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Beköszöntő

Kedves Olvasó!

Az újrafelfedezés azt az élményt jelenti, amikor egy korszak ismét felfedez egy korábban már ismert 
személyt, épületet, alkotást. Nem lehet divatként említeni, hiszen annál többről, nem múló értékek 
ismételt megtalálásáról van szó. A legutóbbi ilyen újrafelfedezési aktus Veszely Jelena Meditáció című 
szobrának és környezetének rendbehozatala és második avatása volt. A Mézeskalács téren, panelházak 
árnyékában guggoló helyes leányka legalább évtizede a környezetét felverő gyomba rejtőzve lapult, 
felülete feketére koszolódott. Bár nyilván sokak tudtak a létezéséről, és tudjuk azt is, hogy többen 
aggódtak is az állapota miatt, szélesebb körben csak most, az újraavatás kapcsán lett ismert egyáltalán 
a létezése. Az eredetileg 1980-ban felállított köztéri alkotást október 13-án, a százesztendős művésznő 
jelenlétében avatták újra, kapott egy kis virágokkal körbeültetett járófelületet, és szépen le is tisztították.

Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy számos olyan személy élt a kerület elődtelepülésein, akiket a 
maguk idejében számontartottak, megbecsültek, munkásságukkal értéket teremtettek, mégis az utó-
kor számára feledésbe merültek. Említhetném Feith Gábort és fi át, Miklóst, akik a mai Városházán 
kívül is számos épület tervezésében, kivitelezésében játszottak szerepet, vagy éppen ásványi Balassa 
Ernőt, aki mérnökként szintén több ikonikus épület megépítésében, átalakításában játszott szerepet. 
E számunkban egy elfelejtett iskoláról és annak épülete(i)ről is olvashatnak, s ha Önök is tudnak olyan 
személyről, épületről, intézményről, melyről úgy érzik, hajdan közismert kvalitásukhoz, érdemeikhez 
képest feledésbe merültek, keressenek minket, osszák meg velünk emlékeiket!

A megbízott főszerkesztő
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A lakótelep történetét és azt, hogy mi hogyan 
kerültünk oda, időben kicsit távolabbról kezde-
ném. A Kormány 1960 novemberében fogadta el 
a Budapest és környéke Általános Városrendezési 
Terv javaslatát, miszerint az ország lakosság-
szám növekedésének 25 százalékát vegye csak fel 
Budapest és környéke, 75 százalékát pedig a többi 
vidéki város1. A munkalehetőség sokakat csábított 
Budapestre és a környéki településekre, de a fővá-
ros lakáshelyzetével foglalkozó Fővárosi Tanács 
végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve más oko-
kat is talált a lakáshiányra. A peremkerületeket 
1950-ben csatolták a fővároshoz, „Az ide csatolt 
kb. 300 km²-nyi területtel a főváros területe 525 
km²-re, a lakóépületek száma 40 000-ről 132 000-
re nőtt, a lakások száma 306 000-ről 467 000-re”.2 
A mennyiségi növekedés sajnos nem jelentette a 
lakások és a környezet minőségének javulását. A 
peremkerületekben, például a XV. kerületben is 
csak a terület negyede volt csatornázva, az utak 
fele pedig nem rendelkezett szilárd burkolattal, és 
a külső kerületek 8,9 százalékában volt kiépítve a 
gázvezeték.3 A kormány tizenöt éves lakásépítési 
határozatában 300 000 lakás építését tűzte ki, de 
már akkor látták, hogy ezt a mennyiséget nem 
tudják ennyi idő alatt felépíteni. Pedig  kormány-

AZ ÉNEKES UTCAI LAKÓTELEP 
ELSŐ ÜTEME – OBJEKTÍVEN 
ÉS SZUBJEKTÍVEN
ÍRTA: Kovács Ildikó

Legelső emlékeim egyike, hogy megyünk megnézni az új lakásunkat, és én öröm 
helyett rettegést érzek. A januári hidegben is izzadok, fogom a falat mire felérünk 
a negyedik emeletre. A Kertköz utca 17-ben, az egyik új társasházban a lépcsőházi 
fal üvegből van, és nem tudok úrrá lenni a tériszonyomon. Sosem fogom megszokni, 
gondoltam – de persze hamar természetessé vált, és ez a lakótelep mindent meg-
adott egy boldog gyermekkorhoz.

Kert köz 17., 1977-ben. Jobbra a Növényolajgyár 
épülete és a még szanálás előtt álló kertes ház 
kerítése (KOVÁCS JÓZSEF FOTÓJA)

1 A Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai között a VB-ülések jegyzőkönyvei, 1965. 04. 9. 4. o.

2 A Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai között a VB-ülések jegyzőkönyvei, 1965. 04.9. 6. o.

3 A Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai között a VB-ülések jegyzőkönyvei, 1965. 04.9. 6. o.
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határozat mondta ki: „15 éven belül a 
lakáshiányt felszámoljuk és biztosítjuk, 
hogy minden arra jogosult család önálló 
lakáshoz jusson”.4 

A szüleim biztos örültek ennek a hatá-
rozatnak, mivel 1966-ban házasodtak 
össze, de a következő tíz évet mégis 
egy rákospalotai albérletben töltötték, 
mert nem kaptak tanácsi lakást, örök-
lakást pedig akkor még nem tudtak 
venni. A IV. ötéves terv alapján 1971 és 1975 
között negyedmillió fővárosi lakost akart új 
lakásba költöztetni a kormány5, ezt a XV. kerület-
ben különösképpen komolyan vették: Újpalotán 
eredetileg 14105 lakás építését tervezték akkori 
értéken 4,5 milliárd forint költséggel.6 Bár a 
tízemeletes házakban fértek el igazán sokan, a 
kerületben nem csak ez a stílus volt jelen. 

Az újpalotai lakótelepen kívül több kisebb lakóte-
lep is van itt, barátságosabb, általában négyszintes 
épületek, jobban illeszkedve az eredeti, kertes 
házas környezetbe – ilyen például az Énekes utcai 
lakótelep első üteme is. Ide tartozik a Lóvasút 
köz és a Kert köz hat-hat háza, és az Énekes utca 
három panelja is – minden épület négy- vagy 
ötszintes. (A lakótelep építésének második üteme 
a Kossuth és Csobogós utca felé eső, tízemele-
tes panelházakból álló negyed nem ilyen, írásunk 
azonban nem erről szól, hanem az Énekes utca 
környékén elterülő első ütemről.) Nagyjából tíz 
év alatt több szakaszban építették a házakat, és 
a három utcában (Lóvasút, Kertköz, Énekes) 

háromféle háztípus épült. A lakótelepnek ebben 
a szegletében a háromféle típusházban összesen 
391 lakást építettek az 1973 és 1985 között idő-
szakban.

Az elsőként elkészült, Lóvasút közi hosz-
szú házakat (majd a lakótelep többi házát is) 
a MÁV Tervező Intézet tervezte, az 1973. 
április 13-i műleírás szerint az épületek blok-
kos szerkezetűek.7 A Kertköz utcában a hat 
„kockaház” No-Fines technológiával készült 
angol licenc alapján, úgynevezett öntött beton 
technológiával. (Nagy táblás zsaluzatba kőzeta-
nyag-adalékkal, minimális gépesítéssel, szemcsés 
szerkezeti betonkeveréket öntöttek)8. Az Énekes 
utca 1–11. szám alatti 9 48 lakásos épület végül 
panel lett (ennek okairól később lesz szó), és 
1984-ben kapott használatbavételi engedélyt. 
A 13-17 szám alatt 24 lakásos10 és végül a leg-
hosszabb, 1985-ben utoljára átadott, az Énekes 
utca 19-35-ben épült11 80 lakásos háztömb 
ugyanilyen műszaki megoldással készült, vagyis 
előregyártott elemekből épült. 

A Kert köz 17. kapujában 1981-ben, 
amikor a szomszédok barátok is.
Édesapám, Kovács József a jobb 

szélen – ő készítette a fényképeket.

4 A Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai között a VB-ülések jegyzőkönyvei, 1965. 04. 9. 9. o., 1002/1960 sz. kormány-

határozat

5 Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1) 1970. 10. 07. p.9

6 Adattár a XV. kerület történetének tanulmányozásához, Budapest, 1969, p. 249

7 Budapest Főváros Levéltára: Bp. XV. Énekes utcai lakótelep műszaki leírás, 1973. április 13. Az épületek MOT. I. 140/60 típusúak

8 Lakóházak-lakások „no fi nes” építési technológiával Építésügyi Tájékoztatási Központ (Budapest) , 1976

9 Az épület a részletes rendezési tervben az LK 1016 jelet kapta, a panel típusa E5

10 Az épület LK 1017 jelet kapta a tervrajzokon

11 LK 1018 jelű
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Ideális helyszín volt ez a terület 
egy kisebb lakótelephez, mivel 
nagyon közel volt a Növényolaj-
gyár és a Szövőgyár, volt orvosi 
rendelő (a Horváth Mihály utca 
sarkán lévő épületben, az úgyne-
vezett Érkövi-Fellner villában), a 
Dózsa György – ma Fő – úton 
a volt közért, mellette cukrászda, 
nem messze iskola és óvodák. Jó 
volt a közlekedés is: 24-es, 25-ös 
és 70-es buszok erre jártak, és a 
10-es, 12-es és 55-ös villamosok-
nak még a végállomása is itt volt.

Az Énekes utcában eredetileg 
kertes házak voltak, sok helyen 
még haszonállatokat is tar-
tottak. (A beköltözésünk után 
láttunk disznótort az akkor még 
szanálás előtt álló kertes házak-
ban.) Édesapám, Kovács József 
emlékszik, hogy a rákospalo-
tai Növényolajgyár a régi házak 
mögötti üres telkén a forgalomból kivont gépeit 
tárolta. Az Énekes (eredetileg Árpád) utca és a 
Kert köz (utca) neve már szerepelt az 1926-os 
rákospalotai utcanév-összeírásban12 de a Lóvasút 
köz csak 1973-ban kapott hivatalosan is nevet13. 

Az utcanevekkel kapcsolatban két érdekes mel-
lékszálat említenék. Bár a Lóvasút köz nevű 
közterület bekerült a budapesti utcanévjegyzékbe, 
de 1975-ben a régi címre, az Énekes utca 11-be 
jegyezték be a hat ház lakásait és a lakásfenn-
tartó szövetkezetet is, és ez az állapot 2012-ig (!) 

okozott gondot a lakások eladásakor. Ekkor a 
XV. kerületi önkormányzathoz benyújtott elő-
terjesztés alapján lett hivatalosan is Lóvasút 
köz a közterület elnevezése.)14 A Kert köz és a 
Kertköz utca pedig felváltva szerepelt az összes 
hivatalos papírunkon, a jelenlegi önkormány-
zati adatbázisokban Kert közként szerepel, de a 
Google térképe Kertköz utcát mutat. Én továbbra 
is a Kertköz utca megnevezést fogom használni. 
Visszatérve a családi történethez, édesapám a 
Növényolajipari- és Mosószergyártó Vállalat 
kőbányai gyáregységében dolgozott és ott adta 

12 Rátonyi Gábor Tamás (Palotabarát):  Rákospalotai utcajegyzék 1926-ból – XV. kerületi blog,  2015. január 16.

13 Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottságának Igazgatási Főosztálya, Utcanevek, utcanév változtatások és hosszabbítások, vala-

mint megszüntetések a X., XIII., XV., XVI., XVIII., XIX. és XXII. kerületben – javaslat. 1973. június 6.  Budapest Főváros Levéltára XXIII.102.a.1

14 Előterjesztés a 88382 és a 88377/1 helyrajzi számú közterületek nevének megváltoztatására - Budapest  Főváros XV. Kerületi Önkormány-

zat előterjesztése 2012. június 27-én

A Lóvasút köz épületének 
részletes leírása

(FORRÁS: SZERZŐ TULAJDONA)
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be a lakástámogatási kérelmet. Minden vállalatnál 
volt „lakásigény felmérő bizottság”: a tömegszer-
vezetek (párt, szakszervezet, KISZ, stb.) tagjaiból 
delegáltak vettek részt a munkában. Sok szem-
pontot vettek fi gyelembe annak az eldöntésénél, 
hogy ki kap lakást. Ezek közül csak az egyik volt a 
szociális rászorultság. Nézték, hogy kinek milyen a 
munkához való viszonya, mennyire aktív a közös-
ségi életben és még számtalan más aspektust. Sok 
év várakozás után a szüleim 1975-ben kapták a jó 
hírt: megvásárolhatnak egy lakást az épülő Énekes 
utcai lakótelepen a Kertköz utca 17-ben. 

A lakótelep több helyi nagyvállalat (a Növé-
nyolajgyár, a Vegyépszer15, a Szövőgyár, stb.) 
összefogásában és finanszírozásában, az OTP 
bevonásával készült. A mi lakásunk megvásárlás-
hoz szükséges teljes összeggel nem rendelkeztek 
a szüleim, de a Növényolajgyár az OTP-n keresz-
tül kedvezményes vállalati kölcsönt is biztosított. 
Ennek havi összege sokkal kevesebb volt, mint 
az addig fi zetett albérleti díj. Miután a Kertköz 

utca házai közül utolsóként felépült a 17-es épü-
let, 1977 januárjában beköltöztünk a 4. emelet 2. 
lakásába.

Ekkor már álltak a Lóvasút közi házak – XV. 
Kerületi Tanács VB Építési és Közlekedési Osz-
tálya 1972. november 29-én adta ki határozatát 
a XV. ker. Lakásépítő és Fenntartó Szövetke-
zetnek „az Énekes köz 1-3. 807 és 831 helyrajzi 
számú telken meglevő avult 2 db földszintes 2+3 
lakásos lakóépület bontására és 2 db 24 lakásos 
lakóépület (MOT. I-140/60 típus) építésére.” Az 
utcanév adminisztrálása mellett a kivitelezés sem 
volt zökkenőmentes. Az Énekes utcai lakótelep 
I/A/1,2,3,4,5,6 számú lakóépület építési enge-
délyét (kézírással szerepel rajta a XV. Lóvasút 
köz 11. cím is) 1973. október 7-én módosították. 
„Az épületet a kivitelező 70 cm-re a tervezett-
nél magasabban alapozta, ezért az egész épület 
70 cm-rel magasabbra kerül. Emiatt az utak az 
eredetileg tervezett szintnél 70 cm-rel relatíve 
mélyebbre kerültek az épülethez viszonyítva. 

15 A Vegyépszer a Vegyiműveket Építő és Szerelő Vállalat nevének rövidítése

Kilátás a Kert köz 17. negyedik emeletéről 1977-ben (KOVÁCS JÓZSEF FOTÓJA)
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– Ez a változás a lakóépületek 
bejáratánál egy rámpával (10%) 
megközelíthető, a parkolóknál 70 
cm-rel magasabb, korláttal ellátott 
kiemelt járdát tesznek szükségessé. 
– A járda és az épület többi olda-
lán – a lábazattal együtt – 70 cm-rel 
mélyebbre kerül.”16 Tehát azért volt 
magasabban a ház és vele együtt a 
bejáratnál a korlát (amiken remekül 
lehetett gyerekkorunkban tornázni), 
mert nem a tervek szerint alapoztak. 

A Kertköz utca házainál nem 
találtam módosítást a tervtári doku-
mentumokban. Visszagondolva, 
miután legyőztem a tériszonyo-
mat, nagyon szerettem ezt a lakást. 
Ahogy Budapest Főváros Levél-
tárában olvastam a ház műszaki 
leírását, azonnal fel tudtam idézni. 
„A fürdőszobában körben 10 sor 
csempe, a konyhabútorok között 4 
sor csempe készül, a konyha, WC, 
előszoba, kamra, gardrób falára 1 sor 
mettlachi lábazat kerül.” A fekete, piros és fehér 
kis kockaburkolat, amely a konyhát, a folyosókat 
és a fürdőszobát fedte, hozzásegített a lakóközös-
ség megismeréséhez is. Mi ugyanis fapapucsot 
használtunk, és igen hamar kiderült, hogy bár jó 
a hangszigetelés, ha két gyerek rohangál az egyik 
lakásban, akkor ez a másik lakásban a nyugalom 
megzavarására adhat okot. Egy igen hangos, a 
lakóközösség tagjai közötti lépcsőházi vita után 
gumitalpú papucsra váltottunk, és onnan kezdve 
ez nem okozott gondot. A gyerekek – sokszor 
hangos – jelenléte pedig általános volt a környé-

ken, sok „OTP-s” gyerek született, akikért még 
születésük előtt felvették a szociálpolitikai támo-
gatást. Nagyon sok egyidős fi atal lakott a telepen 
és minden adva volt az ideális gyerekkorhoz. A 
Kertköz utca hat épületében házanként 16 lakás 
volt, a Lóvasút közben a hat házban összesen 
pedig 143. A parkolóban alig álltak autók, és bár 
akkor még nem volt körbe kerítve sem a Kertköz 
utca, sem a Lóvasút köz, biztonságban lehettünk 
lent. Nálunk a családi megállapodás szerint a 
kimenő végét a loggia korlátjára kötözött piros 
kendő jelentette – ha ott lobogott a szélben, akkor 

16 Budapest Főváros Levéltára: Műleírás a Bp. Énekes utcai lakótelep I/A/1,2,3,4,5,6 számú lakóépület építési engedély módosításához

Az Énekes utcai lakás előzetesen 
várható rezsije

(FORRÁS: BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA, TERVTÁR)
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fel kellett mennünk. Nem mindig sikerült észre-
vennünk, mivel annyi mindent lehetett játszani a 
környéken. 

Még működött a Béke mozi az utca túlsó olda-
lán. Mellette egy kis ösvényen át lehetett menni 
a Lóvasút közbe, de az ott lakó gyerekek már 
„ellenségek” voltak, bármikor kialakulhatott egy 
szócsata vagy bogáncsdobálás. A Kertköz utca 7. 
és 11. mellett is volt egy foghíjtelek (mára már 
beépült: Fő út 22.), ott egyszerűen kimehettünk 
a Dózsa György útra a villamos végállomásához. 
Az egyik Dózsa György úti ház belső udvarán 
pedig hatalmas eperfa nőtt, a kihajló ágairól ren-
geteg faepret megettünk (a maradékkal pedig 
dobáltuk egymást). A puritán tereket idővel befü-
vesítették, most már számos fa is zöldül a közös 
tereken. A 15. és a 17- es számú ház közé a szülők 
és munkahelyeik összefogásával készült egy hinta, 
az apukák tervezték, hegesztették a szocialista 
nagyvállalatok támogatásával kapott vascsöveket. 
Évekig ott állt, aztán elkerült onnan. 

Ahogy teltek az évek, nőttünk mi is. Bármennyire is 
jó volt ott lakni, a szüleim szerették volna, ha külön 
szobában lakunk a testvéremmel, és ezt csak egy köl-
tözés árán tudtuk megvalósítani. Ekkor édesanyám, 
Kovácsné Grandits Irén adott be lakáspályázatot a 
munkahelyén, a Növényolajipari és Mosószergyártó 
Vállalat Vezérigazgatóságán (ez a Horváth Mihály 
utcában volt – ő olyan szerencsés volt, hogy 100 
méterre dolgozott a lakásától). Nagy volt az öröm, 
amikor megtudtuk, hogy az Énekes utcai három 
panelház egyikébe költözhetünk. Konkrétan pár 
lépésről néztünk végig, hogyan építik fel az Énekes 
utca 1-től 35-ig tartó szakaszon a három panelházat. 
Bár a Kertköz utcában lévő lakásunk öröklakás volt, 

úgy szólt a megállapodás a Növényolajgyárral, hogy 
mi az OTP-nek adjuk el, és a gyár jelöli ki a dolgo-
zói közül, hogy ki vásárolhatja meg. Így is történt. 
Az 1985. március 20-i adásvételi szerződésben az 
OTP megvásárolta tőlünk 561 800 forintért a lakást, 
ahonnan 1985. április 15-ig ki kellett költöznünk. 
Ez nem volt gond, mert március 20-án a szüleim 
már aláírták az új lakásról szóló szerződést, akkor 
a 74 négyzetméteres új lakást 919 000 forintért 
vásárolták meg. A vállalati kölcsönt tovább lehe-
tett vinni erre lakásra is és kaptak OTP kölcsönt is: 
szerepel a szerződésen, hogy havi 1077 forintot kell 
havonta fi zetni 2020 II. negyedévig (persze sikerült 
hamarabb törleszteni a teljes összeget). Ha már 
lakásárakról van szó, érdekes volt látni az Énekes 
utca 1-11. épületének használatbavételi jegyző-
könyvében, hogy mennyi volt 1984-ben a 48 lakás 
összértéke: 38 886 480 Ft.

Az Énekes utcai házakat már 1978-ban elkezdték 
tervezni, erről tanúskodik egy alapozási mechanikai 
szakvélemény 1978 decemberéből, de csak néhány 
év szünet után kezdték meg a kivitelezési munkákat. 
Az 1981-es – időrendben következő – szakvélemény 
szerint a kapott műszaki adatok alapján módosítot-
ták az előzetes terveket. „A szintek számát tekintve 
az eredetitől abban tér el, hogy a korábbi tervezésű 
úgynevezett közös használatú /tároló/ pincék nem 
kerülnek megépítésre. Az eredeti NO-FINES 
technológiával tervezett épületek az új adatközlés 
alapján panel szerkezetűek lesznek.”17

A MÁV tervező Iroda munkatársai közül Welsz 
Antal és Mihalik Piroska tervezte mindhárom 
panelépületet. A XV. kerületi Tanács 1982. októ-
ber 15-én hagyta jóvá az Énekes utcai lakótelep, 
48 lakásos lakóépületének terveit18, 1982. október 

17 Budapest Főváros Levéltára: Németh László és Berecz Tibor szakvéleménye, 1981. december 18.

18 Ez a korábban említett, LK 1016 jelű, E5 típusú négyszintes ház
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13-án pedig a 24 lakásosét.19 A leghosz-
szabb, 80 lakásos ház készült el utoljára, 
az építkezés 1983. május és 1985 februárja 
között zajlott.20 Az LK-1016 épület hasz-
nálatbavételi engedélye 1984. szeptember 
26-án kelt.  Az LK 1018-as használatba 
vételi engedélyről a határozatot 1985. 
február 26-án adták ki. Márciusban írták 
alá a szüleim a szerződést, áprilisban köl-
töztünk. (Nem lehetett túl gyakori, hogy 
300 méterre költözzön valaki. Emlékeim szerint 
én egyik kezemben a papagájkalitkával, másik 
kezemben a papucsommal mentem át.)

Ezek a lakások már más jellegűek voltak. A ter-
veken négy és ötférőhelyes lakásokat említenek, 
de az Énekes utca 19-35. közötti épületben a 
ház két szélén más elosztásban voltak a laká-
sok. Így a 19-es és a 35-ös lépcsőházban 12-12 
lakás van, szintenként három. Csak itt vannak 
28 négyzetméteres egyszobásak és mellettük 74 
négyzetméteres egy szoba és három félszobás 
lakások. A többi lépcsőházban szintenként csak 
két lakás található. 

A belső tér tipikus „paneles” volt, a szobák 
padlóját a Soproni Szőnyeggyár által gyártott 
„FENYŐ” típusú habhátoldalas szőnyegpadló 
borította. Az előtérben, a közlekedőkben és a 
konyhában GRABOFLEX 020 habalátétes 
műanyag burkolat került.21 A falakon tapéta 
volt, a fürdőben csempe a falakon. A típustól 
való eltérést jelentette, hogy a tetőn kazánhá-
zak biztosították fűtést és a melegvizet. Mivel 
a talajszint alatt nincs pince, a lépcsőházból 
közös tárolók érhetőek el, kintről pedig a gará-
zsokat lehetett megközelíteni. Itt egy malőrre 

emlékszem, a 35. számú ház garázsa elé tették 
a beton kukatárolót, így egy ideig nem tudtak a 
garázs tulajdonosai beparkolni. Aztán átrakták a 
sarokra a beton félkört és ott is volt, amíg el nem 
bontották, mert divatba jöttek a szeméttároló 
konténerek. Aztán még arra kellett engedélyt 
kérni a tanácstól, hogy a fém dühöngőt leszerel-
jék, amit a 19. és 35. közötti ház és a Szövőgyár 
utcai Óvoda tűzfala közé építettek. Erre azért 
volt szükség, mert minden alkalommal, ahány-
szor belelőtték a labdát focizás közben a fiúk 
a fémrácsba, a 80 lakás arra fekvő ablakaiban 
egyszerre remegtek meg az üvegek. Ez hosszabb 
időt vett igénybe, de végül olyan állapotba került 
a ház melletti zöld terület, mint amilyenben 
most is van. 

