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Beköszöntő

Kedves Olvasó!

Bár a Helyem Házam Palotám témáit tekintve a múltra fókuszál, sok szempontból befolyásol minket 
a jelen is. A pandémia miatt nemcsak az idei megjelenések csúsztak, hanem a témáink is módosul-
tak – a levéltárak és múzeumok bezárása miatt sok kutatást nem tudtak folytatni a szerzők, viszont 
szerencsére új témák is felvetődtek. Érdekesen alakultak ennek a számnak a cikkei, különleges módon 
kapcsolódtak össze. Basics Beatrix Rákospalota festőiről írt, többek között megemlíti Bátky Józsefet, 
akinek egyik munkája felbukkan Pestújhely iskolatörténetét feldolgozó Szunyogh Lászlónál is. Két 
visszatekintő interjú is készült: Rokob Tibor Brunovszky Katalinnal beszélgetetett, a vasútállomásnál 
levő Brunovszky nagyvendéglő története tökéletes lenyomata a XX. századnak. Vasadi Péter költő 
pedig évtizedekig volt a kerület lakója, lánya, Víz Judit mesélt nekem édesapjáról. A Sportszerárugyár 
történetét Horváth Csaba kutatta, különleges, eddig nem ismert fotók illusztrálják a cikket. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani Rákosi úrnak és Kis úrnak, akik hozzájárultak a családi képek 
bemutatásához, és nagyon köszönjük Hernádi Évának is, aki rendelkezésünkre bocsátotta édesapja 
1941-ben készült fotóját, így igazán csodálatos címlapot adott nekünk. E lapszám összeállításakor 
minden írásban ezt a szeretetet éreztem, hogy a szerzőknek, interjúalanyoknak, és mindenkinek, aki 
hozzájárult a laphoz fontos Rákospalota, Pestújhely és Újpalota, fontos a XV. kerület. Remélem, 
olvasóink is így érzik!

A megbízott főszerkesztő

Levelezőlap 1912-ből
(FORRÁS: RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE)
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Tudva, hogy ma is kutatja a család és a vendéglő 

múltját, így nem kezdhetem mással, mint hogy mit 

tud a Brunovszkyakról, honnan származik a család?

Sokat nyomoztam ezután, ki is akartam oda 
menni, megnézni a helyet, de ez végül elmaradt. 
Gyerekkoromban sokat jártunk arrafelé kirán-
dulni, de akkor még szinte alig tudtam valamit 
ezekről a dolgokról. El kellett telni egy egész 
életnek, hogy ismét időm legyen a múlttal fog-

lalkozni. S így, nyugdíjasként értem rá először 
arra, hogy kutatni kezdjem a régi családi iratokat, 
dokumentumokat. 
Édesapám mindig azt mondta, hogy a család 
Lengyelországból származik, de egy születési 
okiraton egyértelmű volt számomra Csehország 
említése. Hosszú kutatás, több levélváltás után 
találtam rá egy Lipcse alatt fekvő szászországi 
településre, Kauschwitz-ra. A Brunovszky név 
kutatásában tovább nem jutottam. Annyit sikerült 

A BRUNOVSZKY 
NAGYVENDÉGLŐ TÖRTÉNETE
BRUNOVSZKY KATALIN EMLÉKEZÉSE
Rokob Tibor beszélgetése Brunovszky Katalinnal

A kastélyépület fénykorában
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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még megtudni, hogy a történelem során ez a 
piciny szászországi település gyakran cserélt gaz-
dát. A gyakori határváltások miatt sokat volt cseh, 
vagy éppen lengyel fennhatóság alatt. Így nem 
véletlen, hogy a már Pesten született nagyapám is 
jól beszélt tótul és lengyelül.

Mit tud az átköltözésről, a letelepedésről? Úgy 

tudom, a rákospalotai évek előtt, már a fővárosban is 

vendéglátással foglalkozott a család.

Igen, így van. Az alapító dédapa, Brunovszky 
József még a határon túl született 1830-ban. Alig 
múlt harminc, amikor telket vásárolt a terézvárosi 
Aradi utcához közel. A szerződésben már a fele-
sége is neve szerepel. Ez azért érdekes, mert az 
esketési jegyzőkönyvből az derül ki, hogy a csa-
ládfő - ismeretlen okból - csupán 1889-ben, három 
gyermekük megszületése után vette nőül a pesti 
születésű özvegyasszonyt, Walbacher Rozáliát. Az 
öttagú család az 1860-as évek végén az Erzsébet-
városba költözött, s a Szövetség utca 6. szám alatt 
vendéglőt is nyitott. Nem sokkal később tovább-
költöztek a Hősök teréhez közei István útra, ahol 
a család újabb éttermet nyitott. Brunovszky József 
szakmai múltjáról keveset tudok, de egy korabeli 
adóívben azt olvastam, hogy dédapám már a 
kezdetektől vendéglátós-mesterként üzemeltette 
mindkét pesti vendéglőjét.  

Mit lehet tudni a három fővárosban született 

Brunovszky testvérről, s hogy jutott el a család Pest-

ről az akkor még önálló Rákospalotára?

Nagyapám, aki a keresztségben ugyancsak a 
József nevet kapta 1864-ben született. Később ő 
vitte tovább a vendéglős szakmát a családban. Őt 
követte a díszműkovácsként dolgozó Ferenc. Az 
ő keze munkája látható a Rákospalotai Magya-
rok Nagyasszonya főplébániában. A kovácsoltvas 
korlátok, díszítések miatt neve a templom tör-
ténetét megörökítő könyvben is szerepel. A 
harmadik testvér, Hermina viszonylag hamar férj-

hez ment. Döntése meghatározta a család jövőjét. 
Ugyanis annak az ásványi Balassa Ernőnek lett 
a felesége, aki befolyásos vasúti főmérnökként, a 
Rákospalota Nagytemplom terveit is készítette. 
A család az ő tanácsát megfogadva döntött úgy, 
hogy vállalkozásukkal elhagyják Pestet. Először 
a Rákosrendező állomás környékén akartak tel-
ket venni, de később a forgalmas váci vasútvonal 
mellett fekvő Palotaújfalun próbáltak szerencsét. 
Így került a Brunovszky vendéglő Palotára. Tud-
tommal egy ideig a másik két pesti vendéglőt is 
vitték tovább.

Hol volt az első palotai Brunovszky vendéglő, 

áll-e még az épület? S milyen emlékeket őriz abból 

a korból?

A család az egykori Dozzi szalámigyárral sré-
gen szemben, a jelenlegi, istvántelki vasútállomás 
rákospalotai oldalán vettek telket, és kezdtek bele 
az építkezésbe. A közvetlenül a sínek mellett fel-
húzott épületet „a Piros Almához” nevet adták. 
Sok képet őrzök, amiknek szereplőit már nem 
ismerem, de arra a fotóra jól emlékszem, ahol 
dédapám keménykalapban és sétabottal áll a Páz-
mány utcai építkezésen. Szigorú arccal felügyeli 

B. József - alapító-dédapa ül. (született 1830) 
Felette Lorbersbeck Róza és férje B. Józef 

nagyapa (1864 -1916) állnak – nem sokkal az 
alapító halála előtt (1908-10)

(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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a munkát. A nevét nemrégiben visszakapott Páz-
mány utca 111-es szám alatti, kagylóformákkal 
díszített sarokházi vendéglőhöz pince és kerthe-
lyiség is tartozott. A család az emeleten lakott. Ma 
már a ház hatlakásos lakóépületként funkcionál. 
A csaknem négyméteres belmagasság, a kocka-
köves padlózat, és az üvegbetétes ajtók mind a 
a ház különleges múltját idézik. A klinkertéglás 
épület homlokzatának hat ablaka között egy más-
fél méteres Szűz Mária szobor állt. Ma már csak a 
kőszobor öblös talpazata látható a ház oldalában. 
A különleges szobrot – amelyet az akkor még 
szobrásznak készülő nagyapám készített – a csa-
lád vette magához. 

Mikor és miért döntöttek úgy, hogy továbblépve, a 

Palotai Villasor közelében nyitják meg az új, híressé 

vált vendéglőjüket?

Úgy tudom, tíz évig élt a család a Pázmány 
utcában. Sokáig abban a hitben éltek, hogy ven-
déglőjük közelében alakítják majd ki a vasút 
palotai állomását. Ám a vasúttársaság 
1881-ben mégis inkább a nyaralókkal 
teli Palotai erdő közelébe telepítette az 
új, emeletes épületet. Bár a vendégfogadó 
látogatottsága így sem csökkent, ráadá-
sul a sínek túloldalán 1905-re megépült 
a vonal járműveit karbantartó Istvántelki 

Főműhely, a vendégek száma 
nem csökkent, a család mégis 
a költözés mellett döntött. 
Ez az időszak volt nagyapám 
munkásságának fénykora. 
Szinte egyedül építette újjá a 
megvásárolt egykori Károlyi 
kúriát. Első házasságából szü-

letett Gyula fi a nem élte túl az első világháborút. 
Második neje, egy hétgyermekes komornyik leg-
kisebb gyermeke, Lorbersbeck Róza 17 évvel volt 
fi atalabb nála. Családjának anyai ága a Torontál 
vármegyében fekvő Billéd községből származott, 
míg apja famíliája Bécsben élt. Sokáig még Pestre 
költözésük után sem beszélték a magyart. Nagya-
nyám remekül főzött. Ételei évtizedeken keresztül 
meghatározták az étterem kínálatát. 

Ám eleinte szinte minden energiáját felemésztet-
ték a gyerekek. Ha arra járok, még ma is sokszor 
elcsodálkozom, hogy nagyszüleim - a rengeteg 
gyerek mellett - hogyan tudtak egy ekkora épü-
letet étteremmé alakítani. Hatalmas volt a kastély 
parkja. Szüleim mesélték, hogy annak idején 
nagyapa még Ausztriából is hozatott embereket a 
munkához. 1916-ban a vendéglő teljes kiépítése 
után sajnos nagyapa elhunyt, pedig még csak 52 
éves volt. A saját maga által készített szobor tövé-
ben ravatalozta fel a család. 

A Pázmány P. 111-es számú 
épület
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)

A Pázmány utca 111. szám alatti 
első vendéglő a szobortalpazattal

(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)
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Említette, hogy nagyanyja csak a gyerekekkel 

foglalkozott. Hány gyerek volt, és hogy alakult az 

életük?

Kettőjük frigyéből négy gyerek született. 
Apjuk korai halála miatt nagymama szinte egye-
dül nevelte fel őket. Tudtommal mindannyian 
palotai születésűek. A két idősebb lány, Hermina 
és Rozália viszonylag hamar férjhez ment. Édes-
apám – immár harmadik számú Brunovszky 
Józsefként – 1909-ben látta meg a napvilágot. 
Később ő vitte tovább az apja, s nagyapja örökét. 
A nála két évvel fi atalabb öccse hamar elszakadt a 
szülői háztól. A csőbútorokkal, fém alkatrészek-
kel foglalkozó Ernő fi atalon kitelepült Párizsba. 
Később apám neki is köszönhette, hogy eljutha-
tott a francia fővárosba, megismerhette a francia 
vendéglátást. Egy korabeli francia nyelvű orvosi 
leletét a mai napig őrzöm. Tanulóként egyébként 
a Gundel elődjeként ismert városligeti Wampe-
tics Ferenc vendéglőjében tanulta szakmát. De 
munkakönyvéből kiderül, hogy annak idején még 
az esztergomi restiben is dolgozott. 

Édesapja mikor vehette át az akkor már nagyhírű 

Brunovszky vendéglő tényleges vezetését?

Ugyan már korábban, az átköltözés után aktí-
van részt vett a vendéglő életében, ám a tényleges 
irányítást csak 1938-ban, mestervizsgája után 
vehette át. A szakma már ekkor a kisujjában 
volt, a dolgozók többsége fi atal kora ellenére már 
„Főnök úrnak” szólította, ám valódi tulajdonossá 
csak apja halála után 22 évvel válhatott. Tör-
tént ugyanis, hogy édesanyám tíz év gyász után 
ismételten férjhez ment egy ötgyermekes egri 
vendéglőshöz, Gaál Jenőhöz. Ő azonban nem 
vette át feleségétől a vendéglő vezetését. A közön-
ség az 1929-ben közigazgatásilag Újpesthez 

Brunovszky József 1909–1978
(kb. a háború előtt)
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)

Brunovszky József segédlevele 1930-ból
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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csatolt üzletet éveken át Gaál Jenőné vendéglő-
jeként emlegette. Bár a mostoha viszony sosem 
szokott örömet okozni, édesapám nagyon jól 
kijött mindenkivel, szerette az itteni a munkát. 
Már kisgyerek kora óta rajongott szakmájáért. 
Egyszer gyerekkorában megkérdezték tőle, hogy 
mit szeretne karácsonyra, s azt válaszolta, hogy 
egy lovas szekeret – sörös hordókkal.
Jóban volt Gaál Jenő saját gyerekivel is, akik 
közül a legidősebb, István a Duna korzón álló 
Ritz szálló főpincérségéig vitte. A jó viszonyt 
mutatja, hogy bár később a Gaál gyerekek hosszú 
időre elhagyták az országot, a kapcsolatot egészen 
halálukig ápolta velük a család.

Mit lehet tudni a patinás épület múltjáról, 

megvételéről? Hogyan vált a környék meghatározó 

vendéglőjévé?

Ismereteim szerint az épület 1868-ban épült, 
eredetileg az Újpestet megalapító Károlyi család 
vadászkastélya volt. Ahogy utánaolvastam, Bos-
sányi László, gróf Károlyi István egykori titkára, 
Újpest országgyűlési képviselője annak köszön-
hette a nagyértékű, csaknem 1500 négyszögöles 
ingatlan vételi jogát, hogy a szabadságharc leve-
rése után hosszabb ideig a gróffal együtt volt 
bebörtönözve Theresienstadtban. A politikus 

aztán 1899-es végrendeletében 
a kastélyt valamennyi hozzá 
tartozó melléképülettel együtt 
fiára, Bossányi Györgyre 
hagyta. Nagyapám 1912-ben 
tőle vásárolta meg a kastélyt. 
A család nagy lendülettel 
alakította étteremmé a kúria 
földszintes épületét. A zené-

szekkel együtt több mint huszonöt alkalmazottat 
foglalkoztató üzlet hátsó kertje a ma is szemet 
gyönyörködtető Sparber-villáig húzódott. A 
részben manzárdtetős épületbe a vaskorláttal 
elkerített árnyas teraszon keresztül juthatott a 
vendég. Az első kert szép lámpavasait mindig 
muskátlival díszítették. A főépületben hatalmas 
tereket, az utca felőli alsó épületben pedig söntést 
alakítottak ki.

A vendéglőt tehát a harmincas évek elején még 

a nagymama vitte, de édesapja már ott dolgozott. 

Meséljen szüleiről, édesanyja honnan került a Bru-

novszky családba? 

Édesanyám 1915-ben Varga Jolán Karolina 
néven született Rákospalotán. Apja Bihari Varga 
János Bárándról származott. Az első, kudarcba 
fulladt házassága után költözött föl Palotára, 
ahol községi tisztviselőként dolgozott. 1911-ben 
vette feleségül a Tata közelében fekvő Szomó-
don született római katolikus család gyermekét, 
Tám Annát. Az ő családjáról nem sokat sike-
rült megtudnom. A Bihari Vargákról azonban 
annál többet. A család a maga építette U alakú 
háza az egykori Th uróczy Gyula utca 14-es szám 
alatt állt. Az 1950-ben Bogáncs névre keresztelt 
utca sárgásbarna kapuja felett ma is jól látható a 

Kerthelyiség - pavilonnal elől 
1912
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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tulajdonos BVJ felirata, ami az építtető nevének 
monogramja. A család első gyermekét, Klárit 
már egyévesen elvesztette. Őt követte a második 
világháború után az országot elhagyó Tibor, majd 
végül édesanyám.
Szüleim nagyon szerették egymást. Anyám rend-
kívül szép asszony volt, még szépségversenyen 
is indult. Egy közös korcsolyázás alkalmával a 
Rákospalotai Növényolajgyár babszigeti részén 
ismerkedtek meg. Apám éveken át udvarolt neki, 
rózsacsokrok százait küldte a Thuróczy utcai 
házba. Majd később, apám párizsi tanulóévei alatt 
is folyamatosan leveleztek egymással. Az esküvő-
jükre 1938-ban került sor.

Kik éltek ekkoriban a Brunovszky házban? És a 

friss házasoknak hány gyermekük született?

Sajnos nem sokkal szüleim esküvője után 
elhunyt Róza mamám, aki a konyhai munkával 
kapcsolatban mindenre megtanította édesanyá-
mat. Ugyancsak elhagyott bennünket anyám 
édesapja, Bihari Varga János is. Szüleim házas-

ságának első évében megszületett gyermekük, 
József, de ő sajnos nem lehetett a negyedik ven-
déglős a családban, mert héthónapos korában, a 
szőlő permetezésekor használt méregtől bélfertő-
zést kapott, és meghalt. 1940-ben születtem én, 
majd négy évvel később öcsém, László.
A megüresedő Thuróczy utcai házból ekkori-
ban költözött hozzánk anyám egyedül maradt, 
idős édesanyja, akivel nagyon sok időt töltöttem 
együtt. Anyai nagymamám bábaképzőt végzett. 
Az ezt igazoló hatalmas kézzel írt oklevél a családi 
gyűjteményem egyik legszebb darabja. Nagyma-
mám sokat mesélt múltról, számtalan történetet 
az ő elmondása révén ismertem meg. Otthona 
a vendéglő régi kúpos kávéfőzőkkel, zongorával, 
sakktáblákkal és biliárdasztalokkal teli halljából 
nyílt. Bordó kalapját, cipőjét és ruháját sosem 
felejtem el.  Ahogy a piacra hordott furcsa, ovális 
kosarát sem. 1956-ban betörtek hozzá, s mindez 
olyannyira megviselte, hogy szívinfarktust kapott 
és belehalt az izgalomba. 

B. Varga János 1871-1938
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)

Tám Anna 1889-1956
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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Szülei vezetése alatt hogyan teltek a Brunovszky 

nagyvendéglő mindennapjai? Milyen különlegessé-

gekkel, kuriózumokkal fogadták vendégeiket?

Miután apám kifizette testvéreit, ő lett az 
egyedüli tulajdonos. Szüleim éjt nappallá téve 
dolgoztak. Folyamatosan bálok, esküvők, ren-
dezvények követték egymást. A vendéglő 
borraktárral, szeszpincével, sőt önálló szikvíz-
üzemmel bővült. A termek központi fűtését 
biztosító kályháit, amelyeket még Sommer 
Sándor palotai kályhásmester készí-
tett, tetszetős rézbojlerekre cserélték. 
Az utca felőli alsó épület söntésének 
berendezését az Egyesült Izzótól 
rendelte a család. A vendégeket 
két konyha szolgálta ki. A nyitást 
igyekeztek mindig az első vonat 

indulásához igazítani. A muzsikusok számára 
két emelvényt is kialakítottak. Fölöttük hatalmas 
„ISTEN HOZOTT” felirat fogadta a betérőt. 
Vasárnaponként katonazene szólt. A legtöbb 
ember a megyeri lóversenyek alkalmával töltötte 
meg a vendéglőt. Ilyenkor hordókat gurítva a szé-
kek közé, akár 2500 embert is ki tudtak szolgálni. 
A kerthelyiségben lévő hatalmas akvárium min-
dig tele volt hallal. A legkapósabbak az étterem 
különleges halételei voltak. Ám a legtöbbször 
kézzel írt étlapok kínálatában a dzsentri rosté-

Együtt a család. B Varga János, Tám Anna és a két gyerek, Jolán és Tibor
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)

B. Varga János és felesége Tám 
Anna elhunyt lányukkal Klárival 

a 10-es évek elején
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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lyostól a pácolt nyelvig szinte 
minden szerepelt. Apám egri 
és balatoni borokat is tartott, 
de jó kapcsolata volt a Dreher 
sörgyárral is. Különlegesség 
volt a család saját befőzésű 
körtéje is, valamint a házi-
gazda kedvenc süteménye a 
diós ízesítésű, rácsos tészta, a spicpungli.

Kik látogatták akkoriban a helyet? Tud-e olyan 

neves személyiségekről, akik visszajáró törzsvendég-

nek számítottak?

Sokszor hallok olyan megjegyzéseket, hogy a 
vendéglőt az agglegény életforma tette naggyá, de 
én ezt nem így látom. Rendkívüli volt a konyha, 
és így valóban rengeteg volt a vendég. Csakúgy 
özönlöttek az emberek a vonatokról. Itt volt az 
Izzó, a Pamutgyár, s számtalan más üzem. Sokan 
jártak akkoriban még gyalog, mert a villamosje-
gyek bizony drágák voltak. S ha voltak is bőven 
agglegények, gyakori vendégeknek számítottak 
a vonattól átsétáló, egyszerű, bőszoknyás parasz-
tasszonyok is. 
A vendéglő neves társaságához számtalan ismert 
irodalmár, sportoló vagy közéleti személyiség 
tartozott. Rendszeresen megfordult itt Berda 

József költő, Halassy Olivér olimpikon, Bódy 
József operaénekes, vagy Újpest egykori polgár-
mester-helyettese, dr. Gálhidy Béla. Egy időben 
állandó vendég volt az egész újpesti futballcsapat 
is. Az árvaszék ugyanis még 1944-ben kijárta, 
hogy szegény sorsú sportolók ingyen ebédet kap-
hassanak a Brunovszkyban.

