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Beköszöntő

Kedves Olvasó!

Bár lapunk határozottan nem kíván a jelenkori politikai életbe bekapcsolódni, arra reflektálni, ám ha 
értékeinkről van szó, közéletünk közelmúltbéli döntését nem hagyhatja szó nélkül. A helyi képviselő- 
testület úgy döntött, hogy megszünteti a Növényolajgyár silójának védettségét1, így azt le lehet bon-
tani. Az 1943 és 1946 között épült ipari létesítmény 2012 óta ugyanúgy védelmet élvezett2, mint a 
gyár többi – azóta lebontott, illetve sorsára hagyottan összedőlt – épülete. Ez a siló volt az utolsó 
reprezentánsa az olajgyárnak. A gyár egésze egyébként 2016-ban bekerült a kerületi Értéktár elemei 
közé is – ez ugyan védelmet nem jelent, de értéket igen. A képviselő-testület a siló bonthatóságáról 
szóló döntéssel – még ha lapunk megjelenésekor esetleg áll is az épület – kimondták rá a halálos ítéletét,  
így Rákospalota iparszerű malomhasználata 200 évének írmagja sem marad. 

Egy ipari építménnyel kapcsolatban nem feltétlenül lehet esztétikai érveket hozni – ne innen közelítsük 
meg a kérdést. Hogy a kerület ikonikus épületeinek sorába emelődött-e az eltelt évtizedek alatt ez a siló, 
azt ki-ki maga döntse el. Hogy városképileg meghatározó volt az épület, azt még a képviselők is elismerték. 
Elhangzott a vitában az is, hogy építészetileg is különleges, ipartörténetileg is egyedülálló volt az épület, 
mégis mennie kell, hogy átadja a helyét egy 950 lakásból álló új lakóparknak.

Nem közvetlenül idetartozó hír, de szintén májusi: a szomszédos Újpestnek sikerült elérnie, hogy két 
ipari épülete védettségét is magasabb szintre emelje. A Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal város-
építési főosztályának döntése értelmében megindították3 a fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárást 
az Újpesti Erőmű és Wolfner–Táncsics Bőrgyár kapcsán.

Ha fontos a helyieknek egy érték megőrzése, lehet megoldást találni hasznosítására, megőrzésére. Túl 
lehet lépni a „rossz állapotban van”, „funkcionalitása nem megfelelő” és a „nem esztétikus” háromszögön. 
Itt és most az ittlakóknak nem volt fontos...

A megbízott főszerkesztő

1 8 igen, 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 311/2017 (V. 2.) számú határozattal elutasították a siló védelmének fenntartására 
vonatkozó javaslatot, 14 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett pedig támogatta, hogy a volt Növényolajgyár valamennyi ingatlanának a 
védettsége megszűnjön (312/2017. (V. 2.) sz. határozat)
2 A 36/2012. (IX. 28.) rendelet helyi védettség alá helyezte a Növényolajgyár épületeit
3 Értesítés fővárosi helyi védelem alá helyezési eljárás megindításáról – a városépítési főosztály 2017. május 9-i hirdetménye 

A siló és a még érintetlen Régi Fóti út és Patak utca a lakótelep felépítése előtt.
(Ismeretlen szerző képe)
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Az önálló városrésznek álmodott Újpalota leg-
fontosabb útvonalai, a hajdani Hevesi Gyula 
(ma Nyírpalota út) és a Páskomliget utca, illetve 
annak folytatása, a Zsókavár utca keresztező-
désében helyezkedik el Újpalota központja. 
Ezt a területet a kezdetektől évtizedeken át 
beépített térként képzelték el. A 
60-as évek végén, illetve 1973-
ban már a Tenke Tibor által is 
jegyzett beépítési terv komplex 
bevásárló központot, illetve film- 
színházat is magában foglaló 
művelődési intézményt tervezett 
erre a területre. Ennek szellemé-
ben a közösségi funkciókat erre 
a területre koncentrálták, a már 
említett főútvonalakon elhelyez-
kedő házsorokban és a mögöttük 

telepített bokorházakban, pontházakban nem 
is terveztek közösségi helyiségeket. A problé-
mát később az okozta, hogy a központi területre 
álmodott épületek beruházása elmaradt, és ezért 
már a kezdetektől jelentkezett a közösségi terek, 
közösségi helyiségek hiánya. 

FŐ TÉR 
– KÖZÖSSÉGI TÉR
írta: Kelemen Árpád

Általában a települések reprezentatív egysége a Fő tér, ahol karakteres szép épületek, 
gondozott kertek, szökőkút, vendéglátó terasz helyezkedik el. Ezek valódi közösségi 
terek, hiszen itt sok esemény történik, amit érdemes időről-időre felkeresni. A Fő 
térre általában büszkék a helybeliek. Vajon mennyire lehetünk büszkék az újpalotai 
városrész központjára? Az alábbi helytörténeti összeállítás többek között erre is 
keresi a választ. 

A Fő tér beépítési terve 
1973-ból
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A születendő lakótelep központjában meg-
valósuló úgynevezett „C5” központ a Zsókavár 
utca felől egy, az útvonal felett átívelő közle-
kedővel van összekapcsolva. A teret uralja a 
minden igényt kielégítő komplex bevásárlóköz-
pont, előtte pedig ami a mozival is rendelkező 
művelődési központ a városból a térre érkező 
buszmegállóra nyílik. Érdekesség, hogy ekkor 
még a tér sarkára tervezték a húszemeletes 
víztoronyházat, amit a megvalósítás során már 
jóval távolabb építettek fel. 

A fenti fénykép a 70-es évek második felé-
ben készült. Az újságárus és a könyves pavilon 
a tér déli sarkában elhelyezkedő ABC előtt 
volt. Megkezdődött az éjjel-nappal épített 
lakóházak benépesítése, a 
térre telepített facsemeték is 
folyamatosan növekedtek. Az 
1977-ben alapított Újpalo-
tai Szabadidő Központ a tér 
keleti részén lévő pártház-
ban (Zsókavár utca 15.) lelt 
otthonra, azzal az ígérettel,  
hogy egy-két éven belül fel-
épül a korszerű, minden 
igényt kielégítő művelődési 
központ. A városrész terein, 
de elsősorban a Fő téren 
az intézmény rendszere-
sen szervezett programokat. 

Ennek klasszikus példája az 
először 1978-ban megrende-
zett Újpalotai Napok, melynek 

hagyománya napjainkban is él, és változatlanul 
a Fő térre koncentrálja a programokat. De nem-
csak a kezdetben három évente megrendezésre 
kerülő Újpalotai Napok helyszínéül szolgált a 
Fő tér, hanem rendszeresen tartottak itt külön-
féle alkalmi programokat, koncerteket, színházi 
előadásokat, gyerekfoglalkozásokat. 

A szabadidőközpont célja az volt, hogy a 
programokkal városias hangulatot, lakható 
környezetet teremtsen – vagy legalábbis hozzá- 
járuljon ehhez. Több alkalommal szervezett kon-
certeket hétköznap kora este. Ebben az időben 
van a legnagyobb mozgás a téren, ekkor érnek 
haza munkából az itt élők, és ehhez kapcsolódtak 
az akciók. Vendégszerepelt itt német ifjúsági jazz 

A Falkafolk együttes koncertje a Fő téri ABC előtt (fotó: kelemen ÁrpÁd)

Fő téri hangulat a 70-es évek 
második feléből 
(fotó: péterfI ferenc) 
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zenekar, a Falkafolk együttes pedig a Fő téri ABC 
előtt fogadta koncertjével a hazatérőket. A tér 
beépítésének koncepciója még a 80-as években is 
napirendre került. 1987-ben a Lakóépülettervező 
Vállalat (LAKÓTERV) által jegyzett elképzelés 
szerint a Zsókavár utca felőli oldalra telepítették a 
könyvtárközpontú művelődési házat és vele szem-
ben állt U alakban a bevásárlóközpont, a kettő 
közé pedig kis agórát képzeltek. A testületi ülésre 
meghívták a helyi közművelődési szakembereket 
is, akik véleményezhették a tervezett művelődési 
házat. Ám anyagi okok miatt ez a terv sem 
valósulhatott meg. 

Helytörténeti érdekesség, hogy hivatalosan 
ennek a központi területnek évtizedekig nem 
adtak nevet. Ennek ellenére ez az elnevezés jelent 
meg már az 1978-as Újpalotai Napok műsorfüze-
tében. A helyi közbeszéd is Fő térként emlegette, 
hivatalosan azonban csak 2000 decemberében 
kapott nevet ez a közterület. „Az ezredéves évfor-
duló kapcsán merült fel a képviselő-testületben, hogy 

nevet kell adni ennek a csomópontnak. A Város-
rendezési és műszaki bizottság három elnevezést 
javasolt: Fő tér, Nyírpalota tér és Palota tér. Ezeket 
a javaslatokat a Városházi Napló című helyi lapban 
szavazásra bocsátották, és a beérkezett alig néhány 
telefonos voks hatására a Fő tér elnevezést választot-
ták. Ezt szavazta meg a képviselő-testület is 2000. 
december 29-én. Az organikus utcanévadás szép pél-
dáját láthatjuk a folyamatban”1.

Ekkortól már kikerültek a névtáblák és ami 
döntő volt a köztudat formálásában, a BKV is Fő 
térnek nevezte az ottani megállókat. De ne menjünk 
ennyire előre, mert még korábban is voltak emlí-
tésre méltó események. A rendszerváltáskor már 
fölmerült a templomépítés gondolata. Az öku-
menikus templom elképzelése hamar lekerült a 
napirendről, mivel a helyi protestáns egyházak a 
kevés újpalotai hívőre hivatkozva nem támogat-
ták a tervet. A katolikus templom esetében több 
alkalommal szerepelt helyszínként a Fő tér. Ez 
komoly ellenállást váltott ki a környékbeliekből. 

A játszóházhoz kapcsolódó téltemetés-kiszebábu égetés a pártház melletti területen 1981 körül 
(fotó: péterfI ferenc)

1 Rátonyi Gábor Tamás: Tények és talányok Újpalota utcaneveivel kapcsolatban – Helyem Házam Palotám, II. évf. 2-3. szám, 2016. 
augusztus 28. o.
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Voltak, akik a harangzúgást kifogásolták, mások 
az urnatemetésre tömegesen sötét ruhába érkező 
gyászolók látványától tartottak. Volt olyan kép-
viselőjelölt is, aki inkább uszodát épített volna 
a Fő térre csak nehogy templom kerüljön oda. 
Személyesen Márton Mihály atya is a Fő téri 
helyszínt szorgalmazta, mondván mindig a tele-
pülés központjában helyezkedik el a templom 
és köréje szerveződik minden más. A szervesen 
fejlődő települések esetére ez igaz is, ám Újpalo-
tán szinte mindent megépítettek, és utólag került 
volna a központba a templom. Nem egy túlfűtött 
hangulatú fórum is alátámasztotta, hogy ebben 
a kérdésben nagyon megosztott a lakosság. Még 
Czibik Tamás volt a polgármester, amikor 1996 
nyarán a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
templomnak a Fő téren kell helyet adni és ott 
fog felépülni. Mihály atya felkérésére B. Gresko-
vics Klára és Becker Gábor két változatban is 
elkészítették az újpalotai templom és közösségi 
ház tervét. Néhány hónap múlva, 1996 decembe-
rében, időközi polgármester választás keretében 
Hajdu László került a kerület élére, aki látván a 
lakossági megosztottságot, nem igazán támogatta 

az elképzelést. A templom ügye évekre lekerült a 
napirendről. 

A 2002-ben megalakult Nyírpalota Társa-
ság kifejezetten közösségfejlesztési céllal kezdte 
meg tevékenységét. Egyik fontos projektje volt 
az „Álmodjunk várost, találjuk ki magunknak 
Újpalotát!” című kezdeményezés. Ennek kiin-
dulópontja Milyen Fő teret szeretnénk címmel 
a városrész központjára irányította a figyelmet. 
Várostervező építész szakemberek részvételével 
két sikeres fórumot is szerveztek 2005-ben. Többek 
között ezen alkalmakkor is kimondásra került, 
hogy Újpalota központja a nevén és földrajzi 
elhelyezkedésén kívül semmilyen kritériumában 
nem felel meg egy Fő térnek. Tulajdonképpen 
csak a két fontos buszmegálló között közlekednek 
az emberek, vagy célirányosan átsietnek a téren.  
A Társaság azt szorgalmazta, hogy közösségi rész-
vétellel újuljon meg a Fő tér. Ennek érdekében 
a fórumok mellett közvéleménykutatást tartott, 
tájékoztató kiadványokat szerkesztett, makettet 
készített a közösségi tervezés elősegítésére és 
pályázatokat írt ki. Tevékenységéhez néhány év 

A Fő térre tervezett templom és közösségi ház látványterve 1996-ból
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alatt csaknem 300 ember csatlakozott. A közvé-
leménykutatásban két fő óhaj körvonalazódott: 
valamilyen vizes objektumot és vendéglátó 
teraszt javasoltak a legtöbben. Ennek alapján 
indult a szökőkút program, mely értetlenséget és 
ellenállást váltott ki a kerületi vezetők részéről. 
Rendkívül tanulságos folyamat eredményekép-
pen végül 2008 nyarán megindult a szökőkút. 
A lakók szeretik és használják. Üzemeltetése 

az utóbbi időben kívánnivalót hagy maga után, 
mindenesetre a szökőkút a Fő téri változások 
szimbólumává vált.

Az Újpalotai Szabadidőközpont programjaival 
egy valódi közösségi tér kialakulásához akart hoz-
zájárulni. Ezt célozták újabb zenés rendezvényeik. 
Hétköznap délutánonként Zenés terasz címmel 
a sátor alatt székek, asztalok és egy kis pódium 
várták az érdeklődőket a forgalmas időben 17 
és 19 óra között. Jazz együttesek és egyéb szolid 
hangvételű formációk szórakoztatták a közönsé-
get, melyhez pogácsát, kávét, teát és ásványvizet 
kínáltak a házigazdák. Ezek a programok ellen-
pontozták az Újpalotai Napok harsány nagy 
koncertjeit. 

2010 őszétől új önkormányzati koncepció 
alapján előtérbe került a közösségi terek ügye, a 
meghirdetett pályázatok aktív lakossági részvételre 

Hajdu László polgármester 2008. június 27-én 
felavatta a szökőkutat (fotó: kelemen ÁrpÁd)

Az R-GO koncert közönsége a Fő téren, 2009 nyarán (fotó: kürtI dezső)
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számítottak. 2011-ben építészeti ötletpályáza-
tot hirdettek az újpalotai közösségi ház és a Fő 
tér átalakítására. 65 pályamű érkezett, melynek 
alapján – az új szabályozási terv kereteinek figye-
lembevételével –  2014-ben nyilvános építészeti 
tervpályázatot írtak ki egy új közösségi ház létre-
hozására és a Fő tér igazi közösségi térré történő 
átalakítására. A győztes pályamű, Bődi Imre és 
Frikker Zsolt építészek alkotása, a tér meghatározó 
épületeként minden irányból hívja a látogatókat. 
Az épülethez tartozó vendéglátóegység a térre 
néző terasszal is rendelkezik. A szökőkút mellett 

ez volt a másik, legtöbbek által megfogalmazott 
igény. A ház előtti rendezvénytéren kívül a vizes 
felület télen jégpályává alakítható. A két busz- 
megállóhoz telepített szolgáltató egységek ori-
entálják is a térre érkezőket. A közösségi házhoz 
tartozó téren az év minden szakában különféle 
érdekes események hívogatják a járókelőket. Érde-
mes lehet elidőzni, találkozni, beszélgetni a Fő 
téren, mely így válhat kulturált, valódi közösségi 
térré. Már van érvényes építési engedély, kérdés, 
hogy megvalósul-e vagy ebből a tervből is csupán 
helytörténeti dokumentum lesz?

Az új közösségi ház, a tér meghatározó objektumaként, minden irányból vonzza a látogatókat
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A legtöbb alkotó ember számára rendkívül fontos, 
hogy valamilyen nyomot hagyjon az utókor 
számára. A Rákos út legvégén, a Taksony sor-
nál látható a körvasút oldalába épített Árpád 
emlékmű ezek sorát gazdagítja. A gyorsan múló 
idő gyakran elfeledteti a környékkel, hogy kihez 
is kapcsoljon egy-egy művet, de az 1990-ben 
felállított alkotásról beszélve még ma is sokan 
említik meg Makay József nevét, aki a környék 
régi lakói között ma – 19 évvel halála után – is 
csak mindenki Makay bácsijaként él az emberek 
tudatában. Annak idején néhány évvel a nyugdíj 
előtt a MÁV szakképzett lakatosaként vágott 
bele a házával szemközti töltés csinosításába. 

Sokszor elmondta, hogy 
mi l yen különleges-
nek tartja ezt a helyet. 
„ – Oda mindenképpen 
építeni kell valamit!” – 
mondta nem egyszer. 
Kiemelte, hogy ezen a területen négy városrész 
(Rákospalota, a zuglói Alsórákos, Angyalföld, és 
Istvántelek) találkozik egymással. 

Józsi bácsi 1922-ben Abonyban született. Két 
nővérével együtt rendkívül vallásos, templom-
járó családban nevelkedett, ami egész életében 
meghatározó volt számára. November 7. csak 

AKI EMLÉKMŰVET EMELT 
ÁRPÁDNAK
írta: Rokob Tibor

Az Árpád-emlékmű manapság
forrÁs: mapIo
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születésnapja miatt lett ünnep a családban. Már 
apja is vasutas volt. A Magyar Királyi Állam-
vasutak, a későbbi MÁV elődjének zárszék 
kezelőjeként az utolsó vagonok végén segített 
fékezni a kocsikat. Nem volt kérdéses, hogy fia 
is vasúti alkalmazott lesz. Bár két évet járt ugyan 
középiskolába, tanulmányait nem folytathatta 
Abonyban. Lánya szavai szerint nagyon érde-
kelte a múlt. Sokat beszélt róla. Apja az országot 
érő trianoni sokk után született, s természetesen 
gyakran beszélt erről. „ – Lehet, hogy Te még meg-
éred, hogy minden visszakerül!„– emlékszik vissza 
az asszony.

A második világháború után megnősült és a 
Landler Jenő Járműjavítóban kezdett dolgozni. 
Állandóan tele volt ötlettel, arra törekedett, hogy 
a meglévő világot jobbá tegye. Több újítása is volt 
a gyárban.

A szocializmussal sosem barátkozott meg. 
Mikor a hatalmas szegénységben nem lehe-
tett lakáshoz jutni, úgy kellett rábeszélni, hogy 
a MÁV dolgozóknak Alagon kimért parcellát 
elfogadja. A ház alapját egy elbontott víztorony 
anyagából ő maga készítette. Később e víkendház 
árából vette meg Tóth Pál hentes szőlőjét, ami a 
töltés melletti házának telkét adta. Lehetetlent 
nem ismerve 1968-ban elkezdődött az építkezés. 
Egy méter mélyen, szinte egyvégtében ásta ki a 
ház tízszer tízes alapját. Eközben felesége és két 
gyermeke a Patyolat utcában lakott. Időközben 
a gyermekek előbb kisdobosok, majd úttörők let-
tek. „ – Ha már itt maradtunk Magyarországon, 
akkor nem lóghatunk ki a sorból!” – mondta ekkor 
feleségének.

A magas, napbarnított, kidolgozott felsőtestű 
szakember a Landlerben csoportvezető volt, 
sokan dolgoztak az ő irányítása alatt. 1970-ben 
a több pénz reményében átment a Dunakeszi 
vagongyárba, majd onnan a XIII. kerületi Tahi 
utcában található Kapagyárba került. Néhány 
munkatársát beavatta terveibe, de nem az Árpád 
emlékmű készült el először. Elsőnek egy kisebb 
várszerűséget készített el, amiben – tervei szerint 
– elsősorban a gyerekek találtak örömet. Ennek 
összerombolása után készítette el az első kőpadot. 
Jó volt látni, ahogy a sétálgató fiatal párok meg-
pihennek rajta. Nagy vágya volt, hogy egy igazi 
találkozóhely jöjjön létre az általa készített utca-
bútorok körül. Közben a két vasúti töltés közötti 
részről folyamatosan hordta a hatalmas köve-
ket az Árpád emlékműhöz. A közvetlen család  
számára mindez hihetetlen, emberfeletti mun-
kának tűnt. Ezután – a végleges összeállítás előtt 
– tervek és rajzok készültek. Makay bácsi csaknem 
fél éven keresztül az engedélyek beszerzésén dolgo-
zott. A hivatali utak bejárása nem az ő világa volt, 
de az akarata erősebb volt mindennél. Nem volt a 
szavak embere, de miután a terület a MÁV tulaj-
donában volt, túl nehéz dolga nem volt. Ráadásul 

Makay József családjával 
az 1960-as években

a csalÁd archívumÁból
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a rákospalotai önkormányzat is szívesen vette a 
kezdeményezést. Lánya elmondása szerint minden 
megbeszélésre öltönyt vett. De annak idején még 
munkába járáshoz is mindig szépen felöltözött. 
Télen-nyáron egyaránt. Ha megszólták, csak annyit 
mondott:  „ – Egy úr, mindenhogyan úr!”

