulmány, se nem adatokat szembesítő és 
hitelességüket tisztázó fi lológiai szöveg, se nem 
esszé. De nem is emlékezés. Mindenből valami 
és mindez rendezetlenül: adatok is, legendafoszlá-
nyok, mások emléktöredékei is, régen elhangzott 
szavak, pincemélyek véletlenül megmaradt tár-
gyai, eltűnt képek üres négyszögei a falon, néma 
házak, elnémult tanúk. És – a megszólalni akaró 
idő. Ami talán éppen ebben a szeszélyes szerve-
zetlenségben tud megmutatkozni.

Ami biztos: számomra a hírek forrása egy pest-
újhelyi nagy családi ház, az Ady Endre utca 44. 
- az Ady-József Attila-sarok, az „orosz kórház” 
tőszomszédságában. Abban az időben, ahova a 
legendák és mesemondások visznek, ez a Nie-
dermann-szanatórium szomszédsága, a Serényi 
és a Horthy Miklósné utcák szöglete, az a mél-
tóságteljes ingatlan,  ahova az adóügyi főjegyző 
úr - valahai alföldi református parasztfi ú (a Nagy 
Háborúban a „császári és királyi 68-as jászkun 
gyalogezred katonája) -családostól beköltözött 
a húszas évek elején. Ahonnan vezette a hiva-
talát és ahol fogadta a barátait. Kovács Sándor 
(1885-1950) nagyon derék ember lehetett, köz-
ségi karrierjének meg-megzökkenése is erre 
enged következtetni, s bár harminc évig szol-
gált, a családi mendemondák szerint a katolikus 
községvezetéssel nem volt harmonikus a viszo-
nya. (Talán mert a felesége reverzálist adott? A 
reformátusokkal sem jöhetett ki jól, főleg azután, 
hogy egy nyilasnak mutatkozó lelkész vezérelte a 

helyi  politikát.) Abszurdum és egyben realitás, 
hogy én, aki őt természetesen soha nem láthat-
tam, egy éles képet őrzök az emlékezetemben 
róla. Tüdőbeteg volt, s amikor az „úri szobában” 
haldokolt, a család az ablakon kívül fölemelte és 
megmutatta neki búcsúzóul kislány unokáját. Aki 
(Somogyi Veronika) tizennyolc év múlva a felesé-
gem lett. Amit tudok a családról és környezetéről 
azt jórészt tőle, meg a nagyanyjától, az édesanyjá-
tól és a nagybátyjától hallottam. Ebben a házban 
éltünk évekig, volt idő, amikor négy, sőt (egy 
dédmamát is ideszámolva) öt család lakott itt, a 
körülményekhez képest meglepő harmóniában. 
A ház nagyasszonya Kovács Sándor özvegye volt. 
Ami itt társasági életnek volt mondható, annak a 
háború előtt ő volt a letéteményese, utána meg a 
lánya, dr. Somogyi Mártonné, Kovács Veronika. 
Aligha véletlen, hogy ő is paraszti származású 
protestánshoz ment feleségül, orvos apósomhoz 
(1904-1983), akinek szórványos frontleveleit és 
fotográfi áit éppúgy őrizzük a második világhábo-
rúból, mint apósáét az elsőből, s akit szintén csak 
félszívvel tudott elfogadni a tősgyökeres katolikus 
orvos társaság. 

Ahányszor, ifjú házasok, a mi kis szobánk felé 
vitt az utunk, át kellett mennünk a nagy ebédlőn 
és elhaladnunk egy hatalmas, mélysötét színek-
ben játszó festmény előtt. Oly nagy volt a kép, 
hogy le kellett bontani miatta a cserépkályhát, így 
később a magát szintén orvossá képező sógorom, 
dr. Somogyi András (1947-2011) egész kamasz-
korában hidegben aludt, később Júlia lányom kis 
hősugárzóval volt kénytelen melegíteni a pianínó 
körül a levegőt, amikor gyakorolt. A képet min-
denkinek néznie kellett, a kép mindenkit némán 
szemlélt. Komoly, súlyos alkotás volt: Katonák 

ÍRTA: Alexa Károly
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karácsonya a fronton. Valamikor az első világhá-
ború idején, alighanem valahol Muszkaföldön. 
Minden bizonnyal Galícia hegyei között. Kato-
nák tömbszerű tömege ékalakban a sáros-havas 
hegyoldalban egy kicsiny kegyhely előtt, csak a 
mécs világít a képen, meg a téli hold baljós fénye. 
Különös, de a festő soha nem járt a fronton, 
barátja elbeszélését álmodta vászonra. A községi 
jegyzőét az az ifj ú festő, teológus, őstörténész, ori-
entalista, akinek névtáblája ott van a kerületünk 
jelesei között, a Pestújhelyi téren: Zajti Ferenc 
(1885-1961).

Aki manapság, ezekben a szabadabb időkben 
a nem „hivatalos” magyar őstörténettel kezd 
foglalkozni, az aligha kerülheti el a találkozást 
Zajti Ferenc nevével és néhány új kiadásban 
vagy  fénymásolatban hozzáférhető gigantikus 
munkájával. Ám, aki életrajzára is kíváncsi, egy 
állandóan ismétlődő, szétírt vázlatszerűségnél 
aligha jut tovább. Pedig hallatlanul izgalmas 
korok hallatlanul izgalmas tanúja, résztvevője, sőt 

alakítója volt. A nem konvencionális, a szellemi 
kalandokba mindig készséggel bocsátkozó, ám a 
mélységesen hagyománytisztelő magyar szelle-
miség egyik legelkötelezettebb és legmegnyerőbb 
alakja – és a különcök különce. Sorsa évtizede-
ken át szorosan kapcsolódik ahhoz a családhoz, 
amelynek történeteihez nekem is lassan mind 
több közöm lett. Mai szemmel nézve, s talán 
kissé elvonatkoztatva is, az látszik imponálónak 
a „mi közös történetünkben”, hogy egy régi, még 
a Monarchiából felnövekvő polgári világnak két 
ilyen távoli szférája hogyan tudott ennyire – egé-
szen az intimitásig - közel kerülni egymáshoz: 
egyfelől a hatalmas teológiai-orientalista kul-
túra, világpolitikai kapcsolatokkal, másfelől egy 
újonnan alapított, pestkörnyéki község, a maga 
kispolgári-kishivatalnoki-művészértelmiségi 
világával, ami azért például a két  Antall József-
nek is pátriája lehetett. Persze, s ez sem mellékes 
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eleme a magyarhoni polgárosodás „békebeli” 
tipológiájának, mind  Zajti, mind pestújhelyi 
barátja mögött ott az alföldi magyar falusi háttér 
és a kálvinizmus.

Amikor néhanapján kapcsolatba kerülök az újabb 
(s persze „nonkonformista”) magyar őstörténeti 
kutatások egy-egy jelesével, elkerekedett szemmel 
veszik tudomásul azt, hogy olyan tárgyak és törté-
netek között élek, amelyek valamikori tulajdonosa, 
illetve főszereplője a Zsidó volt-e Krisztus? (A 
semitizmus és a skythizmus nagy harca, 1936) és a 
Magyar évezredek (Skytha-hun-magyar faji azo-
nosság, 1939) írója. Legendás írója, bővíthetjük 
egy jelzővel a „státusát”: számukra a Zajti-életmű 
fundamentum.  Adatgazdagsága és – mondhatni 
– műveinek „lírai” elkötelezettsége éppoly hatásos 
és izgalmas, mint a keleti világhoz fűződő inten-
zív kapcsolatai. Ő valóban nemcsak a könyvtárak 
mélyén szerezte a tudását, hanem India meg 
Törökország históriailag fontos tájain és szel-
lemi köreiben is. Az hogy „legendás”, a második 
világháború után azt is jelenti, hogy „titkos”, sőt 
szigorúan „tiltott”. De a régi békeidőkben is – 
alkalmanként bármennyire is támogatta az állam 

Zajti(ék) munkáját – az akkori „hivatalos”, egy-
szerűen fogalmazva, „fi nn-ugor” elkötelezettségű 
tudományosság, sőt mondhatni a liberalizmussal 
átitatott kulturális közízlés is olykor kimond-
va-kimondatlanul a szektáknak kijáró elnézéssel 
vette tudomásul a ”turánizmus” híveinek mun-
kálkodását. Turáninak állítván azt (nyelvileg), 
ami nem indoeurópai és nem sémi.  A turániz-
musnak ebbe az elképesztő tágasságú históriai 
téridejébe köti bele azt, amit a „magyarság faji 
öntudatának” nevez. A szkíták, majd a hunok, és 
az avar-, székely-, besenyő-, kun-féle fajtakapcso-
latok vizsgálatával (nagy fontosságot tulajdonítva 
a korai sumér összeköttetéseknek is) jut el a 
magyarságig. Ahogy Hamvas Béla a „hagyomány” 
tereket és időket összekötő egyetemes „tudását”  
a kereszténységbe, mint a legmagasabb spirituális 
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minőségbe, futtatja bele, úgy Zajtinak is szembe 
kell néznie az evangéliummal. Az ő megoldási 
„javaslata” az, hogy Jézust elszakítja a zsidóságtól 
és származását a Galileában valaha megtelepedett 
szkítákhoz köti, és nagy terjedelemben tárgyalja 
Jézus kapcsolatát Indiával is, mondván, hogy az 
Üdvözítő „lelke hívására megy Indiába”. (Meg-
lepő, hogy Hamvas 1928 és 1948, Zajti meg 
1927 – más forrás szerint: 1933 - és 1946 között 
volta alkalmazottja a Fővárosi Könyvtárnak, de 
esetleges, ám nagyon is valószínű kapcsolatukról 
se műveik nem tanúskodnak, se kettejük életrajzi 
filológiája.) Természetesen nem ez a hely és az 
alkalom arra, hogy Zajti Ferenc tudományos élet-
művét szakszerűen mérlegeljük, és ennek kapcsán 
állást foglaljunk a magyar őstörténet igencsak 
ellentmondásos terepén. Azt mindenesetre érde-
mes, sőt helyénvaló tudatosítanunk, hogy az általa 
a magastudomány szintjén képviselt szellemiség 
meglehetősen beágyazott a magyar kulturális 
hagyományba, és ez akkor is észlelhető volt, ami-
kor a hatalmi tiltás nem elégedett meg a szakmai 
érvekkel. Tudjuk, hogy a XIX. század utolsó 
negyedének elején dőlt el (ezideig…) végleges-
nek mondhatóan, hogy „a hatalom” melyik irányt 
preferálja: nem azt a hun-magyar tradíciót, amiről 
a magyar krónikák beszélnek, és ami Kőrösi Cso-
máig, Jókaiig, Arany Jánosig, a Czuczor-Fogarasi 
szótárig, Ipolyi Arnoldig stb. egyértelmű szel-
lemi örökségünk, amit majd továbbvisz Vámbéry, 
Goldziher, Csontváry Kosztka (hatalmas sorok 
állnak napra nap várbeli kiállításán) és a Trianon 
utáni idők összenemzeti álma, amely a kommu-
nizmus évtizedei alatt külföldre meg a mélybe 
szorul, hogy ma újra virulens legyen. Gondol-
junk csak a Kurultaj mozgalomra. Zajtinak ebben 
az összefüggésrendszerben központi helye van. 
És ehhez talán elég említeni két jelképes tényt: 
bizonyítható, hogy Csontváry őt életműve és 
törekvései folytatójának tekintette, és ő adta ki 
bámulatos összegek mozgósítása árán a magyar 
ősvallás máig legalaposabb összefoglalását, Ipolyi 
Arnold Magyar Mitológiáját 1929-ben. Ahogy az 

előszóban fogalmaz, ennek a tudásnak „a köztu-
datból való kiküszöbölése” ellen lépve fel.

És most térjünk vissza a mi kis pestújhelyi 
familiáris köreinkbe egy talminak látszó, de 
szempontunkból igencsak fi gyelemre méltó kéz-
iratos versezet felidézésével. Hogy honnan került 
elő? Ki tudja? Egy dobozból, sok minden más 
közül. Egy „ősházban” száz éven át folyamato-
san „történik” az írás. Innen jószerivel senki nem 
költözik másik házba, minden marad, egyesek 
hivatali munkája is jórészt itt folyik, van a lakók 
között amatőr helytörténész, és egyben mániá-
kus dokumentumgyűjtő, a papírok halmozódnak, 
halmozódnak a végtelenségig, de az idő válogat. 
A háború, sok másféle szorongás („kezükbe ne 
jusson” – a rendőröknek, az unokáknak, a „másik” 
nőnek…), néha a szemérem, leggyakrabban a 
közöny. Íme tehát a vers, ódon írógép, talán nem 
is magyar klaviatúrával, ceruzás szó- és betűpót-
lások, ékezek. 

„Levél Veronikához
Köszöntelek Téged Pestújhelynek gyöngye:
Bárha fűzfatollam sajnos nagyon gyönge: 
Kellőleg méltatni: jóságát szívednek
S magyar honleányi vendégszeretetedet.” 

Egy régi ismerős, egy muzsikus távoli köszöntője 
ez, akinek neve már elfelejtődött, s aki valamikor 

Kovács Sándorné



6 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM    2016. FEBRUÁR 

az I. világháború után Bergenbe ment dolgozni, 
s haza-hazalátogatott, és aki – alighanem -  sze-
relmes volt barátja, Kovács Sándor jegyző úr 
feleségébe. Ez a vers „hét rémes év” után íródott, 
immár egy „kacagós” uzsonnát idézve, hármasban, 
amíg „vendégasztalod esti tányért cserélt”. Arany 
János tájrajzainak tónusában folyik a leírás, hosz-
szan-hosszan, tizenöt strófán át. A nap így szál le: 
„Bíboros palástját széjjel terítgette, Öreg, fáradt 
testét azon pihentette”, nem is rossz. Ám a vers 
a nyolcadik strófa miatt érdemes az emlékezetre:

„Jött újabb vendégtek aranyszakállával,
Tudomány embere, bölcs, szép mosolyával,
Elvitt minket messze, mesék országába,
Ontotta kincseit, tág a kincsek tára.”

A vázlatos zsánerkép Zajti Ferencre mutat, 
mást aligha vonhatnánk gyanúba. Ő – egy való-
színűsíthető adat szerint – 1907-ben telepedett 
le itt, alighogy visszaérkezett a müncheni fes-
tőakadémiáról, a még névtelen rákospalotai 
határfertályban, sívó szeles, fátlan, gyakorlatozó 
katonák bakancsától letaposott, örökké saras kör-
nyék, szétszórtan álló házakkal, mit sem sejtve 
arról, hogy ama két utca sarkán álló Simon 
vendéglőben ülnek össze a pestújhelyi községet 
alapító atyák 1909 őszén, amelynek egyikében ő 
jut házhoz (ez az akkor Nándor, majd  a Bezsilla 
Nándorról elnevezett), a másikban, egy sarok-
nyira a kocsmától (az akkori Vezér, ma Árvavár 
nevű utcában), e sorok írója lakik negyven éve. 
Ahonnan mindkét irányban három saroknyi séta 
az a ház, ahol most találkozunk, most az imagi-

nárius időben. … És ez a 
századelős évtized az az 
idő is, amikorról híre van 
kapcsolatáról Csontváry 
Kosztka Tivadarral. (Aki 
maga is Hollósy tanítvány 
volt Münchenben, jóval 
előbb ugyan, mint Zajti.) A 
Zajtiról mesélő pestújhelyi 
legendák zöme (nincs sok, 

és az is fogyatkozóban, ahogy már az utána követ-
kező második generáció, az unokák nemzedékei is 
tűnőben) a különös, a polgári viselkedéstől szinte 
mindenben eltérő alakra fókuszál. A megjelené-
sére: feleségem, aki tizenhét éves volt, amikor a 
mester meghalt, két képet őriz az emlékezetében. 
Az egyik az, ahogy nagyanyja ebédlőjében beszél-
getnek, a másik meg ahogy megy az Ady Endre 
utcán, hatalmas kabátjában, prófétai szakállal,  a 
gyerekek meg kiabálják utána: Mikulás, Mikulás. 

A többi, amit mesél nekem, továbbmesélt csa-
ládi történet. Ezek egy rejtélyes különc alakját 
rajzolják ki, aki nem csak a polgári viselkedési 
(öltözködési, szóhasználati stb.) mintáknak hány 
fi ttyet, de a családélet civil normáinak is. Házát 
úgy nézték a környékbeliek, mint titkok tanyá-
ját: különös tudások, képek, keleti ruhás emberek, 
úti emlékek és mindenféle transzcendentizmusok 
gyakorló helye. Spiritiszta szeánszain részt vesz 
József Ferenc főherceg is, aki a háború után véd-
nöke a Magyar Turáni Társaságnak és előszót ír 
1926-ban Modi Jivanji Jamskedji hunokról szól 
könyvének Zajti által jegyzett magyar fordításá-
hoz. A Zajti-ház szellemi és hatalmi központja 
egy bizonyos „Juliska néni” volt. A feleségről, 
a gyermekek anyjáról se ekkor, se az ez utáni 
időkben nem esik szó, és ami emögött sejthető, 
az természetesen hatással van a mesternek a 
három gyermekéhez való későbbi viszonyára is. 
Juliska nénit mondják Zajti hajdani dajkájának 
és médiumnak, éppen úgy mint lelki vezetőjé-
nek, s mindennapi dolgai intézőjének. Különös 

Egy hindu fejedelem 
és felesége
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véletlen, hogy ennek a háznak van irodalmi meg-
örökítése is. Buza Péter, aki nagyon sokat tett a 
község múltjának felderítéséért (Többször meg-
jelent „nálunk” az Ady u. 44-ben is, viszont Zajti  
- valamelyik - leánya elzárkózott tőle), előásta 
a régi-régi mozgalmár Váradi Zseni emlékira-
tát (Egy asszony a milliók közül, 1956.), ott egy 
érzékletes helyzetképpel találkozunk. Megemlí-
tendő – valamely dimenzióban minden összefügg 
mindennel -, hogy a költőnő meséi-emlékei Pest-
újhely századelős éveiről, hihetőek, egyediek, és 
a különös, sőt a bizarr elemeket sem nélkülözik. 
Esküvője napján jönnek ide férjével (nászútjuk 
az egy órás villamosozás a város belsejétől az Öv 
utcai végállomásig). 1909 és 1914, majd 1915-17 
között laknak itt albérletben. Először abban az 
Ilonka (ma: Klebelsberg) utcában, ahova Árva-
vár utcai sarokházunk ablakai néznek, méghozzá 
egy Ibn Obed művésznevű artistánál, konkrétan 
kígyóembernél és feleségénél. Amikor végül az 
Adria utcában sikerül kikötniük, olyan látogató-
juk van és nem is egyszer, mint maga Jászai Mari, 
aki szívesen szavalta a költőnő verseit. És még egy 
megjegyzés, mielőtt belepillantanánk az emléki-
ratba: Várnai Zseni Gábor fi át (itt született ő is) 

festő csodagyereknek tartották, és első kiállítását 
az Ernst Múzeumban a már elhunyt Csontváry-
val közösen rendezték… Ott kapcsolódunk be a 
történetbe, amikor a kisfi a halálától  elszomoro-
dott lelkű fi atal anya és költőnő felkeresi a „híres 
médiumot”.

„Félve léptem át a kertes ház küszöbét, mely egé-

szen elrejtőzött a kúszó növények között és mindenütt 

tele volt virággal. Juliska mama (?!) fi a 

(?!) fogadott bennünket, egy magas, 

kékszemű, áttetsző bőrű f iatal férf i, 

kinek arcát lángvörös Krisztus-sza-

káll övezte. Komolyan tekintett ránk, 

de jóság és szelídség sugárzott belőle…

Körülnéztem a nagy szobában, melyet 

keleti tárgyak díszítettek és a főhelyen 

egy nagy Krisztus-kép lógott… Helyet 

foglaltunk a nagy asztal körül. Kide-

rült, hogy a médium fi a tudós férfi ú, aki 

a keleti bölcselettel foglalkozik és járt 

Pestújhelyi zsáner

Nyomdai emlékek
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is már Keleten. Onnan hozta magával a szőnyege-

ket, a selyemre hímzett képeket és a faragványokat. 

Csodálatos megnyugtató hatással voltak rám ezek a 

rendkívüli emberek… Sok mindenféléről beszélget-

tünk. A virágokról, a növényekről, akik mind-mind 

élő és lelkes teremtmények, az állatokról, akiknek 

lelkük van s nagy szellemekről, akik egy más dimen-

zióban élnek és visszajárnak tanítani az embereket. 

Így került szó Tolsztojra is. Úgy említették, mint 

valakit, aki él, aki állandóan mellettük van és időn-

ként tollbamondja tanításait… Mielőtt eltávoztunk 

volna, a médium azt mondta: - Látom a kisf ia 

szellemét maga körül lebegni, ne féljen, ő vissza fog 

térni.” Szó mi szó, nagyon szép szecessziós idill, 
a „varázsló kertjének” dzsungelje mélyén, keleti 
tárgyakkal zsúfolt szoba, fülledt szalonmiszticiz-
mus – alighanem kései fogalmazás, még ha tárgyi 
hitelét nincs is okunk kétségbe vonni. Még az 
is hiteles, hogy a századelős munkásmozgalom 

képviselői, mert ennek majd Várnai Zseni mar-
káns képviselője lesz,  mentalitásukkal, ízlésükkel, 
polgári érzékenységükkel mennyire beleillettek 
a kor miliőjébe.  S hogy azért némi szarkazmust 
is megengedjünk magunknak: hogyan írta volna 
meg ezt a jelenetet a Weisz Eugénia néven szü-
lető költőnő, ha tudatosítja magában, hogy ez a 
lebilincselően elvarázsolt férfi ú fogja majd a talál-
kozásuk után negyedszázadra közreadni könyvét 
„a semitizmus és skythizmus nagy harcáról”, 
szemernyi kétséget nem hagyva, hogy ő melyik 
oldalon áll. 

Zajti nagy közéleti korszakáról a két háború 
között szóbeszéddel nem találkoztam pestúj-
helyi családomban és családom baráti köreiben. 
Itt lakott-e folyamatosan vagy nem, mikor köl-
tözött a  családi házból bérleménybe a Bezsilla 
utca távolibb részébe (a 18-ból a 35-be), mikor 

A turáni hitvallás
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telepedett be az Aréna út 17. ötödik emeleti 
műteremlakásba, nem tudom. Föl-fölbukkanó 
alakját őrizte meg az emlékezet, ahogy a háború 
utáni időkben ballag fölfelé az Ady Endre utcán, 
látogatóként és nagy idők emlékeztetőjeként. 
És szemben az orosz kórház kerítése, kopasz 
kiskatonák könyökölnek rajta és néznek ki a sza-
badságba. Zajti Ferenc 1961. június 29-én halt 
meg az Aréna úti lakásban. Pestújhelyen az a 
hír járta, hogy megölték. Az oroszok gyilkolták 
meg. És minden eff éle hír szereti megtámogatni 
magát innen-onnan előkapott és rendszerbe állí-
tott tényekkel. Itt is ez történhetett. Ahányszor ez 
a kriminális pletyka előkerült a nagy ebédlőasz-
tal körül mindig elhangzott az, hogy „Feri bácsi 
indiai kapcsolatai”, meg az, hogy „nagykövetség”, 
meg „Krishna Menon” – és persze: „56”.

Köztudott, hogy a forradalom alatt, de még 
inkább leverése utáni napokban-hetekben a 
magyar közpolitikai életben sok szó esett Indi-
áról és a szubkontinens budapesti képviseletéről. 
Egyik világhatalomnak sem volt mindegy, hogy 
India, mint az el nem kötelezett országok 
irányadó ereje, milyen álláspontra helyezkedik 
nemzetünk szabadságharcának megítélésekor. Az 
idevágó diplomáciai iratokból megjelent egy jó 
adag, és ezekből legalább annyit megtudhatunk, 
hogy Nehruék kezdeti negatív véleménye Rah-
man ügyvivő kitartó felvilágosító tevékenysége 
nyomán alapjaiban változott meg. Olyannyira, 
hogy az ENSZ-ben az orosz intervenció elítélése 
mellett szavaztak. Aki akkoriban már hallgatta 
a rádiót (köztük e sorok írója), annak nem a 
budapesti  ügyvivő neve maradt meg az emléke-
zetében, hanem a nagyköveté, Krisna Menoné, 
akinek a székhelye Moszkva volt. Komolyabb 
magyar életrajz nincs róla, noha a modern India 
egyik legnagyobb alakja volt, az „örök második” 
a rangsorban, a diplomáciában (és talán a globá-
lis katonai stratégiában) viszont az első, onnan 
kezdve, hogy hazája függetlenné válását követően 
ő lett az első főbiztos az Egyesült Királyságban. 

A forradalom végóráiban érkezik Budapestre, és 
itt van a nőtűntetés idején is, december 4-én, sőt 
diplomáciai jelzéssel és indiai zászlóval megkü-
lönböztetett kocsijával végig kíséri a tüntetőket 
a Hősök teréig. Menon a margitszigeti Nagy-
szállóban lakik. Itt keresi őt fel a Nagy Imre 
kormány egyetlen minisztere, aki november 4-én 
is kitartott parlamenti munkahelyén, Bibó István 
(a vádiratban: tudományos könyvtári kutató)  és 
kísérője Göncz Árpád (a vádiratban: agronómus), 
hogy átadják az államminiszter „kompromisz-
szumos megoldást” szorgalmazó s a nemzetközi 
közvéleményt megcélzó elaborátumát. Göncz egy 
Bertha Bulcsúval folytatott hosszú beszélgetésben 
a rendszerváltozás kezdetén említi, hogy: a forra-
dalom idején „Budapesten minden magyarországi 
diplomáciai tevékenységnek az indiai nagykö-
vetség volt a fókusza.” Ha Zajti és a nagykövet 
közötti közvetlen kapcsolatfelvételről nem is 
tudunk (talán csak egyelőre), ha nem is tételezzük 
fel róla már ekkor az ehhez szükséges politi-
kai-diplomáciai rugalmasságot, nem tarthatunk 
kizártnak némi háttértevékenységet a részéről. 
Főként nem az elkövetkező másfél évben, amíg 
a Bibó-per előkészítése zajlik. Döbbenetesen 
hosszú idő ez az ekkori sommás bírósági ügy-
meneteket nézve; az ítélethozatallal megvárják 
a Nagy Imre-per végkimenetét. A vádlottakat is 
megdöbbenti, hogy a Bibó-Göncz-Regéczi per-
ben nem születik halálos ítélet, noha a vád a lehető 
legsúlyosabb: a népi demokratikus államrend 
megdöntésének kísérlete és hűtlenség. Az a hír 

Kovács Sándor, 
Pestújhely adóügyi jegyzője
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járta később, hogy India volt a közbenjáró, hogy 
ne szülessen halálos ítélet. És ebben már esetleg 
feltételezhetjük Zajtinak valamiféle közbenjáró 
szerepét, hiszen aligha felejthették el mértéktartó 
indiai személyek azt, hogy államuk történelmé-
nek jeles kutatója és India európai presztizsének 
önzetlen ápolója  negyedszázada még Gandhi és 
Tagore köreiben forgott. Ha mindez csak pletyka 
és legenda is, akkor is harmonikusan illeszkedik a 
nagy magyar „összeesküvés-történetbe”...