A háború előszele, majd a velejáró szörnyűségek 

mennyire alakítottak a vendéglő jól megszokott rendjén?

Bár a háborús hangulat napról napra erősebbé 
vált, emlékszem, a negyvenes évek elején még 
vendégeket hívogató szórólapok készültek. A 
vendéglő megpróbált tudomást sem venni mind-
arról, ami a világban zajlik. Egymást követték a 
mulatságok, a hajnalig tartó lagzik. 
Aztán a háború egyszer csak megálljt paran-
csolt az étterem további fejlődésének. A közeli 
állomás épülete valódi csatatérré változott. Egy 

idő után édesapám egyre 
többször bújtatott zsidókat 
a pincében. A falakon még 
magam is láttam azokat a 
jeleket, amiket az ott meg-
bújtak égettek fáklyáikkal a 

A nagyvendéglő kertje
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)

A Szilágyi u. felőli vendéglő 
1910 - e helyen sokáig egy 
klinkertéglás söntés állt. 
Azt az 1940-ben épült házat 
a mostani felújításakor 
lebontották
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN 

GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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falra. Egy nap csaknem az életébe került, hogy az 
akkor még Horthy Mikós (ma Görgey) úton az 
állomás felé terelt zsidók egy csoportjához oda-
lépve frissen sütött pogácsát, zsömlét és hozzávaló 
italt kínált nekik. A háború éveiben a vendéglő 
népkonyhaként működött. Budapest ostroma 
alatt orosz tisztek költöztek a termekbe. Komo-
lyabb parancsnokságnak adott helyet az épület. 
A rendszeres kihallgatásokhoz gyakran kerestek 
tolmácsot a környék oroszul beszélő emberei 
közül. Az épület szerencsére 
nem sérült meg, s 1945-ben 
viszonylag hamar vissza is 
tért bele az élet. Az új, és 
visszatérő vendégeket ismét 
remek konyha, valamint a 
megszokott foglalatosságok 
várták. Ilyen volt a sakk, a 
kártya, a biliárd vagy a teke.

A háború utáni időszakból már biztosan számtalan 

személyesen megélt történetet tud mesélni. Melyek ezek?

Emlékszem a gyönyörű, ápolt, virágokkal teli 
kerthelyiségre. Lakásunk két ablaka pont arra 
nézett. Jó volt látni az állandó sürgés-forgást. 
Apámék minden este gondosan fellocsolták, 
majd lehengerelték a talajt. Sokat segítettem az 
ezernyi kerti szék ki és beszedésében, vagy éppen 
a mosatásra hordott rengeteg damaszt abroszt 
leszedésében. Nagyon szerettem az evőeszközö-
ket szidolozó asszonyokkal lenni, vagy fi gyelni 
a számtalan zöldség- és halpucoló munkáját. 
Hatalmas élmény volt a kert végében elpukkan-
tani a halak elkéregetett léghólyagjait. Szerettem 
elkísérni apámat, amikor lovas kocsival járt a kör-
nyéken. Legtöbbször beszerzésre ment, vagy bort 
szállított. De előfordult, hogy azok árát hajtotta 
be. Egy alkalommal az újpesti városháza mellett, a 
Landstoff  szikvizeshez indultunk. Hat-nyolc éves 
lehettem. Amíg a hajtó és apám bement a házba 
megbeszélni a fuvart, én megszokott módon, 
a bakon maradtam. Ezt követően a tudatlanok 
szótlanságával néztem végig, ahogy az álló szekér 

B. Varga Jolán - Brunovszky Katalin édesanyja 
(1915 - 1976)
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN GYŰJTEMÉNYÉBŐL)

A vendéglő 1946-ban
(FORRÁS: BRUNOVSZKY KATALIN

GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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elől kifogták, és elvezették a család két legked-
vesebb lovát.  Csinos és Rigó (sosem felejtem el 
nevüket) sosem került elő. Nagy értéke volt akko-
riban egy lónak.

Kikre emlékszik, akik segítették a szülei munkáját, 

akik aktív részesei voltak a vendéglő mindennapjainak?

Rendezvények, bálok esetén nagyon sokan 
dolgoztak nálunk. Apám ilyenkor még vidékről 
is hozatott fel pincéreket. Emlékszem, milyen 
sokat időt töltöttünk öcsémmel az emeleti laká-
sunk ebédlőjének ablakában, hogy a vendégekkel 
teli, utcai kerthelyiség pezsgő életét fi gyelhessük. 
Szüleimet teljesen lefoglalta a vendéglő minden-
napi élete. Gyerekként alig láttuk őket. Emiatt 
Boris néni személyében egy állandó nevelőnőt 
fogadtak mellénk. Ő reggeltől estig mellettünk 
volt. De nem ő volt az egyetlen, aki-
hez nagyon közel kerültünk. Ilyen 
volt például Varga Károly, a vendéglő 
főpincére, aki a Sopron melletti 
Völcsejen született, és csaknem tíz 
éven át az épület alagsorában élt. 
Leszármazottaival ma is tarjuk a kap-
csolatot. Úgy tudom, hogy az egykori 
séfünk az államosítás után a Bru-
novszkyból az Astoriához szegődött. 
Sajnos az ő nevére nem emlékszem. 

Annál inkább az ugyancsak pincérként nálunk 
dolgozó Farkas Ferenc bácsira. Ő Csehország-
ban született, és nagyon szeretett minket. Sokat 
játszottunk, nevettünk vele. Gyerekként csak 
Farkincának szólítottuk. Az alkalmazottak közül 
sokan karácsony napján, a szentesti vacsoránál is 
a vendéglőben maradtak. 

Említette az államosítást. Mikor érte el ez a 

nagyvendéglőt? Hogyan zajlott le, milyen emlékei 

vannak ebből az időszakból?

Mindez 1948-ban történt. Édesapám már 
várta a pillanatot, próbált felkészülni minderre. 
Ám ennek ellenére a történtek alaposan megvisel-
ték. A kulcsok átadása után a hajában váratlanul 
egy ősz csík jelent meg. Félő volt, hogy az egész 
családnak mennie kell, de végül a házban marad-
hattunk. Havi százforintos négyzetméteráron 
bérelhettük korábbi otthonunkat. Tíz teherautót 
töltöttek meg a vendéglőből elvitt felszerelések. A 
nem sokkal korábban csináltatott, értékes boros-
hordókat a család szeme előtt törték darabokra. 
Néhány berendezési tárgyhoz azonban nem nyúl-
tak. Talán már akkor tudták, hogy az étterem, ha 
más néven is, de tovább fog működni. A vendéglő 

A vendéglőhöz tartozó egykori fagylaltos, mely 
sokáig ivó volt, de már lebontották, 2007
(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)

A vendéglő 1940-ben épített 
klinkertéglás épülete. Sokáig 

közért volt, mára már lebontották.
(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)
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épített díszes bokszait csak évek múlva vitték el. 
Később hoztak új bútorokat, valahogy működtetni 
próbálták a helyet. Nagyobb rendezvények esetén 
még a teret is növelték, ám a tánctermet már nem 
használták. A család cégtáblájának lekerülése után 
hosszú éveken át Újpesti Népkertként emlegették 
a vendéglőt. A hajdani lovarda helyén személyzeti 
lakásokat alakítottak ki. Ezek később garázsként 
is funkcionáltak. A forgalom a ház múltjának és 
jó fekvésének köszönhetően egy ideig még nem 
csökkent, ám vendégköre jelentősen megválto-
zott. A korábbi hatalmas vevőkör elkopott, eltűnt.

Mi történt ezután a családdal? Miből éltek, 

miként tudták eltartani magukat? 

A családunk nehéz helyzetbe került. Édes-
anyám otthon maradt velünk, édesapám pedig 
véglegesen szakított a vendéglátással. Bár lett 
volna még lehetősége, de attól félt, hogy az új 
alkalmazottak ellopnak majd valamit, és minde-
zért majd neki kell vállalnia a felelősséget. Nevét, 
addigi jó hírét féltette. Volt, hogy vagonrakásból 
próbálta eltartani a családot. Később kitanulta a 

fényező szakmát, s a Palotai Járműjavítóban kez-
dett el dolgozni. Az üzemnek volt egy kihelyezett 
részlege a templomhoz közeli Epres sor egyik 
pincehelyiségében, ahol fémből készült Lenin 
fejeket fújtak le festékkel. Emlékszem, regge-
lente biciklivel ment dolgozni, s az egészségre 
ártalmas anyag használata miatt kapott védőitalát 
gyakran hazahozta nekünk. A család eltartásához 
azonban mindez nem volt elég. Ezért az újpesti 
Szülőotthon mögött, a Kossuth utca 39 szám alatt 
vásárolt egy háromszáz négyszögöles telket, amin 
gazdálkodásba kezdett. Disznókat tartott, és több 
ezer csirke tenyésztésébe fogott. A telket később, 
a ma is ott álló tíz emeletes házak építése miatt 
viszonylag olcsón kisajátította az állam.

Hogyan alakult a család élete az államtól bérelt 

lakásban? Milyen volt a kapcsolat a környéken élők-

kel, és az éttermet irányító vendéglősökkel?

A kastély bejárata 2007-ben
(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)

A sokáig lelakatolt főbejárat, 2007
(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)
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A vendéglőt először az Észak-Pesti Vendég-
látóipari Vállalat üzemeltette. A tulajdonosok 
szinte alig tartották a kapcsolatot a szüleimmel.  
A garázssor lakásait 1948 után kiadta az IKV. 
Az idő múlásával egyre jobban lehetett érezni a 
szomszédok egyre erősödő irigységét, rosszindu-
latát. Édesapám egyszer tíz kiló krumplit hozott 
haza, s a tetejére 10 tojást tett. Elég volt mind-
ezt egy szomszédnak meglátni, már is elterjedt 
a környéken, hogy a Brunovszkyék százasával 
hordják haza a tojást. 1956 fordulópont volt a 
család életében. A nagymamám halála után örö-
költ pénzből apám egy-egy hold szőlőt vett a 
kunsági Soltvadkerten nekem, és az öcsémnek. 
Természetesen többségében ő művelte meg 
embereivel, de mi, gyerekek is lejártunk kapálni. 
Nagyon büszke voltam magamra, amikor a mun-
kások megdicsértek, hogy pesti létemre sikerült 
lehagynom őket a sorban. Ugyanekkor kezdték 
szüleim védőszentként kezelni nagyapám laká-
sunkban tartott Szűz Mária szobrát. Történt 
ugyanis, hogy a forradalom alatti harcokban a 
Brunovszky ház csaknem minden ablaka kitö-
rött. Kivéve azt a kettőt, ami között a szobor 
állt. Boris néni kezében meg is állt a seprű. 
Úgy mondta, hogy csoda történt, a Jóisten szólt 
hozzá.

Ön és testvére merrefelé indultak el? Visszatértek 

a vendéglátáshoz, vagy más irányt választottak? 

Szülei meddig éltek a házban?

Én magam patikus szerettem volna lenni, 
de az időközben egyre jobban a borkészítés 
felé forduló édesapámnak szüksége volt mind-
kettőnk munkájára. Így én otthon maradtam. 
Öcsém viszont a szakmában maradt. Húsz 
éven át a ma már bankként funkcionáló egy-
kori budai Európa étteremben volt pincér. Én 
1962-ben 22 évesen házasodtam meg. Férjem, 
Sipos Miklós mérnök volt. Először anyósom-
nál laktunk Mátyásföldön, de abban az időbe is 
szinte minden nap Palotán voltam a szüleimnél. 
Apám minden szavával azt éreztette, hogy én 
odatartozom. Sosem engedett el igazán. Mikor 
egyszer hajnali kettőkor értem a házhoz, kicsit 
cinikusan meg is jegyezte: „Mi az lányom, nem 
találsz haza?”. Édesanyám háromszor kapott 
agyvérzést. Állandó ápolásra szorult, jobb lába 
lebénult. Élete utolsó hat évét egy fotelben ülve 
kellett leélnie. Csak egy speciális járó géppel 
tudott menni. 1972-ben miatta döntöttünk 
úgy, hogy a nemrég vett balatoni nyaralónkat 
eladjuk, és árából a vendéglőhöz közeli Gör-
gey utcában veszünk egy házat. Már több, mint 
ötven éve élek ebben a házban.

2019 februári állapot
(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)
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Édesanyám végül 1974-ben hunyt el, édesapám 
négy évvel később követte szeretett nejét. Már a 
Szülőotthon mögötti telek kisajátítását sem érte meg 
szegény. Öcsém 1981-ben váratlanul megnősült, ám 
két gyermeke megszületése után 1983-ban tüdőrá-
kot kapott és meghalt. Mindhárman a rákospalotai 
temető családi kriptájában nyugszanak.

Milyen kapcsolat maradt a család és az egykori 

vendéglő épülete között? Meddig működött itt ven-

déglő, mit tud az épület további sorsáról?

László öcsém családja tovább bérelte a lakást. 
Náluk maradt a család védőszentként tisztelt 
szobra is. A sógornőm később ismét férjhez 
ment, a kapcsolat lazábbá vált köztünk, s végül 
szinte meg is szakadt. Az állam 1995-ben a maga 
módján kárpótolni próbálta a családot. De miu-
tán az összeget nevetségesen kevésnek találtuk, 
fellebbeztünk. A per után a duplájára emelték az 
eredeti összeget, de az így kapott négyszázezer 
forint is csak arra volt elég, hogy a családi kriptát 
helyreállítsuk. A vendéglőnek közben több bérlője 

is akadt, egy időben az Újpesti Önkormányzat is 
meg szerette volna venni, de nem járt sikerrel. 
A patinás vendéglő sosem kelt fel többet csipkeró-
zsika álmából. A kilencvenes évek elejétől vége 
szakadt a kizárólagos állami létnek. Az Észak-
pesti Vendéglátóipari Vállalatból létrejött Platán 
Rt. lett az épületegyüttes tulajdonosa. 1992-ben 
nyitott Brúnó Nagyvendéglő a kastélyt és a hozzá 
tartozó kertet ekkor már nem kapta meg. Csupán 
az alsó épület bisztróját alakította át étteremmé. 
Az egyre rosszabb állapotba kerülő főépületet 
ezután állandóan változó bérlők használták. Árul-
tak itt elektromos eszközöket, holland bútorokat, 
vagy éppen vízi sporteszközöket. A mélypont az 
volt, amikor egy újság információi szerint a házat 
állítólag pornófi lm forgatásra adták bérbe.

Miként élte meg az épület gyors pusztulását? Azt, 

hogy gyakorlatilag megállt a falak között az idő?

Szomorú, és lehangoló volt látni gyermek-
korom helyszínének egyre gyorsabb pusztulását. 
Sokáig dédelgettem azt az álmot, hogy egyszer 

A kastély napjainkban
(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)
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csak előlép egy rokonszenves befektető, és a 
nagymúltú vendéglőt sikerül újjáéleszteni. Oly-
annyira bíztam ebben, hogy hogy annak idején 
még egy komoly képzettséget adó üzletvezetői 
tanfolyamot is elvégeztem. Aztán az idő múlásá-
val be kellett látnom, hogy számomra már csak az 
emlékek megőrzése marad. Mindezt az is alátá-
masztotta, hogy ha a hetvenes években leszálltam 
az Állami Áruháznál, még legalább húsz ember 
köszönt rám. Ma ez már nem így van. Újpest is 
nagyon megváltozott. Ma már keveseknek cseng 
ismerősen a Brunovszky név. Emiatt is vetet-
tem bele magam a nagyvendéglővel kapcsolatos 
családi fényképek rendszerezésébe, és a család 
múltjának kutatásába. Az épület fordulatokban 
gazdag történelméből megőrzött számtalan 
okmány, szerződés, iparengedély, adóív, számla 
és étlap minden alkalommal felidézi bennem 
szüleim vendéglőjének különleges világát. Így az 
általuk híressé tett vendéglátóhely története nem 
marad nyom nélkül. 

Hogyan fogadta, hogy 2015-ben, hosszú idő után 

új tulajdonosa lett a háznak, és ha nem is a titkolt 

vágya valósul meg, de mégis csak történik valami a 

Brunovszky kastéllyal?

Lehet, hogy meglepő, amit mondok, de én örü-
lök ennek, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz 
a most zajló átalakítás végeredménye. Még akkor 
is, ha az épület jövőbeni funkciója még ismeretlen 
előttem. Tudom, hogy az ASZPIK Kft. vezetője, 
Kovács Miklós hatvanmillió forintért vásárolta 
meg az épületet. Annak idején többször beszél-
tünk egymással. Öcsém családját ő költöztette el 
a házból. A náluk őrzött Szűz Mária szobor ekkor 
került át mai végleges helyére, a templomba. 

Kovács úr maga mondta, hogy az új ingatlanban 
Károlyi és Brunovszky emlékszoba megvalósítá-
sát is tervezi. Hallottam a ház körüli botrányról 
is, hogy a műemléki épület bontása miatt sokan 
támadták tulajdonost. Ha nem is fog megva-
lósulni a két említett szoba, én akkor örülök a 
változásnak. Jó ránézni az új oszlopsorra, és a fel-
újított szolgálati lakásokra. Elmondása szerint egy 
díszes szökőkút, valamint egy a kastélyig vezető 
autófeljáró is meg fog épülni. Az elbontott alsó 
épület helyén, úgy tudom, mélygarázs épül majd. 
Ezért bontották el az egykori söntést, s vágták ki 
a kerítés melletti akácfákat. Lehet, hogy már túl 
öregek is voltak. Nem tudom. Persze látom, hogy 
az emelet díszének számító ablakot megszűntet-
ték, s a homlokzat is számtalan külső díszítését 
elvesztette. De én nem építészként, vagy városvé-
dőként nézek erre a házra. Számomra ez a kúria 
örökké a Brunovszky család munkájának, tevé-
kenységének jelképe lesz. Ezen számomra nem 
változtat semmi.

Brunovszky Katalin 
(FORRÁS: ROKOB TIBOR FOTÓJA)
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RÁKOSPALOTA FESTŐI
ÍRTA: Basics Beatrix

Ha Rákospalota festőit említjük, vannak olyanok, akik itt találtak alkalmas lakóhelyet 
maguknak, és itt is éltek rövidebb-hosszabb ideig, de különösebben nem kötődtek a 
településhez. Voltak azonban olyan művészek, akik számára a helyszín az inspiráció 
forrása volt, és a palotai épületek, emberek, életmód megörökítőivé váltak. Mindez 
jól érzékelhető a Rákospalotai Múzeum képzőművészeti gyűjteményének anyagát 
végigtekintve: különleges helyet foglal el benne a Madarász hagyaték, emellett a gyűj-
temény egy része az itt élő, alkotó festők műveiből áll, de akad számos olyan alkotás, 
amely idekerült ugyan, de készítőjének és a képeknek maguknak nincsen kötődése a 
helyhez. Most érthető módon, azokról szeretnék írni, akik ténylegesen „palotai festők” 
voltak, ha nem is egész életükben, de működésük jelentős idejében.

Flórián János: Palotai táj (Pataksor), 1924
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Rákospalota előbb községként, majd 1923-tól 
várossá válva, a Pesttel való közlekedés egyre 
kiépítettebbé válásával vonzó hellyé vált nem-
csak a fővárosi munkások, hivatalnokok, de a 
művészek számára is. Az 1800-as évek közepé-
től a rákospalotai erdő a pesti polgárok kedvelt 
kirándulóhelyévé vált, a vasút nagyban meg-
könnyítette az idejutást. Az erdő déli részén 
az 1870-es években megindult a parcellázás, a 
kiköltözők csinos házakat, kis kúriákat építtet-
tek maguknak. Egy 1922-es felmérés szerint a 
rákospalotai Villasoron 303-an laktak, közöt-
tük sok ismert személyiség, és persze művészek 
is. A területet Újpest mindvégig szerette volna 
megszerezni, végül 1929-ben csatolták el. Ma 
Budapest IV. kerületében a Vécsey Károly utca 
100 fölötti páros oldali házszámain található tel-
kek jelentik az egykori Villasort. 

Vannak olyan művészek, akikről ezidáig nem 
sikerült adatokat szerezni, ilyen például Flórián 
János, akinek két kis akvarellje is bekerült a 
gyűjteménybe – az egyik a Pataksort, a másik 
a Liwa malom épületét ábrázolja. Leltárkönyv 
szerinti keletkezési idejük 1924. Az apró, falusias 
házak, a deszkakerítés, a környező földek, épp-
úgy, mint a malom épületegyüttese a település 
kora huszadik századi képét idézik fel. 

Fodor Józsefről sincsenek születési és halá-
lozási adataink, élettörténetére vonatkozóan 
sincs mostanáig információnk. 1925-ben készült 
Palotai lány című olajképén a jellegzetes palo-
tai viseletbe öltözött fi atal lány jelenik meg egy 
pipacsos mező közepén. A kép díszes aranyozott 
kerete még az eredeti, és a palotai régi fényképe-
kéhez hasonló megformálású és ornamentikájú. 

