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Ebből a rejtélyes nevű tárgyból kettőt 

őriz a kerület helytörténeti gyűjteménye.  

Friss szerzemények, ez év júniusá-

ban kerültek a múzeum polcaira nagy 

örömünkre, a XX. század első felének 

jellegzetes emlékeinek szoros palotai 

kötődése van. Géczy László rákos-

palotai tűzoltó díszegyenruhájának 

tartozéka volt mindkettő. Ahhoz hogy 

e tárgyakat megértsük, megismerjük, 

fontos néhány gondolattal kitérni a 

magyarországi ezen belül a rákospa-

lotai tűzoltóság történetéhez, Géczy 

Lászlóhoz és a tűzoltó díszegyenruha 

történetéhez.1

1  Hálásan köszönjük ifj. Géczy Lászlónak, hogy a múzeumra bízott tárgyakkal, dokumentumokkal, fényképekkel gazdagították isme-
reteinket a rákospalotai tűzoltósággal kapcsolatosan.
2  Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, negyedik körzet. Budapest, 1931., 119. o.

A rákospalotaiakat a Kazinczy utcában hét házat 
felemésztő tűzvész ébresztette arra, hogy szük-
séges lenne egy önkéntes tűzoltóság felállítása. 
Pár hónap múlva, 1890 szeptemberében meg is 
alakult az egyesület, melynek első főparancsnoka 
Wágner Manó lett. Az önkéntesekből álló szer-
vezet hatékony működése még sokáig váratott 
magára. A fejlődést a világháború sem könnyí-
tette meg, de a kitartó munkának köszönhetően 
lassanként felszerelést, szerkocsikat, lovakat 
és székhelyet is kapott. 1927-ben a Faluszö-
vetség által rendezett tűzoltóversenyen pedig 
már aranyérmet nyert a jólképzett csapat. 2 
Ebbe a szervezetbe lépett be az Újpesten szü-
letett Géczy László 1925-ben 18 éves ifjúként. 
1928-ban sikeresen elvégezte a hivatásos tűzoltó 
tanfolyamot, 1931-ben pedig tűzoltó tiszti okle-
velet szerzett. 1945 és 1953 között már ő volt 
a főparancsnok. Egész életét a tűzoltóságnak 
szentelte. A hátrahagyott iratok, feljegyzések, 
precíz, állhatatos ember képet tárja elénk, aki-
nek a tűzoltóság nem csak a munkája, hanem a 
hivatása is volt. 

Magyarországon az első önkéntes tűzoltó szö-
vetség 1835-ben Aradon alakult meg, majd egyre 
szaporodtak a hasonló szervezetek. 1866-ban 
kezdődött a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egy-
let szervezése. 1871-ben megalakult a Magyar 
Országos Tűzoltó Szövetség. 1880-ban fogadták 
el az első egyenruhát és az egységes rangjel-
zést meghatározó szabályzatot. A tűzoltóság 
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ugyanúgy, mint a honvédség a tagjait nemcsak 
gyakorló, hanem kimenő és díszruházattal látja 
el napjainkban is.

A díszöltözethez különféle felszerelési tárgyak 
is tartozhatnak, a tűzoltóknál a díszes sisak és 
míves szálfegyver volt az ünnepi viselet kiegé-
szítője. A szálfegyver (kard, tőr, kés, vadászkés) 
viselése furcsának tűnhet a tűzoltók esetében, 
hiszen azt soha nem használták hivatásuk tel-
jesítése közben. Feltehetően a katonai mintára 
történő szerveződés lehet az alapötlet kiindu-
lópontja, az egyenruhás szervezetekhez való 
tartozást jelképezi.

A kard, tőr, kés szavak nem ismeretlenek szá-
munkra. A rőzsekés elnevezés viszont igen 
talányos. Dr. Kele József a Jász- Nagykun-Szol-
nok Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke 
humorosan fedi fel előttünk a titkot: „Nem mon-

3 Dr. Kele József : Egyenruházat. (Tűzrendészeti Közlöny XXI. Évfolyam 3. szám. 1923. március 31. 25–26. o.)

dok róla mást, mint azt, hogy ez a magyar szó hű 
fordítása a német Feschinenmesser-nek. Diogenes 
módjára keresem azt az embert, aki nekem meg 
tudja mondani, hogy ez a németbe ojtott osztrák 
szerszám miről jó a rendfenntartónak, tűzfelügye-
lőnek. Mert én még elég hosszú tűzoltói pályámon 
még egyszer sem láttam villogóan kivont rőzse-
kést.”3

Gyakorlati funkciója tehát egyik szálfegyvernek 
sem volt, ünnepek alkalmával, jelentős esemé-
nyek idején használták. Géczy László életében 
ilyen volt házasságkötésének napja. Fénykép is 
készült a templom lépcsőjén a vőlegényről, aki 
díszegyenruhában oldalán rőzsekéssel büszkén 
áll ifjú arája mellett.