Az alap elkészítésében sok munkatársa részt 
vett. A kövek egymáshoz erősítését drótváz is segí-
tette. Az egybeépített alapnak köszönhetően az 
emlékmű bármikor megmozdítható, arrébb tehető. 
Az Árpádot dicsőítő műalkotás építésének célja – 
Józsi bácsi elmondása szerint – a magyarokat a 
Kárpát-medencébe vezérlő fejedelem alakjának 
kiemelése volt. A három halom tetejére a vérszer-
ződés szimbólumaként jelképes serleget készített. 
Majd az emlékmű tetejére egy gömbökben vég-
ződő, formás kettős kereszt került. „ – Szerettem 
volna felrázni az embereket. Úgy éreztem egy kicsit 
megfeledkezünk származásunkról.” – mondta az 
elkészült műről az alkotó. Az emlékmű mögötti 
lobogó közös alkotás. Egy, a családnál sűrűn 
megforduló, közelben lakó néni vállalta, hogy a 
zászlóhoz piros és zöld anyagot is ad. Fehérnek 

pedig megfelel majd a lepedővászon is. Így ő varrta 
meg az alkotás fölött lengő első magyar zászlót, 
amit annak idején az akkor 10 éves unoka, Csaba 
(ma már 37) kötött föl a zászlórúdra. Ám sokáig 
nem maradt ott. Újabb került a helyére.

Az emlékmű előtt félkörben, lépcsőzetesen 
elrendezve hatalmas, ülésre alkalmas, padszerű 
köveket helyezett el az alkotó. Számtalan növényt 
ültetett ki a kőhalom mellé, amelyeket egészen 
haláláig gondozott. Gyakran éjjel kettőig is kint 
gereblyézett a töltés mellett. Az eredetileg szürke 
színű Árpád felirat mellett a Honfoglalás 895-ös 
dátuma volt olvasható. A kőrakás jobb oldalában 
a MAKAY név fölött az 1880-as, míg alatta az 
1990-es évszám szerepel. Míg az utóbbi egyértel-
műen a rendszerváltásra utal, az 1880-as évszám 
minden bizonnyal Makay bácsi MÁV-hoz  
történő erős kötődését hivatott kifejezni. E dátum 
jelentésének keresésekor hosszú kutatás után sem 
bukkantam a vasúttörténetben semmilyen nyomra. 
A Rákospalotai körvasútsor kiépítése is jóval 
későbbi időpontban, 1889-ben történt. Sajnos e 

Makay József zászlófelvonáskor 
1989-ben

a csalÁd archívumÁból

Az alkotó neve és a MÁV pályafenntartási érem
a szerző fotója
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dátum szerepét már csak az alkotó tudná meg-
mondani. Makay úr MÁV-os múltjára azonban 
egyértelmű utalást találni az emlékmű alján, ahol 
az alkotó neve alatt egy kőbe ágyazott fekete, fém-
ből öntött emlékplakett található. Ezen az 1931-es 
évszám, valamint a MÁV régi emblémája látható. 
A szárnyas kerekhez kapcsolódó magyar szent-
koronát alulról a következő szöveg veszi körbe: 
„MÁV központi P.F.T telep”1. Az eredetileg 78 
mm-es bronz emlékérem másik oldalán már a mai 
MÁV logó látszik. Felül vörös csillag virít, a dátum 
1981, és a szöveg pedig: „MÁV Gépjavító Üzem”.

A munka folyamatát mindvégig nagy kíván-
csisággal figyelték a közelben lakók. 
Makay bácsi büszke volt arra, hogy 
a környék lakossága szeretettel vette 
körül munkáját. Ez arra sarkallta a 
mestert, hogy – az Árpád emlékmű 
elkészülte után – újabb alkotásokat 
készítsen az Istvántelek vasútállo-
más felé eső, házához közelebb fekvő, 
gazos, gyakran szeméttel teli töltés 
oldalába. Újabb padok állításával 
szélesítette, bővítette a területet, azt 
remélve, hogy igazi találkozóhelyet 
sikerül létrehoznia a fiatalok számára. 

A közelben felállított egy hatalmas fehér követ, 
amibe csak annyit vésett: EMBER. Számára e 
szó – a hozzá kötődő emberség kifejezéssel együtt 
– nagyon sokat jelentett. Szerette volna ilyen 
módon megszólítani az honfitársait. A szobor 
mintha egy földöntúli hangként szólna az arra 
járóhoz. És ez az egyetlen szó szembesíti is olva-
sóját, hogy mit cselekszik. S azt helyesen teszi, 
vagy sem. „– Légy ember! Próbálj úgy élni, hogy 
méltó legyél erre a névre!”- foglalja össze apja egy-
kori gondolatait lánya.

A nyugdíjas vasutas számára akkor már nem 
volt megállás. Rendkívül zavarta, hogy mun-
kájával ellentétben sokak még mindig inkább 
szemétlerakónak használják e számára oly fontos 
helyet. ” – Akkor nem rakják ide, ha látják, hogy van 
itt valami, ami többet ér, amit meg kell becsülni!” – 
mondogatta ekkoriban. Így nem sokkal később 
új műalkotás díszítette a szépen rendben tartott 
töltés oldalát. Egy hatalmas vésett kövön Madách 
Imre legismertebb művének utolsó sora kapott 
helyet: „– Mondottam, ember: küzdj és bízva bíz-
zál!” A sokat megélt, sokra képes ember számára 

1 A P.F.T. jelentése: pályafenntartási

Második emlékmű 
az "EMBER" volt
a szerző fotója

Egy kidőlt kő Madách-i idézettel
a szerző fotója
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akár családfőként, akár a Landler brigádvezetője-
ként rendkívül sokat jelentett a küzdés. Skorpió 
jegyűként egész életében tartós értékeket kutatott 
fel, és állított elő. Többször elmondta, hogy elgon-
dolása szerint kétfajta ember van. Amíg az egyik 
állandóan leül, addig a másik azokat is a hátán 
cipeli, akik csak ülnek! Nem kérdés, hogy Makay 
bácsi hova tartozott.

Az 1991-es átadáson a kerület polgármestere is 
megkoszorúzta az emlékművet. Később levélben 
gratulált hozzá az alkotó által megkeresett Göncz 
Árpád, valamint Makovecz Imre. Makay bácsi 
lányának szavai szerint édesapja tettvágya nem 
csökkent. Az emlékhely elkészülte után minden 
reggel a hajnali vonattal Abonyba utazott, ahol 
egy kedves barátja tóparti pajtáját építette ujjá. 
1996-ban, az akkor 74 éves alkotó így emléke-
zett vissza az Árpád emlékműre: „– Ez már fent 
fog maradni, ezzel vigasztalom magam. Látni fogja 
az utókor. Restaurálásra persze rászorul ez is, mint 

minden kőből készült alkotás, de én már nem aka-
rok semmit se. A mandátumom már lejárt. Terveket 
még csinál az ember ebben a korban, de ezekből már 
csak nagyon kevés tud megvalósulni gyakorlatban.” 
A család 1998-ban, két évvel később veszítette el 
a szeretett nagypapát. A stroke-ot kapott ember 
hosszan küzdött az életéért. Baloldala lebénult, s 
amikor orvosa szavaiból kihallotta, hogy mekkora 
is a baj, feladta. Két hét alatt vesztette el a család. 
Abonyban, a családi kriptában nyugszik.

Az alkotó halála után hosszú időn keresz-
tül semmilyen gondozás, restaurálás nem 
történt az emlékművön, pedig a dübörgő 
vonatok közelsége, valamint az időjárás viszon-
tagságai (esőzések, havazás) alaposan kikezdték 
a kőépítményt. Csupán 2007-ben lett figyelmes 
a Jobbik zuglói szervezete, és az akkor zászlót 
bontó Magyar Gárda a két városrész között 
fekvő emlékműre. Elmondásuk szerint azóta 
társadalmi munkában rendszeresen próbál-
ják rendben tartani az emlékművet és annak 
környékét. Felvették a kapcsolatot a családdal, 
pótolták a hiányzó köveket, visszavágták az 
elburjánzó gazt a területen. A szinte alig lát-
ható Árpád tábla betűit pirosra festették. Amint 
Veres Gábortól a Zuglóban élő, a Jobbikból 
azóta kilépett gárdistától megtudtam: szá-
munkra az emlékmű gondozása többet jelent, 
mint egyszerű lokálpatriotizmus. 

Egy Rákos úti autómosó másként ismeri a 
kövek eredetének történetét. Szerinte nem egy-
szerűen a töltés mellől összeszedett kövekről van 
szó, hanem az építőelemek az 1931-ben Serédi 
Jusztinian által felszentelt, majd Rákosi Mátyás 
által 1951-ben elpusztított városligeti Regnum 
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Marianum templomból valók, melyeket a bontás 
után szétszórtak Öt-hat évvel ezelőtt csaknem 
teljesen összeborult az emlékmű. Miután a Makay 
bácsi által készített eredeti kettős keresztet ellop-
ták, a gárda állított helyette másikat. 2011-ben 
jelentős méretű tábla került az emlékmű alapza-
tára. Ez már a 907. július 4-7. közötti pozsonyi 
csatának állít emléket, „Dicsőség a hősöknek!” 
– szöveggel. Veres Gábor szerint e győztes  
csatánk meghatározó volt a Honfoglalás során. 
Itt vesztette életét Árpád három fia, és a minden 
bizonnyal maga Árpád fejedelem is. De a tábláról 
nem hiányzik az Árpád sávos címer, és a „Cum 
deo pro patria et libertate” – szöveg. Az emlék-
tábla állítójaként pedig a Jobbik zuglói és monori 
szervezeti vannak megemlítve. 

A család nem érzi úgy, hogy a Magyar 
Gárda kisajátította volna Makay bácsi 1990-
es emlékművét. Jól tudják, hogy az ő munkájuk 
nélkül ma talán már nem is lenne a Rákos út 
végében semmi. Vagy talán csak egy felismerhe-
tetlen kőkupac. Kicsit nagynak gondolják a Jobbik  
tábláját, és még mindig úgy érzik, hogy a mai-
nál jobban lehetne figyelni a kőhalmokra. Egy 
idézettel ellátott kő ma is a hátára dőlve, olvas-
hatatlanul fekszik a gazban. A Gárda elmondása 
szerint fontos számukra ez a hely, így rendszeres 
annak tisztán tartása. 

Minden év májusának utolsó vasárnapján 
itt ünneplik meg az 1917-ben törvénybe ikta-
tott Magyar Hősök Emlékünnepét. E nagy 
hagyománnyal bíró ünnepet a szocializmus 
idején 1945-től nem tartották meg. Helyette a 
Gyermeknap kapta meg e dátumot. Minden-
képpen furcsa, hogy egy politikai párt, sőt egy 

félkatonai szervezet vette át és gondozza jelenleg 
is Makay bácsi emlékművét. Ha sokak számára 
megosztó is e tény, mégis csak azt a kérdést kell 
föltenni, hogy kinek lenne ez a dolga? Mert az 
mindenképpen tény, hogy az emlékműtől jobbra 
látható vörös térkővel burkolt járda, és rajta álló 
pad csak akkor került oda, amikor a gárda már 
rendbe hozta Makay József tizenhét éve állított 
alkotását.
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Emlékszem a hatvanas évekre, amikor gyerekként 
a Pestújhelyi úton bicikliztem, vagy a 24-es autó-
buszon utaztam erre tekintve, ezen a téren szinte 
soha nem láttam senkit. Egy hinta, néhány kőpad, 
és az a kis vaskerítés. Nem fociztak, nem hintáztak 
gyerekek, snúrozni is csak a járdán snúroztunk… 
Felnőttet csak elvétve lehetett látni, talán csak 
akkor, ha nem volt kedve a sarki fodrászatban 
várni a sorára.

Gondolkoztam-e azon, hogy miért ilyen 
kihalt, elhagyatott a tér, vagy csak szüleim mond-
ták, hogy én ne menjek arra a játszótérre… nem 
tudom. De arra emlékszem, hogy azt mesélték, 
hogy ott bomba robbant és sokan meghaltak.

Igen, a pestújhelyiek számon tartották,  
emlékeztek arra a tragikus robbanásra, fájdalmas 
kegyelettel őrizték a hely, a tér emlékét. Így van ez 
most is, hetven év elmúltával, mert ennek a térnek 
a történetét nem lehet elfelejteni, ez a tér örökre 
mementó marad, és örök figyelmeztető helynek 
kell lennie.

70 évvel ezelőtt háború volt, a II. világhá-
ború vége felé járt. Akkor Pestújhely község volt, 
zsákfaluhoz hasonló, és mint olyat elkerülték a 
háborús események. Nem volt itt nagyüzem, nem 
volt stratégiai objektum, nem volt itt olyan hely, 

ami a katonákat érdekelte volna. Kis házak vol-
tak, kis műhelyek, iskolák, templomok, vendéglők, 
kocsmák… Az emberek élték a háborús viszonyok 
közötti bizonytalan, nélkülöző jegyrendszeres 
nehéz életüket. Jó néhány családfő a fronton volt, 
a fiatalabbak is feszültebbek lehettek, talán a kato-
nai  behívásra várva, míg az anyák a gyerekeket 
nevelték és megpróbálták összetartani a családot, 
várva a híreket, és hallgathatták a rádió híradásait, 
hogy mi történik a háborúban. Mert Pestújhe-
lyen nem történt semmi, mert a front messze 
volt, nagyon messze, a katonák nem vonultak át 
a községen, ágyúzás csak  halk dörejekben jutott 
idáig, a repülők Budapestet bombázták, a bombák 
robbanása is messzinek tűnt.

Pedig háború volt, véres, földszaggató, épüle-
teket, gyárakat, vasutakat leromboló háború, az 
emberek pedig óvóhelyeken zsúfolódva rettegtek 
és adtak hálát egy-egy bombatámadás után.

1944 szeptembere. Magyarországot a szövetsé-
gesek támadták – amerikaiak, angolok, szovjetek. 
Rendszeresen bombáztak az olaszországi támasz-
pontról felszálló 15. légi hadsereg gépei, 26 400 
tonna bombát dobtak le az országra.

1944. szeptember 17-18-án Budapestet már 
25. alkalommal bombázták, ez a támadás volt 

EMLÉKBESZÉD A PESTÚJHELYI 
BOMBA ROBBANÁSÁRÓL
írta: Szunyogh László

Pestújhely történetének fájdalmasan szomorú emléke az 1944. szeptember 19-én történt 
borzalmas esemény. Ott, ahol most az Emlék tér van, ott, ahol ennek a térnek majdnem 
ötven évig még neve sem volt. 
(Cikkünk a 2014. szeptember 19-én a megemlékezés alkalmából elmondott beszéd 
szerkesztett változata.)
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a legerősebb, leghosszabb, több mint 400 repü-
lőgép vett benne részt. Elsősorban üzemeket, de 
még inkább a vasúti csomópontokat bombázták. 
A Rákosrendező pályaudvarról a repülőgépről 
készített fényképfelvételeken csak bombatölcsére-
ket, füstöt, porfelhőt… a pusztítás nyomait lehet 
látni. A repülők ledobták bombaterhüket, fordul-
hattak vissza a támaszpontra az újabb munícióért. 
Ez a háború logikája, az irracionalizmus.

Szeptember 18-án délelőtt a bombázáskor, 
az egyik repülőn megmaradt a bomba, ami talán  
1 tonnás volt. Ez nagyon nagy bombának számít. 
A kijelölt cél fölött elmulasztották kioldani a 
bombát, sokszor előfordult az ilyen eset, de egy 
biztos:  bombát nem visz vissza a repülő oda 
ahonnan jött…

A vélhetően hibázó és a jelentősen eltévedt 
repülő személyzete, úgy döntött, hogy ledobják, 

de hogy miért Pestújhely fölött, mit akartak vele 
eltalálni, mit láttak veszélyes objektumnak- nem 
tudni. Nappal volt, délelőtt, jó látási viszonyok. 
Rejtély.… Ha 5 másodpercig vártak volna, akkor 
a község határában esett volna le, ám így Lövey 
doktorék telkét és az óvoda udvarát elválasztó 
kerítésére zuhant…mélyen befúródott a földbe… 
ám nem robbant fel.

Szerencse! Nem robbant fel a bomba. Szinte 
hihetetlen. Aki bent járt Pesten az láthatta a 
bombázások következményeit, romok, halottak, 
bombatölcsérek. Itt meg ez a hatalmas bomba, itt 
van teljes valóságában feketén csillog a fényben. 
Csendesen, sunyin. Egy igazi bomba.

Van ám azonban egy törvény, a bomba logikája: 
éspedig az, hogy a bombának fel kell robbannia…
Azért gyártották. Lássuk be, a helyzet egészen 
furcsa, mindenesetre tenni kellett valamit: ma 

A jobb oldali tornyos épület volt a községháza, ma ennek a helyén terül el az Emlék tér 
forrÁs: rÁkospalotaI múzeum
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tudjuk mit csináljunk ha találnak valahol egy-egy 
bombát, aknát, lövedéket. Ki kell hívni a tűzsze-
részeket.

Sikerült elszállítani lovas kocsin a bombát a 
pestújhelyi határba, ott ellehet, nem tesz kárt – 
gondolhatták. Végeredményben ez a megoldás is 
szerencsés volt, hiszen nem robbant fel szállítás 
közben sem.

Ha Pestújhely történetét végiggondoljuk eddig 
a pillanatig, akkor ez a közösség, a polgárok, a 
lakosság, a község vezetői, benne mindenféle 
rendű és rangú emberrel, azt láthattuk, hogy tud-
ták, hogy mit akarnak, tudták, hogy fontos az, 
hogy önállóak legyenek – elszakadva Rákospalo-
tától – igyekeztek a községért tenni, létrehozták 
az iskoláikat, egyesületeiket, templomokat építet-
tek, sport és kulturális élet területén is mintaadó 
település volt. Összességében nyugodt, kiegyen-
súlyozott, egészséges kisvárosi életet éltek. 
Mindenki tudta a feladatát, mindenki elfogadta 
a helyét a helyi társadalomban. Eddig.

A háború, amely több éve folyt, ezt az egész-
séges társadalmi szövetet megbontotta. Annak 
ellenére, hogy ténylegesen itt nem voltak harcok, 
nem volt pusztítás, nem voltak közvetlen háborús 
élmények, az addigi biztonságot, a biztos erköl-
csiséget, a közösségi összetartást és legfőképpen 
a bizalmat kikezdte és tönkre is tette. A hírek, a 
különböző információk, a félelem, az élet nehéz-
ségei, a családot ért veszteségek a megszokott 
rendet törölték, a kisváros lakossága belekerült a 
háború irracionális valóságába.

Mert mivel magyarázható, ami ezután történt? 
Minek a logikája volt, hogy az elszállított, biz-

tonságos helyen heverő bombát visszaszállítsák a 
községházára? Azért, mert itt működött a helyi 
tűzoltóság és a mentők? Milyen elgondolás indo-
kolta, hogy a település központjában szedjenek 
szét egy bombát? És ha igaz, miért kellene egy 
bombából készíteni háborús emlékművet? Még a 
háborúnak nincs vége, a bomba meg felrobbanhat 
vagy mégsem? Minden magyarázat távol áll a való-
ságtól ami elhangozhatott akkor, hogy ez a bomba 
nem fog felrobbanni! Senki nem tudta befolyásolni 
a történteket, így olyan valaki vette át az irányítást, 
aki csak ilyen zavaros időkben érvényesülhetett.

A tűzoltó a községháza udvarán a bombával… 
(már nem volt igazán községháza, egy-két iroda 
működött csak, ezen a napon élelmiszerjegyeket 
osztottak a lakosságnak. Leginkább asszonyok áll-
tak sorban.) A tűzoltó már megbontotta a bombát, 
sárga színű anyagot kapart ki a belsejéből. Egy 17 
éves fiú is ott volt, ő is belenyúlt a sárga anyagért. 
Zsebre tette, jó lesz valamire, gondolta. A tűzoltó 
kalapáccsal és vésővel is dolgozott. A bomba körül, 
kisebb nagyobb gyerekek, páran felültek a bombára 
is, lehetett, mert a bomba nagy volt.

Az udvarra egy katona érkezett, nem idevalósi, 
nagynénjéhez jött látogatóba, szabadságon volt.
Elhűlve látta a kalapácsos tűzoltót. Azonnal odament:

– Ember, azonnal fejezze be, hát felrobban a 
bomba! – mondta. A tűzoltó végigmérte a katonát.

– Csak nem fél katona?! Biztos vagyok benne, 
hogy ez a bomba nem robban már. Hatástalaní-
tottam! A katona nem hagyta annyiban, tovább 
győzködte a tűzoltót. Eredmény nélkül.

A katona már megjárta a frontot, harckocsis 
volt, a Don kanyarból sikerült élve visszavonul-
nia, a tankot is visszahozta mint ahogy a társait 
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is. Ütközetekben vett részt, tudta, hogy milyen a 
bombázás, milyen a tényleges háború. A katona 
vendég volt, mit tegyen – a nagynénjét kellett 
gyorsan meggyőznie. Mert meg kellett győznie, 
hogy hagyják el a házat mert veszélyes! Milyen 
az ember, a nagynéninek a legnagyobb gondja az 
volt, hogy mi lesz a kenyérjeggyel… 

– Ha a háborút eddig megúsztam, nincs ked-
vem itt felrobbanni! – mondotta a katona, majd 
eltávozott a községházából.

Lukács Lajosné apukája az elöljáróság egyik 
tagja volt. Ő is ott volt a sorban állók között. 
Talán látta a katona és a tűzoltó közötti vitát, ő 
is odament a tűzoltóhoz: – Veszélyes amit tesz, 
hagyja abba, ez egy bomba.

De ő sem ért el eredményt. A háború irraciona-
lizmusa lassan minden észérvet elsöpört. Megszűnt 
minden emberi kapcsolatrendszer, egészséges 
önvédelmi mechanizmus, és képletesen mondva: a 
falu bolondja átvette a hatalmat. A tűzoltó tovább 
kalapálta a bombát.