Az Énekes utcában az úttest mellett és a házak 
mögött is sok régi fa áll. Ezek még árnyat adtak 
a régi, lebontott kertes házak tulajdonosainak is, 
jó érzés, hogy nem estek az építkezés áldozatául, 
hanem még most is segítenek, hogy az emeletes 
házak ellenére is kertvárosi környezet legyen.

Szeretnék köszönetet mondani a szüleimnek, 
hogy segítettek felidézni ezeket a régi emlékeket. 
Meg persze minden másért is.

A Kert köz 17. mellett 1981-ben, háttérben 
a Béke mozi. A szerző a jobb szélen 

(KOVÁCS JÓZSEF FOTÓJA)

19 Ez az LK 1017-es
20 Ez az LK 1018-as

21 Budapest Főváros Levéltára: LK-2017 jelű ház engedélyezési tervdokumentációja
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1 OMGE = Országos Magyar Gazdasági Egyesület, a Széchenyi István alapította első gazdaságfejlesztési egyesület

2 A Mária Terézia által hozott, a közoktatást államilag szabályozó, színvonalát egységesítő rendelkezésének I. Ferenc által kiadott kor-

szerűsítése, amely 1848-ig meghatározta a magyar tanügyet

3 Dr. Pukánszky Béla – Dr. Nóbik Attila: A magyar iskoláztatás története a 19–20. században

Alighanem kevés kerületi lakos van tisztában 
azzal, hogy településünk több olyan iskolának 
volt bölcsője, amely az országban elsőként vagy az 
elsők egyikeként jött létre. Ilyen volt az egyik első 
kertészeti iskola, amit a Lukácsy Sándor nevével 
fémjelzett Magyar Kertészeti Társulat alapított 
1860-ban. Szintén az elsők egyike a Károlyi István 
és az OMGE1 által 1875-ben megnyitott Főldmíves 

és Kertészképző, a Frimm Jakab-féle első „Hülye-

nevelő” – mai szóhasználattal gyógypedagógiai 
iskola. A hülyenevelő kifejezés bár ma bántóan hat, 
az intézmény nyitásának idején még természetes 
megnevezése volt a szellemileg visszamaradottak 
fejlesztőintézményének. Szintén az elsők között 
említhető az első magángimnáziumok egyike, amit 
dr. Szabó Alajos alapított 1878-ban, továbbá az első 
állami alapítású leányjavító intézet 1889-ben.

A felsorolt iskolák közül az első két kertészeti 
iskola sajnos megszűnt, Frimm „hülyenevelő” inté-
zete igen korán elköltözött Rákospalotáról, igazi 
hírnevet már Pesten szerzett. A Szabó-féle magán-
gimnázium azonban Wagner Manó igazgatása 
alatt híressé vált, később államosították, ez a mai 
Dózsa Gimnázium jogelődje. Egy iskolának azon-
ban „nyoma veszett”, jelen cikkemben ezt a hiányt 
igyekszem pótolni, és az olvasóval megismertetni 
Kalchbrenner Karolina leánytanintézetét.

1806 – a második Ratio Educationis2 kihirde-
tése – előtt a lányok nem tanulhattak még elemi 
iskolában sem. 1849 és 1868 között ugyan már  
kormányrendelet szabályozta a nem feleke-
zeti magániskolák létrehozását, ezek alapítását 

azonban alaposan megvizsgálták politikai, és az 
alapító erkölcsiségének szempontjából3. Az újsá-
gok hasábjairól több leányiskoláról szerezhetünk 
tudomást már az 1820-as évek végétől kezdve, de 

RÁKOSPALOTA ELFELEDETT 
TANINTÉZETE
ÍRTA: Horváth Csaba

Ambrus Vilma polgári leányiskolája. 
Az alsó képen látható épület ma is felfedezhető 

a Dózsa György Gimnázium mellett 
(KORABELI KÉPESLAP)
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ezek szinte kivétel nélkül megszűntek. Hogy a 
nyomozás során meglelt iskolát el tudjuk időben 
helyezni és érezhessük a leányok egyenrangúságá-
ért folytatott küzdelmeket, röviden összefoglalom 
a nőnevelés magyarországi kezdeteit.4

József nádor második felesége Anhalt-Bernburgi 
Hermina hercegné – amikor férje 1815-ben 
Budára hozta – megkérdezte Beniczky Pálnétól 
Teleki Pálné és Brunszvik Teréz társaságában, 
hogy „vajon van-e Budán asszony-egyesület, 
árvaház, lelencház, vagy vakok intézete?” – nem-
leges választ kapott. A hercegné válasza erre így 
szólt: „De majd meglesz minden. Önökön áll, 
hogy ebben segítségemre legyenek.” A nádorné 
gyermekágyi lázban ezután elhunyt, a nádor 
1819-ben pedig elvette harmadik feleségét az 

evangélikus vallású Mária Dorottya württembergi 
hercegnét (1797-1855), aki szintén felkarolta a 
gyermeknevelés kérdését. 

Brunszvik Terézia (1775-1861) svájci tartózko-
dása alatt megismerkedett a kor nagy nevelőjével 
Pestalozzival, akinek hatására megszállottja lett 
a kisgyermek- és lánynevelésnek. 1828-ban 
Beniczky Pálné idősebb Kalchbrenner József 
(1776-1834) evangélikus lelkész segítségét kérte a 
kisdedóvó létrehozásához. E kérést követően maga 
Mária Dorottya járta ki férjénél az engedélyt, és 
végül 1828-ban Budán nyílt meg az első óvoda 
a Habsburg birodalom területén. Brunszvik ezu-
tán a magasabb fokú leánynevelést szerette volna 
meghonosítani. Ismét írt Beniczky Pálnénak, akit 
azonban 1831-ban elvitt a kolera. 1843-ra Brunsz-
vik új gyermekvédelmi egyesületet szervezett, de az 
1848-49-es forradalom miatt végül csak 1863-ban 
jött létre a Kisdedóvó Egyesület. 

A fentebb említett idősebb Kalchbrenner József 
hét gyermeke közül egyik lánya Kalchbren-
ner Karolina volt, aki 1808-10 körül született 
Petőfalván5. Az evangélikus egyház kötelékében 
szorgoskodva a nőnevelésre tette fel az életét. 
Mivel nem ment férjhez, gyermeke sem született 
és a gyászhíréről sincs információ, csak a fennma-
radt kevés hírlapi közlésből tudjuk összerakni a 
vele és iskolájával kapcsolatos mozaikokat.

Magáról a pontos iskolaalapításról egyelőre doku-
mentummal nem rendelkezünk, a fentiek és a 
későbbi adatok alapján az 1847-es év a legvaló-
színűbb dátum. Az iskola Pesten indult, ahogy a 
legtöbb hasonló profi lú iskola is, ezek némelyike 
évek múltán költözött el vidékre. A leányiskolák 

4 gróf Vay Sándor: Régi nemes Urak Úrasszonyok – históriák, legendák, virtusos cselekedetek. 1900

5 Egyelőre az anyakönyvek átvizsgálása nem járt eredménnyel

Stettnerné intézetének hirdetése, 
a Kalchbrenner előd megjelöléssel 1878-ból
(FORRÁS: FŐVÁROSI LAPOK)



RÁKOSPALOTA ELFELEDETT TANINTÉZETE 11

a jómódú családok lányai részére nyújtottak a 
népiskolai szint után emelt szintű oktatást, így jó 
hírűnek kellett lenniük ahhoz, hogy a beiratkozók 
létszáma alapján a tandíj elégséges legyen arra, 
hogy az iskola gazdaságosan működhessék, kellő 
minőségű tanerőt alkalmazhasson, így a jó hírét 
fenntarthassa. Német és francia nyelv, zongorázás, 
tánc és sok más tantárgy szerepelt a tananyagban. 
A gyermekek egészséges fejlődése is csakhamar 
előtérbe került, így az iskolaválasztásnál már az is 
szempontként merült fel, hogy mennyire egész-
séges környezetben tanulhatnak vagy élhetnek 
az internátus falai között. Lehetőség volt – csak 
nyárra – beadni a gyermekeket „megőrzésre”.

1852-ből már ismerjük az akkor még Pesten szé-
kelő iskola egyik tanulóját, Angyal Ilonát (1839 
Felcsút – 1926 Kömlőd, ő később Klárné Angyal 
Lenke néven lett színésznő), aki 1852–54 között 
volt a tanintézet tanulója nagynénje Stettner 
Imréné, Kenessey Klára jóvoltából.

Hogyan került Kalchbrenner Karolina Palotára? 
Nem tudni, de megérkezése – lelkész apja révén 
– bizonyosan összefügg a palotai evangélikus 
gyülekezettel, amely a korábbi időkben a pesti 
és budai híveket is fogadta. 1857-ben költözött 
a Kalchbrenner-iskola Rákospalotára. 1858-
ból6, 1859-ből7 és 1861-ből8 is rendelkezünk 
hírlapi tudósítással az iskola rózsaünnepéről. 
Kalchbrenner Karolina 1865-ben végrendelke-
zett, nem tudni mikor és hol hunyt el, valószínűleg 
1877 után. Német nyelvű végrendeletében az egy-
házra, és Emma húgára hagyott mindent, illetve 
gondoskodott bátyjának, Károlynak gyermekeiről 
is. Felajánlást is tett a legjobb tanulók, továbbá az 

öreg pedagógusok számára. Szerette volna, ha az 
iskola és a vagyon nem vész el, a későbbiekben is 
gondos kezekben marad és prosperál.

1877-ban veszi át az akkor Rákospalotán 20 
éve, összesen pedig 30 éve működő intézményt 
Stettnerné, Stettner István törvényszéki bíró neje. 
Stettner Imre (1788-1835) és neje, Kenessey 
Klára voltak Stettner István (1819-1884) szü-
lei,9 így az előzmények ismeretében nem véletlen, 
hogy Kalchbrenner iskoláját Stettner Istvánné 
vette át. Stettnerné született szentgyörgyvölgyi 
Szabó Katalin haláláig (esetleg nyugdíjba vonu-
lásáig, merthogy ugyan 1897-ig Stettnerné nevén 
„futott” az intézet, de a későbbiekben lánya már az 
1894-97-es éveket is saját igazgatóként eltöltött 
idejeként jelölte meg), 1893-ig igazgatta az isko-
lát, majd utána lánya Stettner Auguszta vezette az 
intézményt 1908-ig. Utána Ambrus Vilma vette 
át az intézet irányítását és ő is egészen haláláig 
1926-ig volt annak igazgatója. 1912-ben már 
biztosan államilag segélyezett községi iskola lett a 
korábban magán polgáriként működő intézmény.10

De hol működött ez a tanintézet Palotán? Jelenlegi 
ismereteink sokszor hiányosak ahhoz, hogy meg-
állapítsuk, a XIX. századi házszámok, helyrajzi 
számok11 változatos kiosztása, gyakori változása, 
miatt egy-egy épület a térképen ma hol található, 
és ez még akkor is így van, ha több olyan térkép is 
fennmaradt, ahol a helyrajzi számok, telekszámok 

6 Pesti Napló IX. évf. 1858. július 15., 3. o. híradás „Kalkbrenner  Karoline” palotai intézményében rendezett rózsaünnepről.

7 Politikai Újdonságok 1859. 07. 21. 381. o. híradás a jó hírű intézetről, és hogy a vizsgákat Pesten tartják.

8 Zoltán József: Budapest történetének bibliográfi ája 4. 1686-1950 Társadalom (Budapest, 1965) 430. o., 10 316. tétel

9 Csepinszky Mária: A kötcsei nemesi családok története a XVIII-XIX. században

10 Gráberné Bősze Klára – Léces Károly: A magyarországi iskolai értesítők bibliográfi ája 1850/51 - 1948/49. 14. kötet (Pécska–Seges-

vár). A magyar neveléstörténet forrásai XXII.

11 A mai értelemben vett házszámozás rendszere a XIX. század végén alakul ki, addig egy település házait 1-es számtól felfelé megsza-

kítás nélkül számozták, vagyis a számok nem kezdődtek újra minden utcában.

Fő úti látkép 1905-10 körül. A baloldali épület 
volt a leánynevelő internátus, majd a Fischer 
Dezső-féle könyvkereskedés.
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fel vannak tüntetve. Éppen ezért közvetett bizo-
nyítékokra kellett támaszkodni a kutatás során.

A kezdeti években, Kalchbrenner vezetése idején az 
ő saját házában a Fő út 388. hrsz. alatt működött az 
intézmény. Ez a mai Fő út 65-69. szám alatti Jármű-
szerelvényt Gyártó Zrt. telke. 1895-ben már, mint 
Stettner-iskola a Fő út 70. szám alatt székelt. Ez az 
épület ma is áll, a hosszú utcafrontú tízablakos föld-
szintes épület a Dózsa gimnázium mellett. Mivel az 
1883-as községi térképen még nincs rajta a ház, így 
1883-95 között kellett épülnie. 1914-ben Ambrus 
Vilma államilag segélyezett iskolája már a Károlyi (a 
mai Rädda Barnen) utca 12-ben található, ahol 1915-
től a községi fiúiskolával összevontan működött. 
Mint magánintézmény tulajdonképpen 1931-ben 
szűnt meg, beleolvadva a községi elemi iskolába.

Az iskola legkorábbi épülete mindjárt a Rákospa-
lotára költözéskor megépült, 1860-ban már állott12 
és valamikor az 1930-as években elbontott ikervilla 
volt a Fő úton, a mai járműgyár helyén. Ezt megerő-
síti Kalchbrenner Karolina 1865-ös végrendelete13, 
amiben az iskolaként működött két épület a 388-as 
számot viselte, és amely a leírás szerint két házból és 
kertből állott a 2400 négyszögöles telken. Az 1883-
as községi térképen a cca. 36 x 67 négyszögöl méretű 
telken megtalálható az ikervilla, és körülötte a park. 
Egy gyászértesítőből14 tudomásunk van arról, hogy 
még 1885-ben is a Kalchbrenner-féle villaként volt 
az épület számon tartva, továbbá tudjuk (szintén egy 
gyászjelentésből15), hogy 1904-ben ez a ház a Fő út 
57-es számot viselte. E házban működtette Fischer 

Dezső a vállalkozásait, többek között kiadóvállalatát 
is, neki köszönhetjük a sok-sok korabeli rákospalotai 
képeslapot is. Az ő felesége Kalchbrenner Auguszta, 
aki vélhetően Kalchbrenner Karolina testvérének 
(Augusztnak – Ágostonnak) a lánya volt.16 Az épü-
leteket idővel feldarabolták lakásokká majd bérbe 
adták őket. Azt is tudjuk, hogy Fischer Dezső saj-
nos jó néhány árvereztetést kellett, hogy átéljen, 
mert vállalkozásaival nem tudott hosszú távon tal-
pon maradni. A Budapesti Közlönyben megjelent 
árverési értesítőkben mindig a hivatalos, 57-59-es 
házszámok szerepeltek.17 Fischer volt vaskereskedő, 
szikvizes, papírkereskedő, kiadó és nyomda, majd 
famegmunkáló. Telepét 1918-ban a Fortuna 
Cipőgyár vette meg, ekkor már „hátulról” a Tavasz 
(ma Bácska) utca felől volt a bejárat, 1922-től pedig 
már az a Hajnal Miksa a tulajdonosa, akitől aztán a 
II. világháború után a Szarka Ferenc-féle kismotor-
gépgyár hozzájut az ingatlanhoz. Ez a gépgyár nem 
más, mint a mai Jármű Zrt. Így tehát bizonyítható, 
hogy a járműgyár mai telkén állt az iskolának helyt 
adó két ikervilla és a park.

Az oktatás erőteljes erősödése, a lóvasutat felváltó 
villamos és a megváltozott élet is hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy az iskola az utca túloldalára költözött 
át. A Wágner-féle fi úiskolával szoros kapcsolatot 
ápoltak, így nem meglepő a két iskola közelsége 
sem. Az 1890-es évektől az ikervillák már vállal-
kozásoknak és lakásoknak adtak helyet.

A korabeli hírlapok hasábjain fellelt hirdetések-
ből az derül ki, hogy az újabb igazgatónők nem 

12 Rákospalota belsőségének térképe. 1860. A Rákospalotai Múzeum gyűjteményének térképe

13 Budapest Főváros levéltára VII.2.f – 1865 – Lv.040 – Kalchbrenner Karolina német nyelvű végrendelete. Pest, 1865. november 18.

14Johann Marewitz tapétázómester német nyelvű gyászértestője: „Palota, Kalchbrenner’sche Villa Hauptstrasse”. Kelt: 1885. szeptem-

ber Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár, Gyászjelentések

15 Wotzasik Károlyné Marewitz Karola gyászértesítője 1904. május 23.  - Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár, 

Gyászjelentések

16 1913. február 19-i házassági anyakönyvi bejegyzés Rákospalotán: a menyasszony Fischer Auguszta édesanyja Kalchbrenner Auguszta

17 Csak egy példa a sok árverezés közül: Budapesti Közlöny, 1906. december 28. (40. évfolyam, 299. szám) 7. o.: 129 korona tarto-

zásra 5492 koronányi ingóság árverése

Ambrus Vilma internátusának 
hirdetése 1909-ből
(FORRÁS: BUDAPESTI HÍRLAP)
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voltak már tisztában az intézet alapítási dátu-
mával, mert a legtöbb hirdetés már csak a saját 
néven igazgatott időtartamot tüntette fel. Mivel 
Stettner Istvánné elhalálozása és az iskola az utca 
túloldalára történt költözése nagyjából egy idő-
ben történt, így vélelmezhető, hogy ezért nem is 
„hiányoztak” a korábbi évtizedek már senkinek. 
Az 1900-as évek első évtizedeiben lezajló költö-
zések szintén nem szolgálták az emlékezetet, és az 
iskola múltja feledésbe merült. 

Szintén a régmúlt homályába vész – egy – az isko-
lával kapcsolatos érdekesség: 1876 tavaszán maga 
Mikszáth Kálmán vállalt el nevelői-oktatói állást 
Karolina leányintézetében18. Ezekben az években 
a később méltán népszerű író válságban volt, mind 
anyagilag, mind a házassága terén és nem találta 
a helyét, a téblábolása hozta kis időre Palotára is. 
Bár Pikay István újságíró maga sem tudta egzaktul, 
hogy Mikszáth Kalchbrenner Karolina intézetében 
vagy a „helyi ismétlőiskolában, ahol a földműves 
lakosság gyerekei mezőgazdasági oktatást kaptak” 
szolgált, a válasz mégiscsak kikövetkeztethető. A 

Nyaralótelepen működő Kertmunkásokat Képző 
Intézet 1864 tájékán megszűnt, az Istvántelken 
1875 novemberében létrehozott Földmíves és Ker-
tészeti iskola pedig árva, rászoruló fi úk tanítását 
tűzte ki célul. Mikszáth evangélikus tót volt, lel-
kész felmenőkkel, jogi végzettséggel, így kizárható, 
hogy a földműves árva fi úkat oktatta volna akár 
csak egy hónapig is. A jómódú leányok oktatása 
azonban megkövetelhette az irodalmi vagy akár az 
alapfokú jogi ismerteket, amiket képes lehetett e 
rövidke időben a diákoknak átadni. Sajnos Pikay 
István a cikk megjelenése után elhunyt, így Mik-
száth rejtélyes éveinek alapos feldolgozása továbbra 
is várat magára.

Végezetül, hadd fejezzem ki reményem a tekin-
tetben, hogy Rákospalota remélhetőleg nem csak 
arra lesz majd büszke, hogy 170 éve indult meg a 
településen a mai értelemben vett, nem felekezeti 
alapú közoktatás, hanem majdan a XXI. századi 
erős és fejlődő oktatási intézményhálózatára is, 
amely jövőjének, fejlődésének a záloga, ahogy az 
volt a XIX. század második felében.

18 Pikay István: ismeretlen dokumentumok Mikszáth Kálmán válságos esztendőiből (1875-1878) Megjelent: Nagy Péter szerk.: Iroda-

lomtörténet 1971 3/53 évfolyam

Fischer Dezső könyvkereskedése 1908-ból. Az épület volt az első Kalchbrenner-intézet, ma a Jármű-
gyártó Zrt.-t találjuk a helyén.
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Egy előkerült különlegesen ritka könyv segít-
ségével, Pestújhely kisvárosi mindennapjait 
tanulmányozhatjuk, mégpedig rendőrségi szem-
mel. Az 1931. szeptember 6. és 1937. május 7. 
között vezetett úgynevezett „Eseménynapló” 
alapján tudhatjuk meg, hogy milyen bűnügyeket, 
szabálytalanságokat követtek el elődeink.

A rendőrségi eseménynapló már ránézésre is 
különleges. Az eltelt 86 év megviselte a borítóját, 
a címlap levált, a vastag papundekli foszlásnak 
indult. Mérete robusztus, kinyitva fél négyzet-
méteres területet foglal el a 600 oldalas, vastag 
könyv. A lapok ugyan sárgára színeződtek, de 
épek maradtak, minden beírás jól olvasható. A 
valamikori rendőrségi ügyelet, vagy szolgálati 
helyiség méretes íróasztalán helyezkedhetett 
el és abba csak a mindenkori ügyeletes rendőr 
írhatott bele. A könyvben az első betűtől az 
utolsóig minden kézzel íródott. Tintásüveg-
ből, mártogatós tollal. Csak a rubrikák voltak 
nyomtatva, egy- egy oldalon 10 volt ezekből a 
sorokból, a 600 oldalas könyvben összesen 5927 
bejegyzés található.

Gyermekkoromban többször hallottam, hogy 
egymásnak mondták az emberek, vigyázz, nehogy 
felírjon a rendőr! Ebből a könyvből nyilvánvalóvá 
vált számomra, hogy mit is jelentett, jelenthetett 
az a mondat. A rendőr felírta, azaz beírta a tényál-
lásnak megfelelően a szabálytalanságot. 

Sok-e egy kistelepülés életében a közel 6000 
rendőrségi ügy? A könyvben 5 és fél év beírásai 
szerepelnek, egy-egy évben így átlagosan cirka 
900-1100 eseményt számolhatunk. Első pil-
lanatban soknak tűnik… Ennyire nem voltak 
törvénytisztelők nagyszüleink? Vagy annyira sok 
szabály volt akkoriban, hogy nem győzték azokat 
követni? Mindent megtudhatunk, ha tanulmá-
nyozzuk a rubrikákat. Az első a sorszámot jelöli. 
Minden év első bejegyzése az 1. sorszámmal kez-
dődik.

A könyvben szereplő ügyek évenkénti megosz-
lása is érdekes. Az 1931. október 6-án történt első 
beírás sorszáma 551-es, feltehetően az előző, épp 
akkor betelt kötet folytatásaként nyitották meg 
ezzel a számmal az új eseménynaplót. December 
31-ig abban az évben 902. sorszámig jutottak az 
események lejegyzésével.

1931-ben    902
1932-ben   1119
1933-ban   1015
1934-ben   1035
1935-ben    891
1936-ban   1136 esemény történt.

1937. május 7-én a 380. bejegyzéssel zárult a 
kötet, a következő könyv már nem áll rendelke-
zésre, így nem tudjuk, hogy abban az évben év 
végéig hány bejegyzés történt.

PESTÚJHELYI HÉTKÖZNAPOK
ÍRTA: Szunyogh László

Rendkívül érdekes pillanat az, amikor feltárul a múlt, bepillantást nyerhetünk az egykori 
hétköznapok történéseibe. Mindezt úgy, hogy hiteles dokumentumok alapján tudhatjuk 
meg mi történt sok-sok évtizeddel ezelőtt. Nem az emlékezet homályába burkolózva, 
vagy a személyes visszaemlékezések szubjektív ítéletei alapján, hanem pontosan, tárgy-
szerűen, az akkori valóságnak megfelelően. 
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A következő rubrika az intézkedés dátumát jelöli. 
Szinte minden napra jutott bejegyzés, – általában 
több is – melyben intézkedni kellett. A naptári 
sorból alig-alig hiányzik dátum…

A harmadik rubrika az intézkedő rendőr nevét, 
rendfokozatát és számát rögzíti. Feltűnő az 
intézkedő rendőrök neveit látva, hogy minden 
nap más és más személy írta be a könyvbe a 
eseményeket. Talán úgy történhetett, hogy az 
ügyeleti beosztás nem lehetett állandó feladat. A 
rotációs megoldás elképzelhető volt, de úgy gon-
dolom, hogy az ügyeleti beosztásokat nagyobb 
földrajzi területi elhelyezkedéssel szervezhették. 

Így a körzetben az úgynevezett posztos rendőr 
nem kötődhetett egy-egy területhez. Pestúj-
helyen szolgálatot teljesítő járőrök sok esetben 
ismeretlenek voltak talán a lakosság részére is. 
Valószínűleg az intézkedések hatásossága is erő-
sebb lehetett. 

