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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



TENGEREN TÚLI ZARÁNDOKLAT 63

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.
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Üdvözlet
Rákospalotáról 
és Pestújhelyről

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

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

Ára: 3500 Ft

Közös akarattal

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

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

Ára: 2500 Ft

Helytörténet 
két keréken

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

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

Ára: 300 Ft  

Rákospalota 
monográfi ája

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

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

Ára: 1000 Ft
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