A 17 éves fiú nézelődött egy két-percig, majd 
hirtelen elhatározással felült a biciklijére, kifor-
dult a községházáról, elindult a körvasútsor felé. 
A posta előtt járt – a katona és nagynénje is ott 
gyalogolt –, amikor hatalmas robbanás rázta meg 
Pestújhelyt.

70 éve történt, 70 éve értelmetlenül haltak meg 
sokan, nagyon sokan. Az Emlék téren minden 
évben emlékezünk. Szeptember 19-én. Mind a 
túlélők, mint az áldozatok hozzátartozói, rokonai, 
ismerősei. Pestújhelyi őslakosok, régen itt élők, 
vagy újabban beköltözők – mindannyian pestúj-

helyi lakosok. Kevesen vannak már olyanok, akik 
látták, vagy még inkább túlélték, vagy egyáltalán 
éltek 1944. szeptember 19-én. 

Magamat bizonyos értelemben túlélőnek 
tekintem, mert az a katona lett az apám néhány 
év elteltével… Emlékezzünk a helyi közös törté-
nelmünk egyik pillanatára.

70 év utáni történet

Apám, a katona, 1951-ben Pestújhelyen ala-
pított családot.  Itt élt 2000-ig, ekkor költözött 
Felső-Gödre.  2010-ben halt meg.

2014 tavaszán a ház előtt, az utcai fronton nyír-
tam a füvet. A szemközti járdán egy öregúr haladt. 
Kezében szatyor, a sarki üzletbe igyekezett. Las-
san lépkedett. A kerítéshez támaszkodva megállt. 
Átmentem a túloldalra, beszélgetésbe elegyedtünk. 
Kiderült, hogy  Pestújhelyen lakott fiatal korában, 
a nevét és mondta: Kösztler Zoltán. Erre én meg 
azt, hogy a fiát ismerem, együtt jártunk általános 
iskolába. Kérdeztem még, hogy ismerte-e apámat, 
itt lakott  – mutattam a ház felé. Bizonytalan volt 
a válasza, lehet, hogy ismerte, lehet, hogy beszélt 
is vele. Ő két utcával távolabb lakik, ritkán jár ki 
az utcára. Ám, ha Pestújhelyről van szó, emlék-
szik a felrobbant bombára…  Meglepődtem. És 
elmesélte, hogy mi történt a községházán azon 
a napon. Hogyan szerelte a bombát a tűzoltó, 
hogyan kapott a sárga gyutacsból… Nem tudta, 
hogy miért hagyta ott az udvart, miért bicik-
lizett el oly hirtelen, de a következményeket, a 
szörnyű látványt mind a mai napig nem felejti…    
A katonára nem emlékezett.
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Gerecze 1856. május 23-án született az erdélyi 
Désen2, középiskolai tanulmányait Szamosújvá-
ron és a megyeszékhelyen, Kolozsváron végezte. 
Életrajzi adatai ellenére nem volt ősi erdélyi a 
Gerecze-család, a XVIII. század végén telepedtek 
át Nagykőrösről. Bár nem volt vezető szerepük 
Erdélyben, 1848-49-es áldozatvállalásáért meg-
becsülték őket. A szabadságharcot követően a 
családból egyedül Gerecze Péter édesapja maradt 
életben3. A fiatal Gerecze egyéves bécsi tanul-
mányút és a hadkötelezettség teljesítése után 
visszatért, és beiratkozott a Kolozsvári Tudo-
mányegyetem bölcsészkarára. 1881-ben végzett 
magyar, német és pedagógia doktori szigorlat-
tal. A Pécsi állami főreáliskola (ma: Széchenyi 
István Általános Iskola, Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Sportiskola) tanáraként kapott állást 
– tizenhárom évig dolgozott itt magyar, német 
és történelemtanárként. Pécsi évei alatt számos 
külföldi utat tett elsősorban Németországba, ahol 
képtárakat, gyűjteményeket látogatott, illetve 
művészettörténeti előadásokat hallgatott.

Ekkor már publikált is, elsősorban az antik 
világ műalkotásairól, többek közt a Laokoon-cso-
portról és a milói Vénuszról. Ellátogatott 
Olasz- és Franciaországba is, Németországban 
pedig pedagógusként is képezte magát. 1894-

ben került Budapestre, ahol a VI. kerületi állami 
főreáliskola tanára lett (ez volt a későbbi Kemény 
Zsigmond Gimnázium, mely 1951-ben meg-
szűnt). Az iskolai szünetek alatt magyarországi 
utazásokat tett, elsősorban Árpád-kori épületek 
maradványait keresve. Felvette a kapcsolatot a 
millenniumi kiállítás történelmi főcsoportjával, 
számukra összefoglalót írt építőművészeti és 
szobrászati örökségünkről. Ebben az időben köte-
lezte el magát az akkoriban még csak formálódó 
műemlékvédelemmel, 1898-ban ki is nevez-
ték a Műemlékek Országos Bizottsága tagjává. 
1905-ben Gerecze szerkesztésében jelent meg 
Magyarország első összeírása a műemlékekről4.

Gerecze pécsi tanári éveiben kezdte kutatni 
a baranyai megyeszékhely székesegyházának 
épületét. Éveken keresztül tanulmányozta a 
templomot, publikációi jelentek meg annak 
köveiről, falfestményeiről. Érdeklődése általában 
Magyarország román stílusú, az Árpádok-korát 
idéző épületei felé irányult. Végigfényképezte 
az ország műemléképületeinek, romjainak egy 
részét, ami a századforduló idejét tekintve nem 
volt mindennapos tevékenység. Fényképfelvéte-
leit az 1970-es évekig apránként vásárolták meg 
különböző műemléki szervezetek, múzeumok az 
örökösöktől.

GERECZE PÉTER1
írta: Rátonyi Gábor Tamás

Pestújhely „alapító atyái” közül Gerecze Péter nevét nem őrzi utca, de 2006-ban 
emléktábláját a Pestújhelyi úti iskola falán, idén nyáron pedig emlékkövét az 
Őrjáró téren avatták fel. Gerecze nem egyszerűen csak az elsők között volt aki 
telket vett, majd házat épített Pestújhelyen, de a település közéletének meg-
határozó alakjaként emlékezhetünk rá. Igazi tudós volt, régész, műemlékvédő, 
építészeti örökségünk feltárásában és dokumentálásában végzett munkáját ma 
is számontartják.

1 A XV. kerületi blog „Ember, város” sorozatában megjelent írás szerkesztett változata: Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): Ember, 
város: Gerecze Péter – XV. kerületi blog,  2013. július 15.
2 Bakó Zsuzsanna Ildikó: Gerecze Péter fényképhagyatéka – Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1993. 9. o.
3 Dankó Imre: Gerecze Péter élete és munkássága – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 291. o.
4 Dr. Gerecze Péter: Magyarország műemlékei 1., A Műemlékek Országos Bizottsága Rajztárának jegyzéke 1905.
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Noha jelentős tudományos munkásságának 
számos irodalma van, régészeti, művészettörténeti 
publikációinak jegyzéke pedig több mint három 
oldalt tesz ki, pestújhelyi kötődéséről egyedül 
Buza Péter Pestújhely emlékkönyve emlékezik 
meg5. Gerecze neve szerepel Széchenyi-telep 
első telektulajdonosainak 1898-as listáján, háza 
– noha már rég nem a családé –  1900-ra épült 
fel és a mai napig áll a László (ma: Szücs István) 
utca 16. szám alatt, de nem csak ezért tekinthető 
az alapítók egyikének. A kezdetektől részt vett 
a városrész, majd a Pestújhely néven önállósodó 
település társadalmi életében. A XIX. század 
végén a Bezsilla Nándor által kezdeményezett 
Széchenyitelepi Kaszinó létrehozóinak és aktív 
tagjainak egyike, majd mikor látszott, hogy a telep 
Rákospalota mostohagyerekévé vált, az elszakadás 
kérlelhetetlen kezdeményezői körében találjuk.

Az elszakadó, önállósodó Pestújhely képvi-
selőtestületébe Gerecze rögtön bekerült. A helyi 
oktatásügy lelkes támogatója, szervezője volt, 
akárcsak a katolikus templom építését előkészítő 
bizottságnak. A helyi sportélet reprezentánsa-
ként ismert Pestújhelyi Sport Club (a „Pösöc”) 
első választmányának is tagja, gyakorlatilag nincs 
olyan ügy, amit ne támogatott volna Pestújhelyen.

Mint régész, 1914-ben megbízást kapott a 
Nemzeti Múzeumtól rákospalotai feltárásra. Az 
épülő MÁV-telep területén, a volt szőlőhegyen 
kezdett ásatást. Itt 1849-ben már találtak „régi 
köveket”, talán egy templom nyomait is. Gerecze 
ásatása tett pontot a legenda végére: valóban egy 
templom, és körülötte egy falu állt ezen a helyen. 
Ez volt Regtelek (vagy Rektető, Regvölgy), a 
királyi udvar szórakoztatóinak, a regösöknek a 

falva a tatárjárásig. Májusban zajlott az ásatás, 
a rómaiak idejéből származó köveket is találtak 
– ez azt mutatja, hogy eleink építkezéseikhez fel-
használták a rómaiak épületeinek maradványait –  
Regtelekre minden bizonnyal Trans- vagy Contra- 
Aquincumból kerülhettek a kövek6.

1914 nyarán kitört az I. világháború. A pestúj-
helyi Állami Munkáskórházat hamar hadikórházzá 
alakították, a frontról érkező sebesültek, tífuszos 
betegek egy része itt nyert elhelyezést. Gerecze 
elővette fényképezőgépét, bejárt a kórházba, 

5 Buza Péter: Pestújhely emlékkönyve – Csokonai Művelődési Ház
6 Az ásatás részleteiről lásd következő cikkünket.

Gerecze Péter egy feltehetően 
1895 előtt készült fotográfián 

forrÁs: bakó zsuzsanna IldIkó: Gerecze péter fényképhaGyatéka 
orszÁGos műemlékvédelmI hIvatal 1993 
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hogy a katonákat fotografálja. Sokukról ez volt 
az utolsó kép, amit szeretteinek elküldhettek. 
Október végén Gereczét is megfertőzte a tífusz 
– egy hétig nem tért magához, majd november 
2-án elhunyt. Már nem maradt ideje összesíteni 
a regteleki feltárás eredményeit, feljegyzéseit, a 
talált kövek egy részét szekéren bevitték a Magyar 
Nemzeti Múzeumba, ahol az egész anyagnak 
nyoma veszett. Két fotó, kevés feljegyzés maradt 
erről a páratlan régészeti leletről.

Gerecze konzervatív ember volt, úgy tart-
ják az ő találmánya volt a telep társadalmának 
sokszínűségére utaló – egyébként meglehetősen 

sztereotip – Úrinegyed és Mosóné-
fertály elnevezés is (utóbb bánta is, 
hogy így tett különbséget a telep 
lakói közt). Ezek az elnevezések 
mutatják, hogy a körvasút sor-
hoz – és Budapesthez – közelebbi 
utcák villáiban lakott a település 

krémje, míg a távolabbi területeken szerényebb 
egzisztenciák tudtak csak megállapodni. A 
Gerecze-család villája is az Úrinegyedben volt. 
A villa homlokzatán egy szerény piszkei vörös 
márvány tábla felirata hirdeti nem csak a régész 
munkáját, de humorérzékét is: „Kaparj kurta, 
neked is lesz”. A felirat sajnos szabad szemmel 
alig látszik, vésett betűiből a festék már kikopott. 
A Gerecze-família a családfő halála után nem 
sokkal eladta a házat és elköltözött Pestújhely-
ről. A villaépületben a háború után több lakást 
alakítottak ki. Mai tulajdonosa a rendszerváltást 
követően vásárolta meg apránként az épületet, és 
kezdte felújítani a villát.

A kereszttel jelölt férfi Gerecze Péter
forrÁs: maGyar nemzetI múzeum adattÁra ltsz.: 7522, XXI. 311/1965

A temetőben feltárt csontvázak 
egyike
forrÁs: maGyar nemzetI múzeum adattÁra 
ltsz.: 7522, XXI. 311/1965
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Regtelek faluról első ízben talán Szabó Károly 
történész (1824-1890) tett históriai emlí-
tést 1881-ben a Kemény Zsigmond-társaság 
marosvásárhelyi ülésén felolvasott székfoglaló 
értekezésében2 – tehát még jóval a Gerecze Péter 
által végzett feltárást megelőzően. Szabó közép-
kori oklevelek szövegtöredékei alapján adott egy 
nagyvonalú topográfiai meghatározást, mely sze-
rint Regtelök Palota falu és az 1881-ben még 
Szentmihály-puszta néven ismert hely – ma XVI. 
kerület, Rákosszentmihály – között terült el, Pest 
északi határán.

Regteleken a királyi udvar regösei, vagyis 
énekmondói élhettek. Magyar eredetű elne-
vezésükből ered a népszokásként ismert 
regölés is3. A regösökre a magyarországi latin-
ság szóalkotásából használt combibator nevet 
is használták, mely együttivót (ivócimborát) 
jelent. Pais Dezső nyelvész (1886-1973) pedig 
bizonyítja, hogy a részeg szavunk a révül, rejt 
vagy a reg, regös kifejezésből származik4. Nem 
volt ritka, hogy az udvar egyes foglalkozási 
csoportjainak tagjai a királyi földadományok 
révén önálló faluba szerveződve laktak, vagy 
ott birtokot tartottak fenn. Más települések 

mellett hasonló eredettörténete van a Buda-
pesthez közeli Solymárnak (solymászok) és 
Nagykovácsinak (kovácsok) is. Regtelek Szabó 
Károly szerint I. (Róbert) Károly király alatt 
már lakatlan volt5, oklevélbe azonban csak I. 
(Nagy) Lajos foglalta 1347-ben az akkor már 
rég pusztává vált Regtelek nevét.

Azt, hogy a palotai szőlőhegy alatt régi korok 
lakóinak nyomai lehetnek, régóta közismert volt 
a helybéliek, de a tudományos élet körében is. 
Buza szerint 1849-ben már történt egy doku-
mentálatlan feltárás, és akkor kezdődött a római 
kori kövek széthordása is, melyek aztán beépül-
tek rákospalotai házakba. Paúr Iván évtizeddel 
később számbavette a megmaradt köveket6, és 
említi, hogy három darab a fóti Károlyi-kas-
tély udvarát díszíti. A rákospalotai MÁV-telep 
építési munkálatai közben kerültek elő további 
kincsek, melyek egy részét a helyi lakosok 
szintén széthordták. A Rákospalota című lap 
felsorolásszerű leltárt adott6 az ásatások előtt 
előkerült darabokról: ismeretlen „ősállati szarvas- 
marha-féle koponya”, egyszerű díszítésű fekete 
agyagcserepek, edénydarabok, bronz és ezüst 
fülbevalók, jellegzetes halántékgyűrűk, fehér, 

GERECZE RÁKOSPALOTAI 
ÁSATÁSA – REGTELEK
írta: Rátonyi Gábor Tamás

Gerecze Péter rákospalotai ásatásáról – Regtelek falu temploma alapjainak és két 
honfoglalás kori temetőnek a feltárásáról – Buza Péter már írt közismert palotai 
könyvében1. Az ásatás pontos helyszíne a köztudatban mégis elnagyolt maradt, 
leggyakrabban a Pestújhely határában kifejezéssel lokalizálják a templomrom helyét. 
Fennmaradt ugyanakkor két fotó, és néhány korabeli újsághír, melyekből néhány fel-
tételezést pontosíthatunk – más kérdésekkel kapcsolatban azonban továbbra is a 
legvalószínűbb feltételezés megfogalmazás a helyes.

1 Buza Péter: Palotai tegnapok – Csokonai Művelődési Ház 1995. 14. o.
2 Írásban megjelent: Szabó Károly: A királyi regösökről – Századok a Magyar Történelmi Társulat közlönye XV. évf. 1881. 553–568. o.
3 Ortutay Gyula: Magyar Néprejzi Lexikon Akadémiai Kiadó, Budapest 1977.
4 Falvy Zoltán: Énekmondók a középkori Magyarországon I. – Filológiai Közlöny VII. évfolyam – 1961. 1-2. szám 99. o.
5 SZABÓ 558. o.
6 Paúr Iván: Huszonöt kiadatlan pannoniai latin felirat - Archaeologiai Közlemények 1. kötet, 1859. 117. oldaltól
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máz nélküli edénydarabok, vaskések, sarkantyúk, 
szekérvasak és III. Béla korabeli ezüstdinárok 
szerepeltek ezen a listán.

Gerecze csak a leletek előkerülését követően  
kezdeményezte az ásatást, így a „kincsek” egy 
része már nem jutott el hozzá. Egyébként 
Gerecze már 1911-ben is írt a környéken fel-
tételezhető temetőről7, tehát számára sem volt 
meglepetés, hogy a volt szőlőhegyről újabb régi 
tárgyak és csontok kerültek elő. A feltárás 1914. 
május 25-től 30-ig tartott, s a fennmaradt egyik 
fotó tanúsága szerint igen élénk figyelem kísérte 
a lakosság részéről. A leletek és a régészeti mun-
kák leglelkesebb „civil” követőjévé az egyébként 
is minden iránt érdeklődő Jónás Emil volt, aki 
Rákospalota nagyközség utolsó bírája, közéle-
tének aktív résztvevője – egyebekben MÁV 
főtiszt – volt. Jónás rendszeresen népszerűsítette 
az ásatást, annak eredményéről még előadásokat 
is tartott, de mindig lelkesen ajánlotta Gereczét, 
mondván számoljon be az eredményekről szemé-
lyesen a tanár úr.

A május végi feltárást követően Bartucz Lajos 
(1885-1966) antropológus – a Martinovics-összees-
küvés kivégzettjeinek azonosítását végző professzor 
– is a helyszínre utazott, és tanulmányozta a meg-
talált csontokat, melyek egy része aztán a Budapesti 
Tudományegyetem Embertani Intézetébe (ma: 
ELTE Antropológiai Tanszék) került. Bartucz meg-
erősítette Gerecze feltételezését, akkoriban a jazigok 
temetőjének tudta a sírokat. A feltárás során pontosí-
tották a rétegek elhelyezkedését: 180 cm mélységben 
terült el a népvándorlást megelőző korból származó 
temető, felette egy méterrel helyezkedett el egy 
késő népvándorlás kori sírkert, majd ezek felett 
volt a XI-XII. századból származó templomrom, a 
tulajdonképpeni Regtelek emléke8. A templomrom 
kövei közt római koriak is voltak, melyeket Gerecze 
és a későbbi régészeti irodalom egyaránt Contra- 
Aquincum területéről származtatnak. Ez azt jelenti, 
hogy Regtelek lakói az i. u. 430 körül kiürített, így 
Regtelek kiépülésekor már csak romhalmaz képét 
mutató, a mai Március 15. tér környékén lévő Contra- 
Aquincum szabadon álló köveinek egy részét szállí-
tották el a templom építéséhez.

7 Az írás a Pestújhelyi Hírlap 1912-es naptárában jelent meg. Az íráshoz sajnos nem jutottunk hozzá.
8 [z. v.]: Népvándorláskori temető a Rákoson – Pesti Hírlap 1918. július 18. 11. o.

Jónás Emil a képes levelezőlapként előhívott fotográfiák hátoldalára írt kísérősorai 1914 májusából
forrÁs: maGyar nemzetI múzeum adattÁra ltsz.: 7522, XXI. 311/1965
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Az ásatás helyszínét illetően igen sokféle, 
különböző meghatározás létezik, pedig ez igen 
pontosan tudható. Bár Gerecze maga Pest-
újhelyen élt, és a sajtó is gyakran használta a 
Pestújhely mellett, vagy a Pestújhely határában 
formákat, a leletek kétségkívül Rákospalotáról, 
a mai MÁV-telep területéről kerültek elő. Maga 
Gerecze úgy ír az ásatás helyszínéről9: „a pestúj-
helyi szanatórium kapujától 300 és a szentmihályi 
villamos vasúttól 200 méter távolra, a Régi sző-
lők-dűlőjén” történt. A szentmihályi villamos vasút 
a mai Szent Korona útján közlekedett, a szanató-
rium bejárata pedig – közel a mai kapuhoz – az 
Adria és Őrjárat utcák sarkán volt10. Ha mai esz-
közökkel ezeket a távolságokat kimérjük, akkor az 
ásatás a Vasutastelep utca és Mozdonyfűtő utcák 
kereszteződésétől néhány méterre a Besenyő 
parkban, a villamosvégállomás területén lehetett. 
Ez a környék akkoriban még beépítetlen homo-
kos terület volt, utcahálózat és érdemi épületek 
nélkül. A fentiek ismeretében nagyon érdekes az 
Őrjárat utca nevének előkerülése. Egyfelől ez az 
utca képezte és képzi Rákospalota és Pestújhely 
határát. Amikor a „Pestújhely határában” kifeje-
zést halljuk, eszünkbe juthat akár ez az utca is, 
bár ez ebben az esetben félreértelmezése a „határ” 
kifejezésnek. Másfelől Gerecze a szanatórium 

bejáratát adta meg viszonyítási pontként, ami 
szintén az Őrjárat utcában van, azonban maga 
az ásatás nem ott volt, hanem onnan 300 méter-
nyire, a Besenyő parkban11. Irásné Melis Katalin 
könyvében szintén az Őrjárat utcát adta meg 
Regtelek helyszínéül12. A település teljes kiterje-
dését ma már nem tudjuk pontosan lokalizálni, 
de a Gerecze-féle ásatás eredményeként előkerült 
templom biztosan nem az Őrjárat utcában volt.