A hivatalos intézkedések okairól tájékoztat 
a következő rubrika: „A beadvány tartalma”. 
Érdekes szakszóval jelzi a könyv a történteket, 
a rendőrségi intézkedések okait. A „Beadvány” 
szó utal arra, hogy ezt a beírást valaki személye-
sen jegyzi, azaz a rövid leírás az ügyeletes rendőr 
beadványa. A kézzel írt sorok a grafológusok-
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nak sokat mondhatnak. Abban az időben szép 
kalligrafi kus írásmód volt a jellemző, a szépen, 
egyenletesen írt betűk mai szemmel nehezen 
olvasható szavakká állnak össze. Természetesen 
előfordul csúnyán író rendőr, esetleg olvashatat-
lan beírás is. 

A könyv lényegében a megtörtént eseményekről 
szóló úgynevezett beadvány rögzítésére szol-
gált, ezért nevezhetjük eseménynaplónak is. 
A beírt szabálytalanságok, bűnügyek továb-
bítása szükséges volt. A beírási procedúra 
lezárása, az ügy továbbításának módját és 
dátumát az utolsó rubrika jelöli. Ezek sze-
rint Pestújhelyen nem dolgozott detektív, a 
komolyabb ügyeket oda továbbították, ahol 
illetékességből vizsgálatot, nyomozást indít-
hattak.

Pestújhely területe a Budapest VII. kerületi 
osztályparancsnoksághoz, de az újpesti rendőrka-
pitánysághoz tartozott. A VII. kerületbe küldték 
a legtöbb iratot. Természetesen az ügy súlyossága, 
vagy illetékesség miatt más alapon is dönthettek. 
További intézkedés céljából beadványt küldtek 
más kerületi rendőrkapitányságra is, sőt a főkapi-
tányságra is. A pestújhelyi rendőrőrs 1928-ban a 
gróf Serényi János (ma: Ady Endre) utca 12. szám 
alatt volt, míg 1936-ban már a Paula tér (ma: 
Sztáray Mihály tér) 2. szám alatt volt az őrszoba, 
mely az újpesti rendőrkapitánysághoz tartozott, 
ahogy Rákospalota is. 

Az emberi társadalom szabályok alapján létezik, 
írt és íratlan szabályokhoz. Minden történelmi 
időszaknak kialakul a rá jellemző formája. A 
harmincas évek Pestújhelye élte életét az akkori 

Pestújhelyi rendőr a mai Árvavár utca - Rákospalotai Körvasút sor sarkán, a Széchenyi mozi előtt
(FORRÁS: RÁKOSPALOTAI MÚZEUM)
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törvények és szabályok, előírások rendszerében. 
A jogi előírások ellenőrei és betartatói első-
sorban a rendőrök az utcán járőröző rendőrök. 
Figyelik és intézkednek, ha szabálytalanságot 
tapasztalnak. Büntetnek, felírják, illetve beírják 
a renitens állampolgárt. A szabály szerint eljáró 
hivatalos személy tudtán kívül az utókor szá-
mára rögzítette a mindennapok pillanatait. A 
társadalom életének rejtett, titkolt, de minden-
féleképpen kellemetlen helyzeteit. A rendőrségi 
ügyeket…

A könyvben az első beírt esemény:
1931. szeptember 6., Kovács György 1861. sz.  
rendőr őrmester beadványa.
 „Pető György pékmester, ……  /lakik Pestújhely, 

Gergely u 5. sz. / feljelentve, mert engedély nélkül  az 

úttestre téglatörmeléket lerakott és azt huzamosabb 

ideig otthagyta.”

Kovács György őrmester még ezen a napon fel-
jelentette Rácz Istvánnét, született Kiss Terézt,  
„mert a szennyvizet az úttestre öntözte ki.”

Körtvéles Lajost és özvegy Berkes Jakabnét szül. 
Piros Erzsébetet,  „mert a gyalogjárdáját nem 

seperték le.”

Ugyanezen a napon, Kiss József 2134. számú ren-
dőr őrmester két beadványa:
Báder Pál és Oprics Miklós „Járdatakarítás hiánya 

miatt kerültek feljelentésre.”

1931. október 6-án ennyi történt Pestújhe-
lyen, amely rögzítésre került a rendőrségi 
dokumentumokban. Nyugodt nap volt, a telepü-
lésen rendkívüli esemény nem történt.

1931. október 7-én új rendőrjárőr teljesített szol-
gálatot, Kovács István 3550. sz. r. törzsőrmester.
Beadványa szerint feljelentette Kozák Józsefet és 
Sztojka Gusztávot, lókereskedőket „mert mind-

kettő személy lova szabadon legelt.”

Povázsai István gyári munkást pedig azért jelen-
tette fel „mert kecskéjét közterületen szabadon 

engedte legelni.”

A mai Pestújhelyen eff éle háziállatokkal nem 
találkozhatunk. Kutyával és macskával is egyre 
ritkábban, de akkor a kecske, ló, bárány is legelt 
kinn az utcán. Persze akkor sem volt ez meg-
engedett, és ha a rendőr arra járt, akkor ezért 
bizony feljelentés járt. Emlékszem, a hatvanas 
években a Lőcsevár utca túloldalán már csak a 
mező volt. Ott is legeltek a lovak. Akkor még 
néha-néha végigcsattogott Pestújhelyi úton a 
szódás a muraközi lovakkal, vagy a fuvaros a 
lovaskocsijával. Az 1930-as években megszokott 
látvány volt a konfl is is, de az emberek legin-
kább kerékpárral jártak. Ezekről is „tudósít” az 
eseménynapló. 

1931. szeptember 14-én Bukodi Benjamin 3899. 
sz. r. őrmester feljelentette
„Szőcs András kocsist, aki lovát durván ütlegelte és 

hajtási jogosítványa sem volt.”

1931. szeptember 20-án Kovács György 1861.sz 
őrmester „Grünwald Lászlót járdán történő kerék-

pározás miatt jelentette fel.”

A rendőrségi feljegyzések tanulmányozása során 
felfedezhetjük a község híres személyiségeinek az 
ügyeit is. Ők is kapcsolatba kerültek a rendőrségi 
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intézkedésekkel, úgy mint kárvallottak, úgy is 
mint szabálytalankodók. 

1931. szeptember 25-én Bárkányi Ferenc 2390. sz 
r. őrmester feljelentése alapján tudjuk, hogy
özv. Bezsilla Nándorné Gergelyi Paula özvegy 
tűzőnő  „kutyája egy fi út megharapott.” vagy 

1931. szeptember 29-én Kállai Zsigmond 1720. 
sz. r. őrmester, Oprics Mihályné vendéglős fele-
sége kárára történt baromfi lopást jelenti le, vagy

1931. november 2-án Sebestyén József 4727 
sz. törzsőrmester ismét özv. Bezsilla Nándor-
nét jelentette fel, „mert kutyája megharapott egy 

embert.” vagy

1932. augusztus 12-én Nagy 12. Imre 3691. 
sz. törzsőrmester feljelenti Dalnoki Jenő, 21 
éves fűszerkereskedőt (Dalnoki Jenő labdarúgó 
édesapját), „aki kerékpárjával a gyalogjárdán kerék-

pározott” vagy

1932. augusztus 26-án Th ury Endre 3287. sz. r. 
főtörzsőrmester jelentése dr Lövey József orvos 
„lakásának álkulccsal történő felnyitásáról” vagy

1933. február 15-én Bárkányi Ferenc 2390 sz. r. 
törzsőrmester özv Bezsilla Nándorné „kárára elkö-

vetett kerítés oszlopok ellopásáról jelentés”

A beírások alapján vannak jellemző, rendszeresen 
visszatérő szabálytalanságok. A járdán való kerék-
pározás, a járdatakarítás elmaradása, kivilágítatlan 
kerékpározás, közterületen törmelékek tárolása. 
Előfordulnak verekedések, éjjeli csendháborítá-
sok, állatokkal kapcsolatos ügyek. A baromfi lopás 
többször előfordul, ahogy lovak legeltetése és 
kutyaharapások szintén. Az emberi kapcsolatok 
néha megromlanak, olykor verekedések is előfor-
dultak. Ritkán lopások, betörések.

Pestújhelyen nem történtek súlyos bűnügyek. 
Sok-sok apró szabálytalanság igen, de komoly  
törvényszegés nem volt. Nem csak lakossági 
bejelentések történtek, a tolvajok nem kímélték 
a közintézményeket, vasutat, a postát sem. Mégis 
az mondhatjuk Pestújhely nyugodt kisváros volt 
a harmincas években. Bizonyítja ezt a tételt a 
rendőrségi feljegyzések sora az eseménynap-

lóban. Igaz, soknak tűnik a könyv 6000 ügye, 
de leginkább járdatakarítás hiánya, járdán való 
kerékpározás szabálytalanságai és a tyúklopások 
növelték a beírások számát.

A sok-sok bejegyzés között mai szemmel igen 
érdekes esetek is előfordultak.
1932. február 8-án Kovács 33. István 3350 sz. r. 
törzsőrmester jegyezte: „Végrehajtó mellé voltunk 

vezényelve Pestújhely Madách u. 19. szám alá.”

Az eseményt leíró mondat száraz tényt tartalmaz, 
a valóság szomorú lehetett. Valószínűleg kilakol-
tatás történt azon a napon…

1932. április 21-én „ a MÁV kárára ismeretlen tet-

tesek által történt sorompó ellopásáról jelentés”

Vajon kinek-kiknek volt szüksége egy masszív vas-
úti sorompóra? Vagy talán vasgyűjtés céljából lopták 
el? Az igaz, hogy sok lopási üggyel találkozhatunk 
a feljegyzések között, de a következő tételhez csak 
annyit lehet szólni, hogy nincs új a nap alatt…
„A Magyar Királyi Posta tulajdonát képező bronz 

telefonhuzalt Rákospalota Nádas tó közelében a 

H.É.V. mentén kb. 600 méter hossztávolságban 

ismeretlen tettes ellopta. „

1932. augusztus 8-án a „ Pestújhelyi rk. egyház 

kárára történt persely és lábtörlők ellopásáról jelentés”

A perselyt még érteném, de a lábtörlők….?

1934. január 4-én „Talált hátizsák, tartalma: 14 doboz 

szardínia, 3 pohár orosz hal, 1 db szardellapaszta”

Aki elveszítette talán horgász volt vagy viszonteladó?

Néhány „állatos” esemény:
1934. március 8. Ágoston János 1875 sz. r. főtör-
zsőrmester „Kóbor ebről jelentést tettem a VII. ker. 

kapitánysághoz”

Kóbor kutyák előfordulnak, akkor talán minden-
naposak is voltak. Érdekesség, hogy a könyvben 
ez az egyetlen ilyen jellegű bejegyzés. A követ-
kező érdekesebb:
1931. november 24-én „Talált ló. A Székely utcá-

ban gazdátlanul talált 1 drb kb 1-2 éves világos pej, 

világos homlokú kanca lóról, illetve annak az erdész 

lakházba történő elhelyezéséről jelentés”

1934. május 17-én „Talált sertés. Szabó Géza 

hentesmester (Pestújhely, Madách u 41.) által biz-

tonságban talált és befogadott sertésről jelentés. ”
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Vajon hogyan került a pestújhelyi utcákra az a 
„disznó”? Így a házi sertésből vaddisznó lett…

És még egy, talán a legkülönlegesebb:
1934. szept. 3-án jegyezte be Erdei József 1183.
sz főtörzsőrmester
 „Albek Jakabné szül. Iván Gizella férjezett szí-

nészsegéd neje feljelentése, mert a szabadon levő 

kutyája megharapott egy kecskét.”

És egy példa arra, hogy mi mindennel kellett fog-
lalkoznia a rendőrségnek:
1931. december 6-án Sysovits Sándor 2606. sz. r. 
őrmester bejegyzése:
Gráff  Béla hangversenyrendező (lakik: Kispest, Rákó-

czi utca 65. sz.) a Pestújhelyi Ipartestület székházában 

színielőadást rendezett és nem lépett fel, a helyiségből 

eltávozott, az előadás beszüntetődött (sic!), a közönség 

a jegyek árát visszakövetelte és felzúdult, jelentéstétel.

Milyen büntetést érdemelt vajon egy színész ren-
dező, aki nem lépett fel az előadáson?

Az utolsó beírt esemény 1937. május 7-én – 
abban az évben a 380. :
Kovács 16. István: Pécsi József feljelentése, „mert 

az úttesten szabálytalanul kerékpározott.”

A pestújhelyi rendőrségi könyv valószínűleg 
abba a dokumentumkörbe tartozott, melyek 
segítségével lefolytathatták a nyomozásokat. 
Ez egy segédkönyv, amibe minden esemény 
beírásra került. Természetesen az egyszerű 
esetek tényállásai, kisebb mértékű szabály-
talanságok nem igényeltek komolyabb jogi 
következményeket. Az „Eseménynapló” első-
sorban rögzítette a napi ügyeket, más szóval 
hétköznapi történelmet írt.
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Megalakulás

1984–ben kis szórólapot találtam a levél-
szekrényemben, amely egy helyi egyesület 
megalakulására invitált. Akkor már hat éve 
laktunk Újpalotán, de nem nagyon találtuk a 
helyünket. Valami izgalmasat éreztem ki abból 
a kis szórólapból, és elmentem a meghirdetett 
eseményre. Akkor még nem gondoltam, hogy ez 
a döntés mennyire meghatározza majd életem 
elkövetkező 33 évét. Miután megalakult az Újpa-
lotaiak Barát Köre Közművelődési Egyesület, 
annak tagja (majd egy ideig választmányi tagja) 
lettem, és maradtam megszűnésééig.

Az egyesület ötlete legjobb tudomásom sze-
rint két újpalotai fi atalember: Varsányi Gyula, a 
Népszabadság akkori újságírója és Péterfi  Ferenc 
népművelő, az USZIK akkori vezetőjének agyá-
ban fogant meg. Elképzelésük megvalósításához 
több lelkes csatlakozót is találtak, így 1983. június 
2-ára meghirdették a lakóhelypártoló egyesület 
alakuló ülését. Jóllehet a civil szervezet de facto 
megalakult, a párt- és tanácsi vezetőktől azonban 
nem kapott zöld fényt, s csak egy évvel későbbi 
(1984. május 10.) alakuló ülésen – melyen magam 
is részt vettem – sikerült de jure is megalakulnia. 
Hogy hogyan lett az ÚBK elnöke, erről így írt 

Báthory Béla, az az ÚBK fennállásának 20. évfor-
dulójára megjelent Toronyhír különkiadványában: 
„A helyi hatalomnak még egy le nem írt, ámde infor-

málisan közölt feltétele volt: a „forrófejű f iatalok” 

helyett egy lehetőleg kerületi őslakos, párton kívüli 

legyen az egyesület vezetője. Úgy tűnik, hogy ennek 

a kritériumnak mind a szervezők, mind a jelenlevő 

tagság, valamint a helyi hatalom szemében én felel-

tem meg legjobban, s ily módon a mai napig elnöke 

vagyok az Újpalotaiak Baráti Körének. Nélküle már 

el sem tudnám képzelni az életem”.

Valóban, ő volt az egyesület első, és egyetlen 
elnöke. A titkári posztot Varsányi Gyula töltötte 
be. Lényeges megjegyezni, hogy a Péterfi  Ferenc, 
majd Kelemen Árpád vezetésével működő 
Újpalotai Szabadidő Központ kezdettől fogva 
támogatója és együttműködő partnere volt az 
ÚBK-nak.

A hőskorszak

A megalakulást követő mintegy 10-11 év valósá-
gos hőskorszak volt. Az egyesület az újjászülető, 
de még inkább a kialakuló civil élet egyik úttö-
rője lett. A szabadság íze sokakat bevonzott, 
bár a lakótelep méreteihez képest az egyesület 

AZ ÚJPALOTAIAK BARÁTI KÖRE
KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET TÖRTÉNETE 
(1984-2017)
ÍRTA: Hámori Zia

„Az Újpalotaiak Baráti Köre Közművelődési Egyesület (ÚBK) megszerveződése és mega-
lakítása 1983-84-ben hosszú évtizedek lefojtott, „alvóvárosi” létformája után az autonóm 
önszerveződés és cselekvés erőteljes nyitánya volt Újpalotán (és nem véletlen, hogy 
éppen itt, a lakótelepen).”

Varsányi Gyula
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kis létszámú maradt. De tény, hogy nagyratörő 
célkitűzéseit sikerült a gyakorlatban is megva-
lósítania. Az időnkénti „ellenszél” talán még 
lelkesebbé és küzdőképesebbé tette a csapatot. 
Olyan rendezvényeket szerveztek, melyekre a 
főváros más részeiből is jöttek a látogatók, és az 
országos sajtó is hírt adott róluk. Nem túlzás azt 
állítani, hogy az ÚBK egy rendszerváltást előké-
szítő egyesület volt.

A programok közül kiemelkednek a Társalgó 
estek, melyek közéleti fórumot biztosítottak a 
rendszerváltást megelőző korszak olyan kiemel-
kedő alakjainak, mint Liska Tibor, Kopátsy 
Sándor, Popper Péter, Ferge Zsuzsa, Kosáry 
Domokos, Jancsó Miklós, Sándor Pál, Pozsgai 
Imre, Hegedűs András, Makovecz Imre, ifj. 
Schirilla György, Schlett István, Mezei György, 
Vitray Tamás –  a teljesség igénye nélkül.

A profin megszervezett Önkormányzati sza-

badegyetem a helyi választások előkészítésére neves 
előadókkal és szakértőkkel igazi hiánypótló ren-
dezvény volt helyi szinten. Az érdeklődő lakosok 
informálásán túl, felkészített és igényt teremtett 
arra, hogy az egyesület saját tagjaiból kilencen 

megmérettessék magukat az 
1990-es első önkormányzati 
választáson. Közülük Tóth 
Tihamér egyetlen civilszer-
vezeti jelöltként jutott be 
képviselőnek a XV. kerületi 
önkormányzatba. (Kicsit 
előre ugorva az ÚBK tör-
ténelmében itt jegyezzük 
meg, hogy az egyesület egyik 
szellemi potenciálja, Báthory 

Erzsi, 2010 és 2014 között a Fidesz képviseleté-
ben viselt önkormányzati tisztséget).

Később létrejöttek az egyesület olyan önálló és 
remekül működő csoportjai, mint a Merk Péter 
vezette Tóvédők, a Szilas patak menti Nevesincs-tó 
rehabilitációjára; az Egyesületi Támogatás Alap 
a tagok kölcsönök formájában történő szociális 
támogatására; és a Semsei Vera által vezetett Ifj ú-

sági Tánccsoport, mely többek között sok csellengő 
gyereket vont szárnyai alá, és teremtett számukra 
hasznos elfoglaltságot.

Létrejön a Toronyhír

Sajtótörténeti jelentőségű esemény volt, hogy 
az egyesület 1989-ben saját újságot létesített 
Varsányi Gyula újságalapító ötlete alapján. A 
Toronyhír című havilap két újságíró és meg-
annyi lelkes amatőr közreműködésével elsők 
között hozott létre Magyarországon független 
civil lapot, mely a helyi nyilvánosság része volt 
nyomtatott formában 2001-ig, majd online 
változatban még néhány évig. A Toronyhír kez-
detben havi 4-6 ezer, majd az évek múlásával 

Dvorszkyék telkén
(A SZERZŐ FOTÓJA)
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havi 1000-1500 példányban jelent meg. Az újság 
működtetőinek még arra is volt energiája, hogy 
két újságíró tanfolyamot indítsanak a munkatár-
sak (később már külső érdeklődők) pallérozására. 
A felelős szerkesztők egymást követően Varsányi 
Gyula, Péterfi  Ferenc, Pusztai Éva, az 1991-ben 
megalakult Toronyhír alapítvány elnöke Báthory 
Erzsi voltak. 1995-ben Pusztai Éva lemondásá-
val a felelős szerkesztői poszt betöltetlen maradt, 
a felelős kiadói tisztséget Báthory Erzsi töltötte 
be, a szerkesztési feladatokat Hámori Zia látta el.

Az utak szétválnak

A rendszerváltást követő viharos első évtized 
az egyesület és az újság életében is repedéseket 
idézett elő. 1995-ben az egyesületből igen sokan 
kiváltak. Az eresztékek recsegtek-ropogtak, de 
maga az alkotmány nem omlott össze. A meg-
maradtak és az újonnan csatlakozottak új utakon 
indultak tovább. 

Mintegy 10 év távlatából, már tör-
ténelmi tapasztalatok birtokában, az 
alapítók így vélekedtek arról, miért vál-
tak szét útjaik:

Részlet Péterfi  Ferenc, az ÚBK fenn-
állásának 20. évfordulójára megjelent 
Toronyhír különkiadványába írt cik-
kéből (2004):
„…a sokféleség – a mi emberi, érték-
rendbeli és egyéb sokféleségünk, 
amely addig e közösség  gazdagságát 
jelentette –, az új rendszerben sok-
féle eszmeáramlat, politikai törekvés, 

szellemi szekértábor irányába vonzott és taszí-
tott sokunkat. Ezt nem kell feltétlen kudarcnak 
tekinteni: egy jelentős közéleti-közösségi fejlesz-
tési folyamatot jártunk be, s egy szakaszhatárhoz 
jutottunk. Innen más utak következtek – tisztelet 
azoknak is.”

Ugyanebben a különszámban Báthory Erzsi így 
értékelte az egyesület útját:
„Az egyesületet olyan erőforrásnak képzeltük 
és alakítottuk közösen, szívvel lélekkel, amiből 
további erőforrások fakadnak, fakadhatnak a 
helybeliek életének tartalmasabbá tételéhez, jobbí-
tásához. …hiszen kivételes történelmi pillanatban 
voltak/voltunk szabadok, s tettünk közösen nagy 
dolgokat, ma már tudjuk.

Az Újpalotaiak Baráti Köre beépített fékek-
kel, fénytelen történelmi pillanatban, a hegyről 
a völgybe érkezvén – ahol tudjuk „a szabadság 
futószalagon kiporciózott adagokban érhető 

Az ÚBK megalakulásáról szóló hír a 
Népszabadság 1984-ben megjelent 
számában. Ugyan a hír egy program-
ajánlóval egybegyúrva jelenhetett
csak meg, de egész merészen utalt 
a civil erő megnyilvánulása kapcsán 
kialakult konfl iktusra. 
(FORRÁS: NÉPSZABADSÁG 1984. MÁJUS 15. 6. O)
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el, fülledt a levegő, kevesebb az oxigén” (idézet 
Varsányi Gyula írásából) – még mindig igyek-
szik megfelelni alapító atyái elképzelésének. …
Az Újpalotaiak Baráti Köre még csak húszéves! 
Éljen hát sokáig!”

Részlet Varsányi Gyula, az ÚBK 30 éves évfor-
dulóján rendezett ünnepségen, 2014-ben 
elhangzott beszédéből:
„A kilencvenes években a magyar társadalomban 
mindjobban kibontakozó politikai polarizáció 
azonban nem hagyta érintetlenül az egyesületi 
működést sem. Kiderült, a pártállammal szemben 
a demokrácia és a szólásszabadság kivívásáért lét-
rejött korábbi egyesületi „koalíció” nem tartható 
fenn tovább az addigi formában és keretek között, 
mert a résztvevők különböző politikai irányzatok, 
eszmekörök, pártok elkötelezettjeivé váltak.”

Az első mintegy 10 év az 
egyesület hőskora volt. Az ezt 
követő évek kevésbé voltak lát-
ványosak, az egyesület közéleti 
jellege visszaszorult, a kulturá-
lis és az érdekvédelmi munka 
került előtérbe, családi, baráti 
összejövetelek, vacsoraestek, szí-
nesítették az ÚBK életét.

Új utakon 
az egyesület
Bár az egyesületből kivált a „szel-
lemi vezérek”, az alapítók, egy jó 
része, a kilencvenes és a kétezres 
évek eleje azért még bővelkedett 

nagyobb tömegeket megmozgató eseményekben. 
A megmaradt és az újonnan csatlakozott tagok 
az életszagú, kedélyes, szabadidős programokat 
részesítették előnyben.

Nagyon sikeresnek bizonyultak az évente kétszer, 
tavasszal és ősszel megtartott bálok. Ezek a ren-
dezvények nemcsak a táncolni szerető lakosokat 
tudták megnyerni, de az egyesület körébe vonzott 
sok kerületi vállalkozót is. A bálokat színvonalas 
kulturális program és gasztronómia egészítette ki. 
A szervezésben Báthory Béla elnök, a műsorve-
zetésben Hámori István jeleskedtek.