„Kész a leltár”, kezdhetném ezt a záró sza-
kaszt egy kései József Attila-vers címével, vagy 
Babitstól azzal, hogy „Sunt lacrimae rerum”, 
bizony van a dolgoknak könnyük, de még inkább 
a réges-régi Rimay János soraival: „Ez világ mint 
egy kert, Kit kőeső elvert…” Ez a Zajti-hagyaték. 
„Lakását halála napján kifosztották, műveinek, 
könyvtárának és csaknem minden értékének 
nyoma veszett.” Így ír internetes életrajza. Kér-
dés, hogyan lehet egy-két óra alatt, amíg a család 
Pestújhelyről odaért az Aréna-Dózsa György 
útra, mindent, de mindent eltűntetni? Elkép-
zelhetetlen. De az is olvasható másutt, hogy 
„Kéziratos hagyatékának és gyűjteményének nagy 
részét 1969-ben (?!) eladták a MÉH-nek.” Addig 
vajon lappangott valahol? Ez is abszurd feltéte-
lezés. Ferenc és Gábor unokája (lehet, hogy ők 
már dédunokák?) a minap arról mesélt nekem 
– a lakiteleki fi lmszemlén „akadtunk egymásba”, 
mint ismeretlen ismerősök -, hogy a házveze-
tőnője (házmestere?) és annak szintén BM-es 
élettársa, mint Zajti évtizedes besúgói, álltak a 
rablás mögött. A család perelte is őket, és „vala-
mik” állítólag vissza is jutottak hozzájuk. Ha már 
az unokákat (dédunokákat?) említettem (akik 
különben fi lmet is készítettek nagyapjukról), csak 
utalnék arra, hogy a Zajti-  és a Kovács-Somo-
gyi-familiák kapcsolata később sem szűnt meg: 
Zajti Ferenc egyik lánya a Pestújhelyi iskolában 
tanított, Babi néni, elemista sógoromat is okí-
totta annak idején, az ő leánya, Homor Istvánné, 
Marika néni, az én lányomnak volt első zongo-

ratanárnője. Bő negyedszázada még működtek a 
társasági alkalmak is, apósom és Babi néni férje 
hegedült, szóltak a dalok, ragyogott a csillár és a 
frissen felkefélt padló…  Zajti Ferenc és gyerme-
keinek viszonya nem volt társalgási téma, amit 
- bár mint elveszett információforrást hiányol-
hatjuk -, magánügynek kell tekintenünk. Aligha 
lehetett szó harmonikus családi életről, és való-
színűleg a kommunizmus zordabb évtizedeiben 
az utódok is helyesnek látták a tartózkodást. Mi 
semmisült meg náluk Pestújhelyen, az már aligha 
fog kiderülni, némely apróságok – ha igaz – „hoz-
zánk” kerültek megőrzésre. 

Hogy mi maradt Zajti után „tárgyilag”, pontosan 
nem tudható, de vajmi kevés. Ami nálunk még 
fellelhető, annak felsorolásával gyorsan végezhe-
tünk. Maradt néhány festmény és grafi ka, talán 
ha 8-9. Egy betörésnél eltűnt egy nagy méretű 
virágcsendélet (Őszirózsák) és a legutóbbi időben 
örökösödési-kivásárlási akciók során már nincs 
a helyén a fentebb leírt impozáns világháborús 
festmény… Amik maradtak, azok kevéssé igé-
nyes tájképek, női alak tanulmányok, csendéletek, 
mind szegényesebb technikával. Zajti unokái 
említették, hogy az ilyesfajta képek fi zetőeszközül 
szolgáltak, de  ami igényes és koncepciózus dolog 
volt – nyilván a szimbolista, spirituális, transzcen-
dens ihletettségűek -  az mind megsemmisült, jó 
esetben: lappang.

Itt van három könyve: a Krisztus-könyv (1936) és 
a Hun-magyar őstörténelem (1928), mindkettő 
„baráti szeretettel”, Kovács Sándornak dedikálva 
és egy 1918-es mű, Az ősmagyarok hitvilága. 

És talán a legkülönösebb: egy vesszőből fonott 
régi utazókoff er tele nyomdai klisékkel, magas- 
és síknyomáshoz valókkal keverve. Természetesen 
minden „negatívban” van rajtuk – bámulatos 
sokféleségben: csontfaragvány ábrája, lovasok-
kal, stilizált páva, egy indiai nászdal kottája, egy 
nyomtatott idézet Kőrösi Csomától (ugyanez van 
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emlékszarkofágjára vésve a szegedi Panthenon-
ban), indiai fejedelem, szkíta jelenetek, Tamerlán, 
magyar parasztfejek fotói, Meotisz vidéki kehely-
tartó bálvány  stb. Régóta tudtam erről a ládáról, 
de érdektelennek gondoltam, elég volt rápil-
lantani. Most azonban kézbe vettem minden 
darabját, és valóban a hatalmas Magyar évezredek 
(1939) 300 illusztrációjából valók. De nem ez a 
valódi lelet, hanem ami a láda alján volt: penészes 
kisnyomtatványok és képek. A Turáni hitvallás 
több példányban, a Zsidó volt-e Krisztus? kiadói 
reklámlapja és annak a híres Memorandumnak 
egy példánya, 1943-ból, (ami talán az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban sincs meg), amiben 
a fővároshoz folyamodik két halaszthatatlan 
ügyben. Építsék meg a „Gül Baba-emlékhez 
tartozó telektömbön” a Turáni Népek Levente- 
és Diákotthonát; építsék meg „a Tabán mentén 
elvonuló Nap-hegyen a Magyar Kultúrhistó-
riai Múzeumot. Maga a szöveges indoklás Zajti  
mentalitásának és stílusának mindennél ponto-
sabb lenyomata. És van itt egy tucatnyi indiai 
postai képeslap a század elejéről.

Egy-két évtizeddel ezelőtt volt még egy hasonló 
utazóláda, abban üvegalapú fényképmásola-
tok tömkelege gondosan papírba csomagolva. 
Indiai fotók voltak, elefántok, maharadzsák, 
ezt visszajuttattuk a családhoz. Zajti Ferenc 
nagyon sokat fényképezett Indiában, amiként 
erről a Kapcsolataink Indiával című 1929-
es könyvecskéje is tanúskodik. Lehet, hogy a 
Hopp Ferenc Múzeumban őrzött Zajti-képek 
ezekkel azonosak. Hát … ennyi.

Ami történt Zajti Ferenc hagyatékával, az fel-
foghatatlan veszteség. Pótolhatatlan – úgy, mint 
sok-sok minden más, amit felőrölt a démoni 
magyar huszadik század. De sok minden visz-
szaállítható, ha nem is tárgyi valóságában, hanem 
szellemiben. Csak ehhez az kell, hogy meghall-
juk és nekünk szólóként halljuk meg, amit a múlt 
üzenni próbál. 

ZAJTI Ferenc (Újfehértó, 1886. március 5.–
Budapest, 1961. június 29.) 
festő, író, őstörténész, keletkutató
1905-06-ban Münchenben Hollósy Simon 
festőiskolájában tanult. Az 1910-es években 
baráti viszonyba került Csontváry Kosztka 
Tivadarrral. 1918-ban elvégezte a református 
teológiát. Lefordította és kiadta Zarathusztra 
Zend-Avesztáját, amely műhöz 70 képből álló 
sorozatot készített. Megalapítja a Magyar-in-
diai Társaságot, amelynek 17 éven át elnöke 
volt. Ez a társaság hívta meg Tagorét 1926-ban 
Magyarországra.
Elindítója a szkíta-hun-magyar rokonsággal 
foglalkozó Aveszta Könyvtár-sorozatnak. A 
hun-magyar vonatkozásokat kutatva 1928-29-
ben fél évig Indiában élt, amely tanulmányút 
nagy hatással volt művészetére. 1930-32-ben 
Konstantinápolyban és Ankarában a magyar-tö-
rök kapcsolatokat kutatta, Kemál Atatürk elnök 
meghívására.
Közel két évtizeden át – 1946-ig – volt a Fővá-
rosi Könyvtár keleti gyűjteményének vezetője. Az 
1940-es évek közepétől az orosz-magyar kulturá-
lis kapcsolatokról készített képsorozatot. Tájképei 
Hollósy posztimpresszionista stílusát követik. 
Vízfestményeinek tárgyát gyakran az indiai népek 
kultúrájából is meríti. 

Egyéni kiállításai: 1929 Indiai gyűjteménye, 
Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1931 Rud-
nay Gyulával, Konstantinápoly, 1946 és 1947 
Szalmássy Galéria, Budapest. 

Írásai:
Az ősmagyarok hitvilága. Budapest, 1918, 2001. 
Bevezető, fordítás– Zarathustra: Zend-Avesta, 
Budapest 1919.
Jézus gyermekkora, Budapest, 1921, 2002.
A hun-magyar őstörténelem. Budapest, 1928, 
2002.
Th e Zend-Avesta and the Magyars. Bombay, 1928.
India történetének ethnographiai problémái, 1929.
Kapcsolataink Indiával. Budapest, 1929. /Fotóival./
Zsidó volt-e Krisztus?, Budapest, 1936, 1999.
Magyar évezredek.Budapest, 1939, 1943, 1999.
Árpád fejedelem honfoglalása (Feszty Árpád törté-
nelmi körképe, tanulmány), Budapest, 1944, 2001.

forrás: www.artportal.hu
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„KENDÉ SE LESZ 
A PALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FÖLDPOLITIKÁJA 
1884-1920 KÖZÖTT*

„Régen a pataji1 eklézsiának volt olyan becsü-
letes híre, hogy még a pataki professzor is azzal 
kecsegtette a rossz deákot, hogy ’kendé se lesz a 
Béni-kert’, de elhomályosul már ez a régi dicső-
ség, s a rossz deákot ezentúl azzal biztatják majd, 
hogy nem lesz a rákospalotai káposztás kerthez 
való viszonyából semmi.” – így, ezzel a felhang-
gal adta hírül a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
a rákospalotai egyházközség tanítói és tanító-
női állásának szervezését.2 Ez a néhány sor igen 
beszédes: egy viszonylagos, de gazdagnak sem-
miképp nem nevezhető jólét változott át irigyelt 
példává. 

Ezen dolgozat szándéka annak bemutatása, 
hogy a fenti változás hogyan, milyen lépésekben 
történhetett meg. Ezt a szerteágazó okok közül 
is leginkább a földtulajdonnal kapcsolatosan, a 
telekvásárlás, -eladás példáján keresztül kívánjuk 
megtenni. Természetesen a palotai egyház több-
féle bevételi forrással rendelkezett: különféle, 
természetbeni és pénzben fi zetett egyházi adók 
(párbér, házadó), bérbe adott ingatlanok (földek 
és házak), az egyházi telkeken megtermelt, vagy 
adó formájában bevételezett termények eladása 
utáni nyereség, kölcsönügyletek, adományok 

összegei kerültek a pénztárba. Előfordultak olyan 
esetek, amikor ezekből akár nagyobb bevételre is 
szert tettek, de mindezek csupán a kisebb részét 
adták az irigyelt gazdagságnak. Rákospalota sok 
szempontból szerencsés fekvésű település volt, így 
a földek jövedelmezősége miatt is. Ez az adott-
ság a helyi tulajdonosokat is biztos bevételhez 
juttathatta, és amely lehetőséggel a palotai refor-
mátus egyház is élt. Az „ígéret földje” volt tehát 
az egyháztanács és az elnökség kezében. Mivel 
ebből adódott a „meggazdagodás” okainak legje-
lentősebb része, ezt vizsgáljuk meg közelebbről az 
alábbiakban.

Az „ígéret”

1816-1819 között a református egyházban jelen-
tős esemény volt abban a pillanatban és az utókor 
számára is Báthory Gábor dunamelléki református 
püspök idején és részben a személyes jelenlétével 
folytatott canonica visitatio.3 Ekkor még nyoma sincs 
olyan anyagi tehetősségnek, amely kivételessé tette 
volna a palotai egyházat, hiszen következő adatokat 
adták meg a helyiek: „Jövedelme az Ekklésiának egy 
kis buzából, egy kis szénából és a párbérből vagyon, - 

ÍRTA: Németh Gábor

* Ez úton is szeretném megköszönni a Bp-Rákospalota-Óvárosi Re-

formátus Egyházközség vezető lelkipásztorának, nt. Simonfi  Sándor-

nak és beosztott lelkész-asszonyának, nt. Hekli Katalinnak segítségét. 

Ugyanígy köszönetet mondok a Ráday Levéltár munkatársainak, akik 

ugyan munkájukat végezve adták elő a kutatási anyagot, de kedves-

ségük, szakmai felkészültségük és segítőkészségük példaértékű.

1 Dunapataj. A középkorban (XV. sz.) már mezőváros vásártartási 

joggal. A török uralmat átvészelte. A XIX. sz. közepétől heti vásárai 

igen látogatottak voltak. Egy ideig református püspöki székhely is 

volt. Hogy a pataji Béni-kert nem legenda, egykor valóban létezett 

és a díjlevél része volt, kiderül egy 1819. június 24-i egyházrajzból, 

amit a püspöki látogatás alkalmára állítottak össze. A név erede-

tére vonatkozóan annyit tudtunk kideríteni, hogy a településen élt 

egy Béni vezetéknevű család, amelynek egy tagja még gondnoki 

tisztet is viselt a helyi református egyházközségben.

2 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, 41. évf. 41.sz. (1898. 

10. 09.), 650. o.

3 Egyházlátogatás. A református egyházban szabályozott idő-

közönként adatszolgáltatás és ellenőrzés céljából canonica vi-

sitatio-kat tartottak, tartanak. Az első jelentős, utókorra maradt 

egyházlátogatási felmérés id. Báthory Gábor dunamelléki püspök 

szolgálati idejéből való. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns 

egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Dr. Ladányi Sándor. Bp., 1977., 

56. és 167.o. (A továbbiakban: Zoványi 1977)
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mely mind igen csekély, kivált már most is alig lehet 
sokaktól bevenni, némelyiknél pedig örökösen oda 
marad.”4 Ez az adatsor egyáltalán nem irigylésre 
méltó, inkább a panasz érezhető belőle. A fordulat 
jó negyven évvel később következik be, de akkor is 
inkább csak mélyen szunnyadó lehetőségként. 

Ugyan bizonyos forrás szerint a palotai reformá-
tus egyház mindig is szegény volt5, de 1854-1884 
között, Bálint József lelkipásztor idején a stabil 
gazdasági helyzet több szép eredményben is mani-
fesztálódott: a templom „egészen megújíttatott, s 

díszes és célszerű tantermek épültek”6, de ez nagy-
mértékben a lelkész fáradhatatlan, lelkiismeretes 
és karizmatikus munkájának köszönhető7, mint a 
tehetős anyagi háttérnek. Pedig a feljebb említett 
mélyen szunnyadó lehetőség már el volt készítve. 

Az „ígéret földje”

Hosszú idő után rendeződtek a birtokviszo-
nyok a Károlyi-család és Rákospalota települése 
között: gróf Károlyi István 1861. március 16-án 

4 Ráday Levéltár A/1.i. (A továbbiakban: RL A/1.i.)

5 A rákospalotai református egyház történetének áttekintése. 

Írta: Földváry László. (A továbbiakban: Földváry) Kézirat. Ugyanígy 

nyilatkozott ifj. Benkő István rákospalotai lelkész is egy 1928-as 

kéziratában.

6 A Pestkörnyéki és Pesti egyházmegye iratai. Jegyzőkönyvek. 

1884., 7.o. RL A/8

7 Bálint József lelkipásztor elhunyta kapcsán a jegyzőkönyvben így 

emlékeztek róla: “A költséges építkezéseknél anyagi áldozatokkal 

mindenkor boldogult járt elő jó példával. Midőn az országos közalapra 

való adakozástól hívek közül többen idegenkedtek, a hajlott koru lel-

kész több napokon át, házról-házra járva lelkesítő buzgalmával kitűnő 

eredményt mutatott fel. A boldogult azon lelkészek közé tartozott, ki 

egyháza anyagi érdekeit a magáénak mindenkor elébe tette.”  Uo.

1860-as térkép vázlata 
KÖZLI: W. SOMOGYI ÁGNES (SZERK.): 

ADATTÁR BUDAPEST XV. KERÜLETE 

TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 

BUDAPEST, 1969 P. 91. 
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a palotai gazdáknak 171 kat. hold földet adott át.8 
A református felekezetnek járó földterület nagy-
ságát adománnyal növelte: az eredetileg járó 21 
hold helyett 75 holdnyi birtokot kapott a palotai 
eklézsia,9 amelyet más magánszemélyek kisebb 
adományai tovább növeltek.10

A társadalmi-gazdasági helyzet ebben az idő-
ben még nem volt optimális a jól jövedelmező 
földeladásra, de Károlyi István gróf „üzletpolitikája” 
jól reagált az érezhetően növekvő keresletre. Ahogy 
Budapest szimbolikus és gazdasági jelentősége 
nőtt, úgy értékelődött egyre jobban fel a főváros 

környéki települések beépíthető földjeinek ára. Az 
előrelátó gróf több intézkedése (lóvasút kivezetése 
Rákospalotára; a váci vasútvonal melletti telkek 
eladása; a közintézmények alapítása, stb.) ideális 
körülményeket teremtettek a vásárlói érdeklődés 
felkeltésére és fenntartására, amit tovább erősített 
a legendássá vált palotai jó levegő és több adott-
sága miatt kedveltté vált környezet is11. Mindez az 
1880-as évek végén kezdődött és kitartott az 1910-
es évekig12. Ugyan a folyamat később sem állt le, de 
az addigi Rákospalotára való beköltözés lendülete 
alább hagyott, más Budapest-környéki települések 
átvették a lakást kereső tömegek felszívását. 

8  Nádas József Gyula: Rákospalota községpolitikája, várossá 

fejlődése. Pestújhely kiválása. In: Tanulmányok Rákospalota-Pest-

újhely történetéből. Szerk.: Dr. Czoma László. Bp., 1974. 118.o. 

(A továbbiakban: Czoma) A pereskedés maga 1846-ban indult. 

Czoma, 192.o.

9  Földváry

10  „1884-ben egyesek az egyház javára 4 hold 890 négyszögöl 

földet adományoztak.” Uo.

11  Ógyallai Szabó Tivadar, Strauch Árpád: Rákospalota 

monográfi ája. Rákospalota, 1927. (Újranyomva: 2001) és Czoma, 

126.o.

12  Rákospalota lakosságszámának növekedése már korábban 

megindult, de igazán nagy lendületet, a fővárosi és Budapest 

környéki települések átlagát ebben az időben érte el és haladta 

meg. Az 1880. évi 4105 lakoshoz képest 1910-re 25147 fő volt 

Rákospalota hivatalos népességszáma. Czoma, 155.o.
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Bizonyos kutatások szerint a parcellázást a 
református egyház indította meg 1886-ban.13 
Ennek vizsgálata nem tárgya eme írásnak, de 
annyi megjegyezendő: a parcellázást tulajdon-
képpen maga Károlyi István gróf kezdte,14 s ha 
nem is előbb, de az evangélikus és római kato-
likus egyház is többször adott el telkeket, egész 
nagy földdarabokat.15 Jelentős méretű terü-
letet, területeket értékesített a község is több 
hullámban is.16 A református egyház, immár 
id. Benkő István vezetésével valóban élén járt 
a parcellázási mozgalomnak (bár mint később 
látjuk majd, sokszor kényszerből, szükség-
megoldásként), amely többször vett nagyobb 
lendületet: 1886-ben, 1893-94-ben, 1897-ben, 
1904-ben, 1910-1911-ben adtak-vettek jelentő-
sebb nagyságú területeket.17 Eleinte Rákospalota 
nagyközség18, a felekezetek és a palotai parasztok 
inkább csak bérbe adták földjeiket, de a kereslet és 
a vásárlóerő növekedése a nagyobb bevétellel járó 
eladást erősítette. A rendkívül gyors ütemben fej-
lődő főváros pedig igen erős szívóerő volt. Egyre 
többen érkeztek munkát keresni, egzisztenciát 
teremteni, vagy akár csak szerencsét próbálni. 
De megindult a városból is a kiköltözés. Így a 
folyamatosan erősödő telek- és házhelyigények 
folyamatos, a kereslettel növekvő árú telekel-
adást „követeltek”. Ugyanakkor az egyház(ak) és 
természetesen a nagyközség felosztható földjei 
is fogytak (amely némileg és részben árfelhajtó 

hatással is lehetett, de persze ehhez több más 
tényezővel való egyidejűség kellett). 

A körülményeket, lehetőségeket, kockázatokat 
és előnyöket felismerve és mérlegelve a Benkő 
István vezette egyházközség talán szokatlannak 
mondható, de nem példa nélküli, talán elítélhető19, 
de érthető és úgy az egyház, mint a vásárlók részé-
ről is logikus kezdeményezésbe fogott: felvásárolt 
területeket, majd azokat értékesítette. Ez egy 
esetben az egyházi felsőbb vezetés bírálatát is 
kiváltotta, de nem maga a földvásárlás és -eladás, 
hanem annak véghezvitele: a palotai reformátusok 
az egyházkerületi engedélyeket és jóváhagyá-
sokat nem várták be, egyedül az esperestől és az 
egyházmegyei közgyűléstől kapott biztatást és 
egyetértést, mikor 1910-ben a Szentmihályi-, 
Rákos út és Arany János utcák által határolt mint-
egy 22 kat. hold területű ingatlant megvásárolták. 
Az akció sikerrel zárult, hiszen a vásárlás az egy-
házközségnek 250 000 koronájába került, de a 
nyeresége több, mint 216 000 koronát tett ki20. 

A földnek aranya

A harangozói földek eladásával kezdődik az 
egyházközség jólétének megalapozása. 1886 tava-
szán döntött úgy az egyháztanács, hogy 1 holdnyi 
szántót elad a harangozói telekből.21 Ez az ügylet 

13  Barcza József szerint a gondolat már 1873-ban felmerült a 

reformátusoknál. Czoma 346.o. 

14  Czoma 130.o.

15  Az evangélikus egyház már 1890-ben megkezdte papi és 

tanítói földjeinek eladását, amit később is nagy lendülettel folyta-

tott.  Czoma 346.o. A római katolikus egyház birtokainak eladá-

sából tudta előteremteni a Magyarok Nagyasszonya-templom 

építési költségeit. Czoma, 347.o.

16  A Rákospalota és vidéke című lap 1898. január 30-i számá-

ban például a palotai „pótlék-földekről” jelent meg cikk. E terü-

letről azt írja a szerző, hogy „egész bátran Rákospalota aranybá-

nyájának lehetne nevezni”, egyúttal fi gyelmeztetett arra is, hogy 

nem szabad elkótyavetyélni. Hogy valóban arannyá lett-e, meg-

vizsgálandó, külön tanulmányt érdemelne. De hogy kifejezetten 

rossz üzletet csinált a település nem sokkal később az ún. közsé-

gi földek parcellázásával, a mai Pestújhely területével, jól tudható.

17  Czoma 347.o.

18  Például –és szándékosan kiemelve a korainak mondható idő-

pontot- az 1881. augusztus 17-i nagyközségi közgyűlés majd’ 

300 hold bérbeadását mondta ki. Rákospalota és Rákosvidék. 

Szerk.: Zsemley Oszkár. Bp., 1938. 161.o.

19  Barcza József Az egyházak és az iskolák című tanulmányá-

ban (Czoma 347.o.) használja a “telekspekuláció” kifejezést az itt 

tárgyaltakra. Érzésem szerint e szóhasználat ítélet is akart lenni, 

de ez természetesen csak személyes vélemény.