Perlmutter Izsák (1866-1932) kétségtelenül 
az, aki valóban palotai festőnek nevezhető. A 
Villasor 14-es számú telket 1891-ben egy pesti 
ügyvéd vette meg, és építtetett itt házat nyári tar-
tózkodásra. Nem sok ideig élvezte a villát, mely 
egy fi atal lengyel főúré lett pár év múlva. Perl-
mutter 1906-ben vásárolta meg a házat, amely 
1912-től a Villasor 11. szám lett (ma Vécsey 
Károly utca 98.). Perlmutter ekkoriban jött haza 
közel egy évtizedes párizsi és hollandiai tartózko-
dásáról. Feleségével, Foltányi Gizellával és nevelt 
lányával, felesége gyermekével, Reiszner Gizel-
lával költözött a villába. Jómódú zsidó családba 
született a festő, apai nagyapja, Perlmutter Jakab 
számos bérház és a későbbi kőbányai sörgyár 
tulajdonosa. Budapesten, a Mintarajziskolában 
majd Párizsban, a Julian Akadémián végezte 
tanulmányait, hazatérve Bihari Sándor tanítványa 
lett, majd visszautazott Párizsba. 1898-ban Hol-
landiába költözött, Jozef Israels és a Hágai Iskola 
hatása bizonyult ekkor jelentősnek festészetére. 
1904-ben hazatérve a szolnoki művésztelepen 
dolgozott, majd egy ideig Besztercebányán élt és 

Fodor József: Palotai lány, 1925
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alkotott, és innen került Rákos-
palotára. „Kevés olyan magyar 
művészt tudnék mondani, aki-
nek színérzéke, a színharmóniák 
alkotásában mutatkozó kultu-
ráltsága, eleganciája, drámai ereje 
és kifinomultsága, ugyanakkor 
raffináltsága és változatossága 
Perlmutteréhez fogható lenne. 
... Nincs kortársa, aki ennyire 
biztos kézzel, ennyire jó ízléssel 
és ilyen természetesen nyúlt volna a színekhez, és 
aki ennyire ura maradt volna a legszélesebb szín-
skálán mozgó komponálásnak is. … Perlmutter 
enteriőrjei egy izgalmas, gazdag és mozgalmas 
belső világ képei, melyekben oly sokszor felvillan 
a művész önarcképe is. Ezek a képek a polgári 
jólét, biztonság és gazdagság képei, melyek valódi 
élettapasztalaton, valódi anyagi gazdagságon és 
valódi, stabil emberi kapcsolatokon nyugsza-
nak. Nincs bennük nosztalgia, érzelgősség és 
illúzió. Ezek az 1910-20-as évek Magyarorszá-
gának képei.”1 Azért idézem ilyen hosszan Bellák 
Gábort, mert ennél pontosabban és szebben senki 
sem tudja megfogalmazni Perlmutter értékeit. A 
történet szomorú végét is meg kell említenünk: 
a nevelőapja által Cleonak nevezett Reiszner 
Gizella, aki az Andrássy út 61-es bérpalotát is 
örökölte, kitelepített lett és egy perzsa herceg 
özvegyeként élete utolsó két évtizedét egy falusi 
vályogházban élte, a legszerényebb körülmé-
nyek között, a helyiek „Herceg néni”-jeként. A 
villasori ingatlan 1952-ben a magyar állam tulaj-
dona lett. A házat pár évvel ezelőtt lebontották, 
mára az emlékét sem őrzik a XX. század egyik 

1  Bellák Gábor

2  Katalog der Deutschen Nationalbiliothek és Basics B.: MNM Történelmi Képcsarnokban megjelent cikke alapján

legjelentősebb magyar festőjének, Rákospalota 
megörökítőjének, akinek képein saját háza, kertje, 
önmaga és családjának tagjai mellett a palotai 
házak enteriőrjei, az itteni asszonyok, lányok min-
dennapjai, s viseletük látható. 

Lakott a Villasoron egy másik híres festői is. 
A Villasor 8. (1912-től Villasor 5., ma Vécsey 
Károly utca 112.) telkén épült ház lakója volt 
Heyer Artúr (1872-1931). Heyer feleségével, 
Reiner Klárával 1912. január 28-án vette meg az 
ingatlant. A Heyer házaspár az Amerikai útról 
költözött ki a Villasorra. Heyer a németországi 
Haarhausenben született 1872-ben.2 Tanulmá-
nyait Berlinben végezte, a század utolsó éveiben 
erdélyi utazásokat tett. Hazájában grafikus-il-
lusztrátorként kezdte pályafutását, különböző 
újságoknál elhelyezkedve. 1900-ban felvette 
a magyar állampolgárságot is, de továbbra is 
sokat utazott szerte Európában. Legismerteb-
bek állatképei, de táj- és városképeket is festett. 
A Helytörténeti Gyűjteménybe nem kerültek 
művei. 1931-ben meghalt, felesége 1938 körül 
adta el a villasori házat.

Turmayer Sándor: Önarckép, 
1930 k.
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Bátki József (1877-1948) nincs képviselve a 
múzeumi gyűjteményben, de nem is elsősorban 
táblaképfestőként vált ismertté. Zagyvarónán 
(ma Salgótarján része) született, de Rozsnyón 
végezte el középiskolai tanulmányait, majd 
az Országos Magyar Iparművészeti Iskolá-
ban díszítőfestő szakon tanult. Ezt követően a 
magyar művésznövendékek szokásos útját járta 
– a párizsi Julian Akadémián, majd a müncheni 
Akadémián folytatódott képzése.3 Hazatérve 
Pestújhelyen telepedett le, valószínűleg már 1905 
körül, majd nyolc éven át dolgozott Róth Miksa 
műhelyében figurális tervezőként. Pestújhelyi 
alkotásai közül a ma az Ady Endre utca 31-33-
ban lévő Önkormányzat Gazdasági Működtető 
Központ, eredetileg az 1912-ben épült katoli-
kus polgári leányiskola homlokzatának azóta 
elpusztult mozaikképe az egyik legjelentősebb. A 
későbbi római katolikus felsőkereskedelmi fi úis-
kola 1948-ban megszűnt, helyette a Pestújhelyi 
Közgazdasági Technikum működött az épület-
ben, amelyet 1969-ben új szárnnyal egészítettek 
ki, s ekkor az átépítés során pusztult el a Bátki 
mozaikkép. Oltárképei, falképei, üvegablakai több 
templomban – Pestújhelyen például a Keresztelő 
Szent János katolikus és a Templom téri evangéli-
kus – megmaradtak. 1935-ig élt Pestújhelyen egy 
családi házban, itt volt a műterme is. Az 1920-as 
években már több salgótarjáni munkát kapott, s 
végül ide költözött, itt épített házat, a szülőhelyé-
től nem messze. 

Turmayer Sándor (1879-1953) a Képző-
művészeti Főiskolát elvégezve gimnáziumi 
rajztanárként működött, de 1911-től szerepeltek 

3  Matits Ferenc, Palócföld LIII. évf. 2007.6. száma (471-477.o.)

4  Turmayer életéről a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon katalógusai adtak információt

művei a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállí-
tásain is.4 Rákospalotán a Batthyány utca 51-ben 
élt a családjával, mindkét lánygyermekéből szí-
nésznő lett (Turay Ida és Tabódy Klára néven). 
Az I. világháború idején olasz hadifogságban 
volt, és mivel felesége a második gyermek szüle-
tése után meghalt, ekkor a gyermekek felügyelet 
nélkül maradva zárdába kerültek. A kisebbik lány 
Olaszországban élt a II. világháború után, Tur-
mayer Sándort ott tartózkodásakor érte a halál. 
A családi házat egy másik palotai festőtől, Per-
lmutter Izsáktól vásárolták meg még Turmayer 
feleségének szülei 1906-ban, amikor ő átköl-
tözött a Villasorra. Turmayer táj-és városképei 
mindmáig kedvelt műtárgyai az aukcióknak, a 
Rákospalotai Múzeumban őrzött képei palotai 
asszonyok portréi, a jellegzetes itteni viselet-
ben, 1930-ban készültek, de a múzeumban van 
önarcképe is. 

Turmayer Sándor: Palotai menyecske, 
1930
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Zajti Ferenc (1886-1961) Münchenben a 
Hollósy-kör tagja volt, majd hazajőve magán-
képzésben folytatta tanulmányait.5 1907-ben 
telepedett le Pestújhelyen, majd Debrecenben 
tanult vallástörténetet és keleti nyelveket. Az I. 
világháború végén jelent meg Az ősmagyarok 
hitvilága című kötete. Az utazásai során gyűj-
tött jelentős anyag a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai 
Művészeti Múzeumban található, de a Rákospa-
lotai Múzeum is őrzi néhány művét. 

Kertész József (1905-1979) születését és műveit 
tekintve egyaránt palotai festő.6 Rákospalotai hat-
gyermekes családban nőtt fel, 1925-ben a Wágner 
Manó Gimnáziumban érettségizett, majd a Kép-
zőművészeti Főiskolát 1929-ben végezte el. Rudnay 

5  Terebess Ázsia Lexikon

6  Balatoni-Drabant Sára-Ferk Ilona: Kertész József, Rákospalotai Múzeum 2007.

Gyula, Csók István, Kisfaludi Strobl Zsigmond 
voltak a mesterei. Művészként nem tudott a két 
világháború között megélni, így a palotai városházán 
dolgozott, majd 1932-től tanított, több palotai isko-
lában is, így a Bocskai utcai Polgári Fiúiskolában, 
a Wágner Manó Gimnáziumban, a Rädda Barnen 
Iskolában. 1945 után ő volt az egyik szervezője a 
XV. kerületi képzőművészeknek és művészeti élet-
nek, majd később a Rákospalotai Múzeum egyik 
alapítója lett. Megfestette egyebek között Szőcs 
Áron, Beller Imre, Kertész Oszkár, Wágner Manó 
portréját. 2007-ben a Csokonai Kulturális Központ 
mutatta be a festőről készült kiadványt. A Hely-
történeti Gyűjtemény jelenlegi állandó kiállításán 
nagyméretű molinón látható Itatás a Szilas pataknál 
című, 1942-ben készült olajfestménye.

Kertész József: Itatás a Szilas pataknál, 1942



RÁKOSPALOTA FESTŐI 21

Mohácsy Árpád Győző (1902-1962) a Kép-
zőművészeti Főiskolát végezte el, ennek idejére 
vonatkozóan a források az 1921-26 közötti idő-
szakot említik, de a Rákospalotai Múzeumban 
őrzött fényképes igazolvány arról szól, hogy 
1927. szeptember 28-án a Képzőművészeti Főis-
kola „rendkívüli növendékéül felvétetett”.7 A 
Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak jegyzéke 
pedig tanulmányainak kezdetét 1921-re, végét 
pedig 1933-ra teszi. Nevét gyakrabban a Mohácsi 
Á. Győző formában használják.  
Mesterei: Székely Bertalan, Balló 
Ede és Rudnay Gyula voltak. A 
negyvenes évektől a rákospalotai 
Munkás Képzőművészeti Iskola 
tanára volt. Történelmi kompo-
zíciókat és többfi gurás jelenteket 
festett, egyházi témájú művek, 
portrék és önarcképek mellett. A 
rákospalotai múzeumi anyagból 
a legérdekesebbek a feltehetően 

7  A MKE évkönyvei

8  A MKE évkönyvei

9  http://www.nelod.hu/

helyi vonatkozású, témájú vásári jelenetei, életké-
pei. 1965-ben egyéni kiállításon is bemutatkozott 
a múzeumban.

Mohácsi Ferenc (1924-1980) a Képzőművé-
szeti Főiskolát 1941-46 között végezte, mesterei: 
Boldizsár István és Kmetty János voltak.8 1958-
ban Derkovits-ösztöndíjas lett. 1950-ig mestere, 
Kmetty János tanársegédje volt a főiskolán, majd 
1958-ig rajztanárként dolgozott. 1960-ban meg-
vonták tőle Derkovits-ösztöndíját, mivel nem 
realista pályamunkát adott be. Ezután murális mun-
kákból sikerült fedeznie megélhetését, sgraffi  tokat, 
gobelineket, mozaikokat készített, illetve kivitele-
zett. A hetvenes években tankönyvillusztrációkat is 
készített. 1967-ben a Rákospalotai Múzeum egyéni 
kiállításán mutatkozott be. A  Helytörténeti gyűj-
teményben bibliai tárgyú grafi kái és egy 1953-as, 
Palotai utca című olajfestménye található.

Nagy Előd (1942- ) azon kortárs helyi festők 
közé tartozik, aki jelentős és gazdag életművel 
rendelkezik, és még közöttünk él.9 1967-ben 
végezte el a Képzőművészeti Főiskolát, mes-
terei Kmetty János, Eigel István, Szentiványi 
Lajos, Barcsay Jenő és Szabó Iván voltak. Számos 

Mohácsi Á. Győző: Öregkori önarckép, n.é

Mohácsy Ferenc: Palotai utca, 1953
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művésztelep alapítója, 79 önálló kiállítása volt 
eddig. Jelenleg is Pestújhelyen lakik, és művei 
közül is soknak témája a mai XV. kerület. Számos 
alkotása található a  Helytörténeti Gyűjtemény-
ben, közöttük például az Újpalota építése című 
olajfestmény, vagy a Palotai bíró portréja.

Az összefoglaló elsősorban azokat a művé-
szeket szándékozott bemutatni, akik azon túl, 
hogy a mai XV. kerület egykori településein 
éltek, s az itteni emberek, épített környezet és 
táj inspirálta őket, műveik többnyire a Hely-
történeti Gyűjteményben is megtalálhatók. 
A gyűjteménygyarapítás tervezésekor érdemes 
fi gyelmet szentelni annak, hogy a hiányzók is 
bekerüljenek, a kiállítási terv készítésekor pedig 
bemutatni a raktárban őrzött képeket, ha nem is 
feltétlenül önálló tárlaton, de egy-egy időlege-
sen kiemelt műtárgy formájában, akár virtuálisan 
(honlapon) is. Nagy Előd: Szegényember, 2012

Nagy Előd: Debreceni házak, 2011
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Kezdjük a történetet a végénél. Tóth László 
2005-ben írt cikket „Iskolabútorgyár Újpesten” 
címmel, mely az Újpesti Helytörténeti Értesítő-
ben jelent meg1. A cikk a több, korábbi üzemből 
összevont „Iskolabútor- és Sportszergyár” nevet 
viselő nemzeti vállalat sorsával foglalkozik az 
1950-es összevonástól, a telephelyek átalakítá-
sán majd megszüntetésén át az újpesti központú 
gyár felszámolásáig (az újpesti üzem kapta az I-es 
sorszámot). A vezetés és adminisztráció közös 
volt, de az egyes telephelyeken eltérő gyártmá-
nyok készültek: Újpesten fémvázas iskola-, majd 
gyermekbútorok; Óbudán a korábbi Feiwel, 
majd Lopos cég telephelyén iskolai tornaszerek; 
Rákospalotán a volt Vágó-féle üzemben sílécek, 
szánkók, teniszütők, pingpong asztalok, a palotai 
gyár keretein belül2 - a volt Dören gyár - Telepes 
utcai üzemében fa iskolabútorok, végül az 1967 
után kialakult jánosházai telephelyen a másik 
három gyárból idővel áttelepített cikkek (csővá-
zas bútorok, sátorgyártás, szánkógyártás, stb.). 
Géppark csere csak az ’50-es években, telephely 
modernizálás (új szerelőcsarnok, jobb munka-
körülmények biztosítása) pedig csak Jánosházán 
és Újpesten történt. Az 1980-as évek szocialista 
gazdasági hanyatlása elérte a vállalatot is, a telep-
helyek értékesítése sem menthette meg a csődtől. 
A gazdaságtalan gyártáshoz hozzájárult a fa, 
mint alapanyag kiszorulása az iparból. A nyugati 
cégek áttértek a műanyagból történő előállításra, 
mely jobb, gyorsabb és olcsóbb gyártást eredmé-
nyezett, az exportlehetőség így Magyarországról 

1  Újpesti Helytörténeti Értesítő 2005. 4. szám 19. o.

2  Fővárosi Közlöny 1949.10.15 (60. évf. 41. szám 188. o.)

megszűnt, a belső fogyasztás pedig a ’80-as évekre 
leállt, lévén az állami iskolák már nem vásároltak 
folyamatosan, emellett a megnyíló határok foly-
tán az import megfojtotta a termelést, a készletre 
termelés pedig sehova sem vezetett. A vállalat 
végül 1995-ben megszűnt.

A RÁKOSPALOTAI 
SPORTSZERÁRUGYÁR
ÍRTA: Horváth Csaba

A sikertermékek
(A FOTÓALBUMBÓL)



24 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   V. ÉVFOLYAM 2. (14) SZÁM    2020.  SZEPTEMBER

És akkor most kanyarodjunk vissza az előzmé-
nyekhez. A tagüzemek történetét foglalom össze 
röviden, hogy érzékeljük, hogy milyen múltú 
cégek és milyen elhivatott szakemberek voltak 
azok, melyek és akik megalapozták a nemzeti 
vállalat létrejöttét.

A Feiwel, ill. Lopos cég (amely üzemegységet az 
óbudai vagy II-es számú jelzővel illették): Feiwel 
Lipót az Ausztriából áttelepült zsidó lakatos 
1846-ban hozta létre cégét az „Első Magyar 
Vasbútor és Takarék-Tűzhely Gyárat”. Az első 
évtizedekben kukoricamorzsolót, kézi vetőgé-
pet, pénzszekrényt, mérleget, kályhát, bölcsőt, 
redőnyt, edényeket gyártott, sok kiállításon nyert 
érmet, szabadalmai is voltak. „A gyár (VII. ker.)” 

Síp u. 22-ben, a raktár a Hatvani (a mai V. ker. 
Kossuth Lajos) u. 1., majd az (V. ker.) Erzsé-
bet tér 10-ben volt. Az 1870-es évek közepétől 
kezdett el készíteni szétbontható kerti pavilont, 
görgős betegszéket (tolókocsit), összecsukható 
ágyat, kerti padokat. Az 1880-as évektől a Dob 
u. 13 szám alatt működtek, de az akkor még egy 
telek lehetett a Síp utca 22-vel. 1882-ben változ-
tat nevet és telephelyet a gyár. „Az Első Magyar 
Vasbútor és Iskolapad Gyár” elnevezést kapja és a 
VI. ker. Aradi u. 60-ba költözik, a raktár pedig a 
Sugárút (a mai VI. ker. Andrássy út) 30-ba. Feiwel 
ekkor kezdi el öntöttvas iskolapadok gyártását. 
1884-ben a raktár a Gizella (a mai V. ker. Vörös-
marty) tér 5. szám alá költözik, melyet 1888-ban 
megszüntet. 1892-től már csak „Feiwel Lipót 

Rákosi Péter felvétele az eredeti után
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Első Magyar Szabadalmaztatott Királyi Iskolapa-
dok Gyára” a cég elnevezése. 1894-ben már több 
száz iskolát szerelt fel iskolapadjaival a cég. 1896. 
december 14-én Feiwel Mór és Zaitschek Jaro-
mir veszi át az öreg Feiweltől a gyárat és „Feiwel 
Lipót utódai” módosított néven és közkereseti 
társaság formájában működnek tovább. 1897-ben 
a mai IX. ker. Ipar utca 4. szám alá költöztetik a 
gyárat. Feiwel Lipót 1907. októberének elején 86 
évesen hunyt el. A kezdetektől úgy hirdették az 
iskolapadot, hogy nemcsak iskolai, hanem otthoni 
használatra is alkalmas volt az elemista gyermek 
részére. 1903-ban már gyártottak tornatermi 
tornaszereket is, 1906-tól pedig amerikai rend-
szerű irodabútorokkal is foglalkoztak. Az 1910-es 
években már 250-300 munkást foglalkoztatott a 
cég. Ekkora gyakorlatilag országszerte  ismer-
tek voltak a cég iskolapadjai, rengeteg iskolában 
használták őket. 1912 novemberében a kőbá-
nyai Kolozsvár utca 13. szám alá költözik a cég. 
Templompadokat, óvodai bútorokat is gyártottak. 
1916-tól a céget a két tag már nem együttesen, 
hanem önállóan is képviselhette. Hogy az I. világ-
háború, vagy a trianoni döntés okozta piacvesztés 
állt-e a háttérben, nem tudni, mindenesetre a 
cég 1924 októberében megszűnt. Feiwel Mór az 
1922-ben létrehozott és 1932-ben tönkrement 
Magyar Amerikai Faipari Rt.-nek lett az iskola-
bútor osztályvezetője. 

Lopos Gyula asztalos és Ifj . Huszár Pál lakatos 
(akik rokonok) 1901-ban alakított közkereseti 
társaságot, de Lopos fél év után már egyedül foly-
tatta. A Podmaniczky utca 63-ban majd a Szabolcs 
utca 4-ben volt a műhely. Saját nevén 1904-től 
már Óbudán a Meder utca 15-ben találjuk, majd 
a Zsigmond (a mai Frankel Leó) utca 102-be tele-

pül át. Már ekkor elkezdett tornaszereket gyártani. 
1906-tól már a Zsigmond utca 114-be költözik 
(vagy átszámozták csak a házakat...), bár azt írja, 
hogy a „gimnázium épületében” találják, pedig a 
mai Zsigmond téri gimnáziumi épület a páratlan 
oldalon található. 1908-ban megint költözés: a 
lakását III. kerület Lajos utca 85-be, a Kkt. pedig 
a VII. Huszár utca 4-be teszi át. A pesti oldalon, 
mint asztalos hirdette magát (ez lehetett az üzem), 
az óbudai címen (az iskola tornatermében) pedig 
értékesítette a tornaszereket, melyek kapcsán az 
évtized végére már több kitüntetést és királyi aján-
lást is bezsebelt. Kimondottan tornatermi, beltéri 
felszereléseket készített. A lakását közben átteszi 
a Lajos utca 60-ba, ahol 1911-től alakítja ki az új 
gépi üzemű műhelyét. Gyártmányai közt volt bot, 
buzogány, magasugró állvány, pálca, rúdugróáll-
vány, gyűrűhinta, bordásfal, ló, korlát, nyújtó, rúd, 
kötél, zászló, szőnyeg, magasságmérő, zsámoly, 
vasgolyó, gerely, labda, mászórúd, felemás korlát, 
stb. Ezek gyakorlatilag a mai tornatermi és szer-
torna felszerelésekkel egyeznek meg. Lopos cégét 
is érzékenyen érinti a háború és a trianoni határok 
létrejötte, egyharmadára zsugorodik a piaca. 1923-
tól a Bécsi út 85. lesz a címe. 1924-ben átveszi 
(beolvassza a Feiwel céget) a teljes iskolapad ter-
mékskálájával együtt. A cég 1946-ban szűnik meg, 
illetve jogutódja az Óbudai Faipari Szövetkezet 
lesz, mely üzem aztán az Iskolaszer- és Sport-
szergyár tagüzeme lesz. Lopos Gyula 1965. január 
5-én hunyt el 89 éves korában. 