Antall József volt miniszterelnök pestújhe-
lyi születése és kötődése közismert, de érdemes 
felidézni: édesanyja Szücs Irén, Szücs Ist-
ván oktatáspolitikus lánya volt. A nagyszülők 
közül Szücs István 1953-ban, Staudinger Jolán 
1961-ben hunyt el, a pestújhelyi Szücs-villa 
(Árvavár utca 7/a) ezt követően kerülhetett ki 
a család érdekköréből. 1965-ben Antall a csa-
ládi fotógyűjteményt selejtezve bukkant két 
fényképre, ami a regteleki ásatáson készült. 
A képeket azonban nem a nagyszülők készí-
tették, hanem a már említett Jónás Emil, aki 
azokat postán küldte el Gerecze Péternek. A 
fotográfiák feltehetően Gerecze révén kerül-
tek az Antall-családhoz. Antall József azzal a 
megjegyzéssel küldte el a képeket a Magyar 
Nemzeti Múzeumba, hogy őt semmiféle 

9 Gerecze Péter: A rákospalotai ásatások – Rákospalota társadalmi és közgazdasági hetilap 1914. június 21. 3–4. o.
10 Lapunk 2016 febriári számának címoldalán közöltük azt a korabeli képeslapot, ami a szanatórium bejáratát és a főépületet ábrázolja. 
A bejárat pontos helye akár e kép alapján is pontosan beazonosítható.
11 A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisa számon tart ásatást az Őrjárat utcában is, ez azonban  Dümmerth László és Gábori 
Miklós vezető régészek 1958-as ásatásának helyszíne, nem a Gerecze-féle 1914-es feltárás.
12 Irásné Melis katalin: Adatok a pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez – Budapesti Történeti Múzeum Budapest, 1983. 67. o.

Jónás Emil a képes levelezőlapként előhívott fotográfiák hátoldalára írt kísérősorai 1914 májusából
forrÁs: maGyar nemzetI múzeum adattÁra ltsz.: 7522, XXI. 311/1965
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kötelék nem fűzi Gereczéhez, ezért a képeket 
elajándékozná a közgyűjteménynek. A képe-
ket a múzeum adattárának leltárába vették, 
azok ott találhatók most is, az egyik fotográfiát 
bizonyára innen közölte Buza Péter is a már 
említett 1995-ben megjelent könyvében.

A képek hátoldalán feltehetően Jónás Emiltől 
származó leírás olvasható:

A Rákospalota-Újfalui népvándorláskori (V.-
VI. sz.) temetőből a pestújhelyi szanatóriumtól 300 
méterre ahol később Rektető nevű magyar falu épült, 
melynek templom alapfalai előjöttek. Ez a templom 
Contra Aquincum köveiből épült. Ezek közt több 

latin(?) feliratú kő is volt. A N(emzeti) Múzeum 
megbízásából feltárta Gerecze Péter tanár 1914. 
május 25-30.

Az ásatás és annak utóélete tehát kalandos 
– de feltehetően nem kalandosabb a korszak 
többi leletmentésénél. Bár számos ősi eszköz, 
tárgy és ékszer a lakosság érdeklődése követ-
keztében eltűnt, a Gerecze által összegyűjtött 
anyagok sorsa sem volt megnyugtatóbb. Szekéren 
a Magyar Nemzeti Múzeumba beküldött leletek 
nem kerültek be a múzeum állományába, kivéve 
a római kori köveket, melyekről aztán később is 
születtek publikációk.

Antall József kísérőlevele a két fotográfiához
forrÁs: maGyar nemzetI múzeum adattÁra ltsz.: 7522, XXI. 311/1965
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A mai Pozsony utca – Bartók Béla utca – Fő út 
– Sín utca által határolt terület 1848 után ala-
kult ki, hívták Újfalunak, majd Nyaralótelepnek 
is. Hozzátartozott az újpesti Vécsey utca vége is, 
ami akkor a Villasor névre hallgatott. A terület, 
majd a telkek a Károlyiak tulajdonában voltak. 
A környék első háza vélhetően a Püspök-villa-
ként ismert épület volt, melyet 1847–51 között 
emeltek1. Mindjárt ezután épülhetett a Sín u. 
24. szám alatti egykori ponyvagyár, ami majd a 
leánynevelő első helyeként lesz ismert, 
1855-ben2. A harmadik komolyabb épü-
let Lukácsy Sándor3 villája volt, akinek 
két hatalmas parcellája a szabadságharc 
után már megvolt, és a vasút melletti 
telek gyümölcsfa ültetvénynek adott 
helyet. Ő maga 1861-től volt palotai 
lakos. Ez a villa még nincs beazonosítva, 
a Lukácsy Sándor utca 4. és az Állomás 
köz 3. szám alatti házak valamelyike 

lehet. Az újpesti oldalon a vasút építése idején 
(vagy nem sokkal előtte) emelték a jellegzetes 
kereszt alakú alaprajzáról ismert Park Vendég-
lőt, amit a gróf folyamatosan haszonbérbe adott. 
Természetesen 1846-tól már állt az indóház is, 
ami egy kisebb épület volt, és a vasúti raktárépület 
Vác felőli oldalán feküdt szemben a vendéglővel, 
vagyis nem a ma ismert állomásépületről van szó.  
A mai Villasor építése 1869-től indult4.  Ha a kiegye-
zés idején körülnézhettünk volna, akkor még csak 

1883-as felvételi előrajz a mai Sződliget 
utca környékéről. 

(forrÁs: rÁkos-palota naGyközséG kÁposztÁs meGyer 
pusztÁval, felvételI előrajzaI  maGyar nemzetI levéltÁr 

orszÁGos levéltÁra térképtÁr, s 79 - no. 609/3.)

A SZŐDLIGET UTCA 9. SZÁM 
ALATTI KÚRIA TÖRTÉNETE
írta: Horváth Csaba

A Sződliget utca 9. szám alatti villa az egyetlen XV. kerületi polgári épület Buda-
pest helyi védettségű értékei között, azonban története eddig nem volt ismert 
sem a helyi, sem a fővárosi építészeti irodák előtt. Senki sem tudta megmondani, 
hogy külcsínén kívül mi volt az indoka a védettségnek. Jelen cikk elsősorban ezt 
hiányosságot kívánja orvosolni, még ha minden kérdésre nem is adhat választ. 

1 Sommariva Aurél lánya 1851-ben született Fóton, ahol apja, a gróf már palotai lakosként van feltüntetve. Mivel egy 1847-es térképen 
(Pest Megyei Levéltár IV. 165. d. (PMU) 117) még nem szerepel a ház, s a birtok is csak utólag van rárajzolva, így ezalatt a négy év alatt 
kellett, hogy felépüljön a villa. Sommariva Károly és Aurél is katona volt, így megkockáztatható, hogy csak az 1848-49-es szabadság-
harc eseményei után telepedtek le Palotán, így az építés éve jó eséllyel 1850.
2 Rokob Tibor: A Rákospalotai Javítóintézet első évei –  Helyem Házam Palotám III. évf. 2. szám 24. o.
3 Lukácsy Sándor (1815-1880) eredeti végzettségét tekintve jogász, Károlyi István uradalmi ügyészeként dolgozott, s került kapcso-
latba Palotával. Érdeklődése a kertművelés és növénykultúra felé fordult, faiskolájában gyümölcsfákat nevelt, tudományos munkájával 
kiérdemelte a „nemzet kertésze” titulust.
4 Híradás, arról hogy „az erdőséget magánvillákra részletezve eladja a fóti uradalom”. Vasárnapi Újság XVI. évf. 36. szám, 1869. szep-
tember 5. 494. o.



26 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM    2017. SZEPTEMBER

néhány kúriát, a vasutat, homokbuckás területeket,  
gyümölcsfaültetvényt láthattunk volna Rákos-
palota akkor kiépülő új negyedében. 

1892-ben Pósta Béla régész tárta fel Nyír falu 
feltételezett temetőjét. A feltárás helyszínének 
azonosításához szükséges dokumentáció azon-
ban elveszett (a feltárt sírokból előkerült leletek 
részletes jegyzéke azonban fennmaradt). Pósta 
csak annyit említ, hogy a feltárásra a Sín (akkor: 
Mária) utcában került sor, ennél részletesebb 
helyszínjelölés azonban nem ismert. Álláspon-
tom szerint ez az egykori temető a mai Géza 
fejedelem téren és annak környékén lehetett. Ez a 
terület – mely átnyúlt a ma már nem létező palo-
tai erdő irányába – volt a Kőrakás-dűlő, mely az 
elképzelések szerint egy középkori épület (tán 
palota?) romjairól kapta a nevét. Ezek szerint a 
Nyaralótelep kiépülése valójában egy korábban 
lakott, de az évszázadok alatt nádasos, homok-
dűnés, legelős, lucernás lakatlan terület ismételt 

betelepülése volt, vagyis palotai belterületté vált.
A Sződliget utca 9-es számú villa – ahogy 

a környező néhány épület is – egy kis dombon 
fekszik, ahogy a Kossuth utcai Szenthárom-
ság-templom is egy dombocska tetején áll. Ez 
a dimbes-dombos táj tűnt el aztán a vasútvonal 
megépültével, majd a Pozsony utca és az aluljáró 
kiépítésével, végül az 1926-tól felparcellázott, a 
vasút és a Károlyi Sándor út (Grófi út) közötti 
terület rendezésével. Ekkor nevezték át a Vasút 
utcát is Pozsony utcára.5

Az épületet 1959-ben vették a fővárosi védel-
met élvező műemléki épületek jegyzékébe6 18 
másik kerületi épülettel együtt7. Ekkoriban 
ezek az ingatlanok ún. harmadrendű műemlék-
jellegű épületekként szerepeltek a jegyzékben, 
ami a védettség leggyengébb fokát jelentette. A 
rendszerváltást követően Budapest Főváros Köz-
gyűlése új rendeletet alkotott a fővárosi védettségű 
épületekről8, az ehhez csatolt jegyzékben azonban 

5 Vázrajz Rákospalotán a Grófi-út és Pozsony-utca mellett kiosztott házhelyekről (Furgyik Gy.) 1926. május - Magyar Nemzeti Levéltár 
Térképtára S 82 - No. 244.
6 Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei 1959. június 3. Budapest Főváros Levéltára XXIII.102.a.1A
7 Csak felsorolásszerűen a 19 épület mai címükkel: Énekes utca 12/a, Fő út 33-35. és 93. (ez utóbbit már lebontották azóta), Juhos 
utca 28., Pozsony utca 37., 49., 51. Sín utca 13. és 15.,  Széchenyi téri templom, Aporháza utca: Liva-malom, Sződliget utca 3., 5., 
9., 10., 16., 21. 40., 41.
8 54/1993. (1994. II. 1.) sz. önkormányzati rendelet

A nyaralónegyed parcellázásáról készült térkép. A sötétebben színezett telkeket már eladták, a 
világosabb árnyalatúak üresek. Az Erzsébet utcai 2421 és 2420-as számú telkeket vásárolta meg 
Magyary-Kossa Ludovika 
forrÁs: rÁkospalotaI múzeum térképtÁra ltsz.: 2010.29.1.
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már csak egyetlen XV. kerületi lakóház, a Sződ-
liget utca 9. szerepelt. A többi 17 épület közül 
egyet lebontottak, egy az összeomlás szélén állt, a 
többin pedig olyan mérvű átalakításokat hajtottak 
végre, hogy már nem voltak érdemesek védelemre. 
Ez a villa vélhetően azért nem esett át jelentős 
átalakításon, mert önkormányzati tulajdonban 
volt, így lakói nem foglalkoztak vele.

A portikusz – vagyis a tornác – feletti timpa-
nonon kopott, de még kivehető az ott domborodó 
dupla címerpajzs mintázata. Az egyik címer a 
Perczel családé9, a másik a Magyary-Kossa csa-
ládé. E két család egy-egy tagjának, Perczel 
Pálnak és feleségének, Magyary-Kossa Ludovi-
kának a villájaként épült tehát a ház.

Perczel Pál II. (azért második, mert született 
előtte is már egy Pál nevű fivére, aki azonban 
még az ő születése előtt elhunyt) Perczel Sándor 
I. és Kajdachi Kajdachy Erzsébet gyermeke, 1822. 
január 25-én Börzsönyben született. Alsó fokú 
tanulmányait követően valószínűleg jogi vagy 
katonai végzettséget szerzett. 1848. május else-
jén a bonyhádi nemzetőrség kapitányának, majd 
három nap múlva a Baranya megyei közgyűlés 
az állandó bizottmány tagjának választotta. Nem 
sokkal később a nádor a veszprémi 6. sz. hon-
védzászlóaljhoz hadnagynak nevezte ki. 1848. 
október elején Mészáros hadügyminiszter ren-

deletével ugyanazon alakulat főhadnagyává 
emelte. A gyors előmenetel bizonyítéka, hogy 
október 19-én Tolna vármegyében megala-
kult 41. számú honvédzászlóaljnál Perczel 
Pál már kapitány. Amikor 1849 februárjában 
az eszéki vár Nugent tábornok előtt kapitu-
lált, Perczel Pált a többi tiszttel és katonával 

együtt hazaengedték. A szabadságharc leverését 
követően haditörvényszék elé állították és bünte-
tésül a cs. kir. hadseregbe, közlegénynek besorozták. 
1851-ben kegyelmet kapott, leszerelt és hazatért 
Bonyhádra. A Bach rendszer időszakában nem 
vállalt állást. Ő is a passzív rezisztenciát folytatók 

9 A Siebmacher’s Wappenbuch - Akademische Druck- U. Veruagsanstaut Graz, Ausztria 1964 címerképei

A ma ismert legrégebbi fotó az épületről az 
1970-es évek elejéről, az eredeti kovácsoltvas 
lépcsőkorláttal 
(forrÁs: czoma lÁszló (szerk.): tanulmÁnyok rÁkospalota-pestújhely 
történetéből, fotó: horvÁth mIhÁly)

A Perczel és a Kossa családok címerei
(forrÁs mIndkettőnél: sIebmacher’s Wappenbuch - akademIsche 
druck- u. veruaGsanstaut Graz, ausztrIa 1964) 
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közé tartozott, mint testvére, Béla I. Amíg azonban  
bátyja értő kézzel irányította a gazdaságot, addig 
ő pazarlóan bánt bevételeivel. 1857. július 14-én 
Pesten feleségül vette nagysarlói Magyary-Kossa 
Ludovikát. Mivel utóduk nem született, továbbra 
sem kényszerült rá a takarékos gazdálkodásra. 
Amikor a neoabszolutizmus megszűnt, meg-
történt a megyerendszer helyreállítása, Pál II. 
bekapcsolódott a közéletbe. 1861. január 8-án 
elfogadta a Tolna vármegyei közgyűlés döntését, 
amely a völgységi főszolgabírói székbe emelte 
(a korabeli Völgységi járás mai neve: Bonyhádi 
járás). A kérészéletű enyhülést követően, amikor 
Ferenc József elrendelte a kivételes állapotot, 
lemondott állásáról. 1865-ben, az ideiglenes 
kormányzás megszűntével újból elfogadta a 
völgységi főszolgabírói kinevezést, amelyben 
1867-ben ismét megerősítették. Közben azon-
ban adósságai, kölcsönei halmozódtak. Vagyoni 
összeomlása teljesen elkeserítette, állásáról 

lemondott. Nem akarta végigélni a csődeljárást, 
ezért 1870. szeptember 24-én, 48 éves korában 
önkezével vetett véget életének10.

Egy bekezdés erejéig érdemes csak kitérni 
Perczel Mórra, az 1848-49-es szabadságharc 
egyik katonai vezetőjére (akinek nevét Rákos-
palota Pótlék-dűlőn egy utca is őrzi). Perczel Pál 
II. és Perczel Mór testvérek voltak (21 gyermek 
született a családban, akik közül 15-en érték meg 
a felnőttkort11). Feltételezzük, hogy Perczel Mór 
nem járt Rákospalotán, mivel sógornője csak 
férje – Perczel testvére – halálát követően költö-
zött ide. Ludovika elsősorban a Magyary-Kossa 
családdal tartotta a kapcsolatot, amiről a parte-
cédula is tanúskodik, a gyászhírt ugyanis csak a 
Magyary-Kossa család tagjai tették közzé, nem 
osztozott velük a Perczel család. Ettől függetlenül 
a házban járhatott a Perczel család néhány tagja 
is, de maga Mór valószínűleg nem látogatta meg 
sógornőjét annak palotai élete időszakában.

Magyary-Kossa Ludovikáról sokkal keve-
sebbet tudunk. 1828. november 8-án született 
nagysarlói Magyary-Kossa István és kenesei 
Kenessey Erzsébet házasságából Tiszaroffon12. 
A Magyary-Kossa (sokszor csak hol Magyary, 
hol Kossa néven) família régi protestáns család, 
Ludovika ükapja Magyary-Kossa Péter reformá-
tus püspök volt, a családnak Gyönkön található a 
jelenlegi leszármazottak által szépen helyreállított 
egyik kastélya. Ludovika miután megözvegyült, 
kénytelen volt hosszútávon hasznosítani több 
ingatlant is13 – már amit nem kellett pénzzé ten-
nie férje felhalmozott adósságai után – eztán 

10  Az életrajz a Tolna Megyei Levéltár családi iratainak repertóriumai – Segédletek III. (Szekszárd, 2001) c. kiadványban jelent meg.
11 Kolta László: Bonyhádi arcképek – Bonyhád Városi Könyvtár 2007.
12 Tiszaroffi keresztelési házassági és halotti anyakönyvi kivonatok 1736–1851 – Familisearch 91. o.
13 – A szekszárdi királyi törvényszék felhívása Perczel Pál örököseinek jelentkezésére: Budapesti Közlöny 1884/77. szám  1884. április 

2. 9. oldal
 – Özv. Perczel Pálné pusztabatonyi földbirtok haszonbéri hirdetése 1900-1906-ig terjedő időszakra Köztelek VIII. évf.  1898/86. szám 

1898. október 29. 1580. oldal

Perczel Pál
forrÁs: tolnaI meGyeI levéltÁr
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költözött Rákospalotára. Több híradás is szól az 
adományairól, neve első ízben 1878-ban tűnik 
fel14 Rákospalotával összefüggésben. Palota éle-
tében egy évvel korábban jelenik meg Stettner 
Istvánné szentgyörgyvölgyi Szabó Katalin is, 
aki egy palotai leányiskolát vesz át és lesz annak 
igazgatója. Stettner István anyja Kenessey Klára 
volt, akinek testvére az a Kenessey Erzsébet, aki 
Magyary-Kossa Ludovika édesanyja15. Ez lehet 
az a családi kapocs, mely magyarázza, hogy miért 
is került Ludovika pont ide Palotára, miután fel-
számolta bonyhádi életét. 

Feltételezhetjük tehát, hogy Perczel Pál Bony-
hádon történt elhunyta után az 1870-es évek 
közepe táján épülhetett a kúria, hiszen 1878-ban 
már Ludovika palotai lakos volt. Hogy ő volt 
az eredeti építtető, arra a címerpajzsok meg-
léte a bizonyíték. A Rákospalotai Múzeumban 
őrzött, 1884-es térképen16 is jelölik a telket: a 
mai Sződliget (akkori nevén Erzsébet) u. 9-11. 
szám alatti dupla telek volt Perczel Pálné nevén. 
A ház szintén szerepel egy 1883-as térképen, ahol 
az is látszik, hogy az utca beépítettsége még igen 
alacsony: a villától körülbelül a Kurta utcáig üres 
telkek sorakoznak17.

Ludovika már 1889-ben meghirdette18 az épü-
letet eladásra, 1894-től kiadásra19, majd 1896-ban 
ismét kiadásra20. Ezután nem sokkal el is adhatta 

a házat, mert ő maga 1897-ben a Vasút u. 39-be 
költözött.21 A Vasút utca 37. és 39. alatti telkeket is 
megvásárolta, ő építette az ott található házakat: a 
díszesebb 39-be ő maga, a 37-be pedig id. Benkő 
István református lelkipásztor költözött22.. A Vasút 
utcai telek cirka az egyharmada a Sződliget utcai-
nak, tehát férje halála után 27 évvel Ludovika kisebb 
házba költözött. Ennek azonban már kevésbé a 
rossz anyagi helyzet lehetett az oka, hanem inkább 
az, hogy Sződliget utcai ház értékesítéséből szár-
mazó és a Pozsony utcai villa felépítésére fordított 
összeg különbözetéből jótékonykodjon. Buza emlí-
tett könyvében úgy tartja, hogy a lelkész, Benkő 
István szervezte és vezényelte le a vásárlást és az 
új villa építését, s ezért mintegy fizetség gyanánt 

14   A Fővárosi Lapok szerkesztőségének segélygyűjtése árvízkárosultak és sebesültek számára. A segélyt küldőket név szerint említet-
ték, itt olvasható „ özv. Perczel Magyary Ludvika Rákos-Palotáról”, mint aki négy kilogramm sebkötözőanyagot küldött. Fővárosi Lapok 
XV. évf. 223. szám, 1878. szeptember 28. 1083. oldal
15  Csepinszky Mária: A kötcsei nemesi családok élete a XVIII-XIX. Században – megjelent: Stirling János (szerk.): Kötcse monográfiája 
Kötcse Község Önkormányzata 1996. 707. o.
16 „A rákospalotai határban fekvő uradalmi háztelkek”, másolta: Liskovszky(?) mérnök Rákospalotai Múzeum, leltári szám: 2010.29.1. 
Az ott szereplő helyrajzi számok: 2420 és 2421
17 Rákos-palota nagyközség Káposztás-megyer pusztával Magyar Nemzeti Levéltár  S 79 – No. 609/3 100. fólió, 512. helyrajzi szám
18  Budapesti Hírlap 1889. június 9. 158. szám 16. oldal – Talán a legkorábbi palotai magáningatlan-hirdetés
19 Budapesti Hírlap 1894. augusztus 12. 222. szám 20. oldal
20 Budapesti Hírlap 1896. május 8. 127. szám 18. oldal
21 Perczel Pálné Rhorer Géza közjegyzőnél tett végrendelete: kelt 1897-ben, lakcímként a Rákospalota, Vasút utca 39. van feltüntetve. 
Budapest Főváros Levéltára VII.192 – 1897 - 0570
22  Buza Péter: Palotai tegnapok Csokonai Művelődési Ház, 1996. 148. oldal – Buza szerint a két épület 1889-ben és 1890-ben épült.