20 Külön szólunk még erről. Ezen elnagyolt adatok lelőhelye: Du-

namelléki Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1910. Bp., 

1910., 39.o. (RL A/1 i)

21  Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség egyház-

tanácsi jegyzőkönyvei, 1886. március 13. (A továbbiakban: 

Rp-Óv. jkv.)
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eléggé elhúzódott, még 1888-ban is több vevő 
nem fi zette ki részét. Ennek oka lehetett az is, 
hogy ekkor még nem volt tehetősebb érdeklődő, 
vásárlói réteg, inkább a szegényebbek vették meg 
az első parcellákat. A következő nagyobb terü-
let, amit áruba bocsátottak, a község határán, az 
Újfalu felé eső részen fekvő, 19 katasztrális holdat 
kitevő papi és tanítói föld volt. Ez az egyházta-
nácsi ülés alapján kényszerből adódó cselekedet 
volt, ugyanis az oka: „a falu mellett fekvő terület 
tetemes rongálásnak van kitéve, hiszen összejár-
kálják, ösvényeket hasítva belé, a háziállatok és 
a majorságok is kárt okoznak benne, mindezek 
miatt nem akarják ‚árendába’ venni”.22 És nem 
utolsósorban azért is, mert a szomszédos föl-
dek tulajdonosai, a katolikus és az evangélikus 
egyház, de még a község is árusítják ottani terü-
leteiket.23 Egyháztanács ugyanakkor „tekintettel 
lévén egyházközségünk jövendő gyarapodására” 
alkalmas helyen, „lehetőleg a leendő ujfalu köz-
pontján” templomnak, iskolának, papi és tanítói 
laknak szükséges terület kijelölését és fenntartását 
írta elő. Érdekes és egyedi módon megállapodást 
kötöttek a katolikus egyházzal, hogy közös par-
cellákat hasítanak ki, azt bármelyik értékesítheti, a 
másiknak kötelezően el kell fogadnia az ügyletet. 
A minimális ár nem lehet kevesebb négyszögö-
lenkénti 3 forint 50 krajcárnál.24 1894 tavaszán 
ismét nem tervezett földeladásba kezdett a refor-
mátus egyház. A szabadosok dűlőjében levő római 
katolikus és evangélikus papi és tanítói, valamint 
a községi szomszédos földeket egész hosszá-
ban parcellázták és eladásra kínálták. Ez újabb 
kényszerhelyzetet teremtett. Az egyháztanács 
megítélése szerint ugyanis így a református egy-
házközség itteni földje többé nem, vagy nagyon 
kevés pénzért adható majd bérbe. Hogy ezt meg-

előzzék, a teljes hosszban való parcellázás mellett 
döntöttek saját területüket illetően. Így 30 hold 
értékesítését határozták el. A kamatok 1/4-1/4 
részét a javadalmasok megkapják (a lelkész és a 
tanító), a többi fölött az egyházközség rendelke-
zik, de csak egyházi és iskolai célokra fordíthatják. 
A tőkekezelésre bizottságot állítottak fel, amelybe 
a többséget az egyházmegyei közgyűlés, a többi 
tagot pedig a palotai presbitérium jelölte ki. E 
testület volt hivatva gondoskodni a pénz megfe-
lelő elhelyezéséről, biztos papírokba, kötvényekbe 
fektetéséről. Kikötötték, hogy nem lehet hozzá 
nyúlni – kivéve, ha megfelelő föld vásárlásához 
kell. Ekkor egyházmegyei engedéllyel felhasznál-
ható a papi- és tanítói földek tőkeösszege.25 Egy 
év múlva eladták a papi és tanítói földek közép-
forgón túli (Arany J. utcán túl lévő) földet Békesi 
József26 budapesti lakosnak négyszögölenként 4 
forintért, „mert nagy része süppedős, sáros, vizes, 
nagyon mélyen fekszik, így házteleknek nagyon 
nehezen lenne eladható”.27 Jelentős nagyságú 
telket értékesítettek 1904-ben. Az ún. „szőlőka-
punál”28 fekvő 1 hold 284 négyszögöl területű 
járandót, mely a harangozó fi zetését képezte, ház-
telkekre parcellázták, hogy eladhassák. Ebben az 
esetben is a már korábban tapasztalt szükséghely-
zetben volt az egyháztanács, mivel a szomszédos 
földeket már értékesítették, azokon építkezések is 
kezdődtek, így ennek a területnek bérbe adását 
„szinte lehetetlen”-nek tartották. Egyháztanács 
négyszögölenként 8 korona áron adta el. A befo-
lyó pénznek új ingatlan vásárlására fordítását 
tűzték ki célul.29 Az utolsó előtti nagyobb földel-
adás 1907-ben történt. Nyáron az egyháztanács 
megvásárolta  Révész Béla váci ügyvéd 1 h 216 
négyszögöl nagyságú „páscomi” földjét, amely két 
részből állt: az egyik a Szentmihályi úton, a másik 

22  Rp-Óv. jkv. 1893. augusztus 30.

23  Uo.

24  Uo.

25  Rp-Óv. jkv. 1894. március 17.

26  Lehetséges, hogy a név elírás, s hogy ez a Békesi József azo-

nos azzal a Békési Józseffel, aki budapesti ingatlanügynökként 

megvásárolta a nagyközségtől a Crouy gróf által korábban már 

megszerzett, de szerződésszegés miatt a településre visszaszállt 

területet, a mai Pestújhely földjét. Czoma 131.o.

27  Rp-Óv. jkv. 1897. január 26.

28  Nagyjából a mai MÁV-telep-Pestújhely határán volt.

29  Rp-Óv. jkv. 1904. július 16.

1884-es térképről készített kéziratos másolat 
RAJZOLTA: VITAI ATTILA 1958. RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE LTSZ.: 2010.5.1.)
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pedig a Széchenyi-telep mellett. A döntéshozók 
megítélése szerint „tehát mindkettő olyan helyen, 
hol értéke csak nőhet”.30  

Az egyházközség elnöksége és presbitéri-
uma (egyháztanácsa) egyáltalán nem mondható 
felelőtlenül gazdálkodónak. Az előbbiekben a 
jelentősebb, nagyobb méretű ügyletekre kon-
centráló, azok vázlatos bemutatását igyekvő 
földeladások gyümölcseként befolyt összegeket 
nem herdálták el. Számtalan példa sorakozik az 
egyházközség jegyzőkönyveiben arra a törekvésre, 
hogy körültekintően, lehetőség szerint minél 
olcsóbban vásároljanak telkeket, s aztán persze 
minél jobb pénzen adják tovább azokat. 

Földvásárlásaik legtöbb esetben nem arról 
szóltak, nem arra irányultak, hogy el is adják 
hamar a szerzett területet: az esetek többségében 
birtokon belül maradtak, a megvett ingatlanokat 
inkább bérbe adták. Többfelé vásároltak telke-
ket, amelyeket nem adtak el, hanem árendába 
juttatták. Ilyen parcellák voltak a Szilas-patak 
mentén több helyen is, a „páskumi” földeken, a 
palotai szőlőben, de a község határain belül is31. 
Ezeket hosszabb időre, eleinte rendszerint 5-6 
évre, később kevesebbre, 2-3 esztendőre adták 
ki, leginkább egyháztagoknak. Az egyháznak 
nem egy telkén épületek is álltak, amelyeket 
szintén bérbe adtak. A Fő úti és az Andrássy 
úti házaikban több bérlő is helyet kapott, így az 
ezek után járó bevétel is az egyházközségi pénz-
tárba került. De nem csupán haszonkertnek 
szánták a vételeket: a templom- és iskolatelket 

is újabb parcellákkal szélesítették, hogy később 
terjeszkedhessenek épületeikkel, vagy hogy úja-
kat húzzanak fel32. 

A földvásárlások nagy többségében nem maga 
az egyház kereste a kapcsolatot, hanem eladási 
szándékkal, ajánlattal keresték fel a lelkészt vagy 
a presbitereket. Eleinte szinte kizárólag refor-
mátus gazdák, tulajdonosok kínálták földjeiket33, 
mondván: inkább egyházuknak adnák oda telke-
iket, mint másnak, néha hiába volt kedvezőbb, 
előnyösebb ígéret az árat illetően az egyházinál. 
1891 szeptemberében Csikós István két hold 
lucernását adná el 2200 forintért, aminél ugyan 
kapott rá nagyobb árajánlatot, de inkább egyhá-
zának ajánlotta. Az egyháztanács meg is vásárolta 
a földet. Ezt a példát azért is emeltük ki, mert 
néhányszor még megismétlődött ez a gesztus, a 
református hívek közül más is élt hasonló aján-
lattal34. A következő években is többségében 
egyháztagok kínálták eladni való telkeiket, már 
nem csupán „felekezeti hűség” miatt, hanem mert 
tőkeerős és vásárolni hajlandó partnert láttak a 
református egyházközségben. És valóban, ahogy 
megindultak a rendezett és üzletileg is előrelá-
tóan és gondosan, jó érzékkel megkötött ügyletek 
bevételei, úgy az egyháztanács is jobban érdek-
lődik eladási szándékok jelzésénél. Ugyanakkor a 
tőkeerős és hajlandónak mutatkozó egyház nem 
vált fejetlenül vásárolgató, felelőtlenül gazdálkodó 
testületté. Világos, tiszta, érthető, az egyházi érde-
keket szem előtt tartó ügyletekhez fogtak csak 
hozzá. Amennyire lehetett, lealkudták az árakat, 
de csak ott, ahol tudták, magasabbra is lettek 

30  Rp-Óv. jkv. 1907. június 30.

31 A Szilas-patak környékén voltak a káposztás földek, a “pás-

kumi” terület a mai Újpalota területére esett, a szőlő pedig a mai 

pestújhelyi földekkel volt határos. A Palotán belüli telkek az And-

rássy utcában, a Fő úton, illetve az Újfalu több részén voltak 

(Rákóczi tér, Arany J. utca-Rákos út találkozásánál, Bocskai és 

Bethlen utcában).

32  1896-ban azért vásároltak Újfaluban telket, hogy ott iskolát, 

majd később templomot építsenek.

33  Az egyházi jegyzőkönyvekben sorakoznak a református 

egyháztagok nevei: Cselőtei, Csánki, Dudás, Kobza, Koczó, 

Naszádi, Szőke, Varga.

34  Szintén kiemelendő Pánczél István harangozó esete, aki 1894 

októberében nagyobb földjét cserélte le egy egyházi tulajdonú ki-

sebb telekre. Rp-Óv. jkv. 1894. október 21. - B. Molnár János 1000 

frt-ért ajánlotta földjét megvételre. 900 frt-ért lett volna vevője, de 

ennyiért egyházának adta inkább. Egyháztanács megadta a kért 

összeget, mondván: „itt nem kapható ily alkalmas föld tekintvén, 

hogy szép helyen épen a főút mellett fekszik, a föld meghozza két-

szeres, sőt háromszoros árt is”. Rp-Óv. jkv. 1892. március 23.
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szabva a valós értéknél. Sokszor személyesen vizs-
gálták meg a kínált telkeket. A föld minősége35, 
jó fekvése36, „megbízható jövedelemmel kecseg-
tető”37 volta, és persze sok esetben az ára – ezek 
alapján döntöttek a vásárlásokról. 

Jól megy a járandó

A rákospalotai református egyház életében mind 
a vásárlás, mind pedig az eladás szempontjából 
különleges volt az ún. „járandók-földje” ügylete. 
De településtörténeti jelentősége is nagy lett eme 
akciónak. 

Az egyháztanács 1909. május. 9-i ülésén 
került napirendre Naszádi József felajánlása: 
20.014 négyszögöl járandó földjét 6 korona árban 
eladná. A presbitérium meg is venné, de csak ha a 
szomszédos telkek tulajdonosai is odaadnák föld-
jeiket ennyiért. Jelentős nagyságú terület, súlyos 
összegért, ámde igen jó helyen: a község melletti, 
Szentmihályi út-Rákos út-Arany János utca közti 
járandó földek beépített területek között feksze-
nek, „így parcellázásra igen alkalmasak, s mint 
parcellák kelendők s hamar értékesíthetők len-
nének”.38 A megveendő föld két utcával és négy 
sor házzal számítva 21 kat. hold és 1109 négy-
szögöl, vagyis 34709 négyszögöl.39 Őszre már 
néhány puhatolózó tárgyalás után beszámolhatott 
az elnökség a tanácsnak, hogy a járandó földek 
tulajdonosai közül hatan hajlandóságot mutatnak 
telkeik eladására. Ki is küldtek egy bizottságot40 a 
tárgyalásokra és előzetes megállapodás megköté-

sére, amely az 1910. esztendő első egyháztanácsi 
ülésén arról számolhatott be, hogy a tulajdonosok 
hajlandók földjeiket négyszögölenkénti 8 korona 
árért eladni az egyháznak, amire írásban is köte-
lezték magukat, de csak azzal a feltétellel, hogy 
aláíráskor egy összegben megkapják a vételárat. 
A tulajdonosok közül a Kobza-testvérek az egy-
házzal közösen kívánnak parcellázni, azonban a 
parcellázás összes költségéhez hozzájárulnak. Még 
Kobza Mária, Csizmadia Pálné és Varga Ferenc 
kívánnak egy-egy parcellát, de a költségeket ők 
is fi zetnék. Benkő István lelkipásztor elmondta 
az ülésen, hogy a földeket az egyház azért venné 
meg, hogy azonnal házhelyekké parcellázza, és 
el is adja. Számítása szerint útkihasítás, mérnöki 
költség, községi járulék, százalék, stb. kiadások-
kal a vásárláshoz mintegy 250.000 koronára 
lenne szükség. Minden kiadandó költséggel szá-
molva négyszögölenként 10-11 koronába kerülne 
mindez, viszont a parcellázás után minimum 16 
koronát lehetne kérni, így négyszögölenként 5-6 
korona lenne a nyereség. Másfelől ezzel a befek-
tetett tőke és az akkori alacsonynak mondható 
3,15%-os takarékpénztári kamat helyett tisztán 
6% kamatot jövedelmezne. Így szerinte „a járandó 
földek megvétele és azonnali parcellázása és 
eladása igen előnyösnek mutatkozik”, ezért aján-
lotta a megvételt.41 Egy nem, 14 igen szavazattal a 
földvásárlást és az egyházközségnek a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztárban 1901 óta lekötött pén-
zéből 250.000 korona kivételét is megszavazták.42 
Nehezítette a gyors cselekvést, így a kecsegtető 
üzlet elúszásával fenyegetett, hogy az egyházi 
elöljárók engedélye is szükséges volt mind a 

35  A már említett Csikós-féle földnél a “jó minőségét” kiemelik, 

dicsérik, ezért döntenek a vétel mellett. Rp-Óv. jkv. 1891. szep-

tember 6.

36  1909 őszén B. Farkas István örökösei által kínált föld megvá-

sárlásáról dönt az egyháztanács, „ismerve jó minőségét és fekvé-

sét”. Rp-Óv. jkv. 1909. szeptember 26.

37  1903-as esztendő folyamán több ajánlatot azzal utasítanak el, 

hogy nem várható biztos jövedelem belőle.

38  Rp-Óv. jkv. 1909. május 9. és 1910. január 16.

39  Rp-Óv. jkv. 1910. január 16.

40  Tagjai: Kalmár Sándor és Haraszti István gondnokok, id. Sző-

ke János, Mocsári Péter, Csánki András presbiterek és a hely-

ben lakó Molnár György egyháztag.

41  Rp-Óv. jkv. 1910. január 16.

42  Nemmel szavazott Gy. Varga József, igennel: Kalmár Sándor, 

B. Molnár András, K. Dudás József, Haraszti István, Kósa Ká-

roly, Koczó János, Pánczél Mihály, Somogyi Sándor, Bertók 

János, Tóth I. András, Mocsári Péter, Saári József, id. Szőke 

István, Kovács Zsigmond. Uo.
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pénzfelvételhez, mind pedig a földvá-
sárláshoz. Az sem volt biztató, hogy 
a következő rendes ülése az egyház-
megyének és az egyházkerületnek is 
a távoli jövendőbe veszett: csak ősszel 
volt esedékes. Egyháztanács ebben a 
helyzetben úgy döntött, megkeresik az 
esperest rendkívüli közgyűlés összehí-
vásának kérelmével, amelynek 4-500 
korona lehet a költsége, de ezt az egy-
házközség kifi zeti, mert „jóval nagyobb 
nyereségre tehetne szert”.43 Természe-
tesen az egyházközség közgyűlésének 
is jóvá kellett hagynia a tervet, ez 
január 30-án meg is történt.44 Február 
folyamán össze is ült az egyházmegyei 
közgyűlés és engedélyezték is a palotai 
telekvásárt. Nem megállapítható, hogy 
pontosan mikor történt a vételár kifi ze-
tése45, de tény, hogy május 1-re már a 
mérnöki felmérés is megtörtént, amely 
után az egyháztanács 20-28 korona 
közötti négyszögölenkénti árat46 álla-
pított meg. Májusban az egyháztanács 
elé került, hogy a Szentmihályi út és az 
Arany J. u. között parcellázott területen 
át két utcát rendezni kell, és azoknak nevet kell 
adni. Az egyiknek Baksay Sándorét, a másiknak 
Szász Károlyét47 kell viselnie a presbitérium sze-
rint. Döntöttek arról is, hogy olyan parcellákból, 
ahol domb van, el kell hordani a földet olyan 
területre, ahol meg mélyebben van a talajszint. 
Szintén ez alkalommal Mády Lajos esperesnek 
az újabb földvásárlások és parcellázások, bekebe-

lezések és egyéb feladatok miatt megnövekedett 
a munkája, de „mindig a legjobb indulattal és 
akarattal, gyorsan” intézkedik, ezért 100 korona 
tiszteletdíjat szavaztak meg.48 Kisvártatva összeült 
a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés, amely 
megfeddte az ügylet szereplőit. Mint már koráb-
ban említettük, nem magával a földvásárlással és 
-eladással, hanem a körülményekkel kapcsolatban 

43  Rp-Óv. jkv. 1910. január 16.

44  33 igen 7 nem szavazattal. Rp-Óv. jkv. 1910. január 30.

45  Nehezítette az eljárást, hogy az egyházmegyei gondnok, akinek 

aláírására is szükség volt a pénzfelvételhez, Berlinben volt. Ezért a 

presbitériumnak azt javasolta Benkő, hogy  a kifi zetés határideje, 

márc. 1-e  előtt, a tulajdonosokkal külön-külön kössenek szerző-

dést, adjanak bizonyos összegű foglalót, hogy ezzel biztosítsák az 

ügyletet. Rp-Óv. jkv. 1910. február 18.

46  Természetesen a fold minősége és a telek elhelyezkedése miatt 

a parcellák áraiban különbség volt.

47  Baksay Sándor (Nagypeterd, 1832. augusztus 1. – Kunszent-

miklós, 1915. június 18.) a Dunamelléki Református Egyházkerület 

püspöke 1904-től 1915-ig, szépíró, költő, műfordító, a Magyar Tu-

dományos Akadémia tagja. Magyar Életrajzi Lexikon I. (A-K) Főszerk. 

Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1967. 79. o. és Zoványi 

1977.; Szemerjai Szász Károly (Nagyenyed, 1829. június 15. – Bu-

dapest, 1905. október 15.) a Dunamelléki Református Egyházkerü-

let püspöke 1884-1905 között, költő, drámaíró, műfordító, esztéta, 

politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Zoványi 1977 - A 

Szász Károly utca nevét 1954-ben Népfelkelőre változtatták. Buza 

Péter: Palotai tegnapok. Rákospalota, 1995. 185.o.

48  Rp-Óv. jkv. 1910. május 29.

id. Benkő István lelkipásztor
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merült fel törvényi kifogás: „a rákospalotai egyház 
eljárásának formáját és módját a törvények-
nek megfelelőnek nem tarthatja és érdemileg is 
némi aggálya van a tekintetben, hogy az eladások 
minimális foglaló mellett történtek. Mindazon-
által számolva azzal, hogy bevégzett ténnyel áll 
szemben és az ügyletet előrehaladott stádiumá-
ban visszacsinálni aligha lehet, tekintetbe véve 
azon kétségtelen jó akaratot, a mely ezen egész 
ügyletnél az egyház elöljáróságát vezette, a kért 
helybenhagyást megadja, mindazáltal olykép, 
hogy ez idő szerint a vagyoni személyes felelősség 
alól sem a presbitérium tagjait és elöljáróságot, 
sem pedig az egyházmegyei hatóságot fel nem 
mentheti. Elvárja az egyházkerületi közgyűlés, 
hogy ezen ügylet lebonyolítása az egyház javára 
legnagyobb gondossággal és lelkiismeretességgel 
fog történni, s e felett az egyházmegyei hatóság 
is őrködni fog. Az esperes urakat pedig általában 
fi gyelmezteti, miszerint kerületi jóváhagyás előtt 
végleges intézkedéseket ne engedélyezzenek s 
hogy az egyházközségeket az egyházmegyei vég-
zésben külön is figyelmeztessék minden egyes 
esetben, hogy az egyházkerület jóváhagyása a 
tényleges foganatosítás előtt bevárandó.”49 

1911 nyarára az egyházmegye felszólítására a 
járandó földekkel kapcsolatosan a rákospalotai 
egyháztanács egy bizottság felállításával50, annak 
tételes beszámolója alapján elkészítette jelenté-
sét.  Eszerint az egyházmegyei gyűlés után, még 
februárban a földeket a tulajdonosoktól 247.920 
koronáért megvásárolták. Ezeket parcellázták, 
majd áruba bocsátották, nagy részét már múlt 
évben el is adták. Csak kevés maradt 1911-re, 
de tavasszal már ezeket is felvásárolták, így az 
egyháznak „nemhogy kamatvesztesége, sőt 

ellenkezőleg már a múlt évben is nagy kamat-
nyeresége volt”. Az összes 122 parcella után az 
összes bevétel 488.630 korona volt. Az ügylet-
tel járó kiadások: 1. A tőke (247 920 korona) 
visszafi zetése. 2. Mérnöki és ügyvédi díj, utca-
rendezés, községi járulék: 4684 korona 36 fi llér. 
3. Illeték: 5329 korona 85 fi llér. 4. Egyházmegyei 
gyűlés költségei: 661 korona 34 fi llér. 5. Járdasze-
gély költségei: 13 504 korona 86 fi llér. A teljes 
kiadás összege 272.100 korona 41 fi llér. A teljes 
bevétel 488.630 korona volt, így a tőkenyereség 
216.529 korona 59 fi llér volt. A bizottság java-
solta, hogy ezt az összeget érintetlenül hagyva 
csatolják a papi, tanítói és harangozói földek 
tőkéjéhez, hogy így „az egyháznak legalább 
is 1.000.000 korona állandó tőkéje, mint örök 
fenntartási alapja legyen és ez az egymillió tőke 
soha még építkezésekre se csonkíttassék meg, 
hanem annak csak kamatai fordíttassanak úgy 

49  RL A/1 i. 1910., 39.o.

50 Tagjai: Benkő István lelkész, Kalmár Sándor gondnok, Kósa Károly, Mocsári Péter, Tóth I. András, Kovács Zsigmond presbiterek és 

Vikár István egyházi ügyész. Rp-Óv. jkv. 1911. július 19.
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az esetleges építkezésekre, valamint hivatalnoki 
fi zetésekre és más egyházi fenntartási szükség-
letekre”. A tiszta kamatnyereség 20.339 korona 
82 fi llért tett ki. A kamatnyereség felhasználásá-
ról való döntés előtt lelkész előadja, hogy a papi 
földeknek 1894-96. évi parcellázásánál, illetve 
a lelkészi fizetés 1898. évi megállapításánál ő 
nagy fizetéscsonkítást szenvedett, mert a régi 
díjlevél szerint a kiparcellázott lelkészi földek 
egész kamatjövedelme őt illette volna, ahogy 
ez más rákospalotai felekezetek lelkészeinél is 
történt. Mindezek ellenére az ő fi zetése a régi 
díjlevéllel és a lelkészi földek kamatjövedelmei-
nek nagyságával szemben csekély mértékben lett 
megállapítva. Ezért kérte a bizottságot, hogy a 
kamatnyereségből kárpótlásként bizonyos szá-
zalékot személyi pótlék címén hagyjon jóvá 
számára. A bizottság a kamatnyereség felhasz-
nálásáról tett javaslatában ennek helyt is adott: a 
létrejött kamatnyereség 25%-át, kerekítve 5000 
koronát a lelkésznek évenkénti személyi pótlék 
címén megítélte. A gondnokot az ügylet körüli 
fáradozásaiért egyszeri 300 korona tiszteletdíjra 
érdemesítették. Benkő István javasolta a tanítói 
fi zetés felemelését is 1200 koronára. A pénztár-
nok tiszteletdíját 100 koronával megemelték, a 
harangozó fi zetését 700-ról 800 koronára módo-
sították, az építőgondnok, aki szintén sokat 
fáradozott az egyházi ügyekben, 50 korona tisz-
teletdíjat kapott, a takarítási díjat is felemelték 
6-ról 10 koronára.51

Az ügyre még egy évvel később, az 1911. 
októberi közgyűlésen is visszatértek az egyház-
kerületi közgyűlésen, amikor is felmentették 
az egyházközség elnökségét és presbitériumát, 
illetve az egyházmegyei hatóságot a személyes 

vagyoni felelősség alól, jóváhagyták a befolyt 
bevétel felhasználását azzal, hogy az összeget a 
már takarékpénztárban lévő tőkéhez kapcsol-
ják, s a kamatokból fedezzék kiadásaikat, s még 
a „lelkészi földek eladása alkalmával lelkészi 
javadalmában való károsodásért kárpótlásul”, 
illetve „az egyháznak nagy haszonnal járt eme 
parcellázási ügylet körül teljesített sok és buzgó 
fáradozásért jutalmul és elismerésül” a lelkész 
részére adandó évi 5000 korona személyi pót-
lékot, s a tanítók fi zetésének -szintén a kamat 
terhére- az állami I. osztályú fizetéssel egy 
szintre emelését is helyben hagyta.52 

Mindezeken túl, mint fent már volt rá utalás, 
ezzel az adás-vétellel kerületünk rákospalotai 
településrészének egyik egysége, a „Benkő-te-
lep” is megszületett. Soha nem volt ez a terület 
hivatalos elnevezése, de a szájhagyományban 
fennmaradt.

Kölcsönök

A földeladásokból befolyó bevételt, mint már 
láthattuk, igyekeztek valamilyen célra félretenni, 
de lehetőség szerint oly módon, hogy az ne csu-
pán egy elfekvő pénz legyen, hanem „használaton 
kívül” is legyen előnye.53 Ezért már viszonylag 
korán megkezdték a kölcsönök folyósítását. Hat-
nyolc százalék között váltakozott a kölcsönösszeg 
kamata. Ez sokszor sokkal kedvezőbb volt az 
egyháznak, mintha pénzintézetben tartotta volna 
vagyonát. Rendszerint kétszeres bevételre tudott 
így szert tenni. Kedvezőbb volt sok esetben és 
sok ember számára, jó néhányszor éltek is ezzel 
a lehetőséggel. 

51  Rp-Óv. jkv. 1911. július 19.

52  Dunamelléki Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1911. Bp., 1911., 395-397.o. (RL A/1 i)

53  A helyi evangélikus egyházban is létező gyakorlat volt a kölcsönügylet. Czoma, 347.o.
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Először 1902-ben döntött úgy az egyházta-
nács, hogy azért veszi ki pénzének egy részét a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztárból, mert az ott 
kapott kamat fele annak, amit házi kezelésben 
tartott, s onnan kölcsönként kiadott összeg után 
kaphatnának.54 1903 tavaszán már el is fogyott az 
így kiadható pénz, ezért lelkipásztor javaslatára 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztárból az újfa-
lusi templomalapot vegyék ki, abból adjanak ki 
kölcsönöket. Természetesen ebben az esetben is 
a nagyobb kamatbevétel volt az indok.55 Három 
év múlva ismét előkerült ez a kérdés: az egy-
házmegye által Rákospalotának saját kezelésbe 
adott 120 000 koronán túl szükség lenne még 
80 000-re, mivel a korábbi összeget szinte azonnal 
kölcsönökként kihelyezték, s továbbra is érkeztek 
a kölcsönigénylések.56A nagy háború első évének 
elején, 1914-ben az egyházközség ajánlatot kapott 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól, hogy 
5%-os kamatot garantálnak, s még a kamatadót 
is a pénzintézet fi zeti. Ezt el is fogadta az egyház-
tanács, hiszen az ígért összeg ugyan nem érte el a 
kölcsönként kiadott pénz után behajtható értéket, 
de nem sokkal maradt alatta, az addigi, jó pár éve 
fennálló általános kamatnál pedig nagyobb is volt 
majdnem két százalékkal, mentesült az egyház 
az illetékek fi zetésétől, s a kölcsönadásban rejlő 
kockázatok sem kellett vállalni.57 De ez utóbbitól 
mégsem féltek annyira, hiszen még ez év tavaszán 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztárban lekötet-
lenül elhelyezett 43 214 korona 46 fillér házi 
kezelésbe vételét megszavazták, mert „így 7%-os 
kamatra ki lehetne adni, míg most ennek csak a 
felét hozza”.58

Az aratnivaló
Mint látható, a bevételekből „törzsvagyont” hoztak 
létre, annak kamataiból pedig futotta a lelkész és az 
egyházi tisztviselők (lelkészek, tanítók, gondnokok, 
stb.) fi zetésének biztosítására, lassanként, de egyre 
emelkedő ütemben annak növelésére, sőt, később 
már szinte minden kiadást fedeztek a földeladá-
sokból keletkező pénzösszeg kamatai. 