A Dören Henrik és Társa cég 1907-ben ala-
kult, a porosz földön született Dören a Torontál 
vármegyéből származó nejével vágott bele az 
asztalosipariüzletbe, de már körülbelül  15 éve 
asztalos volt. A Kemnitzer (mai nevén VI. ker. 
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Szófi a) utca 34-ben volt az üzletük, de már rá egy 
évre a Hegedűs Gyula (ami szintén a mai Szófi a) 
utca 26. szám alá költöztek. 1923-ból ismerjük 
első ízben a gyártmányait, ekkor még fémipari 
temékekhez gyártott fa kiegészítőket. 1925-ben 
már gyógyszertári berendezéseket gyárt, majd pár 
év alatt átnyergel az épületasztalos és iskolaberen-
dezés munkákra, ekkor a gyárát úgy hirdeti, mint 
amely 1891-es alapítású. Ezek szerint az évben nyit-
hatta meg az asztalosműhelyét. 1929-től helyezi át 
az üzemet a XIII. ker. Dévényi utca 20-22-be, az 
iroda és raktár marad a Hegedűs Sándor utcában. 
1931-től kezdtek iskolapadokat gyártani, a feljebb 
említett Magyar Amerikai Faipari Rt.-től került át 
hozzájuk vélhetően nemcsak a jog, hanem a gépek 
is. Ekkortól Iskolabútorgyárnak hívják már magu-
kat. 1935-ben meghal Dörenné Schmidt Erzsébet, 
a vállalkozásba a fi át, Dören Bélát veszi be Henrik. 
Valószínűleg ezekben az években Henrik is elhunyt. 
1935-ben kft.-vé alakul át a cég, majd  1940-43 közt 
tart a felszámolási eljárás, majd megszűnik vállalat. 
Dören Béla 1945-ben hal meg 53 évesen. 

Végül, de nem utolsó sorban a legfi atalabb tag-
üzemről a Rákospalotai Sportszerárugyárról 

3  A magyar ipar almanachja (Budapest, 1930) III. rész 96. o.

4  BFL – VII. 192 – 1924 - 1100

5  BFL – VII. 197a – 1927 – 0009

6  Újság, 1931.04.23 (7. évf. 91. szám 11. o.)

7  Magyar Cserkész 1935.03.01 (16. évf. 13. szám 18. o.)

8  Közgazdasági Értesítő 1939.05.07 (34. évf. 14. szám 362. o.)

(amely a III-as számot kapta): Vágó Ignác bognár 
Dunaszerdahelyen született 1875-ben. Apja és 
nagyapja is már bognár volt, 1892-ben szabadult 
az inasévek után apja Deákin állott műhelyéből. 
Deáki nem messzi van Dunaszerdahelytől, a 
mai Szlovákia területén található. Inasévei alatt 
megfordult Pozsonyban, Vácott és Budapesten 
is. Végül úgy esett, hogy Rákospalotára került, 
ahol 1899-ben megnyitotta műhelyét. Fiai, Béla 
és János a keze alatt tanulták ki a mesterséget. 
Neje Piroska Mária volt, akit még Deákiban vett 
el 1902-ben. További gyermekei: Ignác, Margit 
és Lajos. Az Ipartestületben is vállalt pozíciót, az 
I. világháborúban sérülten került orosz hadifog-
ságba, majd onnan 1918-ban haza.3 

A bognárok a szekereket és azok kerekeit készí-
tették évszázadokon át. A bognár ügyesen tudott 
gőzölni, s így fát hajlítani. A későbbi termékek 
előállításához ez a tudomány volt a kulcs.

Ignác 1924-ben az Imre (a mai Beller Imre) 
utca 30-ban élt és dolgozott.4 1927-ben a Szász 
Károly (a mai Népfelkelő) utca 58/a-ban talál-
juk már.5

Fia János 1904-ben született, vélelmezem, hogy 
a harmincas évek legelején vehette át testvéreivel 
apja üzemét. Csónaképítéssel kezdték a sport-
célú gyártást.67 1939-ben már íj, teniszütő és 
sítalp készítésére kapott engedélyt.8 Ekkor Vágó 
János Sportáruüzem a műhely elnevezése. 1940. 
szeptember 10-én az üzem, mint Vágó Testvérek 
Sportárugyára folytatja tovább a működést köz-
kereseti társaságként. Ekkor a Bocskai utca 164. 

Rákosi Gerzson
(RÁKOSI PÉTER TULAJDONA)
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alatt a székhely, míg a Bocskai utca 142. alatt a 
műhely található.9 A céget János, Béla és Ignác 
tulajdonolja. 

A három fiú úgy döntött, hogy a cégvezetés-
sel az Érszentkirályról érkezett, megbízható és 
már három éve a cégnél asztalosként dolgozó, 
de eredetileg bognár és kovács szakmákkal bíró 
Rákosi Gerzsont bízzák meg, aki egészen a cég 
államosításáig töltötte be a funkciót. A céget 
1941-ben hadiüzemmé minősítették és a hon-
védség sílécekkel való ellátása lett a feladata. 
Rákosit ezért nem hívták be katonának, hanem 
a honvédségi szolgálatot az üzemet vezetve 
teljesítette. 1945 után nagyon nehéz volt nyers-
anyaghoz jutni és a cég vezetése megbízásából 
Rákosi beutazta Magyarországot, felkutatva és 
megvásárolva a szükséges fa nyersanyagot. Rákosi 
Gerzson 1950-től egészen 1969-ig – nyugdíja-
zásáig - esztergályosként dolgozott tovább a 

9  Központi Értesítő 1943.01.28 (68. évf. 4. szám 122. o.)

10  Rákosi Péter közlése

11  Rákosi Péter közlése

12  Esti Hírlap 1958.01.03 (3. évf. 2. szám 4. o.)

13  Népakarat 1957.10.24 (2. évf. 249. szám 4. o.)

14  BFL IV.1427

15  Rendőrségi közlöny 1947.10.01 (3. évf. 21. szám 543. o.)

cég kötelékében.10  Ezután Faragó György lett a 
gyárigazgató, Draskovics Károly a műszaki igaz-
gató és dr. Káldor Lipót a kereskedelmi vezető. 
Káldor egészen 1966-os haláláig a cég kereske-
delméért volt felelős. Draskovics 1958-ban már 
az Óbudai Sportszergyár igazgatója (őt váltotta 
Bertók János a poszton 1956 táján). 1941-től 
szintén a gyárban kezdett dolgozni inasként 
Rákosi Gerzson anyai ági féltestvére Dévai Ist-
ván, aki 1941-ben Rákospalotára érkezve előbb 
elvégezvén az újpesti Kozma Lajos Faipari Szak-
középiskola jogelődjét a – Faipari Technikumot 
– végigjárva a ranglétrát Draskovics után a gyár 
műszaki igazgatója lett az 1960-as évek elején. 
Rákosi Gerzson fi a Péter szintén dolgozott, mint 
ipari tanuló 1967-68-ban.11

Az üzem gyártmányait bemutató fényképal-
bumban számtalan tárgyat Bertók J. elvtárs 
tervezett. A megszólítás és név alapján a korábbi 
kőbányai Szék- és Faárugyár Rt. vezetőjét, a 
későbbi Könnyűipari Minisztérium Bútoripari 
igazgatóságának az igazgatóját, a rákospalotai 
üzem igazgatóját Bertók Jánost sejthetjük, aki az 
ötvenes évektől töltötte be ezt a pozíciót. 1983-
ban hunyt el Újpesten. Valószínűsíthető. hogy 
a fényképalbum 1957-60 körül készülhetett.12 
13 Helyettese Kiss László főmérnök volt, aki az 
1950-es évektől kezdve a gyár termékfejlesztésé-
ért volt felelős Bertókkal együtt, az 1970-es évek 
közepén már ő volt az üzem igazgatója, annak 
bezárásáig.

1943 januárjától 1947 májusáig az üzemnek 
sport egyesülete is volt.14 15 

Megbízólevél 1949-ből
(RÁKOSI PÉTER TULAJDONA)
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1944 decemberében a munkások akadályozták 
meg, hogy a gyár felszereléseit, gépeit elszállítsák 
a németek.16

Ifj . Vágó Ignác 1943. december 22-én feleségül 
vette Bodnár Magdát.17 Vágó Béla pedig 1948. 
júliusában tért haza az orosz hadifogságból.18 Az 
államosítást követően a Vágó testvérek már nem 
voltak jelen a gyár életében, valószínűsíthető, hogy 
kitelepítették őket, 1953 után pedig már nem ide, 
hanem vélelmezhetően Budára költözhettek visz-
sza, mert a Farkasréti temetőben nyugszanak. Id. 
Ignác 1960-ban hunyt el, neje 1963-ban. János 
1982-ben hunyt el, Lajos pedig 1984-ben.

1949-től Sport és Műszaki Faárugyár volt az 
üzem hivatalos elnevezése19 1956-ig, utána az 
Irodabútor- és Sportszergyár nevet vette fel a 
vállalat, a palotai üzem Palotai Sportszerárugyár 
néven működött. 1951-től a gyár is részt vesz a 

16  Budapest munkásmozgalma 1919-1945. Bibliográfi a (Budapest, 1965) 381. o.

17  Pesti Hírlap 1943.12.25 (65. évf. 292. szám 12. o.)

18  Világ 1948.07.08 (929. szám 5. o.)

19  Magyar Közlöny 1949.09.17 (193. szám 4. o.)

20  Népsport 1951.08.17 (7. évf. 165. szám 3. o.)

21  Népszava 1949.11.23 (77. évf. 272. szám 5. o.)

22  Világosság 1949.11.23 (5. évf. 272. szám 6. o.)

23  Szabad Nép 1951.05.23 (9. évf. 118. szám 6. o.)

24  Szabad Ifjúság 1951.11.11 (2. vf. 117. szám 6. o.)

25  Esti Budapest 1954.01.09 (3. évf. 7. szám 6. o.)

26  Népsport 1954.02.23 (10. év. 39. szám 3. o.)

27  Esti Hírlap 1959.12.03 (4. évf. 284. szám 6. o.)

28  Esti Budapest 1952.06.05 (1. évf. 53. szám 6. o.)

29  Lobogó 1974.07.22 (6. évf. 30. szám 12. o.)

30  Modellezés 1968. november (10. évf. 11. szám 2. o.)

Gazda-mozgalomban.20 A II. 
világháború után indult mun-
kaversenyekben több ízben 
tüntették ki a gyárban dol-
gozó Kasza Lajos. 1952-ben 
a második országosan legjobb 
betanított könnyűipari mun-
kás, a szintén itt dolgozó Farkas 
Lajosné lett.

1949-ben 2000 ródli és 6-7000 síléc21 készült, a 
korábbinál 50%-kal olcsóbban: 60 Ft volt az egy-, 
70 Ft a két- és 82 Ft volt a 3-személyes szánkó.22 
1951-ben 4000 teniszütőt, 8000 pingpong asz-
talt gyártottak.23 Szintén 1951-ben már 18 ezer 
ródli készült.24 1954-ben 5000 darab teniszütő 
készült.25 Vélhetően ez csak a belföldi megrende-
lés száma lehetett, mert egy másik híradás már 
70 ezer teniszütőt, 12 ezer szánkót, 9600 darab 
sílécet és 50 ezer darab pingpong ütőt említ.26 
1959-ben 16 ezer ródli készült,27 1963-ban 26 
ezer pár sílécet és 33 ezer ródlit gyártottak.
1952-ben egy újságcikkben azért ostorozzák az 
üzemet, mert sportszereket gyártanak, mégsem 
sportolnak a dolgozók (így Kalocsai Károlyné, 
Bagyánszki Ferenc, Fekete és Bónyai elvtársak 
sem) eleget az MHK keretében.28 Később, az 
1960-as években komoly modellező élet jelle-
mezte az üzemet.29 30

A Bocskai és Dugonics 
sarkán álló üzem 
utcafronti irodaépülete 
(kb. 1958) 08.20-án.
(A FOTÓALBUMBÓL)
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1950-ben Rákospalota első 
sztahanovistája Zagai József 
volt, aki a legjobb asztalos 
címet érdemelte ki és egy 
egész cikkben mutatták 
be.31 1950-ből Talló László 
szintén sztahanovista nevét 
ismerjük.32 1952-ből Kasza 
elvtárs , Gara Jánosné, 
Sáreczki István dolgozók nevei ismertek.33 1952-
ből Terek (helyesen: Sztarek) Endre dolgozót 
említik.34 1954-ben a gyár dolgozója volt a még 
csak egy éves múlttal rendelkező Dudás Vera, a 
brigádvezető, legidősebb női dolgozó Máté Ilona, 
Samu Imre, Frank József asztalosok.35 Szintén 
1954-ből ismerjük Jónás Györgyné DISZ-tag 
nevét is.36 1955-ből szintén pár dolgozó nevét 
ismerjük: Standinger Kálmán és Újvári Ferencné 
az enyvezést, Rozsnyó Erzsébet és Kántor Mária 
az ütők összeállításával foglalkozott, Szar-
vas Lászlóné fényezett, Grünwald Béla pedig a 
meós volt.37 Kis Lászlóné többszörösen kitüntett 
dolgozót 1956. októberében örökítette meg az 
MTI munkatársa.38 Kremlicza Ferenc a sílécek 
díszítését végezte 1958-ban39 Pripkó Béla a ród-
lirészlegen dolgozott.40 1959-ben Jancsek Gyula 
szintén a ródlirészleg dolgozója volt.41 1961-ben 
Rozsnyó Erzsébetet és Gáspár Béla bácsit említik, 
mint a világhírű magyar sportszereket előállító 

31  Friss Újság 1950.03.08 (55. évf. 57. szám 5. o.)

32  Népszava 1950.02.18 (78. évf. 42. szám 7. o.)

33  Ludas Matyi 1952.09.03 (8. évf. 36. szám 8. o.)

34  Esti Budapest 1952.11.20 (1. évf. 195. szám 1. o.)

35  Esti Budapest 1954.11.23 (3. évf. 277. szám 1. o.)

36  Szabad Ifjúság 1954.09.16 (5. évf. 219. szám 1. o.)

37  Esti Budapest 1955.02.03 (4. évf. 28. szám 3. o.)

38  Nemzeti Fotótár MTI-FOTO-792678

39  Nemzeti Fotótár MTI-FOTO-804461

40  Nemzeti Fotótár MTI-FOTO-804460

41  Nemzeti Fotótár MTI-FOTO-811583

42  Ország-Világ 1961.02.15 (5. évf. 7. szám 23. o.) 

43  Nemzeti Fotótár MTI-FOTO-844784

44  Páll Zoltán közlése, BFL HU.BFL.XV.19.c.10 / Fortepan Gyűjtemény képszám: 104561

gyár egy-egy dolgozóját.42 1963-ból még szintén 
a ródli részlegről ismerjük Szűz Györgyöt43, 

Az üzemnek Palotán több telehelye is volt, pusztán 
azért, mert nem fértek el a Bocskai-Dugonics sar-
kán fekvő gyárüzemben sem a késztermékek, sem 
az alapanyagok. Egy készáru raktár működött a volt 
Lyra mozi helyén, a Klapka György utca 71-ben, 
egészen a ’70-es évekig.44 A gyár a mai Bocskai utca 
142-146 – Dugonics utca 30-32 telkeken állt. A 
fatelep a korábbi székhelyen, a Bocskai utca 164-
ben volt. A Beller Imre utca 145-147-es telek is 
raktározási funkciókat tölthetett be. Amiről Tóth 
László tett említést, hogy Rétfalvi Ferenc aszta-
losműhelye is beolvadt volna az államosításkor 
a gyárba, nem találtam információkat. Rétfalvi 
műhelye a Bocskai utca 32-ben működött az 
1930-40-es években. Rétfalvi 1961-ben hunyt el. 
A legutolsó telephelynyitás a Szántóföld utca 4/a 
szám alatt történt és 1994-ben már értékesítették is.

Női munkatársak 
teniszműhely előtt 

(A FOTÓ IFJ. KIS LÁSZLÓ TULAJDONA)
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1959-ben Bertók panaszkodik egy újságcikkben 
arról, hogy a minisztérium ármegállapítói nem 
végzik a munkájukat, így több terméküket nem 
árazzák be, amik így nem kerülhetnek az utcára. 
Kinek kell télen nyitott babakocsi vagy nyáron 
szánkó? Leírja, hogy rengeteg káruk származik 
ebből, több ezer terméket kell tudni tárolniuk 
hónapokon át, amiknek a minőségromlását is 
meg kell tudniuk akadályozni. Többek közt ezért 
is kellettek a raktárak.45

Az ’50-es évek második felében már angol 
típusú pingpongasztalt (14 rétegű farostlemez-
ből), továbbá bambusz sétabotot, vízisítalpat, 
szivacsos pingpong ütőt, vászonkajakot, sátrat is 
készítettek.

45  Népszabadság 1959.01.15 (17. évf. 12. szám 11. o.)

46  Vas Népe 1969.08.03 (14. évf. 183. szám 4. o.)

47  Esti Hírlap 1976.03.09 (21. évf. 58. szám 12. o.)

48  Fejér Megyei Hírlap 1979.01.17 (35. évf. 13. szám 3. o.)

49  Népsport 1980.05.14 (36. évf. 112. szám 7. o.)

50  Népszabadság 1981.04.08 (39. évf. 82. szám 12. o.)

51  Népsport 1964.06.01 (20. évf. 108. szám 3. o.)

52  Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1) 1975.12.10

53  Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1) 1976.12.21

54  Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1) 1978.08.30

1969-ben Pártos Andort kérdezték a gyárról, 
melyben lemondta, hogy a vállalat korábbi tőkés 
üzemek összevonásából született, és a nyugati 
exportra történő gyártás is tőkés örökség Rákos-
palotán46. 1976-ban 65 ezer teniszütő készült, 
ebből 45 ezer ment külföldre.47 1979-ben 50 
ezer ütő készült, 80%-a exportra.48 Újpesten 
1980-ban 8000 darab teniszütőt gyártottak bel-
földre,49 1981-ben pedig összesen 35 ezer ütőt 
gyártottak.50 Látható, hogy a rákospalotai üzem 
megszűnése után Újpesten már a korszerű üzem-
csarnok és jobb állapotok ellenére sem tudtak 
már minőségi és mennyiségi javulást végrehajtani. 
Jánosházán is végig a ródligyártás volt a húzóter-
mék, akár 80-130 ezer darab volt az évi kapacitás, 
jelentős export is megvalósult.

1964-ben egy cikkíró már áldatlan állapoto-
kat talál a két régi (palotai és óbudai gyárban), 
az épületek állapota, a raktározási lehetőségek, a 
széttagoltság a legfőbb probléma.51

1966-ban dönt a politika arról, hogy a rákospalo-
tai és óbudai üzemeket ki kell telepíteni vidékre, 
1973 végéig bezárólag. 1975-ben a kitelepítés 
határidejének módosításáról döntenek, de már 
ekkor tudják, hogy ez a határidő sem tartható. A 
korábbi határidőt „nem hajtotta végre” megjegy-
zéssel illették, azaz maga a palotai üzem nem tett 
eleget a költöztetésre vonatkozó felszólításnak és 
a folyamatot el sem indította52. 1976-ban 1977-et 
jelölték meg a kitelepülés évének.53 Aztán ’77-ből 
’78 lett.54 Érdekes, hogy ekkor már az indok a 
XV. kerületi városközpont építkezése volt. Ekkor 

Az udvari gyárépület, a teniszműhely
(A FOTÓALBUMBÓL)
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nagyjából százan dolgoztak Rákos-
palotán, a nemzeti vállalat negyede, 
és már az egység Újpestre történő 
költöztetése volt csak tervben.55 
1979-ben még mindig folyik a ter-
melés Rákospalotán, évi 50 ezer 
teniszütő készül.56 Ez elhúzódott, 
hiszen 1980-ig működött a gyár.57 
1981-ben már az újpesti központi 
üzemet is a kitelepítés „réme” 
fenyegette. 58 A profiltisztítás már 1972-ben 
elkezdődik.59 A szánkók gyártását Jánosházára 
helyezték át, a teniszütőgyártás pedig Újpestre 
került. 1972-ig gyártottak síléceket az új jános-
házi (IV-es számú) üzemben, de mivel a fa lécek 
eladhatatlanná váltak helyettük bordásfalakat 
kezdtek gyártani. 

A vezetőkről: Újpesten 1967-től főmérnök, majd 
kb. 1974-től az igazgatóhelyettes Pártos Andor, 
aki haláláig, 1988-ig állt a cég élén, mint műszaki 
vezető. Az újpesti központ igazgatója Tóth Aurél 
volt 1972-től, aki innen ment nyugdíjba valami-
kor 1989 előtt. A jánosházi üzem élén az 1970-es 
évek elejétől Auerbach József állt, egészen az 
1991-es bezárásig.