Magyary-Kossa Ludovika
forrÁs: tolnaI meGyeI levéltÁr
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megkaphatta a szomszédos (Pozsony utca 37.) 
telket23. Kettejük kapcsolatának másik mozgató-
rugója lehetett, hogy Magyary-Kossa ekkor már 
69 éves volt, gondozásra szorult, amit a lelkész 
családja vállalt fel. Mindkét ház – a Pozsony utca 
37. és 39. is – áll még mind a mai napig.

1928 körül a Sződliget utca házait újraszá-
mozták, ekkor kapta a 9-es számot és az 1241-es 
és 1242-es helyrajzi számot. Azóta is a 9/A a 
hivatalos házszám, mert 1928-ban már állt a kert 
végében, az utca felől nézve a telek bal hátsó sar-
kában egy kis épület, ami a 9/B jelzést kapta. Ezt a 

„B” jelzésű épületet azóta elbontották. Az 1884-es 
térképen látható kéttelkes tulajdonból 1928-ban 
lett tehát 9-es és 11-es házszámú különálló telek.

Nem zárható ki, hogy Ludovikánál járt láto-
gatóban a Horthy família valamelyik tagja. 
Tudniillik Ludovika testvére, István vette el Hor-
thy Jolánt, Horthy kormányzó nagynénjét, aki 
szintén tiszaroffi születésű volt. 

Özvegyasszonyként haláláig fő támogatója volt 
a palotai református egyháznak.24 Az általa tett 
pénzadománnyal indult el a gyűjtés a Rákos út 

23 – Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1892. május 26. - 1100 forintos adomány az új paplakra és egy Wertheim szekrény
 – Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1901. június 30. – 20000 forintos a palota újfalusi református imaháznak 2 harang és az új temp-

lomra adott adomány
 – Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1894. március 22. – a törteli egyház javára adakozik
 – Vasárnapi Újság 1892. április 3. 14. szám 246. oldal – a felvidéki ínségesek részére adakozik
 – Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1902. április 27. – 1901-ben még 1000 koronát adott a Protestáns Országos Árvaegylet javára
 – Dunamelléki Református Egyházkerület jegyzőkönyve 1886. május 26. 11. szám 36. oldal – a palotai ref. egyháznak ezüst keresz-

telőedényt és az úrasztal terítőre 54 forintot adott
 – Dunamelléki Református Egyházkerület jegyzőkönyve  1888. május 26. 8. szám 36. oldal – 10 forintot adott a palotai egyháznak
 – Dunamelléki Református Egyházkerületi jegyzőkönyv 1887. június 4. 6. szám 41. oldal – 60 forintot adott a palota egyház költségeire
24 Varjú Elemér kölcsönszerződésének ügye, 1905. április 8. A Görgei István közjegyző által hitelesített okiratban Varjú már mint Rákos-
palota, Erzsébet utcai lakos szerepel. Budapest Főváros Levéltára VII.168.a - 1905 – 0160

özv. bonyhádi Perczel Pálné, Magyary-Kossa Ludovika halotti értesítője
forrÁs: orszÁGos széchenyI könyvtÁr
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– Arany János utca sarkán álló Magyar Sáfárság 
Templomára, sőt, a templom kisebbik harangját is 
ő öntette. Édesanyja 1879-ben, míg unokatestvére 
Stettner István bíró 1884-ben hunyt el. Ludovika 
1901. július 11-én szenderült örök nyugalomra. 
Temetése három nappal később volt, a tiszaroffi 
családi kriptában nyugszik.

A ház további tulajdonosai közül csekei Dr. 
Varjú Elemért ismerjük még, aki 1904–1908 
között (illetve ebben az időszakban biztosan25) 
lakta a házat, s aki később a Nemzeti Múzeum 
Régiségtárának igazgatója, a Magyar Heraldikai  
és Genealógiai Társaság elnöke, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja volt. Neki 
köszönhetjük a gyulafehérvári glosszák felfedezé-
sét, mely a harmadik legrégebbi nyelvemlékünk. 

A Révai lexikonokat és a Magyar Művelődéstör-
ténetet is szerkesztette.

1919-ben Schüller Antal pénzügyminiszté-
riumi tisztiviselő26, 1931-ben Viszota Gyula27 
tanár, az MTA és a Szent István Akadémia rendes 
tagja, Széchenyi életrajzkutatója, lakott itt – vagy 
a fia, aki miniszteri számtiszt volt. 1933-ban 
ismét kiadó az épület a kis kerti házzal együtt.28 
A második világháború előtt a jómódú tulajdo-
nosok megengedhették maguknak, hogy több 
ingatlant birtokoljanak. A villa gyakori lakóvál-
tozásai alapján feltehető, hogy csak bérelték a 
házat, a tulajdonos esetleg csak nyaranta lakott itt 
néhány hónapra, de az is megeshet, hogy eleve 
bérbeadás volt az ingatlan megszerzésének a célja. 
Hogy a ház lakói egyben tulajdonosai is voltak-e 
az ingatlannak, vagy csupán bérelték azt, arra csak 
a további kutatások adhatnak majd választ.

A II. világháború után az önkormányzat 
birtokába került az épület és csak 1999-ben lett 
társasházzá nyilvánítva és magánkézbe adva. Az 
eddigi egyetlen korabeli fotó 1974-ben jelent meg 
a Czoma-féle monográfiában29. A jelenleg 3 albe-
tétes ingatlan akkor nyerheti el régi fényét, ha újra 
egy tulajdonosa lesz, ahogy már több, egy tulajdo-
noshoz került környékbeli villa is ismét szép és jó 
állapotban vág neki a következő száz évének.

Egy hatalmas kőkaspó áll az előkertben, vél-
hetően a házzal egyidős. A pincelépcsők fából 
vannak, a hatalmas darab rönkök még egy 
évszázaddal repítenek vissza minket az időben. 
A pincefödém poroszsüveg boltozatú. A terasz-
korlátok, és a kerítés kovácsoltvas elemeinek 
helyreállítása még jövőbeni feladat.

25 Varjú Elemér rákospalotai említése, mint adományozó - Néprajzi Értesítő 9. évfolyam 1908. 149. oldal
26  Schüller Jakab örökhagyó végrendelete, az örökösök felsorolásával. Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai – Budapest Fővá-
ros Levéltára IV.1411.b - 1919 - 5141
27  Pesti Hírlap 1931. szeptember 6., 202. szám 38. oldal
28  Budapesti Hírlap 1933. február 11. 34. szám 12. oldal
29 Czoma László (szerk.): Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből Budapest, 1974.

A Perczel és a Magyary-Kossa családok címerei 
az épület timpanonján

(a szerző felvétele
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Az első világháború kitörésekor a német vezérkar 
terve az volt, hogy míg a német haderő lerohanja 
Franciaországot, addig a Monarchia csapatai 
feltartóztatják az orosz és a szerb erőket, majd 
Franciaország legyőzése után a német csapatok is 
keletnek fordulnak, és együttes erővel legyűrik a 
cári seregeket1.

Ennek megfelelően a magyar-osztrák had-
vezetőség Szerbia ellen két hadsereget hagyva 
vissza, főerejével, négy hadsereggel Oroszország 
ellen fordult azzal a céllal, hogy minél nagyobb 
orosz erőket vonjon magára és a nyugaton küzdő 
szövetségest a veszélyessé válható orosz betöréstől 
mentesítse.

PALOTAI HUSZÁR  
A GORODOKI LOVASROHAM 
TÚLÉLŐJE
írta: Varga István

103 éve, 1914. augusztus 17-én zajlott a 
magyar huszárok egyik utolsó csatája. 
A több évszázados dicső múlt után, az 
I. világháború elején, Gorodoknál vívott 
ütközet vesztesége világított rá, hogy a 
modern fegyverek ellen már nem használ-
ható a könnyűlovasság, velük nem lehet 
sáncokat megostromolni. A lovasroham 
résztvevői között, talán több palotai baj-
társával együtt, ott volt T. Varga József 
huszár is.

1 Bencze László: A Piave - Front - Hadtörténelmi levéltári kiadványok, Hadtörténelmi Levéltár 2003.

T. Varga József huszárként 
egy rákospalotai műteremben

forrÁs: a csalÁd fotóarchívuma
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A mozgósítás keretén belül a Froreich Szabó 
Ernő altábornagy vezette 2. hadsereg részeként 
állították hadba az 5. lovashadosztályt, melynek 
feladata az orosz erők ún. erőszakos felderítése 
volt, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 
csapatok az adatgyűjtés érdekében a fegyveres 
összeütközést is vállalva betörnek az ellenséges 
területre. A huszárezredet 1914. augusztus 9-én 
és 10-én vagonírozták be, a csapatok augusz-
tus 12–14. között érkeztek meg a felvonulási 
körzetbe, Tarnopol környékre. Az 5. honvéd 
lovashadosztály már 14-én délután megkapta az 
indulási parancsot, amely a hadosztályt Goro-
dok-Kijev irányába rendelte előre. 

A hadosztály augusztus 15-én reggel indult 
útnak, és Grzymalowon át másnap késő délelőtt 
érkezett a Kozina nevű határőr községbe, majd 
a Zbrucz határfolyón azonnal átkelve délután 1 
órakor már ellenséges földön állt. A katonák még 

a délután folyamán átestek a tűzkeresztségen, 
amikor is egy kisebb, vélhetően orosz hírszerző 
csapatot megfutamítottak. 

Egy teljes nyugalomban eltöltött éjszaka után, 
augusztus 17-én reggel, a hírszerző különítmé-
nyek szétküldésekor, pontban reggel 7 órakor a 
főcsapat megindult és Satanow, Skotyniany érin-
tésével a délutáni órákban ért Lysowody-ba. Az 
addig eseménytelenül zajló előrenyomulás egy 
csapásra megváltozott, amikor Lysowody keleti 
kijáratához érve az előhad az úttól délre levő 
erdőszélen körülbelül 50-60 ellenséges lovast 
figyelt meg s azoktól tüzet kapott. A kisebb 
kozák lovas- és gyalogos osztagot szétszórták, 
de nem sokkal később egy nálánál jóval erősebb 
egységgel találkoztak, amelyet Gorodok felé 
megfutamítottak. A harci eseményekről érte-
sítendő a vezérkart, az előhad hírvivőt küldött 
vissza a hadosztályhoz, majd üldözni kezdte az 
orosz csapatot. 

Az előhad hírvivőjének tájékoztatása alapján 
Froreich altábornagy anélkül, hogy tudta volna, 
hogy hol, milyen erős ellenség van előtte – hiszen 
nem várta be sem a reggel szétküldött felderítő 
osztagot, sem az előhad jelentéseit az ellenség 
helyzetéről –, támadási parancsot adott. 

Froreich égett a vágytól, hogy megmérkőz- 
hessék az orosz lovassággal és talán az is erre 
sarkallta, hogy augusztus 18-ára, az uralkodó 
születésnapjára egy győzelmes rohamról számol-
hasson be. Hozzá kell azonban tenni azt is, hogy 

Az emlékmű avatásának pillanata 1929-ben 
a köztérkép hősI emlék fotóGyűjteményéből
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nem csak az altábornagyot, de a huszárokat is 
elkapta a harci tűz. Az életben maradt huszárok 
utólagos elmondása szerint a támadási parancs 
kiadása után mámorítóan szép percek következ-
tek: a lovak izmai megfeszültek, a föld dübörgött 
a több száz ló patája alatt, a trombiták a rohamjelet 
sikoltották, a huszármenték lobogtak, az előre 
nyújtott kardok csillogtak a lenyugvó augusztusi 
nap fényében. Mindenki úgy érezte a huszárok 
soraiban, hogy ennek a rohamnak nem lehet 
ellenállni. De lehetett!

A rohamról gróf Keller, később fogságba esett 
orosz dragonyos főhadnagy2 visszaemlékezéseiből 
kaphatunk képet:

„Mikor láttam, hogy a drótsövények és a jól 
beépített gépfegyverek ellen lovasroham indul 
meg, bennem, mint vérbeli lovastisztben meghűlt 
a vér. Az első pillanatban nem értettük a dolgot, 
és azt hittük, hogy valami még előttünk isme-
retlen harcmodorról van szó, talán előre akarnak 
menni az alkalmas takarásig, és ott lóról szállva, 
tovább folytatni a támadást. Nem ez történt. 
Úgy jöttek, robogtak, mint a megvadult ördögök. 
Félelmetes volt… A mi gépfegyvereinket tisztek 
irányították, akik szigorú parancsot kaptak, hogy 
a lovastömeget engedjék közel, lehetőleg a drót- 
akadályok elé, és akkor kezdjék meg a tüzelést, ha 
a tömött sorban vágtázó huszárokat meg tudják 
semmisíteni.

Tisztjeink teljesítették a parancsot, és a lát-
ványtól én, az ellenséges katona, valósággal 
ideggörcsöt kaptam. A lovasroham percek alatt 
összedőlt, és az imént még daliás huszárcsapat 
egymás hegyén-hátán fetrengett, vonaglott, ordí-
tott és haldoklott.

Ilyen hősiességet és ilyen hajmeresztő köny-
nyelműséget még a legöregebb, több háborút 
megjárt katonáink sem láttak. Mindenki oda volt. 
A gépfegyvereket irányító tisztek közül többen 
sírva fakadtak…”3

Mivel nem sikerült Gorodokot bevenni, 
Froreich altábornagy elrendelte a visszavonulást 
a Kozinánál lévő táborba. 

A hadosztály visszavonulása kezdetben rend-
ben zajlott, de sötétedés után Satanowban a 
házakból, kertekből, fákról kozákok és a beszer-
vezett lakosság előkészített, tervszerű tűzerővel 

2 Keller gróf néven ismert még altábornagyként a 10. lovashadosztály parancsnoka is
3 Ungváry Krisztián: Tettesek vagy áldozatok? Jaffa Kiadó 2014.

Balra T. Varga József huszárként, ismeretlen 
társa talán szintén palotai, hiszen a kép Újpesten 
készült. 
forrÁs: a csalÁd fotóarchívuma
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rajtaütött a hadosztály csapatain. A kötelékek 
összekeveredtek, mindenki igyekezett magát a 
tűzből kivonni, a hátrább lévők előrerohantak, 
a mellékutcákon át akartak menekülni, de az 
utcákat eltorlaszolva találták. A tisztek elsza-
kadtak csapataiktól és a koromsötét éjszakában 
elhangzott parancsok semmit sem értek. Fro-
reich altábornagyot másnap holtan találták, egy 
golyó halálra sebezte. Olyan hírék is szárnyra 
keltek, hogy fejbe lőtte magát, bár ezt a későbbi 
vizsgálatok nem támasztották alá4.

A gorodoki csatában és a „satanowi éj” néven 
emlegetett visszavonulás alatt a lovashadosztály 
24 tisztjét, 450 emberét, 650 lovát és szállító 
kocsijainak nagy részét elveszítette5.

Magyarországon már az első világháború alatt 
szerettek volna méltóképpen megemlékezni a hősi 
halottakról, de erre csak jóval később került sor. A 
gorodoki huszárroham emlékművét Manno Milti-
adesz tervezte, aki az 1. huszárezred főhadnagyként 
maga is részt vett a tragikusan végződött csatában, 
ahol súlyosan megsebesült, így később személyes 
élményeiből merítve készítette el azt a tervet, amely 
alapján Nemes Ősz György mintázta meg a lovas-
rohamot ábrázoló emléktáblát. A bronzból öntött 
dombormű rohamozó huszárokat ábrázol. Az 
előtérben kivont karddal vezénylő tiszt, mögötte 
trombitát fújva vágtató huszár. A hátrább látható 
huszárok közül többen golyótól találva hanyat-
lanak le a lóról. A relief alsó részére Somogyváry 
Gyula fogalmazta a kétsoros szöveget:

4 A m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred m. kir. 1. népfelkelő huszárosztály története 1869-1918. (Budapest, 1927 – kiadja: az ezred 
emlékbizottsága)
5 Szántó Nóra: A hősies magyar lovasroham, amely az oroszokat is lenyűgözte - Múlt-Kor történelmi portál - 2016. február 24.

Családi fotó a T. Varga családról: idősebb T. Varga Ferenc és felesége, Sinka Teréz; T. Varga József és 
felesége, Varga Teréz és gyermekeik, (jobbról, születési sorrendben: Teréz, Ágnes és József)
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A • ZENGŐ • KÜRTSZÓ • RÉGEN • 
ELVIHARZOTT • S • LEGENDÁK • ŐRZIK 
• MÁR • A • HŐSI • HARCOT • A • MELY-
NEK • HÍRE • SZÁJRÓL • SZÁJRA / JÁR • 
HOGY • TŰZÖN • POKLON • VIRTUSÁ-
BAN • ÉGVE • VÉRES • CSATÁKBÓL • AZ 
• ÉGBE • SZÁGULDOTT • EGYKOR • A • 
MAGYAR • HUSZÁR.

A Kerepesi úti huszárlaktanya bejáratánál 
lévő épület falába épített emléktáblát 1929. 
augusztus 17-én, a roham évfordulóján avatták 
fel ünnepélyes körülmények között, katonai 
tiszteletadással. A tábori misét követő avató 
beszédet József főherceg mondta, a székesfővá-
ros nevében Dr. Czebe Jenő tanácsos, a hajdani 

5. lovas hadosztály egykori tisztikara nevében 
gróf Bissinger Nándor koszorúzott.

Az avatáson részt vett Rákospalota szülöttje, 
T. Varga József egykori huszár, a gorodoki 
lovasroham túlélője is. A helyszínen készült 
képen kislányával együtt látható. T. Varga József 
1885. március 19-én született, T. Varga Ferenc 
és Sinka Teréz első gyermekeként. Az édesapa 
maga is katonáskodott, 1880-től több mint 10 
évet szolgált a 13. számú huszárezredben és két 
évet a Budapesti Gyalogezredben, bár a kato-
nakönyve szerint ütközetben nem vett részt. 
József 1911-ben vonult be Temesvárra, hogy 3 
éves katonai szolgálatát megkezdje. Katonatár-
saival 1914. június 22-én ünnepelték meg, hogy 

Amikor a huszárok még abban reménykedtek, hogy katonaidejük száz nap múlva végetér... 
a csalÁd Gyűjteményéből
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a szolgálat utolsó száz napja megkezdődött. 
Ekkor még nem sejthették, hogy szolgálati 
idejük lényegesen meghosszabbodik. Alig egy 
hónap múlva kitört az első világháború és T. 
Varga József rövid időn belül a fronton találta 
magát, ahol első bevetése a gorodoki csatában 
volt. A szerencsés túlélők közé tartozott. Csak 
a háború végén került haza, ahol földművesként 
élte napjait 1958-ban bekövetkezett haláláig. 
Leszármazottai közül többen élnek még ma is 
Rákospalotán. Az egyik ág egészen Sydney-ig 
ér. A cikkhez felhasznált adatokat, fényképeket 
unokája, Naszádi Ágnes bocsátotta a rendelke-
zésemre.

A fegyveres testületek objektumainak területéről 1945 
után számos első világháborús emlékművet eltávolí-
tottak, így a gorodoki huszáremlék sem maradt a he-
lyén. A mészkő keretet elbontották, de szerencsére a 
domborművet a Hadtörténeti Múzeumba vitték, így az 
nem pusztult el. 
A Hadtörténeti Múzeum vezetőségének döntése 
alapján 2004-ben megtisztították, és jelentős hibáit 
kijavították. A domborművet az első világháború kitö-
résének kilencvenedik évfordulóján, 2004 júniusában 
– az egykori 82. gyalogezred emléktáblája társaságá-
ban – a múzeum épületének belső udvarra néző falán 
helyezték el.1

1 Prohászka László: A gorodoki lovasroham újra látható dombor-
műve -  A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in 
Hungaria. 7. Budapest, 2004

T. Varga József kislányával az emlékmű avatásán 
forrÁs: a csalÁd fotóarchívuma
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A Fővárosi Autóbuszüzemnél (FAÜ) 1961. július 
3-án vezették be az ún. elágazó járatok meg- 
különböztetett jelzését1. Korábban a hagyomá-
nyos alapjáratok mellett csak a gyors (100 fölötti 
piros számokkal pl. 147 gyors) és betétjáratok 
(alapjárattal teljesen párhuzamosan, de rövidebb 
útvonalon közlekedő járatok), megkülönböztetését 
fejezték ki a viszonylatszámokkal (általában kiegé-
szítő betűjelzéssel, pl. 20A, 47A), ettől kezdve 
azonban bevezették az elágazó viszonylatok 
ettől eltérő jelzését is. A hálózat növekedésével, 
új lakótelepek átadásával egyre több olyan vonal 
létesült, mely az alapjárattal közös végállomásról 
indulva egy darabig azzal párhuzamos útvonalon 
haladt, ám egy idő után eltért és új területeket 
tárt fel. Korábban ezeket teljesen rendszertelenül 
a betétjáratokhoz hasonlóan a még szabad betűk-
kel (A, B, C-vel megtoldva, például: 57A) jelölték. 
Az új rendszerben az összes ilyen járat – utalva az 
elágazó jellegre – Y jelzést kapott. Ez a rendszer 
Budapesten 1977 januárjáig állt fenn, amikortól 
kezdve ezeket százas számmal jelölték (pl. 77Y → 
177). A vidéki városokban még ma is használatos 
ez a rendszer.