Mint ezen dolgozat elején is olvasható volt, 
irigyelt, vágyott nagyságú fi zetést tudtak biztosítani 
a lelkésznek és a tanítónak, utóbbinál újabb és újabb 
állásokat szerveztek, amiket szintén a földeladások-
ból származó pénzből tudtak fi nanszírozni.59

Már a tanítói és papi földek értékesítése után, 
1898-ban a bevételből származó kamatokról 
úgy rendelkezett az egyháztanács, hogy abból az 
iskolák fenntartására, tanítók fi zetésére, temp-
lomépítési  és -fenntartási alapot képeznek.60 A 
később befolyó összegeket vagy ehhez csatolták, 
vagy külön kezelték, általában meghatározott 
célra. Szinte minden építkezést ebből finan-
szíroztak: iskolafelújítás, -bővítés, Újfaluban 
teljesen új házat húztak fel e célra, tanító és 
lelkész lakások rendbetétele, kibővítése, keríté-
sek építése, megújítása, de még a bérbe kiadott 
házak renoválása is kifizethető volt ezekből a 
pénzekből. 

A palotai református eklézsia gazdagodása 
lehetővé tette a szociális intézkedések megtételét 
is. A szegényebb, tőke nélküli rétegek tisztessé-
ges kölcsönökhöz juthattak, a szintén szegényebb 

54  Rp-Óv. jkv. 1902. augusztus 17.

55  Rp-Óv. jkv. 1903. április 26.

56  Rp-Óv. jkv. 1906. július 15.

57  Rp-Óv. jkv. 1914. január 18.

58  Rp-Óv. jkv. 1914. március 15.

59  Nem célja ennek a munkának a lelkészi és tanítói fi zetések 

tágabb szempontú összehasonlítása, ami pedig érdekes lehet-

ne, de elnagyolt viszonyításképp néhány adat: Az 1911-ben 

megalakult Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református egyház-

község 1912. évi tervezett bevételében 1630 koronára számít, 

1913-ban is csak 4661 koronára. Első lelkészük díjlevele szerint 

évi 100 koronát kap a szolgálatért. Dr. Széplaki György: Isten 

oltalmazó kezében. A Pestszentlőrinc Kossuth téri Református 

Egyházközség 100 éve. Bp., 2011. ,17-23.o. - 1905-ben a rá-

kosszentmihályi lelkész javadalma évi 800 korona volt. Pánczél 

Tivadar: A Rákosszentmihályi református egyházközség történe-

te. In: A XVI. Kerület egyházainak története. A protestáns  egy-

házak I. Bp., 2008., 11.o.

60  Rp-Óv. jkv. 1898. január 9.
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gazdák megsegítésére pedig megújították a „taka-
rékmagtár” korábban már létező61, de az 1880-as 
évekre már megszűnt intézményét. Számos alka-
lommal vagy a parcellák árainak alakításánál, vagy 
a fi zetni nem tudók esetében fi gyelembe vették a 
rászorultságot is. Úgynevezett szegénygondnokot 
választottak, aki a segítségre szorulókat kísérte 
fi gyelemmel és intézkedett is szükség esetén. 

„Nem rabolhatja el senki 
az erősnek kincseit…”
1914. június 28-án Szarajevóban megváltozott 
a palotai református egyház élete is. A nagy 
háború kitörésétől kezdve, ahogy telt az idő, úgy 
lett mind égetőbb szüksége a hadviselő feleknek, 
így az Osztrák-Magyar Monarchiának is mind 
több pénzre, kölcsönöket kellett felvenni. Mivel 
ezt nemzetközi pénzpiacról már nem tehették 
meg, így a hátországhoz fordultak. Országszerte 
több helyen és többször hívták fel a közvélemény 
fi gyelmét a „hazafi as” kötelességre. Egyházi lapok 
is átvették a propagandát62, de még esperesi és 
püspöki körlevelek is biztatták erre az egyházi 
embereket, intézményeket.63 Nem csupán a lel-
kiismeretre, a hazaszeretetre hatott a felhívás: 
viszonylag magas, 6%-os kamatot ígértek64, így 
biztos és jó befektetésnek látszott.65 Egyházta-
nács az év végén döntött a hadikölcsön-jegyzésről 
első ízben. Ezt még több is követte, 1918 nya-

rán döntöttek az utolsó ilyen befektetésről.66 A 
földvásárlás a háború kitörése után gyakorlatilag 
leállt. Míg 1914 tavaszán-nyarán  még öt egyház-
tanácsi ülés is foglakozott ajánlatokkal67, addig a 
következő években töredékére esett az ezzel kap-
csolatos napirendek száma.

Az egyház szinte összes készpénzét, ame-
lyek jelzálogkölcsönben voltak, hadikölcsönbe 
fektették. A vesztes háborút követő pénzügyi 
összeomlás, az azzal járó, azt követő infláció, 
amely ráadásul újra és újra felerősödött, gyakor-
latilag lenullázta az egyház vagyonát. 1919-ben, 
a tanácsköztársaság idején az egyház vagyonát 
likvidálták. Megkezdődött a jelzálogkölcsönök 
visszafizetése, de az egyre értéktelenebb koro-
nával, amit nem tudtak megakadályozni. A 
presbitérium úgy próbálta ezt kivédeni, hogy a 
„rossz” pénzzel kifi zetett összegeket újból kiadta 
jelzálogkölcsönökként, de a pénz romlása tovább 
tartott68, ezért az egyház csak újabb veszteségeket 
szenvedett, míg a mintegy 400.000 aranykorona 
kölcsön is teljesen semmivé lett.

Ezzel tehát a húszas évekre elveszett az a vagyon, 
aminek csak a bankban való fi altatása fedezte az 
egyházközség kiadásait. A megvásárolható és 
haszonnal tovább adható telkek is elfogytak. Meg-
maradt viszont még sok olyan parcella, amit addig 
is, azután is bérbe adtak csupán, nem akarták érté-
kesíteni. És megmaradtak azok a házak, amelyeket 

61  A Pesti Református Egyházmegye jegyzőkönyve, 1867. Pest, 

1867., 4.o.

62  Például a Református Szemle 1914. november 23-i számában.

63  Rp-Óv. jkv. 1914. november 15.

64  Uo.

65  A háborús felek minden oldalon azzal számoltak, hogy a vesz-

tes országokra kivetett sarcokból, kártérítésekből, hadizsákmány-

ból fi zetik vissza az így kapott kölcsönöket. Csak Magyarországon 

18,6 milliárd korona folyt be ezen az úton az államkasszába.  Bihari 

Péter: Kérdések és válaszok az I. Világháborúról. Bp., 2013., 83.o.

66  Ez már a nyolcadik volt a jegyzőkönyv szerint. Rp-Óv. jkv. 

1914. június 30. Ez azt jelenti, hogy minden hadikölcsön ki-

bocsátáskor jegyeztek belőle, ugyanis összesen ugyanennyi, 

azaz nyolc alkalommal hirdetett hadikölcsönt a központi kor-

mányzat. – A hadikölcsönökbe fektetett vagyon nem csupán a 

palotai reformátusoknál úszott el, de Rákospalota nagyközség, 

a pestújhelyi református egyházközség is szenvedett el vesz-

teségeket. Mint ahogy például a pesti Egyházmegyei Lelkészi 

Özvegy-Árva Gyámpénztár is. És bizonnyal lehetne sorolni vég 

nélkül az érintetteket.

67  D. Varga Ferencné, K. Szőke János, Liva József és Dudás 

József káposztásföldjeit megvásárolták, míg más ügyleteket el-

utasítottak, leginkább az árak miatt.

68  Egy rövid, az infl ációt megállító gazdaságpolitikai próbálkozás 

után a pénzügyi kormányzat inkább az infl ációgerjesztés mellett 

döntött. A hivatalos politika csak jóval később, a külföldi kölcsö-

nökkel stabilizált gazdaság helyreállításakor és az új pénznem, a 

pengő bevezetésekor állította meg a pénzromlást.
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előzőleg is szintén kiadtak. És megmaradt a palotai 
parasztok kitartó hűsége és szeretete, ezzel egyház-
fenntartói ereje is. A „romok” alól nemsokára újra 
felsarjadt az élet.

Ahogy a pataji Béni-kert legendáját elhomá-
lyosította Palota gazdagsága, úgy a Szilas-patak 
menti káposztás „ígéret-földje” is a múlt ködébe 
veszett. Dunapataj tehetős valóságát a szerencsés-
nek mondott, valójában talán akként is értékelhető 
történelmi-gazdasági változások rákospalotai 
lehetőségei tették semmissé69 - Palotáét pedig a 
„nagy háború” tiporta a lövészárkok által határolt, 
vérrel-sárral parcellázott földbe. Az irigyelt rákos-
palotai gazdagság megszűnt, a hadikölcsönbe és 
a végül infl ációs értéktelen pénzben visszafi zetett 
jelzálogkölcsönökbe fektetett vagyon semmivé, 
30 pengővé70 vált, az egyház telkeinek eladásával 
az esélyét is elvesztette a korábbi vagyoni szint 
elérésére. Benkő István, akit tehetsége, szorgalma 
és a kedvezően alakuló körülményeket felismerő 
képessége predesztinálták a palotai eklézsia min-
den szempontból aranybetűkkel írt szakaszának 
megalapozására és vezetésére, minden jó tulajdon-
sága is kevés volt ahhoz, hogy a vesztes és a nemzet 
szempontjából is drámai következményekkel járó 
világháború amúgy is szinte elviselhetetlen terhei 
egyházközsége vagyonának megsemmisülésével 
ne érje óriási tragédia a palotai reformátusokat. 
Megélte az összeomlást - hazájáét és gyülekezeté-
jét, de nem élte túl: 1920. december 2-án elhunyt. 
Különös véletlen, vagy elkészített helyzet, hogy a 
rákospalotai hívek és egyház következő, ismét szép 
gyümölcsöket termő, áldásokkal kísért időszakát 
fia, ifjabb Benkő István lelkisége és szolgálata 
alapozta meg és igazgatta az 1950-es évek végén 
bekövetkezett haláláig. 

A Rákospalotai Közlöny 1904. évi számaiban ér-

dekes szóváltás alakult ki. Kovács Zsigmond re-

formátus kántortanító, a palotai egyházközség 

tisztviselője, akit 1898-ban választottak meg taní-

tónak az akkor megnyitott újfalusi református elemi 

iskolába, 1900-ban áthelyezték az Ófaluba, (1922-

ben vonult nyugállományba), az 1904. július 10-i 

számban a községi földek parcellázása kapcsán 

felemlíti az egyházi sérelmeket. Három felekezet, 

az evangélikus, a református és a római katolikus 

papi és tanítói tisztségviselői 1864-ben a telepü-

léstől „régebbi természetbeni járulékok, széna, 

szántás, stb. dolgok megváltása címén” 7,5 hold 

földet kaptak, amely a díjlevél része is lett. Ezt 

elődei használták is. De „telekspekulánsok sze-

met vetettek rá”: 1896-ban a község eladta gróf 

Crouy Chanel Endrének a többi községi földdel 

együtt (négyszögölenkénti 4 koronáért). Az egyházi 

hivatalnokok a teljes bevétel 5%-nak felét kapják 

kárpótlásként évente. Kovács tanító panasza sze-

rint azonban ezt 1900 óta nem kapták meg csak 

egy részét e pénznek. Neki a négy év alatt ebből 

2800 korona vesztesége származott, de így van-

nak ezzel Chobot Ferenc, Benkő István, Kovácsy 

Kálmán lelkészek és a felekezeti tanítók is. Köve-

telte a szerződés szerint járó összeget, ellenkező 

esetben – burkoltan leírva – akár perre is menne. 

A lap következő számában, július 17-én Medvecz-

ky György, aki a község jegyzője volt 1874 óta, írt 

választ. Jogosnak találhatta a panaszt, mert nem 

kifogásolta Kovács Zsigmond írásának tartalmát, 

de szerinte nem a község hanyagsága miatt történt  

az elmaradás, „mert már többször egyeztettek vol-

na”, de az érdekeltek sosem voltak teljes számban 

a megbeszéléseken, csak néhányan mentek el az 

elöljáróságra. Ígérete szerint még tesznek próbát 

az egyeztetésre.

69  Persze ez kicsit költői túlzás. a pataji egyház azzal magyarázta egy 1892. március 30-án kelt iratában mindezt, hogy “az idők válto-

zandósága, úgy az emberek értelmi fejlettsége, nem különben az elemicsapások következtében [az állapotok] sok tekintetben lényege-

sen megváltoztak”.  Ekkor egyébként még mindig a lelkészi díjlevél része volt a Béni-kert.

70  Szabó Miklós rákospalota-újvárosi lelkipásztor beiktatási beszéde, 1928. szeptember 16.
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HOGY KERÜLT
A HAJDANI SZÉCHENYI-TELEPRE
EGY SZECESSZIÓS JELLEGŰ 
KÓRHÁZI ÉPÜLETEGYÜTTES?
ÍRTA: László Tamás

Az ország egyetlen szecessziós kórházi 
épületegyüttesét, a Niedermann-féle Ideg-
szanatóriumot jelentős egyéniségek – tudós 
és építész – találkozása hozta létre 1903-
ban, az akkor még Rákospalotához tartozó 
Széchenyi-telepen, amely 1909-ben vált 
önállóvá Pestújhelyként, akkortól hívhatták 
Pestújhelyi Kórháznak.  

Képes levelezőlap 
(1905 körül) 
RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE



28 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM    2016. FEBRUÁR 

1903 – a dátum: 
a XIX-XX. század fordulója nagy 
szellemi, tudományos fellángolás 
időszaka

Az 1903-as év sok szempontból vizsgálható. Az 
1800-as évek végét, 1900-as évek elejét a nagyvi-
lágban, Európában és az akkori Osztrák-Magyar 
Monarchiában sokféleképpen értékelik. Az egyik 
álláspont szerint már csírájában hordozták ennek 
az időszaknak a történései az I. világháborút, a 
Monarchiában a feszítő nemzetiségi ellentétek 
elővételezték már Trianont. Azonban érdemes 
kicsit tágabban vizsgálni a korszakot, annak szel-
lemi, tudományos és művészeti vonatkozásait. Az 
1890-1910 közötti két évtized hihetetlenül gaz-
dag kezdeményezésekben, felfedezésekben, a XX. 
századot is meghatározó törekvésekben az egész 
világon, benne az Osztrák-Magyar Monarchiában 
is. Néhányat felsorolunk: Kodak fényképezőgép 
(1888 Eastman), színes fénykép (1906 London), 
mágnesszalagos magnetofon (1898), pénzbedobós 
nyilvános telefon (1889), automatikus telefonköz-
pont (1891 Strouger), villanyégő, áram előállító 
és áramelosztó rendszerek (1879 Edison), transz-
formátor (1888, Déry-Bláthy-Zipernovszky), 
villanymozdony nagyfeszültségű váltóárammal 
(1901-1902 Kandó), az első használható autó 
(1885 Benz), dieselmotor szabadalma (1892 
Diesel), az első magyar gépkocsi (1905 Csonka), 
Ford-T modell (1908); repülőgép (1903 Orville 
és Wright), a világ első repülőgépgyára (1905 
Blériot), Eiffel-torony (1889), vasbeton alkal-
mazása (1900-as évek), röntgensugárzás (1895 
Röntgen), rádióaktivitás (1896 Becquerel, 1898 
Curie házaspár kísérletei), az elektron felfedezése 

A Pestújhelyi Kórház felszerelése 
a két világháború között
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(1897 Th omson), Láng gőzgép Ganz generátor-
ral (1898), az A, B, O-ás vércsoportok felfedezése 
(1898 Landsteiner), gravitációs kísérletek az 
Eötvös ingával (1901), az adrenalin hormon szin-
tetizálása (1901 Takamine), a pszichoanalitikai 
társaság létrehozása (1902 Freud, Adler és tár-
sai), a kromoszómák felfedezése (1903), Aspirin 
tömeggyártása (1903 Bayer), relativitáselmélet 
(1905 Einstein), az első vérátömlesztés (1905). 
Pestújhelyen is ezek egyik kiemelkedő példája 
valósult meg a Niedermann-féle Idegszanatórium 
megépülésekor. 

Ezek a máig ható jelentős felfedezések azonban 
nemcsak csodálatot váltottak ki, hanem a maradi-
sággal komoly harcokat is kellett vívni. Egy ilyen 
küzdelem „áldozata” volt Niedermann Gyula, az 
1903-ban épült idegszanatórium névadója.

A tudós: 
Niedermann Gyula, a modern 
ideg- és elmegyógyászat jelentős 
alakja, a Lipótmezei Elme és 
Ideggyógyintézet egykori vezetője, 
a Széchenyi-telepi Idegszanató-
rium névadója

„Niedermann Gyula 1839. december 22-én 
látta meg a napvilágot Esztergomban. Elemi isko-
láit és a gimnáziumot szülővárosában végezte, 
majd beiratkozott a fővárosi orvosi fakultásra, ahol 
az 1862/63-as tanév végén orvosdoktorrá avat-
ták. Végzés után Schwartzer Ferenc tanár budai 

„magán-őrüldéjében” kezdte meg hivatása gyakorlá-
sát, igen sokat ígérő odaadással. … Első tanulmányait 
a Gyógyászat című lap közölte 1864-ben. 

A tébolydai kezelésben … a korlátozások meg-
szüntetését igyekezett érvényesíteni, ami pl. a porosz 
szigorhoz szokott német pszichiátria csak nehezen és 
megkésve vett át. Az intézet börtönszerű jellegének 
megszüntetése, a munkaterápia bevezetése már 1868-
ban reformprogramja volt, pont amikor a lipótmezei 
Országos Tébolyda épült, ahová egy év múlva ő is 
kinevezést nyert. Az intézet igazgatója Schnirch Emil 
főorvos lett, az új szellemet azonban a két második 
ember, Bolyó Károly és Niedermann Gyula képvi-
selte. Az Orvosi Hetilapban már „Az elmebetegek 
kényszer nélküli kezeléséről” számolt be. … Amikor 
1884-ben Schnirch Emil elhunyt, az intézet vezetését 
a 45 éves magántanár vette át. Amint az egyik kései 
méltatója említi: „Niedermann Gyula nevéhez fűző-
dik az intézet átalakítása. Jellemző humánus, haladó 
szellemű felfogása, hogy már 1884-ben a betegek 
kezelésében még használatban levő un. kényszer-
zubbony alkalmazását megtiltotta. „Az általános 
tisztasággal, a közegészségügyi szabályok betartásával 
a 27-29 %-os tbc halálozást 6-7%-ra csökkentette le. 
Feljavította az élelmezést, a padlót könnyen tisztítható 
viaszos parkettával vonatta be, az önellátás bevezetése 
lehetővé tette, hogy ugyanannyi összegért minden 
ellátás megjavuljon. Nagy személyes segítséget nyúj-
tott ebben a Belügyminisztérium Közegészségügyi 
Osztályának főnöke, Chyzer Kornél. … 

Niedermann Gyulát 1884-ben királyi tanácsosi 
címmel, 1894-ben vaskorona renddel, 1897-ben 
miniszteri tanácsosi címmel tüntették ki. Külön 
elismerés volt, hogy 1896-ban meglátogatta Erzsé-
bet királyné, akinek emlékére hársfát ültettek el. … 
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Minden pozitív tulajdonsága, ügybuzgalma 
ellenére (vagy talán éppen ezért!) 1899 nyarán meg-
lepetésszerűen nyugdíjazták. … Méltatlan helyzetén 
enyhítendő, 1903-ban kinevezték a Rákospalotán 
épült új, korszerű intézet élére, amelyet tiszteletből 
Niedermann-Szanatóriumnak neveztek. Ám ott nem 
érezte jól magát, lelkileg sérülten önkéntes nyugdíjba 
vonult. Vigasztalanul hunyt el 1910. január 24-én. A 
„Hippokratész papja” kifejezés senkire jobban nem 
illik, mint rá, s az a bizonyos, Erzsébet királyné emlé-
kére ültetett hársfa az ő emlékét is őrzi.” 1

A volt Pestújhelyi Kórház épületegyüttesén 
emléktábla hirdesse ennek a kiváló, haladó szel-
lemű elme- és ideggyógyásznak az emlékét! Az 
épületegyüttesbe tervezett Lelki Egészség Köz-
pontot, amelyben felnőtt- és gyermek pszichiátriát, 
addiktológiát létesítenének, méltán tekinthetnénk 
az Ő szellemiségéhez hű szakmai folytatásnak.

A szecesszió: 
a XIX-XX. század fordulójának 
művészete ebben a művészeti 
irányzatban csúcsosodott ki

A XIX-XX. század fordulója (az 1880-as évek-
től az első világháború lezárásáig tartó időszak) 
nemcsak a tudományokban alkotott maradandót, 
hanem összetett, sokrétű művészeti korszak is volt. 
A legkülönbözőbb stílusok éltek egymás mellett 
és hatottak a művészekre, egy-egy életmű gyakran 
tükrözi is ezt a sokféleséget (akadémizmus, realiz-
mus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, 
szimbolizmus, szecesszió).

A múlt század utolsó évtizedében kibonta-
kozó új stílus, a szecesszió részben egymástól 
függetlenül, részben egymást inspirálva csaknem 
egy időben alakult ki számos országban. Európa 
különböző országaiban más-más nevet kapott2. 
Nálunk s Ausztriában az „elszakadás, különválás” 
francia kifejezésével (sécession) szecessziónak 
nevezik. A németeknél „fi atal stílus” ( Jugends-
til), az olaszoknál egy szecessziós műtárgyakat 
áruló cég tulajdonneve után „Liberty stílus” (Stile 
Liberty), a franciáknál „új művészet” (art nou-
veau), a spanyoloknál „virágos stílus” és így tovább. 
Mindegyik név egy-egy lényegi vonásra utal. A 
szecesszió mindenekelőtt az iparművészetben, 
s bizonyos mértékig ahhoz kapcsolódva a kép-
zőművészetben kifejlődő mozgalom, ami aztán 
átfogóan hatott az építészetre is. Az építészet-
ben és az iparművészetben egyaránt a tartalom 
és a forma közeledését hozta. Mind a haszná-
lati tárgyak, mind az épületek tervezése során 
a funkcióból indultak ki, és ennek megfelelően 

1  dr. Szállási Árpád: Egy esztergomi elmeorvos emlékére (2014 e-korlap.hu) 

2  Kocsis Nagy Noémi: Art Nouveau, Jugendstíil, Szecesszió, Wiener Werkstatte 2015 (tanulmány)

A 11-es jelű épület 
emeleti sarok ikerablakai 

A SZERZŐ FELVÉTELE
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alakították a formát. A szecesszió jellegzetes-
sége, hogy számos műhely, csoport, iskola alakult, 
amelyeknek célja az egységes stílus istápolása. 
A műhelyek mellett a szecessziós stíluseszmény 
istápolására művésztelepek is alakultak. 

A szecesszió kerülte a szögben törő, egye-
nes vonalakat. A geometriai forma szabályossága 
helyett a természetes növekedés élményét keltő, 
szabadon áramló formákat kedvelte. Arra töre-
kedett, hogy az alakulóban lévő élet lendületét, a 
technikai fejlődés hatására mind jobban felgyorsuló 
jelent közvetítse. De ugyanakkor volt benne valami 
romantikus indíttatású szembefordulás is a modern 
világgal. A gyáripar, a tömegtermelés embernyomo-
rító személytelensége ellen tiltakozott. A termelés 
folyamatában egyszerű eszközzé vált, mechanikus 
részmunkát végző embernek az alkotói szabadságot 
akarta visszaadni. Hitt abban, hogy az egyéniség 
teljes értékű kifejtésére lehetőséget nyújtó kézmű-
ves munka öröme, az alkotó tevékenységben nyert 
kielégültség a társadalom bajait is orvosolni tudja.

Magyarországon a festészetben a Nabis-
hoz csatlakozó Rippl-Rónai József, valamint 
a preraffaelita igazodású gödöllői iskola, élén 
Körösfői-Kriesch Aladárral és Nagy Sándorral 
voltak a legjelentősebbek, de található szecessziós 
elem Gulácsy Lajos műveiben is, és pályája kez-
detén Vaszary János is festett szecessziós képeket.

Az építészet területén elsősorban Lechner 
Ödön (1845–1914) nevével kapcsolják össze. Ő 
a legismertebb, legnagyobb hatású szecessziós 
építészünk, egyúttal a stílus magyar irányzatának 
kezdeményezője, amelyet a magyar népi díszí-
tőművészetből és a Távol-Kelet ősi építészetéből 

gyúrt össze. Lechner az új stílust kezdettől fogva 
az általános építészeti forradalom természetes 
velejárójának tekintette: „Lechner Ödön szabadságot 

akart, felszabadulást a régi, holt formanyelvek kötött 

rendszerei, bilincsei és korlátozása alól, szabadságot, 

friss levegőt, igazságot és őszinteséget. S ami a legfon-

tosabb az építőművészetben: logikát!... Első gondolata, 

amelyet egybefűzött az építészet megreformálásának, 

korszerűvé tételének gondolatával, az volt, hogy az 

új formanyelv, amely az új anyagok, új szerkesztési 

módszerek, új alaprajzi megoldások nyomán szük-

ségszerűen ki kell hogy alakuljon, Magyarországon 

magyar legyen”.3 Lechner épületeit az 1890-es 
években már nem az ötvözés, saját és idegen (tör-
téneti) formák keverése, hanem a minden részletet 
átható, egységes formálás, azaz fokozatosan kiala-
kuló saját stílus jellemzi. Ezzel párhuzamos az a 
felismerés, hogy az az új, amit létrehozott, egyúttal 
egy már valami meglévőnek a folytatója: „Nos tehát, 

a magyar nemzeti stílus igenis megvan a magyar nép-

nél, mégpedig határozottan felismerhetően. A járatos 

szem hamar megtalálja jellegzetes vonásait. Abban a 

szűk körben, ahol a nép az ő kis szükségleteit elégíti 

ki, bámulatosan kifejlődött és meghatóan konzervá-

lódott e formanyelv mind a mai napig. Nekünk ezt 

a magyar népstílust meg kell tanulnunk, mint vala-

mely nyelvet… Ki kell találnunk szabályait, bele 

kell mélyednünk sajátos szellemébe, hogy majdan 

mint kultúremberek belevigyük e formák szellemét a 

mai kor nagyobb, fejlettebb, sőt monumentális építő 

feladataiba.”4  Nem volt ez elszigetelt jelenség a 
magyar szellemi élet területén. Ady Endre népből 
táplálkozó magyarsága, Bartók és Kodály zenei 
gyűjtései, Huszka József, Malonyai Dezső népmű-
vészetünket feltérképező munkássága azonos tőről 
fakadt a Lechnert követő fi atal építészeink népünk 
felé fordulásával.5

3  Jánszky Béla: Magyar formatörekvések története építészetünkben. Magyar Mérnök és Építész Egylet kiadás. Budapest 1927.