Összefoglalásképp elmondható, hogy a legtöbb 
szocialista vállalathoz hasonlóan ez a cég sem 
élte túl a rendszerváltást. Amíg 1945 előtt az 
elődvállalatok képesek voltak a piaci folyama-
tokra reagálni, addig az épp hasára ütő állam 
megrendelései és a rossz árpolitika hektikussá-
got okozott, a nyomott árak miatt nem volt pénz 
fejleszteni és éveken, évtizeden át változtatások 

55  Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1) 1978.08.30

56  Déli Hírlap 1979.01.03 (11. évf. 2. szám 1. o.)

57  Szolnok Megyei Néplap 1969.12.12 (20. évf. 288. szám 1. o.)

58  Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1) 1981.06.29

59  Déli Hírlap 1972.08.25 (4. évf. 200. szám 6. o.)

nélkül gyártottak olyan termékeket, amelyek-
nek már lealkonyult. Számos terméket már rég a 
műanyagiparnak kellett volna átadni, hiszen a vál-
lalat szigorúan fából készült és fém alkatrészekkel 
kiegészített termékeket állított elő még akkor is, 
mikor már a fél világ műanyagból gyártott. Azt is 
látni kell, hogy amíg megvolt a régi üzemi szellem, 
a közös cél gondolata (és akármilyen furcsa, ezt az 
’50-es években a munkaverseny és az újjáépítés is 
megteremtette), és az olyan vezetők, akik tényleg 
komolyan gondolták a prosperációt, a fejlődést, 
addig a rákospalotai üzem a nemzeti vállalat üze-
mei közül egyedül tudott letenni tőkésexportot 
és jóhírnevet az asztalra. Hogy az 1970-es évek-
től még ebből a jóhírnévből a jánosházi üzem is 
megélt, az a palotai üzem dicsősége volt, illetve 
a külföld felé ki sem derült, hogy „házon belül” 
más üzemegység vette át a termelést. Az 1945 
előtti elődcégek sikere a kitartáson, jó minőségen, 
folyamatos újításokon és komoly beruházásokon 
múlott, még akkor is, ha mind a Feiwel, mind a 
Lopos, mind a Dören cégek „csak” a hazai torna-
szer és iskolabútor piac meghatározó szereplőivé 
tudták kinőni magukat.

A sikertermékek
(A FOTÓALBUMBÓL)
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Honnan származik édesapja?

Édesapám anyai ágon erdélyi származású 
volt, anyai nagyapja Alföldi Flatt Károly európai 
hírű botanikus volt, és a Zichy család birtokának 
főintézője. Édesapám Újpesten született 1926. 
június 1-jén, kispolgári családból származott, apja 
újpesti postás volt, később vezérkari tiszt lett. A 
családi nevük Witz volt, ebből lett a Viz (Víz). 
Költői névként a Vasadi nevet választotta, ezt egy 
kollégája találta ki neki, a Vas és az Ady neveket 
vonta össze.

Hogyan került Rákospalotára?

A Magyar utcai ház, ahol éltek anyai nagy-
apám, Marcsek Gusztáv tulajdona volt, és 
édesanyám, Marcsek Edit örökölte. Édesanyám 
orvosi asszisztensként dolgozott: sebészeten, majd 
nőgyógyászaton - többször sikeresen le tudott 
beszélni nőket az abortuszról, amiért később 
néhányan még hálásak is voltak. Édesanyám biz-
tosította édesapámnak az alkotáshoz a csöndes, 
nyugodt hátteret. Hatvanöt évig voltak házasok. 
Édesapám nagyon szerette Rákospalotát, ezt írta 
magáról a település nevéről: „Nagyon szeretem 
ezt a szót, hogy Rákospalota. Ez egy nagyon szép 
magánhangzórendű szó, és nagyon szép mással-
hangzórendje is van." A „Gondolatok hazámról” 
szép sorai is ezt idézik: 

„Városszélén lakom...
Befordulok a sarkon, kinyílik előttem az utca... 
Utcámnak ege van.
Ismerem egének szélességét, lassú felhőit, éjszaka 
hatalmas
holdját, elszórt csillagait; de csak ebben 
az utcában, az egyik sor háztól a másikig
haladtunkban igazán enyémek ők... Hazám az 
otthonommal kezdődik,
otthonom az utcámmal...”

1951-től 2017-ig élt itt. Jellemző volt rá, hogy nem 
tudták róla az itteni emberek, szomszédok, hogy 
író. A Micsoda szerda című versében az egyik 

„ÍRÓNAK LENNI 
KÖZÖSSÉGI MAGÁNYOSSÁG”
Kovács Ildikó beszélgetése Víz Judittal

Vasadi Péter Kossuth-díjas költő, a Nemzet Művésze élete nagy részében rákospalotai 
lakos volt. Az irodalmi hagyatékát gondozó lányával, Víz Judittal beszélgettünk édes-
apja életéről és művészetéről.

FOTÓ: NAGY BOTOND, XV MEDIA
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szomszéd kérdezi tőle: „Té'leg, 
maga író?/ Ki mondta?... Postás 
Lacika. Húsz/ éve lakok itt, oszt 
csak most tudtam meg...”

A II. világháború idején kamasz volt, milyen 

emlékeket őrzött erről az időszakról?

Katonaiskolába járt, és az átélt események 
nem csak megrémítették, de megváltoztatták. 
Az egyik ilyen esemény: egy meglőtt, rabruhás 
embert látott, aki intett neki. A vérfolt egyre 
terjedt a pokrócán. „Ami itt következett, életem 
egyik forrása lett. Ez a hívás, néhány szó...” Ezt a 
megrendítő eseményt, találkozást írja le a „Furcsa, 
hogy épp most” című versében.

A tanulmányairól mit tud?

Egy önéletrajzában így foglalta össze: „Az 
újpesti Lőrinc utcai elemi iskolába jártam. 1936- 
42-ig a Könyves Kálmán Reálgimnáziumban, 
majd a Kemény Zsigmond Gimnáziumban 
tanultam. 1943- 45-ig Sümegben, az ausztriai 
Th aldorfban végeztem a Nagyváradi Gábor Áron 
honvéd hadapród iskola 3.4. évfolyamát, miután 
föloszlatták a Székely Hadosztályt, hazatérve 
a Könyves Kálmán Gimnázium esti, dolgozói 
tagozatán- nemzetközi érettségi birtokában- 
újra érettségiztem.” Érettségi után az ELTE-re 
járt német-magyar szakra, de orosz irodalmat is 
tanult, oroszul elég jól tudott. Elküldték innen is, 
majd a fi lozófi a szakról is. A fi lmrendezői szak-
ról is eltanácsolták, azért rúgták ki, mert nem 
volt hajlandó faliújságcikket írni Mindszentyről. 
Hivatalos diplomát nem szerezhetett, de később 
elvégezte a MÚOSZ kétéves Újságíró Iskoláját is.

Milyen munkahelyeken dolgozott?

1952-től a KOHUSZ tervező csoportjának 
vezetőjeként helyezkedett el. Ez a Konzerv- és 
Húsipari Szállítási Vállalat volt. Dolgozott a 
Közlekedési Vállalatnál is, és a Wolfner Bőrgyár-
ban segédmunkás is volt, de műszaki rajzolóként 
is kereste kenyerét. 1956-ban a munkahelye for-
radalmi munkástanácsának titkára volt. Majd 
1967-től az Új Ember és a Vigilia szerkesztője 
volt, 1986-ban ment nyugdíjba. 

Mikor kezdett az irodalommal, költészettel 

foglalkozni?

Tizennégy éves lehetett, amikor egyik nagy-
bátyja dolgozószobájában meglátta a Nyugat 
évfolyamait, és elkérte, hogy olvashassa azokat. 
Katona korában pedig egy alkalommal egy ládán 
ült, amiben fontos iratok és könyvek voltak, leg-
fölül József Attila: Nagyon fáj című kötete. Ez a 
kötet és József Attila meghatározó volt a számára. 
Egész életében írt, de közel ötven éves volt, mikor 
az első önálló kötete megjelent. 

A hatvanas évek végétől a Vigília és az Új Ember 

katolikus folyóiratok munkatársa volt. Volt emiatt 

gondja az akkori hatalom részéről?

Igen. Őt idézve: „Az életem során - fino-
man fogalmazva - gyakran megváltak tőlem, de 
észre kellett vennem, hogy minden egyes esetben 

Pilinszky és Vasadi
(VÍZ JUDIT GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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nyertem vele". A könyveit eldugták neves köny-
vesboltok, és csak hosszas unszolásra tették ki 
a polcra. Zatykó László ferences szerzetes sze-
rint működik egy „figyelemelterelés” a Vasadi 
művek körül. Például az Új Ember mostani 
főszerkesztője még csak válaszra sem méltatott, 
amikor felajánlottam a Vasadi versek, elmélke-
dések honorárium nélküli közlését. Ellenben 
a Keresztény Élet című hetilap örömmel közöl 
édesapámtól írásokat, verseket.

Az akkori irodalmi életből kikkel tartott kap-

csolatot? 

A Nem ragyogtak hiába című könyvében 
ezt írja: „A hetvenes években rákospalotai laká-

sunkban olvasta föl Pilinszky János kézírásos 
szövegét, első Simone Weil fordítását Szentjóby 
Tamás, Altorjay Gábor, Fehér József András, két 
színinövendék és a magam jelenlétében. A kezdő 
mondatok hallatán a szó szoros értelmében fogyo-
gatott a levegő..." Leghíresebb barátsága Pilinszky 
Jánossal volt. Egyik beszélgetésben úgy fogalma-
zott, hogy inkább a testvére volt Pilinszkynek, 
mint a barátja. Eljárt hozzá, és ő is volt nálunk, 
a szigligeti Alkotóházban sokszor beszélgettek, a 
saját verseiket olvasták fel egymásnak, éjszakákba 
nyúlóan. Kondor Béla festőt is ismerte, többször 
találkoztak. Az „Üvegmetszet" című vers Kon-
dor Béla emlékének íródott. Esterházy Péterrel 
is kezdetben baráti viszonyban voltak, édesapám 
60. születésnapjára írta Hajnali hadművelet című 
művét. Baráti volt a kapcsolata Rónay György-
gyel, Török Endrével, Bárdos Lászlóval, Rába 
Györggyel, Nagy Lászlóval Szigligeten találkoz-
tak, verset is írt hozzá. De járt nálunk Czigány 
György is. Mégis az irodalmi és saját életében is 
kirekesztettnek érezte magát- erről enged követ-
keztetni egy megjegyzése, de "nem valami külső 
kirekesztésről van tehát szó, hanem éppen ellen-
kezőleg, ha ezt a belső folyamatot nem engedik 
bennem, akkor ideges leszek. Nagyon fegyelme-
zett vagyok, de húsz perc múlva csenget bennem 
valami, hogy most már elég, és odébbállok." 

A hit mennyire volt fontos számára?

Szénási Zoltán irodalomtörténész, kritikus írta 
róla, hogy költészetében „a keresztény hagyomány 
és az irodalmi modernség összehangolására tesz 
kísérletet". Bartusz-Dobosi László egyik kritikájá-
ban így fogalmazott: Elutasítja a langyos, érzelmes 

Vasadi Péter dedikál 1982-ben
(VÍZ JUDIT GYŰJTEMÉNYÉBŐL)
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poézist, verseiben a felelősséget 
vállalni tudó és akaró értelmet 
keresi."

Említette, hogy Édesapjá-

nak nem volt egyszerű akkor sem, 

amikor a katolikus folyóiratok szer-

kesztőségében dolgozott. Tudott 

arról, hogy megfi gyelték őt? 

Több konfliktusa volt a 
munka társaival az Új Ember 
szerkesztőségében, de csak 
később tudta meg, hogy besúgták. A „RAP- féle" 
című versben írt erről:

„ANNO
bizony, besúgtak engem;
nem tudtam, így nem is volt,
nem volt mit elfelednem.
De most két vaskos könyvet
elém rakott egy költő:
benne vagy te is. Könnyen
lehet, hogy megbocsátod,
s nem fog rajtuk az átok..."

Esetleg a rendszerváltás után kikérték a róla szóló 

aktákat?

Nem tudunk aktákról.

Mit gondolt máshogy a hittel, vallással kapcsolat-

ban? Ez az akkori egyházi vezetőkkel is konfl iktust 

okozott?

Egy interjúban így fogalmaz: „Azt hiszem, 

Rahner mondta, hogy a keresztény gondolkodás-
mód és létszemlélet (nem szeretem a világnézetet, 
nem is ugyanazt jelenti) megújítására van szükség. 
A hit mélységélmény vagy nem hit.” Tűzjel című 
esszékötetben írta az Engedjétek megszületni a 
holnap egyházát! írásában: "De hogyan beszél-
hetünk a holnap egyházának újdonságáról, ha e 
misztérium mellett nincs meg bennünk a foko-
zódó érzékenység a saját tehetetlenségeink és a 
világ magányos drámája iránt, ha nincs meg ben-
nünk az őszinte készség, hogy leleplezzük kegyes 
öltözékbe bujtatott restségeinket, ha nincs meg 
bennünk az a világos tudat, hogy a misztérium 
ugyan bizonyos, de szellemi magatartásunk min-
dig csak kísérlet a jobbra, az egyre jobbra, hogy 
végre nem hallgattathatjuk el az úgynevezett 
„kisembert”, hogy legmagasabb iskolázottságunk 
sem lehet más, mint evangéliumi, s hogy bátran 
megpillantsuk egymáson az evangéliumi stílust, 
vagy annak fullasztó hiányát."

Miért jött ennyire későn a hivatalos elismerés, 

például a Kossuth-díj?

Vasadi Péter feleségével
(VÍZ JUDIT GYŰJTEMÉNYÉBŐL)



36 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   V. ÉVFOLYAM 2. (14) SZÁM    2020.  SZEPTEMBER

Többször felterjesztették a Kossuth- díjra, de 
végül - gondolom - már nem lehetett elutasítani, 
így 86 éves korában, 2012-ben kapta meg. Az 
ismerőseit, barátait kérte, hogy a postai külde-
ményekre, borítékokra ne írják a neve után, hogy 
Kossuth-díjas.

Volt kedvenc kötete a saját írásai közül?

Kedvenc kötetről nem tudok, valahol írta, 
hogy nem nagyon szokta a régi verseit olvasni, 
bár több verset újraírt, átírt, néhol a címek vari-
álódtak, de rá lehet ismerni egy-egy korábbi vers 
szövegére vagy variánsára. Azzal foglakozott, ami 
előtte volt, az izgatta. 

Eddig a verseit emlegettük, a líra mellett más 

műfajban is alkotott?

Igen, nagyon fontosak az esszéi, elmélkedései, 
prózái. Írt kritikákat, novellát, karcolatokat, és 
regényt is fordított franciából.

Hogyan telt egy napja?

A napi tevékenységéről jellemző idézet sze-
rint "rovom égtájoló utam esténként, kaputól 
sufniig". Egy átlagos napja, amikor már idősek 
voltak édesanyámmal, de még egészségesek, 
hasonlóan teltek. Reggel hat, fél hét felé keltek, 
reggeliztek, kávéztak, utána bevonult dolgozni, 
majd ebéd, utána pihenés, délutáni kávé, köz-
ben beszélgetés, felolvasás. Utána bement 
dolgozni, írni, olvasni, közben vagy csönd 
volt, vagy zenét hallgattak. Délután öt-hat óra 
felé kevés vacsora. Sokat sétáltak az udvaron, 
egyéb udvari munkát, tevékenységet végeztek. 
Diót törtek az unokákkal, javították a kerí-
tést, visszavágták a bokrokat, locsoltak, bár ezt 
leginkább édesanyám csinálta, füvet nyírtak, 
etették-itatták a kerti madarakat. Minden este, 
lefekvés előtt édesanyámmal olvastak az Ado-
rémusból, majd beszélgettek, imádkoztak. Volt, 
hogy ő nagyon későn feküdt le, mert még írt, 
olvasott. Rendszeresen jártak édesanyámmal a 
rákospalotai Magyarok Nagyasszonya temp-
lomba, de amikor már nehezebben mozogtak, 
már nem mentek.

Említette, hogy édesapja szerette a zenét, miket 

hallgatott szívesen?

FOTÓ: NAGY BOTOND, XV MEDIA
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Igen, sokat hallgatott zenét, főleg Bachot, 
Chopint, Mozartot, de Jan Garbareket, Santanát, 
Phil Collins-t, Bob Dylant, Ray Charles-t, Duke 
Ellingtont is. 

Mit gondol, hol van Vasadi Péter helye a magyar 

irodalomban?

Szénási Zoltán irodalomtörténész írja, hogy 
a Vasadi életmű az 1945 utáni magyar líra egyik 
fontos szövegkorpusza. Zsille Gábor József Attila- 

díjas költő írta róla, hogy a kortárs magyar líra 
legszűkebb élvonalába tartozik. Szerintem is.

Az érdeklődők hol olvashatják Vasadi Péter műveit?

A Petőfi  Irodalmi Múzeum honlapján, a Digi-
tális Irodalmi Akadémia felületén a műveinek a 
fele már elérhető, de idővel a teljes életmű felkerül, 
az én Facebook oldalamon is olvashatóak a versek. 
Terveink szerint idén megjelenik az összes versei-
nek első kötete, ez hiánypótló kiadás lesz.

1.) Rálátás
     Editnek

Megjöttek. Becsapódik a kapu

Ajtó nyikorog, léptek, nyikorog

újra, majd (száraz papír zizeg

mint nádak a szélben) kirakodnak

Meggazdagszik az asztal: kenyércipó

hálóban a citrom, az alma, sprék

szárral a hagyma, a répa, szappan

olaj, üdítő, sör üvegekben. Kanál

csörren a tányérban, azután

dal, ujjongás, szövegek

Távol a busz. Medvekiáltás. Itt

a poszáta. Ablaküvegnek a

cinke. Sárgapihés villanásai

közt a veres létrafokok. Jó

ez a foltos gúnya, madzagos

tornacipő a favágáshoz, míg

pihentemben vers születik

Kellenek a tetők, rálátni a

mezőkre, hogy’ csúszik lassan

odébb az idő, mint

csónaktalanul a vitorla

2.) Peremvidéken

Minek e futkosás?

Peremvidéken élünk.

Itt reggel fúj a gyárkürt

és a sörösüveg szilánkokat

délben apróra zúzza

a harangozás; olykor

két ócska villamos

között a sínt

egy űrhajó keresztezi.

Peremvidéken élünk.

Minek e futkosás?

Mi nem kegyeskedünk.

Itt nem villan áhítatos

álarc alatt a gyűlölet.

A bőrünk sem fehér.

Nap gyűri a nyakunkat.

Trágyázunk, ásunk, ültetünk.

Este lecsó meg must szaga

diólombokon átszivárog

s a kézilámpa fénye falhoz

szögez egy kóbor szemparázst:

lehetne éppen angyal is.

3.) Furcsa, hogy épp most

mikor ennek az öreg háznak

a lábazatát javítom s fonák

kézmozdulattal cementet csúsztatok

a nedvesség okozta vájatokba,

s hátamat tűzi a Nap, mely

az utca fölött delelőre ér,

furcsa, hogy most látom az arcát,

a mocskos rabruhából kióvakodó

nyak, barázda, nyitott száj,

fekete orr s fülek romjait

egy iszonyú szempár kettős

tengelye köré odalökve, ezt

a fejet a napok óta zuhogó

esőben véres pokróccal a

tarkója alatt, s nézem a

sörtében a piszkos víz lefutó

ereit, a szemöldökig behúzott

rabsapkát, és látom a száján

a lucskos szavakat: „Nur schiessen!”,

s míg ajkát beroppantja a haldoklás,

nem tehetem, dadogok magyarul,

s nyeldeklem a tehetetlenség

érdes köveit; az a perc ebbe

a percbe, mint vad fénybe

a vad eső, belemar.
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A szabadtéri programoknak a kezdetektől nap-
jainkig hangsúlyos szerep jutott a Szabadidő 
Központ tevékenységében, többek között azért, 
mert máig nem lelt igazi otthonra az intézmény. 
A közvéleményt bíztató művelődési ház tervek az 
idő múlásával hitegetésnek tűntek, hiszen külön-
féle indokokkal rendre íróasztalfi ókban landoltak 
az elképzelések 1973-ban, 1986-ban, 1996-ban és 
2014-ben is. Májustól szeptemberig a Szabadidő 
Központ programkínálatát évről évre intenzív 
szabadtéri rendezvények jellemezték. A változatos 
műfajok közül kiemelkedtek a különféle koncer-
tek. A városrész forgalmas helyein megszólaló 
zenei produkciókkal kellemes, városias köztéri 
hangulatot, lokális élményt, otthonosságot pró-
báltunk teremteni a lakótelepen. Ezt szolgálták 

a különféle fúvószenekari koncertek, melyeket 
nemegyszer mazsorettek felvonulása előzött meg. 
A városrész centrumában a XV. kerületi együt-
tesek mellett rendszeresen felléptek vidéki, 
testvérvárosi zenekarok, egy alkalommal még 
Németországból érkező ifj úsági jazz együttest is 
fogadtunk. A térzenei programok időpontja az 
esetek többségében hétköznap késő délutánra 
esett, mivel a hazatérő lakosok miatt ekkor volt a 
legnagyobb forgalom a központban. Hétvégeken 
többnyire délelőtti időpontra invitáltuk a zene 
iránt érdeklődőket.
A mellékelt fotón, 1987 nyarán a balkáni népek 
zenéjét bemutató Falkafolk együttes koncertje 
fogadja a hazatérőket a Fő téri ABC előtt. 