A kerületet érintő első elágazó járat 1961. 
december 11-én indult, 24Y jelzéssel2. Ez a 
dátum kiemelten fontos Rákospalota autó-

busz-közlekedésének történetében, hiszen az 
előző számban tárgyalt 96-os járat megszüle-
tése is ekkora datálható. A kevesek által ismert 
24Y a régi, Nagy Lajos király útja – Telepes 
utca sarkán található végállomástól a rákospa-
lotai Hubay térig haladt a következő útvonalon 
(mai elnevezésekkel): Telepes utca – Öv utca – 
Erzsébet királyné útja – Kolozsvár utca – Tóth 
István utca – Rákos út – Wysocki utca – Pázmány 
Péter utca – Bácska utca – Hubay tér – Illyés 
Gyula utca – Bocskai utca – Bácska utca (az 
egykori Járműfelszerelési Gyár épülete előtt 
állt meg)3. A viszonylat kiszolgálta az addig 
ellátatlan Rákospalotai Bőr- és Műanyagfeldol-
gozó Vállalatot (Wysocki utca 1. – akkoriban 
Dembinszky utca), a Landler Jenő Járműjavítót 
(ez ma az elhagyatott Istvántelki Főműhely), 
a Járműfelszerelési Gyárat, másrészt pedig a 
Bosnyák téren december 14-én átadott4 – ma is 
használt – új vásárcsarnok épülete is indokolta 
beindítását. A 16 millió forintos beruházással 
épült komplexumban 15 üzlet, 26 kispavilon 
kapott helyet, s ekkoriban a főváros legmoder-
nebb piacának számított. E kezdeti formában 
a járat elsősorban az üzemek és a Bosnyák téri 
piac kiszolgálását látta el, amit üzemideje is alá-
támaszt: hétköznap csúcsidőben közlekedett, 
vasárnap egész nap járt.

A 125-ÖS (70-ES) 
BUSZJÁRAT TÖRTÉNETE
írta: Simon Bálint István

A 125-ös járat közel 56 éve kanyarog Rákospalota utcáin. E hosszú időszak alatt 
3 átszámozást és számtalan módosítást ért meg. Összeállításomban bemutatom, 
hogyan is vált a szűk üzemidejű elágazó-járat önálló, Rákospalota számára fon-
tos közlekedési viszonylattá. 

1 Csónaki István: Kimutatás az 1955. január 1-től 1964. augusztusig történt vonalváltozásokról. Fővárosi Autóbuszüzem, 1964. kézirat 
39. o. (a továbbiakban: CSÓNAKI 1964)
2 CSÓNAKI 1964. 41. o.
3 Mihálffy László visszaemlékezései alapján
4 Népszava 1961. december 15. 4. o.
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A 24Y jelzés – bár elsőre furcsán hat – valóban 
indokolt volt, hiszen a járatnak közös végállomása 
volt a 24-essel, mely ekkor még a Nagy Lajos 
király útja – Telepes utca sarkán állt (a szemben 
lévő Bácskai utcában végállomásozó 7C-re tör-
ténő átszállás biztosítása érdekében). Emellett a 
két járat az Erzsébet királyné útjáig azonos útvo-
nalon haladt. Ezzel szemben a 25-össel ekkor 
még csak egy rövid szakaszon (Kolozsvár utca – 
Tóth István utca) találkozott. 

Rákospalota–Kertváros részében, a mai Székely 
Elek út – Károlyi Sándor út térségében (akkori-
ban Sipos Dénes út – Ifjú Gárda út) 1961 végétől 
kezdődött meg egy korszerű raktárbázis kiala-
kítása. Az eddig beépítetlen, Veresegyház-váci 
vasútvonal mellett fekvő terület kiváló lehetősé-
get nyújtott arra, hogy több vállalat összefogásával 
építhessenek ki raktártelepeket, megfelelő ipar-
vágány csatlakozásokkal.5 Az elkövetkezendő 
években a kedvező feltételek miatt fokozatosan 
létesített üzemrészt több nagyvállalat is. Első-
ként került ide többek között a Belkereskedelmi 
Kölcsönző Vállalat javítóműhelye (közvetlenül a 
Sipos Dénes úti buszvégállomás mellett), és 1962 
körül az akkor még csak egy kicsiny bemutató-
teremmel rendelkező Bútorértékesítő Vállalat 
(Sipos Dénes út 9.), melyből később az országos 
hálózatú Domus lett. Ebben az időszakban ez a 
néhány üzem az utasforgalomra még nem volt 
érdemi hatással, ám néhány év múlva – amint a 
cikkből is kiderül majd – egy komoly ipari komp-
lexum épült ki a térségben, amely meghatározta 
az itt közlekedő járatok utasforgalmát.

Az új 24Y közlekedtetése megosztotta Rákos-
palota lakóit: az érintett dolgozók természetesen 

5 Népszava 1961. november 10. 1. o.
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örömmel vették igénybe a járatot, ám a külső kert-
városi részek lakossága már közvetlenül a beindítás 
után levelekkel bombázta a kerületi tanácsot, hogy 
a járat közlekedtetése helyett inkább a 25-öst 
sűrítsék. A vezetőség ragaszkodott a járathoz, és 
inkább a meghosszabbítása mellett döntött, ez 
1962. január 15-én6 meg is történt: az eddig csak 
a Hubay térig közlekedő 24Y útvonalát a Sipos 
Dénes úti 25-ös végállomásig hosszabbították. A 
kocsik a Hubay tértől a 25-össel azonos útvona-
lon, (mai nevekkel írva) tehát a Deák utca – Fő 
út – Sződliget utca – Károlyi Sándor út útvonalon 
jutottak el a végállomáshoz. A módosítás nyomán 
logikussá vált jelzését 24Y-ról 25Y-ra módosítani 
(a 24Y jelzés csak 1966-ban bukkant fel újra, a 
mai 277-es járat elődjeként). Egyébként minden 
más paraméter – így az üzemidő és kocsitípus is 
változatlan maradt.

A módosított viszonylat szerepe a piaci jel-
leg helyett egyre inkább a rákospalotai dolgozók 
kiszolgálásában, a 25-ös csúcsidei tehermente-
sítésében testesült meg. Ezt igazolja, hogy 1962 
nyarán hétköznapi üzemidejét a Bőrfeldolgozó 
igazgatójának kérése nyomán7 kora estig8 bővítet-
ték, viszont 1962. február 4-től vasárnaponként 
már csak délután közlekedett.9  

A 25-ös alapjárat a külső kertvárosi térség  
számára nagyon vonzó belvárosi eljutási 
lehetőséget jelentett a Hősök terén történő 
végállomásoztatással (ne feledjük, hogy ekkor a 
földalatti még csak a Széchenyi fürdőig közleke-
dett). A gyakorlatban azonban ez nem valósult 
meg zökkenőmentesen: az autóbuszoknak le 
kellett küzdeni a Kacsóh Pongrác úti sorompós 
átjárót, s emiatt a menetrendszerű közlekedés 

6 CSÓNAKI 1964. 42. o.
7 Autóbusz c. hetilap, 1962. július 12. 3. o.
8 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1963.01. 22. 15. o.
9 Népszava 1962. február 4. 6. o.

Az Eötvös utcában félreállt Ikarus 620-as 
naGy zsolt levente Gyűjteményéből
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kivitelezhetetlen volt. A korabeli újságcikkek-
ből és tanácsi vitákból arra lehet következtetni, 
hogy a MÁV-teherforgalma erre az időszakra 
már olyan mértéket öltött, hogy a sorompó tíz 
percen túli zárva tartása mindennapos jelenséggé 
vált, ráadásul a vágányhálózat folyamatosan 
bővült a kapacitáshiány miatt10. Ebben a hely-
zetben a FAÜ a 25Y-t egy alternatívának szánta 
a rákospalotaiak részére, hogy a Bosnyák téri – 
nemrégiben csuklósított11 –  7C járatra, illetve a 
44-es villamosra történő átszállással egész nap 
gyorsan eljuthassanak a belvárosba. 

1963. június 10-én hétfőtől tehát – kísérleti jel-
leggel – a 25Y hétköznap egész napos üzemidejű 
járat lett, s egészen hajnali 4.40-től 22.45-ig szál-
lította az utasokat.12 Bár a Hősök terén a Fővárosi 
Autóbuszüzem tájékoztatókat helyezett ki a 25Y 
népszerűsítésére, a Bosnyák térre utazók megrö-
könyödve tapasztalták, hogy három-négy 24-es 
is elment, mire egy 25Y kocsit kiállítottak az 
utasoknak – a korabeli panaszok szerint ennek 
oka nem csak az egyébként is ritkább követési 
idő, hanem az indítószolgálat hanyagsága is volt. 
Nem meglepő, hogy a kihasználtság a várakozá-
sokat alulmúlta, s emiatt augusztus 26-án vissza is 
vonták az intézkedést.13 

A XV. kerületi Tanács – a Fővárosi Tanács VB. 
Közlekedési Igazgatósággal ellentétben - azon-
ban látott fantáziát a járatban, hiszen képviselőin 
keresztül a kerületi tanácsüléseken továbbra is 
napirenden tartotta a kérdést. A tanácstagok 
döntő többsége szerint a kihasználatlanság oka 

ugyanis nem a rossz vonalvezetés, hanem a rend-
szertelen indítás és a megfelelő utastájékoztatás 
– kifüggesztett menetrendek – hiánya volt. Az 
Építési Állandóbizottság 1963 őszén kidolgo-
zott egy javaslatcsomagot a járat közlekedésének 
megjavítására, ismét teljes üzemidejű közlekedte-
téssel, és esetlegesen pestújhelyi betéréssel (mai 
Szent Korona útja – Őrjárat utca – Árvavár utca 
útvonalon csatlakozva a 24-eshez)14. A Közleke-
dési Igazgatóság azonban hallani sem akart újabb 
módosításról, azonnal megvétózta a tervezetet. 
A felháborodott tanácstagok levelet intéztek 
Kelemen Lajoshoz, a Fővárosi Tanács VB. elnök-
helyetteséhez, így Rákospalota mellékvonalát már 
az egész Fővárosi Tanács tárgyalta!15 

  
Hosszas egyeztetés kezdődött meg, s mivel a 

helyszíni vizsgálódás alapján a felvázolt problé-
mákat valósnak ítélték meg, a Fővárosi Tanács 
utasította a Közlekedési Igazgatóságot, hogy 
érdemben is foglalkozzon a 25Y kérdésével.16 
1964 év során tehát számos esemény történt, 
amely alapjában formálta át a 25Y-t egy önálló 
rákospalotai járattá. Utasszámlálásokat végez-
tek, ellenőrizték a menetrendi egyenletességet és 
tájékoztatókat helyeztek ki az indulási időpon-
tokról, s szintén ekkor kerültek Ikarus 620-asok 
a vonalra17. 

Ebben az időszakban a Károlyi Sándor út 
Szilas-patak felett átívelő hídját újjáépítették, 
mert azt egy korábbi árvíz teljesen tönkretette.18 
A 25-25Y járatok terelőútvonalon közlekedtek: 
a 25-ös látta el a Közvágóhíd utcától kifelé eső 

10 HU BFL XXIII.101.a.1  - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyve, 1964. szeptember 29. , Közlekedési Igazgatóság 
jelentése 59. o.
11 Autóbusz c. hetilap, 1962. július 26. 4. o.
12 Népszava 1963. június 9. 6. o.
13 Népszava 1963. augusztus 25. 13. o.
14 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1963. 11. 26. 13. o.
15 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1963. 11. 26. 13. o.
16 HU BFL XXIII.101.a.1 Fővárosi Tanács ülése tanácsülési jegyzőkönyve, 1964. július 3., Tóth József felszólalása 28. o.
17 Mihálffy László közlése
18 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. Jegyzőkönyve, 1964. július 21. 13-14.o.
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területet (Deák u. – Fő út – Énekes u. – Horváth 
M. u.- Közvágóhíd u. útvonalon kerülve, míg a 
25Y a patakhídtól a városközpont felé eső terü-
letet látta el: a hídnál található Győzelem utcánál 
tolatással fordult vissza. Viszonylatunk erre az 
időszakra az önálló szakasz miatt egész napos üze-
midejű járat lett.19 A munkálatok befejeztével csak 
az alapjárat kapta vissza eredeti útvonalát, augusz-
tus 10-től20 a 25Y a 25-ös által használt, népszerű 
terelőútvonalra került, azaz a mai 125-öshöz nyo-
mokban hasonlóan, a Hubay tértől továbbhaladt 
a (mai elnevezésekkel) Bácska utca – Széchenyi 
tér – Fő út – Énekes utca – Horváth Mihály utca 
(ez a szakasz később a Növényolajgyár üzemi 
területeként lezárásra került) – Közvágóhíd utca 
útvonalon – innen pedig változatlanul a 25-össel 
közösen folytatta útját a Székely Elek úti végál-
lomáshoz. A módosított járat immáron ismét és 
véglegesen egész nap közlekedett. E módosítással 
megteremtették az iparnegyed és a kertváros kap-
csolatát Rákospalota frekventált, Fő utcai részével, 
amely munkások százainak jelentett könnyítést. 

A messzebbre került új piac 1961-es átadása 
óta problémát jelentett a Bosnyák téri viszony-
latok (7C,24,25Y) távol eső végállomása, amit a 
62-es villamos júniusi beindítása tovább bonyolí-
tott (korábban a Nagy Lajos király útjának ezen a 
szakaszán nem járt villamos). A Bosnyák téri társas- 
ház építésének befejezése után21 a Telepes utca – 
Bácskai utca sarkáról a viszonylatokat augusztus 
24-én a Csömöri útra, az új végállomásra helyez-
ték.22 Ezzel könnyebbé vált az átszállás a 7C-re 
és a villamosokra, valamint a piac is közelebb 
került. Üröm az örömben, hogy kezdetben csak 
az indítóhelyiség került át az új végállomásra, a 

19 Mihálffy László közlése
20 CSÓNAKI 1964. 57. o.
21 A fentrol.hu 1963. szeptemberi és októberi légifelvetélekből 
következtetve.
22 Népszava 1964. augusztus 19. 8. o.
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tartózkodó megmaradt a régi helyén (!), így azt 
a dolgozók szinte alig vették igénybe. A FAÜ 
később a Posta Hírlap Központnál sikerrel pályá-
zott a végállomásnál található társasház egyik 
üzlethelyiségére, amely a mai napig tartózkodó-
ként üzemel.23 Ugyancsak kényelmesebbé vált a 
rákospalotai végállomás is, ahol a – napjainkban 
magánterületként elkerített – szűk fordulóban 
történő utascsere helyett 1964. november 23-án 
felszállóhelyet építettek ki a Székely Elek út páros 
oldalán, a megállóhely mai helyén.24

A Bosnyák téri irány idővel egyre népsze-
rűbbé vált, különösen az Erzsébet híd átadása 
után (1964 novembere), amikortól a Thököly 
út – Rákóczi út tengely felértékelődött. Annyira 
felfutott a járat, hogy az év végén újabb sűrítő 
kocsikat kellett beállítani (eseti jelleggel gyakran a 
24-esről is átvezényeltek buszokat).25 Ezzel szem-
ben az alapjárat Kacsóh Pongrác úti rendezésére 
még várni kellett. 1966. február végén egy szük-
ségmegoldás született: a 25-ös már nem is járt át a 
sorompón26, hanem a Hősök terétől meghosszab-
bított 1-essel közösen végállomásoztak annak két 
oldalán. Ezután az egyenletes közlekedés javult, 
az átszálló utasok pedig egy  aluljárón keresztül 
közlekedhettek a két viszonylat között. A felül-
járót és a korszerű autóbuszvégállomást csak 
1970-ben adták át.

Járatunkon viszont 1965-re rendeződtek a 
vonali viszonyok, virágzó brigádélet alakult ki, 
melynek még a Népszava is fél oldalt szentelt27: 

„Nem egészen egy év alatt a Récsey-garázs második 
legjobb brigádjává tornászták fel magukat.”

„Aki a 25/Y járaton utazik, észreveheti, hogy 
ha két kocsi összetalálkozik, olykor a vezetők és a 
kalauzok is integetnek egymásnak. Ez az integetés 
nem mindig szimpla üdvözlés. Gyakran figyelmez-
tetés is. Menet közben figyelmeztetjük egymást arra, 
hogy ki késik, vagy kinek sietős túlságosan a dolga, 
s nagyon elöl jár.”

„Az elmúlt fél évben a 25/Y járat 99 százalékban 
közlekedett menetrend szerint.”

Nem meglepő az sem, hogy a 25-össel már 
csak nyomokban közös szakaszon közlekedő 
járat jelzése is megváltozott: 1966.december 
1-jétől 70-esként közlekedett (S hogy miért 
pont 70-es? A jelzést az ekkor még nem fel-
használt legközelebbi járatszám adta).28 A 25Y 
jelzést később a Kacsóh Pongrác úti lakótelepet 
feltáró járat kapta meg. 

Utasforgalma ezekben az években dinamiku-
san nőtt, 1968-ban a csúcsidőszakban 125%-os 
kihasználtsággal29 közlekedtek a vonalon futó 
Ikarus 620-asok. A raktárbázisra megannyi új 
üzem települt ki: a DÉLKER déligyümölcs tároló 
és érlelő raktára30, a Bútorértékesítő Vállalat 
kibővített termei31, vagy éppen a Divatáru Nagy-
kereskedelmi Vállalat32. Ezek közvetlen ellátása 
1969. július 1-ig nem volt megoldott, ekkortól 
viszont a 25-ös vonalát meghosszabbították.  

23 Autóbusz c. hetilap, 1964. március 25.
24 HU BFL XXIII.215.a.2.: XV. kerületi Tanács VB. jegyzőkönyve, 1964. 09. 01. 11. o.
25 Népszava 1964. december 29. 8. o.
26 Népszava 1966. február 3. 4. o.
27 Népszava 1965. augusztus 10. 3. o.
28 Autóbusz-járatok forgalmi változásai 1945-1976,  kéziratos kivonat a Forgalmi Szolgálati Utasítások alapján BKV Forgalomirányító 
Főosztály, 1976 (a továbbiakban: AUTÓBUSZ 1976.)
29 Autóbusz Forgalmi Paraméterek 1965-1969, BKV-Forgalomszervezési és fejlesztési főosztály, 1969. július 10.
30 Népszava 1966. augusztus 16. 4. o.
31 Népszava 1966. február 10. 1. o.
32 Népszava 1965. július 1. 15. o.
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A növekvő forgalommal párhuzamosan Rákos-
palotának ez a külső része is élhetőbbé vált: 
1967-ben épült meg a Székely Elek úti vég-
állomáson a jelenleg Coop-ként üzemelő 
ABC áruház, és a mellette lévő büfé is.33 Az 
egyenletesebb közlekedés érdekében e vég-
állomásról állandó jellegű indítószolgálatot 
vezettek be immár a BKV fennhatósága alatt 
1969. január 25-től34 (ez azonban nem sokáig 
volt érvényben). A végállomáson tartózkodó 
indítóellenőr gondoskodott arról, hogy az autó-
buszok menetrend szerint induljanak (ekkor 
8-10 perces követés volt érvényben), illetőleg a 
forgalmi okok miatt felboruló menetrend ese-
tén az igényeknek megfelelően koordinálta a 
járat indítását. 

A 70-es évek elejét a metróláz jellemezte. 
1972 decemberében a Fővárosi Tanács megren-
delésére a Közlekedési Igazgatóság és a Fővárosi 
Mélyépítési Tervező Vállalat – több más kerü-
letközpont tervrajza mellett – kidolgozta az új 
Rákospalotai városközpont tervét is, 13 700 új 
lakással, az Észak-déli metró Hubay Jenő térre 
tervezett végállomásával. A tervek szerint a 
megmaradó 70-es alapjárat mellett egy város-
központot kiszolgáló betétjárat is közlekedett 
volna a metróhoz hangolva.35 Ma már tudjuk, 
a gyakorlatban mindez másként alakult. A kis-
földalatti Mexikói úti meghosszabbítása révén 
a 25-ös nagy előnyre tett szert a 70-essel szem-
ben, s mind többen választották a belvárosba 
igyekvők közül. Az évtized közepére járatunk 
egyre inkább helyi feltáró-jellegűvé alakult, a 

sűrítések elmaradtak, a követési idő és a 60-as 
évek végén kialakult kocsiszám állandósult 
(7-8 kocsi, hétköznap 7-10 perces, hétvégén 
15-18 perces követéssel, 1975-től immár Ikarus 
556-osokkal).36

A korábban oly sűrűn változó járat útvo-
nalvezetése is rögzült, a 70-es években csupán 
egyetlen módosítás történt: 1974. november 6-tól, 
az Árpád úti felüljáró átadásával egyidejűleg az 
autóbuszok a Pázmány Péter utcán a Bácska 
utcára fordulás helyett tovább haladtak a felüljáró 
alatt, majd jobbra fordultak a Fő útra (akkoriban 
Dózsa György út)37. 