4  Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. Művészet, 1906/1., 1-18. o.

5  Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867-1967.  Műszaki Könykiadó. 59. o.
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Lechner Ödön munkásságát az különbözteti 
meg a külföldi kortársak építészeti tevékenysé-
gétől, hogy a nemzeti építészet számára több, 
mint a hazafi as érzelem kimutatásának formája; 
eszköze volt a magyar nemzeti függetlenségért 
folytatott küzdelemben.6 Lechner Ödön hatása 
óriási volt, Követői egész Magyarországon 
akadtak. Közvetlenül együtt dolgozott Pártos 
Gyulával (akivel a társas viszonyuk 1896-ban 
megszűnik), Baumgarten Sándorral, Leitersdor-
fer (Lajta) Bélával, Komor Marcellel és Jakab 
Dezsővel, Sebestyén Artúrral, Kőrössy Alberttel, 
Vágó Józseff el. A Lechner-iskola a Felvidéktől a 
Bácskáig és Erdélyig számos nagyszerű középü-
letet hagyott maga után. 

Az építészek: 
Baumgarten Sándor és Herczeg 
Zsigmond7, a rákospalotai 
Niedermann-féle Idegszanatórium 
tervezői

A Széchenyi-telepi szanatórium tervezői a 
Lechner Ödön magyar szecessziós irányzatának 
követői voltak.

Baumgarten Sándor 1864-ben született 
Dunaföldváron, 1928-ban halt meg Budapesten. 
Építész oklevelét 1888-ban szerezte a Budapesti 
Műegyetemen. Steindl, Hauszmann és Weber 
Antal irodájában dolgozott. 1899-től Lechner 
Ödönnek biztosított helyet saját műtermében, itt 
készültek közös munkáik: a Postatakarékpénztár, 

az Áru- és Értéktőzsde és a Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság pályázati tervei. Németországi, olasz-
országi és franciaországi tanulmányutakon járt.

Herczeg Zsigmond (1848-1914) 1886-ban 
kapta építőmesteri oklevelét Budapesten. Az 
1880-as években lett a kultuszminisztérium 
főmérnöke, ahonnan az országos oktatási intéz-
ményhálózat kialakítását irányította, illetve 
Baumgarten irodájának tervezői és vállalkozói 
tevékenységében vett részt. 

Ők ketten közösen a Magyar Kir. Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium megbízásából 1888 
és 1908 között a gyermeknevelési és oktatási 
intézmények országos hálózatát alakították 
ki, tervezték és művezették. Az egyedi tervek 
mellett kisdedóvó- és népiskola mintaterveket 
is kiadtak. Az épületek jelentős részén Lech-
ner Ödön stílusjegyeit alkalmazták. A közösen 
tervezett épületek jegyzékében 264 oktatási és 
nevelési intézmény (elemi iskolák, polgári isko-
lák, felső leányiskolák, kereskedelmi és felső 
kereskedelmi iskolák, bábaképzők, tanító- és 

6 Bakonyi Tibor – Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. Corvina Kiadó. 1981. 47. o.

7 Gerle János – Kovács Attila – Makovecz imre: A századforduló magyar építészete – Szépirodalmi könyvkiadó –Bonex 1990. 30-32. o.

Baumgartner Sándor portréja  
KÖZLI: GERLE-KOVÁCS-MAKOVECZ: 

A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR ÉPÍTÉSZETE 30. O.
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óvónőképzők, főgimnáziumok, főreáliskolák 
és csökkent képességűeket foglalkoztató intéz-
mények) és 17 templom található. Baumgarten 
emellett 47 épületet tervezett egyedül, köztük 18 
iskolát, főleg gimnáziumot.

Néhány adalék Baumgarten Sándor szemé-
lyiségéhez: „… íme egyetlenegy magyar építész, 

mennyit dolgozott, mennyit fáradt, mennyit küz-

dött, soha nem panaszkodva, soha nem megtörten, 

pedig kevés építésznek jutott osztályrészül annyi 

kellemetlenség, annyi gáncs, annyi megaláztatás, 

mint éppen neki, akinek mint pozitív alkotótehet-

ségnek köszönhet a magyar haza. … Még a békében 

tette előttem egyszer azt a kijelentést, hogy nincsen 

az országnak (Nagy Magyarországnak) olyan 

városa, faluja, ahol nem volna neki valami alkotása. 

… műveinek nagy részét nemcsak tervezte, hanem 

tényleg maga fel is építette. Tehát nemcsak mint ter-

vező-művezető építész tartja a rekordot, ha szabad 

így kifejeznem magamat, hanem mint vállalkozó is, 

mert alig van és volt e téren is, aki többet alkotott 

volna nálánál. … Egy műszaki, speciális építészi 

szaktanácsadó iroda lebegett a szeme előtt, olyanfor-

mán, mint ahogy ügyvédi tanácsadó irodák vannak, 

ahol a nagyközönség minden ügyes-bajos dologban 

felvilágosítást nyerhetne. … A lósportot nagyon 

szerette. Szép hátaslovakat tartott. Mikor aztán a 

háború után – melyet kezdettől fogva mint önkén-

tes huszárkapitány végigharcolt – nem volt keresete, 

négy fekete lovával temetési vállalatot nyitott. Min-

denesetre ez is az ő bámulatos üzleti józanságára 

példa, mely nagyon hiányzik a magyar emberekből. 

… Emlékezünk még, hogy a háború vége felé nem 

volt liszt az országban. Mit tett Baumgarten Sán-

dor? Felcsap malomtulajdonosnak. Nem sír, nem 

könyörög … hanem alkot és teremt.”8

A kórház: 
a Niedermann-féle Idegszanató-
rium tervei a Széchenyi telepre

1903-ban a Széchenyi telepen még nagyon 
kevés ház állt, az együttes a korabeli fényképek, 
képeslap tanúsága szerint szinte egy préri közepén 
állt. Az épületegyüttes terveiről „A rákospalotai 
elmebeteg-intézet” címmel maga Baumgarten 
Sándor ír a következőképpen az ÉPÍTŐ IPAR 
1903. augusztus 16-i számában:9 

„A telek középmértékben 190 méter széles és 370 

méter hosszú, tehát összesen 70.300 négyzetméter 

vagyis 19.500 négyszögöl kiterjedésű.

A telek jobb oldalára nők részére, bal oldalára 

pedig férfi ak részére szolgáló pavilonok terveztettek 

olyképpen, hogy az egyes pavilonok a telek határ-

vonalától átlag 32,50, egymástól 40-50 méternyi 

távolságra vannak elhelyezve. Ezek szerint a telek 

jobb oldalán fekszik 2 pavilon szociális, 2 pavilon 

Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond közös 

munkái: Országos Vakok Intézete és Foglalkoztató 

Műhelye (Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 1899-1904); 

Erzsébet Nőiskola – ma Teleki Blanka Gimnázium 

(Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. 1901-1902); Siket-

némák Intézete (Vác, 1901-1903); Református Wes-

selényi Kollégium (Zilah 1901-1903); Állami felsőbb 

leányiskola (Szeged, Tömörkény utca 1. 1902-1903); 

Niedermann Idegszanatórium (Budapest XV. Rákos-

palota, Széchenyi telep 1903); Állami felsőbb leányis-

kola (Máramarossziget); Állami polgári leányiskola (Be-

regszász); Elemi iskola (Budapest, IV. Attila u. 8-10.); 

Elemi iskola (Budapest, IV. Komját Aladár utca 40.); 

Állami polgári fi úiskola (Hatvan). 

8  Fábián Gáspár: Baumgarten Sándor. Építőipar-Építőművészet. 1928. 

9  ÉPÍTŐ IPAR Műszaki hetilap Huszonhetedik évfolyam 33-1388. szám Vasárnap, 1903. augusztus 16. A rákospalotai elmebeteg-in-

tézet. Tervezte Baumgarten Sándor építész. 210-211. o.
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inszociális és 1 pavilon ragadós vagy gümőkóros 

hölgybetegek részére; a telek bal oldalán az elrendezés 

ugyanilyen férfi betegek részére. A telek középvona-

lában van a mosó- és főzőkonyha épület, amelyhez 

csatlakozik a szociális betegek részére szolgáló közös 

ebédlő- és szórakoztató terem. A telek hátsó északke-

leti sarkán helyeztetett el a hullakamra, a ravatalozó 

és fertőtlenítőt tartalmazó tartalmazó épület és a jég-

verem. A telek hátsó délkeleti sarkában rendeztetett 

be a gazdasági udvar, amelyben az istállók, színek, 

ólak, kertészlakás, üvegház stb. lesznek. A tulajdon-

képpeni intézeti telekrészt a földmívelésre fönntartott 

telekrésztől elválasztó határvonal mögé terveztetett 

a gépház, amelyben a víz emelésére és az elektromos 

világítás előállítására szolgáló gépek helyeztettek el!

Az intézetet 4,00 méter magas befelé dűlő sűrű 

drótszövetű kerítés fogja határolni. Ugyanígy kerítés 

fogja be az inszociális betegek kertjeit.

Általánosan megjegyeztetik, hogy a férf iak 

részére tervezett pavilonok a nők részére tervezett 

pavilonokkal az alaprajzi elrendezés tekintetéből tel-

jesen egyezők és csupán abban különböznek, hogy az 

árnyékszékekben az urak részére piszoárok lesznek. 

a, Központi épület

Földszintjén elhelyezést nyert közös fogadócsar-

nok, amelyhez jobbról az igazgató orvos elő- és 

fogadószobája, az intézeti iroda és szertár csatlako-

zik, balról pedig feküsznek a másodorvos lakása, az 

intézeti gyógy- és műszertár. 

Az épület első emeletén van az intézet igazgató 

orvosának lakása.

b, Szociális pavilon

Ezen előrészen egy, hátsó részén pedig kéteme-

letes épületben elhelyezést nyert a földszinten két 

nagy nappali szoba, tíz lakószoba, egy fürdőszoba 

mélyített fürdőkádakkal és vízgyógyászati készüle-

tekkel, két árnyékszék helyiség és egy izoláló cella. A 

nappali szobák előtt pedig fekszik a 2,50 méter széles 

veranda. A veranda a kerttől 1,00 méter magas vas-

ráccsal van elválasztva. 

Az első emelet ugyanolyan beosztású, csakhogy a 

cella helyére teakonyha terveztetett. 

A második emeleten van a főápoló szobája, az 

ápolók közös szobája és egy ruhaszertár. 
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A pince a központi fűtés és a meleg víz előállítá-

sára fog berendeztetni. 

c, Inszociális pavilon

Ezen előrészen földszintes, hátsó részén emeletes 

épületben elhelyezést nyert a földszinten két nagy 

nappali szoba, melyek között a teakonyha fekszik, 

mindegyik nappali szobához csatlakozik 5-5 lakó-

szoba. Ezenfölül tartalmaz mélyített fürdőkáddal 

ellátott fürdőszobát vízgyógyászati készülékekkel, 

két klozettet és egy elkülönítő cellát. 

Az emeleten van az ápolók szobája és ruhaszertár, 

a pince pedig központi fűtés s a meleg víz előállítá-

sára fog berendeztetni. A földszinti nappali szobák 

előtt fekszik a födött és 2,50 méter széles veranda, 

amelyet a padlótól fölfelé 1,00 méter magas vasrács 

és e fölött egészen a födélig nyúló sodronyfonatú rács 

zár el a kerttől. 

d, Az akut ragadós és gümőkórosoknak szolgáló 

pavilon 

tartalmaz egy betegszobát, fürdőt, teakonyhát, 

klozettet és előteret. A betegszobákhoz csatlakozik egy 

fektető veranda.

e, A többi épület

Amelyekben betegek nem tartózkodnak, a fer-

tőtlenítőben Th ursfi eld-féle fertőtlenítő készülék fog 

felállíttatni, továbbá az mellett tervezett egyik szín 

tűzoltószerek elhelyezésére szolgál. 

Az összes épületek téglából falazva terveztettek. 

Az emeletsorok közötti födémek vasgerendák közötti 

porosz tégla boltból, vagy vasbetonszerűleg, az eme-

let és padlás közötti födém pedig borított gerendás 

vagy közbetolt gerendás szerkezettel létesíttetnek. Az 

egészséges fából készült hálószerkezetű szelemenes 

fedélszék első minőségű cseréppel fedetik be. 

A szociális pavilon eredeti 
homlokzatterve 
ÉPÍTŐ IPAR 1903. AUG. 16. P. 211.

A szociális pavilon földszinti és első emeleti alaprajza 
ÉPÍTŐ IPAR 1903. AUG. 16. P 216.
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A padozat burkolata, a fürdő, közlekedő, árnyék-

székterek, lépcsőnyugvóhelyek és veranda kivételével, 

hová granit-terazzo terveztetett, amerikai keményfa 

parkettpadló, a cellákban pedig ugyancsak amerikai 

keményfa aszfalt parketta lesz. 

A pavilonokban az összes falszögletek és élek ki és 

le lesznek kerekítve. 

A simán vakolt belső falfelületek olajfestékkel 

festetnek. A folyosók és lépcsők faltövében márvány-

lábazat alkalmaztatik. A lépcsők falazott orsófallal 

terveztettek. 

Az igazgatósági s a többi adminisztratív épü-

letben kályhafűtés, az egyes pavilonokban pedig 

decentralizált gőzfűtés terveztetik. A fűtőtestek meg-

felelő védő burkolattal ellátva a falmélyedésekben 

olyképpen fognak elhelyeztetni, hogy a fűtőtesteket 

elzáró rácsok a falsíkokkal egyik síkba essenek. 

Az akut ragadós betegek pavilonjai megfelelő védő 

köpennyel ellátott kályhákkal való fűtést nyernek. A 

betegszobák ablakokon át szellőztetnek, vagy pedig 

módosított Pick-féle szellőző készülékkel. 

Az elkülönítő cella szellőztetése akként oldatik 

meg, hogy a födém aljában vasráccsal biztosított sze-

lelő kürtő alkalmaztatik. A szellőző kürtő nyílása s 

csukása falba rejtett készülékkel a cella előfolyosójából 

történik.

Az egész telep külön e célra felállított gépek segítségé-

vel előállítandó elektromos világítási berendezést nyer.”

A tervező műleírását tanulmányozva megálla-
pítható, hogy az épületek elhelyezése és az egyes 
épületek alaprajza világosan tükrözi Niedermann 
Gyula haladó, humánus gondolatait az ideg- és 
elmebetegek gyógyításával kapcsolatosan (nap-
pali szobák, verandák). Az épületek szerkezetei 
korszerűek, a központi vízellátás modern, hiszen 
Pestújhely vezetékes vízellátása még évtizede-
kig nem megoldott. Az egyes épületek központi 
fűtése előremutató megoldás. A különböző funk-
cióknak megfelelő terek szellőztetését a tervező 
alaposan végig gondolta és az akkori idők legkor-
szerűbb megoldásait alkalmazta. 

10  ÉPÍTŐ IPAR Műszaki hetilap Huszonhetedik évfolyam 35-1390. szám. Vasárnap, 1903. augusztus 30., 221-223. és 227-229. o.

11  K. u. K. - Rövidítés németül. A „Kaiserlich und Königlich” kifejezés a korabeli közigazgatásban gyakori előtag volt. Jelentése:  „csá-

szári és királyi”.

12  Bakonyi Tibor – Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. Corvina Kiadó. 1981. 180. oldal
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Az ÉPÍTŐ IPAR 35-1390. száma közli a 
tervezett együttes helyszínrajzát, az épületek 
homlokzatait, alaprajzait is.10 Az egyes épületek 
homlokzatai az akkori idők sematikus MÁV épít-
kezéseit idézik, ezt sokszor „K. u. K.”11 stílusként 
jellemzik. Ennek jellemzői: a téglakeretezésű 
ablakok, ajtók, lábazati tégla burkolat, a sarkok 
szintén téglaburkolatú hangsúlyozása közötti 
vakolt felületek. Ezzel szemben az együttes ter-
vei menetközben gyökeresen megváltoztak – mi 
ennek az oka? A valóságban egy ízig-vérig sze-
cessziós tömeg- és formaképzésű épületegyüttes 
épült meg! Mi történhetett? Egy kis nyomozásba 
kezdtünk…

A megoldás kulcsa maga Lechner Ödön, akinek 
Baumgarten Sándor 1899-től haláláig a műter-
mében helyet biztosított. Több művet közösen 
jegyeznek, közöttük szerepel szintén 1903-ból egy 
Római fürdőbe tervezett hetvenágyas szanató-
rium12. Minő véletlen! Lechner magyar szecessziós 
stílusa ekkorra már kiforrott, szinte kánonszerű, 
hatása Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond 
Niedermann-Szanatórium terveire közvetlen és ez 
arra késztette a tervezőket, hogy újragondolják a 
terveiket és a Lechner-i stílushoz igazítsák.

A 11-es jelű épület hátsó homlokzatának 
emeleti része 
A SZERZŐ FELVÉTELE

Képes levelezőlap 
(KNÖPFMACHER KIADÁSA, BP., 1935) 

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE
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Az alaprajzok közel azonosak a korábbiakkal, 
a tömeg- és részletképzés viszont a szecesz-
szió minden ismérvét mutatják: lekerekített, 
puha sarkok (mennyire megegyezik a funkció 
és a forma a modern ideg- és elmegyógyászat 
Niedermann-i alapelveivel!), a tömegképzésben 
a drámai váltások, a középrizalit hangsúlyozá-
sával, a vakolt felületekben a változatos textúra 
alkalmazása, a nyílászárók hajlított, indaszerű 
osztásai, a szintén lekerekített sarkok és a puha, 
széles ívű keretezések. 

Baumgarten életművében a Rákospa-
lotai  Niedermann-féle Idegszanatórium 
terveinek véleményünk szerint nagy a jelen-
tősége. Az itt kipróbált tömegképzés későbbi 
épületeiben visszaköszön, különös tekintettel a 
Marosvásárhelyen épült református főgimnázium 
és internátus esetében. Itt ugyanazt a középrész 
fellépcsőző kiemelését látjuk, mint a rákospa-
lotai együttes épületeinél. Az igazgatási épület 
középrizalitjának ívelt középoromzata, benne a 
szív motívummal az egész együttes emblémája 
lehet, ugyancsak különleges szépségű a 14 jelű 
– eredetileg konyha-étteremnek épült – épület 
bejárati kapuzatának nagyvonalú és gazdag for-
maképzése.  

Máig minta értékű 
örökségünk: 
Műemléki épületek és műemléki 
környezet

Ez a szecessziós épületegyüttes betagozódik a 
szecesszió fő, Lechner fémjelezte áramába, viszont 
Magyarországon ez az egyetlen egészségügyi-, 
kórházi rendeltetésű együttese a stílusirányzat-
nak. Így a védettsége különösen indokolt. Az 
épületegyüttes egyik kiemelt pontján Baumgar-
ten Sándor emléktáblát érdemel!

2004. március 18-án négy magánszemély nyúj-
tott be kérelmet a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalhoz az Észak-pesti Kórház egyes épüle-
teinek és a terület egészének védetté nyilvánítása 
érdekében.

A beadvány alapján a 27/2005. (X. 7.) NKÖM 
rendelet műemlékké nyilvánította a kórház 
bejárati épületét (11. sz.), az egykori női és férfi  
„szociális” pavilonokat (10. és 6. sz.), az egykori 
konyhaépületet (14. sz.), az egykori női és férfi  
„inszociális” pavilonokat (15. és 16. sz.), az egy-
kori ravatalozó épületét (19. sz.) és a személyzeti 
házat (4. sz.) – ez utóbbi Bauhaus stílusú épü-
let. A rendelet műemléki környezetnek a teljes 
82285. hrsz-ú ingatlant határozta meg. Az immár 
2014 óta kizárólagos tulajdonos XV. kerületi 
Önkormányzat feladata az, hogy ennek a nagy 

Lechner Ödön néhány jelentősebb épülete: Ipar-

művészeti Múzeum (Pártos Gyulával közösen 

1893-1896, Budapest IX., Üllői út 33-37.), Föld-

tani Intézet (1897-1899 Budapest XIV., Stefánia 

út 14.), Postatakarékpénztár (Baumgarten Sán-

dorral 1901-1902, Budapest V., Hold utca - ma a 

Magyar Államkincstár épülete), Városháza, Kecs-

kemét (1893-1896 Kecskemét, Kossuth Lajos 

tér),  Szent László plébániatemplom (1893-1898 

Budapest-Kőbánya), Törley-mauzóleum (Buda-

pest), Szent Erzsébet templom, ún. Kék temp-

lom, Pozsony (1909-1913), Szent László Gim-

názium (1914-1915 Budapest, Kőrösi Csoma út 

28/32. Vágó József közreműködésével készült el 

az épület). 

A 11-es jelű épület hátsó 
homlokzat nagy ablaka

A SZERZŐ FELVÉTELE
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jelentőségű, de rendkívül rossz állapotú szecesz-
sziós épületegyüttesnek a műemléki tudományos 
dokumentációját készíttesse el és a műemléki 
rekonstrukciót hajtsa végre.

Feltehető a kérdés: van-e kisugárzása a 
Niedermann-féle Idegszanatórium szecessziós 
együttesének Rákospalota és Pestújhely épí-
tészetére? Közvetlen hatást nem fedezhetünk 
fel, egyszeri és megismételhetetlen az együttes. 
Viszont a hatása pl. a régi MÁV-telepre közvetett 
módon felfedezhető. A MÁV-telep épületei 6-8 
évvel későbbiek, az egyszerű, de hamisítatlan sze-
cessziós jellegű épületek elfogadtatását egészen 
biztosan megkönnyíthette a szomszédságukban 
lévő Niedermann-féle Idegszanatórium. Rákos-
palota és Pestújhely egyes családi házaiban és 
különösen egyes részletekben is megjelennek 
szecessziós jellegű elemek. 

További neves magyar, szecessziós stílus-

ban alkotó építészek: Jakab Dezső és Komor 

Marcell (Közigazgatási Palota és Kultúrpalota, 

Marosvásárhely, Szabadkai városháza, Dévai 

színház, Iparosotthon, Kecskemét); Kós Károly 

(Kós-ház, Miskolc, számos iskolaépület – pl. 

Városmajori iskola Györgyi Dénessel közösen, 

Wekerle-telep egyes épületei, Állatkert egyes 

épületei Zrumeczky Dezsővel közösen, Erdély-

ben számos épületet tervezett, iskolateremtő 

személyiség, utolsó polihisztor – író, drámaíró, 

grafi kus); Leitersdorfer (Lajta) Béla; Magyar Ede 

(Csiky Gergely Színház, Kaposvár); Marschalkó 

Béla; Márkus Géza (Cifrapalota, Kecskemét); 

Medgyaszay István (Veszprémi Színház); Mende 

Valér (Luther-palota, Kecskemét, Református 

Újkollégium, Kecskemét); Morbitzer Nándor 

és Vas József (Kiskunfélegyházi városháza); 

Quittner Zsigmond (Gresham-palota, Buda-

pest); Raichle J. Ferenc; Székely László; Vas 

Ferenc; Zrumeczky Dezső. 

Képes levelezőlap 
(TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALKALMAZOTTAK ORSZÁGOS SEGÍTŐEGYESÜLETÉNEK 

KIADÁSA, KARINGER NY., BP., ÉV NÉLKÜL) RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS 

ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE
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A mai M3-as autópálya bevezető szakaszának 
tényleges kiépítése ugyan a Kádár-korszak-
ban történt, a terv azonban sokkal régebbi, és 
talán nem is gondolnánk, hogy a kerületünktől 
viszonylag távol eső Andrássy út továbbfejleszté-
sével függött össze. Az út kiépítésének történetét 
három korszakra bonthatjuk: az Andrássy út 
1878-as átadásától 1906-ig, majd az 1906-tól a 
II. világháborúig, és a világháború befejezésétől 
1982-ig, a bevezető szakasz átadásáig terjedő 
időszakra.

A Városligetnél – a mai Hősök terénél – vég-
ződő Sugárút tulajdonképpen egy torzó volt, 
hiszen nem kapcsolódott sem a Lánchídhoz, sem 
a Városligeten túli, a mai XIV. kerületet képező 
területekhez. Évtizedekkel átadása után is úgy 
emlékeztek rá városépítészek, hogy „se eleje, se 
vége (…) csupán egy szélesebb díszútvonal1”. A 
Fővárosi Közmunkák Tanácsának (FKT) már 
az 1870-es években született szabályozási terve 
a tanács feladatai közé sorolta a Városliget sza-
bályozását, különös tekintettel az Andrássy út 
meghosszabbítására2. Ez azonban akkor még egy 
meglehetősen körvonalazatlan elképzelés volt.

Zsigmondy Vilmos (1821-1888) geológus 
1867 és 1878 között kutatott termálvíz után a 
Városligetben. A sikeres fúrásokat követően a 
székesfőváros foglalkozni kezdett egy új artézi 
fürdő építésének kérdésével. Az akkoriban 
uralkodó elképzelésekkel szemben – melyek a 
fürdőépületet a Sugárút meghosszabbításának 
tengelyében helyezték volna el – Hein János 

FŐÚT TERVEK 
ÉS AZ M3-AS RÁKOSPALOTÁN
ÍRTA: Rátonyi Gábor Tamás

Miután az Újpest által 

elhódított váci országút 

menti területek elkerültek 

a település érdekköréből, 

Rákospalota már nem 

feküdt országos jelentőségű 

főút közelében. 

Ma mégis az M3-as autópálya 

bevezető szakasza található 

a kerület közepén, ami 

egyszerre áldás 

és átok: enélkül bajos 

lenne bejutni a városba, 

ugyanakkor az út kettészeli 

a településrészt; 

nyolcvanas évekbeli 

kiépítésével megbomlott 

a városszövet.