Népszerűek voltak és egyesületen kívüli érdek-
lődőket is vonzottak olyan társalgó estek, 
illetve lakossági fórumok, ahol kerületi orvos-
sal, gyógyszerésszel, rendőrkapitánnyal, a 

A 20 éves jubileum alkalmából készített fotó 2004-ben 
(A SZERZŐ FOTÓJA)
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Hulladékhasznosító vezetőjével, és egyéb, a 
kerület életében fontos szerepet játszó sze-
mélyiségekkel lehetett találkozni és velük 
beszélgetni fontos közügyekről. Különösen fon-
tosak és közérdeklődésre számot tartók voltak 
azok a lakossági fórumok, amelyeket a lakások 
privatizációjának témájában tartott az egyesület. 
Később a társasházak működésének gondjairól 
szervezett összejövetelek vonzottak sokakat. 
Baráth Gábor egyesületi titkár volt ez utóbbiak 
szervezője és gyakori előadója.

Kulturális téren különleges csemegének számí-
tott a Báthory Erzsi által szervezett fi lmklub, 
amelynek estjein az érdeklődők újonnan bemu-
tatott fi lmeket láthattak, és utána a rendezővel 
beszélhették meg fi lmélményeiket. Hasonlóan 
izgalmas volt a „Barangolás hitek, vallások 
világában” elnevezésű sorozat Hámori Zia szer-
vezésében. Az ilyen esteken egy-egy vallás, vagy 
szekta képviselőivel lehetett a Zöld Klubban 
közelebbről megismerkedni. Így látogattak el az 
egyesületbe többek között a Mormon egyház, 
a Krishna tudatú hívők, az Iszlám közösség, a 
Bahai közösség, tagjai.

Nagy hagyománya volt az egyesületi kirándulá-
soknak. Az első évtizedekben a gyalogos túráknak, 

egy-két napos belföldi kirán-
dulásoknak volt nagyobb 
sikerük. Visszatérő kirándu-
lások helyszíne volt a kerületi 
önkormányzat tulajdonában 
lévő Bernecebaráti. Később 
már busszal vagy személy-
gépkocsival lebonyolított 
utazások kerültek előtérbe. 

A kirándulások megszervezésében Brogyanecz 
Ferenc egyesületi titkár jeleskedett. Így jutott el 
az egyesület többször Erdély különböző vidékeire, 
a Vajdaságba és igen sokszor Szlovákiába, telente 
mindig Bistrickára. Különösen közeli és gyü-
mölcsöző kapcsolat alakult az évek során Kassa 
városának helyi magyar szervezeteivel. Az utolsó 
egyesületi kirándulás éppen ide vezetett 2016 
augusztusában, amikor a Szent István Napok 
keretében látogatott el az ÚBK Kassára, Hajdu 
László polgármester önkormányzati programjai-
hoz is kapcsolódva. Hajdu László – kihagyásokkal 
– a kilencvenes évek legelejétől volt az egyesület 
aktív tagja, és támogatója.

A nagy főzésekkel kísért, vagy piknik alapon 
szerveződő, családias jellegű évadnyitó és évad-
záró vacsoraesetek, Mikulás ünnepségek, és egyéb 
társasági összejövetelek évtizedeken át kísérték az 
egyesület életét. Sok éven át működött sikeresen 
a könyvklub, mindig újabb könyvek elolvasására 
ösztönözve a tagokat.

Az egyesület mindvégig tartotta a kapcsolatot az 
egykori alapítókkal és tagjaival, és ápolta hagyo-
mányait. 2004-ben a megalakulás 20., 2009-ben 
a 25., majd 2014-ben a 30. évfordulót tartották 
meg ünnepélyes keretek között, kiállításon vonul-

A 25 éves jubileumi 
ünnepség 2009-ben 
(A SZERZŐ FOTÓJA)
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tatva fel a múlt dokumentumait, és alkalmat adva 
a régi tagoknak a találkozásra, beszédek formájá-
ban való megnyilvánulásra.

Elsorvadás

Az évtizedek során igen sokan elköltöztek a kerü-
letből, többen meghaltak, a megmaradó tagok 
megöregedtek, vagy betegség miatt maradtak 
el. Báthory Béla energiájával, tenni akarásá-
val, lokálpatrióta elkötelezettségével, több mint 
három évtizeden át tartotta fenn – az utóbbi 
években már csak pislákoló – egyesületi életet. 

2016 júniusában azért még (egyszer, utoljára) 
összegyűltünk a korábban minden nyáron 
megrendezett Báthory juniálison, Báthoryék 
lovasberényi telkén. Az ÚBK elnökének 2017 
januárjában bekövetkezett halála végleg megpe-
csételte az egyesület sorsát. 

Az egyesület, történelmének 33 évében, úttörő sze-
repet játszott a civil szféra alakításában, más civil 
szervezetek számára példaértékű kezdeményezése-
ket hajtva végre, és mérföldkő volt a rendszerváltás 
után újjáéledő civil társadalom kialakításában. 
Tevékenysége nemcsak helyi közéleti, de országos 
méretekben is említésre méltó.

30 éves jubileumi ünnepség 2014-ben a közösségi ház épülete előtt (A SZERZŐ FOTÓJA)
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Magyarországon mindig nagyon erősnek bizonyult 
a családok összetartó ereje, ez próbálta ellensúlyozni 
a lélekromboló közösségi tapasztalatokat. Törté-
nelmi emlékezetünket nyomasztó súllyal terhelik 
meg a katonai vereségek, az állami keretek szétzú-
zásának, megroppanásának eseményei. Olyanokra 
gondolok, mint Világos, Trianon vagy az 1947-es 
„második Trianon”, az 1956-os forradalom leve-
rése és így tovább. A magyar családok összetartó 
ereje mindezek ellenére nem vált semmivé, inkább 
erősödött: a súlyos személyes és közösségi megpró-
báltatásokat a morális ellenállás kívánta elhárítani. 
A családi kötelékek ma is behálózzák a máskülön-
ben közel egy évszázada darabjaira tépett történelmi 
országterületet és nemzetet, a családi emlékezet ma 
is őrzi és fenntartja a korábbi összetartozás erkölcsi 
erejét. Gondolom, alig lehet olyan magyar család, 
amelyiknek történetében nem kapott volna sze-
repet Erdély, a Felvidék, Kárpátalja vagy a Bácska 
és a Bánát és ne érezne fájdalmat a történelmi 
Magyarország kegyetlen megcsonkítása miatt. Ter-
mészetesen így vagyok mindezzel magam is: az 
apám családja horvát eredetű volt és a Dunántúlról 
származott, anyám családja pedig felvidéki, anyai 
nagyanyám nem is távoli rokonai között tarthatta 
számon Görgey Artúrt, a szabadságharc nevezetes 
tábornokát (és még sorolhatnám a neveket).

Anyai nagyapám: doktor Bezsilla Nándor a ma a 
főváros tizenötödik kerületéhez tartozó Pestújhely 
megalapítóinak egyikeként örökítette meg nevét. 
Nem jutott számára hosszú élet: 1868. május 12-én 

született és 1917. december 23-án (negyvenkilenc 
évesen) távozott az élők közül. (Sírja a rákospalo-
tai-pestújhelyi temetőben található.) Csupán néhány 
családtörténeti adatot rögzítek itt. Nagyapám a Pest 
megyei Turán született, ahol édesapja a római kato-
likus iskola tanítója volt, édesanyját Réz Borbálának 
hívták, ez a család erdélyi eredetű volt, közeli roko-
nom: Kosáryné Réz Lola a két világháború közötti 
évtizedek neves ifj úsági regényírójaként vált ismertté, 
az írónő különben Kosáry Domokosnak, egyik leg-
kiválóbb történettudósunknak, a rendszerváltozást 
követően a Magyar Tudományos Akadémia elnöké-
nek volt az édesanyja (a számomra igen megtisztelő 
rokonságot tartotta is velem). Nagyapámat a család 
papnak szánta, ő azonban a jogászkodáshoz érzett 
kedvet, és a váci Piarista Gimnázium elvégzése után 
a budapesti egyetem jogi karán szerzett diplomát, 
majd jónevű ügyvédi irodát nyitott. Ez és lakása a 
József körúton volt, magam is ott töltöttem életem 
első hónapjait, amíg építészmérnök édesapám ter-
vezte családi házunk Pestújhelyen el nem készült.

Egyébként Pestújhelyen valóságos családi telepü-
lés jött létre, nagyszüleim igen terjedelmes villáját 
hatalmas: többholdas park vette körül, a szomszé-
dunkban épült fel nagybátyám, a neves lepkegyűjtő 
Bezsilla László háza, a szomszédos telek pedig 
nagybátyám: ifj . Bezsilla Nándor, ugyancsak jeles 
ügyvéd tulajdona volt. Ő és felesége a háború végén 
a szovjet csapatok elől nyugatra menekültek, igen 
kalandos módon. Nagybátyám az első világhábo-
rúban megsebesült, egyik karja ennek áldozata lett, 

NAGYAPÁM
EMLÉKE ÍRTA: Pomogáts Béla
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mint „félkarú ügyvéd” szerzett jogászi hírnevet. 
1944 őszén feleségével és Csimbók nevű pulikutyá-
jával kerékpárral Ausztriába menekült a megszálló 
orosz hadsereg elől, 1945 nyarán hazatért, az akkor 
szerveződő államvédelem letartóztatta, az And-
rássy út 60-ban berendezett hírhedett börtönbe 
került, és csak úgy szabadult, hogy felesége átadta 
Péter Gábornak (vajon van-e még valaki, aki e 
nevet ismeri?) az ötágú koronával díszített családi 
ezüst étkészletet. (Vajon megvan-e még valahol, a 
félelmetes főávós hagyatékában?) Így is kitiltották a 
fővárosból, Szigetszentmiklóson volt egy nyaralója, 
ott húzódott meg falusi „tyúkperek” ügyvédjeként. 
Magam is csodás nyári napokat töltöttem el a Kis-
Duna partján, nagybátyám félkarral is horgászott, 
motorcsónakot vezetett, vagyis nem hagyta el magát. 
Mindezt csak azért írom itt le, hogy érzékeltessem, 
milyen volt egy úgynevezett „középosztálybeli” 
(akkori fogalommal „osztályidegen”) család élete a 
huszadik század közepén… Ez a kalandos család-
történet egyszer talán megörökítésre szorul.

De térjek vissza nagyapám alakjához. Mint jog-
hallgató szerepe volt a századforduló függetlenségi 
párti és egyetemi mozgalmaiban, a családi emlékezet 
szerint a Kossuth-párt híve volt, és szerepet vállalt a 
polgárosodó főváros közéletében is, ennek az elkö-
telezettségének volt következménye a Pestújhely 
létrehozása körül végzett tevékenysége is. Közeli 
kapcsolatban állott a Fóton élő gróf Károlyi-családdal 
(amelyhez Károlyi Mihály is tartozott), ennek jogta-
nácsosaként is tevékenykedett, és jó barátságot ápolt 
gróf Crouy-Chanel Endrével (az ő unokája évtizedek 
múltán a Pax Romana katolikus értelmiségi mozga-
lom révén, amelynek egy időben magam is elnökségi 
tagja voltam, személyes jó barátom volt). Ez utóbbi 
az államkincstártól megvásárolta, majd parcelláztatta 

azt a területet, amely korábban Rákospalotához tar-
tozott, és a huszadik század elején, mindenekelőtt 
nagyapám munkájának köszönhetően, úgynevezett 
„kispénzű” emberek: magántisztviselők, pedagógu-
sok, postások, vasutasok lakótelepévé vált. A település 
elnevezése eredetileg Széchenyi-telep volt, 1909-ben 
Bécsújhely, azaz Wienerneustadt mintájára vette fel 
a Pestújhely nevet.

A család tehát Pestújhelyen telepedett meg, a 
már emlegetett igen nagy erdős kertben (park-
nak is nevezhetném) épült fel, jóval nagyapám 
korai halála után nagyanyám nagyterjedelmű 
villája. Gyermekkori emlékem ez is, a szalonban 
bőrgarnitúra, a dolgozószoba falán családi címe-
rek, ha jól emlékszem, nagyapámé egy szigorú 
oroszlán, nagyanyámé egy szelíd galamb. Miként 
mondottam az imént, Bezsilla nagyapám korán 
elhalálozott, nagyanyámra öt gyermek felnevelése 
maradt, idősebb nagybátyám, miként már említet-
tem, jó nevű ügyvéd volt, a fi atalabb természettudós 
és lepkegyűjtő, anyám orvos, egyik (fi atalon meg-

Bezsilla Nándor portréja
(FORRÁS: RÁKOSPALOTAI MÚZEUM)
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halt) húga kertészmérnök, a másik franciatanár. 
Nagyanyámnak nyolc unokája született, közöttük 
én és leány ikertestvérem, mindketten tudományos 
pályát futottunk be, testvérem a budapesti egyetem 
természettudományi karának kémia tanszékén, 
magam a Tudományos Akadémia Irodalomtudo-
mányi Intézetében töltöttük el életünket.

Már amikor ezt békében megengedte a történelem, 
minthogy az úgynevezett „felszabadulás” után (ami 
számukra kezdetben valóban felszabadulás volt, 
minthogy 1944 vége felé a berendezkedő német 
katonai parancsnokság elzavarta nagyanyámat a 
házából, akit azután a beözönlő szovjet katona-
ság sem engedett vissza). Apámat, aki katonaként 
egy, a honvédelmi minisztérium által működtetett 
tervező irodában dolgozott, ők készítették elő az 
akkoriban sokat emlegetett „kárpáti erődvonalat”, 
amelyet aztán a szovjet hadsereg a román kiugrás 

után könnyedén elfoglalt. Apám a kormányzó által 
bejelentett fegyverszüneti kérelem után, ahogy ezt 
valamikor mondották „illegalitásba” vonult, mond-
ván: ő Horthy Miklósra és nem Szálasi Ferencre 
esküdött fel, majd az oroszok bevonulása után előjött 
a szenespincéből, nyomban lefogták, hadifogolynak 
nyilvánították, és csak úgy úszta meg a komolyabb 
megpróbáltatásokat, hogy jelentkezett a Dálnoki 
Miklós Béla horthysta vezérezredes által irányított 
demokratikus hadseregbe, és ennek keretében, mint 
mérnök, utakat épített Csehországban és a keleti 
német területeken – csak 1945 májusában, a háború 
végeztével térhetett haza.

Elkalandoztam nagyapám emlékétől, de ezt az 
emléket aligha lehet hitelesen felidézni a családtör-
ténet mai (nem mindig szerencsés) eseményeinek 
felidézése nélkül. Nagyapám emléke a háború, 
pontosabban a kommunista hatalomátvétel után 

A Nándor (ma: Bezsilla Nándor) utca, ami egy utcanévtáblát készítő címfestő hibájának 
köszönhetően Nádor utca lett évekre, és a képeslapon is tévesen jelent meg (FORRÁS: RÁKOSPALOTAI MÚZEUM)



NAGYAPÁM EMLÉKE 29

háttérbe szorult, a róla elnevezett pestújhelyi főutcát 
egy korábbi kommunista mozgalmárról: Mosolygó 
Antalról nevezték át (mi otthon a népszerű Csin-
bumm Cirkusz egyik hősének neve nyomán csak 
Bruhaha Kelemen utcának neveztük…). Nagya-
nyám házát államosították, lerombolták, helyén egy 
több épületből álló belügyminisztériumi lakótelep 
létesült, bizalmasan közölték a családdal, hogy nem 
lenne célszerű ez ellen tiltakozni. Nagyapám emléke 
a rendszerváltást megelőző esztendőkben kapott új 
fényt, Pestújhely főutcája ismét az ő nevét viseli, a 
Patria nevű „közhasznú egyesület” szép emléktáblát 
állított tiszteletére (ennek felavatásán 2002 máju-
sában nekem is szerep jutott), és azóta időről-időre 
adódik alkalom arra, hogy a község polgárai meg-
emlékezzenek az alapítóról és munkásságáról.

Nagyapám halála óta már eltelt száz esztendő, sok 
esztendő telt el emlékezetének felszámolása és 
ugyancsak sok év telt el ennek az emlékezetnek az 
újjászületése óta is. Ami Bezsilla Nándor szellemi 
örökségével és emlékével történt, az természetesen 
nem kivételes, ez történt nagyapám barátaival: a 
Károlyiakkal vagy Antall József nagyapjával: Szücs 
Istvánnal (és még számos pestújhelyi személyiség 
emlékével) is. Szomorúan tragikus nemzeti törté-
nelmünk igen sok példát kínál arra, hogy miként 

feledjük el vagy taszítjuk a semmibe azoknak a 
magyaroknak az alakját, történetét, munkásságát, 
akik életüket és erőfeszítéseiket a nagyobb vagy 
kisebb nemzeti közösségnek, a nemzetnek vagy 
akár egy kisvárosnak a boldogulására ajánlották fel. 
Pedig, legalábbis magam így gondolom, magunkat 
csak akkor becsülhetjük igazán, ha megbecsüljük 
elődeinket és megőrizzük emléküket. Örülök annak, 
hogy „községalapító” és „közösségszervező” nagy-
apám emléke ma ismét elevenné vált a pestújhelyiek 
emlékezetében. És jóllehet magam már sok évtizede 
elhagytam gyermekkorom színhelyét, ma is szívesen 
térek vissza látogatóba az egykor apám által épített 
szülői otthonba. Igaz, a tárgyi emlékek megfogyat-
koztak, nagyszüleim bútorai, képei, étkészletei közül 
mára alig maradt valami, magam is csupán néhány 
apróságot őrzök, mintegy családi emlékek gyanánt. 
A múlt (a régmúlt) azonban mindig megmozgatja 
az emlékezetet, ezért örülök annak, hogy most újra 
felidézhettem nagyapám emlékét, amely már nem 
csak az én örökségem, hanem a Pestújhelyen élő 
embereké is.

Végezetül ide mellékelem a 2002-ben nagyapám 
emlékére a pestújhelyi Patria Közhasznú Egyesület 
által állított emléktábla képét:

Pestújhely alapítóinak emléktáblái a Pestújhelyi úti iskola falán 2013-ban,
a bal oldali Bezsilla Nándoré, ez volt az első tábla, amit még 2002-ben állítottak.



30 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM    2017. NOVEMBER

Kevesen tudják, hogy Karai József, a neves zene-
szerző itt él közöttünk Rákospalotán. Műveit 
egészen biztosan sokan ismerik a zenekedvelő 
polgárok körében és neve ismerősen csenghet 
mindnyájunk fülében, mint ahogy a világ számos 
helyén, hisz gyakran vendég zenei fesztiválokon. 
Mintegy 40 műve jelent meg külföldi kiadóknál.

Ön itt él Rákospalotán. Milyen régi és mennyire 

erős a kötődés?

Kötődésem Rákospalotához igen erős, egy 
éves korom óta élek itt és nagyon szeretem, bár 
sokan leszólják, jellegtelennek, szegényesnek tart-
ják. Nekem mégis valamiféle szülőföldet jelent. 
Szüleimmel 1928-ban költöztünk ide, most már 
minden ideköt. Feleségem is rákospalotai és a 
testvéreim is itt élnek.

Az Ön műveinek zongorakísérete – még a szaka-

vatlan fül számára is – meglehetősen virtuóz. Van 

ennek valamilyen oka? Esetleg zongorista múltat 

sejtet?

Ezt már nagyon sokan mondták. Mondták azt 
is, hogy nehezek a kíséreteim. Lehet, hogy nehe-
zek, de jól zongorázhatóak. Mondtak olyasmit 
is, hogy az ESTÉLI NÓTÁZÁS tulajdonkép-

pen „zongoraverseny”  kóruskísérettel. Ez igen 
szellemesen hangzik, ám az  igazság az, hogy a 
kíséreteimet meg kell tanulni. A megfi gyelés azért 
érdekes, mert nagyon későn kezdtem el zongo-
rázni, illetve zenével foglalkozni. Más gyerek 
annyi idős korában már hangversenyen lép fel. 
Tizenkét éves voltam akkor, amikor zongorázni 
kezdtem és a körülmények sem voltak ideáli-
sak. Pécsett – ahol akkoriban tanultam – lent az 
ebédlőben volt egy rozoga zongora, azon lehetett 
valamit pötyögtetni, de alighogy elkezdtem, a 
többiek rögtön lekiabáltak, hogy hagyjam abba, 
mert nem tudnak tanulni. Amikor Pestre kerül-
tem, három-négy nyarat töltöttem el a zongora 
mellett úgy, hogy június elején leültem mellé 
és jóformán csak szeptember elsején keltem 
fel… Később a Nemzeti Zenedében tanultam, a 
Zeneakadémián pedig zeneszerzés mellett – ter-
mészetesen – zongoráztam is. Amit meg kellett 
tanulni a zongorán, azt alaposan megtanultam és 
szinte eljutottam a művészi szintig. A zeneszerzés 
annyira lekötött, hogy mellette a zongoratudást 
nem lehetett tökéletesre csiszolni. Még ma is 
mindennap gyakorolok: általában  7 órától 8 óráig 
az idő a zongoráé.

Életművének legnagyobb részét kórusművek 

teszik ki. Mi ennek a magyarázata?

MŰVÉSZPORTRÉ:

KARAI JÓZSEF
ÍRTA: Síkfalvi Judit – Szunyogh Kata

90 évvel ezelőtt, 1927. november 8-án született Karai József, a kerületünkben élő és 
alkotó zeneszerző, karnagy, aki a Tavasz kórus számára több művet komponált. Emlékét 
ezzel az interjúval idézzük, amely az Életjel című helyi lap 1999. novemberi (X. évfolyam 
7-8.) számában jelent meg.
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Valóban túlsúlyban vannak a kórusművek, de igen 
sok hangszeres művet is írtam. Valószínűleg hármas 
gyökere van annak, hogy a kórusművek közel állnak 
hozzám. Először is, diákkoromban mindvégig kórus-
tag voltam Pécsett is, Pesten is. Másodszor az emberi 
hang – bármennyire is divatos mostanában leszólni 
– a világ legtökéletesebb hangszere. Semmilyen 
hangszerrel nem lehet annyi mindent  kifejezni, mint 
az emberi hanggal, s a szöveges mű az emberi lét 
legközvetlenebb kifejezője. A harmadik ok a pályám 
alakulása volt. Még zeneakadémista koromban az 
egyi évfolyamtársam beajánlott korrepetitornak , 
zongorakísérőnek a Famunkások Énekkarához, 
Szabó Sándor karnagynak. Zeneakadémiai éveim 
alatt végig kísértem őket, és műveket is írtam nekik.
A művekhez verseket kerestem… végül az egész 
magyar irodalmat felölelte munkásságom. Balassitól 
a kortárs költőkig válogattam a versekből. Körülbe-
lül 140 verset zenésítettem meg mintegy 40 költőtől. 
Felfedeztem a külföldieket is, majd a régi latin poé-
tákat. Így aztán 5-6 nyelven írtam kórusműveket, s 
végül eljutottam a bibliai témákhoz. Most már szinte 
az a gondom, hogyha felkérnek új darab írására 
/mint például  most is a jövő évi debreceni kórus-
versenyre/, gond verset találni, mert már majdnem 
mindent megcsináltam, amit akartam.

Erre a debreceni versenyre milyen művel készül?

Egy vegyeskari mű komponálására kértek fel, 
amit majd a díszhangversenyen fognak bemutatni 
az új művek között.

Min dolgozik jelenleg? Milyen tervei vannak?

Most fejeztem be egy misét, MISSA BREVIS, 
rövid mise, Credo nélkül fiúkarra (illetve bár-

milyen egynemű kórusra vagy gyermekkarra) 
orgonával. Ezt majd átdolgozom vegyeskarra és 
zenekarra Credoval. Ezen kívül most rézfúvós 
kamarazenét írtam, divertimentót öt fúvósra. Az 
őszi terv Forsnete XV. századi angol zeneszerző 
Nyárkánon című művének feldolgozása. A jövő 
évi linzi kórusolimpiára írok ebből a műből egy 
fantáziát Nyárfantázia címmel kórusra és zene-
karra. Terveim között szerepel még Luther 
gyönyörű verse, a Frau Musica (Muzsika asszony) 
megzenésítése is, és sok egyéb. Néha úgy érzem 
több a terv, mint az idő…

Kedves emléke lehet a kerület régi kisiskolásainak 

az, hogy Ön gyakran meglátogatta az ének-zenei 

osztályokat, például Cseszka Edit énekóráit.

Már nem tudom milyen körülmények között 
találkoztam Cseszka Edittel. Azt tudtam, hogy 
tanít a Räddában, és azt hiszem megvolt a Tavasz 
Kórus is. Végül a kapcsolat gyümölcsözővé vált, 
mert több művet kért tőlem, sőt, rendeltetett a 
várossal. Később bekapcsolódott Neuhold Károly 
is, körülbelül így hárman szerveztük meg és irá-
nyítottuk a kerület egész zenei életét, kóruséletét. 