Az M3-as autópálya építése kettészelte a 
vonalat, s a forgalomtechnikai kialakítás miatt 
1980. június 17-től38 az autóbuszok a Tóth István 
utca helyett végleges jelleggel a Rekettye utcán át 
közlekedtek. Ekkor már Ikarus 260-asok futottak 
a vonalon (1979 tavaszától még csak hétvégente39, 
1980 januárjától már egész héten40). 

A viszonylat utasforgalmában némi növekedés 
volt tapasztalható a 80-as évek elejétől, hiszen a 
járat által érintett két fontosabb kerületi lakó- 
telep ekkorra nyerte el végleges formáját: az 
Énekes utcai lakótelep, melynek építését még 
1975-ben41 kezdték el 22 vállalat támogatásával, 
és az VI. ötéves terv (1985) keretében fejezték be 
1200 lakással. A 493 lakásos Székely Elek (Ifjú 
Gárda) úti lakótelep építése pedig mindössze 
két és fél évig tartott42, ezalatt a 70-es számtalan 
terelőútvonalon közlekedett. 

33 Népszava 1967. április 30. 10. o.
34 HU BFL XXIII.101.a.1 - Fővárosi Tanács VB elnökhelyettesének válasza Tóth József interpellációjára, 1969. 02. 11.
35 HU BFL XXIII.101.a.1 – A főváros új lakótelepeinek közlekedési helyzete, 1972.
36 BKV Autóbusz járműelosztás 1975. január 2-től munkanapokon. Forgalomszervezési Főosztály 1974. szeptember
37 BKV 52.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1974. november 27. 1. o.
38 BKV 28.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1980. június 17. 1. o.
39 BKV Autóbusz járműelosztás 1979. június 11-től egész hétre. Forgalomszervezési Főosztály
40 BKV Autóbusz járműelosztás 1980. január 2-től hétköznapokon. Forgalomszervezési Főosztály
41 Népszava 1975. augusztus 24. 4. o.
42 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát): A Károlyi Sándor úti (Ifjúgárda úti) lakótelep. XV. kerületi blog 2013. július 22.
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1984. november 12-től a Pázmány Péter utcá-
ban közmű és útépítési munkák kezdődtek.43 
Ennek apropóján a 70-es autóbuszok ideiglene-
sen az Eötvös utcán haladva jutottak el a Hubay 
térre (s onnan a Deák utcán keresztül érték el 
a Fő utat). A terelőútvonal két okból is szeren-
csésnek bizonyult: a Szerencs utca – Wysocki 
utca által közrezárt területen (Bocskai utca, Bel-
ler Imre utca stb.), így átlagosan sokkal kisebb 
gyaloglási távolságra (maximum 350 méter) 
került elérhető autóbuszjárat, míg ez korábban a 
Rákos útig vagy a Pázmány Péter utcáig történő 
gyaloglás esetén 6-700 méter is lehetett. Szin-
tén előnyösebb volt a Szerencs utcát az Eötvös 
utcánál keresztezni, mert Pázmány Péter utcá-
nál a vasúti átjáró miatt feltorlódó forgalom 
esetenként zavarta az autóbuszokat is. 1986. 
szeptember 16-án a munkálatok befejezése után 
tehát nem állt vissza az eredeti rend44, viszont a 
Bőr- és Műanyagfeldolgozó Vállalat kapcsolatá-
nak megőrzését is szem előtt tartották: ugyan a 
buszok ismét a Wysocki utca végéig jártak, ám a 
Pázmány Péter utcába kanyarodva csak a Dugo-
nics utcáig haladtak, s oda befordulva jutottak el 
az Eötvös utcáig, teljesen azonosan a mai útvo-
nalvezetéssel. 

A következő módosítás a rendszerváltás idő-
szakához köthető. A 24-es és 70-es által érintett 
Rákospalotai Növényolajgyár a 80-as évekre 
teljesen behálózta a Horváth Mihály utcát, az 
autóbuszok tulajdonképpen az üzem belterü-
letét szelték ketté. A kiterjedt gyárban évi 31 
ezer tonna étolajat állítottak elő, ám ez sem 
elégítette ki maradéktalanul a lakosság igényeit: 
1989 végétől – 1990 tavaszáig általános liszt, 
cukor és étolajhiány volt az országban, ugyanis a 

közeljövőben várható élelmiszer-áremelkedések 
hírére mintegy 6 százalékkal több mennyisé-
get vásároltak fel az alapvető élelmiszerekből.45 
A rákospalotai üzemben éjt nappallá téve dol-
goztak a munkások46, de az ellátás mielőbbi 
stabilizálásához szükség volt a zavartalan ter-
melési folyamat biztosítására is. Ezzel állhat 
összefüggésben a Horváth Mihály utca 1990. 
február elseji47 üzemi területté nyilvánítása, 
portaszolgálattal és kiépített kapukkal. Ettől 
kezdve a 24-es és 70-es buszok az Énekes utca – 
Horváth Mihály utca helyett a Csobogós utcán 
keresztül érték el a Közvágóhíd utcát (ez a kerü-
lőút még a 70-es évek végén, az Énekes utcai 
lakótelep építésekor készült el).

A 70-es az új útvonalszakaszon a mai Fő úton 
a posta előtt, immár Ikarus 556-ossal

naGy zsolt levente Gyűjteményéből

43 BKV 80. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1984. november 6. 1. o.
44 BKV 71. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1986. szeptember 8. 1. o.
45 Népszava 1989. december 20. 7. o.
46 Népszava 1990. január 5.  10. o.
47 BKV 5. sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1990. január 23. 2. o.
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A 3-as metró 1990. decemberi átadása a fő 
utazási irányokat alapvetően formálta át Rákos-
palotán is. Ettől kezdve a térség járatainak 
jelentős része menetrendjében vagy útvonalában 
a metróra történő ráhordásra specializálódott 
(például 12-es villamos, 104, 104A és 170-es 
gyors busz), a 70-es azonban a 24-essel együtt 
változatlanul kanyargott békésen a kerület 
utcáin. Az átlagos utazási idő jelentősen csök-
kent, mivel utazási cél tekintetében teljesen 
helyi jellegűvé (metróra, földalattira hordó jára-
tokra történő átszállás, más járat által ki nem 

szolgált terület elérése stb.) vált a viszonylat, 
míg az egykor vágyott, népszerű Rákospalota – 
Zugló kapcsolat sokat vesztett jelentőségéből. A 
helyi utasforgalom adatait némiképp javította a 
1988-89-től 1994-ig épülő 320 lakásos Huszt 
utcai ELTE lakótelep, illetve a 90-es évek végén 
– kétezres évek elején a 385 lakásos Porcelán 
lakópark a zuglói Telepes utcában.48

A menetrendi adatok igazolják a 70-es 
szerepének csökkenését: egy 1989-es meg-
állóhelyi menetrendet vizsgálva a legsűrűbb 

A járat útvonal- és jelzésváltozásai

1961.12.11. 24Y beindítása – Telepes utca – Hubay tér

1962.01.15. Átszámozás 25Y-ra, hosszabbítás a Székely Elek útig

1964.08.10. Sződliget utca helyett a Fő úton, Énekes utcán jár

1964.08.26. A végállomás a Telepes utcától a Bosnyák térre kerül

1966.12.01. Átszámozás 70-esre

1980.06.17. Tóth István utca helyett a Rekettye utcán jár

1984.11.12. A Pázmány Péter utca helyett az Eötvös utcán közlekedik, a Bácska utca 
helyett a Deák utca – Fő út útvonalon éri el a Széchenyi teret.

1986.09.16. A betér a Pázmány utcába, de a Dugonics utcán visszakanyarodik 
az Eötvös utcára

1990.02.01. Nem érinti a Növényolajgyárat (Horváth M. utca lezárása)

1996.03.01. Meghosszabbítás a MEDIMPEX-ig

2008.09.06. Átszámozás 125-re

2014.06.28. Nem érinti a Mélyfúró utcai ipartelepet

48 Rátonyi Gábor Tamás gyűjtése
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– reggeli csúcsidei – követési idő 
7 perc, ez 1998-ban már 12 perc 
volt.49 A járat ebben a hanyatló 
időszakban viszont útvonal-hosz-
szabbítást is megért: 1996. március 
1-től a Székely Elek út helyett a 
MEDIMPEX-ig (volt Gyógyszer-
ipari Ellátó és Szolgáltató Vállalat) 
közlekedett50, egyúttal a 80-as évek 
közepén kiépült Mélyfúró utcai 
ipartelepet is ellátva. Az intézkedés 
csalóka, hiszen valójában takarékos-
sági okokból történt: eddig a 7-8 
perces követési idejű 25-ös látta el 
a területet, most pedig helyette a 
ritkább 70-es járt ki. 

A kétezres évek a járat számára csak további 
ritkítást hozott, 2000-től hétvégén bizonyos 
időszakokban 20 perces követést vezettek be, 
2005-től egész hétvégén 20 percenként járt.51 

A 2008. szeptember 6-tól az új paraméter-
könyv bevezetésekor csak számváltozás történt: 
a 70-es trolival való számegyezés miatt 125-
ös jelzést kapott, amely az egykori 25Y jelzés 
ismeretében mindenképpen illő a járathoz. Az 
már kevésbé örömteli hír, hogy a vonal ritkítása 
ezek után sem szűnt meg: 2008-tól a hétköznap 
délutáni követést emelték 15 percre, a BKK-s 
időszakban pedig hétvégén egy rövid időszaktól 
eltekintve állandósult a 30 (!) perces követés.

A járat utolsó módosítására, 2014. június 
28-tól került sor, amikortól az autóbuszok nem 

érintik a Mélyfúró utcai ipartelepet, mindkét 
irányban a Károlyi Sándor úton közlekednek. 
A BKK „rendezetlen tulajdonviszonyokkal” 
indokolta az intézkedést52, a háttérben komoly 
jogi vita húzódott meg: egy meg nem nevezett 
cég a BKV-tól jelentős összeget kívánt behaj-
tani a telekkönyvileg részben hozzá tartozó 
út használata miatt.53 Az ügy végül ezzel az 
útvonal-módosítással zárult, talán éppen a cég 
dolgozóinak kárára. 

 
Mint látjuk, a járat szerepe jelentősen csökkent 

az elmúlt 27 évben, de a kerület belső területeinek 
összekapcsolásában ma is pótolhatatlan szerepet 
tölt be. Mivel 2015-ben a Bosnyák téri 4-es metró 
tervét lesöpörték az asztalról, a közeljövőben a 
járat szerepében, útvonalvezetésében komolyabb 
változás nem várható.

Ikarus 260-as a Bosnyák téren 1990-ben
rémaI csaba felvétele

49 A BKV-táblák weboldal gyűjteménye: Megállótáblák 51-99 járatok
50 BKV 12.sz. Forgalmi Szolgálati Utasítás, 1996. február 26. 2. o.
51 Bkv.hu archivált weboldalak 2000 és 2005 évből
52 A BKK honlapjának „Társadalmi egyeztetés” menüpontja 2014. április 17.
53 Az Index fóruma: Városi és elővárosi közlekedés topik, 263786. hozzászólás, 2014. április 17.
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Újonnan induló rovatunk segítségével a múzeumok 
elefántcsonttornyát kívánjuk lerombolni a Tisztelt 
Olvasó előtt. Amint Önök, úgy magunk is gyak-
ran találkozunk az idejétmúlt, de nemrég még nem 
alaptalan felvetéssel: miért menjek a múzeumba, hisz 
diákkoromban már voltam; mi változott azóta? Mi 
újat mond az nekem? Beadtam a nagyanyám varró-
gépét, miért nincs kiállítva? Hol vannak a műtárgyak, 
amikor csak ritkán látjuk? Mi a sorsuk? Mit csinálnak 
azok ott a múzeumban? Mit csinál a muzeológus? Mi 
a műtárgy? Miből lesz a kiállítás?

A kiállított tárgyak előtt állva ugyancsak 
gyakran kézenfekvő a felvetés: miért épp ez? Mitől 
több a nálam otthon, a sufniban hányódó kacatnál? 
Hogyan válik egy átlagosnak látszó, használati 
tárgyból múzeumi műtárgy? Hányszor merengünk 
el egyik-másik tárgy, egy-egy fa vagy akár épü-
let előtt: ha ez egyszer megszólalhatna, vajon miről 
mesélne?

Azon muzeológusként – mint akinek az a 
feladata, hogy e három, egymással szoros genea-
lógiai kapcsolatban álló, a fővárosba kebelezett 
településnek tárgyi, szellemi örökségét, jelenét és 
jövőjét megalapozó, kulturális gyökereit megőriz-
zem, megszólaltassam, és Önök elé tárjam –, egy 
közös gondolkodásra, együtt cselekvésre hívom 
Olvasóimat.

Mostantól lapszámról lapszámra a Rákospalo-
tai Múzeum gyűjteményéből egy-egy műtárgyat 
szánok bemutatni, hogy nekem mit sikerült meg-
tudnom róla, hogyan jutottam el az egykori alkotó 
vagy éppen használó korán túlmutató üzenetének 
megfejtésére, szellemének megidézésére.

Arra kérem Olvasóimat, hogy amennyiben 
gondolataim felkeltették figyelmüket, esetleg 
egyik-másik tárgy kapcsán további történetek, 
adalékok vetődnek fel Önökben, ne restelljék azt 
haladéktalanul megírni számomra, ezáltal is gaz-
dagítva e három település közös szellemi, tárgyi 
kincsestárát, utódaik jövőjének zálogát. Ugyanezt 
kérem, hogy amennyiben jártukban-keltükben, ott-
honukban, képes albumaikban, emlékkönyveikben 
vagy éppen a kiskertben régen elfeledett tárgyra, 
emlékre vagy éppen történetre bukkannak, amely-
ről úgy gondolják, hogy az nem csupán az Önök 
számára érdekes, hanem egy közösség korjellemző 
lenyomata, távol- vagy épp közelmúltjának idézete, 
úgy ugyancsak keressenek bizalommal, akár e lap 
hasábjain, akár a Rákospalotai Múzeumban.

Tetemre hívás, avagy Zrínyi 
és Frangepán asztalának 
szellemidézése
Rovatunk indításaként egy antik, nemrég még 
az idő vasfoga által megviselt asztal szellemének 
megidézésére, történetének megfejtésére invitá-
lom Önöket. A nevezetes asztal, amely koránál, 
megjelenésénél fogva is kiérdemli a múzeumi 
gondoskodást, a védett műtárgyként való odafi-
gyelést, jelenleg a Madarász Viktor halálának 100. 
évfordulója előtt tisztelgő, mindezidáig egyedüli-
ként a Rákospalotai Múzeumban megrendezett 
kiállítás középpontjában áll.

A golyvával hangsúlyozott, esztergált baluszter 
asztallábakat virágmotívumos faragás díszíti; alsó 
végükön, a földtől mintegy 10 cm magasan sima 

ZRÍNYI ÉS FRANGEPÁN ASZTALA1

írta: Ozsváth Gábor Dániel

Műtárgyidéző

1 A cikkben tárgyalt asztalról készült képünk a lap hátsó borítóján látható.
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keret fogja össze. Az asztal rámáját a lábak 
csatlakozásánál gránátalma motívum-
mal hangsúlyozva, indás, virágos faragás 
díszíti, amely a hosszú oldalt szinte telje-
sen átfogó fiók előlapján teljesedik ki. A 
fiók, valamint azon tény, hogy az asztal 
fedlapját – a megmaradt pigmentek alap-
ján – türkiz és arany színvilágú, aprólékos, 
reneszánsz motívummal díszített, gyantás textilbe-
tét borítja, nyilvánvalóvá teszi, hogy egy historizáló, 
a 17. századot idéző íróasztallal állunk szemben. 
Arról egybehangzó az avatott szakértők véleménye, 
hogy e bútorstílus hazánkban a 19. század utolsó 
negyedében jelent meg.

Múzeumunk nyilvántartása, a leltárkönyv, 
valamint Madarász Viktor lányának, Madarász 
Adeline-nek 1960 áprilisában keltezett adomány-
levele egyértelműsíti számunkra, hogy ezen asztal 
Madarász Viktor hagyatékaként került a Rákos-
palotai Múzeumba. Történelmi festészetünk nagy 
alakja bécsi diákéveit követően, 1855-ben kezdett 
új életet Párizsban, bútorait – így a tárgybéli asz-
talt is – ekkor vásárolta. Tárgyunk párizsi eredete, 
valamint a 17. századot idéző stílusjegyei alapján 
kijelenthetjük, hogy XIII. Lajos korát idéző, neo-
reneszánsz asztallal van dolgunk. A muzeológiában 
kevésbé jártas személyek előtt is kétségtelen, hogy a 
nevezett asztal kiemelt figyelmet kiérdemlő, múze-
umi műtárgy egyrészt a maga tárgyi mivoltában, 
másrészt mint történelmi festészetünk vezéralak-
jához közvetlenül kötődő bútor.

Téved, aki azt gondolja, hogy e műtárgy eddig 
is hangsúlyozott jelentősége már nem fokozható, 
hisz annak legnagyobb szellemi értékére akkor 
derül fény, ha áttekintjük a festőóriás munkássá-

gát, legjelentősebb műveit. A nemzeti önállóság, 
a forradalmi szellemiség által a legvégsőkig fűtött 
Madarásztól szinte természetes, hogy nemzeti 
történelmünk, szabadságvágyunk nagy mártírjai-
nak sorában felidézi Zrínyi Péter (1621-1671) és 
Frangepán Ferenc (1643-1671) utolsó találkozását. 
Ők az 1663-1664. években az Oszmán Birodalom 
ellen vívott, győztes háború ellenére nemzetünket 
megalázó, vasvári békediktátumot aláíró I. Lipót 
császárral szemben szőtt Wesselényi-összees-
küvésben való részvételükért fizettek életükkel. 
Madarász Viktor hosszas előtanulmányokat köve-
tően, 1864-ben – a szégyenletes vasvári béke 200. 
évfordulóján – festette meg a Zrínyi és Frangepán a 
bécsújhelyi börtönben című, méltán híres munkáját. 
A mű valójában egy festői eszközökkel megidézett 
pszichodráma csúcspontjába avatja be a szemlélőt. 
A művész minden apró részletében a történelmi 
hűségre törekedett, így – a bécsi évei alatt Bécsúj-
helyen készült vázlatait követve – az 1671. évi 
kivégzés korához hű képet kívánt nyújtani.

A festő a két mártírt egy közös asztalhoz 
ültette, amely a tragikus esemény korát idéző 
XIII. Lajos reneszánsz modorában készült. Ez az 
az asztal, amely azáltal, hogy Madarász közvetí-
tésével Zrínyi és Frangepán szellemét is felidézi, 
méltán élvezi műtárgyaink közepette az egyik 
legnagyobb szakmai elismerést.

Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán 
a bécsújhelyi börtönben

1864. maGyar nemzetI GalérIa
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Ybl Miklós kevésbé ismert, kissé elfeledett 
alkotásai közé tartozik a Clarisseum, és azon belül 
a Szent István király plébániatemplom. Az Ist-
vántelek városrészben található intézmény eredeti 
funkcióját – a gyermekek védelmét, oktatását – a 
mai napig megőrizte.

Rákospalota intézetei között pedagógiatörté-
neti szempontból országosan is figyelemreméltó 
szerepet töltött be az ún. Clarisseum. A Károlyi 
Sándorné Kornis Klára vezetésével alakult Első 
Budapesti Gyermekmenhely Egylet pártfogolt-
jai számára intézetben kívánt iskoláztatást és 
szakképesítést biztosítani. Károlyi Sándor erre a 
célra 134 kat. holdat ajándékozott az egyletnek, 
amely egy hatosztályú elemi fiú népiskolával 
összekötött hatéves kertészképző felállítását 
határozta el.

Az építkezés 1882-ben 100.000 frt-os költség-
vetéssel indult. 10.000 frt-tal a közoktatásügyi, 
25.000 frt-tal a földművelésügyi minisztérium 
járult hozzá. Az egylet 25.000 frt-ot gyűjtött, a 
többit kölcsönként vette fel. A főépület 1884-ben 
készült el, 1888. június 5-én pedig felavatták a 
kitűnően felszerelt egész épületkomplexumot. 

A ma plébániatemplomként ismert középső 
traktus akkor még csak a menhely kápolnája-
ként működött. Fakeretes oltárképét, mely azt 
a pillanatot ábrázolja, mikor István király Szűz 
Máriának ajánlja Magyarországot, 1885-ben 
alkotta Kestler József, ám erre különös módon csak 
egy 1968-ban történt felújítás során derült fény, 
mikor a festő neve láthatóvá vált. A régi Kest-
ler-féle oltárkép mögött egy nagyobb, vászonra 
festett kép látható, mely az 1930-as évek végén 

CLARISSEUM
írta: Kuczkó Andrea

Értéktár

2017. június 29-én tartottuk a kerületi értéktár bizottságának aktuális ülését, 
melyre meghívtuk a szomszédos IV. kerület értéktár bizottságának tagjait is. 
A „szomszédolás” apropója az volt, hogy léteznek olyan „értékek” – épületek, 
közösségi helyek, egyházi-, ipari létesítmények stb., amelyek alapításkor Rákos-
palotához tartoztak, de mára Újpest területén találhatók. Természetesen régen 
felmerült a helyi bizottság tagjaiban, hogy a települési értéktárban helyük lenne 
ezeknek az elemeknek, de a jó szomszédsági viszony érdekében egyeztetés nél-
kül nem is szavaztunk rólunk.
A fent említett ülésen megállapodtunk abban, hogy kölcsönösen tiszteletben 
tartjuk a múlt emlékeit, épületeit, történeteit, azokat a személyeket, akik Rákos-
palota vagy Újpest mindennapjainak meghatározói voltak egykoron, és mindkét 
település életében fontos szerepet töltöttek be.  Így most már bővíthetjük helyi 
Értéktárunkat olyan nevezetes épületekkel, mint pl. a Clarisseum, ami megépíté-
sekor Rákospalotához, 1950-től azonban a IV. kerülethez tartozik.
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került a falra. Maga a kápolna 
román stílusú, s szerény utóda az 
1879-ben felszentelt Bakáts téri 
Assisi Szent Ferenc plébániatemp-
lomnak, mely szintén Ybl Miklós 
tervei alapján épült.