1 Lázár Jenő: A budapesti Andrássy út meghosszabbítása (Magyar Építőművészet 1943. január 4. o.)

2 Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? 1870-1930 (Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1931 189. o.)
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(1866-1935) tájkertész javaslata alapján Cziegler 
Győző (1850-1905) építészmérnök terve szerint 
építették meg végül a Széchenyi fürdőt, melyet 
1909-ben adtak át. A fürdőépület Hein-féle 
javaslata szerinti elhelyezése adott teret ahhoz, 

hogy később megépíthessék az Andrássy út Lige-
tet átszelő folytatását. Az 1984 óta Kós Károly 
nevét viselő sétány apránként épült meg, szabá-
lyozási tervként ugyan már 1906-tól szerepelt a 
térképeken, ténylegesen csak az 1930-as években 

Nagy-Budapest kivezető országos útvonalai, köztük 
a Rákospalotán átvezető, Vác és Hatvan felé elágazó szakaszokkal 

MEGJELENT: MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 1944. JANUÁR, 4. O.
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érte el a Hermina utat. Ez a szakasz ugyan még 
messze volt az országos jelentőségű útvonaltól, 
azonban a Ligeten keresztül való „áttörés” ebben 
az időszakban realizálódott. Az FKT műszaki 
osztálya (Fodor Sándor mérnök vezetésével) 
ezekre az ötletekre építve egy olyan út tervét dol-
gozta ki, amely Herminamezőn, Alsórákoson és 
Rákospalotán át az alagi lóversenypályáig, illetve 
Dunakesziig vezetett volna. Mint látható, ezzel az 
elképzeléssel csak Budapest akkori északi határá-
nak, a ma Zuglóként ismert területnek a fővárosi 
közlekedésbe való bekapcsolása volt a fő cél, ami 
kiegészült a népszerű lóversenysport alagi és 
dunakeszi pályái elérhetőségének biztosításával3, 
vagyis még mindig nem bontakozik ki országos 
jelentőségű út terve. Ezek – vagyis Hein-féle 
javaslat, illetve az abból kidolgozott – tervek 
zárták a cikkünk tárgyát képező út építéstörténe-
tének első szakaszát.

A motorizáció és az automobilizmus az 1920-
as évek közepétől alapvetően megváltoztatta a 
főváros utcaképét: megritkultak az állati erővel 
hajtott kocsik, és megjelentek a kötött pályát 
nem igénylő géperejű járművek4. Ez a válto-
zás új követelményeket támasztott az utakkal 
kapcsolatban is. Szélesebb, több nyomtávos, az 
állati erővel hajtottakhoz képest jóval nagyobb 
sebességű járművek forgalmát kiszolgálni képes, 
portalanított és lehetőleg csúszásmentes burko-
latú utakra volt szükség. 

Nagyjából az I. világháború végétől az 1930-
as évekig zajlott Budapest még mezőgazdasági 
művelés alatt álló, de beépítésre kijelölt területe-
inek parcellázása, illetve ezeken megkezdődtek 
az építkezések. A mai XIV. kerület „Rákosvá-

ros” néven az 1930-as Fővárosi törvény alapján 
1935-ben jött létre, mint önálló közigazgatási 
egység5, melynek lakosságszáma folyamatosan 
nőtt, ám az infrastruktúra – azon belül az utak is 
– a kívánalmakhoz képest elmaradottak voltak. 
Rákospalotán is hasonló folyamatok zajlottak: a 
XIX. század végén megindult Újfalu parcellá-
zása, majd kiépülése, mely – ha kiépítettségében 
nem is, a házhelyek tekintetében – az 1910-es 
évekre érte el a nagyközség déli és a főváros 
északi határát. 1910 és 1940 között Rákospalota 
lakóinak száma megduplázódott, 25 ezerről 49 
ezerre nőtt6. Ugyanebben a korszakban (1909-
10-ben) vált önállóvá Pestújhely. A főváros felé 
vezető déli utak jelentőségét növelte, hogy a 
szomszédos Újpest 1907-ben várossá vált, hatá-
rán vámfi zetési kötelezettsége keletkezett a pesti 
piacokra termelőknek, vagyis aki Pestre vitte 
terményeit, kétszeres vámfi zetésre kényszerült: 
egyszer az újpesti, egyszer pedig a budapesti 
határon. A helyzet következtében a főváros felé 
irányuló áruforgalom szempontjából a korábbi 
Fő út – Árpád út – Váci út útvonal helyett 
más irányt kellett keresni. Rákospalota 1923-
ban vált várossá, de a Kolozsvár utca-Erzsébet 
királyné útja közti akadálymentes összekötte-
tés – vagyis a körvasúti aluljáró – csak 1926-ra 
épült ki7. Ezek a tényezők – új vámvonalhatár 
keletkezése, új település létrejötte és a lélekszám 
jelentős növekedése – azonban még mindig csak 
a települések közti összeköttetés szempontjából 
voltak jelentősek, a korabeli úthierarchia szerint 
úgynevezett vicinális út kiépítését tették szük-
ségessé. Ezt a szerepet az Erzsébet királyné útja 
ugyan betöltötte, ám az aluljáró építése tíz évig 
húzódott, a mai Árvavár utca vonalában nyi-
tott ideiglenes körvasúti átjáró igencsak szűk 

3 Siklóssy 189. o.

4 Koroknai Ákos-Sudár Kornélia (szerk.): A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada (BKV, 1987 II. köt. 12. o.)

5 Fodor Béla (szerk.): Zuglói lexikon (XIV. ker. önk. - Herminamező Polgári Köre, 2015 204. o.)

6 Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből (XV. ker. Tanács V. B. 1974)

7 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): A Kolozsvár utcai aluljáró története (XV. kerületi blog, 2015. április 22.)

A Rákos út felé leágazó szakasz Rákospalota 
közigazgatási térképének Pótlék-dűlőt 

ábrázoló részletén 
FORRÁS: RÁKOSPALOTA MEGYEI VÁROS ÁTNÉZETI TÉRKÉPE. KÉSZÍTETTE A FŐVÁROSI 

KÖZMUNKÁK TANÁCSA 1940-BEN. BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
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keresztmetszetűnek bizonyult. Déli irányban 
Rákospalotának az egyetlen tömegközleke-
dési kapcsolatát sokáig csak a váci vasútvonal 
jelentette, melyre azonban csak két állomáson 
lehetett felszállni, melyek megközelítése sokak 
számára nehézkes volt. A 24-es és 25-ös buszok 
1929 végi elindításáig az Öv utcáig közlekedő 
(kezdetben 1-es, majd 65-ös, végül 1920-30 
körül 67-esre „keresztelt”, 1997-ben megszün-
tetett) villamos volt a déli irányú fő kapcsolat 
Budapesttel, ami azonban nem lépte át a város-
határt, nem érintette sem Rákospalotát, sem 
Pestújhelyet.

Az 1930-as évek elején 
vezették be az országos főutak 
számozását (ennek két tanúja 
is megtalálható kerületünkben: 
a Fő úton és a Kossuth utcá-
ban fellelhető, a 201-es számú 
út 3-as és 4-es kilométerköve, 
melyek az Újpest-Fót Gödöllő 
vonalvezetésű, Rákospalotát 
átszelő hajdani törvényhatósági 
út emlékei). Az FKT is egyre 
többet foglalkozott a fővárosból 
kivezető utak szabályozásának 
kérdésével, ami már az orszá-
gos közúthálózat részét képező, 
zömében régi országutak meg-
feleltetését jelentette a modern 
közlekedés igényeinek. Az 
1940-as évekre szabályozási 
tervet dolgoztak ki, mely a 
Váci, Kerepesi, Üllői, Nagy-
kőrösi, Soroksári, Fehérvári, 
Bécsi és Budaörsi utak vonat-
kozásában írta elő a kívánatos 

szélességet és a kivezető szakaszok vonalvezeté-
sét. Ennek a városrendezési jelentőségű tervnek 
már részét képezte egy olyan koncepció is, mely 
minden kivezető úton fi zikailag különválasztotta 
volna a távolsági forgalmat a helyi forgalomtól. 
Amennyiben kellő szélességű útpálya állt ren-
delkezésre, úgy a helyitől elválasztva vezették 
volna a távolsági forgalmat (erre példa a máig 
ebben a szellemben működő ferihegyi gyors-
forgalmi út, amely 1944-re készült el). Ha nem 
állt rendelkezésre a kívánatos útszélesség, akkor 
alternatív vonalvezetéssel új út, vagy útszakasz 
kiépítését tartották szükségesnek8.

8 Lázár Jenő: Nagy-Budapest kivezető országos útvonalai (Magyar Építőművészet 1944. január 4. o.)
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Lényeges előrelépést, 
vagyis a tervek sokasá-
gán túllépő, a konkrét 
megvalósítást célzó ese-
ményeket az 1930-as 
évek jogszabályi vál-
tozásai is indukáltak. 
1937-től a Budapest 
környéki települések 
egyes városrendezési és 
-szabályozási kérdéseit 
az FKT koordinálta, 
vagyis a közmunka-
tanács felügyeleti és 
beavatkozási  joga a 
főváros határain túlra 
is kiterjedt9. Ez egy elvi 
lehetőség volt, amit egy 
1938-ban pontosítottak, 
amely megállapította 
Budapest környékének 
határát, vagyis hogy 
mely települések tartoz-
nak az FKT szabályozási 
hatálya alá. 1939-ben 
az FKT megállapította 
Budapest forgalmi úthá-

lózatát, meghatározva az országos, környéki és 
helyi útvonalakat10

Az FKT megvizsgálva a Váci és Kerepesi utak 
áteresztő képességét, úgy találta, hogy a Váci út 
újpesti szakaszának kiépítettsége a maga mint-
egy 11 méter (négy kocsinyom) szélességével 
nemhogy a távolsági, de a helyi forgalom lebo-
nyolítására is alig alkalmas, míg a Kerepesi út, 
ami a Hatvan-Miskolc felőli forgalmat a fővá-

rosba vezeti – a sashalmi szakasz kivételével 
–  43,5 méternyi szélességével megfelel a forga-
lom támasztotta követelményeknek. Ugyanakkor 
tehermentesítésként alternatív vonalvezetésű út 
kiépítésére lenne lehetőség. Ennek a két útnak 
(Váci és Kerepesi) a távolsági személyforgalmát 
kívánták egy Rákospalotán és Zuglón keresztül 
az Andrássy útba torkolló új gyorsforgalmi út 
kiépítésével biztosítani. (Egyébként születtek 
más tehermentesítő útvonaltervek is, így például a 
Gyáli útból kiinduló Nagykőrösi út, vagyis a mai 
M5-ös autópálya bevezető szakaszának elképze-
lése is ebben az időben született).

A Rákospalotán át vezető gyorsforgalmi 
országút terve már az 1930-as évek elején készen 
volt. Bár az FKT igyekezett a kisajátításokkal járó 
bonyodalmakat és költségeket elkerülni, ennek 
az útnak a vonatkozásában azonban számolnia 
kellett ezzel. Noha az út a XIV. kerületi szaka-
szon zömében lakatlan területeken haladt át (a 
Kacsóh Pongrác úti lakótelep 1961-es megépíté-
sével végleg felszámolt Eperjesi utca vonalában), 
Rákospalotán már felparcellázott és részben 
beépített területeket érintett volna.

Az új útvonal terv szerinti vezetése rész-
ben megegyezett a ma ismert M3-as autópálya 
bevezető szakaszával. A körvasútnál lépte volna 
át a településhatárt, majd rögtön kettéágazott 
volna. Az egyik ág a mai Rákos út – Széchenyi 
út – Wisocky (volt: Dembinszky) utca kereszte-
ződésénél egy négyszög alakú térbe torkollt volna, 
míg a másik ág az Alkotmány utca – Rigmus utca 
– Gábor Áron utca útvonalon a Szentmihályi 
útig épült volna ki. Itt ismét kettéágazott volna 
az út: egyik ága a Mogyoród útja – (Régi) Fóti 

9 Harrer Ferenc: A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1930-1940 Budapest, Athenaeum, 1941, 216-7. o.

10 Harrer 78. o.

Az Alkotmány és Gábor Áron utcákon átvezető 
országúti szakasz metszetekkel 
MEGJELENT: MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 1943. JANUÁR, 5. O.
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út kereszteződésénél csatlakozott volna a Fót és 
Vác irányába vezető már meglévő törvényhatósági 
útba, a másik ág a Miskolc felé vezető országútig 
haladt volna11. Látható, hogy ennek az útnak a 
gerince pontosan megegyezik a mai M3-as autó-
pálya bevezető szakaszának nyomvonalával.

Rákospalota felismerte, hogy ennek az útnak 
a megépítése nem csak országos érdek, hanem a 
Rákos úti és a (Régi) Fóti úti leágazások révén 
a helyközi forgalom szempontjából is hasznos. 
Egyfelől a palotaiaknak nyújt könnyebb eljutási 
lehetőséget a főváros felé, másfelől a Fót felől 
érkezők egyfajta kerülőútként a Mogyoród útjá-
tól az újonnan megépített útvonalon juthatnak 
Budapestre, ezzel tehermentesítve a Rákos utat.

Az FTK 1932-ben már részletes beépítési 
tervet készített a körvasút és a Rákos út-Széche-
nyi út sarka közti első leágazásra12. Ez a szakasz 
a körvasúttól a Pótlék-dűlőn keresztül haladt 
volna, ahol 138 telek kisajátítása vált szükségessé. 
Ezek a kisajátítások meg is kezdődtek, nem kis 
keserűséget okozva, hiszen a telkek egynegyedén 
már ház is állt. Rákospalota és a telektulajdonosok 
egyaránt perre vitték az ügyet. A város vezetősége 
nehéz helyzetben volt, hiszen tudta ugyan, hogy 
az útra szükség van, de azt is, hogy a környéken 
szerényebb egzisztenciák vásároltak telket, s épí-
tették meg házaikat, többségük számára pedig ez 
az ingatlan jelentette minden vagyonukat. Mégis 
a legnagyobb problémát az jelentette, hogy az 
FKT és Rákospalota város szabályozási terve tel-
jesen eltért egymástól. Míg az FKT Rákospalotán 
is az Andrássy út Bajza utca utáni szakaszához 
hasonlóan villajellegű emeletes házak építését 
szorgalmazta a szabályozási tervében, Palota 

ikerházas, előkertes telekbeépítést írt elő – nem 
mellesleg a már megkezdődött építkezések is a 
rákospalotai szabályozás szerint zajlottak. Az 
eltérő szabályozási koncepció és a kártalanítási 
ügyek miatt indult perek egymástól függetlenül, 
de időben párhuzamosan haladtak. A mintegy tíz 
évig húzódó vita 1942-ben zárult, a szabályozás 
tekintetében Rákospalotának adva igazat13. Ekkor 
azonban már a hadigazdálkodásra való áttérés 
miatt az útépítés megkezdéséről nem lehetett szó.

Levéltári adatok alapján csak a Pótlék-dűlőn 
átlósan átvezető szakasz kisajátításának esemé-
nyei rekonstruálhatók. Egy 1940-ben született 
összesítés szerint az Andrássy út meghosszab-
bításával kapcsolatban az FKT Rákospalota 
területén 42 ingatlant szerzett meg 71 000 pengő 
értékben14. Mivel tudható, hogy csak ennek a 
leágazásnak a kiépítése 138 ingatlant érintett, 
vélelmezhető, hogy a gyorsforgalmi út gerincét 
képező Alkotmány és Gábor Áron utcai sza-
kaszok megépítésének előkészületei sem voltak 
előrehaladott állapotban. A II. világháború éve-
ire az útépítéssel kapcsolatos kisajátítások tehát 
elhúzódtak, az elveszített háború utáni újjáépítés 
közepette pedig ennek az útnak a megépítése 
lekerült a napirendről, ezzel lezárult az építéstör-
ténet második szakasza.

Magyarország első autópálya-hálózati tervét 
dr. Vásárhelyi Boldizsár (1899-1963) közleke-
désmérnök doktori disszertációjaként készítette 
1941-ben. Ez a terv öt, a fővárosból kiinduló és 
néhány összekötő autópályával számolt, melyek 
között a mai M3-as nyomvonala nem fedezhető 
fel15. Míg 1926-ban Magyarországon 5285 személy-
gépkocsi volt forgalomban16, 1970-re 238 ezerre 

11 Lázár 1943, 4-5. o.

12 Budapest Főváros Levéltára V.574.c (1875-1982) 88. kisdoboz

13 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): Az Andrássy út meghosz-

szabbítása, avagy M3-as terv 1932-ből (XV. kerületi blog, 2013. 

november 13.)

14 Harrer 197. o.

15 Fleischer Tamás: A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakítá-

sának néhány kérdéséről. Közlekedéstudományi Szemle 44. évf. 

1994/1. szám 10. o.

16 sz. n.: A magyar gépjárműkereskedelem története (Magyar 

Jármű 2011. január 20.)
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nőtt a számuk (2013-ban pedig átlépte a három-
milliót)17. A motorizáció tehát olyan ütemben 
fejlődött, amit az 1930-as, 40-es években a 
fővárosi úthálózat tervezői nem is gondoltak 
volna. A Vásárhelyi-féle első terv megjelené-
séhez képest azonban mégis majdnem negyed 
századot kellett várni az első autópálya tényle-
ges megépítésére, ami 1964-ben az M1-M7-es 
közös budaörsi szakasza volt. 1963-ra elkészült 
a fővárosi közlekedés átfogó koncepciója, 1968-
ra pedig kidolgozták Budapest és környéke 
közlekedésfejlesztési tervét is18. Ebben már az 
volt a koncepció, hogy a főváros Pesti oldalára 
érkező autópályák bevezető szakaszai legalább a 
Hungária körútig legyenek kiépítve 80 km/h-s 
tervezési sebességnek megfelelő műszaki jel-
lemzőkkel. Ugyanebben az évben született egy 
tanulmányterv az M3-as fővárosi szakaszának 
kiépítéséről is19. 1971-ben egy minisztertaná-
csi rendelet határozott négy hazai autópálya 
építésének előkészítéséről20, melynek hatására 
1978-ra készült el az M3-as Gödöllő és Buda-
pest közötti 2x2 sávos szakasza. Ez azonban csak 
a Szentmihályi (akkor: Felszabadulás) útjánál 
indult21 Gödöllő irányába, vagyis Rákospalota 
nem lakott területein halad keresztül.

A palotai területen zajló kisajátítások, bon-
tások története ugyan további kutatást igényel, 
azonban a cikk első részében említett FKT-s 
kisajátításoknak „köszönhetően” 1983-ban arról 
számolhattak be, hogy „a területbiztosítás jórészt 
már több évtizeddel ezelőtt megtörtént, így szinte 
teljesen szabad területek álltak rendelkezésre a 

körvasúttól befelé, bár így is 260 lakás pótlásáról 
kellett gondoskodni. A XV. kerületi kisajátítá-
sokról, bontásokról kevesebb konkrét adat van, de 
tudható, hogy a MÁV-telepen három földszintes 
és egy tizenkét lakásos házat az autópálya építése 
miatt bontottak le22. A MÁV-telep néhány épüle-
tén kívül a Rekettye és Gábor Áron utcák számos 
családi háza vált az építkezés áldozatává. Később 
a MÁV-telep többi földszintes lakóépületét is 
lebontották a Rákos út – Széchenyi út sarkára 
tervezett lakótelepek építése során.

Az M3-as autópálya Szentmihályi (Felszaba-
dulás) út és Hungária körút közti szakaszát több 
részletben adták át. A körvasúti felüljáró jobb 
pályáján 1978. szeptember 30-án indult meg a 
közlekedés, ezen a háromsávos elemen két éven 
keresztül kétirányú forgalom zajlott, míg átad-
ták a bal pályát is 1980-ban. A Felszabadulás úti 
(Szentmihályi úti) csomópontot 1980. szeptem-
ber 30-án, a Kacsóh Pongrác úti felüljárót 1982. 
december 10-én23, a Rákos-patak és Amerikai út 
közti szakaszt 1983. szeptember 2924-én, a Szé-
chenyi úti felüljárót 1984. május 31-én25 adták 
át. Az egyes szakaszokon lényegében átadásuktól 
kezdve zajlott – igaz, kezdetben csak helyi jelen-
tőségű – forgalom.

Az autópálya tehát lényegében 32 éve része 
kerületünk közlekedésének. A terv azonban, hogy 
Rákospalotán át nagyobb áteresztő kapacitású 
főútvonal vezessen, az 1906-ban született, még 
helyi jelentőségű elképzeléseket is figyelembe 
véve idén 110 esztendős.

17 A KSH adatai szerint

18 Szabados László, Szabady Béla (szerk.): A 3. sz. városi főfor-

galmi út (Idegenforgalmi és Propaganda Kiadó Váll. 1983)

19 Budapest Főváros Levéltára XV.17.e.301.b 57. kisdoboz

20 3073/1971-es Minisztertanácsi rendelet „A magyarországi au-

tópálya hálózat egy része külföldi kooperációban történő megépí-

tése előkészítéséről”

21 Kismartoni András: Ez fért bele a magyar autópálya első 50 

évébe (Origo 2014. június 1.)

22 Mojzes Ildikó (szerk.): 100 éves a rákospalotai MÁV-telep (Rá-

kospalotai Múzeum, 2007, 21. o.)

23 MTI: Megindult a forgalom a Kacsóh Pongrác üti felüljáró har-

madik hídján  (Népszava 1982. december 11.)

24 szerző nélkül: Elkészült az M3-as autópálya hat kilométer 

hosszú, budapesti bevezető szakasza (Népszava, 1983. szep-

tember 30.)

25 Szabados-Szabady 1983.



A PESTÚJHELYI TEMETŐ TÖRTÉNETE 47

Pestújhelyen 1914-től sírásó végezte a temetői 
munkálatokat. Azért, hogy a temető rendje és a 
temetkezés pontosan betartható és szabályszerűen 
lebonyolítható legyen megbízható egyént szeret-
tek volna alkalmazni. Úgy gondolták, Pestújhelyen 
kétszeres szükség van erre, hiszen nemcsak a köz-
ség lakossága veszi igénybe a sírásó munkálatait, 
hanem a Munkáskórház is. A 98/1921-es hatá-
rozat kimondta, hogy évi 1200 korona fizetést 
biztosít az állás betöltőjének, ezen felül 300 korona 
lakbér pótlékot állapítottak meg, és jogosult volt 
a temetőőr az állami pótlékok igénybevételére is.1 
Rakssányi erről így emlékezett: „Az elöljáróság-
nak elsőrendű feladata és erkölcsi kötelessége volt 
a temetőt elhagyatottságából kiemelni, a beke-
rítetlen és őrizetlen terület bekerítéséről s az ott 
lakó temető-kertész 
temetőőr által állandó 
felügyeletéről gondos-
kodni, az akkor sűrűn 
előforduló lopásokat 
és egyéb kegyeletsér-
téseket megszüntetni, 
a község lakosainak 
érdeklődését a temető 
iránt felébreszteni, egy-
szóval a temetőkultúrát 
megteremteni. Mert 
egy község társadalmi, 
lelki és erkölcsi rende-
zettsége mértékének 
elbírásánál a temető 
állapota szolgál zsinór-
mértékül, s azt szokták 
mondani: amilyen a 
község, olyan a teme-
tője.”2

A temetőőri állás nappali elfoglaltságot jelen-
tett, a sírásó a községben lakott, albérleti díj is 
megillette, de a temető éjszakánként továbbra 
is felügyelet nélkül maradt. 1923. június 9-én 
a főjegyző a közgyűlés előtt javaslatot tett arra, 
hogy a község építsen a sírásónak egy szo-
ba-konyhás őrházat, amit a képviselőtestület el 
is fogadott.3 Az indoklás szerint a köztemető-
nek siralmas volt a helyzete: a kutakat többször 
is ellopták, a kerítést eltüzelték, a sírkereszte-
ket a tolvajok elvitték. Úgy gondolták, hogy ha 
a sírásónak megfelelő lakásról gondoskodnak 
a temetőben, ezek a problémák megszűnnek. 
1924-ben épült fel a lakóház, és egészen 1950-
ig, a temető bezárásáig a mindenkori temetőőr 
családjával itt lakott. 1925-től Sebestyén István 

A PESTÚJHELYI TEMETŐ TÖRTÉNETE
2. RÉSZ
ÍRTA: Kuczkó Andrea

1  BFL V. 710. a

2 Rakssányi Elemér: Pestújhely község monográfi ája 1910-1935. Önálló község alakulásának és önkormányzati életének negyedszázados 

évfordulója alkalmával. László Jenő könyvnyomdája, Tapolca, 1935. 52. p.

3  Uo

Sebestyén István temető őr és felesége
SZABÓNÉ MOLNÁR IDA HAGYATÉKA
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töltötte be a posztot egészen a temető 
megszűnéséig. A temetőőrnek az érté-
kek megőrzése céljából fegyverviselési 
engedélye is volt. 

A sírhelyárak rendezése is visszatérő 
témája volt a közgyűléseknek. 1912-ben 
a másodosztályú sírhely 3, a gyermeksír-
hely 2,40 koronába került.4 Két év múlva 
(32/1914-es határozat) a másodosztá-
lyú sírhelyárat 8 koronára, a gyermek 
sírhelyárat 3 koronára emelték fel. A leg-
közelebbi árrendezés 1921-ben történt, 
amikor is drasztikusan (10 szeresére) 
növelték a sírhelyárakat, amit a leendő 
temető terület vásárlásával indokoltak. A 
képviselőtestület megállapította, hogy a 
sírhelyárak olyan mérsékeltek, hogy 
majdnem mindenki a legmagasabb áru 
díszsírhelyet vette igénybe hozzátarto-
zója számára. Ez után a díszsírhely 350, 
első osztályú sírhely 200, másod osztályú 
sírhely 80, gyermek sírhely 30 koronába 
került.5

Pestújhelyen a temetést temetkezési 
vállalkozó végezte. Az iratok szerint a 
húszas évek elején két temetkezési vállal-
kozó volt a községben. 1924-ben Hodina 
Istvánné harmadikként nyújtott be ezen 
iparűzés tárgyában kérvényt a község 
elöljáróságához. A 26/1924-es határozat 
azonban kimondta, hogy a képviselőtes-
tület két temetkezési vállalat működését 
engedélyezte, az egyik be volt töltve, a 
másikat pedig a község tartotta fenn, így 
tehát a harmadik vállalkozó letelepedését 
nem engedélyezték.6 

Fehér István virágkertész levele
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
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1925-ben ismét említésre került a halottak 
kötelező ravatalozása. Erre továbbra is azért volt 
szükség, mert a községben túlnyomó részt egy 
szoba-konyhás kislakások voltak, és ezek lakóit 
akarták megóvni az otthoni ravatalozás borzal-
maitól. Elképzelésük szerint azonban, ha valaki 
három és azon felüli lakrészes lakással rendelke-
zett, fellebbezhetett volna az otthoni ravatalozás 
érdekében.7 Közben 1928-ban elkészült a rava-
talozó tervrajza, és az első fokú építési hatóság 
engedélyt is adott az építkezéshez, de a meg-
valósításhoz nem volt a községnek fedezete, és 
kölcsönt sem tudtak felvenni. A ravatalozó épí-
tését nem tudták megkezdeni ekkor.