Ajándék átadás Karai József 80. születésnapján
(FOTÓ: VARGA GÁBOR VARGOSZ)
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A lelke ennek a Rädda-kórus és a Tavasz Kórus 
volt. Ez a két kiváló együttes,  amihez kapcsolódott 
később  a Tóth István iskolakórusa, valami olyan 
pezsgést hozott létre a kerületben, hogy itt minden 
iskola kórust szervezett, megindulhattak az Éneklő 
Ifj úság hangversenyek… A kórusok műveket kap-
tak tőlem, én meg a bemutatók előtt elmentem 
hozzájuk, meghallgattam őket, segítettem nekik a 
felkészülésben. Olyan iskola nem volt Rákospalo-
tán, ahol én nem  jártam volna. Azt mondhatnám,  
hogy régi szép idők, és fájdalmas emlék ez, mert 
ettől nagyon messze kerültünk. Nem tudom, hogy 
így kellett-e lennie, mindenesetre hagyták…  Mesz-
szire vezet a dolog, de lényegében egészen egyszerű 
a magyarázat: az ok, a racionalizálás félreértése – 
hogy az anyagiak előállítása és megszerzése a fontos, 
lélek nélkül… Abban, hogy itt tartunk, nagy szerepe 
van annak, hogy a humán dolgok háttérbe szorultak. 
A ma társadalmában elhatalmasodott a durvaság, a 
közönségesség. Ez azért is baj, mert egy 80-100 mil-
liós társadalomban mindegy, hogy milyen az alja, de 
10 millió embernél jobban meg kellene gondolni, 
hogy mit akarunk. Főleg akkor, ha ez a nemzet 
veszélyben van: egyre nagyobb az idegen nyelvek 
dominanciája,  az idegenorientáció,  a beszivárgó 
rengeteg szemét… A humanitás mellett a nemzet is 
veszélybe kerülhet: a  – nyelv és a zene – ez a kettő 
tudja megtartani a magyarságot. Ha elvész a zene, 
magával rántja a nyelvet is…

Ebben a leegyszerűsödni látszó világban van-e 

valamiféle követhető életfi lozófi a?

A zene és általában a művészet az élet szer-
ves része kell hogy legyen, nélküle nem lehet 
teljes életet élni. Az a rettenetesen buta szemlé-
let alakult ki, hogy a számítógép, az informatika 

modern világát éljük, és nincs szükség az „elavult” 
művészetekre. Pedig az ember voltaképp két rész-
ből áll: testből és lélekből. Ugyanígy az agynak is 
két féltekéje van: egy érzelmi és egy logikai. Ha 
az érzelmi énünket teljesen elhanyagoljuk, akkor 
erőszakos, durva, közönséges, bunkó – mondhatni 
féleszű – társadalom fog kialakulni. És már jókora 
lépéseket tettünk ebbe az irányba.

Bizonyára Ön is hallott róla, hogy kerületünk-

ben- ha nem is direkt módon, de – megszüntették az 

ének-zene tagozatokat.

Hallottam és megdöbbentem. A Rädda és a 
belőle táplálkozó Tavasz Kórus európai hírnévre 
tett szert. Rengeteg dicsőséget szereztek a magyar 
zenének. A zenei általánosokat felszámolni vétek! 
Ezeket az iskolákat modernizálni kell, és nem  
megszüntetni. A gyermekagy az, amely képes a 
teljes és kreatív élethez nélkülözhetetlen érzelmi és 
értelmi dolgokat befogadni. Ezekből a gyermekek-
ből lehetnének azok az értelmiségiek, akikre igen 
nagy szükségünk van. Óriási lehetőséget dob el 
magától a társadalom, ha ezeket az iskolákat meg-
szünteti, és úgy érzem, hogy a szülők is félreértik 
a dolgokat. Két veszély mindenesetre már fenyeget 
minket: az anyagi és szellemi elszegényedés, s ezek 
a nemzet pusztulásához vezethetnek. A zenei álta-
lános iskola nem rögeszme volt Kodály életében. 
Kodály próféta volt, aki pontosan tudta, hogy arra 
van szükségünk, hogy művelt, kreatív és összetartó 
nemzet legyen a magyar. Ezek a dolgok nem ide-
jétmúltak, hanem fontosabbak, mint valaha.

Köszönjük a beszélgetést.

Én is köszönöm.
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Néhány évtizede még jól meggondolta az 
ember, hogy este neki merjen-e vágni a 
Rákospalotától néhány kilométerre levő Fót 
felé vezető útnak, olyan elhagyatott, járat-
lan volt az. Ma nagyáruházak sora szegélyezi 
az „északi kaput”, s fényözönük biztos irányt 
mutat. A gazdaföldek helyére épített kereske-
delmi monstrumok szorításában, a Rákos- és 
Szilas-patak vékony szalagjai között fekszik 
Rákospalota, egy hatalmas lakóteleppel meg-
hízlaltatván, a maga kiáltó ellentéteivel, s az 
1950-ben kényszerből odahagyott független-
ségével. Az Ófalu megmaradt parasztházai 
őrzik a régmúltat, a kertváros villái romjaikban 
is emlékeztetnek a polgári környezet kiépíté-
sének kezdeményezésére, a tisztviselő családok 
szerényebb portái pedig Zuglóig nyúlva ölelik 
körül az egykor a Magyar Államvasutak által 
létesített lakótelepet.

Ezen a helyen már a török 
hódoltság alatt létrejött az 
„evangélium szerint reformált” 
keresztyén gyülekezet, a mai 
Rákospalota-Óvárosi Református 
Egyházközség elődje, s a reformá-
tusság a későbbiekben sem tágított 
e homokos, lapályos, „ősszel sáros, 
mégis város” helyről, úgyannyira, 
hogy számuk a XX. század ele-
jére meghaladta a hatezer főt, s a 
gazdálkodó kis-és középbirtoko-
sok jóléte egyben az ősi múltra 
visszatekintő gyülekezet anyagi 
gyarapodását is jelentette.

Éppen 75 éve – 1928-ban – megalakult az immár 
önálló presbitérium, amely meghívta a Rákospa-
lota-Újvárosi Egyházközség első lelkipásztorául az 
Erdélyből áttelepült-menekült Szabó Miklóst, aki 
addig a Bethesda Kórház gondozó lelkésze volt. Az 
újvárosi híveknek mindenük volt, csak pénzük nem. 
Ezért téglákat kezdtek gyűjteni. Ott állt a hatalmas 
téglakupac a homokos, szél által port kavaró telken 
az iskola előtt, s egyre nőtt, ahogy a hívek száma is 
a szűk kis imateremben. Öt év sem telt bele, s az 
akkori püspökhelyettes, Kovács J. István, 1933-ban 
lerakhatta az épülő templom alapkövét. Készen állt 
Csaba Rezső terve, amely a „drága Erdély” földjén 
épült évszázados erődtemplomokat mintázta, s a 
templom a keresztségben – az elszakított ország-
részekre is utalva – a Magyar Sáfárság temploma 
nevet kapta, azon újszövetségi ige alapján, amely 
szerint „ami a sáfároktól megkívántatik, az, hogy 

mindegyik hűnek találtassék”. (1 Kor 4:2)

A RÁKOSPALOTA-ÚJVÁROSI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE
ÍRTA: Kiss Domokos

Az írás 2005-ben jelent meg a XV. kerületi Kalendáriumban1

1 László Tamás, Vizér Klára (szerk.): XV. Kalendárium - Magyar Szinergia Ház Egyesület 2005., 119-120. o.
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A templom – igaz, még torony nélkül – 1936-ra 
készült el, s szenteltetett fel. A toronygombba elhe-
lyezett okmány szerint: „ Szomorú és nehéz időkben 
építjük templomunkat, amikor nemzetünket, 
Egyházunkat mindenfelől félelmes ellenségek kör-
nyékezik, sőt az egész világra a gazdasági válság sötét 
felhői nehezednek. Az az imádságunk, hogy legyen 
a mi templomunk az evangéliumi világosság háza, 
magasra emelkedő tornyán a csillag a magyar haj-
nal és lelki feltámadás csillaga, s ha valaha, valamikor 
e ház romlásával ezt az okmányt is olvassák, lássák 
meg, hogy nehéz időkben is velünk volt az Úr, akitől 
jő minden áldás, és akié minden dicséret és dicsőség.”

A négyosztályos elemi iskolában folyt a tanítás, 
minden úrnapján hálaadásra összegyűltek újonnan 
épült templomukba a hívek, megalakult a cser-
készcsapat. A lelkész mellett ott állt mérhetetlen 
munkabírásával, s hatalmas befolyásával a gyüleke-
zet főgondnoka, Dr. Gyökössy Endre, aki a később 
országszerte ismert pasztorálpszichológus lelkész, 
mindenki „Bandi bácsijának” édesapja volt.

Alighogy befejeződött a templom építése, újabb 
nagy erőpróbára készült a lelkiekben és anyagiakban 
meggyarapodott gyülekezet: a MÁV-telepen, az 
Államvasutak által adományozott telken egy máso-
dik templom építését határozták el. Nem is sejtették, 
hogy egy újabb világháború előestéjén született meg 
döntésük…A nagy álmok és elhatározások ideje 
lejárt: az 1944-ben Dr. Ravasz László által felszen-
telt MÁV-telepi templom még épült, de az ország 
hadba lépést követően a nagyívű terveket már nem 
tudták megvalósítani a Széchenyi utcában. Így is 
Budapest egyetlen gyülekezete a Rákospalota-Új-
városi közösség, amely két – toronnyal is díszített 
– templom büszke tulajdonosa. 1948-tól azonban 
embert és hitet próbáló idők következtek. Az isko-
lát államosították, a cserkészcsapatot felszámolták, 
az egyesületeket megszüntették. A gyülekezet 
főgondnokát kitelepítették családjával együtt, s 
noha az 50-es évek anyakönyvi adatai szerint még 
valamiféle „dac-hit”-ből 40-50 fi atal konfi rmált, a 

gyülekezetben a leépülés megkezdődött. Szabó 
Miklós nyugdíjba vonulása, majd halála után Pin-
tér István került a gyülekezet élére, s neki kellett 
végignéznie, -élnie, -szolgálnia a legnehezebb 
esztendőket, az egykor oly büszkén önállósodott 
újvárosi gyülekezet megroppanását. A gyülekezet 
második lelkipásztorának szíve 1981-ben adta fel 
a harcot – majd’ harmincévnyi szolgálat után – s 
ekkor nem kevés méltatlan huzavona után a ma is 
a gyülekezetben szolgáló lelkészt, Kiss Domokost 
választotta meg a presbitérium, azzal az elvárás-
sal és reménységgel, hogy az egykori dicső múlt 
megmaradt értékeivel jól sáfárkodva szolgál majd 
a gyülekezetben. Mára kiderült, hogy a két temp-
lom és a gyülekezeti ház tervbe vett felújítása 
hatalmas terheket rótt a közösség tagjaira, hiszen 
nem szinte nem volt olyan év, amikor az időtől 
megviselt épületeken ne lett volna valami helyre-
hozandó. 1986-ra az Arany János utcai, 1994-re 
a MÁV-telepi templomot újította fel a gyüleke-
zet – nagyobbrészt önerőből – és a millenniumi 
ünnepre szerette volna a gyülekezeti házat is 
közösségi-ifj úsági központtá alakítani. Ez utóbbi 
azonban még várat magára…

A társadalomban végbement változások hatá-
sára az elmúlt évtizedben – Istennek hála – egyre 
nagyobb lehetőségek kínálkoztak a gyülekezet 
előtt, elsősorban a gyermekekkel és fi atalokkal való 
foglalkozás terén: megvalósultak nyárról-nyárra 
a hittan- és ifj úsági táborok, megindult a vasár-
napi gyerek-istentisztelet; a misszió számtalan 
területén kerülhetett a gyülekezet megoldandó 
feladatok elé. Az önállósodásra egykor oly büszke 
újvárosi nép és gyülekezet immár 75 éve él és 
szolgál Istentől választott helyén.
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Gyökössy Endre 1880. november 30-án született 
Szeghalmon: „Szeghalmon születtem. Ezt azért 
kell tudni, mert Szeghalom tízezer népe mind 
magyar. Ezer év óta ilyen magyar. Az Árpá-
dok első századait bemutató térképeken is ott 
a Sebes-Kőrös mellett Szeghalom. Ilyen helyen 
születni, itt hallani tizenhárom éven át a romlat-
lan magyar beszédet: öröm és szerencse.”2

Apja, Gyökössy József, szabómester, anyja Hege-
dűs Teréz. Tizenkét gyermekük közül a legidősebb 
volt – később sokat segített testvéreinek. Édesap-
jától örökölte az olvasás és az irodalom szeretetét. 

Így emlékszik vissza a „kezdetekre”: „Alig voltam 
5 éves. Biztosan tudom: iskolába még nem jártam. 
Ragaszkodó csodálkozással néztem édesapámra, 

HATVAN ÉVE HUNYT EL
ID. DR. GYÖKÖSSY ENDRE 

ÉLETRAJZI VÁZLAT 

„Ő magának soha nem kér semmit, 
de annál többet ad, s mindenkinek ad.”

ÍRTA: Németh Gábor

Írói munkásságnak 30. évfordulóján hosz-
szan foglalkozott a Palota-Újpest című 
lap Dr. Gyökössy Endre munkásságával1. 
Ennek természetesen oka volt: Gyökössy 
Endre Rákospalota megbecsült polgára 
volt, de szerteágazó, sokrétű tevékenysé-
gével országosan is elismertséget vívott ki 
magának: költő-íróként, árvaházak létreho-
zójaként, a vasútnál végzett lelkiismeretes 
munkájával, lokálpatriótaként, valamint 
nemzete- és országa iránti szenvedéllyel 
elkötelezett hazafi ként, hívő vallásos refor-
mátusként. 

1 Palota-Újpest, 1932. január 1., 3-4. o.

2 Ki is vagyok? Gyökössy Endre önéletrajzi írása. Gyökössy Endre családi hagyatéka.

dr. Gyökössy Endre a harmincas években
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aki nehéz napi munkája után mindig – olvasott. 
Sokat olvasott. Ma már azt is tudom, hogy szen-
vedéllyel olvasott.”3 

Elemi iskoláit kitűnően végezte, majd a szar-
vasi gimnáziumba járt, ahol már kitűnt előadói 
tehetségével és írói készségével, melyekért több 
jutalmat, díjat kapott. Még sportteljesítményét 
is elismerték és méltatták: volt, hogy magasugró 
eredményéért, ugrásért, vagy meg nem nevezett 
tornamutatványért kapott oklevelet és jutalmat, 
de még előtornász is volt ünnepélyeken, alkal-
makon. Utolsó gimnáziumi évében díszoklevelet 
kapott tanulmányi eredményeiért, emellett ösz-
töndíjra is érdemesnek találták – feltehetően 
ennek segítségével kezdhette meg a debreceni 
főiskolai képzést. 1900 júniusában jeles érettségi 
vizsgát tett (36 tanuló közül ötödmagával érte 
el ezt az eredményt). Dicséretet kapott az általa 
és Wolf József által szerkesztett Zsengék című 
diákújságért.4 

Később egykori iskolájának öregdiák szövetségé-
ben is szerepet vállalt alelnökként, illetve iskolai 
előadásokat tartott, ünnepségeken beszédeket 
mondott vagy verseiből szavalt.     

Az 1900-1901-es tanévben volt elsős a debre-
ceni jogakadémián, sikeres alapvizsgáit követően 
1904 októberében mint önkéntes katona szolgált 
(„Baka Bandi”-ként írt barátjának, Oláh Gábor-
nak Szegedről, a 46. ezred önkéntes iskolájából).5 
Leszerelése után Budapesten folytatta tanulmá-
nyait. 1905. október 16-án átiratkozott a M. Kir. 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi karára. 
1908 őszén külön miniszteri engedéllyel bölcsé-
szetdoktori szigorlatra mehetett. 

Egyetemi évei alatt és munkába állása után került 
Budapestre. Eleinte diákszállásokon, kollégiumok-
ban, majd bérleményekben élt, 1910. május 1. óta 
állandó rákospalotai ingatlannal bírt – ezt 1918 
júliusában igazolta számára a palotai elöljáróság.

A szülők 1928-ban. Gyökössy Sándor portréja édesanyjáról és édesapjáról

3 Gyökössy Endre: Vasárnapok, hétköznapok. Beszédek, cikkek, kritikák, vallomások. Budapest, 1938., 89. o

4 A szarvasi evangélikus gimnázium évkönyvei szolgáltak forrásul ezekhez az adatokhoz. 

5 Nem tudni, miért, talán a rend, fegyelem, szervezettség iránti vágya – amely egész életére amúgy is jellemző volt –, késztette 

önkéntesként katonának állni, vagy talán hazafi as kötelességnek érezte, mindenesetre a király vagy az uralkodóház iránti lojalitása nem, 

vagy csak nagyon kevéssé indokolhatta ezt a lépését, hiszen 1904-ben Pusztuljon Ausztria vagy Nemzeti királyság címmel írt verseket.
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Az állam és a tudomány 
szolgálatában

1908 szeptemberében, egyetemi tanulmányai 
végeztével – bár, mint olvashattuk korábban, 1908 
őszén doktorált – a Magyar királyi államvasutak 
kötelékébe állt fogalmazó-díjnokként. Feltehető-
leg nagybátyái, Gyökössy Lajos és Károly, akik jó 
ideje már ennél az állami óriásvállalatnál dolgoz-
tak, hatással is lehettek elköteleződésében. 

Első állomáshelye Érsekújvár volt, ahol közel 
két évet szolgált, miközben ez időszak alatt öt 
továbbképzésen is részt vett. 1910 júniusától 
Budapestre helyezték. Itt szolgált, s itt is telepe-
dett le: a Rákospalotához tartozó Istvántelken 
(ma már Újpesthez tartozik) vásárolt házat, amit 
aztán hosszú évek munkájával csinosítgatott, 
bővített. Közben 1910 májusában megházasodott: 
feleségül vette Süvegjártó Alojziát.6 1911-ben 
megszületett Katalin lányuk, de egy éves korában, 
1912 májusában elhunyt. 1913. február 17-én fi uk 
született, aki a keresztségben édesapja nevét kap-
ta.7 Egészségügyi okokból több gyermekük nem 
születhetett. 

Családi élete mellett munkahelyi viszonyai is 
rendeződtek, s több jutalmazás után 1917-ben 
segédtitkárrá léptették elő. Két év múlva titkár, 

1926-ban felügyelő, 1933-ban főfelügyelő lett, 
1935-től már mint főtanácsos dolgozott. 1941-
ben nyugdíjazták, s közéleti, társadalmi, kulturális 
téren kifejtett értékes tevékenysége elismerése-
ként engedélyezték számára az igazgatóhelyettesi 
elnevezés használatát. Nyugdíjasként is tovább 
dolgozott a vasútnál.

Mindezt olyan komoly szervező és alkotó mun-
kájával érdemelte ki, mint például a tanügyi, 
egyházi, internátusi és árvaházi ügyek gondos 
és példamutató kezelésével. 1920-ig a tanügyi 
csoport vezetője volt. A trianoni diktátum után 
a horvátországi iskolákból elmenekült 150 tanító 
és 50 tanár elhelyezését szervezte meg, majd a 
dunakeszi főműhelytelepen és Pusztaszabolcson 
a menekült vasutasok részére egy-egy elemi isko-
lát hozott létre, pedagógiai tervei szerint mindkét 
helyen új iskolai épületek készültek. Átvette a 
vasút kezelésébe a kőszegi árvaházat 70 gyer-
mekkel, folyamatosan fejlesztve és tökéletesítve 
160 árva számára tette lakhatóvá. Szanálás elől 
mentette meg a kaposvári internátust, ott és 

Egy vasutas emléktábla avatáson mond 
beszédet id. Gyökössy az 1930-as években

6  Más írásmód szerint: Süveggyártó Alojzia.

7 ifj. dr. Gyökössy Endre (1913-1997) lelkipásztor, pszichológus, író. Rákospalotán született, Újpesten végezte alsó- és középfokú 

tanulmányait. A budapesti teológián végzett lelkészként, tanítóként Nagykőrösön dolgozott. Vallástanítói szolgálatát Rákospalotán 

kezdte, lelkészként előbb a Kálvin téri gyülekezetbe, majd Rákospalotára került (mindkét egyházrészben, Óvárosban és Újvárosban 

is szolgált). 1940-ben a híres bázeli egyetemen tanult, majd a pszichológiai doktorátusát Debrecenben szerezte meg, már a második 

világháború végeztével. Közben 1942-ben a szerveződő Újpest-Újvárosi Református Egyházközség lelkészévé választották, ahol 

1980. évi nyugdíjazásáig hirdette az igét. Rendkívül nagy hatással volt a magyarországi pasztorálopszichológia kialakulására és 

elfogadottságának, meggyökerezésének folyamatára. Igen népszerű volt igehirdetőként és pszichológusként is, nem csupán 

egyházában, a reformátusoknál, de az evangélikusoknál és a katolikusoknál is. A vatikáni rádió sok művét ismertette, katolikus 

felekezeti előadásokra, szemináriumokra hívták – s örömmel igent is mondott ezekre. Édesapja Horthy-rendszerben kapott kitüntetései 

és az 1956-os tevékenysége miatt (ő szerkesztette a csupán egyszer, november 4-én megjelenő, Ravasz László hatása alatt álló, 

„ellenforradalmi” szellemiségű egyházi lapot, a Reformációt) a teológián harminc éven keresztül nem taníthatott, írásai csak a hetvenes 

évek közepétől jelenhettek meg. Viszont óriási sikert értek el, első jelentős műve a Magunkról magunknak című több kiadást is megélt 

már. Halála után egy katolikus kiadó jelentette meg írásait „Kézfogás a magasból” sorozatcímmel. (Már 100 fölött van a sorozatban 

megjelent Gyökössy-füzetek száma.) 1990-ben a Budapesti Református Theológiai Akadémia díszdoktorává avatták, s ebben az évben 

vehette át az „Ad honorem Újpest 1840-1990” díjat is. 1993-ban Újpest díszpolgárává választották s megkapta a magyar Köztársasági 

Érdemrend tisztikeresztjét is.
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A kőszegi árvaház gyermekeinek műsora, 1936-ban.
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Szegeden külön fiú árvaházat 
hozott létre (míg Kőszegen 
leányok voltak elhelyezve), 
utóbbi helyen megszervezte a 
Vasutas Árvák Inasotthonát is. 
Új internátusi és új árvaházi 
szabályzatot írt. Már nyugdíjas-
ként, a kárpátaljai és délvidéki 
magyar területek visszacsatolása után szervezte 
meg a szatmárnémeti és az újvidéki fiúnevelő 
intézetet és árvaházat. Megírta a kőszegi és a sze-
gedi intézmények történetét. Meghonosította a 
Vasutasnapokat, amely az árvaházak támogatására 
is lehetőséget teremtett. Kulturális téren a könyv-
tár vezetése, új, modern és megfelelő helyre való 
költöztetése fűződik tevékenységéhez, s hét éven 
keresztül szerkesztette a MÁV hivatalos lapját. 
Szárnyaskerék címmel külön rovata volt, amely-
ben a vasutas olvasók nyelv- és beszédhelyességét, 
magyar irodalom iránti szeretetét és ismeretét és 
más, nevelő célzatú cikkeket jelentetett meg. Igen 
jelentős volt névmagyarosítási kezdeményezése és 
mozgalma, ennek során 15 ezer vasutas változ-
tatta meg nevét magyarosabb hangzásúra.8 

Gyökössy Endre azzal, hogy Debrecenbe ment 
tanulni, egyúttal az irodalom birodalmába is 
belépett. Az irodalom szeretete a gyermekkorban 
látott atyai példával erős indíttatást kapott, ami 
szarvasi diákévei alatt tovább mélyült. A cívisvá-
ros pezsgő irodalmi élete és az abban forgolódó 
személyek örök szerelemmé és elhivatottsággá 
formálták szépírói énjét.

A kiváló költő, Csokonai Vitéz Mihály hatása, 
tekintélye igen erős volt Debrecenben, így az 
irodalmi életben alkotni, kitűnni vágyók gyüleke-

zőpontja is itt volt. Alig hagyta el Debrecent Ady, 
amikor Gyökössy Endre megérkezett, de Krúdy, 
s Tóth Árpád is bontogatta szárnyait – újság-
íróként és költőként egyaránt. Gyökössy Endre 
olyan barátokra talált itt, akik mint ő, szintén ver-
selgető, önképzőkörös diákpoéták voltak. Négy 
barátjával (Baja Mihály, Gulyás József, Madai 
Gyula és Oláh Gábor) meg is alakították a Bok-
rétát, amely rövid idő alatt három verseskötetet is 
kiadott (1902, 1905 és 1908), majd megjelent egy 
negyedik is, de az csak később, 1928-ban. 