(Fotó: Kelemen Árpád)

ÍRTA: Kelemen Árpád

TÉRZENE
A FŐ TÉRI ABC ELŐTT



POLGÁRI ISKOLÁTÓL A KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁIG 39

Az oktatás - akkor még Széchenyi-telepen - 1906 

decemberében kezdődött el. A László utcai bérelt 

házban 1908-ig tanítottak. Ebben az évben 

épült meg az első, ténylegesen iskolai célokra emelt, 
négyosztályos épületet. Az állami elemi iskolát 
Rákospalota építette, lévén a település még 

szervezetileg oda tartozott. A különválás, Pestúj-

hely önálló településsé válása 1910-ben történt meg. 

Pestújhely alapításában jelentős szerepet ját-
szottak azok az értelmiségiek, akik az általuk 
létrehozott településre be is költöztek. A közjogi 
képviselők, hivatalnokok, ügyvédek, írás tudó 

POLGÁRI ISKOLÁTÓL
A KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁIG
ÍRTA: Szunyogh László

A korabeli Budapest közvetlen határánál az akkori viszonyoknak megfelelően modern 
település jött létre, Pestújhelyt az 1920- 1940-es évek között iskolavárosként emle-
gették. Elgondolkodtató, hogy ez a kis település, hogyan érte el ezt a kétségtelenül 
különleges és megtisztelő címet. Miért itt, ahol csak néhány év telt el az első beköl-
tözések óta. Nem lehetett történelmi hagyománya, hiszen a lakosok mind újonnan 
települtek be és a szociális összetétele is vegyes volt.  A lakosság létszáma folya-
matosan emelkedett, sokan gyermekes családdal költöztek be, de jelentős volt a 
születések száma is.  Ez a tény indokolta, hogy szükségessé vált az iskola/iskolák 
létrehozása.
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személyiségek magukénak érezték Pestújhelyt és 
annak fejlődésében is szerepet vállaltak.

Az oktatás jelentősége a trianoni diktátum után 
felértékelődött. Klebelsberg Kunó vezette minisz-
térium számos intézkedést hozott az elemi, közép 
és a felsőoktatási képzésekben. Ebben az időben 
készültek el azok a ma is működő iskolaépüle-
tek, melyekben magas szintű oktatásban vehettek 
részt a diákok.

Pestújhely „szerencséjére” a Vallás és Közokta-
tásügyi Minisztériumban dolgozott dr. Szücs 
István. Felelős beosztásokat látott el, többek 
között helyettes államtitkár is volt. Ő volt az, aki 
az iskolaügy vonatkozásában a legtöbbet tudott 
tenni. A személyi feltételeken kívül, közlekedés 
szempontjából is előnye volt Pestújhelynek. Az új 
kisváros fő utcáin szilárd keramitkockás burko-
laton lehetett közlekedni. Különleges még az is, 
hogy az 1920-as években aszfaltborítású járdákat 
kezdtek el építeni.  

Budapest közvetlen határos volt, a Körvasút 
– Erzsébet királyné kereszteződésénél álló Vám-
házig járt a villamos. A BART, a fővárosi autóbusz 
vállalat 1929-ben elindította a 24-es járatot és 
HÉV járati összeköttetés létesült Rákospalotával 
és Rákosszentmihállyal is. A Körvasúton a Ceg-
lédi-Szolnoki vonal szerelvényei közlekedtek. 
1960-as évekig működött Pestújhely vasútállo-
mása. Mindebből következik, hogy viszonylag 
könnyen el lehetett jutni Pestújhelyre.

Az „iskolavárosi” fénykorban az óvodák mellett 
két elemi, két polgári, egy felsőkereskedelmi 
középiskola és ipari tanonciskola is működött. 

1  Pukánszky Béla: Neveléstörténet; http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/index.html#09

Illusztrálásként jelzem, hogy például az 1930. évi 
létszámadatokat összesítve 2000 diák tanult az 
iskolákban. Ez a létszám igen magas, ha tudjuk, 
hogy Pestújhelyen a 16-17 éven aluliak létszáma 
3000 körüli lehetett. Az iskolai tanuló-létszáma-
datok azért mutathattak jelentős számot, mert a 
környező és távolabbi településekről ingáztak a 
tanulók az oktatási intézményekbe.

Ha a község, immáron Pestújhely iskolatörté-
netét elemezzük, akkor szinte hihetetlen, hogy 
már 1911-ben új iskola alapítására került sor. Dr. 
Szücs István kezdeményezése és hathatós segít-
sége is kellett, hogy a Pestújhelyi Leány Polgári 
Iskola megkezdhette működését. A katolikus 
egyház vállalta az iskola fenntartását. Megjegy-
zendő, hogy az igazgatói teendőket maga Szücs 
István vállalta, melyet hosszú ideig látott el min-
denféle javadalmazás nélkül. 

A polgári iskolák
Az 1868:XXXVIII. tc. alapján ezt az iskolatí-
pust az általános, főképp gyakorlati műveltség 
magasabb színvonalra emelése céljából indítot-
ták. A gyakorlatban az elemi iskola elvégzése 
után a négyosztályos polgári iskolák feladata az 
volt, hogy vallásos, erkölcsös és nemzeti szellemű, 
gyakorlati irányú általános műveltséget adjon és 
a gyakorlati életre neveljen. A leányiskolákban a 
törvény még azt is kitűzte, hogy művelt magyar 
polgári háziasszonyokat neveljen. A tanulmányi 
anyagot is ennek megfelelően állították össze.
A fi ú és leány polgári iskolák gyorsan meghono-
sodtak országszerte. 1880/81-ben még csak 57 fi ú 
és 53 leány polgári iskola működött, 1913/14-re 
ez a szám 201-re, illetve 325-re emelkedett.1
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1912-ben készült el a mai Ady Endre utcai – 
akkor Párisi, majd gróf Serényi út - telkén az 
impozáns, emeletes iskolaépület. Az 1900-as évek 
elején az oktatáspolitika jóvoltából sorra alakultak 
az országban a különféle iskolák. Közkedvelt isko-
latípussá váltak a polgári iskolák. Pestújhely nem 
maradt le ebben a folyamatban, hiszen viszonylag 
korábbi időszakban sikerült megteremteni ezt 
az oktatási formát. Kiemelkedő, hogy a leányok 
vonatkozásában tettek jelentős lépéseket. Esélyt 
teremtettek műveltségük fejlesztésében és maga-
sabb szintű továbbképzésükben. A későbbiekben, 
1920-ban fi ú polgári iskola is létesült.

A Pestújhelyi Katolikus Leány Polgári Iskolával 
az önálló község első saját építésű iskolaépületét 
adták át.

A Leány Polgári Iskola épületét Singer Antal ter-

vezte. Felépítését helyi építőmester, Tóth Ferenc 

irányította. A földszintes házak között kiemelkedett, 

de nem volt hivalkodó az emeletes háztömb. Szecesz-

sziós jellegű építészeti elemeket fi gyelhetünk meg az 

épületen. A homlokzat legszebb része a háromszögletű 

oromzat, két kis, torony-bástya díszítéssel.  A homlok-

zat ezen részére került Bátky József festőművész nagy 

méretű mozaikképe is. Témája: Krisztus a gyerme-

kekkel. Bátky Józsefre is pestújhelyi lokálpatrióta 
személyiségként emlékezünk. 

A négy ablaktengelyű homlokzat aszimmetrikus 

kialakítású. A bal oldalon lévő sarokrizalit felett 

található a homlokzat legszebb része a háromszögletű, 

felül lekerekített oromzat, melynek két oldalát egy-egy 

fi atorony díszíti. Az ablakok is igényesen egyedi meg-

oldásúak, mint ahogy az emeleti és földszinti ablakok 

közötti díszítő ornamentika is. Korabeli felvételeken 

látható az eredeti kerítés is. Míves kidolgozású fa és 

fém kerítés oszlopai elképesztően fi nom és légies kidol-

gozása egyedülállóak.

A második tanév már az új iskolában indulhatott. 
A négy tanteremre még nem volt szükség, hiszen 
az első évfolyam 27 fő, a második évfolyam lét-
száma 26 fő tanuló volt. Két év múlva az 1914-15. 
évi tanévben vált teljessé a létszám.

Az iskola a korabeli igényeknek megfelelően 
kimondottan jó feltételekkel rendelkezett. Az egy 
emeletes épületben helyet kapott a négy tanterem, 
tanári szoba és különböző szertárak. A tantermek 
világosak, tágasak, könnyen szellőztethetők és 
télen fűthetőek voltak. Az osztálylétszámoknak 
ideális elhelyezést biztosítottak. Valameny-
nyi terem mozgatható – fel és lehúzható kettős 
táblával rendelkezett, kréta és szivacstartó egészí-
tette ki a táblát. Kellő számú fogas biztosította a 
tanulók kabátjainak elhelyezését. Az épület elő-
csarnokát és az osztályok falát szemléltető képek 
díszítették. Technikai érdekesség, hogy a tanítási 
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órák kezdetét és végét elektromos csengő jelezte. 
Ezt a megoldást abban az időben csak az újonnan 
épült intézményeknél alkalmazhatták. A régeb-
ben épült iskoláknál kis kolomp vagy harang 
manuális módon való megszólaltatása jelezte az 
óraközi szüneteket.

A Leány Polgári Iskola első tanévében 26 leány-
tanulóval indult. A következő tanévben már az új 
épületbe költözve ideális környezetbe kerültek. A 
létszámadatokat fi gyelve igen sokan választották 
ezt az intézményformát. Rohamosan emelkedett 
a létszám, a 2014-15. évi tanévben pedig mind 
a négy évfolyam elkezdhette tanulmányait. Az 
osztálylétszámok ideálisnak voltak mondhatók, 
hiszen a 25-35 fős létszámok kényelmesen tanul-
hattak a tantermekben.

1916-ban nagyon magas létszámot mutat az első 
évfolyam, ebből következik, hogy a következő 
tanévben két-két osztály kellett indítani az első 
két évfolyamon. A Leány Polgári kezdte kinőni 
az épületet, a létszám 1920-ra majdnem elérte a 
350 főt, ekkor az osztálylétszámok 50-60 felettiek 
voltak!)

Dr. Szücs István vezette polgári iskola 15 tan-
éven keresztül működött az épületben, majd a 
valamikori ideális oktatási helyszín a megnö-
vekedett igényeknek már nem felelt meg, és a 
zsúfoltság a tanítás minőségének rovására vált. 
Magasabb szintre csak úgy lehetett lépni, ha 
összetett módon próbálták ezt a problémát meg-
oldani. 

A megoldást egy új iskola építése jelentette. Per-
sze ez nem olyan könnyű, ehhez elhatározás, 
összefogott, reális tervezés és központi segítség 
is szükséges volt - Dr.  Szücs István támogatása 
és a Klebelsberg vezette Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium nélkül nem lehetett volna megva-
lósítani. Az új Polgári Iskola fenntartását ismét 
a katolikus egyház vállalta. 1926-ban épült fel 
Pestújhely újabb iskolaépülete, az akkori László 
utcában. A hatalmas épülettömb a község legna-
gyobb építménye lett – talán mind a mai napig az. 
A két szárny magába foglalta a Római Katolikus 
Fiú és Leány Polgári Iskolát. A Polgári Leány 
iskola átköltözhetett a László utcába. 

Az 1920-as évek végén a képeslapon Pestújhely két 

középfokú iskolája látható. A vadonatúj épületbe 

a Polgári Iskola költözött. Miután a Leány polgári 

iskola régi épülete megüresedett, azt a Fiú Felső-

kereskedelmi Iskola foglalhatta el. 
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Fiú Felsőkereskedelmi Iskola
Trefort Ágoston minisztersége idején, már 
1872-ben kiadta a kereskedelmi szakoktatás első 
szabályzatát. További rendeletek segítették, hogy 
1895-re kialakult az alap-, közép-, és főiskolák egy-
másra épülő intézményszervezete. 

„A tanügy haladását szivén viselő tanférf iu csak 

örvendhet, hogy a középkereskedelmi iskolák és keres-

kedelmi akadémiák egyöntetűbb, miként a lapok 

nyilatkozataiból is kivehetjük, a czélnak megfelelelőbb 

szervezetet nyertek. Sokan már most hangoztatják, 

hogy e legújabb szervezet is csak kezdet, ez még nem 

felel meg a kereskedelmi iskolák czéljának.” 

„Ezen kettős haszna a kereskedelmi iskoláknak sza-

porította meg számukat. Ha csak a kereskedelmi, a 

magasabb kereskedelmi szakképzés igényéit tekintjük, 

jogos a hangoztatása a felsőbb kereskedelmi iskolák 

nagy elszaporodásának. S e szám még évről-évre 

növekszik. Az bizonyos, hogy kereskedelmünk jelen 

állapota, de még jövője is, messze időben szükségelne 

ennyi magasabb szakiskolát. De ha helyt adunk azon 

másik feladatuknak, melyet mint modern középisko-

lák töltenek be, melylyel tanítványaikat sok előnyt, 

közhivatali megélhetést nyújtó érettségi bizonyít-

2  Volenszky Gyula – író, tanár - gondolatai a felsőkereskedelmi és polgári iskolák reformjáról, 

http://misc.bibl.u-szeged.hu/7129/1/mp_1895_0325_569-574.pdf

ványnyal látják el, akkor számokat nem tarthatjuk 
nagyon soknak, szaporításokra szükség van.”

(Volenszky Gyula – író, tanár - gondolatai a felsőke-

reskedelmi és polgári iskolák reformjáról)2

Dr. Szücs István is hasonlóan gondolkodott.  
Lehetősége volt a cselekvésre, mint ahogy az előző 
évtizedekben is. Ismét alapított egy új iskolát, 
1925-ben a Fiú Felsőkereskedelmi Iskolát. Így vált 
a múlt század első harmadában Pestújhely „iskol-
avárossá”. A döntésről azt mondhatjuk, hogy igen 
megfontolt és a távlatokat is fi gyelembe vette. 

Az első évfolyam még az elemi iskola egyik 
szárnyépületében bérelt helyen működött. 1926 
szeptemberében már az új tanévet a minden 
tekintetben ideális épületben indíthatták. A gróf 
Serényi úti intézmény vált Felsőkereskedelmivé. 
A tanévről szóló Iskolai Értesítő lapjait olvasgatva 
érthetővé válik a korabeli öröm és várakozás, 
amellyel az iskola élete elindult. Ezt bizonyítják 
a következő részletek az Értesítőből. 

„…  Az 1926-27. isk. év az első, amelyet elejétől kezdve 

mindvégig új és többé-kevésbbé felszerelt épületünk 

falai között tölthettünk. És itt a legnagyobb hála és 

Katolikus iskolák 
Pestújhelyen
(FORRÁS: RÁKOSPALOTA, 

PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNYE)
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a legmelegebb szeretet hangján kell megemlékeznem 

Dr. Szücs István h. államtitkár úr Őméltóságáról, 

mint iskolánk megalapítójáról, aki semmi fáradságot 

nem ismerve, semmi áldozattól vissza nem riadva, 

a nyári szünidőben új polgári f iú- és leányiskolát 

épített Pestújhelyen és ezzel lehetővé tette, hogy a mi 

intézetünk is otthont nyerhessen s bevonulhasson a 

volt polgári leányiskolába, amely épület a hivata-

los körök megállapítása szerint kereskedelmi iskolai 

célokra ideálisan alkalmas.”

„Tanár és tanuló lelkét egyaránt boldog érzelmek 

töltötték el, amikor új otthonunk küszöbét átléptük. 

Éreztük, hogy egy új hazai szentélybe, a tudományok 

egy új templomába költözködtünk…”

Ahogy olvashattuk nagy örömmel indult a tanév. 
Érdemes tovább elemezni az Iskolai értesítő 
lapjait, ebből megtudhatjuk hogyan és milyen 
módon sikerült az év oktatási-nevelési terveit 
megvalósítani.

Az iskola felettes hatóságai

A korabeli tanigazgatási rendszert több felettes 
hatóság felügyelte. Az elsőfokú felügyeletet a 
Vallás és Közoktatásügyi Miniszter gyakorolja. 
Természetesen nem személyesen, hanem a felső-
kereskedelmi iskolák kir. főigazgatósága által.
Második fokon szintén a V.K.M. egyik ügyosz-
tálya – a kereskedelmi iskolái szakügyek - volt a 
felügyeletet gyakorló.

Az iskola fennhatósága a pestújhelyi római kato-
likus hitközség.  Az intézet egyházi főhatósága 
pedig a váci megyéspüspökség.  Ennek oka, hogy 
az iskola fenntartója az egyház volt.

Érdekes, hogy az iskola felügyeletét négytagú 
bizottság látta el, ahol a tagok megbízás által 
kapták feladatukat. Ebben a tanévben „Kolossváry 

Mihály prelátus-kanonok, felsőházi tag, Dr. Szücs 

István államtitkár, Dr. Miskolczy Jenő és Dr. Vanyek 
Béla theologiai tanár urak” voltak tagjai.

Az iskola tanári kara
Miután még csak két évfolyam volt még, a tanári kar 
létszáma is csak hat fő. Az alábbi felsorolás pontos 
információt ad a tantárgyfelosztásról is, valamint a 
hitoktatók névsoráról. Ebből kiderül, hogy a külön-
böző felekezetek hittanoktatása is megvalósult.
1. Dr. Stumpf Sándor igazgató, okl. középiskolai tanár, 

a kassai egyházmegye szentszéki bírája, a Történelmi 

Társulat tagja. Tanította a kereskedelmi ismereteket az 

I. és II. évfolyamokon összesen heti 4 órában.

2. Dr. Szigeti Kornél rendes tanár, okl. középisko-

lai tanár. Az I. évfolyam főnöke, tanár-értekezleti 

jegyző, az ifj úsági könyvtár őre. Tanította a magyar 

nyelvet, francia nyelvet és történelmet mindkét évfo-

lyamon heti 16 órában.

3. Bérczes J. Raymund rendes tanár, okl. középis-

kolai tanár, a Természettudományi Társulat tagja. 

A II. évfolyam főnöke, a mennyiségtani-, a fi zikai-, 

a torna- és játékszertár és a tanári könyvtár őre, a 

Sportkör elnöke. Tanította a mennyiségtant, a keresk. 

számtant, a term.- tant, testnevelést és egészségtant 

mindkét évfolyamon heti 18 órában. 

4. Dr. Erdödy S. Árpád óraadó tanár, oki. középis-

kolai tanár, az árúismereti és földrajzi szertár őre. 

Tanította a földrajzot és árúismeretet mindkét 

évfolyamon heti 8 órában.

5. Dr. Pallos László óraadó tanár, oki. középiskolai 

tanár. Tanította a német nyelvet mindkét évfolya-

mon heti 6 órában. 

6. Schöpflin Pogány Károly óraadó tanár, a 

Gyorsírókor elnöke, a Magyar Gyorsírók Egye-

sületének választmányi, több más egyesületnek 

rendes tagja. Tanította a szépírást az I. évfolyamon, 

a könyvvitelt a II. évfolyamon, a gyorsírást mindkét 

évfolyamon heti 8 órában. 

Hitoktatók: 
Dr. Stumpf Sándor igazgató, a hittudományok 

borostyánkoszorúsa. Tanította a róm. kath. hittant 

mindkét évfolyamon heti 4 órában.

Tórös Sándor ref. lelkész, Tanította a ref. hittant 

mindkét évfolyamon heti 4 órában.

Komjáthy Béla evang. lelkész. Tanította az evang. 

hittant az első évfolyamon, heti 2 órában. 



POLGÁRI ISKOLÁTÓL A KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁIG 45

Jancsi László unitárius lelkész. Tanította az unitá-

rius hittant az első évfolyamon heti 2 órában.

Fried Miklós izr. hitoktató. Tanította az izr. hittant 

az első évfolyamon heti 2 órában.

Az iskola hatékony működése érdekében az egyik 
fontos feltétel, hogy legyenek szemléltetőeszközök, 
tantárgyi modellek, térképek, szakkönyvtár. Az 
iskolai szertárak beszerzése részben adományok-
ból, részben felajánlásokból és csekélyebb részben 
beszerzésekben valósult meg. Természetesen ez a 
folyamat az évek során egyre több és több eszköz-
ben realizálódott. Ekkor a kezdetekben nagyon 
fontos volt például Bérczes J. Raymond tanár úr 
saját tulajdonú műszer és szerszámgyűjteménye, 
melyet az oktatási célokra használta.

Ajándékozás során a tanulók is kivették részüket, 
többek között régi- pénzgyűjteményt, állóhengeres 
gőzmodellt, villamos csengőt, szénszálas 
izzólámpát, mágnespatkókat, stb. ajánlottak fel 
taneszközöknek.

Házilag készültek különböző modellek, többek 
között manométer, különféle szemléltető készülék, 
kristály-detektoros rádió-vevőkészülék.  Ezeket az 
eszközök is Bérczes tanár úr készítette.

Földrajz-szertár anyagát ajándékozással dr. Szücs 

István jóvoltából térképek, dr. Antal Józseftől fonál-

gyűjteményt, dr Fabinyi József, ózdi főmérnöktől 
vasérc-nyersvas-acélgyűjtemény került.