Noha az 1881-1897-ig érvényes hivatásos tűz-
oltóság egyenruházatának leírásában még a 
vadászkés vagy balta a kötelező fegyver, 1907-ben  

Rőzse kés. a rákospalotai mÚzeum tulajdona 
fotó: varga gáBor vargosz



52 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   IV. ÉVFOLYAM 3. (11) SZÁM    2018.  NOVEMBER

javasolták az áttérést a rőzsekésre, melynek 
néhány kötelező elemét előírták: sima sárgaréz 
tokfejjel és csúccsal, fekete bőrtokkal, fekete 
csontfogantyúval, a tokon a zárkapocshoz 
való fülekkel és a fogantyú védőpajzsán tűz-
oltójelvénnyel ellátott egyszerű rőzsekés.4 Ezt 
nemcsak az önkéntesek, hanem a városi és a 
budapesti tűzoltók is viselték, különféle kivi-
telben készülhettek, volt szarvasagancs nyéllel 
készült, fűrészfogazatú éllel készült is. Géczy 
első rőzsekése az 1900-as évek elején készült el 
és ehhez a rendelethez igazodik. 49 cm hosszú, 
fa markolatának végét fém tűzoltósisak díszíti. 
Kézvédőjén tűzoltójelvények (sisak, balta), 
pengéje feltehetően nikkelezett acél. Tokja bőr-
ből készült, de széles veret fedi be alsó és felső 
részén, ami szintén tűzoltó jelvényekkel (létra, 
torony, kürt?) díszített.

A másik rőzsekés jóval későbbi és pontos leí-
rását az 1940-es egyenruházati és öltözködési 
szabályzat is előírta: „vadászkés alakú 36 cm 
hosszú – markolatból, pengéből és hüvelyből álló 
oldalfegyver. A markolatot szürkére színezett 
fából, függőlegesen rovátkázva kell készíteni. A 
markolat felső végére a sisak fémből készült sti-
lizált kicsinyített mását, alsó végére pedig színes 
zománcos tűzoltói jelvénnyel díszített stilizált 
lángalakú, 9 cm hosszú fém kézvédőt kell szerelni. 
A markolat hossza 12 cm. Leghosszabb átmérője 
(legnagyobb szélessége) pedig 3 cm. A pengét a 
hüvelynek megfelelő alakúra, acélból nikkelezve, 

4  Dr. Hadnagy Imre József: A tűzoltók díszkardja, rőzsekése, dísztőre. 2008. történeti tanulmány
5  Tűzrendészeti szervek egyenruházata és öltözködése és tiszteletadása szabályzat. (Magyar Országos Tűzoltó Szövetség) Budapest 
1940. 42-43. o.

kettős éllel kell készíteni. A hüvely felső végén és 
felső végétől 5 cm távolságra egy-egy, egyenként 2 
1/2 cm széles verettel, alsó végén pedig 7 cm széles 
díszítéssel kell ellátni. A felső veretek alsó és felső 
szélén 4 mm széles fonott zsinóralakú dísz, ezek 
között pedig levelekből álló négyszögletes keret-
ben két keresztbefektetett lánggal égő fáklyán egy 
hosszú nyelű tűzoltóbalta látható. Az alsó díszítés 
a hüvelyen keresztbefutó négy darab, egyenként 1 
½ mm széles és kb. ½ mm mély barázda, melyek-
nek egymástól távolsága felülről számítva 3, 48, 3 
mm. A második és harmadik barázda között lévő 
hüvelyrész függőlegesen rovátkázott. A pengének 
hüvelyből kiesését a markolatba és a hüvelybe épí-
tett zár akadályozza, a rőzsekésnek a csatlékra 
erősítését pedig a felső veretek középvonalában 
a hüvely jobb és bal szélére erősített egy-egy, 
egyenként 10 mm átmérőjű fémkarika teszi lehe-
tővé.”5 Géczy rövidebb kése minden előírásnak 
megfelelt, analóg darabjaiból jónéhányat a 
Tűzoltómúzeum is őriz. Pengéjén a marko-
lat alatt olvasható a készítő neve: „Mészáros 
Lajos/Budapest Mária u. 15.” A Mészáros féle 
rőzsekés jól felismerhető, hiszen a kézvédőjén 
zománcozott koronás magyar címer van stili-
zált tűzoltó bombán elhelyezve, a bomba alatt 
két tűzoltó balta keresztbefektetve.

A rőzsekés tehát reprezentációs célokat szolgált. 
Viselőjének rangot, tartást adott és felhívta a 
környezet figyelmét arra, hogy értünk az életét 
is kockáztató ember áll előttünk.
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