Gyökössy Endre igen termékeny író volt. Ugyan 
Karinthy Frigyes kritikája az 1910-ben megjelent 
Magyar múzsa című Gyökössy-versgyűjteményről 
eléggé nyers és nem igazán dicsérő, mégis több 
verseskötete és prózai műve is megjelent, rengeteg 
újságban, folyóiratban közölték munkáit. Ő volt 
az első magyarországi cserkészregények írója: a 
palotai csapatának életéből merített történetei az 
ifj úság köreiben igen kedvelt olvasmányok voltak. 
Az első cserkészregénye még 1912-ben megjelent 
(ebben az évben alapították a Magyar Cserkész-
szövetséget!) „A palotai cserkészek” címmel. Ebben 
a témában még három regényt írt. Gyermekek és 
ifj ak számára sok-sok elbeszélés- és verseskötete 
jelent meg (A pesti szerecsen; Ezüst furulya; Ki 
szereti a népet; Zengő szobor), de mesésköny-
veket és színdarabokat is megjelentett számukra 

A Bokréta Társaság tagjai 
balról jobbra: Gyökössy Endre, 
Oláh Gábor, Madai Gyula, Baja 
Mihály az 1930-as évek elején.

8 Mindezen adatokra legfőbb forrás vasutas szolgálati táblázata.
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(Gyermekszínház; Zengő szobor). Felnőttek 
számára született jelentősebb művei: Hiszek. Jubi-
leumi verseskötet; Gömöri almafák; Mihály és 
Milán. Irredenta regény; Asszonyok párbaja; Szé-
pország száműzöttje; A termő élet rímei. 9

Szinte megszámlálhatatlan a megjelent verseinek, 
írásainak fóruma (megyei, országos és budapesti 
lapok is közölték műveit). Ő maga több folyóiratot 
szerkesztett: már szarvasi diákévei alatt a Zsengék 
című kiadványt; egyetemi évei alatt a Debreczeni 
Főiskolai Lapokat és a pesti Egyetemi Lapokat; 
később a Falusi Estéket, Pósa Lajos mellett és 

után Az Én Újságomat, de a Szárnyaskerék című 
vasutas újságot is. Több versét megzenésítették, a 
leghíresebb a Lesz még országunk – melodráma 
és a Fehér galamb száll a falu felett címűek.

Baráti kapcsolatot ápolt több neves és – ma már 
kevésbé ismert, de a korban sokat szereplő – író-
val. Levelezett mások mellett Áprily Lajossal, 
Agyagfalvi Hegyi Istvánnal, Molnár Ferenccel, 
Pekár Gyulával, Petri Mórral és Pósa Lajossal. 
Rendkívül jó viszonyban volt Juhász Gyulával, 
akivel pesti egyetemi évei alatt ismerkedett össze, 
s kötött életre szóló barátságot.10 

9 Csak a legjelentősebbeket soroltuk föl. 

10 1958-ban egy Juhász Gyula monográfi ához keresték volna föl, igen fontos forrásként számítva emlékeire, de csak fi ával, ifjabb 

Gyökössy Endrével tudtak a szerzők kapcsolatba lépni, id. Gyökössy Endre 1957 novemberében elhunyt.

A Petőfi  Társaság tagjai a Magyar Tudományos Akadémián az 1930-as években. A felső sor jobb 
szélén Juhász Gyula, a középső sorban balról a harmadik Benedek Elek, mellette jobbra Harsányi 
Kálmán, a sor jobb szélén Gyökössy Endre
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Írói tevékenysége és mun-
kabírása, szervezőtehetsége 
miatt több irodalmi tár-
saságba is beválasztották, 
amelyek közül a legjelentő-
sebb a Petőfi  Társaság volt 
(1923-ban került a tagok 
közé) , de  a  Debreceni 
Csokonai Körnek és a nagykőrösi Arany János 
Társaságnak is tagja lett. A Protestáns Irodalmi 
Társaság választmányába is behívták, s elnöke volt 
a Vörösmarty Irodalmi Társaságnak, az Interna-
tional Mark Twain Society-ben pedig alelnökké 
választották. 

Közéleti és egyházi szolgálatai

Írói, irodalmi szerepvállalása mellett tevékeny 
és élénk munkása volt lakóhelyének, országának 
és egyházának is. Költőként és prózaíróként is 
legfőbb témája volt a magyar nemzet élete, tör-
ténete, jövője, büszke volt népére és hazájára, 
mindkettőt a végsőkig szerette is. Felelősség-
tudata és elkötelezettsége számtalan vállalásra 
ösztönözte. Budapesten és országszerte, renge-
teg helyen tartott előadásokat, szavalt verseket: 
az irodalmi összejöveteleken túl művészes-
télyeken, felolvasó alkalmakon, nemzeti és 
iskolai ünnepségeken, szoboravatásokkor, vasu-
tasnapokon és -rendezvényeken, nótaesteken, 
jótékonysági alkalmakon, teológus és egyházi 
szervezésű programokon, különböző intézmé-
nyek és épületek átadási-avatási ünnepségein, 
évnyitók és évzárók alkalmával szavalták, vagy 
mondta el igen gyakran ő maga hazafi as költe-
ményeit, beszédeit. 

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség tár-
selnöke, rákospalotai fiókjának vezetője volt, 
szűkebb hazájában pedig a Kaszinó elnökévé, 
majd díszelnökévé választották meg. Tagja volt 
a helyi képviselő-testületnek, Pest vármegye 
törvényhatósági bizottságának, a Pest környéki 
választókerület Nemzeti Egység szervezetének 
(mint helyettes elnök), s országgyűlési pótképvi-
selő is volt. Palotán sokrétű áldozatot nem ismerő 
tevékenységével díszpolgári címmel mutatták ki 
köszönetüket a város lakói. Ezt később politikai 
okokból visszavonták, csak a rendszerváltozás 
után, halálának 40. évfordulóján állították vissza 
díszpolgárságát. 

1943 novemberében Horthy Miklós kormányzó 
közéleti és irodalmi téren szerzett érdemei elis-
meréséül magyar királyi kormányfőtanácsosi 
címet adományozott Gyökössynek. 1951-ben erre 
hivatkozva telepítették ki a fővárosból, bár annyi 
engedményt kapott, hogy megválaszthatta, hova 
menjen. 

Palotára költözésétől kezdve bekapcsolódott a 
református egyházközség életébe is, presbiterré is 
megválasztották. Az istvántelki és a palota-újfalui 
nagyszámú vasutas iránti szolidaritásból a húszas 
évek elejétől mind inkább függetlenedő újvárosi 
egyházrész tagja, presbitere, majd főgondnoka lett. 
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Hatalmas szervezői és anyagi segítséggel 
kapcsolódott be a templomépítési mozga-
lomba. Nem ritkán munkahelyi tekintélyét 
és összeköttetéseit mozgósította egyháza 
és gyülekezete érdekében. A MÁV-telepi 
templom építésekor telekadományozást 
járt ki, majd több jótékonysági gyűjtést 
szervezett vasutas alkalmakon, illetve hitelt 
intézett a vasúttársaságtól. A tízes évek 
elején megalapította a rákospalotai 198. sz. 
„Pál” evangéliumi cserkészcsapatot, amely-
nek a parancsnoka is volt. Minden évben 
több alkalmat szerveztek, táboroztak, 
évnyitót vagy évzárót tartottak, nemzeti 
ünnepeken gyűltek össze, előadásokat 
hallgattak, s szinte mindegyiken részt vett 
maga Gyökössy Endre is. Kitelepítése után 
új lakóhelyén, Szarvason is bekapcsolódott 
a református egyház életébe.

Több ciklusban választották a Pestkörnyéki 
Egyházmegye tanácsbírójává, különböző 
bizottságainak tagjává. Ifj úkorától kezdve 
rendkívül jó kapcsolatban volt a nagy tekintély-
nek örvendő Kováts J. István püspökhelyettessel, 
teológiai tanárral. Sok-sok baráti hangú levelet 
váltottak, rendezvényekre hívták egymást köl-
csönösen. Természetesen egyházi alkalmakon 
is szavalt, beszédeket mondott: nem csupán 
közegyházi szervezésűeken, de az ország bármely 
pontjára elment, jelenlétével és tekintélyével is 
támogatva egy-egy alakuló vagy megsegítésre 
váró, vagy éppen csak ünneplő gyülekezetet. Sok 
egyházi lapban jelent meg verse, cikke.

Kitelepítésekor nem köszönhetett el sem gyü-
lekezetétől, sem egyházmegyéjétől, szinte egyik 

napról a másikra el kellett hagynia Budapestet. 
Ötven éves írói tevékenysége, 25 éves rákos-
palota-újvárosi főgondnoksága, két évtizedes 
közegyházi megbízatásai szakadtak meg hirtelen. 
A méltánytalan, szívtelen és lélektelen bánás-
mód testét megtörte, de hitét nem: bibliaolvasó 
ember maradt haláláig, aki nem panaszkodott 
a hozzá látogató (és segítséget: pénzt és élel-
met hozó) fi ának, hanem az aznap olvasott igét 
ízlelgette, arról beszélgetettek. Ahogy ő nem 
tudott elköszönni száműzetésekor, úgy tőle sem 
búcsúzhattak el szerettei: hirtelen halt meg 77 
éves korában, 1957-ben.11

11 Cikkünk képanyagát a szeghalmi Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjteményben őrzött, a család 

hagyatékát képező anyagból állítottuk össze. Köszönet a családnak a szíves hozzájárulásért.
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Az 1800-as évek közepétől a főváros északi 
szomszédságában húzódó rákospalotai erdő a 
pesti polgárok kedvelt kirándulóhelyévé vált. Már 
abban az időben is minden zöldterület vonzó volt 
a kopár pestkörnyéki tájban, s a palotai kirán-
dulásokat még népszerűbbé tette az akkoriban 
átadott Pest-Vác vasútvonal, melynek első meg-
állója épp az erdő sarkánál épült meg, valamint 
a lóvasút itteni megállója. 1869 szeptemberében 
a Vasárnapi Újság arról tudósított, hogy „a fóthi 
uradalom az erdőséget magán villákra részletezve 
eladja”. Rövidesen az erdő 
déli részén ki is vágták a 
fákat, s az itt kialakított út 
északi oldalán megindult 
a parcellázás. A telke-
ket pesti polgárok vették 
meg, s csinos házakat, 
kis kúriákat építettek. A 
korábban Rákospalotához 
tartozó területet 1929-ben 
Újpesthez csatolták. 

A fo l yamatosan  f e j -
lődő Villasor sok-sok 
ismert ember lakhelyéül 
szolgált. Az ingatlanok 
múltjáról, tulajdonosairól 
most első ízben nyúj-
tunk részletes, levéltári 
kutatáson alapuló ismer-
tetést. A vasútállomástól 

indulva mutatjuk be azokat a telkeket, melyek 
lakói tevékenységükkel egykor országos ismert-
ségre tettek szert. Az utca házszámozása az 
1910-es évek elején megváltozott, az új szá-
mozást minden esetben jelöljük. A könnyebb 
beazonosíthatóság miatt feltüntetjük az 1920-
as években Vécsey Károly utcára átkeresztelt 
Villasor telkeinek mai számozását is. Érdemes 
megemlíteni, hogy a telkek korábban megosz-
tás nélkül, egészen a mai Lahner György utcáig 
húzódtak.

AZ EGYKORI RÁKOSPALOTAI VILLASOR, 
A MAI ÚJPESTI VÉCSEY KÁROLY UTCA 
NEVES LAKÓI1 
ÍRTA: Lőrincz Róbert

1 Az írás az Újpesti Helytörténeti Értesítő 2014/4 és 2015/1 számaiban megjelent változatának a szerző által aktualizált újraközlése.

A villasor épületeinek elhelyezkedését mutató helyrajzi térkép 
1928-ból. A térképen látható Park utca ma a IV. kerületi Szilágyi 
utca egy szakasza
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Villasor 1.
1912-től Park u.1. 
(ma Vécsey 122. és Szilágyi utca 14-16.) 
Bossányi-Brunovszky
A későbbiekben Brunovszky vendéglő néven 
híressé vált sarokingatlan 1888 novemberében 
került Újpest akkori országgyűlési képviselője, 
Bossányi László tulajdonába. (A telken álló épület 
1875 után épülhetett, mert egy azévben készült 
helyszínrajzon még nem szerepel.) Károlyi István 
gróf egykori birtokigazgatójának 1899-ben bekö-
vetkezett halála után az ingatlant fi a, Bossányi 
György örökölte. 

1912-ben, az addig a vasút túloldalán, az ist-
vántelki főműhellyel szemközt évtizedek óta 
vendéglőt üzemeltető Brunovszky család helyezte 
át ide székhelyét, s nyitotta meg a kúria falai közt 
legendás hírűvé vált éttermét. Ifj. Brunovszky 
József 1916-ban elhunyt, a vendéglőt felesége, 
Lorbezsbeck Rozália vezette tovább. Az asszony 
1922-ben hozzáment Gaál Jenő ötgyermekes egri 
vendéglőshöz, s így a közönség az intézményt 
Gaál-féle vendéglőként kezdte emlegetni. 1938-
tól azonban a szintén József névre hallgató egyik 
Brunovszky gyermek vette át az irányítást. A ven-
déglőben rendszeresen megfordult a költő Berda 
József, a vízipólós Halassy Olivér, az operaénekes 
Bódy József vagy Újpest polgármester-helyettese, 
dr. Gálhidi Béla. Állandó vendég volt az újpesti 
futballcsapat is. A II. világháború alatt az étterem 
népkonyhaként üzemelt, majd orosz parancs-
nokságot alakítottak ki az épületben. A háború 
után a család ugyan újrakezdte a vendéglátást, a 
negyvenes évek végén azonban véget ért a Bru-
novszky-korszak. A vendéglőt államosították, s 

Újpesti Népkert néven üzemeltették tovább. A 
kilencvenes évek elejétől a kastélyszerű főépületet 
különböző vállalkozásoknak adták bérbe, majd a 
ház több évig használaton kívül pusztult. Új tulaj-
donosa 2017-ben a tetőszerkezet elbontásával az 
épület felújításába kezdett. 

Villasor 2-3. 
1912-től Villasor 1. 
(ma Vécsey 120.) 
Varga-Piványi-Bulford-Sparber

A telket 1874. május 13-án vásárolta meg Varga 
Ferenc, a budapesti állatorvosi akadémia tanára.  
Arról nincs adat, hogy az épületet ő építette 
volna, annyi bizonyos, hogy a jón oszlopfős, 
timpanonos kúria, a Villasor egyik legrégebbi 
épületeinek egyikeként már szerepel egy 1875-
ben készített helyszínrajzon. A Varga család 
otthona a környék valóságos szellemi központjá-
nak számított. Az itt rendezett összejöveteleken 
a pesti társadalmi és művészeti élet számos 
tagja megfordult. A legemlékezetesebbnek 
Liszt Ferenc látogatásai számítottak. A Varga 
családdal baráti kapcsolatot ápoló Liszt két 
alkalommal is járt a villában, s a Budapesti Hír-
lap beszámolója szerint 1885. március 9-én az 

A Brunovszky-vendéglő 1912-ben 
egy képes levelezőlapon
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ebéd után (ahol kedvencét, rántott békacombot 
szolgáltak fel neki) zongorajátékával is emelte a 
látogatás fényét. Vargáék lánya, a később zongo-
raművészként és zenetanárként is sikeres Vilma 
maga is a zeneszerző tanítványai közé tartozott. 
Gyakran megfordult a házban a néhány telekkel 
odébb lakó Nádaskay Béla, Varga Ferenc fele-
ségének, Tély Franciskának első házasságából 
született fi a is. A szintén állatorvoslással fog-
lalkozó professzorral később, a Nádaskay villa 
kapcsán részletesen foglalkozunk.

Varga Ferenc nyugdíjazása után az Érdhez közeli 
Tárnokra költözött családjával, rákospalotai vil-
láját Piványi Ernő MÁV segédtitkár vette meg 
1896. április 4-én. Piványi Az ezeréves Magyar-
ország és a milléniumi kiállítás című könyv 
szerkesztőjeként, majd az 1899-ben induló Vas-
úti Szemle folyóirat kiadó-tulajdonosaként volt 
ismert. Piványiék hat év után, 1902 januárjában 
eladták a kúriát egy neves angol zsokénak, Sydney 
Bulfordnak. Bulford feleségével, Suskeé Máriával 

és lányukkal, Ilzével költözött a házba. Az 1906-
ban Bécsbe távozó Bulford saját tulajdonrészét 
feleségére íratta, aki lányával kettesben maradt 
a villában. A kis Ilze apja nyomdokait követve 
rövidesen világhírre is szert tett. Alig múlt 17 
éves, amikor 1912-ben a Villasor északi szom-
szédságában azévben felépült káposztásmegyeri 

lóversenypályán a világ első női 
zsokéjaként szállt nyeregbe. Nem 
csak a hazai és a nemzetközi sajtó, 
de Kosztolányi Dezső is megem-
lékezett róla egyik írásában. Ilze 
Bulford 1914 februárjában hoz-
záment az előbb már Vargáéknál 
említett, néhány házzal odébb 
lakó Nádaskay Béla egyik fi ához, 
az úrlovasként nagy sikereket 
elérő Nádaskay Ferenchez. A fi a-
talok nemcsak mint szomszédok 
nőttek fel együtt, hanem a külön-
böző lóversenypályákon is gyakran 
találkozhattak.

A Varga család

A Varga-villa, ami ma is áll szépen felújítva, és évtizedek 
óta óvodaként működik
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Ilze esküvője után két hónappal, 1914. május 
elsején Bulfordné Sparber Samu gyárigazgató-
nak adta el a villát. Sparberék a több mint ezer 
munkást foglalkoztató rákospalotai szövőgyár 
tulajdonosai voltak. A villasori ingatlan több 
mint harminc évig maradt a család tulajdonában. 
A Sparber-utódok 1947-ben az Egyesült Álla-
mokba távoztak, a házat 1952-ben államosították. 
Az épület ezután úttörőházként funkcionált, 
később – a mai napig – óvoda működik benne.

Villasor 8. 
1912-től Villasor 5. 
(ma Vécsey 112.)
Vajda-Heyer

A ház leghíresebb lakója Heyer Artúr festőmű-
vész volt. Heyer feleségével, Reiner Klárával 1912. 
január 28-án vette meg az ingatlant egy bizonyos 
Doriguzzi Graciosotól. A vélhetően olasz szár-
mazású előző tulajdonos (aki 1910 és 30 között 
egy rákospalotai székhelyű, hídelemeket szerelő 
céget vezetett) mindössze három évet birtokolta a 
telket és a házat, előtte a kezdetektől Vajda Lajos 
bankbizományos és családja volt a tulajdonos. 

A Heyer házaspár az Amerikai útról költözött ki 
a Villasorra, ahol ekkor már több ismert festő is 
lakott. A ma már szinte csak macskákat ábrázoló 
festményeiről ismert Heyer 1872-ben született 
Németországban. Berlinben folytatott grafi kai 
tanulmányokat, majd egy erdélyi tanulmányút 
után elhatározta, hogy Magyarországon fog 
letelepedni. 1900-ban nyerte el a magyar állam-
polgárságot. A neves könyvillusztrátorként is 

számon tartott művész a Nemzeti Szalon alapító 
tagja volt. Heyer 1931-ben meghalt, felesége 
1938 körül adta el a villasori házat.

Villasor 9. 
1912-től Villasor 6. 
(ma Vécsey 110.)
Balló-Aggházy

Az egy évvel ezelőtt lebontott épület az utca leg-
régebbi házai közé tartozott, 1875-ben már állt. 
Az ingatlant 1885. december 18-án vásárolta meg 

Heyer Artúr 1926-ban készült önarcképe
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Balló Mátyás vegyészmérnök, a Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézet nyugalmazott igazga-
tója. Balló a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
volt, ő írta az első kémia tankönyvet a középis-
kolák részére. A telek az 1940-es évek végéig a 
Balló család tulajdona maradt, általában mégis 
Aggházy néven emlegették. Az itt lakók névsora 
a visszaemlékezésekben többnyire téves, a Balló és 
az Aggházy család rokoni kapcsolatai néhol még a 
művészettörténeti adattárakban is hibásan szere-
pelnek, úgyhogy érdemes ezeket tisztázni. 

Balló Mátyás feleségével és négy gyermekével 
(Alfréd, Mária, Zelma és Ágnes) lakott a Villasor 
9. szám alatt. Ágnes 1892-ben, 19 évesen elhunyt. 
A házban ravatalozták fel, majd a rákospalotai 
temetőben temették el. Egyik húgát, a festésze-
tet tanuló Máriát főiskolai mesterének, Aggházy 
Gyulának fi a, Tibor vette el feleségül. Az esküvő 

után a MÁV főtanácsosként és 
építészként dolgozó Aggházy 
Tibor (ő tervezte többek között 
az újpesti Szent József temp-
lomot) az akkor már ismert 
festőként számon tartott felesé-
géhez költözött a Balló-villába. 
A házaspárnak két gyermeke 
született, Irén és a későbbi neves 
művészettörténész, Mária. Balló 
Mátyás 1930-ban bekövetkezett 
halála után a villát három gyer-
meke örökölte, de a negyvenes 
évek elején a tulajdonosok között 
már feltűnik a két Aggházy-lány 
neve is. 1948-ban a tulajdonkö-
zösség megszüntetése alapján 
Aggházy Irén lett az egyedüli 

tulajdonos, ki 1954-ben az ingatlan eladásával 
pontot tett a Balló-Aggházy család villasori tör-
ténetének végére.

Villasor 10.  
1912-től Villasor 7. 
(ma Vécsey 108.)
Neruda-Illik

A Vécsey-köz melletti saroktelek 1883 novem-
berében került a Neruda család tulajdonába. A 
Pest belvárosában élő id. Neruda Nándor és neje, 
Lipawsky Ernesztina itt építette fel az utca legna-
gyobb villáját, mely hosszú évtizedekig szolgálta a 
család pihenését, kikapcsolódását. Neruda Nándor a 
róla elnevezett gyógyáru-nagykereskedést 1872-ben 
alapította az akkor még Hatvani utcának nevezett 

A Balló villa telkén álló épületet 2015-ben bontották le
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Kossuth Lajos utca 7. szám alatt. A cég rövide-
sen országos hírűvé vált, a pompázatos üzletnek 
messze földről csodájára jártak. A munkába az 
egyik gyermek, ifj . Neruda Nándor is bekapcso-
lódott, ki később a tiszteletbeli perui főkonzul 
és a királyi főtanácsos címeket is megszerezte, 
majd apja halála után egyedül vezette tovább 
a vállalkozást. A villasori ház 1931-ben az ifj ú 
Nándor két lány testvérének, Ernának (özv. Just 
Ferencné) és Valériának (Panek Ödönné) nevére 
került. 

Egy év múlva, 1932 szeptemberében a híres 
újpesti vendéglős, a Népszigeten halászcsárdát 
üzemeltető Illik Viktor vette meg az ingatlant, 
s költözött feleségével, Veres Ilonával a hatal-
mas épületbe. A közelben lakó Passuth László 
író egyik önéletrajzi írásában erre így emléke-
zik: „Újpesten, mellettünk, megveszi a legszebb 
házat, az egykori Villasoron. Szép, díszes táblát 
illesztet a kapubálványba. Neve mellett a halász-
mester titulus.” Érdekesség, hogy az egykori 
tábla helye még ma is jól látszik a kapu ódon 
téglái között.

Villasor 11. 
1912-től Villasor 8. 
(ma Vécsey 106.)
Nádaskay

A telek első tulajdonosáról, Nádaskay Bélá-
ról már ejtettünk szót a Varga-villa kapcsán. 
Nádaskay a magyar állatorvosi anatómia kiemel-
kedő művelője volt. A tanszékvezető főiskolai 
tanár gyakran vendégeskedett édesanyja, Tély 
Franciska és annak második férje, Varga Ferenc 

közeli házában. Ott szerkesztették nevelőapjával az 
1878-ban általuk alapított első magyar állatorvosi 
folyóiratot, a Veterinariust. Arról, hogy Nádaskay 
mikor költözött a Villasorba, nincs pontos adatunk, 
annyi bizonyos, hogy 1892-ben már ebben, az akkor 
11. számot viselő épületben lakott. Nádaskay tevé-
kenyen részt vett a helyi társadalmi életben. Kiváló 
muzsikusként alapító elnöke volt az újpesti Conser-
vatoriumnak, de ő vezette a rákospalotai korcsolya 
egyletet is. 1909-ben egy telekmegosztás után az 
ingatlan északi része (ma Lahner György utca 23.) 
Nádaskay Béla fi ának, a főerdőtanácsos Richárdnak 
nevére került. Richárd egyik gyermekének vissza-
emlékezése alapján szemléletes képet kaphatunk a 
villasori gyermekek akkori életéről, a rabló-pandúr 
játékról a szomszédos erdőben, vagy a „bliccelésről” 
a közeli URAK-futballpályán, esetleg a Neruda 
gyerekekről, kikhez egy kiskapun keresztül gyorsan 
átjuthattak, és megcsodálhatták az akkor még ritka-
ságnak számító játékautóikat. 