Erdődy és Schöpfl in tanár urak is adományoztak 
tárgyakat, mint ahogy különféle intézmények, 
ipari cégek is. A tanári és iskolai könyvtár állomá-
nya igen csekély számú kötetet számolt. Kétféle 
folyóirat járt rendszeresen a tanári könyvtárba. 
Az iskolai könyvtár állománya 53 kötet, melynek 
nagy részét vétellel és kisebbik hányadát adomány 
formájában szerezte be az iskola.

Láthatjuk, hogy az iskola ügye fontos volt diák-
nak, tanárnak, pestújhelyi polgárnak. Nem véletlen, 

hogy az Iskolai Tájékoztató füzetben külön sorok 
emlékeznek meg az ajándékozókról és azon költ-
ségekről, melyek az iskola fenntartásával voltak 
kapcsolatosak.

„Összes ajándékozóink fogadják az intézet hálás 

köszönetét.

 A szertárakra fordított összeg az 1926–27. iskolai 

évben összesen: 1650 pengő.

Költségek: 
„Az iskola fenntartója a pestújhelyi rk. egyházközség. 

A fenntartás költségeinek fedezéséhez a V. K. M. az 

igazgató és 2 rendes tanár részére kiútalt 50 %-os 

fi zetés kiegészítö államsegéllyel járult hozzá”.

Az iskolai tanév 1926 szeptember 15-én kezdő-
dött. Előtte a javítóvizsgák lebonyolítása történt 
meg. A felsőkereskedelmi fi úiskola nevelési elvei-
ben a vallásosság érvényesül. Következik ez abból is, 
hogy az intézmény fenntartója a katolikus egyház. 
A tanári kar ennek megfelelően irányozta meg cél-
kitűzéseit, az iskola rendtartását, oktatási-nevelési 
feladatait. Mellékelten érdemes a dokumentumok 
idevonatkozó részeit tanulmányozni.

Az erkölcsi nevelés. Tanítványaink valláserkölcsi 

életét mindig éber fi gyelemmel kísértük. Az iskolai 

élet minden eszközét felhasználtuk, hogy az ifj úság 

lelkébe benső vallásossága mellett beoltsuk az áldo-

zatra kész, tántoríthatatlan hazaszeretetei.

Tanulóink viselete általában jónak mondható. 

Súlyosabb büntetésre alig került sor. A fegyelmi 

kihágásokat szigorú felügyelettel, az ifjúságnak 

a rend, fegyelem és pontos kötelességteljesítés sze-

retetére való neveléssel iparkodtunk megelőzni. 

Kihágások esetében pedig kellő komolysággal ugyan, 

de igazságos atyai szigorral és akkép jártunk el, 
hogy az ifj ú, míg egyrészről beismeri a hibát, 
másrészről arra a meggyőződésre jusson, hogy 
a büntetést csakugyan megérdemelte s hogy 
ezt nevelői iránta való jóakaratból, nem pedig 
bosszúból vagy haragból mérték reá.
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Tanulmányi ügyekben a tanári testület a hivatalos 

Tanterv és Utasítások értelmében járt el. A  tanári 

testület minden törekvése arra irányult, hogy intéze-

tünk tanulmányi állapota minél kedvezőbb legyen. 

Magasztos hivatásának magaslatán állva fáradsá-

got nem ismerő lelkiismeretes munkássággal végezte 

a testület minden tagja nevelés-oktatási kötelességét. 

Az ifj úságnak minél alaposabb kiképzése s különösen 

a szaktudás elmélyítése volt a főcél. 

Szülői értekezletek. Az iskolai és házinevelés 
összhangba hozásának céljából állandóan érint-
keztünk a szülőkkel. A szülők érdeklődését az 
iskola ügyei iránt nemcsak kértük, de hangsú-
lyozottan meg is kívántuk. A tanév folyamán két 
szülői értekezletet tartottunk.

Egészségi állapot. A tanulók és tanárok egészségi 

állapota általában elég kedvező volt. A községben 

fellépett spanyolnátha ellen az orvos intézkedései-

nek szigorú megtartásával védekeztünk; az iskolát 

gondosan szellőztettük, tisztán tartottuk, jól fűt-

tettük s lehetőleg mindent elkövettünk, hogy ennek 

a veszedelmes betegségnek gátat vessünk. 

Tanulmányi kirándulások. A tanítás kiegészítésére 

növendékeink szaktanáraik vezetése mellett több 

félnapos kirándulást tettek és üzemlátogatásokat 

végeztek.

A tanulmányi kirándulásoknak fontos szerepe van 
oktató-nevelő munka folyamatában. A külön-
böző helyszínek újabb élményeket, a tanulás 
folyamatába beilleszthető ismeretek kapcsoló-
dása a tantervhez mind elősegíti a hatékonyabb 
tanulást. Nevelési szempontokból pedig az osz-
tály együttléte, közösség fejlesztése, végső soron 
a személyiség pozitív kialakítása a cél. Ebben a 
tanévben a következő tanulmányi kirándulásokat 
realizálta az iskola tanári kara:

1926. október 16. Feszty–körkép kiállításának 
 megtekintése
         október 30. Csepeli kereskedelmi kikötő
 megtekintése
         december 15. Nemzeti Szalon
 képző művészeti kiállítás
1927. április Ingyenes Állatkerti kirándulás
         május 3. Árumintavásár megtekintése
         május 19. Kirándulás Máriaremetére
         május 26-29. Kirándulás Ózdra

A többnapos kiránduláson 22 tanuló vett részt. 
A csoportot dr. Stumpf Igazgató úr és Bérczes 
tanár úr vezette. A tanulmányi kirándulás célja 
az ózdi vas és acélgyár, a borsodnádasdi lemez-
gyár, a farkaslyuki bányatelep meglátogatása volt. 
Kiegészült a program a Bükk és Eger városának 
megtekintésével.  „Kitűnően sikerült a kiállítás” - 
írja a Tájékoztató és még azt is megtudhattuk, 
hogy azon tanulók, akik nem vehettek részt a 
többnapos kiránduláson május 28-án látogatást 
tettek az újpesti Wolfner-féle bőrgyárban.

Az iskola szellemiségére jellemző a különféle 
ünnepek közös megünneplése, jelentős nemzeti 
eseményekről való megemlékezések, az iskola 
kulturális életének megmozdulásai. Az iskolai 
élet ünnepeiről a tantestület a következőképpen 
fogalmazta meg a céljait.

„Iskolai ünnepségek. Intézetünk minden egyes 

kínálkozó alkalmat felhasznál, hogy a gondjaira 
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bízott ifj úság lelkébe nemes ideálokat ültessen, szí-

vét szent lelkesedés tüzével nemesítse s így egész 

lényét átalakítván, az élet nehéz küzdelmére 

megedzze, hazafi as kötelességeinek teljesítésére elő-

készítse és alkalmassá tegye.”

Az 1926-27. évi tanév iskolai ünnepségei
1926. szeptember 15. Tanévnyitó ünnepély
         október 6. Aradi vértanuk napja
1927.  január 15. Dr. Szücs István köszöntése 

mint 30 éves szolgálati jubi-
leuma alkalmából – mint az 
iskola alapítójának tisztele-
tére is.

         január 22. Megemlékezés a mohácsi 
csatavesztésről – gyász-
ünnepség

         január 22-23. Kulturális műsor – az iskola 
tanulóinak részvételével. (kul-
turális seregszemle. Zenei 
– színjátszó produkciók előa-
dása. A bevétel a kat. templom 
alap javára került.)

         március 15. 1848 emlékezete
         május 29. Hősök Napja
         június 4. Trianon emléknap
         június 29. Évzáró 

A tanulók névsora az 1926-27. iskolai 
évben: 

I. évfolyam. 
Az évfolyam főnöke: Dr. Szigeti Kornél. 
Asztalos Sándor, Bachman Gyula, Balog János, 
Bernovics Károly, Boda István, Cudlin Tivadar, 
Csáka Dezső, Erdélyi Géza, Fejes Gyula, Fried-
mann Endre, Ginál János, Hellebrand Teofi l, Helt 
Ferenc, Hincza Tódor, Horváth István, Huber 
Vilmos, Jávor Ödön, Kády József, Kiss Jenő, Kol-
lár Károly, Kovács Lajos, Kozma Sándor, Kuchár 
Tivadar, Lada Ferenc, Landstoff Nándor, Mar-
cinka Győző, Mayer Gyula, Molnár Pál, Nagy 
Ferenc, Ordódy Ferenc, Péter Gyula, Pintér Gyula, 

Roszmusz Tibor, Ruppert Károly, Sághy Kálmán, 
Schlechta Károly, Schneider Ferenc,. ünnepség 
Sebestyén László, Solymos Tibor, Somodi Gyula, 
Szabó B. Béla, Szabó M. János, Szalontay Ferenc, 
Szemes István, Szikszay László, Sztojacskov Sán-
dor, Tekes Árpád, Themleitner György, Turny 
Tibor, Várady Sándor, Véber Ferenc, Vértes Zoltán, 
Weisz Károly.
Magánvizsgálatot tett: Vámos Lajos.

 II. évfolyam.
Az évfolyam főnöke: Bérczes J. Raymund.
Borsos Géza, Danitz Béla, Dékány Imre, Fazekas 
József, Fehér Ferenc, Haltnay Gyula, Héber Kor-
nél, Hoff mann Ernő, Horváth Jenő, Jancsó Tibor, 
Janzó István, Kereki Gyula, Kolesa Ferenc, Koncz 
László, Mayer Tivadar, Mészáros Oszkár, Nagy 
Ernő, Pellák Antal, Pintér Ferenc, Samu János, 
Schröder Aladár, Szabó Ferenc, Szabó Gyula, 
Szabó László, Szántó Ernő, Szilágyi József, Taraba 
Elek, Tóth József, Vasmatics Imre, Vass Ferenc, 
Vinkler Géza, Wohanka Gusztáv.
Magánvizsgálatot tett: László Mihály, Tóman 
Sándor.

Ha a statisztikai kimutatást elemezzük, akkor 
pontosan láthatjuk, hogy a tanulók családi háttere, 
a szülők foglalkozása szerint kisebb csoportokra 
oszthatók: 54 tanuló közalkalmazott és köztiszt-
viselő szülők gyermeke, a másik nagyobb csoport 
önálló iparos családok tagjai.

A tanulók tanulmányi előmenetelét figyelve 
kiderül, hogy bizony kevés diák ért el jeles és 
jó rendű eredményt. Zömében közepesek a 
tanulmányi eredmények. 16 tanuló nem felelt 
meg, javítóvizsgára kényszerült.  A magavise-
leti értékelések azonban dicséretesek. Csak egy 
tanuló volt, aki „kevésbé szabályszerű” értékelést.  
Az Iskolai Értesítő részletesen foglalkozik két 
iskolai kör életével. Az egyik szorosan kapcso-
lódik a felsőkereskedelmi iskola tantárgyához, a 
gyorsíráshoz.
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A Gyorsíró kör azért jött létre, hogy a tanu-
lók gyorsabban és magasabb szinten sajátítsák 
el ezt a képességet.  A későbbiekben majdan 
a munkahelyeken hasznosan és eredményesen 
alkalmazhatják ez irányú tudásukat. A Gyorsíró 
kör tagjai tanulmányi versenyeken is részt vettek, 
néhányan könyvjutalmakat is kaptak. Komo-
lyabb eredményt nyilván nem érhettek el, hiszen 
az iskola csak most indult el az „úton”! A célo-
kat azonban megfogalmazta Schöpfl in- Pogány 
Károly tanár úr, a kör vezetője: 

„Tudás és gyakorlás! Ezek azok az alappillérek, ame-

lyekre a jó gyorsíró építhet. Ha ehhez még hozzájárul 

az is, amit gyorsírókörünk rövid működése alatt 

örömmel tapasztaltam: a gyorsírás szeretete, akkor 

ezzel olyan talizmánhoz jutnak gyorsírókörünk tag-

jai, amellyel az élet forgatagába kikerülve, mint jó 

gyorsírók mindig megállhatják a helyüket.”

A másik iskolai kör sikeresebb volt abban a tekin-
tetben, hogy sok tanuló volt tagja. A Sportkört 
Bérczes J. Raymund tanár úr vezette. Hivata-
los neve: Pestújhelyi Felsőkereskedelmi Iskola 
Sportköre. PFS  ()Pefes / Színe: piros-zöld . 
Körülményei, a szertár eszközei bizony szegé-
nyesek voltak, az iskolának nem volt tornaterme.  
Az alapfelszerelést is csak folyamatosan tudták 
beszerezni. A nehézségek ellenére a következő 
szakosztályok működtek:  atlétika, céllövészet, 
hó és jégsport, turisztika, úszás és labdarúgó 
szakosztály. Kis lépésekkel, de annál nagyobb lel-
kesedéssel létrehozott Sportkör a tanuló ifj úság 
egészségét volt hivatott biztosítani. Mindezt a 
mellékelt leltár is bizonyítja, hogy nem minden a 
tökéletes feltételrendszer…  

„Sportkörünk ezévi bevétele csak a befolyt tagdíjakra 

szorítkozott, amelyekből az alapfölszerelés egyrészét 

sikerült csak beszereznünk. Szertárunk állománya a 

következő: 2 drb futball, 1 drb sürítő légszivattyú, 
1 drb futball-füzőtű, 1 drb hármas-jelzősíp, 1 drb 
céllövőfegyver, 2 drb súlygolyó, 1 drb diszkosz, 1 

drb ugrómérce, 1 drb ugrónád, 1 drb mérőszalag, 1 
drb Stopper-óra, 2 drb fürdő-dress, 5 drb törülköző 
és 2 drb lepedő. A sportkönyvtár alapját az „Ifj úsági 

Testnevelés“ c. hetilappal és a KISOSz 2 drb évköny-

vével vetettük meg.”

A tanév június 29-én a tanévzáró ünnepéllyel 
befejeződött.  Következett a nyári szünidő, a pót-
vizsgára készülők számára biztosan nem lehetett 
felhőtlen időszak.

Az Értesítő utolsó oldalain a következő tanév 
információit olvashatjuk, többek között az iskola 
tandíj és egyéb befi zetnivalóiról.
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Fizetendő dijak. A beiratkozáskor a következő díja-

kat kell lefi zetni: Felvételi díj 3 P, értesítő díj 1.50 P, 

kezelési díj 1 P, segítő egyesületi díj 1 P, kirándulási 

alap 1.50 P, tanárok háza javára 3 P, testnevelési 

alapra 2.40 P, fi lmdíj 2.24 P, tanári nyugdíj-járu-

lék (fűtés és tatarozás) 14.36 P, összesen 30 pengőt. 

Tandíj havonként 13.60 P. Tandíj mentesség nincs.”

A képen az Ady Endre utca 31-33. szám alatti 
épület mai látványa. Az eredeti épületről minden 
jellemző architektúra, díszítmény eltűnt, csak a 
kovácsoltvas zászlótartó maradt meg.

Az iskola épülete a következő intézményeknek 
adott otthont:
1912-1926 Leány Polgári Iskola
1926-1938 Fiú Felsőkereskedelmi Iskola
1938-1946 Leány Polgári Iskola (visszaköltözött)
1948-1966 Közgazdasági Technikum
1966-2007 Közgazdasági Szakközépiskola
2011-napjainkban XV. kerületi Önkormányzati 
Intézmény (Gazdasági Működtetési Központ)

Pestújhely első középfokú oktatásának helyet adó 
iskola épületének történetét folytatjuk.

FOTÓ: SZUNYOGH LÁSZLÓ
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A Nemzet 1886. szeptember 5-én foglalkozott a 
kolerával kapcsolatos főváros környéki óvintéz-
kedésekkel. „Egy Ujpesten előfordult cholera 
eset alkalmából, a váczi felső járás szolgabírája 
szigoru óvintézkedéseket rendelt el ugy Ujpes-
ten, mint Rákospalotán, mely két község a 
fővárossal való sürü érintkezésénél fogva leg-
inkább ki van téve annak, hogy a járvány oda 
behurczoltassék.”1 Írnak az újpesti két kocsiról, 
mellyel a közterületeket és a magánépületeket is 
fertőtlenítették, és itt berendeztek kórházi helyi-
ségeket a hajléktalan vagy átutazók számára. 
Felszámolták a trágyatelepeket, felszámoltak 
két helyet, ahol rongyokat és csontot gyűjtöt-
tek, továbbá több egészségtelen pincelakást 
betiltottak és elrendelték az emésztőgödrök szi-
vattyús gépekkel történő ürítését.  A Fővárosi 
Lapok 1886. szeptember 28-án egy rákospalo-
tai tejárust említ, aki elkapta a betegséget, majd 
ugyanezen kiadvány október 17-én mint vidéki 
helyszínként hivatkozik Rákospalotára a kole-
rajárvánnyal kapcsolatban, de az itteni betegeket 
is beleszámították az országos betegszámba. „A 
járvány kitörése óta tegnap délig megbetegedett 
összesen 865, meghalt 319 ember, a barak-kór-
házban fekszik 96, a mennyi még eddig egyszer 
sem volt.”2 A cikk alapján közben terjedt a himlő 

1  Nemzet, 1886. szeptember 25. 1463. szám

2  Fővárosi Lapok, 1886. október 17.

is, így új barakokat építettek a kórházban, hogy 
mindenkit el tudjanak látni.

A tífusz többek között 1910-ben jelent meg a 
községben, ahogy a Népszava 1910. augusztus 
7. – Hizlalják a tifusz-bacilust című írásában 
olvashatjuk. „… Pestujhelyen – ahogy péntek 
óta a volt Széchenyi- telepet nevezik – tifusz-
járvány dühöng. Arról van szó, hogy noha egyre 
szaporodik a megbetegedések száma, a ható-
ságok nem akarnak tudomást szerezni róla és 
nem tesznek semmit a járvány megfékezésére.” 
A cikkben leírják, hogy mivel nem történt meg 
a terület csatornázása és vízelvezetése, a telep 
keleti részén nagyon magas lett a talajvíz. Ez 
a fertőzött talajvíz elöntötte a házak egy részét 
és megfertőzte a kutak vizét is. Weszter Sándor 
orvos hiába jelentette Piszter Sándor jegyzőnek 
a tífuszos eseteket, a jegyző csak később szólt 
Szabó Ferenc községi orvosnak, aki Rákospa-
lotán lakott. „Négy hétig terjedhetett a járvány 
anélkül, hogy a községi orvos tudott volna 
felőle. De ha tudott volna is, ez sem használt 
volna. Szabó Ferenc kerületéhez ugyanis az 
alábbi községek tartoznak: Rákospalota, Pes-
tujhely és Alag. Most azonban Gödöllőn és 
Dunakeszin is ő teljesít szolgálatot szabadsá-

ÍRTA: Kovács Ildikó

„RÁKOSPALOTA:
A JÁRVÁNYOK FALUJA”

A járványos megbetegedések az emberek felbukkanása óta jelen vannak a világon, 
az orvostudomány fejlődése előtt és a babonák világában komoly pusztítást okoztak 
a lakosok között. A korabeli sajtóban megjelent cikkek alapján érdemes felidézni, 
hogy mennyi különböző pandémia keserítette meg a rákospalotaiak életét is az elmúlt 
évszázadokban. 



