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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 
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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
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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
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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.