Nádaskay Béla 1933 decemberében bekövetke-
zett halála után a Vécsey utca felé eső telekrészt 
Pfl ügel Lambert palotagondnok vette meg. Az 

A Neruda-Illik villa kapuja
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északi telket Nádaskay Richárd még 1931-ben 
Moskovits Heimann kereskedőnek adta el. A 
Moskovits családot (szülők és három leánygyer-
mek) 1944-ben innen deportálták, haláltáborban 
haltak meg.

Villasor (házszám nélkül) 
1912-től Villasor 9.
(ma Vécsey 104.)
Lukács-Goldfi scher-Márkusz-Oszkó

Az ingatlant 1918-ban vette meg Lukács Ármin 
fakereskedőtől Goldfi scher Izidor asztalosmester, 
bútorgyáros, az újpesti képviselőtestület tagja. 
Goldfi scher 1906-ban alapította üzemét a Kas-
sai utca 13-ban, mely rövid idő alatt közel száz 
munkást foglalkoztató bútorgyárrá fejlődött. 
Goldfi scherék két év múlva, 1920-ban Márkusz 
Róbert újpesti pékmesternek adták el a telket. 
Márkusz 1924-ben megnősült, Kotányi Rezső 
bankigazgató egyik leányát, a zongoraművész 

Erzsébetet vezette oltár elé, aki a nővéreivel 
alkotott Kotányi-trió tagjaként kiváló kamara-
muzsikusként volt ismert. A Márkusz házaspár 
azonban nem lakott sokáig a villasori ingatlanban. 
1929-től már Oszkó Sándor volt a tulajdonos, 
aki később két fi ára, Aladárra és Gyulára íratta 
a házat. Az Oszkó fivérek közül Aladár (Mód 
Aladár néven) a munkásmozgalomban betöltött 
szerepe miatt vált ismertté. Tanárként, újságíró-
ként is dolgozott, 1944-ben részt vett az újpesti 
ellenállási mozgalomban. Később ugyanitt városi 
képviselőnek választották, majd az országos párt-
vezetés holdudvarába is bekerült. Történészként 
nagyban meghatározta az akkori rendszer poli-
tikai ideológiáját. Újpesten a nyolcvanas évek 
végéig iskola viselte a nevét.

Villasor 12. 
1912-től Villasor 10/a.
(ma Vécsey 102.)
Bossányi-Leitner-Baumgartner 

A most következő két telek 1889-től a Bru-
novszky vendéglőnél már említett Bossányi 
László tulajdona volt. Gróf Károlyi István barátja 
és egykori birtokigazgatója – több villasori tulaj-
donoshoz hasonlóan – gyakran adta bérbe a 
telkein levő házakat. Az 1890-es évek végén pél-
dául rokona, nagybossányi és kisprónai Bossányi 
István ítélőtáblai tanácsjegyző, valamint a Monar-
chia ezidőtájt legjobb zsokéja, az angol Robert 
Adams lakott ebben az épületben. Adams ekko-
riban szerződött apósa, John Reeves alagi idomár 
istállójához, így e közeli villa kitűnő lakóhely volt 
számára. 

Nádaskay Béla
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Bossányi László 1899-es halála után az ingatlano-
kat öröklő fi a, György is folytatta a bérbeadásokat. 
1901-ben már Lónyay Géza Bereg vármegyei 
országgyűlési képviselő és felesége, Buday Anna 
volt a bérlő. 1911 szeptemberében Bossányi 
Györgytől Leitner Aurél vásárolta meg a telket, 
ami 1921-től húsz éven keresztül dr. Baumgartner 
István postatakarékpénztár igazgató, majd Baum-
gartner Lóránd ügyvéd tulajdonában volt.

Villasor 13. 
1912-től Villasor 10/b. 
(ma Vécsey 100.)
Bossányi-Éber-Passuth 

Az ingatlan egészen 1917-ig az előző telek tulaj-
donosainak birtokában volt. 1920. október 5-én 
írta alá dr. Éber Antal országgyűlési képviselő, 
a harmadik szegedi kormány pénzügyi megbí-
zottja azt az adásvételi szerződést, mely a villát 
több mint ötven éven keresztül a későbbi neves 
író, Passuth László családjának otthonává tette. 
Éber Antal, Passuth anyjának, Éber Emanuel-
lának bátyjaként nyújtott segítséget az 1920-ban 
Kolozsvárról Magyarországra menekült család-
tagjainak. Éber Emanuella egy újpesti iskolában 
kapott állást, s a családi segítségnek köszönhetően 
rövidesen be is költözhetett szüleivel, s fiával, 
Lászlóval a közeli Villasorban vásárolt házba. 
Passuth ekkor utolsó éves volt a jogi egyete-
men, s gyakornokként vonattal járt be dolgozni 
a belvárosba a szomszédos Rákospalota-Újpest 
vasútállomásról. Önéletrajzi köteteiben gyak-
ran írt a Villasorban töltött évekről. A házukról, 
melyben bérlőként az 1900-as évek elején Herrer 

Cézár spanyol származású festőművész lakott, 
kinek felesége, Drumár Alexandra szerepelt 
Kaff ka Margit Állomások című művében. Kaff ka 
és Herrerné az újpesti gimnáziumban tanítottak 
1907 és 1910 között, s a két nő szoros barátságot 
kötött egymással. Kaffka Margit sokat időzött 
Herreréknél, a fent említett regényében még a 
villasori épület is megjelenik jellegzetes, három 
szintet összekötő vaslépcsőjével, melyet a későbbi 
lakó, Passuth László is gyakran említ. Itt szüle-
tett és nevelkedett Herrerék két fia, a későbbi 
neves zenekarvezető, zenetanár Herrer Pál és 
ifj abb Herrer Cézár, a Magyar Filmiroda későbbi 
igazgatóhelyettese, majd a Május 1, a Bem és a 
margitszigeti kertmozi igazgatója, aki az ország-
ban elsőként vezette be a délelőtti előadásokat. 

De az egykori bérlőkről térjünk vissza a későbbi 
tulajdonos Passuthékra. Említettük, hogy Passuth 
László önéletrajzi könyveiben gyakran megjele-
nik a Villasor. Megemlékezett szomszédjukról, 
Perlmutter Izsák festőművészről, aki csak ritkán 
mozdult ki kutyát sétáltatni az utca túloldalán 
elterülő prérire, s aki Passuthot csak „Szom-
széd úrnak” szólította. Írt a villában felszerelt 
első telefonjáról, melyről szívdobogva hívta első 
„szárnypróbálgatásainak” ügyében Osvát Ernőt, 
a Nyugat rettegett szerkesztőjét. Passuth 1936-

A gyönyörűen felújított Éber-Passuth-villa
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ban megnősült, feleségével pár hónapig még itt, 
anyjánál laktak, majd a budai Kapás utcába köl-
töztek. Anyja, aki a villasori ingatlant 1942-ben 
fi a nevére íratta, a hetvenes évekig a házban élt.

Villasor 14. 
1912-től Villasor 11. 
(ma Vécsey 98.)
Hekler-Baworowszky-Perlmutter 

A telket 1891-ben vette meg Hekler Elek pesti 
ügyvéd, királyi tanácsos és felesége. Valószínűleg 
ők építtették fel rajta a Villasor egyik legimpozán-
sabb épületét, mely nyári lakhelyükként szolgált. 
Hekler azért is fi gyelhetett fel a telekre, mert az 
1800-as évek végén itt, a káposztásmegyeri, rákos-
palotai lankákon vadászó Budapesti Rókafalka 
vadásztársaság egyik vezetője volt.  1895-ben 
– több gyors csereügyletet követően – egy fi atal 
lengyel főúré, gróf Baworowsky Józsefé lett az 
ingatlan. Baworowsky kiváló úrlovasnak számí-
tott, ám korai halálát pont e passziója okozta. 
1899. április 29-én a közeli alagi versenypályán 
szenvedett végzetes lovasbalesetet. Holttestét 

május 3-án szentelték be rákospalotai villájában. 
A ház fekete gyászlepellel bevont, délszaki növé-
nyekkel díszített előcsarnokában állították fel a 
ravatalt, melyet a család mellett újpesti, rákos-
palotai, valamint fővárosi előkelőségek vettek 
körül. A gyászdalt az Operaház férfi kara énekelte. 
Baworowsky Józsefet Lengyelországban, a kotovi 
családi sírboltba temették.

Halála után szintén egy lovas família kezébe 
került az ingatlan, Pascu Sándor rákospalotai 
lóidomító és felesége lett a tulajdonos. 

1906 novemberében vette meg a házat a Pas-
suth villánál már említett Perlmutter Izsák 
festőművész, aki nemrég érkezett vissza közel 
egy évtizedes párizsi és hollandiai tartózkodá-
sáról. Perlmutter feleségével, Foltányi Gizellával 
és nevelt lányával, Reiszner Gizellával költözött 
a villába, melynek szalonját és kertjét számos 
festményen is megörökítette. Az Európa-szerte 
elismert művész 1932-ben hunyt el. A villasori 
ingatlan mellett a szintén a tulajdonában lévő 
Andrássy út 60. alatti palotát is nevelt lányára, 
majd annak halála esetén a Pesti Izraelita Hit-
községre hagyta. (Abszurd fejlemény, hogy az 
időközben egy perzsa főúrral kötött házassága 
révén Herceg Ali Ahmed Mirzáné néven sze-
replő hölgy 1937-ben a nyilas pártnak adta bérbe 
az Andrássy úti palota egyik emeletét.) 

A Perlmutter-lány a háborút követő kitelepítések 
során egy Heves megyei faluba került, ahol földmun-
kásként élte le hátralevő életét. A villasori ingatlan 
1952-ben a magyar állam tulajdona lett. A házat 
pár évvel ezelőtt lebontották, csak az üresen tátongó 
telek őrzi az egykor itt lakók emlékét.

Perlmutter Izsák Park című, 1910-ben készült 
festménye a saját Villasori házáról
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Színes képek – különösen olyan, amely rákospalo-
tai népviseletbe öltözött személyeket ábrázolnak 
hagyományos falusi ház portája előtt – nemigen 
ismertek Rákospalotáról a XX. század elejéről. 
Azok a Palota fontosabb épületeiről készült képes 
levelezőlapok, melyeket a település múltja iránt 
érdeklődők közül bizonyára sokan láttak már, 
szinte kivétel nélkül utólag színezett fotográfi ák. 
Nemrég azonban Munkácsy Gyula felhívta a 
fi gyelmünket egy fényképsorozatra, ami 1913-
ban készült Rákospalotán, és a kor technikai 
színvonalát messze megelőzve színes képekből áll.

A fotókat egy francia fotográfus, Auguste Léon 
készítette, egy nagyszabású projekt keretében, ami 
a XX. század első negyedében zajlott és a világ 
számos pontján rögzítette az ott élőket, épüle-
teiket, használati tárgyaikat. A projektről, mely 
az Archives de la Planète (A Bolygó Archívuma) 
nevet kapta – röviden csak annyit, hogy egy 
Albert Kahn nevű francia fi lantróp szponzorálta 
fotográfusok utazásait, hogy örökítsék meg fény-
kép és fi lmfelvételek segítségével az emberiség 
sokszínűségét. Amikor szerkesztőségünk tagjai 
utánajártak a történetnek, rábukkantunk a Somo-
gyi Múzeumok Közleményei 2006-os számában, 
Nánási Regina által francia nyelven írt publi-
kációra, melynek fordítását – a múzeum szíves 
engedélyével – a következő oldalon közreadjuk. 

Tovább kutatva az Albert Kahn-gyűjtemény 
hazai visszhangját, rá kellett jönnünk, hogy 
feltehetően nem csak az nem volt közismert 

Magyarországon, hogy a gyűjteményben 
hazánkban készült színes fotográfiák is talál-
hatók, hanem az sem, hogy Budapest mellett 
Rákospalota képviselte az akkor még fennálló 
Osztrák-Magyar Monarchia magyarlakta terüle-
tein a vidéket. 

Első ízben talán a Jászi Oszkár által jegyzett 
Huszadik Század című folyóirat adott hírt a Kahn 
szervezésében zajló világméretű dokumentálási 
munkáról, ám ez az írás 1912-ben jelent meg1, 
tehát egy évvel azelőtt, hogy Magyarországra 
jött volna a fényképész. Jóval később, 1979-ben 
a Magyar Televízió vetítette az Egy fi lmarchívum 

kincsei Albert Kahn öröksége című összeállítást, 
ami az összegyűjtött filmekből adott váloga-
tást 60 percben. A műsor visszhangjában sem 
említették, hogy magyar vonatkozású képkocka 
lett volna látható a képernyőn2. 1998-ban az 
Ethnographia folyóirat közölt egy tanulmányt 
az 1995-ös párizsi etnográfi ai fi lmfesztiválról, 
melynek nyitófi lmje az Albert Kahn-gyűjtemény 
egyik darabja volt3. A legutóbbi időkben pedig a 
gyűjtemény századik évfordulóján jelent meg a 
Népszabadságban egy rövid méltató írás4, illetve 
a Mai Manó Ház – Magyar Fotográfusok Háza 
blogja hat ízben is foglalkozott a gyűjtemény 
fantasztikus színes képeivel. Említés azonban 
arról, hogy budapesti, illetve rákospalota fotók 
is vannak ebben az óriási képanyagban – nem 
volt. Az első ismert publikáció ebben a témában 
a következő oldaltól olvasható, Nánási Regina 
által franciául írt cikk magyar fordítása.

AZ ELSŐ SZÍNES KÉPEK 
RÁKOSPALOTÁRÓL

1 Egy technikus úti benyomásai Kínából - Huszadik Század XXV. kötet, 13. évfolyam, 1912. 766. o.

2 Vetítették: 1979. június 6. 17:35-től a Magyar Televízióban

3 Heltai Gyöngyi: Egy épület és egy műfaj titkaiból – Etnográfi ai fi lmfesztivál, Párizs, 1995 – Ethnographia 1995. CVIX. évfolyam 109. 

szám 255. o.

4 Teplán Attila: Százéves a Föld archívuma - Vizuális antropológia – anno - Népszabadság 2008. február 11. 10. oldal

ÍRTA: Rátonyi Gábor Tamás
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5 A képek digitalizált változatai elérhetők a Les collections du musée départemental Albert-Kahn weboldalán: http://collections.albert-kahn.

hauts-de-seine.fr. A keresőbe Budapest kulcsszót kell beírni, ekkor láthatóvá válnak a palotai és budapesti képek is.

A cikk számos kérdésre nem ad választ, és való-
színűleg nem is lesz magyarázat ezekre, ugyanis 
a fotókról ennél részletesebb dokumentáció nem 
érhető el5. Miért éppen Rákospalotára jutott 
el a Magyarországon egyébként nem túl jára-
tos francia fotográfus? Valaki hívta? Ha igen, ki 
lehetett az? Nánási Regina is feltette a kérdést: 
hogy tudott szót érteni a palotaiakkal, sőt, hogy 
tudott annyira a bizalmukba férkőzni, hogy még 
azt is megengedték neki, hogy fotókat készítsen 
házuk konyhájában? És persze azt sem tudhat-
juk, kiknél készültek a fotók, melyik lehetett az a 
palotai család, melynek tagjairól Párizsban őriz-
nek fotográfi ákat?

Nánási Regina hét darab Rákospalotán készült 
fotográfi áról ír, ám a kollekcióban csak hat palo-
tai fotó található. Az összesen 18 magyarországi 

képből 11 készült Budapesten, hat Palotán, 
tehát egy kép helyszínének azonosítása még 
várat magára. Az A69400X jelzetű fotóról van 
szó, amiről Nánási így ír: „a városból kivezető 
úton készülhetett, a kép egy Duna mentén álló 
házat ábrázol (...) lehetséges, hogy ez utóbbi egy 
hajóról készült”. Valóban lehetséges, bár az egy-
két másodperces exponálási időből következően 
ennek a hajónak állnia kellett. Palotának ekkor 
még volt egy kicsiny Duna-parti területe, bár 
ezen már évek óta a főváros vízművének tulaj-
donában állt. Ha ez itt készült, akkor a település 
egy olyan pontjáról van fotónk, amit – zárt jel-
lege miatt – a palotaiak sem ismerhettek. De nem 
kell erőltetni, hogy a kép Palotán készült, hiszen 
fotóztak a Városligetben is, és hajón utazva a 
Balkán felé Budapest, de akár a Duna vonalának 
bármely pontján készülhetett a fotó.
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A fotográfia történetében hatalmas előrelépés 
a Lumière fi vérek találmánya, az ezüst-bromid 
alapú száraz fényképészeti lemez. A tökéletesített 
fényképészeti lemezt a Lumière család gyáraiban 
állítják elő, a lemezeket egész Franciaországban 
árusítják. Így a fotográfi a, ami a XX. század ele-
jéig kizárólag költséges nemesi időtöltés volt, 
mindenki számára elérhetővé válik. A fényképek 
száma megsokszorozódik, a képek témája is egyre 
változatosabb. 

A Lumière fivérek az 1900-as világkiállítás 
alkalmával mutatják be színes lemezeiket, majd 
1907-ben kezdődik az autokrómok ipari gyár-
tása. Az eljárás egyszerű: az üveglemezekre 
egy keményítőszemcsékből álló szűrőréteg 
kerül, a szemcséket egyenletes arányban festik 
narancssárgára, kékre és zöldre. A szemcséket 
egy lakkréteg védi, melyre fényérzékeny emul-
zió kerül.2 A lemezek egyszerű használata és 
előhívása forradalmi változást jelent a fényké-
pezésben. 

Mindeközben egy másik időtöltés, a világ körüli 
utazás is egyre népszerűbbé válik. Phileas Fogg 
kalandjait végigkísérve a Jules Verne-olvasók 
kedvet kapnak távoli országok és civilizációk meg-
ismerésére. Az utazás és a fényképezés szenvedélye 
így találnak egymásra, és maradnak elválasztha-
tatlanok mind a mai napig. Ez a két hobbi válik 
hivatássá Albert Kahn életében, aki ábrándjait 
követve létrehozza a Bolygó Archívumát, az 
Archives de la Planète-et. 

Albert Kahn (1860–1940)
« Az életet ott kell keresni, ahol van! »

Albert Kahnt egyszerre tekinthetjük a XX. század 
egyik legnagyobb fi lantrópjának és egy meglepő 
milliomosnak, aki vagyonát gondolkodás nélkül 
az emberiség jólétére költötte. Gazdag bankárként 
igyekezett jól felhasználni a vagyonát, nyitott-
ságra akarta inspirálni és tanítani az embereket. 

Albert Kahn bankja külföldi képviselőjeként 
az egész világot beutazta. Meggyőződése volt, 
hogy a nyitottság megőrzésének legjobb módja 
az utazás. Szerinte a mindenki által elfogadott 
általánosságok megkérdőjelezése akkor lehet-
séges, ha találkozunk más kultúrákkal és más 
civilizációkkal. Filantróp tevékenységének alapja 
a gondolat, miszerint a háborúk legfőbb oka az 
emberek közönyössége és a kultúrák közti értet-
lenség. Ezért döntött úgy, hogy idejét és vagyonát 
egy olyan információs hálózat létrehozásának 
szenteli, mely elősegíti a népek közötti nemzet-
közi együttműködést. Kahn-t különösen vonzotta 
Japán, ezért japán kertészeket kért fel egy keleti 
stílusú kert megtervezésére. Nem sokkal később 
birtokán már rengeteg különböző stílusú kert 
megtalálható.3  

Első kezdeményezése a „jó ügy érdekében” 1898-
ban lát napvilágot. Az „Ösztöndíj a Világ Körül” 
olyan friss diplomásoknak és tanároknak szól, akik 
már jelentős tudásra tettek szert, de nem rendel-
keznek a világlátás tapasztalatával. Az utazás, a 

ALBERT KAHN 
MAGYARORSZÁGI AUTOKRÓMJAI1

ÍRTA: Nánási Regina
FORDÍTOTTA: Oláh Zsófi a

1 A cikk eredetileg francia nyelven jelent meg a Somo gyi Múzeumok Közleményei C – Társadalomtudományok 17: 85–90. o. (2006) 

Kaposvár, 2007 kiadványban, fordítását a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum szíves engedélyével tesszük közzé

2 Les autochromes Lumière, la couleur inventée p. 24.

3 Ezek a kertek ma a Département des Hauts-Seine tulajdonát képezik és részei az Albert Kahn Múzeumnak
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4 Albert Kahn, Réalités d’une utopie, p. 138.

5 Albert Kahn, Réalités d’une utopie, p. 141.

6 Albert Kahn levele Emmanuel de Margerienek, Brunhes, 1912. január 26. 

7 Albert Kahn, Réalités d’une utopie, p. 192.

világ megismerése így a már megszerzett elmé-
leti tudást és értékeket egészíti ki. A filozófus 
Henri Bergson, Albert Kahn egy közeli barátja, 
így jellemzi az ösztöndíjat: „Az ösztöndíj célja az 

volt, hogy megismertesse egy fi atal értelmiségi elittel 

mindazt, amit Descartes „a világ nagy könyvének” 

nevezett.”4 Albert Kahn végső célja egy olyan 
intellektuális és morális nemzeti elit létrehozása 
volt, mely spirituális útmutatással szolgált volna 
az emberek számára.5 Ennek érdekében 1906-
ban megalapítja a „Társaság a Világ Körül” nevű 
szervezetet, mely egyaránt áll az egykori ösztön-
díjasokból és tiszteletbeli tagokból. A tagok 
között Kahn személyes barátai és a korszak legna-
gyobb intellektusai, mint például Anatole France, 
Auguste Rodin, Th omas Mann és Louis Lumière.

A Bolygó Archívuma 
(Les Archives de la Planète)
1908-ban, mikor Louis Lumière megkezdi első 
autokróm lemezeinek árusítását, Albert Kahn fel-
fogadja sofőrnek Albert Dutertret. Az új sofőr a 
kormány mellé egy Vérascope Richard fényképe-
zőgépet is kap, és meg kell tanulnia fényképezni 
anélkül, hogy tudná, miért van rá szüksége. Csak 
ezután tájékoztatja Kahn arról, hogy Japánba és 
Kínába utaznak, ahol Albert Dutertre feladata „a 
valóság” megörökítése. Útjuk célja tehát a való-
ság meghódítása és annak minden lehetséges 
szemszögből való rögzítése. Nem tudjuk, miért 
a sofőrjét bízta meg a fényképek elkészítésével, 
mindenesetre első útja után Kahn rájön, hogy 
szakemberekre van szüksége. Hazatértekor felke-
resi Jean Brunhes földrajztudóst, és megbízza a 
Bolygó Archívumának elkészítésével. „Az emberi 

tevékenység rögzítésére a sztereofényképészetet és a 

fi lmművészetet szeretném segítségül hívni. Fontos 

az emberek cselevésének különböző aspektusait és 

gyakorlatait megragadni, mert ezek eltűnése csak idő 

kérdése.”6

Albert Kahn új célja tehát az emberi tevékenység 
rögzítése volt álló- és mozgóképeken. Szerette 
volna lefotózni az egész földkerekséget, majd 
kielemezni és összehasonlítani az összegyűjtött 
dokumentumokat. Jean Brunhes, akinek szeme 
előtt az archívum naggyá tétele lebegett, a 
különböző expedíciókat megszervezéséről gon-
doskodott. Auguste Léon kémikus és fotós került 
a laborok élére.7

 
1931-ig több mint negyven országot jár be a 
csoport, 72 000 9x12-es és 13x18-as méretű 
autokróm lemezre fotóznak, 4000 sztereofény-
kép és körülbelül 180 000 méter 35 milliméteres 
nitrát film születik. Fontos kiemelni, hogy a 
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dokumentumok minde-
nekelőtt  tudományos 
megfi gyelésként és nem 
pedig művészeti projekt-
ként értelmezendők, az 
így létrejött archívum 
egy vizuális enciklopédia. 
A képek célja elsősorban 
a hétköznapi élet, vala-
mint a helyi építészet, 
különböző emlékművek és közlekedési eszkö-
zök megörökítése. Albert Kahn és kollégái 
azon munkálkodnak, hogy dokumentálják a 
különbségeket egy olyan világban, melyben az 
uniformizáció egyre nagyobb teret nyer.8 „Ter-

mészetesen nem szabad mellőzni a művészeti 

alkotásokat, a vallásos vagy polgári emlékműve-

ket, de a különleges látványnál sokkal fontosabb 

a hétköznapok megragadása: az átlagember a 

saját életterében, városi vagy vidéki tevékenységei 

közepette, a házában vagy a háza előtt, munka-

eszközeivel, munkaruhában vagy ünneplőben 

(a ruhákat mindig elölről és hátulról is meg kell 

örökíteni a teljes dokumentáció érdekében)…” 9 
Huszonegy év alatt, 1910 és 1931 között, negy-
vennyolc országot fedez fel és dokumentál a 
Bolygó Archívumának csapata. Ennek a törékeny 
örökségnek az értéke ma megfi zethetetlen.