A 60 gyerekre tervezett elemi iskola tananyaga 
állami tanterven alapult; de a három felsőosztály-
ban kertészeti előismeretekkel és rajzzal bővültek az 
ismeretek. Az 1-3. osztályt apáca-tanítónő tanította, 
minthogy a 6-9 évesek gondozásán kívül az egész 
háztartást a paulai Szent Vincéről nevezett szerzetes-
nőkre bízták. A 4-6. osztályosokkal férfi foglalkozott. 
Az elemi iskola elvégzése után a gyerekek Rothberg 
Gusztáv Párizsból meghívott főkertész gyakorlati 
irányítása alatt tanultak kertészetet. A képző vezeté-
sével pedig a 48-as honvédtisztből lett papot, Novák 
Lajost bízták meg.

Az épületben bognár-, kerékgyártó-, kovács-, 
esztergályos-, asztalos-, szabó-, cipészműhelyt is 
létrehoztak. Ez a szakiskola a maga korában és 
nemében páratlan volt Magyarországon. ,,Az itt 
található üvegágyak, gőzzel melegített hajtatók 
egész sorozatai, a vasszerkezetű, kettős üvegezésű 
és boltos tetejű legújabb francia díszes üvegházak, 
a különböző formákra nevelhető és nevelt apró 
gyümölcsfák százai", Keszthelytől Kassáig szál-
lított primőrök a legnagyobb elismerésre tették 
méltóvá. Az intézet 1903-ban szűnt meg, mert 
állami gyermekmenhelyek létesültek, és ezért a 
fenntartó egyesülete kimondta feloszlatását. 

Károlyi Sándor az épületet a kerttel együtt 
visszavásárolta, és 1904-ben katolikus leányne-
velő intézetté alakította át „Csongrád megye jobb 

módú gazdáinak róm. kath. vallású lányai szá-
mára, amely kerülte „a műveltség miniden luxusát 
... hogy képzettségük a megyebeli jobb gazdák 
műveltségi fokát jelentékenyebb mérvben túl ne 
haladja, hogy így beilleszkedhessenek s jól érez-
zék magukat azon körben, melyben élniük kell". 
A gazdasági ismétlő népiskola tárgyait tanították 
itt. Később öt tanerős elemi iskolává alakult át, 
300 tanulóval. A Károlyi  család 1911 júliusában 
megszüntette a Clarisseumot. 

1903-ban (más források szerint 1914-ben) vette 
fel az intézmény a Clarisseum nevet az egyik ala-
pító, Kornis Klára, illetve az ő védőszentjének, Szent 
Klárának tiszteletére. A Clarisseum sem kerülhette 
el azoknak a nagy befogadóképességű épületeknek 
a sorsát, melyek az I. világháború idején már álltak: 
1914-ben hadikórház lett belőle. Gyakorlatilag az 
1920-as évekig tartott, míg a háború utóhatásait 
az intézmény kiheverte, s ekkorra már a Károlyiak 
alapította egylet sem működött.

1923 végén az Országos Katolikus Patronage 
Egylet gyermekvédelmi célokra bérelte ki az épü-
letet, majd 1924-ben a szaléziánus Don Bosco 
szerzeteseknek adta át, akik itt rendezték be állami 
támogatással 4. magyarországi intézetüket. Antal 
János igazgatósága alatt 85 bentlakó növendék-
kel – züllésnek kitett gyerekekkel – indult meg a 
munka, akik részben iskolába jártak, részben ipari 
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képzésben részesültek. Számuk 1928-ig 140-re 
nőtt. Ebben az időben is fontos szempont volt, 
hogy a gyerekeknek szakmát adjanak, a szer-
zetesrend több mesterséget is oktatott, melyek 
közül a nyomdaipari volt a legkiemelkedőbb.  
A Don Bosco Nyomda és Kiadó (Clarisseum Nyomda 
néven is) Rákospalota legismertebb nyomdái-
nak egyikeként működött 1927 és 1948 között 
– elsősorban vallási művek kiadásával, nyomtatá-
sával foglalkoztak. Maga a nyomdaüzem nem a 
Clarisseumban, hanem Rákospalotán egy Fő úti 
épületben működött. 

Az internátus jelentős törekvése volt, hogy 
szombat délután és vasárnap összegyűjtsék, 
foglalkoztassák Rákospalota-Újpest erkölcsileg 
veszélyeztetett fiatalkorúait. A gyermekeket von-
zotta is a felszerelt játéktér, színpad, zenekar, 
ezermesterműhely, az intézményes kirándulások, 
a Szív gárda, a cserkészcsapat, a Don Bosco kör, 
az osztogatott uzsonnák. Proletár gyermekek 
tömegei kerültek hatásuk alá, akiknek világnézeti 
fejlődését, magatartását igyekeztek befolyásolni.

A II. világháború idején járt le a Károlyi csa-
láddal kötött bérleti szerződésük, s felmerült 
a megvásárlás lehetősége. Végül a Magánal-
kalmazottak Biztosító Intézete vette meg a 
komplexumot, tőlük bérelték tovább a szaléziak. 

A világháború végét követően 
megpróbálták rendezni a tulaj-
donjogokat, 1946-48-ig tartott 
az egyezkedés, majd peres útra 
terelték a vitát. 1948 augusztu-
sában azonban a szerzetesrendet 
feloszlatták, a nevelőintézetet álla-
mosították. 1948. október 25-én a 

kápolnát plébániatemplommá nyilvánították, a 
következő év első napján  vette fel – az oltárkép 
alapján – a Szent István király plébániatemplom 
nevet, s lett első plébánosa Bánhidai János. 

1953-ban nyílt a ma Kornis Klára Gyermek- 
otthon és Szakiskola néven működő nevelőotthon 
(előtte Bányai Júlia nevelőotthon volt), ahol 14-24 
év közötti – köztük speciális ellátást igénylő szenve-
délybeteg – lányoknak nyújt ellátást és ad szakmát. 

1974-ben az Újpestet Rákospalotával össze-
kötő felüljáró építésekor a Clarisseum előtti 
kert javarészét elvették, a ma is látható hatalmas 
betonfalat ekkor építették. A falnak kettős funk-
ciója van: egyfelől elválasztja a nevelőotthont az 
utcától és a templomtól, másfelől az egyébként 
dombtetőn álló épület elmozdulását hivatott 
megakadályozni, tulajdonképpen támfalként 
szolgál. A nevelőotthon és a plébániatemplom 
ma már jelentősen elkülönül, míg a templom az 
istentiszteletek idején nyitott a közönség előtt, a 
nevelőotthon teljesen zárt, az az épületszárny nem 
látogatható. Külön bejárati épületet is emeltek a 
templom és az egyik szárnyépület találkozásánál.  

2011-ben a templom épületét felújították, mely-
nek költségét zömmel a IV. kerületi önkormányzat 
állta, de az érsekség és a hívek is vállaltak áldozatot.

Forrás:
1 Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből. Szerkesztette Czoma László. Budapest, 1974. 
2 bpxv.blog.hu
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A hazai vasúti közlekedés kezdetétől, vagyis 1847-
től működött javítóbázis a mozdonyok és kocsik 
rendszeres karbantartására javítására. Ez kezdetben 
Pesten, a váci vasútvonal fejállomása közelében 
volt, előbb Pesti, majd Nyugati Főműhely néven.  
A vasúti hálózat bővülésével azonban a bázis – majd 
később bázisok – nehezen tudtak lépést tartani, 
valamint az egyre inkább beépülő Lehel tér és kör-
nyéke sem viselt volna el további bővítéseket, ezért 
döntés született a műhely kitelepítéséről. A szin-
tén a váci vasútvonal mentén elterülő Rákospalotát 
választották helyszínként, azon belül az Istvántel-
ken található lakatlan, vizes, zsombékos területet.

A főműhely kiépítése 1901-ben kezdődött 
tereprendezési munkálatokkal, és az év szeptem-
ber 19-én1 nyitották akkor még Palota-Újfalu 
néven a mai Istvántelek nevű vasútállomást.  
A beruházás végső határideje 1904. június 1. volt, 
a kiköltözés utáni ünnepélyes átadásra pedig 
1905. május 1-jén került sor2.

Az üzem méretei az akkori viszonyok közt 
lenyűgözőek voltak (talán ma is): például a 
„locomotív szerelő műhely” alapterülete 20 
100 m2 lett, míg az 1904-re elkészült és jelen-
tős sajtóvisszhangot és közfigyelmet kapott 
Országház „csak” 17 745 m2-en terült el.  

A kocsiszerelő műhely a maga 24 000 m2 -ével a 
legnagyobb épületnek számított az iparterületen. 
A műhelyben dolgozók kezdeti létszáma 1150 
fő volt, de tíz éven belül 2000 fölé emelkedett.  
A „csúcslétszám” 1966-ben 2306 fő volt3.

A főműhely felépülése jelentős hatást gyako-
rolt Rákospalota életére. Lényegében öt év alatt 
felparcellázták és lassan be is építették Istvánte-
leknek a műhely által szabadon hagyott területét. 
1927-ig folyamatosan épült a részben ma is álló 
rákospalotai MÁV-telep, ahol vasúti dolgozók 
kaphattak lakást, köztük sok főműhelyi munkás. 
Egy 1910-es statisztika szerint Rákospalota ipari 
munkásságának 79 százalékát a vasúti műhely 
adta4. Az 1904-ben létrehozott községi elemi 
iskola diákjai cirka egyharmadának szülei közül 
legalább egy MÁV-dolgozó volt a tízes években. A 
morfológiai hatás mellett (mint Istvántelek „elfog-
lalása”, benépesítése) a nagyközség társadalmára 
is jelentős hatást gyakorolt a főműhely, hiszen az 
alapvetően mezőgazdasági település lakosságának 
összetételében mind nagyobb arányban jelent meg 
a helyben dolgozó ipari munkásság.

A főműhelynek saját öntödéje volt (az állam-
vasutak egyetlen öntőműhelye működött itt), 
oxigén- és gázgyárat építettek, két víztorony-

AZ ISTVÁNTELKI FŐMŰHELY 
(LANDLER JENŐ JÁRMŰJAVÍTÓ)
írta: Rátonyi Gábor Tamás

Értéktár

Az értéktár bizottság nyári ülésén felvették a kerület értékei közé a volt István-
telki Főműhelyt is. Ez a javítóbázis Rákospalota község – majd város – mind 
létszámban, mind területben a legnagyobb ipari üzeme volt valaha.

1 A MÁV Hivatalos Lapja 1901. 45. szám 393. oldal
2 Varga Károly: Vasúti járműjavító üzemek története MÁV Budapest, 2005. 67. o.
3 Czoma László (szerk).: Tanulmányok Rákospalota-Pestújhely történetéből – XV. kerületi Tanács Végrehajtó bizottsága, Budapest, 
1974. 509. o.
4 CZOMA 1974. 160. o.
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nyal pedig a saját és a MÁV-telep 
vízellátását is megoldották. Az 
1911 őszén átadott Gödöllő-Ve-
resegyház-Rákospalota helyiérdekű 
vasútvonalán üzembe helyezett vil-
lamos mozdonyok és motorkocsik 
javítását is az Istvántelki Főműhely 
látta el. A kísérleti üzemnek tekintett villamos-
vasút járműveit – és más villanymozdonyokat 
1934-ig javították itt, amikor – a Kandó-rend-
szerű villanymotorokkal hajtott vasúti járművek 
megjelenésével egy időben – az Északi Főmű-
helyben alakítottak ki javítóbázist, 1936-ra pedig 
az egész villamos osztály megszűnt Istvántelken.

A főműhelyben eredményes és színvona-
las tanoncképzés folyt az országos iparoktatás 
szakfelügyeletével. 1937-től hegesztéstechnikai 
továbbképzést indítottak a már meglévő okta-
tási infrastruktúrára és a szakmai gyakorlatra 
támaszkodva.

Az Istvántelki Főműhely 1950. június 12-én 
– „a dolgozók javaslatára” – felvette Landler 
Jenő nevét. 1970 és 1990 között is történtek fej-
lesztések: bővítették a szociális létesítményeket 
(öltözők, mosdók, étterem, konyha), a régi iroda-
házat lebontották és egy korszerűbbet építettek 
fel. Felújították a kocsi- és mozdonyosztály csar-
nokait, valamint 1990-ben korszerűsítették az 
öntődét. Ugyanakkor a gőzöskorszak 1960-as, 
’70-es évekre eső végével egyre kisebb szerepe 
lett a főműhelynek, ami végül ebben a formában 
1993. január 1-jével meg is szűnt.

A főműhely kulturális-szociális szerepe is 
jelentős volt. Kulturális egyesülete, a Testvériség 

Dal, Zene és Önképző Egylet még 1893-ban 
alakult a Nyugati Főműhelyben5. A testvériség 
színvonalas dalárdát, amatőr színjátszó csopor-
tot, könyvtárat is működtetett. Sportegyesülete 
– Testvériség SE néven – 1909-ben alakult meg 
már Istvántelken. Labdarúgó, birkózó, repülő, 
tenisz, atlétika, evezős, úszó és céllövő szakosztá-
lyok működtek itt, a taglétszám 1936-ban 1883 fő 
volt. 1948 és 1957 között Rákospalotai Lokomo-
tív, majd Törekvés néven szerepeltek.

Az Istvántelki MÁV főműhely 261-es „Irinyi 
János” cserkészcsapata 1923 augusztusában alakult6, 
elsősorban vízicserkészetre specializált csapatként 
tartották őket számon. 

A kultúregyesület 1948-ban vasutas szakszerve-
zeti irányítás alá került, s a munkáskaszinó Landler 
Jenő Művelődési Ház néven működött tovább. 
1950-től IV. kerületi közművelődési intézmény-
ként tartottak számon. A főműhely területén ma 
kisebb kft-k működnek, a fémmegmunkálás, vasút-
tal kapcsolatos résztevékenységek szinte mindegyik 
vállalkozás profiljában mutatkoznak. A műhely 
területének zöme azonban kihasználatlan, az épüle-
teket, ottmaradt vasúti kocsikat az időjárás erodálja. 
Területén látható egy lángra kapott üzemcsarnok 
maradványa és egy abból félig kitolt vasúti szerel-
vény, mementóként hirdetve a műhely valamikori 
nagyságát és a pusztulás mértékét. 

5 Varga Károly: Az Istvántelki Főműhely kulturális egyesülete - Újpesti Helytörténeti Értesítő XVII. évf. 1. sz. 2010. március 13. o.
6 Varga Károly: 100 éve létesítették az Istvántelki MÁV főműhelyt – Közlekedéstudományi Szemle LV. évfolyam 4. szám, 2005. április 
155. o.
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2007. szeptember 22-én, a Városmisszió elne-
vezésű rendezvénysorozat záróeseményeként 
szabadtéri szentmisét tartottak a Pattogós utca 
és Szerencs utca találkozásánál, azon a helyen, 
ahova az újpalotai katolikus templomot tervezték. 
A szentmisét Repcsik Gyula atya celebrálta (a ké-
pen), akit azzal a feladattal helyeztek a Pestújhe-
lyi plébániára, hogy szervezze az épülő újpalotai 
templom közösségét. 
Egy ökumenikus templom építésének ötlete már 
a rendszerváltáskor felmerült. A helyi protestáns 
közösségek azzal az indokkal léptek vissza, hogy 
kevés hívőjük van az újpalotai városrészben. 1991-
től minden vasárnap katolikus szentmisét tartottak 
a Zsókavár utcai Közösségi Házban. Ekkor került 
ide Márton Mihály atya, aki nagy lendülettel fo-
gott a templomépítés szervezésébe. Vezetésével 
1993 decemberében kerületi delegáció kereste 
fel a prímási palotában Paskai László bíborost. A 
delegációban elkísérte Czibik Tamás polgármester, 
Millián György osztályvezető, Tóth Tihamér képvi-
selő és Gereben Ferenc, a templomépítő bizottság 

tagja. 1994 tavaszán Paskai László látogatott Újpa-
lotára és megszemlélte a templom két lehetséges 
helyszínét, a Fő teret és a Pattogós utcai terüle-
tet. Elhúzódó viták és fórumok után 1996 nyarán a 
testület úgy döntött, hogy a Fő téren épüljön fel a 
templom. Ez nagyon megosztotta a helyi lakossá-
got, emiatt az 1996 decemberében időközi válasz-
tással a városházára került új polgármester, Hajdu 
László sem lelkesedett az elképzelésért. 
Ezután a templom ügye csaknem egy évtizedig 
nem került napirendre. Az új bíboros, Erdő Péter 
kinevezésével felgyorsultak az események, 2006. 
december 20-án Hajdu László polgármesterrel 
közösen földbe helyezték az újpalotai katolikus 
templom alapkövét a Pattogós utca 1. szám alatt. 
A 2007-es esztendő az előkészületekkel és az en-
gedélyezési eljárásokkal telt. A szeptemberi Város-
misszió programjai is a katolikus közösségépítést 
szolgálták. Ennek kiemelkedő eseménye volt a 
szabadtéri mise celebrálása az említett helyszínen. 

Kép és szöveg: Kelemen Árpád

Kép, szöveggel 
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A Helyem Házam Palotám folyóirat Helytörténeti Pályázatot hirdet a kerület történetével 
kapcsolatos tanulmány, cikk írására.

A pályázaton részt vehet bárki, végzettségtől, lakóhelytől függetlenül.

A pályázatra a XV. kerület és elődtelepüléseinek történetével kapcsolatos – témamegkötés nélküli –,  
saját kutatáson alapuló, korábban nem publikált, és közlés alatt nem álló írásokat várunk. Az írás 
lehet egy személy, intézmény, mozgalom története, kulturális, szociális, néprajzi, felekezeti vonat-
kozású, és bármely más, aktuálpolitikát mellőző történelmi, helytörténeti téma. Az anyag megírása 
során igénybevett könyvészeti, levéltári és egyéb forrásokat szakszerűen jelölni kell.
Az írások kívánatos terjedelme: legalább 9000, de legfeljebb 21000 karakter.

A pályaművek leadási határideje: 2018. január 8. hétfő 24 óra.

A pályaműveket elektronikus levélben a hhp@rakospalotaimuzeum.hu , vagy postai úton a Helyem 
Házam Palotám 1158 Budapest, Pestújhelyi út 81. címre küldve kell elküldeni. A beküldött 
pályaművek mellett szerepelnie kell a pályázó (valós) nevének, levelezési címének, e-mailes küldés 
esetén elektronikus levélcímének is.

A pályázatokról a lap szerkesztőbizottsága dönt, eredményt pedig 2018. január 22-én, illetve a 2018 
februári lapszámunkban hirdetünk. Az első helyezést elért pályaművet a lapunkban közöljük, de 
fenntartjuk a jogot további, helyezést el nem ért művek közlésére is.

Díjazás:
A pályázatra beérkezett művek közül a szerkesztőbizottság egy mű szerzőjét díjazza a Csokonai 
Kulturális és Sportközpont, valamint intézményhálózatának kiadásában megjelent könyvcsomaggal, 
valamint lapunk egy éves előfizetésével.

Technikai és tartalmi információk:
 A beküldött pályaművekben lábjegyzetben kell szerepeltetni a forrásokat.
 A kéziratot géppel (író- vagy számítógéppel) írva kell szerkeszteni.
 Elektronikus beküldés esetén a .doc, .odt, .docx formátumok egyaránt elfogadottak.
 A pályaművekhez lehet képanyagot mellékelni a képek forrásának megjelölésével, ha szükséges, 

közlési engedéllyel.
 A képeket nem szabad az elektronikus dokumentumba helyezni, a kézirattól ekülönítve kell eljut-

tatni hozzánk.

A pályázaton a szerkesztőbizottság tagjai nem vehetnek részt.

Pályázat
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Sok jeles évforduló van az idén, többről is meg-
emlékezünk a mára már hagyományosnak mond-
ható művészeti héten, amikor is novemberben 
10 napon át kiemelt jelentőségű kulturális prog-
ramokkal várjuk Önöket. Megemlékezünk a két-
száz éve született Arany Jánosról, és az 500 éves 
reformációról is. Természetesen nem maradnak 
el az igényes koncertek és színházi előadások 
sem, mint ahogy megrendezzük a rövidfilmeket 
bemutató seregszemlénket is. Várjuk a Csokonai 
összes telephelyére azokat, akiknek fontos az 
igényes kultúra és időt szakítanak egy-egy érté-
kes előadásra, kiállításra, koncertre! 



Műtárgyidéző – Madarász Viktor saját tulajdonú asztala, amit megörökített 
a Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben című festményén 

(lásd: 48. oldal)
Fotó: Malitinszky Péter 
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