Állandó visszatérő probléma volt a temető bőví-
tésének ügye is. Hiába bővült 1923-ban jelentős 
földterülettel a temető, 1929-ben ismét területvá-
sárlásra kényszerült a község. Ami pár évvel ezelőtt 
csak hosszú procedúra után sikerült, 1929-ben 
gyorsan elintéződött. Sikter István és neje, Csiz-
madia Julianna rákospalotai lakosokkal hamar 
megállapodott az elöljáróság, és az 1830 négyszögöl 
térfogatú ingatlan - négyszögölenként 5 pengő 50 
fi llér, összesen 10.065 pengő vételárért – a község 
birtokába került.8 Így nem okozott gondot a zsidó 
hitközség újabb terület engedélyezési kérvénye 
sem. A képviselőtestület a kért temetőterületet a 
temető rákosszentmihályi oldalán vásárolt földből 
30 évi használatra átengedte a zsidó hitközségnek. 
Oda saját rítusuk szerint temetkezhettek, és a meg-
váltási árat abban az összegben állapították meg, 
mint amennyi a keresztények is fi zettek volna.9

A ravatalozó ügyével legközelebb 1928. május 
5-ei közgyűlésen foglalkozott a képviselőtestü-
let. A főjegyző előterjesztéséből kiderül, hogy 

Pest vármegye törvényhatósága már jóváhagyta, 
hogy Pestújhely községnek temetőjében ravata-
lozó épüljön. A ravatalozó tervrajza el is készült, 
és az építésre az I. fokú építési hatóság az enge-
délyt megadta. Az előzetes számítások alapján 
a ravatalozó építési költségeit 14.000 pengőben 
állapították meg. A községnek azonban erre a 
célra szükséges fedezete nem volt, ezért úgy 
tartották méltányosnak, igazságosnak, és gaz-
daságilag szükségesnek, hogy a beruházást a 
későbbi nemzedék adózó tagjaira is szétosztva 
egy hosszabb lejáratú kölcsönnel fedezik.10 A 
46/1928-as határozatból tudjuk, hogy névsze-
rinti szavazással elfogadták a beterjesztést, és 
megszavazta a képviselő testület, hogy rava-
talozó helyiség építése céljából 14.000 pengő 
kölcsönt vesz fel 25 évre.11 A ravatalozó mégsem 
épült fel.

Rakssányi főjegyző 1934 nyarán újabb javas-
latot tett a ravatalozó és hullaház megépítésének 
költségeire. Az 1935. évi költségvetésben szerette 
volna előirányozni, hogy a beruházást még 1935-
ben minden körülmények között megvalósítsák. 
134/1934-es véghatározatban a képviselő testület 
újra kimondta, hogy a 73002/931 és 1713/931. 
kgy. számú megyei szabályrendelet 1.§-ában 
kötelezővé tett ravatalozót és hullaházat megépíti, 
annak költségeire 10.000 pengőt megszavazott, és 
ezt az 1935. évi költségvetésben az 50%-os pótadó 
keretein belül előirányozta.12 Az indoklásban 
nemcsak a fent említett rendeletre hivatkoz-
tak, ami kötelező volt a községre nézve, hanem 
egészségügyi okokra is. A községi piac közvetlen 
közelségében, (az utca másik oldalán) volt az OTI 
munkáskórházának hullaháza, amely „nyáron nyi-
tott ablakokkal és ajtóval éktelenkedik, amelyen 

4  BFL V. 710. a

5  Uo.

6  Uo.

7  Uo.

8  BFL V. 710. a

9  Uo.

10  BFL V. 710.  a

11  Uo.

12  Uo.
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át a legyek tömege hol a hullára, hol a hentesek 
húsára száll, nemcsak degúsztál, hanem fertőz is, 
ez az anomália és közegészségügyi rendellenes-
ség csakis a ravatalozó megépítésével szüntethető 
meg. Különösen az állandóan öt, hat hullával telt 
kórházi hullaháznak megszüntetése érdekében 
elodázhatatlan a községi ravatalozó megépítése, 
ezt az anomáliát a fővárosi napisajtó is nyilván 
tartja, nagyobb botrányok csak személyes beavat-
kozás és hírlapírói jóindulat folytán maradtak el 
eddig.”13 A ravatalozó megépítésével hasznot is 
remélt az elöljáróság, hiszen a terem használati 
díjak szedésével - reményeik szerint – jövedelem-
hez jutott volna a község.

A ravatalozó felépítésének ügyét legköze-
lebb 1938-ban tárgyalta újra a képviselőtestület. 
Január 31-én elfogadták, hogy az 1928-ban már 
jóváhagyott és engedélyezett terveknél nagyobb 
ravatalozó építésére pályázatot írjanak ki. Meg-
bízták vitéz Báthory Kornél községi építési 
szakértőt, hogy új terveket készítsen, az épít-
kezés kivitelezésére költségvetést állítson össze. 
A versenytárgyalás kiírása is az ő feladata volt, 
munkálataiért 3% díjazásban részesült. A ható-
ságok hozzájárulása, illetve felülvizsgálása után, 
az építési engedély megszerzésével lehetett az 
építkezésre a versenytárgyalást meghirdetni. 
Báthoryt kötelezték arra is, hogy a verseny-
tárgyalás eredményét az államépítészeti 
hivatal javaslatával együtt mutassa be a kép-
viselőtestületnek, aki ezek alapján hozta meg 
végső döntését.14 Az ajánlatok beadásának 
határideje 1938. június 20-a volt, és erre az időre 
20 db pályázat érkezett. A legolcsóbb ajánlatot 
Wieland Károly soroksári vállalkozó tette, aki 
14.113 pengő-ért építette volna fel a ravatalozót. 

A második Hulec Ferenc budapesti kőműves mes-
ter volt, aki 14. 984 pengő, a harmadik Hia Ferenc 
budapesti építési vállalkozó 16.693 pengő, és a 
negyedik vitéz Báthory Kornél pestújhelyi épí-
tési vállalkozó volt, aki 15.877 pengő végösszegű 
ajánlatot tett.15 A versenytárgyalás eredménye 
dacára a képviselőtestület egyhangúan vitéz 
Báthory Kornél pestújhelyi lakost bízta meg a 
község köztemetőjében építendő ravatalozó és 
hullaház munkálatainak elvégzésével.16

De mi volt a döntés hátterében? A jegyző-
könyvek tanúsága szerint az ajánlatok számszerű 
sorrendje megváltozott, mert vitéz Báthory Kor-
nél építő iparos, mint helybeli vállalkozó 6% 
kedvezményre volt jogosult. Így az ő ajánlata a 
második helyre került, a többi ajánlattevő sor-
rendje pedig nem változott. Báthory mellett 
lobbizott pár képviselőtestületi tag is. Felszóla-
lásukban a következő javaslatot tették. „Bár az 
első ajánlattevővel szemben vitéz Báthory Kornél 
ajánlata 1763 pengővel drágább, mégis a munká-
latok neki adassanak ki, mint helybeli iparosnak, 
aki helybeli munkásokat alkalmaz, a helybeli 
kisiparosoknak is munkaalkalmat biztosít. Míg 
ellenben, ha Wieland soroksári vállalkozó kapná 
meg a munkát, aki már a pestújhelyi állami elemi 
iskolánál is dolgozott, illetve vállalkozó volt, elő-
reláthatólag most is ugyan úgy, mint ahogy a 
múltban, soroksáriakkal végeztetné el a munkát, 
és pestújhelyi munkanélküliek száma nemhogy 
csökkenne, hanem jövőre megint csak emelked-
ne.”17 A képviselőtestület mentségére említendő, 
hogy a testület már a versenytárgyalási hirdet-
mény kibocsátásakor is fenntartotta magának 
a jogot arra, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
összegre való tekintet nélkül választhat.

13  Uo.

14  Uo.

15  Uo.

16  Uo.

17  Uo.



A PESTÚJHELYI TEMETŐ TÖRTÉNETE 51

1939-ben végre felépült a halottasház és 
ravatalozó, amiről 1925-ben hozott először 
döntést a pestújhelyi képviselőtestület. Az 
építkezés a végelszámolás szerint 16.031 
pengőbe került a vállalt 15.877 pengő helyett. 
(A különbözeti összeg 158 pengő volt!)18 A 
ravatalozó épület berendezése, fenntartása 
és esetleges pótlások a község feladata volt, 
amelyekről a költségvetésben gondoskodtak. 
A ravatalozó átadásakor a berendezéshez 
30 db szék, egy íróasztal, egy szekrény, 2 db 
függöny, egy kályha és egy hullaszállító kocsi 
tartozott. A község a ravatalozó helyiségeket 
minden díszítés és fekete posztó elhelyezése 
nélkül bocsátotta a temetkezési vállalkozók 
rendelkezésére. Ezeket ugyanis a temetkezési 
vállalkozók adták teremhasználati díj címén.

Az építkezés közben újabb földterületet szeret-
tek volna vásárolni a rákospalotai lakosoktól azért, 
hogy a temetőhöz vezető utat kiszélesíthessék, 
mert addig a temetőhöz rossz karban lévő, esőzések 
idején csaknem járhatatlan út vezetett. 1939-ben 
ez a probléma is megoldódott: 1324 négyszögöl 
kiterjedésű ingatlant 3395 pengőért vásároltak.  

1942-ben újabb ingatlan vásárlásra kénysze-
rült a község, ez volt az utolsó bővítés a település 
életében.  Az Első Pestújhelyi Takarékpénztár 
Rt. tulajdonában lévő két hold és 114 négyszö-
göl szántóföld ingatlant 8285 pengőért vásárolták 
meg.19 Más földet temető bővítésére már csak 
azért sem tudnak vásárolni, mert Budapest úthá-
lózatának kiépítéséhez szükséges terület a temető 
kerítésével párhuzamosan volt csak, így oda biz-
tosan nem kapott volna a község temetkezésre 
engedélyt. Az 1942-ben megvásárolt földterü-

lettel érte el a pestújhelyi temető a legnagyobb 
kiterjedését. 1949-re mégis kicsinek bizonyult, de 
újabb terület vásárlására már nem volt mód. 

Pestújhely életét jelentősen befolyásolta az 
1949. évi XXVI. törvény, amely Budapest terü-
letének új megállapítását tartalmazta,20 ennek 
értelmében 1950. január 1-én Budapesthez 
csatolták Pestújhelyt is. Ez után a község képvi-
selőtestülete már nem hozott olyan rendeletet, 
határozatot, amely ellentétben állt a fent említett 
törvénnyel. Így volt ez a temetőt érintő kérdésekkel 
is. Erre példa az 1925-től alkalmazott Sebestyén 
István temetőőr véglegesítés iránti kérelme, amit 
a képviselőtestület elutasított. Az elöljáróság úgy 
gondolta, hogy mivel 1950. év január 1. után a 
község Nagybudapest egyik kerületének részévé 
fog válni, felesleges az állás végleges megszer-
vezése. Azonban támogatták Sebestyén István 

18  Uo.

19  Uo.

20  Az országgyűlés Budafok, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, 

Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest megyei városokat, Albert-

falva, Békásmegyer, Budatétény, Cinkota, Mátyásföld, Nagytétény, 

Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, 

Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom és So-

roksár nagyközségeket Budapest fővárossal egyesíti. (1949. évi 

XXVI. törvény) In.: 1000 év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.

php?a=3&param=8371

Temetési számla 1943-ból
RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE
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temetőőrt addigi jó munkájának elismeréseként 
az irányú törekvésében, hogy átvegyék a nagybu-
dapesti státusba sorolt alkalmazottak közé.21

1949. október 11-én tartott közgyűlés 
foglalkozott utoljára a temetővel, amikor is 
tulajdonképpen megszüntették a temető fölötti 
rendelkezési jogukat, átadták azt a Székesfőváros 
Temetkezési Községi Vállalatnak.22 A jegyző-
könyvi iratokból azt is tudjuk, hogy az átvett 
községi temetőben a Székesfővárosi Temetkezési 
Községi Vállalat, az átvétel napjától kezdődően 
további temetkezést nem tett lehetővé, illetve 
az addig fenntartott Pestújhely községi temetőt 
lezárta. Pestújhely lakosai ezután a rákospalotai, 
újpesti, vagy Budapest bármelyik részén lévő 
temetőben temetkezhettek szabadon. Kivételt 
képeztek azok, akik már előre megvásárolták 
sírhelyeiket, vagy sírbolttal rendelkeztek,23 ők 

ugyanis 1969-ig, az újpalotai lakótelep építésé-
nek kezdetéig temetkezhettek oda. 

Tanulmányommal Pestújhely történetének egy 
kis szeletét szerettem volna bemutatni. A temető 
történetét kutatva még inkább látszik, hogy a község 
teremtő akaratának milyen sok nehézséggel kellett 
megküzdenie, mindennek dacára mégis rengeteg 
eredményt sikerült elérniük, majd egy közigazga-
tási rendelet pontot tett minden kezdeményezésre. 
Pestújhely Magyarország egyik olyan települése, ami 
a XX. század szülöttje, és ami önálló településként 
csak 40 évig létezett. Mégis az itt élők ma is pest-
újhelyi identitással rendelkeznek, megemlékeznek 
nevezetes polgáraikról, eseményekről, őrzik hagyo-
mányaikat. A pestújhelyiek ápolják temetőjük és 
halottaik emlékét is, 2009-ben egy emlékkövet állí-
tottak fel a valamikori temető helyén, ahová minden 
év novemberében gyertyát gyújtva elzarándokolnak.  

21  BFL V.710. a

22  Uo.

23  Uo.

A pestújhelyi temető emlékköve Újpalotán
FOTÓ: VARGA GÁBOR VARGOSZ
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A Spirálház megújulásáról és új intézményeiről 
elmélkedve a Biblia egy gondolata jut eszembe: 
„Senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szét-
repesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a 
tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.” (Mk 
2,22). Jézus példabeszédének ez az idézete a gyö-
keres megújulásról szól.

A Spirálház annak idején – több, mint negy-
ven éve – Újpalota emblematikus épületeként 
a tervezett városközpont részeként született. 
A spirál rámpa nemcsak az épület első emeleti 
szintjére vezetett, hanem a Zsókavár utca felett 
átvezető gyalogos híddal a Fő téri – meg nem 
valósult – kulturális-kereskedelmi fő városközponti 

egységhez vezetett volna. A kereskedelmi-ven-
déglátó-szolgáltató ház 15-20 évig jól működött, 
a legnépszerűbb intézmény a Pajtás étterem volt 
az emeleten, amelyre sok idősebb újpalotai nosz-
talgiával emlékezik. Kiüresedése a 90-es évektől 
kezdődött – elsősorban a plázák megalakulásával, 
amelyek valósággal kiszívták belőle a fenntartó, 
működtető anyagi-szellemi erőforrásokat. Ebben a 
formájában megújulásra képtelenné vált az épület. 

Az épület körül 2010 után elkezdődött egy 
szociális városrehabilitáció, amely érintette a 
lakóépületek energetikai felújítását, intézmények 
– orvosi rendelő, iskolák, óvodák – rekonstruk-
cióját, közterületek – utak, parkolók, parkok, 
játszóterek újjáépítését. Az intézményi felújítások 
körében a legjelentősebb, a maga nemében úttörő 
vállalkozás volt a Zsókavár utcai orvosi rendelő 
teljes felújítása. Ezt mintának is lehetett tekin-
teni a továbbiakban: a külső megújulás alapvető 
tartalmi megújulással járt együtt. Megújult az 
orvos-beteg kapcsolat, praxisközösségek létrejöt-
tét segíti elő az épület, az előcsarnokok számos 
közösségi rendezvények – pl. Egészségnapok – 
számára adnak lehetőséget. 

Ebben a helyzetben fogalmazódott meg a 
Spirálház szakmai programja, amelyben nem 
kevesebbet tűztünk ki célul, mint egy „szociális 
városközpont” kialakítását. Az ide telepítendő, 
illetve új, szociális, illetve közösségi intézmények: 
az Újpalotai Családsegítő Szolgálat, benne egy 
Életmód Irodával, Önkéntes Szervező Irodával, 
külön intézményként a Munkanélküli Fiata-
lok Tanácsadó Irodájával. Újra létrejött a Pajtás 
Étterem közösségi, szociális tartalommal, telje-
sen új egység a Közösségi Mosoda, Varroda és 

AZ ÚJBOR ÚJ TÖMLŐBE VALÓ
A SPIRÁLHÁZ ÚJ KÜLDETÉSE
ÍRTA: László Tamás

A korábban itt működő üzletek reklámtáblái 
Felújítás közben 
(SZÉKELY GYÖRGY FELVÉTELEI)
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Internet Kávézó. A közelbe költözik a következő 
években az Egyesített Szociális Intézmény köz-
pontja és a Fióka Gyermekvédelmi Szolgálat is. 
Ezáltal egy helyen koncentrálódnak azok a szo-
ciális intézmények, amelyeknek szorosan együtt 
kell működniük. A felsorolt szociális, közösség-
fejlesztő intézmények életében egy teljesen új 
időszak kezdődhet, hiszen ezeket immár a műkö-
dési rendjükre szabva alakítottuk ki. 

A puszta átköltöztetés és a kedvezőbb alap-
rajzi kialakítás viszont nem elegendő, teljes belső 
megújulásra van szükség. A családok segítése a 
mai helyzetben a nehéz, olykor megoldhatatlan 
helyzetek kezelését jelenti, az életmóddal való 
foglalkozás a családok eladósodottságát próbálja 
kezelni, a munkanélküli fi atalok számára állásbör-
zét, információcserét biztosítanak. Ennél sokkal 
több kell az új épületben: a családok támogatását 
egy széleskörű jelzőrendszerrel kellene elkezdeni, 
az akuttá váló problémák kezelése mellett azok 
kialakulását kellene megelőzni tanácsadással, 

programokkal, a családi életre neveléssel, házassági 
előkészítőkkel. Az önkéntesség szervezése kiemelt 
feladat lehet egy elöregedett, atomizálódott, 
ugyanakkor szociális válságban lévő lakótelepen. 
Meg kell találni azokat a formákat, módszereket, 
amelyekkel a lappangó szociális-társadalmi-sze-
mélyes igények és a szintén szunnyadó önkéntes 
energia természetes módon találkozhatnak. A fi a-
talok számára a pálya- és párválasztás mikéntjére, 
a felelősségvállalásra kell új módszereket találni és 
azokat alkalmazni. 

Az új, illetve újra létesülő intézmények között 
a Pajtás Étteremnek a minél szélesebb körű  étke-
zési lehetőségen túl a közösségi rendezvények, 
alkalmak szervezése is feladata lesz.  A közösségi 
mosoda, varroda és internet kávézó egy olyan hely 
lesz, ahol a közvetlen fi zikai szükségletek kielégí-
tésén túl a személyközi találkozások számára is 
teret biztosítanak. 

Ezek a keretek, a megújult épület intézmé-
nyeinek élő, belső tartalmat az itt dolgozók hite, 
hitelessége, szociológiai, pszichológiai értelemben 
vett személyessége biztosíthat csak. Az itt működő 
közösségek és a velük találkozni kívánók akkor 
tudnak működni és együttműködni, megmaradni 
az első szeretet és élmény felhajtó erejében, ha 
minden nap képesek lesznek a személyes szeretet 
megújítására, és szembe tudnak szállni a megszo-
kás, az elszemélytelenedés elidegenítő erejével. 

Ezekkel a gondolatokkal kezdje a jövőben már 
nem Spirálház, hanem InSpirál Ház a működését, 
valóban inspirálva, megtermékenyítve az ideköl-
töző, itt létesülő intézmények, sőt akár az egész 
lakótelep életét is. Bízunk benne, hogy mind az 
épület, az ide települő intézmények használói, 
mind az itt dolgozók megértik és szívükben, 
lelkükben folyamatosan átélik azt a bibliai gon-
dolatot, miszerint „az újbor új tömlőbe való”. Az 
épület, az „új tömlő” megszületett, az „újbor” iránti 
vágy meg itt van a szívünkben. 

Az épülethez kapcsolódó lakóház 
új előkertje
Az emeleti függőfolyosó 
(SZÉKELY GYÖRGY FELVÉTELEI)
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Nemzeti érték a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, 
tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk 
történelme és a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden anya-
gi, szellemi, természeti, közösségi érték vagy termék. Jellemzőjük, hogy a 
terület lakossága jellemzőnek és közismertnek fogadja el őket, öregbítik 
hírnevünket a világban, hozzájárulnak az új nemzedékek identitástudatá-
nak kialakulásához.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Magyarország földrajzi adottságaiból és tör-
ténelmi hagyományaiból adódóan változatos 
táji, természeti és kulturális értékekkel, terme-
lési hagyományokkal rendelkezik. Ezek speciális 
táji adottságként a térségek megújulásának és 
fejlődésének erőforrásai lehetnek; megőrzésük, 
feltárásuk, gondozásuk és széles körű nyilvá-
nosságuk az állami szervezetek, a civilek és az 
állampolgárok közös ügye.

„A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” 
szóló 2012. évi XXX. törvény végrehajtásáról a 
114/2013. (IV. 16.) sz. Korm.rendelet intézke-
dik. A törvény célja, hogy létrejöjjön egy olyan 
többszintű, országos adatbázis, amely tartalmazza 
és dokumentálja a nemzeti értékeinket, lehetővé 
teszi azok közkinccsé válását.

A nemzeti értéktár alulról felfelé építkezik. A 
településen élő valamennyi közösség, nemzetiség 
értékeire alapozva, a Kárpát-medence térségére 
kiterjedően, ugyanakkor a távolabbi diaszpóra 
valamennyi magyar közösségét is bekapcsolva 
történik az értékek összegyűjtése.

Javaslatot alapesetben települési szinten lehet 

megfogalmazni. Javaslattevő lehet minden civil 

szervezet, intézmény, vagy magánszemély. Dön-

tést a települési értéktár bizottság hoz arról, hogy a 
települési értéktárba bekerül-e az adott javaslat. 
Ha az adott ügyben az a megalapozott vélemény, 
hogy a nagyobb térség számára is jelentéssel bíró 
értékről van szó, javaslatot tesz a megyei (a fővá-
rosi) értéktár bizottság felé. A megyei szinten 
kiemelkedő értékek bekerülnek a Magyar Érték-
tárba is. A területi értéktárakkal párhuzamosan 

működnek az ágazati értéktárak és a határon túli 
magyarság értéktárai. A nemzetközileg is jelentős 
magyar teljesítmények bekerülnek a Hungariku-
mok Gyűjteményébe.

A Képviselő-testület 776/2013. és 777/2013. 
(X. 30.) ök. számú határozataiban úgy döntött, 
hogy 2014. január 1-jével megalapítja a Budapest 
Főváros XV. kerületi Értéktárat, létrehozásával 
és gondozásával megbízta a Csokonai Kulturá-
lis és Sportközpontot. Vezetői döntés alapján az 
Értéktár folyamatos gondozása a Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Dokumentumtár és Informá-
ciós Központ közös feladata lett. Az Értéktár 
Bizottságnak 9 tagja van, a szakmai munkatár-
sakon kívül civil lokálpatrióták vesznek részt a 
munkában.

Bárki kezdeményezheti nemzeti értéknek a 
települési értéktárba való felvételét. A kezdemé-
nyezés ingyenes és Budapest Főváros XV. kerület 
Polgármesteréhez kell benyújtani a kormányren-
deletben található nyomtatványminták szerint.

A Budapest Főváros XV. kerületi Értéktár Bizott-

ság székhelye: Rákospalota Pestújhely és Újpalota 
Helytörténeti Gyűjteménye (cím: 1158 Budapest, 
Pestújhelyi út 81.). Tel.: 419-8215, e-mail: mail@
rakospalotaimuzeum.hu, honlap: www.rakospalo-
taimuzeum.hu. A javaslattevő nyomtatvány innen 

is letölthető a „Tudástár” fül alatt.

A települési értékek megtalálhatók az 
Önkormányzat honlapján a „Kerületünkről” fül 
alatt, melynek tartalma a jövőben folyamatosan 
bővülni fog.
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A RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓ INTÉZET 
ÉS SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON 
(LEÁNYNEVELŐ INTÉZET)

A fiatalkorúak büntetőjogának kialakulása hosz-
szan tartó folyamat volt, melynek alapjait a XIX. 
század vége, illetve XX. század első évtizedeinek 
reformirányzatai teremtették meg. A javítóintézetek 
létrehozásánál olyan bekerített, de nem börtönszerűen 
körül zárt terület létrehozására törekedtek, amelyen 
belül megvalósíthatóvá vált a családias nevelés. 

A Leánynevelő Intézetet 1890-ben alapították 
Rákospalotán. Kezdetben a Sín u. 24. alatti épü-
letben működött. Az igazságügyi minisztérium 
megvásárolta a Bossányi-féle nyaralót és kertet. Az 
intézet kezdetben huszonöt, majd némi átalakítás 
után harminchárom növendék befogadására volt 
alkalmas. Azonban hamarosan költözni kényszerül-
tek és 1899-ben vásárolták meg az a területet, ahol 
az intézet ma is működik.

A kertben álló romantikus jellegű épületet Som-
mariva gróf építette az 1850-60-as években. Később 
Horváth Mihály püspök, történetíró nyaralója volt, 
végül a környék legnagyobb földesura Károlyi István 
gróf tulajdonába került. 

Az intézet területének kialakítása 1899-től 
1904-ig tartott, a legtöbb épületet ez idő alatt épí-
tették, tervezője Wagner Gyula volt. A kétszárnyú 
főépületben hat tágas, és két kisebb szoba valamint 
három mellékhelyiség volt. Négy oldalveranda 
tartozott hozzá. A telek keleti és nyugati oldalára 
kétszázhuszonöt méter hosszú, két és fél méter 
magas téglafalat emeltek. Építészeti szempontból 
kiemelkedő a neoromán jellegű kápolna, amelyet 
római katolikus szertartásokra rendeztek be, de az 
épületben helyet kapott a közös protestáns és izra-

ÍRTA: Kuczkó Andrea

Értéktár
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elita imaterem is. A növendékek elhelyezésére négy 
darab egyemeletes épületet emeltek, amelyekben 
épületenként két-két család lakott.

A növendékcsaládok körülbelül húsz főből áll-
tak. A családokat a családfők és a családfősegédek 
vezették, akiknek munkáját a munkavezetők segí-
tették. Családfőknek csak okleveles elemi iskolai 
tanítónőket alkalmaztak. Gyakorlatilag szülőszere-
pet töltöttek be a növendékek életében, igyekeztek 
megismerni őket és egyénileg foglalkozni a nevelé-
sükkel. Legfontosabb volt a munkára nevelés.