Utazás Magyarországon

Jean Brunhes a Balkán-háború alatt kétszer is 
a Balkánra látogatott, 1912-ben és 1913-ban. 
A második megbízatás 1913. április 23-án kez-
dődik, Jean Brunhest Auguste Léon fotós is 

elkíséri útjára. A Balkán felé igyekezve átszelik 
Ausztriát, Csehországot és 1913. április 24-én 
Budapestre érkeznek. A projekt kikötött szabá-
lyaihoz híven Rákospalotára is ellátogatnak, 
hogy a hétköznapi emberek életét megörökítsék. 
Összesen tizennyolc kép készül Magyarorszá-
gon, tizenegy Budapesten és hét Rákospalotán. 
Az autokróm képek egy virágzó császári várost 
mutatnak be a világháborúk borzalmai előtt. 
Felbecsülhetetlen értékkel bírnak számunkra, 
hiszen Magyarországon a színes fotók ekkor 
még nagy ritkaságnak számítanak és a kevés 
elkészült színes kép kizárólag nemesi családok 
portréit ábrázolja.

Milyen életképek és műemlékek inspirálták 
Auguste Léont? Az autokrómokat végignézve 
pontosan végigkövethetjük budapesti kirándu-
lásuk állomásait. Az A1770-es negatívon az 
Erzsébet híd látható oldalnézetből, Léon a híd 
szerkezetét és díszítését hangsúlyozza ki. Az 
A1771-es lemez a Duna-partot ábrázolja a hát-
térben a Budai várral. Az A1772-es és A1773-as 
negatív az Iparművészeti Múzeum bejáratá-
nak jobb- és baloldala látható. Lechner Ödön 
csodálatos épülete valószínűleg megbabonázta 

8 Jean Brunhes: Autour du monde, regard d’un géographe, p. 83.

9 Jean Brunhes: Archives de la planète
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az utazókat, ugyanis még egy képet csináltak 
róla, az A1775-ös lemezen az épület kívülről 
látható. Az A1774-es képen egy, a múzeumban 
kiállított oltár, melyet lenyűgöző precizitással 
fotóztak le. Az élénk színek, a kék háttér és 
az oltár aranyozott szobrai úgy ragyognak az 
autokrómon, mintha a képet digitális fényképező-
géppel fotózták volna.

Az A1776-os képen már Rákospalotán járunk. 
Házának udvarán egy fiatal lányt fotóznak 
hátulnézetből, akit az A1779-es képen elölné-
zetből is láthatunk. Vörös szoknyája és sárga 
kendője még száz év elteltével is életet visz a 
képbe. A háttérben nádtetejű ház, a küszöbön 
áll egy asszony, félénken mosolyog a kamerába. 
Ezután Léon tekintetét a padlás felé fordítja: az 
A1777-es képen egy hétköznapi ruhákba öltö-
zött kislány látható, a háttérben a padlással és a 
csűrrel. A lányok hagyják, hogy Léon lefotózza 
őket, még a házba is behívják. Hogyan érthet-
ték meg egymást? Az utazóknak feltehetőleg 
baráti fogadtatásban volt részük. Az A1778-as 
lemezen a korszakra jellemző díszes magyar 
edények láthatóak. A házat a falra akasztott 
hagyományos mintákkal díszített tálak és 

tányérok dekorálják. Az 
A1780-as és A1781-es 
képet  va lósz ínűleg  a 
porta előtt fotózták, eze-
ken a képeken két lány 
és két kisgyerek a kerítés 
előtt áll. 

Ezu tán  v i s s z a t é r ünk 
Budapestre; az A1782-es 

lemezen a  Mezőgazdasági  Múzeumnak 
otthont adó Vajdahunyad várát láthatjuk. 
A kép egy embert sem ábrázol, és csak a szürke 
vár előtt zöldellő pázsit bizonyítja, hogy színes 
felvételről van szó. Az A1783-as képen szintén 
a Vajdahunyad vára látható, melyet a Városli-
geti-tó ölel körül. A képet titokzatossá teszi a 
fák között megbúvó néptelen vár. Az A1784-es 
negatív Budapest látképét rejti a budai oldal-
ról nézve, láthatóak rajta a Lánchíd oroszlánjai 
és az egykori vámszedőház is. Itt a képek új 
jegyzékszáma kezdődik: az A69398 a Szabad 
sajtó út egy életképét mutatja be a háttérben 
az Erzsébet híddal, az A69399 pedig a hidat 
ábrázolja szemből. Az A69400-as kép a város-
ból kivezető úton készülhetett, a kép egy Duna 
mentén álló házat ábrázol. A felvétel irányát 
elnézve lehetséges, hogy ez utóbbi egy hajó-
ról készült. Ezeket a részleteket azonban nem 
tudjuk leellenőrizni, ugyanis sajnos az utazásról 
semmilyen egyéb írásos dokumentum sem áll 
az utókor rendelkezésére. A fennmaradt auto-
krómok azonban színes és élettel teli módon 
ábrázolják az 1913-as Budapest és Rákospalota 
világát.
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A híres bútordarab – Madarász Viktor egyik 
főművének központi motívuma – annak a gyűj-
teménynek a része, amely bekerülése óta a 
Rákospalotai Múzeum képzőművészeti törzs-
anyagát adja. 1960-at írtunk, amikor Madarász 
Adeline, Madarász Viktor lánya, az örökösök 
rosszallása ellenére tárgyalásokat kezdett az épp 
szárnyait bontogató múzeum akkori vezetőjével 
Vámbéri Gusztávval, hogy édesapja még birtoká-
ban lévő  műveinek egy részét „szellemi képességei 

teljes tudatában” a múzeumnak ajándékozza. Ezzel 
a nagylelkű döntéssel megvetette a múzeum kép-
zőművészeti gyűjteményének alapjait. Az 1960 
áprilisában kelt átvételi elismervény 24 db tárgyat 
vett lajstromba, amely nem csak az mester műveit, 
de legszemélyesebb tárgyait is tartalmazza. A 
Madarász-gyűjtemény – hívjuk most már így – 
az évtizedek során egyre gyarapodott és nem csak 
az apának, de az ajándékozó Adeline-nek a mun-
kái is bekerültek a múzeumba.1 A leltárkönyvek 
bejegyzései szerint saját műveit is 1960-ban ado-
mányozta a kerületnek. 

Ebből az anyagból – Madarász Adeline művei 
közül – esett a választás a jelen számban bemu-
tatni kívánt műtárgyra, egy olajfestményre, amely 
a kép hátoldalára ceruzával írt feljegyzés szerint 
a Kelenhegyi úti műtermet ábrázolja.2 A mai XI. 
kerületben található Kelenhegyi úti műteremház 
az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 
évtizedes munkájának köszönhetően épült meg, 

hogy a magyar művészeknek megfelelő körülmé-
nyeket biztosítson az alkotáshoz. A Gellért-hegy 
déli lejtőjén magasodó épületet Kosztolányi-Kann 
Gyula tervezte és 1903-ban kulcsra készen adták 
át. Az első beköltözők között volt Madarász 
Viktor és lánya is. Korábban Madarásznak a 
Városligeti fasorban saját műteremvillája volt, de 
amikor az apjától örökölt vállalkozása tönkre-
ment, kénytelen volt azt eladni, ekkor költöztek 
a Kelenhegyi útra. 

Évtizedekig otthonuk volt a műteremlakás. 
Eleinte közösen használták, Madarász Viktor 
haláláig. Ebből az időszakból való a választott 
festmény, amely a leltárkönyvi bejegyzés szerint 
1910-ben készült. Adeline nem arra töreke-
dett, hogy pontosan dokumentálja a műterem 
berendezését és kialakítását. Inkább azt a han-
gulatot kívánta megörökíteni, amely az idős 
mester utolsó éveinek helyszínét átlengte. A kép 
központi motívuma a hatalmas műteremablak. 
A mester kedvenc használati tárgyai elmosódva, 
de felismerhetően jelennek meg. Az ablak előtt 
áll a nagy karriert befutott Frangepán-asztal 
személyes tárgyakkal borítva és Madarász Viktor 
kedvenc karosszéke, amely szintén a gyűjteményt 
gazdagítja, mellettük – feltehetően – a Párizsból 
hozott festőállvány. A padlót a kor szokásainak 
megfelelően keleti szőnyegek borítják elmosódó 
medalionnjaikkal. Az ablakon beáramló fény 
beteríti az egész műtermet. Az ablakon át látható 

MADARÁSZ VIKTOR MŰTERME
ÍRTA: Nagy Anita Ágnes

Műtárgyidéző

1 Madarász Viktor öt gyermeke közül lánya, Adeline szintén a festészetet választotta hivatásul.

2 Adelinnek több enteriőr képe is a múzeumot gazdagítja, eközül három ábrázolja a Kelenhegyi úti műteremlakást. A többi képen is jól 

felismerhetőek a gyűjteményben található személyes tárgyak, bútorok. 

Az előző számban indult új rovat a kerület múzeumának és a magyar festészettörténet 
egyik ikonikus tárgyának bemutatásával, az úgynevezett Frangepán asztallal debütált.
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zöldek és a párkányon ülő növények festésmódja 
sokkal pasztózusabb, mint a belső téré. A székre 
dobott textília, az asztalon hagyott vizespohár azt 
az érzetet keltheti bennünk, mintha a mester csak 
egy pillanattal ezelőtt hagyta volna el a szobát. 
Adeline élete végéig odaadóan ápolta szere-
tett apja emlékét, magyarázta műveit, gondozta 
hagyatékát. A kapocs, amely összekötötte őket 
tükröződik a festmény bensőséges-harmonikus 
hangulatában. 

A művésznő életéről adományozása és kerületi 
kötődése ellenére is igen keveset tudunk. 1871-

ben született, amikor édesapja 14 évi távollét után 
már hazatér Magyarországra. Francia származású 
édesanyját – tőle örökölte nevét – korán, 1883-ban 
elvesztette. A korszak nagymesterének, Székely 
Bertalannak festőiskolájában tanult, majd Drez-
dában, Potsdamban és Párizsban élt több évig, 
így  magába szívhatta a korabeli Európa legújabb 
művészeti törekvéseit. Háromszor házasodott. 
Az 1940-es évek elején Zebegényben bérelt házat. 
A II. világháborút követően, 1945-ben költözött a 
rákospalotai Sződliget utca 47. szám alá, rokona 
Dr. Gorzó Nándor házába, ahol haláláig, 1962-ig 
lakott.

A Kelenhegyi úti műteremház egy korabeli képeslapon
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Istvántelken a Károlyi István által 1875-ben 
életre hívott földműves- és kertésziskola meg-
szűnését követően a terület és az épületek ismét 
a Károlyiak kezébe kerültek. Károlyi István fi a, 
Sándor határozta el, hogy  menhelyet hoz létre a 
területen. Az új intézmény a Stephaneum nevet 
kapta, de írták Stefániumnak is (nem volt köze a 
Szent István Társulat szintén Stephaneum néven, 
Józsefvárosban működő nyomdájához, hiszen 
az istvántelki intézmény Károlyi Istvánról kapta 
nevét, a Stephaneum nyomda pedig Szent Ist-
ván királyunkról). A vélhetően Ybl Miklós által 
tervezett egyik gazdasági épületet Kőrösi Lajos 
istvántelki építőmester tervei szerint és kivite-
lezésében alakították át. Az intézményt – amit 
aggok menhelyének, és szegényháznak is nevez-
tek – elsősorban Rákospalota idős, elszegényedett 
lakóinak ápolására hozták létre.

Az épület 1905. szeptember 10-én lett kész1 és 
Chobot Ferenc rákospalotai prépost-plébános 
áldotta meg október 29-én1. Károlyi Sándor az 
intézmény igazgatását a Congrégation Hospitali-
ere des Caritas Sœurs des Pauvres (a Szegényeket 
Gondozó Kisnővérek Kongregációja) nevű francia 
rendre bízta. Az apácák elsősorban adománygyűj-
tésből tartották fenn magukat és az aggok házát, 
így Rákospalota község költségvetésétől függetle-
nítve látták el szociális tevékenységüket.

A Stephaneumban egy kápolna is épült, első 
lelkészeinek egyike Borsos János 1907-ben kez-
dett itt szolgálni2, 1911-től Vall Ferenc került 
a szegényházba, aki példátlanul hosszú időn át, 
1947-ig szolgált itt3. A környéken lakók is szívesen 
jártak ide istentiszteletekre – ekkor a közeli Claris-
seum még zárt kápolna volt a bentlakók számára. 

A Stephaneumot először 1912-ben bővítették 
Miakich Károly műépítész tervei alapján, ám 
ennek az átalakításnak a mértékéről nincs pontos 
információnk. Az első világháborúban ez az épü-
let is hadikórházzá vált, eredeti funkcióját csak a 
háború után kapta vissza.

1930-ban Rákospalota város képviselőtestülete 1749 
négyszögölnyi területet engedett át a menhelynek 
egy közeljövőben tervezett újabb bővítés érdekében. 
A döntés meghozatalakor szempont volt az is, hogy 
a Stephaneum befogadóképességének növelése évi 
16 ezer pengő megtakarítást jelent Rákospalotának4. 
Szegényháza ugyanis a városnak is volt, ami a régi, 
Kossuth utcai községházában – a mai „Tűtornyos 
templom” helyén – működött, és a Stephaneum 
bővítésével a város válláról vettek le terhet. 

Az 1932-es bővítés során – melyben statikus tervező-
ként részt vett László György is – lett emeletes 
az épület, és épült a román stílusú kápolna helyett 

AZ ISTVÁNTELKI STEPHANEUM
ÍRTA: Rátonyi Gábor Tamás

Értéktár

A kerületi értéktárba – az újpesti értéktár bizottsággal együttműködésben – még 
nyáron került be az istvántelki Stephaneum, a volt rákospalotai menház. Az épületről 
az 5. számunkban adtunk közre egy tanulmányt László György tollából, most 
egy összefoglalót olvashatnak erről a ma a IV. kerületben található, de korábban 
Rákospalotához tartozott intézményről.

1 Gróf Károlyi Sándor az elaggottakért – Pesti Napló 1905. november 9. 310. szám 8. o.

2 Chobot Ferenc: A Váczi Egyházmegye történeti névtára. Második rész: A papság életadatai Vác, 1917. 708. o.

3 Mészáros László: Stephaneum Aggok Menhelye - Új Ember LXII. évf. 2. szám 2006. január 8., 4. o.

4 Rákospalota képviselőtestülete még a törvénynél is reakciósabb városszervező szabályrendeletet fogadott el  -  Népszava LVIII. évfolyam 

106. szám, 1930. május 11., 24. o.
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egy neogótikus templom. Ez utóbbi ugyan később 
tönkrement5, de a férőhely növelés sikeresnek bizo-
nyult, hiszen negyvennel több idős embert tudtak 
befogadni. Ez az átépítés és bővítés Schmitterer 
Jenő mérnök nevéhez fűződik, aki a Károlyi család 
építkezésein többször is dolgozott már tervezőként.

Rákospalota 1940-ben felszámolta saját szegény-
házát, a gondozottakat a Stephaneumba köl-
töztették és az apácákkal kötött megállapodás 
alapján fizettek a rendnek a gondozásért. A 
világháború éveiben egyre nehezebb volt a gon-
dozottak ellátásának megszervezése, 1945-ben 
pedig, amikor a szovjet hadsereg igénybevette az 
újpesti Károlyi Kórházat, az ott ápolt betegeket is 
a Stephaneumba költöztették. Ekkortól az intéz-
mény fenntartását már a két város – Rákospalota 
és Újpest – közösen végezte.

A Károlyi Kórház mintegy másfél évig működött az 
Istvántelki úti Stephaneumban, ahonnan a bekövet-
kező politikai változások következtében időközben 
az apácarendnek távoznia kellett. 1950-ben létrejött 

Nagy-Budapest, Újpest és Rákospalota is a fővá-
ros része lett, ekkor került át Istvántelek egésze a 
IV. kerülethez. Érdekes változás volt, hogy a város-
rész utcáinak házszámozását ekkor megfordították, 
mivel a sajátos rákospalotai házszámozási rendszer-
ben fordítva mentek a házszámok Újpesthez képest, 
s hogy ez ne okozzon zavart, a IV. kerületihez 
igazították Istvántelek házszámait. Az istvántelki 
Stephaneum épülete tehát ma a IV. Istvántelki út 
19. szám alatt található, 1950 előtti címe azonban 
Istvántelki út 52. volt6.

A fővárosi szociálpolitika átszervezése miatt 
a szeretetház intézménye megszűnt, és egy 
fegyveres testület foglalta el az épületet, amely 
1958-ig birtokolta a Stephaneumot. Időköz-
ben a templomot lebontották, csak az emeletes 
központi szárny maradt meg. 1958-ban az épület 
a Chinoinhoz került, amely raktárként használta. 
Ma is a Chinoin tulajdonában van, tulajdon-
képpen szépen felújítva, de üresen, kihasználat-
lanul. 2015 óta a védett újpesti épületek közé 
tartozik a Stephaneum.

5 Cs. Kiss Éva: Egyidős a millenniummal - Népszabadság LVI. évfolyam 81. szám, 1998. április 6. 38. o.

6 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1932. XXX. évfolyam 47. szám 1932. november 24. 610. o.: „A  Stephaneum Aggok 

Menhelye adománygyűjtési engedélyének meghosszabbítása. „

Stephaneum – aggok menhelye. Korabeli képeslap
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Ki nem találkozott még ezzel a zavarba ejtő él-

ménnyel, gyakran az álom és az ébrenlét határán: 

ismeretlen-ismerős térben állsz, ismeretlen-ismerős 

táj vesz körül (magadról általában mit sem tudsz); 

biztos, hogy jártál már itt, csak képtelen vagy el-

dönteni – hogy te fordultál itt meg, vagy mások be-

széltek róla, esetleg valami rég elfelejtett olvasmány 

vagy fi lm képei kérnek helyet a tudatod jelen idejé-

be…  Ám mit kezdjen az ember egy olyan emlékkel, 

amiben nem valami személyes vagy kitalált élmény 

jelentkezik, hanem csak a szikár üzenet: „tudod”, 

hogy jártál itt, mindennél biztosabb vagy ebben, de 

hajdani önmagadat  éppúgy képtelen vagy meg-

jeleníteni, mint azokat a kulisszákat, amik „akkor” 

(mikor is?) körülvettek. Nem létezel tehát te sem, 

ahogy  állsz a semmiben – csak valamiért fontos, 

hogy tisztázd magadban a teret és az időt, hogy haj-

dani önmagadra találjál. Elemista korom üzen – több 

mint hatvan évvel ezelőttről – egy ilyen megfogha-

tatlan, azaz élménytelen emlékkel. A poros Bocskai 

utcán valahogy eljutottam a határba, ahol valami víz 

volt, patak is, süppedő sár is, meg egy állat, talán 

egy teknősbéka. Ezt a pillanatképet semmiféle lelki 

fényképezőgép nem örökítheti meg, mert nincsenek 

színei, nincsenek a látványnak határai, nincs benne 

se mozgás, se távlat. Egyetlen mondat. És mégis, 

amikor évtizedek múlva irodalmi olvasmányélmény-

ként vagy személyes tapasztalatként találkozhattam 

ezzel a természeti képzettel, ez a hajdani tudás ott 

volt a képek mögött. Jókai Mór vagy a nagy angol 

regények, vagy akár a Toldi mocsaras rejtekhelyei, 

Ady lidérces lápvilága, a magam kis-balatoni és 

hansági bóklászásainak emléktöredékei, az Erdély-

mélyi deszkapadlós borzongató vizenyők, meg any-

nyi minden más ősképe ez a gyerekkori „képtelen” 

képzet. Tudom, persze „Nevesincs-tó”, Liva-ma-

lom… Mégis kerültem, hogy szembesítsem valami-

kori önmagamat ezzel a valós tájjal, itt a városszéli 

civilizáció mögött. Mert a lényeg ez: találd meg azt 

a helyet, ami őrzi a kultúra előtti ősi időt, amikor és 

ahol a természet maga volt a természetesség, és az 

ember is még a természet része volt. Azt úgy hasz-

nálta, hogy nem akarta megváltoztatni. És most a 

nyáron kis fi ú unokám kézen fogott, ide (Oda!) sé-

táltunk – és a homályos kép kontúrokat kapott, szí-

nekbe öltözött, hal csobbant és békák leskelődtek 

a fényben. Két elemista vakációzott a tájban, igye-

kezve nem észrevenni a lakótelep épületeit és nem 

hallani a sztráda morajlását. 

szöveg: Alexa Károly, kép: Juhász J.

Kép, szöveggel 
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A Helyem Házam Palotám folyóirat Helytörténeti Pályázatot hirdet a kerület történe-
tével 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, fele-
kezeti vonatkozású, 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 bekül-
dött 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 közöl-
jük, 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 könyvcso-
maggal, valamint lapunk egy éves előfi zetésével.

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 

eljuttatni hozzánk.

A pályázaton a szerkesztőbizottság tagjai nem vehetnek részt.

Pályázat
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Családtörténeti könyv

Megjelent Varga István családfakutató évtizedes 
gyűjtésének egy része könyv alakban. A rákos-
palotai evangélikus családok adatait tartalmazó 
kötet az egyházközség kiadásában jelenik meg 
lapunk e számának kiadásával egyidőben. A 
kötet elsősorban adattár, de számos fotográfi át 
is tartalmaz. A könyv kereskedelmi forgalomba 
nem kerül. Mindazok, akik a Rp-i Evangélikus 
Gyülekezet urnatemetője bővítésének költsé-
geihez minimum 5.000 Ft-tal hozzájárulnak, 
köszönetképpen 1 db könyvet kapnak. Érdek-

lődni lehet: Dudás Lajosnál tel: (20) 824-6205 
és Erdélyi Csaba helyettes lelkésznél tel: (20) 
289-5827
Kiadó: Rákospalotai Evangélikus Gyülekezet, 
192 oldal, 300 példány 

Díszpolgárok

Október 23-án adták át a 2017. évi díszpolgári 
címeket a Városházán. A kerület legmagasaabb 
elismerését Szelényiné Stier Márta, a Kolozsvár 
utcai Általános Iskola volt biológiatanára, szak-
mai igazgatója vehette át, posztumusz díszpolgári 
címet pedig a 2007-ben elhunyt Fodorné Kováts 
Márta könyvtáros, református lelkész, az újpalotai 
FSZEK könyvtár vezetőjének ítélték.

Szobor újraavatás

Veszely Jelena Zágrábi születésű, horvát nemze-
tiségű, 1948 óta Magyarországon élő és dolgozó 
szobrászművész századik születésnapján avatták 
újra 1973-ban alkotott és 1980-ban a Mézeskalács 
térre helyezett, Meditáció című szobrát.

Gyász
Szeptember 25-én, életének 91. évében elhunyt 
Kádasi István pápai káplán, tiszteletbeli kano-
nok, érdemes esperes, a Rákospalota-Kertvárosi 
plébánia lelkésze 1974-2005 között, kerületünk 
díszpolgára. (ÉLETképek információ)

Október 31-én 64 évesen elhunyt Kukely 
Júlia Pestújhelyen élő operaénekesnő. A Liszt 
Ferenc- díjas művésznő idén kapott Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Érdemérmet.

Helytörténeti hírek
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Ajánló a Csokonai Kulturális és Sportközpont kiadványaiból

Üdvözlet
Rákospalotáról 
és Pestújhelyről

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

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

Ára: 3500 Ft

Közös akarattal

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

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

Ára: 2500 Ft

Helytörténet 
két keréken

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

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

Ára: 300 Ft  

Rákospalota 
monográfi ája

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

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

Ára: 1000 Ft
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Műtárgyidéző – Madarász Adeline: Szobabelső (Kelenhegyi úti műterem) 
(lásd: 58. oldal) 
Fotó:  Oláh Tibor 
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