„RÁKOSPALOTA: A JÁRVÁNYOK FALUJA” 51

gon levő kollégája helyett. Negyven-ötvenezer 
lakosra egy orvos jut!”3

1913-ban ismét koleragyanús esetekről számolt 
be a Világ című újság a fővárosban. „A nyugati 
pályaudvaron a 153-as számú személyvonaton 
megbetegedett Kócziás Márton 16 éves ablak-
tisztító, aki Rákospalotán a Bem utca 16. szám 
alatt lakik. Rákospalotáról jött a fővárosba. A 
tiszti orvos konstatálta, hogy kolerában bete-
gedett meg és a Szent Gellért-kórházba vitette. 
A Szent László-kórházban kezelt kolerabetegek 
állapota kielégítő.”4

A múlt század elején minden család megrémült, 
ha skarlátos lett a gyerek. Ez a baktérium 
okozta kór nemcsak az alap megbetegedés miatt 
volt félelmetes, hanem a sokszor súlyos mellék-
hatások miatt is. Az Ujsag 1913. október 8-i 
számában számolt be Sarlachjárvány Rákospalo-
tán címmel az újabb járványról. „Nagy veszedelem 
fenyegeti Budapestet, mert tőszomszédságában 
vehemensen pusztít a sarlachjárvány. Rákospalota 
a fertőzött község és növeli a veszedelmet, hogy 
onnan naponta sok ezer ember tódul a fővárosba. 
Néhány nappal ezelőtt Rákospalotán járvány-
szerűleg lépett fel a sarlach és előfordult, hogy 
egy napon harminczan betegedtek meg a veszé-
lyes és könnyen széthurczolható betegségben. 
Sulyosbítja a helyzetet az, hogy a megbetegedé-
sek nem könnyű lefolyásuak, hanem sok halálos 
kimenetelű van közöttük. Például pénteken az 
egyik iskolában három gyerek betegedett meg és 
közülük kettő már meghalt. A községi előljáró-
ság megfeszített erővel dolgozik, azonban olyan 
gyönge eszközök állnak rendelkezésre, hogy a 
járvány meggátlása rendkívül nehezen megy. A 
legfontosabb intézkedés a járvány meggátlására 
az, hogy fertőtlenítsék azokat, a kik betegekkel 
érintkeztek. Rákospalotán egyedül Szabó Ferencz 
dr. községi orvos foglalkozik a fertőtlenítéssel, a ki 
mellé két fertőtlenítő szolga van beosztva. Rendes 
körülmények között is kevés egy orvos és két fer-
tőtlenítő egy 30.00 lakossal biró nagyközségben., 

3  Népszava, 1910. augusztus 7.

4  Világ, 1913. szeptember 17.

5  Az Ujság, 1913. október 8.

ilyen elharapózott járvány esetében pedig egye-
nesen elégtelen. Hiába ragasztanak vörös czédulát 
annak a lakásnak az ajtajára, a hol megbetegedés 
fordult elő, míg a fertőtlenítés megtörténik, ezer-
szer behurcolhatják a járványt. Tegnap az összes 
iskolákat bezárták. Az előljáróság megkereste a 
gimnázium igazgatóját, hogy hasonlóan csele-
kedjen. Legutóbb azt tapasztalták, hogy azoknál 
a családoknál fordult elő megbetegedés, a kiknek 
családtagjai Pestre járnak be. Valószinü, hogy a 
járványt Pestről hurczolták be. Magyarevics Mlá-
den dr budapesti tiszti főorvos ezeket mondotta:
Intézkedem, hogy a Budapestre járó rákospalo-
tai iskolásgyerekek ne jöhessenek be és igy ne 
hurczolhassák be a járványt. Az én fertőtlenítő 
intézetem, sajnos, a kolera miatt annyira okku-
pálva van, hogy Rákospalotára nem küldhetnek 
segítséget. A budapesti fertőtlenítő intézet husz 
női alkalmazottja vidéken dolgozik és én első-
sorban Budapestet tartozom megvédeni és 
Rákospalota nem is tartozik hozzám, ide tehát 
nem küldhetnek segítséget. Budapesten is van 
vörheny, sőt egész Magyarországon abnormális 
számban fordulnak elő megbetegedések, de nem 
hiszem, hogy Rákospalotára Budapestről hurczol-
ták volna be a járványt, ez nagyon valószínűtlen 
állítás. Az összes szükséges intézkedéseket meg 
fogom tenni, hogy Budapestet megvédjem.”5

Ugyanezen a napon a Népszava vörheny néven 
írt a skarlátról, mely ugyanezen betegség kora-
beli neve. „Pusztit a vörheny Rákospalotán. 
A főváros közvetlen szomszédságában levő 
Rákospalotán néhány nap óta szinte hihetetlen 
arányban pusztít a vörheny. Hétfőn tizenhat 
megbetegedés történt egyszerre. A községi elől-
járóság az összes elemi iskolákat bezáratta. A 
tisztiorvos intézkedésére megtörténtek a szük-
séges óvóintézkedések, ezek azonban csak nagy 
nehézségek árán hajthatók végre, mert a község 
fertőtlenítő fölszerelései rendkívül hiányosak. 
A rákospalotai járvány rendkívül veszedelmes 
a fővárosra is. A község lakossága rendszere-
sen bejár Budapestre, a gyermekek nagy része 
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a főváros iskoláit látogatja és így nagy a való-
színűsége annak, hogy a járványt behurcolják. 
A főváros tisztiorvosi hivatala sürgős átiratban 
szólitotta föl Rákospalota előljáróságát, hogy 
tegyen jelentést a járványról és ennek beérkezése 
után fog intézkedni a további óvórendszabályok 
dolgában. Palotán a járványnak már két halálos 
áldozata van, és az egész esztendőben három-
százhatvan vörhenyes megbetegedés történt a 
községben.”6

A Népszava 1913. október 31-i számában újra 
foglalkozott a témával, egy teljes oldalon írt 
Rákospalota aktuális egészségügyi helyzetéről. 
A „járványfalu” elnevezés is ebből a cikkből szár-
mazik. Írnak arról, hogy a szemétszállítás hiánya 
miatt az utcákon hever a szemét, megoldás-
ként csak annyi született, hogy tilalomtáblákat 
helyeztek el, miszerint a szemét lerakása tilos. 
A csatornázás hiányát a következő szemléletes 
példával mutatták be. „Csatornázás az egész 
községben nincsen. Az utak mentén húzódó 
árkok szinig teltek büzös, rothadt vízzel, vastag 
rajtuk a zöld felület. És az árkokból befolyik a 
víz az udvarokba, befolyik a nyitott árnyékszé-
kekbe és onnan kifolyik ujra, majd beszivárog 
a kutakba… A járványos betegségek bacilusai 
ilyen utakon jutnak el áldozataikhoz.” A köz-
ség területei közül kiemelték a Sódergödört az 
akkori Földváry utcában. „Hát ami a sódergöd-
röt illeti: valóban szép látványosság. Évek előtt 
kiástak egy nagy térséget, kihordották a kavi-
csot és maradt ott egy óriási hosszu és mély 
gödör. Egyik része vizben áll, poshadt, piszkos 
lével van tele; a másik helyen szemétrakások, 
rongydarabok, elhullott állati maradványok 
és ganajdombok … És ebben a gödörben száz 
és száz gyermek hancurozik naponta. … Két-
ségtelenül biztos, hogy a község járványainak 
egyik szülőágya ez a „sódergödör”…” A cikk 
megoldási javaslatot a község vezetőitől vár, de 
a költségvetés bemutatása után valószínűneg 
tűnik, hogy pénz hiányában nem született meg-
oldás a problémákra. 

6  Népszava, 1913. október 8.

7  Pesti Napló 1917. augusztus 31.

A budapesti és környéki vérhasjárványról írtak 
a Pesti Napló 1917. augusztus 31-i számában. A 
fővárosba a közeli helységekből hurcolták be a 
betegséget, „még pedig vasuton, kocsin. Megle-
hetős számban előfordultak és előfordulnak olyan 
esetek is, hogy a betegek saját lábukon jönnek a 
közeli helységekből a fővárosba s az egész útvona-
lat már utközben megfertőzik.” Dr. Szabó Sándor 
tiszti főorvos szerint csoda, hogy nem fejlődött 
Budapesten a vérhas úgy, mint Bécsben és Ber-
linben, és az is jó hír, hogy a katonaság között 
nem terjedt el a betegség. A székletvizsgálatok 
kimutatták, hogy 431 eset közül csak 83 bizo-
nyult várhasnak, a többi kisebb-nagyobbfokú 
gyomorbélhurut volt. A tisztifőorvos vélemé-
nyével szemben a Szent Gellért járványkórház 
igazgató-főorvosa, dr. Gerlóczy Zsigmond szerint 
„vérhasjárvány eltagadhatatlanul van”. „Megálla-
pítható, hogy tömeges megbetegedések fordultak 
és fordulnak most is elő. Vérhasjárvány van: még 
pedig nemcsak Budapesten, de az ország egyéb 
vidékein is. Hogy a járvány fészke hol van, azt a 
vérhasnál nehéz megállapítani, mert igen ragályos. 
A vérhas a kolerával ellentétben nemcsak a sze-
gényebb néposztály, hanem a jómoduak között is 
terjed.” A járványkórház vezetője a cikkben taná-
csokat adott, hogyan lehet elkerülni a betegséget: 
javasolta az ételek megmelegítését, a zöldségek, 
gyümölcsök fogyasztás előtti forró vizes lemosá-
sát vagy meghámozását, ne egyenek romlott ételt 
és különösen próbálják elkerülni a gyomorrontást. 
Kiemelte azt is, hogy a „mostani barnább és keser-
nyés kenyér – minthogy szokatlan a gyomornak 
– fogékonnyá teszi a szervezetet a bélhurutra s így 
a vérhasra.”7 – mivel az I. világháború vége felé 
járunk, ez a megjegyzés jól mutatja a civil lakosság 
szenvedéseit is.

1918-ban már naponta esett szó a „spanyol-
nátháról”. A Budapesti Hirlap 1918. október 
11-én számolt be róla, hogy „Negyven ember 
halt meg a fővárosban spanyol betegségben, 
1015 beteget ápolnak kórházakba. Rendeletet 
hoztak, hogy október 20-ig mindenféle iskolát 
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bezártak, de ekkor Rákospalotán és Rákospalo-
taujfaluban már szünetelt az oktatás.”8

A járványok a korabeli higiéniás viszonyok 
mellett újra-és újra felütötték fejüket. Az Est 
1926-ban így számolt be tífuszos megbetege-
désekről. „Rákospalotán is rájöttek, egy kiütéses 
tífuszesetre. Egy Pintér nevű borbélymester egyik 
gyermeke megbetegedett és eleinte tüdőgyul-
ladásként kezelték baját, egészen addig, míg a 
borbély másik három gyermeke is megbetege-
dett. Ekkor megállapították, hogy mind a négy 
gyermek kiütéses tífuszt kapott. Három napig 
feküdtek a gyermekek betegen, anélkül, hogy 
tudták volna, milyen veszedelmes betegségük 
van, ez alatt az idő alatt a borbélyműhely nyitva 
volt és abban számos vendég fordult meg. Ez a 
körülmény óriási konsternációt keltett az egész 
környéken. A borbélynak mind a négy gyermekét 
járványkórházba vitték, a környezetet lezárták és 
háromheti megfi gyelés alá vették.”9 

Egy rendhagyó járványról is találtam hírt, a 
Magyarország, 1934. május 27-én megjelent 
újságjában. „Furcsa hisztériás járvány a 
rákospalotai állami leánynevelőben (A Magyar-
ország tudósítójától.) Különös események 
színhelye néhány nap óta a rákospalotai állami 
leánynevelő intézet, a hivatalból nevelésre 
beutalt fi atal lányok otthona. A lányok között 
valóságos hisztériás járvány tört ki. Nap-nap 
után a mentők segítségét kell igénybevenni, 
mert minduntalan hol egyik, hol másik lenyel 
valami tárgyat: fogkefét, kanalat és egyéb apró 
tárgyat, ami a kezük ügyébe esik. Az intézet 
vezetősége tehetetlen ezzel a furcsa járvánnyal 
szemben. Ma súlyosabbnak látszó eset történt. 
Egy 13 éves leány, akit május 17-én utaltak be 
nevelésre, evőkanalat nyelt. A nagy evőkanál 
csodálatosan lecsúszott a torkén. A rákospalotai 
mentők a Szent István kórház gyermekosztá-
lyára szállították a leányt. Most ott próbálják 
eltávolítani belőle az evőkanalat. 

8  Budapesti Hirlap, 1918. október 11.

9  Az Est 1926. január 12.

10  Magyarország, 1934. május 27.

11  Nemzeti Ujság 1939.január 22.

12  Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára (1939) I. rész Budapest környéke települései és megoldandó 

kérdései, 144. oldal

A rákospalotai intézetben két hónappal ezelőtt 
két lány lúgkővel megmérgezte magát. A ren-
dőrség akkor megindította a nyomozást, hogy 
tisztázza a lányok öngyilkossági kíséretének 
hátterét. A nyomozás azonban nem vezetett 
különösebb eredményre. A mostani esettel kap-
csolatban megint megindult a nyomozás. A 
rendőrség meg akarja állapítani, miért nyelnek le 
mindenfélét, mint tör ki ez a veszedelmes hiszté-
riás járvány a növendékek között!”10

Végül egy rövid beszámoló az infl uenzajárvány-
ról: „Az influenzajárvány Rákospalotán is 
igen elterjedt. A hatósági orvosok megállapítása 
szerint a járvány lefolyása enyhe, aggodalomra 
nincsen ok.”11

Végezetül érdemes a tömeges megbetegedések 
egyik legfőbb okát megemlíteni - Rákospalotán 
ez a hiányzó csatornahálózat és a nem meg-
felelő ivóvíz évtizedes problémája volt. A Pest 
vármegye Adattára 1939-es kiadványa is fog-
lalkozott a problémával. „Ujpestnek már van 
vízvezetékből folyó és a legutóbbi időktől fogva 
élvezhető ivóvize, de a szomszédos Rákospa-
lotának nincsen, csak szennyes, egészségtelen 
kutvize! Pedig Rákospalota nagy, megyei város, 
kb. 45.000 lakosa van. Rákospalota után három 
egymásba épült nagy község következik: a 
12.000 lakosú Pestújhely, Rákosszentmihály 
17.000 lakosával és a 15.000 lélekszámú Sasha-
lom. Egyik községnek sincsen tiszta, egészséges 
ivóvize s ez Pestkörnyék legnagyobb részében 
így van – a nagy megyei városokat s egy-két 
üdülőtelepet kivéve … Azt hisszük, hogy nem 
túlozzuk el a dolgot, amikor azt állítjuk, hogy 
Budapest környékén legalább 350000 ember 
többé-kevésbé fertőzött, vagy ártalmas kutvizet 
használ. Hogy ez közegészségügyi szempont-
ból s a főváros járvány elleni biztonságának 
szempontjából mit jelent, az nem kell bővebben 
fejtegetnünk.” 12
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Ebből a csodálatos esküvői kellékből, a menyasz-
szonyi koszorúból, kilenc bekeretezett példányt 
őriz a Rákospalotai Múzeum.

A hátsó borítón látható darab múzeumunk jelen-
legi állandó kiállításának példánya. Az aranyozott 
szélű, fakeretbe helyezett, üveggel fedett menyasz-
szonyi koszorú, a vőlegény bokrétájával, a koszorú 
alatt a vőlegény fényképével együttesen alkot egy 
jellegzetesen rákospalotai paraszti dísztárgyat. A 
kép hátoldalán a következő felirat látható: Cser-
nyák Pál, Rákospalota, Fő út 46., 1914. január 17. 
Ezen adatokból megtudhatjuk a vőlegény nevét 
és a házasságkötés dátumát, illetve a lakhelyet is. 
A dísztárgy adatai: 88 cm magas, 66 cm széles, 
12 cm mély.

A továbbiakban megismerhetjük a palotai esküvői 
koszorú használatának történetét és dísztárggyá 
válásának okait.

Rákospalota Öregfalu elnevezésű településrésze 
paraszti múlttal rendelkezik , mely a XX. század 
elején már módos paraszt-polgári népesség által 
lakott terület. Rákospalota 1923-ban rendezett 
tanácsú várossá alakult, Öregfalu lakossága azon-
ban ezután is ragaszkodott paraszti múltjához és 
hagyományaihoz. 

 A parasztság életében a legnagyobb alkalomnak 
az esküvő számított. A hagyományos társadalom-
ban az esküvő az átmeneti rítusok közé tartozott, 
mely kifejezés alatt Van Gennep meghatározása 
szerint az emberi élet fontos átmeneteihez fűződő 
rítusokat értjük, így az eskövőt is.1 A házasság 

1  Van Gennep é.n. Gennep, Arnold: Les rites de passage (Paris, 1909). Magyar Néprajzi Lexikon

2  Buza Péter: Palotai tegnapok, 1995, 74. o.

során a házasulandó fél egyik életszakaszt lezárva 
átkerült egy következő életszakaszba, mert a lány-
ból asszony lett, a fi úból, legényből pedig „ember”. 
A paraszti esküvő és lakodalom előre meghatáro-
zott rend és szabályok szerint zajlott, gyakran sok 
évszázados tradíciót követve. 
 
Rákospalotán az esküvőt hagyományosan szer-
dai napon tartották, melynek oka, hogy maga a 
mulatság, melyre „száz házból” hívtak vendégeket, 
sokszor még csütörtökön is tartott, majd kellett 
két nap utána, hogy rendbe hozzák a házat és 
annak a környékét. Az esküvőt követő vasárna-
pon viszont már meg kellett mutatni az újdonsült 
feleséget a templomban.2

A menyasszonyi koszorú viselése nemcsak 
Rákospalotán, hanem az ország más területein 
is szokásban volt. A koszorú anyaga és díszített-
sége azonban helyi szokásokat tükröz. A fejdísz 
jelképesen a lányok szüzességét szimbolizálta és 
e tárgy az esküvő és a lakodalom egyik megha-
tározó elemének számított. Palotán a koszorúkra 
selyemből vagy batisztból virágok, gyöngyök, 
tükörüveg, ezüst rezgők kerültek.  A koszorú-
kon a tükörüveg mágikus hatással bírt és a régi 
hiedelem szerint visszaverte az ártó tekinteteket. 
A fejdísz egyik legfontosabb része kézzel sod-
rott ezüstszínű kalász vagy lametta volt, amely 
a menyasszony arcába lógott az oltárig menet, 
ott a vállára hajtották, hogy az ara arca látható 
legyen. A koszorút a palotai menyasszonyok 
büszke tartással viselték, mint ahogy ezen az 
1920-ban készült esküvői képen látjuk.

A MENYASSZONYI KOSZORÚ
ÍRTA: Werschitz Annamária

Műtárgyidéző
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Az esküvő után következett a lakodalom, mely-
nek során a menyasszonyi koszorú levétele és a 
haj kontyba fonása az asszonnyá válás jelképének 
számított. 

Novák József Lajos, Rákospalota néprajzának 
első leírója 1913-ban gyűjtött adatokat a helység 
parasztságának esküvői szokásairól.  Rákospalo-
tán rendszerint éjfélkor, amikor az esküvői vacsora 
véget ért, a vőfély levette a menyasszony fejéről a 
koszorút, s az asszonynénik a menyasszony haját 
kontyba csavarták, fejét annak módja szerint 
bekötötték hátra, s azzal már nem menyecske volt, 
hanem asszony.

Novák szerint a XIX-XX. század táján még 
szokás lehetett a menyasszonyi koszorú jel-
képes elárverezése: a vőfély botjára tették a 
fejéket, hozzátűzték a vőlegény bokrétáját és a 

menyasszony hajából kifont széles szalagot vers 
kíséretében. 

A „Koszorúköszöntő” vers részlete, amelyet az 
„árverésnél” mondott a vőfély a következőként 
szólt:

„Légyen áldott az Úr, a ki élteteket

Eddig megtartotta az egészségetek,

Be nem borította gyásszal fejeteket.

Ezután is híven őrizzen titeket.

Csendes, szép vendégség, nem kell szimatolni,

Közületek még most egy se merjen szólni,

A ki ebbe ’házba’ nem akar tánczóni,

A pitarajtón is kikell azt dobóni,

Mióta, nagy viadalt láttam

Kukoriczaszárat, torzsát sokat vágtam,

A nagy viadalban szinte elfáradtam,

avar tetejére kéményem fölhágtam.

A kép a Magyarok Nagyasszonya Templom (Budapest, XV. Széchenyi tér 8.) előtt készült. 
(FORRÁS: RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY ÉS ÚJPALOTA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE)



56 HELYEM, HÁZAM, PALOTÁM   V. ÉVFOLYAM 2. (14) SZÁM    2020.  SZEPTEMBER

Valakik itt vagytok, most rám fi gyeljetek,

Mint egy derék legényt, engem úgy nézzetek,

Bátor legény vagyok, tőlem ne féljetek,

Éles fegyveremnek megtompul az éle, 

Látom násznagy uram erősen szemlélte.” 3

Mint a versikéből láthatjuk, a menyasszonyi 
koszorút a ceremónia során emberi tulajdon-
ságokkal ruházták fel és élő személynek kijáró 
tisztelettel bántak vele, illetve a rigmus vicces 
elemeket is tartalmazott. Hatására a koszorú per-
sze „elkelt”, hiszen a násznép minden tagja adott 
valamennyi pénzt a dísztárgyért.

A lakodalom után a menyasszonyi koszorú, a 
házaspár nevével vagy monogramjával, a nagy ese-
mény dátumával, esetenként az ifj ú párról készült 
fotóval és a vőlegény bokrétájával egy belül ara-

3  Novák József Lajos: Rákospalota néprajzi leírása (In: szerk.: Semayer Vilibald, Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálynak 
Értesítője XV. évf. 1-2., 1914., Budapest, MNM, 68-98. o.)

nyozott, domborított keménypapírral díszített, 
fakeretes, üvegajtós szekrényben vált házassági 
emlékként a tisztaszoba díszévé.  Utolsó készí-
tőkként Országh István és lánya Moór Lajosné, 
Országh Julianna ismeretes.

A fi atal pár összeköltözött a mézeshetek után és 
kezdődtek a dolgos hétköznapok, majd jöttek a 
gyerekek. Az asszony pedig időnként felnézett a 
bekeretezett koszorúra, visszatekintett gondtalan 
leánykorára és felsejlettek a szép esküvő emlékei. 

A menyasszonyi koszorú dísztárgyként, a szoba 
falán történő őrzésének a gyakorlata az 50-es évek 
táján szűnhetett meg. A koszorút rendszerint az 
asszony halálakor a rojtos kendővel egyetemben a 
koporsóba tették, de volt olyan család, ahol meg-
őrizték a bekeretezett koszorút.

Koszorú a vőlegény bokrétájával 
(FOTÓ: VARGA GÁBOR VARGOSZ)
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Ajánló a Csokonai Kulturális Központ 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

Pestújhely 
emlékkönyve

Buza Péter könyve izgalmas 
történeteken keresztül ismer-
teti meg a Kedves Olvasóval 
Pestújhely 110 éves település-
történetét a kezdetektől 
az önállósodás érdekében 
megvívott harcokig.

Kapható a Helytörténeti 
Gyűjteményben (Pestújhelyi 
út 81.).

Ára: 1500 Ft

Helytörténet 
két keréken

Az ajánlott biciklis útvonalat 
bejárva megismerheti a kerület 
három városrészét. 
A térképhez a www.bpxv.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  

„Leszek sehol
- és mindenütt leszek”

A kiadvány bemutatja, hogy a 
mai XV. kerület helyén talál-
ható elődtelepüléseken mely 
korszakokban, hol és hogyan 
temetkezett a lakosság az első 
keresztény temetőtől kezdve a 
mai köztemetőig.

Kapható a Helytörténeti Gyűj-
teményben (Pestújhelyi út 81.).

Ára: 1400 Ft
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bekeretezett menyasszonyi koszorúja (lásd: 54. oldal) 
Fotó: Varga Gábor Vargosz  
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