1945-1947. között rövid időre szünetelt a javí-
tóintézeti nevelés, mert épületegyüttesben szovjet 
katonai kórház működött. Ez idő alatt a parkot 
teljesen elhanyagolták, az épületek állaga annyira 
leromlott, hogy alapos felújításra szorultak.

1947-ben igazságügyi miniszteri határozat 
készült, a javítóintézeti nevelés újraszervezéséről, az 
épületek felújításáról és a berendezések beszerzésé-
ről. 1948. január 15-én újra növendékek népesítették 
be az intézet épületeit. A befogadott 40 növendéket 
két családba osztották be, amelyet két-két csa-
ládfő irányított, folyamatos felügyeletet biztosítva. 
Elkezdődött a kert rendbetétele a növendékek aktív 
közreműködésével. A munkavégzés újra fontos 
szerepet kapott a nevelésben. Az ügyesebbek fel-
sőruha- és fehérneművarrással, mások takarítással 
és konyhai munkával foglalkoztak. Újdonságnak 
számított a bőrdíszművesség, amely nagy népszerű-
ségnek örvendett a növendékek között. 

1949-ben változott a javítóintézetek élete, meg-
maradt a jogintézmény és az épületek, de a korábban 
kialakult értékek egy része elveszett. 1950-ben meg-

alakult a Munkaerő-tartalékok Hivatala, amelynek 
fő feladata volt a megfelelő számú szakmunkás kép-
zésének biztosítása. Felismerték, hogy az intézetben 
élő fi atalok remek alanyok lehetnek, hiszen amúgy 
is fontos nevelési eszköz volt számukra a munka, és 
az ehhez kapcsolódó szakképzés. A ’60-as, ’70-es 
években a javítóintézetek tevékenysége egyre inkább 
az oktatásügyhöz kapcsolódott. Jelentős változás 
1978-tól volt, akkortól csak bíróság rendelhette el a 
fi atalkorúak javítóintézeti nevelését, míg korábban 
szülői kérésre, vagy gyámhatósági javaslatra is befo-
gadtak növendékeket az intézetbe.

A büntetőjogi változások, a gyermekvéde-
lemben, szociális gondoskodásban végbement 
átalakulások nagy hatással voltak az Intézet éle-
tére. 1983 és 1994 között Ferenczi György volt 
az intézet igazgatója, akinek nevéhez számos 
változás kapcsolódott. Ilyen volt az üvegcserepek 
eltávolítása a kerítésből, a zárkák megszüntetése 
és az otthonos körletek kialakítása, a koráb-
ban raktárnak használt kápolna helyreállítása, 
a javítóintézetis anyák és gyermekeik együttes 
elhelyezésének megszervezése, valamint az utó-
gondozás alapjainak lerakása. 

1995-től a javítóintézetben folyó nevelés célja 
a fi atalkorú lányok társadalmi beilleszkedésének 
elősegítése, beilleszkedési zavarok enyhítése, isko-
lázottságának, szakmai képzettségének fejlesztése, 
az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, az 
egészséges életmódra való felkészítés. Korrekciós, 
személyre szabott neveléssel próbálják pótolni a 
szocializációs hiányosságokat a gyermekkorban 
elmaradt sikerélményeket, iskolai végzettséget 
adni, megtanítani néhány alapvető dolgot a 
mindennapi élet ismereteiből. 

Felhasznált irodalom:

dr. Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely 

történetéből (Budapest, 1974.)

http://www.leanynevelo.hu
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Sok eredeti Kossuth Lajos fotográfi a kering szerte 
az országban, köztük található dedikált is. A 
Rákospalotai Múzeum fotóját azonban nemcsak 
Kossuth eredeti aláírása teszi különösen érté-
kessé, hanem annak a személye is, akinek az idős 
kormányzó dedikálta a fényképet. A fotográfi át 
Madarász Viktor kapta 1877-ben Kossuthtól, 
aki akkor a Turin (Torino) melletti Collegno al 
Baraccone-ban élt.1

A Madarász famíliában a korai időktől ural-
kodóak voltak a haladás eszméi. Viktor atyja, 
András a reformpártiak oldalán álló jogvég-
zett ember volt, mint a csetnek-pécsi vasgyári 
egyesület egyik alapítója és igazgatója, a hazai 
iparfejlesztést is nagymértékben előmozdította. 
Az atyai példán fölbuzdulva az ifj abb Madarász 
András és testvére, az ekkor alig tizennyolc éves 
Viktor is beállt a honvédseregbe. Ahogy leánya, 
Madarász Adeline mesélte az ötvenes években, 
a vézna fiú, aki ekkortájt még joghallgató volt 
Pozsonyban, hogy idősebbnek, erősebbnek tűnjék, 
nemzeti színű, bojtos cseréppipát szorított a fogai 
közé, lássák mennyire érett katonának való ember. 
Ennek ellenére a sorozóbizottság mégis kiszúrta 
fi atalságát s gyengeségét és haza akarta küldeni. 
Erre ő sírva fakadt, mire megsajnálták és mégis 
besorozták közkatonának.2

Madarász Viktor a szabadságharc bukása 
után egy ideig Csetneken bujdosott, majd foly-
tatta jogi tanulmányait, ám ezzel egy időben 
már a festészet iránt is érdeklődött. Ilyen előé-
let után nem csodálkozhatunk, ha később, érett 
művészként, képeinek témáit a magyar történe-
lem ‚rebellis’ korszakaiból merítette. Közismert, 
történeti tárgyú képeit ismerve, természetesnek 

tűnik a művésznek az a törekvése, hogy lefesse 
korának legnagyobb élő magyarját, a száműze-
tését Itáliában töltő Kossuthot, akit személyesen 
is ismert. 1877-ben elküldte neki a Petőfi  halálát 
ábrázoló műve olajnyomatát, cserébe azt kérve, 
hogy a kormányzó küldjön neki egy fényképet, 
amely alapján ő megfestheti arcvonásait. Kossuth 
teljesítette kívánságát és elküldte a fényképet egy 
kétoldalas levél kíséretében, amely így hangzik:

„Collegno (Al Baraccone)

Martius 14. 1877

Uram Barátom!

Igen igen kedves meglepetésben részesített Ön 

nagy művészi becsű ajándokával. Fogadja legjobb 

legőszintébb köszönetemet, amelynek kijelentésével 

azért késtem ekkoráig, mivel kívánt fénykép elküldése 

nállam megvallom nem könnyű feladat vala.

Nékem hóbortjaim közé tartozik, hogy arczom 

megörökítése ellen különös ellenszenvet érezek, ollya-

nynyira, hogy ha csak absolute kényszerítve nem 

vagyok reá én nem tudom magamat semmi „posir-

zássokra” elszánni. 

Még az én jó fi aim is hiában unszolnak évek óta, 

hogy vegyem kedvükért igénybe a Nap e hamis suga-

rait. Nem tettem, mert jól vagy rosszul, de nekem úgy 

látszik, hogy ez alatt mindig egy kis hiú gyarlóság 

rejlik, ami nem jól áll a férfi nak. 

Aztán magasabb alapja is van nálam az ellen-

szenvnek. Ha én művész volnék (fájdalom, nem 

vagyok), én sohasem vesztegetném agyam promet-

heusi szikráját arra, hogy akármely halandó ember 

romlandó arcvonásait feltartsam az utókor számára, 

hanem igyekezném vonásokat találni fel (a mint Ön 

művész keze „Petőfy halálánál” tevé), melyek az esz-

mének adnak alakot, ‚s vagy egy tény értelmét, vagy 

egy egész életerkölcsi irányát jellemzik az arc voná-

A MADARÁSZ-HAGYATÉK 
KOSSUTH FOTÓJA ÍRTA: Ádám Ferenc

1  1874. márciusában, több mint tíz év után felmondta torinói bérlakását és a város melletti Collegno al Baraccone-ban vásárolt két holdnyi 

kertet, rajta házzal és odaköltözött. (Kossuth 1884-ig lakott itt.) http://kossuthkor.uw.hu/src/kepekkossuth.htm – 2013. március 2. 

2  Székely Zoltán: Madarász Viktor 1830-1917. Kiállítási katalógus tanulmánnyal. Fővárosi Képtár. Budapest 1952. 9. o.
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saival. A mi porból lett, hogy porrá 

legyen, az ne bitorolja a maradan-

dóságot, melyre csak tetteknek ‚s 

eszméknek van igényük.

Hát biz én, mi tagadás benne, 

kissé meghökkentem a szerény 

kívánság felett, mellyel Ön becses 

ajándékát kisérte, minthogy a 10 

év előtt haza vándorló Magyar 

Légionariusok szorgolására történt 

fényképezés óta én nem szolgáltam 

s e m m i  p h o t o g ra p h  g é p n e k 

objektumul, tehát sem új, sem 

régi arczkép nem volt birtokom-

ban. már törtem a fejemet, hogy 

miként szánjam reá ősz fejemet a 

«posírozási” vállalatra. Ha nem a 

míg haboztam megjött a Czeglédi 

«force majeure” és ketté vágta a 

gordiusi csomót.

Fel használtam az alkalmat 

(gondolom az utolsót életemben) 

egy kissé nagyobb példányt, de 

csak is egyet készíttetni Önnek számára, mellyet 

van szerencsém ide rekesztve át küldeni: nem mint 

viszonzást Ön nagybecsű ajándékáért (mert az én 

küldeményem becstelensége ezt a gondolatot kizárja), 

hanem, hogy kivánatát teljesítsem; ‚s hogy ezzel több 

alkalmat nyújtsak Önnek az arczok mulandósága 

feletti elmélkedésre, ha ugyan érdemesnek tartotta 

Ön megtartani emlékezetében azon Kossuth Lajos 

arczát, a kinek szerencséje volt 18 év előtt Önnek 

társaságában a Versaillesi képcsarnokot meglátogatni, 

‹s ott a Nápolyi Bourbonok királyilag superlativ 

majomiságában gyönyörködni, a mely oly hatalmasan 

illusztrálja Darwin leszármazási elméletét. 

Ha még élni találnék(??!) a Párisi jövő kiállításig, 

örvendenék a gondolatnak, hogy ott Önnek műveiben, 

mint magyar büszkélkedhetném, ‚s tán módomban 

lehetne Önnel még egyszer az életben kezet szorí-

tani; szóval is biztosítva Önt nagyrabecsülésemről, 

mint arról, hogy Ön nekem becses ajándékával igaz 

örömet okozott.

Üdvözlöm Önt barátilag

Kossuth”

A levelet először a Vasárnapi Újság 1877. ápri-
lis 1-i számában publikálták. Madarász, a portré 
alapján még az abban az évben megfestette 

Kossuth Lajos fényképe 
1877-ből

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE



60 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM    2016. FEBRUÁR 

Kossuthot. Ezt a festményt a Magyar Nemzeti 
Múzeum őrzi. 1907-ben is készített egy idős 
Kossuthot ábrázoló festményt, ezt és az eredeti 
fényképet a Rákospalotai Múzeum őrzi. Ezek 
1960-ban, a művész lányának, Madarász Adel-
ine-nek ajándékaként kerültek a gyűjteménybe. 
Magából a fényképből egyébként több, mint 100 
példány készült, a levélben említett ceglédi „force 
majeure” (kényszerhelyzet) kapcsán.  Az történt 
ugyanis, hogy 1876. december 27-én Kossuthot 
Cegléden országgyűlési képviselővé választották, 
de nem fogadhatta el a mandátumot. 1877. január 
24-én a collegnoi házban fogadta a ceglédiek 
küldöttségét, a „turini százakat”.  Ismét részle-
tesen megindokolta, miért nem térhet haza, de 
elkérte a névsort és megígérte, hogy mindenkinek 
dedikált fotót küld.

Visszatérve Kossuthnak azon kijelentésére, 
hogy arca „megörökítése ellen különös ellenszen-

vet” érez és csak akkor veszi igénybe a napnak e 
hamis sugarait, ha kényszerítve van rá…. Nos, ezt 
a kijelentését ne vegyük komolyan, mert egészen 
jól dokumentált az élete dagerrotípiákon, fotó-
kon is. Már 1841-ben készítettek róla Pesten egy 
dagerrotípiát Jacopo – mások szerint Giacomo 
– Marastoni mester műtermében. A kép Kos-
suth Lajost és sógorát, Ruttkay Józsefet, valamint 
Both Pált örökítette meg, azonban sajnos a 
Debreceni Egyetemi Könyvtár Kézirattárában 
őrzött  dagerrotip lemezről a kép már teljesen 
eltűnt.3  Legrégebbi, ma is látható képe 1852-
ben, Londonban készült.4  Amerikában róla és 
Pulszky Ferencről készült 17 dagerrotípia 1852-
ben.5 És így tovább… A ceglédi Kossuth Lajos 

Múzeum egy 2009-ben megrendezett kiállításán 
25 különböző, válogatott fotográfi át mutattak be. 
Az utolsó fénykép a ravatalon készült az elhunyt 
kormányzóról.6

Végezetül álljon még itt, hogy az első magyar 
hangfelvétel is Kossuth Lajos hangját őrzi. Az 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őrzi 
azt a két fonográfhengert, amelyekre Kossuth 
Lajosnak az aradi vértanúk emlékművének fel-
avatására szánt ünnepi beszédét rögzítették. A 
hangfelvételt két pesti vállalkozó, Felner Károly és 
Barna Tivadar készítette 1890. szeptember 20-án 
Torinóban.7 És ha még másfél, két évvel tovább 
él, nagy eséllyel róla készült volna az első magyar 
fi lmfelvétel is…

3  L. Baji Etelka: MARASTINI-DAGERROTÍPIA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN.  FOTÓMŰVÉSZET 2002/5-6. XLV. ÉVFOLYAM 5-6. 

SZÁM. http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200256/marastinidagerrotipia_a_magyar_nemzeti_muzeumban (2016. 02. 12.)

4  Kossuth-fotók Cegléden, 2009. szeptember 14. MTI -  http://multkor.hu/20090914_kossuthfotok_cegleden  - 2016. február 15.

5  Cs. Lengyel Beatrix: AZ ITÁLIAI MAGYAR EMIGRÁCIÓ FÉNYKÉPEI (Szemelvények egy doktori dolgozatból) FOTÓMŰVÉSZET 2004/3-4. 

XLVII. ÉVFOLYAM 3-4.. SZÁM. http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200434/az_italiai_magyar_emigracio_fenykepei (2012. 02. 12.)

6  Kossuth fotók Cegléden …

7  A magyar hangrögzítés történetének első dokumentuma.  Kossuth Lajos hangja fonográfhengeren

http://mek.oszk.hu/kiallitas/kossuthhangja/html/nyito.htm

Madarász Viktor: Kossuth Lajos 
(97*70 CM, OLAJ, VÁSZON, 1906.) 
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Évek óta foglalkozom a régi rákospalotai csa-
ládok családfáinak összeállításával, melynek 
kapcsán igyekszem minél több fényképet 
összegyűjteni, archiválni. Ezek a nemrégiben 
megszűnt magyar közösségi oldalon voltak elér-
hetőek, jelenleg számítógépem tárolóin várják, 
hogy valamilyen formában újra az érdeklődők 
rendelkezésére álljanak.

Gyűjteményem két darabjának közelgő aktu-
alitása miatt gondoltam azt, hogy megírom jelen 
cikkemet. Amikor a képek a kezembe kerültek azt 
gondoltam, hogy azok egy március 15-i koszorú-
záson készültek, bár már akkor felmerült  a kérdés 
bennem,  hogy egy „egyszerű” koszorúzást miért tar-
tottak olyan fontosnak, hogy műterembe vonuljanak 
és ott is készüljön egy fénykép. Számomra sokkal 
fontosabb volt, hogy a kép hátoldalán rajta voltak 
a szereplők nevei, ráadásul saját kézírással. A város 

második emberének, Szlacsányi Ferenc polgármester 
helyettesnek és az evangélikus egyház lelkészeinek, 
Kovácsi Kálmánnak és Pröhle Sándornak az alá-
írása önmagában kuriózum. A hajadonokat pedig ez 
alapján sikerült több, mint 80 év távlatából beazono-
sítanom és a családfákban elhelyeznem.

Kovácsi Kálmán (bal oldalon) evangélikus 
lelkész, városi-, országgyűlési képviselő, tanító,  
több társadalmi egyesület elnöke, díszelnöke, 
a Pittsburgi Egyetem (USA, Pennsylvania) 
díszdoktora, Rákospalota közéletének vezető 
egyénisége, díszpolgára.  1862-ben született 
Balassagyarmaton, édesapja Kovácsi József, 
korábbi 48-as honvéd, édesanyja Medveczki 
Mária. Nagykürtösön volt lelkész, majd 1893-ban 
váltotta Kolbenhayer Somát a rákospalotai egyház 
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élén. A új lelkész kezdetektől fogva közmegbe-
csülésnek örvend. Nemcsak a hívei, de felekezetre 
való tekintet nélkül Rákospalota teljes lakossága 
szereteti, tiszteli. Sokat tett a gyülekezet megerő-
sítése érdekében. Egyházi tevékenysége mellett 
aktívan részt vett a közösségi ügyek intézésében is. 
Évek hosszú során át a Függetlenségi Párt elnöke 
volt. Kiváló szónoki képessége a függetlenségi 
politika terén csakhamar jelentős szerepet bizto-
sított számára. 1911-ben a fülöpszállási kerület 
országgyűlési képviselővé választotta, ahol par-
lamenti felszólalásaival különösen kitűnt. Egész 
az összeomlásig tagja volt az országgyűlésnek. A 
Tanácsköztársaság kitörésekor hazafias maga-
tartásáért letartóztatják s a diktatúra bukásáig a 
gyűjtőfogházban fogva tartották. A község fej-
lesztése terén maradandó érdemei vannak az ev. 
egyház földjének parcellázása által – Kovácsi-telep 
– hol a legszegényebb néposztály jutott jutányos 
árakon házépítésre alkalmas telkekhez. 1928-ban, 
az amerikai Kossuth-szobor leleplezésén Rákos-
palota város nevében és megbízásából vett részt. 
Érdemei elismeréséül még életében Rákospalota 
díszpolgárává avatja. 1932.04.13-án, hosszú és fáj-
dalmas szenvedés után, életének 70. rákospalotai 
lelkészkedésének 39. esztendejében halt meg. 

Szlacsányi Ferenc (középen) Rákospalota 
főjegyzője, helyettes polgármestere. 1868-ban 
született Vácdukán, Szlacsányi János és Sipos 
Petronella gyermekeként. Középiskolai érettségi 
után előbb gazdatiszt volt, majd a közigazgatási 
pályára lépett. Újvásáron körjegyző volt. 1911-
ben megválasztották Rákospalotán aljegyzőnek, 
1914-ben főjegyző lett. Várossá alakuláskor 
helyettes polgármesterré választották. 1929-ben 
elhunyt. Tevékeny része volt Rákospalota fejlődé-
sében. Az Ipartestületnek díszelnöke volt. 1929. 
szeptember 21-én, szívbénulásban halt meg.

Pröhle Sándor (jobb oldalon) evangélikus 
tanító majd lelkész, egy ikerpár egyikeként, 1900. 
március 29-én született Nyíregyházán. Édesapja 
Pröhle Vilmos (1871-1946) neves orientologós, 
egyetemi tanár.  Porosz eredetű evangélikus pap 
család leszármazottja, legkorábbi, névről ismert őse 
Markus Pröhle volt, kinek – a családi hagyomány 
szerint – nemesi származású édesapja mártírhalált 
halt evangélikus hitéért. Pröhle Rudolf (1828-
1906), Pröhle Sándor nagyapja az 1860-as évek 
végén költözött Magyarországra, itt nősült meg, 

Koszorúzási csoportkép a Kossuth-szobornál
A KÉP TULAJDONOSA: M. TÓTH ERZSÉBET
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feleségétől Steiner Máriától öt gyermeke született 
(Henrik, Vilmos, Károly, Mária és Gusztáv), akik 
és akiknek leszármazottai a magyarországi evan-
gélikus egyházban és a hazai szellemi életben is 
kiemelkedő szerepet játszottak és játszanak. 

Pröhle Sándor 1924-ben vallásoktató lelkész-
ként került Rákospalotára, Kovácsi Kálmán halála 
után 1932-ben iktatják hivatalába. Szolgálati ideje 
alatt eleven gyülekezeti élet folyt, sorban alakul-
tak az egyház keretein belül működő egyesületek. 
Az ő hivatala alatt épült fel az evangélikus nagy-
templom, melyet 1941. december 21-én szentelt 
fel Kovács Sándor püspök.

A nyilas párt tagja, 1939-től pedig 
képviselője is volt, de azon képvi-
selők közé tartozott akik nemcsak 
hogy kiléptek, de 1944-re szembe 
is fordultak a szélsőjobboldali moz-
galommal és eszmerendszerrel. A 
világháború vége felé katonai szol-
gálatra rendelték, ahol mint tábori 
lelkész tevékenykedett. Nyilas múltja 
miatt 1945-ben Népbíróság elé 
került. 1975. március 25-én, szívin-
farktusban hunyt el.

A hajadonok – kiknek leszárma-
zottai közül sokan élnek még ma is 
Rákospalotán – balról jobbra:
Sikter Erzsébet (sz.: 1911), későbbi 
Vernerné; Tóth Mária (sz. 1909), 
későbbi Csánki Sándorné; Csizma-
dia Zsuzsanna (sz.: 1906), későbbi 
Molnár Jánosné; Csizmadia Teré-
zia (sz.: 1909), későbbi  Bogácsi 
Józsefné; Agárdi Julianna (sz. 
1912), későbbi Mikulás Józsefné; 
Csizmadia Julianna (sz.: 1910), 
későbbi Csizmadia Józsefné; Csiz-
madia Julianna (sz.: 1911), későbbi 
M. Tóth Istvánné

A képen csak később vettem észre, hogy a 
koszorú szalagján egy alig látszó szó, az „ame-
ricai” kibetűzhető! Mi is lehetett az az esemény, 
ami Amerikát és egy rákospalotai koszorúzást 
összeköt? Nem kellett sokat nyomozni, hiszen 
nagyon nagy sajtóvisszhangja volt akkoriban, az 
1928. március 15-i, new yorki Kossuth-szobor 
felavatása volt az.

Ismert tény, hogy rákospalotai embereket 
nem hagyták hidegen az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc eseményei, többen is önként 
jelentkeztek és vettek részt a harci cselekmények-
ben.  A szabadságharc bukása után sem maradtak 
hűtlenek a kossuthi eszmékhez. 1881-ben 
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– Magyarországon első egyesületként – Rákos-
palotán alakult meg a kossuthi eszméken alapuló 
Rákospalotai Függetlenségi 48-as Kör, melynek 
hosszú éveken át és egyben utolsó elnöke Ková-
csi Kálmán ev. lelkész, jegyzője Ceglédi Antal, a 
helyi képviselőtestület választott tagja, az elemi és 
ipariskola tanára és lapszerkesztő voltak. A nagy 
és hazafi as múltú Kört, a Tanácsköztársaság  ideje 
alatt feloszlott illetőleg beolvadt a Gazdakörbe. 

Magyarország első márvány Kossuth-szobrát 
is Rákospalotán avatták fel 1908. október 18-án.
Fentiek tükrében szinte törvényszerű volt, hogy 
a new yorki Kossuth-szobor avatási szertartására 
utazó, mintegy 500 fős zarándokcsapathoz Palo-
táról is csatlakoztak, nevezetesen – és itt futnak 
össze a szálak – Kovácsi Kálmán és a fent említett 
Ceglédi Antal. 

A zarándoksereget, melyben Magyarország 
világi és egyházi elöljárói mellett kereskedők, 
pénzemberek, hivatalnokok és egyszerű föld-
művesek is megtalálhatók voltak, két óceánjáró 
hajó vitte New Yorkba. A szobor avatásán több 
tízezren vettek részt, köztük New York és más 
amerikai városok magyar közösségeinek képvise-
lői is. A szobor leleplezése után 13 ágyúlövéssel 
emlékeztek meg az aradi vértanúkról, majd meg-
koszorúzták a szobrot, végül  magyar földet 
helyeztek el a szobor talpazatában, melyet Kossuth 
monoki szülőházától, budapesti szobrától és más 
történelmi nevezetességű helyekről hoztak. 

A Kossuth-zarándokok ezután Washingtonba 
utaztak, ahol ifj . John Calvin Coolidge, az Ame-
rikai Egyesült Államok elnöke adott tiszteletükre 
fogadást.  A küldöttség tagjai több amerikai város-
ban is megfordultak, többek között a pennsylvaniai 
Pittsburgban, ahol a helyi egyetemen Kovácsi 
Kálmánt az egyetem díszdoktorává avatták.

A zarándokútról és magáról az avatásról 
nagyon sok fénykép készült, köztük állítólag van 
egy olyan is, amelyen Kovácsi Kálmán és Ceglédi 
Antal a valamikori Függetlenségi 48-as Kör 
díszselyem zászlaját „ott lobogtatják a szobor 
talapzatán amint ezt főleg a »Pesti Hírlap«” 1928. 
márc. 27-iki képes mellékleten is oly szépen van 
megörökítve” [1]. Sajnos ezt a fényképet mind-
eddig nem sikerült megtalálnom. Helyette álljon 
itt a Tolnai Világlapja 1928. április 11-i címlap-
fotója. A koszorúk között talán ott van a Palotán 
készült fényképeken látható koszorú vagy akár 
csak annak szalagja is.

A képek tulajdonosa: M. Tóth Erzsébet

Felhasznált irodalom:

[1] Zsemley Oszkár: Rákospalota és Rákosvidék (Magyar Városok 

Monográfi ája Kh., 1938)

Ádám Ferenc: 48 emlékezete Rákospalotán (XV. kerületi önkor-

mányzat, 2002)

Buza Péter: Palotai tegnapok (Csokonai Művelődési Ház, 1995)

Pesti Hírlap:  (1928. március 27.)

Negyedi-Szabó Béla: Újpest-Rákospalotai Lexikon és Almanach 

(1932.)

Dr. Hambuch Vendel: A Pröhle család történetéből (Karácsony 

Zoltán fordítása)

Ormos István: Adalékok Pröhle Vilmos Alakjához (Keletkutatás – a 

Kőrösi Csoma Sándor Társaság folyóirata, 2012 tavasz)

Vasváry Ödön: A new yorki Kossuth szobor 25 éves jubileuma 

(Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár – Szeged; Vasváry 

Gyűjtemény)

Tolnai Világlapja címlap (XXX. évfolyam, 15. szám, 1928. április 11.)

Budapest, XV. Kerületi Palotabarát blog: Barcza Lajos rákospalo-

tai Kossuth-szobra (2013.június.17.)

Wikipédia
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